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  :األكاديمي  والعمل  الخبرات -4

 األكادميي   العمل فرتة شغل الوظيفة 

ـــ كلية ب  أستاذ مساعد  2013 ا ــــ  العلوم اإلدارية    قسم احملاسبة  لبيضاء مبوجب قرار رئيس اجلامعة  جامعة 
 م. 2013( لسنة 36رقم ) 

جامعة البيضاء مبوجب قرار رئيس اجلامعة    –رئيس قسم احملاسبة واملراجعة بكلية العلوم اإلدارية   2014
 .  2014( لسنة  5رقم ) 

احملاسبة كلية 2016ـــ  2013 بقسم  مساعد  ابتداء   أستاذ  البيضاء  جامعة  ـــــ  اإلدارية  الدراسي    العلوم  الفصل  من 
 . 2013/  2012الثاين 

 أستاذ حماضر يف أكادميية الدراسات العليا لطلبة برانمج املاجستي ـــ قسم العلوم املالية واملصرفية   2016  –  2014

 الرسائل العلمية لطالب املاجستي يف االكادميية اليمنية للدراسات العليا. العديد من على مشرف  2018  –  2016

جلان املناقشة واحلكم على عدد من الرسائل العلمية يف األكادميية اليمنية  العديد من  املشاركة يف   2018  –  2017
 للدراسات العليا. 

 . األنم حىت  2016جامعة عمران، منذ العام   –أستاذ احملاسبة واملراجعة املساعد بكلية التجارة - نحىت األ  -2016
 . األنحىت  2017جامعة عمران منذ العام  – عضو جملس قسم احملاسبة كلية التجارة -

 :كنائب لوزير التعليم الفين  اخلربات اإلدارية السابقةو   األعمال  -5
 األعمال والخبرات اإلدارية على مستوى الوزارة  

 م 2020اغسطس 31حىت  -2016رئيس جلنة املوارد البشرية بوزارة التعليم الفين والتدريب املهين   -
 م. 2020اغسطس 31حىت  -2016بديوان عام وزارة التعليم الفين والتدريب املهين رئيس جلنة املناقصات  -
 م 2016بديوان عام وزارة التعليم الفين والتدريب املهين  اإللكرتوينرئيس جلنة التنسيق  -

 . م.2020اغسطس  31حىت  -2016الرئيسية بديوان عام وزارة التعليم الفين   اإلنتاجية رئيس جلنة اخلدمات  -
 2018واخلاصة ة تنظيم عمل املؤسسات األهلية رئيس جلن -
 م. 2020اغسطس  31حىت   -2018رئيس جلنة إعداد مشروع الربامج النوعية ملصلحة الضرائب   -
 م 2019رئيس جلنة إعداد االحتياجات التدريبية واملهارية املقدمة من احملافظات  -
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 م 2019لفين  اخلاص بوزارة التعليم ا  اإللكرتوينرئيس جلنة توطني نظام التنسيق  -
 . م.2020اغسطس 31حىت  2017 – 2016منذ العام  اإللكرتوينوالقبول رئيس اللجنة العليا للتنسيق   -
 م. 2020اغسطس  31حىت  – 2018رئيس جلنة تطوير املناهج بكليات اجملتمع احلكومية واخلاصة  -
 هينانئب رئيس اللجنة العليا للمناهج بديوان عام وزارة التعليم الفين والتدريب امل -
 . م. 2020اغسطس  31حىت  -2016انئب رئيس اجمللس األعلى لصندوق تنمية املهارات   -
 . م. 2020اغسطس 31حىت  -2016لكليات اجملتمع  األعلىانئب رئيس اجمللس  -
 . م. 2020اغسطس 31حىت   -2016وزارة التعليم الفين  لانئب رئيس جلنة اجلرد اب -
 . م. 2020اغسطس  31حىت  -2016وزارة  ابل  لالختبارات العامةانئب رئيس اللجنة العليا   -

 على مستوى قطاع المعايير والجودة:

 . م2020 أغسطس  30حىت   2017- 2016على تنفيذ االختبارات الوطنية ابملعاهد التقنية واملهنية لألعوام  اإلشراف  -

 وغي النظامي(.  –تنظيم وترتيب الية منح الرتاخيص للمؤسسات التدريبية والتعليمية )النظامي   -

 إغالق املؤسسات املخالفة. و تفعيل العمل وفق اللوائح املنظمة  إلشراف ا -

 اإلشراف على إعداد نظام الكرتوين ملنح الرتاخيص للمؤسسات األهلية واخلاصة  -

 اإلشراف على أنشطة التفتيش للدورات التدريبية واملؤسسات التدريبية.  -

 والتعليم المستمر  المناهجعلى مستوى قطاع 
 . م 2019-2016واملركزيني  هيل املفتشني احملليني اإلشراف على أت -

اإلشراف على إقامة العديد من الدورات التدريبية للكادر اإلداري والتدرييب للوزارة واملعاهد التقنية واملهنية وكليات اجملتمع   -
 م. 2018-  2017

 م.2017برانمج يف الدورات التدريبية القصية  40اإلشراف على إعداد خطط دراسية ألكثر من  -

 م. 2018اإلشراف على تنفيذ الربامج التدريبية للموجهني واملرشدين املهنيني  -

-  2018برامج نوعية مالءمة لسوق العمل    10مناهج يف التلمذة املهنية غي النظامية ألكثر من    إعدادشراف على  اإل -
 م. 2019

لمحاسبة الضريبية واخلاص مبصلحة الضرائب  للربانمج الوطين ل  ة اخلطط الدراسية والوحدات الدراسي   إعداد اإلشراف على   -
 م. 2019
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 على مستوى قطاع التخطيط والمشاريع 

على حصر األضرار ابملعاهد التقنية واملهنية وكليات اجملتمع ابألمانة واحملافظات نتيجة استهدافها من قبل العدوان    اإلشراف  -
 م. 2019  –  2016السعودي األمريكي على اليمن  

 م. 2019  –  2016لعديد من املشاريع املتعثرة التابعة للوزارة من املقاولني  االشراف على تصفية ا  -

 م. 2019-2016على تنفيذ مشروع حمو األمية القرائية   اإلشراف  -

 على مستوى قطاع سوق العمل والقطاع الخاص 

 م. 2017 غسطس أتنظيم مهنة التدريب واالعتماد املهين للمدربني واملؤسسات التدريبية مشروع   إعدادعلى   اإلشراف  -

سوق العمل والقطاع اخلاص يف االشراف واملشاركة يف تقييم الطالب ابملعاهد املهنية والتقنية يف أمانة العاصمة    إشراك دعم   -
 . 2018  –  2017وعدد من احملافظات  

  2016  –  2005مشروع الربانمج الوطين لرصد وتقييم خمرجات التعليم الفين واملهين للسنوات من  األشراف على إعداد   -
 م. 2018سبتمرب  م خالل 

 اإلشراف على تفعيل برامج اخلدمات االنتاجية مبؤسسات التعليم الفين .  -

   واحملافظات. ابألمانة اإلشراف على تفعيل جمالس التعليم الفين والتدريب املهين  -

 م . 2019-2016يف خمتلف املؤسسات  اإلشراف على تنفيذ التوجيه واإلرشاد املهين وتفعيل دوره  -
 ى مستوى الجهاز التنفيذي للكليات المجتمع: عل

 م. 2016معايي فتح وتقييم الربامج العلمية لكليات اجملتمع اليمنية،   إعداد على  اإلشراف -
 م.2016تشكيل اللجان العلمية لتقييم الربامج العلمية بكليات اجملتمع اليمنية اجلديدة والقائمة،  -
 م. 2016 مع خاصة منح الرتاخيص إلنشاء كليات جمتأقرار دليل   -
 م. 2016تنظيم الية منح الرتاخيص للربامج بكليات اجملتمع اليمنية،   -
 اإلشراف على تنفيذ اللوائح واغالق املؤسسات املخالفة.  -
 م 2016 تفعيل ونشر ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي يف كليات اجملتمع احلكومية واخلاصة  -
 م. 2016  صنعاء  ت اجملتمع بدء كلية جمتمعا نظام أمتتة العمليات الداخلية يف كلينيشتد -
 االشراف على اعداد العديد من اللوائح وأدلة العمل ابجلهاز التنفيذي لكليات اجملتمع.  -

 م 2017- 2016بكليات اجملتمع احلكومية واخلاصة بداء من العام    اإللكرتوينتنفيذ التنسيق  -

يلي والثقافة الوطنية كمتطلبات دراسية بكليات اجملتمع احلكومية  ماديت الصراع العريب مع العدو اإلسرائ  إدراجاإلشراف على   -
 م. 2018  –  2017واخلاصة ابتداء من العام  
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 م. 2018على مشروع تطوير املناهج بكليات اجملتمع احلكومية واخلاصة،   اإلشراف  -

 م. 2018االشراف على انشاء جملة علمية للدراسات التطبيقية بكليات اجملتمع اليمنية،   -

 ستوى صندوق تنمية المهارات:على م

 م. 2016على توقيع تفامهات وحماضر مشرتكة لتعزيز العالقة بني الوزارة والصندوق،  اإلشراف  -

 م. 2019االشراف على اجناز دليل استيعاب الدعم من الصندوق املخصص ملؤسسات التعليم الفين،   -

 م. 2019عة للوزارة االشراف على اجناز دليل التدريب يف مؤسسات التعليم الفين التاب -

 واحملافظات.  ابألمانة اإلشراف على جتهيز عدد من األقسام واملعاهد املهنية والتقنية   -

 اإلشراف واملتابعة لتوفي مواد التدريب والنفقات التشغيلية الالزمة الستمرار مؤسسات التعليم الفين مبمارسه عملها.  -

 أخرى:

 م. 2016لعمل املؤسسي ابلصندوق االجتماعي للتنمية،  استكمال التحليل املؤسسي للوزارة مع وحدة ا  -
 م. 2016عقد اللقاء املوسع األول لقيادة الوزارة واملؤسسات التابعة هلا أبمانة العاصمة واحملافظات،   -
 م. 2016الكلية التقنية للدراسات العليا للمجلس األعلى للتعليم العايل،  إنشاءشروع م إعداد -

التنفيذية للمقاعد اجملانية ألبناء الشهداء واجلرحى والفئات اجملتمعية األخرى ابتداء من العام    ية واآللاإلطار القانوين    إعداد  -
 م. 2017  –  2016الدراسي  

 م. 2017التعاون بني وزارة التعليم الفين ووزارة املغرتبني،  لوتوقيع برتوكو  إعداد على  اإلشراف -

 م. 2017التعليم الفين ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل،   التعاون بني وزارة  لوتوقيع برتوكو  إعدادعلى   اإلشراف  -
 م. 2019التعاون بني وزارة التعليم الفين ووزارة الشباب والرايضة،   لوتوقيع برتوكو  إعداداإلشراف على   -

 : العلمية  اثــ ــــاألحب  -6
 أبحاث منشورة:

جملة كلية  ،  "قة مبنشآت صناعة االمسنت اليمنيةدور مدخل حماسبة استهالك املوارد يف تدعيم استغالل الطا" -
 . م2012،  جامعة قناة السويس ، للبحوث العلمية التجارة

،  للبحوث العلمية  جملة كلية التجارة   "، دراسة حتليلية ملداخل قياس التكلفة يف ظل البيئة الصناعية احلديثة" -
 .م 2012، جامعة قناة السويس
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 للنشر:  أبحاث جاهزة

لالرتقاء ابلعمل   املؤمتر العلمي األول  ،"ة ببني املنظور املعاصر وعهد االمام علي ملالك االشرتالرقابة املالي" -
 م. 2018 ، أكتوبر، املؤسسي يف ضوء عهد االمام علي ملالك االشرت 

 أبحاث تحت االعداد:

 . " ق الرأي احملاسيبحتليلية للعوامل املؤثرة على تسو حبث حتت اإلعداد بعنوان " دراسة  -

 : ودورات تدريبية  وورش العمل  علمية   اركات مش  -7
 : مؤتمرات 

 م. 2016املؤمتر العلمي األول للمراكز العملية والبحثية صنعاء أغسطس   -

 م. 2016الوطين املوسع للجامعات اليمنية احلكومية واألهلية والقطاعني العام واخلاص أكتوبر    ؤمترامل -

 م 2017ي ابريل  املؤمتر العلمي اخلامس للتعليم العايل والبحث العلم -
 م. 2017مايو   االجتماعياملؤمتر اإلقليمي حول التدريب ودوره يف تعزيز قيم السلم  -

 م. 2018املؤمتر العلمي األول للتطوير واجلودة جبامعة صنعاء أكتوبر   -

 م. 2018أكتوبر   األشرت املؤمتر العلمي األول لالرتقاء ابلعمل املؤسسي يف ضوء عهد االمام علي ملالك   -
 . م 2020نوفمرب   يف اليمن اإللكرتوينللتعليم   األولالعلمي  املؤمتر   -
 . م 2021املؤمتر األول لألمن السيرباين يونيو   -

اخلاص ابلتشبيك بني القطاعات الصناعية واإلنتاجية والتقنية من جهة واملؤسسات العلمية والبحثية من جهة    املؤمتر -
 م. 2021نوفمرب   أخرى

 م. 2021يف اليمن نوفمربملؤمتر الثاين للتعليم اإللكرتوين  ا -
 ورش عمل: 

 م. 2016ورشة حتليل البناء التنظيمي والتشريعي للمجلس األعلى لكليات اجملتمع ديسمرب   -
 م. 2016ورشة عمل تطوير وتفعيل التدريب اإلنتاجي مبؤسسات التعليم الفين نوفمرب   -
 م. 2016مبؤسسات التعليم الفين نوفمرب  لتفعيل التدريب التعاوينورشة عمل  -
 م. 2016رشة تقييم نتائج التحليل املؤسسي للوزارة أكتوبر  و  -
 م. 2016ورشة عمل حول دور املنظمات واجلهات املاحنة يف دعم مشاريع التعليم الفين  -
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 م . 2016 أغسطس  املوحد يف كليات اجملتمع  اإللكرتوين ورشة عمل حول نظام القبول والتسجيل  -
 م. 2016يوليو   ن اجلودة للمدربنيورشة تعريفية لقيادات الوزارة حول مشروع ضما -
 م. 2016يونيو  اللقاء التشاوري للجان العلمية للنزول امليداين لتقييم أوضاع كليات اجملتمع اخلاصة -
  مدراء عموم مكاتب التعليم الفين وعمداء كليات اجملتمع يف أمانة العاصمة واحملافظات مايو لقاء تشاوري مع   -

 م. 2016
املوسع مبشاركة قيادات وكوادر وزارات التعليم الثالث " العايل ، والتعليم الفين ، والرتبية    اللقاء األكادميي والرتبوي -

مايو   " والتعليم " واجلامعات اليمنية احلكومية واألهلية حتت شعار "حنو رؤية اسرتاتيجية ملواجهة االحتالل األمريكي
 م 2016

مارس   املدين يف دعم أنشطة التعليم الفين واملهين ورشة عمل خاصة بدور املنظمات املاحنة ومؤسسات اجملتمع  -
 م. 2016

خاصة نظمتها وزارة التعليم العايل واجلامعة اللبنانية بصنعاء حول " اخلطة الدراسية وخمرجات التعلم   عمل ورشة   -
 م 2016فرباير  " اإلسرائيلي وجتربة اجلامعة اللبنانية يف تدريسها   -ملقرر مادة ، الصراع العريب 

 م. 2017  أغسطس مل ملناقشة تنظيم مهنة التدريب واالعتماد املهين للمدربني واملؤسسات التدريبية ورشة ع -
 م. 2017 أغسطس  ورشة عمل حول إعداد مناهج التلمذة املهنية غي النظامية بصنعاء  -
معية اليمنية ملنتسيب  ورشة عمل حول التنفيذ الفعال للمشاريع اليت متوهلا الوكالة الياابنية للتعاون الدويل، تنظمها اجل -

 م. 2017اجلايكا يوليو  
 م. 2017يوليو  ورشة تدريبية خاصة بتوحيد اخلطط لربامج التدريب القصية -
ورشة عمل لتقييم نظام التنسيق اإللكرتوين وإعداد وثيقة السياسة العامة للقبول يف كليات اجملتمع واملعاهد التقنية   -

 م. 2017واملهنية يوليو  
 م. 2017  أبريلالشراكة الوطنية يف البحث العلمي املرتبط أبولوايت التنمية  ورشة عمل لتدشني   -
 م. 2017فرباير   االقتصادية الورقة   استخدامندوة حول أبعاد وأهداف العدوان يف  -
علی واثئق اخلرجيني بكليات اجملتمع احلكومية واخلاصة يناير   اإللكرتوينورشة خاصة مبشروع نظام املصادقات  -

 م. 2017
 . م2018 أكتوبر طوير اإلطار الفلسفي لوزارة التعليم الفين  ورشة ت  -
ورشة عمل خاصة الستعراض مشروع الربانمج الوطين لرصد وتقييم خمرجات التعليم الفين واملهين للسنوات من   -

 م. 2018سبتمرب   م خالل 2016  –  2005
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ية ضمن مشروع تعزيز القدرة على  غي النظام التلمذة املهنية يف برانمج دعم وتطوير   اإلجنازات ورشه الستعراض  -
 م. 2018  سبتمرب الدوليةالصمود يف الريف املدعوم من منظمة العمل  

ورشة عمل حول األدوار التكاملية يف حتسني بيئة التدريب ملخرجات التعليم الفين والتدريب املهين وفقاً الحتياجات   -
 م. 2018  أكتوبرسوق العمل 

ا - وزارة  بني  التكاملية  األدوار  خمرجات  ورشة  لتحسني  والصناعية  التجارية  والغرف  احلكومية  واجلهات  الفين  لتعليم 
 م.   2018التعليم الفين أغسطس  

 عام لتأسيس اسرتاتيجية اتصال جمتمعي بني التعليم الفين واجلهات ذات العالقة  إطارورشة عمل خاصة بوضع   -
 م. 2018مارس  

اد املعايي الوطنية ملناهج ومواصفات اخلريج يف اجملال الطيب بكليات  ورشة إعداد املعايي الوطنية يف اجملال الطيب إلعد -
 2019اجملتمع. 

 م. 2019يناير املستدامة  وأثره يف التنمية  للتحفيز 19الـ  ملتقى البورد العريب  -
 م 2019ورشة مناقشة إثراء الرؤية الوطنية لبناء الدولة بقطاع التعليم الفين واملهين يناير   -
 م. 2020تقييم تطوير املرجعيات النمطية والتحليلية بوزارة املالية ديسمرب  ورشة عمل خاصة ب -
ومؤشرات الطاقة االستيعابية يف اجلامعات اليمنية   األول املستوى  وتطوير معايي ورشة عمل خاصة ملراجعة  -

   . م2021يناير

ا - التخطيط  يف  واالدارية  االكادميية  عمران  جامعة  لقيادات  منتجة  تدريبية  عمل  يف  ورشة  وتطبيقاته  السرتاتيجي 
 م. 2021مؤسسات التعليم العايل مارس  

 م. 2021ورشة حول حتليل الفجوة وصياغة التوجهات االسرتاتيجية جبامعة عمران مارس  -

 م. 2021م جامعة عمران  يونيو 2025ورشة حول اعداد اسرتاتيجية كلية الطب والعلوم الصحية للعام  -

 م. 2021االقتصادي على اليمن وسبل مواجهتها سبتمرب ورشة حول تداعيات ومستجدات العدوان   -

 . م2021العلمية الثالثة حول علوم الفضاء واالستشعار عن بعد يف قضااي التنمية املستدامة اكتوبر   الورشة -
 دورات تدريبية: 

 م . 2017ديسمرب   تدريبية يف رايدة األعمال بصنعاء دورات   -
نوفمرب   يف جمال الطاقة الشمسية بصنعاءمؤسسات التعليم الفين  طالب وطالبه من   105ألكثر من  تدريبية  ات  دور  -

 م . 2017
 م . 2017فرباير   دورة تدريب املدربني املوجهة لشبه األميني يف أربع حمافظات -
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سبتمرب   ملدراء انظمة التنسيق االلكرتوين ابملعاهد اخلاصة دورة تدريبية خاصة بنظام التنسيق والقبول اإللكرتوين  -
 م. 2018

   .م 2018ملوظفي الوزارة ومؤسساهتا يوليو  ج تدرييب خاص ابلرخصة الدولية لقيادة األعمال رانم ب -
 م . 2018لقيادات الوزارة يوليو  االجتماعاتدورة يف مهارات ادارة   -
 م . 2018يوليو   دورة لكوادر التعليم الفين حول التخطيط االسرتاتيجي -
 م . 2018يوليو    لتشغيليوره تدريبية لكوادر التعليم الفين حول التخطيط ا د -
 م . 2018مارس   دورات يف جمال االنتاج الزراعي واحليواين  -

 مهارات خاصة:   -8
مركز اللغات جامعة قناة السويس،  اإلجنليزية بشكل جيد كتابة ونطقا، واحلصول على شهادة التوفل من  لغة  اجادة ال -

 مصر. 

 .ب من مركز التدريب واحلاسوب اإلمساعيلية ــــ مصرالتعامل مع احلاسوب وتطبيقاته واحلصول على دبلوم يف حلاسو  -

 (. SPSS)  بواسطة الربامج املتعددة  التحليل اإلحصائيمهارات استخدام احلاسوب يف   -

 مهارات إدارة الفريق واالتصال وإدارة االجتماعات بكفاءة.  -

 اجلوائز والتكرمي:  -9
املالية واملصرفي  األكادميية درع تكرمي من   - للعلوم  بقسم احملاسبة  العربية  األوىل  للدفعة  األوىل  املرتبة  ة حلصويل على 

 م. 2007
 . 2012علمي من سفارة اجلمهورية اليمنية )امللحقية الثقافية( مصر  التفوق الشهادة  -
 2016درع تكرمي من صندوق تنمية املهارات  -
تكرمي  شهادة   - الصماد  ودرع  صاحل  الشهيد  الرئيس  القائمني  مبناسبة من  حكومة  ديسمرب    تكرمي  الوزراء  أبعمال 

 م. 2016
 . 2016كرمي مؤسسة اجلرحى درع ت -
 م. 2019  –  2016 احلكومية واخلاصة يف الكثي من الفعاليات  قبل مكاتب ومؤسسات التعليم الفين   تكرمي من -
 م. 2017رعاية أسر الشهداء   تكرمي من مؤسسةدرع  -

 م. 2017درع تكرمي من وزارة الرتبية والتعليم مايو   -

 م. 2019كرمي من كلية جمتمع التكنولوجية يناير  درع ت -
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 م. 2019درع تكرمي من كلية جمتمع عمران يناير  -

 شهادة تكرمي يف حفل خترج الدفعة الثانية لكلية التجارة وإدارة األعمال ـــــ جامعة دار السالم للعلوم والتكنولوجيا.  -
   خرى.  األهات  الكثي من اجلالعديد من شهادات التقدير من   -

 


