
1 

 Curriculum Vitae  السيرة الذاتية
 Personal Information أوالً: بيانات شخصية

 :Mahroos Abdulla M Bahawireth Name محروس عبدهللا محمد باحويرث االسم:

 :Yemeni Nationality يمني الجنسية:

 :may – 1968 Date of birth -1 1968مايو  1 تاريخ الميالد:

 :Mukalla – Hadramut - yemen Place of birth    حررمو    اليم  المكال مكان الميالد:

 –كلية العلوم  – جامعة حررمو  عنوان المراسلة:

 علوم الحياةقسم 

Hadhramout University - Faculty of Science 

Department of Biology 

Address: 

 :Married Social status متزوج  الحالة االجتماعية:

                            :Home 316782 Tel.( private)  316782 منزلال هاتف:

 :Mobile 700746546 700746546 جوال:

 :bmahroos@gmail.com bmahroos@gmail.com E-mail البريد االلكتروني:
 

 Academic Qualification ثانياً: المؤهالت

 م
Acad. Degree University Country Graduation years 

 لى (إ –) م   سنوا  الدراسة بلد الدراسة الجامعة المؤهال 

 2011-2006 مصر أسيوط دكتوراه 1

 2003-2000 اليم  عدن ماجستير 2

 1994 -1990 اليم  عدن بكالريوس 3
 

 :Associate Professor Academic Qualification مشارك أستاذ اللقب العلمي:

 :Agricultural Sciences Major specialization اعيةعلوم زر التخصص العام:

 :Horticulture / Vegetable Crops Specific  special خرر-بساتي  التخصص الدقيق:

 :Biology Scientific department علوم الحياة القسم العلمي:

 :Date of employment in Faculty 1995 1995 تاريخ االلتحاق بالكلية:

 :Published studies and research 10 10 لبحوث المنشورة:عدد ا

مجاال  تقديم الخبرا  

 واالستشارا :

 تنسيق حدائق –احياء عامة 

زراعة  - مشاتل زراعية

 االنسجة

Biology – Landscaping- 

Nurseries - Plant tissue 
Experiences and consultation: 

 

 ثالثاً: الوظائف والمهام

 

position held 

 الى م  الوظيفة م

 االن م2016نوفمبر   جامعة حررمو  –كلية العلوم  –قسم علوم الحياة  ،مشاركاستاذ  1

 م2016نوفمبر    2011يونيو  جامعة حررمو  –كلية العلوم  –قسم علوم الحياة  استاذ مساعد، 2

 2014مايو   2012فبراير  جامعة حررمو  –كلية العلوم  –رئيس قسم علوم الحياة  3

 الى االن 2018اكتوبر  نائب العميد للشئون االكاديمية 4

 و  الى االن  2014 2017و   2012 عرو مجلس الكلية 5

 الى االن 2018اكتوبر  عرو المجلس االكاديمي 6

 الى االن 2018اكتوبر  عرو مجلس الدرسا  العليا 7

 م2016  2013 عرو الجودة في القسم والكلية 8

 م2016 2013 ر في الهئية االدارية لنقابة اعراء هئية التدربس في الجامعةمقر 

 2011 2003 جامعة حررمو  –كلية العلوم  –مدرس، قسم االحياء  

 2003 1995 جامعة عدن –كلية العلوم االدب والتربية  –معيد، قسم االحياء  

 2000 1996 مشرف جمعية علوم الحياة. 

 

 Areas of Research Activities   تمامات البحثية  رابعاً: مجاالت االه

فسيولوجيا النبا  والظروف البيئية المؤثرة عليها كالجفاف والملوحة. المحافظة على األصول النباتية لمحاصيل الخرر والمحاصيل األخرى 

 .والفلورا النباتية وخصوصا النباتا  النادرة  وزراعة انسجة نباتية

 

  Teaching (Name of courses)سماء المساقات( خامساً: التدريس )أ

 المستوى اسم المساق م

 اولى بكالريوس احياء عامة )نبا ( 1

 ثانية بكالريوس الشكل الظاهري للنبا  2

 ثالثة بكالريوس تصنيف النباتا  الزهرية  3

 ماجستير تقسيم نبا  متقدم 4

 ماجستير زراعة انسجة نباتية 5
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 ثانية بكالريوس كلية التربية )معلم مجال علوم( ةالمملكة النباتي 6

 ثانية بكالريوس كلية البيئة بيئة نباتية 7

 

 

 العليا الدراسات طلبة على اإلشرافسادساً: 

 التاريخ طبيعة اإلشراف الدرجة الرسالة عنوان القسم الطالب اسم

ياسر سعيد 

 اهرمزب
علوم 

 الحياة

وتأثير مستخلص حشيشة  م  حررمو القط   مديريةفي حصر أنوع الحشائش 

 على إنبا  ونمو بعض المحاصيلFlaveria trinervia  الشجرة الصفراء

ر
تي
س
ج
ما

 

سبتمبر  مشرف 

 م2017

 2012 )مشرف مساعد(  دراسة بيئية للمراعي النحلية في وادي دوع  مراد كانجي 

صالح ب  

 فريجان

وتأثير مستخلصا   دراسة حصرية لبعض الحشائش في مديرية غيل باوزير

 أهمها على إنبا  ونمو بعض المحاصيل المزروعة

 عرو

 )مشرف مساعد(

2012 

 

 ً  العلمي االنتاج  :سابعا

 

 األبحاث المنشورة في المجالت العلمية المحكمة  :أ -

 اسم المجلة عنوان البحث م
مكان النشر )الجامعة 

 الدولة ( –

تاريخ 

 النشر
 ع م

 الصفحا 

 إلى –م  

1 

Effect of Irrigation Interval on Vegetative 

Growth and Yield of Two Cultivar of 

Eggplant 

Assiut journal 

of agricultural 

sciences 

Assiut unve-

egypt 
2010 3 4 13-28 

 تقييم اداء انتاجية وجودة ستة اصناف م  البطاطا الحلوة 2
Assiut j. of 

agric.sci. 

Assiut unve-

egypt 
2012 34 2 

113-

118 

3 
الغطاء النباتي على جانبي الطريق بي  حص  الغويزي 

 م حررمو  –وغيل باوزير 

مجلة جامعة 

حررمو  للعلوم 

 الطبيعية والتطبيقية

 1 11 2014 جامعة حررمو 
101-

109 

4 

تأثير المستخلص المائ ي لحشيشة الجعريض  

Sonchus oleraceus    في إنب ا  ونم و بادرا

   Albelmoschus esculentusتي الباميا نب ا

 Bruca sativaوالجرجير 

مجلة جامعة 

حررمو  للعلوم 

 الطبيعية والتطبيقية

 2 11 2014 جامعة حررمو 
210-

221 

5 

 Cyprusالسعد لحشيشة المائي المستخلص تأثير

rotundus  اللوبيا  نبا  ونمو في إنبا Vigna 

sinensis 

مجلة االندلس للعلوم 

 يقيةالتطب

جامعة االندلس. 

 صنعاء
2015 9 3 7-18 

6 
 باوزير محافظة غيل مديرية في الحشائش لبعض مسح

 حررمو 

مجلة االندلس للعلوم 

 التطبيقية

جامعة االندلس. 

 صنعاء
2015 10 4 7-20 

7 
تأثير فترا  الري على إنتاجية صنفي  م  البطاطا 

 Ipomoea balatas L   الحلوة

مجلة جامعة 

لعلوم حررمو  ل

 الطبيعية والتطبيقية

  1 13 2016 جامعة حررمو 

8 

تأثير تراكيز م  محلول المانيتول على نسبة إنبا  ونمو 

 Sorghum bicolor L م  الذرة الرفيعة ثالثة أصناف
مجلة جامعة 

حررمو  للعلوم 

 الطبيعية والتطبيقية

 99 - 89 1 14 2017 جامعة حررمو 

9 

 لحشيشة الجذري و ريالخر المجموع مستخلص تأثير

 Sonchus الجعريضوCyperus rotundus  السعد

oleraceus البرسيم نبا  ونمو إنبا  في Medicago 

sativa 

 البحر جامعة مجلة

 االحمر
 16 - 7 2 9 2017 االحمر البحر جامعة

10 
 على إنبا التأثير االليلوباثي لمستخلص العشرق 

 ونمو ثالثة أنواع م  األعشاب الرارة

عدن  جامعة جلةم

للعلوم الطبيعية 

 والتطبيقية

  1 21 2017 عدن جامعة

11 

 باستخدام المحررة النانوية الفرة جسيما  تأثير

  Azadirachta indica المريمرة راقأو مستخلص
 ونمو إنبا  في Prosopis juliflora والسيسبان

 ونموها Cucurbita Pepo الكوسة نبا را  باد

 الجامعة مجلة

 األمريكية ةالعربي

 للبحوث

 العربية الجامعة

 للبحوث األمريكية
2017 3 2 34 - 47 

12 
حصر للحشائش الموجودة في بعض مزارع مديرية 

 القط  م  حررمو 

عدن  جامعة مجلة

للعلوم الطبيعية 

 والتطبيقية

 قبول نشر 2 22 2018 عدن جامعة

13 
تأثير المستخلص المائي لنبا  الشجرة الصفراء 

Flaveria  trinervia   نباتي البصل و نمو إنبا على 

مجلة جامعة 

حررمو  للعلوم 
 قبول نشر 1 15 2018 جامعة حررمو 
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Allium cepa L.) ) الطبيعية والتطبيقية 
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 : األبحاث المقدمة إلى الندوات والمؤتمرات وورش العمل  ب

ن اسم المؤتمر الندوة   ورش العمل عنوان البحث م
كا
م

 

 
د 
قا
نع
ال
ا

 

خ 
ري
تا

اد
عق
الن
ا

 

د 
عد

 
حا
صف

ال
 

1 
Physiological Performance of Eggplant 

Leaves Under Water Stress Conditions 

The First Assiut international 

conference of Horticulture 

Assiut 

unve-egypt 

24-

 م2013 2 27
 

2 

Evaluation of Six Sweet Potatoes 

Cultivars Performance of Yield and 

Yield Quality 

The 6the Scientific conference 

of Young. scientists 

Assiut 

unve-egypt 
م2012 5 13   

3 
Effect of Irrigation Interval on 

Vegetative Growth and Yield Okra 

The 5the Scientific conference 

of agr.scie 

Assiut 

unve-egypt 

16-17 10  

 م 2010

116-

131 

4 
ثأثير إضافة بعض المواد النباتية الى الروتي 

 والكيك على بعض صفا  الجودة

الندوة العلمية لصناعة الخبز في 

 الجمهورية اليمنية

-كلية الزراعة 

 عدن

16 – 17  7  

 م 2005

57-

68 
 

  

 المشاركة في المؤتمرات بدون ابحاثج: 

 شاركةنوع الم التاريخ الدولة –مكان االنعقاد الموتمر

 حرور م2014  4  8-6 اليم  -جامعة حررمو  المؤتمر العلمي الثالث لجامعة حررمو 

 مستمع م2011  5  8 أسيوط.مصرجامعة ، كلية الزراعة المؤتمر العلمي الخامس لشباب الباحثي 

 حرور م2011 4 20-19 كلية العلوم. جامعة اسيوط. مصر مؤتمر شباب الباحثي  للعلوم االساسية والتكنولوجية
 

 

 ً : الدورات ثامنا  

 مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات, جامعة اسيوط. -1

 ساعة( 15(. )2011ابريل  11-9نظم االمتحانا  وتقويم الطالب. ) -أ

 ساعة( 15(.)2009يوليو  27-25استخدام التكنولوجيا في التدريس.) -ب

 (.2009يوليو  13-11النشر الدولي للبحث ) -ج

 (.2007فبراير  26-24العرض الفعال. )مهارا   -د
 

 جامعة حضرموت.وضمان الجودة مركز التطوير االكاديمي  -2

 م(2018مارس  15- 18) spssمهارا  استخدام البرنامج االحصائي  -أ

 م(2017اكتوبر  14 -15) endnoteمهارا  استخدام برنامج  -ب

 م( 2017ابريل  15 – 13تنمية مهارا  التفكير االبداعي لدى المتعلمي . ) -ج

 م(. 2017يناير  28 – 26النشر الدولي للبحوث العلمية. ) -د

 م(2016ديسمبر  19 – 17مواصفا  المقرر الدراسي ) -ه

 م(2016ديسمبر  3-1اخالقيا  وآداب المهنة في الجامعة. ) -و

 م(2016نوفمبر  26 – 24ادارة الوقت ) -ز

 م( 2016اكتوبر  23 -22كيف تعد مشروعاً بحثياً ) -ح

 (2015ديسمبر  8-7لكتروني )مهارا  البحث اال -ط

 م(2014أكتوبر  23-22طرق التدريس الجامعي فلسفته كفاياته التدريسية ) -ي

 م(.2013ابريل  1 –مارس  30التقويم الدوري للبرامج االكاديمية. )  -ك

 م(.2013مارس  14-13المهارا  اللغوية لعرو هيئة التدريس الجامعي. ) -ل

 م(.2013يناير  16-15اخالقيا  وآداب المهنة في الجامعا . ) -م

 م(.2013يناير  9-8االستخدام االمثل للتقنيا  التعليمية في التدريس الجامعي. ) -ن

 م(.2012ديسمبر  19-18تصميم البرامج والمقررا  الجامعية "متقدم". ) -س

 م(.2012ديسمبر  11 -10الجود واالعتماد االكاديمي. ) -ع

 م(.2012ديسمبر  5-4القياس والتقويم "متقدمة". ) -ف

 م(.2012نوفمبر  8-7طبيقا  ومناقشا . )ت -ص

 م(. 2012ابريل  12-11القياس والتقويم التربوي )اساسي(. ) -ق

 م(.2012مارس  8-7تصميم البرامج والمقررا  الجامعية. ) -ر
 

 

 مجلس االعتماد االكاديمي وضمان جودة التعليم العالي و مركز التطوير االكاديمي جامعة حضرموت. -3

 م(2014مارس  19-15عة )أسبوع الجودة في الجام -أ

 م(.2013ابريل  22إعداد مخرجا  التعليم للبرامج االكاديمية. ) -ب
 

 .التطوير االكاديمي جامعة حضرموت برنامج تطوير البحث العلمي بالجامعة )دلفي( و مركز -4

 م(.2013مارس  31-27تقنيا  العمل الميداني في البحث العلمي. ) -أ

 م(1012مايو  9 –بريل ا 28التحليال  اإلحصائية للبيانا  ) -ب
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 كلية الزراعة جامعة اسيوط  -5

 (.2011 1 22-20الدورة التطبيقية إلنتاج عيش الغراب)المشروم( المحاري الفترة ) -أ

 (.2011 4 19-16كلية الزراعة . جامعة اسيوط. مصر ) -( وحدة الوراثةApplications of molecular markers in biology) -ب

 (.2010 7 1حتى6 26ه نظم الري الحديثة الفترة )دوره تخطيط وتشغيل وصيان -ج

 (.2010 2 11حتى2 6الدورة التدريبية في مجال انتاج الخرر المحمية الفترة ) -د
 

 مركز بحوث الهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزئية. -6

 م. جامعة اسيوط. مصر.18-20 12 2010(.  PCR Principals and Application (level 1)ورشة عمل حول ) -أ

 م. جامعة اسيوط. مصر.28-30 11 2010(. From Gene to Proteinورشة عمل حول ) -ب

 م. جامعة اسيوط. مصر.Principles of protein analysi. 31 3-1 4 2009ورشة عمل حول ) -ج
 

 

 جامعة اسيوط, مصر وحدة المجهر الاللكتروني -7

 . 2009 3 26-21كتروني ) تقنا ،  (دورة تطبيقا  على المجهر الالل -أ
 

 مركز اسيوط للفطريات, جامعة اسيوط, مصر -8

بعنوان التنوع البيولوجي الجناس وانواع الفطريا  التي تفسد المواد الغدائيه مع العنايه بالنواع المنتجه  الحادي عشرورشه العمل  -أ

 .م(2009 3 11-7) للسموم والممرضه لالنسان والحيوان والنبا .

 Biodiversity of genera and species of fungi which deteriorate food materials. With special attention to)  -ب

toxigenic and human, animal, and plant pathogenic species.  )7-11 3 2009م 
 

 

 شهادات مهاراتتاسعاً: 

 ة اسيوط. مصر.   م.كلية التربية، جامع2011 3 31-26دورة اعداد المعلم )اصول التدريس العامة والخاصة للفترة م   -أ

 م.مركز اللغة اانجليزية. جامعة اسيوط.2010شهادة اللغة االنجليزية.)المستوى االول(.اكتوبر  -ب

 م. مركز تعليم اللغة االلمانية 2007 5 9-2 3شهادة تعلم اللغة االلمانية.  -ج

 مركز شبكة المعلوما . جامعة اسيوط.م(.)مائة وعشرون ساعة(. 2007 1 3-11 12رخصة القيادة الدولة للكمبيوتر. )  ICDLشهادة  -د
 

 شهادات التقدير و المشاركةعاشراً: 

 خرر(.م  كلية الزراعة، جامعة اسيوط، مصر.-شهادة تقديرية للحصول على درجة دكتواة الفلسفة في العلوم الزراعية )بساتي  -أ

 . م  لجنة الباحثي  اليمنيي  بجامعة اسيوط.م(2011 -2010للعام )  الدكتوراهشهادة تقديرية للتفوق العلمي والحصول على درجة  -ب

 قسم علوم الحياة على الجهود التي بذلها اثناء توليه لرئاسة القسم.شكر وتقدير م   -ج

 م.2014-2013شكر وتقدير م  كلية العلوم على إنجاح عملية ضبط حرور وغياب الطالب خالل العام الجامعي  -د

 والمشاركة الفاعلة في االرتقاء بالعملية التعليمية في كلية العلومالمبذولة  للجهود مم  اللجنة النقابية بكلية العلو شكر وتقدير -ه


