
1 
 

 curriculum                                                              ة ــــــرية ذاتيــــــس

  

 

 

 البيانات الشخصية

 جمال محمدعلي محسن المنصوب

 

 أألسم

 تاريخ الميالد ومحل الميالد م1891تاريخ  –عتمه  -ذمار،الجمهورية اليمنية

                     الحالة أألجتماعية : متزوج

                          عدد أألوالد :  أثنين 

    :                               جوال 007169079 

    almnsop2009@gmail.comأوalmnsoop505@gmail.com البريدأألليكتروني  

 :                                         العنوان جوار بنك التضامن االسالمي تعز، شارع صنعاء -مارذ –اليمن  

 :                                        الجنسية يمنـــــــي 

 الديانة                                   مســـــلم 

 مكان العمل الحالي كلية العلوم االدارية-جامعة ذمار 

 العمل الحالي التسويق واالنتاجقسم  –معيد في كلية العلوم االدارية 

 العضوية عضو هيئة التدريس المساعدة بجامعة ذمار

 

 المؤهالت العلمية

انمعذل 

 انتراكمي

 انترتيب
 انجهت انتقذير انكهيت /انقسىانتخصص

تاريخ انحصول 

 عهيه
 اسى انمؤهم

 خيذ//  عهًي .... 79.64
يدًع انضعيذ 

 انتربىي/ريار

5002-

 و5002

انثانىيت 

 انعايت)عهًي(

 تضىيق وانتاج أالول 84.54
كهيت انعهىو 

 االداريت

خيذ 

 خذا
 بكانىريىس و5000\5000 خايعت ريار

 أدارة أعًال .... 
كهيت انعهىو 

 االداريت
ياخضتير  و5002\5002 خايعت ريار 

 تًهيذي

mailto:almnsop2009@gmail.comأوalmnsoop505@gmail.com
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 في طور اعداد رسالة الماجستيرالحالي   الوضع -

 

 الخبرات العلمية

 نوع انخبرة تاريخ بذايت انعمم  انجهت انكهيت تاريخ نهايت انعمم

كلية العلوم  يضتًر
 االدارية

و5000 خايعت ريار  انتذريش 

يريم/المجتمع كلية فصم دراصي كايم  انتذريش 5002 كهيت انًدتًع/يريى 

 خبرات اخرى:

 0716 -0710خالل الفترة  واالنتاج التسويق لقسم العلمي المسؤول -

 0716 -0710خالل الفترة مقرر القسم  -

 مسؤول الكنترول بالكلية  -

 اراتــهــالم

  الجدوى ودراسات  العلمية البحوث اعداد في متمكن -

 المشاريع لجميع االستثمارية الجدوى دراسات اعداد في متمكن -

 (spss) برنامج بأستخدام العلمية والدراسات البحوث تحليل على القدرة -

 عالية بمهارة الكمبيوتر أستخدام على القدرة -

 االخرين خالل ومن ذاتيا والخبرات المهارات وأكتساب للتعلم متحمس -

 ودراسات الجدوى   العلمية البحوث اعداد في متمكن -

 لجميع المشاريع االستثماريةمتمكن في اعداد دراسات الجدوى  - 

 
 (spss)القدرة على تحليل البحوث والدراسات العلمية بأستخدام برنامج  -

 القدرة على أستخدام الكمبيوتر بمهارة عالية - 

 
 متحمس للتعلم وأكتساب المهارات والخبرات ذاتيا ومن خالل االخرين -
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 :غاتـــالل

                        اللغة أألم: اللغة العربيىة

  

 تدريسهاالمواد العلمية التي تم 

 انمادة انعهميت انجهت انعاو

 (0أحصاء) كهيت انعهىو االداريت–خايعت ريار  5000

 أألقتصاد أألداري كهيت انعهىو االداريت–خايعت ريار  5002

 بحىث انتضىيق كهيت انعهىو االداريت–خايعت ريار  5000

 ادارة انترويح كهيت انعهىو االداريت–خايعت ريار  5005

 انتضىيق انزراعي كهيت انعهىو االداريت–خايعت ريار  5002\5005

 يناهح وطرق انبحج انعهًي كهيت انعهىو االداريت–خايعت ريار  5002\5002

 أقتصادياث االصىاق كهيت انعهىو االداريت–خايعت ريار  5002\5002

 االدارة انًانيت كهيت انعهىو االداريت–خايعت ريار  و5005

 انتضىيق االختًاعي كهيت انعهىو االداريت–خايعت ريار  و5002

 انتدارة انذونيت يريى -كهيت انًدتًع 5002

 تضىيق انخذياث يريى -كهيت انًدتًع و5002

 التقديرية والتكريمية الشهادات

 :من الشهادات حاصل على عدد

 ومنظمات وتنظيمات أخرى(الجامعةمن جهات رسمية ) التفوق العلمي اتشهاد عدد من -

 دورة مهارات التصفح على االنترنت -

 ورات الكمبيوترد -

 وعدد من الشهادات االخرى في العمل التطوعي والثقافي  -

 وااللتزام في العمل االكاديمي االنضباطشهادة  -

  

 


