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 البيـانــات الشخصيــة

 

 عبدالكريم امحد حسني الديلمي  ــــــــــــــــــــــــــــــــمـــســـــــــــــــــاال

 م.1/1/1984  دـالــــــــــــــــــــتــــــــــــــاريخ امليـ

 اليمن. – ذمار  دــــــــــــــــالـــــل امليـــــــــــــــحم

 ميين.  ــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلنسيـــــــ

 . الدائري الغربي – ذمار –اجلمهورية اليمنية   ـةــــــــــــــل اإلقامــــــــــــــــحم

 .ذكور (2)  عدد األوالد متزوج   ـةــــة االجتماعيــــــــاحلال

 (770107016  00967)  ـلاملوبايــــــــــــــ رقــــــــــــــــــــم

  abohashemye@gmail.com   يـــــد اإللكتــرونـــالبـريــــــ
        kareem.aldilami@tu.edu.ye 

 العلمي التأهيل 
 

 

 اسبانيا. ,, كلية االعمال , جامعة ديوستو  %(80.14) عام جيد جدًا بتقديرريادة االعمال  ماجستري يف 

 "بايلمن مواثر التوجه االستراتيجي في ابتكار الخدمات : دراسة حالة شركة يعنوان رسالة الماجستير "

كلية %( , 91.50)ع مرتبة الشرف ممتياز  اعام  تقديرادارة االعمال بالتخطيط االسرتاتيجي : ماجستري يف  

 . عدنلعلوم اإلدارية , جامعة ا

 مال"عنوان رسالة الماجستير "تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظمات االع

مع مرتبة الشرف %( الرتتيب االول 90.41عدل )ز  مبتيادبلوم عالي إدارة أعمال )متهيدي ماجستري( تقدير ام 

 كلية العلوم اإلدارية , جامعة ذمار . 

, كلية  مع مرتبة الشرف %( الرتتيب االول91.95ل )عدمب  وريوس ختصص )إدارة األعمال( , تقدير امتيازبكال 

 العلوم اإلدارية , جامعة ذمار .
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 احلـالـي العمل
 

 ن()حتى اال  رذما جامعة –بقسم إدارة األعمال بكلية العلوم اإلدارية  مدرس 

 الن(احتى ) لتنمويةمؤسسة بنيان ا –مدير ادارة التخطيط واجلودة  

 الن(ا)حتى  ويةلتنمايان مؤسسة بن –قائم باعمال مدير ادارة التدريب والتمكني  

 

 االعمال السابقة/العملية اخلربات

  

  جامعة ذمار –رئيس دائرة االعالم والعالقات العامة. 
  استشاري ومدرب لدى شركةSuper Consulting يب .لالستشارات والتدر 

 تنمية.ت والتشارات والبحوث لدى مركز اجبد للدراسارئيس وحدة االس 

 ت االقتصادية.االستشاراودريب رئيس وحدة التدريب واالستشارات مبركز جامعة ذمار للت 

 بيادارة شيركة   ليونسيي  و من ا مشرف فريق الرقابة على مشروع احلوالت الطارىء املمولMoore Stephens 
 .يف حمافظة ذمار

 3/2017 – 5/2017وبايل.مركة مين رئيس فريق مشروع الوص  الوظيفي لش م مساعد 

 9/2012-11/2012 وبايل .كة مين معضو فريق اعداد دليل اهليكل التنظيمي لشرم 

 6/2012-8/2012 لوميات  اتكو لتقنيية املع نمة لشركة جية العاعضو فريق اعادة اهليكلة واعداد االسرتاتيم– 
 صنعاء .

 2001-2007منظمية الصيحة    –ة األساسية ت التنمويحتياجافين لربنامج تلبية االم , العمل عضو الفريق ال
 ذمار . –العاملية 

  ذمار . ليمين فرعل األمحر ا, العمل مديرًا للمركز الطيب جلمعية اهلال 2006يوليو 

   جامعة ذمار  –الدارية اكلية العلوم  –م , مقرر قسم إدارة االعمال 2007يونيو. 
  حمافظة ذمار –سب يف مستشفى اليمن التخصصي , العمل حما 2007نوفمرب . 
  جامعة ذمار  –رية لعلوم االدااكلية  –ال م , منسق الدراسات العليا بقسم ادارة االعم2008يناير. 
  جامعية   –مر مار للتعلييم املسيت  ذمعهد جامعة  –لصحية م , مقرر قسم إدارة االعمال وقسم االدارة ا2009يناير

 ذمار .

 2009ي مبحافظة ذمار . كم احمللللح  ياعد يف جلنة التنمية يف املؤمتر الفرعم , مقرر مس 

 2009عمال .ارة األاملاجستري الوظيفي إد امجنإعداد بر م , مقرر جلنة 
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  جامعة ذمار . –ية االدار كلية العلوم -م , مدير ادارة الدراسات العليا  2010يناير 

  مار .جامعة ذ – ية العلوم االداريةلك -م , مقرر جلنة الدراسات العليا 2010مارس 

 خلربات التطويرية واالستشاريةا

 

 .(2022 - 2018اعداد اخلطة االسرتاتيجية ملؤسسة بنيان التنموية ) .1
 : لتنمويةاادلة العمل التالية ملؤسسة بنيان  املشاركة يف اعداد .2

ي دليل الهيكل التنظيمي   -
 . وبطائق الوصف الوظيف 

. مدونة قواعد السلوك ال  - ي
ي والوظيف 

 
 خالق

 . دليل كتابة وثائق المشاري    ع -

-  .  دليل العمل الطوعي

 مصفوفة الصالحيات الدارية والمالية والفنية.  -

 م2022 – 2018اعداد اخلطة االسرتاتيجية ملؤسسة بنيان التنموية  .3
 ادلة العمل التالية ملؤسسة بنيان التنموية : اعداد .4

اكة.   -  دليل التعاون والشر

امج التدريبيةدليل اجراءات التخ -  . طيط والتنفيذ للبر

عات والرعاية -  . دليل سياسات الدعم والتبر

 . الجتماعاتالتخطيط والتنفيذ ل دليل سياسات واجراءات -

 . دليل سياسات واجراءات ادارة الداء وتقييمه -

-  .  دليل سياسات واجراءات التعامل والتعاقد مع الستشاريي  

 والتأهيل. النظام الساسي لكاديمية بنيان للتدريب  -

-  .  دليل سياسات واجراءات تدبب  التمويل المحلي

 ذمار : – اخلطة التشغيلية ملركز اجبد للدراسات والتنميةاعداد  .5

( الرؤية والرسالة والهداف والقيم.  - ي اتيجر  صياغة )التوجه السب 

 . 2018اعداد الخطة التشغيلية  -

 تقديم النصائح والرشادات الدارية والتسويقية.  -

 .2018خلاص لعام وااتنسيق بني القطاعني لي جلنة الظام االساسي اعداد الن .6
 .اعداد دراسة مقرتحة النشاء اذاعة حملية مبحافظة ذمار .7
 .2013صنعاء  – ملعلوماتاتقنية املشاركة يف اعداد اخلطة االسرتاتيجية لشركة ناتكو ل .8
 .2014جبامعة ذمار   التخطيط االسرتاتيجيعضو فريق  .9

 .2018ار امعة ذمعامة جبم والعالقات الغيلية لدائرة االعالاعداد اخلطة التش .10
 .2012ذمار   –ليزية االجن اعداد اخلطة التسويقية ملعهد كامربيدج لتعليم اللغة .11
 .2014 – 2010 : جامعة ذمار –االعمال التالية لكلية العلوم االدارية  إعداد  .12
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 تحليل العمل بالكلية )الوظائف الدارية والكاديمية( -

ي لدارة شئون الطالب. لوصف والتا -
 وصيف الوظيف 

ي ل  -
 دارة الدراسات العليا. الهيكل والوصف الوظيف 

ي اع   داد وتوص   يف ب   رامج الدراس   ات العلي   ا )ماجس   تب  ادارة التنمي   ة المحلي   ة  -
 
، دبل   وم ادارة 2008المش   اركة ق

 . (2007، دبلوم عالي ادارة العمال 2007التنمية المحلية 

ي ادارة العمال وفق نماذج العتماد الكاديمي المشاركة  -
 
ي توصيف برنامج البكالوريوس ق

 
 . 2014ق

، والالئحة المالية.  - ي
ي اعداد لئحة الدراسات العليا بالتمويل الذات 

 
 المشاركة ق

ي ادارة العم     ال   -
 
ي  ع     داد الخط     ة الدراس     ية وتوص     يف مق     ررات البك     الوريوس ق

 
مرك     ع التعل     يم  –المش     اركة ق

ي 
 جامعة ذمار .  –المسات 

ي تصميم  المشاركة -
 
ي لكلية العلوم الدارية شكل ق

وت   جامعة ذمار .  –الموقع اللكب 

 ( .2013 – 2008ذمار ) –إعداد اخلطة االسرتاتيجية ملستشفى اليمن التخصصي  .13

ة لتنموييية االساسيييلبييية االحتياجييات اربنييامج تانييية لإعييداد اخلطييط والدراسييات واملشيياركة يف املسييوحات امليد .14
(BDN )– ( منظمة الصحة العامليةWHO )–   2008 – 2004فرع ذمار. 

 .2012 تمع جبامعة ذمارتنمية اجملورأة ملاملشاركة يف إعداد الالئحة الداخلية ملركز دراسات ا .15
 ع املدني .ت اجملتمن منظماطط واالهداف لعدد ماخلتقديم النصائح يف جمال صياغة  .16

 االكادميي جبامعة ذمار االعتمادن اجلودة وركز ضمالعمل ملت التدريبية وورش ااملشاركة يف اعداد وجتهيز الدورا .17
2014. 

معهيد   -وم متوسيط(  )دبلاالعمال  ةودبلوم ادار لصحية,اصي  مقررات دبلوم االدارة إعداد اخلطة الدراسية وتو .18
 .2012عة ذمار  جام –جامعة ذمار للتعليم املستمر 

زمية ملراقبية   طيط الال الييمين وإعيداد اخل   ل األمحير اهليال  من األنشطة جلمعية املشاركة يف إعداد وجتهيز العديد .19
 .2013 – 2010محالت شلل األطفال 

 صص اإلدارة وغريها .ت الدكتوراه يف ختواطروحا اجستريالقيام بعملية التحليل األحصائي لعدد من رساالت امل .20

 سيةاخلبــرات التـدري
 

 لي :ي وقد درست ما ,ذمار  جامعة –علوم اإلدارية بقسم إدارة األعمال بكلية ال مدرس
 اتيجية  مقرر نظم المعلومات الصحية  مقرر نظم المعلومات اإلدارية  مقرر اإلدارة السب 

  مقرر التأمي   الصجي   مقرر مبادئ السلوك التنظيمي  مقرر سياسات  دارية 

 يات والمخازن  ية مقارنةنظم ادار مقرر   مقرر مبادئ اإلدارة  مقرر ادارة المشب 

  ي
 
مق                   رر تط يق                   ات  داري                   ة ق

 الحاسوب
  مقرر مناهج البحث العلمي  مقرر انظمة الصحة العامة 

 العامة مقرر الدارة 
 ق             رر ت             دريب ع             ل ادارة الخ             دمات م

 الصحية
  دراسة الجدوى القتصادية مقرر 

 اتيجية التسويق  تط يقات بحوث العمليات  مقرر ادارة الفندقة والسياحة  مقرر اسب 
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 البحـوث و الدراســات 

 

جملة جامعة  –اصة( يف املستشفيات اخل املقدمة لصحيةت احبث منشور بعنوان ) مدى رضا املرضى عن جودة اخلدما

 م . 2008ونيو ي -العدد الثامن    –ذمار للدراسات والبحوث 

 الدورات التدريبية اليت حضرتها

 

  ) ذمار . –غات يوتر والللكمببل لتقمركز املس –دبلوم سكرتارية تقدير ) جيد جدًا 
 جامعة ذمار –ي وضمان اجلودة الكادميا رمركز التطوي -بعنوان "طرق التدريس الفعال"  تدريبية دورة. 
 ميي وضمان مركز التطوير االكاد – مار"ذمعة جلا دورة تدريبية بعنوان "اعداد اخلطة االسرتاتيجية

 .جامعة ذمار –اجلودة 
  ية الستشارات االقتصادامركز  –" لعملورش اواملؤمترات  إلقامة"التخطيط دورة تدريبية بعنوان

 .جامعة ذمار –والتدريب االداري 
 2/2019نيان بمؤسسة  –ة يف مهارات املراقبة والتقييم دورة تدريبي. 

 ضــويــــاتعال
 

 فرع ذمار –مجعية اهلالل االمحر اليمين عضو 

 الشهادات التقديرية احلاصل عليها 
 

 . ة ذمارجامعالدارية , ومن العلوم ا كلية من يف مرحلة البكالوريوس شهادة تقدير للتفوق العلمي .1
جامعة ذمار  وم االدارية ومعهدلية العلالب كرج طللمشاركة يف ادارة وحتضري حفالت ختتقدير  اتشهاد .2

 للتعليم املستمر .

 املشاركة يف املؤمترات 

 ي م .2009يونيو  25-24ت .. واملسئولية االجتماعية , صنعاء , مؤمتر مواطنة الشركات واملؤسسا

 اليت قمت بهاالـدورات التدريبيـة 
 

 6يوليو اىل  28فرتة من نيان التنموية لل مؤسسة بيفلني عامدورة طرق واساليب املتابعة والتقييم موجهة اىل ال .1
 م صنعاء.2018اغسطس 

 للفرتة من ملعلومات اناتكو لتقنية ركة ش  لني يفلعام اموجهه اىلبعنوان التخطيط االسرتاتيجي  دورة تدريبية .2
 صنعاء. م15-16/7/2012
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املدني , موجهه اىل  ت منظمات اجملتمعطوير قدرامج ترنادورة تدريبية بعنوان التخطيط االسرتاتيجي , ضمن ب .3
يمت , اق م31/10/2013-26ن مللفرتة  رذما افظة( مشاركًا من قيادات منظمات اجملتمع املدني مبح25)

 ية .تماعالجالدورة التدريبية بواسطة مؤسسة النافذة للتنمية ا

 –االتصال  –حلوار رات : اذمار يف مها -لتجاري ين التقدورة تدريبية حول تدريب ممثلي الطالب يف املعهد ا .4
 24,  23ة , للفرت( مشاركًا28) ات  لعددجتماعادارة اال – تاختاذ القرارا –ادارة الوقت  –العمل اجلماعي 

 بدعم من اجمللس الثقايف الربيطاني . م26/4/2014,

( من املعيدين جبامعة ذمار , 9)لعدد  SPSS نامجبر دورة تدريبية بعنوان : التحليل االحصائي باستخدام .5
 دسي , ذمار., تنظيم معهد تاي اهلن 2015اكتوبر  29 – 25للفرتة من 

لعص  الذهين للفرتة متثيل االدوار واحملاكاة وام اباستخد –مل االعمال دورة تدريبية بعنوان : تعرف على عا .6
 .جامعة ذمار –اري التدريب االدمركز االستشارات االقتصادية و – 2017مارس  23 – 22من 

: حمور فن القيادة,  ياسية واملستقالتحزاب الس االت يفدورة تدريبية بعنون : بناء قدرات النساء القياديا .7
( 22اند لعدد )برنامج ست –اليمن  ظمة شركاءع منة مسة النافذة للتنمية االجتماعية وبالشراكتنفيذ مؤس
 ذمار -2015مايو  3متدربة, 

 

 اللغـــــات

 اللغة األم.  :   ةيييييييالعربي 

 الدولي  حاصل على شهادة التوفل : – Total Score 477 – TWE Writing 4 TOEFL 

BPT . 
 من  520يزية )ليم اللغة االجنلذمار لتع امعةجمركز  –ءة يف اللغة االجنليزية حاصل على شهادة الكفا

 م .26/11/2013( بتاريخ 600

  يخ  ( بتار699من  444دن )ت جامعة عللغااكلية  –حاصل على شهادة الكفاءة يف اللغة االجنليزية
 م .6/1/2014

 هاراتامل
 

  إجادة استخدام الكمبيوترMs : Word – Excel – Power Point – Internet 

Explorer  

 ( إجادة استخدام الربنامج اإلحصائيSPSS  )Statistical Package for Social 

Sciences 

 هاليلحتائج مجع وحتليل البيانات الكمية والكيفية وكتابة نت 

 مهارات حتليل حبثية 


