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  :البيانات األوليـة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رزق سعد اهللا خبيت اجلابري. د :  االسـم                                .   
 ميــين :  الجنسيـة                                            .  
 م  1962/  5/  2  حضرموت :  اريخه محل الميالد وت. 
  حضرموت للعلـوم والتكنولوجيا  : الجامعـة–. 
  م  1999/  6/  1: تاريخ التعيين في الجامعة.  
 شاركأستاذ م:  الرتبة األكاديمية الحالية. 
  جغرافية بشرية: االختصاص العـام . 
   جغرافية السكان: االختصاص الدقيق 
  جغرافية السكان املشارك بكلييت  اآلداب والرتبية املكال  جامعة حضرموت  أستاذ: الوظيفـة الحاليـة .  
  للعلوم  ، جامعة حضرموت حضرموت / املكال/  اآلداب، كلية  اجلغرافيةقسم : العمل :  العنـاوين

  .والتكنولوجيا 
   009675372504 :منزل . ت. اجلمهورية اليمنية /  حضرموتحمافظة /  املكالمدينة :  المنزل            

  ) 00967735862813)  ( 00967712235384جوال (                                              
        

 
   razgs@yahoo.com: البريد االلكتروني                       

                                     azk201@gmail.comR 
  
  

 C.V  سيـرة ذاتيـة
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  :العلميـة    الدرجات
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م 2006،  مجهورية مصر،  أسيوطة ـ، جامع جغرافية السكان في اآلدابدكتـوراه. 
  م 1999،  اليمن ،  صنعاءعة ، جامجغرافية السكانماجستيـر في .  
  ، م  1986/ عدن  ، جامعـة  اجلغرافيةقسـم بكاالريوس آداب وتربيـة. 
  م 1993, جامعة صنعاء, قسم الجغرافية , ليسانس آداب. 
  م 1980، وزارة الرتبية والتعليم اليمنية / ثانوية سيؤن ,ثانوية عامة. 

  
  :الخبرات المهنيـة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  م 2011 –م 2006أستاذ جغرافية السكان المساعد بكليتي اآلداب والتربية المكال جامعة حضرموت

  -:  ومن المقررات التي تم تدريسها مايلي , 
  جغرافية السكان  -
 الجغرافية السياسية  -
 . مناهج البحث الجغرافي -
 لجديد اإلقليميةجغرافية العالم ا -
 .الجغرافية البشرية -
 ).الدراسات العليا ماجستير(دراسات سكانية متقدمة  -
  ). الدراسات العليا ماجستير(مناهج البحث الجغرافي  -

  ديسمبرمن ( أستاذ جغرافية السكان المشارك بكليتي اآلداب والتربية المكال جامعة حضرموت 
 :م2011/2012ل العام الجامعي الحالي ومن المقررات التي يتم تدريسها خال.م 2011
  جغرافية السكان   -
 الجغرافية السياسية  -
 . مناهج البحث الجغرافي -
 .)الدراسات العليا ماجستير(دراسات سكانية متقدمة  -
  . )الدراسات العليا ماجستير(مناهج البحث الجغرافي  -
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  ن إلى أال  - 21/9/2010مدير مركز الدراسات اإلنسانية واالجتماعية من. 
  إلى أالن  – 2010/ 6/ 20مدير تحرير مجلة جامعة حضرموت للعلوم اإلنسانية من. 
  م10/1/2011م الى 30/8/2008رئيسا لقسم الجغرافية بكلية اآلداب جامعة حضرموت من 
  م  2010/ 20/6م إلى 21/9/2008سكرتير تحرير مجلة جامعة حضرموت من 
 جامعـة حضـرموت للعلـوم والتكنولوجيـا بـدءا مـن العــام  المكال/ ، كلية التربية  الجغرافيةفي قسم  مدرس ،

 :م  ، وفي هذا العام تم القيام بالمهام التالية 2000/ م1999الجامعي 
 ) خرائط عامة ( تدريس مقرر  -
  . تدريس مقرر جغرافية الصناعة -
 .تدريس مقـرر جغرافية العامل اجلديد اإلقليمية  -
 . .ة يف الكليةاإلشراف على  أنشطة قسم اجلغرافي -
 م2000/2001يف العام اجلامعي .عضو جلنة الكلية ألسبوع الطالب اجلامعي -

 مدارس غير حكوميـة . ( ثانوي , أساسي, تمهيدي , روضة( رئيس مجلس اإلباء لمدراس المجد األهلية ( 
 : وتندرج تحت هذه المهمة عددٌ من المهام منها, إلى  أالن /  2008/2007من العام الدراسي ، 

  مساعدة اإلدارة يف تنفيذ مهامها   -
 االطـالع علـى  تنفيذ املقررات  الدراسيـة وأنشطة الطالب -
 .ترؤس االجتماعات وعقدها يف املواعيد املخصصة هلا  -
 .متابعة اإلدارة املدرسية فيما خيـص التحصيل العلمي  -

  م إلى أالن2006أمين عام الجمعية الجغرافية في حضرموت من عام. 
 م2011 -2008جلس كلية االداب عضو م 
  م 2013 مايو( أالن إلى  -2011عضو مجلس جامعة حضرموت( 
  م2011رئاسة فريق عمل وكاتب التقرير النهائي لدراسة العنف ضد المرأة في محافظة حضرموت 
  دراسة األوضاع االقتصادية للمرأة من وجهة نظر النوع ل وكاتب التقرير النهائيرئاسة فريق عمل

 م 2011ماعي في محافظة حضرموتاالجت
 م2011ديسمبر  عضو فريق عمل تقييم االثر االجتماعي لالنهيار االرض في رباط باعشن 
  عضو فريق بحثي لمناقشة تقويم دور شركة توتال في حماية البيئة والتنمية المستدامة في منطقة االمتياز

 م 2013فبراير  وادي حضرموت 10قطاع 
 م 2010تريم عاصمة الثقافة االسالمية ( لتقى تريم الثقافي عضو اللجنة العلمية لم 
  م 2012عضو لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي كلية االداب  
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  :االهتمامات البحثيـة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السكان والتنمية قضايا  . 
   الداخلية, الدولية (اهلجرة(. 
 دراسات املرأة . 

  :األعمـال العلميــة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الكتــب  : أوالً  
   عرض وحتليل ( حول عرب حضرموت يف حيدر أباد(. 
  احلضارم يف شرق افريقية . 

ا   ً   :لمحكمة  األبحاث العلمية ا: ثانيـ
  العوامل والنتائج) م2004-1955(تطور سكان حمافظة عدن خالل املدة . 
 تنمية املوارد البشرية مدخل للتنمية املستدامة يف اجلمهورية اليمنية  حضرموت أمنوذجا.  
 دراسة ميدانية ملهاجرين اليمنيني يف شرق افريقيةا للعوملة على  التداعيات االجتماعية .  
 دراسة يف جغرافية السكان ( رد البشرية يف حضرموت اجتاه حركة املوا( 

 اهلجرة وثقافة التسامح اإلسالمي اهلجرة احلضرمية أمنوذجا.  
 - اهلجرة واحلوار احلضاري اهلجرة احلضرمية يف شرق افريقية أمنوذجا  
 تأثري السيول يف استقرار السكان يف أودية وادي حضرموت سيول وادي عدم يف مديرية ساه أمنوذجا.  
 .  ا   :أبحاث ودراسات غير محكمة  : ثالثـً
 ديناميكية السكان واحلاجات األساسية للجميع . 
 يف الدراسات السكانية النوع االجتماعي ضرورة جغرافية تنموية  
  السكان والتنمية يف حمافظة حضرموت. 

 

ا     :اإلشراف على الرسائل العلمية  : رابعً
 رسالة  )راسة في جغرافية السكان  د( السكان التنمية في مديريات  ساحل حضرموت

 ....ماجستير
 دراسة في جغرافية السكان( أثارها  , مراحلها,الهجرة إلى مدينة المكال عواملها (.

 ....رسالة ماجستير
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  :خامساا مناقشة الرسائل العلمية  
   الكفـاية المكانية للخدمات الصحية في محافظة آبين دراسة في جغرافية

 ...........الخدمات
  
  
  :غـات  الل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إجادة تامـة ( العربيـة. ( 
  إجادة جيدة ( االجنليزية. ( 

 
  : التعامل مع الحاسوب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كامــل ، مـع التمكــن مـن برناجمــي الــ   القـدرة علـى  التعامـل مـع احلاسـوب بشكــل )Office   : (Word   و

Power Point .  
  :المشاركات والدورات  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م2002) صنعاء(املشاركة يف املؤمتر الوطين الثاين للسياسات السكانية  
 م2003. بالقاهرة  اركة يف مؤمتر السكان والتنمية يف األلفية الثالثة باملركز الدميوجرايفاملش 
 م2003.املشاركة يف ندوة األعالم واالتصال السكاين باملركز الدميوجرايف بالقاهرة   
 2007صراملشاركة يف املؤمتر الدويل للحفاظ على اهلوية اللغوية والثقافية يف عصر العوملة جامعة املنيا م  
 م 2007املشاركة يف ندوة االجتاهات احلديثة يف اجلغرافية جامعة تعز  
  م مركــز البحــوث والدراســات اليمنيــة جامعــة عــدن 1967وحــىت عــام  1839املشــاركة يف نــدوة عــدن منــذ عــام

  م2006
 -  امعــة صــنعاءجاملشــاركة يف نــدوة اخلصــوبة البشــرية يف اجلمهوريــة اليمنيــة مركــز التــدريب والدراســات الســكانية ,

  م2001
 جمال القوة العاملة) (م 200- 1996(املشاركة يف إعداد اخلطة اخلمسة األوىل يف اجلمهورية اليمنية(  
  م 2009 )اجلغرافية والتنمية ( املشاركة يف امللتقى اخلامس للجغرافيني العرب بدولة الكويت  
 م2009م يف املعاجلات واحللولاملشاركة يف ندوة دراسة وتشخيص كارثة السيول حبضرموت واإلسها  
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 -   م 2010املشاركة يف املؤمتر الدويل الوسطية الشرعية واالعتدال الواعي مدرسة حضرموت منوذجا  
 م 2011تقييم الربامج األكادميية ودراسة التقومي الذايت : املشاركة يف ورشة العمل  
 -  م2010اجلامعي صنعاء ديسمرب املشاركة يف دورة املدربني إلدماج قضايا السكان يف التعليم 
 م2012 ديسمرب املشاركة يف دورة ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي 
  م213املشاركة يف دورة الستخدام األمثل للتقنيات التعليمية يف التدريس اجلامعي يناير 
 م 2013يناير  املشاركة يف دورة األخطاء اللغوية الشائعة يف كتابة األحباث العلمية 
  م 2013كة يف دورة أخالقيات وآداب املهنة يف اجلامعات  يناير املشار 
  م2013يف املهارات اللغوية لعضو هيئة التدريس اجلامعي فرباير املشاركة يف الدورة التدريبية 
  م2013املشاركة يف دورة التقومي الدوري للربامج األكادميية ابريل 
  م 2013 األكادميية ابريلاملشاركة يف دورة إعداد خمرجات التعليم للربامج 
  م2014املشاركة يف أسبوع اجلودة الثاين يف جامعة حضرموت مارس  
  م 2014ابريل ) جمتمع املعرفة يف الوطن العريب ( املشاركة يف امللتقى العلمي 
   

  : التكريم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م2000شهادة تقديرية وشعار جامعة حضرموت 
 م 1998قديرية من  امللتقى األول للجغرافيني العرب صنعاء  شهادة ت 
  م 1986شهادة تقديرية من عمادة كلية الرتبية املكال 
  م  1984شهادة تقديرية من اللجنة العليا حملو األمية 
  م  2009شهادة مشاركة امللتقى اخلامس للجغرافيني العرب الكويت ابريل 
 م2012ململكة العربية السعودية شهادة جملس أمناء تلوثية باحمسون ا . 

 
 


