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بكالوريوس خدمة اجتماعية قسم تنمية مجتمع بتقدير عام ممتاز األول على الدفعة.
دبلوم عالي في التربية الرابع على الدفعة بتقدير عام جيد جدا مرتفع .

دورات متقدمة في تطبيق برامج التربية الخاصة من المملكة االردنية الشقيقة وعدد من الدول
حاصل على TOTمن الصندوق االجتماعي للتنمية – المقر الرئيسي
العمل الحالي -:

مسئول العالقات العامة والمشاريع و مدرب لدى جمعية النخبة للتنمية البشرية في مجال  TOTفرع اليمن.
مدرب واستشاري وطني مع الصندوق االجتماعي للتنمية .
مدرب لذوي االعاقة بمكتب التربية باألمانة  /مذيع لغة في قناة اليمن الفضائية.
خبير معتمد لدى مفوضية الشئون االجتماعية بالجامعة العربية في مجال التدريب االشاري.
معد مشاريع تنمويه اخرها مشروع توعية الصم والمجتمع المحيط مع اليونسيف
معد مواد تدريبيه في مجاالت السلم االجتماعي _التنميه المجتمعيه  -اعداد المدربين _ المعالجه النطقيه -
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الخبرات -:
استشاري ومدرب وطني لدى وحدة الحماية بالصندوق االجتماعي للتنمية
معد مشاريع ومدرب في مجال السلم االجتماعي
خبير و مدرب في مجال اللغة االشارية العربية
معد برامج تلفزيونية فئوية (خاصة بذوي اإلعاقة )
خبرة في مجال إعداد النشرات والتحقيقات واالستطالعات
مدرب في مجال TOT
معد تصورات و سناريوهات للفالم والريبورتاجات كان أخرها فلم (( كلنا شركاء )) مع اوكسفام البريطانية
دورات تدريبية نفذتها في مجال السلم االجتماعي والحشد والمناصرة وإعداد المدربين
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دربت حول االتفاقية الدولية لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة واليات الحشد والمناصرة لمدراء المكاتب التنفيذية
بمحافظة ذمار ضمن مشروع مساواة بتمويل من منظمة هند كاب انترناشونال 0833م
دربت حول االتفاقية الدولية لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة لمدراء المكاتب التنفيذية بمحافظة عمران ضمن
مشروع مساواة بتمويل من منظمة هند كاب انترناشونال 0833م
تسيير وادارة ندوة حق ذوي االعاقة في العمل والتي عقدت في االمانة لمدراء مكاتب الخدمة المدنية باألمانة و
عمران وحجة وتعز وديوان الوزارة والجهات المعنية باألشخاص ذوي االعاقة 0833م
دربت على القبول باالختالف والتباين بدعم من المجلس الثقافي البريطاني 0834/1/30م مؤسسة صروح
دربت في مجال السلم االجتماعي ما يسمى مثلث التعايش في 0839 /0م
دربت في مجال إعداد المدربين  TOTفي محافظة المهرة مديرية الغيضة وأشرفت على التطبيق العملي
للمتدربين خالل الفترة من 3مارس وحتى 31مارس  0830كجانب نظري وتطبيق داخلي ثم إشراف على
التطبيق الخارجي لمدة  1أيام في عدد من مديريات المهرة برعاية محافظ المحافظة وبأشراف جمعية النخبة.
دربت في مجال السلم والقبول باالختالف لعدد من منظمات المجتمع المدني في محافظة المهرة بتمويل
مؤسسة النماء االجتماعية التنموية اإلنسانية للفترة من 31وحتى 30فبراير 0830م
يوم تدريبي في السلم وفق القبول باالختالف لتنمية الذات موجه لذوي اإلعاقة الحركية وعدد من الجهات
المهتمة برعاية جمعية المعاقين حركيا بمحافظة المهرة  01فبراير  0830م

معد وميسر ورشة عمل ( االعالم بين واقع التنفيذ والطموح المأمول ) في المهرة خالل 30-38إبريل 0830م
إعداد مادة تدريبية في مجال القبول باالختالف وفق مثلث التعايش ( أنا  ,االخر  ,القبول )
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الدورات التدريبية التي حصلت عليها -:
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دورة تدريبية ضمن إعداد فريق المدربين الوطنيين في الصندوق االجتماعي للتنمية – صنعاء TOT
الدورة التدريبية الوطنية حول التأهيل المجتمعي ومشاريع إدرار الدخل صنعاء خالل الفترة 00 -08سبتمبر3
779م بالتعاون ما بين وزارة الشئون االجتماعية والعمل والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة
دورة في مجال التعامل مع الناس بتمويل ورعاية منظمة رادا بارنن السويدية
دورة في مجال أعداد المشاريع بطريقة التفكير المنطقي بتمويل ورعاية رادابارنن السويدية
دورة مجال التشريعات الخاصة بالمعاقين بالتعاون ما بين وزارة الشئون االجتماعية والعمل والبرنامج اإلنمائي
لألمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية .
دورة تدريبية في تنمية المهارات اإلدارية والقيادية
دورة في مجال التأهيل المجتمعي بجمعية األمان بالعاصمة صنعاء
دورة مجال التعزيز المؤسسي بالشراكة مع المنتدى الديمقراطي وبرنامج استجابة تمويل used
دورة في مجال الدمج االنساني في حاالت الطوارئ من منظمة هند كاب انترناشونال
دورة في مجال المساحات الصديقة والتخطيط االستراتيجي واعداد التقارير وكتابة المشاريع من مؤسسة حماية
الطفل بتمويل من منظمة اليونيسف للعام  0831م

مشاركات اإلعداد للقواميس اإلشارية المحلية
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شاركت في إعداد القاموس اإلشاري اليمني النسخة األولى
شاركت في إعداد القاموس اإلشاري اليمني الموحد اإلصدار الحالي

القاموس اإلشاري العربي الموحد
شاركت في ورشة توحيد لغة اإلشارة العربية بدولة قطر الشقيقة خالل الفترة  07-37ديسمبر 0881م
.3
شاركت في الدورة التدريبية للقاموس اإلشاري العربي الموحد التي انعقدت بدولة قطر الشقيقة خالل الفترة 30وحتى 3
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1فبراير 0889م
دربت في الدورة التدريبية الخاصة بالقاموس اإلشاري العربي الموحد التي عقدت بدولة االمارات العربية المتحدة
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خالل الفترة  4إلى  34نوفمبر  0889م
دورة على القاموس اإلشاري العربي الموحد الجزء األول في جمعية اإلرادة للصم بمحافظة ذمار بدعم هولندي خالل
.4
الفترة 31إلى 00أغسطس 0889م
األعمال التي أشغلها أالن -:
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مدرب وطني و استشاري ضمن وحدة الحماية مع الصندوق االجتماعي للتنمية
أُعيد انتخابي كعضو في المكتب التنفيذي لالتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين أشغل منصب رئيس
دائرة الثقافة واإلعالم باالتحاد .
عضو اللجنة العليا لرعاية وتأهيل المعاقين التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء .
مذيع لغة اإلشارة في التلفزيون القناة – الفضائية اليمنية منذ عام 0888م إلى أالن
معد برامج فئات فئوية ( المعاقين ) في التلفزيون تم بث حلقات في عدد من الدورات البرامجية منها وقد أ
طلقت عليها هذه األسماء ( إرادة اإلنسان  /صرح العطاء  /إرادة اإلنسان ومايو ).
مدير تحرير صحيفة االتحاد الخاصة بذوي اإلعاقة .
مدرب لالشخاص ذوي اإلعاقة بقرار من أمين العاصمة
رئيس مؤسسة للصروح للتنمية االجتماعية
مسئول التدريب والتأهيل في مؤسسة النماء االجتماعية التنموية اإلنسانية بمحافظة المهرة .

دورات المعالجة النطقية للصم التي دربتها
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دورة في مجال المعالجة النطقية لمعلمي ومعلمات فصول الدمج بمحافظة صعدة خالل  3/03وحتى 0830/3/01م
دورة في مجال المعالجة النطقية لمعلمي ومعلمات الجمعية ومركز النور و فصول الدمج لمدينة المكال ومعلمان عن م
حافظة شبوة و محافظة المهرة ومدينة سيئون وقد عقدت بمدينة المكال بمحافظة للفترة 9/34وحتى 0830/9/ 08م
دورة في مجال التدريبات النطقية لمعلمي ومعلمات الصم التابع لجمعية اإلرادة للصم بمحافظة ذمار 0889م
دورة في مجال المعالجة النطقية لمعلمي الصم بمدرسة معاذ باألمانة 0880م
دورة في مجال المعالجة النطقية لمعلمي الصم بمديرية حديبو سقطرة 0831م
دورة في مجال المعالجة النطقية لمعلمي الصم بمديرية ريدة محافظة عمران خالل العام 0834م
دورة في مجال المعالجة النطقية لمعلمي الصم بمحافظة المهرة خالل إكتوبر  0839م

الدورات التدريبية االشارية (التي عملت بها مدرباً )
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دورة في مجال لغة اإلشارة اإلصدار األول خالل الفترة من 0883/9/09 -34م والذي أقامتها جمعية اإلرادة لرعاية وتأهيل
الصم بمحافظة ذمار للمعلمين والمعلمات بدعم من الصندوق االجتماعي للتنمية
دورة في مجال لغة اإلشارة بمركز النور بالمكال والتي أقيمت لمعلمين بدعم من الصندوق االجتماعي للتنمية
دورة األمل لمعلــــــمي ومعلمات الصم وضعاف السمع في مجال لغة اإلشارة خالل الفترة من 0883/9/09 -34م والتي
أقيمت بتمويل من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بصنعاء
أول من درب الصم والبكم على تقديم األغنية واألنشودة بلغة اإلشارة على مستوى الوطن كامالً وقدمتها في عدت مناسبا وأسابيع الصم
دورة على القامـوس اإلشاري اليمني الموحـد اإلصدار الحالي في محافظة المحويت لعدد من المعلمين والمعلمات خالل الفترة 3/18-33/33
0880/3م بدعم من الصندوق االجتماعية للتنمية
دورة تدريبية في مجال لغة اإلشارة للمعلمين والعاملين بجمعية الصم بعمران بدعم من الصندوق االجتماعي للتنمية 0881م
دورة تدريبية في مجال طرائق إعداد المشاريع للمعلمين والعاملين بجمعية الصم بعمران بدعم من الصندوق االجتماعي للتنمية 0881م
دورة على القامـوس اإلشاري اليمني الموحـد اإلصدار الحالي في محافظة إب لعدد من المعلمين والمعلمات خالل الفترة من 0881/0/1وح
تى 0881/0/00م بدعم من الصندوق االجتماعية للتنمية
دورة على القامـوس اإلشاري اليمني الموحـد اإلصدار الحالي في أمانة العاصمة لعدد من المعلمين والمعلمات التابعين
لمدرس الدمج بمكتب التربية باألمانة وبدعم من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين .
دورة في مجال التدخل المبكر لمعلمي ومعلمات جمعية اإلرادة لرعاية وتأهيل الصم بمحافظة ذمار
دورة الدورة التأسيسية لمعلمي ومعلمات الصم على القاموس اإلشاري اليمني الموحد (اإلصدار الحالي ) خالل الفترة من 0880/0/34-7م
في صعدة التابع لجمعية المعاقين بتمويل من صندوق المعاقين
دورة تأسيسية لمعلمي ومعلمات الصم على القاموس اإلشاري اليمني الموحد(اإلصدار الحالي ) خالل الفترة من 0880/1/3-0/08م في مر
كز المعاقين بمديرية يريم محافظة إب بتمويل من صندوق المعاقين
دورة في مجال القاموس اإلشاري اليمني الموحد(الحالي)في لمعلمي ومعلمات محافظة إب خالل الفترة من 0/39وحتى 0880/7/1م
دورة في مجال القاموس اإلشاري اليمني الموحد(اإلصدار الحالي ) في األمانة خالل الفترة من 3/31وحتى 0838/0/4م
لعدد  31معلم ومعلمة في التربية الشاملة في محافظات (مأرب – صعده– المحويت – عمران
دورة في مجال القاموس اإلشاري اليمني الموحد(اإلصدار الحالي ) في محافظة حجة لمعلمي ومعلمات فصول دمج ذوي
اإلعاقة السمعية بتمويل الصندوق االجتماعي للتنمية خالل الفترة من 0838/1/9_1/01م
دورة في مجال القاموس اإلشاري اليمني الموحد(اإلصدار الحالي ) خالل الفترة من 38/0وحتى 0838/38/34م م .صعده
دورة في مجال القاموس اإلشاري اليمني الموحد(االحالي ) لمعلمي ومعلمات عمران خالل الفترة من 38/18وحتى 0838/33/31م
دورة في مجال القاموس اإلشاري اليمني الموحد(اإلصدار الحالي) خالل الفترة من  9/08وحتى 0838/0/0م خمر م .عمران
دورة في مجال القاموس اإلشاري اليمني الموحد لمعلمي ومعلمات محافظة المهرة خالل الفترة من 0830/1/7م وحتى 0830/1/03م
دورة في مجال القاموس اإلشاري اليمني الموحد لمعلمي ومعلمات سيئون بمحافظة حضرموت للفترة  0833/0/1وحتى 0833/0/37م
دورة في مجال القاموس اإلشاري اليمني الموحد لمعلمي ومعلمات محافظة شبوة خالل الفترة من 0830/1/1م وحتى 0830/1/39م
دورة في مجال القاموس اإلشاري اليمني الموحد لمعلمي ومعلمات محافظة المهرة خالل الفترة من 0830/1/7م وحتى 0830/1/03م
دورة في مجال القاموس اإلشاري اليمني الموحد لمعلمي ومعلمات مديرية سقطرة سابقا ً محافظة سقطرة االن خالل الفترة من
 0831/4/08م وحتى 0831/1/0م
دورة في مجال القاموس اإلشاري اليمني الموحد لمعلمي ومعلمات محافظة عمران االن خالل للفترة من 0831/0/04م وحتى 0831/7/1
دورة في مجال القاموس اإلشاري للمعلمين وخريجي الخدمة االجتماعية وعلم النفس بجامعة صنعاء أكتوبر 0839م تمويل شركة سبأ فون
دورة في مجال القاموس اإلشاري اليمني الموحد لمعلمي ومعلمات محافظة المهرة خالل نوفمبر  0839م
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المشاركة في اإلعداد وتنفيذ اليوم الوطني للمعاقين( 3777/70/79/71م ) وترأست اللجنة الثقافية في تلك المشاركات ا
لتي كانت تبدأ باالحتفال ثم مخيمات ثقافية ورياضية
المشاركة في الندوات والمؤتمرات المحلية الخاصة بالمعاقين
اإلعداد والتنفيذ ألسبوع األصم ( األول – الثاني – الثالث – الرابع ) وترأست اللجنة الثقافية ألربع سنوات
شاركت في أسبوع األصم الثالث والرابع لجمعية اإلرادة لرعاية وتأهيل الصم – ذمار
مشارك في ندوة(ظاهرة الضعف في مهارتي القراءة والكتابة لدى الصم والبكم أسبابها وطرق معالجتها)

المشاركات الخارجية -:
شاركت في المؤتمر الثامن للصم في أمارة الشارقة بدول اإلمارات العربية المتحدة 0888م
شاركت في مؤتمر تطوير وتوحيد خط برايل للمكفوفين بالمملكة العربية السعودية 0884م
شاركت في دورة تمكين االشخاص ذوي االعاقة في المنطقة العربية والتي عقدة بمقر الجامعة العربية خالل
 33-38مارس 0887م
شاركت في دورة مناصرة قضايا اإلعاقة تونس 09-01مارس 0881م
المؤتمر السادس لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة  :رصد الواقع واستشراف المستقبل بمعهد الدراسات
التربوية بجامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية
مشارك في مؤتمر حقوق الطفل العربي بالقاهرة مصر والتكنومعلوماتية بورقة عمل بعنوان اإلعاقة
والتكنومعلوماتية وقد حصلت شهادة قبول نشر ورقة البحث ضمن الكتاب الذي سيصدر عن المؤتمر
شاركت كعضو في اللجنة العليا للمهرجان المسرحي الثاني لذوي اإلعاقة بدول مجلس التعاون بدول االمارات ا
لعربية المتحدة والمسئول المباشر للفريق المسرحي اليمني 0833م.
شارك ت في مؤتمر مساواة الذي عقد بالقاهرة برعاية من منظمة هند كاب انترناشونال
شاركت كعضو في اللجنة العليا للمهرجان المسرحي الثالث لذوي اإلعاقة بدول مجلس التعاون بمملكة
البحرين الشقيقة والمسئول المباشر للفريق المسرحي اليمني . 0834
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شهادة شكر وتقدير من نادي األمير علي بن الحسين (الزرقاء -األردن ) عقب دورة دبي للقاموس اإلشاري
العربي التي عملت فيها كخبير مدرب
شهادة شكر وتقدير من نادي األمير علي بن الحسين (عمان -األردن )
شهادة تقديرية من اللجنة السعودية لرياضة الصم
درع األسبوع الرابع لألصم اليمني
درع اإلصدار الثاني للقاموس اإلشاري العربي من دولة قطر
درع وزارة الشئون االجتماعية بدولة اإلمارات عقب مشاركتي ضمن مدربي دورة دبي 0889/33/34-4م
درع المتدربين بسيئون بمحافظة حضرموت عقب تنفيذي لدورة لغة اإلشارة
درع اللجنة السعودية في مهرجان مسرح ذوي اإلعاقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة 0833/33/33م
درع المتدربين بالمكال عاصمة محافظة حضرموت عقب تنفيذي لدورة المعالجة النطقية
شهادة تقديرية من وزارة التربية والتعليم بمناسبة عيد المعلم 0880-0888م
شهادة تقديرية من وزارة التربية والتعليم منطقة معين التعليمية بمناسبة يوم المعلم
شهادات تقديرية من اللجنة الوطنية العليا إلنجاح فعاليات اليوم الوطني للمعاقين 7ديسمبر
شهادة تقديرية من جمعية المعاقين حركيا ً فرع عمران
شهادة تقديرية من جمعية المعاقين حركيا ً باألمانة بمناسبة افتتاح مركز السالم للمعاقين
شهادة تقديرية من جمعية المعاقين حركيا ً باألمانة بمناسبة تخرج عدد من الدورات التأهيلية
شهادة شكر وتقدير من جمعية الصم والبكم بصنعاء ضمن كمدرب ضمن دورة دبي للقاموس العربي
شهادات تقديرية من اللجنة العليا لليوم الوطني للمعاقين ألربع سنوات
درع جامعة صنعاء كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية للعام 0839م
درع الشئون االجتماعية والعمل بمحافظة المهرة لدورة  TOTالتي نفذتها في المحافظة
شهادات تقدير في مجال رياضة المعاقين من أكثر من جهة .

وهللا ولي التوفيق

