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العنوان في فرنسا
29, bd Chevalier de Clerville
34200 Sète

جنسية فرنسية .تاريخ ومحل امليالد:
 - 15/07/1980باريس

املهارات الرئيسية
تدريب متميز في الفيزياء والعلوم االجتماعية .خبرة مكتسبة من البحث العلمي في مجاالت وأطر متنوعة
معرفة تامة باللغتني األكادمييتني اإلنكليزية والفرنسية .فهم اللغة العربية (كتابة ونطقا) وكفاءة نسبية في التعبير الشفوي.
متعم قة باجملتمعني الفرنسي واليمني في عناصرهما اخملتلفة .ثقافة كلية عامة في تاريخ األفكار والهوتية الديانات السماوية املقارنة.
معرفة ّ

سيرة ذاتية
دراسات في الفيزياء
•
•
•

٢٠٠٢ – ١٩٩٨

 : ٢٠٠٠مسابقة دخول في مدرسة املعلمني العليا في باريس ()École Normale Supérieure
 : ٢٠٠١ماجستير ( )Maîtriseفي الفيزياء.
يناير – يونيو  : ٢٠٠٢تدريب داخلي في نظرية املادة املكثفة ( )condensed matter theoryفي مختبرات جامعة كامبريدج في اململكة املتحدة.

دراسات في العلوم االجتماعية

٢٠٠٥ – ٢٠٠٢

• بداية تعلم اللغة العربية عام  / ١٩٩٩تدريب لغوي في صنعاء عام ٢٠٠١
•  : ٢٠٠٥ماجستير( )D.E.Aعلوم اجتماعية في مدرسة املعلمني العليا ( / )E.N.Sكلية الدراسات العليا في العلوم االجتماعية ()E.H.E.S.S
بحوث في اليمن
 : ٢٠٠٣بحث حول شخصية الشاب القائد املؤثرة بالشباب من حوله "الزعيم" في منطقة حوض االشراف بتعز .مقال منشور http://cy.revues.org/181 :
•
مقال منشور http://remmm.revues.org/4913 :
•  :٢٠٠٤بحث على االجراء " عمال البناء بنظام األجر اليومي" في منطقة حوض األشراف بتعز.
بحث الدكتوراه في األنثروبولوجيا
•
•
•
•

٢٠١٣ - ٢٠٠٥

بحث حول مفهوم الشرف والتعبيرات العامية البذيئة بتعز و دور التفاعالت املدنية في التاريخ احمللي
مقيم  ٢٤شهرا في تعز ما بني  ٢٠٠٣و ٢٠١٠
 : ٢٠٠٨-٢٠٠٥استاذ مساعد في جامعة أكس -مارسيليا.
 : ٢٠٠٩منح املركز الوطني للبحث العلمي ( )C.N.R.Sجائزة ((ميشيل سورا)) التي تقدر باحث مبتدئ واعد :
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/michel-seurat2009.htm

بعد اعتناقي اإلسالم ( )٢٠٠٧أدركت أن التشكالت االجتماعية التي كنت أتصورها كانت مجرد نتيجnة تك ُّيف اليمنnيني حلضnوري بينهم فnتركزت اهتمامnاتي على
حتليل هذه الظاهرة وبعد انطالق ما يسمى بالربيع العربي استنكرت انطباعا زائفا حnول مجتمnع ميني َّ
مفكك يصnنعه توافnق أراء البnاحثني األجnانب ,األمnر الnذي تnرتب
عليه إغالق أبواب املؤسسات األكادميية في وجهي و فشل الدكتوراه.

منشور متصل بذلك (( :صحوة البراغيل :تعز والثورة اليمنية)) في كتاب ((اليمن  :املنعطف الثوري)) (دار الفرات  -بيروت https://www.academia.edu/23914457 )٢٠١٧ -

مد ِّرس رياضيات
•
•
•
•

٢٠١٧ – ٢٠١٤

في بداية عام  ٢٠١٤انتقلت من باريس إلى مدينة سات في جنوب فرنسا ووشاركت محليا في شؤون اإلسالم وحالة املسلمني في فرنسا.
تدريس الرياضيات والعلوم في معاهد خاصة و مدارس مهنية في نظام التعليم العام.
بحوث شخصية في اإلبستيمولوجية  /نظرية املعرفة وتاريخ العلوم والديانات.
 : ٢٠١٧ - ٢٠١٦شهادة جامعية ((ديانات ومجتمعات دميوقراطية)) في جامعة مونبلييه ,املم ّولة من قبل وزارة الداخلية الفرنسية.

