
 (C.V )السيزة الذاحيت 

 زبيدة عبد اهلل علي صالح الضالعي:  االسم

حعز   : محل الميالد

 العلميت المؤهالث

  و1997/ 1996ثزمذٚر ػبو عٛذ عذا ػبو  (لطى ػهًٙ)صبَٕٚخ ػبيخ. 

  و2001/2000 ثزمذٚر ػبو عٛذ عذا ػبو  (كًٛٛبء )ثكبنٕرٕٚش ررثٛخ. 

  و2006/2007ػبو  (ٔطرائك رذرٚص انؼهٕو يُبْظ )يبعطزٛر ررثٛخ . 

 ِو2012/2013ثزمذٚر ػبو  يًزبز ػبو  (ٔطرائك رذرٚص انؼهٕو يُبْظ )ررثٛخ  دكزٕرا. 

 الدوراث الخدريبيت

 و2001/ 2002ػبو . دٔررٍٛ فٙ انكًجٕٛرر عبيؼخ رؼس. 

  دٔرح يزمذيخ فٙ انـOfficeو2004ػبو .  عبيؼخ رؼس. 

 و2006/2007ػبو . دٔررٍٛ فٙ انهغخ االَغهٛسٚخ عبيؼخ رؼس. 

 ّو2008ػبو . عبيؼخ رؼس دٔرح فٙ طٛبَخ انحبضٕة ٔانفريز. 

 و2009ػبو . عبيؼخ رؼس دٔرح فٙ احظبء ايٕش. 

  دٔرح فٙ انحسو االحظبئٛخSpssو2009ػبو .  عبيؼخ رؼس. 

  دٔرح رذرٚجٛخ ػٍ انًُبطر ٔانزبأٚٛذ ضًٍ ثرَبيظ دػٕح اطالػ ضٛبضخ انزؼهٛى انغبيؼٙ، ثرػبٚخ يركس

 .2014انمبٌَٕ انذٔنٙ، ٔانشراكخ يغ عبيؼخ رؼس، فٙ انًؼٓذ انٕطُٙ نهؼهٕو االدارٚخ، ػبو 

 الىظائف االكاديميت

  و 2002ػبو . عبيؼخ رؼس-  كهٛخ انزرثٛخ –يذرضخ نًبدح انكًٛٛبء انؼًهٛخ. 

  و 2003ػبو . عبيؼخ رؼس-  كهٛخ انزرثٛخ –يذرضخ نًبدح انفٛسٚبء انؼًهٛخ. 

  و2013-2004ػبو . عبيؼخ رؼس-  كهٛخ انزرثٛخ –يذرضخ نًبدح ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى انؼًهٛخ. 

  و2013-2007ػبو . عبيؼخ رؼس-  كهٛخ انزرثٛخ – (انُظر٘ )يذرضخ نًبدح ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى. 

  و2007عبيؼخ رؼى ػبو -  كهٛخ انزرثٛخ فرع يخالف– (انُظر٘ )يذرش نًبدح ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى. 

  و2004/2005ػبو . عبيؼخ رؼس-  كهٛخ انزرثٛخ – (انُظر٘ )يذرضخ نًبدح انزرثٛخ انجٛئٛخ 

  و2009-2007ػبو . عبيؼخ رؼس-  كهٛخ انزرثٛخ – (انُظر٘ )يذرضخ نًبدح انًُبْظ. 

  ػبو . عبيؼخ رؼس-  انزؼهٛى ػٍ ثؼذ فٙ انطؼٕدٚخ –  (انُظر٘ )يذرضخ نًبدح ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى

 .و2007/2008

  ػبو . عبيؼخ رؼس-  انزؼهٛى ػٍ ثؼذ فٙ انطؼٕدٚخ – (انُظر٘ )يذرضخ نًبدح يٓبراد انزذرٚص

 .و2007/2008

  و2006/2007رذرٚت انًؼهًٍٛ فٙ انًؼٓذ انؼبنٙ ػهٗ اضزخذاو االعٓسح انزؼهًٛٛخ ػبو. 

  و2008- 2005االشراف ػهٗ طبنجبد انزرثٛخ انؼًهٛخ فٙ انًذارش ػبو. 

 

 

 



 الىظائف االداريت

 و2002ػبو -  عبيؼخ رؼس –فٙ ػًبدح شئٌٕ انطهجخ  رئٛص لطى االيزحبَبد 

  و2002ػبو -  عبيؼخ رؼس–َبئت رئٛص رحرٚر طحٛفخ انحٛبح انغبيؼٛخ. 

 م2003 جامعة تعز عام –كلية التربية - يطبػذ يطئٕل انزرثٛخ انؼًهٛخ 

 و2006- 2004 ػبو –عبيؼخ رؼس -  كهٛخ انزرثٛخ– يخزض لطى ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى 

  و2007/ 2006 ػبو –عبيؼخ رؼس - كهٛخ انزرثٛخ - يطئٕل االعٓسح انزؼهًٛٛخ. 

  و2013رئٛص ٔحذح َظى انًؼهٕيبد ٔاإلػالو  فٙ يركس انجحٕس ٔدراضبد انغذٖٔ ػبو 

 

 

 شهائد الخقديز

  و2002شٓبدح رمذٚر يٍ ػًبدح كهٛخ انزرثٛخ  ػبو 

  و2012-2011شٓبدح رمذٚر يٍ لطى يغبل انؼهٕو دفؼخ رٔاد انًؼرفخ 

  و2011-2010شٓبدح رمذٚر يٍ لطى يغبل ػهٕو دفؼخ انخهٛخ انٕاػذح ػبو 

  و2008-2007شٓبدح رمذٚر يٍ لطى انرٚبضٛبد انذفؼخ انضبنضخ ػشر دفؼخ رٔاد انرٚبضٛبد ػبو 

  و2007-2006شٓبدح رمذٚر يٍ لطى انكًٛٛبء دفؼخ درٔع انٕطٍ ػبو 

  و2009-2008شٓبدح رمذٚر يٍ لطى انكًٛٛبء دفؼخ يهٕن انًؼرفخ ػبو 

  و2012-2011شٓبدح رمذٚر يٍ لطى انكًٛٛبء انذفؼخ انخبيطخ ػشر دفؼخ ريٕز انًطزمجم ػبو 

  و2008-2007شٓبدح رمذٚر يٍ لطى انهغخ انؼرثٛخ انذفؼخ انزبضؼخ ػشر دفؼخ اَظبر انرضٕل ػبو 

 و2010-2009اَظبر انٕحذح ػبو  شٓبدح رمذٚر يٍ لطى انهغخ انؼرثٛخ انذفؼخ انحبدٚخ ٔانؼشرٍٚ دفؼخ 

  و2012-2011شٓبدح رمذٚر يٍ لطى انهغخ انؼرثٛخ انذفؼخ انضبنضخ ٔانؼشرٍٚ دفؼخ ايٕاط انؼطبء ػبو 

  و2010-2009شٓبدح رمذٚر يٍ لطى انرٚبضٛبد دفؼخ انًٍٛ انٕاحذ ػبو 

  و2010-2009شٓبدح رمذٚر يٍ لطى االرشبد انُفطٙ دفؼخ دنٛم انحبئرٍٚ ػبو 

 و2008-2007شٓبدح رمذٚر يٍ لطى انفٛسٚبء انذفؼخ انضبنضخ ػشر دفؼخ رٔاد انفٛسٚبء ػبو 

  و2007-2006شٓبدح رمذٚر يٍ لطى االرشبد انُفطٙ انذفؼخ انخبيطخ دفؼخ ثرٚك االيم ػبو 

  و2009-2008شٓبدح رمذٚر يٍ لطى ػهٕو انمراٌ دفؼخ حًبح االلظٗ ػبو 

  و2011-2010شٓبدح رمذٚر يٍ لطى ػهٕو انمراٌ دفؼخ ايغبد انمراٌ ػبو 

  شٓبدح رمذٚر يٍ لطى االَغهٛس٘ دفؼخawards و2011-2010 ػبو 

  شٓبدح رمذٚر يٍ لطى االَغهٛس٘ دفؼخal- Nouras و2006-2005 ػبو 

 

 :شهائد المشاركت

 انؼذانخ االعزًبػٛخ ثزُطٛك عًؼٛخ اثذاع انشجبثٛخ ٔيشبركخ   شٓبدح يشبركخ فٙ انًُزذٖ انحٕار٘ حٕل

.. ٔرلخ ػًم ػٍ دٔر يُظًبد انًغزًغ انًذَٙ فٙ رؼسٚس انؼذانخ االعزًبػٛخثزمذٚى .. يُظًخ شركبء انًٍٛ

 .ْـ1435.ريضبٌ. 15. و12/7/2014

  شٓبدح يشبركخ  فٙ دٔرح رذرٚجٛخ ػٍ انًُبطر ٔانزأٚٛذ ضًٍ ثرَبيظ دػٕح اطالػ ضٛبضخ انزؼهٛى

انغبيؼٙ، ثرػبٚخ يركس انمبٌَٕ انذٔنٙ، ٔثبنشراكخ يغ عبيؼخ رؼس ٔانًؼٓذ انٕطُٙ نهؼهٕو االدارٚخ، ػبو 

2014. 

 

 

 



 :الىرش والمؤحمزاث

 انًشبركخ فٙ حضٕر يؤرًر٘ انطفٕنخ. 

  2006انًشبركخ فٙ حضٕر يؤرًر انزؼهٛى االنكزرَٔٙ عبيؼخ طُؼبء .  

  2010انًشبركخ فٙ حضٕر يؤرًر ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى فٙ انمبْرح. 

  ٌ22-21انًشبركخ فٙ حضٕر ٔرشخ ػًم حٕل يشرٔع لبٌَٕ انخذيخ انٕطُٛخ نحمٕق االَطب 

 .و، لبػخ انطؼٛذ، رؼس2012َٕفًجر 

  15-14انًشبركخ فٙ حضٕر ٔرشخ ػًم حٕل انشراكخ ثٍٛ انجحش انؼهًٙ ٔانمطبع انخبص 

 .لبػخ انطؼٛذ، رؼس. و2014اثراٚم، 

  انٕالغ االدار٘ ٔاالَشطخ انطالثٛخ ثرػبٚخ عبيؼخ   فٙ ٔرشخ ػًم حٕل ٔرلخ ػًمانًشبركخ ثزمذٚى

 .و24/6/2014 انغذٖٔٔرُظٛى يركس انجحٕس ٔدراضبد .. رؼس 

  انؼذانخ االعزًبػٛخ ثزُطٛك عًؼٛخ اثذاع  فٙ انًُزذٖ انحٕار٘ حٕلٔرلخ ػًم انًشبركخ ثزمذٚى

 .ْـ1435.ريضبٌ. 15. و12/7/2014... انشجبثٛخ ٔيشبركخ يُظًخ شركبء انًٍٛ

 

 :اوراق العمل

  و24/6/2014ٔرلخ ػًم ثؼُٕاٌ رطٕٚر ضٛبضخ انمجٕل ٔانزطغٛم فٙ عبيؼخ رؼس. 

 15. و12/7/2014.. ٔرلخ ػًم ػٍ دٔر يُظًبد انًغزًغ انًذَٙ فٙ رؼسٚس انؼذانخ االعزًبػٛخ .

 .ْـ1435.ريضبٌ

 

 :العضىيت

  و2008/2009ػضٕ عًؼٛخ ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى فٙ انمبْرح ػبو. 

 

 :الكخب

 ٚذرش نطهجخ انًطزٕٖ انضبَٙ كهٛخ انزرثٛخ (1)كزبة رمُٛبد انزؼهٛى. 

  ٚذرش نطهجخ انًطزٕٖ انضبنش ٔانراثغ كهٛخ انزرثٛخ (2)كزبة رمُٛبد انزؼهٛى. 

 كزبة انزرثٛخ انجٛئٛخ ٚذرش نطهجخ انًطزٕٖ انضبنش كهٛخ انزرثٛخ. 

 كزبة انًُبْظ ٚذرش نطهجخ انًطزٕٖ انضبنش كهٛخ انزرثٛخ. 

 

 :منهج الكخزوني

  ػهٗ شجكخ االَزرَذ. ٚذرش نطهجخ انًطزٕٖ انضبنش ٔانراثغ كهٛخ انزرثٛخ (2)رمُٛبد انزؼهٛى. 

  يضغٕطخػهٗ اضطٕاَخ (1)ػًهٙ ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى  CD. 

  يٕلغ انكزرَٔٙ ػهٗ انراثطhttp://www.dr-zobida.com/. 

  يُزذٖ انكزرَٔٙ ػهٗ انراثطhttp://www.dr-zobida.com/vb/. 

 

 :كخب ححج الطباعت

 فبػهٛخ انجٛئخ انرلًٛخ فٙ انزؼهٛى ٔانزؼهى

 انجٛئخ انرلًٛخ فٙ رًُٛخ االثذاع انزكُٕنٕعٙ
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