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 الهدف المهني:

وإحداث تغيير  األفرادجل تطوير أالجهود من  ا  مكرساإلنسان وتمكين الشباب و بناء قدراتل ا  محترف ،مدنيالمجتمع في القائد 

.والتعليميةالمشاريع التنموية  إعداد وإدارة إيجابي في المجتمع من خالل  

 التعليم:

 ، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.ماليزيا -مبورلكواال ، UPMجامعة بوترا الماليزية  :MBAأعمال ماجستير إدارة  -

  ماليزيا، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. – مبورلكواال، UNITEN جامعة تناقا الماليزية: مدنيةبكالوريوس هندسة  -

 

 الخبرات العملية:

                                        اليمن، من مايو –تنمية بشرية، حضرموت  –بمؤسسة حضرموت  منسق برنامج تطوير جامعة حضرموت -

إلى اآلن. 8992  

 إلى اآلن. 8992 من أغسطس اليمن، –، حضرموت الخريجيننادي برامج والمشاريع بمدير ال -

 .8992إلى  8990، ماليزيا، UPMرئيس مجموعة الطالب الدوليين في كلية اإلدارة بجامعة بوترا الماليزية  -

 .8992ماليزيا،  -قائد فريق األنشطة بنادي الطالب الحضارم، كوااللمبور  -

 إلى اآلن. 8996األكاديمية، استشاري إعداد مقترحات المشاريع التنموية وكتابة خطط البحث  -

 -  .8990إلى  8997 السعودية، من –، مكة المكرمة مجموعة بن الدنبفي مشروع توسعة الحرم المكي  مهندس مدني

 .8997 ماليزيا، –، كوااللمبور T.Y.LINمهندس مدني في شركة  -

.8999إلى  8992اليمني، اليمن،  الشباب تخصصة في دعم وتمكينالم ةاليمني القيادةرئيس نادي  -  

.8992إلى  8997، للفترة من حضرموت ةممثل لمحافظومان األطفال اليمني برلعضو  -  
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 اإلناااات:

 منظمة :مع عدد من المنظمات والمؤسسات ومنها تنمية بشرية –مؤسسة حضرموت اإلسهام في إنشاء شراكات فعّالة بين  -

Pragma لخإسة رنين، شبكة قادة للتنمية..الغرير اإلماراتية، مؤس الهندسي، مؤسسة، الشركة المصرية للتدريب األمريكية. 

   .8997 – 8992، دفعة:كاديمياأل في التحصيل في جامعة تناقا الماليزية الهندسة المدنيةفي قسم فضل طالب أ -

 .8997 – 8992 ماليزيا، –لإلعداد القيادي، كوالمبور  ((MALAKOFF خريج أكاديمية ماالك أووف -

، 8997إلى  8999للفترة من  لإلنجازات األكاديمية في جميع الفصولكلية الهندسة في جامعة تناقا  عميد جائزةحائز على  -

ماليزيا. –كواال لمبور   

 .8990جمهورية مصر العربية،  –ممثل الجمهورية اليمنية في مؤتمر مناهضة العنف ضد األطفال، القاهرة  -

 .Marshall Legacy Institute ،8989تنمية بشرية و  -منسق برنامج )صنّاع السالم( بالشراكة بين مؤسسة حضرموت -

 .8989األمريكية  Steven'sتنمية بشرية المشارك في مبادرة  –منسق في فريق مؤسسة حضرموت  -

.8992وتعزيز فرص الخريجين، اإلسهام في تأسيس نادي الخريجين لتدريب  -  

 .8992( لكلية الهندسة والبترول بجامعة حضرموت، ABETر ورشة االعتماد األكاديمي )منسق وميسّ  -

 

   الادارات:

، SWOT ،Five Forces of Porter ،Pestel ،7S'sباستخدام األدوات التالية:  التحليل والتخطيط االستراتياي -

Balance Scorecard ،KPI's management. 

 PMD Pro ،PMP ،MEAL ،Risk management ،Needsباستخدام األدوات التالية: نظرية التغيير،  إدارة البرامج -

assessment. 

باستخدام األدوات التالية: التفكير التصميمي، شجرة المشكالت، تحليل أصحاب المصلحة، المقارنة المعيارية، حل المشكالت  -

 المجموعات البؤرية، ومختبرات االبتكار.االستبيانات، 

 SPSS ،Googleباستخدام األدوات التالية: األكسل، تحليل الدراسات، المقابالت الشخصية، ،  جمع وتحليل البيانات -

Forms. 

 

 

 الحاسب اآللي                                                                اللغات             

  

 
 اللغة العربية: اللغة األم. -

اإلنجليزية: إجادة عالية تحدثا  وكتابة -  

  Ms Office package, AutoCAD 

 StaadPro,  Primavera 

  Microsoft teams. 

 


