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  د. فتحية محمد محفوظ باحشوان االسم:

 

 يمنية   الجنسية:

 

  حضرموت  - المكال الميالد:مكان 

 

   الوظيفة الحالية :
 بجامعة حضرموت -البنات االجتماعية بكليةفي قسم الخدمة  مشاركأستاذ 

 البنات بجامعة حضرموتنائب عميد كلية 

 سكرتير تحرير مجلة جامعة حضرموت للعلوم اإلنسانية.

 النسويةفي مجلس أمناء مؤسسة األمل الثقافية االجتماعية نائب عضو 

 مدير مركز االمل للتوجيه واالستشارات االسرية التابع لمؤسسة االمل الثقافية االجتماعية النسوية

 المتفوقين ندوق الخيري للطالبعضو اللجنة العلمية بالمؤسسة الص

 

 كلية البنات جامعة حضرموت اليمنية أو حضرموت الجمهورية المكال محافظة عنوان المراسلة:

 

 هعازب  الحالة االجتماعية :

 

                          990203596900   منزل     هاتف :

 99020076999930 - 99020007799030 جوال:

       Famb2011@yahoo.com    البريد االلكتروني :

 

 :  المؤهالت العلمية

 القاهرة –أسيوط  اآلداب جامعة العائلي كليةعلم االجتماع  –: اجتماع الدكتوراه في اآلداب تخصص 

 6999عام 

  هرة القا –أسيوط  اآلداب جامعة العائلي كليةعلم االجتماع  –: اجتماع في اآلداب تخصصالماجستير

  6993عام 

  م  7007القاهرة عام  –معهد البحوث و الدراسات العربية  –دبلوم البحوث و الدراسات االجتماعية

 عن تأثير تعليم المرأة على التنمية في المجتمع اليمني .

  العربية.مصر  جمهورية-القاهرة  –جامعة حلوان  –بكالوريوس الخدمة االجتماعية  
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 التدرج الوظيفي:

 م. 7005كلية التربية المكال  –علم االجتماع معيدة بقسم الفلسفة و 

 قر في منطقة غيل بن يمينفي برنامج تنمية المجتمعات المحلية من خالل برنامج مكافحة الف العمل 

 .م7000( UNDP)التابع 

  ا والتكنولوجيجامعة حضرموت للعلوم  – وعلم االجتماعقسم الفلسفة  –أستاذ مساعد بكلية اآلداب   

 م.6999

 م  . 9002  ، جامعة حضرموتنائبة عميد كلية البنات 

 6990عة حضرموت للعلوم اإلنسانية سكرتير تحرير مجلة جام. 

  م6970جامعة حضرموت  –قسم الخدمة االجتماعية  –أستاذ مشارك بكلية البنات 

 

  الدورات التدريبية
 Windows & Excel    

 MS word  

 ICDL 

  االنترنت.دورات في استخدامات 

  والعمل بالمشاركةالدورة التدريبية التعلم   PLA/PRA  7000. 

  الدورة التدريبية عن "تطبيق منهجية البحث الريفي بالمشاركة في دراسة احتياجات و أولويات

 . 6997المجتمعات المحلية" المكال 

 6990 القاهرة-جامعة اسيوط  –والقيادات تدريس دورة مشروع تنمية أعضاء هيئة ال. 

  6990القاهرة -اسيوط  المقرر جامعةالبرنامج التدريبي تصميم. 

  6999جيا والتكنولوجامعة حضرموت للعلوم  –البرنامج التدريبي معايير الجودة في العملية التدريسية. 

 6999دريس الفعال جامعة اسيوط دورة في الت . 

  م 6976جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا  الجامعي،في طرق التدريس الدورة التدريبية 

   حضرموت.م جامعة 6976للبيانات الدورة التدريبية في التحليالت اإلحصائية  

  " م .6976نوفمبر  9 -0الدورة التدريبية في التدريس المصغر " تطبيقات ومناقشات 

  ديسمبر  70 -79الدورة التدريبية في تصميم البرامج والمقررات الجامعية " متقدم " في الفترة من

 م .6976



  يناير  0 -9الدورة التدريبية في االستخدام األمثل للتقنيات التعليمية في التدريس الجامعي في الفترة من

 م . 6975

 م . 6975يناير  72 -73عات في الفترة من الدورة التدريبية في أخالقيات وآداب المهنة في الجام 

  م . 6975أبريل  0 -6الدورة التدريبية في التقويم الدوري للبرامج األكاديمية في الفترة من 

  مارس  70 -75الدورة التدريبية في المهارات اللغوية لعضو هيئة التدريس الجامعي في الفترة من

 م .6975

 م   6975ابريل  67في الفترة من  األكاديمية،لتعليم للبرامج الدورة التدريبية في إعداد مخرجات ا 

 

 :والمؤتمراتورش العمل 

  صنعاء. – 7000ورشة العمل التدريبية في مجال بناء القدرات المؤسسية للمجتمعات المحلية 

  المشروعات  وإدارة أعمالحلقة العمل الخاصة بتمكين المرأة من إقامة عملها الخاص بعنوان " تخطيط

 .7000الصغيرة" صنعاء 

  صنعاء . –المشاركة في المؤتمر األول للمرأة 

 . ورشة عمل عن النوع االجتماعي 

  ورشة عمل عن المرأة في حضرموت والمشاركة فيها بورقة عمل عن التعلم و الصحة في حضرموت– 

 اللجنة الوطنية للمرأة  .

  6990(والصحةجنوب مصر )المرأة العربية  والتنمية في والبحث العلميالمؤتمر العلمي السادس للمرأة. 

  6990ورشة عمل في الجودة في البرامج األكاديمية تابعة للمعهد البريطاني  . 

  م . 6976حلقة النقاش في تصميم البرامج والمقررات الجامعية 

  أبريل  65 -67المشاركة في فعليات اسبوع الجودة بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا خالل الفترة

 م .  6975

  م    6975أبريل 60 المعالجات( –األسباب  – )المشكلةالمشاركة بورقة عمل في ورشة البطالة في حضرموت

 . / المكال

 م6975سبتمبر  65-66حتياجات الخاصة يوم اال ذويعن الخدمة االجتماعية في مجال  القيام بدورة 

  0يوم المراهقة( لألمهات في منطقة بروم بالتعاون مع جمعية األمل النسوية  )سنمحاضرة توعوية عن 

 م  6975/أكتوبر 

  ث المحاضرة عن األحدا فوه عنوانذر الغفاري للتعليم األساسي في منطقة  مدرسة أبي توعوية فيمحاضرة

 م . 6975/ نوفمبر  79يوم  اأسبابهو الجريمة و 

  عمل بمناسبة اليوم الوطني للمعاق حول " حقوق المعاق في حضرموت  في ورشةالمشاركة بورقة عمل

 م  .6975ديسمبر  79- 0الواقع والطموح ودور األعالم في نشر الوعي الحقوقي " 

  م . 6975/ 76 – 70-72المؤتمر األكاديمي اليمني لبرامج التغذية صنعاء 

 م.6970/ 5/ 70-73في فعاليات أسبوع الجودة الثاني لجامعة حضرموت خالل  المشاركة 



 م .6970في فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لجامعة حضرموت أبريل  المشاركة 

  5102 ديسمبر( الدمج المعاقين)المشاركة بورقة عمل في ورشة عمل بمناسبة اليوم الوطني للمعاق حول   . 

 6973عن دمج المعاق ودور الخدمة االجتماعية، في منطقة الديس الحامي  القيام بدورة 

  م6970/  72-73المشاركة في دورة التشريعات االجتماعية في مجال االحداث 

  م  . 6970/مارس  65 – 70 المدرسي المجال في عن تفعيل دور االخصائي االجتماعيالقيام بدورة 

 

 التقديرية:الشهادات 

  للمشاركة في بحث الهجرة الداخلية الى مدينتي  والبحوث اليمنيشهادة تقديرية من مركز الدراسات

 م. 7009مجال المسح الميداني في مدينة المكال  المكال في –تعز 

  6997المكال  –شهادة تقديرية للدورة التدريبية في مجال األشراف االجتماعي بالمدارس   . 

 اإلنسانية )رشد(لتواصل للتنمية شهادة تقديرية من مركز ا. 

 دة تقديرية من مشروع إنسان اليمنشها    . 

 المكال –حماية الطفولة حضرموت شهادة تقديرية من مجموعة البراءة ل . 

  م 6970شهادة تقديرية من كلية البنات 

   دراسة أوضاع األسرة تكريم من محافظ حضرموت واللجنة الوطنية للمرأة لالشتراك في كتاب

  التدخالت–االحتياجات  – المشكالت)م 6970...  في حضرموت

 

  العلمية:البحوث 

  امرأة من منظور النوع االجتماعي في محافظة  التي تترأسها االقتصادية لألسرةاألوضاع

 م   6976، . اللجنة الوطنية للمرأةحضرموت

 على العاملين بالجمعيات  ، دراسة مطبقةالمدني في تمكين المرأة اليمنية دور منظمات المجتمع

 . م6975في مجلة جامعة األندلس  مقبول للنشرألهلية )النسوية( بمحافظة حضرموت. ا

 األطفال المعاقين ، دراسة مطبقة على عينة من آباء وأمهات مشكالت أسر األطفال المعاقين

 .م6975التاسع  األندلس المجلد. مجلة جامعة بمحافظة حضرموت

  مجلة  . السلوكيةالمشكالت  ذويالتنشئة االجتماعية لدى أولياء أمور التالميذ مدى الوعي بأساليب

 . م6975يونيو حضرموت المجلدجامعة 

  بحث بعنون " أثر شبكات التواصل االجتماعي على القيم والعالقات األسرية، دراسة ميدانية على

رموت للعلوم االنسانية حضرموت " مجلة جامعة حض –عينة من الشباب الجامعي في مدينة المكال 

 . م(6973لعدد الثاني عشر )ديسمبر ا –

  م، 6975/ إبريل / 60 المعالجات(،-األسباب  –البطالة في حضرموت المشكلة عمل )ورقة 

  حضرموت.



  عمل بمناسبة اليوم الوطني للمعاق حول )المشكالت التي تواجه  في ورشةالمشاركة بورقة عمل

  المعوقين(اسر األطفال 

  رة ، وزافي محافظة حضرموت وضع المرأة قبل وبعد المرحلة االنتقاليةعن المشاركة بورقة عمل

 م. 6975حقوق االنسان بالتعاون مع مشروع دعم حقوق االنسان في المرحلة االنتقالية باليمن 

   0الورشة الربعة الخاصة بمناقشة اتجاهات مسودة مشروع االستراتيجية الوطنية لحقوق االنسان-

   المكال.  –اقليم حضرموت  –م 6970سبتمبر  9

  المشاركة بورقة عمل في ورشة عمل بمناسبة اليوم الوطني للمعاق حول )الدمج المعاقين( ديسمبر

  م.6973

 م. 6970/مارس 9( وحاضرا ومستقبالفي حضرموت ماضيا  ورقة عمل )المرأة 

 


