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 السرية الذاتية 

 احمد محمد الشيباني.  ة : مايسالسما

 : يمني. الجنسية

 002 -01010655723 /   002-01016596388: رقم الهاتف

 املؤهالت: 

 . كلية اللغات  -جامعة صنعاء   -(  2004بكالوريوس لغات ) -

 مصر.  –   2021 -  2019 بيةث والدراسات العرالبحو. معهد (سنتيناعمال ) إدارةعالي دبلوم  -

 معهد البحوث والدراسات العربية جمهورية مصر.  2022ماجستير اداره االعمال  -

 : اخلربات 

 .2020-2019القاهرة عام  –اليمنية المصري للرعاية الصحية   نقيدي للشركة مدير ت  ▪

 2015-2014في عام   IMC مة منظ ▪

o ( اإلشراف على فريق ميداني لبرنامج الوشCLTS للتوعية ) 

o   المشاركة في الدورة التدريبية للميسرين في المجتمع بقيادة المجتمع الشامل للصرف

 ( على حد سواء النظرية والممارسة الميدانية. CLTSالصحي )

 . الفرنسية   DIAمنظمه  ▪

o (2011-2010سنة )  1فز مجتمعي( / المخا )مح 

o   مساعد مدير توعية وتنشيط وتدريب مجتمعي في مشروع األمن الغذائي لمجتمعات الصيادين في

 مديريتي المخا وباب المندب. 

o  للتغذية لالم الحامل في مختلف القرى المستهدفة  ةيالميدان المتابعة . 

o  األنشطةف ختلفي م اإلشراف على تدريب المرأة . 

o يب الطالب في المدارس على النظافة الشخصية والبيئية  تدر 

o  )عمل التقارير )أسبوعيًا ، شهريًا 
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o  .اعداد الخطط الربعية والنصفية واألسبوعية وعمل دورات تدريبية في التغذية 

o   تدريب الممرضات والميسرات في مجال التوعية الصحية لألمهات الحوامل واألطفال والتوعية في

 مجال النظافة الشخصية والبيئية. 

o  .اإلشراف على بناء الحمامات في القرى المستهدفة في برنامج الصرف الصحي 

 الصندوق االجتماعي للتنمية  ▪

o ( / )جميع محافظات الجمهورية اليمنية ( صنعاء. تعز عدن اب و2012-2004)مستشار 

o   المقر الرئيسي: فروع صنعاء وتعز   -صنعاء    -تطوير المستشارين في الصندوق االجتماعي للتنمية

 وعدن. 

o  .صنعاء ؛ أمانة العاصمة وحمدان وعمران وأرحاب 

o وباب المندب   خاوالم وماوية   ة تعز ماوية وحج . 

o   وعدن.  وابين والضالع  عدن. لحج 

o )باحث تنموي في مسح التدخل المتكامل ) صنعاء اب ، تعز . 

o  الصندوق االجتماعي للتنمية.  مشاريع تقييم أثر 

o  المراجعة المكتبية وتشفير استمارة التقييم في الصندوق االجتماعي للتنمية . 

o  عديد من البرامجق الميدانية في الالفر إلشراف على . 

 خربات اخري 

 . تلفة )مدارس ، معاهد ، ومراكز( التدريس في أماكن مخ  ▪

 باحث اجتماعي في البنك الدولي.  ▪

 باحث اجتماعي في صندوق الرعاية االجتماعية.  ▪

 مشرف ومسؤول مبيعات بشركة شادوز للدعاية واالعالن خدمه العمالء ▪

 : الدورات التدريبية

 . 2022 أهيل الطبيريب والتمعهد ستار نيووايز للتد ل المختبرية بلي ءة التحاادورة تدريبية لقر ▪

  المحليةللتنمية ممارس خير لتأهيل لزمالة مصر ال  اإلقليميشاركة في البرنامج التدريبي الم ▪

 في مؤسسة مصر الخير.  2021 األولىالمستدامة الدفعة 
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 القاهرة في  -ورش عمل في مؤسسه مصر الخير  ▪

 األدوار والنماذج واألساليب   ▪

 ات األهلية  حسوالمالتنمية المستدامة و ▪

 األساليب الحديثة في تعبئه الموارد وتدبير التمويل   ▪

 تدامة  رصد وتحديد االحتياجات والفرص والموارد المجتمعية المس ▪

 استراتيجيات تنميه المجتمع للمنظمات األهلية  ▪

 2007دورة تدريبية في حقوق االنسان  ▪

 2006دورة في البحث االجتماعي   ▪

 2009دورة تدريبية في االنتخابات المحلية  ▪

صنعاء / المركز    - )الصندوق االجتماعي للتنمية   2004دورة تدريبية في برنامج التدخل المتكامل  ▪

 . الرئيسي( 

 صنعاء / المركز الرئيسي(.  - )لجان المستفيدين   2005دورة تكوين وتدريب اللجان المجتمعية  ▪

 المكتب الرئيسي(. )صنعاء  2006اثر مشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية  تقييمدورة تدريبية في   ▪

 للتنمية / تعز(.  )الصندوق االجتماعي  2009دورة تدريبية في منهجية تحليل المخاطر وتقييمها  ▪

 )تعز(.  2009دورة في التمكين المبرمج للصندوق االجتماعي للتنمية   ▪

 (. 2010دورة تدريبية في تقييم اثر مشروعات الصندوق االجتماعي للتنمية )التفاعل في التنمية  ▪

 إجراء دورة في التغذية  ▪

( على حد  CLTSي الشامل )شارك في الدورة التدريبية للميسر في المجتمع بقيادة الصرف الصح ▪

 ( WASHسواء النظرية والممارسة الميدانية )

 SPT Professional Training 2015دورة تدريبية في  ▪

▪ (ICDL)  2016الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي 

 : الكفاءات

 . متعلم سريع ▪

 . إدارة وقيادة المشروع  ▪

 القدرة على إجراء تدريب المدربين وخبرة جيدة في نفس المجال.  ▪
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 قادرة على العمل الجاد بشكل مستقل أو في فريق.  ▪

 لديهم مهارات اتصال كتابية وشفوية وشخصية جيدة.  ▪

 . تزدهر بالعمل في بيئة مليئة بالتحديات  ▪

 منظمة للغاية ومتفانية مع موقف إيجابي.  ▪

 ألفكار الجديدة ودمجها في النتائج المرجوة. القدرة على استيعاب ا  ▪

 قادرة على تنسيق عدة مهام في وقت واحد.  ▪

 ديناميكي ، موجه نحو النتائج في حل المشكالت.  ▪

 يعمل بكفاءة تحت الضغط.  ▪

 اللغات 

 العربية: اللغة األم. 

 اللغة اإلنجليزية: جيد جًدا في الكتابة والتحدث واالستماع. 

 مراجع

 عند الطلب متوفرة 


