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 الحترافيةاالخبرات 

 م3662م الى 3662كلية الزراعة جامعة صنعاء 

 األغذيةمعيدا متعاقد في قسم علوم وتقنية 

 اتــــــــــالمسؤولي

  صناعة  معمليا  في تكنولوجيا صناعات منتجات الفواكه والخضرتدريب طالب قسم علوم وتقنية األغذية(

صناعة  –صناعة المربيات  –صناعة المخلالت  –صناعة االشربة الطبيعية والصناعية  –العصائر الطبيعية 

  .منتجاتهذه الوتقييم جودة  وحفظ صلصة الطماطم (

  تدريب طالب قسم علوم وتقنية األغذية في تكنولوجيا صناعة منتجات الحبوب معمليا )صناعة المعجنات– 

                         .صناعة البتي فور(  –صناعة الكيك 

وصوامع الغالل وخطوات  جودة هذه المنتجات وأيضا مبادئ واسس تخزين الحبوب في المنازلوحفظ وتقييم      

 .الطحن الفني في المطاحن الكبيرة

  تدريب طالب قسم علوم وتقنية األغذية في تكنولوجيا صناعة المثلجات القشدية والبدائل وعمل خلطات

 .من الناحية الحسية  جاتحفظ المثلجات وتقييم جودة هذه المنتالمختلفة و المثلجات

 



 م 3667م الى 3662المعهد التقني البيطري الزراعي 

 تعليم وتدريب نظامي + دورات قصيرةحاضر في قسم الصناعات الغذائية ممدرب و

 اتـــــــالمسؤولي

  تغذيةمدرب ومحاضر في التغذية الصحية والعالجية وعمل تخطيط وجبات غذائية لكل الفئات العمرية( 

 الخاصة(تغذية المسنين والحاالت المرضية  –الحوامل والمرضعات تغذية النساء  –ل األطفا

  مدرب ومحاضر في تكنولوجيا صناعة منتجات الفواكه والخضر معمليا وحفظها        )صناعة العصائر

صناعة  –صناعة المربيات  –صناعة المخلالت  –صناعة االشربة الطبيعية والصناعية  –الطبيعية 

 الطماطم( وتقييم جودة هذه المنتجات صلصة 

  مدرب ومحاضر في تكنولوجيا صناعة منتجات االلبان وحفظها )صناعة الزبادي وااللبان المتخمرة– 

 صناعة الجبن المدخن( وتقييم جودة هذه المنتجات –صناعة الجبن األبيض  –صناعة اللبنة الشامية 

 تنمية المهارات في صناعة منتجات االلبان منزليا  مدرب دورات قصيرة في المعهد بالتعاون مع صندوق

 صناعة الجبن المدخن( وتقييم جودة هذه المنتجات –صناعة الجبن  –صناعة اللبنة  –)صناعة الزبادي 

  صناعة االشربة  –مدرب دورات قصيرة في صناعة منتجات الفواكه والخضر )صناعة العصائر الطبيعية

صناعة صلصة الطماطم( وتقييم جودة هذه  –صناعة المربيات  –خلالت صناعة الم –الطبيعية والصناعية 

 المنتجات

  م3667(  NRCالمجلس النرويجي لالجئين ) 

 مدرب في انتاج مشتقات االلبان وتسويقها 

 اتـــــــالمسؤولي

  تدريب الفئات المستهدفة في طرق انتاج اللبن المنكهه 

 حقين ( –لبنة  –ن المتخمرة ) زبادي تدريب الفئات المستهدفة على تصنيع االلبا 

   تدريب الفئات المستهدفة على تصنيع الجبن األبيض والجبن السائل 

  تدريب الفئات المستهدفة على تصنيع الزبدة 

  تدريب الفئات المستهدفة على تصنيع السمن 

 

 

 



  ةــــيالدورات التدريب  

  م3661دورة في طرق التدريس والتدريب الحديث صنعاء 

 م3662رة في الصحة والسالمة المهنية صنعاء دو 

  م3666صنعاء  انجليزي(وطباعة عربي  –ر بوينت اوب –اكسل  –وورد  – )ويندوزدبلوم كمبيوتر 

 تاللـــــغـــــــــــا

 األماللغة  –العربية  -6

 في الكتابة والقراة والتحد واالستماع جيد –االنجليزية  -3

  األخرىالخبرات  

 م3669في مرحلتي الحصر والعد صنعاء  مشاركة في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشاتلا  

  رئيس نقابة فرعية في التعليم الفني والتدريب المهني 

 .من خالل العمل فيها اكتسبت الخبرة والقدرة على حل النزاعات واالشكاليات وادرة االزمات    

 ل المشاكلالقدرة على العمل تحت ضغط واجادة ح. 

  بسرعة اواستيعابه ةجديد واشياء معداتفي تعلم أي مؤهل وكفؤ. 

 العمل والتنقل من مكان الى اخر القدرة في التأقلم على طبيعة. 

  عضو فريق التقييم لبرنامج عمال صحة حيوان في المعهد التقني البيطري الزراعي 

 الممول من منظمة األغذية والزراعة )الفاو (      

  المعرفيين      

  الدكتور جالل احمد فضل رئيس قسم علوم وتقنية األغذية كلية الزراعة جامعة صنعاء 

  (66719999126616تلفون )         

  اليمن المهني صنعاءالمهندس عادل العزعزي وزارة التعليم الفني والتدريب 

 (66719999911967)تلفون      

  ( 6671926676936تلفون )يطري الزراعي صنعاء اليمن المعهد التقني الباألستاذ عمار الحنشلي 

 (66719999676932تلفون ) صنعاء األستاذة أسماء الخوالني المجلس النرويجي لالجئين 


