د /رويدا عمي ناشر نعمان العريقي

هاتف & واتس778446665 :
E-mail: nashire123123@gmail.com
المؤهالت العممية:
 -دكتوراه في اإلدارة والتخطيط االستراتيجي (التخصص الدقيق عمم االتصال) قسم اإلدارة

والتخطيط التربوي -جامعة تعز -كمية التربية8102 -م ,بتقدير امتياز مع التوصية بطباعة

األطروحة وتداولها بين الجامعات المحمية والعربية.

 ماجستير في فمسفة التربية ،تخصص إدارة واشراف تربوي– قسم اإلدارة التربوية ،جامعةتعز– كمية التربية8108 ،م ،بتقدير جيد جداً.

 بكالويوس تربية ،قسم عمم نفس ،جامعة تعز0333م ،بتقدير جيد.الخبرات العممية:
 -عميد فرع الطالبات جامعة األندلس لمعموم والتقنية.

 نائب عميد كمية اإلدارة الطبية لمشئون األكاديمية جامعة 80سبتمبر لمعموم الطبيةوالتطبيقية.

 استاذ محاضر في جامعة آزال لمتنمية البشرية -صنعاء لمعام الجامعي 8102 -8101م. -عضو مشارك في المجمس العربي لمعموم االجتماعية.

 -مؤسس ورئيس منظمة "بصمات التنموية الخيرية" 8102م.

 -موجية تربوية بمكتب التربية بمحافظة تعز من عام 8108م.

 أستاذ في مدارس الفرات ،أمانة العاصمة ،من عام 8108 -8111م. -رئيس قسم الكمبيوتر ،بمكتب الصحة – محافظة تعز0331 ،م.

 نائب مدير إدارة السكرتارية ،بمكتب الصحة – محافظة تعز0331 ،م. رئيس قسم اإلرشيف ،بمكتب الصحة -محافظة تعز0330 ،م.المشاركات:

 شاركت في المؤتمر العربي حول حوكمة اإلدارة العامة " الطريق لتحقيق أهداف التنميةالمستدامة في العالم العربي" لمفترة  02-01ديسمبر ،8103 ،مسقطُ ،عمان.

 شاركت في المؤتمر الثاني "لمعموم اإلنسانية" جامعة األندلس لمعموم والتقنية ،لمعام8103 -8102م.

 حاصمة عمى شيادة وفاء من منتدى السالم الدولي لمثقافة والعموم في يوم عيد المرأةالعالمي 8103م

المواد التي تم تدريسها:
 مدخل لعمم النفس العام. عمم النفس االجتماعي. ميارات االتصال.المواد التي يمكن تدريسها:
 االدارة االستراتيجية. السموك التنظيمي. -مبادئ اإلدارة.

المؤلفات والمنشورات:
 -كتاب عن اإلدارة التعميمية االستارتيجية.

 بحث منشور في مجمة جامعة االندلس لمعموم والتقنية بعنوان "تصور مقترح لتطويراألمن الفكري في الجامعات اليمنية في ضوء أبرز االتجاهات المعاصرة".

 بحث منشور في مجمة القمم بعنوان "دراسة تحميمية ألنموذج حوكمة األمناء فيتشريعات الجامعات اليمنية في ضوء التجارب العالمية المعاصرة" .

 -عدد من المقاالت تم نشرىا في مواقع الكترونية تدعو إلى إيقاف حرب اليمن.

البرامج /الدورات التدريبية:

 -برنامج الميارات المكتبية ،المعيد الوطني لمعموم اإلدارية0331/0323 ،م.

 دورة "تنمية ميارات وقدرات العاممين في وحدات شئون الموظفين" ،المعيد الصحي،صنعاء 20،أكتوبر 5 -نوفمبر 0332م.

 دورة "اإلعداد وطرق تدريس الصفوف األولية" ،مكتب التربية بأمانة العاصمة ،شعبةالتوجيو والمناىج0333/00/05-1 ،م.

