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 المؤهالت العلمية:
 .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 -
 .والعربيةالتاريخ االجتماعي للهجرات اليمنية  -
 االسيوية.العربية و العالقة الخليجية  -
 .  وعالقتها مع جوارهايران تاريخ إ -

 :الكتب والبحوث العلمية المنشورة
الهجرة اليمنية إلى الواليات المتحدة األمريكية في النصف الثاني من القرن العشرين، مجلة بحوث  :(2020يحي غالب ) -

 م.2020جامعة المنوفية، جمهورية مصر العربية، ( 120( العدد )31كلية االداب، المجلد)
الموروث الحضاري العماني ودوره في التعامل مع اآلخر في التاريخ الحديث والمعاصر ، مجلة  :(2019يحي غالب ) -

. م2019كان التاريخية، السنة الثانية عشرة، العدد السادس واالربعون ديسمبر 
https://kan.journals.ekb.eg/article_129880.html 

oto 

https://scholar.google.com/citations?user=C7L5BwQAAAAJ&hl=ar
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-0857-4802&justRegistered
http://qufaculty.qu.edu.qa/yghaleb/wp-admin/
https://qataruniversity.eu.badgr.com/public/assertions/itgQPUS7QxmvYtdHhZAyIg?identity__email=yghaleb@qu.edu.qa
https://qataruniversity.eu.badgr.com/public/assertions/itgQPUS7QxmvYtdHhZAyIg?identity__email=yghaleb@qu.edu.qa
https://kan.journals.ekb.eg/article_129880.html?fbclid=IwAR0dcLotCNw0ABneaBSCZk_XI9RJrAiGTDFEfrn0ot2ZwSzs2y38gpMxvt0


فريضة الحج من إندونيسيا إلى مكة المكرمة بين محبة اإلندونيسيين وعداوة الهولنديين في القرن التاسع  :(2016يحي غالب ) -
 .م2016، المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات، الدوحة قطر. يوليو (4)للدراسات التاريخية، العددعشر، مجلة "أسطور" 

ول من القرن حضارمة في إندونيسيا في النصف األمهاجرين الشكالية االنتماء الوطني عند الإ( 2015يحي غالب ) -
 STUDIA ISLAMIKA,Center for Islam and Community Studies at the University of.العشرين،    

Syarif Hidayatullah Islamic Jakarta, Indonesia, Vol 22, No 3.(2015)  
- islamika/article/view/2355-http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia 

- https://democraticac.de/?p=62744 

  ة في مؤتمرات علميةالمقاالت المنشور: 
 ، المؤتمر الدولي األول:المهاجرون العرب في الواليات المتحدة بين المحافظة على الهوية واإلنصهار في المجتمع األمريكي -

 م.2019( أكتوبر 18-17) المانيا -المركز الديمقراطي العربي ببرلين .ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات
م(". منشورات كلية اآلداب جامعة قناة 1924-1850اليمنيون في إندونيسيا وعالقتهم بالدولة العثمانية، في الفترة )المهاجرون  -

 (.2013السويس جمهورية مصر، )مارس 
 المشاركة في المؤتمرات والندوات:

 العلوم، جامعة قطر. م: المنتدى الثاني لبحوث األساتذة، قسم العلوم االجتماعية، كلية اآلداب و 2019أكتوبر  31 -
 -المركز الديمقراطي العربي ببرلين، ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات المؤتمر الدولي األول:م: 2019 -

  .( أكتوبر18-17) المانيا
 -جاكرتافعالية دور الحضارمة في إندونيسيا فعالية دور الحضارمة في إندونيسيا، المؤتمر العلمي الدولي: م: 2017 -

  .نوفمبر 23-22إندونيسيا 
 إلى: "التاريخ الشفوي كما يرويه اآلخر: الجاليات المهاجرة ودورها في كتابة التاريخ الشفهي" ورقة بحثية تم تقديمها 2015 -

لية نسانية واالجتماعية كاء تاريخ متماسك. مركز العلوم اإلهميته والتحديات التي يواجهها في بنأ ندوة التاريخ الشفوي: 
 (.2015نوفمبر  16)  اآلداب والعلوم جامعة قطر.

رها ا في ندوة عن األزمة اليمنية وآثزمة اليمنية المعاصرة" ورقة بحثية تم تقديمهحزاب اليمنية ودورها في األ: "األ2015 -
 (.2015بريل إ 5) على دول الخليج، مركز دراسات الخليج كلية اآلداب والعلوم جامعة قطر

م. كلية اآلداب جامعة قناة 2013مارس  6-4المؤتمر الدولي العلمي الخامس، )العرب والترك عبر العصور( م، 2013 -
 السويس جمهورية مصر العربية.

 م.2006مايو  25-24المؤتمر العلمي الثاني للباحثين اليمنيين في الجامعات المصرية المنعقد بالقاهرة  -
 اإلشراف على الرسائل العلمية:

 –جامعة إب  - رئيسًا على رسالة الماجستير الموسومة بـ)الهجرة اليمنية إلى الواليات المتحدة األمريكية في القرن العشرين(مشرفا 
 م.2018تم مناقشتها في يوليو . اليمن
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 .خدمة الجامعة والمجتمع
 .جامعة قطر -كلية االداب والعلوم–عضوية مجلس قسم العلوم اإلنسانية  م،2021-2022 -
 جامعة قطر.-كلية االداب والعلوم–رئيس لجنة التواصل قسم العلوم اإلنسانية، م،2021-2022 -
 نسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر.قسم العلوم اإلعضو لجنة الجداول والعبء التدريسي،  م،2021-2022 -
 .عضو اللجنة التنسيقية لمقرر تاريخ قطر م،2021-2022 -
 .الكترونية لمقرر تاريخ قطرم، عضو لجنة تطوير صفحة 2021 -
 م، عضو لجنة تحقيق محاور التميز في مقررات برنامج التاريخ.2021 -
 جامعة قطر. -كلية االداب والعلوم–م، عضوية مجلس قسم العلوم اإلنسانية 2020-2021 -
 جامعة قطر. -كلية االداب والعلوم–عضوية مجلس قسم العلوم اإلنسانية م، 2019-2020 -
 عضو اللجنة التنسيقية لمقرر تاريخ قطر. م،2020-2021 -
 عضو اللجنة التنسيقية لمقرر تاريخ قطر. م،2020-2021 -
م، ورشة تدريب لمجموعة من أساتذة مقرر تاريخ قطر في كيفية تطبيق محاور التميز في تدريس مقرر تاريخ 5/4/2021 -

 قطر، قسم العلوم اإلنسانية.
الجتماعية واإلنسانية بعنوان: كيفية التفوق في دراستك الجامعية، كلية ورشة لطلبة قطاع العلوم ا 2021مارس/ /24 -

 اآلداب والعلوم.
، الفرص المتاحة البتعاث الطالبات المتفوقات في برنامجي التاريخ والفلسفة، ورشة لطلبات القسم بعنوان: 21-10/2020 -

 قسم العلوم اإلنسانية. كلية اآلداب والعلوم.
  نسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر.قسم العلوم اإلنة مناقشة أبحاث التخرج، م، عضو لج2020إبريل  16 -
 نسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر.قسم العلوم اإل نجاح واالستبقاء الطالبي،م، عضو لجنة اإل2020رببع  -
 اآلداب والعلوم، جامعة قطر.نسانية، كلية قسم العلوم اإلم، عضو لجنة الجداول والعبء التدريسي، 2020ربيع  -
م، وردود الفعل في الخليج 1889م، إدارة ندوة للجنة تمكين البحث العلمي بعنوان: موقعة خنور عام 2020فبراير  24 -

 نسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر.قسم العلوم اإلالعربي، 
  االنسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر.قسم العلوم م، لجنة مناقشة أبحاث التخرج، 2019نوفمبر 27 -
 نسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر.نجاح الطالب، قسم العلوم اإلإضو في لجنة م، ع2019خريف  -
 نسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر.قسم العلوم اإلم، عضو لجنة الجداول والعبء التدريسي، 2019خريف  -
 نسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر.جنة انجاح الطالب، قسم العلوم اإلضو في لم، ع2019ربيع  -
 نسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر.قسم العلوم اإلم، عضو لجنة الجداول والعبء التدريسي، 2019ربيع  -



نسانية، كلية م اإلقسم العلو ، الدبلوماسير التاريخ السياسي و لجنة مسا، عضو ومقرر 2018نوفمبر  18-أكتوبر 17 -
 اآلداب والعلوم، جامعة قطر.

  نسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر.قسم العلوم اإلم، عضو لجنة مناقشة أبحاث التخرج، 2018مايو  28 -
 نسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر.جنة انجاح الطالب، قسم العلوم اإلضو في لم، ع2018خريف  -
 نسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر.قسم العلوم اإلم، عضو لجنة الجداول والعبء التدريسي، 2018خريف  -
 نسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر.نجاح الطالب، قسم العلوم اإلإجنة ضو في لم، ع2018ربيع  -
 نسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر.قسم العلوم اإلم، عضو لجنة الجداول والعبء التدريسي، 2018ربيع  -
 نسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر.نجاح الطالب، قسم العلوم اإلإجنة ضو في لم، ع2017خريف  -
 نسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر.قسم العلوم اإلم، عضو لجنة الجداول والعبء التدريسي، 2017خريف  -
 نسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر.نجاح الطالب، قسم العلوم اإلإضو في لجنة م، ع2017ربيع  -
 نسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر.نجاح الطالب، قسم العلوم اإلإضو في لجنة م، ع2016 خريف -
جامعة نسانية، كلية اآلداب والعلوم، ي ومشاريع التخرج، قسم العلوم اإلعضو في لجنة البحث العلم م،2014-2015 -

 قطر.
 .عضو لجنة الندوات العلمية قسم العلوم االنسانية كلية اآلداب والعلومم، 2014-2015 -
 داب والعلوم جامعة قطر.كلية اآل، نسانية واالجتماعيةالعلوم اإل عضو في لجنة التاريخ الشفهي، مركز م،2015  -
 داب والعلوم جامعة قطر. تماعية كلية اآلم االنسانية واالجعضو في لجنة الالجئين والهجرة، مركز العلو م، 2015 -
 . قسم غير الناطقين باللغة العربية كلية اآلداب والعلوم جامعة قطر بةتقديم محاضرات عن تاريخ دولة قطر لطلم، 2015 -
 عضو مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة إب )اليمن( م،2014 -
  .المساعدين( في مجلس كلية اآلداب جامعة إب)االساتذة  ممثل أعضاء هيئة التدريس م،2014 -
 عضوا في الهيئة اإلدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة إب )اليمن(  م،2011-2014 -
 .ول في جامعة إبالطالب الجامعي لطالب المستوى األالمشاركة في ندوة عن أخالقيات ، م2013-2014 -
 .كاديمي، جامعة إباأل عضوا في إدارة الجودة واالعتماد، م2013-2014 -
 .عضوا في لجنة الشراكة وخدمة المجتمع في جامعة إب، م2012-2013 -

 :الدورات التأهيلية
 م.2021 سبتمبر -16مركز التميز في التعليم والتعلم، جامعة قطر  ،نحو التميز في التعليم والتعلم في العلوم االجتماعية -
مركز التميز في التعليم والتعلم، بورد،  محتوى المقررات الدراسيّة على منّصة بالكالتميز وسمات الخريجين مع  موائمة محاور -

 م2021 سبتمبر -16جامعة قطر 



مركز التميز في التعليم والتعلم، جامعة قطر  عرض تجربة برنامج متطلبات الجامعة في تنفيذ محاور التميز في مقررات البرنامج، -
 م.2021 سبتمبر -15

ھيئة التّدريس خالل الجائحة. مركز  نموذج كلية الطب في دعم وتمكين أعضاء : إذا ما استطعنا إليھا سبيالونحن نحب الحياة  -
 م.2021يناير  -12التميز في التعليم والتعلم، جامعة قطر 

التميز في مركز ، مكتبة جامعة قطر المصادر والخدمات المتاحة في (:الموقع االلكتروني الجدید للمكتبة)مكتبة جامعة قطر  -
 م.2021يناير  -11التعليم والتعلم، جامعة قطر 

 م.2020يناير  -14. مركز التميز في التعليم والتعلم، جامعة قطر الموارد التعليمية المفتوحة لتطوير التعليم والتعلم -
والتعلم، جامعة قطر  مركز التميز في التعليم، 19تحديات واستراتيجيات تحسين التدريس الطارئ عن بعد في ظل جائحة كوفيد  -

 م.2020يناير  -14
 م.2020 يوليو -13مركز التميز في التعليم والتعلم، جامعة قطر  ،(Genially)برنامج باستخدام بعد عن التفاعلي التدریس -
 م.2020 يوليو -8مركز التميز في التعليم والتعلم، جامعة قطر ، بعد عن محاضرات وتقدیم تصمیم في نجاح قصة -
 م.2020يونيو  24، مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية، بعد عن والتدریب التعلیم في التفاعلي المحتوى -

مركز التميز في  -.Title: Guide to Online Teaching and Learning (GOTL)،دلیل التدریس والتعلم عبر اإلنترنت -
 م.2020 يونيو -1التعليم والتعلم، جامعة قطر 

 م.2020 يونيو -2مركز التميز في التعليم والتعلم، جامعة قطر ، في االمتحانات عبر البالك بوردكيفية زيادة نسبة األمان  -
 م.2020 فبراير -12مركز التميز في التعليم والتعلم، جامعة قطر ، نحو مخرجات تعلم أكثر فاعلية -
مركز التميز في التعليم والتعلم، جامعة قطر االقتباس،  لكشف االنتحال ونسب Ithenticateالتدريب على التعامل مع موقع )) -

 م.2020يناير  -7
 م.2020يناير  -7مركز التميز في التعليم والتعلم، جامعة قطر ؟ النزاهة األكاديمية مسؤولية من -
مركز التميز في  ، التعليم المتمركز حول المتعلم، الملتقى العاشر للتميز في التعليم والتعلم،االتجاهات الحدیثة في التعليم الجامعي -

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

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

 م.2018نوفمبر  -6
 -26ة المهنية وتطوير عمليات التعليم، جامعة قطر كاهوت نموذجًا، مكتب التنمي -لكترونية لتحفيز الطلبةاستخدام التطبيقات اإل  -

 م.2018سبتمبر 
 م.2018سبتمبر  -25، مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم، جامعة قطر مركز التقدیرات-5-بالك بورد -



 

بريل أ-18امعة قطر ، مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم، جثناء المحاضرةأمية ياستراتيجية تحسين البيئة التعل -
 م.2018

 م.2018ابريل  -18مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم، جامعة قطر  ، Mendeleyتطبيقات عملية واستخدام برنامج -
 -28: بين المتعارف والمهني، مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم، جامعة قطر خالق المهنيةكاديمي واألالعمل األ  -

 م.2018مارس 
، ملتقى التنمية المهنية التاسع تعزيز التعلم المتمركز حول المتعلم مكتب استراتيجية كایزن المطورة في تعزيز العملية التعليمية -

 م.2018يناير  -16التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم، جامعة قطر 
لتقى التنمية المهنية التاسع تعزيز التعلم المتمركز حول المتعلم ، متطوير وتطبيق مداخل واستراتيجيات التعلم المتمركز حول المتعلم -

 م.2018يناير  -16مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم، جامعة قطر 
، ملتقى التنمية المهنية التاسع تعزيز التعلم المتمركز حول المتعلم مكتب التنمية نشطة الطالبية بطريقة فعالة وسهلةتقييم األ  -

 م.2018يناير  -16نية وتطوير عمليات التعليم، جامعة قطر المه
إبريل،  24نسانية كلية االداب والعلوم جامعة قطر، ، قسم العلوم اإلعلى نظام البالك البوسيلة لتعقب حضور وغياب الط -

 .م2017
مارس 5عليم، جامعة قطر، لماذا وكيف؟ مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات الت :استخدام األنماط في مايكروسوفت وورد -

 م.2017
 م.2017يناير  17: تعزيز التعليم المتمركز حول المتعلم جامعة قطر ملتقى التنمية السابع: تعزيز نجاح الطلبة -

 دور المعلم في عملية التعليم المتمركز حول الطالب. -
 الصف وخارجها. غرفةتمكين الدافعية نحو التعلم لدى المتعلم في  -
 االختبارات وثباتها واالستفادة من البيانات في تحسين األداءالتأكد من صدق  -

 م.2016يناير 19. مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم في جامعة قطر : تعزيز نجاح الطلبةدسملتقى التنمية السا -
 استراتيجية التعلم النشط من خالل مهارات السؤال داخل المجموعات الكبيرة  -
 بداعية لالرتقاء بالتعلم. إحلول  -
 استخدام نماذج جوجل في التدريس.  -

م، في ملتقي التنمية  2015يونيو  23في جامعة قطر  : مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليمخامسملتقى التنمية ال -
 السادس ومنها: 

 .ولى جامعة دعم االنتقال السلسأطالب سنة  -
 عثرين دراسيا.تعزيز التعلم لدي الطلبة من المت -
 إدارة حضور الطالب باستخدام برنامج اكسل. -
 التعرف على البالك بورد )الفصول االفتراضية(. -


