بسم هللا الرحمن الرحيم

السيرة الذاتية

د  /عـمـر مـبارك بامـير
العنــــــــــــوان :
حي المستقبل – غيل باوزير
حضرموت – اليمن
البريد االلكتروني Obamair @ yahoo.com
الهاتف 88707726776000 :
البيانات الشخصية :
تاريخ الميالد 2700/82/21 :
الجنس  :ذكر
الحالة االجتماعية  :متزوج
المهنة  :أستاذ مساعد علم النفس الطبي ومهارات التواصل – كلية الطب جامعة حضرموت
الجنسية  :يمني
المؤهالت العلمية
دبلوم متقدم في الطب النفسي  .الجامعة المفتوحة للعلوم الطبية  .مصر0200-0202 .

دبلوم استشاري نفسي – اسري  .أكاديمية إل تي اى  .السعودية 0200 .

ممارس متقدم في البرمجة اللغوية العصبية  .االتحاد العالمي للبرمجة اللغوية بأمريكا .0222.

دكتوراه علم نفس طبي  .جامعة بالقويف جراد – جمهورية بلغاريا 0222 - 0222.

ممارس في البرمجة اللغوية العصبية .االتحاد العالمي – أمريكا 0222 .

شهادة في الطب النفسي  .مستشفى الكسندروفسكا صوفيا – بلغاريا0222 .

شهادة في التنويم اإليحائي .الجمعية البلغارية للتنويم االيحائي.0222

دبلوم برمجة لغوية عصبية .البورد األمريكي و مركز الراشد لالستشارات 0222.

بكالريوس – ماجستير علم نفس .جامعة صوفيا – جمهورية بلغاريا 0880-0822 .

الخبرات العملية
 أخصائي ثم استشاري نفسي .قسم االضطرابات النفسية مستشفى ابن سينا التعليمي المكال 0202 –0880 .م استشاري نفسي مركز االرتقاء لالستشارات و التدريب المكال – حضرموت – 0222.إلى اآلن مسئول التنمية في منظمة  Oxfamلمنظمات المجتمع المدني في م  /حضرموت  – 0222 .إلى.0202 مدرب نفسي في برنامج الدعم النفسي للمتضررين من الكوارث في كل من المكال و سيئون 0228 استشاري نفسي لدار الرعاية االجتماعية لألحداث المكال – حضرموت 0222 مدرب نفسي في برنامج عالج العنف األسري المكال – حضرموت 0222 - 0220 مدرس منتدب في الصحة النفسية المعهد الصحي المكال – حضرموت 0222-0220 استشاري نفسي في مركز األورام حضرموت مستشفى ابن سيناء 0200 مدير مكتب اإلرشاد النفسي الطالبي – كلية الطب – جامعة حضرموت 0200 أستاذا مساعد في علم النفس الطبي ومهارات التواصل – كلية الطب جامعة حضرموت 0200 أستاذا مساعد في مهارات التواصل ( منتدب ) – كلية الهندسة الكيميائية جامعة حضرموت 0202 استشاري نفسي مركز آفاق الطفال التوحد  .غيل باوزير  .حضرموت 6822-0202 -أستاذ مساعد في مهارات التواصل ( منتدب ) – جامعة العلوم والتكنولوجيا  .المكال  .حضرموت 0202م
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الـــــــــــدورات
 دورة تعلم وتعليم التواصل الطبي  . DelPHE .كلية الطب  .عدن 0202 . دورة في مهارات التواصل  .جامعة ماسترخت وجامعة قناة السويس – مصر 0200 دورة توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الهندسة الكيميائية .المكال 0200 . دورة كيفية كتابة مشروع بحث للحصول على تمويل  .DelPHE .المكال 0200 دورة في الجودة مركز التطوير األكاديمي  .جامعة حضرموت  .المكال 0200. دورة تقييم المناهج  .مركز التطوير األكاديمي  .جامعة حضرموت  .المكال 0200. .دورة مهارات القيادة و اإلشراف .كلية الطب  .جامعه حضرموت  .المكال 0228 .
 .دورة مدربين العنف األسري في منظمة  . Oxfamصنعاء 0222 .
الــلغات
ممتاز
تحدث وكتابة
 .0اللغة العربية
جيد جدا
تحدث وكتابة
 .0اللغة االنجليزية
جيد جدا
تحدث وكتابة
اللغة البلغارية
.2
الجمعيات و المنظمات
 عضو الجمعية اليمنية للصحة النفسية عضو االتحاد العالمي للصحة النفسية عضو جمعية علم النفس األمريكية ( سابقا ) عضو الجمعية البريطانية لعلم النفس ( سابقا ) عضو جمعية علماء النفس الشباب في بلغاريا . عضو الطب النفسي السلوكي والعالجي ( مصر ).األبحاث و الدراسات
 -0االتجاهات و المعتقدات نحو المريض النفسي  .مقدم لجائزة الرئيس للبحث العلمي لعام . 0222
 -0العنف األسري في محافظة حضرموت  .باالشتراك مع آخرين . 0220.
 -2النفس بين علم النفس و الدين باالشتراك مع األستاذ علوي عبد القادر السقاف ( تحت الطبع ).
اإلشراف العلمي
 - 0مشرف بحث " جودة الحياة عند مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى ابن سينا التعليمي المكال  .حضرموت "
الفائز بالدرجة األولى في البحث العلمي لطلبة كلية الطب جامعة حضرموت 0202 .م
 -0مساعد مشرف بحث ماجستير طب األسرة للدكتور منال بن طاهر " انتشار االكتئاب عند المراهقين
المترددين في مستشفى غيل باوزير " 0202م
 -2مشرف بحث " استخدام مهارات التواصل بين الطبيب -المريض في مستشفيات المكال وابن سينا "  .طالب
كلية الطب جامعة حضرموت 0200 .م
المشاركات العلمية التي شاركت فيها بتقديم أوراق عمل
 شاركت في العديد من المؤتمرات العلمية في حضرموت  ،عدن  ،صنعاء  ,بالقويف جراد وفارنا نشرت أكثر من  02موضوع في االضطرابات النفسية و التنمية النفسية في الصحف و المجالت استضفت  2مرات في برنامج عيادة على الهواء في اذاعة المكال للحديث عن الصحة النفسية واضطراباتها ألقيت أكثر من  02محاضرة للطالب و المثقفين و العامة تركزت حول الصحة النفسية ومجاالتها المختلفة ألقيت  8دورات تخصصية في مهارات التعامل النفسي مع مريض السرطان  /مهارات التواصل  /معالجةالعنف األسري والتعامل مع أطفال التوحد
 حاصل على أكثر من (  ) 02شهادة تقديرية من مؤسسات و منتديات ومراكز و منظمات المجتمع المدني غيرالحكومية .
المرجعيات العلمية
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 -2أ .د  /علي محمد باطرفي  .عميد كلية الطب و العلوم الصحية  .جامعة حضرموت  .اليمن
00967711692233 . ambatarfi@yahoo.com
 -0د  /عبدهللا احمد اليهري  .أستاذ الطب النفسي المساعد  .كلية الطب .جامعة حضرموت  .اليمن
00967734625457 . alyahri3@hotmail.com
 -3د /معن عبد الباري قاسم .أستاذ الطب النفسي  .كلية الطب .جامعة الدمام .المملكة العربية السعودية

Maansaleh62@yahoo.com
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