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  : البطاقة الشخصية والعائلية                               
 

 االسم الرباعي : سعيد فرج خميس الرمادي 

 م  ـــ  المكال ــ محافظة حضرموت  ــ الجمهورية اليمنية .31/9/3991تاريخ ومكان الميالد : 

 ــ حي اكتوبر ــ شارع الجوازات ــ المكال ــ محافظة حضرموت .  ديس المكال:  عنوان السكن 

 

   : التخصص العلمي الحالي 

 
 . علوم الرياضة التخصص العام  :  دكتوراه 

 .ـــ تكنولوجيا التعليم  : نظرية ومنهجية التربية الرياضية ) كرة السلة (  الدقيق التخصص 

 : المؤهل التعليمي  
 

 الجامعة المدرسة  / الكلية الشهادة

 

 التربية والتعليم م/ حضرموت  ثانوية المكال للبنين  الثانوية العامة

 جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا .   كلية التربية البكالريوس

  المركز الجامعي ــ والية سوق أهراس معهد علوم الطبيعة والحياة  الماجستير

 (1جامعة الجزائر ) معهد التربية البدنية والرياضية   الدكتوراه

 

  : الخبرات العلمية والتربوية والكشفية 
 

 السنوات المكان  الصفة  / الوظيفة 

 

 سنة31 اإلدارة العامة للتربية والتعليم م/ ح  معلم و)مدرب رياضي (

 سنوات 1 والتعليم م / المكالإدارة التربية  وكيل مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم األساسي .

 سنتان إدارة التربية والتعليم م / المكال وكيل مدرسة أكتوبر للتعليم األساسي 



 سنوات 1 إدارة التربية والتعليم م / المكال مدير مدرسة مجمع السعيد التعليمي )هائل سعيد( .

دنية قسم التربية الب معيد بكلية التربية ــ المكال  ـــ

 والرياضية  .

 سنوات 1 جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا  

 سنتان اإلدارة العامة للتربية والتعليم م/ ح مدير دائرة األنشطة الرياضية والكشفية 

 سنوات 1 جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا  مدير إدارة األنشطة الرياضية والكشفية

 سنوات1 مكتب وزارة الشباب والرياضة م/ح سكرتير مفوضية الكشافة والمرشدات 

 

 

 :  الدورات التدريبية والتطبيقية والمهنية 
 

 المكان  الدورات  

   دورة في الحاسوب نظام تشغيل

 الطباعة والمتطور Dos  برنامج   

مركز دار الفكر للكمبيوتر واللغات حضرموت ــ 

 المكال . 

   في الحاسوب نظام تشغيلدورة 

    Dos( ومدخل في الـWindows ) 

مركز دار الفكر للكمبيوتر واللغات حضرموت ــ 

 المكال .

 مركز التطوير الجامعي  ــ جامعة حضرموت طرائق التعليم الجامعي .

 مركز التطوير الجامعي  ــ جامعة حضرموت برنامج نظم االمتحانات وتقويم الطالب .

 مركز التطوير الجامعي  ــ جامعة حضرموت أخالقيات البحث العلمي .

 مركز التطوير الجامعي  ــ جامعة حضرموت مهارات التدريس الفعال .

 مركز التطوير الجامعي  ــ جامعة حضرموت المهارات اللغوية لعضو هيئة التدريس الجامعي .

 ــ جامعة حضرموتمركز التطوير الجامعي   كيف تعد مشروعا بحثيا .

 :   الدورات التدريبية والرياضية والكشفية 
 

 المكان  الجهة المنظمة  الدورات  

 جمهورية مصر العربية   االتحاد العربي لكرة السلة  الدراسات الدولية لمدربي كرة السلة. 

 عدن (الجمهورية اليمنية )  اللجنة االولمبية الدولية. دورة دولية لمدربي كرة السلة 

 الجمهورية اليمنية )صنعاء( جمعية الكشافة والمرشدات  الدراسة التفسيرية لقادة الحركة الكشفية 

مشروع إدماج األنشطة السكانية في قطاع 

 الشباب 

 الجمهورية اليمنية )صنعاء( جمعية الكشافة والمرشدات

كلية التربية الرياضية ــ  دورة تدريب عملي 

 الالذقية .جامعة تشرين ــ 

 الجمهورية العربية السورية

دورة في تصميم برامج النشاط البدني 

 والرياضي والترويحي للصاالت الرياضية 

( ــ معهد 1جامعة الجزائر )

 التربية البدنية والرياضية 

الجمهورية الجزائرية 

 الديمقراطية الشعبية .

 



 

  : المهارات الفنية والعملية 
 

 استخدام الحاسوب واالنترنت في التدريس .* 

 تصميم برامج تعليمية باستخدام الوسائل الحديثة .* 

 إقامة دورات تعليمية في التعلم االلكتروني .* 

 * تصميم برامج رياضية وكشفية متنوعة . 

 

 األنشطة الخاصة والعامة والمشاركات  : 

 

 كن رياضيا ( . ــ إصدار نشرة رياضية صحية بجهود ذاتية باسم ) 

 ــ نشر بعض المواضيع الرياضية في صحف األيام الرياضي وشبام الرياضي والمواقع االلكترونية . 

 ــ مدرب الفريق الوطني لكرة السلة فئة الناشئين . 

 ــ مدرب فريق كرة السلة لمنتخب محافظة حضرموت . 

 والشباب ( .  ــ مدرب فريق كرة السلة لنادي شعب حضرموت لفئتي ) الرجال

 ــ تدريب قادة الحركة الكشفية بمحافظة حضرموت . 

 ــ العب المنتخب الوطني لكرة السلة ) سابقا ( .

 ــ العب منتخب حضرموت لكرة السلة محافظة حضرموت ) سابقا ( . 

 ــ العب نادي شعب حضرموت لكرة الطائرة ) سابقا ( . 

 القرص والوثب العالي ( سابقا . ــ العب العاب القوى ) دفع القرص و تطويح 

ــ قائد لوحة أعراس الشباب ضمن الفريق الكوري ) المهرجاني الكرنفالي والرياضي بمحافظة 

 حضرموت( .

 ــ رئيس لجمعية الطالب قسم التربية البدنية والرياضية . 

 ــ مؤسس للنادي الجامعي ) جامعة حضرموت للعلوم التكنولوجيا ( .

 الفرق الكشفية واإلرشادية .ــ تأسيس عدد من 

 ــ تكوين عدد من الجمعيات الطالبية في مدارس التعليم األساسي . 

 

   : الشهادات التقديرية 
 

 الجهة المانحة   الشهادة 

 فخامة رئيس الجمهورية  شهادة العمل الكرنفالي احتفاء بالعيد الوطني للجمهورية 

 فخامة رئيس الجمهورية (  أفراح الشبابشهادة العمل الفني االستعراضي للوحة ) 

شهادة الترتيب األول المستوى الثالث تخصص تربية 

 رياضية 

 االتحاد العام لطالب جامعة حضرموت 

شهادة إنجاح األسبوع الثقافي الرياضي األول للجامعة 

 والبطولة الثالثة لمنتخبات الجامعات اليمنية . 

 جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا 

 الجمهورية اليمنية  ــــــ محافظة حضرموت 

شهادة التحصيل العلمي وحصول الترتيب األول لخرجي 

 الدفعة األولى تخصص تربية بدنية ورياضية .

 جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا

 الجمهورية اليمنية  ــــــ محافظة حضرموت



/  3001شهادة إنجاح الموسم الرياضي لكرة السلة 

 . م 3001

وزارة الشباب والرياضة ) االتحاد العام لكرة 

 السلة 

شهادة احتفاالت محافظة حضرموت لذكرى االستقالل 

 الوطني 

 اإلدارة العامة للتربية والتعليم م/ حضرموت 

 الهيئة اإلدارية للنادي األهلي الرياضي  شهادة الجهود النشطة لتطوير الحركة الرياضية .

 مجلس الشعب المحلي بمحافظة حضرموت  شهادة إدارة مركز االنتخابي للمجالس المحلية .

 إدارة  التربية والتعليم م/ المكال شهادة النشاط الالصفي بمدارس مديرية المكال 

 إدارة مجمع السعيد التعليمي ومجلس اآلباء شهادة النشطات الالصفية المختلفة 

شهادة إنجاح فعاليات ذكري تأسيس منظمات الدفاع 

 الشعبي . 

 لجنة الدفاع الشعبي م / حضرموت 

 لجنة محافظة حضرموت التحاد الشباب  شهادة إنجاح النشاط الشبابي .

 الهيئة اإلدارية لنادي شعب حضرموت .  شهادة للدور النشط والفعال إلنجاح أنشطة النادي

جمعية الرياضيين االجتماعية الثقافية  شهادة لنيل درجة الدكتوراه بدرجة امتياز 

 حضرموت 

 نادي شعب حضرموت الرياضي الثقافي  شهادة لنيل درجة الدكتوراه بدرجة امتياز

 إدارة األنشطة الرياضية جامعة حضرموت . شهادة لنيل درجة الدكتوراه بدرجة امتياز

 


