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 )CV( الســيرة الذاتـــية
 

 الوظاف يىــــــــن يححس يىيحـد. .أ

 مشارك أستاذ

 الجمهورية اليمنية  ،صنعاء
P. O. Box. 12544 

771381132 

alwadhaf2012@gmail.com 

 

 البيانات الشخصية:

 .1975اليمنية  الجمهورية ،حجة :مكان و تاريخ الميــالد
 

 عبـــــس-المجتمع جامعة عمران وعميـــــــد كلية–أستاذ مشارك  :ــةالمهن

 
حيث وانا المسئول عن تنفيذ السياسة العامة للكلية وإدارة شؤونها العلمية والمالية واإلدارية وتنفيذ القوانين واللوائح والنظم 

 .المقرة

 

 الرئيسية:الواجبات والمسؤوليات 

 

 ألعلى لكليات المجتمعا إلشراف على إعداد الخطط التعليمية ومتابعة تنفيذها وإعدادها من المجلسا 

  تالمنشئاتوفير احتياجات الكلية من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والفئات المساعدة األخرى وكذا متابعة إقامة 

 وتحديث التجهيزات واالدوات الالزمة لتطوير العملية التعليمية في الكلية

 تمثيل الكلية أمام جميع الجهات والهيئات واألشخاص ذوي العالقة وتوقيع العقود نيابة عن الكلية وفقا للقانون 

 المصادقة على الشهادات 

 ترأس اجتماع مجلس الكلية 

  س ومساعديهم والعاملين في الكلية وإصدار القرارات الخاصة بتشكيل اللجان تعيين أعضاء هيئة التدري قراراتاقتراح

 المختلفة

  دعوة المجالس واللجان المشكلة لالجتماع وفقاً ألحكام القانون كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات الداخلة

 في اختصاصه

 اإلشراف على إدارة الكلية ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الكلية 

 رفع التقارير والمحاضر الدورية إلى الجهاز التنفيذي للمجلس األعلى عن سير عمل الكلية. 

 

 

 الموهالت العلمية واالكاديميــة:
 

 م.2008ال، جامعة بوترا الماليزية، اللغة االنجليزية وادابها، كليــــة اللغات الحديثة واالتص في  دكتوراه 

لمختارات روائيــــة لما بعد الفترة االستعمارية مترجمة من اللغة العربية الي قراءة نقدية  عنوان االطروحة:

 .االنجليزية

 م.2003، جامعـــة صنعـــاء،اآلداب ماجستـــير )بتقدير امتيـــــاز( في االدب االنجليزي، كلية 

 .هيمنجوايالبناء الموضوعي لرواية الشيخ والبحر للكاتب االمريكي ارنست  عنوان االطروحة:

  م. 2000جامعة صنعاء، ،بااألد ةاالنجليزية، كليتمهيدي ماجستير في اللغة 

  م.1998كلية التربية، جامعة صنعاء  بتقدير جيد جـدا( في اللغة االنجليزية،)بكالوريوس 

-1997التقييم الموضوعي وغير الموضوعي لمقرر التربية العملية للعام األكاديمي  :مشروع التخرجعنوان 

1998.  
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 تمرات الدولية العلمية التي تم حضورها:المؤ
 

  تعاون-لواحد والعشرين ، )تواصلالدولي الخامس )االفتراضي( لتدريس اللغة االنجليزية ومهارات  القرن االمؤتمر-

 قطر-م ، الدوحة2020نوفمبــر  8-7لدوحة، بداع(، جامعة قطر، اا

  م2014/ 5/ 30-26االمريكية، بوستن، أمريكا،  جامعة هارفاردواآلداب، المؤتمر الدولي للعلوم 

  ،2014مايو  20-18المؤتمر الدولي للكتابة المغايرة: اللغة، الثقافة، التاريخ. جامعة قطر، الدوحة، قطر 

  م.2013/ 12/  7-2واآلداب، فرايبورغ ، المانيا، المؤتمر الدولي للعلوم 

  م11/4/2013-8باريس، فرنسا  واآلداب،المؤتمر الدولي للعلوم. 

 م. 7/12/2012-2 ألمانيا-هايم  واآلداب، جوتنعلوم المؤتمر الدولي لل 

 11/7/2012- 10 ، ماليزيا بوتراجايا، اآلداب والثقافات(،  للغاتالسابع ) المؤتمر الدولي الماليزي  

 كوااللمبورالماليزية الوطنية  الجامعة-واألدب( للثقافة واللغة 2011سولزانتيك )عشر الدولي الحادي  المؤتمر-

 م.2011،ماليزيا

 2007تمر الماليزي الخامس للغة االنجليزية، والثقافات المتعدده، مدينة صوبان جايا، ماليزيا، المؤ 

 م. 2005ماليزيا، تمر الماليزي الرابع للغة االنجليزية، والثقافات المتعدده، مدينة صوبان جايا، المؤ 

 

 

 -ورش العمل والندوات: 
 

  ورشة عمل خاصة ب"تطوير االطار الفلسفي لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني والجهاز التنفيذي لكليات المجتمع

 م2018اليمنية" صنعاء، 

  11-8األكاديمي وضمان الجودة بجامعة صنعاء مركز التطوير  الحديثة، وطرق التدريسفي "مهارات ورشة عمل 

 م2017 اكتوبر

 ورشة عمل عن تقييم التنسيق االلكتروني عبر البوابة االلكترونية لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني، كليات المجتمع-

 م.2017

 م.2017التنفيذي لكليات المجتمع وكليات المجتمع الحكومية  ورشة عمل عن طبيعة العالقة بين الجهاز 

 م.2016الحكومية، -ورشة عمل عن التنسيق االلكتروني بكليات المجتمع 

  ،ورشة عمل االعتماد األكاديمي لكليات المجتمع )أسبوع الجودة بكليات المجتمع الحكومية(، مجلس االعتماد األكاديمي

 م.2014لعلمي، وزارة التعليم العالي والبحث ا

  ،م.2014ورشة عمل عن )مشروع الرؤية المتكاملة للتعليم في اليمن( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  م.2013ورشة عمل )اعداد الخطة االستراتيجية للتدريب المهني غير النظامي بمحافظة حجة( منظمة يمن كير 

 م2010وااللسن، جامعة عمران،  ورشة عمل في توصيف المقررات الدراسية، كلية التربية 

 م.2006اللمبور، اكيفية كتابة األبحاث العلمية، كلية الدراسات العليا، جامعة بوترا الماليزية، كو ورشة عمل في 

 

 

 الخبـــــرات العمليـــــــة والمهنــــــــــــــية:
 

 م.2021 فبرايرالي  2012خالل الفترة من ابريل  عبس-عـــعميد كلية المجتم  

  م2014 ة( لسن63رقم )مترجم معتمد بجامعة عمران بموجب قرار رئيس الجامعة 

  م2020-2018 صنعاء -مشارك )غير متفرغ( الجامعة االمارتية الدوليةاستاذ 

  م2020-2015عمران جامعة –كلية التربية والعلوم التطبيقية -مشارك ، قسم اللغة االنجليزيةاستاذ 

  م 2013-2010 عمرانجامعة -لية التربية وااللسنك-قسم اللغة االنجليزية )ألسن( ورئيس مساعدأستاذ 

  ،م2015-2013أستاذ مساعد )غير متفرغ( ورئيس قسم اللغة اإلنجليزية بجامعة العلوم الحديثة 

 م.2014-2013صنعاء، -عد )غير متفرغ( الجامعة الوطنيةأستاذ مسا 

  م2010-2009عبس -المجتمع كلية-االساسيةاستاذ مساعد بدائرة العلوم. 

 م2018-2010صنعاء -أستاذ مساعد )غير متفرغ( بجامعة العلوم والتكنولوجيا 

  م2008ديسمبر-اكتوبرالســعوديـة العربيــة  المملكة-الجامعـيـةالجبيــل  كليــة-زائـــرمحاضر. 

 م2008-2007امعة بوترا الماليزية، مساعد باحـــــث، قســــم اللغة االنجليـــــزية، كليـــــة اللغات، ج 

 ،م.2004-2003محافظة حجــــة،  عبـــــس،-كليــــة المجتمع مدرس 

 م.2004-2003 حجــــة، عبــــس، محافظة-نائب عميد كليــــــة المجتمع 
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 م2003 – 2002محافظة حجة،  عبس،-ة العلوم األساسية بكلية المجتمعرئيس دائر 

  م.2002-2001صنعـــــاء، -لمجتمعا كليـــة-مدرس لغة انجليزية 

  1998الطب، قسم اللغة االنجليزية، وحدة اللغات، جامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء،  كليــــــة-مدرس لغة انجليزية-

 م.2003

 ،م.2000رية الشاهل، محافظة حجــــة،ثانوية الحسين ابن علي، مدي مدرس لغة انجليزية 

  م.1999، صنعاء-الصحيةمدرس لغة انجليزية )انجليزي طبي( المعهد العالي للعلوم 

 

 المواد التي قام بتدريسها:

 
 باللغةانجليزي طبي، انجليزي تقني، انجليزي تجاري، مصطلحات ومراسالت  ،جمة أدبيةتر، ادبي  وتحليل نصوص ادبيةنقد 

 بتجارية، ادعلم االصوات، ترجمة صحفية واعالمية، ترجمة تحليل نصوص ،وصرف؛  متقدمة، نحو، قواعد ةمحادثاالنجليزية؛ 

عشر، القرن الثامن عشر، رواية القرن التاسع  ة، رواي2&1مقارن، ادب عربي مترجم الي االنجليزية، مدخل الي اشكال ادبية 

القرن الثامن عشرو مسرحية القرن العشرين؛ شعرن القرن التاسع  القرن العشرين، مسرحية عصر النهضة، مسرحية ةورواي

 . عشر، الشعر االنجليزي الي القرن الثامن عشر، شعر القرن العشرين، االدب االمريكي في القرن التاسع عشر

 

 :االكاديميةالمناصب والمسئوليات )غير التدريس( وعضوية اللجان 
  2021-2012محافظة حجة، -عبس-المجتمععميد كلية 

  ،م. 2014-2011رئيس قسم اللغة اإلنجليزية، كلية التربية وااللسن، جامعة عمران 

  عضو لجنة مراجعة وتحديث اللوائح الخاصة بكليات المجتمع الحكومية بموجب قرار وزير التعليم الفني والتدريب

 م. 2013-رئيس المجلس األعلى لكليات المجتمع-المهني

  م. 2013-2010عمران،–عضو مجلس كلية المجتمع 

  ،م.2017-2013عضو اللجنة االكاديمية بكلية التربية وااللسن، جامعة عمران 

 م2013-2012عمران ،-عضو لجنة المفاضلة والتوظيف بكلية المجتمع 

  م.2014تعليم الفني لسنة كلية مجتمع حكومية بموجب قرار وزير ال 12عضو لجنة تنفيذ القرض الكويتي لتأثيث وتجهيز 

  ال ان تكون اسودا عائدا للديار ان تكون "عبدالجليل بعنوان  اماني احمد للباحثةخارجي لرسالة الماجستير ممتحن :

 م.2021جامعة الحديدة، اآلداب" كلية نقدية لمختارات شعرية من قصائد سهير حمادقراءة 

  الصور الجمالية في ديوان الشاعر امل محمد الخزان بعنوان المقدمة من الباحثة  الدكتوراه ألطروحةخارجي ممتحن "

 م2019، جامعة صنعاء اآلدابكلية  ،"ــك اغاني البراءة والخبرة من منظور اسالمياالنجليزي وليــم بلي

  تقييم جودة الترجمة لرواية توني "  الحداد بعنوان احمد  للباحثة صفاء حسن   الدكتوراه ألطروحةخارجي ممتحن

 م2019عاء، " ، كلية اللغات جامعة صنموريسون محبوبة باستخدام نظرية هاوس

 ،محكم داخلي لألبحاث المقدمة للترقية من درجة أستاذ مساعد الي درجة أستاذ مشارك للدكتور محمد احمد الشميري 

   ،م.2018جامعة تعز 

  الخروج من الظل: تطعيم الهوية بعنوان "  دعاء محمد علي فرحانالماجستير المقدمة من الطالبة ممتحن خارجي لرسالة

 م . 2018،  كلية التربية، جامعة الحديدة." البيئية للشتات في رواية رندا عبد الفتاح عشرة أشياء أكرهها عني

 تحليل مسرحية اوثيلو لشكسبير وفقاً بعنوان " علي انعم فوازلماجستير المقدمة من الطالب ممتحن خارجي لرسالة ا

  م. 2017جامعة صنعاء، ،كلية اللغات" لنظرية أفعال الكالم

  محكم داخلي ألبحاث الترقية لدرجة أستاذ مشارك المقدمة من د. ايمان احمد الدخينة االستاذ المساعد بقسم اللغة

 م2017 حجة،جامعة  التربية،اإلنجليزية، كلية 

  ،م.2016محكم داخلي ألبحاث الترقية لدرجة أستاذ مشارك المقدمة من د. بلعيد طه شمسان، جامعة تعز 

 

 -والمناهج: الدراسية لجان الخطط 
 

  م.2018عضو لجنة توصيف مقررات اللغة اإلنجليزية بكليات المجتمع اليمنية 

  ،م.2018عضو لجنة التجسير بين مخرجات المعاهد التقنية والفنية وكليات المجتمع الحكومية 

  م2016-2014اليمنية، اختير عضو لجنة مراجعة وتحديث وتوحيد الخطط الدراسية بالمجلس األعلى لكليات المجتمع. 

 م2015-2014عبس ،-رئيس لجنة تطوير وتحديث المناهج والخطط الدراسية، كلية المجتمع. 

 م2017لسنة  (17قرار وزير التعليم الفني رقم ) اختير عضو لجنة المناهج الخاصة بالكلية التقنية العليا بموجب. 

 م.2017الخاصة بموجب قرار وزير التعليم الفني لسنة عضو لجنة توحيد مناهج كليات المجتمع اليمنية الحكومية و 
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 -اإلنجليزية: لجان التقييم الخاصة بمناهج اللغة 
  

  م.2017-2016عضو لجنة امتحانات القبول والمفاضلة بكليتي الطب والهندسة جامعة عمران للعامين 

 م2016الضالع،  ةية مجتمع خاصة(، محافظعضو لجنة تقييم ومنح الترخيص لقسم اللغة اإلنجليزية، لكلية العامرية )كل 

 م2017ية، كلية اقراء، محافظة اب، عضو لجنة تقييم برنامج اللغة اإلنجليز 
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Dr. Yahya Hassan Al-Wadhaf 

 

 

Associate professor of  Comparative Literature  Cell Phone: (967)771381132 

Department of English    B.O.Box: 12544 

Amran University     Email: alwadhaf@yahoo.com 

Yemen 

EDUCATION 

2008  Ph.D. in Postcolonial Literature, University Putra Malaysia 

Dissertation Title: A Postcolonial Reading of Selected Arabic Novels Translated Into 

English 

2004  M.A. in English Literature, Sana’a University, Yemen 

  Thesis Title:  The Thematic Structure of  The Old Man & the Sea 

2000  Diploma in English Language & Literature, Sana’a University, Yemen 

1998  B.A. (Hons.) in English Language & Literature, Sana’a University, Yemen 

 

ACADEMIC POSITIONS 

2015 - Present Associate Professor of Comparative Literatures & Literary Criticism, Amran 

University and University of Modern Sciences (UMS). 

2009-2014  Assistant professor of English Literature, Amran University   

2010-2013 Head of the English Department, Faculty of Education & languages, Amran 

University 

2012-2014 Assistant Professor and Head of the English Dep. University of Modern 

Science (UMS) Part Time. 

2008 Winter  Visiting Lecturer, Jubail University College, KSA 

2007-2008 Summer Graduate Research Assistant, UPM, Malaysia 

2002-2004 Lecturer & Acting Vice-Dean, Abss Community College, Yemen 

1998-2002 Instructor, English Department, University of Science &    Technology, 

Sana’a, Yemen 

 

mailto:alwadhaf@yahoo.com
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RESEARCH INTERESTS 

Modern English & American Literature,  Literary Theory, Cultural studies, Postcolonial, 

comparative, African, Arabic and Islamic literatures in English, Translation. 

 

TEACHING EXPERIENCE 
 

Courses Taught at Amran University 

Introduction to Literary Forms I &II, 18
th

 Century Novel, 19
th

 Century Novel, 20
th

 Century novel, 

Renaissance Drama, Restoration & Augustan Drama, 19
th

 Poetry, 20
th

 century poetry, 20
th

 Century 

Drama and  Literary Criticism. 

Courses taught at other institutions (private Universities: University of Science & 

Technology- University of Modern Sciences, Watania University 

Comparative Literature, American Literature, Translated Arabic Literature into English, Literary 

Criticism, Media Translation, Literary Translation, Phonetics & Phonology, Syntax,  ESP, Business 

English, Medical English ,Technical English, English for Oil & Gas, English for Construction 

 

UNDERGRADUATE RESEARCH SUPERVISION 
 

Directed a number of undergraduate capstone research projects at Amran 

University and University of Modern Sciences. 

 

GRADUATE STUDENTS’ COMMITTEES 

 

 An External Examiner for the M.A. candidate Amani A. AbdelJalil Thesis 'To Be Back, Not 

To Be Black: An Eco-Feminist Critical Reading for Selected Poems by Suhair Hammad", 

Faculty of Arts, Hodiedah University, 2021. 

 An External Examiner for the PhD candidate Amal  Mohamed Al-Khazan . Thesis: Reading 

the Use of  Imagery  in William Blake’s Songs of Innocence and Experience from an Islamic 

perspective. Faculty of Arts, Sana’a University, 2019. 

 An External Examiner for the PhD candidate Safa Al-Hadad. Thesis “Evaluation Quality 

Assessment of An Arabic Translation of Toni Morrison Novel Beloved in the light of 

House’s Model”, Faculty of Languages, Sana’a University, 2019. 

 An External Examiner for the student Doa’a Ali Mohammed Farhan’s M.A. Thesis “Out of 

Shadow: Grafting an Eco-Diasporic Identity in Randa Abdelfatah’s novel Ten Things I Hate 

about Me”, Hodiedah University, 2018. 

 An External Examiner for the student Fawaz Ali Ana’am’s M.A. Thesis “A Speech Act 

Theoretic Analysis of Shakespeare’s Othello”, Faculty of Languages, Sana’a University, 

2017. 

RECENT ACADEMIC EXPERIENCE 

 An Internal Referee for Academic Promotion from an Assistant Professor to Associate 

Professor for Dr. Mohammed Al-Shameeri, Taiz University, 2018. 

 An Internal Referee for Academic Promotion from an Assistant professor to Associate 

professor for Dr. Iman Ahmed Ali Al-Dukhinah, Hajjah University, 2017. 

 An Internal Referee for Academic Promotion from an Assistant professor to Associate 

professor for Dr. Baleed Taha Shamsan, Taiz University, 2016. 

 A Referee for Gema (an online journal of Language Studies) UKM, Malaysia, 2013. 
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ADMINISTRATIVE POSITION 

2012 –2021     Dean of Abss Community College, Hajjah, Yemen 

PROFESSIONAL ACTIVITIES: 

 

 Designed and developed academic courses for Abss Community College. 

 

 Designed and coordinated in Courses updating for the Yemeni Public Community Colleges. 

 

 Updated and Selected English for Specific Purposes (ESP) courses in the University of 

Modern Sciences (UMS). 

 

 Working collaboratively with a highly academic and technical committee for updating and 

designing new and unified curricula for the Yemeni public and Private community Colleges 

 

 Attended and Participated in many technical workshops for the Electronic coordination and 

registration in the Yemeni community Colleges.   

 

 Designed and Marked the Matriculation exams for the Faculty of Medicine, Faculty of 

Engineering-Amran University and Abss community College, Amran Community College 

for two Years.  

  

 Interviewed the academic job applicants in the English department, Faculty of Education, 

Amran University, Amran Community College and Abss Community College for three 

consecutive years. 

  

 Selected as an evaluator to  assess the English language program in Al-Amiryah and  Iqra 

colleges (two private community colleges)                                                                                                                                                                  
 

FELLOWSHIPS, GRANTS, HONORS, AWARDS 
 

2014 Travel grant, Amran University, to present a paper at Harvard University, USA 

2014  Travel grant, Abss Community College, to participate in and present a paper at international 

conference at Qatar University 

2013 Travel grant, Abss Community College, to present a paper at the International Conference of 

arts & Sciences ( IJAS), Paris, France 

2013 Travel grant, Abss Community College, to present a paper at the Euro-Academic 

Conference for Academic Disciplines, Gottinhiem, Germany  

2012 Travel grant, Amran University, to participate in Micollac 2012 organized by University 

Putra Malaysia 

2012 Travel grant, Abss Community College, to present a paper at IJAS, Gottenheim, Germany 

2011 Travel grant, Amran University, to present a paper at SOLLS Intec 2011 (International 

Conference on Language& Literature), The Malaysian National University 

2010 Winner of The President of the Republic of Yemen Award for the Exemplary Teacher 

at Amran University. 
2007 The Graduate Research Fellowship, University Putra Malaysia. 

2005 Scholarship Grant, Abss Community College, A governmental grant to pursue PhD in 

English Literature. 
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ATTENDED CONFERENCES 
 

2020   The 5
th

 Annual Qatar University International (Virtual) Conference on English 

Language Teaching and 21
st
 Century Skills (Communicate-Collaborate- Create), Doha-

Qatar, 7-8 November,2020 

 

2014 The Euro-American Conference for Academic Disciplines (Harvard University, 

Boston, U.S.A   26-30 May 2014. 

2014 “Writing Back: Language, Identity, Culture and Difference”. (An international 

Conference), Qatar University, 18-19 May 2014. 

2013 IJAS (The International Conference of Arts & Sciences, Freiburg, Germany) 3–6/12/2013.  

2013 The Euro-American Conference for Academic Disciplines (Paris, 8-11 April, 2013). 

2012 IJAS (The International Conference of Arts & Sciences, Gottenheim, Germany 2–

7/12/2012. 

2012 MICOLLAC 2012 (7
th

 Malaysian International Conference on Languages, Literatures and 

Cultures), Pullman Putrajaya Lakeside 10 –11/7/2012 

2011 SOLLS Intec 2011((International Conference on Language& Literature,   Equatorial Hotel, 

Bangi, Selangor,KL,Malaysi. 3 –5/5/ 2011. 

2007 MICOLLAC 2007   (5
th

 Malaysian International Conference on Languages, Literatures and 

Cultures), Holiday Villa, Subang Jaya, Kuala Lumpur, Malaysia . 22 – 24/5/2007 

2005 MICOLLAC 2005 (4
th

 Malaysian International Conference on Languages, Literatures and 

Cultures), Holiday Villa, Subang Jaya, Kuala Lumpur, Malaysia. 23 – 25/4/2005. 

 

 

RESEARCH PUBLICATIONS 

 

 

 Al-Wadhaf, Yahya H. and Noritah Omar. “Girls of Riyadh Narrating the “Class Velvet” in Saudi 

Arabia”Asiatic Journal, The International Islamic  University of Malaysia, 2020. (submitted) 

 Al-Wadhaf, Yahya H “A New Critical Reading of Abu Rupee” The Humanities & Social Sciences 

Review 3 (4) 2014.  

 Al-Wadhaf, Yahya H. “ A Critical Reading to a Short Story by Ramzia Al-Eryani”.Journal of Social 

Studies, University of Science &University, Vol.20 (41): Sept. 2014, pp. 7-26. 

 Al-Wadhaf, Yahya H. “Writing back to the Empire, Writing back to the Heart of Whiteness”. A 

paper presented at the international Conference “Writing Back: Language, Identity, Culture and 

Difference”. Qatar University, 18-19 May, 2014. 

 Al-Wadhaf, Yahya H. “English for Specific Purposes in the Yemeni Public Community Colleges 

between Theory and Practice” A paper presented at IJAS Conference (The International Conference 

of Arts & Sciences,  Freiburg, Germany ) 3–6/12/2013. 

 Al-Wadhaf, Yahya H. “The Stranger”: The Voice of Silence. A paper presented at the Euro-

American Conference for Academic Disciplines (Paris, 8-11 April, 2013). 

 Al-Wadhaf, Yahya H and Al-Shami, Ibrahim.  "Algarby Emran's Mushaf Ahmar  and the Pursuit of 

Fame". Conference of the International Journal of Arts & Sciences, CD-ROM. ISSN: 1943-6114 :: 

6(1):159–169 (2013). 

 Al-Wadhaf, Yahya H. A Modern Yemeni Short Story.  A Paper presented at  MICOLLAC 2012, The 

7
th
 Malaysian International Conference on Languages, Literatures and Cultures. 
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 Al-Wadhaf, Yahya H. and Noritah Omar . "Writing the Nation and its Other: The Emergence of 

Palestine in the Postcolonial Arabic Novel” 3L Journal of Language, Linguistics and Literature, 

School of Language Studies and Linguistics, Faculty of Social Sciences and Humanities, University 

Kebangsaan Malaysia. Vol 17 (Special Issue), 2011. 

 Al-Wadhaf, Yahya H. and Noritah Omar. “Identity Formation and Body-Land Association in They 

Die Strangers”. A Paper presented at  MICOLLAC 2007, The 5
th
 Malaysian International 

Conference on Languages, Literatures and Cultures. 

 Al-Wadhaf, Yahya H. and Noritah Omar. “Identity, Nationhood and Body Politics: Pathways into 

the Yemeni World of They Die Strangers” 3L Journal of Language, Linguistics and Literature, 

School of Language Studies and Linguistics, Faculty of Social Sciences and Humanities, University 

Kebangsaan Malaysia. Vol. 13, 2007. 
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Prof. Dr. Noritah Omar 
Prof. of English &Deputy Dean   (Student Affairs, Learning Support and Publication) 

(Student Affairs, Learning Support and Publication) School of Graduate Studies University 

Putra Malaysia. 

Telephon: +60123359806 

Email: nomar@upm.edu.my 

 

Prof. Michael Kgomotso Masemola 

Deputy Chair of Department of English Studies 

University of South Africa 

South Africa 

Email: MaseMK@unisa.ac.za 

 Mobile:0027824820044 

 

 Dr. Khalid Al-Shehari  

Department of English & Translation 

  Faculty of Arts  

Qatar University Qatar 

  Email: kshehari@qu.edu.qa  

Mobile: +974-77772921 
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