سيرة ذاتية
إبراهيم علي صالح صالح
محل وتاريخ الميالد:الحشاء-الضالع 1985/04/17م
محل االقــامة :تعز -شارع جمال
للتواصل+967730100518/+967711426902 /+967773301855 :
EMail:barhoom2019@Gmail.com

المؤهالت العلمــية:
 :2021 -1دكتوراه -إدارة وتخطيط  -جامعة تعــز -اليمن.
 :2013 -2ماجستير بامتياز في مجال التخطيط االستراتيجي -جامعة تعــز -اليمن.
 :2008 -3بكالوريوس فيزياء -جامعة تعــز -اليمن.
الدورات التدريبيـة والمشاركات:
العنوان
دورة تدريب مدربين " "TOTفي مجاالت الكفاءة االنسانية واإلنعاش
المبكر والتحسس للنزاعات
دورة االنتهاكات الستة الجسيمة لألطفال
دورة الكفاءة االنسانية -االنعاش المبكر -التحسس للنزاعات
دورة تدريب مدربين متقدمة " "TOTفي مجال تحليل النزاعات
وتيسير الحوارات المجتمعية
دورة حول االتصال والقيادة واإلدارة
ورشة عمل حول الصحة والتغذية ومنهجية الـ  CLTSومنهجية الـ
C4D
مجموعة ورش عمل حول الفيدرالية والعدالة االنتقالية
دورة حول التنمية االقتصادية لألجيال القادمة في مصر والعالم
العربي

مـ

العام

الفترة

1

2016

 13يوما

2
3

2016
2016

يومان
 13يوما

4

2016

 10أيام

5

2014

 4أيام

6

2015

 4أيام

7

2014

 4أيام

8

2014

 6أيام

9

2014

 6أيام

دورة حول بناء قدرات الباحثين العرب

10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2014
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2011

 8أيام
 6أيام
 6أيام
 3أيام
يومين
 30يوما
 5أيام
 6أيام
 6أيام
 12يوما
 4أيام
 3أيام
 6أيام
 3أيام
 12يوم

24

2010

 17يوما

25
26
27
28
29
30
31

2010
2010
2008
2008
2007
2007
2006

 30يوما
 3أيام
 6أيام
 6أيام
 12يوما
 12يوما
 3أيام

دورة حول كتابة وإدارة المشاريع االحترافية
دورة تدريب مدربين في مجال المشاركة السياسية واالجتماعية
دورة في البحث الميداني
دورة تدريب مدربين حول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل
ورشة عمل حول قانون حق الحصول على المعلومات
دورة تدريبية إقليمية في المناصرة (برنامج االستراتيجي المحنك)
مجموعة ورش عمل حول حشد الموارد والتشبيك
دورة تدريبية حول أخالقيات البحث العلمي
دورة تدريب مدربين " "TOTفي التنمية الحساسة للنزاعات
دورة تدريب مدربين" -"TOTالصندوق االجتماعي للتنمية
دورة حول العمل الجماعي وتحديد االحتياجات
دورة في مفاهيم وآليات العدالة االنتقالية
دورة في التنمية البشرية والمشاركة المجتمعية
دورة في التخطيط االستراتيجي ودراسات الجدوى
دورة في برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية
دورة تدريب مدربين" "TOTفي منهجية البحث السريع بالمشاركة
PRA
دورة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد
دورة في إعداد وتقديم البرامج اإلذاعية
دورة في التعاقدات المجتمعية
دورة في تشكيل اللجان المجتمعية
دورة في منهجية البحث السريع بالمشاركة PRA
دورة في المفاهيم والقضايا التنموية
دورة في تأهيل القيادات الطالبية

الجهة المنظمة

الدولــة

المنتدى االنساني

صنعاء ,اليمن

منظمة DRC
المنتدى االنساني

عدن ,اليمن
صنعاء ,اليمن

منظمة SFCG

صنعاء ,اليمن

مكتبة االسكندرية
الهيئة الطبية الدولية والـ
UNICEF
منتدى االتحادات الفيدرالية

مصر

تعــز ,صنعاء

الجامعة األمريكية بالقاهرة

مصر

تعــز ,اليمن

جامعة الدول العربية والجامعة
االمريكية بالقاهرة
منظمة نهضة يمن
منظمة GWQ
مؤسسة كل البنات
االمانة العامة لمؤتمر الحوار
برلمانيون ضد الفساد
منظمة تبادل االعالم االجتماعي
المركز اليمني لقياس الرأي العام
مكتبة االسكندرية
الصندوق االجتماعي للتنمية
الصندوق االجتماعي للتنمية
المرصد اليمني للشباب
مؤسسة شركاء المستقبل
مرسي كور
مرسي كور
الصندوق االجتماعي للتنمية

تعــز ,اليمن
تعــز ,اليمن
صنعاء ,اليمن
صنعاء ,اليمن
تعــز ,اليمن
لبنان
تعــز ,اليمن
مصر
صنعاء ,اليمن
صنعاء ,اليمن
صنعاء ,اليمن
تعــز ,اليمن
تعــز ,اليمن
تعــز ,اليمن
عدن ,اليمن

الصندوق االجتماعي للتنمية

صنعاء ,اليمن

إكوال أكسس
مركز الشباب
الصندوق االجتماعي للتنمية
الصندوق االجتماعي للتنمية
الصندوق االجتماعي للتنمية
الصندوق االجتماعي للتنمية
جمعية الرواد

تعــز ,اليمن
تعــز ,اليمن
تعــز ,اليمن
تعــز ,اليمن
تعــز ,اليمن
تعــز ,اليمن
تعــز ,اليمن

مصر

الخبرات العملية:
مـ

الفترة

الوظيفة

الجهــة

1

أكتوبر2019 ,م
وحتى اآلن

مدير منطقة تعـــز

مؤسسة تمدين شباب

2

نوفمبر 2019

استشاري دراسة مسح نهائي
وتقييم للسوق في مديرية
المخا -تعـــز

جمعية بناء الخيرية للتنمية
اإلنسانية بتمويل من صندوق
التمويل اإلنساني YHF

3

مارس 2020م

استشاري تطوير لوائح
وسياسات

جمعية الحكمة اليمانية الخيرية

4

ديسمبر2019 -
إلى يناير 2020م

استشاري تطوير مؤسسي

المنظمة الوطنية للتنمية الصحية

5

يناير  2018إلى
يناير2020 -م

كبير ضباط مشروع توزيع
الغذاء في مديريتي جبل حبشي
والمسراخ ومدير المكتب
الميداني للمشروع بتعــز

مؤسسة تمدين شباب  TYFبتمويل
من برنامج الغذاء العالمي WFP

6

نوفمبر2019 -م

استشاري تطوير مقترحات
مشاريع لمنظمات المجتمع
المدني

منظمة كير العالمية بتمويل من
الوكالة االمريكية للتنمية

7

أكتوبر -2019
فبراير2020 -م

مدير مشروع تلبية االحتياجات
األساسية وتعزيز الوصول للمياه
واإلصحاح البيئي وتحسين
خدمات الصحة اإلنجابية في
اليمن في مديريات المعافر,
الشمايتين وسامع بمحافظة تعــز

مؤسسة تمدين شباب بالشراكة مع
كير العالمية وبتمويل من الخارجية
الكندية

المهام
 إدارة كافة العمليات والموظفين في إطار منطقة تعــز. تقديم الدعم الفني واللوجستي لجميع الوحدات في منطقة تعـــز. الموافقة على الشروط المرجعية لألنشطة في إطار منطقة تعــز. إعداد الخطط والتقارير الشهرية والسنوية لمنطقة تعــز. تمثيل المؤسسة أمام الجهات المختلفة في المحافظة. الموافقة والمراجعة لكافة العمليات في إطار منطقة تعـــز.• إعداد أداة المسح.
• اختيار العينة.
• اإلشراف ومتابعة فريق المسح الميداني.
• تحليل بيانات المسح.
• إعداد التقرير النهائي للمسح ودراسة تقييم السوق.
• تطوير مؤسسي للجمعية من خالل إعداد اللوائح والسياسات مع
النماذج اإلجرائية وبناء قدرات فريق الجمعية كما يلي:
• الئحة الموارد البشرية مع النماذج اإلجرائية.
• التوصيف الوظيفي.
• سياسة التوظيف مع النماذج اإلجرائية.
• الالئحة المالية مع النماذج اإلجرائية.
• مبادئ الشراكات.
• مبادئ الحماية مع النماذج اإلجرائية.
• الئحة النوع االجتماعي.
• مدونة السلوك.
• سياسة تضارب المصالح مع النماذج اإلجرائية
• الهيكل التنظيمي.
• دليل المتابعة والتقييم مع النماذج اإلجرائية.
• تطوير مؤسسي للمنظمة من خالل إعداد اللوائح والسياسات مع
النماذج اإلجرائية وبناء قدرات فريق المنظمة كما يلي:
• الئحة الموارد البشرية مع النماذج اإلجرائية.
• التوصيف الوظيفي.
• سياسة التوظيف مع النماذج اإلجرائية.
• الالئحة المالية مع النماذج اإلجرائية.
• مبادئ الشراكات.
• مبادئ الحماية مع النماذج اإلجرائية.
• الئحة النوع االجتماعي.
• مدونة السلوك.
• سياسة تضارب المصالح مع النماذج اإلجرائية
• الهيكل التنظيمي.
• دليل المتابعة والتقييم مع النماذج اإلجرائية.
• دليل البرامج.
• إعداد الخطة التنفيذية العامة ألنشطة المشروع.
• اإلشراف على عملية تشكيل اللجان المجتمعية وإجراء التسجيل
والتحقق للمستفيدين.
• اإلشراف على عمليات توريد وتوزيع الحصص الغذائية للمستفيدين.
• إعداد الشروط المرجعية لألنشطة والوظائف للمشروع.
• متابعة ُخطط األقسام والوحدات األخرى.
• اإلشراف على موظفي وفريق المشروع.
• إعداد خطة المخاطر للمشروع.
• إعداد التقارير الشهرية والسنوية للمشروع.
• حلقة وصل بين مؤسسة تمدين و.WFP
• تيسير ورشة تدريبية لمجموعة منظمات المجتمع المدني بتعــز.
• اإلشراف ومتابعة إعداد ُمقترحات مشاريع للمنظمات.
• مراجعة ُمقترحات المشاريع.
• إعداد الخطة التنفيذية العامة ألنشطة المشروع.
• إعداد الشروط المرجعية لألنشطة والوظائف للمشروع.
• متابعة واإلشراف على ُخطط األقسام والوحدات األخرى.
• إعداد خطة المخاطر للمشروع.
• إعداد خطة إعادة البرمجة للمشروع.
• اإلشراف وتقديم الدعم لفريق المشروع إلنجاز المهام.
• التنسيق مع الشركاء والممولين للمشروع وأصحاب المصلحة.
• إعداد التقارير الشهرية والتقرير النهائي للمشروع.
حلقة وصل بين مؤسسة تمدين ومنظمة Care

8

مارس -أكتوبر,
2019م

مدير مشروع معالجة
االحتياجات الحرجة للمياه
واإلصحاح البيئي في مديريتي
حيفان والوازعية -محافظة
تعـــز

مؤسسة تمدين شباب  TYFبتمويل
من كير العالمية  Careوبتمويل
من صندوق التمويل اإلنساني
YHF

9

فبراير -يوليو,
2019م

استشاري مراقبة ما بعد التوزيع
لعدد  6جوالت في إطار مشروع
المساعدات النقدية الطارئة
للفئات األشد ضعفا في مديرية
الشمايتين -محافظة تعــز

جمعية بناء للتنمية اإلنسانية
 BCFHDبتمويل من مكتب
صندوق التمويل اإلنساني في اليمن
YHF

10

نوفمبر -2018
يوليو2019 -

مدير مشروع المساعدات متعددة
القطاعات إلنقاذ النازحين داخليا
والمجتمعات المضيفة من النزاع

مؤسسة تمدين شباب TYF
بالشراكة مع كير العالمية Care
وبتمويل من المفوضية األوروبية
للحماية المدنية والمساعدات
اإلنسانية ECHO

11

أغسطس-
ديسمبر2018 -م

مدير مشروع تلبية االحتياجات
األساسية وتعزيز الوصول للمياه
واالصحاح البيئي وتحسين
الصحة اإلنجابية في اليمن في
مديريات المعافر -الشمايتين-
سامع -تعــز

مؤسسة تمدين شباب TYF
بالشراكة مع كير العالمية Care
وبتمويل من الخارجية الكندية

12

أكتوبر -ديسمبر-
2017م

مدير مشروع االستجابة الطارئة
لوباء الكوليرا في
مديريات(صاله -القاهرة-
المظفر -مقبنة) -تعــز

منظمة  GWQبالشراكة مع منظمة
 OXFAMوبتمويل من منظمة
UNICEF

13

مايو -ديسمبر-
2017م

مدير مشروع تحسين الحياة
الصحية والبيئية للمتضررين من
الحرب في مديريات (صاله-
القاهرة -المعافر -المسراخ-
الصلو -شرعب السالم) -تعــز

منظمة  GWQبالشراكة مع منظمة
 OXFAMوبتمويل من الـ OCHA

14

ديسمبر-2016-
إبريل2017 -م

مدير مشروع تحسين الحياة
الصحية والبيئية للمتضررين من
الحرب في مديريات (صاله-
القاهرة) -تعــز

منظمة  GWQبالشراكة مع منظمة
 OXFAMوبتمويل من الـ OCHA

15

ديسمبر-2015 -

مدير مشروع إدارة المخلفات

منظمة  GWQوبتمويل من الـ

• إعداد الخطة التنفيذية العامة ألنشطة المشروع.
• إعداد الشروط المرجعية لألنشطة والوظائف للمشروع.
• متابعة ُخطط األقسام والوحدات األخرى.
• إعداد خطة إدارة المخاطر للمشروع.
• إعداد خطة إعادة البرمجة للمشروع.
• تحديد /تنظيم مهام موظفي المشروع.
• اإلشراف وتقديم الدعم لفريق المشروع إلنجاز المهام.
• التنسيق مع الشركاء والممولين للمشروع وأصحاب المصلحة.
• إعداد التقارير الشهرية والتقرير النهائي للمشروع.
• حلقة وصل بين مؤسسة تمدين ومنظمة Care
• إعداد االستبانة الخاصة بمراقبة ما بعد التوزيع.
• تحليل بيانات الـ .Baseline
• اإلشراف على فريق المسح الميداني.
• تحليل البيانات واستخالص النتائج.
• إعداد التقرير النهائي لكل جولة لعدد  6جوالت.
• إعداد الخطة التنفيذية العامة ألنشطة المشروع.
• إعداد الشروط المرجعية لألنشطة والوظائف للمشروع.
• متابعة واإلشراف على ُخطط األقسام والوحدات األخرى.
• إعداد خطة المخاطر للمشروع.
• إعداد خطة إعادة البرمجة للمشروع.
• اإلشراف وتقديم الدعم لفريق المشروع إلنجاز المهام.
• التنسيق مع الشركاء والممولين للمشروع وأصحاب المصلحة.
• إعداد التقارير الشهرية والتقرير النهائي للمشروع.
• حلقة وصل بين مؤسسة تمدين ومنظمة Care
• إعداد الخطة التنفيذية العامة ألنشطة المشروع.
• إعداد الشروط المرجعية لألنشطة والوظائف للمشروع.
• متابعة واإلشراف على ُخطط األقسام والوحدات األخرى.
• اإلشراف ومتابعة موظفي المشروع.
• إعداد خطة المخاطر للمشروع.
• إعداد خطة إعادة البرمجة للمشروع.
• اإلشراف وتقديم الدعم لفريق المشروع إلنجاز المهام.
• التنسيق مع الشركاء والممولين للمشروع وأصحاب المصلحة.
• إعداد التقارير الشهرية والتقرير النهائي للمشروع.
• حلقة وصل بين مؤسسة تمدين ومنظمة Care
• إعداد الخطة التنفيذية العامة ألنشطة المشروع.
• إعداد الشروط المرجعية لألنشطة والوظائف للمشروع.
• متابعة واإلشراف على ُخطط األقسام والوحدات األخرى.
• اإلشراف ومتابعة موظفي المشروع.
• إعداد خطة المخاطر للمشروع.
• اإلشراف وتقديم الدعم لفريق المشروع إلنجاز المهام.
• التنسيق مع الشركاء والممولين للمشروع وأصحاب المصلحة.
• إعداد التقارير الشهرية والتقرير النهائي للمشروع.
• حلقة وصل بين منظمة أجيال ومنظمة OXFAM
• إعداد الخطة التنفيذية العامة ألنشطة المشروع.
• إعداد الشروط المرجعية لألنشطة والوظائف للمشروع.
• متابعة واإلشراف على ُخطط األقسام والوحدات األخرى.
• اإلشراف ومتابعة موظفي المشروع.
• إعداد خطة المخاطر للمشروع.
• اإلشراف وتقديم الدعم لفريق المشروع إلنجاز المهام.
• التنسيق مع الشركاء والممولين للمشروع وأصحاب المصلحة.
• إعداد التقارير الشهرية والتقرير النهائي للمشروع.
• حلقة وصل بين منظمة أجيال ومنظمة OXFAM
• إعداد الخطة التنفيذية العامة ألنشطة المشروع.
• إعداد الشروط المرجعية لألنشطة والوظائف للمشروع.
• متابعة واإلشراف على ُخطط األقسام والوحدات األخرى.
• اإلشراف ومتابعة موظفي المشروع.
• إعداد خطة المخاطر للمشروع.
• اإلشراف وتقديم الدعم لفريق المشروع إلنجاز المهام.
• التنسيق مع الشركاء والممولين للمشروع وأصحاب المصلحة.
• إعداد التقارير الشهرية والتقرير النهائي للمشروع.
• حلقة وصل بين منظمة أجيال ومنظمة OXFAM
• إعداد الخطة التنفيذية العامة ألنشطة المشروع.

مارس2016 -م

الصلبة بمدينة تعــز

UNDP

15

سبتمبر-2015 -
فبراير2016 -

مدير مشروع التواصل من أجل
التنمية  C4Dبمديرية حيفان-
تعــز

منظمة  GWQوبتمويل من الـ
UNICEF

15

فبراير -مايو-
2015م

مدير مشروع تحديد األولويات
المجتمعية بمحافظتي تعــز وإب

منظمة  GWQوبتمويل من الـ
USAID

16

سبتمبر-2014 -
مارس2015 -م

مدير مشروع االصحاح الكامل
بقيادة المجتمع  CLTsفي مديرية
ماوية -تعــز

منظمة  GWQوبالشراكة مع
الهيئة الطبية الدولية IMCوبتمويل
من الـ UNICEF

17

نوفمبر2013 -م

منسق برنامج روافد الستهداف
طلبة ريفيين حديثي التخرج-
تعــز

الصندوق االجتماعي للتنمية -تعــز
SFD

18

يناير2012 -

راصد ومراقب لمشروع األمن
الغذائي وسُبل المعيشة
بمديريات( خدير -المواسط-
المعافر

منظمة رعاية االطفال -تعـز Save
The Children

19

2012-2008م

مدرس متعاقد بمعامل الفيزياء-
قسم الفيزياء

كلية التربية -جامعة تعــز Taiz
University

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إعداد الشروط المرجعية لألنشطة والوظائف للمشروع.
متابعة واإلشراف على ُخطط األقسام والوحدات األخرى.
اإلشراف ومتابعة موظفي المشروع.
إعداد خطة المخاطر للمشروع.
اإلشراف وتقديم الدعم لفريق المشروع إلنجاز المهام.
التنسيق مع الشركاء والممولين للمشروع وأصحاب المصلحة.
إعداد التقارير الشهرية والتقرير النهائي للمشروع.
حلقة وصل بين المنظمة و.UNDP
إعداد الخطة التنفيذية العامة ألنشطة المشروع.
إعداد الشروط المرجعية لألنشطة والوظائف للمشروع.
متابعة واإلشراف على ُخطط األقسام والوحدات األخرى.
اإلشراف ومتابعة موظفي المشروع.
إعداد خطة المخاطر للمشروع.
اإلشراف وتقديم الدعم لفريق المشروع إلنجاز المهام.
التنسيق مع الشركاء والممولين للمشروع وأصحاب المصلحة.
إعداد التقارير الشهرية والتقرير النهائي للمشروع.
حلقة وصل بين منظمة أجيال ومنظمة UNICEF
إعداد الخطة التنفيذية العامة ألنشطة المشروع.
إعداد الشروط المرجعية لألنشطة والوظائف للمشروع.
متابعة واإلشراف على ُخطط األقسام والوحدات األخرى.
اإلشراف ومتابعة موظفي المشروع.
إعداد خطة المخاطر للمشروع.
اإلشراف وتقديم الدعم لفريق المشروع إلنجاز المهام.
التنسيق مع الشركاء والممولين للمشروع وأصحاب المصلحة.
إعداد التقارير الشهرية والتقرير النهائي للمشروع.
حلقة وصل بين منظمة أجيال و USAID
إعداد الخطة التنفيذية العامة ألنشطة المشروع.
إعداد الشروط المرجعية لألنشطة والوظائف للمشروع.
متابعة واإلشراف على ُخطط األقسام والوحدات األخرى.
اإلشراف ومتابعة موظفي المشروع.
إعداد خطة المخاطر للمشروع.
اإلشراف وتقديم الدعم لفريق المشروع إلنجاز المهام.
التنسيق مع الشركاء والممولين للمشروع وأصحاب المصلحة.
إعداد التقارير الشهرية والتقرير النهائي للمشروع.
حلقة وصل بين منظمة أجيال و IMC
النزول الميداني لجامعة تعــز واللقاء مع قيادة الجامعة للتنسيق
للبرنامج.
نشر إعالنات على مستوى الكليات واستقبال طلبات التقديم من
الطلبة.
فرز المتقدمين حسب االولوية وحسب المديريات.
كتابة التقرير النهائي للنشاط.
رصد ومراقبة توزيع القسائم للمستفيدين.
رصد ومراقبة جودة أصناف المواد الغذائية التي يتم توزيعها
للمستفيدين.
رصد ومراقبة المشكالت التي تواجه المستفيدين.
رفع التقارير اليومية واألسبوعية.
المشاركة في وضع الخطط الدراسية لمعامل الفيزياء.
المشاركة في إعداد المقررات الدراسية ذات الصلة بمعامل
الفيزياء.
المشاركة في وضع الجداول الفنية والتدريسية في المعامل.

باحث ومدرب في المجاالت التالية بعدد  3665ساعة تدريبية:
مـ

الفترة

المجال

الجهــة

1

2015- 2021

مدرب في مجال القرارات
األممية  2250و 1325

أكثر من جهة أبرزها المجلس
الشبابي والقيادات الشابة

2

2021 -2012

مدرب في مجال المسوحات
الميدانية وتسجيل المستفيدين
والتحقق وتشكيل اللجان
المجتمعية

تم تنفيذ تدريبات مع جهات عديدة
أبرزها :جمعية بناء للتنمية
اإلنسانية ونظراء للتنمية

•
•
•
•
•

المهام
إعداد الخطة التدريبية والمحتوى التدريبي والبرنامج الزمني
والعروض التدريبية واألدلة والتقييم القبلي والبعدي.
تنفيذ وإدارة عملية التدريبية.
تنفيذ وإدارة عملية التدريب.
إعداد الخطة التدريبية والمحتوى التدريبي والبرنامج الزمني
والعروض التدريبية واألدلة.
تنفيذ وإدارة عملية التدريب.

تم تنفيذ تدريبات مع جهات عديدة
أبرزها :منظمات GWQ :وجمعية
أجيال للتنمية و اإلبداع والمؤسسة
االنسانية و مؤسسة سد مأرب
للتنمية.
تم تنفيذ تدريبات مع جهات عديدة
أبرزها :الصندوق االجتماعي
للتنمية في تعز وعدن كما تم تنفيذ
العديد من الدراسات المجتمعية
حول الـ PRA
تم تنفيذ تدريبات مع جهات عديدة
أبرزها :منظمة مرسي كور
ومركز القانون الدولي اإلنساني
تم تنفيذ تدريبات مع جهات عديدة
أبرزها :الصندوق االجتماعي
للتنمية ومؤسسة سد مأرب للتنمية
ومنظمة البحث عن أرضية
مشتركة

3

2021-2013

باحث ومدرب في مجال
التخطيط االستراتيجي

4

2021 -2013

باحث ومدرب في المشاركة
المجتمعية والمنهجيات المجتمعية
مثلPRA- PLA- CLTS- ( :
)C4D- DRA

5

2021-2013

مدرب في مجال المناصرة
وكسب التأييد

6

2021-2013

مدرب في مجال تحليل وإدارة
النزاعات والتنمية الحساسة
للنزاعات

7

2021-2013

مدرب في مجال الالمركزية
والفيدرالية

تم تنفيذ تدريبات مع جهات عديدة
أبرزها :مؤسسة نفوذ

8

2021 -2013

مدرب في مجال المتابعة والتقييم

تم تنفيذ تدريبات مع جهات عديدة
أبرزها :جمعية بناء ,ميرسي كور

9

2021-2013

مدرب في مجال النوع
االجتماعي والتحسس للنوع
االجتماعي

10

2021-2014

مدرب في مجال االصحاح
البيئي ومنهجية االصحاح البيئي
وبرامج الووش

11

2021 -2014

مدرب في مجال البناء المؤسسي
والمهارات اإلدارية وكتابة
وإدارة المشاريع

تم تنفيذ تدريبات مع جهات عديدة
أبرزها :الصندوق االجتماعي
للتنمية والمجلس االستشاري
الشبابي
تم تنفيذ تدريبات مع جهات عديدة
أبرزها :نهضة يمن وأجيال بال
قات وتمدين شباب
تم تنفيذ تدريبات مع جهات عديدة
أبرزها :الصندوق االجتماعي
للتنمية ,أجيال بال قات ,بناء للتنمية
اإلنسانية

•

إعداد الخطة التدريبية والمحتوى التدريبي والبرنامج الزمني
والعروض التدريبية واألدلة.
تنفيذ وإدارة عملية التدريب ورفع تقارير التدريب.

•

إعداد الخطة التدريبية والمحتوى التدريبي والبرنامج الزمني
والعروض التدريبية واألدلة.
تنفيذ وإدارة عملية التدريب ورفع تقارير التدريب.

•

إعداد الخطة التدريبية والمحتوى التدريبي والبرنامج الزمني
والعروض التدريبية واألدلة.
تنفيذ وإدارة عملية التدريب ورفع تقارير التدريب.

•

إعداد الخطة التدريبية والمحتوى التدريبي والبرنامج الزمني
والعروض التدريبية واألدلة.
تنفيذ وإدارة عملية التدريب ورفع تقارير التدريب.

•

إعداد الخطة التدريبية والمحتوى التدريبي والبرنامج الزمني
والعروض التدريبية واألدلة.
تنفيذ وإدارة عملية التدريب ورفع تقارير التدريب.
إعداد الخطة التدريبية والمحتوى التدريبي والبرنامج الزمني
والعروض التدريبية واألدلة.
تنفيذ وإدارة عملية التدريب ورفع تقارير التدريب.

•

إعداد الخطة التدريبية والمحتوى التدريبي والبرنامج الزمني
والعروض التدريبية واألدلة.
تنفيذ وإدارة عملية التدريب ورفع تقارير التدريب.

•

إعداد الخطة التدريبية والمحتوى التدريبي والبرنامج الزمني
والعروض التدريبية واألدلة.
تنفيذ وإدارة عملية التدريب ورفع تقارير التدريب.

•

إعداد الخطة التدريبية والمحتوى التدريبي والبرنامج الزمني
والعروض التدريبية واألدلة.
تنفيذ وإدارة عملية التدريب ورفع تقارير التدريب.

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

المؤلفات واألدلة التدريبية:
مـ

العام

العنوان

1

2014

إعداد دليل تدريب المدربين في المشاركة السياسية واالجتماعية

2

2014

إعداد دليل تدريب المتدربين في المشاركة السياسية واالجتماعية

3
4
5

2013
2013
2013م

إعداد كتيب حول رؤية الشباب الجامعي بمحافظة تعــز لمستقبل اليمن
إعداد كتيب "القات في اليمن واقع مؤلم ومستقبل مجهول"
إعداد كتاب كيف تصبح مخططا استراتيجيا؟

الجهة الممولة
منظمة  GWQبتمويل من
OXFAM
منظمة  GWQبتمويل من
OXFAM
مؤسسة All Youth
شخصي
شخصي

الدولــة
اليمن
اليمن
اليمن
اليمن
اليمن

المؤتمرات:
مـ

العام

1

2014

2

2014

3

2012

4

2012

العنوان
مشارك في المؤتمر والمعرض اإلقليمي حول" :التنمية القائمة على
التعاون بين دول الجنوب
مشارك في مؤتمر بفرصتي أضع بصمتي بورقة عمل بعنوان":سوق
لنفسك واستثمر فرصتك"
مشارك في المؤتمر الدولي أسبوع إدارة الحكم في الوطن العربي
"المساءلة المجتمعية في بيئة متغيرة"
مشارك في مؤتمر التنمية المستدامة بورقة عمل ":متطلبات إحداث
تنمية مستدامة بمحافظة تعـز"

الجهة الممولة

الدولــة

UNDP

قطــر

مجموعة فرص شبابية

صنعاء ,اليمن

UNDP

مصر

مؤتمر التنمية المستدامة

تعــز ,اليمن

األبحاث والدراسات والتقارير وأوراق العمل:
مـ

العام

1

2020

2

2019

3

2017

4

2017

5

2017

6

2016

7

2016

8

2016

9

2015

10

2015

11

2014

12

2014

13

2013

14

2013

15

2013

16

2013

17

2013

18

2012

العنوان
بحث بعنوان ":متطلبات تطوير مخرجات البرامج االكاديمية بجامعة
تعــز"
إعداد دراسة لتقييم السوق في إطار مشروع توزيع المساعدات
الغذائية الطارئة لألسر االكثر تضررا من االحداث في مديرية المخا-
محافظة تعـــز
االشراف على دراسة بعنوان :تعزيز /تأسيس ودعم جمعيات الشباب
من النازحين داخليا لتوفير خدمة التخلص من النفايات وإعادة
التدوير -تعـــز
االشراف على دراسة بعنوان :تعزيز إنشاء مجموعات النساء
والشباب من النازحين داخليا لتوفير خدمة شفط البيارات
ورقة عمل بعنوان" :التمييز العنصري"
دراسة حول ":تقييم الوضع لألفران ومحطات المياه والمدارس
األهلية بمدينة تعـــز"
تقرير حول االحتياجات اإلنسانية الطارئة لمدينة تعــز
ورقة عمل بعنوان" :السلم االجتماعي في اليمن...إمكانية التحقيق
وصعوبة التطبيق"
دراسة تقييم وضع وتحديد احتياجات القطاع الصحي بمدينة تعــز
اإلشراف على  8دراسات مجتمعية ميدانية حول تقييم وضع وتحديد
احتياجات وترتيب أولويات الفئات الضعيفة (الشباب -المرأة -ذوي
االحتياجات الخاصة -المهمشون) في محافظتي تعز وإب
مشرف ميداني لدراسة االستقصائية خاصة بمخرجات الحوار الوطني
الشامل حول حقوق المرأة في اليمن
ورقة بحثية بعنوان ":تجربة الصندوق االجتماعي للتنمية في تطبيق
مبدأ المساءلة االجتماعية في الجمهورية اليمنية"
رسالة ماجستير بعنوان :متطلبات تطبيق التخطيط االستراتيجي في
الجامعات الحكومية اليمنية
دراسة لتأسيس صندوق دعم وتمويل المشروعات الخاصة بسيدات
االعمال -تعــز
رئيس فريق دراسة وتحليل وضع قرى (الرماء -العشة -الكاذي-
الكعثل) -مديرية القبيطة -محافظة لحج
دراسة تقييم وضع مركزي الحمراء ودار الهيثم -مديرية تبن -محافظة
لحج
دراسة  PRAميدانية لتقييم وضع وتحديد أولويات االحتياج لقرية
الودر -مديرية الصلو -تعــز
ورقة بحثية بعنوان" :متطلبات إحداث تنمية مستدامة بمحافظة تعــز"

المهارات:
-

إجادة تحدث اللغة االنجليزية وكتابتهــا.
القدرة على استخدام برنامج الــ  GISالخاص بالمعلومات
الجغرافية.
القدرة على استخدام البرنامج االحصائي .SPSS
القدرة على استخدام برنامج الــ . GPS
استخدام برامج الحاسب اآللي.
القدرة على تصفح واستيعاب مواقع اإلنترنت.
قيادة السيارات.

الجهة الممولة

الدولــة

جامعة تعـــز

تعــز ,اليمن

جمعية بناء الخيرية للتنمية
اإلنسانية بتمويل من YHF

تعــز ,اليمن

منظمة  GWQبالشراكة مع
OXFAM

تعــز ,اليمن

منظمة  GWQبالشراكة مع
OXFAM
مؤسسة All Youth

تعــز ,اليمن

مؤسسة TYF

تعــز ,اليمن

مجلس الشباب العالمي

تعــز ,اليمن

NDI

تعــز ,اليمن

مؤسسة Experts

تعــز ,اليمن

منظمة  GWQبالشراكة مع
USAID

تعــز ,اليمن

مؤسسة All Girls

صنعاء ,اليمن

الجامعة األمريكية بالقاهرة AUC

مصر

جامعة تعـــز

تعــز ,اليمن

منظمة الـ  -GIZبالتعاون مع
الغرفة التجارية

تعــز ,اليمن

الصندوق االجتماعي للتنمية SFD

عدن ,اليمن

الصندوق االجتماعي للتنمية SFD

عدن ,اليمن

الصندوق االجتماعي للتنمية SFD

تعـز ,اليمن

مؤتمر التنمية المستدامة

اليمن

تعــز ,اليمن

