
  Curriculum Vitae– السرية الذاحيت
 خانذ ػثذهللا يحًذ انخضر االضى

 ًٍَُ انجُطُح ركر انجُص

 ريار -يذَُح ريار  – و2:93/:/32                  يكاٌ وذارَخ انًُالد

 28121241767 رلى انثطالح انشخظُح

  انخطابحارج ػًر تٍ  –يذَُح ريار  –انجًهىرَح انًُُُح  انؼُىاٌ انحانٍ

 +78:-882669193 ذهفىٌ  (  +769-000759777)  انرهفىٌ انًحًىل

 -                                            Khaled777956090@gmail.com:  الربٓد االلهرتّىٕ

 Qualifications–ادلؤهالث العلميت
 انرارَخ انًذَُح انكهُح انرخظض انجايؼح انذونح انًؤهم

 3123-3122 ريار انؼهىو اإلدارَح ػهىو يانُح و يظرفُح جايؼح ريار انًٍُ مشتنس-ماجشتري 

 3123-3122 ريار انؼهىو اإلدارَح ػهىو يانُح و يظرفُح جايؼح ريار انًٍُ دبلْو الدزاسات العلٔا

 3116-3115 ريار انؼهىو اإلدارَح ػهىو يانُح و يظرفُح جايؼح ريار انًٍُ تكانىرَىش جُذ 

 Language and Computer–اللغاث والكمبيىحز
 يطرىي انكراتح يطرىي انمراءج يطرىي انرحذز انهغح

 يًراز يًراز يًراز انؼرتُح األو

 جُذ جُذ جُذ اإلَجهُسَح

 ;ػهً انؼًم ػهً نذٌ انمذرج  انكًثُىذر

Windows – Word – Excel – Power Point-SPSS 

Typing Arabic and English  

 الطىعيتاالعمال 
 مالحظات تاريخ بدء وانتهاء العمل مكان العمل الجهه اسم العمل

  مستمر -5102 اليمن-ذمار مؤسسه صناع الحياه عضوا
  مستمر  -5102 اليمن-ذمار للتنمية مؤسسة االجيال العامةالعالقات  مسؤول

 عضْ

 

جمعية شباب الوحدة  
 للتنمية البشرية .

 اليمن-ذمار
 مستمر  -5102
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 عليها احلاصلتالدوراث والشهاداث 
 انجهح األَاو ذارَخها ػُىاٌ انذورج

 انثشرَهانثىرد انؼرتٍ نالضرشاراخ و انرذرَة و انرًُُح  21 3129 -2 دورج يذرب يحررف يؼرًذ 

  االنًاٍَ انثىرد  10 3/2018 دورج يذرب يحررف يؼرًذ 

 ريار-انًؼهذ انثرَطاٍَ االكادًٍَ نهغاخ و انكًثُىذر 291 :2/2/311 دتهىو ادارج اػًال 

 ريار-ساملتدصص٘ لألىظن٘ املعلْمات ّالهنبْٔت 291 و9/6/3117 دبلْو ذلاسبُ 

 ريار -انًطرمثم نهكًثُىذر و انهغاخيركس  291 و 23/7/3117 دتهىو ضكرذارَا  

مَازات نتاب٘ الشريٗ  الراتٔ٘ ّالتنَٔد 
 للنكابل٘ الشدصٔ٘

 ريار-يؼهذ انجُم انحذَس نهرذرَة وانرأهُم 4 3128\3\2

 أدزٗ مهاتب ّ الشهستازٓ٘  احلدٓث٘

اسرتاتٔحٔات و  احرتف خدم٘ العنالّٛ 
 االدازٗ احلدٓث٘

 ريار -احلل االّل للتينٔ٘ البشسٓ٘ 4 و3127\8\25

 ريار -يؼهذ انجُم انحذَس نهرذرَة وانرأهُم 3 و3128\21\22 ًٍَ ضىفد 

 جايؼح ػذٌ–يركس انحاضىب االنٍ  41 و3125\6\36 انكفاءج فٍ اضرخذاو انحاضىب

 جايؼح ػذٌ –كهُاخ انهغاخ  291 و31/6/3125 فٍ انهغح االَجهُسَحانكفاءج 

Starter in English  41/9/3117 ريار-انًؼهذ انثرَطاٍَ االكادًٍَ نهغاخ و انكًثُىذر 36 و 

 يؤضطح رفؼح نهرطىَر انًجرًؼٍ و انثشرٌ  6 :312-36/2-31/2 2انثرَايج انرذرَثٍ انرطىع حُاج 

 يركس اتذ نهذراضاخ و انرذرَة  4 :312-36/2-31/2  اضاضُاخ انؼًم انطىػٍ

Level.1.B in English 36/5/311:ريار -انًركس االيرَكٍ انحذَس نهغاخ و انكًثُىذر 36 و 

 مؤسش٘ صياع احلٔاٗ ذماز  6 و23/3128-24/: انرخطُط االضرراذُجٍ انشخظٍ
 مؤسش٘ صياع احلٔاٗ ذماز 6 6/3128/ 34-29 يحى االيُح انًانُح نهشثاب 
 ريار  -مجعٔ٘ الْفاٛ االجتناعٔ٘ اخلريٓ٘ 4 و:24/7/311 انرخطُط و انًشاركح 

 ذماز -الصيدّم االجتناعٕ للتينٔ٘ 7 و:28/4/311 ذلاسبني استشازٓني يف دلال التعاقدات اجملتنعٔ٘
 ذماز -مؤسش٘ دعه التْج٘ املدىٕ الدميكساطٕ 3 :8/6/311 ّزش٘ عنل بسىامخ مياٍظ٘ العيف ضد املساٗ 

 ذماز –مؤسش٘ االجٔال للتينٔ٘ البشسٓ٘  6 و:8/9/311 فً االلكاٛ ّ العسض
 البيو الٔنيٙ لإلىشاٛ ّ التعنري فسع ذماز 26 5112 حاصل علٙ دّزِ تدزٓبُٔ يف العنل املصسيف 

 

 الدوراث الخدريبيت الخي قمج بخدريبيت 
 انجهح ذارَخها اضى انذورج  

 ميظن٘ جشْز بالتعاٌّ مع  معَد فسىهفْزت 39/3/3129 -38 اضص يشروػك انخاص
 يؤضطح طُاع  انحُاج انًٍُ ريار 23/3129-26-23 ادارج انًشارَغ انظغُرج 

 5/3129/   6 – 2 كُفُح طُاغح انًشارَغ نهًُظًاخ انًاَحح 

8-:/6/3129 

 ريار  –يُظًح فىر الَف نهرًُُح 

 رداع  –يؤضطح افاق انحُاج 



 الشهاداث احلاصلت عليها
 انجهح ذارَخها اضى انشهادج 

 ذماز -البشسٓ٘ مؤسش٘ االجٔال للتينٔ٘  و3121 شهادج شكر  
 جايؼح ريار–كهُح انؼهىو االدارَح  3116 شهادج ذكرَى 

 ميظن٘ جشْز بالتعاٌّ مع  معَد فسىهفْزت 3129 شهادج شكر 
 

 شهاداث اخلربة احلاصلت عليها
 انجهح ذارَخها ػُىاٌ انذورج

 كهُح انؼهىو انطثُح وانهُذضُح ريار 3121-:311 شهادج خثرج ذذرَص 

 فُذق ترج انًٍُ انطُاحٍ ريار 3118-3116 شهادج خثرج يىظف اضرمثال  

 يكرة انًماول يحًذ يمحُش ريار 3118-3117 شهادج خثرج يحاضة يماوالخ

 شسن٘ الصبازٖ لألدّٓ٘ 5102ملدٗ أزبعُ أشَس ذلاسب 

 الشٔازات احملدّدٗ  مدزس٘ ذمازشسن٘ الشالم٘ لتعلٔه قٔادٗ  و52/6/5112 متاو دّزٗ تعلٔه  قٔادٗ الشٔازاتشَادٗ ا

 القدراث و ادلهاراث 
 . الكدزٗ ّ السغب٘ علٕ التعله                      ợ       ٘ٓالتدزٓب  املتنٔز يف دلال التينٔ٘ البشس 

  ًٓالكدزٗ علٙ التعامل مع اآلخس                 ợ      التدزٓص اجلامعٕ باقتداز 

  ٙالفسٓل.العنل بسّح الكدزٗ عل                  ợ        ٘العنل احملاسيب بصْزٗ متنهي 

  ٙلعنل يف أٖ مهاٌ                 ا الكدزٗ علợ       ٗالكدزٗ علٙ ابتهاز حلْل مياسب٘ ّ افهاز جدٓد 

  ٙحتنل ساعات ّ ضػْط العنل.الكدزٗ عل ợ   ٘ٔالكدزٗ علٙ اعداد  دزاسات اجلدّٚ ّ البحْث اجلامع 

 ادلزجعيت
 انجهح ذهفىٌ   االضى 

 كهُح انؼهىو االدارَح  –دكرىر تجايؼح ريار  – ضاتماً  رئُص جايؼح ريار 888219371 يحًذ َحًُ انرفُك الدكتور / 

 كهُح انؼهىو االدارَح –دكرىر تجايؼح ريار  :88272:14 ػثذهللا انمرشٍ انذكرىر / 

 يذرب يذرتٍُ يٍ انثىرد انؼرتٍ نالضرشاراخ وانرذرَة و انرًُُح انثشرَح  88899:2:1 االضرار / ػهٍ انىرلٍ 
 

 ، مشاهدة كرة القدم ، لعب الشطرنجالسفر ، القراءة ، تصفح االنترنت     االهتمامات والهوايات:

 


