
 

 

 

 Vita curriculum  السيرة الذاتية

 

 

 Personal Information أوالً: بيانات شخصية

 

 :Name  صالح ابوبكر الحبشي عبدا لقادر االسم:

 :Nationality  يمني الجنسية:

 Date of  م03/11/1691 تاريخ الميالد:

birth: 

 Place of  احمد بن زين الحبشي /حضرموت حوطة مكان الميالد:

birth: 

الحالة 

 االجتماعية:

 Social  أوالد ألربعةأب      متزوج/

status: 

 ).Tel  منزل  30-219306                     هاتف:

private):                            

 :Mobile  612330933           661236006 جوال:

البريد 

 روني:االلكت

                           dalhabshi2@gmail.com 
 

 E-mail: 

 

 ً  Academic Qualification المؤهالت: ثانيا

 

 Graduation years Country University Acad. Degree م

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

                           درمان أم السودان م1330الى 1339من  1

                              دكتوراه

 ماجستير اليمن صنعاء م1331الى 1666من  1

   بكالريوس   عدن         المكال 1606 إلى 1600من  0
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 :Academic Qualification مشارك أستاذ اللقب العلمي:

 :Major specialization تربيةال التخصص العام:

 :Specific  special التربية أصول التخصص الدقيق:

 :Scientific department العلوم التربوية والنفسية :القسم العلمي

 :Languages العربية اللغات التي يجيدها:

 :Date of employment in Faculty م1331 تاريخ االلتحاق بالكلية:

عدد البحوث والدراسات العلمية 

 المنشورة:

التربية ووظيفتها في مواجهة ظاهرة -1

 .المخدرات

لعملية ومخرجاتها وفق تقويم برنامج التربية ا-1

من وجهة نظر أعضاء هيئة  معايير الجودة

التدريس وطلبة المستوى الرابع بكلية التربية 

 _جامعة حضرموتسيئون 

راء أعضاء هيئة التدريس بكليات آ-0

التربية بجامعة حضرموت حول إنشاء 

 .بالجامعةقسم لتعليم الكبار 

الدور التربوي لألسرة كمؤسسة اجتماعية  -4

 وتربوية في وقاية األبناء

واإلرهاب والغلو من التطرف  

Published studies and research: 

 :Published books مبادئ اإلدارة المدرسية -1 :عدد الكتب المؤلفة

تقديم الخبرات مجاالت 

 :واالستشارات

 الكلية خريجي أبحاثعلى  اإلشراف-1

اإلشراف على رسالة الماجستير بكلية التربية  -1

 المكال

Experiences and consultation: 

 

 position held ثالثاً: الوظائف والمهام

  

 بكلية ا لتربية سيؤن  سابقاسم التربية وعلم النفس رئيس ق

 يس  لجنة التربية العملية سابقا رئ

 لطالبيةوالشؤون ا باألنشطةعضو اللجنة الخاصة  

 نة الكنترول الخاصة باالمتحانات عضو لج 



 نائب العميد بكلية البنات سيئون للشؤون األكاديمية والدراسات العليا حاليا                        

 لجنة الجودة بكلية البنات سيئون رئيس                          

 

 

 رابعا

م1131دورة مهارات العرض واإللقاء  عام  مشاركاته  

م1310دورة إعداد مخرجات التعليم للبرامج األكاديمية عام   

م1310أسبوع الجودة لجامعة حضرموت عام   

م1310دورة في التدريس الفعال عام   

م1312ورشة في إعداد الحطة اإلستراتيجية لمركز التطوير األكاديمي  عام   

م1312أسبوع الجودة الثاني لجامعة حضرموت عام   

م1312لرؤية واألهداف والرسالة للكلية عام ورشة عمل إعداد ا  

م1312دورة في كتابة المقترح البحثي عام   

م1312المؤتمر العلمي الثالث لجامعة حضرموت عام   

م1310دورة كيف تعد مشروعا بحثيا عام   

م1319دورة في مهارات اللغة االنجليزية عام   

م 1319امدورة في مواصفات البرنامج األكاديمي والمساق الدراسي ع  

 

 Other contributions (academic and scientific) : مساهمات أخرىخامسا

 

 مشاركه في الورش اآلتية :

  م4102إعداد الخطة اإلستراتيجية لمركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة لجامعته عام 

   م4102فعاليات أسبوع الجودة في الجامعة 

  م4102المؤتمر العلمي الثالث 

  م4102الرؤية واألهداف والرسالة بكلية التربية سيؤنإعداد 

 

 مشاركه في الدورات اآلتية :

  م4104مهارات العرض واإللقاء 

  م4102إعداد مخرجات التعليم للبرامج األكاديمية 

  م  4102التدريس الفعّال 

  م4102كتابة المقترح البحثي 

  م4102كيف تعد مشروعا بحثيا 

  م4102مهارات اللغة االنجليزية 

 4102األكاديمي والمساق الدراسي  مواصفات البرنامج 



 

 : الخبرات التدريسية : سادسا

  في كليتي التربية  والبنات سيئون: المقررات العلمية اآلتيةتدريس 

 نظام التعليم في اليمن 

 مناهج البحث العلمي 

 أسس البحث التربوي 

 اإلدارة المدرسية 

 وادي حضرموت سيئون .المعهد الصحي  انتدب لتدريس مقرر مناهج البحث العلمي في 

 . انتدب لتدريس مقرر مقدمة لعلم االجتماع السكاني في كلية المجتمع سيئون 

 . انتدب لتدريس مقرر علم النفس الطبي في المعهد الصحي تريس بسيئون 

 تدريس مقرر علم النفس التربوي 

 

 Awards : الجوائزامساخ

                        

 بتقدير ممتاز الدكتوراهجائزة درع التفوق الممنوحة من جامعة حضرموت لطالب درجة                  

 كتب تعليم الكبار بمحافظة حضرموتشهادة تقديرية ممنوحة من م 

 

 


