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البيانات الشخصية -:
األسم  :محمد عبد هللا محمد مهيوب المقدم
الميالد  :محافظة تعز – 4791م
الحالة االجتماعية  :متزوج ويعول
محـل اإلقامة والمراسلة  :مدينة تعز  -بيرباشا
التلفون  :تلفون محمول  941414401 :و 999130091
العنوان  :قسم التاريخ  -كلية اآلداب – جامعة تعز .
البريد االلكتروني :

تلفون منزل 111312 :

mmokadam@gmail.com
M_mokadam@yahoo.com
M_mokadam@hotmail.com

المؤهالت العلمية -:
أعلى درجة علميــــــة  :دكتوراه في التاريخ
حقل التخصـــــــص  :العصور الوسطى
التخصص الدقيق للدكتوراه  :الحروب الصليبية والعالقات بين الشرق والغرب
لغة الدراسة أو البحــــث  :اللغة العربية
المؤسسة التى أصدرت الدكتوراه :جامعة المنصورة – جمهورية مصر العربية .
تاريخ الحصول على الدرجـة 1040 :م
عنوان أطروحة الدكتـوراه  :الجهود التبشيرية للكنيسة الكاثوليكية في المنطقة العربية في عصر
الحروب الصليبية .
The Missionary efforts of the Catholic Church in the Arab region in the
Era of the Crusades
عنوان أطروحة الماجستير  :االغتياالت في بالد الشام والجزيرة زمن الحروب الصليبية
Assassinations in El-Sham Countries and Island during the crusade Wars
المؤسسة التى أصدرت الماجستير :جامعة المنصورة
تاريخ الحصول على الدرجـة 1002 :م
الدرجة الجامعـية األولى  :بكالريوس اآلداب  -قسم التاريخ  -كلية اآلداب  -جامعة صنعاء

التاريخ الوظيفي األكاديمي -:
معيد بقسم التاريخ  -كلية اآلداب – جامعة تعز – منذ عام 4779م.
عضو بعثة لحساب جامعة تعز من عام 1004م إلى 1040م .
استاذ مساعد بقسم التاريخ جامعة تعز 1040م.
أستاذ مشارك بقسم التاريخ جامعة تعز 1041م

عضوية الهيئات العلمية
عضو اتحاد المؤرخين العرب

اإلنتاج العلمى-:
أ  -الكتب المنشورة -:
االغتياالت زمن الحروب الصليبية ،دار العالم العربي ،القاهرة1007 ،م.
ب – األبحاث العلمية - :
-

-

األسيرات في الشرق األدنى اإلسالمي زمن الحروب الصليبية ،مجلة المؤرخ
العربي ،العدد العشرون ،أكتوبر 1041م ،ص .313 – 197
الجهود التبشيرية لكثلكة اليهود والمسيحيين الشرقيين في عصر الحروب الصليبية
القرنان ( 43 ،41م ) ،بحث ضمن كتاب دراسات في تاريخ العصور الوسطى
األوربية وعالقاتها بالشرق ،كتاب تذكاري مهدى تكريما ً لألستاذ الدكتور محمد
مؤنس عوض ،مكتبة اآلداب ،القاهرة1043 ،م ،ص  ( ،311 – 174بحث مستل
من رسالة الدكتوراه).
حروب الحصار في البالد الشامية زمن الحروب الصليبية ،مجلة بحوث جامعة تعز
 ،العدد الثامن عشر ،الجزء الثاني ،مايو 1041م ،ص .93 – 11
الجاسوسية في البالد الشامية زمن الحروب الصليبية ،حولية كلية اآلداب ،جامعة
تعز ،العدد الرابع 11 ،مايو 1041م ،ص .174 – 110

اإلشراف على الرسائل العلمية-:
 ملكة أحمد حمود حسن الهاللي  :مـعامـلة الجيوش الصليبية واإلسالمية لسكـانالمـدن الشـاميـة حال دخولها ( قسم التاريخ – كلية اآلداب – جامعة تعز ).

الخبرات التدريسية -:
-

تاريخ الحروب الصليبية.
تاريخ اوربا في العصور الوسطى .
تاريخ الدولة البيزنطية .
تاريخ األيوبيين والمماليك .
موضوع من التاريخ الوسيط.
تاريخ اليونان.
تاريخ الرومان.
فلسفة التاريخ.

المشاركة في المؤتمرات -:
 حضور مؤتمر العالم العربي وتحديات العصر الذي نظمه اتحاد المؤرخين العرب في الفترة من 43 – 41نوفمبر 1002م .

 حضور مؤتمر تاريخ الوطن العربي عبر العصور (  -1التاريخ االقتصادي ) الذي نظمهاتحاد المؤرخين العرب في الفترة من  41 – 42نوفمبر  1001م .
 حضور مؤتمر تاريخ الوطن العربي عبر العصور (  -2التاريخ االجتماعى ) الذي نظمه اتحادالمؤرخين العرب في الفترة من  8 – 9نوفمبر  1009م .
 حضور مؤتمر تارريخ الوطن العربي عبر العصور (  -3التاريخ الثقــــافي ) الذي نظمهاتحاد المؤرخين العرب في الفترة من  43-41نوفمبر  1008م .

الدورات -:
2002م دورة وشهادة التوفل من جامعة المنصورة  -جمهورية مصر العربية.
2013م دورة في توظيف التكنولوجيا في التدريس الجامعي من دائرة تقويم وتطوير األداء
األكاديمي وضمان الجودة في جامعة تعز – الجمهورية اليمنية.
2012م دورة في التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج (  ) Spssمن دائرة تقويم وتطوير
األداء األكاديمي وضمان الجودة في جامعة تعز – الجمهورية اليمنية.
2012م دورة في استخدام التقنيات الحديثة في البحث العلمي وإعداد المحاضرات والتعليم عن
بعد في كلية اآلداب – جامعة تعز – الجمهورية اليمنية.
2012م دورة مواصفات البرنامج االكاديمي ،كلية اآلداب – جامعة تعز – الجمهورية
اليمنية.
2012م توصيف واعداد خطة المقرر الدراسي
2012م دورة في القياس والتقويم من دائرة تقويم وتطوير األداء األكاديمي وضمان الجودة في
جامعة تعز – الجمهورية اليمنية.

البـالد التي زارهـا -:
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
المملكة العربية السعودية
الهوايات:

المطالعة
ممارسة رياضة المشي

