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 ( C.V.)  الذاتية السيرة
 :عامة بيانات
 رجــاء محــمد محــفوظ عوض مطلق. :االسم

 .مساعد أستاذ : العلمي اللقب

 .سيئون – البناتكلية  : الكلية

 .اإلسالمية الدراسات : العلمي القسم

 .استاذ مساعد : الوظيفة

 .مقارن فقه :التخصص

 :العلمية الشهادات
 األحكام ) بعنوان - كلية اآلداب -صنعاء ،جامعة(المرتبة األولى -ممتاز) بتقدير المقارن الفقه في دكتوراه

 .(الشرعية في الهندسة الوراثية

 النفقات في إطار ) بعنوان - كلية التربية–حضرموت  جامعة -جداً(  جيد) بتقدير المقارن الفقه في ماجستير
 .(األسرة المسلمة

 صنعاء جامعة - داباآل كلية -دراسات إسالمية  ريوسولابك. 

 :العملية الخبرات 
 وقتنا الحالي وحتى م1041 /41/7 من سيئون -البنات بكلية العميد نائبة . 

 /م              1041يخ جامعة حضرموت /وزارة التعليم العالي/ من تار أستاذة مساعدة بقسم الدراسات االسالمية

 .ـ  حتى وقتنا الحالي

 من تاريخ باإلدارة العامة للشئون القانونية تربوية كمستشارة  صنعاء -دى وزارة التربية والتعليممنتدبة ل
 .م41/8/1044م إلى 41/8/1002

 م إلى 4/40/4222 من تاريخ الدراسي للعامالمكال بمديرية  والتعليم التربية وزارة بمكتب علمةم

 .م41/8/1002

  صنعاء من تاريخ–مديرة شئون الموظفين ثم مديرة العالقات العامة بمستشفى األم التخصصي            

 م.4227إلى نوفمبر  4221أغسطس  40

 :مهارات 
 ( تدريب مدربينT.O. T )1041.م 

 م1007 )وورد(كمبيوتر دبلوم. 

 ( فن التعامل -العالقات العامة دورة في البرمجة العصبية- .)فن اإللقاء 

  ً  .أجادة اللغة اإلنجليزية كتابة وتخاطبا

 .التخطيط والتنفيذ لعدة أنشطة طالبية وبرامج تدريبية 

 العديد من أنشطة خدمة المجتمعتأسيس فرق عمل للقيام ب . 

 لشرعية والعلميةالقراءة والمطالعة في مجاالت ا. 

 الرحيم الرحمن الله بسم



 

 2 

 

 :التدريبية الدورات

  م من 1041مارس من عام 48-فبراير 10االدارة الحديثة ومهارات التخطيط والعالقات العامة في الفترة من

 تدريب المدربين.لمركز البورد العربي 

  تحت رعاية كلية العلوم التطبيقية  م1041فبراير  1يناير حتى  14مهارات البحث اإللكتروني في الفترة من

 بجامعة حضرموت.

  التطوير مركز برعاية م1042نوفمبر  42نوفمبر حتى 48مهارات البحث اإللكتروني في الفترة من 

 .حضرموت بجامعة األكاديمي

 بجامعة األكاديمي التطوير مركز برعاية  م10414 مايو 40-2   من الفترة في الجامعي التدريس طرق 

 .حضرموت

 بجامعة األكاديمي التطوير مركز برعاية م1041 مايو 14 - 10 من الفترة في التربوي والتقويم القياس 

 .حضرموت

 التطوير مركز برعاية م1041 ديسمبر 44- 40 من الفترة في"  ومناقشات تطبيقات"  المصغر التدريس 

 .والتكنولوجيا للعلوم حضرموت بجامعة األكاديمي

 التطوير مركز برعاية م1041 ديسمبر11- من الفترة في12" متقدم" الجامعية والمقررات البرامج تصميم 

 .والتكنولوجيا للعلوم حضرموت بجامعة األكاديمي

 :مشاركات
 مايو 18الشيشان من تاريخ -مشاركة في فعاليات االسبوع الدعوي في مركز أسماء لإلنماء والتطوير

 .لصالح مراكز نسوية مناطق: القرن وشحوح والسحيل والحوطةم، والعديد منها في 1041يونيو 4وحتى

 م وحتى فبراير1042االشراف التربوي على معلمات المركز النسوي للتنموي بشحوح من تاريخ نوفمبر 

 م.1041

 ( قدمت في المركز االجتماعي للمرأة والطفل تحت رعاية جمعية آل الزبيدي في برنامج )10األسرة السعيدة 

 م.1042مارس 

 بتاريخ حضرموت بوادي الردود بمنطقة الزبيدي آل جمعية في قدمت( تربية األبناء) بعنوان محاضرة 
 م48/1/1041

 حكمة  -الردود) بمنطقة الزبيدي آل جمعية في قدمت( غرس األخالق في نفوس األبناء) بعنوان محاضرة- 
 .م10/1/1041 بتاريخ حضرموت بوادي(  راوك

  م. 1/1/1041استقبال شهر رمضان بمدرسة التوحيد لتحفيظ القرآن الكريم بتاريخ محاضرة بعنوان كيفية  

 :  للتواصل
 

 حضرموت/  م  ـ  سيئون
  77181008 جوال ـ 02111217:  البيت تلفون                             

 02112117 أو 02112111: الكلية تلفون                             

 dr.motlaq3@gmail.com:  إلكتروني بريد                             
 kindaakindee@gmail.com  
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