
 

1 
 

 السيرة الذاتية

 أوالً البيانات الشخصية :-

محمد أبوبكر عبد هللا مقيبلد. االسم :   

 الجنسية : يمني

م1961تاريخ الميالد :   

 مكان الميالد: دوعن , حضرموت

 الحالة االجتماعية : متزوج

  مشارك أستاذ اللقب العلمي :

 جغرافيا التخصص العام :

 جغرافيا اقتصادية  التخصص الدقيق :

 كلية اآلداب  –قسم الجغرافيا  القسم العلمي :

 العربية  اللغات التي يجيدها :

 م 2001تاريخ االلتحاق بالكلية :

 عنوان المراسلة : قسم الجغرافيا , كلية اآلداب , جامعة حضرموت

771513063/  712161836/  360425:  هاتف  

Mah2014mog@gmail.com. البريد اإللكتروني:     

 ثانياً : المؤهالت العلمية :

 ) ترتب من االعلى ( المؤهالت الجامعة بلد الدراسة العام عنوان البحث م

1 
منتجات نحل العسل باليمن حالة محافظة 

 )دراسة في الجغرافيا االقتصادية (حضرموت
 دكتوراه أسيوط مصر 2010

2 
للتمور في المشكالت اإلنتاجية والتسويقية 

 (1995-1975وادي حضرموت )
 ماجستير صنعاء اليمن 2000

 تمهيدي ماجستير صنعاء اليمن 1995  3

 بكالوريوس عدنكلية التربية  اليمن 1987  4

 ثانوية عامة ثانوية سيئون اليمن 1980  5

 

  ثالثا : الخبرات األكاديمية :-

األكاديميةالرتبة  تاريخ الحصول عليها المدة الجهة  

 أستاذ مشارك  2016 1 جامعة حضرموت

سنوات 5 جامعة حضرموت م5201 – 2010   أستاذ مساعد 
سنوات 8 جامعة حضرموت م2009 – 2001   مدرس 
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موزارة التربية والتعلي  معلم اول   

موزارة التربية والتعلي  معلم   

 رابعاً : النشاط األكاديمي والعلمي واإلداري والمهني :-

-المقررات الدراسية التي درستها : -أ  

 مقررات الدراسة الجامعية األولية مقررات الدراسات العليا

 جغرافية اليمن جغرافية الصناعة
السكانجغرافية   الجغرافيا االقتصادية 

 الفكر الجغرافي مناهج بحث جغرافي
جديدجغرافية العالم القديم وال -  

 الجغرافيا البشرية -

جغرافيمناهج بحث    

 

. البكالوريوسة لاإلشراف على بحوث التخرج لمرح –ب   

-: والدورات  المؤتمرات والندوات وورش العمل –ج   

 مكان انعقاده تاريخ انعقاده نوع المشاركة
مؤتمر , ندوة , ورشة عمل, 

 دورة.
 م عنوان البحث

م2010مايو  9-8 ورقة عمل  
تريم عاصمة  -اليمن 

 الثقافة االسالمية

دي الندوة الدولية  " التكامل السعو
ة اليمني لالستغالل األمثل للثرو

 النحلية في البلدين  "

التوزيع المكاني ألهم 
 المراعي النحلية

1 

 ورقة عمل
ديسمبر  18 -16

2012 
تعز –اليمن   

المؤتمر العلمي حول التنمية 
المستدامة في محافظة تعز " 
 التحديات والفرص والمردود "

السيول حصاد مياه  2 

2014أبريل  8-6 حضور  
 –حضرموت  –اليمن 

 المكال
المؤتمر العلمي الثالث لجامعة 

 حضرموت

نحو جودة البرامج 
 األكاديمية  وتعزيز دور
الجامعة في خدمة 

 المجتمع

 

 3 المياه ورشة عمل فندق تاج سبأ - حضور

 متدرب
13/5-25/5/2006  
10/3-22/3/2007  

ب المركز الدولي للتدري
على أعمال النحالة . 

القاهرة -الدقى  

 في مقر اتحاد النحاليندورتان  
 العرب بجمهورية مصر العربية

ئين للمبتد نحللتربية ا -
 ,  

4 

م10/08/2014-6 ورقة عمل  غابة رغدان بالباحة 

مهرجان العسل الدولي السابع 
 واللقاء الوطني الثامن للنحالين

في المملكة  وصناعة العسل
  العربية السعودية

 5  المرنة خلية حضرموت

ع ابتكار تصني م26-29/12/2016   
قاعة د.علي هود 
باعباد بجامعة 
 حضرموت 

 6 خلية حضرموت المرنة معرض حضرموت االول لالختراع

 متدرب
مختلفة من  عوام ا

م 2012-2016  
 المركزاالكاديمي جامعة

 حضرموت
دورة 16دورات تدريبية نحو   7 تأهيل اكاديمي  

 

وية اللجان و الجمعيات العلمية األعمال اإلدارية  وعض -د  
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 م نوع العمل أو النشاط الجهة الفترة الزمنية

 1 رئيس قسم الجغرافيا بكلة اآلداب جامعة حضرموت حاليا  

 من أكتوبر
وحتى  2010

  م30/12/2014
ابقا  س المكال -التربيةرئيس قسم معلم اجتماعيات بكلية  جامعة حضرموت  2 

م 01/01/2016  3 رئيس قسم الجغرافيا في كلية اآلداب  جامعة حضرموت 

 
أتحاد النحالين العرب 

 القاهرة
 4 عضو اتحاد النحالين العرب

م2016  5  -حضرموت –عضو مؤسس الجمعية العلمية الزراعية  الجمعية العلمية الزراعية 

يينفيين اليمناأتحاد الجغر  وتفرع حضرم المنية امين عام سابق للجمعية الجغرافية   6 

 

 خامساً : اإلنتاج العلمي :

  -البحوث العلمية : -1

 بيانات الدورية )المجلة(
بيان 
 النشر

ثعنوان البح  
 م
 

الجهة التي 
 تصدرها

ر تاريخ النش
رقم 

 العدد)المجلد(
 اسم الدورية

 جامعة تعز
( 3العدد)

2013 
 منشور اليمن

حضرموت –دوعن –سد لوسط بمنطقة الجحي 
 وآثاره االقتصادية واالجتماعية .

1 

جامعة 
 حضرموت

( 2العدد )
 المجلد

الحادي عشر 
2014 

 منشور اليمن
ة أثر الخصائص المكانية على الحمولة الرعوي
النحلية بمحافظة حضرموت وادي دوعن 

 نموذجا
2 

جامعة 
 حضرموت

( 1العدد )
 المجلد الثالث
 عشر يونيو
2016  

 منشور اليمن
 المرنة في التأثير علىخلية حضرموت  دور

 الحياة االقتصادية لممتهني النحالة 
 ) دراسة في الجغرافيا االقتصادية ( 

 3 

 

 سادساً :الدروع والجوائز والشهادات التقديرية :

                   .درع التفوق من جامعة  حضرموت للعلوم والتكنولوجيا للحصول على درجة الدكتوراه  - -1

ة درع مهرجان العسل الدولي السابع بالباحة . مقدم من جمعية النحالين التعاونية بالمملكة العربي -2

.السعودية   

شهادة تقديرية من مؤسسة حضرموت لإلختراع. -3  

لالختراع التي حاز عليها عن مشاركته  شهادة  منح ميدالية ذهبية مقدمة من مؤسسة حضرموت  -4

-26باختراع خلية حضرموت المرنة ضمن فعاليات معرض حضرموت االول لالختراع للفترة من 

  م29/12/2016

م.2014 -2013عمادة كلية التربية والمجلس الطالبي بالكلية )المكال(  شهادة شكر وتقديرية من -5  

  شهادات تقدير متعددة. -6


