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 الدرجات العلمية:* 

 م.1996صبر  التربيةكلية   –جامعة عدن  الدبلوم: في االجتماعيات /
 م.2001كلية اآلداب والتربية  -البكالريوس:  في التاريخ / جامعة عدن 

 م.2006مايو –كلية اآلداب   -الماجستير: في التاريخ اإلسالمي وحضارته / جامعة عدن 
 م.2009أغسطس     –كلية اآلداب  –الدكتوراه: في التاريخ اإلسالمي وحضارته / جامعة صنعاء  

 .م2016تمهيدي دكتوراه في علم االجتماع
 .2019دكتوراه: في علم االجتماع االقتصادي والسياسي

 الكتب:*                                
 الجيش في اليمن في عصر الدولة الرسولية .-
نة و السيرة النََّبويةُجند صناعة الَتَميُّز وتنمية المهارات العسكرية لل -  .في ضؤ  السُّ
 الدولة الرسولية في عهد السلطان المظفر)قيد النشر(. -

 المشاركات العلمية:* 
صناعة التميز وتنمية المهارات في السنة النبوية في رحاب كلية الدراسات االسالمية واللغة  ندوة   -

 .2013ابريل    25-23العربية بدبي في الفترة  
اان الهجريين( " - ااات تاريخ الجزيرة العربية )القرنين الثامن والتاسا ااا عة لدراسا في    -  الندوة العالمية السا

اااا /  1431  |1|21–  19في   ة، المنعقدلعربية الساااعود ة، المملكة اجامعة الملك ساااعودرحاب   ااا ااا ااا اا -  5هاا
 م.2010|1|7
اامة   –المؤتمر العلمي األول لكلية اآلداب   - اا ااعيد للعلوم والثقافة تعز)عاصا اا ااة السا اا ااسا اا جامعة تعز ومؤسا

 م.2009مايو27-25اليمن الثقافية( على مر العصور في الفترة  
م  2011يناير   المنعقدة في  جامعة عدن افي رحاب    "عدن بوا ة اليمن الحضارية  الندوة العلمية "  -
. 



اايرة النبوية والمرأة المعاصااارة  - اايم   -م12/4/2012-10مؤتمر المرأة في السا في المملكة جامعة القصا
 .العربية السعود ة

ااااالمية ونخبها من تالل كتب الطبقات والتراجم  نوفمبر - م جامعة منوبة  2012ندوة المجتمعات اإلسا
 تونس.  

اااادر التااريخياة نوفمبر    مكاة فينادوة   - ااا ااا ااا اا ااات    مكاة المكرماة  م الايي نظماه مركز2014المصا ااا ااا ااا اا للادراسا
 .التاريخية، المملكة العربية السعود ة

ااان الهجريين،     المؤتمر الدولي األول: التاريخ- اا اااادس حتى التاسا اا اااارمة من القرن السا اا والمؤرتون الحضا
اار الايي نظماه   ااا ااا ااا اا ااات التااريخياة والتوثيق والنشا ااا ااا ااا اا ااااارموت للادراسا ااا ااا اا   21- 20  ماا بين  في الفترةمركز حضا

 .2016د سمبر
بن   - اااااالمية لتاريخ العلوم التطبياية والطبية  جامعة اإلمام محمد  ااا ااا اا مؤتمر تاريخ العلوم العربية واإلسا

سااعود اإلسااالمية ببحر دور الساانة النبوية في تلساايس الطب العربي اإلسااالمي، المنعقد في الفترة من 
 م.2017/  5/  2-5
ااااار في ندوة تاريخ عدن البحري التي نظمها   - ااا ااا اا ااات التاريخية والتوثيق والنشا ااا ااا ااا اا   25مركز عدن للدراسا

 م.2017مايو
المؤتمر العلمي الثاني لتاريخ حضرموت في القرن العاشر اليي نظمه  مركز حضرموت للدراسات   -

 م.2017د سمبر  20التاريخية والنشر في 
االدور الالمؤتمر العلمي   - ااات التاريخية والنشااار في   عدناليي نظمه  مركز   عدن في ارمحضا للدراسا

 م.2019

 من  األبحاث:
 النصيحة العسكرية في اإلسالم)عصر الخالفة الراشدة أنموذجاً(.-1
 التميز العسكري للجند في السنة النبوية.  -2 
 تلمين الطرق البحرية لميناء عدن.     -3
ااة في قوانينه األمنية و رق  ه(858  -626)جمرك ميناء عدن في عصااار دولة بني رساااول  -4 : دراسا

 إدارته.



ـ  الــرسللة   االستخبارات العسكــرة  ـــا الة ف ـــا ـــ ــر  -5  ــ ـوللـ )رؤة    ه(858  -626)  الـ

 .تحلةلة (
ااان الهجري-6 ااا اا ااال القرن التاسا ااا اا ااال القرن الخامس إلى منتصا ااا اا ااة   جمرك ميناء عدن مني منتصا ااا اا : دراسا

 .  تاريخية
اااوليةالتجربة    -7 ااا اا ااار الدولة الرسا ااا اا اااروفات الوقلية  في اليمن في عصا ااا اا من وحي    التاريخية لنظام المصا

 .الوقليات الغسانية
 .ةيعصر الدولة الرسولفي الزراعة في تعز   -8
اااااالمي   -9 اا ااااار اإلسا اا ااااال القرن  قانون اليمن الزراعي في العصا اا ااااال القرن الثالر إلى منتصا اا منيو منتصا

 .التاسن للهجرة
 مواقل المرأة المسلمة في السيرة النبوية.دروس تربوية من   -10
اافهاا ابن المجااور  -11 ااا ااا ااا اا اافاة بالد اليمن والح  مكاة كماا وصا ااا ااا ااا اا ااااامى: " تااريخ  في كتااب" صا ااا ااا اا جاا  المسا

 في الربن األول من القرن السا ن الهجري. المستبصر"  
  .البن المجاور  "تاريخ المستبصر جا  المسمى : "" صفة بالد اليمن والح  حضرموت في كتاب   -12
 منهج السنة النبوية في بناء شخصية الطفل.  -13
ااااار ألعيانالدور العلمي واالجتماعي   -14 ااا ااا اا ااااارموت المتوفيين في العقد األول من القرن العاشا ااا ااا اا  حضا

 للهجرة.
للسفن في ميناء عدن في عصر دولتي بني أيوب وبني رسول.  -15  نظم الدتول والمغادرة 

 تحت النشر.هيا  اإلضافة إلى  حوث أترى منشورة وأترى 
 :ةطنشال * 
 لتحقيق المجتمن. أكاد ميةعضو مؤسس لفريق مبادرة  -
 المشاركة في المجالس الطالبية واالتحادات. 
االاك التادريس بو ارة التربياة والتعليم - ااا ااا ااا اا - م 1996من عام   محاافظاة لحج، مديرية ردفان   العمال في سا

 م.2008
 .2009-2006 والثانوي( مكتب التربية ردفانرئيس شعبة االجتماعية ) االساسي،  -



 المساهمة في التوجيه الفني.   -
 .م2015م إلى 2008التربية في كلية التربية ردفان من محاضر في قسم  -
 م .2017-2016محاضر في كلية التربية عدن  -
 م ) ما  لت لآلن(.2017حاليا محاضر في كلية اآلداب   -
 .لآلن   لت  ما   ه(ا اسات العليا)مساق الدكتور الدر   –محاضر في كلية اآلداب   -
 االشراف العلمي على الرسائل العلمية)دكتوراه/ماجستير(. -
 المحكمة اليمنية والعربية.العلمية   تحكيم البحوث العلمية لعدد من المجالت  -
 الكويت.بدولة  اوقاف    مجلة  محكم لدى  -
 للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر.محكم للبحوث العلمية لدى مركز عدن  -
داتل اليمن  في المراكز والجامعات  ب المؤتمرات والندوات العلمية الحضور والمشاركة  لعدد   -

 وتارجها.

 المهام الدارية:
  -2009 بين    ما في الفترة   علم النفس في كلية التربية ردفانكيلك  شغل رئيس قسم التربية  و  -

 م.2012
  إعمال نيا ة شؤون الطالب  كلية ردفان )فترة مؤقته(.قائم  -
 .امارس المهام فيها  لآلن   لت  مانائب عميد  كلية اآلدب للشؤون األكاد مية ) جامعة عدن(  -
 .فيها  المهام  امارس لآلن   لت  مارئيس لجنة المناهج  كلية اآلداب    -
 .فيها  المهام رساما لآلن   لت ماعضو لجنة المناهج العليا  جامعة عدن   -
 .عدن-  عضو اللجنة العلمية  والتحكيمية  مركز عدن للدراسات والبحوث التاريخية والنشر -
 ما  لت لآلن عضو هيئة التحرير  مجلة دراسات تاريخية " عدن".  -
 
 
 



 الشهادات:
حاصل على العديد من الشهادات التقديرية من المراكز العلمية والعملية التي تعاملت معها    -

 داتل اليمن وتارجها.  تالل المشوار العلمي والعملي
من تالل االسهامات في حاصل على العديد من الشهادات من منتظمات ومؤسسات المجتمن   -

 تدمة المجتمن.

 :العضويات
 الدائرة السياسية واالجتماعية  مركز رؤى ) حالياً(. رئيس   -

 .) حالياً(  لفريق مبادرة اكاد ميون لتنمية المجتمن  واالستراتيجيةرئيس قسم التخطيط  
 .1994  -1989عضو اتحاد شباب اليمن -
 .1994  -1990رئيس دائرة  األنشطة الثقافية للشباب بردفان -
 المملكة العربية   والرسول صلى هللا عليه وسلم  جامعة القصيمعضو كرسي تدمة السيرة   -

 .) حالياً( السعود ة
 .) حالياً( عضو ملتقى معيان البارد الثقافي -
 عضو ملتقى تور مكسر الثقافي) حالياً( . -
 .) حالياً( عضو االتحاد الدولي للمؤرتين -
 الجمعية اليمنية لآلثار والتاريخ عدن) حالياً(.عضو   -
 لورش العلمية:ا

م  تحت عنوان  2019  -1  -3ورشة العمل المنعقدة برحاب كلية اآلدب بتاريخ    ترأسحضر و  -
 برنامج الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن: الواقن والملمول.

 م.2018م في رحاب كلية اآلداب2015ورشة عمل الصدمة النفسية ما  عد حرب   -

 م.2018ع " جسور الحوار". د سمبر الحواري ضمن مشرو ورشة أجندة اللقاء المجتمعي   -

 .2019هويتي   ورشة - -

-  



 :المساقات الدراسية التي اسندت الية بجامعة عدن
 كلية التربية ردفان: -1

 مناهج   -

 م.2011  -2008تعليمية   -

 م.2014-2011وسائل تعليمية   -

 م.2015تاريخ التربية   -

 كلية التربية عدن: -2

 وما لت إلى األن.م  2016تالفه عباسية   -

 م وما لت إلى األن.2016تالفه عباسية ودويالت المشرق   -

 كلية اآلداب: -3

 تمهيدي دكتوراه            استشراق         -

 تمهيدي دكتوراه              التيارات الدينية   -

 حضارة ونظم إسالمية            كالريوس   -

 تاريخ الخالفة األموية            كالريوس   -


