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   Curriculum Vitae  الذاتية السيرة

 شخصية بيانات  :أولا 

 Name : Fahmi Abdulla Jafer Alkathiri فهمي عبدالله جعفر الكثيري: السم

 Nationality : Yemeni يمني: الجنسية

 Date of birth: 12 April 1965 1691ابريل  11: الميالد تاريخ

 Place of birth : Seiyun سيئون :الميالد مكان

 Address : Seiyun – Hadhramout – Yemen الجمهورية اليمنية –حضرموت  –سيئون  :المراسلة عنوان

 Social status : Married متزوج: الجتماعية الحالة

 Tel. ( private) : 401537 731104 :)خاص( هاتف

 Mobile :  771756100 771756100 :جوال

 faam0@yahoo.com  E-mail : faam0@yahoo.com :اللكتروني يدالبر

 

  Academic Qualificationالمؤهالت  :ثانياا 

 

 Acad. Degree University  Country Graduation years م

 )الى – من) الدراسة سنوات الدراسة بلد   الجامعة  ى(علال من ترتب)  المؤهالت

 3000 - 3002 بلغاريا جامعة روسه دكتوراه 1

 0881 - 0811 بلغاريا جامعة روسه ماجستير 2

 0881 - 0811 بلغاريا جامعة روسه ريوس بكالو 3

 

 .Academic Qualification:  Asst. Prof أستاذ مساعد : العلمي اللقب

 Major specialization: Micro-electronics دقيقه الكترونيـات :العام التخصص

األنظمة  أداءتحسين ونمذجة أتمتة  :الدقيق التخصص

 الفوتوفولتائية

Specific  special : Modeling & Automation for 

Performance Optimization of Photovoltaic Systems  

 Scientific department : Computer Science علوم حاسوبي: العلم القسم

 ا: يجيده التيالجنبية  اللغات

 : جيد جدااالنجليزية -

 : جيد جداالبلغارية -

Foreign Languages:  

- English:  very good 

- Bulgarian: very good 

 Date of employment in Faculty :  1997 1664ة: بالكلي اللتحاق تاريخ

 Published studies and research : 9 6رة:  المنشو العلمية والدراسات البحوث عدد
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 :والستشارات الخبرات تقديم مجالت

 األنظمة الفوتوفولتائيةتصميم الطاقة المتجدده،  

Experiences and consultation : 

 Renewable energy, photovoltaic systems design 

 

ً
 
osition heldPً  :-والمهام الوظائف :ثالثا

 Lecturer – Faculty of Appl. Science   جامعة حضرموت –مدرس  -

 جامعة حضرموت –كلية العلوم التطبيقية  –الحاسوب  علوم سمقرئيس  -

- Head of Computer Science Department - Faculty of App. Science - Hadhramout 

University 

 جامعة حضرموت –كلية العلوم التطبيقية  – ائب العميد للشؤون االكاديميةن -

Vice Dean for Academic Affairs - Faculty of Appl. Science - Hadhramout University 

 

 Areas of Research Activities  :-   البحثية الهتمامات مجالت  :رابعاا 

 Renewable Energy           الطاقة المتجدده -

 PV systems design and Performance Optimization األنظمة الفوتوفولتائية  أداء تصميم وتحسين -

  Environmental pollution             يالتلوث البيئ -


