
 

 ) العربي (نموذج السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء

 

 :البيانات الشخصية

 الهجري  احمد لدكتور:عبدالحكيم عبدالمجيدا

والعلوم  كلية اآلداب  -في قسم التاريخ والعالقات الدولية  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر
 .جامعة صنعاء اإلنسانية,

 م.3102مشارك فبراير ترقى الى استاذ -

 م.00/6/3133ترقى الى استاذ في  -

 م.3130رئيس قسم التاريخ والعالقات الدولية منذ العام مايو -

 :التعليم

 .0891( ليسانس آداب قسم تاريخ جامعة صنعاء 0

 م.0881( ماجستير تاريخ حديث ومعاصر) بامتياز( كلية اآلداب جامعة صنعاء 3

ومعاصووووور )امتيوووووواز موووووول مرتلوووووة الشوووووورع ا ولووووووى( كليوووووة اآلداب جامعووووووة صوووووونعاء ( دكتووووووراي توووووواريخ حووووووديث 2
 م.3112يونيو

 :الخبرات

 م.3110كتابا في تاريخ اليمن الحديث )مجلدين( صادر عن مؤسسة اإلمام زيد  قمت بإعداد# 



 

 حقيقداد كتابا في تاريخ اليمن تحت عنوان)النبذة المشيرة الى جمل من عيون السيرة( دراسة وتع# قمت بإ

 م.31130صادر عن مؤسسة اإلمام زيد 

 م.3101# قمت بإعداد موسوعة السياحة اليمنية)مل أخرون(:وزارة السياحة ,صنعاء,

 .#   شارك في العديد من الدورات اإلعالمية في الداخل والخارج )سوريا...مصر(

جامعووووة صوووونعاء  فووووي اإلعووووداد للنوووودوة حووووول أاميووووة الحتوووواق علووووى المخ و ووووات التووووي انعقوووودت فووووي ت# شووووارك
 م3112مارس

فووووي الوووودورة التدريبيووووة ا ولووووى فووووي مجووووال فنرسووووة المخ و ووووات وترميمنا)ن مووووت بجامعووووة صوووونعاء  ت# شووووارك
 م.3119بالتعاون مل مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدولة ا مارات الغربية المتحدة( عام

 :المؤتمرات والورش

 م3112في المؤتمر الخامس للحضارة اليمنية الذي أعدته جامعة صنعاء في أغس س  ت# شارك

 م.2/3111في الندوة العربية حول موضوع االرشيتات العربية بين الواقل وال موح صنعاء  ت# شارك

 م .3111# شارك في المؤتمر السادس للحضارة اليمنية الذيأعدته جامعة عدن ابريل 

تدريبيووووة ا ولووووى فووووي مجووووال فنرسووووة المخ و ووووات وترميمنا)ن مووووت بجامعووووة صوووونعاء فووووي الوووودورة ال ت# شووووارك
 م.3119بالتعاون مل مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدولة ا مارات الغربية المتحدة( عام

فوووي موووؤتمر العالقوووات التركيوووة اليمنلوووة :مناقشوووة اللعووود التاريخي)ن متوووه جامعوووة العلووووم والت نولوجيوووا  ت# شوووارك
 م3119يناير 32 -33ون مل جامعة التاتح التركية( بالتعا

-31فووي الموؤتمر ا ول ل ليووة اآلداب جامعوة تعووز )تعزعاصوومة الويمن الثقاايووة علوى موور العصووور(  ت# شوارك
 م.3118مايو39



 

-06فوووي النووودوة الدوليوووة: الووويمن فوووي العنووود العثمووواني التوووي أعقووودت فوووي صووونعاء فوووي التتووورة) ت# شوووارك
 م(01/03/3118

ي )ندوة النمداني...قراءات معاصرة( التي انعقدت في كلية االداب والعلوم االنسانية ف ت# شارك
 .م(3101ابريل 30-31جامعة صنعاء في التترة)

# شاركت في المؤتمر العلمي ا ول في مدينة اوشاك التركية تحت عنوان)الحكم الثماني ا ول في 
 م.3101اليمن( مارس 

 م.3130مارس 31-32ا ول لجامعة الحديدة خالل التترة # شاركت في المؤتمر العلمي 

 البحوث واألوراق العلمية:

مجلوة الواوائق  اليات ت وير ارشويتات العربيوة السوتيعاب مت للوات التقودم التقنوي فوي مجوال ن وم المعلوموات, -
,السوووونة 31العربية.مجلوووة سوووونوية يصوووودراا التووورع االقليمووووي العربووووي للمجلووووس الووودولي لالرشووووي )عربيكا(, العوووودد

 م.3111

م(:  المووووووؤتمر السووووووادس للحضووووووارة اليمنيووووووة 0129-0102المحوووووواوالت البرتغاليووووووة لالسووووووتيالء علووووووى عوووووودن) -
 م3111الذيأعدته جامعة عدن ابريل 

 -0613سياسووة جعتوور باشووا فووي ارسوواء دعووائم السوول ة العثمانيووة فووي الوويمن خووالل الوجووود العثموواني االول ) -
 م.0100وم االجتماعية واالنسانية)مجلة علمية محكمة( , العدد السابل,م(: مجلة جامعة صنعاء للعل0606

-ابريوووووووول 69التمووووووووردات القبليووووووووة خووووووووالل الحكووووووووم العثموووووووواني االول للوووووووويمن, : مجلووووووووة الثوابت,صوووووووونعاء,العدد -
 م. 3103يونيو,

ة الثالثوة العودد الثوامن والشرون,السون ,صونعاء,االيمان مجلوة الشورعية الدسوتورية والمشوند السياسوي فوي الويمن:-
 م.3100,مايو,



 

 العووووودد ,صووووونعاء,االيمان مجلوووووة الشووووولاب وابجوووووديات االزموووووة الو نيوووووة اليمنيوووووة المعاصووووورة والووووووالء الوووووو ني: -
 م.3100الثالاون,يوليو,

,السوووووووونة الثالثووووووووة   29العوووووووودد   ,صوووووووونعاء,االيمان مجلووووووووة الحكووووووووم الرشوووووووويد اسوووووووواس بنوووووووواء الدولووووووووة الحديثووووووووة: -
 م.3103,مارس,

 م.3103, السنة الرابعة,مايو,21العدد  ,صنعاء,االيمان مجلة والحلول: القضية الجنوبية..الواقل -
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Personal Information: 

Dr. Abdul Hakim Abdul Majeed Ahmed Al Hajri 

Professor of Modern and Contemporary History in the Department of 

History and International Relations - College of Arts and Humanities, 

Sana'a University. 

Promoted to Associate Professor in February 2013. 

 
                Promoted to   Professor in   2022    

Summary:(A brief profile Summary of the faculty member at least 3 lines) 

Head of  the Department of History and International Relations 

 
Education: 

1- Bachelor of Arts and Humanities, Department of History, Sana'a 

University, 1985. 

2- MA in Modern and Contemporary History (with distinction), Faculty of 

Arts and Humanities, Sana'a University, 1997. 



 

3- Ph.D. in Modern and Contemporary History (Distinction with First Class 

Honors), Faculty of Arts and Humanities, Sana'a University, June 2004. 

Experience: 

# I wrote a book on the modern history of Yemen (two volumes) issued by 

Imam Zaid Foundation 2001. 

# I prepared the Yemeni Tourism Encyclopedia (with others): Ministry of 

Tourism, Sana'a, 2010. 

# Participated in many media sessions at home and abroad (Syria ... Egypt) 

# I participated in the preparation of the symposium on the importance of 
preserving manuscripts, which was held at Sana'a University in March 2003. 

# I participated in the first training course in the field of cataloging and 

restoring manuscripts (organized at Sana'a University in cooperation with 

the Juma Al Majid Center for Culture and Heritage in the United Arab 

Emirates) in 2008. 

# 21 years of teaching experience in the Department of History and 

International Relations, College of Arts and Humanities, Sana'a University. 

Conferences and Workshops: 

# I participated in the Fifth Conference for Yemeni Civilization, which was 

organized by the University of Sana'a in August 2004. 

# I participated in the Arab symposium on the subject of Arab archives 

between reality and ambition, Sana'a 3/2005. 

# I participated in the Sixth Conference on Yemeni Civilization, which was 

organized by the University of Aden, April 2007. 

# I participated in the first training course in the field of cataloging and 

restoring manuscripts (organized at Sana'a University in cooperation with 

the Juma Al Majid Center for Culture and Heritage in the United Arab 

Emirates) in 2008. 

# Participated in the Yemeni Turkish Relations Conference: Discussing the 

Historical Dimension (organized by the University of Science and 

Technology in cooperation with Al-Fateh University of Turkey) January 22- 

23, 2008. 

# Participated in the first conference of the Faculty of Arts, Taiz University 

(Taiz, the cultural capital of Yemen throughout the ages), May 25-28, 2009. 



 

# I participated in the International Symposium: Yemen in the Ottoman Era, 

which was held in Sana'a during the period (16-17 / 12/2009) 



 

# I participated in (Al-Hamdani symposium ... contemporary 

readings) that was held at the College of Arts and Humanitarians, 

Sana'a University, in the period (20-21 April 2010). 

# Participated in the first scientific conference of Al-Hodiedah 

University during the period 23-25 March 2021. 

 

 
Research and scientific papers: 

- Mechanisms for developing Arab archives to accommodate 

the requirements of technical progress in the field of 

information systems, The Arab Documentation Magazine, an 

annual magazine issued by the Arab Regional Branch of the 

International Archives Council (Arabica), Issue 25, 2005. 

- Portuguese Attempts to Conquer Aden (1513-1538): The Sixth 

Conference on Yemeni Civilization, prepared by the University of 

Aden, April 2007. 

- Jaafar Pasha’s policy of laying the foundations of Ottoman 

power in Yemen during the first Ottoman presence (1602-

1616): Sana'a University Journal for Social and Human 

Sciences (a scientific refereed journal), Issue No. 7, 1011. 

- Tribal rebellions during the first Ottoman rule of Yemen, 

Al Thawabit Magazine, Sanaa, Issue 68 April-June, 2012. 

- Constitutional legitimacy and the political scene in 

Yemen: Al-Iman Magazine, Sana'a, Issue 28, third-year, 

May 2011. 

-Youth and the ABCs of the Contemporary Yemeni National Crisis 

and National Loyalty: Al-Iman Magazine, Sanaa, Issue 30, July 

2011. 

- Good governance is the basis for building the modern 

state: Al-Iman Magazine, Sanaa, Issue 38, Third Year, 



 

March 2012. 

- The Southern Issue ... Reality and Solutions: Al-Iman 

Magazine, Sanaa, Issue 40, Fourth Year, May 2012. 
 


