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 : العلمية المؤهالت
 م1976 –: تاريخ ليسانس آ اب :  خصص 

 لبنان  –جامعة بيروت العربية        

  م1982 -: تاريخ خصص  –ماجس ي  آ اب 
   1945-1914البريطانية –موضوع الرسالة : العالقات القطرية       
 كندا -مونتلاير  –جامعة ماكجيل       

  التاريخ الحديث والمعاصر   خصص :–     اة آ اب 
 م1992 -التقدير : مرتبة الشرف االولى          
 م  1971-1913موضوع الرسالة :تاريخ التعميم في قطر والخميج العربي        
 جمهورية مصر العربية   –جامعة عين شمس         

 
 ات:مممممممممالمؤلف

 كتاااااج س جاساااام باااان محمااااد باااان حاااااانية  منسااااة ومحاااارر  بحاااااث الناااادو  التاريخيااااة المصااااااحبة -1
 .2008إلحتفاالت اليوم الوطني لدولة قطر 

 ة كتاج مشترك  تم النشر سهيئة متاحف قطرةكتاج س الشيخ عبداهلل بن جاسم آل حاني -2
 الحديث والمعاصر سفصول من التطور السياسي واالجتماعي واالقتصادية.تطور قطر  -3
   1945 -1914البريطانية  –العالقات القطرية  -4
 1971-1913العربي تاريخ التعميم في الخميج  -5



9 

 

 التاريخ السياسي لدول الخميج العربية الحديث والمعاصر  -6
7- Qatar’s Modern and Contemporary Development (Chapters of Political, 
social and economic development). 
8- A study of Qatari – British relation 1914-1945   

 
 البح ث  المنش  ات: 

  مجمااة مركااو الوحااائة والدراسااات اإلنسااانية   1964-1954فااي مرحمااة تحاول  التعمايم فااي قطاار -1
   جامعة قطر.1988المجمد العاشر  

 .2005م  المجمة المصرية التاريخية 1868نشأ  قطر وتطورها حتى عام  -2
-1878قطااار فاااي مرحماااة التأسااايس  الشااايخ جاسااام بااان محماااد بااان حااااني مؤساااس قطااار الحديحاااةس -3

 .2007تاريخية  الجمهورية العربية السورية  جامعة دمشة ة  مجمة دراسات 1913
القوى السياسية الجديد  في الخميج العربي  حوليات آداج عين شمس  القااهر   جمهورياة مصار  -4

 .2008العربية  
رحمة بن جابر الجالهمي وعالقاته بالقوى السياسية فاي الخمايج العرباي  وقاائر تاريخياة  دورياة   -5

 م.2008ة اآلداج  العدد التاسر  يناير جامعة القاهر   كمي
 The Emergence of Qatar, the Turbulent Years 627-1916ممخا  كتااج -6

Digest of Middle East Studies. 
 :Encyclopedia of the Modern Worldمقاال عان تااريخ قطار الحاديث والمعاصار فاي  -7

Oxford University Press. 
المشاروع ومصاير   مجماة عممياة محكيماة يصادرها مركاو بحاوث إنشاء سكة حدياد الحجااو  تنفيا   -8

 م.2010مارس   26الشرة ا وسط  جامعة عين شمس  القاهر   العدد:
  مجماد الجمعياة 1909-1869موقف اإلنجميو من الصراع بين جاسم آل حاني ووايد بن خميفة  -9

 م.2012المصرية لمدراسات التاريخية  القاهر   عدد إبريل 
متحد  ا مريكية والخميج العربي  بدايات التدخل  النفط والوجاود العساكري  مقباول الواليات ال -10

 لمنشر: مجمة عممية محكمة يصدرها بحوث الشرة ا وسط  جامعة عين شمس  القاهر .
  مقباااااول لمنشااااار: دار 1913-1891العالقاااااات باااااين جاسااااام آل حااااااني وا ميااااار عبااااادالعويو  -11

 .2014الوحائة القومية  القاهر  
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  2013-1995عهد إلى عهد: المالمح ا ساسية لعهد الشيخ حماد بان خميفاة آل حااني من  -12
 .2014فصل من كتاج تطور قطر الحديث والمعاصر  مطابر رينودا  الدوحة  

المممكااة العربيااة السااعودية  فصاال ماان كتاااج التاااريخ السياسااي لاادول الخماايج العربيااة الحااديث  -13
 .2014والمعاصر  الدوحة  مطابر رينودا 

معركة الوجبة بين جاسم بان محماد بان حااني والدولاة العحمانياة س مان وجهاة الناار العحمانياةة  -14
مجمة جمعية التاريخ واآلحار بدول مجمس التعااون لادول الخمايج العربياة  الرياار  دار   -منشور 

 .  2015الممك عبدالعويو  
ة المااؤرا المصااري عالقااات قطاار الخارجيااة فااي عهااد الشاايخ عبااداهلل باان جاساام آل حاااني  مجماا -15

ة ينااااير 46الااا ي يصااادرها قسااام التااااريخ  كمياااة اآلداج  جامعاااة القااااهر   مقباااول لمنشااار  العااادد س
2015. 

 تطور ا وضاع الصحية والطبية في قطر من الطج الشعبي حنى الطج الحديث" -16
م إقميميااة 2014ة لساانة 12مجمااة الااروو نامااة س الحوليااة المصاارية لموحااائة ة مقبااول لمنشاار العاادد س 

جموريااة  –دوريااة عمميااة محكمااة تصاادرها ساانويا عاان وحااد  البحااوث الوحائقيااة باادار الوحااائة القوميااة 
 مصر العربية .

التعمايم فاي قطار فاي عهاد الشايخ عباداهلل بان جاسام آل حااني  ورقاة بححياة قتادمت فاي الممتقاى  -17
العممااي السااادس عشاار فااي جمعيااة التاااريخ واآلحااار  باادول مجمااس التعاااون لاادول الخماايج العربيااة  

 2015مممكة البحرين  أبريل 
مااة جمعيااة مج – "رحمااة باان جااابر الجالهمااة وعالقاتااه بااالقوى السياسااية فااي الخماايج العربااي" -18

التاريخ واالحار بادول مجماس التعااون لادول الخمايج العربياة   الرياار   ادار  المماك عبادالعويو   
 2017ابريل 

مقبااول  ةالمصاارية لموحااائةالحوليااة س"قطاار فااي عيااون الرحالااة والمستكشاافين" مجمااة الروونامااة  -19
وهاااي دورياااة عممياااة محكماااة عااان وحاااد  البحاااوث  2017لسااانة  –لمنشااار العااادد الخاااامس عشااار 
 الوحائقية بدار الوحائة القومية.

" 1995قباال توليااه الحكاام وحتااى عااام  "الشاايخ خميفااة باان حمااد آل حاااني وتطااور قطاار الحديحااة -20
   االداج كمياااة   القااااهر  جامعاااة محكماااة  عممياااة   دورياااة ةتاريخياااة وقاااائرس  مجماااة فاااي منشاااور
 .2019يوليو   لحانيا الجوءة 31سالعدد
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 – م"2013 -1995الشيخ حمد بن خميفاة آل حااني التطورات المعاصر  في قطر في عهد " -21
  الارقم المسمسال 9  العادد 5المجمد   7  المقالة مجمة الدراسات التاريخية والحضارية والمصرية

جمهوريااااة   جامعااااة بنااااي سااااويف  236-214الصاااافحة   2020  الصاااايف والخريااااف 3لمعاااادد 
 مصر العربية.

 البح ث المم لة :
دور البرنااامج الدراسااي بجامعااة قطاار فااي تحسااين أداء الطااالج أكاديميااًا وتعويااو التطااور المهنااي  -1

الصااندوة القطااري لرعايااة البحااث العممااي التااابر لمؤسسااة  -وتمبيااة احتاجااات المجتماار القطااري 
 ةQNRNقطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمر س

2- “Qatar in antiquities: a guide to Qatar, Archeological sites(1)”  قطار فاي
 UREP –ة 1الماضي: دليل لممواقر اآلحارية بدولة قطرس

3- “ Regional Qatar Museums: A Proposal to Improve Museum Display”  "
 UREP -المتاحف اإلقميمية بدولة قطر: مشروع لتطوير العرر المتحفي "  

4- “Qatar in antiquities: a guide to Qatar, Archeological sites(2)”  قطار فاي "
 UREP –ة " 2الماضي: دليل لممواقر اآلحارية بدولة قطرس

 in the 13 Cycle of theقطر في عيون الرحالة والمستكشفين باحث رئيسي  جهة النشر:  -5
UREP. 

  باحااث in the 12cycle UREPاإلرشااد السااياحي فااي متااحف دولااة قطاار  جهااة النشار:  -6
 رئيسي. 

  Cycle UREP 8قطار فاي تقااطر طارة: الطمباة يكتباون تااريخهم الشخصاي  جهاة النشار:  -7
 باحث رئيسي.

 
 ف: ممممممممممممال ظائ

  ووار  اإلعالم والحقافة  1982 -1977عمل بمتحف قطر الوطني من 
  ووار  اإلعالم  –مدير متحف قطر الوطني بالوكالة 
  المجمس الوطني لمحقافة والفنون والتراث –إدار  المتاحف واآلحار  –باحث آحار وتاريخ 
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  المجماااس الاااوطني لمحقافاااة والفناااون  –إدار  المتااااحف واآلحاااار  –مراقاااج البحاااوث والدراساااات
 والتراث

  م              2001إلى  1995انتداج لمتدريس في جامعة قطر من 
 إلاااااااااااى جامعاااااااااااة قطااااااااااار  انتقاااااااااااال مااااااااااان المجماااااااااااس الاااااااااااوطني لمحقافاااااااااااة والفناااااااااااون والتاااااااااااراث 

 برنامج التاريخ حتى الوقت الحالي –م قسم العموم اإلنسانية 2001/  1/ 31من 
 النشاطات األ ا يمية  اخل جامعة قط :

  قسم العموم اإلنسانية –برنامج التاريخ في جامعة قطر سابة في منسة 
  لجنة الجداول الدراسية واإلرشادسابة في رئيس 
  المناهج والمقررات والمعادالتلجنة سابة في رئيس 
  مقرر لجنة التطوير بالبرنامجسابة في عضو 
  لجنة تقييم مخرجات تعمم البرنامجسابة في عضو 
 عضو سابة في لجنة المتطمبات العامة س مستوى الجامعة ة 
 عضو سابة في لجنة شئون الطالج س مستوى العميد المساعد لشئون الطالجة 
 مقاااارر المجنااااة س مسااااتوى العميااااد المساااااعد لشاااائون  –لمناااا رين عضاااو سااااابة فااااي لجنااااة الطااااالج ا

 الطالجة  
 س.عضو سابة في لجنة أنشطة أعضاء هيئة التدري 
 

 النشاطات األ ا يمية خا ج جامعة قط  :
  2008 - 12-18رئيس لجنة الندو  التاريخية المصاحبة الحتفاالت اليوم الوطني  
 وكيل الووار  المساعدة عضو لجنة المناهج المدارس المستقمة س مستوى 
 عضو الجمعية التاريخية السعودية 
  إلقاااء بعاار المحاضاارات فااي الماادارس وبعاار الجهااات الحكوميااة عاان تاااريخ قطاار الحااديث

 والمعاصر حسج الطمج
 عضو لجنة تدوين تاريخ قطر سالمجمس الوطني لمحقافة والفنون والتراثة 
 عضو جمعية تاريخ وآحار مجمس التعاون الخميجي 
 في إتحاد المؤرخين العرج عضو 
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  صاحج ترخي  سابقًا لمدرسة أبو بكر الصدية االبتدائية المستقمة 
 

 المؤ م ات العلمية   الن  ات     ش العمل: 
حض    ثي  مم  الممؤ م ات العلميمة سم اى المس المسم  خ الم اخل  ا  المس المسم  خ الخما ج   

  منها :
  م2006 –جامعة حمج  –الجامعات العربية المؤتمر الخامس لعمداء كميات اآلداج في 
  جامعة قطر –استراتيجيات تنمية مهارات التفكير وحل المشكالت سورشة عملة 
  جامعة قطر –مصادر المعمومات االكترونية عمى االنترنت سورشة عملة 
  جامعة قطر –منهجية توصيف المقررات سورشة عملة 
  جامعااة  -/ تاريخهااا وآحارهااا عباار العصااور ناادو  دول مجمااس التعاااون لاادول الخماايج العربيااة

 البحرين
 Blackboard  جامعة قطر –سورشة عملة 
  مدرسة االستخبارات العسكرية  -محاضر  عن تاريخ قطر الحديث والمعاصر 
 جامعة قطر –ويار  المتاحف ودور ا سر  في دعم مخرجات التعمم لمرحمة ريار ا طفال 
  جامعة قطر -المحاضر  التفاعمية 
  أبوابي –ندو  الجمعية التاريخية واآلحار بدول مجمس التعاون لدول الخميج العاربية 
 Authentic Assessment – جامعة قطر 
  االشتراك في المؤتمر الحاني لكمية اآلداج و العموم بعارر بححاى لطالباات مشاروع قطار فاى

 جامعة قطر –الماضى و المشرفين 
 ر الجهااات الحكوميااة عاان تاااريخ قطاار الحااديث إلقاااء بعاار المحاضاارات فااي الماادارس وبعاا

 والمعاصر.
 2012مارس  أبريل    -المجمس ا عمى لمتعميم -تحكيم أبحاث طمبة. 
 2013مارس  أبريل    -المجمس ا عمى لمتعميم -تحكيم أبحاث طمبة. 
 .تحكيم ومناقشة رسائل الماجستير والدكتورا  في بعر الجامعات الخميجية 
  وحتى اآلن.2009مقرر تاريخ قطر  كمية أحمد بن محمد العسكرية انتداج لمتدريس في   
  تكميفي في لجان مراجعة وتنقيح التعمم لماد  التاريخ القطري مان قبال مكتاج معاايير المنااهج

 م9/5/2013بالمجمس ا عمى لمتعميم لمراجعة وتنقيح مصادر التعمم لماد  التاريخ القطري بتاريخ 
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 روع بحااث عاان " كيااف تصاانر السياسااات العامااة فااي دولااة قطاار: تكميفااي بتحكاايم وتقياايم مشاا
بتاااريخ  -إصااالا التعماايم مااا قباال الجااامعي نمو جااا" المركااو العربااي لسبحاااث  ودراسااة السياسااات  

 م.20/2/2015
  المركااااو العربااااي لسبحاااااث  –تكميفااااي بتحكاااايم وتقياااايم مشااااروع كتاااااج " تكااااوين قطاااار الحااااديث

 م.12/5/2013بتاريخ  -ودراسة السياسات  
  تكميفي بكتاباة فصال عان تااريخ قطار فاي عهاد الشايخ عباداهلل بان جاسام آل حااني  فاي كتااج

 م.29/1/2013بتاريخ  –مشترك من قبل هيئة متاحف قطر 
  م.2017حتى االن  -2012انتداج لمتدريس لمقرر تاريخ قطر في كمية المجتمر  من 
 المعهااد الدبموماسااي التاااابر  ورشااة عماال لتاادريس مجموعاااة ماان مااوافي الااووار  الخارجياااة فااي

 م .2/10/2016بتاريخ  –لمووار  
  هيئاة متااحف  –ورشة عمل بعنوان س صافحات مان تااريخ الشايخ جاسام بان محماد بان حاانية

 بتقديم ورقة عمل حول معركة الوجبة. –قطر 
  هيئة متاحف قطار   –ورشة عمل بعنوان سشخصيات قطرية ة ارحمة بن جابر الجالهمة- 

 م .9/6/2014بتاريخ  –بححية بعنوان شخصية ارحمة بن جابر الجالهمي تقديم ورقة 
   ندو  عممية بعناوان : الحضاار  العربياة فاي االنادلس وأحرهاا فاي الحقافاة االسابانية المعاصار– 

قطاااااااار رئاسااااااااة جمسااااااااة بتاااااااااريخ  –ووار  الحقافااااااااة والفنااااااااون والتااااااااراث س الصااااااااالون الحقااااااااافية الدوحااااااااة 
 م .24/3/2014
  محاضر  عن تاريخ دولة قطار فاي دور  اإلعاالم والحارج النفساية بهيئاة االساتخبارات واالمان
 م وط3/3/2016القياد  العامة لمقوات القطرية  بتاريخ  –
   المركاو العرباي لسبحااث ودراسااة  -الماؤتمر السانوي الخاامس لمعماوم االجتماعيااة واإلنساانية

 . م14/3/2016رئاسة جمسة بتاريخ  –السياسات 
  م 1972 -1949عضااو لجنااة مناقشااة رسااالة الاادكتورا  بعنااوان " التطااور السياسااي فااي قطاار

 م .20/5/2015بتاريخ  –المممكة العربية السعودية  –لطالج في جامعة  القصيم 
  عضو لجنة مناقشة رسالة الماجساتير بعناوان " تااريخ التعمايم فاي دولاة قطار فاي عهاد الشايخ

–القااهر   -م لطالباة فاي جامعاة عاين شامس  1995 -1972حااني  خميفة بان حماد بان عباداهلل آل
 م7/10/2015بتاريخ  –جمهورية مصر العربية 
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  عضااو لجنااة مناقشااة رسااالة الماجسااتير بعنااوان " اإلمامااة والصااراع عمااى الساامطة فااي عمااان
مساقط  –م لطالج في جامعة قاابوس 1749ه / 1162 –م 1719ه 1131أواخر دولة اليعاربة س

 م .23/4/2014بتاريخ  –ن سمطنة عما
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Personal Information 
Name : Professor. Yousef Ibrahim Al-Abdulla 
Nationality : Qatari 
PO. Box : 2759 Doha, Qatar 
E- mail: y_abdulla@qu.edu.qa 
 
Academic Qualifications: 
 BA in History, Grade: Good, Arab University of Beirut, 1976 
 M.A. in Modern and Contemporary History  
Thesis: “ A study of Qatari-British Relations 1914-1945” McGill University, Faculty 
of Graduate Studies and Research, 1982 
Grade : Very Good 
 Ph. D. with Honors in Modern and Contemporary History 
Thesis : "History of Education in Qatar and the Arabian Gulf; 1913 – 1971", Ain 
Shams University, Cairo, 1992 
Grade : Excellent 
 
Publications : 

1. Jassem Bin Mohammed Bin Thani, Coordinator and Editor of the Historical 
Symposium Symposium in Qatar National Day 2008. 

2. Sheikh Abdullah Bin Jassim Al-Thani, a book published jointly by the Qatar 
Museums Authority (QMA) 

3. The modern and contemporary development of Qatar (chapters of political, 
social and economic development). (in Arabic) 

4. Qatari – British Relations 1914 – 1945 (in Arabic) 
5. History of Education in the Arabian Gulf  1913 – 1971 (in Arabic) 
6. The modern and contemporary political history of the Arab Gulf states (in 

Arabic) 
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7. Qatar’s Modern and Contemporary Development (Chapters of Political, social 
and economic development.ةin English) 

8. A study of Qatari – British relation 1914-1945   
 

Research and publications 
1. "Education in Qatar in the Transitional Period 1954-1964", in Documents and 

Human Studies Review 10, 1988, Qatar University (in Arabic) 
2. "Qatar's Establishment and Evolution up to 1868" in Egyptian Historical Review, 

2005 (in Arabic) 
3. "Qatar during the Establishment Phase – Sheikh Jassim bin Mohamed Al Thani, 

Founder of Modern Qatar (1978-1913)" in Historical Studies Review, University 
of Damascus, Syrian Arab Republic, 2007 (in Arabic) 

4. New Political Forces in the Arabian Gulf, in  Ain Shams College of Arts Annals, 
Cairo, Arab Republic of Egypt, 2008 (in Arabic) 

5. "Rahma bin Jabir Aljalahmi and His Relations with Political Forces in the Arabian 
Gulf " in Historical Events, Center of Historical Research and Studies, University 
of Cairo, College of Arts, No. 9, January, 2008 (in Arabic) 

6. " The Emergence of Qatar – the Turbulent Years 627-1916" (summary of the 
book)  in Digest of Middle East Studies 

7. "Modern and Contemporary History of Qatar", an article in Encyclopedia of the 
Modern World, Oxford University Press.  

8. The creation of Al Hijaz Railway, the implementation of the project and its 
destiny, a scientific journal published by the Middle East Research Center. Ain 
Shams University, Cairo, issue No. 26 March 2010.  

9. Position of English from the struggle between Jassim Al Thani and Zaid Bin 
Khalifa 1869-1909, Journal of the Egyptian association for history studies, Cairo, 
issue No. April 2012  

10. The USA and Arab gulf countries, beginning of the intervention, oil and 
military presence, accepted for publication: a scientific journal published by the 
middle east research center, Ain Shams university, Cairo.  
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11. Relations between Jassim Al Thani and Emir Abdulaziz 1891-1913, accepted 
for publication: national archives, Cairo 2014 

12. From era to an era: the basic features of the era of Sheikh Hamad Bin 
Khalifa Al Thani 1995-2013 a chapter of the book of evolution of Qatar in 
modern and contemporary history, Rinoda printing press, Doha, 2014.  

13. The KSA, a chapter of the book of the modern and contemporary political 
history of the Arab gulf countries, Rinoda printing press, Doha, 2014.  

14. Al Wajba Battle between Jassim Bin Mohamed Bin Thani and the Ottoman State 
(from the view of Ottomans) published by the archeology journal of GCC 
countries, Riyadh, King Abdulaziz, 2015  

15. Qatar foreign relations in the era of Sheikh Abdullah Bin Jassim Al Thani, journal 
of Egyptian historian, published by the department of history, faculty of Arts, 
University of Cairo, accepted for publication, issue No. 46 January 2015.  

16. Development of the health and medical conditions in Qatar, from folk medicine 
to the modern medicine. Roznama journal (Egyptian documentary annual journal) 
accepted for publication number 12 for the year 2014, regional periodical journal 
published each year from the documentary research unit by the national archives 
house- Egypt.  

17. Education in Qatar during the era of Sheikh Abdullah bin Jassim Al Thani, a 
research paper presented at the 16th Scientific Forum at the Society of History 
and Archeology, in the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, 
Kingdom of Bahrain, April 2015 

18.  “Rahma bin Jaber Al Jelama and his relationship to the political powers in the 
Arabian Gulf” – History and Archeology Magazine in GCC, Al Riyadh, King 
Abdulaziz Administration, April 2017  

19. “Qatar through the eyes of travelers and explorers” Rosnama Magazine 
(Egyptian Yearbook of Documents) authorized to print the fifth edition – 2017. It 
is one of the scientific organized patrol of the research and documents unit in the 
Egyptian National Library and Archives.  

20. “Sheikh Khalifa bin Hamad Al-Thani and the development of modern Qatar 
before taking power until 1995” published in the Journal (Historical Facts), 



19 

 

periodical, scientific, court, Cairo University, Faculty of Arts, No. (31) Part Two, 
July 2019. 

21. “Contemporary Developments in Qatar during the Era of Sheikh Hamad bin 
Khalifa Al Thani 1995-2013” - Journal of Historical, Civilization and Egyptian 
Studies, Article 7, Volume 5, Number 9, Serial No. 3, Summer and Autumn 
2020, Page 214-236, University of Beni Suef, Arab Republic of Egypt. 

 

 
Funded research 
1. "The Role of the Qatar University Educational Program in the Improvement of 

Students' Academic Performance, Promotion of Professional Development and 
Meeting the Qatari Society's Needs", a study funded by the Qatari Research 
Fund, Qatar Foundation of Education, Science and Community Development (in 
Arabic) 

2. "Qatar in Antiquities:  A Guide to Archaeological Sites in Qatar", UREP (1) 
3. "Qatar in Antiquities:  A Guide to Archaeological Sites in Qatar", UREP (2) 
4. "Regional Qatar Museums: A Proposal to Improve Museum Display", UREP  
5. Qatar in the eyes of the travelers and explorers, researcher, publisher: in the 13 

Cycle of the UREP.  
6. Touristic guiding in the museums of Qatar, researcher, publisher: in the 12 Cycle 

of UREP.  
7. Qatar in crossroads: students writing their personal history, researcher, 

publisher: 8 Cycle UREP.  
 
Work Experience: 
 Researcher at Qatar National Museum, ministry of Information and Culture.  
 Acting Director of Qatar National Museum 
 Researcher in History and Archeology  at the National Council of Culture, Arts 
and Heritage 
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 Research and Studies Observer - Department of Museums and Archeology - 
National Council for Culture, Arts and Heritage 
 Lecturer at Qatar University 1995 -2001 
 Appointed at Qatar University 2001 
 

University Activities: 
 Former Coordinator of the History Program – Department of Humanities,  Qatar 
University  
 Former Core Curriculum Committee Member 
 Former Students’ Committee Member 
 Former Advisory Committee Member 
 Former Member of the Evaluation Committee of the program's learning outcomes 
 Former member of the General Requirements Committee (University level) 
 Former member of the Student Affairs Committee (Assistant Dean for Student 
Affairs) 
 Former member of the committee of students Almnazirin - Rapporteur of the 
Committee (the level of Assistant Dean for Student Affairs) 
 Former member of the faculty activities committee. 
 
 Other Activities (Outside Qatar University): 
 Curriculum Committee Member of the Independent Schools 
 Lectures given at schools and some governmental institutions 
 Qatar History Writing Committee Member  
 History and Archeology GCC Association Member 
 Arab Historian Association Member 
 Holder of license of Abu Bakr Alsidiq Independent Primary School 
 
Conferences, Seminars and Workshops: 
 "5th Conference of Deans of Colleges of Arts of Arab Universities, Aleppo, Syria, 
2006 
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 "Strategies to Develop Thinking Skills and Problem-solving", a workshop at Qatar 
University 
 "Electronic Information Sources on the Internet", a workshop at Qatar University 
 "Facilitating Historical Thinking and Learning in the History Curriculum", a 
workshop at Qatar University 
 GCC Seminar: "Gulf History and Antiquities across the Ages",  Bahrain University  
 "Blackboard', a workshop at Qatar University 
 "Modern and Contemporary History of Qatar", a lecture delivered at the School of 
Intelligence, Qatar 
 "Museum Visits and Family Role in Supporting Nursery Education Outcomes", 
Qatar University 
 "Interactive Lecture", Qatar University 
 Seminar of the GCC Association of History and Archaeology, Abu Dhabi  
 "Authentic Assessment", Qatar University 
 Participation in the 2nd Conference of the College of Arts and Sciences- 
Presentation of a Students' Research on Qatar in the Past, Qatar University  
 Academic research referee – supreme education council- March and April 2012.  
 Academic research referee – supreme education council- March and April 2013. 
 Master and PhD thesis referee in some gulf universities.  
 Appointed as a teacher to give lectures on “History of Qatar” at Ahmed Bin 
Mohammed Military College from 2009 to present.  
 On 9/5/2013, having been assigned to the committees on reviewing and 
amendment to the course of the History of Qatar by the curriculum standards office, 
with the supreme education council, to review and amend the learning resources of 
the History of Qatar.  
 On 20/2/2015, having been assigned to as juror and to evaluate a research 
paper on “how to make public policies in the State of Qatar: reform in the pre-
university education as a model” the Arab Center for Research and Policy Studies  
 On 12/5/2013, having been assigned to as juror and to evaluate a book project 
“the Formation of Modern Qatar” the Arab Center for Research and Policy Studies.  
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 On 23/1/2013, assigned to write a chapter of the history of Qatar during the ear 
of Sheikh Abdullah Bin Jassim Al Thani in a shared book with the Qatar museums 
authority.  
 Appointed as a teacher to give lectures on the history of Qatar at CCQ from 2012 
to 2017.  
 On 2/10/2016, attended a workshop to instruct a group of employees of the 
ministry of foreign affairs at the Diplomatic Institute belonging to the ministry.  
 Presented a workshop entitled (pages of the history of Sheikh Jassim Bin 
Mohamed Al Thani) - Qatar museums authority – with the presentation of a working 
paper on Al Wajba battle.  
 On 9/6/2014, presented a workshop entitled (Qatari figures) Erhama Bin Jaber Al 
Jalahma - - Qatar museums authority  
 On 24/3/2014, chaired the session of the symposium on the Arabic Civilization in 
Andalusia and its impact on Contemporary Spanish Culture – ministry of culture, 
arts and heritage (cultural saloon) in Doha, Qatar.  
 On 3/3/2016, lecture on the history of Qatar in the course of media and 
psychological warfare at the Intelligence and Security Authority – the Staff of Qatari 
Armed Forces.  
 On 14/3/2016, chaired a session of the fifth annual conference on social and 
human sciences - the Arab Center for Research and Policy Studies.  
 20/5/2015, member of the jury to discuss the PhD thesis entitled “political 
evolution in Qatar 1949-1972 for a student of Al Qassim University- KSA.  
 7/10/2015, member of the jury to discuss the Master dissertation entitled history 
of education in the state of Qatar in the ear of Sheikh Khalifa Bin Hamad Bin 
Abdullah  Al Thani 1972-1995 for a female student of Ain Shams University- 
Egypt.  
 23/4/2014, member of the jury to discuss the Master dissertation entitled 
“Imamate and struggle for power in Oman in the late Yaariba state” 1719-1749 for 
a student of Qaboos University.  
 

 



 
 الرتبةةةةةةةةةةةةةة  ال     ةةةةةةةةةةةةةة 

 

 (.Profأستاذ دكتور ) :
 اجلنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 

 ريـــــــــــــــــــــــقط :
 رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا 

 

: 00974 55513005 
 صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن    ال  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 

 قطر -الدوحة  9572 :
 ال  ةةةةةةةةةة  ا ل    ةةةةةةةةةةة  

 

: y_abdulla@qu.edu.qa 
 

 التخصص العام: التاريخ الحديث المعاصر  
 التخصص الدقيق: تاريخ قطر ودول الخميج  

 

 :كتب مشارك في تأليفها مع الزمالء االخرين                  
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محمي  واقميمي  محكم  ت ودوريات عممي  من البحوث المنشورة في مجال 21دد ع                  
 .ودولي  وعربي 

الممول  من قبل الصندوق القطري لرعاي  البحث العممي التابع من البحوث  7عدد                  
 .QNRNلمؤسس  قطر لمتربي  والعموم والتكنولوجيا 

 أ . د .   سف إبراه   عب اهلل العب اهلل

 :صــــالتخص

 :لفاتاملؤ

 :البحـــــــوث 

:البحوث املمولة  
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