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 Abdulla Saeed Abdulla يالحنش عبد الله سعيد عبد الله االسم:

Alhanshi 

Name: 

 :YEMENI Nationality يمني الجنسية:

 :Date of birth 26/9/66  م62/9/6922 تاريخ الميالد:

 MUKALLA Place of المكال مكان الميالد:

birth: 

 – التمريض كلية- حضرموت جامعة عنوان المراسلة:

 05205ص.ب  فوه

 Hadhramout University- 

College Of Nursing - Foa 

Address: 

الحالة 

 االجتماعية:

 :Married Social status متزوج

 ).Tel                         009675381279 976689 هاتف:

private):                            

 :Fax 373234 989693 فاكس:

 :Mobile 7351715269 888976276 جوال:

 :alhanshi88@yahoo.com  alhanshi88@yahoo.com E-mail البريد االلكتروني:

 

 Academic Qualification ثانياً: المؤهالت

 Graduation years Country University Acad. Degree م

 ) ترتب من االعلى ( المؤهالت الجامعة بلد الدراسة لى (إ –) من  سنوات الدراسة

مصر جمهورية 6008-6060 1  (مجتمع صحة تمريض)في التمريض  دكتوراه اسيوط 

 بتقدير جيد جدا

المملكة  6997-6000 2

 االردنية

يد جبتقدير     صحة مجتمعتمريض  ماجستير االردنية الجامعة

                                        جدا

 امتياز -(تمريض) علوم بكالريوس كوجراتجامعة  الهند 6978-6990 0

 :Associate  Professor Academic Qualification مشارك استاذ :الحالي اللقب العلمي

 :Nursing Major specialization تمريض التخصص العام:

 Community Health مجتمع صحة تمريض التخصص الدقيق:

Nursing 

Specific  special:  



 Community Health and المجتمع صحة تمريض القسم العلمي:

psychiatric Nursing 

Scientific department: 

 :Arabic And English Languages  واالنجليزية العربية اللغات التي يجيدها:

تاريخ االلتحاق 

 بالكلية:

 DEC 2010 Date of employment in م68/66/6060

Faculty: 

عدد البحوث 

والدراسات العلمية 

 المنشورة:

 Published studies and 0 خمسة

research:  

مجاالت تقديم 

الخبرات 

 واالستشارات:

 – المجتمع صحة تمريض

 -تطوير مناهج التمريض

تمريض الصحة المدرسية 

طرق تعليم وتقويم   -والمهنية

 –والقبالة برامج التمريض 

 برامج االسعافات االولية

Community Health 

Nursing, Nursing 

Curriculum 

development, School 

And Occupational Health 

Nursing , Nursing and 

midwifery Education 

First aid courses 

development 

Experiences and 

consultation: 

 

 position held التي شغلتها ثالثاً: الوظائف والمهام

 Tutor at institute of health)) مدرس علوم صحية بمعهد العلوم الصحية حضرموت                          -

sciences 

 Professional Nursing & medical)          مشرف برامج دبلوم التمريض المهني والمساعد طبي. المكال -

assistant programs supervisor at Health Institute – Mukalla-)                                       

                                         

 Managing teacher at ANHIHS.              ) مدرس منتدب بمعهد امين ناشر العالي للعلوم الصحية عدن -

– Aden ) 

 Director of Technical Affairs at)       مدير الدائرة الفنية بمعهد العلوم الصحية حضرموت -

Hadhrmout Health Institute)                                                                                              

                                                  

 Technical dupty director at health)                        نائب أكاديمي بمعهد العلوم الصحية . -

Institue- HAD-) 

 .معهد العلوم الصحية عام مدير  -

- Director of  health Institute –Mukalla – Hadhramout 95-98  

 



 

 وزارة الصحة العامة والسكان –م 2550-2555منسق برنامج تدريب القابالت محور حضرموت شبوه المهره  -

- Coordinator of midwifery training program Hadhramout- Shaboa- Almahra Zone, 

supervised by UNPFA 2000-2005.  Ministry of health,      

ورئيس قسم صحة المجتمع بكلية م  2512يناير   -م.2515جامعة حضرموت  –أستاذ مساعد بكلية التمريض  -

 2511التمريض 

- Assistant professor of community health nursing –at Hadhramout University – 

2010- Jan 2016  

 حتى االن   -2512فبراير  جامعة حضرموت  –بكلية التمريض  مشاركأستاذ  -

- Associate Professor of community health nursing –at Hadhramout University –  Feb 

2016- till  now 

 حتى االن م 2511نائب عميد كلية التمريض من يونيو -

- Vice Dean college of nursing Hadhramout University from 2011 . 

 التنسيق والتنفيذ للعديد من الدورات وورش العمل الصحية سواء التعليمية او التابعة لمنظمات المجتمع المدني       -

- Coordination and implementation of many short courses and workshop in health 

related issues as AIDS, First aid, quality, infection control … etc. 

ً را  Areas of Research Activities : مجاالت االهتمامات البحثيةبعا

.......لصحياوالتثقيف االم والطفل  صحة – األولية الصحية ، الرعاية.المجتمع واالسرة صحة تمريض -  

 Community and family Health Nursing- Primary health Care- Maternal and child health, 

and Health education 

 والصحة النفسية التمريض تعليم –والمسنين  المزمنة األمراض تمريض  - 

  - Chronic and geriatric disease.- Nursing Education and  Mental health Nursing.  

 ً  Teaching (Name of courses) (سماء المساقاتأ: التدريس )خامسا

 

                                                                                                            B.Sc. level-مرحلة البكالوريوس: -

                

  Community Health Nursing       تمريض صحة المجتمع - 

              Geriatric Nursing        تمريض المسنين -

                                 Mental Health Nursing     النفسية تمريض الصحة -

          Fundamentals of Nursing and ethics   واخالقيات المهنة اساسيات التمريض -

                                                                                                                                                                                

 

 

 

                        



 

 Awards ادساً: الجوائز

 بالهند في البكالريوس من جامعة كوجرات  للحصول على المركز االولالميدالية الذهبية  -

شهادات تقديرية من عدد من المؤسسات لتنفيذ واألشراف على عدد من البرامج والدورات التدريبية في مجال  -

مؤسسة  -مستشفى سيئون العام –التمريض والصحة اإلنجابية واإلسعافات: من مستشفى ابن سيناء التعليمي 

 -الصحة المهنية وزارة العمل صنعاء، –صنعاء، مشروع تدريب القابالت  –ن للتنمية . معهد العلوم الصحية العو

 المكال. -منظمة حضرموت الصحية

- Gold Medal for getting first mark In Bsc Nursing from Gujarat University. 

- Get many awards for supervision and implementation of many training programs 

as from – IBN Senna Hospital, Alwan organization, occupation health- Hadhramout 

health Organization, Health Institute.   

-                        

 Membership of Scientific Association حادات العلميةسابعاً: العضوية في الجمعيات واالت

Country 

 دولة المقر

Position held 

رئيس  ،الصفة )عضو

)......... 

Association 

 اسم الجمعية

No. 

 م

 اليمن

Yemen 

 رئيس

President 

 حضرموت – التمريض جمعية

Nursing organization 

6 

Yemen Consultant  Hadhramout Health organization 6 

اللجنة العلمية لمؤسسة الصندوق الخيري للطالب  عضو اليمن

 المكال -المتفوقين

9 

 3 بالصندوق االجتماعي للتنمية استشاري اليمن

 

 ثامناً: مساهمات اخرى

 

Other contributions (academic and 

scientific) 

 المشاركة والحضور في الموتمرات التالية:

 . 2552القاهرة  –مؤتمر األنشطة السكانية  -

- Participation In Population Activities  Conference Conducted In Cairo 2007. 

التي نظمتها منظمة الثقافة والعلوم االسالمية –المشاركة بورقة عمل في الورشة االقليمية بعمان االردن  -

توظيف تكنولوجيا المعلومات في تعليم اإلسعافات األولية لمواجهة النزاعات والكوارث   بعنوان" ))االيسيسكو

 م2511)المدنية

- Participated by paper in regional workshop Held in Amman Jordan about 

-  ( use of information Technology in training first aid in civilian violence and 

disasters).              

 .م التي نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع اليونسيف2510المشاركة في الموتمر االكاديمي للتغذية بصنعاء  -



- Academic nutrition Conference held in Sanna organized by Ministry of health and 

UNICEF 2013 

 المؤتمر العلمي للجامعات المنغقد في سيئون. -

 يض االول في جامعة اسيوطمؤتمر التمر -

 تمريض االول في تعز .المؤتمر  -

 /2552الندوة الخليجية الثامنة للتمريض تحت شعار : التعليم والموارد البشرية التمريضية في مواجهة التحديات  -

التمريض عن النظره لمهنة ب المؤتمر العلمي الثالث لجامعة حضرموت والمشاركة ببحث )ادراك طال  -

 م2512التمريض.

مؤتمر القلب اليمني الثامن لجمعية القلب اليمنية والمؤتمر الدولي الرابع لمنظمة حضرموت الصحية ديسمبر  -

 .م2510

 االشراف على رسائل دكتوراه في تمريض صحة المجتمع -

 الدورات التدريبية :اهم 

 –ات أعضاء هيئة التدريس مركز تنمية قدر –حضور دورات تدريبية في مجال التقويم التربوي  والبحث العلمي  -

 جامعة أسيوط.

- Attended Many short courses for human  development  and learning organized by 

development of teaching staff center at Assuit university and Hadhramout 

University.              

 بنجالدش. –عشرة ايام  في مكافحة سوء التغذيه  دورة تدريبة -

- Training Course of 10 days for management of malnutrition at Icddr,b -  

Bangladesh. 

ومكافحة العدوى وتنظيم االسرة والصحة المهنية في الصحة المدرسية دورات تدريبية في مجال الصحة االنجابية  -

 صنعاء.

- Training courses and workshop in Sana'a about Reproductive health and family 

planning, control of infection , occupational health, integrated management of 

children and counseling.          . 

االكاديمي بجامعة  نيابة الدراسات العليا ومركز التطوير-االخطاء اللغوية الشائعة في كتابة االبحاث العلميه -

 .2510يناير  10-12-حضرموت 

م بمركز 2510مايو  8 -2  -ساعات تدريبيه  8   –تصميم البرامج والمقررات الجامعية )متقدمة( لمدة يومين  -

 جامعة حضرموت. –التطوير االكاديمي 

 م2512نوفمبر  8-2التدريس المصغر"تدريبات ومناقشات" من  -

 م بمركز التطوير االكاديمي بجامعة حضرموت.2512ديسمبر 0-2الفترة من القياس والتقويم "متقدمة"في  -

 م، بمركز التطوير االكاديمي بجامعة حضرموت2512يونيو  21-25 -طرق التدريس ألجامعي -

 م،بمركز التطوير االكاديمي بجامعة حضرموت.2512يوليو  2-8كيفية كتابة مشروع بحث للحصول على تمويل،  -

م، بمركز التطوير االكاديمي 2510ابريل  21ساعات تدريبية"2يم للبرامج األكاديمية  "اعداد مخرجات التعل -

 بجامعة حضرموت.

 م .2510ابريل  20-21فعاليات اسبوع الجودة بجامعة حضرموت  -

 م2512فبراير  10-12حلقة النقاش في القوانين الجامعية في الفترة  -

 م، بمركز التطوير االكاديمي بجامعة حضرموت.2512مايو  2 –ابريل  28التحليالت االحصائية للبيانات  -

 م2510ا أبريل  –مارس  05التقييم الدوري للبرامج االكاديمية  -

 م، بمركز التطوير االكاديمي بجامعة حضرموت.2512فبراير  20-22ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي  -

 م2510سبتمبر  12-10اخالقيات واداب المهنه في الجامعات ، -

، بمركز التطوير االكاديمي بجامعة 2512مايو 2الورشة التقويمية االولى لبرنامج بكالريوس علوم التمريض، -

 حضرموت. 



نوفمبر 0-2. (MAP)االبتكار في حل المشاكل ، تطوير االداء في المؤسسات التعليمية ، والتقويم االداري للكفاءة -

 ياه وسابر الخليج ومؤسسة العون للتنمية".تنفيذ واشراف "رؤية للح 2512فبراير  0-2. و 2510

مارس  0-2 -صنعاء –تدريب المدربين على استخدام قاعدة المعلومات )هناري( في المركز الوطني للمعلومات  -

 م2512

 منصة رواق للتعليم المفتوح -م2512ديسمبر  10سبتمبر الى0صميم الدورات التفاعلية ثالثية االبعاد ت -

 منصة رواق للتعليم المفتوح م.2512مارس  01 –نوفمبر  15مقدمة في العالج المعرفي السلوكي  -

 منصة رواق للتعليم المفتوح م2512ديسمبر  18-اكتوبر 05الصدمة النفسية عند االطفال  -

 أسابيع  موسسة ادراك 2 –الصحة النفسية للطفل  -

 اسبوعين  -حل المشكالت واتخاذ القرارات  -

 محكمة علمية لمنشورة في مجالت األبحاث ا

- 1- Nurses and Midwives Practices Regarding Standard Precautions for Infection 

Prevention in MCH Centers and Labor Room at Mukalla City, Yemen, 

Hadhramout University Journal of Natural and Applied Sciences,- Yemen, 

Hadhramout University, June, (11) , No1. 

ممارسات الممرضات والقابالت لالحتياطات المعيارية لمكافحة العدوى في مراكز االمومة والطفولة وغرفة الوضع في مدينة المكال، 

جامعة حضرموت. بلد النشر جهة النشر:  11اليمن مجلة جامعة حضرموت للعلوم الطبيعية والتطبيقية. العدد ..االول.. المجلد 

 ...2512:المكال/اليمن تاريخ النشر: يونيو

- 2- Pattern of Congenital Heart Disease (CHD) Among Children Under Five Years 

Referred to Charitable Heart Foundation At Hadhramout Governorate, Yemen; 

2010/2011, andlas journal for applied sciences, Sanaa, Yemen. Jan 2015 

. 2511-2515اليمن، -حضرموت –نمط امراض القلب الخلقية بين االطفال تحت السنة الخامسة بالرجوع  لمؤسسة القلب الخيرية  -

. جهة النشر : جامعة االندلس للعلوم والتقنية. بلد النشر صنعاء/اليمن.  تاريخ 2الثالث. المجلد  مجلة االندلس للعلوم التطبيقية العدد:

 م 2510النشر  يناير

3- Factors that hinder clinical learning practices of baccalaureate nursing student interns 

in Yemeni Teaching Hospitals. Sanaa University Journal , Dec 2014. 

مجلة جامعة صنعاء للعلوم الطبية العدد  .العوامل المعيقه للتعليم الفعال لطالب تمريض االمتياز في مستشفيات الثوره والكويت /اليمن

 م 2512.... جهة النشر جامعة صنعاء. بلد النشر:اليمن. تاريخ النشر: ديسمبر 2، المجلد 1

4- Perspectives about women's abuse between a sample of male and female workers at 

Hadhramout University, Al-Mukalla City, Yemen. 

 اليمن. -وجهات النظر حول اإلساءة إلى المرأة بين عينة من الرجال والنساء العاملين في جامعة حضرموت بمدينة المكال

 .2512 يونيو 12المجلد  -السادسالعدد –  التطبيقية مجلة االندلس للعلوم

5- Undergraduate Nursing Students' Perception about the Image of The Nursing 

Profession At Al-Mukalla City, Yemen 

  اليمن -تصور طالب التمريض الجامعي عن شكل مهنة التمريض في مدينة المكال

2512 –مجلة المؤتمر الثاني لجامعة حضرموت   

 

 Signature التوقيع :

 


