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 (C V) السيرة الذاتية

  أوال : المعلومات الشخصية :
 فيصل رزق محمد علي أبكر. :االسم 
 م.4791 :تاريخ الميالد 
 .محل الميالد: مسور عمران، اليمن 
 م52/5/5005بتاريخ  متزوج: الحالة االجتماعية. 
 أربعة :عدد األبناء. 
 أسماء األوالد :  

o 4 م.52/4/5002( أهداب فيصل: مواليد 
o 5  ) م.42/45/5001دعاء فيصل: مواليد 
o 2:م.40/2/5009مواليد  ( أمجاد فيصل 
o 1)  م.4/2/5007تسبيح فيصل: مواليد  
o 2 م59/7/5045( أحمد فيصل:  مواليد. 
o 2 م.52/44/5041( ترتيل فيصل: مواليد 

 (. 994440724) :رقم التلفون 
 البريد االلكتروني:  

 faisalabkar@yahoo.com          

 faisal_abkar@yahoo.com       
 faisalabkar@hotmail.com       

  ثانيا : المؤهالت العلمية : 
 مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها.ماجستير  -
 م.5004 -5000بكالوريوس لغة عربية كلية التربية جامعة صنعاء عام  -
 م.5040تمهيدي ماجستير ) مناهج وطرق تدريس مادة اللغة العربية ( كلية التربية جامعة صنعاء عام  -
( معهد الشوكاني إلعداد المعلمين أمانة العاصمة عام  ثانوية معلميندبلوم معلمين عام بعد اإلعدادية ) -

 م.4772-4771
 م.5040برنامج توفل كلية اللغات جامعة صنعاء عام  -

   سنوات الخبرة:ثالثًا: 
  سنوات في المناهج والتعديل2 –( عام في التدريس 52) -
م، والتدريس بها لجدول 4771لعام ل مهدي مديرية مسور عمرانإدارة مدرسة الشهيد الظفاري في عزلة بني  -

 كامل للمرحلة األساسية.
إدارة مدرسة زين العابدين رأس الوادي مديرية مسور عمران مع تدريس جدول كامل في المرحلة األساسية  -

 م. 4772-4772لألعوام 
التدريس لمادة االجتماعيات للمرحلة اإلعدادية والثانوية في مدرسة خالد بن الوليد عزلة الوادي مديرية مسور  -

 م.4772لعام محافظة عمران 
 م وحتى تاريخه.4779التدريس بأمانة العاصمة منذ عام  -

 الخبرات:ًا: رابع
( شارع حدة جوار األمن المركزي  405-404محاضر بكلية المجتمع الخاصة لمادة مطلب اللغة العربية ) -

 م (.5040 – 5007 – 5002 – 5009لألعوام )
 (.م4772 -4771مسور محافظة عمران ) التدريس ثالث سنوات بعد الدبلوم في المراحل األساسية بمديرية -
 م(.5002 -5004الحكومية أمانة العاصمة لألعوام )التدريس بثانوية الصديق عصر  -
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 م(.5002للعام ) –شارع عذبان  –أمانة العاصمة  –التدريس بمدارس الورود األهلية للمرحلة الثانوية  -
أمانة العاصمة للعام -شارع تعز -التدريس في مدارس التكنولوجيا األهلية للمرحلة األساسية والثانوية  -

 م(.5001)
 م(.5002 -5002للعامين ) –أمانة العاصمة  –ية الكويت الحكومية التدريس بثانو -
 م(. 5040-5009التدريس بمدرسة الصديق عصر للمرحلة الثانوية لألعوام ) -
 –أمانة العاصمة  –سعوان جوار السفارة األمريكية  – التدريس بمدارس زايد األهلية للمرحلة الثانوية -

 م(.5002 -5009للعامين )
 م(.5007أمانة العاصمة للعام ) –جوار السفارة السعودية  –س األمجاد األهلية فرع حدة التدريس بمدار -
 م(.5040أمانة العاصمة للعام ) –حدة جوار األمن السياسي  –التدريس بمدرسة ذو ريدان األهلية  -
 م الفصل األول.5009اإلشراف على صفوف األول الثانوي بثانوية الكويت للعام  -
 قياسها.طرق والسلوكية و باألهداف التعليمية والتربويةعلى معرفة كبيرة  -
 على إلمام جيد بطرائق التدريس والمنطلقات الرئيسة في بناء المناهج والوثائق التعليمية. -
 م. 5044/ 5040للعام الدراسي التدريس في مدارس نور المعارف األهلية  -

 الدراسات والبحوث والمهام واألعمال الموكلة:سًا: خام
( قطاع المناهج 45-4مدى توافر معايير الوالء الوطني في مناهج التعليم العام )في الدراسة الوطنية ) باحث -

 والتوجيه وزارة التربية والتعليم.
 عدة مرات.عبر الجي تي زد األلمانية.المشاركة في دورات خبراء المناهج ال -
( قطاع المناهج والتوجيه وزارة 2-4األساسي )تعديل وتطوير المناهج الدراسية للحلقة األولى من التعليم  -

 التربية والتعليم.
دراسة رسالة الماجستير الموسومة بعنوان" مستوى مقروئية كتب اللغة العربية في المرحلة الثانوية للعام  -

 "م.5044-5040الدراسي 
 إجراء العديد من الدراسات والبحوث العلمية والتربوية. -
 ءة المصورة للمرحلة التمهيدية والصفوف األولى جزأين.تأليف كتاب الشامل في القرا -
 م.5002رائد الشباب بمدرسة الصديق عصر عام  -

 شهادات التقدير:ًا: دسسا
 شهادة مدرب نهج القراءة المصورة أمانة العاصمة. -
 شهادة خبير مناهج من وزير التربية والتعليم اليمني. -
 ثانوية الصديق عصر.ب م5002مكتب التربية محافظة صنعاء للعام  من تقدير شهادة -
 م بثانوية الصديق عصر.5002شهادة شكر وتقدير من مديرية الوحدة أمانة العاصمة للعام  -
 م. 5002شهادة شكر وتقدير من مدرسة الصديق عصر للعام  -
 .م5002للعام  أمانة العاصمة التعليمية من مديرية الوحدة ةشهاد -
 م.5002شكر وتقدير من االتحاد العام لشباب اليمن للعام شهادة  -
 .م الفصل األول5009للعام  من ثانوية الكويت ةشهاد -
 م الفصل الثاني.5009شهادة من ثانوية الكويت للعام  -
 .م(5040-5009خالل األعوام ) من كلية المجتمع الخاصة خبرة شهادة -
والتعليم أمر تكليف بالدراسة الوطنية " معايير الوالء الوطني رسالة من مدير عام المناهج وزارة التربية  -

 م.40/44/5007بتاريخ 
رسالة من وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه شهادًة بأعمال التحليالت للدراسة الوطنية "  -

 م.54/5/5040معايير الوالء الوطني في المناهج الدراسية بتاريخ 
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في الدورة التدريبية الخاصة بالمرجعيات الفكرية وزير التربية والتعليم بالمشاركة  شهادة مشاركة من -
ية وبناء الوثيقة العامة للمنهاج. التي نظمها القطاع بأمانة العاصمة بدعم من المشروع والفلسفية للترب

 م(.5040 أغسطس 2 -يوليو51خالل الفترة ) GEIPاأللماني لتحسين التعليم العام 
 م.5040واصلة دراسة اللغة اإلنجليزية في مركز كلية اللغات جامعة صنعاء للعام بطاقة م -
 محاضر مجلس القسم وسمنار القسم وسمنار الكلية. -

 سابعًا: المهارات:
 إجادة مهارات اللغة العربية تحدثًا وكتابة. -
 التمكن من بعض مهارات اللغة اإلنجليزية. -
 إجادة استخدام الكمبيوتر واالنترنت. -
 إجادة مهارات البحث العلمي وأساليبه. -
 خبير مناهج لغة عربية.  -

  :الهواياتثامنًا: 
 .الشعبي والفصحى كتابة الشعر -
 .على كتب األدب والنقد والبالغة والنثر االطالع -
 والقراءة في مجال البحث العلمي.  االطالع -
 التأليف الجيد.ا وتعديلها والجديد فيها ومعايير على كتب ومؤلفات بناء المناهج وتطويره االطالع -
 على البحوث العلمية في جودة الكتب المدرسية ومستوى مقروئيتها.   االطالع -

 : المواد التي يتمكن األستاذ من تدريسها بجدارة: تاسعًا
 مادة النحو والصرف. -
 البالغة العربية والنقد. -
 التدريبات اللغوية. -
 وطرائق تدريس اللغة العربيةأساليب واستراتيجيات  -
 النصوص واألدب العربي. -
 مادة البحث العلمي وأصوله. -
 فقه اللغة واللسانيات. -
 متطلبات اللغة العربية. -
 متطلبات الثقافة اإلسالمية. -
 أصول وأسس تأليف الكتاب المدرسي ومعاييره. -

 :األعمال والمؤلفات: عاشرًا
 من جزئين(. الشامل في القراءة المصورة للمبتدئين )مكون -
 تحقيق ومشاركة في تأليف ذاكرتي مع ثورتي سبتمبر وأكتوبر للعميد الجندبي. -
 حصاد السنين. -
 تعديل العديد من رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه. -

 


