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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 ( C. V)  ةــذاتيــرة الـالسي

 

  :البيانات الشخصية  

 ياالسم / رشاد سعيد قايد حسن مجل  

 / يمني الجنسية      

 /فندق الفخامةعمارة  – حي السنينةـ  صنعاء  العنوان.       

 االيميل il.comrashadmogalli@gma                     

 ( 770444007  - 777606777/ )  الهاتف 

  م9171 –إب  –ذي السفال  –مكان وتاريخ الميالد/ المشنان. 

 

   العلمية المؤهالت: 

  عين ططروحتيا الموسيومة بيـ)) نميوذ   (العيالياقتصياديا  التعلييم ) التربيوي اإلدارة والتخطييطدكتوراه فيي

الجامعييا  الحكومييية اليمنييية بموا ناتهييا فييي مييوء طسييلوب موا نيية البييرام  مقتييرل لييربط خطييط وبييرام  

 م0096 /99/ 97بتيياريخ  جامعيية صيينعاء -كلييية التربييية -ميين قسييم اإلدارة والتخطيييط التربييوي واألداء((

, ميع التوصيية بترجمية األطروحية إليغ اللأليا  األجنبيية %14بتقدير عام ممتا  مع مرتبة الشرف وبمعدل 

 .نشرها وتبادلها مع الجامعا  العربية والعالميةوطباعتها و

  بتقدير ممتا  مع مرتبية الشيرف وبمعيدل  م0090/0097جامعة صنعاء في العام الدراسي تمهيدي دكتوراه

19,69.% 

  م بتقيدير ممتيا  07/99/0004فيي  العام( اقتصاديا  التعليم) تخطيط شهادة ماجستير/تخصصحصل علغ

عيين  جامعيية تعيي , -كلييية التربييية  –قسييم األصييول واإلدارة التربوييية  ميين % والترتيييب األول17وبمعييدل 

) تكيياليف التعليييم العييام وعالقتهييا بالطلييب االجتميياعي علييغ التعليييم فييي الجمهورييية : الموسييومة بييـرسييالتا 

 اليمنية(.

   م.0007  -, في يونيو جامعة تع من البكالوريوس حصل علغ 

 

  :الدبلومات 

   41م بتقدير جيد جداً وبمعدل 99/6/0004في تع   -هد األندلس الدوليمن معدبلوم سكرتارية% 

   17وبمعدل  م0099في عام  دبلوم إحصاء بتقدير ممتا.% 
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 :الدورات التدريبية 

 م.0097دورة تدريبية علغ النظام المحاسبي المتكامل من شركة يمن سوف  مايو 

  م.0097في  المهنةو القيادة دورة تدريبية في طخالقيا 

 

  في الجامعة المقررات المتمكن من تدريسها: 

 التخطييييييط , اإلدارة الصيييييفيةاإلدارة التربوييييييةاإلدارة الماليييييية,   ,اإلدارة العاميييييةاإلدارة االسيييييتراتيجية و ,

 .التربوي, نظام التعليم و األنظمة التعليمية المقارنة, التربية الدولية, اإلشراف االستراتيجي

  ,اقتصيياد واقتصيياد المعلومييا ,  اقتصيياديا  التعلييم,االقتصيياد الكليي, االقتصيياد الج  ييي, االقتصياد القياسييي

 ., تحليل النظم, ونظم المعلوما  اإلداريةوالمالية العامة,  المعرفة

 وباسييتخدام الجتماعييية والطبييية والتطبيقيييةفييي العلييوم ا التخصصييا  لكافيية التطبيقييي والريامييي اإلحصيياء ,

 .Exselوبرنام   spssبرنام  

 ريامة بحتةمبادئ المحاسبة , المحاسبة المالية, المحاسبة الحكومية, ومحاسبة التكاليف ,. 

  واإلدارية واالجتماعيةاالقتصادية و لمختلف التخصصا  الطبيةمناه  البحث. 

 

  ثقافيةالجوائز العلمية وال : 

  فييي ل علييغ الترتيييب األول م بمناسييبة الحصييو79/7/0090جييا  ة ر يييس الجمهورييية بتيياريخ حصييل علييغ

 جامعة تع .  الماجستير من

  الثقافية.األنشطة و والمخيما  الصيفية العديد من شهادا  التقدير من الفعاليا  الشبابيةحصل علغ 

 

  العملية اتالخبر: 

  م0099/ 99/4تاريخ بجامعة تع  مدرس في عين بدرجة. 

  م0097ر قرار اإليفاد لتحمير الدكتوراه في سبتمبر صد. 

  0001إدارة اقتصييييياديا  التعلييييييم ( ل عيييييوام  -عميييييل فيييييي و ارة التربيييييية والتعلييييييم )دييييييوان اليييييو ارة-    

 م.0099سبتمبر

 م.0099شارك في المسح التربوي الشامل فبراير 

 م.00/99/0004 عين في طول وظيفة حكومية في مكتب التربية بمحافظة إب بتاريخ 

 

 :الخبرات االجتماعية 

 م.0096  والمشاريع بمنظمة طرض السالم للحقوق والحريا  والتنمية في نوفمبر عين مديرا للبرام 

  م.0094انتخب ر يسا للمجلس التأسيسي للدفاع عن حقوق الهي ة المساعدة بجامعة تع  في يوليو 

  م.0097انتخب مسؤوالً مالياً لمنتدى الجند التنويري التنموي في ديسمبر 
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  العلمية والتدريبية الخبرات: 

 ما يلي: في وتنفيذ البرام  التدريبية إدارةتصميم ووإعداد  خبير في         

   اإلدارة االسيييييتراتيجية والتخطييييييط االسيييييتراتيجي الشخصيييييي والمؤسسيييييي, والجيييييودة الشييييياملة, والقييييييادة

يية , واقتصياديا  المدرسية, والتنم, والثقافة التنظيمية والمؤسسية, والعالقا  العامةوالتحويلية االستراتيجية

   .البشرية

 والخاصية وكيذلك دراسيا  الجيدوى وإعيداد الموا نيا   الحكومييةللجامعيا  إعداد الموا نا   التدريب علغ

 .لمختلف المؤسسا  الحكومية والخاصة للبرام  والمشروعا  واألنشطة

  خبير في التدريب علغ برام  التحليل االحصا ي في العلوم االجتماعيةspss. 

  القطاعا / والجها / الوحيدا  الحكوميية االستراتيجية للمنشآ  العامة والخاصة )خبير في إعداد الخطط- 

ودراسييا  الجييدوى  (والخاصيية األهليييةالحكومييية و والمييدرس والجامعييا  والكليييا  –المستشييفيا  األهلييية 

 .األهلية والخاصةالعامة وللمشروعا  

 التابع لمنظمة األ ما  ظل إدارة التعليم في  في برنام وطني  خبيرGIZ 


