
 
 
 
  
  
 

 _ االسم بالكامل: غانم سعد عبدالكريم ناصر الحميدي .

 _ الجنسية: قطري .

 _ الحالة االجتماعية: متزوج .

 جامعة قطر . –كلية اآلداب والعلوم  –قسم العلوم اإلنسانية  - _ القسم العلمي: برنامج التاريخ 

 محاضر._ الدرجة العلمية: 
 
0 
 

 . 60149العنوان: قطر مدينة الخور ص. ب :  - 

 . 44034711-55807879- 44721739_ أرقام الهواتف : 

 @ .qu.edu.qa galhemaidi_ البريد االلكتروني: 

 
 
 

 _أعلى درجة علمية : مسجل لدرجة الدكتوراه في جامعة درهام .

 : تاريخ . _ حقل التخصص

 _ التخصص الدقيق : تاريخ قطر المعاصر .

 _ لغة الدراسة أو البحث : اللغة االنجليزية .

 _ ماجستير في التاريخ .

 _ المؤسسة التي أصدرت الدرجة : الجامعة األردنية عمان المملكة األردنية الهاشمية .

 . 2002- 9- 16_ تاريخ تلقي الدرجة : 

 ريوس آداب شعبة التاريخ ._ درجة البكالوريوس : بكالو 

 _ المؤسسة التي أصدرت الدرجة : جامعة قطر .

 . 1997- 3- 11_ تاريخ تلقي الدرجة : 

 
 
 
 

 العربية/ ممتاز      االنجليزية/ جيد جداً    

 سيرة ذاتية     

 المعلومات الشخصية

 المؤهالت العلمية 

 وسائل االتصال 

 اللغات    



                   
 
 
 

 الفتــــــــرة    المكـــــان    الوظيفــــــة     

 2005- 1997من  جامعة قطــــر    مساعد تدريس   

 الوقت الحالي - 2005من  جامعة قطــــر    محـــاضر   

 
 
 
 
 

 تحت الطبع. - _ كتاب الخلفاء والفقهاء 

 تحت الطبع . - _ كتاب روايات فتح االندلس من كتاب التاريخ البن حبيب

 البحرينية من التوتر والنزاع إلى التسوية والتحكيم ، دراسة تاريخية ._بحث منجز العالقات القطرية 

_ ورقة بحثية بعنوان : صفحات من تاريخ الخور في ورشة عمل بعنوان (حواضر لعبت دورًا في تاريخ 
 قطر) . 

 
 
 

 _ عضو جمعية التاريخ واآلثار لدول مجلس التعاون الخليجي .

 ضو اتحاد المؤرخين العرب ._ ع

 
 
 
 
 

 جامعة قطر.  - كلية اآلداب والعلوم - بقسم العلوم اإلنسانية  - _ عضو لجنة تطوير برنامج التاريخ 

 جامعة قطر. -بكلية اآلداب والعلوم - _ عضو لجنة متابعة التخصصات 

 
 
 
  

 .1993_ جائزة التفوق من مركز شباب الدوحة 

 .1997-96-95- 94_ جائزة التفوق من عميد كلية اإلنسانيات والعلوم االجتماعية 

 .2003_ جائزة التفوق في يوم العلم القطري 

 األعمال اإلدارية وأعمال اللجان

 )واالنجازاتدرجات الشرف (الجوائز والمنح 

 الخبرات الوظيفة

 األعمال األكاديمية

 العضوية في الهيئات العلمية



 .2002- 1999_ منحة دراسية لدرجة الماجستير  

 ستير بقسم التاريخ بالجامعة األردنية ._ الحصول على الترتيب الثاني بين خريجي الماج

 _ الحصول على الترتيب األول بين خريجي كلية اإلنسانيات والعلوم االجتماعية بجامعة قطر .

 _ الحصول على الترتيب الثامن في الثانوية العامة قسم األدبي على مستوى الطالب القطريين. 

 
 
 
 

 2007- 2006الشؤون الدولية بكلية اآلداب والعلوم _ منتدب مرشد أكاديمي في برنامج 

 
 
 
 

 رقـــــم المقـــرر          المقــــــــــرر          

 1001451 _ تاريخ قطر الحديث والمعاصر1 

 1001262 _ الدولة العربية اإلسالمية          2 

 1001199 _ الحضارة الغربية الحديثة                   3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ ورشة تحليل الروايات التاريخية في الجامعة األردنية بالتعاون مع جامعة هيدليبرج األلمانية 
1/1/2001. 

 األمريكية_ ورشة مهارة تدريس علم التاريخ في جامعة قطر بالتعاون مع جامعة والية كاليفورنيا 

4-9/3/2007 . 
 
 
 

 _ دورات تدريبية في اللغة االنجليزية .

 _ دورة تدريبية في مهارة الحاسب اآللي .

 الورش

 المقررات التي تم تدريسها في جامعة قطر

 االنتداب

 التدريبية الدورات



 _ دورة في مهارة التواصل .

 _ دورة في أساسيات التدريس .

 _ دورة في تنمية الدافعية .

 _ دورة في أساسيات البحث العلمي واستخدام االنترنت .

 
 
 
 

 _ المشاركة في حلقة نقاش ((مشاركة القطريين في الحياة السياسية _ المعوقات وسبل التمكين))

 ، برعاية المجلس األعلى لشؤون األسرة . 11/12/2007    

 . 1994-1991_ عضو اللجنة الثقافية بنادي الخور الرياضي من الفترة  

 
 

 _ حضور العديد من الندوات والورش والمؤتمرات الخاصة بكل من : 

 تاريخ الخليج . -1

 العالقات الدولية . -2

 أمن الخليج . -3

 
 
 
 

 _القراءة .

 _السفر .

 
 
 
 

 _أ/د إبراهيم محمد شهداد 

 كلية اآلداب والعلوم - _ جامعة قطر

 برنامج التاريخ –_ قسم العلوم اإلنسانية 

 ishahdad@qu.edu.qa_ البريد اإللكتروني 

 2713ب :- _ ص

 

 _ أ/د  مصطفى عقيل الخطيب 

 كلية اآلداب والعلوم - _ جامعة قطر

 األعمال في مجال حقوق اإلنسان والتطوع

 المعروفين

 الهوايات

 المؤتمرات



 برنامج التاريخ –_ قسم العلوم اإلنسانية 

 qu.edu.qa@mqzsaf_ البريد االلكتروني 

 2713ب :- _ ص

 
 


