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C.V. 

 السيرة الذاتية

  أوالً: البيانات العامة األساسية :

  طالب عمر بن حيدرة الكثيري . االسم:

 تخصص)الفقه( .  -أستاذ الفقه المساعد  الوظيفة الحالية:

 م .21/22/2791 الميالد:تاريخ 

 الجمهورية اليمنية . –سيئون  –العنوان: حي الحوطة 

 41040250رقم الهاتف : 

 44729992211001الجوال : رقم 

 ibnhydra@hotmail.com  البريد اإللكتروني:

 ثانيًا: المؤهالت العلمية :

 الكلية/  الجامعة  عليها الحصول سنة التقـــدير العلمية الدرجة

 الفقه في الدكتوراه -1

 4 من 4

 مرتبة مع ممتاز

 األولى الشرف

4114 
 كلية  - القرى أم جامعة

 اإلسالمية والدراسات الشريعة

 الفقه في الماجستير – 4 

 وأصوله

2.64% 

 ممتاز
4111 

 للعلوم حضرموت جامعة

 اآلداب كلية  - والتكنولوجيا

 الشريعة بكالوريوس -3    

 والقانون

36.3 

 مرتفع جًدا جيد
4111 

 - والتكنولوجيا العلوم جامعة

 والقانون الشريعة كلية

mailto:ibnhydra@hotmail.com
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 :يكاديمالتدرج الوظيفي األ ا:ثالثً 

 

 : والمهني  العلميرابعًا : الدورات التدريبية في المجال 

 

 المؤسسة اسم بها االلتحاق سنة الوظيفة

 سيئون - للبنين الصبان ثانوية 3002 مدرس

حضرموت جامعة – البنات كلية 3002 مساعد أستاذ  

 المنفذة الجهة التدريبية الدورة

 صنعاء - الكريم للقرآن الشاطبي معهد حفص بقراءة الكريم القرآن في إجازة -

 المكرمة مكة – القرى أم جامعة والموطأ األربعة السنن لكتب سماع إجازة -

 جدة - للتدريب بقشان مركز الذاكرة مهارات -

 المكال - الريان جامعة اإللقاء فنون -

 سيئون - الخيرية حضرموت وادي مؤسسة الناس مع التعامل فنون -

 العين - اإلمارات جامعة الفقهي البحث أساليب -

 سيئون - البخاري اإلمام مدرسة القيادة مهارات -

 الحلقات لمعلمي والتعليمية التربوية المهارات -

 القرآنية

 – والتعليمية التربوية لالستشارات غراس

 النبوية المدينة
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 : ICtpخامًسا : دورات تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر 

 

 :شهادات التقديرالجوائز وا: سادسً 

 المنح سبب ةالمانح الجهة

 4114  الدراسي التفوق شهادة مكة - القرى أم جامعة -

 4111  الدفعة على األول صنعاء -والتكنولوجيا العلوم جامعة -

 المكال - للبحوث عمر مركز -
 الجمهوريززززة رئززززيس مسززززابقة فززززي األول المركززززز

 4112 الفقهية للبحوث

 

 :ا: المؤتمرات العلميةسابعً 

 المنفذة الجهة المؤتمر عنوان

 مكة - اإلسالمي العالم رابطة العربية األشهر دخول وثبوت األهلة حول الفقهي المؤتمر حضور

 مكة - القرى أم جامعة  4111 المستقبل وآفاق التطوعي العمل ندوة في المشاركة

 مكة - القرى أم جامعة اإلسالمي االقتصاد مستقبل مؤتمر في المشاركة

 

 المنفذة الجهة التدريبية الدورة

 اإلمارات - العين – المنهل معهد الطباعة دورة -

 اإلمارات - العين – المنهل معهد (1) البرمجة دورة -

 اإلمارات - العين – المنهل معهد اإلكسل دورة -

 اإلمارات - العين – المنهل معهد الورد دورة -

 اإلمارات - العين – المنهل معهد التقديمية العروض دورة -
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 :الكتب واألبحاث العلمية: ثامنًا

 الناشرة الجهة البحث/ الكتاب

 الطبع تحت          (دكتوراه رسالة) المصرفية للمعامالت اإلسالمية البدائل نظرية

 الحديدة جامعة -أبحاث مجلة (محكم بحث) المغطاة غير الضمان لخطابات اإلسالمية البدائل

 الرياض - العاصمة دار (ماجستير رسالة) المعاصر الخيري العمل لمؤسسات المالية الموارد

 

 :النشاط التطوعي: تاسعًأ

 

 النشاط اسم

 الكريم القرآن لتحفيظ التوحيد مدارس في التنسيقية اللجنة وعضو مؤسس عضو -

 الخيرية حضرموت وادي مؤسسة في اإلدارة مجلس وعضو مؤسس عضو -

 الدعاة لتأهيل حضرموت وادي مركز على عام ومشرف مؤسس عضو -

 للتأهيل النسوي المركز على عام ومشرف مؤسس عضو -

 والتدريب للدراسات رؤى مركز ورئيس مؤسس -

 الشبابي المسك حامل ملتقى على عام ومشرف مؤسس -

 األهلية المعالي روضة على عام ومشرف مؤسس -

 سيئون - الريان جامع خطيب -

 سيئون إذاعة أثير على األسبوعي الحياة فقه برنامج وملقي معد -

 العام سيئون لمستشفى اإلداري المجلس عضو -

 حضرموت وادي فرع – الحديث أهل رابطة رئيس -


