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  يوسف بن سعيد بن ناجم : 

  بيالكاس : 

 : 4749741 

  سلطنة عمان –والية جعالن بنى بو علي  1987\21\12 : 

 أطفالمتزوج و يعول  : 

 : 0096899715046 

  .لطنة عمان. س الشرقيةبجامعة  أستاذ مساعد : 

 . اإلسالميةتاريخ عمان و عالقتها بالحضارة  : 

  .: تاريخ و حضارة إسالمية 

 

 :  

 والية جعالن بنى علي . –م بسلطنة ُعمان 2000ة الثانوية العامة دورة رئيسية ،عام شهاد

 

 بدولة تونس . –جامعة الزيتونية  –للحضارة اإلسالمية المعهد األعلى 

إلسالمية بجامعة الزيتونة ، و هي تعادل شهادة م ن الحصول على شهادة األستاذية في الحضارة ا 2005عام 

 البكالوريوس بسلطنة عمان . 

 م ، تحصل  على شهادة نجاح في ماجستير سنة أولى بجامعة الزيتونة . 2006عام 

م  1914و حتى  1850تحصل على شهادة الماجستير ، و هي بعنوان " الحياة الثقافية بعُمان من عام  م2007عام  

" 

جامعة  ة بعُمان خالل القرن التاسع عشر للميالد"تحصل على شهادة الدكتوراه بعنوان " الحركة العلمي 2015عام 

 الزيتونة

 

 ات التي قام بتدريسها : المقرر

 قام بتدريس و يقوم بتدريس مقررات التالية : 

 " .  تاريخ ُعمان و دراسات في الحضارة اإلسالمية" 

 و " عمان عبر التاريخ .

 و " الحضارة اإلسالمية " . 

 و " ثقافة إسالمية " . 

 و " التيارات الفكرية المعاصرة ".

 و"مدخل لتاريخ الحضارة العربية"

  و"التاريخ العربي الحديث و المعاصر"

 . 2013مو حتى  2008"اإلسالم و علم الحديث " لطالب جامعة صحار منذ عام 

 إلى الوقت الحالي2013جامعة الشرقية  أستاذ مساعد في كلية إدراة االعمال قسم العلوم االنسانية من 

 

 م . شارك في المهرجان الثقافي في بئر الباى بتونس.  2002إلى عام  2001من عام 

م شارك في جميع المهرجانات الثقافية التي تقيمها جامعة الزيتونة ، بالمعهد  2004م إلى عام  2001من عام 

 األعلى للحضارة اإلسالمية ، و كنت أمثل الجالية العمانية . 
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 م ، شارك في االسبوع الثقافي الذي بين سلطنة عمان و الجمهورية التونسية . 2007عام إلى  2006من عام  -

 المنار ( –م , شارك في المهرجان الثقافي ) بجامعة تونس  2007إلى عام  2006من عام 

 المشاركة في العديد من اللجان في كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية بجامعة صحار .

  التاريخ و االثار بدول مجلس التعاون الخليجي .عضو في جمعية -

 عضو في اتحاد المؤرخين العرب.-

 عضو في الجمعية االردنية لتاريخ العلوم. -

 دباء.ألمانية للكتاب و اعضو في الجمعية العُ  -

 محاضرات في خدمة المجتمع:
مدرسة مدرسة خباب األرت  25/10/2018محاضرة بعنوان دور التوجيه المهني في البيئة المدرسي بتاريخ  -

 للتعليم األساسي.

 مدرسة سيح العافية للتعليم األساسي. 2018/12/6محاضرة بعنوان مالمح من تاريخ عمان بتاريخ  -

مدرسة الزهراء السقطرية للتعليم  2019/3/21محاضرة بعنوان إسهامات ُعمان في بناء الحضارة اإلسالمية -

 األساسي.

 الثابتي للتعليم األساسي.مدرسة  2016/11/16محاضرة بعنوان عالقة عمان مع شرق إفريقيا بتاريخ -

 

 

 م( 2009أكتوبر  29-27في الفترة من )  –شارك في ندوة بعنوان وتقع و مستقبل التراث األثرى في سلطنة عمان 

 (.  2010فبراير  8-7في الفترة من )  –شارك في ندوة بعنوان التبادل الحضاري العماني اليمني 

بعنوان " المواقع األثرية و السياحية في قام بإلقاء محاضرة بمدرسة الضياء للتعليم  األساسي بوالية صحم  

 سلطنة عمان " . 

 كةندوة العلماء العمانيون واألزهريون والقواسم المشتر -1

 جامعة السلطان قابوس م2013ابريل  16 -14

 قاعة المؤتمرات 

 بالتعاون مع األزهر ورابطة خريجي األزهر 

*** 

 المؤتمر الدولي: الدور العُماني في الشرق األفريقي -2

 جامعة السلطان قابوس م2012ديسمبر 10-12

 هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

 قاعة المؤتمرات

*** 

 الدولية "التبادل الحضاري العماني اليمني"الندوة 1

 جامعة السلطان قابوس م2010فبراير  8 – 7

 قاعة المؤتمرات

**** 

 ندوة: التربية والتعليم في سلطنة ُعمان و الخليج العربي .. رؤية من الواقع- 4

 جامعة السلطان قابوس مدرج الفهم، المركز الثقافي 

 .م2014مايو  21

 

 التراث العربي و اإلسالمي بين الماضي و الحاضر  مؤتمر: قراءة-5

  

 .جمهورية مصر العربية جامعة قناة السويس م2017من فبراير 27-28

 "العربية و الدراسات اإلنسانية و االجتماعية المؤتمر العلمي الخامس لكلية اآلداب- 6

 .جمهورية مصر العربية م جامعة جنوب الوادي 2017نوفمبر11-13

  .جامعة الشرقية 21-20 ديسمبر  2017مؤتمر اإلبتكار األول بجامعة الشرقية  -7
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 فبراير 2018/"الملتقي العلمي السادس بالجامعة العربية المفتوحة"اإلنتاج الفكري و االنفتاح التقني في ُعمان -8

 الجامعة العربية المفتوحة بسلطنة ُعمان 27-28

عشر للغة العربية"اللغة العربية و دورها في تطبيق الشريعة اإلسالمية و الملتقي العلمي العالمي الحادي -9

 .بإندونيسيا الحضارة اإلنسانية

المؤتمر الدولي التاسع "الدراسات البينية في العلوم اإلسالمية و العربية في ضوء التسارع التكنولوجي و -10

 .م جامعة المنيا جمهورية مصر العربية2019مارس  26-24المعرفي"

 "م20-7هـ/14-1المؤتمر الدولى "الحياة العلمية و الثقافية في العالم العربي بين القرنين  -11

 ‘‘2019أكتوبر 2-2بتاريخ   مكان انعقاد المؤتمر:المملكة األردنية الهاشمية

 .2020/05/11المؤرخ بين الرواية و النقل .حدود التوصيف لوقائع التاريخ عبر العصور  بتاريخ  -12

 

 

 :مهارات الحاسب اآللي 

 م بسلطنة عمان . 2000حاصل على دورة كمبيوتر عام 

 يجيد العمل على الحاسب االلي . 

 مهارات اللغة :

 باإلضافة للغة العربية .

 غة اإلنجليزية ، بصورة جيدة .يجيد الل

 مهارات أخرى :

 يجيد استخدام البرامج المساعدة . 

 يجيد كتابة التقرير 

 يجيد العمل الجماعي و الفردي . 

 كتابة بعض المقاالت في الصحف الرسمية

.البوسعيدية الدولة خالل ُعمان في األدبية و غويةالل الحركة

 العنوان الحالي : 

 0096899715046جغالن بنى بو علي ، هاتف : –سعيد بن ناجم الكاسبي  يوسف بن

 كلية العلوم اإلنسانية  – الشرقيةجامعة 

 البريد اإللكتروني :

yousuf997150@gmail.com 

 99505461الدكتور: حميد عامر الحجري

 99661050الدكتور: علي اللواتيا 

 99470153إبراهيم البوسعيدي الدكتور:

                                                                    الحديث . بجامعة السلطان قابوس .سعيد محمد الهاشمي ، أستاذ تاريخ عمان  \الدكتور 

 99336243سعيد الهاشمي  موبيل د.

 99888436الدكتور : عبدهللا أمبوسعيدي 
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