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الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

الرؤية
تحقيق
للمساهمة في
والعمل المؤسسي
البشرية
التنمية
الريادة في
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
التنمية المستدامة”.
ِ

الرسالة
وتدريبية
تعليمية
روافد
خالل توفي ِر
المنتج وتطوير قدراتِ هِ من
اإلنسان
" بناء
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َ
ِ
عالية ،واالرتقاء بمستواه التعليمي والقيمي والفكري "".
جودة
ذات
ٍ
ٍ
2019

األهداف
لإلنسان ،واإلسهام في تطوير
 االرتقاء بالمستوى التعليمي والتدريبيِ
البنية التعليمية ،وإيجاد بيئة معرفية معيارية ذات جودة عالية.
 دعم االستثمار في العملية التربوية والتعليمية بما فيها إنشاء قاعدةلتطوير بنية معلوماتية تواكب التطور في هذا المضمار ،وتسهل الحصول
على البيانات والمعلومات.
 تُ ّمثل القيم الجوهرية للمؤسسة لكل العاملين والمتعاملين معها ،وإيجاد
حاضن مالئم لمخرجات برامجها من خالل تطوير معايير الجودة الشاملة وذلك
لتحديد مخرجات برامج المؤسسة وقياسها.
ودوليا لما من شأنه
وإقليميا
وطنيا
 تعزيز الشراكات مع المؤسسات المثيلةً
ً
ً
تطوير التنمية البشرية ،وضمان جودتها لتحقيق معايير الجودة.
 إيجاد مصادر تمويل ثابتة وكافية الستدامة المؤسسة ودعم برامجهاوتحقيق رسالتها.

صفحة
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الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

المؤسسون
مجموعة من رجال االعمال السعوديين من اصول حضرمية.

مجلس االمناء
الدكتور  /عبدالله سعيد باخشوين

عضو

المهندس  /أحمد سالم باشوية

عضو

المهندس  /محمد ناصر حبتور

عضو

الدكتور /عبدالله علي بانخر

عضو

األستاذ الدكتور /عبدالله صالح بابعير

عضو

الدكتور  /صالح عوض عرم

عضو والرئيس التنفيذي

المهندس /عمر محسن العمودي

عضو

المهندس /محمد أحمد بايمين

عضو

الدكتور  /محمد أحمد باحميد

عضو

المهندس  /بدر محمد باسلمة

عضو

األستاذ  /عبدالله علي باقتادة

عضو

المهندس /وليد أحمد باحمدان

عضو

األستاذ /عبدالاله عبدالقادر بن عثمان

عضو

الدكتور /بدر سالم باجري

عضو

الدكتور /عزت أحمد السعدي

عضو

2019

المهندس /عبدالله أحمد بقشان

رئيس مجلس األمناء والمؤسسين

صفحة
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الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

كلمة رئيس مجلس أمناء المؤسسة
لعل من أهم العوامل واألسباب التي أدت إلى التخلف في اليمن هي قلة
التعليم ،وندرته ،وانتشار البطالة بين الشباب ،وتدني مستوى المعيشة،
وندرة األيدي العاملة الماهرة ،والتي تؤدي مجتمعة إلى انتشار ظواهر
العنف والتطرف في المجتمع.

2019

ومن خالل الزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له بإذن الله صاحب السمو
الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ،ولي عهد المملكة حينها
إلى مدينة المكال محافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية عام  ،٢٠٠٦لتراؤس
اجتماع مجلس التنسيق السعودي اليمني بحضور العديد من رجال األعمال
السعوديين في صحبة سموه الكريم ،فقد تم عرض فكرة إنشاء مؤسسة
تهتم بالتعليم في محافظة حضرموت ،من قبل عدد من رجال األعمال
السعوديين من ذوي األصول الحضرمية؛ استجابة للنداء الذي وجهه
مجموعة من الشخصيات الحضرمية في الداخل وذلك لما كانت تعانيه
تدن في مستوى التعليم ،وإيمانًا منهم بأهمية التعليم في
المحافظة من
ٍ
تُ
ت هذه الفكرة بمباركة سموه الكريم
ج
وقد
وتنميتها.
المجتمعات
نمو
وِّ
َ ْ
وبذلك تأسست "مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية" ،وبدأ نشاطها عام
 2007هادفة إلى تطوير تعليم الشباب وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم.
ولقد أثمرت الجهود والبرامج المختلفة التي تبنتها المؤسسة منذ إنشائها
في تغيير مفاهيم الطلبة وذويهم ومواقفهم تجاه العزوف عن التعليم،
طالب وطالبة
فأصبحوا يسعون نحو المزيد منه؛ فاليوم هناك أكثر من ٥٠٠٠
ٍ
من حضرموت وغيرها من المحافظات اليمنية حصلوا ومازالوا يحصلون على
منح دراسية من قبل المؤسسة للدراسة الجامعية والدراسات العليا في
مختلف الحقول والميادين .ومعظم هذه المنح تتركز في جامعات الدول
العربية و اآلسيوية واألوربية وشمال أمريكا.
تم مؤخ ًرا تأسيس "مؤسسة حضرموت " “Hadhramout
وبفضل من الله فقد َّ
 ”Foundationكمؤسسة مستقلة غير ربحية في الواليات المتحدة األمريكية
خاضعة ألنظمتها؛ بغرض دعم الطلبة ،وتمكينهم من الحصول على أعلى
مستوى تعليمي في جامعات أمريكا الشمالية وغيرها من دول العالم.
إننا نسأل الله ونبتهل إليه أن يعيننا ويهدينا ألن تصل حضرموت إلى مصاف
عال من التعليم ،وأن يكون لديها من القوى العاملة ذات
متقدمة ومستوى ٍ
المهارة العالية ما يسهم في تقدم البالد وتطويرها.

صفحة

المهندس  /عبدالله أحمد بقشان
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لماذا "الكتاب السنوي" ؟
(الحولية) من أجل تسجيل وتوثيق وتسليط
جاءت فكرة هذا (الكتاب) أو
ّ
الضوء على ما اعتمل في المؤسسة من نشاط وإنجاز ،ولعله استذكار لعام
مهمات عام قادم.
مضى نستلهم منه الكثير من الفوائد والعِ َبر لتعزيز
َّ

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

كلمة الرئيس التنفيذي

أصبحت المؤسسةُ بعد مرور ثالثة
ويمثل هذا (الكتاب( أهمية ال سيما وقد
ِ
قبلة لطلبة العلم من المتفوقين والنابغين من أبناء
ً
عاما من عمرها،
عشر
ً
أضحت مصد ًرا من مصادر التدريب
حضرموت وغيرها من المحافظات ،كما
ْ
جزءا من
على المهارات والمهن التي يتطلبها سوق العمل ،والتي تمتص
ً
وقبلة لمن تتطلب دراستُ ُه وعم ُل ُه امتالك لغة أجنبية
ً
البطالة في المجتمع،
ح َّية تعينه على شق طريقه إلى المستقبل ،أو لمن يبحث عن معلومات
تلمس طريق التفوق والنجاح.
تعينه على ُّ
2019

مدونة( أو )حولية( تظهر مكنون ذلك
لذا فإنه من الطبيعي أن تكون هناك)
ّ
النشاط الذي تقوم به دوائر المؤسسة وأقسامها المختلفة.
سنويا كت ِّي ًبا مصاح ًبا الحتفاالتها
والجدير بالذكر أن المؤسسة كانت تصدر
ً
موسوما بـ (مسيرة نجاح) ،الذي يستعرض برامج المؤسسة
السنوية المتميِّزة
ً
ونتاجها السنوي ،غير أن ظروف البالد حالت دون استمرار تلك االحتفاالت،
ومن ثم توقف إصدار الكتيِّب الذي يستعرض برامج المؤسسة ونتاجها
السنوي.
منتظما ليوثق
سنويا
(الكتاب) بحول الله تعالى إصدا ًرا
وسيكون هذا
ُ
ً
ً
كما سبق ذكره ما يعتمل في المؤسسة من نشاط وإنجاز وحصاد سنوي
ليتواصل مع محيطه المحلي واإلقليمي والدولي.
مفخرة لكل أبناء حضرموت
ً
إن ما يحتويه هذا (الكتاب) من معلومات يعد
بشكل خاص ،وأبناء الوطن بشكل عام ،وأن آثار نتاج برامج المؤسسة سيمتد
إلى كل من سكن هذه األرض الطيبة الواعدة؛ والمؤسسة قد آلت على
وسما لعمل معياري نافع ومثمر ،أصله ثابت
نفسها أن تكون منذ إنشائها
ً
وفرعه في السماء يؤتي أكله كل حين.
فه َّيا بنا نتصفح هذا (الكتاب السنوي) في إصداره األول ،ونبحر في محتويات
صفحاته.

صفحة

د /صالح عوض عمر عرم
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الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت
2019

نبذة عن تاريخ المؤسسة

صفحة

تأسست يوم السبت 1427/7/27هـ ،الموافق 2006/8/22م ،ومقرها مدينة
المكال ،ونطاق عملها حضرموت ومحافظات أخرى .تعمل بترخيص رقم ()50
لعام 2006lم على وفق قانون الجمعيات والمؤسسات رقم ( )1لعام 2001م
في الجمهورية اليمنية.
انبثقت فكرة المؤسسة من خالل نداء وجهته مجموعة من الشخصيات
الحضرمية في الداخل ،ممثلة بكل من :مجلس تنسيق نواب حضرموت،
ِّ
موضحة
والوزراء من أبناء حضرموت ،وشخصيات حضرمية اجتماعية وثقافية،
تدن في مستوى التعليم .وقد استجاب لهذا النداء
ما تعانيه المحافظة من
ٍ
مجموعة من رجال األعمال السعوديين من ذوي األصول الحضرمية .وقد
بوركت فكرة إنشاء المؤسسة من قبل صاحب السمو الملكي المغفور له
بإذن الله األمير /سلطان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة حينها ،والذي كان
في زيارة تاريخية لمدينة المكال في تلك الفترة لتراؤس مجلس التنسيق
السعودي – اليمني.
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الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت
2019

يتولى رئاسة مجلسي المؤسسين واألمناء المهندس /عبدالله أحمد بقشان.
تولى إدارتها التنفيذية كل من :
 المهندس /محمد ناصر حبتور (فترة التأسيس) د .أحمد محمد السقاف (معار من جامعة حضرموت لعدة شهور) -د .صالح عوض عرم (  - 2007حتى اليوم)

صفحة
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الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

مؤخر ًا  ،وفي عام 2019م ،تم تأسيس مؤسسة حضرموت Hadhramout
( Foundation (HFفي الواليات المتحدة األمريكية وهي مؤسسة مستقلة
غير ربحية هدفها دعم التعليم وتدريب طلبتها المبتعثين الى أمريكا وكندا،
ال إلى دول أخرى.
ومستقب ً
تمارس المؤسسة نشاطها انطالق ًا من مفهوم ان الموارد البشرية من أهم
مدخالت التنمية االقتصادية للمجتمع  ،وأن ال طريق النتشال حضرموت من
واقعها إال بتنمية بشرية تستند على العلم والمعرفة وتنمية قدرات الشباب
وصقل مهاراتهم.

يتركز نشاط المؤسسة حالي ًا في البرامج اآلتية :

المدارس الثانوية النموذجية
2019

تعد الثانويات النموذجية تجربة تعليمية فريدة ،وشراكة ناجحة بين
المؤسسة ومكتبي التربية والتعليم بالمحافظة ابتداء من العام الدراسي
2007/2008م .وترعى المؤسسة حالي ًا أربع ثانويات نموذجية :اثنتان للبنين،
كل من ساحل ووداي حضرموت .و ُيختار طلبتها على
واثنتان للبنات في ٍ
ُأسس تنافسية .ويحقق خريجوها نجاحات باهرة حيثما حلوا .ويتم ابتعاثهم
الى جامعات مرموقة في عدد من الدول تمتد من أمريكا الشمالية غرب ًا إلى
اليابان شرق ًا.

صفحة
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الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت
2019

االبتعاث الداخلي والخارجي
ملموسا من خالل نوعية المجاالت التي يتم الدراسة
نجاحا
وحقق هذا البرنامج
ً
ً
ال .وقد
فيها .بحيث تحقق ما يتطلبه سوق العمل المحلي حاض ًرا ومستقب ً
بلغ عدد الدارسين في االبتعاث الداخلي في جامعتي حضرموت وعدن
ج منهم قرابةُ (.)400
حوالي ( )560طال ًبا وطالبة  ،تخرَّ َ
كما َ
وطالبة،
طالب
عدد الدارسين في االبتعاث الخارجي حوالي ()5100
بلغ
ٍ
ُ
ٍ
ج منهم قرابةُ (.)2200
وتخرَّ َ
َ
لمستويات البكالوريوس والماجستير
االبتعاث كان
ر
بالذك
والجدير
ِ
ِ أنَّ
العالم.
جامعات
والدكتوراه وفي أرقى
ِ
ِ

13

مبتعث في الخارج

مبتعث في الداخل

صفحة

560 5100

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

اإلنجليزية في المكال وسيئون
للغة
حضرموت
معهدي
ِ
ِ
َ
َ

َ
ُ
مساعدة أبناء المحافظة على
الهدف من إنشائِهما
تأسسا عامي  2007و 2008م وكان
اللغة؛ مما يساعدهم على مواصلة دراستهم الالحقة ،باإلضافة إلى
مهارات
امتالك
ِ
ِ
ِ
إعداد معتبرةٌ .
إعدادهم لاللتحاق بسوق العمل .وقد تخرج في المعهدين
ٌ

2019

(ابتداء من 2009م)
التعليم التقني والتدريب المهني
ً
ومن أهم نشاطاته :دعم الدورات المهنية وتنظيمها مثل برنامج (الحياة عمل) ،والذي
يهدف إلى اإلسهام مع الجهود الحكومية والمجتمعية في التقليل من أعداد العاطلين
عن العمل بين أوساط الشباب ،وذلك من خالل إكسابهم مهارات تقنية ومهنية وحرفية
تعينهم على خلق فرص عمل لهم ،ومن ثم التمكين االقتصادي لهم وألسرهم .وقد
حقق البرنامج في دوراته خالل الفترة (2018 – 2009م) نتائج طيبة ،وبلغ عدد خريجيه
خريجا.
()2262
ً

صفحة

14

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت
2019

االحتفال التكريمي السنوي (2007-2014م)
وهو تقليد سنوي اختطته المؤسسة ليكون ظاهرة بارزة ،ذات قيمة معنوية
عالية ،ونشاط اجتماعي وثقافي الفتُ ،يكرَّ ُم فيه الجا ُّدون ،والمبدعون،
شخصيات بارزةٌ عربيةٌ وعالميةٌ  ،وكان من بينهم
والموهوبون ،و ُيدعى إليه
ٌ
د .مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا وحرمه ،ود .إسماعيل ولد الشيخ أحمد
المبعوث الدولي إلى اليمن.

صفحة
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االبتعاث

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

االبتعاث والتدريب
والتطويرية
التأهيلية
البرامج
أسهمت المؤسسةُ في تنفيذِ الكثي ِر من
ِ
ِ
ِ
ِ
تخصصات كانت تعاني
ص ٍة في
بكفاءات
حضرموت
محافظة
ِ
لرفدِ
َ
ٍ
ٍ
متخص َ
ّ
وخارجية
محلية
جهات
شراكات مع
نقص حا ٍّد فيها ،و نسج
المحافظةُ من
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
والمعرفة.
بالعلم
متسلح
واع
جيل
خلق
المؤسسة في
أهداف
لتحقيق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ

برنامج اإلبتعاث الداخلي
النقص الحا ِّد في معلمي الفيزياء والرياضيات
معالجة
تمكنت المؤسسةُ من
ِ
ِ
ِ
والقرآن الكريم وعلومه بعد أن ش َّ
خصت األوضاع التربوية في المحافظة،
وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج  -في الفترة بين عام  2008حتى عام
خريجا:
2011م  -في كل التخصصات 338
ً
التخصص

عدد الخرِّيجين

فيزياء

119

الرياضيات

208

2019

القران الكريم

11

كما إن المؤسسة توفر مقاعد مجانية لطلبة التخصصات الهندسية والطبية
كل من جامعتَ ي حضرموت وعدن،
واإلدارية ضمن منح االبتعاث الداخلي في ٍ

مقعدا ( 220جامعة
والذي بلغ عدد المستفيدين من هذه المقاعد 420
ً
حضرموت 200 ،جامعة عدن).

صفحة
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المستويات
المتميزين من ذوي
النقص في القانونيين
س ِّد
هدف
ِ
ِ
البرنامج إلى َ
ّ
ُ
للتنمية ،عبر
العون
مؤسسة
بالتعاون مع
البرنامج
العالية .نُفذ هذا
التحصيلية
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
كل من بريطانيا وجمهورية مصر العربية.
ِ
تأهيل المستفيدين في ٍ

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

برنامج تأهيل القانونيين

2019

صفحة
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الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

برنامج اإلبتعاث الخارجي

2019

أسهمت المؤسسة مع الحكومة والمؤسسات المثيلة في إتاحة الفرصة للطلبة ذوي
التحصيل العالي في المرحلة الثانوية وما بعدها من إكمال دراستهم في جامعات خارجية
ذات مستويات مرموقة وفي تخصصات مطلوبة ،والشكل اآلتي يوضح عدد الخرِّيجين
والمبتعثِ ين حتى نهاية عام  2019م.
ُ

اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻮن

5170

5%

اﻟﻤﺴﺘﻤﺮون

8%

اﻟﺨﺮﻳﺠﻮن
92%

95%

صفحة
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2,729

145

2,140

191

5170
اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻮن

2874

2296
اﻟﻤﺘﺨﺮﺟﻮن

اﻟﻤﺴﺘﻤﺮون

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

اﻻﺑﺘﻌﺎث اﻟﺨﺎرﺟﻲ

2019

ً
ﻣﺒﺘﻌﺜﺎ
أورﺑﺎ ١٣٨
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻓﺮﻧﺴﺎ ،اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،اﻟﻤﺠﺮ ،ﻫﻮﻟﻨﺪا ،اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ً
ﻣﺒﺘﻌﺜﺎ
اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ٤٥٨٨
اﻟﺴﻌـــــــﻮدﻳﺔ ،اﻟﻴﻤﻦ ،اﻻردن ،ﻣﺼـــــﺮ ،اﻟﺴـــﻮدان ،اﻟﻤــــــــﻐﺮب

دﻛﺘﻮراه  00ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ  14ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺲ  121زﻣﺎﻟﻪ 03

ﻣﺘﺨﺮﺟﻮن:

دﻛﺘﻮراه  00ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ  04ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺲ  00زﻣـــــﺎﻟﻪ 02

آﺳﻴﺎ  ٢٠٩ﻣﺒﺘﻌﺜﻴﻦ

ﻣﺘﺨﺮﺟﻮن:

ً
ﻣﺒﺘﻌﺜﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ٢٣٥
اﻟﻮﻻﻳــــــــــﺎت اﻟﻤﺘﺤــــــﺪة اﻻﻣـــــــــــﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻛﻨـــــــــــﺪا
دﻛﺘﻮراه  28ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ  72ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺲ  128زﻣﺎﻟﻪ 07

دﻛﺘﻮراه  38ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ  73ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺲ  98زﻣــــﺎﻟﻪ 00

ﻣﺘﺨﺮﺟﻮن:

دﻛﺘﻮراه  03ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ  26ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺲ  98زﻣـــــﺎﻟﻪ 01

21

ﻣﺘﺨﺮﺟﻮن:

دﻛﺘﻮراه  08ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ  38ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺲ  11زﻣـــــﺎﻟﻪ 00

دﻛﺘﻮراه  17ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ  139ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺲ  1915زﻣــــﺎﻟﻪ 34

صفحة

ﻣﺎﻟﻴــــــــﺰﻳﺎ ،اﻟﻬﻨـــــــﺪ ،اﻟﺼــــــﻴﻦ ،اﻟﻴـــــــﺎﺑﺎن

دﻛﺘﻮراه  54ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ  243ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺲ  4131زﻣﺎﻟﻪ 160

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

برنامج تطوير جامعة حضرموت
سعت المؤسسة إلى تمكين الجامعات المحلية وتنميتها ،والتي تأتي من ضمنها جامعة حضرموت،
وذلك من خالل تطوير البيئة األكاديمية في الجامعة عبر تنفيذ عدد من المشاريع ،منها:
تحقيقا ألهداف المؤسسة في االرتقاء بالمستوى العلمي
ً
 .1تأهيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة:
لكوادر المحافظة ،والمشاركة في س ِّد حاجاتها من الكفاءات العلمية واإلدارية والتخصصية ،فقد
نصت على تأهيل أعضاء هيئة
وقعت مؤسسة حضرموت اتفاقية شراكة وتعاون مع جامعة حضرموت َّ
التدريس في الجامعة وابتعاثهم ضمن احتياج الكليات في التخصصات العلمية المختلفة .فقد قامت
المؤسسة بابتعاث  73من أعضاء هيئة التدريس في دول مختلفة ،كما قامت بتأهيل  25من الكادر
الجامعي في دراسة اللغة اإلنجليزية بمعهد حضرموت للغات من أجل ذلك.
 .2االعتماد األكاديمي ( :)ABETنظمت المؤسسة ورشتَ ي عمل في اإلعداد والتحضير في الحصول على
االعتماد األكاديمي ( )ABETلكلية الهندسة والبترولُ .أقيمت الورشة األولى في جمهورية السودان،
واألخرى في مدينة المكال ،بحضور عمادة الكلية ،وأعضاء هيئة التدريس ،وذلك بالتنسيق مع مركز
التطوير األكاديمي وضمان الجودة بالجامعة.

2019

إسهاما من المؤسسة
 .3تأثيث مكاتب الجودة في كلية الهندسة والبترول (جامعة حضرموت) :وذلك
ً
في حصول كلية الهندسة والبترول على االعتماد األكاديمي.
متعاقدو المؤسسة لدى الجامعة:
عدد من أعضاء هيئة التدريس من حاملي الشهادات العليا ليسهموا في
رواتب
ت المؤسسة
 .4تب َّن ِ
ٍ
َ
رفع أداء بعض كليات الجامعة؛ وذلك لصعوبة الحصول على خانات وظيفية من وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي.

صفحة
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ت المؤسسة مبدأ الشراكات منذ إنشائها في العام 2006م (مع العديد من المؤسسات والهيئات
تب َّن ِ
المحلية والدولية) ،وذلك من أجل تحقيق أهدافها الرئيسة والفرعية ،والتي "ترمي إلى بناء اإلنسان
وفكريا،
واقتصاديا
تعليميا
المنتِ ج ،وتطوير قدراته ،وتوفير روافد تعليمية مالئمة له ،واالرتقاء بمستواه
ُ
ً
ً
ً
وتهيئته بصورة جيدة الكتساب المعارف والخبرات ،والمهارات الفنية ،والتقنيات الحديثة التي تؤهله
لإلنتاج والعطاء ،والخلق واإلبداع بوصفه محور التنمية الشاملة وغايتها األولى".
والجهات األبرز في هذه الشراكات االستراتيجية تتمثل في:

الجهات األبرز في شراكاتنا االستراتيجية

2019

 .1مؤسسة العون للتنمية.
 .2هيئة تطوير خيلة بقشان.
 .3مؤسسة الصندوق الخيري للطالب المتفوقين.
 .4مكت َبي التربية والتعليم في الساحل والوادي.
 .5جامعة حضرموت.
 .6جامعة عدن.
 .7عدد من الجامعات السعودية.
 .8جامعة البرتا (كندا).
 .9جامعة األباما – الواليات المتحدة األمريكية.
 .10عدد من الجامعات الماليزيه
 .11مؤسسة األوقاف سعيد نعوم  -إندونيسيا.
 .12مكتب التربية العربي لدول الخليج  -الرياض.
 .13وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية اليمنية.
 .14معهد األمديست (( – )AMIDEASTعدن  /األردن).
 .15منظمة تشيفيننج ( )Cheveningالبريطانية.
 .16جامعة  6أكتوبر  -مصر
 - CAMPUS FRANCE .17فرنسا (منظمة غير ربحية ،تابعة لوزارة الخارجية الفرنسية).
 .18الجامعة األمريكية في القاهرة ( – )AUCمصر .
 .19الجامعة األمريكية في بيروت ( – )AUBلبنان .
 .20منظمة حضرموت الصحية.
 .21الشركة المصرية للتدريب الهندسي.

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

االتفاقيات والشراكات:

صفحة
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Arizona State University
Arkansas State University
California College of Arts
Claremont Graduate University
Columbia University
East Tennessee State University- Bill Gatton
College of Pharmacy
Foothill College
George Town University
George Washington University School of
Medicine
Georgia Institute of Technology
Grossmont college
Indiana University
Loma Linda University
Missouri University
New York Film Academy
New York University
North Carolina State - Raleigh
Northeastern University
Nova Southeastern University
Oklahoma State University
Pennsylvania State University
Phoenix East Aviation
Purdue
Seton Hall University
Stevens Institute of Technology
University of Alabama
University of California Los Angeles
University of Colorado Boulder
University of Delaware
University of Maine
University of Miami
University of Michigan
University of San Diego
University of South Florida
University of Southern California
University of Texas
University of Toledo
Western Michigan University

ماليزيا
University Tenaga Nasional
(TENAGA)
Multimedia University (MMU)
University Utara Malaysis (UUM)
University Tecknology Malaysia
(UTM)
International Islamic University
Malaysia (IIUM)
University Putra Malaysia (UPM)
Management And Sience University
(MSU)
University Kebangsaan Malaysia
(UKM )
The University Of Nottingham
University Sains Malaysia ( USM )
University Of Malaya ( UM )
Univesity Teknology Petronas ( UTP )
KDU University College

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

Carleton University
Concordia University
Dalhousie University
McGill University
McMaster University
NAIT
University of Alberta
University of British Columbia
University of Calgary
University of Regina
University of Toronto
University of Waterloo
University of YORK
University Ottawa
Western University
Mcmaster university

2019

الواليات المتحدة االمريكية

صفحة
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: ابرز الجامعات التي تم االبتعاث لها

Bordeaux
Ensa Lille _Architecture School
Franche Comte
Grenoble
Iut Belfort
Iut St Nazaire
Lyon
Nantes
Poitiers
Rennes
Strasbourg
Montpellier
Toulouse

الجامعة األمريكية في بيروت AUB

2019

لبنان

جامعة الملك سعود
جامعة الفيصل
جامعة الملك عبد العزيز
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
جامعة أم القرى
جامعة طيبة
جامعة حائل
جامعة جازان
جامعه نجران
الجامعة االسالمية
جامعة الملك فيصل
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
جامعة الطائف

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

فرنسا

السعودية

االردن
جامعة اليرموك
جامعة العلوم والتكنولوجيا
الجامعة االردنية
المعهد الوطني للموسيقى
مدينة الحسين الطبية

lمصر
الجامعة االمريكية بالقاهرة AUC
جامعة  6اكتوبر
جامعة االسكندرية
جامعة اسيوط
جامعة المنصورة
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
والنقل البحري
أكاديمية الفنون بالقاهره
صفحة
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 براءات االختراع.1
 براءة اختراع من عدد من طالب المؤسسه في الدراسات العليا25 تم تسجيل

عدد براءات االختراع

اسم الباحث
الدكتور فائز صالح باتيس

5
1. Apparatus and method for gait recognition.
2. Method for identifying an individual by walking
style.
3. Moving part image partitioning for walking gait
identification.
4. Identification method using partitioning of subject
silhouettes.
5. Multi-kernel fuzzy local Gabor feature extraction
method for automatic gait recognition.

الدكتور عامر غازي بن سعدون

3

الدكتور بدر سالم باجري
صفحة

1. Zero-invasion acidic drilling fluid.
2. Method for removing iron sulfide scale.
3. Barite filter cake removing composition and
method.

2019

10

1. MEMS Piston-Tube based capacitive
accelerometer.
2. MEMS Piston-Tube Capacitive Force Sensor.
3. Touch-Sensitive Interface Module.
4. Pison-tube MEMS electrostatic actuator.
5. Autofocus Camera Using MEMS Actuation of
Image Sensor.
6. Camera moduls using MEMS micro
electrostatic Pistontube actuators for autofocus
(AF) and optical image stabilization (OIS).
7. Five Degrees of Freedom MEMS actuator for
autofocus, optical image stabilization, and super
resolution imaging in miniature cameras.
8. 4-DOF piston-tube electrostatic actuator.
9. OPTICAL IMAGE STABILIZER SYSTEM.
10. A One-Directional Piston-Tube Electrostatic
Microactuator.

26

عناوين البراءات

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

االنجازات

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

عناوين البراءات

عدد براءات االختراع

27

صفحة
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1. CMOS logarithmic current generator
and method for generating a logarithmic
current.
2. High dynamic range exponential current
generator with MOSFETs.
3. Current-mode CMOS logarithmic
function circuit.

الدكتور كرامه محمد التميمي

3

1. A photocatalyst for carbon dioxide reduction
and a method of producing thereof
2. An internally reflected novel photoreactor for
methanol production from carbon dioxide.
3. A green photocatalyst for hydrogen
production and a synthesis method thereof.

اسم الباحث

3

الدكتور عبدالله سالم بافقير

1. Robotic Leader-Follower Control
Method.

1

الدكتور عمر سالم البريكي

1. Method, system and computer program
product for breast density classification using
parts-based local features.

1

الباحث عبدالله حسين عويض

1. Evaluation of compressed sensing in
UWB systems with NBI

1

الدكتور صالح احمد العوش

1. Insulation Lightweight Masonry Hollow
bricks with New Designed Cavities.

1

الباحث احمد سالم التميمي

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

 .2المشاركات في المؤتمرات العلميه
 الباحث محمد باجري يشارك بورقة علمية في مؤتمر تكنولوجيا النفطوالغاز الصخري بأمريكا.
 شارك باحث الدكتوراه سامي علي حميد بورقة بحثية في معرض علميعن االغذية بجامعة مين بالواليات المتحدة األمريكية.
 شارك الباحثون عبدالرحمن حميد وحلمي الجوهي وعبدالله الجعيديفي مؤتمر علمي عن الهندسة المدنية بكندا وقدموا اوراق علمية تتعلق
بموضوع المؤتمر .
 شارك الباحث احمد محفوظ الضالعي في ورشة عمل مهمة حول تبليلاألسطح الناعمة أو المجهرية بالمانيا حيث شارك فيها باحثون من مختلف
دول العالم.
 شارك طالب الدكتوراه الباحث رامي عبدالحكيم بارعيدة في المؤتمرالدولي الثاني للخريجين في مجال الطاقة و الهندسة التكنولوجية و إدارة
المشاريع الذي أقيم في أندونيسيا للفترة من  4 - 3سبتمبر 2019م.

2019

 شاركت الباحثة سمر سالم باشطح بورقة علمية في مؤتمر حول الذكاءاالصطناعي وتقنية المعلومات  )ICAIIT) 2019في اندونيسيا .
 شارك الباحث عبدالله أحمد باحشوان بورقة بحثية في المؤتمر الدوليالمتقدم في مجال أمن الشبكات بمدينة بينانق في مملكة ماليزيا.
 شارك الباحث علي محمد بابلغيث في المؤتمرالدولي الرابع لعلوم وهندسةالمواد الذي أقيم في العاصمة الماليزية كوااللمبور للفترة من  28-26من
أغسطس .2019

صفحة
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 .1رئيس جامعة بوترا الماليزية البورفيسورة عيني إدريس تمنح شهادة
التفوق للباحث صالح سالم بن بشر ،والباحث أحمد عوض بارحمة ،والباحث
صالح عبد العزيز حبتور نظير جهودهم المبذولة في دعم التراث العلمي.
 .2الباحث طالب باتيس يحصل على منحة دراسية كاملة من جامعة كولورادو
المقدم من عمادة
في مدينة بولدر ،باإلضافة إلى قبوله في برنامج الزمالة
ّ
كلية الدراسات العليا بالجامعة.

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

 .3التكريم وانجازات الطالب

 .3الدكتورة نرمين محمد تحصل على جائزة Mark Award for Pharmacy
بناء على أدائه العلمي
 Excellenceوالتي تُ منح ألفضل طالب بالدفعة
ً
والظروف المصاحبة للدراسة.
 .4الدكتور سمير عبد العزيز يحصل على مقعد لدراسة برنامج اإلقامة
الصيدالنية Pharmacy Residency Program at Holston Valley Medical
 ،Center- Kingsport ,TNكأول طالب يمني وعربي يحصل على مقعد بعد
المنافسة الشديدة على مقعدين فقط .

2019

 .5الطالب صالح محمد العامري يفوز بلقب أفضل مصمِّ م في مسابقة
نظمتها جامعة  MSUبمملكة ماليزيا .
المكون من  4طالب يحصدون المركز
 .6الطالب سلطان عمر بابلغيث وفريقه
َّ
األول في معرض االبتكار الرابع ( ،)TRIZInnovation Exposition 4.0والمقام في
جامعة بهانق الماليزية (.University Malaysia Pahang (UMP
 .7الباحث بدر المشجري يحصل على شهادة االعتماد الدولي في برنامج
الريفيت المعماري كأول حضرمي يحوز هذا االعتماد.

صفحة
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خريجو
المؤسسة 2019

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

		
اسم الطــالب

Electrical Engineering
Dalhousie University

دكتوراه

كرامه محمد التميمي

Chemical Engineering
Mcgill University

ماجستير

عمر سالم باشطح

Microbiology and Immunology
Mcgill University

ماجستير

فاطمة حسن حبيشي

زماله

جهاد محمود احمد

Software Engineering
Carleton University

بكالوريوس

ابوبكر محفوظ بامنقر

Electrical Engineering
University of Toronto

بكالوريوس

منيف سالم عجاج

Spine surgery
Mcmaster University

صفحة

البرنامج
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التخصص و الجامعة

2019

كندا

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

33

صفحة

2019

الواليات المتحدة االمريكية
التخصص و الجامعة

البرنامج

		
اسم الطــالب

Physical Therapy
Loma Linda University

دكتوراه

منصور احمد العامري

Missouri S&T University
Petrolium Engineering

دكتوراه

محمد سالم باجري

Pharm D
East Tennessee State University

Pharm D

سمير صالح بن عبدالعزيز

Pharm D
East Tennessee State University

Pharm D

نرمين احمد محمد

Science in Architcture
University of Arizona

ماجستير

اصيل عمر باعارمه

MBA-Concentration on Energy Management
University of Texas

ماجستير

ياسر ضيف باقطيان

International Business
Nova Southeastern University

ماجستير

مجاهد عبدالله العامري

Archticture
California College of Arts

ماجستير

مروان محمد بامسعود

Physics
Western Michigan University

ماجستير

سالم احمد باصيور

Cinematography and Film/ Video production
New York Film Academy

ماجستير

Mechanical Engineering
University of Arizona

بكالوريوس

انمار عبدالله باجبع

علي صالح العاس

Mechanical Engineering
University of Arizona

بكالوريوس

صالح عوض باجري

Chemical and Enviromental Engineering
University of Arizona

بكالوريوس

محمد صالح باسدس

Mechanical Engineering
University of Arizona

بكالوريوس

انس سالم باشعيب

Materials Science and Engineering
North Carolina State

بكالوريوس

طالب احمد باتيس

Biomedical Engineering
Pennsylvania State University

بكالوريوس

سالم جمال بن غوث

Mechanical Engineering
Pennsylvania State University

بكالوريوس

ابراهيم جمال مهيري

Civil Engineering
Northeastern University

بكالوريوس

احمد عمر باوزير

Finance
Foothill College

بكالوريوس

محمد عبدالحبيب سعيد

Animation
New York Film Academy

بكالوريوس

محمد صالح باعلي

Dabule Major in Finance Mathmatics
University of Alabama

بكالوريوس

Electrical Engineering
Pennsylvania State University

بكالوريوس

Physics and Computer Science
Purdue

بكالوريوس

Chemical engineering
University of Colorado Boulder

بكالوريوس

Chemical engineering
University of Alabama

بكالوريوس

Chemical engineering and Energy Engineering

بكالوريوس

ابوبكر سالم بوفطيم

محمد عبدالله الكاف

علي طاهر الكلدي

احمد ناصر القطيني

محمد عبيد التميمي

الفيع حسن باسلوم

صفحة

University of Colorado Boulder

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

		
اسم الطــالب

2019

البرنامج
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التخصص و الجامعة

		
اسم الطــالب
محمد عبدالله بن احمد

بكالوريوس

Industrial Engineering
Pennsylvania State University

غالب سالم العامري

بكالوريوس

Industrial Engineering
University of Miami

علي ابوبكر بن هيازع

بكالوريوس

Business Technology
University of Miami

احمد حسن حسان

بكالوريوس

Chemical engineering
University of Alabama

احمد عمر باطويل

بكالوريوس

Finance
Cloud State University

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

البرنامج

التخصص و الجامعة

2019

بريطانيا
		
اسم الطــالب
فائز عبدالرحمن السيـلي العمودي

البرنامج
ماجستير

التخصص و الجامعة

MSc cardiovascular science
) university college London ( UCL
صفحة
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الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

جمهورية مصر العربية
		
اسم الطــالب

البرنامج

عبدالله علي عوض الجوهي

دكتوراة

نبيل عبدالله سالم بن عيفان

ماجستير

عمر مسلم طه مول الدويله

بكالوريوس

حسين محسن بن الشيخ أبوبكر

بكالوريوس

سالم عمر الغرابي

بكالوريوس

التخصص و الجامعة
جغرافيا
جامعة أسيوط
تكنولوجيا النقل البحري
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

2019

الدراما والنقد المسرحي
أكاديمية الفنون -المعهد العالي للفنون المسرحية
تكنولوجيا المالحة البحرية
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
تكنولوجيا المالحة البحرية
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

صفحة

36

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

المملكة االردنية الهاشمية

رياض جابر العجماء

ماجستير

قانون تجاري
اليرموك

علي محمد التوي

ماجستير

علوم مالية ومصرفية
اليرموك

أشرف محمد باعلوي

ماجستير

عالقات دولية
األردنية

سالم سعيد الجوهي

ماجستير

القانون
اليرموك

عمر محسن العطاس

ماجستير

قانون تجاري
 hاليرموك

ماجد محمد بالعرج

بورد

االشعة التشخيصية
مدينة الحسين الطبية

أحالم عباد حسن العكبري

بورد

االنف واالذن والحنجرة
مدينة الحسين الطبية

عبدالله عمر محمد باهيثم

بورد

الباطنية العامة
مدينة الحسين الطبية

لميس أحمد صالح الخالقي

بورد

طب االطفال
مدينة الحسين الطبية

سالم أحمد سالم بلخرم

بورد

االشعة التشخيصية
المستشفى االسالمي

2019

عواطف غازي بن سعدون

ماجستير

رياضيات
العلوم والتكنولوجيا

صفحة

		
اسم الطــالب

البرنامج

التخصص و الجامعة
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الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

		
اسم الطــالب

البرنامج

التخصص و الجامعة

2019
صفحة

مروى فرج عوض الكربي

بورد

االشعة التشخيصية
مدينة الحسين الطبية

أمل عوض الشرفي

بورد

طب االطفال
مدينة الحسين الطبية

أحمد سالم باسليم

بكالوريوس

تصميم وفنون تطبيقية  /تصميم الجرافيك
اليرموك

أحمد عمر بن يوسف

بكالوريوس

تصميم وفنون تطبيقية  /تصميم الجرافيك
اليرموك

عاصم سعيد السكوتي

بكالوريوس

تصميم وفنون تطبيقية  /تصميم الجرافيك
اليرموك

سالم أحمد عويض

بكالوريوس

تصميم وفنون تطبيقية
اليرموك

سالم شاكر حاتم

بكالوريوس

عالقات عامة
اليرموك

مروان عبدالعزيز الهجري

بكالوريوس

علوم حاسوب
اليرموك

أحمد خالد لجرب

بكالوريوس

تصميم وفنون تطبيقية
اليرموك

محمد طه بن شباء

بكالوريوس

تصميم وفنون تطبيقية  /تصميم الجرافيك
اليرموك

محمد محسن الموسطي

بكالوريوس

تصميم وفنون تطبيقية
اليرموك

محمد عبدالمجيد البكري

بكالوريوس

تصميم وفنون تطبيقية
اليرموك

محمد أحمد موسى

بكالوريوس

دراما  /صناعة الفيلم
اليرموك

طارق عمر العمودي

بكالوريوس

دراما  /صناعة الفيلم
اليرموك

عبدالله صالح برعية

بكالوريوس

إذاعة وتلفزيون
اليرموك

38

صالح إبراهيم بن قصام

بكالوريوس

إذاعة وتلفزيون
اليرموك

محمد عمر بن دغار

بكالوريوس

إذاعة وتلفزيون
اليرموك

فاطمة محمد الرباكي

بكالوريوس

القانون
اليرموك

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

		
اسم الطــالب

البرنامج

التخصص و الجامعة

2019

قبرص التركية
		
اسم الطــالب
محـمد عبالقادر بايزيد

البرنامج

التخصص و الجامعة

ماجستير

Computer Engineering
Eastern Mediterranean

صفحة
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الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

ماليزيا

2019

		
اسم الطــالب

البرنامج

شذى سالم عمر بكير

دكتوراة

Linguistics
UKM

عبدالله سالم بافقير

دكتوراة

CHEMICAL AND ENERGY ENGINEERING
UTM

عدلي عباس باسيف

ماجستير

Project Management
UM

أحمد عبود الحداد

ماجستير

Electrical Engineering
UM

منال محمد التميمي

ماجستير

Information Technology
UKM

أحمد عبدالله حسان

ماجستير

software Engineering
UM

علي باقظيمة بارشيد

ماجستير

Mechanical Engineering
UPM

حافظ عبدالله المشجري

ماجستير

Civil Engineering
UPM

حسين كرامة الجابري

ماجستير

Civil Engineering
UPM

ماجستير

Civil Engineering
UPM

ماجستير

Civil Engineering
UPM

سليمان محمد القوشعة
صفحة

عالء محمد عبود مفيلح

التخصص و الجامعة

40

صالح محمد سعيد دحي

ماجستير

Civil Engineering
UPM

نجاة أحمد خميس بن حدجة

ماجستير

Linguistics
UUM

وئام صالح محمد مبارك

ماجستير

Building Technology
USM

راضي فيصل عبد حديجان

ماجستير

Engineering Management
UPM

عبدالله أحمد باسلوم

ماجستير

computer and information eng
IIUM

صالح عبدالعزيز حبتور

ماجستير

Information Security
UPM

صالح سالم بن بشر

ماجستير

Civil Engineering
UPM

محمد سالم بابصيل

ماجستير

Industrial Electronic And Control Engineering

سالم عمر عبدالله بن ضبعان

ماجستير

Mechanical Engineering
UM

ماجستير

COMPUTER SCIENCE
IIUM

ماجستير

International Accounting
UUM

ماجستير

International Accounting
UUM

ماجستير

Civil Engineering
UPM

ماجستير

Engineering Management
UPM

ماجستير

Civil Engineering
UPM

سمر سالم باشطح

أحمد مبارك الحامدي

أنس رشيد باجري

محمد عوض حديجان

عبدالخالق عبدالله الهدار

UM

صفحة

علي أحمد بايعقوب

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

		
اسم الطــالب

2019

البرنامج

التخصص و الجامعة

41

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

التخصص و الجامعة

2019

		
اسم الطــالب

البرنامج

صالح محمد التميمي

ماجستير

sustainable Development Practices
USM

مراد عبدالله صبيح

ماجستير

Biomedical Engineering
UM

عمر عوض بن حمدون

ماجستير

Mechanical Engineering
IIUM

صالح كرامة الصاعي

ماجستير

physics
USM

أسامة نوفل بارباع

ماجستير

Engineering Management
UPM

عبدالله أحمد باحشوان

ماجستير

Internet Engineering
USM

آمنـة عوض بامطرف

ماجستير

Medical science
UM

عالء محفوظ باسواقي

ماجستير

Electrical Engineering
UTP

محمد عبدالله متعافي

ماجستير

Mechanical Engineering
UTP

سالمين فرج البحسني

بكالوريوس

Motion Graphic & visual effects
LIM KOK WING

سالم أحمد بوسبع

بكالوريوس

Hospitality Management
KDU

سعيد عبدالرحمن باحشوان

بكالوريوس

Hospitality Management
KDU

أحمد محمد باحسن

بكالوريوس

Mechanical Engineering
UTP

صفحة
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الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

المملكة العربية السعودية
التخصص و الجامعة

محمد سالم الحداد

بكالوريوس

هندسة تعدين
جامعة الملك عبدالعزيز

صالح أشرف رستم دوله خان

بكالوريوس

الهندسه الكيميائية
جامعة الملك عبدالعزيز

عمرو بن عبدالناصر طاهر

بكالوريوس

الهندسة الميكانيكية
جامعة الملك عبدالعزيز

عوض سالم باوزير

بكالوريوس

هندسة كهربائية
جامعة الملك عبدالعزيز

عالء خالد غزي

بكالوريوس

هندسه مدنيه
جامعة الملك عبدالعزيز

عبدالله علي البيتي

بكالوريوس

هندسة كهربائية
جامعة الملك عبدالعزيز

محمد عوض بامليبد

بكالوريوس

هندسة كهربائية
جامعة الملك عبدالعزيز

محمد علي بامير

بكالوريوس

تمويل
جامعة الملك عبدالعزيز

محمد محفوظ التميمي

بكالوريوس

الهندسة الكيميائية وهندسة المواد
جامعة الملك عبدالعزيز

صالح سعيد الحداد

بكالوريوس

الهندسة الكيميائية وهندسة المواد
جامعة الملك عبدالعزيز

2019

صالح عبدالله بايعقوب

بكالوريوس

مالحة بحرية
جامعة الملك عبدالعزيز

صفحة

		
اسم الطــالب

البرنامج
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الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

		
اسم الطــالب

البرنامج

التخصص و الجامعة

حسن عمر سالم باعباد

بكالوريوس

الهندسة المدنية
جامعة الملك عبدالعزيز

عبدالرحمن خالد النماري

بكالوريوس

الهندسة الكيميائية
جامعة الملك عبدالعزيز

بركات أحمد بركات باوزير

بكالوريوس

هندسة ميكانيكية
جامعة الملك عبدالعزيز

عبدالعزيز أحمد علي بابريش

بكالوريوس

هندسة كيميائية
جامعة الملك عبدالعزيز

محمد عبدالروؤف بارحيم

بكالوريوس

الهندسة الميكانيكية
جامعة الملك عبدالعزيز

محمد عبدالله جواس

بكالوريوس

إدارة مالية ومصرفية
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

عمر أحمد عمر جواس

بكالوريوس

هندسة مباني
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

محمد صالح محمد باجيدة

بكالوريوس

إدارة مالية ومصرفية
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

كرامة احمد مطهر

بكالوريوس

هندسة تشييد
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

عبدالرحمن مدين سالم

بكالوريوس

علوم حاسب آلي
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

أحمد سعيد سالم بكير

بكالوريوس

علوم حاسب الي
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

جعفر الصادق العيدروس

بكالوريوس

هندسة مباني
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

عمر عبدالله حسين باراس

بكالوريوس

محاسبة
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

حسين محمد زين الكاف

بكالوريوس

محاسبة
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

2019

محمد عبدالله النقاش

بكالوريوس

علوم الحاسب
جامعة الملك عبدالعزيز

صفحة

44

برهان احمد محمد القرضي

بكالوريوس

المحاسبه
جامعة الطائف

رشاد عوض صالح العامري

بكالوريوس

المحاسبه
جامعة الطائف

محمد علي احمد االشول

بكالوريوس

المحاسبه
جامعة الطائف

نمر عبدالرب قاسم محمد

بكالوريوس

المحاسبه
جامعة الطائف

وضاح محمد الميسري

بكالوريوس

المحاسبه
جامعة الطائف

ايمن حسين العمودي

بكالوريوس

لغة انجليزيه
جامعة الطائف

سامي سليم العمقي

بكالوريوس

اقتصاد
جامعة الطائف

اشرف عبد المحسن صالح

بكالوريوس

هندسه مدنية
جامعة الطائف

محمد سيف المفلحي

بكالوريوس

هندسه مدنية
جامعة الطائف

احمد نجيب بامطرف

بكالوريوس

هندسه كهربيائيه
جامعة الطائف

منصور امعبد المنصوري

بكالوريوس

هندسه كهربيائيه
جامعة الطائف

معاذ محمد سيف

بكالوريوس

هندسه ميكانيكيه
جامعة الطائف

نصر محمد احمد غالب

بكالوريوس

هندسه ميكانيكيه
جامعة الطائف

2019

باسل عبدالفتاح محمد

بكالوريوس

إدارة اعمال
جامعة الطائف

صفحة

اصيل حسن العكبري

بكالوريوس

إدارة اعمال
جامعة الطائف

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت
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الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

		
اسم الطــالب

البرنامج

التخصص و الجامعة

احمد صبري احمد الخضر

بكالوريوس

هندسه الحاسب
جامعة الطائف

امجد ابوبكر الفروي

بكالوريوس

هندسه الحاسب
جامعة الطائف

وحيد محمد علي غالب

بكالوريوس

هندسه الحاسب
جامعة الطائف

أحمد عبدالرحيم أحمد باوزير

بكالوريوس

طب بشري
جامعة الفيصل

محمد عبدالرحمن علي الجنيد

بكالوريوس

طب بشري
جامعة الفيصل

زين عبدالله أحمد بافضل

بكالوريوس

طب بشري
جامعة الفيصل

محمد عمر سالم الغرابي

بكالوريوس

طب بشري
جامعة الفيصل

عبدالرحمن علي باعباد

بكالوريوس

طب بشري
جامعة الفيصل

هاني عوض كرامه باعوض

ماجستير

انتاج حيواني
جامعة الملك سعود

حنان أبوبكر عبدالله باوزير

ماجستير

تربية فنية
جامعة الملك سعود

عبدالله عبدالرحمن العمودي

بكالوريوس

إدارة اعمال
جامعة الملك سعود

عبدالرحمن مراد حسن العامري بكالوريوس

هندسة كيميائية
جامعة الملك سعود

عمر علي محمد الحامد

بكالوريوس

هندسة مدنية
جامعة الملك سعود

شداد سالم أحمد الحامدي

بكالوريوس

هندسة كيميائية
جامعة الملك سعود

2019

عمر برك عبدبن الكثيري

بكالوريوس

هندسه كهربيائيه
جامعة الطائف

صفحة
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سالم سعيد بامرضاح

بكالوريوس

هندسة كيميائية
جامعة الملك سعود

عبدالعزيز صالح باعطية

بكالوريوس

هندسة مدنية
جامعة الملك سعود

سهل جمال وحدين

بكالوريوس

جيوفيزياء
جامعة الملك سعود

أحمد جمال التميمي

بكالوريوس

هندسة بترولية
جامعة الملك سعود

نائف صالح علي الفردي

بكالوريوس

هندسة ميكانيكية
جامعة الملك سعود

:عصام عمر الموسطي

بكالوريوس

هندسه كهربائيه
جامعة الملك سعود

سالم محمد باطوق

بكالوريوس

هندسة مدنية
جامعة الملك سعود

محمد عمر بايزيد

بكالوريوس

هندسة كيميائية
جامعة الملك سعود

عزت احمد السعدي

دكتوراه

علوم حاسب آلي
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

أحمد علي باوزير

ماجستير

شبكات حاسب آلي
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

عمر علي الحيقي

ماجستير

علوم بيئية
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

علي امين بلفاس

ماجستير

هندسة كهربائية
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

وليد احمد العوش

ماجستير

هندسة مدنية
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

عمر محمد عمر باوزير

ماجستير

امن وضمان المعلومات
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

2019

يزيد عبدالرحمن الجابري

بكالوريوس

هندسة ميكانيكية
جامعة الملك سعود

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت
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الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

		
اسم الطــالب

البرنامج

التخصص و الجامعة

محمد جمال مهيري

بكالوريوس

هندسة كهربائية
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

محمد عبدالله العماري

بكالوريوس

هندسة ميكانيكية
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

محمد حسن البيتي

بكالوريوس

هندسة ميكانيكية
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

محمد عبدالله العولقي

بكالوريوس

هندسة كيميائية
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

محمد محسن لرضي

بكالوريوس

هندسة بترولية
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

محمد خالد محمد السقاف

بكالوريوس

هندسة كيميائية
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

زين محمد زين عيديد

بكالوريوس

هندسة نظم تحكم وقياس
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

عبدالرحمن سالم البريكي

بكالوريوس

هندسة ميكانيكية
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

حسين عيسى المساوى

بكالوريوس

هندسة نظم التحكم والقياس
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

راضي عبدالله جمعان لعوج

بكالوريوس

هندسة ميكانيكية
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

مالك محمد برك العامري

بكالوريوس

هندسة ميكانيكية
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

احمد يحيى محسن اسحاق

بكالوريوس

هندسه كيميائيه
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

ايمن فريد احمد باوزير

بكالوريوس

هندسة نظم التحكم والقياس
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

عدنان مبخوت مبارك بن ماضي

بكالوريوس

جيوفيزياء
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

2019

محمد سالم مهدمي

ماجستير

هندسة نظم
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

صفحة
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عوض محمد صالح اليزيدي

علي رياض علي باصمد

رياض احمد سعيد عليوان

أحمد عبدالله سالم باشيبة

عبدالرحمن محمد باهيج

تمام غالب عمر التميمي

علي سالمين بارشيد

فائز خميس بن عبيدالله

محمد عرفان هادي فراره

خالد يسلم النهدي

محمد علي الشيباني

عز قادري أحمد

أحمد محمود باخريبه

بكالوريوس

هندسة صناعية
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

بكالوريوس

نظم معلومات حاسوبية جامعة
الملك فيصل

بكالوريوس

هندسة مدنية
جامعة الملك فيصل

بكالوريوس

علوم الحاسوب
جامعة الملك فيصل

بكالوريوس

هندسة كيميائية
جامعة الملك فيصل

بكالوريوس

هندسة مدنية
جامعة الملك فيصل

بكالوريوس

محاسبة
جامعة الملك فيصل

بكالوريوس

هندسة مدنية
جامعة الملك فيصل

بكالوريوس

هندسة كيميائية
جامعة الملك فيصل

بكالوريوس

هندسة كيميائية
جامعة الملك فيصل

بكالوريوس

هندسة كيميائية
جامعة الملك فيصل

بكالوريوس

هندسة كهربائية
جامعة الملك فيصل

بكالوريوس

محاسبة
جامعة الملك فيصل

صفحة

عبدالرحمن باهرمز

بكالوريوس

هندسة نظم التحكم والقياس
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

2019

عبدالله بدر الكثيري

بكالوريوس

هندسة نظم التحكم والقياس
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن
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الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

		
اسم الطــالب

2019

أصيل خالد فضل محمد

بكالوريوس

هندسة كيميائية
جامعة الملك فيصل

حسين هود محمد باغزال

بكالوريوس

علوم كيمياء
جامعة الملك فيصل

محمد أحمد عمر باصبيح

بكالوريوس

علوم كيمياء
جامعة الملك فيصل

نائف ناصر محمد المنهالي

بكالوريوس

علوم كيمياء
جامعة الملك فيصل

وليد عبدالله سعيد الجمحي

بكالوريوس

علوم كيمياء
جامعة الملك فيصل

حسام أحمد عبدالله باجبار

بكالوريوس

نظم المعلومات
جامعة الملك فيصل

أبوبكر أحمد أبوبكر باطوق

بكالوريوس

هندسة ميكانيكية
جامعة الملك فيصل

منير جمعان عبيد بن عبيدالله بكالوريوس

نظم المعلومات
جامعة الملك فيصل

علي محمد علي باسالمه

بكالوريوس

هندسة مدنية
جامعة الملك فيصل

نواف طالل محمد سالم

بكالوريوس

هندسة ميكانيكية
جامعة الملك فيصل

محمود طه محمد سعيد

بكالوريوس

هندسة كيميائية
جامعة الملك فيصل

عوض حسين المطري

بكالوريوس

هندسة مدنية
جامعة أم القرى

سهيل محمد البحري

بكالوريوس

الهندسه الكهربائيه
جامعة أم القرى

احمد عبدالحافظ العبادي

بكالوريوس

الهندسة الميكانيكية
جامعة أم القرى

صالح الدين حسين الكاف

بكالوريوس

المحاسبة
جامعة أم القرى

عمر عبدالله عمر بن دويس

بكالوريوس

هندسية ميكانيكية
جامعة أم القرى

صفحة
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فجر عبدالباسط اسماعيل

بكالوريوس

هندسة مدنية
جامعة أم القرى

مبارك سالم مبارك نحيس

بكالوريوس

الدراسات القضائية
جامعة أم القرى

رائد علي محمد االسود

بكالوريوس

الهندسة الكهربائية
جامعة أم القرى

ياسر سمير محمد عباد

بكالوريوس

الهندسة المدنية
جامعة أم القرى

زكريا احمد عبدالرحمن

بكالوريوس

هندسه ميكانيكيه
جامعة أم القرى

سند إسماعيل الهتاري

بكالوريوس

الهندسة المدنية
جامعة أم القرى

عمران محمد يحيى

بكالوريوس

محاسبة
جامعة أم القرى

صالح عبدالرحمن حسان

بكالوريوس

الهندسة المعمارية
جامعة أم القرى

محمود مراد اسماعيل

بكالوريوس

الهندسة المدنية
جامعة أم القرى

مبارك سالم بن حمدين

بكالوريوس

الدراسات القضائية
جامعة أم القرى

عبدالله باغويطه

بكالوريوس

ادارة اعمال
جامعة أم القرى

محمد مصطفى نعمان

بكالوريوس

الهندسة الكهربائية (الكترونيات واتصاالت)
جامعة أم القرى

حسن عبدالله مصيباح

بكالوريوس

الهندسة المدنية
جامعة أم القرى

وائل فيصل عبد الخالق

بكالوريوس

هندسة ميكانيكية
جامعة أم القرى

2019

خالد سالم سعيد بن مغيث

بكالوريوس

قسم العقيدة
جامعة أم القرى

صفحة

علي نصر حسين محمد

بكالوريوس

الهندسة المدنية
جامعة أم القرى

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

		
اسم الطــالب

51

البرنامج

التخصص و الجامعة

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت
2019
صفحة

52

البرنامج

التخصص و الجامعة

		
اسم الطــالب
محسن عبدالغني سعيد

بكالوريوس

الهندسة المدنية
جامعة أم القرى

محمد علي بجاش

بكالوريوس

كيمياء صناعية
جامعة أم القرى

رائد علي االسود

بكالوريوس

الهندسة الكهربائية
جامعة أم القرى

عمر علي عبيد

بكالوريوس

هندسة ميكانيكية
جامعة أم القرى

سليمان كرامة التميمي

بكالوريوس

الهندسة المدنية
جامعة أم القرى

محمد سعيد باضاوي

بكالوريوس

هندسة ميكانيكية
جامعة أم القرى

محمد عمر السيئوني

بكالوريوس

الهندسة المدنية
جامعة أم القرى

خالد عبدالرب ثابت

بكالوريوس

فيزياء طبية
جامعة أم القرى

سلمان ميسره ميسره

بكالوريوس

الهندسة المدنية
جامعة أم القرى

معاذ احمد غزي

بكالوريوس

هندسة كهربائية
جامعة أم القرى

عبدالسالم عارف باعباد

بكالوريوس

اقتصاد
جامعة أم القرى

عبدالله مهدي الحبشي

بكالوريوس

ادارة اعمال
جامعة أم القرى

عبدالمجيد كرامة باجبير

بكالوريوس

هندسة حاسب وشبكات
جامعة جازان

عمر فضل غيثان

بكالوريوس

مالية وأعمال مصرفية
جامعة جازان

محمد رمضان عبد

بكالوريوس

هندسة مدنية
جامعة جازان

عمر مرعي الخنبشي

بكالوريوس

هندسة مدنية
جامعة جازان

اسامة سمير عبدالرحمن محمد

بكالوريوس

هندسة ميكانيكية
جامعة حائل

عصام رائد جعفر علي

بكالوريوس

هندسة كهربائية
جامعة حائل

محمد جمال احمد مرشد

بكالوريوس

هندسة ميكانيكية
جامعة حائل

عبدالله عبدالرحمن الشقي

بكالوريوس

هندسة ميكانيكية
جامعة حائل

محمد خالد سيف قاسم

بكالوريوس

هندسة كيميائية
جامعة حائل

محمد رونك احمد علي

بكالوريوس

هندسة كيميائية
جامعة حائل

انس احمد صالح عوض

بكالوريوس

هندسة كيميائية
جامعة حائل

يونس محمد الدباء

بكالوريوس

هندسة كيميائية
جامعة حائل

ايمن خالد صدقه

بكالوريوس

هندسة كيميائية
جامعة حائل

أنس طه فدعق

بكالوريوس

هندسة كهربائية
جامعة حائل

محمد محسن

بكالوريوس

هندسة كهربائية
جامعة حائل

سعيد عبدالقادر الزبيدي

بكالوريوس

جيولوجيا
جامعة طيبة

عمار عبدالرحمن باحكيم

بكالوريوس

هندسة مدنية
جامعة نجران

2019

محمد عارف محمد هرهره

بكالوريوس

هندسة كيميائية
جامعة حائل

صفحة
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ناصر ثابت صالح
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هندسة مدنية
جامعة جازان
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التعليم العام

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

oالتعليم العام
التعليم ركيزة البناء والتنمية ،والتعليم العام محور العملية التعليمية
والتربوية؛ حيث يهتم بإعداد مواطنين لهم القدرة على المعرفة واالستنارة
وتحمل المسؤولية ،كما يعمل هذا النوع من التعليم على نقل الثقافة
ّ
المشتركة من جيل إلى جيل .ومن هنا أعطت مؤسسة حضرموت ومنذ
دعمها الكبي َر والالمحدود لتحقيق أهدافها في
العام
التعليم
انطالقتها
َ
َ
َ
مجال التعليم العام ومنها:
 اإلسهام في اإلرتقاء بمستوى التعليم العام لتكون مخرجاته أكثر قدرةعلى اإلنتاج والعطاء واإلبداع.
 اإلسهام في تطوير البنية التعليمية وتطوير القطاع التعليمي ،بهدفخلق بيئة معرفية تساعد على الخلق واإلبداع.
 -خلق شراكات إلنشاء مدارس تحقق رعاية شاملة للمتفوقين والموهوبين.

2019

 تطوير قدرات ومهارات الهيئات اإلدارية والتعليمية في مدارس التعليمالعام.

صفحة
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2019

ئت المدارس النموذجية ضمن برامج التعليم العام التابعة للمؤسسة،
نش ِ
ُأ ِ
وذلك في العام الدراسي 2007/2008م بافتتاح ثانويتين نموذجيتين
متفوقا في كال
ً
للبنين في مدينتَ ي المكال وسيئون بعدد  137و  48طال ًبا
المدرستين ،تلتهما ثانوية نموذجية للبنات في سيئون في العام الدراسي
متفوقة ،وبعدها ثانوية نموذجية للبنات في
ً
طالبة
ً
2012/2013م ،بعدد 81
متفوقة ،تستهدف
ً
طالبة
ً
المكال في العام الدراسي 2018/2019م بعدد 121
رعاية األوائل الحاصلين على التحصيل العلمي العالي من خريجي التعليم
وواديا ،وغيرها من
ال
األساسي من جميع مديريات محافظة حضرموت ساح ً
ً
المحافظات المجاورة حيث وفرت المؤسسة األسكان الداخلية لتأمين المناخ
المناسب للطالب المقبولين في الثانويات النموذجية القادمين من المناطق
البعيدة عن مدينتَ ي المكال وسيئون.

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

الثانويات النموذجية:

عظيم على واقع التعليم العام في
النموذجية أث ٌر
للثانويات
لقد كان
ِ
ِ
ٌ
حضرموت بل اليمن عامة ،حيث تداعت عدة محافظات لنسخ تجربتها،
محفزًا
ال
ِ
وتنافس الطلبة من القرى والمدن كافة لاللتحاق بها ،وأصبحت عام ً
قصب
لمدارس التعليم األساسي لالرتقاء بمستوى طلبتها ليحققوا
َ
انعكاس ُه على تطوير
السبق في االلتحاق بالثانويات النموذجية ،وكان لذلك
ُ
ِ
وتحس ِن مستواه.
التعليم العام
ُّ
صروحا تربوية
متميز ،وأصبحت
وقد تميزت الثانويات النموذجية بأداء تعليمي
ّ
ً
وتعليمية بارزة ،ليس على مستوى المحافظة وإنما على مستوى الوطن
عامة ،وهي من المدارس الصديقة لمكتب التربية العربي لدول الخليج.
ولم تنحصر نجاحاتها في مجال التعليم وإنما في مختلف النشاطات
الالصفية ،والمسابقات المحلية واإلقليمية التي شاركت فيها الثانويات،
وحققت الفوز فيها بعدة جوائز ومراكز متقدمة.

صفحة
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عدد طالب وخريجي الثانويات النموذجية للبنين في المكال وسيئون منذ
إنشائها حتى العام الدراسي 2018/2019م:
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َ
ثانويتي المكال وسيئون النموذجيتين
عدد الطالبات وعدد الخريجات في
للبنات منذ إنشائها حتى العام الدراسي 2018/2019م:
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والمحافظة منذ انشائها حتى العام الدراسي 2018/2019م:

اواﺋﻞ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ  -اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت
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خريجو الثانويات النموذجية الذين ضمن أوائل الجمهورية
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برنامج المكتبة المدرسية (اقرأ)
يتضمن مكتبة في كل صف دراسي،
َّت المؤسسة برنامج القراءة الذي
تبنـ ِ
َّ
بالتعاون مع مؤسسة دار ابن خلدون للتعاون اإلنمائي ،ومكت َبي التربية
والتعليم بالمحافظة في هذا المشروع ،وذلك إليمان المؤسسة بأهمية
ِّ
للمتعلم ،وتوسيع مداركه.
القراءة والثقافة

الحفل التكريمي للمتفوقين والمبدعين
إقامة الحفل التكريمي السنوي للمتفوقين والمبدعين هو تقليد سنوي
ونشاطا
اختطته المؤسسة ليكون تظاهرة بارزة ذات قيمة معنوية عالية،
ً
ً
وحراكا
وثقافيا الفتا له آثاره اإليجابية على مختلف شرائح المجتمع،
اجتماعيا
ً
ً
تنافسيا متميزًا بين الجادِّين والمبدعين والموهوبين .والتي حفزت طالب
ً
والتميز ،وقد أقيمت سبعة
التعليم العام والتقني والمبدعين على التفوق
ّ
متفوقا ومخت ِر ًعا ومبدِ ًعا.
ً
مميزةُ ،كرِّم خاللها ()511
احتفاالت
ّ

2019
صفحة
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برنامج االعداد الجامعي
استهدف هذا البرنامج طلبة الصفوف الثوالث في الثانوية العامة إلعدادهم
للدراسة الجامعية من خالل تهيئتهم المتحانات نهاية المرحلة الثانوية
بقسميها العلمي واألدبي ،وللحصول على نتائج متقدمة على مستوى
نتائج الثانوية العامة للدولة ليتمكن الطلبة من حصد أكبر عدد من المنح
الدراسية أو المقاعد لاللتحاق بالتعليم الجامعي.
وطالبة في محافظات
ً
حيث استفاد من البرنامج عدد ( )22725طال ًبا
حضرموت وشبوة والمهرة.

صفحة
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برنامج خطة تطوير التعليم العام:
الملموس في الواقع التعليمي في
لخطة تطوير التعليم العام أث ُرها
كان
ِ
ُ
تم تنفيذ عدد من البرامج النوعية التي انبثقت من الوسائل
حضرموت ،حيث َّ
المح َّددة في الخطة .وقد ارتكزت الخطة على ستة برامج ،وهي:
 .1البرامج التدريبية :ويقصد بها البرامج الخاصة بتدريب القيادات التربوية
والهيئات التدريسية واإلدارات المدرسية واألخصائيين االجتماعيين وغيرها.
 .2المشاريع النوعية :ويقصد بها إقامة برامج نوعية كالتوأمة مع مؤسسات
تربوية عريقة ،والسعي للحصول على شهادة الجودة للمدارس النوعية
بالمحافظة
 .3إعداد المدرِّبين :ويقصد به إعداد مدرِّبين في مجاالت خاصة غير متوفرة
ال في عملية التدريب.
في المحافظة؛ الستثمارهم مستقب ً
 .4اللقاءات التربوية :وتهدف إلى بث الوعي التربوي ،ومناقشة األوضاع
التربوية ،والخروج بمخرجات وتوصيات تسهم في وضع الحلول للمشاكل
التي تؤثر على سير العملية التربوية والتعليمية.

2019

 .5النشاطات الطالبية :تقديم عدد من النشاطات الالصفية الطالبية النوعية
التي تثري العملية التعليمية.
 .6المسابقات :تنفيذ مسابقات طالبية محلية ،والمشاركة في المسابقات
المتميزة.
اإلقليمية والدولية
ّ
ت بها اليمن ،وشمل
تم تنفيذ
جزء من الخطة نظ ًرا لألحداث التي مرَّ ْ
ٍ
وقد َّ
ذلك نشاطات تدريبية نوعية لإلدارات التربوية والمعلمين واألخصائيين
االجتماعيين وطالب النموذجيات ،ونفذت كذلك ندوات تربوية في
حضرموت ساحال وواديا بمدرِّبين نوعيين من المملكة األردنية الهاشمية
والمملكة العربية السعودية.
وبلغ عدد المستفيدين من البرامج التي نفذت ( )4008متدرِّبين ومتدرِّبات ،و
( )120من أولياء األمور.

صفحة
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إعداد المدرِّبين

2019

المشاريع النوعية

صفحة
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النشاطات الطالبية
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صفحة

النموذجية أث ٌر
للثانويات
لقد كان
ِ
ِ
عظيم على واقع التعليم العام
ٌ
في حضرموت بل اليمن عامة ،حيث
تداعت عدة محافظات لنسخ تجربتها،
وتنافس الطلبة من القرى والمدن
ال
كافة لاللتحاق بها ،وأصبحت عام ً
محف ًزا لمدارس التعليم األساسي
ِ
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تميزت الثانويات النموذجية بأداء
صروحا تربوية
متميز ،وأصبحت
تعليمي
ّ
ً
وتعليمية بارزة ،ليس على مستوى
المحافظة وإنما على مستوى الوطن
عامة ،وهي من المدارس الصديقة
لمكتب التربية العربي لدول الخليج

71

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

إنجازات الثانويات النموذجيه
ثانوية المكال النموذجية ggللبنين
 الفوز بجائزة في إحدى المبادرات الثقافية بعنوان ""مخاطر البالستيك وأضراره على البيئة "" في مسابقةمكتب التربية العربي لدول الخليج في دورته الخامسة.

2019

 التأهُّ ل في تصفيات المونديال العلمي السابع في الرياضيات ،والثالث في الفيزياء ،واختيار طال َب ْي ِنمن الثانوية في فريق الجمهورية اليمنية المشارك في المونديال العلمي الذي ينظمه مكتب التربية
العمانية مسقط في شهر أكتوبر 2019م.
العربي لدول الخليج في العاصمة ُ
 -المركز األول في المسابقة المنهاجية ضمن فعاليات النشاطات المدرسية التي نظمها مكتب وزارة
التربية والتعليم بالساحل.
 -المركز األول في مسابقة المسرح ضمن فعاليات النشاطات المدرسية التي نظمها مكتب وزارة التربية
والتعليم بالساحل.
 -المركز األول في مسابقة الشعر ضمن فعاليات النشاطات المدرسية التي نظمها مكتب وزارة التربية
والتعليم بالساحل.
 -المركز الثاني في مسابقة القصة القصيرة ضمن فعاليات النشاطات المدرسية التي نظمها مكتب
وزارة التربية والتعليم بالساحل.
 -المركز الثاني في مسابقة تنس الطاولة ضمن فعاليات النشاطات المدرسية التي نظمها مكتب وزارة
التربية والتعليم بالساحل.
 -المركز األول في مسابقة أفضل تجربة ضمن فعاليات معرض الوسائل التعليمية التي نظمها مكتب
وزارة التربية والتعليم بالساحل.
 -المركز الثاني في مسابقة الدروس المحوسبة ضمن فعاليات معرض الوسائل التعليمية التي نظمها
مكتب وزارة التربية والتعليم بالساحل.

صفحة

 -المركز الثالث في األولمبياد الوطني الرابع.
 -المشاركة في األولمبياد الوطني األول للغة اإلنجليزية.
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ثانوية سيئون النموذجية للبنين
 التأهل في تصفيات المونديال العلمي السابع في الرياضيات والثالث فيالفيزياء واختيار طالبان من الثانوية في فريق الجمهورية اليمنية المشارك
في المونديال العلمي الذي ينظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج في
العاصمة العمانية مسقط في شهر اكتوبر 2019م.
2019

 -الفوزبجائزة عن مبادرة "الرياضة تعتبر دافع ًا ال عائق ً"ا في مسابقة مكتب
التربية العربي لدول الخليج في دورته الرابعة.
 -فوز االستاذ /عبدالمنعم بخضر مدرس التاريخ واالستاذ /حسين العيدروس
مدرس اللغة االنجليزية على جائزتي مكتب التربية العربي لدول الخليج في
دورته الرابعة كأفضل المعلمين المتفاعلين مع موقع المكتب.
 -فوز الطالب /احمد علي باسويدان على جائزة مكتب التربية العربي لدول
الخليج في دورته الرابعة أفضل الطالب تفاعال مع موقع المكتب.
 المراكز االول والثاني والخامس في االولمبياد الوطني الرابع. -المركز االول في منافسة أفضل مشروع قصة نجاح في االولمبياد الوطني
الرابع.
 -المركز الثاني في االولمبياد الوطني االول للغة االنجليزية.
 -جائزة افضل نتيجة في اختبارات التوفل في االولمبياد الوطني االول للغة
االنجليزية.

73

 -الفوز ببطولة شطرنج الوادي والصحراء

صفحة

 -المركز االول في االولمبياد الوطني الثالث للرياضيات.
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ثانوية سيئون النموذجية للبنات
2019

 الفوز بجائزة في إحدى المبادرات العلمية بعنوان ""جالسوا الكبراء"" في مسابقة مكتب التربية العربيلدول الخليج في دورته الخامسة.
 -فوز الطالبتين /عائشة أحمد خباه وعائشة باعكابة بجائزة أنشط طالب في مسابقة مكتب التربية
العربي لدول الخليج في دورته الخامسة.
مبادرة ""غذِ قلبك باآليات وعقلك بالرياضيات "" في مسابقة مكتب التربية العربي لدول
بجائزة عن
 -الفوز
ِ
ٍ
الخليج في دورته الرابعة.
 -فوز األستاذ /منير قنيزع مدرس الحاسوب على جائزة أفضل مشرف نظام في مسابقة مكتب التربية
العربي لدول الخليج في دورته الرابعة.

رقية أحمد باكثير بجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج في دورته الرابعة كأفضل
 فوز الطالبةّ /الطالب تفاعال مع موقع المكتب.

صفحة

 -المركز الرابع في األولمبياد الوطني الرابع.

 المشاركة في األولمبياد الوطني األول للغة اإلنجليزية.
 المشاركة في البطولة الوطنية للروبوت.
""القصة القصيرة "" التي أطلقتها مؤسسة الفكر العربي بيروت
 المشاركة في الدورة الثانية من مسابقةَّ
لبنان.

 المشاركة في مسابقة ِف ْمكتب النظافة
قصير عن ""قيم النظافة في المجتمع"" التي أقامها
يل ٍم
ُ
ٍ
والتحسين بالوادي والصحراء ،بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم بالوادي.
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ثانوية المكال النموذجية للبنات
2019

جزءا.
 -المركز الثاني في مسابقة حفظ كتاب الله لفئة الثالثين
ً

 المركز الثاني في مسابقة اإللقاء.
القصة القصيرة.
 المركز األول في مسابقةَّ
وشاركت المدرسة في المعرض السادس عشر للوسائل البديلة من خامات
البيئة ،وحققت مراكز متقدمة ،منها:

 المركز األول في جناح االبتكارات.
 المركز الثاني في جناح التجارب العلمية.
 المركز األول في جناح الحاسوب.
 المركز األول في جناح الخط العربي.
 -المركز الثاني في جناح المجالت الحائطية.

صفحة
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التعليم التقني
والتدريب المهني
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التعليم التقني والتدريب المهني
تتركز استراتيجية المؤسسة في االرتقاء بمستوى التعليم المهني
حاليا مع
والتقني من خالل تطوير المعاهد التقنية والمهنية الموجودة
ً
تطوير المناهج و االهتمام بالمعلم ،باإلضافة إلى اعتماد البرامج اآلتية:
• التركيز على محو األمية ،و االهتمام بالشباب العاطلين والمعرَّضين
لمخاطر االنحراف والتطرف ،من خالل دعم مؤسسة قلم لإلبداع والمنبثقة
من مؤسسة حضرموت ،والتي قدمت برامج عديدة في محو األمية ،وكذلك
في التدريب على األعمال المهنية والحرفية ذات الصلة باحتياجات سوق
العمل المحلية.

2019

• االهتمام بشريحة الشباب الذين لم يكملوا تعليمهم األساسي أو الثانوي
أو الجامعي ،ويرغبون في اكتساب مهارة تقنية أو مهنية أو حرفية تمكنهم
من االنخراط في سوق العمل ،وذلك من خالل تنظيم برنامج "الحياة عمل"
وتمويله لمدة تصل إلى  6أشهر .وكانت دورات النسخة الثامنة منه في
المجاالت اآلتية:
 .1التبريد والتكييف وصيانة الغساالت
 .2ميكانيكا وكهرباء مركبات حديثة
 .3تصفيف شعر وتساريح وأعمال تجميل ومكياج
تتم هذه الدورات بالتعاون مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني من
خالل المعاهد المهنية القائمة ،كذلك يتم تدريب الطالب الكتساب المهارة
بالتنسيق مع الورش المحلية.
وبناء على رغبته
ويتم تقييم الطالب خالل التدريب ،ومن يثبت جدارته
ً
وحماسه ،يمكن أن يشرع في إنشاء عمله الخاص بفتح ورشة مستقلة أو
صالون تجميل من خالل تأهيله أوال في تأسيس المشاريع الصغيرة ،ومن ثم
ميسرة من بنك األمل للتمويل األصغر.
حصوله على قروض بيضاء
َّ

صفحة
79

الكتاب السنوي لمؤسسة حضرموت

عدد المتدربين خالل المده من  2009الى 2018
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 اإلسهام في ابتعاث الطلبة من خريجي الثانوية العامة أو المعاهد المهنيةالحكومية والراغبين بااللتحاق بالكليات التقنية والمهنية في الفلبين،
كأفضل دولة توفر التعليم التقني والمهني بكفاءة عالية ،وذلك من أجل
تخريج كفاءات مهنية حاصلة على شهادات البكالوريوس أو الدبلوم العالي
في تخصصات تقنية تطبيقية يحتاج لها الوطن وأيضا المحيط اإلقليمي.
حاليا مع الكليات والجامعات المتخصصة في العديد من
ويجري التواصل
ً
المجاالت التقنية التي تحتاجها سوق العمل المحلية واإلقليمية .وقد تم
ترشيح عدد  5طالب في مجال الضيافة ليتم ابتعاثهم إلى ماليزيا.

 مشروع دعم مخرجات برنامج "الحياة عمل" ،وأوائل التعليم الفني والتدريبالمهني وتمكينها بالتعاون مع مكت َبي وزارة التعليم الفني والتدريب
المهني في ساحل ووادي حضرموت ،وكذلك الجهات المنفذة لدورات
تم دعم مخرجات برنامج "الحياة
النسخة الثامنة من برنامج "الحياة عمل" ،حيث َّ
عمل" في نسخته الثامنة ،وكذلك أوائل التعليم الفني والتدريب المهني من
قبل بنك األمل للتمويل األصغر عبر تنفيذ دورات تأهيلية في مجال تأسيس
ميسرة لمن
المشاريع الصغيرة وريادة األعمال ،يتبعها توفير قروض حسنة
َّ
يرغب في تعزيز أو فتح مشروعه المهني الخاص.
2019
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معهد
حضرموت ل ّلغات
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معهد حضرموت ل ّلغات

2019

بمسمى معهد حضرموت للغة اإلنجليزية بالمكال يوم اإلثنين
افتتح المعهد
َّ
الماسة التي
 26ذو الحجة 1427هـ الموافق 2007/01/15م ،ونظ ًرا للحاجة
َّ
يتطلبها الدارسون في عدد من الدول األجنبية فقد اتخذ مجلس أمناء
المعهد
المؤسسة قرا ًرا يقضي بتوسيع نطاق نشاط المعهد بحيث يصبح
ُ
غات) مصد ًرا لتعليم لغات أخرى غير اللغة اإلنجليزية.
(معهد
حضرموت ل ّل ِ
َ
ُ
ّ
حاليا ،هي برامج
وأن من أهم البرامج التي يقدمها معهد حضرموت للغات
ً
اللغة اإلنجليزية ،من خالل معهدي المكال وسيئون؛ لتتسع رقعة االستفادة
منهما ألبناء المحافظة .ويحرص القائمون على المعهدين على استكمال
َّ
المرجوة من تطوير مهارات اللغة
كاف ًة التي تحقق األهداف
البرامج
َّ
بشكل عام ()Developing Language Skills؛ وتطوير المهارات الخاصة من
بالتخصصات المح َّددة (English for Specific
محادثة وكتابة ومهارات خاصة
ُّ
 )Purposesكالطب والهندسة ومجاالت المال واألعمال وسوق العمل .كما
تُ عطى أهمية خاصة لبرنامج تحضير التوفل ()TOEFL Preparation Course
ال كمتطلب أساسي لطلبة الدراسات الجامعية
واإليلتس ( )IELTSمستقب ً
والعليا ،وكذا للراغبين في االلتحاق بسوق العمل.
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"xssأن من أهم البرامج التي يقدمها معهد
حضرموت ل ّلغات حاليا ،هي برامج اللغة
اإلنجليزية ،من خالل معهدي المكال
وسيئون؛ لتتسع رقعة االستفادة منهما
ألبناء المحافظة
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خامس ًا :البــرامج الــتعليميـة ( :اللغة االنجليزية) :

1

البرنامج
األول
وينقسم إلى قسمين:
 .1برنامج الدبلوم المتوسط (يمنح شهادة (.)Diploma
مدة هذا البرنامج ( )450ساعة ويتكون البرنامج من تسع دورات تعليمية،
وعلى مستويات متتالية بحيث يتكون كل مستوى من دورتين تعليميتين
(جزء  Aوجزء  ،)Bكما هو موضح في الجدول اآلتي:

المستوى
ابتدائي

المنهاج
Beginner

Winner 1

2019

تمهيدي

) INTRO ( A + B

متوسط (ج)Intermediate

) Interchange 1 (L1) ( A + B

المتوسط (ب)

) Interchange 2 (L2) ( A + B

المتوسط (أ)

) Interchange 3 (L3) ( A + B

 .2برنامج فوق المتوسط (.)High Intermediate Level
مدة هذا البرنامج ( )200ساعة ويتكون من أربع دورات دراسية متتالية بعد
برنامج الدبلوم المتوسط بحيث يتكون كل مستوى من دورتين دراسيتين
عمقا من
ً
(جزء  )Aو(جزء  ،)Bويتلقى خاللها الطلبة دراسة في مقررات أكثر
سابقاتها ،مع التركيز على مهارتَ ي :الكتابة ( ،)Writingوالتفكير النقدي
( ،)Critical Thinkingبحسب المستويات الموضحة في الجدول أدناه:

ق

المنهاج

المستوى

1

فوق المتوسط (ب) )High Intermediate (B

) Passages 1 ( A + B

2

فوق المتوسط (أ) )High Intermediate (A

) Passages 2 ( A + B

صفحة

يمنح الطالب بعد هذا المستوى شهادة الكفاءة (Certificate of English
 .)Proficiencyوبه يتأهل الطالب لاللتحاق بدورة المهارات ( ،)ESL Skillsومن
ثم برنامج تحضير التوفل (.)TOEFL Preparation Course
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2

البرنامج
الثاني

2019

ويتكون من جزأين:
 .1دورة المهارات وتحضير التوفل المحلي:
)ESL Skills &TOEFL Preparation Course) ITP
مدة هذا البرنامج ( )240ساعة دراسية ،ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الطالب على
اجتياز امتحان التوفل المحلي ( )ITPمن خالل تزويده باالستراتيجيات والمهارات الضرورية
الستيعاب مهارات اللغة اإلنجليزية من استماع ومحادثة وكتابة واستيعاب.
 .2دورة المهارات وتحضير التوفل الدولي:
)ESL Skills &TOEFL Preparation Course) iBT
مدة هذا البرنامج ( )300ساعة ،يتلقى الطالب من هذا البرنامج المهارات واالستراتيجيات
والمهارات الضرورية الستيعاب مهارات اللغة اإلنجليزية من استماع ومحادثة وكتابة
واستيعاب حتى يتمكن الطالب من اجتياز امتحان التوفل الدولي.
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3

البرنامج
الثالث
يضم هذا البرنامج دورات ألغراض محدده ( )ESPكما يأتي:
 .1دورات خاصة في المحادثة ( )Conversation Courseوذلك للراغبين في تحسين
قدراتهم في المحادثة .ويحتوي هذا البرنامج على ثالثة مستويات (أساسي – متوسط –
فوق المتوسط) ,ومدة كل دورة من هذه الدورات ( )60ساعة.
 .2دورة الكتابة ( )Writing Courseومدتها ( )50ساعة وتعني بتحسين وتطوير مهارة
الكتابة لدى الدارسين من خالل تزويدهم بالمهارات األساسية فيها.
 .3دورات لمتطلبات طالب كل من الطب ( ،)English for Medicineالهندسة (English for
 ،)Engineeringوالتجارة ( ،)English for Commerceوإدارة األعمال (English for Business
 )Managementومدة كل دورة من هذه الدورات ( )60ساعة.
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نادي الخريجين
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مقدمة:
خطوات رسم فيها الخطوط العريضة
لقد خطا النادي منذ إشهاره بتاريخ 2018/8/31م
ٍ
لسير عمل النادي ،فبدأها من خالل دراسة احتياجات سوق العمل ،واستعرضها بمشاركة
النتائج
السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني مع الجهات ذات العالقة لتكون
ُ
َ
المعالم ،يشرع فيها بالحلول التي تمكنه من قيادة دفة التغيير اإليجابي
واضحة
مخرجات
ِ
ٍ
في المجتمع.
ِّ
محفزة للشباب الخرِّيجين من خالل مبنى يضم
ولقد عكف النادي على العمل لتهيئة بيئة
متنفسا وزوايا علمية يمارس فيها الخرِّيجون مختلف نشاطاتهم وأعمالهم التي ينوون
ً
يتفوق بتصميم
القيام بها ،بعد وضع تصميم المبنى لمسابقة تحظى بأفضل جائزة لمن
َّ
المنتظر ،وما زال النادي يعمل على جمع قدر كبير من بيانات الخرِّيجين بمختلف
المبنى ُ
الجامعات؛ ليجعل من ذلك قاعدة بيانات شاملة ومح َّدثة لجميع الخرِّيجين الحضارم بمختلف
الجامعات المحلية والدولية؛ لتسهيل عملهم مع الشركات والجهات التي تحتاجهم
بمختلف تخصصاتهم.

2019

وتنطلق رؤية النادي من خالل الريادة والتم ُّيز في تمكين الخرِّيجين لقيادة دفة التغيير
متميزة
اإليجابي لتنمية المجتمع .وتكمن الرسالة في إيجاد بيئة حاضنة لتقديم خدمات
ّ
بجودة عالية لتدريب الخرِّيجين وتأهيلهم؛ لالستفادة من فرص العمل المحلية والعالمية
لخدمة المجتمع .وتتلخص األهداف في اآلتي:
 .1تكوين منصة إلكترونية تجمع الخرِّيجين لتبادل خبراتهم وتجاربهم ،وربطهم بأرباب
العمل.
ِّ
محفزة لتوثيق الصلة بين الخرِّيجين وممارسة نشاطاتهم.
 .2تهيئة بيئة
 .3تدريب الخرِّيجين وتأهيلهم بما يتالءم مع حاجات سوق العمل.
َحهم
 .4تفعيل الشراكة مع المنظمات الخدمية والمانحة؛ لالستفادة من خدماتهم ومِ ن ِ
لتسيير مشاريع ونشاطات النادي.
نفعها عليهم وعلى النادي.
 .5تب ِّني مشاريع للخرِّيجين يعود
ُ
ويبقى األمل يحدونا حتى نرى هذه الثروة من أبناء حضرموت قادرة لقيادة التغيير اإليجابي
حضرموت.
بمستقبل
في المجتمع وفق رؤيتنا حتى ننعم
َ
ِ
جاهدا في تصميم البرامج وإعدادها لعام 2019م ،والتي من شأنها أن
ولذلك سعى النادي
ً
تعزز دور الخرِّيج في المجتمع بشكل عام ،وسوق العمل المحلية بشكل خاص ،سنستعرض
لكم أبرزها:
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الجامعة
المرحلة األولى:
استهدفت المرحلة األولى من البرنامج  138طال ًبا وطالبة في الثانويات
النموذجية بالساحل والوادي .وذلك لتوعية خريجي الثانوية بأهمية اختيار
التخصص الجامعي ،وما له من تأثير في مستقبلهم العملي .لكن الحاجة
إلى تعريف الطالب بجميع التخصصات بشكل ممنهج وواضح يحتاج إلى
تعريفهم بها من قبل الدارسين في تلك التخصصات ،لذا كانت الحاجة إلى
إطالق المرحلة الثانية من البرنامج.
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1

برنامج نحو

المرحلة الثانية:

2019

جل على
تم إطالق المرحلة الثانية كحلقات تفاعلية في عرض مباشر ومس َّ
منصاتنا االجتماعية ،يقدمها خريجو مؤسسة حضرموت وغيرهم من الحضارم
في شتى بقاع األرض ،من أجل تقديم الفائدة للطالب المقبلين على التعليم
الجامعي .وصلت الحلقات إلى أكثر من  10,000شخص داخل اليمن .نهدف
من خالل البرنامج إلى تكوين مكتبة تخصصية لمختلف التخصصات ،ستوزع
بعد ذلك على ثانويات الساحل والوادي.
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2

المقبلين على
ربط ُ
الع َملي
التخ ُّرج بالواقع َ
برنامج اإلرشاد المهني
شمل تقديم محاضرات ميدانية توعوية استفاد منها  673طال ًبا وطالبة من أربع جامعات
(جامعة حضرموت ،جامعة الريان ،جامعة العلوم والتكنولوجيا ،جامعة األحقاف) ،أقام هذه
المحاضرات عدد من المختصين بالشركات المحلية مثل كليك ابس ،ومصنع اإلسمنت.

التدريب الصيفي الميداني
صي الهندسة المدنية
شمل نزوالت ميدانية مكثفة ،وتدريب عملي لطالب
ُّ
تخص َ
والمعمارية بجامعة حضرموت ،أقيم هذا البرنامج خالل اإلجازة الصيفية ،واستفاد منه 54
طال ًبا.

الندوات العلمية التخصصية

2019

عدد من المجاالت ،مثل كيفية
عددا من الندوات العلمية التخصصية ،في
أقام النادي
ٍ
ً
اختيار مشاريع التخرُّج لطالب العام األخير من الجامعة .وإحدى هذه الندوات كانت عن
العمل الحر ،وتطرقت لثالثة محاور :التسويق الرقمي ،والبرمجة ،والتصميم الجرافيكي.
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كل من
برعاية محافظ محافظة حضرموت،
وبتمويل من مؤسسة رنين اليمن ،وتنفيذ ٍ
ٍ
ّ
نادي الخريجين ،وشبكة قادة للتنمية ،أقيم مشروع "دلني على السوق" ،والذي يهدف
خريجا بالمهارات الوظيفية ،ومن ثم يختتم المشروع بالمعرض
إلى تدريب وتأهيل 40
ً
الوظيفي .شارك في هذا المعرض  15شركة ،وقد كان المعرض تحت إشراف مكتب وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل.
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مشروع د ّلني على السوق
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-  خلف-  المكال-  حضرموت- الجمهوريه اليمنية
امام المنطقة العسكرية الثانية
009675311332 - 009675311331 :تليفون
009675322176 :فاكس
Info@hadhramout-foundation.org :ايميل

www.hadhramout-human.com

hehd2006

hadhramout_establishment
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