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Curriculum Vitae السيرة الذاتية 

 

1- Personal Information: 

 Name: Mahmoud Sagheer Ahmed Al-fasly. 

Nationality: Yemeni. 

Place of Birth: Al-ddarb, Habour 

Thuliema, Amran Gov. 

Date of Birth: 1977. 

Passport Number: (03976315) 

Marital Status: Married. 

Contact Information: Home: Bany 

Hewat, Airport Street, Sana’a, Yemen.   

 

Contact:  
.  

                 

          

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمود صغير أحمد الفصلي: االسم  
: يمنيالجنسية  

: الدرب ـ حبور ظليمة ـ عمرانمكــان الميــالد  

م1977تاريخ الميـالد:   

(03976315):  رقم جواز السفر  

:  مـتــزوجالحالة  االجـــتـماعـية  

بني حوات، شارع المطار، المنزل:  :العنــوان

 صنعاء، اليمن.

 
 :لــــــواصــتــــال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :البيانات الشخصية -1

3) E-mail: 
 

malfasly@gmail.com 
 

2) WhatsApp: 
 

00967  712262834 

1) Mobile: 
 

00967  712262834 

00967  773800781 

4) Facebook: 
 

 محمود الفصلي

Mahmoud Al-fasly 
 
 

mailto:malfasly@gmail.com
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2- Qualifications: 
 

 :المؤهالت  -2
 

 Master of Education in Curriculum 

and Methods of Teaching Arabic 

Language, with excellent grade, 

Faculty of Education, Sana’a, 

Sana’a University, 1/1/2009.  

 

 Postgraduate Diploma in Curriculum 

and Methods of Teaching Arabic 

Language, with very good grade 

and average of 89.56%, Faculty of 

Education in Sana’a, Sana’a 

University, 2002. 

 

 Bachelor of Education in Arabic 

Language, with very good grade, 

Faculty of Education in Hajjah, 

Sana’a University, 2002. 

 

  Higher Teachers Diploma, with 

good grade and average of 76.4%; 

three-year teaching period in 

Teachers’ Institute in Hajjah, 1995.  

 

 - :هج وطرائق تخصص منا ماجستير تربية

كلية  تقدير ممتاز.تدريس اللغة العربية، 

جامعة صنعاء، بتاريخ التربية صنعاء، 

 م.1/1/2009

 - :مناهج اللغة العربية  تمهيدي ماجستير

كلية %. 89.56بنسبة  ،وطرائق تدريسها

 2004جامعة صنعاء، عام التربية صنعاء، 

 م. 2005 –

 - :تخـصص لغـة  بكــالوريـوس تـربـية

تقـديـر عام جــيـد، بنسبة عربيـة، 

جـامعة %. كلـية التـربيـة حــجة، 76.44

 م.2002صنـعاء، عام 

 - :سنــوات،  3نـظـام الــ  دبــلوم معــلميـن

%. معـهد 76.4تقـديـر عـام جــيد، بنسبة 

المعـلميـن حــجة، محافظة حـجة، عـام 

 م.1995

3-Certificates of Experience, 

Participation and Appreciation: 

شهادات الخبرة والمشاركة   -3

 والتقديرية:
 Certificate of Experience 

(statement) from University of 

Science and Technology for his 

work at the Faculty of Open 

Education as a faculty member in 

the Department of Arabic and 

Islamic Studies during the period 

from 2011-2015. 

 - :)من جامعة العلوم  شهادة خبرة )إفادة

 والتكنولوجيا لعمله في كلية التعليم المفتوح

كعضو هيئة تدريس في قسم اللغة العربية 

والدراسات اإلسالمية خالل الفترة من 

 م 2011-2015
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 Certificate of Experience: 

University of Science and 

Technology for his work as a 

system-hour teacher (part time job) 

for the materials: Arabic language 

101 and 102 during the academic 

years 2013/2014. 

 

 Certificate of Experience from 

Anatolia Languages and Computer 

Institute, Turkish International 

Schools in Yemen. It has been 

given as a reward for teaching 

Arabic language for Non-Arabic 

speakers, from October 2008 to 

December 2014. 

 

 Certificate of Experience from 

Center for Arabic Language and 

Eastern Studies  - CALES, 

University of Science and 

Technology, Sana’a. it has been 

granted for his experience as a 

teacher of Arabic Language in 

teaching Arabic to Non-Arabic 

speakers from 2007 to 2010. 

 

 Certificate of Participation from 

Consulting and Development 

Center in University of Science and 

Technology. It is given for his 

participation in the workshop 

entitled “Study Levels according to 

the International Standards of 

Languages –ACTFL.” 

 

 Certificate of Participation from 

 - :من جامعة العلوم  شهادة خبرة

والتكنولوجيا لعمله كمدرس بنظام الساعات 

في الجامعة  101،102 لمقرر اللغة العربية

 م2013/2014خالل العام الجامعي 

 

 - :من معهد األناضول للغات  شهادة خبرة

والكمبيوتر التابع للمدارس التركية الدولية 

س لغة  في اليمن لعمله في المعهد كُمَدرِّ

 خالل الفترة منعربية للناطقين بغيرها 

 م2014إلى ديسمبر  م2008أكتوبر

 

 - :مركز اللغة من إدارة  شهـادة خـبرة

( CALESالعربية والدراسات الشرقية )

، لعمله في االتابع لجامعة العلوم والتكنولوجي

كمدرس لغة عربية للناطقين المركز 

 م.2010- 2007بغيرها، خالل الفترة من 

 

 - :من مركز االستشارات  شهــادة مشاركـة

ة العلوم والتكنولوجيا، عوالتنمية بجام

وان: لمشاركته في ورشة عمل بعن

)المستويات الدراسية وفق المعايير العالمية 

 .ACTFL)) –للغات 

 

 - :من مركز اللغة العربية  شهادة مشاركة
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CALES, University of Science and 

Technology, Sana’a, granted for his 

participation in a seminar about 

“Characterization and Composition 

of the Curriculum,” 28/3/2013.  

 

 

 Certificate of Experience from the 

Educational Administration in 

Shares, Hajjah. It has been given for 

his teaching in different schools 

since 1995. The schools are Alnajah 

Elementary School, Almiethag 

Elementary and Secondary School, 

the Martyr Hussien Rajeh 

Elementary and Secondary School, 

Alssabah Elementary and 

Secondary School, and Aljahawer 

Elementary School.  

 

 Certificate of Experience from the 

Administration of Aljahawer 

Elementary School, Hajjah, for his 

work as a teacher of Arabic 

Language during 2002 – 2004.  

 

 

 Certificate of Participation from the 

Educational Administration in 

Shares, Hajjah, for his participation 

in the Training Course for Teachers 

in Arabic Language during 4/12 - 

17/12 - 2006. 

 

 Certificate of Participation from the 

Educational Administration in 

Shares, Hajjah, for his participation 

in the Familiarization Course of the 

والدراسات الشرقية التابع لجامعة العلوم 

والتكنولوجيا، لمشاركته في دورة "توصيف 

وتأليف المقرر الدراسي" بتاريخ 

 م.28/3/2013

 - :مديـرية من إدارة التربية بـ شهـادة خـبرة

محافظة حجـة   بـتاريخ    ـشرس  

م  لعـمله في مجال التدريس مـنذ 9/6/2004

م  وذلك في المدارس اآلتية: 1995عام ال

)مدرسة النجاح األساسية ـــ مدرسة الميثاق 

األساسية الثانوية ـــ مدرسة الشهيد حسين 

ـــ مدرسة الصباح  الثانويةراجح األساسية 

ـ مدرسة جحاور األساسية الثانوية ــ

 األساسية(.

 - :من إدارة مدرسة جحاور  شهادة خبرة

األساسية، لعـمله في المدرسة  كمـدرس 

م 2002لمادة اللغة العربـية خالل الفترة من 

 م. 2004إلى 

 - :من إدارة التـربـية  شهــادة مشاركـة

بمـديـرية شرس لمشاركته في الدورة 

عقدة خالل التدريبية لمعلمي اللغة العربية المن

 م.17/12/2006-/4/12الفترة من 

 - :من إدارة التـربـية   شهــادة مشاركـة

بمـديـرية شرس لمشاركته في دورة 

التعريف بالمناهج الجـديـدة  المنعـقـدة خالل 
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new Curriculums, during 4/12 – 

7/12 - 2000. 

 

 Certificate of Appreciation from the 

Educational Administration in 

Shares, 2004. It has been granted 

for his discipline at work, his active 

involvement in teaching and his 

participation in various school 

activities.  

 

 Certificate of Appreciation from 

Yemeni Teachers Syndicate, 

General Administration. It has been 

given as an appreciation for his 

teaching and professional 

experience in syndicalistic work 

during 2001 – 2002.   

 

 

 

 Certificate of Appreciation from the 

Education Office in Hajjah, 2001. It 

has been given as a reward for his 

hard work in developing and 

improving teaching and education.  

 

 Certificate of Appreciation from The 

Staff Office of Teachers in Hajjah, 

for teaching the Holy Quran Course 

in Al-falah Scientific Institute 

during 96 - 97.  
 

 م.7/12/2000ـــ 4/12الفترة من 

 - :من إدارة التربـية    شهادة شـكر وتـقـدير

عـام بمديـرية شرس  في عيـد المعـلم 

م "ُمنَِحـت نـظـير اجتـهاده في أداء 2004

رسالة التعلـيم  وانضباطه في الدوام والعـمل  

ومشاركـته في مخـتـلف األنشـطة 

 المدرســـية".

 - :من نقابة المعلمين اليمنيين ـ  شهادة تقدير

اإلدارة العامة ـ  بمناسبة عيد المعلم للعام 

م "ُمنَِحت تكريماً 2002-2001الدراسي 

وتقديراً لجهوده المبذولة في إنجاح العملية 

التعليمية والتربوية وتفانيه مع العمل 

 النقابي".

 -  :من مـكـتـب الـتربـية   شهــادة تقـدير

م  "ُمنـَِحـت 2001عام  والتعليم  م/ حجـة

تقـديـراً لجـهـوده المـبذولة في تـطـويـر 

 الـعـملـية الـتربـويـة والتعلـيمـية".

 - :من مكـتـب الهـيئة  م/   شهـادة تقـديـر

حجـة "ُمنحـت تقـديراً لجـهوده في تدريس 

مادة الـقران للمرحلة االبـتدائـية  بمعهـد 

 م".1997ـــ96الفـالح العلـمي  في العـام 
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4- Scientific and Practical 

Experiences: 
 الخبرات العلمية والعملية: 4-

 

 Experience in teaching Arabic 

language for university students at 

University of Science and Technology. 

I have particularly taught these 

materials from 2011 to the present 

time: Arabic 101 and 102.  

 Experience in the preparation of the 

electronic questions bank, through 

preparing and entering the electronic 

questions bank of Faculty of Open 

Education at University of Science and 

Technology for the academic year 

2015-2016. The materials that have 

been enrolled are: 

a) Modern Arabic Literature – poetry 

b) Modern Arabic Literature – prose 

c) Comparative Literature 

d) Linguistic Issues 

 

 Experience in the preparation and 

correction of the distance education 

exams at Faculty of Open Education at 

the following universities:  

1) The National University (2015-

2016) – the courses are: Base 

Research, Literary Research 

Methods, Modern Arabic 

Literature, Modern Literary 

Criticism, Andalusian Literature, 

Literature of the Nations Era and 

Principalities, Abbasid Literature, 

 ة، خبرة في تدريس اللغة العربية لطلبة الجامع

من خالل العمل في جامعة العلوم والتكنولوجيا 

، منذ 102-101كمدرس لمقرر اللغة العربية 

 م وحتى اآلن.2011العام 

 

  خبرة في إعداد بنك أسئلة إلكتروني، من خالل

إعداد وإدخال أسئلة بنك كلية التعليم المفتوح 

اإللكتروني، بجامعة العلوم والتكنولوجيا، للعام 

 المواد اآلتية: م، في2015-2016

  شعر - األدب العربي الحديث - أ

  نثر -العربي الحديث األدب  - ب

 األدب المقارن. - ت

 قضايا لغوية. - ث

 

  خبرة في إعداد وتصحيح امتحانات التعليم عن

 بعد في كلية التعليم المفتوح، بالجامعات اآلتية:
 

م، 2016-2015الجامعة الوطنية، للعام  (1

اهج في المواد اآلتية: )قاعدة بحث، من

البحث األدبي، األدب العربي الحديث، 

النقد األدبي الحديث، األدب األندلسي، 

أدب عصر الدول واإلمارات، األدب 

العباسي، األدب الجاهلي، المدارس 

 النحوية، النحو والصرف، بالغة(.
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Pre-Islamic Literature, Grammar 

Schools, Grammar and 

Morphology, Figurative Language.  

2) University of Science and 

Technology (2011-2015) - the 

course are: Arabic Language 101 

and Arabic Language 102.  

 Long experience in teaching Arabic 

language for Non-Arabic speakers 

through working in:  

 Center for Arabic Language and 

Eastern Studies – CALES, 

University of Science and 

Technology from 2007 to the 

present time.  

 Anatolia Languages and Computer 

Institute, Turkish International 

Schools in Yemen from 2008 to the 

present time. 

 Experience in teaching Arabic for non-

Arabic speakers (remote teaching) 

through direct contact via video – 

CALES, University of Science and 

Technology. 

 Experience in teaching Arabic language 

materials at primary and secondary 

schools, by teaching in several 

government schools during the period 

from 1995 to 2007.  

 

 

 

 

جامعة العلوم والتكنولوجيا، لمقرر اللغة  (2

، خالل الفترة من 102-101العربية 

 م.2011-2015

 - لغة العربية للناطقين ال تدريسفي طويلة برة خ

 بغيرها، من خالل العمل في:

   مركز اللغة العربية والدراسات الشرقية، التابع

م 2007 العام لجامعة العلوم والتكنولوجيا، منذ

 حتى اآلن.و

 

   ،التابع للمدارس التركية معهد األناضول للغات

 ن.حتى اآلوم 2008فرع اليمن. منذ العام الدولية 

 

 
 -  خبرة في تدريس العربية لغير العرب عن

مركز باالتصال المباشر عبر الفيديو،  بُعد،

اللغة العربية والدراسات الشرقية، التابع لجامعة 

 العلوم والتكنولوجيا.

 - دريس مقررات اللغة العربية خبرة في ت

، من خالل العمل األساسية والثانويةللمرحلتين 

الفترة من  ، خاللعدة مدارس حكوميةفي 

 م.1995-2007
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5- Computer Experiences: 
 

 استخدام الكمبيوتر  -5
 

 Practical experience and excellent 

skill in the use of Computer and all 

its applications and programs in 

various fields, and for more than ten 

years. 

 

 Excellency in using: MS Word, 

PowerPoint, Typing, etc.   

 

 Excellent Skill in using Internet.  
 

 - في استخدام  خبرة عملية ومهارة ممتازة

بكل تطبيقاته وبرامجه وفي جميع الكمبيوتر 

 .سنوات عشركرر من المجاالت وأل

 - استخدام:  خبرة ممتازة ومهارةMS Word, 

PowerPoint, Typing, etc. 

 - شكل ممتاز.نترنت بمهارة استخدام اإل 

 

6- Personal Skills: 
 

 الفنية المهارات  -6
 

 Complete harmonization to work 

alone or in a teamwork environment.  

 

 Ability to work under pressure and 

deadlines.  

 

 Enjoy a good ability to build 

constructive social relations. 

 

 Ability to suggest practical solutions 

to work-related issues. 

 

 Other special skills 
 

 فريق ضمن في العمل منفرداً أو التام التكيف 

 العمل.

 العمل. ضغط تحت األداء على القدرة 

 

 العالقات بناء على جيدة بقدرة التمتع 

  البناءة. االجتماعية

 القدرة على اقتراح حلول عملية للقضايا 

 .المتعلقة بالعمل

 خاصة. أخرى مهارات 

 
 

 


