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 اليمنية الجمهوريةالمكال ــــ حضرموت ــــ  :          العنــــــوان 

 ةيمني:              الجنسية

 844521111 - 899179117 :       رقم الجوال   
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 المؤهالت العلمية

 

 م4002 – 4002

حضرموت للعلوم والتكنولوجيا  ةجامعب لبناتا ةكلي من في رياض االطفال درجه بكالوريوس

 م 2448 - 2442

  ممتاز: تقــدير التخـــرج

 .حتهتغذية الطفل وتأثير األغذية المعدة منزلياً والوجبات الخفيفة الجاهزة في ص بحث التخرج:

هذه الدراسة تعنى بدراسة المأكوالت من حيث استهالكها واضرارها بين طالب المدارس لمدينة 

 اليمن. –حضرموت  –المكال 

كعينة  وبعض أولياء األمور سنوات، 2-1من عمر  أطفال الروضةهذه الدراسة قد اخذت 

ألطفال الجاهزة عينة من مغلفات حلويات وأطعمة ا 991اضافة إلى تحليل مكونات للدراسة، 

 والمعلبة المحلية والمستوردة.

وقد توصلت الدراسة إلى أن بعض السلع الغذائية كأغذية األطفال تعد مغشوشة ألنها لم تستوف 

أن بعض المنتجات المستوردة تحوي مواد مضافة  بالجودة، كماالشروط والمقاييس الخاصة 

طان واالضطرابات المعوية تسبب أمراض تتراوح بين الخطرة وقلية الخطورة كالسر

 ت المستوردة عن المحلية لجودتها.والحساسية، أيضاً تفضيل األطفال للمنتجا
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 اللغات

 العربية :األم اللغة  

 التوظيف

 

 حتى االن  – 4002

 : مؤسسة االمل الثقافية االجتماعية النسوية.جهة التوظيف

 : المسؤوليات

 عضو مجلس أمناء ومديرا تنفيذيا للمؤسسة. (9

 طبيق خطط اإلدارة التنفيذية واالشراف عليها.ت (2

متابعة األنشطة والتنظيم لها وتقسيم المهام على االفراد واإلدارات ذات  (5

 العالقة.

المشاركة في وضع الخطط والموازنة العامة للمؤسسة ومتابعة التنفيذ ومراقبة  (1

 الخطط.

واالشراف على تنظيم المناسبات واالحتفاالت العامة التابعة ألنشطة المؤسسة  (1

 تنفيذها.

 رفع التقارير الخاصة بتنفيذ األنشطة واعداد التقرير الختامي للمؤسسة. (2

 

 م4002 – 4002

 : مؤسسة االمل الثقافية االجتماعية النسوية جهة التوظيف

 : المسؤوليات

 عضو مجلس أمناء للمؤسسة. (8

 مشارك في وضع الخطط والسياسيات السنوية للمؤسسة. (7

 التي تقوم بها المؤسسة وتقييمها. متابعة األنشطة (1

 وضع خطط األنشطة السنوية والمشاركة في التنظيم لها. (94

 وضع الرؤى التطويرية لعمل المؤسسة والسعي لتنفيذها. (99

 

 حتى االن  – 9400

 جامعة حضرموت للعلوم –كلية البنات  –قسم رياض االطفال : جهة التوظيف
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 : المسؤوليات

 عضو هيئة تدريس مساعدة. (92

 .امتحانيهلجنة  عضو (95

 .مسؤولة تنظيم االنشطة الطالبية وتنسيق ورش العمل (91

 

 التدريب

 

  م2441، في برنامج طموح بال حدود من مايكروسوفتدورة 

  م.2441 سكرتارية،دبلوم 

  م2441 الوظيفة،دورة في المهارات 

  م.2441،في تدريب المدربين دورة 

 

 

 المهارات

 

  (بوينتباور  – كسلإ – )ووردإلمام ممتاز بمهارات الحاسوب. 

 .مهارة عالية في كتابة التقارير بشكل ممتاز 

 تقديرية من جامعة حضرموت للعلوم وذلك للمشاركة الفعالة في  على شهادة ةحائز

 .م2442اسبوع الطالب الجامعي 

  حائزة على شهادة تقديرية من االتحاد العام لطالب جامعة حضرموت للمشاركة

 م.2441ة الثقافية التي ينظمها االتحاد الفاعلة في االنشط

  حائزة على شهادة تقديرية من مكتب التنظيم الطالبي المحلي للتجمع اليمني

ساحل حضرموت وذلك تقديرا للجهود المبذولة في التحصيل العلمي  – لإلصالح

 م.2448 -2442للعام الجامعي والحصول على المرتبة االولى في المستوى الرابع 

 مديرية غيل باوزير  –شهادة شكر وعرفان من جمعية التنمية االجتماعية  حائزة على

محافظة حضرموت وذلك للمشاركة الفاعلة في انجاح مشروع مخيم الطفل  –

 م.2441المتميز االول 
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  الدرر الحضرمية( )والتكنولوجيا حائزة على شهادة شكر وتقدير من منتدى المرأة

للمشاركة والمساهمة في انجاح فعاليات المنتدى التابع لجمعية التنمية االجتماعية 

 م.2441

  حائزة على شهادة شكر وعرفان من مؤسسة العون )مشروع متميزون( على

الذي يهدف الى تأهيل طالب المشاركة الفاعلة الطوعية في انجاح مشروع متميزون 

لعام وطالبات المدارس االساسية والثانوية في الجوانب العلمية والتربوية خالل ا

 م.2492 – 2499الدراسي 

 ( حائزة على شهادة شكر وتقدير من مشروع دلفي التابعBritich Council )

وذلك لحضور البرنامج التدريبي في كتابة المشاريع  األكاديميومركز التطوير 

 م.2492المقترحة البحثية للماجستير والدكتوراه 

 ق التطوعية )مؤسسة العون( حائزة على شهادة شكر وعرفان من برنامج انسان للفر

 . 2492وذلك للجهود المبذولة في انجاح برنامج انسان للفرق التطوعية 

 

 المرجع

 

  الدكتورة/ أبها عبدالله باعويضان، رئيس مجلس األمناء، مؤسسة االمل الثقافية

 االجتماعية النسوية، المكال، م/ حضرموت، الجمهورية اليمنية

  dr.abha2010@hotmail.comايميل:  

 771015397 967+هاتف رقم: 

  الدكتورة / فتحية محمد باحشوان، نائب رئيس مجلس األمناء، مؤسسة االمل الثقافية

 االجتماعية النسوية، المكال، م/ حضرموت، الجمهورية اليمنية

 comfamb2011@yahoo. ايميل:  

 771100959 967+هاتف رقم: 
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