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 التاريخ الوظيفي:

 المكال بجامعة حضرموت –رئيس قسم العلوم النفسية كلية التربية  5122 - 5125
 منسق الجامعة مع مؤسسة العون للتنمية 5122 – 5125
 المكال بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا –رئيس قسم رياض االطفال بكلية البنات  5121 – 5112
 جامعة حضرموت –أستاذ علم النفس الطبي المساعد  - 5119
 جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا –مدرس  5119 – 5111
 جده –مستوصف بن سهل  –أخصائي نفساني إكلينيكي  2666 – 2669
 حضرموت  –المكال  –مستشفى ابن سينا التعليمي المركزي  –أخصائي نفساني إكلينيكي  2669 – 2661
 مجند ) خدمة عسكرية إلزامية( 2622 – 2622

  

 التاريخ األكاديمي:

 تشيكيا –جامعة شارل في براغ  –( في علم النفس الطبي .PhDالدكتوراه ) 5119
 اتشيكوسلوفاكي –جامعة شارل في براغ  –علم النفس الطبي ( في .PhDدكتوراه الدولة ) 2661
 تشيكوسلوفاكيا –جامعة شارل في براغ  –ماجستير علم النفس الطبي  2626
 اليمن  –حضرموت  –الثانوية العامة ) القسم العلمي( ثانوية بن شهاب المكال  2622

  

 الجمعيات واللجان والمجالس العلمية:
 

 .المكال جامعة حضرموت –العلمية بكلية التربية عضو اللجنة  5121
 المكال جامعة حضرموت. –عضو لجنة الجودة بكلية التربية  - 5121
 عضو المجلس األكاديمي لجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا. 5125 – 5121
 والتكنولوجيا.عضو مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي لجامعة حضرموت للعلوم   5121 – 5116
 المكال جامعة حضرموت. –عضو لجنة الجودة بكلية البنات  5121 – 5116
 المكال جامعة حضرموت. –رئيس اللجنة العلمية للدراسات العليا بكلية البنات   5121 – 5116
 رئيس الجمعية النفسية اليمنية فرع حضرموت. 2669 – 2665

 (.APAاألمريكية )عضو منتسب للجمعية النفسية   - 2665 
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 المجالس االدارية:

 عضو مجلس جامعة حضرموت 5129 - 5122
 المكال –عضو مجلس كلية التربية   - 5121
 عضو مجلس جامعة حضرموت 5125 – 5121
 المكال –عضو مجلس كلية البنات  5121 - 5112
 نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة حضرموت 5125 – 5121

  
 -العمل ولجان إدارية:وورش  

 

 ورشة إعداد لخطة االستراتيجية لمركز التطوير األكاديمي بجامعة حضرموت 5122
 مؤسسة العون –ورشة إعداد تصور ألنشاء مركز ارشاد نفسي للطفل  5121
 ورشة عمل المختبرات في جامعة حضرموت. 5122
 ورشة عمل تقويم االداء األكاديمي في جامعة حضرموت 5122
 لجنة تقويم الخلل المالي واالداري بالجامعة 5122
 لجنة إعداد الهيكل التنظيمي للجامعة 5122
 لجنة إعداد الالئحة التنظيمية للتعليم عن بعد بجامعة حضرموت 5121
 إعداد الخطة االستراتيجية لجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا 5121

  
 الدورات التدريبية:

 كمتدرب (أ
 نفذت بالمكال –مركز النبالء بجدة -MAPدورة تقويم الكفاءات اإلدارية  5122
 نفذت بجده –المركز العالمي بكندا  –دورة اخصائي إعداد حقائب تدريبية  5121
 المجلس االعلى للجودة واالعتماد األكاديمي –اعداد مدربي الجودة في الجامعات اليمنية  5121
 المكال-العون  –واالولويات برنامج ادارة الذات  5125
 المكال –القنصلية البريطانية -تقويم البرامج االكاديمية والتقويم الذاتي  5122
 صنعاء- 2صندوق التنمية االجتماعي. ج –برنامج التدخل المبكر )البورتيج(  5121
 جامعة حضرموت-المكال  –جامعة عبد العزيز –التدريس الفعال 5116
 الرياض –جامعة الملك سعود-كلية طب االسنان -حصاء البيولوجي دورة في اال 5112
 تشيكيا-براغ  –قسم علم النفس جامعة شارل –SPSSاالحصاء باستخدام برنامج  5112
 كمدرب: (ب

 المكال-مركز الجزيرة للتدريب  –إدارة ضغوط العمل  5122
 التدريس ومساعديهم بالجامعةعدة دورات في القياس والتقويم ألعضاء هيئة   5122- 5125
 حضرموت-كادر مستشفى الشحر -إعداد البحث العلمي  5121
 الطب النفسي العام وطب نفس االطفال للمساعدين الصحيين 5121
 تعديل السلوك لألطفال ذوي الحركة المفرطة لمربيات رياض االطفال بالمهرة 5121
 مركز التطوير األكاديمي جامعة حضرموت –لموظفي الجامعة  –إدارة ضغوط العمل  5121
 الطب النفسي العام وطب نفس االطفال لألطباء العاملين في الرعاية الصحية االولية 5125
 االرشاد النفسي والتربوي للمرشدين االجتماعيين بمدارس مديريتي المكال وغيل باوزير 5125
 ت رياض االطفال بالمكالتعديل السلوك لألطفال ذوي الحركة المفرطة لمربيا 5122
5122 SPSS ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بكليات العلوم والتربية المكال والبنات المكال 



 المكال-تنمية مهارات الرعاية النفسية واالجتماعية للعاملين بدور االيتام  5121
  

  المقررات التي قمت بتدريسها:
 )مساق الماجستير( نظريات التعلم  )القياس والتقويم "متقدم" )مساق الماجستير 
 القياس والتقويم  نظريات التعلم 
 الصحة النفسية  مناهج البحث في علم النفس 
 علم نفس النمو  علم النفس التربوي 
 علم نفس الشخصية  علم النفس االجتماعي 
 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة  السلوك االنساني في المؤسسات العالجية 
 النفس العام علم  اإلحصاء النفسي 
 نظريات االرشاد والعالج النفسي  علن نفس اإلدارة المنظمات 

  
  

 مناقشة رسائل ماجستير  
  

أطروحة 
 الدكتوراه

االضطرابات النفسية والنفسجسمية لدى الموظفين اليمنيين نتيجة ضغوط العمل بمدينة 
 المكال

 الطالب األجانب )الطالب اليمنيون الدارسون في تشيكوسلوفاكيا(تحليل الضغوط عند  رسالة الماجستير
 
 

  برامج:أجيد التعامل مع الحاسوب في Word – PowerPoint – LATEX -
SPSS   

 .اجيد اللغة االنجليزية بصورة جيدة واللغة التشيكية بصورة جيدة جدا 

 
 االهتمام:

 الضغط النفسي. .1
 القياس والتقويم. .2

 

 


