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 .م2011 جمهورية مصر العربية، جامعة المنوفية -قسم التاريخ في التاريخ الحديث والمعاصر:  دكتوراه  -
 .م2006جمهورية مصر ، جامعة المنوفية -قسم التاريخ  ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر:  -
 .م 2000 -الجمهورية اليمنيةجامعة تعز  -قسم التاريخ :  ليسانس آداب في التاريخ -
 .م1997 -الجمهورية اليمنية -جامعة إب -قسم التاريخ  : بكالوريوس تربية في التاريخ -

 :اهتمامات البحث العلمي والتدريس
 .التاريخ االجتماعي والسياسي والثقافي لليمن والخليج العربي -
 .التاريخ االجتماعي للهجرات اليمنية والعربية -
 .التاريخ العربي الحديث والمعاصر -

 :الكتب والبحوث العلمية المنشورة
 الكتب: 

 الهجرة الحضرمية إلى جنوب شرق آسيا )إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة( في النصف األول من القرن العشرين. -
 Noor Publishing is managed by OmniScriptum Management GmbH,Germany.(2017) 

األولى، تريم للدراسات والنشر،  م(، الطبعة1914 -م1839الهجرة اليمنية الحضرمية الحديثة إلى إندونيسيا في الفترة من ) -
 م.2008حضرموت، الجمهورية اليمنية، 

 المقاالت في مجالت علمية محكمة: 
فريضة الحج من إندونيسيا إلى مكة المكرمة بين محبة اإلندونيسيين وعداوة الهولنديين في القرن التاسع عشر، مجلة "أسطور"  -

 .م2016العربي لألبحاث ودراسات السياسات، الدوحة قطر. يوليو للدراسات التاريخية، العدد الرابع، المركز 
 اشكالية االنتماء الوطني عند المهاجرين الحضارمة في إندونيسيا في النصف االول من القرن العشرين، -

    .STUDIA ISLAMIKA,Center for Islam and Community Studies at the University of Syarif 
Hidayatullah Islamic Jakarta, Indonesia, Vol 22, No 3.(2015) 
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 المقاالت المنشورة في مؤتمرات علمية: 
المهاجرون الحضارمة في إندونيسيا وعالقتهم الخارجية مع بريطانيا والدولة العثمانية، المؤتمر الدولي: فعالية دور الحضارمة في  -

 2017نوفمبر  23-22إندونيسيا  -إندونيسيا، جاكرتا
دور الحضاري لدولة عمان في وحدة األمة اإلسالمية: دراسة تاريخية لمقومات المكان وحكمة األنسان في التاريخ الحديث ال -

 فبراير( 20 - 18والمعاصر"المؤتمر العالمي :الدور الحضاري لعمان في وحدة األمة. الجامعة اإلسالمية في دولة ماليزيا ) 
 .   م2014

م(". منشورات كلية اآلداب جامعة قناة 1924-1850إندونيسيا وعالقتهم بالدولة العثمانية، في الفترة )المهاجرون اليمنيون في  -
 (.2013السويس جمهورية مصر، )مارس 

 المشاركة في المؤتمرات والندوات:
 م2017نوفمبر  23-22إندونيسيا  -فعالية دور الحضارمة في إندونيسيا فعالية دور الحضارمة في إندونيسيا، جاكرتا -
ندوة التاريخ  إلى"التاريخ الشفوي كما يرويه اآلخر: الجاليات المهاجرة ودورها في كتابة التاريخ الشفهي" ورقة بحثية تم تقديمها  -

يواجهها في بناء تاريخ متماسك. مركز العلوم االنسانية واالجتماعية كلية اآلداب والعلوم جامعة الشفوي: اهميته والتحديات التي 
 (.2015نوفمبر  16قطر.) 

"االحزاب اليمنية ودورها في االزمة اليمنية المعاصرة" ورقة بحثية تم تقديمها في ندوة عن األزمة اليمنية وآثارها على دول الخليج،  -
 (.2015بريل إ 5كلية اآلداب والعلوم جامعة قطر)مركز دراسات الخليج 

 م.2006مايو  25-24المؤتمر العلمي الثاني للباحثين اليمنيين في الجامعات المصرية المنعقد بالقاهرة  -
م. كلية اآلداب جامعة قناة السويس جمهورية 2013مارس  6-4المؤتمر الدولي العلمي الخامس، )العرب والترك عبر العصور(  -

 عربية.مصر ال
 شراف على الرسائل العلمية:البحوث الممولة واإل

 اليمن –جامعة إب  -مشرفا رئيسًا على رسالة الماجستير الموسومة بـ)الهجرة اليمنية إلى الواليات المتحدة األمريكية في القرن العشرين( -
 م(.2014-2018)

لهجرة أبناء محافظة إب في النصف الثاني من القرن العشرين(، حصل الهجرة اليمنية إلى الواليات المتحدة األمريكية، )دراسة تاريخية  -
 م.2013م وتم إنجازه وتسليمه للجامعة في ديسمبر 2013على تمويل من جامعة إب خالل العام 

 خدمة المجتمع والجامعة:
 والعلوم، جامعة قطر.نائب رئيس لجنة الجداول والعبء التدريسي، قسم العلوم االنسانية، كلية اآلداب  :م2018-2019 -
 عضوا في لجنة انجاح الطالب، قسم العلوم االنسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر.- -
 نائب رئيس لجنة الجداول والعبء التدريسي، قسم العلوم االنسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر. :م2017-2018 -

 كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر. عضوا في لجنة انجاح الطالب، قسم العلوم االنسانية،
 م، عضوا في لجنة انجاح الطالب، قسم العلوم االنسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر.2016-2017 -



 : عضوا في لجنة البحث العلمي ومشاريع التخرج، قسم العلوم االنسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر.2014-2015 -
 الندوات العلمية قسم العلوم االنسانية كلية اآلداب والعلوم جامعة قطر : عضوا في لجنة2014-2015 -
 : عضوا في لجنة التاريخ الشفهي، مركز العلوم االنسانية واالجتماعية   كلية االداب والعلوم جامعة قطر.2015 -
 لوم جامعة قطر. :عضوا في لجنة الالجئين والهجرة، مركز العلوم االنسانية واالجتماعية كلية االداب والع2015 -
 تقديم محاضرات عن تاريخ دولة قطر لطالب قسم غير الناطقين باللغة العربية كلية اآلداب والعلوم جامعة قطر:  -

 م.2015مارس  -21المحاضرة االولى: يوم الخميس 
 م2015ديسمبر  -9المحاضرة الثانية: يوم االربعاء 

 جامعة إب )اليمن( : عضو مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي في2014 -
 : ممثل أعضاء هيئة التدريس)االساتذة المساعدين( في مجلس كلية اآلداب جامعة إب )اليمن(2014 -
 : عضوا في الهيئة اإلدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة إب )اليمن( 2011-2014 -
 دراسات العليا خارج وداخل اليمن.: مسئول في نقابة هيئة التدريس عن الطالب اليمنيين الموفدين لل2011-2014 -
 م.2014-2013المشاركة في ندوة عن أخالقيات الطالب الجامعي لطالب المستوى االول في جامعة إب للعام االكاديمي  -
 .2003-1999مشرف على مجموعات التطبيق العملي في المدارس الحكومية اليمنية لطالب قسم التاريخ كلية التربية جامعة إب  -
 م.2014-2013دارة الجودة واالعتماد االكاديمي، جامعة إب عضوا في إ -
 م.2013-2012عضوا في لجنة الشراكة وخدمة المجتمع في جامعة إب  -

 :الدورات التأهيلية
في التعليم االتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي، التعليم المتمركز حول المتعلم، الملتقى العاشر للتميز في التعليم والتعلم، مركز التميز  -

 .2019يناير  -10والتعلم، جامعة قطر 
يناير  -10التعلم القائم على محورية الطالب، الملتقى العاشر للتميز في التعليم والتعلم، مركز التميز في التعليم والتعلم، جامعة قطر  -

2019. 
 .2019يناير  -10م والتعلم، جامعة قطر الملتقى العاشر للتميز في التعليم والتعلم، مركز التميز في التعلي ؟من أنت كمعلم -
 -6مهارات العرض التدريسي باستخدام االرتباط التشعبي لشرائح العرض، مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم، جامعة قطر  -

 .2018نوفمبر 
سبتمبر  -26عمليات التعليم، جامعة قطر  كاهوت نموذجًا، مكتب التنمية المهنية وتطوير -استخدام التطبيقات االلكترونية لتحفيز الطلبة -

2018. 
 .2018سبتمبر  -25مركز التقديرات، مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم، جامعة قطر -5-بالك بورد -
 .2018ابريل  -18استراتيجية تحسين البيئة التعلمية اثناء المحاضرة، مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم، جامعة قطر  -
ابريل  -18تطبيقات عملية واستخدام برنامج، مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم، جامعة قطر  Mendeleyإلدراة المراجع  -

2018. 



 

مارس  -28العمل االكاديمي واالخالق المهنية: بين المتعارف والمهني، مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم، جامعة قطر  -
2018. 

نمية المهنية وتطوير استراتيجية كايزن المطورة في تعزيز العملية التعليمية، ملتقى التنميية المهنية التاسع تعزيز التعلم المتمركز حول المتعلم مكتب الت -
 .2018يناير  -16عمليات التعليم، جامعة قطر 

تنميية المهنية التاسع تعزيز التعلم المتمركز حول المتعلم تطوير وتطبيق مداخل واستراتيجيات التعلم المتمركز حول المتعلم، ملتقى ال -
 .2018يناير  -16مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم، جامعة قطر 

ية تقييم االنشطة الطالبية بطريقة فعالة وسهلة، ملتقى التنميية المهنية التاسع تعزيز التعلم المتمركز حول المتعلم مكتب التنمية المهن -
 .2018يناير  -16طوير عمليات التعليم، جامعة قطر وت

 م2017إبريل،  24وسيلة لتعقب حضور وغياب الطالب على نظام البالك، قسم العلوم االنسانية كلية االداب والعلوم جامعة قطر،  -
 م.2017مارس 5عة قطر، استخدام األنماط في مايكروسوفت وورد:لماذا وكيف؟ مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم، جام -
يناير  17ملتقى التنمية السابع: تعزيز نجاح الطلبة. مكتب التنمية المهنية الثامن: تعزيز التعليم المتمركز حول المتعلم  جامعة قطر  -

2017. 
 دور المعلم في عملية التعليم المتمركز حول الطالب. -
 . جهاتمكين الدافعية نحو التعلم لدى المتعلم في حجرة الصف وخار  -
 التأكد من صدق االختبارات وثباتها واالستفادة من البيانات في تحسين األداء -

 .2016يناير 19ملتقى التنمية السابع: تعزيز نجاح الطلبة. مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم في جامعة قطر  -
 استراتيجية التعلم النشط من خالل مهارات السؤال داخل المجموعات الكبيرة  -
 حلول ابداعية لالرتقاء بالتعلم.  -
 استخدام نماذج جوجل في التدريس.  -

م، في ملتقي التنمية السادس  2015يونيو  23ملتقى التنمية السادس: مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم في جامعة قطر  -
 ها: ومن

 طالب سنة اولى جامعة دعم االنتقال السلس -
 م.2015يناير  20تعزيز التعلم لدي الطلبة من المتعثرين دراسيا. -
 إدارة حضور الطالب باستخدام برنامج اكسل. -
 التعرف على البالك بورد )الفصول االفتراضية(. -

 Windows-Word-Excel-Access –PowerPoint-Internet اساسيات الحاسب االلى واالنترنت: -
 م(2009-6-2009/7-5-10خالل الفترة)

 


