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 (c.v) السيرة الذاتية

 أوال: البيانات الشخصية:
 :عبده حسين محمد علي الضبيبي. االسم 
 يمني.الجنسية : 
 :م.1983محافظة ريمة، مديرية بالد الطعام، عزلة بني شرعب،  محل وتاريخ الميالد 
  متزوج.  االجتماعية:الحالة 

 :00967775340097 التلفون 
 :اإليميل a.h.aldhubaibi@gmail.com  

 ثانيُا: املؤهالت العلمية:
 .امتياز عام بتقدير السودان دولة من وأصوله الفقه في م2017عام  الدكتوراه درجة على حاصل -1

 في الفقه وأصوله بتقدير عام امتياز. م2008عام  الماجستيرحاصل على درجة  -2

 .م في الشريعة بتقدير عام امتياز2005حاصل على البكالوريوس عام  -3

 (.TOTحاصل على دبلوم تدريب مدربين ) -4

 حاصل على شهادة من شركة قوقل في دورة ) الحدث (. -5

 االنجليزية اآلتية:للغة حاصل على دورات ا -6

Axcess*, Axcess A, Axcess B, Basic A , Basic B, Academic Writing1, Grammar, Level A, Level B, 

Leve2 A, Leve2 B, academic writing2, Leve3A, Leve3b. 

 العملية:اخلربات  ثالثُا:
 .بجامعة األندلس للعلوم والتقنية يعمل حاليًا مديًرا للتعلم عن بعد -1

 .م2020وحتى  2017من  للعلوم والتقنية لشؤون الطالب بجامعة األندلس عميدا  عمل  -2

 م.2017م، وحتى منتصف 2014جامعة األندلس منذ عام شؤون الطالب في مديرًا عامًا إلدارة  عمل -3

 .8/9/2014وحتى  1/7/2013من  األندلسفي جامعة  اعاما  مسجلا  عمل -4

 م.30/6/2013م وحتى 25/9/2011مسؤواًل للتسجيل عن بعد في جامعة األندلس من  عمل -5

 م.2016م وحتى 2011منذ عام  األندلسا في جامعة مدرس   عمل -6

 م.2013م و2012لعامي:  ا في الجامعة العالميةمدرسا  عمل -7

 م.2011م وحتى 2008مدرساا في العديد من المدارس األهلية منذ عام عمل  -8

 .خبراء التنمية عضو أكاديمية -9

 عضو أكاديمية النهضة للتدريب .    -01

 :واألعمال التدريبية شارااتاملرابعًا: 
 املشاراات الدولية: . أ

م ، الااذع عقاااده المجلااس العربااي لتااادريب 2014العاارا   –فااي الملتقااي الااادولي العشاارين فااي اربيااال  ردسااتان  ةشااار الم .1
 طالب الجامعات العربية التابع لالتحاد الجامعات العربية .

 .م2017عام والت نولوجياالتدريس في جامعة السودان للعلوم  .2
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 م حول : معايير  تابة المقرر الجامعي.2017عام السودان  –الخرطومتدريب طالب الدراسات العليا اليمنيين في  .3

م علاااى السةرساااة اإلل ترونياااة ل بحاااا  2017عاااام الساااودان  –الخرطاااومتااادريب طاااالب الدراساااات العلياااا اليمنياااين فاااي  .4
 العلمية.

مج م، ضامن برناا2018المتادربين فاي الجامعاات المصارية عاام جامعاة األنادلس طاالب ل المشار ة في التدريب الصيسي .5
 الذع ينسذه المجلس العربي التابع التحاد الجامعات العربية. الصيسي التدريب 

 املشاراات احمللية : . ب

 .م2015األندلس في جامعة  الدراسات اإلسالميةعداد برنامج الدراسات العليا لقسم إفي  شارك .1

 . 2013مشار ة في دورات )السصول االفتراضية ( التي اقيمت في جامعة االندلس عام ال .2

 .2013مشار ة في دورات )التعليم االل تروني( التي اقيمت في جامعة االندلس عام ال .3

 .اإلل ترونيةعليم بواسطة السبورة مشار ة في دورة التال .4

 مشار ة في دورة  يف تحدد تخصصك.ال .5

 الذات. إدارةمشار ة في دورة ال .6

 .دورة العمل الجماعي في المؤسسات مشار ة فيال .7

 .اإلداريةشة عمل  يف تحل المشا ل مشار ة في ور ال .8

 خامسا: الدورات التدريبية املقدمة : . ت

 .2014تدريب منسقي فروع جامعة االندلس لعام  .1

 .م2012 لعام األندلسب منسقي فروع جامعة تدري .2
 .م2010ختبارات، لطالب مدارس القيم  يف تتعامل مع اال .3

 : القدرات واملهارات: اً خامس
 علمية وتدريبية.القدرة على إقامة دورات  .1
 القدرة على إدارة األعمال الشبابية وسير النظام. .2

 القدرة على اإلشراف التربوع والتعليمي. .3

 القدرة على البح  العلمي. .4

 .مي الجامعي ) نظام شؤون الطالب (القدرة على استخدام النظام األ ادي .5

 

 


