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الدورات التدريبية التأهيلية الداخلية وشهادات اخلربة
 دبلوم حاسوب سنتين.
 دبلوم سكرتارية ستة أشهر .


شهادة مدرب لغة اإلشارة للصم من مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة .

 شهادة مدرب لغة اإلشارة للصم من المجلس الثقافي البريطاني .
 شهادة خبرة في مجال لغة اإلشارة من جمعية الصم والبكم المركز الرئيسي .
 شهادة خبرة في مجال لغة اإلشارة من مدرسة األمل للصم وضعاف السمع .
 شهادة خبرة في مجال تأهيل ذوي التحديات السمعية من مدرسة األمل للصم وضعاف السمع .
 شهادة مدرب في مجال لغة اإلشارة من جمعية الصم والبكم محافظة إب .
 شهادة تدريب في الدمج في األعمال اإلنسانية من المنظمة الدولية للمعاق هانديكاب أنتر ناشيونال .
 شهادة تدريب في التقييم السريع لحماية األطفال في حاالت الطوارئ ( دراسة – تحليل ) من مؤسسة
حماية األطفال .
 شهادة تدريب في مجال التخطيط  -صياغة المشاريع – إعداد التقارير – وضع الموازنات وإخالئها .
 شهادة مشاركة في الندوة الخاصة بالتدخل المبكر في اليمن  ..الواقع وسبل التطوير التي إقامتها جمعية
الصم .

 شهادة تدريب لناشري التوعية بمخاطر األلغام والقذائف الغير متفجرة ومخلفات الحروب و الغارات
الجوية مقدمة من منظمة اليونيسيف والبرنامج الوطني للتعامل مع األلغام .
 شهادة مدرب بخبرة وتميز في مجال الترجمة والتدريب من جمعية الصم والبكم المركز الرئيسي .
 شهادة مشاركة في ورشة العمل التي أقامها قطاع المناهج والتوجيه بوزارة التربية والتعليم حول آلية
وشروط وضع االمتحانات الوزارية للصم والتي تمثلت مشاركتي في بتقديم ورقة عمل .
 شهادة خبرة في مجال لغة اإلشارة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة صنعاء .
 شهادة مشاركة في ورش العمل التي أقيمت ضمن فعاليات األسبوع العالمي للصم ( المناهج الدراسية
للصم الواقع وسبل التطوير – التوعية واإلرشاد في التعامل مع األطفال الصم – لغة اإلشارة اليمنية ..
المصطلحات المتداولة ومتطلبات التوسعة والتحديث ) .
املشاركات اخلارجية
 مشاركة في الملتقى السابع للجمعية الخليجية لإلعاقة بعنوان ( اإلعاقة واإلعالم  ..عالقة تفاعلية
ومسئولية متبادلة ) بمملكة البحرين 2006م .
 مشاركة بورقة عمل في مجال دمج المعاقين في المدارس العامة في الورشة اإلقليمية لألطر العاملة في
مجال تعليم الفئات من ذوي االحتياجات الخاصة التي نظمتها اللجنة العربية للتربية والثقافة والعلوم
اليونسكو بدولة الكويت 2007م .
 المشاركة في الملتقى العربي لمدربي اإلعاقة بالمملكة األردنية الهاشمية والتي نظمتها األكاديمية األردنية
للتوحد بالتعاون مع الجامعة األردنية .2008
 المشاركة في المؤتمر العلمي الثاني الخاص باالتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم الجمهورية العربية
السورية 2008م .
 المشاركة في زيارة تبادل الخبرة مع المنظمات العاملة مع الصم بمملكة الدنمارك .2009
 المشاركة في المؤتمر اإلقليمي مساواة الذي نظمته المنظمة العربية للمعاقين تحت شعار ( حقوق النساء
ذوات اإلعاقة ) بجمهورية مصر العربية 2012م .
 المشاركة في ملتقى تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات خدمة لذوي اإلعاقة بجمهورية مصر العربية
2013م .
 المشاركة في الندوة القومية حول تشغيل المعاقين وفرص العمل التي نظمتها منظمة العمل العربية
بالمملكة األردنية الهاشمية 2014م .
الدروع احلاصل عليها

 درع اإلنجاز من وزارة التعليم العالي وأمانة العاصمة صنعاء
 درع العمل التطوعي من جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم بالمركز الرئيسي صنعاء .
 درع الحوار الوطني من جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم بالمركز الرئيسي صنعاء .
 درع جمعية الصم والبكم بمحافظة إب
املناصب التي تقلدها -:
 مسئول تعليمي بجمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم األمانة 2008-2005م .
 مديرا ً للشئون المالية واإلدارية بجمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم األمانة 2010-2008م .
 عضو اللجنة الوطنية العليا لرعاية وتأهيل المعاقين 2012 - 2006م .
 مشرف مشاريع دمج األطفال الصم بالمدارس العامة الممول من الصندوق االجتماعي للتنمية 2014
وحتى 2017م .
 مسئول الدائرة االجتماعية والصحية باالتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين 2012 -2006م .
 رئيس فرق التوعية الميدانية الخاصة بتعليم الصم بطرق وخطوات القيد والتسجيل لالنتخابات الرئاسية
فبراير 2006م محافظة عدن والممول من البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة .
 رئيس فرق التوعية الميدانية الخاصة بالصم للتعريف بخطوات االقتراع في االنتخابات الرئاسية سبتمبر
2006م بمحافظات ( ذمار – إب – تعز ) والممول من منظمة أيفس لدعم األنظمة االنتخابية .
 نائب رئيس اللجنة التنفيذية لألسبوع العاشر لألصم اليمني والذي أقيم بعنوان ( معا ً إلزالة الحواجز بين
األصم ورجل األمن ) 2008م
 رئيسا ً للجنة التنفيذية لفعاليات األسبوع الحادي عشر للصم باليمن والذي أقيم تحت شعار ( التعليم للجميع
بمنهجيات ووسائل وبرامج تراعي الفروق بين الجميع ) أغسطس 2009م .
 عضو الفريق الفني الخاص بتقييم أداء الجمعيات المعنية بالمعاقين ( الحديدة – ريمه – حجة –
المحويت) المكلف من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين 2011م.
 رئيس الفريق الفني الخاص بتقييم أداء الجمعيات الخاصة بالمعاقين ( شبوة – سيئون – المكال – المهرة
) المكلف من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين 2012م.
 عضو الفريق تقييم األنشطة التعليمية في جمعيات ومراكز المعاقين ( المحويت – محافظة صنعاء )
2015م.
 مديرا ً للشئون المالية واإلدارية بمؤسسة صروح للتنمية االجتماعية سبتمبر 2014م وحتى اآلن .
 أمين عام للجنة التنفيذية لألسبوع الثاني عشر لألصم اليمني تحت شعار ( ألجل الوطن  ..معا ً لدعم
الحوار الوطني ) 2014م

 مديرا ً إلدارة التخطيط والمشاريع بجمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم باألمانة  2013وحتى اآلن .
 مدربا ً للدورة التدريبية في لغة اإلشارة الخاصة بالموجهين بمكتب التربية والتعليم باألمانة .
 مدربا ً للدورة التأسيسية في لغة اإلشارة لمنظمات ومؤسسات معنية بحماية الطفل بمؤسسة صروح
للتنمية االجتماعية .
 مدرب للدورة التدريبية في لغة اإلشارة والتي استهدفت  100مشارك وأقيمت بكلية اآلداب بجامعة
صنعاء .
 عضو فريق المسح واإلحصاء القبلي لمشروع التوعية للصم والمجتمع المحيط بمخاطر االلغام ومخلفات
الحرب في محافظات األمانة – عمران – صنعاء – ذمار – البيضاء  -مأرب
 شهادات املشاركة والشكر والتقدير يف الفعاليات املختلفة
 شهادة تكريم لمعلمي الصم من مدرسة المستقبل للصم وضعاف السمع ومكتب التربية باألمانة .
 شهادة تفوق من جامعة أزال للتنمية البشرية كلية التربية الخاصة .
 شهادة شكر وتقدير في عيد المعلم من المنطقة التعليمية بمديرية معين .
 شهادة مشاركة في أسبوع األصم اليمني بعنوان ( التعليم للجميع بمنهجيات ووسائل وبرامج تراعي
الفروق بين الجميع )
 شهادة شكر وتقدير من الجمعيات والمراكز والمدارس الخاصة بذوي اإلعاقة في أمانة العاصمة .
 شهادة في مجال الخدمة االجتماعية من أمانة العاصمة صنعاء .
 شهادة شكر وتقدير من وزارة السياحة كوني مشرف البرامج الخاصة بالعرس الجماعي الثاني للصم
بمهرجان صيف صنعاء 2014م .
 شهادة شكر وتقدير من مدرسة المستقبل للصم وضعاف السمع .
 شهادة شكر وعرفان من محافظ محافظة عمران وجمعية الصم بالمحافظة .
 شهادة تقدير من أمانة العاصمة صنعاء وجامعة أزال للتنمية البشرية
 شهادة شكر وتقدير من جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم .
 شهادة شكر وتقدير من المجلس المحلي بمديرية رداع البيضاء وجمعية الصم بالمحافظة .
 شهادة مشاركة في اليوم الوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة مقدمة من الجمعيات النوعية للمعاقين باألمانة .
 شهادة شكر وعرفان من محافظ محافظة المحويت للمشاركة في اليوم الوطني للمعاقين .
 شهادة شكر وتقدير من جمعية الصم والبكم األمانة لإلسهام في إنجاح فعاليات اليوم العالمي للمرأة

