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 بسم الله الرحمن الرحيم
  

 ( ما شاء الله هذا من فضل رب)
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 العلمية ثانيا: المؤهالت
مسمى الدرجة  الدرجة العلمية ا

 العلمية 
 اريخ الحصول على الدرجةت الجامعة كلية ال

علوم  سبكالوريو  سبكالوريو  1
زراعية تخصص 
 محاصيل حقلية

كلية ناصر  
 للعلوم الزراعية

جامعة عدن، 
الجمهورية 

 اليمنية

 م21/8/1985الموافق: 

دبلوم بعد  2
 البكالوريوس

دبلوم بعد 
 البكالوريوس،

تخصص امراض 
 البذور

معهد امراض 
 البذور

الجامعة الملكية 
وم الزراعية للعل

 والبيطرية
 )الدنمارك(

 م30/6/1995الموافق 

ماجستير وقاية  ماجستير 3
" أمراض  النبات
 النبات

ناصر كلية 
 للعلوم الزراعية

 جامعة عدن
)الجمهورية 

  اليمنية(

 م1/7/1999الموافق: 
 

الفلسفة في  دكتوراه  الدكتوراه  4
الفطريات وامراض 

 النبات

علوم كلية 
 االحياء

لعلوم اجامعة 
 الماليزية

 (ماليزيا)
 

 م16/8/2006الموافق 
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 :ثالثا :  النشاط العلمي و األكاديمي 

 

 األكاديمي: التدريس -1
درست أو  االن حتى ا1999 من عاا حضرموت جامعة-التيقيقيةالعلوا  كلية-واالغذيةالزراعة  بقسم

 التالية:شاركت في تدريس المقررات 
 مرحلة البكالوريوس

 سم المقررا المسلسل
 لطالب الزراعة 1-لغة انجليزية 1
 لطالب الزراعة 2-لغة انجليزية 2
 محاصيل حقلية 3
 وراثة عامة 4
 ميكروبيولوجي عام 5
 مبادئ االحصاء وتصميم التجارب 6
 وقاية النبات 7
 اسس البحث العلمي 8
 بحث ومناقشات 9
 التدريب الميداني 10
 

المراكز في الجامعات اليمنية و لمية التعاون مع الهيئات الع -2
  القحثية: 

 االسهمات االكاديمية االخرى  أ. 
 حتي االن 2007. عضو ئيئة التحرير في مجلة كلية العلوم التطبيقية من 1
مجــاأ أمــراض النبــات ، فــي مجلــة علــوم الحيــاة  للنشــر فــي. تقيــي  البحــوث العلميــة المقدمــة 2

 اليمنية. 
فــي مجلــة جامعــة عــدن مجــاأ أمــراض النبــات ،  للنشــر فــية المقدمــة . تقيــي  البحــوث العلميــ3

 للعلوم الطبيعية والتطبيقية.
ـــي  البحـــوث العلميـــة المقدمـــة . 4      ـــة اليمنيـــة  فـــي ،مجـــاأ أمـــراض النبـــات للنشـــر فـــيتقي المجل

 .للبحوث والدراسات الزراعية

ي مجــــــاأ    درجــــــة الــــــدكتوراة فــــــ للحصــــــوأ علــــــ . ممــــــتحن خــــــارجي لرســــــالة علميــــــة مقدمــــــة 5
 الفطريات وامراض النبات، كلية الزراعة، جامعة عدن.
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 ب_ عضو الجمعيات العلمية
 جمعية علوم الحياة اليمنية1 . 

 الجمعية العربية لوقاية النبات 2.
 . جمعية حضرموت العلمية الزراعية3

 . ابحاث تحت االعداد3
 ن فن الباطس في المخز عالتعرف عل  ائ  الفطريات المسببة ل. 1

 .  اجراء القدرة االمراضية ومعرفة ائ  الفطريات المسببة لعفن درنات البطاطس 2

لمكافحة مرض .  المكافحة باستخدام المستخلصات المااية لكل من الثوم وبذور الني  والقرفة 3
 عفن درنات البطاطس 

 . استخدام المطهرات الفطرية لمكافحة مرض عفن درنات البطاطس4

 نخيل في وادي دوعن الحلوأ والمعوقات. واقع زراعة ال. 5
 .التعرف عل  ائ  امراض النخيل في وادي حضرموت وطرق مكافحتها .  6
 مسح عل  سوسة النخيل الحمراء عل  نخيل التمر في بعض مناطق وادي حضرموت. 7

 القحوث المنشورة في دوريات علمية محكمة .4
ت زراعيــة فــي بعــض منــاطق محافتــة حضــرموت. انــواا الفيوزاريــوم المتواجــدة فــي تــر  ونباتــا. 1

. سـيئون كليـة العلـوم التطبيقيـة، جامعـة 2007مايو  –مجلة كلية العلوم التطبيقية، العدد الخامس 
 .حضرموت

. تميز انواا فطر الفيوزاريوم المسبب لمرض تشوه المانجو في دولة ماليزيا باستخدام تقانة 2
 . 2008اة اليمنية، المجلد الرابع العدد الثاني لعام . مجلة علوم الحيRAPDالبصمة الوراثية 

ـــ  وجـــود فطـــر 3  Fusarium oxysporum. اســـتخدام تقنيـــة التطـــابق الخضـــري للتعـــرف عل
المســبب لمــرض عفــن الجــذور والتــاج لنبــات الهليــون فــي ماليزيــا وبرونــي دار الســ م. مجلــة علــوم 

 2008 الحياة اليمنية، المجلد الرابع، العدد االوأ، يونيو،
الفطريــات المســببة لعفــن االبصــاأ اثنــاء الخــزن فــي وادي حضــرموت، التشــخيص، االعــراض . 4

المجلـــة اليمنيـــة للبحـــوث والدراســـات الزراعيـــة، العـــدد التاســـع عشـــر، يونيـــو  –والمكافحـــة الكمياايـــة 
 .ذمار الهيئة العامة للبحوث واالرشاد الزراعي. 2009

مرض تشوه المانجو في ماليزيا. مجلة جامعة عدن للعلوم . انواا فطر الفيوزاريوم المسببة ل5
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. جامعة عدن، عدن، 2011الطبيعية والتطبيقية، المجلد الخامس عشر، العدد االوأ لعام 
 الجمهورية اليمنية.

(.  2012 ). . الفطريات المسببة لعفن تاج الموز مابعد الحصاد في اسواق محافتـة حضـرموت6
 .95 – 87الطبيعية والتطبيقية، المجلد التاسع، العدد االوأ ص مجلة جامعة حضرموت للعلوم 

. تققــي  المبيــدات الفطريــة لمكافحــة مــرض عفــن التــاج فــي ثمــار المــوز فــي محافتــة حضــرموت 7
(. مجلــة جامعـــة حضــرموت للعلـــوم الطبيعيــة والتطبيقيـــة، المجلــد التاســـع، 2012اثنــاء التخـــزين. )
 .228 – 221العدد الثاني ص 

(. 2013ة االمراضــية لفطريــات معزولــة مــن عفــن تــاج المــوز فــي محافتــة حضــرموت. ). القــدر 8
 .مجلة جامعة عدن للعلوم الطبيعية والتطبيقة. المجاد السابع عشر، العدد الثاني

. اســـتخدام المعـــام ت بالمـــاء الســـاخن لمكافحـــة عفـــن تـــاج المـــوز فـــي مدينـــة ســـيئون، محافتـــة 9
 ة اليمنية، المجلد العاشر، العدد االوأ.(. مجلة علوم الحيا2014حضرموت. )

االمراض الفطرية المنقولة بالبذور في بعض اصناف الفوأ السوداني المزروعة في محافتة . 10
(. المجلـة الزراعيـة التكنولوجيـة، المجلـد 2015). حضرموت ومحافتة ابين في الجمهوريـة اليمنيـة

 .1370 – 1359الحادي عشر، العدد السادس ص 
يد الفطريات المسببة للعفن التاجي في ثمار المـوز وقـدرتها االمراضـية فـي دينـة بيننـان ، . تحد11

 (. المجلة اليمنية للبحوث والدراسات اليمنية. العدد الحادي والث ثون. 2015ماليزيا. )
. الفطريات المصاحبة لبذور الفوأ السوداني )صنف اشـفورد( المزروعـة فـي الـيمن ومكافحتهـا 12

(. مجلـة علـوم البيولوجيـة العالميـة، المجلـد 2015تبر باستخدام ئيبوكلوريـت الصـوديوم. )في المخ
 .3422-3414الخامس، العدد االوأ ص 

 العلمية:والندوات واللقاءات والدورات  المؤتمرات 5
 19السودان  –منتمة الزراعة وااليذية العالمية / االدارة القومية للتقاوي  –تكنولوجيا البذور  . 1
 ، سنار السودان. )حضور(.1988مارس،  31 –
منتمــــة الزراعــــة وااليذيــــة العالميــــة، المركــــز الــــدولي لمنــــاطق بحــــوث  –أنتــــاج تقــــاوي القمــــح . 2

ـــاطق الجافـــة )أيكـــاردا(، برنـــام  االمـــ  المتحـــدة االنمـــااي، وزارة الزراعـــة واالصـــ   الزراعـــة،  المن
، ســــيئون، محافتــــة حضــــرموت، 1/2/1990 –ينـــاير  20جمهوريـــة الــــيمن الديمقراطيــــة الشــــعبية.

 جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.)حضور(.
اعداد واعتماد تقاوي البصل، المركـز المصـري الـدولي للزراعـة، جمهوريـة مصـر العربيـة، وزارة . 3

 حضور(. ). 1990/ 12/6 – 20/5الزراعة المصرية للفترة من 
الهنــــد، مركــــز اكثــــار البــــذور الــــوطني، بيجــــي انتــــاج واعتمــــاد وخــــزن بــــذور البصــــل، جمهوريــــة 4. 
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 )حضور(.1991. /،14/6 – 14/5نيودلهي، الهند للفترة من  –بائاوان، بوساكمبلكس 
 .، كوبنهـــاجن، الـــدنمارك1995/ 17/6 -16المـــؤتمر الرابـــع والعشـــرين للهيئـــة العامـــة للبـــذور  .5
 حضور(.)
. 1996ايسطس،  5 – 3دي حضرموت حلقة عمل مناقشة االولويات البحثية واالرشادية لوا . 6

 )حضور(.سيئون ، حضرموت، الحمهورية اليمنية.
)المشــاركة فــي . حلــب ، سورية.12/12/1996 – 1/12نــدوة حــوأ تكنولوجيــا انتــاج البــذور،  . 7

 القاء بحث(.
- 3-29الدورة التدريبية التخصصية القطرية في مجاأ كيفية صيانة وحفظ اصناف البصل. . 8
 المشاركة في القاء بحث(.). سيئون، محافتة حضرموت، الجمهورية اليمنية، 1997/ 2/4
، 2000التلـــوث النــــات  عـــن اســــتخدام االســــمدة النيتروجينيـــة والفســــفورية، نـــدوة البيئــــة، مــــايو،  .9

 المشاركة في القاء بحث(.)اليمنية. سيئون، حضرموت.   الجمهورية 
 

في وادي حضرموت والطرق الصحيحة للتخزين. . طرق تخزين القمح وائ  الحشرات المخزنية 10
، عـــدن، الجمهوريــــة 2000يوليـــو،  الـــيمن،نـــدوة حـــوأ واقـــع صــــناعة الخبـــز وافـــاق تطـــوره فــــي 

 )المشاركة في القاء بحث(.اليمنية.

. خطــورة اســتخدام المبيــدات الكيمياايــة علــ  نحــل العســل فــي وادي حضــرموت. النــدوة العلميــة 11
، ســيئون، حضــرموت، الجمهوريــة 2001مــارس،  24- 22.حــوأ نحــل العســل وشــجرة الســدر

 )المشاركة في القاء بحث(.اليمنية.

. االمــراض الفطريــة والبكتيريــة المنقولــة بالبــذور وائميــة طــرق الحجــر الزراعــي فــي أكتشــافها. 12
، عــدن، الجمهوريــة 2001سـبتمبر،  والعشــرون،مـؤتمر أســتراتيجية الزراعـة فــي القــرن الحـادي 

 شاركة في القاء بحث(.)الماليمنية.

، 2001أكتـوبر،  العلـوم،. دور بذور البصل في نقـل فطـر العفـن االسـود فـي البصـل. مـؤتمر 13
 )المشاركة في القاء بحث(.المك ، الجمهورية اليمنية.

 النبـات، ألمـراض. مسح عل  مرض تشوة اوراق ونورات المانجو في ماليزيـا. المـؤتمر الـدولي 14
 )المشاركة في بحث(.لندا، نيوزي2003فبراير، 

. أنـــواا فطـــر الفيوزاريـــوم المســـبب لمـــرض تشـــوة اوراق ونـــورات المـــانجو فـــي ماليزيـــا. المـــؤتمر 15
 (.. )المشاركة في القاء بحث، سنغافورة2003ديسمبر،  لألحياء.الدولي الثامن 

وز فـــي . االخت فـــات البيولوجيـــة والقـــدرة االمراضـــية للفطريـــات المســـببة لمـــرض عفـــن تـــاج المـــ16
)المشاركة فـي القـاء  ، سنغافورة.2003ديسمبر،  لألحياء.ماليزيا. المؤتمر الدولي الثامن  -بينان 

 بحث(.
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. القدرة االمراضية لنوعين من فطر الفيوزاريوم المسبب لمرض عفن تاج وجذور نبات الهليون 17
 ، ماليزيـا.2004مـايو  قـانو،ترنفي ماليزيا ودولة بروناي. المؤتمر العلمي الرابع المنعقد فـي واليـة 

 )المشاركة في القاء بحث(.

. التغيـرات الوراثيـة لفطــر فيوزاريـوم اوكسيسـبوري  المعزولــة مـن تربـة ونباتــات الهليـون المصــابة 18
المـؤتمر العاشـر النـووي. من ماليزيا ودولة بروناي دار الس م المبنية عل  تقنية تحليـل الحـامض 

  )المشاركة في القاء بحث(. ، سنغافورة.2005ديسمبر،  2 – 30العلمي، 

. أســتخدام تقنيــة التطــابق الخضــري الــوراثي لفطـــر فيوزاريــوم اوكسيســبوري  المعــزوأ مــن تربـــة 19
ونباتــات الهليــون المصــابة مــن ماليزيــا ودولــة برونــاي دار الســ م. المــؤتمر الــدولي العلمــي الرابــع 

 )المشاركة في القاء بحث(. .2007فمبر نو  15 – 14لجمعية علوم الحياة اليمنية عدن من 
ـــاي )20 ـــا وبرون ـــ  نبـــات الهليـــون فـــي دولـــة ماليزي ـــوفريت  عل ـــوم نـــوا بروت (. 2007. فطـــر فيوزاري

)المشـاركة فـي  المؤتمر الثالث لعلوم الحياة، ادارة علوم الحياة، كلية العلوم، جامعة بـوترا، ماليزيـا.
 القاء بحث(. 

 25 – 24صــنعاء خــ أ الفتــرة مــن  –. النــدوة الوطنيــة لتربيــة النحــل فــي الجمهوريــة اليمنيــة 21
 . )المشاركة في القاء بحث(.2008مارس، 

المـؤتمر الـدولي الثـاني، بينـان ، يونيـو  -. فطر الفيوزاريوم عل  نبات الهليون في دولـة ماليزيـا22
 . )المشاركة في القاء بحث(.2008

للتفريـق بـين انـواا فطـر الفيوزاريـوم المسـببة لمـرض  RAPDنـة البصـمة الوراثيـة . استخدام تقا23
 –تشــوة المــانجو فــي دولــة ماليزيــا، المــؤتمر العلمــي الخــامس لجمعيــة علــوم الحيــاة اليمنيــة، المكــ  

 )المشاركة في القاء بحث(.2008.نوفمبر  23- 22

روعــة، النــدوة العلميــة التخصصــية حــوأ . تــاثير االنســان فــي االيطيــة النباتيــة الطبيعيــة والمز 24
- 8تـري   -دراسة وتشخيص كارثة السيوأ بحضرموت واالسهام في المعالجـات والحلـوأ، سـيئون 

 . )المشاركة في القاء بحث(.2009يناير  11

. دراســـة عـــن واقـــع تربيـــة نحـــل العســـل فـــي وادي دوعـــن المعوقـــات والحلـــوأ، المـــؤتمر الـــدولي 25
 ، المملكـــة العربيـــة الســـعودية.2009مـــارس  19 – 17العـــر ، عســـير  الســـادس التحـــاد النحـــالين

 )المشاركة في القاء بحث(.

. التفريــق بــين انــواا فطــر الفيوزاريــوم المســبب لمــرض تشــوه المــانجو، المــؤتمر العــام الســادس 26
 )المشاركة في القاء بحث(. .2009نوفمبر،  15 – 14لجمعية علوم الحياة، تعز 

ــــاه نمــــوذج قابــــل للتطبيــــق واالســــتدامة. مشــــروا االدارة اال) ورشــــة عمــــل .27 ــــة للمي دارة المجتمعي
 )حضور(.. 21/6/2009. محطة البحوث الزراعية، سيئون، حضرموت للفترة (المجتمعية للمياه
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ديســمبر،  31 – 28.  ورشـة عمــل الخطـة االســتراتيجية وجـودة البــرام  االكاديميـة، للفتــرة مـن 28
 )حضور(.رموت، اليمن. ، المك ، محافتة حض2009

 31 – 28.  ورشـة عمــل حـوأ تقــوي  البـرام  االكاديميــة ودراسـة التقــوي  الـذاتي فــي الفتـرة مــن 29
 )حضور(. ، المك ، محافتة حضرموت، اليمن.2009ديسمبر، 

 )حضور(. .2010. ورشة العمل الخاصة بجامعة وادي حضرموت ، يناير 30

ال   11للفترة من  (جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيال لخطة االستراتيجية)ا. ورشة العمل 31
 )حضور(.. 2010مارس  17

المسبب  Fusarium proliferatum.  استخدام تقنية التطابق الخضري للتعرف عل  فطر 32
لمرض التاج في الهليون )المؤتمر السعودي الرابع اسهام كليات العلوم بالمملكة العربية السعودية 

، 2010مارس  24- 21نمية، كلية العلوم، جامعة طيبة، المدينة المنورة( للفترة من في مسيرة الت
 )المشاركة في القاء بحث(. المملكة العربية السعودية.

.  دراسة اجتماعية واقتصادية لمربي النحل في مديريات سيئون، تري  بمحافتة حضرموت 33
ن والمقترحات لحلها )الندوة التي تحت شعار وائ  المراعي الطبيعية والمشاكل التي تواجه النحالي

ال   8التكامل السعودي اليمني ل ستغ أ االمثل للثروة النحلية للبلدين تري  محافتة حضرموت
 )المشاركة في القاء بحث(. .2010مايو  9

 .2010اكتوبر  ،، سيئون (استعراض وضع المراة في محافتة حضرموت).  ورشة العمل 34
 )حضور(.

من منتور  2010تحليل الخطة االستثمارية لمديريات وادي حضرموت، )ة العمل . ورش35
 )حضور(.. 2010سيئون، اكتوبر،  (.النوا االجتماعي

المنعقد في جامعة حضرموت المنعقد بتاريخ  (اللقاء التشاوري لعمداء الكليات)عمل  ورشة .36
 )حضور(.. 2011يناير،  30

يناير،  6- 4المك  للفترة من  (،كاديمية ودراسة التقوي  الذاتيتقوي  البرام  اال)ورشة عمل  .37
 )حضور(. .2011

وبرام  البحوث  2010/ 2009تقيي  البحوث والدراسات للموس  الزراعي )ورشة عمل  .38
، محطة البحوث  2011فبراير  3 – 2 من (2011/  2010والدراسات للموس  الزراعي 

 )حضور(. سيئون. ،الزراعية

، ، مركز التطوير االكاديمي  2011يوليو،  12 قة نقاش لدليل تقوي  المنائ  بالجامعة،حل. 39
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 )حضور(. جامعة حضرموت، المك .

 )حضور(.. 2011ديسمبر،  6سيئون،  (.المرأة والعنف في وادي حضرموت)عمل  ورشة .40

وادي تحليل خطة الضمان االجتماعي لصندوق الرعاية االجتماعية بال)عمل  ورشة .41
 . )حضور(.، سيئون، محافتة حضرموت2011ديسمبر،  7 (.والصحراء

، 2011ديسمبر،  11 (.واقع المختبرات في الجامعة وسبل تطويرئا فنيا واداريا)ورشة عمل  .42
  . )حضور(.المك ، محافتة حضرموت

 ي،مركز التطوير االكاديم مجاأ تصمي  وتوصيف البرنام  الدراسي، فيتدريبية  . دورة43
 )حضور(. .، سيئون، محافتة حضرموت 2012ابريل،  19 – 18جامعة حضرموت من 

في مجاأ طرق التدريس الجامعي، جامعة حضرموت ، مركز التطوير  تدريبية دورة. 44
 )حضور(. ، سيئون، محافتة حضرموت. 2012مايو،  10 – 9من ، االكاديمي

جامعة  مركز التطوير االكاديمي، ي،مجاأ القياس والتقوي  التربو  تدريبية في . دورة45
 )حضور(. ، سيئون، محافتة حضرموت.2012مايو،  31 – 30من حضرموت 

مارس،  31 – 27. دورة تدريبية حوأ تقنيات العمل الميداني في البحث العلمي في الفترة من 46
 (.. )حضور، مركز التطوير االكاديمي، جامعة حضرموت، المك ، الجمهورية اليمنية 2013

، مركز التطوير 2013مايو،  31 – 30والتقوي  المتقدم في الفترة  القياس. دورة تدريبية في 47
 )حضور(. .االكاديمي، جامعة حضرموت، المك ، الجمهورية اليمنية

المقاومة الصنفية ائ  الفطريات المسببة لعفن االبصاأ أثناء الخزن في وادي حضرموت، 48. 
 ، الحديدة منلجمعية علوم الحياة وادي حضرموت، المؤتمر العام الثامن والمكافحة الكيميااية في

  )المشاركة في القاء بحث(. .2013نوفمبر،  6 – 5
 2 (.الخطة االستراتيجية لمركز التطوير االكاديمي وضمان الجودة اعداد. ورشة عمل )49

 ور(.)حض .، جامعة حضرموت، المك األكاديمي. مركز التطوير 2014،  فبراير

مارس،  19 – 15. ورشة عمل )اسبوا الجودة الثاني في جامعة حضرموت( خ أ الفترة من 50
 )حضور(. ، مركز التطوير االكاديمي، جامعة حضرموت، المك .2014

(. المؤتمر العلمي 2014. اثر الجامعات اليمنية في خدمة المجتمع: التحديات والحلوأ )51
، جامعة حضرموت، المك ، 2014ابريل،  8 – 6من الثالث لجامعة حضرموت، للفترة 

 )المشاركة في القاء بحث(. الجمهورية اليمنية.
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. المؤتمر . ائ  فطريات الفيوزاريوم المعزولة من بعض التر  واالراضي في وادي حضرموت52
)المشاركة في القاء  .2014سبتمبر،  15 – 14العلمي التاسع لجمعية علوم الحياة، أ . من 

 .بحث(

م والبرام  البحثية 2014 – 2013التقارير البحثية واالرشادية للموس   )مناقشة . ورشة العمل53
 حضور(.) .2014أكتوبر،  28 – 27من  (2015 – 2014واالرشادية للموس  

كلية العلوم التطبيقية بالتنسيق مع مركز ل اعداد الرؤية واالئداف والرسالة). ورشة عمل 54
جامعة  سيئون، م، ، كلية العلوم التطبيقية،2014نوفمبر 5الجودة( ، وضمان  التطوير االكاديمي

  )حضور(. .حضرموت

. القدرة االمراضية لفطريات معزولة من العفن التاجي في ثمار الموز في محافتة 55
نوفمبر،  13 – 9حضرموت. المؤتمر العربي الحادي عشر لعلوم وقاية النبات.  للفترة من 

 التطبيقية، عمانالعربية لوقاية النبات وكلية الزراعة التكنولوجية، جامعة البلقاء  ، الجمعية2014
 )المشاركة بالقاء بحث(. االردن.

م، كلية التربية بسيئون بالتنسيق 2014ديسمبر،  6 ،( اعداد المقتر  البحثي). ورشة عمل 56
 جامعة حضرموت.مع مركز التطوير االكاديمي وضمان الجودة، سيئون، كلية التربية، 

 )حضور(.

 12 – 14( ، SPSSبرنام  الحزم االحصااية للعلوم االجتماعية ) عن. دورة تدريبية 57
 )حضور(. ، كلية التربية، سيئون، جامعة حضرموت.2015سبتمبر، 

، كلية 2015سبتمبر،  17- 16 ".المهارات اللغوية ل ستاذ الجامعي "عن . دورة تدربية58
ع مركز التطوير االكاديمي وضمان الجودة ،كلية التربية، سيئون، جامعة التربية بالتنسيق م

 )حضور(. حضرموت.

، كلية البنات 2015، ديسمبر، 24 – 23 ".مهارات البحث االلكتروني" عن. دورة تدريبية 59
 بالتنسيق مع مركز التطوير االكاديمي وضمان الجودة ،كلية البنات، سيئون، جامعة حضرموت.

 )حضور(.

، كلية التربية 2016ايسطس،  21 – 20. دورة تدريبية عن "مهارات االتصاأ الفعااأ". 60
بالتنسيق مع مركز التطوير االكاديمي وضمان الجودة، كلية التربية، سيئون، جامعة حضرموت. 

  )حضور(.

 ، كلية2116نوفمبر،  21 – 19. دورة تدريبية عن " اخ قيات وآدا  المهنة في الجامعات". 61
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التربية بالتنسيق مع مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة، كلية التربية، سيئون، جامعة 
 حضرموت. )حضور(.

. ورشة عمل تدريبية إلعداد مواصفات البرام  وتوصيف المقررات الدراسية بكليات وادي 62
ير ، كلية التربية بالتنسيق مع مركز التطو 2116، ديسمبر 15 – 11حضرموت للفترة من 

 األكاديمي وضمان الجودة، كلية التربية، سيئون، جامعة حضرموت. )حضور(.

، كلية التربية بالتنسيق 2117مارس،  25 – 23. دورة تدريبية عن بناء االختبارات للفترة من 63
مع مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة، كلية التربية، سيئون، جامعة حضرموت. 

 )حضور(.

 :ميةالعل المجالس .6
 حت  االن م2006، من الزراعة وااليذيةعضو مجلس قس   -1
 م حت  االن2006. عضو مجلس كلية العلوم التطبيقية، من 2
 م2117م حت  2011. عضو المجلس االكاديمي لجامعة حضرموت من 3
 حت  االن 2116ومن  م.2012 – 2008عضو مجلس جامعة حضرموت من . 4

 الوظيفي: رابعًا: التاريخ
 م.1987وحت   1985من  ابط ارشاد زراعيض. 1
، المركــز الــوطني الكثــار البــذور والمشــاركة فــي خطــة  1990وحتــ   1987مــن  ضــابط بــذور. 2

 المركز في انتاج تقاوي القمح والبصل المعتمدة في جميع مراحل اكثارئا واعتماد وضبط الجودة
وحتـــ   1988مـــن  البصـــل وي انتـــاج تقـــا راـــيس القســـ  الفنـــي والنتيـــر المحلـــي لخبيـــر مشـــروا. 3

فـي جميـع مراحلـه  فـي الجمهوريـة اليمنيـة عل  تنفيذ برنام  اكثـار تقـاوي البصـل ومشرف م1997
 واعتماد وضبط جودة وتوزيع وصحة البذور.

 م1999عام في  االلتحاق بجامعة حضرموت. 4
 م.2001– 1999من  مدرس بقس  الزراعة وااليذية بكلية العلوم التطبيقية. 5
 م.2010وحت   2006من  تاذ مساعداس. 6
 .م2116وحت   2011استاذ مشارك من . 7
 وحت  االن 2116. أستاذ من 8
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 اإلدارية:  خامسًا: المناصب
 2006مـن  رايس قسـ  الزراعـة وااليذيـة ونااـب العميـد لشـئون الطـ   بكليـة العلـوم التطبيقيـة. 1

   2008 وحت 
 م2012وحت   2008من  عميد كلية العلوم التطبيقية. 2
 م2117وحت   م2013 منالتطبيقية رايس لجنة الجودة بكلية العلوم . 3
 وحتــ  م2015مــن  راــيس قســ  الزراعــة وااليذيــة بكليــة العلــوم التطبيقيــة، جامعــة حضــرموت. 4

 .االن
 م وحت  االن2116. مدير مركز النخيل والتمور، جامعة حضرموت من 5

 منح()جوااز و  التقديرية سادسًا: الجوائز
م مــن 2009جــاازة االســتاذ المثــالي فــي مجــاأ التــدريس والبحــث وخدمــة المجتمــع وذلــ  عــام . 1

 .رايس الجمهورية
جامعـة حضـرموت الجـراء دراسـة بحثيـة علـ  -. منحة من نيابة الدراسات العليا والبحـث العلمـي2

 م. 2011امراض مابعد الحصاد لمحصوأ الموز وذل  في عام 
مريكي للدراسات اليمنية الجراء دراسية بحثية عل  امراض مابعد الحصاد منحة من المعهد اال. 3

 .م2001وذل  في عام  لمحصوأ البصل
دراســــة دبلـــــوم بعـــــد  لمواصـــــلة( DANIDAمـــــن الوكالــــة الدنماركيـــــة للتنميـــــة الدوليــــة )منحــــة . 4

لزراعيـة للعلـوم ا الملكيـة الجامعـة -امراض البـذور فـي معهـد امـراض البـذور مجاأ البك ريوس في
 م.1994في عام  الدنمارك وذل ، كوبنهاجن، والبيطرية

 الجامعة والمجتمع: سابعا: خدمة
تشـــخيص واقتـــرا  طـــرق المكافحـــة ل مـــراض النباتيـــة الـــواردة للقســـ  مـــن المؤسســـات الحكوميـــة . 1

   .واالئلية والمزارعين

 ا النتاج الخضار.في شركة الرض مجاأ امراض البذور علمية في. القيام بالقاء محاضرات 2
. القيـــام بالقـــاء محاضـــرات علميـــة فـــي مجـــاأ امـــراض نخيـــل التمـــر فـــي مركـــز النخيـــل، جامعـــة 3

 .حضرموت

االشراف االكاديمي على عدد من ابحاث التخرج لطالب البكالريوس بقسم الزراعة واالغذية، . 4

 االن حتى 2007كلية العلوم التطبيقية من 
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