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المـؤهـالت الـعـلميـة
 )1دكرٕراِ تايرٍاس يٍ ظايؼح انقزآٌ انكزٌى ٔانؼهٕو اإلطاليٍح – انظٕداٌ ذخصص ذفظٍز ٔػهٕو انقزآٌ(8112و).
 )8ياظظرٍز (ايرٍاس) قظى انذراطاخ اإلطاليٍح – ذخصص ذفظٍز ٔػهٕو انقزآٌ  -كهٍح انرزتٍح  -ظايؼح ػذٌ
(8112و).
 )2تكانٕرٌٕص دراطاخ إطاليٍح – كهٍح انرزتٍح  -ظايؼح ػذٌ ػاو انرخزض (8114و _ 8115و) .
 )4شٓادج انصإٌَح انؼايح ،شإٌَح نطفً ظؼفز أياٌ ،انقظى انؼهًً ػاو (1111و _ 8111و) .
 )5شٓادج إذًاو حفظ انقزآٌ انكزٌى ،يٍ ٔسارج انرزتٍح ٔانرؼهٍى.
 )6شٓادج إذًاو حفظ انقزآٌ انكزٌى تانقزاءاخ انظثغ.
 )7إظاسج تزٔاٌح ػاصى تزأٌٍّ شؼثح ٔحفص يٍ كراب انشاطثٍحٔ ،رٔاٌح حفص يٍ طزٌق انشاطثٍح ٔانًصثاغ.
 )2إظاسج فً انؼذٌذ يٍ انكرة يصم (انرحفح انظٍُح تشزغ اَظزٔيٍح  -شزغ انٕرقاخ) ٔغٍزْا.
الدورات
 )1دٔرج فً اطرزاذٍعٍح إػذاد انًذرب ) )TOTظًٕٓرٌح انظٕدأٌ ،دٔراخ يخرهفح فً انرًٍُح تشزٌح .
 )8دٔرج َُظُى ٔطزائق انرذرٌض انعايؼً يٍ يزكش انرذرٌة انًرقذو فً ظايؼح انخزطٕو.
 )2دٔرج فً انقٍاص ٔانرقٌٕى يٍ يزكش انرذرٌة انًرقذو فً ظايؼح انخزطٕو
 )4دٔرج اطرخذاو ذكُٕنٕظٍا انرؼهٍى فً انرذرٌض انعايؼً يٍ يزكش انرذرٌة انًرقذو فً ظايؼح انخزطٕو.

 )5دٔرج أطاطٍاخ انثحس انؼهًً فً (ػهٕو اإلَظاٍَح) يٍ يزكش انرذرٌة انًرقذو فً ظايؼح انخزطٕو.
 )6دٔراخ فً انهغح اإلَعهٍشٌح (أرتغ يظرٌٕاخ) يٍ كهٍاخ انهغاخ  ،ظايؼح ػذٌ ػاو 8118و
 )7شٓادج فً أطاطٍاخ انحاطٕب يٍ يزكش انحاطة اَنً ،ظايؼح ػذٌ.
 )2شٓادج دتهٕو انظكزذارٌح اَنٍح.
 )1دٔرج كٍف ذؤنف كراتا ٔذُشزِ
)11

صؼٕتح انرؼهى نذٔي االحرٍاظاخ انخاصح.

)11

دٔرج انًرحذز انثارع.

)18

دٔرج انشخصٍح انًرٕاسَح-انخزطٕو.-

)12

دٔرج ذذرٌثٍح حٕل أطانٍة انًُاصزج نًزضى َقص انًُاػح انًكرظثح.

)14

دٔرج ٔسارج األٔقاف ذحد ػُٕاٌ :دٔر انؼهًاء فً انذػٕج إنى اهلل تانحكًح ٔانًٕػظح انحظُح.

)15

دٔرج ٔسارج األٔقاف ذحد ػُٕاٌ :دػى يخزظاخ انحٕار انٕطًُ.

)16

دٔرج يكرة انصحح ػذٌ تؼُٕاٌ انرٕاصم يٍ أظم انرًٍُح

)17

دٔرج االطرزاذٍعٍح انؼهٍا أليٍ انذٔنح ٔيكافحح اإلرْاب يٍ يزكش طٕفد اطكهض فً انخزطٕو.

)12

دٔرج يٓاراخ انرفأض انفؼال يٍ يزكش طٕفد اطكهض فً انخزطٕو

)11

دٔرج إدارج األسياخ ٔانكٕارز يٍ يزكش طٕفد اطكهض فً انخزطٕو

)81

ٔرشح ػًم (تزَايط انذراطاخ انؼهٍا نهذراطاخ اإلطاليٍح تٍٍ انٕاقغ ٔانًأيٕل) َظًرٓا ظايؼح

انقزآٌ – انًكال 81 -أكرٕتز8112و.
)81

دٔرج انثزَايط انرذرٌثً نالػرًاد األكادًًٌ ٌٍَٕٕ 8111و.

المهـارات
 )1اإلنقاء ٔانخطاتح
 )8إػذاد انثحٕز
 )3إدارج انذٔراخ .
 )4اطرخذاو انحاطة اَنًٔ ،انرؼايم انعٍذ يغ انثزايط انًخرهفح.
 )5انقذرج ػهى قٍادج فزٌق انؼًم.
 )6إػذاد انخطط ٔانرقارٌز.
 )7االشزاف ٔانًراتؼح.
 )2يٓارج حم انًشكالخ.
 )1يٓارج انرخطٍط ٔانرُفٍذ نهثزايط انشثاتٍح انًخرهفح ،انرًٌُٕح ٔاالظرًاػٍح ٔانرؼهًٍٍح ٔانصقافٍح.
الخبرات والمهام:
ٔ )1كٍم ظايؼح انقزآٌ انكزٌى ٔانؼهٕو اإلطاليٍح فزع ػذٌ.
 )8انرذرٌض ٔاإلشزاف ػهى انحهقاخ انقزآٍَح .

َ )2ائة يذٌز يذارص ذحفٍظ انقزآٌ تًكرة انرزتٍح ٔانرؼهٍى /ػذٌ طاتقاً.
 )4يذٌز إدارج انرظعٍم ٔانقثٕل ٔشؤٌٔ انطالب ظايؼح انقزآٌ انكزٌى ٔانؼهٕو اإلطاليٍح/ػذٌ نًذج ( )5طُٕاخ.
 )5يذٌز انشؤٌٔ األكادًٌٍح فً ظايؼح انقزآٌ انكزٌى ٔانؼهٕو اإلطاليٍح/ػذٌ طاتقاً ( )4طُٕاخ.
 )6يذرص يادذً أصٕل انرفظٍز ٔػهٕو انقزآٌ ،فً ظايؼح انقزآٌ انكزٌى ٔانؼهٕو اإلطاليٍح /ػذٌ.

 )7باحج في مركز البحوث والتطوير التربوي -عدن.

