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 (هالت العلمية ) االحدث ثم الذي يليهالمؤ

) تحصص أصول  دكتوراه –التربوية  معهد الدراسات –جامعة القاهرة  1

 م0700(  تربية

ماجستير  –ث والدراسات العربية معهد البحو –جامعة الدول العربية  2

 م 0779تخصص فلسفة في التربية()

جامعة الدول العربية: معهد البحوث والدراسات العربية الدبلوم الخاص  3

 م0772مايو  .لدراسات التربوية(بالتربية  )قسم البحوث وا

 م0886بكالوريوس تربية اسالمية (.)  كلية التربية  –جامعة صنعاء  6

 : يما يل( من خالل  ثالثون عاما خبرة تربوية وادارية ) الخبرة العملية    

 .م الي حينة2112عضو لجنة المعادلة بالجامعة من  1

جامعة حجةمن –نائبا للعميد لشئون الطالب بكلية العلوم التطبيقية   2

 م: الى حينة2112
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 م : حينة2112 جامعة حجة( –امين سر مجلس الكلية ) كلية التربية  3

 جامعة  حجة وكلية العلوم التطبيقية  -رئيس الكنترول  بكلية التربية 4

 : حينة2112

 : حينه0706. من مسؤولة وحدة التربية العملية بكلية التربية 2

 م : حينه0700عضو وحدة الجودة بكلية التربية.  2

جامعة  /بكلية التربية  العلوم التربوية والنفسية/ استاذ مساعد بقسم 7

 م : حينه0700حجة من 

مدرسة ورئيسة قسم التربية االسالمية المعهد العالي للمعلمين بحجة  8

 م0776: 0886من 

 م0887ُمَدِرسة بمدرسة اروي الثانوية  9

م 0886االبتدائية  ُمَدِرسة ووكيلة مدرسة الشهيد الخادم الوجية 11

 م0887:

م : 0892االبتدائية  ُمَدِرسة ووكيلة مدرسة الشهيد الخادم الوجية 11

 م0898

 عضو ومستشار بجمعية الروافد استارز 21

 امتلك القدرة على تقديم البرامج االدارية والقيادية. 21

 التدريبية امتلك القدرة على اعداد الحقائب 21

 المهارات : )مهارات اللغة والحاسب (

 اللغة العربية: لغة  االم ممتاز 1

 اللغة االنجليزية: جيد 2

الحاسوب: إجادة برامج ويندوز وميكروسوفت أوفيس  االكسيل من مركز  3

KIT بجمهورية مصر العربية 

 يلية : بداية من االحدث ثم الذي بالورش التدريبية والمؤتمرات العلمية المشاركات

المجلس  المشاركة في فعاليات "أسبوع الجودة بجامعة حجة" الذي نظمة 1

: 0م من 0706ضمن فعاليات " أسابيع الجودة في الجامعات اليمنية للعام 
 في المجمع الحكومي بمحافظة حجةم 0706يوليو  0

اليدوية والتي  المشاركة بمبادرة " تراثنا مستقبلنا "الخاصة باالشغال 2

  م0700ديسمبر   6100حجة بمحافظة ع الشهيد الخادم الوجية بمجماقيمت 

البورد  –اجتياز دورة ) اعداد مدرب الجودة في التعليم العالي بالتعاون مع  0

 م0700ابريل  7107العربي لالستشارات والتدريب والتنمية البشرية من 

 بصنعاء بمجلس االعتماد االكاديمي وضمان الجودة

طة استراتيجية ضمان الجودة في خمشاركة في فعاليات " ورشة إعداد ال 6

بمجلس االعتماد االكاديمي وضمان  م0700يوليو 719الجامعات اليمنية 

 الجودة بصنعاء 



المشاركة في فعاليات " الورشة الثالثة إلعداد الخطة االستراتيحية للمجلس  2

ان الجودة بمجلس االعتماد االكاديمي وضم م0700اغسطس  08: 06

 بصنعاء

المشاركة في ورشة " إعداد اطر مخرجات التعلم لبرنامج علوم الحاسوب  2

 في فندق الشرقي بمحافظة حجة  م0700مارس   02107

المشاركة في دورة تدريب طالبات الجامعات المنظمة بالتعاون مع مشروع  7

–ضمن برنامج التربية السياسية للمرأة  (JEAP)          الدعم االنتخابي  

 حول المواضيع التالية: محافظة ححة

 منظومة القوانين والتشريعات المحلية والدولية المعنية بحقوق االنسان  –أ 
 الحقوق السياسية للمراة  -ب
 قيادات الحمالت االنتخابية -جـ

 م0700مارس  8: 2المقيمة في كلية التربية بحجة من  

في فعاليات المؤتمر العلمي السابع للجمعية والذي نظمته المشاركة  9

باالشتراك مع معهد الدراسات التربوية جامعة القاهرة بعنوان ) التعليم 

يوليو  09-06االلكتروني وتحديات الشعوب العربية والذي عقد في الفترة 

 جامعة القاهرة –بالمبنى االداري لمعهد الدراسات التربوية  0700

في فعاليات المؤتمر القومي السنوي السادس عشر ) العربي المشاركة  8

الثامن ( لمركز تطوير التعليم الجامعي بعنوان ) التعليم الجامعي العربي 

جامعة  –ودورة في تطوير التعليم قيل الجامعي  الذي عقد بدار الضيافة 

 م 0778نوفمبر  07-02بتاريخ  عين شمس

يمي العربي حول التعليم العالي لمشاركة بالحضور  في المؤتمر االقل 07

أيار / 00 بتاريخ  بجمهورية مصر العربية ب هلتن رمسيس 0778( 07)+

 م 0778حزيران / يونيو  0-0مايو 

 -المشاركة بالحضور المؤتمر الدولي الخامس للبحوث العلمية وتطبيقاتها 00

 م0778ديسمبر  06بتاريخ جامعة القاهرة  –مركز المؤتمرات 

عاليات المؤتمر السنوي الخامس عشر )العربي السابع ( المشاركة في ف 00

لمركز تطوبر التعليم الجامعي بعنوان : نحو خطة استراتيجية للتعليم 

/ ديسمبر 06 الجامعي ، الذي عقد بدار الضيافة بجامعة عين شمس

 م0778



المشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس عشر )العربي السابع (  00

لمركز تطوير التعليم الجامعي بعنوان : نحو خطة استراتيجية للتعليم 

/ 06-00الجامعي  الذي عقد بدار الضيافة جامعة عين شمس بتاريخ 

 م 0779نوفمبر 

وتطبيقاتها  الرابع للبحوث العلمية الدوليالمشاركة في فعاليات المؤتمر  14
جامعة القاهرة ، الذي عقد بمركز القاهرة الدولي بقاعة المؤتمرات بمدينة 

 م0779/ديسمبر  09الى 07نصر من 

المشاركة بحضور دورة تدريبية بمعهد االحصاء التابع لجامعة القاهر على  12

 تحليل بيانات المسوح SPSSحساب جامعة الدول العربية في برنامج 

 م 2118و / ماي21 -17بتاريخ 

المشاركة في الدورة التدريبية حول " التقييم السريع بالمشاركة والنوع  07

 م0770/ ابريل 02-00بتاريخ االجتماعي " والتي عقدت في صنعاء 

عقدت في  المشاركة في الورشة التدريبية في مجال التربية السكانية التى 06

الممول من صندوق األمم المتحدة للسكان  –المعهد العالي بمحافظة حجة 

 م 0770/ سبتمبر  08=  07بتاريخ 

حضور العديد من الدورات التدريبية )سوى بتمويل وزارة التربية والتعليم  09

 أو المنظمات  )مثل امديست / اليونسكو / اليونسف ...................الخ

لمشاركة وبفاعلية واقتدار في كثير من ورش العمل توصية علمية با 08

 -الجودة الذي نفذها مجلس االعتماد االكاديمي في الجامعات اليمنية مدربا

 ومتدربا وخاصة في مجال تطوير البرامج االكاديمية

 تقدير بداية باألحدث ثم الذي يليهوال الشكر  شهادات

بمناسبة  شهادة شكر و تقدير من وزارة اإلدارة المحلية / محافظة حجة  .0

 م. 0706اليوم العالمي للمرأة للعام 

المكتبة المركزية  على  –شهادة شكر وتقدير من جامعة السلطان قابوس  .0

 إهداء نسختين من الكتب التالية :

 تطوير نظام التنمية المهنية لمعلم مرحلة التعليم االساسي -

/  07وير سياسة القبول بالتعليم العالي في ضوء معايير الجودة بتارخ تط-

 م0702/  0



شهادة شكر وتقدير من قسم الفيزياء بكلية التربية في الجهود المتميزة في  .0

 م0706عام  انجاح العملية التعليمية واالكاديمية

شهادة شكر وتقدير من مشروع ) سفراء الحوار ( للمهرجان الشبابي  .6

 م0700 -0700عام  كلية التربية والعلوم التطبيقي لخريجي

شهادة تقدير من وزير التعليم العالي للتفوق العلمي والحصول على تقدير  .2

 م0700 -0707 امتياز في الدكتوراه مع الطبع والتداول

شهادة تقدير من موقع الطلبة اليمنيين في الخارج بمناسبة الحصول على  .7

 م0700 -0707 الدكتوراه

تقدير من الملحقية الثقافية بالقاهرة للتفوق العلمي والحصول على  شهادة .6

 م0700 -0707 تقدير امتياز في الدكتوراه مع الطبع والتداول

 شهادة تقدير من سفارة الجمهورية اليمنية لألداء المميز بحثا وسلوكا   .9

الحصول على شهادة تقدير من منتدى ابن اليمن بالقاهرة بمناسبة  .9
 م 2119الماجستير

 -1992اثناء العمل بمحافظة حجة  شهادات تقدير من المعهد العالى .11

 م2113

عام  شهادات تقدير من مكتب التربية والتعليم ومن التوجيه بالمحافظة.07

 م1994

شهادة تقدير من المحافظة للجهود المبذولة في انجاح المعرض  .11

 م0880عام التربوي الثاني 

شهادة تقدير من كلية التربية بحجة للجهود المبذولة في انجاح  .12
 م 1993 -1992المعرض التربوي الثاني والثالث وللتفوق 

ئة مرتب مكافشهادة تقدير من وزارة التربية والتعليم باإلضافة الى  .13

 سلمها أ / عبدالعزيز عبدالغني  الله يرحمه م0896كامل شهر 

 البرامج التدريبية التي قدمتها 

 1122مالجهات التي قدمت بها برامج تدريبية 

الجهة المنفذة )  –( إدارة المكاتب والعالقات العامة البرنامج التدريبي )  .1

في جمعية رعاية االطفال  مسقط  تمهين لخدمات التدريب ( سلطنة عمان

 م 2112 – 3 – 2إلى  3- 1المعاقين خالل الفترة من 



 –التدريبي ) ) كتابة التقارير والمراسالت والتعاميم االدارية (  البرنامج .2

سلطنة عمان مسقط  في جمعية  الجهة المنفذة ) تمهين لخدمات التدريب (

 م 2112 – 3- 12إلى  3 – 8رعاية االطفال المعاقين خالل الفترة من 

 م 2114الجهات التي قدمت بها برامج تدريبية 

مدربة  في سلسلة الدورات الخاصة بمشروع تدريب وتأهيل أطفال المشاركة .1

االحداث مهنياً  للدورة األولى ) التدريب النفسي واالجتماعي( بتمويل من 

 م0706/ 00/ 00:  8/00 منظمة اليوسف

 4برنامج ) اطفال االحداث ( الجنوح في خيمة الحوار للمعنيين لمدة  -أ

 ساعات

 4ال االحداث  أقيمه في دار االحداث لمدة برنامج )الثقة بالنفس ( ألطف -ب

 ساعات 

برنامج ) الطريق الى النجاح ( ألطفال االحداث اقيمه في دار االيتام -جـ 

 ساعات  4لمدة 

 4برنامج ) فن التعامل ( ألطفال االحداث أقيمه في دار االيتام لمدة  -د

 ساعات 

نفذ بالمعهد جدد الم –المشاركة  مدربة في برنامج تأهيل معلمات الريف  .2

العالي للتدريب والتأهيل أثناء الخدمة بمركز المحافظة ولمدة عشرون يوما 

 م 2114( BDEP)من مشروع التعليم األساسي  بدعم

دستور اليمني اقامة ندوة عن ) مشاركة المرأة في أقليم تهامة لصياغة ال .3

 م2114/ نوفمبر 2 م( بتاريخ2114الجديد 

م بخيمة الحوار 2114(  طريق للتعليم الجامعيليم الثانوي ندوة عن )التع .4

 بدعوة من جمعية الروافد استارز

 ثم الذي االحدث لعلمية كتب ومؤلفات ساهمت في اعدادها
كتاب اساسيات البحث التربوي ، الطبعة االولى ، المتفوق للطباعة والنشر ،  .1

م  بالمشاركة مع د. محمد عبدالله حميد  رئيس قسم العلوم 2112صنعاء 

 جامعة حجة –التربوية والنفسية بكلية التربية 

لمجلس االعتماد االكاديمي وتدريبة لثمان اعداد الخطة االستراتيجية  .2

مدير عام االعتماد  بالمشاركة مع أ.د. عدنان الصنويجامعات حكومية 

 والترخيص

الطبعة االولى ، دار غيداء كتاب )التنمية المهنية لمعلم التعليم االساسي (  .3

 م1121للطباعة والنشر ، االردن 

الطبعة االولى ، دار غيداء  كتاب ) تطوير سياسة القبول بالتعليم العالي ك .4

 م1121للطباعة والنشر ، االردن 



 -حجة التربية كلية في  الثانوية المرحلة معلمي إعداد برامج تقييمبحث ) .2

 بالمشاركة مع أ.د. يحي العليي. ( .الجودة معايير وفق حجة جامعة

 


