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  السرية الذاتية
  البيانات الشخصية •

  منصور عبداحلق قائد  : األسم
  الصلوي   :اللقب 
  ذكر   :اجلنس

  ميين   :اجلنسية 
  م١٩٨٢أغسطس  ١١   :تاريخ امليالد
  الظهرين صلو حمافظة تعز   :حمل امليالد

  متزوج   :احلالة االجتماعية 
  بنات٢ذكور  ٣   :األوالدعدد 

 alselwi99@gmail.com   :االمييل
 770499512- 967+  :تلفون التواصل

  
  :الشهادات •

حاصل على الثانوية العامة من مدرسة العالء ظهرين صلو قسم علمي سنة  -
 م١٩٩٩/٢٠٠٠

حاسوب سنة علوم  –حاصل على البكالوريوس من جامعة البلقاء التطبيقية األردن  -
 م٢٠٠٧

قسم صنعاء  –للعوم املالية واملصرفية ة اليمنية األكادمييحاصل على املاجستري من  -
 م٢٠١٩نظم املعلومات احلاسوبية سنة 

 
  -:املهارات •

 php –my sqlتصميم املواقع االلكترونية بلغة   -
 sqlتصميم قواعد البيانات   -
 .الربط الشبكي -
 برامج األوفيس -
 العالقات بناء  -
 .االتصاالت املباشرة -
 .القدرة على إعداد التقارير واحملاضر والرؤية -
 .العمل ضمن فريق -
 .القدرة على خلق بيئة عمل مناسبة ضمن ظروف خاصة -
 اإلقناعالقدرة على  -
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 .وراق العمل اخلاصةإعداد أ -
 .هلا واإلعداد االجتماعاتإدارة  -
 .املفاوضة واحلوار -
 .اإلخبارية عقاوملا وا يعامتجالا لصاوتلاب اإلعالمإدارة  -

 
 

  :التدريب •
  sqlتدريب على قواعد البيانات  -
ملشروع .تدريب يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف إدارة النظم واملعلومات -

 التخرج لشهادة البكالوريوس
 .ربط شبكة مالية البعثات يف وزارة التعليم العايل -
 .فرع صنعاء -احملامني اليمنيني نقابةربط شبكة  -
 .األكادميياملسامهة يف الربط الشبكي لس االعتماد  -
 .ضمن املهندسني يف الربط الشبكي لصندوق النظافة -
 .يانات الدراسة باملاجستريإعداد استب -

  

  :اليت مت توليها األعمال •
 صنعاءفرع  –مدير موقع نقابة احملامني اليمنيني  -
 .مدير موقع نقابة احملاميني اليمنيني -
 مدير موقع لوكالة أحداث اليوم -
 .)سياق(.مدير موقع ملؤسسة البيت القانوين -
 مدير موقع فريق اليمن الدويل للسالم -
 األكادمييمدير موقع جملس االعتماد  -
 .معيد يف اجلامعة اليمنية األردنية -
 .معيد يف جامعة أزال للعلوم والتكنولوجيا -
 .معيد يف كلية اتمع -
 .مدير سكرتارية نقابة احملاميني اليمنيني فرع صنعاء -
 .لدى البنك الدويل األكادمييجملس االعتماد إنشاء  يف إعداد وجتهيز خبري -
  األكادميياملسامهة يف إنشاء جملس االعتماد  -
ومشروع  األكادمييمنسق بني وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وجملس االعتماد  -

 .حتسني ضمان اجلودة
 .األكادمييمدير سكرتارية جملس االعتماد  -
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 .األكادميية يف جملس االعتماد مدير املوارد البشري -
 األكادمييمدير احلسابات يف جملس االعتماد  -
 األكادمييمدير املراجعة الداخلية يف جملس االعتماد  -
 .األكادمييمدير النظم واملعلومات يف جملس االعتماد  -
 .ب اليمنوزير التعليم الفين والتدريب املهين يف حكومة شبا -
 سكرتري الفريق الدويل للحقوق واحلريات -
 .األكادمييمدير املراجعة الداخلية يف جملس االعتماد  -
 .والتأهيل يف حكومة شباب اليمنوزراء لشؤون التعليم النائب رئيس  -

 
  :املشاركاتات واخلرب •

 .)أسابيع اجلودة يف اجلامعات اليمنية(املشاركة يف إعداد وجتهيز ورش التدريب  -
 .الس إستراتيجية إعداداملشاركة يف إعداد وجتهيز ورش  -
 إعداد املعايري  املشاركة يف إعداد وجتهيز ورش -
 .املقيمنياملشاركة يف إعداد وجتهيز ورش تدريب  -
 .إعداد مدريب الس املشاركة يف إعداد وجتهيز ورش -
ل إعداد التوصيفات للمقررات والربامج املشاركة يف إعداد وجتهيز ورش عم -

 .ةاألكادميي
 م٢٠١٢املشاركة يف إعداد ميزانية الس  -
 م٢٠١٣املشاركة يف إعداد ميزانية الس  -
 م٢٠١٤املشاركة يف إعداد ميزانية الس  -
 ضمن فريق إعداد دليل التعليم العايل والبحث العلمي -
 .ةاألكادمييضمن فريق إعداد إحصائية التعليم العايل للربامج والتخصصات  -
 .ضمن فريق إعداد مسودة احلصر اإلحصائي لوزارة التعليم العايل -
 نقابة احملامني اليمنيني انتخاباتضمن فريق إعداد وجتهيز  -
 .املشاركة يف التوصيف الوظيفي للوظائف اخلاصة بالس -
 .نظم املعلومات إدارة واختصاصاتاملشاركة يف إعداد مهام  -
 .املشاركة يف مراجعة اللوائح املالية والتنظيمية للمجلس -
 .كمراقب.املشاركة يف االنتخابات الرئاسية  -
 .اريةأحد أعضاء الفريق االستشاري لوزير التعليم العايل يف دائرة السكرت -
 .أحد املختصني يف إعداد املؤشرات اخلاصة بالتعليم العايل -
 مخس سنوات.العدوانالصمود يف وجه ضمن فريق إعداد تقرير التعليم العايل حول  -
 .ضمن فريق حقوقي وقانوين دويل -
 ضمن فريق الرؤية الوطنية -
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 ضمن فريق إنشاء وبناء قواعد البيانات اخلاصة باملؤشرات  -
 م٢٠١٩/٢٠٢٠ ماعلل سلا ةينازيم دادعإ قيرف نمض -

 

  -:إصدارات •
قواعد البيانات املوزعة وأثرها يف جناح رقابة وزارة التعليم العايل " رسالة بعنوان -

اليمنية للعلوم املالية واملصرفية  األكادميية" والبحث العلمي للمؤسسات التعليمية
  .م٢٠١٩

  


