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 االستاد الدكتىر عبدالعزيز صالح بي حبتىر

  

 م.8/8/1955تارٌخ المٌالد :          -

 غرٌر/ غٌل حبان محافظة / شبوة . مكان المٌالد : قرٌة          -

الحالة االجتماعٌة :متزوج وأب لرامً ورنا ورؤى           -
 ورندا وروٌدا .

  

 :املراحل التعليمية أوالً :     

  

 م.1970درس المرحلة االبتدائٌة فً مدٌنة عزان محافظة/ شبوة           -

 م .1972درس المرحلة اإلعدادٌة فً مدٌنة نصاب محافظة/ شبوة عام           -

 م.1975فً مدٌنة زنجبار محافظة/ أبٌن عام   درس المرحلة الثانوٌة          -

ة االقتصاد واإلدارة ، جامعة حاصل على درجة البكالورٌوس من كلٌ          -
 م .1981عام  عدن 

حاصل على درجة الماجستٌر من جامعة االقتصاد فً برلٌن جمهورٌة ألمانٌا           -
 م.1988الدٌمقراطٌة عام 

ألمانٌا   جمهورٌة  –حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة التجارة الٌبزج           -
 م .1992عام   -االتحادٌة 

حاصل على اللقب العلمً أستاذ مشارك من مجلس جامعة عدن بموجب نظام       -
 م .1997الترقً العلمً فً عام

حاصل على اللقب العلمً "أستاذ" من مجلس جامعة عدن بموجب الئحة       -
 م .2001الترقً العلمً بالجامعة فً عام 
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 الىظبئف واملنبصب التي شغلهب: ثبنيًب:      

  

  . م جامعة عدن 1993رئٌس قسم إدارة األعمال كلٌة االقتصاد واإلدارة عام      (1

( شغل منصب نائب رئٌس جامعة عدن للشئون المالٌة واإلدارٌة لمدةعامٌن للفترة 2

 م .1996 -م1994

 -1996( قائم بأعمال األمٌن العام لجامعة عدن لمدة خمس سنوات خالل الفترة 3

 م .2000

( ُعٌن بقرار جمهوري نائباً لرئٌس جامعة عدن لشئون الطالب لمدة ست سنوات خالل 4

 م .2001 –م 1996الفترة 

إلى ٌونٌو  2001( ُعٌن بقرار جمهوري نائباً لوزٌر التربٌة والتعلٌم فً أبرٌل 5

 م.2008

 م وما زال ٌمارس مهامه.2008( ُعٌن بقرار جمهوري رئٌساً لجامعة عدن منذ ٌونٌو 6

      

 

 العضىية يف اجملبلس واهليئبت احمللية والعربية والدولية : :ثبلثبً     

 

( عضو المجلس التنفٌذي لإلتحاد الوطنً العام لطالب الٌمن ) مجلس محافظة 1

 م .1974-1973    شبوة(

 -1978 ( سكرتٌر المجلس التعلٌمً فً اتحاد الطالب بكلٌة االقتصاد واإلدارة للفترة 2

 م .1981

 م .1981-1978( عضو مجلس كلٌة االقتصاد واإلدارة للفترة 3

 م .2001 -1996ب جامعة عدن للفترة ( رئٌس مجلس شؤون طال4

المملكة األردنٌة  –عمان  –( عضو المجلس العربً لتدرٌب طالب الجامعات العربٌة 5

 م.2001 -1996الهاشمٌة للفترة 

 م.2001 -1994( نائب رئٌس مجلس جامعة عدن للفترة 6

 م.2006 -2004( عضو لجنة جائزة مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج بالرٌاض للفترة 7
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 –  االٌسٌسكو(( نائب رئٌس المجلس التنفٌذي للمنظمة اإلسالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة )8

 م.2006-2003المملكة المغربٌة للفترة  -الرباط 

 م.2008 -2001 المملكة المغربٌة ، للفترة –( عضو المجلس التنفٌذي لألٌسٌسكو الرباط 9

الرٌاض  -لتربٌة لدول مجلس التعاون الخلٌج العربً( عضو فً المجلس التنفٌذي لمكتب ا10

 م .2008 -2002المملكة العربٌة السعودٌة ، للفترة  –

سورٌا  -( عضو المجلس اإلستشاري للمركز العربً للدراسات اإلستراتٌجٌة ، دمشق11

 م .2001 -1994للفترة 

 -2002الجمــهورٌة الٌمــنٌة ، للفــترة  –( رئٌس اللجنة الوطنٌة للتعلٌم للجمٌع 12

 م.2008

 -2001( رئٌس اللجنة العلٌا لإلمــتحانات األساســٌة والــثانــوٌة العامة ، للفترة 13

 م.2008

 .م2005 -2001للفترة –الجمهورٌة الٌمنٌة  –( رئٌس اللجنة العلٌا لمعادلة الشهادات 14

 حتى اآلن . 2007  ( عضو مجلس الشرف لملتقى الرقً والتقدم صنعاء ، للفترة منذُ 15

( رئٌس اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر العلمً الرٌاضً لوزارات التربٌة والتعلٌم فً الوطن 16

 م.2007العربً ورئٌس اللجنة العلمٌة للمؤتمر أغسطس 

اإلدارٌة واالقتصادٌة الصادرة عن الجمعٌة ( رئٌس تحرٌر المجلة العلمٌة المحكمة للعلوم 17

 . م حتى اآلن 2008العلمٌة لمنتسبً وخرٌجً كلٌتً اإلقتصاد والعلوم اإلدارٌة منُذ 

صنعاء للفترة  –( نائب رئٌس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسً 18

      م.2008 -2001

عدن ،  -ثاث والتجهٌزات المدرسٌة ( نائب رئٌس مجلس إدارة المؤسسة العامة لأل19

    م.2008 -م2001  للفترة

     م.2008 -م2002( رئٌس اللجنة العلٌا لعٌد المعلم خالل الفترة 20

- 2001صنعاء للفترة –( نائب رئٌس مجلس إدارة مركز البحوث والتطوٌر التربوي 21

 م.2008  

الثانوي المدعوم من  –ساسً األ ( نائب رئٌس لجنة التسٌٌر لمشروع تطوٌر التعلٌم22

     م. 2008-م2001خالل الفترة  البنك الدولً  المانحٌن قبل 
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 -2003وتعلٌم الكبار للفترة   ( رئٌس اللجنة العلٌا للمناهج الدراسٌة لمحو األمٌة23

  م.2008

 م(2011م وحتى  2008( عضو المجلس التنفٌذي إلتحاد الجامعات العربٌة منذ العام )24

 م وحتى اآلن ( 2008منذ العام )  و إتحاد الجامعات العربٌة ومقره عَمان( عض25

  م .2010( رئٌس للمؤتمر العلمً الرابع لجامعة عدن 26

( رئٌس اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمرات العلمٌة بمناسبة الذكرى المئوٌة لكل من 27

 :ـ

 م .2008العالمة محمد سالم البٌحانً عام  -         

 م2009األستاذ/ أحمد النعمان  -        

 م .2009رئٌس جائزة جامعة عدن للدورة السابعة  -        

 م2011للمفكر علً أحمد باكثٌر -        

 م .2012الشٌخ / باحمٌش  -        

 م.2012رئٌس جائزة جامعة عدن للدورة الثامنه   -        

 

 

 املؤلفبت من الكتب : رابعًب:     

إدارة عملٌات الخصخصة وأثرها فً اقتصادٌات الوطن العربً ) دراسة مقارنة(  -1

اإلمارات العربٌة المتحدة ، عام –دار شركة الشاهر للكتب والقرطاسٌة أبو ظبً   الناشر:

 م .1997

جربة جامعة عدن ( الناشرة دار جامعة عدن للطباعة والنشر ، اإلدارة الجامعٌة ) ت -2

 م .1997عام

المملكة  –أصول ومبادئ اإلدارة العامة ، الدار العلمٌة الدولٌة للنشر والتوزٌع، عمان  -3

–األردن  –والطبعات المتتالٌة لدار المسٌرة  1م . ط2000األردنٌة الهاشمٌة األردن، عام 

 عمان .
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المملكة  –رة العامة المقارنة، الدار العلمٌة الدولٌة للنشر والتوزٌع، عمان نظرٌة اإلدا -4

–األردن  –والطبعات المتتالٌة لدار المسٌرة  1م . ط2000األردنٌة الهاشمٌة األردن، عام 

 عمان .

م الناشر: مركز 2001نظرٌة اإلدارة العامة فً الدولة العربٌة اإلسالمٌة ، طبع عام  -5

 بحوث الٌمنً ،صنعاء ، الجمهورٌة الٌمنٌة .الدراسات وال

جذور الحضارة اإلسالمٌة )اإلدارة العامة( فً الدولة العربٌة اإلسالمٌة باللغة  -6

 –م 2002ترجمة األستاذ/ بشٌر محمد خان الناشر: مطابع الكتاب المدرسً عام   اإلنجلٌزٌة

 الجمهورٌة الٌمنٌة . –صنعاء 

المستقبل ، الناشر: مركز البحوث والتطوٌر التربوي ، صنعاء  ركتاب التربٌة والتعلٌم جس -7

محمد خان طبع فً  م مع ترجمة للكتاب باللغة اإلنجلٌزٌة ، ترجمة األستاذ/ بشٌر2002عام 

 الجمهورٌة الٌمنٌة . -م ، صنعاء 2003مطابع الكتاب المدرسً عام 

م الناشر : 2004ة األولى عام إدارة جدٌدة فً عالم متغٌر الطبع–اإلدارة اإلستراتٌجٌة  -8

م الناشر: دار المسٌرة 2007دار المسٌرة ،المملكة األردنٌة الهاشمٌة ، ثم الطبعة الثانٌة عام 

 م لنفس دار النشر .2011عمان المملكة األردنٌة الهاشمٌة والطبعة الثالثة العام –

أ.د/ عبد  االشتراك مع كتاب واقع ضمان الجودة للبرامج األكادٌمٌة لكلٌات جامعة عدن ب -9

الوهاب عوض كوٌران .مدٌر مركز التطوٌراألكادٌمً ، أ. مشارك / عبد المجٌد عبدهللا 

العراسً مدٌر عام التخطٌط والمتابعة والتقٌٌم صادر عن دار جامعة عدن للطباعة والنشر 

 م2010عام 

 

 

 األحببث والدراسبت العلمية :: خبمسبً   

 م.15/8/1996االستثمار فً الٌمن بٌن مزاٌا القانون ومصاعب الواقع ) عدن( فً  -1

 الجمهورٌة الٌمنٌة .-المنطقة الحرة / عدن -2

 م.1990 -1839للفترة  –الدولة واإلدارة فً الٌمن  -3

 ة حرة ، وتأثٌرها على اقتصاد الٌمن .عدن كمنطق  -4

اإلدارة العامة فً الدولة العربٌة اإلسالمٌة التطبٌقٌات العملٌة فً العصر األموي والعصر  -5

 العباسً .
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خصوصٌة دور القٌادات اإلدارٌة التربوٌة فً المسٌرة العلمٌة للجامعات " تجربة جامعة  -6

القٌادات اإلدارٌة فً تنمٌة المؤسسات فً "دراسة قدمت للحلقة الدراسٌة حول دور  عدن

 م .1995سبتمبر  -الوطن العربً عدن

 ندوة مستقبل الوطن العربً ودور جامعة الدول العربٌة :ـ -7

ورقة عمل علمٌة بعنوان"" مساهمة فً الحوار حول واقع وتحدٌات ومستقبل الجامعة  -

 م.1997عام  مارات العربٌة المتحدةالعربٌة"" قدمت فً الندوة المنعقدة فً أبو ظبً دولة اإل

دراسة فً واقع اإلدارة  –اإلدارة العربٌة على مشارف القرن الواحد والعشرٌن  –الدولة  -8

م اإلمارات العربٌة 1997/نوفمبر 24-22 –العربٌة المعاصرة وآفاق تطورها رأس الخٌمة 

 المتحدة .

بحث علمً بعنوان النماذج اإلستراتٌجٌة االستثمارٌة للجامعات . ) نموذج جامعة عدن(  -9

 م.1999

م 2003ورقة عمل علمٌة بعنوان"" التربٌة الوقائٌة"" قدمت للندوة المنعقدة عام  -10

 م .2003المملكة العربٌة السعودٌة عام  –بمدٌنة جدة 

ٌة المعرفٌة فً المجتمع العربً( قدمت لمؤتمر والتنم ورقة عمل علمٌة بعنوان )التغٌر -11

م . 2004الحوار العالمً حول إقامة مجتمع المعرفٌة فً الوطن العربً المنعقد فً فبراٌر 

 جمهورٌة ألمانٌا االتحادٌة . –برلٌن 

التعلٌم فً التنمٌة( قدم لمنتدى آسٌا وحوض الباسٌفٌك  ورقة علمٌة حول ) دور -12

 م .2006الصٌن  –فً بكٌن    تعلٌملموضوعات التربٌة وال

ندوة كلٌتً  –ورقة علمٌة حول األزمة المالٌة العالمٌة وأثرها على االقتصاد الٌمنً  -13

 م .2008بجامعة عدن فً العام  –االقتصاد والعلوم اإلدارٌة 

 

 

 احملبضرات واإلشراف العلمي : سبدسًب:    

أ( ٌحاضر طالب البكالورٌوس والماجستٌر فً علوم اإلدارة اإلستراتٌجٌة واإلدارة العامة فً   

جامعة عدن وكذلك فً كل من دولتً اإلمارات العربٌة المتحدة والمملكة األردنٌة الهاشمٌة 

للطالب من هذٌن البلدٌن الملتحقٌن ببرنامج جامعة عدن األكادٌمً لنظام االنتساب الموجه 

بعد ، فضالً عن محاضرات فً المعهد الدبلوماسً التابع لوزارة الخارجٌة والكلٌات عن 

الحربٌة والعسكرٌة التابعة لوزارتً الدفاع والداخلٌة ، وأشرف على عدد من رسائل 
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الماجستٌر ، ترأس العدٌد من لجان الدفاع عن أطارٌح الماجستٌر فً الجامعات الٌمنٌة ، وكان 

 علمٌة لرسائل الدكتوراه والماجستٌر .عضواً فً اللجان ال

  ٌحاضر فً عدد من الجامعات الٌمنٌة . ب( 

مؤتمر الحوار الوطنً الشامل فً  -االوضاع االقتصادٌة والسٌاسٌة ج( قدم محاضرة حول )

 6 جمهورٌة روسٌا اإلتحادٌة بتارٌخ –بكلٌة اإلستشراق بجامعة سانت بطرس بورج   (الٌمن

 .  م 2013دٌسمبر 

المانٌا اإلتحادٌة حول الحوار  -د( قدم محاضرة فً مركز مورٌتز شلٌك بجامعة روستك 

 . م2014فبراٌر  25 ( فً تارٌخطرٌق آمن للتغٌرالوطنً فً الٌمن )

 

 

   :  الشهبدات العلمية:سببعبً 

حاصل على دبلوم فً العلوم العسكرٌة لمدرسة الملٌشٌا بعدن أثناء الدراسة بالمرحلة        -

 . م( 1974الثانوٌة )

 –برلٌن  –م 1990حاصل على شهادة التفوق العلمً من جامعة االقتصاد العلٌا عام        -

 جمهورٌة ألمانٌا االتحادٌة .

ز تطوٌر المؤسسات وإعداد القادة عام حاصل على دبلوم فً اإلدارة الدولٌة من مرك       -

 م .1997

 م.1997عام  حاصل على الزمالة من الجمعٌة األوروبٌة للتروٌج والتسوٌق        -

حاصل على درع مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج بمناسبة األسبوع التربوي األول     -

 الجمهورٌة الٌمنٌة . –م، صنعاء 2005عام 

م . حول كتاب 2003من الجامعة األمرٌكٌة العالمٌة عام  –حاصل على شهادة علمٌة       -

 التربٌة والتعلٌم جسر المستقبل .

 م.2006حاصل على درع جامعة عدن لإلسهامات فً إرساء التقالٌد األكادٌمٌة عام        -

 -ٌن الشعبٌة حاصل على شهادة علمٌة من المكتبة الوطنٌة المركزٌة ، جمهورٌة الص       -

 م.2006بكٌن عام
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حاصل على شهادة علمٌة من المعهد األلمانً للبحوث التربوٌة العالمٌة فً فرانكفورت     -

-سكوتلندا  -)أمماٌن( فً تأهٌل المعلمٌن فً أوروبا فً كٍل من ) ألمانٌا )والٌة هسن(

 م.2007فنلندا ( العام 

حاصل على شهادة تكرٌم من مكتب التربٌة العربً لدول مجلس التعاون الخلٌجً للعام     -

 م إلسهاماته فً تطور وتأهٌل العمل التربوي بدول المجلس.2008

بٌن   حاصل على شهادة تكرٌم من رئٌس جامعة رستوك لتطوٌر العالقات األكادٌمٌة    -

 م.2010جامعتً عدن ورستوك األلمانٌة فً عام 

 م .2010بالمملكة المغربٌة  الربط –حاصل على مٌدالٌة االٌسٌكو الذهبٌة        -

حاصل على المٌدالٌة الذهبٌة من جامعة عدن بمناسبة الذكرى األربعٌن لتأسٌس        

  م .0202الجاهعت في العام 

الثقافت حاصل علً الشهادة والويداليت الذهبيت للوٌظوت اإلسالهيت للتزبيت والعلىم و -

م 0202  ( وهقزها الزباط بالوغزب في أكتىبز)األيسيسكى

حاصل علً الويداليت الذهبيت في الذكزي األربعيي لتأسيس جاهعت عدى في سبتوبز  -

م 0202

حاصل علً شهادة تكزين هي جاهعت روستك األلواًيت , لقاء تطىيز العالقاث األكاديويت  -

م 0/00/0202اإلتحاديت في         اهعتي عدى وروستك األلواًيت في ألواًيا بيي ج

حاصل علً شهادة تقديز لتطىيز العالقاث األكاديوت بيي جاهعتي عدى وروستك  -

.م 0202/ 1/ 01األلواًيت في ألواًيا بتاريخ 

فت هي جاهعت روستك حاصل علً شهادة شكز هي هزكز هىريتز شليك لعلىم الفلس -

 م 4/2/0204بتاريخ   األلواًيت في ألواًيا اإلتحاديت



 

 

 املؤمترات والندوات والزيبرات الرمسية: ثبمنًب:       

ممثال للجمهورٌة الٌمنٌة على رأس الوفود الرسمٌة فً المشاركات الدولٌة واإلقلٌمٌة        -

  والعربٌة فً المجاالت األكادٌمٌة والتربوٌة فً العدٌد من بلدان العالم.
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