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 . االسم: أ.د. عبدهللا عبده إسماعيل أبوالغيث -

 م 15/7/1965تاريخ الميالد:  -

 تعز ـ اليمن مكان الميالد: مديرية شرعب السالم، محافظة  -

 الجنسية: يمني.  -

 كان العمل: جامعة صنعاء. م -

 جهة العمل: قسم التاريخ، كلية اآلداب والعلوم االنسانية.  -

 وحضارة قديمة.التخصص: تاريخ   -

 التخصص الدقيق: تاريخ الجزيرة العربية القديم. -

 . الرتبة: أستاذ -

 جامعة التخرج: جامعة صنعاء.  -

 . م2003سنة التخرج )الدكتوراه(:  -

 

 

 

   00967-1-200219: لفون المنزلت -

 00967-711730073الجوال:  -

 . اليمن -صنعاء -مكتب بريد الجامعة – 11854: ص.ب -

   :drabualghith@hotmail.comEmailميل: اإلي -

 

 

 

                                                                       .                                                                               بتقدير جيد جدا  م 1990ام ع ،جامعة صنعاء  -آلدابا كلية  -قسم التاريخ من -  تاريخ  بكالوريوس -

م، بتقدير  1998، عامجامعة صنعاء  -كلية اآلداب  -قسم التاريخ  من  ،في التاريخ القديم ماجستير -

  رسالته ، عنالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات األخرىمع التوصية بطباعة الرس  ،ممتاز

 شمالها خالل القرنين الثالث والرابع للميالد. : عالقة جنوب الجزيرة العربية بالموسومة

 المعلومات الشخصية: 

 : معلومات التواصل

  c . vسيرة ذاتية 

 للدكتور:عبد هللا أبو الغيث ـ أستاذ التاريخ والحضارة القديمة 
 

 

 : المؤهالت العلمية

mailto:drabualghith@hotmail.com
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بتقدير  م، 2003، عامجامعة صنعاء -كلية اآلداب   -، من قسم التاريخ في التاريخ القديم هادكتور -

بين   الته الموسومة: العالقاترس ى نفقة الجامعة، عنممتاز مع التوصية بطباعة األطروحة عل

 يرة العربية وشمالها خالل القرنين الخامس والسادس للميالد.جنوب الجز

 م. 2009عام  في مارس، إلى درجة أستاذ مشارك ترقية -

 م. 2014يوليو، عام  إلى درجة األستاذية في ترقية -

 

 

 

 الكتب المنشورة:  *

السادس   الثالث إلى القرنالقرن من  وشمالها العالقات السياسية بين جنوب الجزيرة العربية -  

 م. 2004،  1، ط)جزئين( للميالد

 م.2004، 1ط ،بالد العرب في التاريخ القديم -  

 

 :المنشورة األبحاث* 

الجذور التاريخية لبعض المظاهر السلبية في المجتمع اليمني مع بعض الحلول المقترحة لها، مقدم   -

 م. 2004 إلى مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية مع أبحاث مماثلة من عدة باحثين، 

 م.2006، 29ث الميالدي، مجلة اإلكليل، العدداألوضاع السياسية في دولة سبأ خالل القرن الثال  -  

 إلـى  مقـدم  ،وعالقتهـا بـاليمن.. دراسـة مـن خـالل النقـوا واألثـار  دولة كنـدة فـي دهرهـا الثـاني  -  

وتـم   ،م2004  بتمبر،سـ  صـنعاء،  المقـام فـي جامعـة  ة،ـمنيــيـارة الـس للحضـامـي الخــدولر الـمالمؤت

 م.2005  ،ادر عن المؤتمرـاب الصـتـره في الكـنش

مقدم إلى مؤتمر الوحدة اليمنية   االستثناء؟؟ الوحدة اليمنية في التاريخ.. هل كانت األصل أم -  

 .م، وتم نشره في الكتاب الصادر عن المؤتمر 2007 مايو، جامعة إب، المقام في ،واأللفية الثالثة 

)عاد، ثمود،   حول حضارات األقوام العربية العتيقة رة العربية القديمة.. رؤية تاريخيةفجر الحضا -  

جامعة بغداد،  -اآلداب، تصدر عن كلية اآلداب  لة ، مجمدين(.. دراسة من خالل النصوص والمصادر

 م. 2009، 88 العدد

تحليالت التاريخية ة والبين الشواهد األثريصل الحضاري القديم في منطقة تعز االزدهار والتوا -

 ، جامعة تعز المقام في  على مر العصور، عاصمة اليمن الثقافية تعز :مقدم إلى مؤتمرالمقارنة، 

 .م2010 ، وتم نشره في الكتاب الصادر عن المؤتمرم2009،مايو

  ى مؤتمر التبادل الثقافي بين اليمن والهند،مقدم إل اري اليمني القديم وصالته بالهند،النشاط التج -

، تم نشره في مجلة م2010، فبراير،  اللغة اإلنجليزية واللغات الشرقية، حيدر اباد جامعة المقام في

 م. 2011، 55العدد  التاريخ العربي، تصدر عن جمعية المؤرخين المغاربة، الرباط،

ة سة مقارنة مع المعجم السبئي، مجلالمعاصرة.. درا ألفاظ يمنية قديمة في لهجة مخالف شرعب -

 م. 2013، 49المركز اليمني للدراسات االستراتيجية، العدد  ، تصدر عن العصر شؤون

 : ج العلمياإلنتا 
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لعالقات   إلى الندوة العالمية ، مقدمالُكتاب اإلغريق عن جنوب جزيرة العرب قراءة تاريخية لتدوينات -

ديسمبر  الجزيرة العربية بالعالمين اليوناني والبيزنطي، المقامة في جامعة الملك سعود، الرياض،

 م. 2013، 47 مجلة شؤون العصر، العددتم نشره في ، م2010

لطبيعة العالقات التي ربطت بين الشعوب السامية، مجلة  السيطرة اآلشورية على سوريا.. صورة -

 . م2013، 4، العدد 34، جامعة صنعاء، المجلد كلية اآلداب 

وعالقتها  نقا مسنديرة في حملة أبرهة الحبشي على منطقة وسط الجزيرة العربية المذكو -

،  ( للدراسات التاريخية معاد) مقبول للنشر في مجلة القرآن الكريم، بحملته على مكة المذكورة في 

 .م2018المملكة العربية السعودية، 

 . (قيد التأليف  وأبحاث كتبللباحث ) -

 

 : المؤتمرات والندوات *

 ارجية، منها: مشارك في العديد من المؤتمرات والندوات الداخلية والخ

 .م2004 أغسطس ،اليمن -، عقد في جامعة صنعاء ة المؤتمر الدولي الخامس للحضارة اليمني -

 م.2007، أبريل اليمن -، عقد في جامعة عدنالمؤتمر الدولي السادس للحضارة اليمنية  -

 .م2009مايو اليمن،  -مؤتمر تعز عاصمة اليمن الثقافية على مر العصور، عقد في جامعة تعز -

  -حيدر أباد -الثقافي واللغوي بين الهند واليمن، عقد في جامعة اللغة اإلنجليزية مؤتمر التبادل -

 م. 2010الهند، فبراير 

  -والبيزنطي، عقد في جامعة الملك سعود جزيرة العربية بالعالمين اليونانيال الندوة العالمية لعالقات -

 م. 2010ديسمبر  السعودية، -الرياض

 

 : ألكاديمية ا الخبرات* 

 حتى اآلن. -م 2014 جامعة صنعاء، -  في مجلس كلية اآلداب ممثل األساتذة -

 حتى اآلن. -م 2014جامعة صنعاء، في مجلس  ممثل األساتذة -

 حتى اآلن. - 2014 ،داب اللجنة األكاديمة في كلية اآلومقرر عضو  -

 م. 2014 - 2009، جامعة صنعاء -في مجلس كلية اآلداب األساتذة المشاركين ممثل  -

 .م(2012 - 2003المشرف األكاديمي لقسم التاريخ ) -

 م 2014عضو لجنة معالجة مشاكل األقسام العلمية في كلية اآلداب،  -

 . م2016عضو لجنة إعداد الئحة المراكز العلمية والبحثية في جامعة صنعاء  -

 م.2017والبحثية في جامعة صنعاء  عضو لجنة تقييم المراكز العلمية -

 

 : هاالمقررات التي درس*

 تاريخ اليمن القديم.  -

 تاريخ العرب القديم.  -

 تاريخ الشرق القديم.  -



4 
 

 تاريخ العصر الهلنسي. -

 تاريخ الحبشة وشرق أفريقيا القديم.  -

 مختار من التاريخ القديم.   موضوع -

 تاريخ الجزيرة العربية القديم ) للدراسات العليا(.  -

 

 عليها:  شرفم ل العلمية الالرسائ*

في  في اليمن القديم.. دراسة تاريخية )رسالة ماجستير( تمت المناقشة الوظائف السياسية والدينية -

 م. 2011فبراير 

إلى ظهور اإلسالم )رسالة ماجستير( تمت  العالقات الخارجية لعمان من مطلع األلف األول ق.م  -

 م. 2016المناقشة في أكتوبر 

ذي ريدان وحضرموت ويمانة وأعرابهم في الطود وتهامة )رسالة اليمن في عصر ملوك سبأ و -

 ماجستير(. 

 مراحل توحيد اليمن القديم من القرن األول إلى القرن السادس الميالدي )أطروحة دكتوراه(.  -

 دكتوراه(. األقيال ودورهم السياسي في عصر ملوك سبأ وذي ريدان )أطروحة -

في  تمت المناقشة حة دكتوراه(تطبيقية على دولة سبأ )أطرو الِملكية في اليمن القديم.. دراسة -

 م. 2017أغسطس 

إلى منتصف األلف األول م )رسالة  العالقات التجارية بين اليمن والهند من مطلع األلف األول ق.م  -

 ماجستير(. 

 النقوا وكتب األنساب.. دراسة تاريخية معجمية )أطروحة دكتوراه(. القبائل العربية بين -

 في عصر سبأ وذي ريدان )أطروحة دكتوراه(. ع السياسية لدولة حميراألوضا -

 م )رسالة ماجستير(. 575-518اليمن في ظل االحتالل الحبشي  -

للعديد من   )إلى جانب االشتراك في لجان مناقشة في جامعة صنعاء وغيرها من الجامعات اليمنية -

 رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه(. 

 

 التدريبية:  الدورات* 

 دورة في طرق التدريس. -

 دورة في أساسيا الحاسوب.  -

 

 

 

 

 

 

 


