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 ذاتية رةيس

 باعليان منصور عوض محمد :االسم

 .م1968 سبتمبر / بينأ محافظة :الميالد وتاريخ مكان

 .وبنت أوالد ألربعة وأب ، متزوج :تماعيةجاال الحالة

 اليمن. وآثار تاريخ: العام التخصص

 القديم. اليمن وحضارة آثار: الدقيق التخصص

 :يمالتعل

  .(م1987 ) العامة ةالثانوي -

 .جدا جيد تقديرب (1992) صنعاء جامعةب داباآل كلية في ثاراآل سمق من ثارآ ليسانس -

 جامعة - اآلداب بكلية التاريخ قسم من ممتاز بتقدير( القديم اليمن آثارفنون و)في  ماجستير -

  .(م2007يوليو) عدن

 .(م2012يونيو) ممتاز بتقدير (القديم اليمن وحضارة آثار) تخصص في الدكتوراه درجة -

 :الوظيفي لتسلسلا

 .(م2007 -2005) عدن جامعة - اآلداب كلية ،ثاراآل قسم في معيد -

 (م2012-2007) اآلثار قسم في مدرس -

 .م(2017 -2012) مساعد أستاذ -

 (. -2017)ديسمبرمشارك  أستاذ -

 (اآلن -م2018)اكتوبر جامعة عدن-رئيس قسم االثار والسياحة -

مركز الظفاري للدراسات والبحوث في جامعة اليمن الصادرة من  أبحاثمدير تحرير مجلة  -

 (اآلن -م2018)اكتوبرعدن
 

 :المنشورة العلمية بحاثاال

 حفالمت مجلة ،"بصنعاء الوطني المتحف منحوتات خالل من القديم اليمن مالبس من نماذج" -

 .51-48، صم2008سنة 3عددال اليمني،

 .م2009 سنة3 عددالمني،الي المتحف لةمج ،"المسند نقوش في المرض على دالة الفاظ" -

 جامعة والبحوث، للدراسات الظفاري مركز اليمن، مجلة ،"القتبانية النقوش في النقدية التقدمات" -

 .42-3 ،ص2014 ،33عددال عدن،

 واآلثار، السياحة مجلة ،"وذريدان سبأ ملك( األول)يحضب الشرح عهد من جديد سبئي نقش" -

 .42-31،ص2015 ،(1)عددال ،27مجلد سعود، الملك جامعة

 .16-2ص ،2016 ،34 عدد ادوماتو، مجلة،"عدن في العسكري المتحف من جديدة نقوش" -

 "طرق القوافل التجارية في حضرموت القديمة "، مجلة دراسات تاريخية، مركز عدن للدراسات -

 .159-109ص ،2018،األولالتاريخية والنشر، العدد  والبحوث
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في ضوء المعطيات االثرية والنقشية"، مجلة  " أسلحة صيد الوعول ووسائله في حضرموت -

 )قيد النشر(.م2018، 43،العدد اليمن، مركز الظفاري للدراسات والبحوث، جامعة عدن

 

 الندوات العلمية:المشاركة في 

ببحث بعنوان " م2011يناير 19-18"الحضارية من  اليمن بوابة : عدنمشاركة في ندوة -

 ،"الميالدي عشر السادس -عشر الثالث القرن خالل األوربيين المستشرقين كتابات في عدن"

، "م2011يناير 19-18"الحضارية من  اليمن بوابة عدن "العلمية الندوة كتاب فيمنشور 

 .م2011عدن  جامعة إصدارات من

ببحث  .م2017 يوليو 10 المكالء ،اإلسالم قبل حضرموت حضارة" مشاركة في ندوة -

 ."اإلسالم قبل حضرموت في الجمال دفن ظاهرة"بعنوان

مشاركة في ندوة" المظاهر العسكرية الحضارية في حضرموت" التي انعقدت في مدينة شبام  -

  صيد الوعول بين االثر والخبر". أسلحةم، ببحث بعنوان" 2018سبتمبر  28-26حضرموت في 

 عدن بجامعة اراآلث قسم في" القديم اليمن في الحلي" بعنوان ماجستير لرسالة مناقشة لجنة عضو -

 .م2017 يونيو في

 :التدريبية الدورات

 عدن جامعة في المساعدة التدريسية الهيئة ألعضاء والطرائقي التربوي التأهيل في دورة -

 (.م2003ديسمبر 24-6)من الفترة خالل

 :(المسند نقوش) الجنوبية العربية للنقوش االلكتروني توثيقال طرق  في قصيرة دورة -

(XMETAL Author 5.0 Computer Program for Cataloguing South Arabia Inscriptions) 

 االلكترونية مدونةال مشروع من بتمويل م2008اكتوبر شهر خالل عدن جامعة في عقدت         

 (Cataloguing and Fruition of South Arabian) = (CASIS)الجنوبية العربية لنقوشل

Inscriptions through and Informatic Support.) 

 في عقدت ثريةاأل لمقتنياتا توثيقو المتحفي العرضو والتصوير يةالبرونز اآلثار ترميم في دورة -

 .(CASIS) برنامج من بتمويل ،(م2009يوليو 3-يونيو15) بيزا بجامعة الشرقية اآلثار معهد

  بذمار   االقليمي فالمتح في للتنمية االجتماعي الصندوق نظمها( الفخار وتصنيف رسم) في ةدور -

 (.م2009أغسطس 20-1) من

 .م2009يناير -مايو من الفترة خالل للغات عدن جامعة معهد في االنجليزية اللغة دورات من عدد -
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