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الشهادات العلمية
 حاصل على الشهادة االبتدائية عام  2697م
 حاصل على شهادة مساعد فني مختبر لمدة سنتين عام  2692م من معهد د /أمين ناشر العلى للعلوم
الصحية بتقدير جيد جدا
 حاصل على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي(انتساب) عام  2693-2691م
 حاصل على شهادة دبلوم عالي مختبرات طبية من معهد د .أمين ناشر العالي للعلوم الصحية عام  2695م
بتقدير جيد جدا.
 حاصل على شهادة بكالريوس مختبرات طبية من جامعة العلوم والتكنولوجيا صنعاء بتقدير جيد جدا
 حاصل على شهادة دبلوم تخصصي في طرق التدريس وتكنولوجيا التعليم الصحي الحديث
الدورات المشاركة فيها :
 شاركت في ورشة العمل الخاصة بنظام أدارة الجودة الشاملة المنفذة بمختبر الصحة العامة المركزي
بصنعاء في مارس  1447لمدراء المختبرات المركزية بالمحافظات ومدراء المختبرات المستشفيات
الرئيسية بالجمهورية
 شاركت في الدورة التدريبية الخاصة بمأمونة وسالمة نقل الدم التي نظمتها اإلدارة العامة لبنوك الدم
بوزارة الصحة م  /حضرموت المنعقدة في ديسمبر  1447م
 في ابريل1445شاركت في الدورة الخاصة بالرعاية التكاملية للطفل المنعقدة فى عدن في مستشفى
11مايو.
 في مارس  1421شاركت ورشة عمل حول تشخيص حمى الضنك في القاهرة جمهورية مصر العربية
في المركز االقليمي للمرنز االمريكي للبحوث الطبية ( نمرو ) 3

 شاركت فى الدورة العالمية الخامسة حول ضمان الجودة والتشخيص المجهري المتطور للمالريا في
مسقط  /سلطنة عمان خالل الفترة من  9ديسمبر 1421م حتى  1يناير 1423برعاية منظمة الصحة
العالمية ووزارة الصحة العمانية حيث تحصلت على شهادة مدرب اقليمي بدرجة امتياز.
 شاركت في ورشه العمل التدريبية لتشخيص فيروس االنفلونزا بجهاز REAL-TIME PCR
المقامة في المركز الوطني لمختبرات الصحة المركزية صنعاء للفترة من  29_21ديسمبر 1425م
برعاية وزارة الصحة والسكان وبدعم منظمة الصحة العالمية.
 الخبرة العملية :
 عملت كفني مختبر بعد التخرج في جميع أقسام المختبر بمستشفى الشهيد باشرا حيل سابقا (المكال حاليا)
حتى عام  2699م
 في عام  2696م انتقلت إلى مستشفى إبن سيناء وعملت في أقسام الكيمياء  ،الدم العام  ،بنك الدم ،
الطفيليات  ،الفيروسات حتى عام  2667م
 في شهر يوليو من عام  2669م انتقلت إلى مستشفى المكال لألمومة الطفولة حين عينت هناك مديرا
المختبر ورئيس قسم الدم العام حتى ابريل  1447م
 خالل فترة العمل بمستشفى المكال لألمومة والطفولة تم التعاقد مع المعهد الصحي ألداء محاضرات مادة
علم الدم وتم العمل بذلك
 في  1447 / 5/ 2انتقلت إلى المعهد الصحي للعمل كمدرس وعينت في المعهد عضوا للهيئة التعليمية
بالمعهد حتى يومنا هذا
 في بداية العام الدراسي من عام م 144في سبتمبر كلفت باألشراف على إحدى الدفعات لمساق المختبر
وقد عملت بذلك
 في  1449 / 3/ 2م تم تعييني مديرا إلدارة المختبر بمستشفى ابن سيناء المركزي التعليمي
 في يوليو  1421تم اعادة تعييني كمدير إلدارة المختبرات بهيئة مستشفى ابن سيناء العام م/حضرموت.
الشهادات التقديرية:
 في أكتوبر سنة  2695م تحصلت على شهادة تقديرية من معهد د  /أمين ناشر العالي للعلوم الصحية
وذلك لنيلي المرتبة األولى للتخرج من الدفعة الثانية مساق الدبلوم من قبل وزير الصحة .
 في ابريل سنة  1444م تم تكريمي للمشاركة فى حملة التبرع بالدم بمناسبة يوم  7ابريل اليوم
العالمي للتبرع بالدم .
 فى ابريل سنة 1442م تم تكريمي فى عيد العمال العالمي على مستوى محافظة حضرموت من قبل
وزارة العمل والتدريب المهني ومحافظ محافظة حضرموت ومكتب وزارة الصحة العامة م/ح .
 فى سبتمبر من عام  1449م تحصلت على شهادة تقديرية من وزارة الصحة قطاع الطب العالجي
بمناسبة مشاركتي في المخيم الجراحي المجاني الثاني المقام في مستشفى ابن سيناء م/ح الذي اقامتة
وزارة الصحة والسكان .
العمل الحالي
 مدرس وعضوا الهيئة التعليمية في معهد العلوم الصحية م /حضرموت
 مدير ادارة المختبرات بهيئة مستشفى ابن سيناء العام م  /حضرموت .

