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 الشهادات العلمية :

  جامعة أم درمان اإلسالمية سنة  (،ممتاز)دكتوراه في الشريعة والقانون بتقدير
الفرقة بين الزوجين وآثارها في قانوني االحوال الشخصية  "بعنوان م2009

(.)دراسة فقهية مقارنة "اليمني والسوداني

  اإلسالميةدرمان  جامعة ام جداً( جيد)بتقدير ماجستير في الشريعة والقانون-
فقهية مقارنة"(.  اليمن "دراسةالعقود بدولة  )توثيق م، بعنوان2004 سنة

 م.1992جامعة عدن سنة  عام،قانون  بكالوريوس 
 الخبرات العملية :

   اآلن.م وحتى 2014حضرموت من نوفمبر  القانون جامعةنائبة عميد كلية 

 م 2014انون بجامعة حضرموت من سبتمبر عضو هيئة التدريس بكلية الق
اآلن.وحتى 

 وحتى  2010نائبة عميد كلية البنات سيئون، جامعة حضرموت من اكتوبر
م2014 أغسطس

  عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية كلية البنات سيئون بجامعة
م.2014 وحتى سبتمبرم 2009حضرموت من ديسمبر 

 وحتى 1993 االبتدائية منغيل باوزير  رئيسة قلم التوثيق بمحكمة
م.2009ديسمبر

  م.1993-1992من االبتدائيةرئيسة قلم التوثيق بمحكمة المكال 

  م.1987/1988ال دراسيمديرية حجر للعام  والتعليم،مدرسة بوزارة التربية 

  م(2008دورة )باوزير نائبة رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني غيل
 مهارات:

  البريطانية(المرأة والتكنولوجيا من منظمة سول  برنامج)كمبيوتر دبلوم .  

  البريطانية(المرأة والتكنولوجيا من منظمة سول  برنامج)المهارات دورة . 

 جوائز :



جائزة رئيس الجمهورية ألفضل البحوث العلمية ) مركز جامع عمر للبحوث 

 هـ ( .1428والدراسات م/حضرموت

 يبية:الدورات التدر

  ديسمبر  17 -15إعداد المتطوعات وتحفيز المساهمة المجتمعية

 م.برعاية جمعية رعاية األسرة اليمنية.1998

  م ــ برعاية اللجنة الوطنية 2005ديسمبر  28 – 24الحقوق القانونية للمرأة

للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان .

  اية اللجنة الوطنية للمرأة.م ،برع2006الحقوق السياسية للمرأة ـ  صنعاء عام

  يا فيوالتكنولوجتدريب المدربين في المهارات الوظيفية الخاصة ببرنامج المرأة 

برعاية منظمة سول لرعاية  باوزير،م.غيل 2007أكتوبر  31-27الفترة من 

المرأة والطفل البريطانية.

  م.2009 باوزير عام االجتماعي، غيلدمج النوع

 مركز  م برعاية20121مايو  10-9معي في الفترة من   طرق التدريس الجا

التطوير األكاديمي بجامعة حضرموت.

  م برعاية مركز 2012مايو  31- 30القياس والتقويم التربوي في الفترة من

التطوير األكاديمي بجامعة حضرموت.

  " ديسمبر 11ـ 10في الفترة من التدريس المصغر " تطبيقات ومناقشات

م برعاية مركز التطوير األكاديمي بجامعة حضرموت.2012

  ديسمبر 26- 25تصميم البرامج والمقررات الجامعية "متقدم" في الفترة من

م برعاية مركز التطوير األكاديمي بجامعة حضرموت.2012

 11-10من  ترةاالستخدام األمثل للتقنيات التعليمية في التدريس الجامعي في الف 

م برعاية مركز التطوير األكاديمي بجامعة حضرموت. 2013إبريل 

  مركز التطوير األكاديمي بجامعة  م، برعاية16/5/2013 الفعّال، فيالتدريس

حضرموت 

  يونيو  13-8بناء القدرات في مجال التجارب الدولية في الفدرالية للفترة من

م بيروت لبنان.2014


