
 

 Curriculum Vitae  السيرة الذاتية        .د.لمياء بن صنة2

 أوال: البيانات األولية:                                                                                            

 Name : Lamya Mabrook Hadi BinSanah د. لمياء مبروك هادي بن صنهاالسم : 

 يمنيةالجنسية : 
Nationality : Yemeni 

 

 11/1892/ 22تاريخ الميالد: 
Date of birth: 27/11/1982 

 حضرموت / المكال مكان الميالد : 
Place of birth : Mukalla  \ Hadhramout\ Yemen 

 المكال حي الفاروق وحدة عنوان المراسلة : 
Address Yemen, Mukalla  City,  

 متزوجة وتعولالحالة االجتماعية : 
Social status : Married & Reliable 

 63541350هاتف : 
Tel.( private00967\5314236 

 99802291197897_  99802221278908جوال : 
Mobile : 00967701104984 – 00967771249069 

     d.liama.1982@gmail.comالبريد االلكتروني :                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أستاذ مساعد   العلمي :اللقب 
Academic Qualification: Assistant Professor  

 علم االجتماع  التخصص العام :
Major specialization: Social Work 

  علم االجتماع التطبيقيالتخصص الدقيق : 
Specific  special :  Social Case Work 

 جامعة حضرموت–المكال  –كلية البنات جهة العمل الحالية: 
The employer: Faculty  of Education, Al-Azhar University in Cairo 

 الخدمة االجتماعية القسم العلمي : 
Scientific department : Social Work and Community Development 

إلى اآلن   -2999( سنوات من  عام 8)  سنوات الخبرة التدريسية:

 المكال  جامعة حضرموت. -االجتماعية بكلية البناتقسم الخدمة 

 

Years of experience teaching: (7) years . 

 اللغات التي يجيدها: العربية واالنجليزية
Languages :Arabic &  English 



   Qualification  Academicثانياً : المؤهالت العلمية : 

 م بتقدير جيد جدا.3661اآلداب المكال سابقا عام  –االجتماع من كلية التربية بكالوريوس فلسفة وعلم  -4

وكانت الرسالة " ممتاز"، بتقدير  3646عام  اجتماع اسرى( )علم االجتماع تخصصالماجستير في علم  -3

 .""دور المرأة اليمنية في المشاركة المجتمعية دراسة سوسيولوجية علي مديريات مدينة المكال  بعنوان:

، وكانت "ممتاز "م بتقدير 3642تخصص )علم االجتماع التطبيقي( عام  دكتوراه الفلسفة في علم االجتماع -5

"تنمية المشاركة األسرية في رعاية ذوي االحتياجات الخاصة دراسة تطبيقية على  الرسالة بعنوان:

 االخصائيين االجتماعيين في محافظة حضرموت ".

 

 -ثالثاً : التدرج الوظيفي :

 م .3662/ 4/5في  كلية البنات المكال جامعة حضرموتمعيد بقسم الخدمة االجتماعية  -4

 ة البنات المكال جامعة حضرموتمدرس بقسم الخدمة االجتماعية كلي -3

 م.4/9/3642أستاذ مساعد بقسم الخدمة االجتماعية كلية البنات المكال جامعة حضرموت من   -5

 م حتي اآلن .4/43/3642رئيس قسم الخدمة االجتماعية كلية البنات المكال جامعة حضرموت من  -1

 

 -رابعاً: الوظائف والمهام اإلدارية السابقة والعضوية بالمنظمات االجتماعية :

 كلية البنات جامعة حضرموت .  –مقرر مجلس الكلية  -

 . امين عام نقابة كلية البنات المكال جامعة حضرموت -

 عضو في كشافة حضرموت بالمكال   -

 teaching (Name of courses)-خامساً: التدريس )أسماء المقررات التدريسية( 

   الخدمة االجتماعية  في مجال رعاية  –مبادئ في الخدمة االجتماعية  –مقدمة في الرعاية االجتماعية

الخدمة االجتماعية في المجال  – الخدمة االجتماعية في مجال الفئات الخاصة – االسرة والطفولة

ماعية مشكالت اجت –حلقة البحث  –علم االجتماع العام  --مناهج البحث االجتماعية  –التربية السكانية  

عمليات الممارسة في خدمة  –اتجاهات معاصرة في خدمة الجماعة  –أسس تربية الطفل --معاصر 

 البنات جامعة حضرموت   بكلية   --مبادئ االحصاء االجتماعي   --الجماعة 

  3640سنوات من  3تدريس مادة علم االجتماع الطبي بكلية التمريض التابعة لجامعة حضرموت  لمدة- 

 حتي اآلن

 

 



   -: التأهيلية: الدورات سادسا

 التاريخ المكان جهة الحصول الدورة م

 م3643 يناير مركز اللغات عدن مركز اللغات جامعة عدن دورة توفل اللغة االنجليزية 4

3 
التحليالت  فيدورة تدريبية 

 spss اإلحصائية للبيانات

مركز التطوير األكاديمي بجامعة 

حضرموت بالتعاون مع المعهد 

 البريطاني

مركز التطوير 

 األكاديمي

 حضرموت

 م3643يونيو 1 -مايو30

5 
دورة تدريبية فى القياس والتقويم 

 التربوى

مركز التطوير األكاديمي بجامعة 

 حضرموت

مركز التطوير 

 األكاديمي

 بحضرموت

 م3643يونيو  0-2

1 
 دورة في التنمية البشرية

 ) مهارات في الخدمة االجتماعية(

 مركز التواصل للتنمية اإلنسانية

 من مركز التفكير اإلبداعي بدبي

كلية البنات بجامعة 

 حضرموت

49-31 

 م3644نوفمبر 

 للتنمية البشريةصناع القرار  دورة التخطيط االستراتيجي - 3
خاصة قاعه  جهة

 الهايبر مول
44/4  /3643 

 دورة في طرق التدريس الجامعي 0
مركز التطوير األكاديمي بجامعة 

 حضرموت

مركز التطوير 

 االكاديمي

 بحضرموت

 م3643ابريل 30 -33

2 
دورة في برنامج ادارة الذات 

 واألولويات

بجامعة  مركز التطوير االكاديمي

 حضرموت بدعم مؤسسة العون

مركز التطوير 

االكاديمي 

 بحضرموت

 م3646مايو 9-43

2 
دورة توصيف مواد كلية 

 التمريض بجامعة حضرموت

مركز التطوير األكاديمي بجامعة 

 حضرموت

مركز التطوير 

االكاديمي 

 بحضرموت

 م3640-3642

 

 المحاضرات والندوات وورش العمل التي نفذها عضو هيئة التدريس: سابعا :

 

 المكان و التاريخ المستهدفون الجهة المنظمة الهدف العنوان نوع العمل م

 محاضرة 1
اعداد االخصائي االجتماعي في 

 مجال المدرسي

التوعية بأدوار االخصائي 

االجتماعي المدرسي وتحديد 

 دوره كمسؤول في المدرسة

مسؤول االخصائيين 

االجتماعين في مدارس 

الدمج االجتماعي في 

 المكال

مدرسي الدمج 

 االجتماعي
 2910مدرسة بن شهاب 

 العنف ضد االطفال محاض/ورشه عمل 2
التدريب على حد من العنف 

 االجتماعي
 جمعية البراءة للطفولة

مدراء ووكالء 

مدارس ورياض 

 االطفال في المكال

 فندق موج

 

 
 


