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 الذاتية السيرة
 

 .القحطاني بن عبدالعزيز بن حمود عبدالقادر .دأ. 

 أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر.

 .قطر جامعة -قسم العلوم االنسانية 

 dr.aalqahtani@hotmail.comاو   alqhtani@qu.edu.qaالبريد االلكتروني: 

 55885953الجوال: 
 

 :العلمية المؤهالت
 جامعة اآلداب كلية الشرف، مرتبة مع ممتاز بتقدير 1992 فبراير ومعاصر، حديث تاريخ - آداب دكتوراه  -

 القاهرة.  -شمس عين
 ممتاز. بتقدير القاهرة، جامعة اآلداب كلية ، 1986 مايو ومعاصر، حديث تاريخ آداب ماجستير -

 .قطر جامعة التربية، كلية التاريخ، قسم جدا، جيد بتقدير ، 1979 يونيو تربية، /آداب بكالوريوس -

 .ممتاز بدرجة ، 1980 يونيو تاريخ، آداب بكالوريوس -

 .المتحدة المملكة ، 1982 عام ادنبره، جامعة – االنجليزية اللغة دبلوم  -

 

 التدرج الوظيفي: 
 م.1986الى  م1979منذ عام  جامعة قطر -معيد في قسم التاريخ -

الى  1986جامعة قطر منذ عام  –والعلوم االجتماعية  اإلنسانياتكلية  –قسم التاريخ  -رس مساعدمد -

 م.1993

 م.2002م الى 1993عة قطر منذ فصل الخريف لعام جام -قسم التاريخ –مساعد  أستاذ -

 م.2002 منذ جامعة قطر –برنامج التاريخ، قسم العلوم اإلنسانية، كلية اآلداب والعلوم  –أستاذ مشارك  -

برنامج التاريخ، قسم العلوم اإلنسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر،  -أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر -

2018. 

 

 اإلنتاج العلمي:
  

 :البحوث المنشورة المحكمة •

جامعة  -اآلدابكلية  -تجارة الرقيق في الخليج العربي ) في التاريخ الحديث(، مجلة المؤرخ المصري -

 .1995، 15القاهرة، العدد 

العربية المتحدة،  اإلماراتجامعة  -اآلداب(، مجلة كلية 1915 -1871العثمانية )  -العالقات القطرية -

1998. 

(، مجلة 1783 -1700احمد بن سعيد البوسعيدي ) اإلمامالتطورات الداخلية في عمان في عهد  -

 .1999، ابريل 93دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد 

 .2000، يوليو 38مضيق هرمز وامن الخليج العربي، مجلة الوثيقة البحرينية، العدد  -

العربية والدولية، مجلة دراسات الخليج  األفعال وردود الثالث اإلماراتيةللجزر  اإليرانياالحتالل  -

 .2002( ديسمبر 107والجزيرة العربية، العدد )

كلية  -(، مجلة دراسات تاريخية1990 -1945يثاقها )نشأة جامعة الدول العربية ومحاولة تعديل م -

 .2000جامعة دمشق، مارس  -اآلداب

(، مجلة الجمعية التاريخية 1826 -1670وصول العتوب في قطر وانتشارهم في الخليج العربي بين ) -

 .2004لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مارس 

جتماعية والثقافية والسياسية، مجلة الجامعة وضع المرأة في المجتمع القطري في النواحي اال -

 .2007 أغسطسماليزيا،  -ركوااللمبو -العالمية اإلسالمية

، ابريل 44العدد  -(، جمعية المؤرخين المغاربة1949 -1913العالقات القطرية البريطانية بين ) -

2008. 

لتعليم العالي، دولة قطر تعليم وا(، وزارة التربية وال2005 -1995تطور قطر السياسي واالجتماعي ) -

2008. 
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(، المجلد السابع: الكتاب والمرجع 1971 -1949تطور قطر السياسي واالجتماعي في القترة ما بين ) -

 -(، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس2000 -1918العربية ) األمةفي تاريخ 

 .2000الجمهورية التونسية، ديسمبر 

 -والثقافة، الدوحة اإلعالم(، وزارة 1913 -1878ثاني في الحكم ) آلمحمد  الشيخ قاسم بن سياسة -

 .2000قطر، ديسمبر 

مية في فلسطين، مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، الالمخطط الصهيوني لتدمير التراث والمقدسات اإلس -

 .2010الجزائر، يونيو -باتنة –جامعة الحاج لخضر 

الجمهورية  -جامعة الجزائر، الجزائر -، مجلة الصراطلمةسرة في ظل العوقضايا المرأة واال -

 .2012، يناير الجزائرية الديمقراطية الشعبية

جامعة  -، مجلة الصراط(1913 - 1878سياسة الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني في الحكم بين ) -

 .2012، يونيو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -الجزائر، الجزائر

(، مجلة 1953 -1917كة العربية السعودية من القضية الفلسطينية والدفاع عنها )موقف الممل -

 .2014المملكة العربية السعودية، أبريل  -الخليج للتاريخ واآلثار، الرياض

مجلة دراسات الخليج ، م 1783 – 1744التجارة في مسقط في عهد اإلمام أحمد بن سعيد البوسعيدي  -

 .2017ويت، ، دولة الكوالجزيرة العربية

جمعية  -الملتقى العلمي التاسع عشر، م (1949 – 1913فترة حكم الشيخ عبدهللا بن قاسم آل ثاني )  -

 .2018، ابريل التاريخ واالثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

، مجلة أسطور للدراسات التاريخية، المركز العربي لألبحاث (1948 – 1917القضية الفلسطينية ) -

 .2018مايو راسة السياسات، ود

 

 

 بحوث ألقيت في مؤتمرات وندوات علمية:  •

(، مؤتمر: 1783 -1700احمد بن سعيد البوسعيدي ) اإلمامالتطورات الداخلية في عمان في عهد  -

 .1994مسقط، سبتمبر  ،عمان في التاريخ

والعلوم  سانياتاإلنتجارة الرقيق في منطقة الخليج العربي ) في التاريخ الحديث( ندوة كلية  -

 .1995ربيع  -االجتماعية، جامعة قطر

: مكانة الخليج العربي في العصر الحديث (، مؤتمر1915 -1871العثمانية ) -العالقات القطرية -

 .1997ديسمبر  16-14من  أبوظبيالعربية المتحدة،  اإلمارات(، جامعة 1930 -1820)

والعلوم االجتماعية، جامعة  اإلنسانياتندوة كلية  نشأة جامعة الدول العربية ومحاولة تعديل ميثاقها، -

 .1996قطر، خريف 

 (.1826 -1670قطر وانتشارهم في الخليج العربي بين ) إلىوصول العتوب  -

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  واآلثاراللقاء العلمي السنوي الخامس لجمعية التاريخ  -

 .2004مارس  30 -27قطر من  -الدوحة

المرأة في المجتمع القطري: االجتماعية والثقافية والسياسية، المؤتمر العالمي عن: وضع وضع  -

 ماليزيا. -ركوااللمبو، 2007 أغسطس 16-14المرأة المسلمة في المجتمعات المعاصرة من 

(، ندوة خاصة باالحتفال باليوم 1913 -1878ثاني في الحكم ) آلسياسة الشيخ قاسم بن محمد  -

 -، الدوحة 18/12/2008 -10قطر بذكرى مؤسس دولة قطر الحديثة في الفترة من  الوطني لدولة

  قطر.

دور المرأة في التنمية في دول الخليج العربي، المؤتمر العالمي عن: دور المرأة المسلمة في التنمية  -

 ماليزيا. –، كوااللمبور  2009أغسطس  6-4من 

 .2010، يونيو 32العدد  –وحة مخطط تدمير االقصى، مجلة الد -الشيطان األخرس -

 .2010قطر، نوفمبر -، الدوحة37العدد  –المعتزلة: تاريخ حافل، مجلة الدوحة  -

 .2010قطر، ديسمبر -، الدوحة38العدد  –الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مجلة الدوحة  -

والتراث،  التراث الفلسطيني والمقدسات اإلسالمية وما يتهددها من تدمير، وزارة الثقافة والفنون -

2010. 

، المؤتمر 1953 – 1917موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية والدفاع عنها  -

ديسمبر  21-19العالمي األول عن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة القضايا اإلسالمية، من 

 المملكة العربية السعودية. –، المدينة المنورة 2010

 –فبراير  – 21سيوية في المجتمع القطري، ورشة نظام الكفالة )النتائج والحلول(، أثر العمالة اآل -

 ، الدوحة، جامعة قطر.2011
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 .2011قطر، نوفمبر  –، الدوحة 49العدد  -المسلمون في الصين، مجلة الدوحة -

 .2011قطر، ديسمبر -، الدوحة50العدد  –تاريخ الغوص في الخليج العربي، مجلة الدوحة  -

 .2012، فبراير 52العدد  –مز: التهديدات الممكنة واالغالق المستحيل، مجلة الدوحة مضيق هر -

، جامعة الملتقى العلمي الدولي األول حول: الدين والعولمة، قضايا المرأة واالسرة في ظل العولمة -

 .2011نوفمبر  23-22، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -الجزائر، الجزائر 

ندوة وزارة العدل بمناسبة ، نساني في فكر مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد آل ثانيالدور اإل -

اليوم الوطني لدولة قطر "دولة العدل والقانون في فكر المؤسس .. قرارات ومواقف ساهمت في بناء 

 .2012ديسمبر  17قطر،  -، وزارة العدل، الدوحةقطر الحديثة"

( ، ندوة "مسقط: التاريخ والحضارة"، م 1783 – 1744) يدالتجارة في عهد اإلمام أحمد بن سع -

 .2013أكتوبر  28-27عمان،  -جامعة السلطان قابوس، مسقط

الدور االنساني في فكر مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد ال ثاني، مجلة وزارة العدل، دولة قطر،  -

2014. 

 .2014علم التاريخ وصلته بالجغرافيا وعلم االجتماع، جامعة قطر،  -

ارحمه بن جابر الجالهمه: مجاهدا وليس قرصانا، ورشة عمل: شخصيات قطرية، هيئة متاحف قطر،  -

2014. 

-، الدوحة29نشأة الغواصة ودورها في الحروب، مجلة القوات البحرية االميرية القطرية، االصدار  -

 .2014مارس  17قطر، 

عهد الدولة االموية والعباسية،  تاريخ فن النقوش والزخارف والرسوم في المساجد والقصور في -

 .2015الحي الثقافي كتارا، 

المنتدى السنوي الثالث للبحوث البينية متعددة ، علم التاريخ وصلته بالجغرافيا وعلم االجتماع -

 .2017مايو  9جامعة قطر،  -مركز العلوم االنسانية واالجتماعية، التخصصات

، سيمنار في معهد الدوحة القرن الثامن عشر الميالديالعالقات بين دولة قطر وبين دول الجوار منذ  -

 .2018فبراير  25للدراسات العليا، 

المؤتمر ، ندوة: مئة سنة على وعد بلفور: المقدمات والنتائج، (1948 – 1917القضية الفلسطينية ) -

لعربي ، المركز االعربية الخامس للدارسات التاريخية: النكبة وقضية فلسطين في الكتابة التاريخية

 .2018مايو  14-12لألبحاث ودراسة السياسات، 

 

 :وفصول الكتبالكتب  •

، 2000. الطبعة الثانية، 1993، 1(، مطابع دار الشرق، ط 1962 -1948السياسي في اليمن ) التطور -

  قطر. -الدوحة

 قطر. -، الدوحة2004، 1(، مطابع قطر الوطنية، ط 1962 -1934البريطانية ) -اليمنية العالقات   - 

 -الدوحة، مطابع رينودا الحديثة، 2008،  1دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، ط    -

 قطر.

ية، منظمة "، كتاب عن تاريخ االمة العرب1971 -1868مسيرة التحرر واالستقالل لدولة قطر فصل "  -

 .2008اليونسكو، تونس، 

 

 : المهام التدريسية
برنامج التاريخ،  –في جامعة قطر، كلية اآلداب والعلوم، قسم العلوم اإلنسانية قمت بتدريس المقررات التالية 

 الى الوقت الحالي: -1993من 

 معالم تاريخ العرب والمسلمين  -

 تاريخ الجزيرة العربية الحديث و المعاصر  -

 الخليج العربي الحديث تاريخ  -

 تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر  -

 الحديث  أوروباتاريخ  -

 الحديث والمعاصر  أوروباتاريخ  -

 علم التاريخ ومنهج البحث التاريخي  -

 تاريخ قطر الحديث والمعاصر  -

 يخ مصر والسودان الحديث والمعاصرتار -

 تاريخ الحضارة الغربية الحديثة  -

 الحديث والمعاصر  تاريخ المغرب العربي -
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 تاريخ شبة القارة الهندية والصين واليابان  -

 .2013الى ربيع  2012االنتداب في كلية أحمد بن محمد العسكرية: تدريس مقرر تاريخ قطر، ربيع 

 (.2017الى الوقت الحالي ) ربيع  2014االنتداب في كلية المجتمع في قطر: تدريس مقرر تاريخ قطر، ربيع 

 

 ائل علمية:إشراف على رس
تحكيم عدة بحوث اكاديمية لمجالت اكاديمية محكمة وبحوث تقدم للترقية، نذكر البعض منها على قمت ب

 سبيل الذكر ال الحصر:

  جامعة بغداد، وموضوع الرسالة: فكر عبدالرحمن الكواكبي. -أشرفت على رسالة ماجستير -

("،  1914 – 1906لخليج العربي ) أمريكا المالحي في ا –تحكيم بحث اكاديمي: " خط هامبورغ   -

 .2010مجلة ليوا، االمارات العربية المتحدة، ابريل 

تحكيم بحث اكاديمي: " فضائل بيت المقدس في العصرين األيوبي والمملوكي"، كلية الشريعة   -

 .2010جامعة قطر، ديسمبر  -والدراسات االسالمية

م )دراسة ميدانية("، 1970-1920والية بدبد  تحكيم المقترح البحثي: "التاريخ الشفوي العماني :  -

 .2011جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان، مارس 

 – 1970تحكيم بحث اكاديمي: "الموقف السوري من األزمة بين األردن ومنظمة التحرير الفلسطينية  -

 .2013"، مجلة الخليل، مايو 1971

 م1948 – 1945ه ما بين تحكيم بحث اكاديمي: " مقاومة الشيخ حسن سالمة واستشهاد -

دراسة شفوية وثائقية"، مجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة الشارقة،  -

 .2016االمارات العربية المتحدة، مايو 

 -1896تحكيم بحث اكاديمي: " دور علماء الدين في التأثير على صناعة القرار السياسي في الكويت  -

 .2018ليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، دولة الكويت، فبراير "، مجلة دراسات الخ1939

تحكيم بحث اكاديمي: " البحرين ما بين معركتي خكيكره وقزقز تضحيات وتأسيس دولة"، مجلة  -

 .2018دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، دولة الكويت، ابريل 

 

 

 :العلمية وورش العمل المؤتمرات والندوات
 .1994مؤتمر: عمان في التاريخ، سبتمبر  -

 .1997ديسمبر  16-14من  أبوظبي، مؤتمر: مكانة الخليج العربي -

 .2000مارس  12  أبوظبي ندوة: مركز زايد التراث والتاريخ، -

 بحث عن تجارة الرقيق. ألقيت. 1995ربيع  -والعلوم االجتماعية، جامعة قطر اإلنسانياتندوة: كلية  -

والعلوم االجتماعية، جامعة قطر، شاركت ببحث عن نشأة جامعة الدول العربية  انياتاإلنسندوة: كلية  -

 جانب المشاركين في الندوة عن جامعة الدول العربية. إلىومحاولة تعديل ميثاقها 

فقد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  واآلثارشاركت في عدة لقاءات لجمعية التاريخ  -

 ، وفي الدوحة.أبوظبيية الذي عقد في دبي، وفي الرياض، وفي الكويت، وفي شاركت في لقاء الجمع

 -ركوااللمبوفي  16/8/2007 -14رأة الذي عقد في الفترة من ي المؤتمر العالمي عن المو شاركت ف -

 ماليزيا، ببحث وضع المرأة في المجتمع القطري: االجتماعية والثقافية والسياسية.

 .14/9/1995-11، الدوحة اإليرانية -ندوة: العالقات العربية -

 .2006، الذي عقد في الدوحة في فبراير اإلسالميوالعالم  أمريكامنتدى  -

 ، الرياض.2002 /8 -5جمعية التاريخ السعودية من  :ندوة -

 -، مدينة العين1999مارس  23 -21العربية المتحدة من  اإلماراتالتراث والتاريخ، جامعة  :مؤتمر -

 .أبوظبي

الدوحة  –ثاني  آلفي الندوة الخاصة بمؤسس دولة قطر الحديثة، الشيخ جاسم بن محمد المشاركة  -

 .2008 /12 /18-10من 

المؤتمر العالمي األول عن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة القضايا المشاركة في  -

  المملكة العربية السعودية. –، المدينة المنورة 2010ديسمبر  21-19اإلسالمية، من 

قضايا المرأة واالسرة بحث بعنوان: " ،23-22، الملتقى العلمي الدولي األول حول: الدين والعولمة -

 23-22، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -، جامعة الجزائر، الجزائر "في ظل العولمة

 .2011نوفمبر 
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قانون في فكر المؤسس .. ندوة وزارة العدل بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر "دولة العدل وال -

الدور اإلنساني في فكر مؤسس  ، بحث بعنوان: "قرارات ومواقف ساهمت في بناء قطر الحديثة"

 .2012ديسمبر  17قطر،  -"، وزارة العدل، الدوحةالدولة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني

 – 1744) سعيد التجارة في عهد اإلمام أحمد بنندوة "مسقط: التاريخ والحضارة"، بحث بعنوان:  -

 .2013أكتوبر  28-27عمان،  -( ، جامعة السلطان قابوس، مسقطم 1783

"، علم التاريخ وصلته بالجغرافيا وعلم االجتماع، بحث بعنوان: " مؤتمر التاريخ والدراسات البينية -

 .2014مارس  5قطر، -جامعة قطر، الدوحة -قسم العلوم اإلنسانية

العمالة اإلنسانية، بحث بعنوان: " لقسم العلوم  2013/2014الكاديمي الندوة العلمية السادسة للعام ا -

 5قطر،  -جامعة قطر، الدوحة -"، قسم العلوم اإلنسانيةاالسيوية في الخليج: دراسة تاريخية وتحليلية

 .2014مايو 

ارحمه بن جابر ، بحث بعنوان: " ورشة عمل : شخصيات قطرية. جدلية القرصنة ومنظور نقدي -

 .2014يونيو  9قطر،  -"، هيئة متاحف قطر، الدوحة: مجاهدا وليس قرصاناالجالهمه

، رئيس الجلسة، الصالون الثقافي، ندوة الصالون الثقافي للروائي والشاعر التونسي يوسف رزوقة -

 .2014يونيو  15وزارة الثقافة والتراث والفنون، دولة قطر، 

الدور الوطني واالنساني في فكر مؤسس : " ندوة بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، بحث بعنوان -

 .2014ديسمبر  17قطر،  -"، الحي الثقافي كتارا، الدوحةالدولة الشيخ جاسم بن محمد ال ثاني

ديسمبر  14 -، رئيس جلسة  الجذور والراهن واالتي -: تحوالت الفن العربي2ملتقى كتارا للفنون -

زخارف والرسوم في المساجد والقصور في عهد تاريخ فن النقوش وال، تقديم بحث بعنوان: " 2015

 قطر. -، الحي الثقافي كتارا، الدوحة2015ديسمبر  15"، الدولة االموية والعباسية

 -دبي -، الدوحةعدة لقاءات لجمعية التاريخ واآلثار لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -

 ابوظبي، خالل عدة سنوات مختلفة. -الرياض -الكويت

 اركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد في البالد مستمعا أو معقبا.ولنا مش -

 

 : الجوائز وشهادات التكريم
 حصلت على عدد من شهادات التكريم من ذلك: -

شهادة تكريم من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية على مشاركتي في المؤتمر   -

 .2000في عام  اإلسالمي

ثاني، لمشاركتي  آلالوزراء والخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر  وشهادة تقدير من معالي رئيس -

 .2005والصين الذي عقد في الدوحة في عام  77ال في مؤتمر مجموعة

ثاني، لمشاركتي في  آلوحصلت على شهادة تقدير من صاحب السمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد  -

 .2006لدوحة عام الخامسة عشرة التي عقدت في ا اآلسيوية األلعابدورة 

شهادة شكر وتقدير من رئيس اللجنة المنظمة لالحتفاالت باليوم الوطني لدولة قطر، على مشاركتي  -

 .2008 /18-10ثاني في  آلببحث في الندوة الخاصة بمؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد 

على مشاركتي  سالميةاإلشهادة شكر وتقدير من المؤتمر العالمي عن المرأة المسلمة، جامعة ماليزيا  -

 .2007ببحث في المؤتمر عام 

 .2005شهادة شكر وتقدير من النادي العربي على مشاركتي في اللجنة الثقافية بالنادي لعام  -

 

  :ىمهام وأنشطة علمية أخر
 : ةعضوية المجالس واللجان األكاديمي •

شاركت فيها على سبيل  ، من اللجان التياآلنحتى  1993شاركت في عدة لجان في الجامعة منذ عام  •

 الذكر:

 .وشؤون الطالب لجنة اإلرشاد األكاديمي -

 في قسم العلوم االنسانية في جامعة قطر. الخارجية لجنة العالقات -

 لجنة المكتبة في قسم العلوم االنسانية في جامعة قطر. -

 لجنة المقابلة الشخصية لطلبة تخصص التاريخ في قسم العلوم االنسانية في جامعة قطر. -

 لجنة االتصاالت مع المؤسسات في قسم العلوم االنسانية في جامعة قطر. -

 لجنة العالقات واالعالم والبريد االلكتروني. -

 لجنة البحوث والمؤتمرات العلمية. -

 لجنة الندوات. -

 .م العلوم االنسانيةفي برنامج التاريخ، قس Capstoneلجنة تقييم مشاريع التخرج  -
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 قطر.لجنة الموسم الثقافي لجامعة  -

 والعلوم االجتماعية. اإلنسانياتلجنة كلية  -

 لجنة التعيينات -

 لجنة الجداول والعبء التدريسي -

 والعلوم االجتماعية. اإلنسانياتعضو مجلس كلية  -

 عضو لجنة التعليم المستمر وخدمة المجتمع. -

 عضو مكتبة الجامعة. -

 والعلوم. وفي غيرها من اللجان. اآلدابعضو ميزانية كلية  -

 لدول مجلس التعاون الخليجي. واآلثارمعية التاريخ عضو في ج -

 عضو في الجمعية التاريخية السعودية. -

 عضو في اتحاد المؤرخين العرب. -

 خارج الجامعة: األنشطةومن  •

 عضو في مركز حماية البيئة.  -

 عضو في مركز قطر للعمل التطوعي. -

 


