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Educational Background  

  .د. عبد الحكيم عبد الحق محمد سيف الدينأ

 جامعة  -كلية اآلداب والعلوم –قسم العلوم اإلنسانية  –والحضارة اإلسالمية  أستاذ التاريخ اإلسالمي

 قطر.

  (عباسيالموي واألتاريخ التاريخ اإلسالمي المبكر )التخصص. 

 لى دكتوراه الفلسفة في التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية، مرتبة الشرف األولى، من ع حصل

 .2004عام  العربية مصرجمهورية جامعة المنصورة، 

 م2010إلى درجة أستاذ مشارك في التاريخ اإلسالمي وحضارته  ترقى.  

 م.2019إلى درجة أستاذ في التاريخ اإلسالمي وحضارته  ترقى 

 

Research Interests   العباسي السيما المبكر العصر. 

 .بحوث تاريخ الوقف اإلسالمي 

 حضاريةلعصر الدولة الرسولية في اليمن؛ التركيز على الجوانب ا. 

  في و العلمي ، دور المرأة في الوقفة في اليمنالمرأة في التاريخ اإلسالمي عصر الدولة الرسولي

 السياسية.الحياة 

 .تاريخ مدينة تعز في العصر اإلسالمي 

 ي السادس عشر الميالدي.عدد من البحوث في التاريخ اإلسالمي المتأخر. القرن العاشر الهجر 

Publications (Selected)    مجلة اليمن، جامعة 2018، 39التحالفات البرتغالية مع القوى اإلقليمية للسيطرة على الجزيرة العربية، العدد ،

 عدن، عدن.

  م.2016(، تموز 4أة الرسولية في مدينة زبيد، اسُتقبل في مجلة أسطور ، العدد )األوقاف العلمية للمر 

 تعز عاصمة الرسول والرسوليين(، حولية كلية اآلداب، جامعة .) ظهور مدينة تعز وانتقال العاصمة الرسولية إليها

 م. 2014 /8تعز،

 م.2014عدن،جامعة  ،ضوء الوقفية الغسانية، مجلة سبأ املدرسة الظاهرة في تعز في 

 م2012ة )املؤيدية( في تعز، حولية كلية اآلداب تعزمدرسة سالم. 

 ( القاهرة، 19أثر املرأة في الحياة السياسية في العصر الرسولي، مجلة املؤرخ العربي، العدد ،)م.2012 

  عاصمة اليمن )تحرير كتاب املؤتمر العلمي األول لكلية اآلداب جامعة تعز ومؤسسة السعيد للعلوم والثقافة، تعز

 م.2010 على مر العصور (الثقافية

  ،م.2009كتاب العلماء والسلطة، صادر عن املكتب الجامعي الحديث، اإلسكندية 

  ،م.2009دار عدن للطباعة والنشر، تعز، في تاريخ العصر العباس ي األول 



 

 

 

 

 اية العصر العباس ي األول، مجلة املؤرخ العربي، اتحاد املؤرخين العرب، مكانة أهل الذمة في املجتمع اإلسالمي حتى نه

 م . 2008، مارس القاهرة، العدد السادس عشر 

  ،جهود العلماء في تنمية الحياة االقتصادية في العصر العباس ي األول، ،كتاب ندوة اتحاد املؤرخين العرب، القاهرة

 م.  2007

 قيقة التاريخية وظلم املؤرخين، مجلة املؤرخ العربي ، اتحاد املؤرخين العرب ، املتوكل على هللا العباس ي بين الح

 .م 2007القاهرة ، العدد الخامس عشر، مارس 

Research Awards   

  عن تحرير االثقافية درع امللحقية 
ً
 م.2014كتاب تعز العاصمة الثقافية. يناير  لسعودية بصنعاء، تكريما

  م2012جائزة ودرع التميز العلمي من جامعة تعز. 


