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 غيل باوزير_حضرموت_اليمن مكان الميالد:

 _المكال_ حضرموت_ الجمهورية اليمنية50511ص. ب.  العنـــــــــــوان:

 dmskh@hotmail.com -    - president@hu.edu.ye  بريد الكتروني:
 

____________________________________________________ 

 التدرج األكاديـمي:

 اللقـــــــــــــب الفتـــــــــرة

 معيد بكلية الزراعة جامعة عدن. م1985 – 1981

 مدرس بكلية الزراعة جامعة عدن. م1989 – 1985

 أستاذ مساعد بكلية الزراعة جامعة عدن. م1996 – 1989

 أستاذ مشارك بكلية الزراعة جامعة عدن. م2001 – 1996

 أستاذ بكلية الزراعة جامعة عدن. م2004 – 2001

 أستاذ بكلية العلوم التطبيقية _ جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا. م2008 – 2004

 أستاذ بكلية علوم األغذية والزراعة _ جامعة الملك سعود. م2009 – 2008

 أستاذ بكلية العلوم _ جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا. ........ – 2009

 

 التدرج الوظيفي:

 اللقـــــــــــــــب الفتــــــــــرة

 نائب عميد كلية الزراعة بجامعة عدن م1999 – 1996

 مدير مركز االستشارات الزراعية بجامعة عدن م1999 – 1998

 جامعة عدن-رئيس قسم التنوع الحيوي بمركز البيئة  م2003 – 1999

 مدير مركز نحل العسل بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا ........ –م 2003

 مدير مركز النخيل والتمور بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا ........ –م 2005

 مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا م2010 – 2009

 عميد كلية البيئة واألحياء البحرية بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا م2010

 نائب رئيس جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا للشئون األكاديمية ........ –م 2010

 قائم بأعمال رئيس جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا م11/2012–م 7/2012

 رئيس جامعة حضرموت حتى االن - 2012



العضوية في االتحادات والجمعيات العلمية العضوية في الجمعيات 

 :واالتحادات العلمية

 دولة المقر الوظيفة الجمعية/ االتحاد

 مصر ...( –1998أمين عام مساعد ) اتحاد النحالين العرب

 تركيا ...( –2007عضو الهيئة اإلدارية ) اتحاد نحالين الشرق األوسط

 بريطانيا ...( –1986عضو ) جمعية أبحاث النحل الدولية

 لبنان ...( – 1982عضو ) الجمعية العربية لوقاية النبات

 اليمن (2009 –2007نائب رئيس الجمعية ) جمعية علوم الحياة اليمنية

الشبكة العربية األوروبية للعالج بمنتجات 

 النحل
 المغرب ....( – 2012عضو الهيئة اإلدارية )

 

 العضوية في اللجان والمجالس:

 الفترة الوظيفة اللجنة المجلس

 م1999–1996 عضو مجلس كلية الزراعة بجامعة عدن

 م1999–1998 نائب رئيس مجلس إدارة مركز االستشارات الزراعية كلية الزراعة بجامعة عدن

 م2003–1999 عضو مجلس إدارة مركز دراسات وعلوم البيئة بجامعة عدن

 م2003 –2001 رئيس التحرير هيئة تحرير مجلة عالم البيئة الصادرة عن مركز البيئة بجامعة عدن

 م2003–1999 مدير التحرير هيئة تحرير مجلة جامعة عدن للعلوم الطبيعية والتطبيقية

 ..... –2002 رئيس التحرير هيئة تحرير مجلة نحل العسل الصادرة عن اتحاد النحالين العرب

 ..... –2003 رئيس التحرير هيئة تحرير مجلة النحل اليمنية

 م2010–2003 عضو مجلس جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا

 م2008 –2003 عضو مجلس كلية العلوم التطبيقية بجامعة حضرموت

  مستشار التحرير هيئة تحرير مجلة العلوم التطبيقية

 

 
 


