
 سيرة ذاتية

 المعلومات الشخصية: 

 . عبدالجبار مسعد محمد التام

 .1978/ ذمار ـ اليمن : وتاريخ الميالد مكان

 .يمني: الجنسية

 .حدة ـ المدينة السكنية ـ صنعاء: العنوان

 .777871266 967+ :تلفون

 jabbar810@yahoo.fr  /  jabbarattam810@gmail.com: اإللكتروني البريد

 المؤهالت : 

 .ـ جامعة ابن طفيل ـ القنيطرة ـ المملكة المغربية ( فرنسيةلغة)دكتوراه في اآلداب   : 2013

 .دبلوم الدراسات العليا في علوم اللسان ـ جامعة سيدي محمد بن عبدهللا ـ فاس ـ المملكة المغربية : 2007

 .ليسانس في اللغة الفرنسية وآدابها ـ جامعة ذمار ـ ذمار ـ اليمن : 2001

 .ثانوية عامة، قسم أدبي ـ مدرسة عقبة بن نافع ـ ذمار ـ اليمن : 1996

 

 الخبرات والدورات: 

 . ورشة عمل حول إعداد وثائق توصيف البرامج األكاديمية لكلية اآلداب ـ اليمن : 2019

 . محاضر بقسم اللغة الفرنسية كلية اآلداب جامعة ذمار : 2014

 .المشاركة في العديد من الفعاليات التي نظمتها السفارة اليمنية في المغرب : 2006/2013

 .ـ المغرب (البوصلة الشخصية)دورة حول التنمية البشرية تحت عنوان  : 2012

دورة تدريبية في مجال تشكيل وتدريب اللجان المجتمعية لالستشاريين لدى الصندوق االجتماعي  : 2005

 .للتنمية ـ ذمار ـ اليمن

 

 األعمال اإلدارية: 

 .مسئول عن توصيف البرنامج األكاديمي وتوصيف المقررات الدراسية لقسم اللغة الفرنسية: 2010

 . رئيس الكنترول لقسم اللغة الفرنسية كلية اآلداب جامعة ذمار وإدارة شئون الطالب في القسم : 2014

 .مسئول البحث العلمي في منظمة البحر األبيض المتوسط للتعاون الدولي ـ المغرب : 2007/2011

 .مسئول عن إدارة قسم اللغة الفرنسية بكلية اآلداب جامعة ذمار : 2002/2005

 المهارات:  

 تقنية المكاتب: 

 ( Word – Power point - Excel)إجادة التعامل مع برامج الحاسب اآللي 

 .إجادة التعامل مع برامج االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي
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 مهارات أخرى: 

 

 التخطيط وإدارة الفعاليات

 العمل تحت الضغط والقدرة على تحمل األعباء

 التحفيز الذاتي وسرعة التكيف واإلبداع

 إدارة الوقت والتنظيم والقيادة

 (األرشيف)حفظ الملفات 

 الحسابات وتحليل البيانات

  التواصل

 العمل في فريق

  .ةفاعالت ودية وشخصية جيدفاعل مجتمعي وخدمي وت

 

 اللغات: 

 (اللغة األم)اللغة العربية 

  (قراءه ـ كتابه ـ تحدث)اللغة الفرنسية 

 (إلى حد ما )اللغة اإلنجليزية 

 

 االهتمامات: 

.، اللسانيات االجتماعيةت، اللهجات، النحو، المعجميا"األمثال"               اللغة الفرنسية، التراث اليمني   

 الهوايات:          

 . كرة القدم، الطبخ، الصيانة المنزلية  


