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 المهام الحالية: 

 م حتى اآلن.4835نائب عميد كلية التربية/ المكال. منذ أغسطس  -

 كلية الربية، المكال.  -رئيس قسم العلوم النفسية  -

 االختصاص: علم النفس الطبي ) االكلينيكي(.
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 المؤهالت العلمية:

االتحادية  وسيار-بطرسبرججامعة سانت  علم نفس طبي( –دكتوراه الفلسفة في علم نفس )التخصص الدقيق  -

 م. 4888عام 

 م.3903/ االتحاد السوفييتي عام  لينينجراد جامعة االكلينيكيوماجستير علم النفس  سبكالوريو -

ج عام سان بطرسبر –دوره تطبيقية في العالج النفسي بمعهد بختريف لألمراض النفسية والعصبية  -

 م.3903

  -3990جامعة عدن. عام  -دوره تطبيقية في القياس النفسي والعقلي  -

 م4880عاء الصندوق االجتماعي للتنمية. صن – TOTدورة تدريب مدربين  -

مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة الملك عبد العزيز )ضمن الكرسي   –دورة مهارات التدريس الفعال  -

 م4889العلمي ألبحاث التعليم في جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا(. 

االعتماد األكاديمي وضمان جودة  مجلس -4837دورة "اعداد مخرجات التعليم للبرامج األكاديمية" أبريل  -

 التعليم العالي.

مركز التطوير األكاديمي وضمان  – 4835في يوليو  SPSSدورة  في استخدام برنامج الحزم االحصائية  -

 الجودة.

 م4838ساعة تدريبية، ديسمبر  34دورة "مواصفات المقرر الدراسي"  -

 م4835مارس  –ورشة عمل "أسبوع الجودة الثاني في الجامعة"  -

 م4833ورشة عمل "تحليل االحتياجات التدريبية لجامعة حضرموت"، مايو  -

  الخبرات العلمية والمهنية:

العمل كاختصاصي نفسي في مستشفى االمراض النفسية والعصبية بمحافظة عدن / الشيخ عثمان خالل  -3

 في المجاالت التالية:  3994-3903الفترة 

 ة في العيادات التابعة للمستشفى.تشخيص االمراض النفسية والعقلي -أ 

 مزاولة العالج النفسي التدعيمي في العيادات الخارجية وفي العنابر الداخلية بالمستشفى. -ب

 ممارسة العالج بالعمل والعالج الجماعي مع عينات مختاره من مرضى المستشفى. -ج

 الية:العمل االكاديمي والتدريسي كمحاضر منتدب للمؤسسات التعليمية الت -4

 3995-3900مكسر  خور –المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة عدن  -أ



 3997-3909كريتر  –معهد الفنون الجميلة بمحافظة عدن  -ب

 3994-3993جامعة عدن في الفترة  –كلية التربية/عدن  -ج

 م وحتى االن.3994جامعة حضرموت منذ مايو  –العمل محاضرا بكلية التربية/المكال  -7

 يلقي محاضرات في التخصص في كل من كليتي البنات والتمريض بجامعة حضرموت وفي جامعة الرازي. -5

 القى محاضرات لطالب الماجستير في كلية من جامعة حضرموت وجامعة سانت كلمنت فرع المكال.  -4

 مدير تحرير مجلة "الصحة النفسية" الصادرة عن الجمعية النفسية اليمنية. -8

 

 واالعمال العلمية:االبحاث 

دينامية الخصائص السلوكية واالنفعالية لدى مرضى العصاب خالل فترة العالج النفسي الجماعي. )رسالة  -3

 الماجستير(.

 العوامل النفسية للعصابية لدى طالب الجامعات اليمنية بهدف وضع مبادئ عالجنفسية. )رسالة الدكتوراه(. -4

ية للمرأة الحامل "دراسة نفسية نظرية متعددة المستويات" تم مدخل الى االضطرابات النفسية والنفسجسد -7

 م.4837نشره في مجلة جامعة حضرموت للعلوم االنسانية في يونيو 

االكتئاب وأعراضه لدى عينات من نساء ساحل حضرموت في ضوء بعض المتغيرات. بحث تم  دراسة -5

 م4835مارس  -السنة العاشرة  -(3المجلد ) -(4نشره بمجلة جامعة األندلس للعلوم والتقنية، صنعاء. العدد )

السعادة وعالقتها بالحياة الطيبة والتدين لدى عينة من طالب الجامعات في اليمن. بحث مقبول للنشر  -4

 .جامعة األندلس للعلوم والتقنية، صنعاء في مجلة

 دوة جناح االحداثاألعراض العصابية ومدى انتشارها بين األحداث الجانحين في اليمن. )بحث قدم في ن -8

 م3993ديسمبر  –( اكتوبر 4الجمعية النفسية اليمنية. العدد ) –في اليمن وتم نشره في مجلة الصحة النفسية( 

مخاطر انتشار المخدرات الحديثة في اليمن )الواقع والمعالجات(. ورقة عمل قدمت في ندوة علمية نظمتها  -3

 الجمعية بكلية الطب جامعة عدن.

الطفال في الظروف الصعبة )دليل عملي لالختصاصيين تم اعداده باالشتراك مع نخبه من مبادئ مساعدة ا -0

م. على اثر ورشة عمل نظمها "ورشة الموارد العربية" في 3994المختصين في الوطن العربي( فبراير 

 قبرص. –الرنكا 

 –ة"لصحة العقليمديريات الساحل والوادي. بحث نشر في مجلة "ا –العنف األسري في محافظة حضرموت  -9

 الجمعية اليمنية للصحة النفسية. ووثقت نتائجه في كتاب" العنف األسري في اليمن".

 ترجمة االختبارات النفسية التشخيصية اآلتية من الروسية الى العربية: -38

 اختبار "نوعية الحياه" وهو من اعداد خبراء منظمة الصحة العالمية. -أ

 لتحمل و المواجهة.استراتيجية ا –اختبار الزاروس  -ب

 الميول الخلقية. –اختبار ليونهارد  -ج

 .  (SCL-90)قائمة االعراض المرضية نفسية -د

 اختبار صعوبات الحياه والصراع البينشخصي. -ه

 اختبار دراسة الصراع الداخلي في الشخصية. -و

ي ثالث منها فترجمة بعض المواد العلمية في التخصص من اللغة الروسية الى العربية وقد نشرت  -33

 مجلة قضايا العصر في اليمن.

نشر العديد من المقاالت العلمية في المجالت والصحف اليمنية وبضمنها مجلتي " الصحة النفسية"  -34

 و"الصحه العقلية" المتخصصتين في اليمن.

 االشراف والمناقشات العلمية:

  نات من كليتي التربية وكلية البأشرف على عدد من طالب الدراسات العليا )رسائل الماجستير( في كل

 جامعة حضرموت. –



 .ناقش عدد من الرسائل العلمية لطالب الماجستير في كل من كليتي التربية/صبر واآلداب بجامعة عدن 

 تنظيم الدورات وورش العمل:

عقد سلسلة من ورش العمل والدورات في مجال "مساعدة االطفال في الظروف الصعبة"، بعد حرب  -3

لمين والمشرفين التربويين في بعض مدارس عدن وكذا في مدارس الالجئين الصومال في م للمع3995

 كل من عدن وابين بتمويل من المنظمة السويدية لرعاية الطفولة.

عقد سلسلة من الدورات التدريبية كمدرب في مجال الصحة النفسية للمشرفين والمشرفات االجتماعيات  -4

م من خالل انشطة فرع 4884-3999ل باوزير في الفترة من في بعض مدارس المكال، الشحر، وغي

 الجمعية اليمنية للصحة النفسية بحضرموت .

 المجتمعي في اطار التخصص: -الجمعيات والنشاط العلمي

 م 3998عضو مؤسس للجمعية النفسية اليمنية  -3

للجمعية النفسية اليمنية منذ تأسيسها   سكرتيرا لألبحاث والدراسات في الهيئة االدارية -مرارا – أنتخب -4

 .3993حتى   3998

حتى  3998عمل مدير تحرير مجلة "الصحة النفسية" الصادرة عن الجمعية النفسية اليمنية منذ تأسيسها  -7

 م.3993

 م.3990حافظة حضرموت منذ عام أنتخب رئيسا لفرع الجمعية النفسية اليمنية بم -5

 34بطاقة عضويه رقم  --م.3990أحد االعضاء المؤسسين للجمعية اليمنية للصحة النفسية عام  -4

 م4888أنتخب رئيسا لفرع الجمعية اليمنية للصحة النفسية بمحافظة حضرموت عام  -8

 عضو االتحاد الدولي للصحة النفسية. -3

 العلمية:المؤتمرات والندوات والفعاليات 

 وبخاصة في المحافظات صنعاء وعدن وحضرموت.  شارك في العديد من الندوات داخل اليمن -3

 شارك في ندوات و ورش عمل خارجيه في كل من قبرص/ الرنكا وجمهورية روسيا االتحادية. -4

عاون مع بالت  عمل مشرفا ومنظما للعديد من الدورات التدريبية في "مساعدة االطفال في الظروف الصعبة" -7

 المنظمة السويدية لرعاية الطفولة م/ عدن.

 أحد االعضاء المؤسسين للفريق الوطني لمكافحة االلغام بحافظة عدن.  -5

 النشاط األكاديمي )مواد قام أو يقوم بتدريسها(:

 علم النفس النمو -4علم النفس العام                             -3

 علم النفس التربوي -5                    مبادئ الصحة النفسية   -7

 علم نفس الشخصية -8القياس والتقويم النفسي والتربوي              -4

 نظريات التعلم .... )لبرنامج الماجستير( -0علم النفس االكلينيكي                       -3

 علم النفس االجتماعي. -38المرأة... )كلية التمريض(        سيكولوجية -9

 علم النفس الفسيولوجي -34مبادئ التوجيه واالرشاد النفسي             -33

 علم نفس الطفل )لبرنامج الماجستير كلية البنات(. -35العالج السلوكي                            -37

 التدريب العملي الستخدام المقاييس واالختبارات النفسية. -34            االضطرابات النفسية.           -35

 لطالب الدكتوراه بكلية التربية. –اتجاهات معاصرة في علم النفس التربوي  -38

 تخطيط وإدارة اإلرشاد المدرسي -33
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