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 (CVالذاتية ) سيرتي
 
  شخصيــةمعمومات : 

 مكان المــيالد تاريخ الميـالد الجنس االســــــم 

حضرموت_  1894َ/ 1/ 6 ذكر ػجذهللا عبٌُ عؼُذ ثبخشَصخ
 تريم

وان
لعن

ا
 

 الرقم المدني
)البطاقة 
 الشخصية(

 59080 ص. ة 09110064190

 atalk2011@gmail.com البريد اإللكتروني 88967777879686 هاتف جوال

 جامعة حضرموت الجهة معيد -محاضر  الوظيفة
 
 

 ا:المؤهالت العممية والشهادات الحاصل عميه 

 التخصص الكمية الجهة التقدير تاريخه لالمـؤهـ

ثانوية تريم  ناجح 3882 ثانوي
 أدبي - لمبنين

 صحافة - عالمإ كمية االداب جامعة عدن جداً  جيد م3888 – 3887 جامعي
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 وورش العمل والندوات والمحاضرات الدورات التدريبية : 
 المركز تاريخه البرنامج م

7 
دوسح رذسَجُخ فٍ )وزبثخ اٌخجش اٌصسفٍ( اٌّمذِخ ِٓ اٌّذسعخ 

 –اٌذّٔبسوُخ ٌٍصسبفخ ثبٌزؼبوْ ِغ لغُ اإلػالَ ثىٍُخ اِداة 

 خبِؼخ ػذْ.

 21 – 10اٌفزشح 

 2000َِبسط 
اٌدّهىسَخ  –ػذْ 

 إٌُُّخ

3 
دوسح )اٌزفبػالد اٌسُخ ػًٍ االٔزشٔذ(، ِشوض اٌدضَشح 

 .اإلػالٍِ ٌٍزذسَت واٌزطىَش
/ 22 – 19اٌفزشح 

 لطش –اٌذوزخ  2000َ/ 11

2 
زبصً ػًٍ دوسح )اٌزسشَش اٌصسفٍ(، ِشوض اٌدضَشح 

 .اإلػالٍِ ٌٍزذسَت واٌزطىَش
/ 28 – 25اٌفزشح 

 لطش. –اٌذوزخ  2000َ/ 11

4 
ش اٌزٍفضَىٍٔ(، ِشوض اٌدضَشح )اٌزصىَ ششفُخ فٍ دوسح

 .اإلػالٍِ ٌٍزذسَت واٌزطىَش
/ 22 – 19اٌفزشح 

 لطش –اٌذوزخ  2000َ/ 11

5 
)اٌّىٔزبج اٌزٍفضَىٍٔ(، ثّشوض اٌدضَشح  ششفُخ ثّدبي دوسح

 .اإلػالٍِ ٌٍزذسَت واٌزطىَش
/ 22 – 19اٌفزشح 

 لطش –اٌذوزخ  2000َ/ 11

 20/5 – 15/3اٌفزشح  .ِشوض اٌخطُتاٌىّجُىرش(،  -ٌٍ دوسح فٍ )اٌسبعت اِ 6

 زضشِىد –رشَُ  1889َ/ 

/ 9/ 10 – 4اٌفزشح  اخزضد ثٕدبذ اٌزطجُك اٌصُفٍ ثئراػخ عُئىْ اٌّسٍُخ 7

 زضشِىد –عُئىْ  2000َ

8 
زصٍذ ػًٍ ػذد ِٓ شهبداد اٌشىش واٌزمذَش واٌزفىق 

اٌؼٍٍّ ِٓ ػّبدح وٍُخ اِداة واٌّدٍظ اٌطالثٍ ثبٌىٍُخ، 

 .ثدبِؼخ ػذْ
 عدن 2000َاٌؼبَ 

9 

اٌذوٌُخ، ثؼذ ِشبسوخ  CHFزصٍذ ػًٍ شهبدح ِٓ ِؤعغخ 

اٌخبص ثأفضً إٌّبهح  اٌزذسَجٍ فٍ ثشٔبِح "إِىبس"

واألعبٌُت زىي اٌزغطُخ اإلػالُِخ ٌٍمضبَب االخزّبػُخ فٍ 

 .اإلػالَ إٌٍُّ
 زضشِىد –عُئىْ  م3888

78 
ػشالخ اٌزبسَخ فٍ اٌزغطُخ اإلػالُِخ ٌٕذوح )رشَُ ثُٓ  ِشبسوب  

 زضشِىد –رشَُ  م3888 .واعزششاف اٌّغزمجً(، ألبِزهب إٌّظّخ إٌُُّخ ٌٍثمبفخ

77 
اٌؼذَذ ِٓ اٌطالة واٌّهزُّٓ فٍ ِدبي اٌصسبفخ  دسثذ

واإلػالَ، واإلػالَ اٌدذَذ، ولذ زصٍذ ػًٍ شهبدح شىش 

 ٌٍزذسَت ِٓ ثبٔىَخ عُئىْ إٌّىرخُخ.
 اٌّىال وعُئىْ  م3874

 Presentation –ً شهبدح )ِهبساد اٌزمذَُ زبصً ػٍ 73

Skills ِٓ )Information Bank Center for Human 

/ 12/ 8 – 0اٌفزشح 

2010.َ 
 عُئىْ
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Devlopment – Berlin – Lairo – Sana' a 

72 
 Prepareزبصً ػًٍ شهبدح فٍ )إػذاد اٌّذسة إٌبخر 

Successful Trainer ِٓ )International Mortqa 

Academy 
 زضشِىد. –رشَُ  – م3873

74 
ِشوض  –( ِهبساد اٌجسث االٌىزشؤٍزبصً ػًٍ شهبدح )

 زضشِىد -اٌّىال  م3875 ثدبِؼخ زضشِىداألوبدٍَّ وضّبْ اٌدىدح اٌزطىَش 

75 
ِشوض  –( TOTػًٍ شهبدح رذسَت اٌّذسثُٓ )زبصً 

 زضشِىد -اٌّىال  م3877 ٌزطىَش األوبدٍَّ وضّبْ اٌدىدح ثدبِؼخ زضشِىدا
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 :الخبرات العممية 

 الجهة المهام  الوظيفة

 زضشِىد -اٌّىال  دبِؼخ زضشِىدلغُ اٌصسبفخ واإلػالَ ث محاضر معيد

 ِدٍخ رّىُٓ اٌزبثؼخ ٌّؤعغخ اٌؼىْ ٌٍزُّٕخ وزبثخ ورسشَش وِشاخؼخ اٌّىاد اٌصسفُخ تحريرمدير 

 مساعد محرر
رسشَش وِشاخؼخ اٌّىاد اٌصسفُخ ِٓ أخجبس 

 –َ 2004، فٍ اٌفزشح ورمبسَش وغُشهب

2009.َ 

صسُفخ "آفبق خبِؼُخ" اٌصبدسح ػٓ خبِؼخ 

 ػذْ

 مراسل
، ىػخِشاعال  ٌٕمً اٌزمبسَش اٌصسفُخ اٌّزٕ

 َ.2000/ 3/ 23ِٕز 
 ثجٍذ آٌُّ – ِىلغ اٌدضَشح رىن

 محرر
ِدٍخ "اٌدزَىح" ٌألطفبي اٌصبدسح ػٓ 

 أسثطخ اٌزشثُخ اإلعالُِخ
َ ثُ ِذَشا 2006 – 2004ػذْ فٍ اٌفزشح 

 ٌزسشَشهب.

 اً مراساًل حر 

وزبثخ اٌؼذَذ ِٓ األخجبس واٌزمبسَش 

واالعزطالػبد واٌزسمُمبد ٌؼذد ِٓ 

غ اإلٌىزشؤُخ اٌّسٍُخ اٌصسف واٌّىال

 واٌؼبٌُّخ.

ِىالغ إٌىزشؤُخ ِٕهب: )ٔدُ اٌّىال، هٕب 

 زضشِىد، اٌّىال اٌُىَ، زضشِىد اٌُىَ، 

 كاتب ومدّون
"ػبٌُ ِٓ ٌّذؤزٍ اٌخبصخ أِزٍه 

 .اٌهّغبد"
 .www.alamhamasat.netػًٍ اٌشاثظ: 

 محررًا صحفياً 
ثخ األخجبس واٌزمبسَش اٌصسفُخ وأٔىاع وزب

 اٌفٕىْ اٌصسفُخ األخشي.

فشع عُئىْ، فٍ  –ووبٌخ األٔجبء إٌُُّخ عجأ 

 َ.2012 –َ 2008اٌفزشح 

 صسُفخ "اٌغُبعُخ" اٌزبثؼخ ٌىوبٌخ عجأ مراسل
َ إًٌ 2009ِٕز اٌؼبَ  -وادٌ زضشِىد 

2011.َ 

http://www.alamhamasat.net/
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 إًٌ اِْ. 2014بَ ِٕز ِٕزصف اٌؼ -آٌُّ  ِىلغ "صدٍٔ" اٌزؼٍٍُّ مراسل

 التوثيق اإلعالمي
رىثُك وسصذ وبفخ األخجبس اٌشعُّخ ٌٍغٍطخ 

 اٌّسٍُخ ثىادٌ زضشِىد

 –لغُ اٌزىثُك اإلػالٍِ ثّىزت وصاسح اإلػالَ 

 َ.2014َ إًٌ 2012عُئىْ، ِٕز اٌؼبَ فشع 

كاتب محتوى 
 إبداعي

غ اإلٌىزشؤُخ وِىالغ وزبثخ ِسزىي اٌّىال

 خزّبػٍاٌزىاصً اال
 اٌّىال -( Click Appsخ )ششو

 مدرب
فٍ ِدبي اٌزغىَك ػجش اإلػالَ دسثذ 

اٌّسزىي اٌزغىَمٍ  –اٌدذَذ )وزبثخ اٌّسزىي 

 اٌدُذ(.

ِذَٕخ ( وِؤعغخ اٌؼىْ ٌٍزُّٕخ/ HIITِؼهذ )

 زضشِىد -اٌّىال 

 مؤسس ومدير
-conِؤعظ وِذَش ششوخ )وٓ عبَٓ 

sign.ٌُُّىزبثخ اٌّسزىي واٌزص ) 
 زضشِىد

 يرمؤسس ومد
ِؤعظ وسئُظ ٔبدٌ اإلػالَ االخزّبػٍ 

 Social Media Club –ثسضشِىد 

Hadhramout. 

 زضشِىد
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  المشارك فيها التطوعية المجاناألعمال و  : 

 الجهة العملنوع  المهمة م
 جمعية رعاية الطالب بتريم محرر عضو هيئة التحرير لمجمة نبض 7
 فولةمؤسسة ُخطا لمط عضو عضو المجنة اإلعالمية 3
 مجمة الجذيوة لألطفال بعدن عضو عضو هيئة التحرير 
 جمعية المرأة الحضرمية عضو عضو المجنة االستشارية 
 FMإذاعة الماهر  عضو مستشار إعالمي 

قسم الصحافة بكمية اآلداب  مشرف العممية مشرف المجنة 
 جامعة حضرموت

 
 

 مهارات أخرى : 
 المهارات  نوعية المهارة   

 ممتازبشكل  واالنترنت اآلليالحاسب استخدام    المكاتب  تقنية 

 المغات
 الكتابة القراءة التحدث اللغة

 ممتاز ممتاز ممتاز العربية
 جيد جيد جيد اإلنكميزية

     أخرى 

 


