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 السيزة الذاتيت  

Curriculum Vitae 

 

Personal Information:  :البياناث الشخصيت 

Name: 

Abdullah Ahmed Mohammed Baturas 

  -االسن:

 ػثذ اهلل أحًذ يحًذ تاترش

Present address: 

Almukalla city-alsharj - Al-Naser- Zoon  

 العنواى الحالي: 

 حي انُصر –انشرج –انًكال 

Mobile No.:  

773280229 

 أرقام الجوال:  

773280229 

E-mail Address: 

 aabatt.2020@hotmail.com 

 البزيذ اإللكتزوني:

aabatt.2222@gmail.com 

Nationality:  :الجنسيت 

Yemeni  يًُي 

Date of Birth: 

11/02/1984 

 :تاريخ الويالد

 و11/2/1984

Marital Status:  

Married 

 الحالت االجتواعيت: 

 يتسوج 

 

Qualifications الوؤهالث التعليويت 

Pre-master of Finance and Banking Sciences- 

2018 
 و8102تًهيذي ياخطتير ػهىو يانيح ويصرفيح 

Bachelor of Accountig- University of 

Hadramout-2008 

حضريىخ نهؼهىو يٍ خايؼح  حاضثحيتكانىريىش 

 و.8112وانتكُىنىخيا 

High School 2003 و8112 حػاي ثاَىيح 
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Training Courses الذوراث التذريبيت 

 Methods of Talent Training, March 2021   و2021يارش  تذرية انًىهىتيٍضانية أ 

 Project Proposals & Reports Writing from 

a gender perspective during COVID-19 

Epidemic- December 2020.  

  ر يٍرياوإػذاد انتم يمترحاخ انًشاريغ كتاتح) ترَايح 

 ( انًطتدذ يُظىر انُىع االختًاػي خالل وتاء كىروَا

 و. 2020 ديطًثر

 Preparation of Project Proposal    و. 2020 ضثتًثر ( إػذاد يمترحاخ انًشاريغ)  دورج 

 Qualifying license to prepare a feasibility 

study (2020). 

  و.2020(ذويدترَايح )انرخصح انًؤههح إػذاد دراضح ان 

 Social Impact Specialist Program- 2019   ( تًاػخإخصائي لياش االثر االترَايح ) و. 2019ي 

 Strategic Planning Program-2017   ) و. 2017ترَايح ) انتخطيط االضتراتيدي 

 Monitoring and Evaluation Specialist 

Program-2017 

  و. 2017( ترَايح ) اػذاد اخصائي انًتاتؼح وانتمييى 

 Diploma of management Skills – 2016   )و .2016دتهىو )انًهاراخ االداريح 

 Operational Planning Program-2015   ) و .2015ترَايح ) انتخطيط انتشغيهي 

 Diploma of career achievment – 2016   )و.2012دتهىو) اإلَداز انىظيفي 

 International Compute Driving License- 

2011  

   و.2011ترَايح انرخصح انذونيح نميادج انحاضىب 

 Diploma of English Language-2011   و.2011دتهىو في انهغح االَدهيسيح 

 TOT Certificate -2009   شهادج انتذرية انذوني(TOT) 2009  

 

Experiences and consultation الخبزاث واالستشاراث 

Member of the Teaching Quality Partners 

Team at the University of the Holy Quran 

- Mukalla Branch - 2021 

ٌ  فريك شركاء خوىدج انتؼهويى   ػضى   –انكوريى   تدايؼوح انمور 

 و2021 -انًكالفرع 

 Evaluation Specialist for Project Al-Awn 

Foundation Development -2017-2018 

-2017اخصووائي انتميوويى نًشوواريغ يؤضطووح انؼووىٌ نهتًُيووح    

 و .2018

Chairman of the Evaluation Committee 

Project of Al-Awn Foundation-2017-2018 

-2017 انؼوىٌ انتكًيهوي  يؤضطح غ اريتمييى يش نداٌرئيص 

 و .2018
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Human Resources Manager and Project 

Officer, Holy Quraan & Islamic Sciences 

University-Mukallah Branch -2017/2018 

يووذير انًووىارد انثشووريح ولوواتط انًشوواريغ تدايؼووح انموور ٌ     

 و .2021-2017انكريى وانؼهىو اإلضالييح / فرع انًكال 

Human Development Trainer 2014-2020   و2021-2014يذرب تًُيح تشريح 

Evaluation of development studies for the 

centers of the Student Science Association 

2018 

 و2018تمييى انذراضاخ انتًُىيح نًراكس خًؼيح طانة انؼهى 

 

 الونفذة: الذوراث التذريبيت

 الزهاى
 الوكاى

 الذورةاسن 
 م

  (.تماريران إػذاد)  دورج انًكال –انمر ٌ انكريى خايؼح  و2021

  (.ج انطريؼحانمراء)  دورج انًكال –انمر ٌ انكريى خايؼح  و2021

 1 انتخطيط انتشغيهي(.)  دورج في ػذد يٍ انًؤضطاخ  و2021- 2018

 2 حم انًشكالخ واتخار انمرار انًراكس  في ػذد يٍ و2019- 2018

 3 دورج انًتاتؼح وانتمييى انًراكس  في ػذد يٍ و2018-2020

 4 يهاراخ االدارج انفؼانح انًراكس  في ػذد يٍ و2019- 2018

 5 تُاء فريك انؼًم انًراكس  في ػذد يٍ و2019

 6 انثمح تانُفص انًراكس  د يٍفي ػذ و2019- 2018

 7 ادارج االختًاػاخ انًراكس  في ػذد يٍ و2019- 2018

 8 انتفكير االيداتي انًراكس  في ػذد يٍ و8102- 8102

 9 انُداذانتفىق واضرار في  انًراكس  في ػذد يٍ و8180- 8102

 10 أَا ويٍ حىني ) احتراو انخصىصيح( َادي يتطىػىٌ -انماػح انصغري  و8102

 11 انؼًم انتطىػي انًراكس  في ػذد يٍ و8102- 8102

 12 فٍ االنماء انًراكس  في ػذد يٍ و8102- 8102

 13 صماالتصال وانتىايهاراخ  انًراكس  في ػذد يٍ و2019- 2017

 14 دورج كتاتح انتحرير انصحفي يؤضطح ريحاَح نهتًُيح و2019

 15 حدورج يفاهيى إداري انًراكس  في ػذد يٍ و2019- 2018
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Abilities االهكانياثو القذراث 

use of Computer   اضتخذاو انحاضة اآلنيComputer ) ) 

Evaluation Specialist for Project .تمييى انًشروػاخ 

Preparing project proposals  انًشاريغيمترحاخ اػذاد 

Training and dumping oratory .انتذرية واإلنماء وانخطاتح 

Preparing proposals and development studies  انذراضاخ انتًُىيحاػذاد يمترحاخ 

Photoshop design انتصًيى تثرَايح انفىتىشىب 

Preparing and formulating program perceptions  انثرايحتصىراخ غح اوصيد اػذا  

Preparing and writing reports  وكتاتح انتماريراػذاد 

 
 

 

 


