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المعلومات الشخصية
االســــــــــم  :أحمد حميد علي عبده.
تاريخ الميالد 1969 :م.
الجنســـــية  :يمني .
الحالة االجتماعيـــة  :متزوج.
السكــن  ( :صنعاء  -مذبح ).
تلفـــــــــــــــون . )00967 711686609( )00967 772736433( :
البريد اإللكتروني .(a.hamid2016@yahoo.com( :
)00967 772736433) WhatsApp

المؤهالت العلمية :
 حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية – جامعة خاركوف للبناء  -أوكرانيا
 ماجستير في الهندسة المدنية تخصص انشاءات جامعة خاركوف للبناء – أوكرانيا  ١٩٩٥م
 دكتوراه في الهندسة في مجال خصائص وصناعة االسمنت – جامعــة خــاركــوف للبنـــاء
أوكرانيــــــــا 1999 -م
 حاصل علي دبلوم في برنامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس من جامعة العلوم
والتكنولوجيا في الفترة من مارس2009/م وحتي يناير 2011/م والذي يشمل المقررات التالية :
 -2طرائق التدريس الجامعي الفاعل  - 3طبيعة التعليم
 -1تطوير المقرر الدراسي وتقييمه
في المرحلة الجامعية  -4القياس والتقويم في التعليم الجامعي  -5تكنلوجيا التعليم والمعلومات
 -6مناهج البحث التربوي.

الخبـرات :
 مدرس مساعد في الجامعة الوطنية من  1999/10/9الى 2003/8/1م وقمت بتدريسالمقررات التالية  -1 :ميكانيكا هندسية  -2االحصاء  -3مناهج وطرق بحث .

-

-

مدير لفرع جامعة العلوم والتكنولوجيا في مدينة تعز من 2005/4م الى 2006/8م ومدرس
للمقررات التالية  -1:مناهج بحث  -2إحصاء .
مدرس مساعد في قسم الهندسة المدنية  -كلية العلوم والهندسة  -جامعة العلوم والتكنولوجيا من
 2006/9/1الي تاريخه وقمت بتدريس المقررات التالية  -1 :ميكانيكا هندسية  -2مواد بناء
 -3مقاومة مواد  -4طرق بحث  -5اإلشراف علي مشاريع التخرج .
رئيس قسم الهندسة المدنية – كلية العلوم والهندسة  -جامعة العلوم والتكنولوجيا من2008/11م
الى 2014/2م.
استشاري هندسي في الصندوق االجتماعي للتنمية في الفترة  ٢٠٠١إلى  ٢٠٠٥م
استشاري هندسي لمنظمة الرحمة العالمية في الفترة 2007 -٢٠٠١م.
استشاري هندسي في شركة نحلة لالستشارات الهندسية والمقاوالت 2013 - ٢٠٠٨م.
استطيع تدريس المقررات التالية :
 -1تكنولوجيا خرسانة.
 -2عقود ومواصفات .
 -3نظرية انشاءات.
 -4خرسانة مسلحة (. )2-1

الدورات :
-

دورة في التقييم الذاتي للبرنامج.
دورة في وثيقة وصف البرنامج .PSD
دورة في إعداد ملف المقرر.
دورة في تقويم مخرجات برنامج اكاديمي.
دورة في تقويم مشاريع التخرج.
دورة في تحليل نتائج الطلبة.
دورة في مواصفات البرامج والمقررات التعليمية.
دورة في اعداد تقارير االداء االكاديمي.
دورة في اعداد وثيقة التقويم الذاتي للبرامج االكاديمية.
دورة في تقييم البرامج الدراسية.
دورة في تصميم وتقويم االختبارات.
دورة في مجال التخطيط وإعداد الخطط .
دورة في التحليل االحصائي للبحوث العلمية باستخدام .SPSS

اللغات :
 -اللغــة العربية  -اللغة الروسية  -اللغة اإلنجليزية.

