االسم :علي بن حسين علي الصميلي.
تاريخ الميالد7831 :هـ7691/م.
مكان الميالد :قرية صاحب البار األسفل في
محافظة صامطة

حصل على درجة البكالوريوس في قسم التاريخ من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في
جامعة الملك عبد العزيز بجدة في عام 9041هـ9111 /م.
 حصل على درجة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر عام 9091هـ9111 /ممن نفس الجامعة ،وكان عنوان الرسالة( :العالقة بين أمراء أبي عريش وأمراء
عسير في الفترة من عام (9120-9191هـ9101-9141 /م) .وقد صدرت هذه
الرسالة في كتاب في سنة 9091هـ.
 حصل على درجة الدكتوراه من نفس الجامعة في عام 9011هـ1441 /هـ،وكان عنوان الرسالة(:دراسة وتحقيق لحوادث ستين عاما ً من مخطوط العقيق
اليماني في حوادث ووفيات المخالف السليماني في الفترة من عام -109
9449هـ9912-9911 /م ،للمؤرخ عبد هللا بن علي النعمان الضمدي).
 ترقى إلى أستاذ مشارك في سنة 9011هـ1441 /م. ترقى إلى درجة أستاذ في سنة 9010هـ 1491 /م. عميد عمادة الدراسات العليا بجامعة جازان.الحياة الوظيفية :
·

·

ودرس غالبية مواد
معيدا ً في كلية المعلمين في جازان عام 9094هـ9111/م،
ّ
قسم التاريخ في كلية المعلمين.
مديرا ً لشؤون الطالب.

·

عضو قسم القبول والتسجيل بكلية المعلمين .

·

مدير شئون الموظفين شعبة المتعاقدين بكلية المعلمين.

·

ترقى إلى محاضر في سنة9091هـ.

·

رئيس قسم االجتماعيات 9010-9011هـ1441-1449 /م.

·

أستاذ مساعد في قسم االجتماعيات 9011هـ1441/م.

·

عضو مجلس الكلية.

·

وكيل الكلية للشئون التعليمية 9011-9019هـ1442-1440 /م.

·

رئيسا ً لقسم العلوم االجتماعية في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في جامعة جازان
9011هـ  ،وال يزال.

·

عضو مجلس كلية اآلداب

·

رئيس لجنة الكوارث والطوارئ في جامعة جازان 9019هـ.

 مستشار ثقافي في جمهورية اليمن في الفترة (9492 -1499م)المناسبات العلمية التي شارك فيها .
 ورقة عمل في اللقاء السابع للجمعية التاريخية السعودية في الرياض عنالمخالف السليماني 9019هـ1440 /م.
 محاضرة في نادي أبها األدبي بعنوان (التحوالت السياسية في جنوب غرب الجزيرةالعربية في القرن العاشر الهجري في 9010/1/0هـ1441 /م.
 محاضرة في مؤسسة العفيف الثقافية في الجمهورية اليمنية ضمن فعاليات مناألدب والفكر السعودي في غرة ربيع األول 9019هـ1440 /م ،وكانت بعنوان
(مالمح عن العالقات بين الشرق والغرب).
 ورقة عمل بعنوان (عالقة أشراف مكة بالمخالف السليماني في العهد العثماني فيجنوب غرب الجزيرة العربية في اللقاء العلمي الثامن للجمعية التاريخية السعودية
الذي عقد في مكة المكرمة في 9012-0/99-1هـ1449/م.

 محاضرة في دارة الملك عبد العزيز في الرياض في 9012/1/91هـ1449 /مبعنوان 4أضواء على تاريخ المخالف السليماني الحديث).
 ورقة عمل بعنوان مكة المكرمة في مخطوط العقيق اليماني في اللقاء العلمي الذيعقد في مكة المكرمة عن (مصادر تاريخ مكة المكرمة المخطوط) 9012هـ/
/1449
 ورقة عمل في اللقاء الخامس لجمعية التاريخ واآلثار الخليجية في عام 9019هـ/1440م في قطر بعنوان (العالقة بين أسر وقبائل المخالف السليماني ووالته
العثمانيين في المخالف في العهد العثماني األول في جنوب غرب الجزيرة
العربية).
 ورقة عمل في اللقاء السادس لجمعية التاريخ واآلثار الخليجية عام 9012هـ/1449م في الكويت بعنوان (المخالف السليماني في الفترة األولى من حكم
األشراف آل خيرات من 9910-9909هـ9114-9111 /م.
الخبرات :
 عضو الجمعية التاريخية السعودية. عضو جمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون الخليجية. عضو لجنة جائزة أمير منطقة جازان للتفوق العلمي. عضو شرفي في الجمعية الخيرية في محافظة صبيا. عضو لجنة المواصالت لالحتفاالت بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربيةالسعودية.
 نائب رئس اللجنة اإلعالمية في جازان المشاركة في مهرجان الجنادرية عام9010هـ1441 /م.
 عضو مجلس إدارة نادي جازان األدبي ورئيسا ً للمنتدى التاريخي في النادي. عمل لمدة سنتين في قسم خدمات القراء في جديدة عكاظ في جدة. مديرا ً لمكتب جريدة عكاظ في جازان لمدة سنتين9010-9011هـ-1449 /1441م.

 حكم بعض الرسائل الجامعية واألبحاث األكاديمية التي قدمت للطباعة إلى دارةالملك عبد العزيز.
 لديه دبلوم في علم البرمجة اللغوية العصبية. دبلوم ممارس في علم البرمجة اللغوية العصبية. قدم بعض األمسيات التاريخية في بعض المنتديات الثقافية داخل المملكةوخارجها.
 عضو لجنة توثيق مصادر تاريخ المملكة العربية السعودية في منطقة جازان. مستشار إعالمي متعاون في إمارة منطقة جازان 9011هـ. نائب رئيس اللجنة اإلعالمية الستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بنعبد العزيز آل سعود 9011هـ1441/م.
 رئيس اللجنة اإلعالمية لقرية جازان في مهرجان الجنادرية لعام 9011هـ/1441م.
 عضو ومقرر اللجنة اإلعالمية العليا في إمارة منطقة جازان. أمين اللقاء الدوري لألكاديميين والمثقفين بأمير منطقة جازان 9019-9019هـصاحب السمو الملكي األمير دمحم بن ناصر بن عبد العزيز.
 مناقشة بعض الرسائل العلمية في بعض الجامعات السعودية. مستشار غير متفرغ في دارة الملك عبد العزيز في الرياض9019هـ.التكليفات واللجان داخل الكلية :
 اإلشراف على إجراءات القبول للعام الدراسي 9011/9012هـ-1449 /1442م.
 وكيالً للكلية للشئون التعليمية 9011-9019/1/92هـ1442-1440 /م. عضو مركز البحوث التربوية في الكلية. عضو لجنة يوم الخريج في الكلية. -عضو اللجنة العليا لالمتحانات في الكلية.

 رئيس لجنة المكتبة المركزية في الكلية. نائب رئيس مركز خدمة المجتمع في الكلية. نائب رئيس مجلس إدارة مركز البحوث في الكلية. رئيس لجنة تقرير الفكر والسلوك في الكلية.الجوائز:
 فاز بجائزة صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقةجازان للتفوق فرع األداء المميز في دورتها الثانية للعام 9010هـ1440 /م.
 فاز بمنحة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخالجزيرة العربية فرع الدراسات والبحوث في دورتها األولى 9011هـ1442 /م.
اإلنتاج العلمي بعد الدكتوراه:
األعمال المنشورة:
 -9دراسة وتحقيق لرسالة اإلمام عبد العزيز بن دمحم بن سعود إلى أهل المخالف
السليماني منشور في مجلة الجمعية التاريخية السعودية العدد العاشر سنة
9019هـ./1440 /
 -1العالقة بين أسر وقبائل المخالف السليماني ووالته العثمانيين في العصر العثماني
األول في جنوب وجنوب غرب الجزيرة العربية 9402-109هـ9212-9911 /م،
منشور في كتاب جمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون الخليجي سلسلة
مداوالت اللقاء الخامس للجمعية في قطر سنة 9019هـ1440 /م.
 -1المخالف السليماني في عهد األشراف آل خيرات -9111 /9910-9909
9114م منشور في مجلة جامعة أم القرى.
 -0الحمالت اليمنية على المخالف السليماني في العهد العثماني األول في جنوب غرب
الجزيرة العربية 9412-109هـ9212-9911 /م منشور في مجلة الدرعية،
العدد السادس والثالثون سنة 9011هـ1442 /م.
 -9عبد الرحمن بن أحمد البهكلي وكتابه نفح العود في أيام الشريف حمود مقبول
للنشر في مجلة العصور.

األعمال الجاهزة والمقبولة للنشر:
 -9دراسة وتحقيق لكتاب نفح العود في أيام الشريف حمود لعبد الرحمن بن أحمد
البهكلي بتكليف من دارة الملك عبد العزيز (مقبول للنشر) في الدارة.
 -1دراسة وتحقيق لكتاب العقيق اليماني في وفيات وحوادث المخالف السليماني لعبد
هللا بن علي النعمان ،وهو من األعمال الفائزة بمنحة األمير سلمان بن عبد العزيز
لدراسات الجزيرة العربية.
 -1إمارة األشراف الخواجيين في المخالف السليماني في القرن الحادي عشر الهجري
9491-9442هـ9201-9911 /م مقبول للنشر في كتاب دارة الملك عبد العزيز.
 -0الحملة اليمنية على مكة المكرمة 9411هـ9211 /م منشور في كتاب جمعية
التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون الخليجي 9019هـ1494 /م.
 -9العالقة بين الشريف زيد بن محسن أمير مكة وأئمة اليمن في القرن الحادي عشر
الهجري 9411-9401هـ9222-9211 /م(مخطوط).
 -2الصراع على اإلمارة بين أشراف مكة في الفترة األولى من إمارة الشريف سعد بن
زيد 9411-9411هـ9219-9222 /م مقبول للنشر في مجلة كلية التربية في
جامعة أم القرى.
 -1التنافر بين أمير مكة الشريف سعد بن زيد وسنجق جدة وشيخ الحرم حسن باشا
9411-9411هـ9219-9221 /م .مقبول للنشر في مجلة كلية دار العلوم في
القاهرة .
 -1الوزير دمحم بن يحيى باصهيوزير دولة األدارسة 9199-9111هـ (مخطوط)
 -1معركة الحفائر بين السيد دمحم بن علي اإلدريسي والدولة العثمانية في جازان
9111هـ9199 /م( مخطوط).

