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 السيره الذاتية

                                           Curriculum vitae (C.V)    

 
 

 للمهندس / عبد الفتاح حسن البركاني 
 

 معلـومـات شخصيه:   
 ــم : عبد الفتاح حسن البركاني ـاالســ

 م 1979تاريخ الميـالد : 

 اليمن  –تعز  –جبل حبشي  –مكـان الميـالد : العذير 
 تعز –جبل حبشي  – عزلة الشراجة  -محل االقامة :  قرية العذير 

 -77786001 - 777779604 – 777553305تـلـفـــون : 

 ENG.Aha.ewe@gmail.comالبريد االلكتروني : 

 سنـوات الخبـرة :   
 

 اثناعشرسنـه فـي مجـال إدارة أمهـات الـدواجن ودجاج التسمين  .   -

في مجال العمل المجتمعي . ثالثة عشر سنه -  

 الدراسـات االكـادمية :   
 قسـم اإلنتــاج الحيـواني.  –كليـة الـزراعة  –م جامعة صنـعاء  2004 -م 2001ـ 

 
 المـؤهل الحاصـل عليه :    

 ـ بكالـوريوس علوم زراعيه ـ تخصص إنتـاج حيـواني .
 

 الدورات وورش العمل الحاصل عليها   
 

استمرارية االعمال   • لدعم  الطؤارئ  الحيوانية مشروع  الثروة  مربيات  بيانات  بجمع  الخاصة  التدريبية  الدورة  في  المرحلة    –المشاركة  الحيوانية  الثروة  مكون 

ظة ذمار( خالل الفترة من ومديرية وصاب السافل )محاف  -وكالة المنشاءات الصغيرة واالصغر وذلك في مديريتي الحيمة الخارجية )محافظة صنعاء(    –الثانية

 م . 1-2/9/2018

حجة ( واتي   –مكون الثروة الحيوانية في محافظتي ) الحديدة    –المشاركة في ورشه العمل التأهيلية الستشاري مشروع الطوارئ لدعم استمراريه االعمال   •

 م 2018 /18/1- 14نظمتها وكاله تنميه المنشأ ت الصغيرة واالصغر خالل الفترة 

عية  في مديريات  المشاركة في ورشه العمل والخاصة بتحديد االحتياجات والمستفيدين فيما يخص مشروع اعاده تأهيل صغار المزارعين وتعزيز االنتاجية الزرا •

محافظه الحديدة خالل  محافظه حجه والتي نفذها الصندوق االجتماعي المركز الرئيسي ومنظمه الفاو والتي اقيمت في    –كعيدنة    –خيران المحرق    –وضره  

 0م 28/11/2017-24الفترة 

 

 0م 2017 /26/10-23المشاركة في الدورة التدريبية والخاصة بالتمكين والتي اقيمت في الصندوق االجتماعي للتنمية فرع صنعاء خالل الفترة  •

والتي نظمتها منظمة    6/2017/ 6 - 4اصمة خالل الفتره من     المشاركة في ورشة العمل الخاصة ببناء قدرات الخبراء الزراعيين والتي أقيمت في أمانة الع •

 .سبارك الهولندية 

دام اجهزة الهاتف الذكي تقنية المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بجمع  البيانات المتعلقة بالحالة التشغيلية لمشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية المنفذة باستخ •

ODK   2015-12-6خالل الفترة . 

الصندوق االجتماعي للتنمية ) فرع صنعاء ( والمنعقدة في أمانة    -المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بالتمكين والتي نفذتها وحدة التدريب والدعم المؤسسي   •

  21/9/2013-10العاصمة خالل الفترة 

ون في القرى والمناطق التي استهدفها برنامج أشغال كثيفة العمالة باستخدام نظام المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بجمع  البيانات في البحث المتعلق بالدي •

    25/8/2013 -16جمع البيانات عبر الهاتف الذكي خالل الفترة 

تقييم مشاريع المياه  المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بجمع  البيانات باستخدام أجهزة الهاتف الذكي المنعقدة في صنعاء وأن أعمال جمع البيانات لم • سح 

  10/4/2013-1والصرف الصحي التام بقيادة المجتمع باستخدام هذه األجهزة والذي تم تنفيذه في عدد من محافظات الجمهورية خالل 
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  -   17االدارة العامة خالل الفترة  الورشة التدريبية الخاصة بالدراسات االقتصادية واالجتماعية لمشاريع كثيفة العمالة والذي نظمه الصندوق االجتماعي للتنمية   •

 م 20/2/2013

  –  13خالل الفترة  المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بتشكيل اللجان المجتمعية وحدة التدريب والدعم المؤسسي الصندوق االجتماعي للتنمية )فرع صنعاء( •

 م .16/6/2012

 -جموعات االنتاج الريفي في المجتمعات المحلية لمناطق الزراعة المطرية في مديرية ارحب  المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بتكوين وبناء قدرات م •

 .  6/3/2012-1محافظة صنعاء خالل الفترة 

ساعة خالل   30بتربية النحل وانشاء المناحل والذي نظمه معهد اوسكار الدولي للغات والكمبيوتر وتنمية القدرات ولمدة  المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة •

    2/10/2012وحتى   22/9/2012الفترة من 

م  22/8/2012خالل الفترة    االجتماعي الزراعيةبتربية النحل وانتاج العسل والذي نظمتها الجمعية العربية للعلوم االقتصادية و  مشاركة في الدورة التدريبية الخاصة •

 م.2/9/2012 –

ات في اطار المشاريع كثيفة العمالة والذي نظمه الصندوق االجتماعي للتنمية )فرع صنعاء( خالل الفترة  ورشة العمل الخاصة بمهندسي االشراف على المشروع •

 م . 12/4/2012 - 7

   م2010/ 12/ 21-20المشاركة في ورشه العمل الخاصة بسياسات االنتاج الحيواني وصحة الحيوان خالل الفترة من •

نضمها الصندوق االجتماعي للتنمية )اإلدارة العامة( والخاصة بالتدريب التوجيهي لالستشاريين حول التنفيذ  الميداني  المشاركة في ورشة العمل األولى والتي   •

 م. 21/5/2008-19اكثر من محافظة في الفترة      ( PLAلدراسة المجتمعات المختارة في مناطق الزراعية  المطرية باستخدام منهجية التعليم والعمل بالمشاركة )

بالدورة الخامسة والخاصة بأعداد وتصميم وتنفيذ حمالت التوعية االرشادية خالل الفترةالمش • والذي نضمها الصندوق االجتماعي م(  16/4/2008-11)  اركة 

 للتنمية .

 م.   3/2008/ 24-18فترة من المشاركة بالدورة التدريبية الثالثة الخاصة بتربية ورعاية وصحة الحيوان والتي نضمها الصندوق االجتماعي للتنمية خالل ال •

  12/  16  -11الصندوق االجتماعي للتنمية خالل الفترة من  والتي نضمها   PRA-PLA المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بألية التعلم والعمل بالمشاركة •

 م.2007/

بالدورة التدريبية الخاصة بإعداد مدربين في مجال البيطرة وصحة الحيوان   • نالمشاركة    9/  13-  6للتنمية خالل الفترة من    الصندوق االجتماعيضمها  والتي 

 م.2007/

أكثر من محافظة في    -حول معاير وضوابط االختيار الميداني للمجتمعات  في مناطق الزراعية المطرية    المشاركة في الورشة التدريبية التوجيهية لالستشاريين  •

 م .10/4/2008-8الفترة 

م . 15/7/2003-1تـدريب صيـفي في شـركة مأرب للـدواجن خالل الفتـرة من  •  

م3200/ 30/7 -15تـدريب لمـدة نصـف شهـر في مـزارع رصابه لأللبـان خالل الفتـرة   •  

 
 
 - التـاريخ العمـلي :   
بني قيس( فيمايخص مشروع  -الدجاج البياض والمساكن واالعالف المركزه في المديريات المستهدفه في محافظه حجه مديريات ) مبين مختص فحص واختيار وتوزيع .

   2018/ 25/10- 7/11/2018الفتره من االمن الغذائي والزراعي الحديده حجه والتي نفذتها مؤسسه التضامن االجتماعيه للتنميه خالل 

الزهره  -) القناوص مختص فحص واختيار وتوزيع الدجاج البياض والمساكن واالعالف المركزه فيمايخص مشروع االمن الغذائي والزراعي الحديده حجه  في مديريات 

 20/1/2018 - 10/1للتنميه واالستجابه االنسانيه خالل الفتره من م  ( محافظه الحديده والتي نفذتهالمؤسسه الوطنيه

وكالة المنشاءات الصغيرة    –مكون الثروة الحيوانية المرحلة الثانية  – جمع بيانات مربيات الثروة الحيوانية مشروع الطؤارئ لدعم استمرارية االعمال  رئيس فريق   •
 م .24/9/2018-10ومديرية وصاب السافل )محافظة ذمار( خالل الفترة من  -ظة صنعاء( واالصغر وذلك في مديريتي الحيمة الخارجية )محاف

وكالة المنشأ ت   –محافظة الحديدة    –مكون الثروة الحيوانية في مديرية الضحي    –رئيس الفريق الميداني الخاص بمشروع الطوارئ لدعم استمرارية االعمال   •

 للقيام بالمهام التالية م 2018 / 5/ 29وحتى   2018- 1/2ولمده اربعة اشهر  smepsالصغيرة واالصغر 

 التأكد من صحة أسماء المستفيدات  -
 ( مستفيدة في اطار المديرية المستهدفة  80توقيع استمارة طلب المنحة لعدد ) -
 تسليم القسط االول من المنحة عن طريق مصرف سويد  -
 مستفيدات القيام باالشراف على شراء مستلزمات االنتاج لكل ال -
 االشراف على كيفية بناء وانشاء الحظائر وبناء المعالف والمشارب من خالل االشراف على المهندسين المنفذين . -
 االشراف على عملية جمع عروض االسعار والخاصة بشراء االعالف المركزة واالدوية البيطرية . -
 االمراض ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية وتطبيق عملية الحجر البيطري الالزمة  االشراف والرقابة على سالمة الحيوانات والتأكد من سالمتها من  -
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 االشراف على عملية شراء االعالف المركزة واالدوية البيطرية والمكعبات العلفية  -
 االشراف الفني فيما يخص عمليتي التربية والتسمين  -

دفين في مشروع اعادة تأهيل صغار المزارعين وتعزيز اإلنتاجية الزراعية لمديريات )وضره عضو الفريق الميداني الخاص بدراسة تحديد االحتياجات والمسته •

 م 2017 /30/12-17كعيدنه ( محافظه حجة والتي نفذها الصندوق االجتماعي ومنظمه الفاو خالل الفترة  –خيران المحرق  –

 2016/ 4-5 / 2-9للدواجن خالل الفترة من  ( لمؤسسة المجدي 308المهندس المسؤول عن امهات روص ) •

   26/12/2015- 1/8( لمزارع الشمهاني لالمهات  308المهندس المسؤول عن قطيع امهات روص ) •

لمديريات   ODKقنية  رئيس الفريق الميداني الخاص بجمع البيانات المتعلقة بالحالة التشغيلية لمشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية باستخدام الهاتف الذكي ت  •

  2/2015/ 29-1يوم   29ولمدة حيفان -المعافر  -جبل حبشي 

بني هيثم ( الصندوق االجتماعي   -غالبي وربيعي    - بني البدي    -رئيس الفريق المكلف بدراسة القرى المستهدفة لبرنامج التمكين في مديرية الرجم عزل ) بني اسعد   •

  1/10/2014-11/9للتنمية )فرع صنعاء  ( خالل الفترة 

قرية   -مديرية المعافر   -محافظة تعز   308ساللة روص   /طائر   ( 9500)الدخول بمشروع استثماري خاص بمشروع تسمين الدجاج الالحم عدد   •

 19/2/2013-8/11 الصنه خالل الفترة 

قرية الصنه   -مديرية المعافر   -تعز  محافظة   308ساللة كوب   /طائر   (7000) الدخول بمشروع استثماري خاص بمشروع تسمين الدجاج الالحم عدد   •

 20/5/2013-19/3خالل الفترة 

) إلدارة العامه   عضو الفريق الميداني الخاص باستكشاف وتشجيع فرص االستثمار في مجال الثروة الحيوانية في محافظة إب والذي نفذتة وزارة الزراعة والري •

  11/1/2013-17خالل الفترة ) لتنمية الثروة الحيوانية 

ت عبر الهاتف الذكي خالل  سئول جمع البيانات بالبحث المتعلق بالديون في القرى والمناطق التي استهدفها برنامج اشغال كثافة العماله بأستخدام نظام جمع البيانام •
 م.25/8/2013-16الفتره 

 ـريات رئيس فريق المسح المتعلق بتقييم مشـروع الصرف الصحي التـام بواسطة المجتمع المحلي في مدي •
 –م 22/4/2013( محافظة تعز خالل الفتره سامع –ماويه  –المسراخ  –المواسط  –صبر الموادم  –خدير  –مقبنه  –شرعب الرونه  –جبل حبشي   –الصلو )
 .م2/6/2013

الصندوق  -مديرية بالد الروس - ية لمشروع الخدمات الزراع مجموعات صغار المنتجين الريفين بين المجتمعات )مجموعة الشراكة االجتماعية(تمويل وتدريب  •
 .م18/2/2013 –م 24/8/2012االجتماعي للتنمية )فرع صنعاء( خالل الفتره 

الصندوق    -مجموعة الشراكة االجتماعية  لتوقيع اتفاقية إطار العمل وتحديد المساهمه والموقع لمشروع الخدمات الزراعية ل  -النزول الميداني لمديرية بالد الروس   •
 م .8/2012/ 16 – 8)فرع صنعاء( خالل الفتره  تماعي للتنميةاالج

الصندوق  م ـ  2012/    3/    17  –  7خالل الفترة    -رئيس الفريق المكلف بتكوين المجموعات االنتاجية بين المجتمعات وعمل مقترحات المشروعات لمديرية أرحب   •

 .االجتماعي للتنمية ) فرع صنعاء (

لمشرو • البعدي  المسح  فريق  المطريةرئيس  الزراعة  قيس  ع  بني  المحويت ومديرية  محافظة  ـ  الخبت  مديرية  في  الحيوانية  الصندوق    -محافظة حجه-والثروة 
 م.7/2011/ 23 –م 21/6/2011االجتماعي للتنمية االدارة العامة خالل الفتره 

م ـ الصندوق االجتماعي للتنمية ) فرع  2011فبراير    –خالل ينايريوم    28تمويل وتدريب مشروعات حيوانية في مديرية بني سعد محافظة المحويت ولمدة   •
 صنعاء ( 

 م. 17/10/2010لتنمية الثروه الحيوانية وزارة الزراعة والري بتاريخ  اإلدارة العامةجنوب (  -نضير خبير مشروع االمن الغذائي ) جنوب  •

-15الصندوق االجتماعي للتنمية )فرع صنعاء( خالل الفتره  د الروس محافظة صنعاءبالثروه الحيوانية في مديرية بالتدريب وتمويل مجموعات انتاجية خاصة  •
 م.20/9/2010

سعد محافظة    عضوء الفريق المكلف بتكوين وبناء قدرات مجموعات صغار المنتجين الريفين في المجتمعات المحلية لمناطق الزراعة المطرية في مديرية بني •
 م.10/8/2010حتى  26/6/2010تماعي للتنمية )فرع صنعاء(  خالل الفترة المحويت والتي نضمها الصندوق االج

  نظمها عضوء الفريق المكلف ببناء قدرات وعمل مقترحات المشروعات لمجموعات صغار المنتجين الريفين في مديرية خيران المحرق محافظة حجه والتي   •
 م. 29/4/2010-11الصندوق االجتماعي للتنمية ) فرع حجه ( خالل الفتره 

ظة حجه والتي  عضوء الفريق المكلف بتكوين مجموعات صغار المنتجين الريفين في المجتمعات المحلية لمناطق الزراعة المطرية بمديرية خيران المحرق محاف •
 م.26/3/2010-8الصندوق االجتماعي للتنمية )فرع حجه( خالل الفتره  نظمها

المحلية المختارة لمشروع الزراعة المطرية في مدرية بني سعد محافظة المحويت والتي نضمها الصندوق  رئيس الفريق المكلف بدراسة احتياجات المجتمعات   •
 م. 2010/ 15/7 -  6/ 15االجتماعي للتنمية )فرع صنعاء( خالل الفتره   

الصندوق االجتماعي للتنمية ) اإلدارة    حرض محافظة حجه والتي نظمها –عبس-رئيس فريق المسح القاعدي لتقيم مشروع الزراعة المطرية في مديريات اسلم •
 م   30/6/2009 – 24/5العامة ( خالل الفترة 
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ة في النزول الميداني الخاص ببناء قدرات المجموعات وعمل مقترحات المشروعات للمجموعات المكونه من قبل مشروع الزراعة المطرية في مديري المشاركة •
 م والتي نظمها الصندوق االجتماعي للتنمية) اإلدارة العامة (. 5/4/2009م وحتى 22/3/2009الخبت محافظة المحويت خالل الفتره  

يرية في النزول الميداني الخاص بدراسة احتياجات الفئات المستهدفه بغرض تدريب مدربين ومدربات في في مجال التربية المنزلية للدواجن في مد   المشاركة •
 م.7/2/2009م وحتى 31/1/2009من  الحجيلة محافظة الحديده خالل الفتره

خيران المحرق    –بكيل المير    –نظمها الصندوق االجتماعي للتنمية )اإلدارة العامة( لمديريات مستبأ    حمالت التوعية االرشادية والتيعضو الفريق المكلف بعمل   •
 م  5/9/2008م وحتى 21/8/2008)محافظة حجة( خالل الفتره من 

والثروه   في مشروع الزراعة المطرية  لمجتمعات التدخل المختارة   PLAالميداني لمديرية الحجيله محافظة الحديدة لتنفيذ دراسه    عضو الفريق المكلف بالنزول •

 م .12/6/2008م وحتى 25/5/2008الحيوانية خالل الفتره 

محافظة الحديدة  خالل    –الميداني للمجتمعات المحلية بمديرية الحجيلة  عضو الفريق المكلف من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية )االداره العامه( في االختيار    •

 م .2008/ 26/4-20الفتره 

 م. 5/4/2008 –م 25/3/2008رئيس فريق رش ومكافحة مرض الدودة الحلزونية في مديرية ملحان محافظة المحويت خالل الفتره   •

 م. 22/3/2008-12بني سعد محافظة المحويت خالل الفتره  رئيس فريق الترصد الوبائي لمرض الدودة الحلزونية في مديرية •

 –م    11/8/2007م خالل الفترة من    2006  –م  2004تجمـيع بيـانات ومعـلومات الـواردات والصـادرات للمنتجات الحيوانية ومستلزماتها لثـالثة أعـوام من   •

م . 21/8/2007  

م.20/7/2007م إلى  10/7/2007رة من إعـداد مقترح دراسة ألمهات األغنام والماعز خالل الفتـ •  

 م,20/12/2005 - 15/10مـزارع قـادري للـدواجن لتسـمين دفعتيـن ألحـم خالل الفترة من  •

 م. 15/12/2005  - 26/8/2004مـزارع الحيــاة للـزراعة والــدواجن للفترة من  •

 إعداد نشرات  لصغـار منتـجي الـدواجن .  •

النمـؤ ألرانب سـالله النيوز لندي األبيـض وذلك عند التغـذيه على عليـقه خضـراء وهـي البرسيم الحجازي األخضـر .إعـداد دراسـة معـدالت  •  

 إعـداد بحـث بعنـوان االداره المثـلى المـات الـدجاج الالحـم .  •

طيـور. إعداد تصور حـول إمكانـية تحسـين وتطـوير الثـروة الحيـوانية وكذلك الحيـوانات البـرية وال •  

 إعـداد دراسـات جـدوى اقتصـاديه وفنـيه للعـديد من مشـاريع الثروة الحيوانية ) المجترة والدا جنـه(.  •

 تصميم شهـادات صحيـة خاصة باألعـالف المستوردة مثل تـراخيص استيراد األعالف )المركزات..الخ(. •

على المطاحن والفقاسات ومـزارع الـدواجن في كـافة أنـحاء الجمهـوريةإعـداد بـرنامج فنـي تفصـيلي يـوضح خطـة عمـل أو نشـاط اإلشـراف  •  
 

 
 وتم شغر الوظائف التالية : 

 خبير مختص بتطوير مصادر االعالف وتغذية الحيوان لمشروع تصنيع االعالف من المخلفات الزراعية  -

 جنوب (  –نضير خبير الثروه الحيوانية لمشروع االمن الغذائي ) جنوب  -
 رئيس قسم الدواجن باألدارة العامة لتنمية الثروه الحيوانية .  -
 ( .  308مسـؤالً عن القطـيع ) أمـات الحـم روص  -

 م 15/12/2005أمـات بيـاض بوفانز ( حتى – BNمسـؤالً عن القطـيع ) أمـات الحـم هابيـر  -

 م .2002عضـو اتحـاد طالب اليمـن والمسـؤل المالي بأتحاد طالب اليمن فرع كلية الزراعه للعام  -
 م .2003( في االنتخـابات النيـابية للعـام  16عضـو لجنـة فـرعيه الـدائرة )  -
 م .2006( في االنتخـابات الرئاسيـة للعـام  11نـة الفـرعية بالـدائرة رقم ) رئيـس اللج -

 عضــو فـي نقــابة المهنـدسين الـزراعيين . -
 عضو الهيئة اإلدارية لجمعية الشراجه التنموية الخيرية.  -

 
 االنجـازات :   

 رحمـيه شبـه معـدومة .تحقيـق أعلـى معـدل تجـانس في معدل النمو والشكل و انقـالبات  -
 (جـرام . 60 – 55الحفـاظ علـى مستـوى وزن بيـض التفـريخ )  -

 قمـة إنتـاج البيـض في امهات الدجاج الالحم والبياض .  الحفـاظ علـى -
 إعـداد العـالئق بأقـل كلـفه ممـكنه اعتمـاداً علـى السـياسة السعـريه .  -

 
 :المهـارات  

 ية والفنية لمشاريع الثروة الحيوانية .إعداد دراسات الجدوى االقتصاد  -

 العمل مع المجتمعات المحلية والقدره على االقناع. -
 التواصل مع الغير. -
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 الشطرنج.  -

 كرة القدم -

 قيادة السيارات .  -

 
 للغــة :  ا  

 العربيــة : األم  -
  د االنجليـزية : جي -


