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 ـ املؤهالت: 

 والثانوية بمدينة تريم.ـ المرحلة االبتدائية والمتوسطة في مديرية تريم ـ منطقة الغرف 

بتقدير )جيد جدا مع مرتبة  ـ البكالوريوس من جامعة حضرموت ـ كلية التربية سيئون.

 م.2000سنة  الشرف(

جامعة القرآن الكريم ـ وعلوم السنة من كلية الدراسات العليا  ـ الماجستير: في الحديث

 م.2013جمهورية السودان. بتقدير )ممتاز( سنة الخرطوم ـ ـ والعلوم اإلسالمية 

كلية الدراسات العليا ـ جامعة القرآن الكريم والعلوم  الدكتوراه في الحديث وعلوم السنة منـ 

  م.2017السودان. بتقدير )ممتاز( سنة جمهورية الخرطوم ـ اإلسالمية ـ 

 حديث وعلوم السنة.: ـ التخصص

 ـ اللقب العلمي: أستاذ مساعد.

 ـ الشهادات: 



 االنمائية والتنمية التدريب مركز من( T.O.T) المدربين تدريب دورة شهادة حضور ـ

 (.م2016) الخرطوم بجامعة

 بالخرطوم اليف، بيتر مركز من( NLP) العصبية اللغوية البرمجة دروةشهادة  ـ

 (.م2016)

 (.م2011) مارس ،(الفوتوشوب) الصور معالج برنامج في شهادة  ـ

 لمدة المتوازن، األداء مؤشر وفق االستراتيجي التخطيط برنامج في المشاركةشهادة  ـ

 سعيد نصر /األستاذ الدورة مدرب. م8/8/2017ـ5: من للفترة. تدريبية ساعة( 30)

 .العذري

 الجودة وضمان األكاديمي التطوير مركز أقامها التي التدريبية الدورة في المشاركة شهادة ـ

 ومواصفات للمقررات، التعلم نواتج وتقويم قياس: )بعنوان ،(ADCQA) حضرموت بجامعة

 مدرب، م2017 /17/10ـ 16: من للفترة تدريبية، ساعات( 8) لمدة( االختبارية الورقة

 .سيئون ـ التربية كلية عميد باجبير، عوض عبدالقادر /الدكتور الدورة

 الجودة وضمان األكاديمي التطوير مركز أقامها التي التدريبية الدورة في المشاركةشهادة  ـ

 ساعات( 8) لمدة( الدراسي المقرر مواصفات: )بعنوان( ADCQA) حضرموت بجامعة

 باجبير، عوض عبدالقادر /الدكتور الدورة مدرب. م2018 /مايو /6ـ5 من للفترة تدريبية،

 .سيئون ـ التربية كلية عميد

 ـ اإلسالمية والعلوم الكريم القرآن جامعة أقامتها التي التدريبية الدورة في المشاركةشهادة  ـ

: تاريخ ساعات،( 3) لمدة( الموازنة إعداد: )بعنوان حضرموت وادي فرع

 .عثمان بن حسن حسين /الدكتور الدورة مدرب. م2018/يوليو/23

 (21ـ  16ـ  14 ـ12) دورة قياس وتقييم البرامج األكاديمية لمدة أربعة أيامـ شهادة حضور 

 .(ADCQA) حضرموت بجامعة الجودة وضمان األكاديمي التطوير مركز م.2020يوليو 

 الجودة وضمان األكاديمي التطوير مركز أقامها التي التدريبية الدورة في المشاركةشهادة ـ 

( 8) لمدة( البرنامج األكاديمي مواصفات: )بعنوان القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية بجامعة

 عوض عبدالقادر /الدكتور الدورة مدرب. م2020 /يوليو /6ـ5 من للفترة تدريبية، ساعات

 .سيئون ـ التربية كلية عميد باجبير،

عضو  م.2021جودة التعليم الجامعي في اليمن أغسطس ـ المشاركة في ملتقى شركاء 

 فريق الكلية العليا للقرآن الكريم ـ سيئون.

ـ حضور دورة االستدامة المالية ضمن فعاليات ملتقى شركاء جودة التعليم الجامعي في 

برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ( المكال،م2021 /أغسطس /12ـ 10) اليمن



، واالستشارات باألردنة ماسة للتدريب تمويل مؤسسة العون للتنمية، وتنفيذ مؤسس ،باليمن

   .المدرب الدكتور راضي العتوم

 ـ النشاط: 

، ومشاركات في ورش عمل لفة يحضرها مجموعة من طالب العلمـ دروس مسجدية مخت

 وملتقيات دعوية وطوعية.

 م. 2020من العام  ـ رئيس جمعية السبيل االجتماعية الخيرية ـ حضرموت

 ـ اخلربات العلمية: 

للمواد القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية فرع وادي حضرموت. جامعة اً في محاضريعمل ـ 

 (ـ الثقافة اإلسالمية ـ أصول التربية اإلسالمية ـ حديث عبادات اآلتية: )مصطلح الحديث

 مع جامعة حضرموت. ـ محاضر متعاقد

اإلنسانية وق والعلوم ـ كلية التربية سيئون وكلية الحق مع جامعة سيئون. ـ محاضر متعاقد

ديث أحكام احأ ـعبادات ال أحكام  مصطلح الحديث ـ حديثلتدريس المواد اآلتية: )  بالقطن ـ

 (.ـ الثقافة اإلسالمية  المعامالت

للشئون  فرع وادي حضرموت ـ لوم اإلسالميةـ نائب وكيل جامعة القرآن الكريم والع

 .م2021 سبتمبر م إلى2017للفترة من  األكاديمية

وجامعة  ،في جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية )ماجستير( ـ محاضر دراسات عليا

ـ علوم السنة في  2ـ1ة: )شرح الحديث وفقهه للمواد اآلتي وجامعة سيئون.حضرموت، 

 .الدراسات المعاصرة ـ مناهج المحدثين(

للفترة  وادي حضرموتـ فرع جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية بـ مدير قسم الجودة 

 .م2019م ـ 2017من 

 .ـ اإلشراف على عدد من رسائل الماجستير لطالب جامعة القرآن والعلوم اإلسالمية

ـ  رسائل الماجستير طالب جامعة حضرموتمناقشة عدد من  لجان ـ مناقش خارجي في

 .وجامعة سيئون

امعة حضرموت ـ مناقش داخلي في لجان مناقشة عدد من رسائل الماجستير طالب ج

 وجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية فرع وادي حضرموت.

 م.2021ـ وكيل جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية فرع وادي حضرموت من سبتمبر 



 :فيها املشارك واجملالس اللجان ـ

سبتمبر  بوادي حضرموتجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية فرع  رئيس مجلسـ 

 .م2021

للعام  بجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية فرع وادي حضرموت ـ رئيس لجنة الكنترول

 م.2017

فرع وادي  والعلوم اإلسالمية ـالقرآن الكريم  جامعةـ عضو لجنة إعداد الموازنة ب

 .حضرموت

بجامعة  قسم الحديث وعلوم السنة، خطط طالب الماجستير)سمنار( ـ عضو لجنة مناقشة 

   القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية. ، وجامعة سيئون ، وجامعةحضرموت

بجامعة القرآن الكريم والعلوم  ـ رئيس لجنة إعداد ملفات وتراخيص كلية التعليم عن بعد.

 اإلسالمية.

 .، بجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالميةـ عضو لجنة المناهج وتأليف الكتاب الجامعي

 م.2022م ـ2021نة مقابلة طالب الماجستير بجامعة سيئون للعام ـ عضو لج

 أحباث منشورة وحتت النشر: ـ 

)علمية ـ  مجلة القلم (تطبيقية دراسة) الشرعية األحكام تقرير في وأثره  هللا رسول تبسمـ 

جامعة  م(2021ـ السنة الثامنة: العدد السادس والعشرون )يوليو/أغسطس دورية ـ محكمة(

 .للعلوم اإلنسانية والتطبيقية قلمال


