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 سيره ذاتية

 ري ـــلكثيااشور ـــد عــــمحمأ.د. 
 

  ، وعةين م يةدا  1791تخرج من كليةة الرراعةة مام ةة عةدن حةاعرا  علةل ميداليةة التلةو  ال لمة  عةا  

  ، ترأس قس  الصناعات الغذاعية بكلية الرراعة وتةرأس قسة  1771الكلية ، حصل علل الدكتوراه عا   س بنل

  و 1779لةةو  والتكنولوميةةا بمام ةةة عةةدن ، أنتةةدب للتةةدريس بمام ةةة أب عةةا  الصةةناعة والقاقةةة بمركةةر ال 

1771.   

بكليةة ال لةو  التقبيقيةة  عةين عميةد ا   .3002  وعلةل اسسةتاذية عةا 1779مشارك عا   حصل علل لقب أستاذ

  3002  ، ومؤسسا  ومديرا  لمركر النخيل والتمور مةن عةا  3001  حتل عا  1777بمام ة حضرموت عا  

  ، مؤسسةةا  3010 /3007  ، ورعيسةةا  للمنةةة التحضةةيرية جنشةةاو مام ةةة واداي حضةةرموت عةةا  3009حتةةل 

   حتل اآلن .3007وعميدا  لكلية البنات سيعون عا  

 م32/9/1722: تاريخ الميالد
 اليمنية _م/حضرموت الجمهورية: سيئون مكان الميالد

 : متزوج وأب ألربع بنات وولدينالوضع االجتماعي
 .جامعة حضرموتالبنات سيئون كلية   002249.فاكس  عمل  002007تلفون منزل ـاليمن -حضرموت -سيؤنالعنوان: 

mohalkathiri@yahoo.com  :  mail-E 
 : دكتوراه في هندسة األغذية)صناعات غذائية(المؤهل  

 والبلغارية ةلفرنسي، اة، اإلنجليزي: العربيةاللغات
في اإلدارة  هالتدريس، دور في تقنيات  ه، دور في مجال اإلدارة البيئية في الصناعة ه، دور : أربع دورات كمبيوترالتدريب
 .جيات ي، دورات في اعداد االسترات والبحث العلمي ةاألكاديمي

 النشاطات العامة:
 حضرموت ة، جامعرئيس تحرير مجلة كلية العلوم التطبيقية

 عضؤ اللجنة العلمية للمجلة الجزائرية للمناطق الجافة
 عضو فريق الطاقة المتجددة في جامعة عدن

 عضو فريق الترجمة في جامعة عدن
 عضو جمعية الكيميائيين اليمنيين

 عضو فريق الترجمة جامعة حضرموت
 عضو جمعية علوم الحياة اليمنية

 نائب رئيس جمعية حضرموت العلمية الزراعية.
 

 تمامات البحثية:االه
 استخدامات الطاقة الشمسية في تجفيف المنتجات الزراعية

mailto:mohalkathiri@yahoo.com
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 تطوير الطرق التقليدية لحفظ وتصنيع األغذية
 النمط االستهالكي و التغذوي في اليمن

 المشاكل البيئية المرتبطة بالتصنيع الغذائي
 تصنيع األغذية وخصوصا المنتجات الغذائية المحلية مثل التمور واألعناب

  طبيقات تكنولوجيا النانو في مجال األغذيةت
 التعليم والمرأة و التنمية البشرية. 

 األبحاث المنشورة والمشاركة في المؤتمرات والندوات:
 (.أدناهلدولية والمحلية)حسب الكشف العربية والمحلية وفي أدبيات المؤتمرات ا المجالت المحكمةبحث منشور في  (21)

 األبحاث المنشورة
 .1710يونيو  ن، اليملدراسات على التجفيف الطبيعي للبامية، المجلة الزراعية لكلية الزراعة جامعة عدنبعض ا -1
تجفيف الفواكه والخضر وات في نظام تجريبي ، ندوة األبحاث العلمية ونقل التكنولوجيا من أجل تحديث الصناعات  -3

 . 1711الغذائية ،بلوفدف ، بلغاريا، 
 -جفيف الفواكه والخضر وات، المؤتمر العلمي التكنيكي الوطني بمشاركة دولية، بلوفدفأجهزة التجفيف الشمسي لت -2

 . 1717بلغاريا، 
استخدام الطاقة الشمسية للتجفيف الصناعي للفواكه والخضر وات، مؤتمر اقتصاد الطاقة من الصناعة بمشاركة دولية  -0

 . 1717بلغاريا  -،برافست
الشمسية من التجفيف المكثف للفواكه والخضر وات، أيام العلم والتكنيك، المبادئ األساسية الستخدام الطاقة  -2

 . 1770بلوفدف، بلغاريا 
 1771التجفيف الشمسي للفلفل بهدف إنتاج الفلفل األحمر، مؤتمر منظم من قبل جامعة بلغراد، يوغسالفيا السابقة ،  -4

. 
 . 1773اليمن ، –ة الزراعة جامعة عدن، عدن اتجاهات تطوير تكنولوجيا الزبيب، الندوة العلمية التاسعة ،كلي -9
 . 1773-األردن-التجفيف الشمسي للمشمش، المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة، الجامعة األردنية عمان -1
الطاقة الشمسية والمعامالت األولية عند تجفيف العنب، المؤتمر العربي العالمي الرابع للطاقة الشمسية، الجمعية العلمية  -7

 . 1772ردنية، عمان، األردن، الملكية األ
المجففات الشمسية والفاقد بعد الحصاد، الندوة العلمية المشتركة تلف المنتجات الغذائية، مركز تقنيات ما بعد  -10

 .1772اليمن،  -الحصاد وكلية الزراعة جامعة عدن
تطبيقات الطاقة  عمل نحو ترسيخ ة، ورشالمجففات الشمسية طريقة سهلة الستخدام الطاقة الشمسية في اليمن -11

 .1772اليمن،  -المتجددة، جامعة عدن، عدن
(، 2، عدد)(32، مجلد)ن، األردالتقويم الحسي لعدد من أنواع العسل المحلي والمستورد، مجلة دراسات األردنية -13

 م.74
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ترجمة بعض فصول الدليل الصادر عن منظمة العمل الدولية في مجال التجفيف، مجلة التواصل )جامعة عدن(،  -12
 م. 74يوليو-(1امعة عدن، اليمن، العدد)ج
، (39، مجلد)(1العدد) -بعض صفات العنب المجفف)الزبيب( في اليمن، مجلة العلوم الزراعية العراقية، العراق -10

 م.1774
 م .1779( 1دراسة بعض صفات العسل السقطري، المجلة العراقية للعلوم، العراق،العدد) -12
م الطاقة الشمسية، مجلة جامعة عدن للعلوم الطبيعية والتطبيقية، اليمن، إمكانية تجفيف البن من اليمن باستخدا -14

 م.1774( 3( العدد)1المجلد)
( 2مجلد) -التجفيف إالسموزي للعنب، مجلة جامعة عدن للعلوم الطبيعية والتطبيقية، جامعة عدن اليمن -19

 م.3000(،1،العدد)
معجون طماطم مستورد، مجلة جامعة عدن للعلوم الطبيعية تصنيع معجون الطماطم بالطريقة المنزلية ومقارنته حسيا ب -11

 .1771، (1، عدد)(2والتطبيقية، جامعة عدن، مجلد)
 م.3000، األردن، 3، العدداستخدام الشمس في تركيز الطماطم، مجلة جامعة الزرقاء الخاصة -17
 –اليمن –،جامعة حضرموت صور استهالك التمور وتصنيعها واتجاهات التطوير، ندوة أوضاع النخيل وإنتاج التمور -30

 . 1771سيؤن 
إنتاج معجون الطماطم باستخدام أشعة الشمس ومقارنته بالمعجون المحلي والمستورد، الندوة األولى للبيئة في رحاب  -31

  1771إب -اليمن-جامعة إب، جامعة إب
امعات تخصص علوم األغذية كأحد المداخل لتطوير التعليم الزراعي، ورشة عمل التطوير الزراعي، ج -33

 .1771صنعاء  -اليمن-عدن،صنعاء،إب
 ة، جامعالمواد المضافة لألغذية أحد مصادر تلوث األغذية، ندوة المحافظة على البيئة في محافظة حضرموت -32

  م.77أكتوبر2-2 -اليمن-حضرموت
المجلد  –مجلة جامعة عدن للعلوم الطبيعية والتطبيقية  المحلية،إمكانية ومدى تقبل خلط العسل ببعض المنتجات  -30

 م.3000-سبتمبر–العدد الثاني  -الرابع
ندوة استخدام  النخيل،واقع إنتاج النخيل في اليمن ودور جامعة حضرموت الحالي والمستقبلي في تطوير زراعة  -32

 م.3000، اإلمارات العربية المتحدة التقنيات الحديثة في تطوير إنتاجية النخيل في الوطن العربي، العين، دولة
الطرق القديمة في التعامل مع التمور)ملصق(، المؤتمر الوطني األول للزراعة القديمة، الخبرات والتطبيقات الفنية   -34

 م .3000القديمة وأثرها في الزراعة اليمنية الحالية:معوقات وتوجهات مستقبلية، صنعاء،
في المناطق الجافة، مؤتمر البحث العلمي ودوره في استنباط تقانات متطورة الطاقة الشمسية والفاقد بعد الحصاد  -39

 م.2/10/3000-1الستصالح األراضي الجافة وشبه الجافة،الوادي)الجزائر(
 .3، العدد 2، مجلة جامعة عدن للعلوم الطبيعية والتطبيقية، المجلد 3001، استخالص الدبس من التمر والزبيب -31
، مؤتمر الشارقة للطاقة الشمسية ، 3001لتطبيقات الحرارية المالئمة للمنطقة العربية، المجففات الشمسية أحد ا -37

 الشارقة دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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التقويم الفني والمالي لمشاريع إنتاج عسل النحل في محافظة حضرموت ، الندوة العلمية حول نحل العسل وشجرة  -20
 م.3001مارس  30-33-سيؤن–السدر 

مارس  30-33-سيؤن–ات غير الخشبية لشجرة السدر ،، الندوة العلمية حول نحل العسل وشجرة السدر المنتج -21
 م.3001

للهيئة  ةالزراعي، التابعلتطوير مصنع المكال لتعليب األسماك )مجلة االستثمار  مراقبة الجودةاستخدام أسلوب خرائط  -23
 .3000الثاني  دالعد ،السودان الزراعي، الخرطوم،العربية لالستثمار واإلنماء 

آليات توصيل تقنيات الطاقة الشمسية إلي مواقع التطبيق، ندوة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العالم العربي   -22
 م.3003مارس  39-30، )الندوة الثانية آلفاق البحث العلمي في العالم العربي( الشارقة

 م.3003أبريل  2الوطنية للتخفيف من الفقر، سيؤن  اتيجيةاإلستر رؤية حول التنمية الريفية )مداخلة(، مؤتمر  -20
دور كلية العلوم التطبيقية في تنمية الموارد البشرية ضمن البرنامج العام للحكومة ،الندوة العلمية والعملية حول برنامج  -22

 م.3003أكتوبر_30اإلصالح ح االقتصادي واإلداري والمالي ،سيؤن 
، مجلة جامعة  Ziziphus spina christiات علي الصفات الحسية العضوية لعسل السدر تأثير طرق فرز العسل ونوع العبو  -24

 م.3003عدن للعلوم الطبيعية والتطبيقية ،العدد األول،المجلد السابع ، أبريل،
 عدن. ة، جامع3003 روالترجمة، أكتوبندوة التعريب  والتكنولوجيا،تجربة فريق الترجمة بجامعة حضرموت للعلوم  -29
بئة التمور في اليمن وكيفية التطوير، المؤتمر الدولي األول لنظم األغذية ، دولة اإلمارات العربية المتحدة ، طرق تع -21

 م.3002
التنموية ألرخبيل سقطرى والجزر اليمنية  أالستراتجيهالدولية العلمية الثانية حول  الندوةالتمور في جزيرة سقطره ،  -27

 ن جامعة عدن. 3002األخرى ، 
، 3000، أفاق البحث العلمي في الوطن العربي ة، ندو ات الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي في اليمنبعض تطبيق -00

 .ضالريا
أثر تمكين العاملين وخرائط المراقبة اإلحصائية كأدوات إلدارة الجودة الشاملة علي تحسين األداء النوعي في مصنع  -01

 ة واالقتصاد الجامعة المستنصرية ، العراق.، مجلة كلية اإلدار 3000اليمن،-المكال لتعليب األسماك
، مجلة كلية اإلدارة 3000المعوقات التكنولوجية في التسويق الخارجي لمنتجات مصنع المكال لتعليب األسماك ،  -03

 واالقتصاد الجامعة المستنصرية ، العراق. 

 طبيقية، جامعة حضرموت.م، مجلة العلوم الت3002،وأرقامالتعليم المستمر بكلية العلوم التطبيقية حقائق  -02

 ، مجلة العلوم التطبيقية، جامعة حضرموت.3002البحث العلمي بكلية العلوم التطبيقية، -00

والتكنولوجيا، دراسة ميل الفتاة للعلوم والتكنولوجيا وتقنية المعلومات بمنطقة وادي حضرموت، ندوة المرأة والعلوم  -02
 ليمنيةالجمهورية ا عدن،، مركز دراسات المرأة جامعة 3002

، أبو ظبي ، دولة اإلمارات العربية 3004أصناف النخيل في الجمهورية اليمنية،الندوة الدولية الثالثة لنخيل البلح،   -04
 المتحدة.

 ، المملكة العربية السعودية.اإلحساء، 3009‘من تمور وادي حضرموت باليمن أصنافدراسة صفات ثالثة  -09
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،جامعة إب ، 3009ات التنموية التي رافقت تحقيق الوحدة اليمنية،التعليم الجامعي بوادي حضرموت كأحد المنجز  -01
 الجمهورية اليمنية.

مؤتمر الصناعات المعرفية ،3001تطبيقات النانوتكنولوجيا في علوم األغذية ومدى الوعي بهذه التكنولوجيا، -07
 وتطبيقات النانو، الدوحة ،قطر.

،الندوة العلمية حول االكتفاء الذاتي وطموح 3001غذائي ولكن،األغذية المحورة وراثيا وأغذية النانو طموح لألمن ال -20
 األمن الغذائي،كلية الزراعة جامعة عدن، الحوطة،لحج، اليمن.

 ،مجلة كلية العلوم التطبيقية،العدد السابع،جامعة حضرموت.3001،غذية النانومحاذير األغذية المحورة وراثيا وأ -21

نظمة الغذائية التقليدية ودورها في الصحة ، ورشة عمل األ3001من،غذية التقليدية في اليبعض النماذج من األ -23
 . يوليو2-3جامعة صنعاء –صول الوراثية والبيئة،مركز األ

م. الندوة الدولية المشتركة التكامل السعودي اليمني 3010تطبيقات النانو تكنولوجيا في مجال نحل العسل، -22
 تريم، اليمن.لالستغالل االمثل للثروة النحلية في البلدين ، 

 ،3012دور جامعة حضرموت في خدمة المجتمع كلية العلوم التطبيقية نموذجا ، -20

، مؤتمر النخيل الدولي الخامس،دولة 3010تعبئة التمور في وادي حضرموت بين الطرق التقليدية والحديثة ، -7 -22
 االمارات العربية المتحدة.

ومعوقاته ،المؤتمر الثاني للمرأة  المستدامة التنمية لخدمة ولوجياوالتكن العلوم في لإلسهام حضرموت بوادي المرأة توجه -24
م، وزارة العلوم واالتصاالت السودانية 3010مايو ،  9ــ  2العربية في العلوم والتكنولوجيا من اجل تنمية مستدامة، 

 . والمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ، الخرطوم ، السودان

اليمن ، المؤتمر الخليجي الثاني للتثقيف بتقنية  في الدراسية المناهج ضمن وإدماجها  تكنولوجيا النانو ثقافة نشر -29
 م .3012النانو ، سلطنة عمان ، ديسمبر 

التربية المنزلية للنحل مدخل للتنمية الريفية ، المؤتمر الـثالث عشر للجمعية اآلسيوية لتربية النحل ، جدة ، المملكة  -21
 م3014العربية السعودية ، 


