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Curriculum Vitae  

 السيرة الذاتية
 

  Personal Information::                                                                 معلومات شخصية

 :Name   عبدهللا محمد عبدهللا بن ثعلب  االسم:

 :Nationality  يمني الجنسية:

 :Date of birth  1972     /7 /4 تاريخ الميالد:

 :Place of birth  المكال  مكان الميالد:

 :Address  المكال / حضرموت عنوان المراسلة:

 :Social status  متزوج الحالة االجتماعية:

                            :Tel.( private)  009675360560 هاتف:

 :Fax  - فاكس:

 :Mobile   700307132  /777362352 جوال:

 :abdulla_mb@hotmail.com  E-mail اللكتروني:البريد ا

 

 
Academic Qualification 

 

 Graduation years      Country       University         Acad. Degree   م  

 ()ترتب من االعلى المؤهالت الجامعة بلد الدراسة لى (إ –) من  سنوات الدراسة 

 دكتوراه           عدن       اليمن م2014 – 2010 1

 ماجستير          حضرموت اليمن م2010 – 2007 2

 بكالوريوس          عدن اليمن م1996 – 1992 3
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 :العلمي اللقب

 
 أستاذ مساعد           

 Academic Qualification:   

 :العام التخصص

 
 التربية              

 Major specialization:     

 الدقيق: التخصص

 
 مناهج وطرائق تدريس       

 Specific special:            

 :العلمي القسم

 
 علوم القرآن          

 Scientific department:   

 يجيدها: التي اللغات

 
 اللغة العربية            

 Languages:                    

 بالكلية: االلتحاق تاريخ
 م2015             

 Date of employment in 

Faculty:                         

 والدراسات البحوث عدد

 :المنشورة العلمية 
                 2 

 

 Published studies and 

research                           

 :المؤلفة الكتب عدد

 
 ـــ                 

 Published books:                 

 الخبرات تقديم مجاالت

 واالستشارات:

 المناهج ـ طرائق التدريس   

ـ التربية  العلمي ثـ أساسيات البح 

 والتأهيل ـ التدريب العملية

 Experiences and 

Consultation                

 

 position held                                                      الوظائف والمهام   ثالثًا:
 ية العليا للقرآن الكريم بالمكال جامعة القرآن والعلوم االسالميةــ محاضر بالكل

  بكلية التربية بالمكال جامعة حضرموت التربوية بقسم العلوممحاضر ــ 

 جامعة حضرموت ة العملية بكلية التربية بالمكالالتربي رئيس قسمــ 

 Areas of Research Activities                                                      البحثية االهتمامات مجاالت :رابعا  
 

 ــ التربية العملية          إعداد وتأهيل المعّلمــ                      ــ طرائق التدريس 

 ــ تطوير التعليم    ـــ أساسيات البحث العلمي  هج           تصميمات وبناء المناــ  
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 Teaching (Name of courses)                                (المساقات سماءأ)  سالتدري :امسا  خ
 

    B.Sc. level                                                                                  مرحلة البكالوريوس 

 

  يةعملال ــ التربية                       تدريس طرق  ــ                     تعليمية مناهج ــ

 البيئية التربية ــ                       مناهجتحليل ــ             البحث العلمي أساسياتــ 

 ــ التربية السكانية                        صفالإدارة ــ                    التربية إلى مدخل ــ

 علم النفس التربوي 

 

 اإلشراف على رسائل الماجستيرسادسا : 

 مشرف حاليًا على دراسة ماجستير بقسم العلوم التربوية بكلية التربية بالمكال، جامعة حضرموت.  

 

                                                                                              مناقشة رسائل ماجستير ا :سابع
 

التربية الجنسية في كتب التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية في اليمن ) الة ماجستير بعنوانمناقشة رســــ 

 م.2019 حضرموتجامعة  – تربية المكالكلية ال، العلوم التربويةقسم  –( واتجاهات معلمي التربية اإلسالمية نحوها

مرحلة التعليم األساسي في مدارس مديرية )واقع تدريس المواد االجتماعية ب مناقشة رسالة ماجستير بعنوانـــ 

 م.2019 حضرموتجامعة  – تربية المكالكلية ال، العلوم التربويةقسم  – غيل باوزير(

                    الدورات التي شاركت فيها: :ثامنا  
 التدريس الفعال أخالقيات البحث العلمي                     دورة توصيف المقررات

 المهارات اللغوية اعضو هيئة التدريس     )أساسي ومتقدم(       ويم القياس والتق
 طرق التدريس الجامعي فلسفته كفاياته التدريسية         تصميم البرامج والمقررات الجامعية

 مهارات االتصال الفّعال                   كيف تعدُّ مشروعًا بحثياً 
   spssبرنامج الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية                مهارات البحث االلكتروني 
 دورة بناء الذات                          دورة لجان القياس والتقويم
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                   )الدورات التربوية والتعليمية(: الدورات التي نفذتها ا :تاسع

 
 في طور النشر: علمية أبحاث: عاشرا  

)دراسة ميدانية من وجهة نظر طلبة ة إدارة الصف في المنظمات التعليميمهارات دى تبني بعنوان "مبحث علمي 
 ".الثانوية العامة في مديرية مدينة المكال(

 

 الجهة الراعية الفترة المنطقة الجهة متلقية التدريب عنوان الدورة
عدد 

 الساعات

 فن اإللقاء
طلبة وخريجي مؤسسة الصندوق 

 الخيري للطالب المتفوقين 

 متدرب ومتدربة( 40) 

 المكال
/  19ــ  17
 م2013 /11

مؤسسة الصندوق 
الخيري للطالب 

 المتفوقين
12 

طالبات المستوى الثاني بكلية القرآن  فن اإللقاء

 متدربة ( 25) 
 المكال

2  /1  /
 م2016

  7 يةالكل إدارة

طرق تدريس رياض 
 األطفال

 معلمات روضة عائشة

 متدربة( 15)
 المكال

 /22/9ـ19
 م2016

إدارة روضة عائشة 
 بالمكال

8 

 فن اإللقاء
طالبات المستوى الثاني بكلية القرآن 

 متدربة ( 17) 
 المكال

 12/  4ــ  3
 م2016 /

 القرآن جامعة
 المكال فرع 

6  

تنمية التفكير 
اإلبداعي لدى 

 تعلمينالم

أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة 
 متدرب ومتدربة( 25حضرموت )

 المكال
/14/4ـ12

 م2017

مركز التطوير 
بجامعة  األكاديمي
  حضرموت

8 

برنامج المعرفة  ورشة
المهنية والقرائية للتخفيف 

 من الفقر
 المكال مشارك ومشاركة 19

11/5/2017

 م
الصندوق االجتماعي 

 للتنمية فرع المكال
5 

مهارات التعامل مع 
 المشكالت الطالبية

 معلمات مدارس المعارف الحديثة 

 (20قسم الطالبات )
 المكال

/14/8ـ12
 م2017

مدارس المعارف 
 الحديثة

12 

   متدرب ومتدربة161 إجمالي المتدربين 
إجمالي ساعات 

 التدريب
46 
 


