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 يرة ذاتيةـس                          

 
 

 
 

 
  / فـؤاد عبد الجليل الصالحى د ا.    :                 االسم   

 6912:      تاريخ امليالد           
 حمافظة  تعز  /  اليمن   :    مكان امليالد           

 ( +911 6 717111)  س( تليفاك +  911  166 61 61 16  :  )     تلفـون موبايل        
 Alsalahi_fuad@yahoo.com                :       بريد الكرتوىن         

                                                 alsalahi2008@gmail.com 

  اليمنية اجلمهورية( صنعاء ،        13353ص. ب )       
 

 : العلميالمؤهل   
  القاهرة/  جامعة عني مشس/  6991/  السياسيعلم االجتماع    :   دكتــوراه                         

  القاهرة/ جامعة عني  مشس /  6992/  السياسي:  علم االجتماع     ماجســتري   
 / جامعة صنعاء 6991قسم علم االجتـماع    /   :     آدابليسانس   
 (   professorبروفيسور  (   علم االجتماع السياسي أستاذالدرجة العلمية حاليا   :   

 ( 2111-2111رئيس قسم علم االجتماع  )                                          

 وحدة االعتماد االكاديمي بكلية االداب والعلوم االنسانية رئيس                            

mailto:Alsalahi_fuad@yahoo.com
mailto:alsalahi2008@gmail.com
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 تحرير مجلة كلية االداب والعلوم االجتماعية مدير                              
 لعلوم االنسانية الثقافي للسمنارات االسبوعية في كلية االداب واالمسؤل                      

 
 الخبرة العملية : 

 

 :  Genderدراسات وأبحاث عن المرأة ، النوع االجتماعي    اوال

 /2162مفهوم النوع االجتماعي يف برامج االحزاب السياسية /دراسة حتليلية / اللجنة الوطنية للمرأة 

  اليات مناصرة املرأة وفق مفهوم النوع االجتماعي /برناجمي تدرييب )دراسة حتليلية(/مركز املرأة جامعة
  2162عدن/

  مع عرض موجز لواقع املرأة  2111املشاركة السياسية للمرأة اليمنية  كما عكستها االنتخابات احمللية معوقات
   بوابة املرأة (. )منشور يف  املوقع االلكرتوين  2111اخلليجية /يناير 

 قدمت اىل  منظمة املرأة  -دراسة ميدانية حتليلية   /ملشروعات االجتماعية املوجهة للنهوض باملرأة يف اليمنا
  2161ابريل  –القاهرة  –العربية 

  حنو تطوير قطاع املرأة يف وزارة اإلدارة احمللية /دراسة حتليلية قدمت اىل الصندوق االجتماعي للتنمية /صنعاء– 
 2161ابريل 

  2119/ القاهرة /يوليو  حالة اليمن -تمع املدينجملختاطبها منظمات ا اليتاملتعلقة باملرأة و الفجوات التشريعية  

  قراءة ىف تقرير التنمية االنسانية  متكني املرأة والنهوض هبا )حنو رؤية اسرتاتيجية (دور مؤسسات اجملتمع املدىن ىف
 2111العربية للعام 

 االجتماعية والثقافية (دراسة قدمت اىل جامعة ليدن هولندا /أكتوبر  حنو وثيقة زواج مدين يف اليمن )احملددات
2111  

 ورقة عمل قدمت اىل ندوة حقوق النساء ىف اإلسالمي إشكالية اهلوية واخلصوصية ىف اجملتمع العريب /
  2117ديسمرب  2-6اإلسالم / تعز / 

  يف  النساءقراءة منهجية يف عملية االجتهادات الفقهية اخلاصة بالنساء/ ورقة عمل قدمت إىل ندوة حقوق  
   2117ديسمرب  61اإلسالم /عدن / 

 ية / ورقة عمل  قدمت يف ورشة العمل اخلاصة )املرأة اليمنية يف موقع املرأة اليمنية يف منظومة الثقافة التقليد
  2/1/2112العيد الثاين عشر للوحدة ـ تقييم و استشراف ( صنعاء  
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  دور املرأة ىف اجملتمع املدين )دراسة ميدانية حتليلية تبحث ىف مدى فاعلية املرأة اليمنية من خالل إدارهتا
 99للمنظمات األهلية(/ اكتوبر

 والعام يف حقوق املرآة)دراسة تبحث يف االستحقاقات القانونية للمرأة اليمنية، وىف معوقات احلكومة  اخلاص
( قدمت اىل املؤمتر الدويل حول  -حتليل جندري  –اليمنية لتمثلها االتفاقيات الدولية اخلاصة باملرأة 

+ ومت نشرها ىف جملة دراسات   99حتديات الدراسات النسويه ىف القرن احلادي والعشرين/ صنعاء /سبتمرب
  2112/  17مينية/ مركز الدراسات والبحوث اليمىن/ العدد 

 2112آليات ولوج املرأة اىل مراكز القرارات السياسية والتنموية/ يف إطار مفهوم الكوتا/ يناير 

 وجزة للمرأة العربية املشاركة السياسية للمرأة اليمنية)حتليل لألوضاع السياسية للمرأة اليمنية مع اإلشارة امل
  2112مارس  61-9للمرأة اليمنية  واخلليجية بشكل خاص(/ورقة عمل قدمت يف املؤمتر الوطين الثاين

  2117/ ديسمرب 11+ نشرت هذه الدراسة ىف جملة دراسات مينية/مركز الدراسات والبحوث اليمىن/العدد 

 / فريديرتش ايربت /صنعاء  2162حقوق املرأة يف الدستور اليمين اجلديد /دراسة حتليلية/ 

 / 2162التحرش اجلنسي باملرأة اليمنية /دراسة ميدانية حتليلية  

  2162التدريب يف موضوع املناصرة للمرأة يف جمال الكوتا /مركز املرأة جامعة عدن /مايو  

  التدريب يف موضوع املناصرة للمرأة يف جمال الكوتا /مركز املرأة جامعة عدن /يوليو 

  2112التدريب للمنسقات العامالت يف اللجنة الوطنية للمرأة يف احملافظات /مايو 
 

 دراسات وأبحاث في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان والمجتمع المدني :    ثانيا

 دوحة /فرياير نشؤ الدولة احلديثة يف اليمن ومسار تشكلها /دراسة حتليلية قدمت اىل الندوة الوطنية اخلاصة بالثورة اليمنية/ال
2102 

 /اقتصاد السوق االجتماعي )املفهوم والقضايا والسياسات( /دراسة حتليلية قدمت اىل وزارة الصناعةGIZ  2102/فرباير 

  9002اعداد ومحرر(–نحو رؤية استراتيجية لدور المجتمع المدني في محاربة الفساد )رئيس فريق 

  2002/دراسة قدمت اىل وزارة الثقافة /يناير  2102ة دور الشباب واملرأة يف دعم االنتخابات الرئاسي 

  2102ينايردراسة قدمت اىل وزارة الثقافة //2102االنتخابات الرئاسية  يف مؤسسات اجملتمع املديندور 
   يناير  22-22العبور اىل الدولة املدنية يف اليمن ..املسار والرؤية / دراسة قدمت اىل املؤمتر الوطين ..اليمن اىل اين ...القاهرة

2102 

  2102يناير  -الدوحة  –اليمن ..ايل اين  .دراسة حتليلية قدمت اىل املركز العريب لالحباث ودراسة السياسات 
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  دراسة حتليلية  احملقق لقدر اكرب من العدالة االجتماعية والسلم االجتماعيبناء قواعد التوافق اجملتمعي/
 2100سبتمرب  –القاهرة  –قدمت اىل منظمة العمل العربية 

  العالقات اإليرانية اخلليجية )والسعودية خصوصا( /ورقة عمل قدمت يف مؤمتر حول مستقبل العالقات العربية اإليرانية يف ضؤ
 -2100نوفمرب  01املتغريات اإلقليمية ..الطموحات والتحديات.../املركز الدويل للدراسات املستقبلية واإلسرتاتيجية /القاهرة 

  الداعمة للتحول الدميقراطي يف إطار  الثورة اليمنية /ورقة عمل قدمت يف اعمال املؤمتر الدويل حول )تشريعات التشريعات
 -2100أكتوبر  22-22التحول الدميقراطي يف العامل (/اجمللس القومي حلقوق اإلنسان/القاهرة 

 سار االنتقال الدميقراطي /ورقة عمل قدمت اىل املنتدى الشراكة والدميقراطية  واجملتمع املدين كمحددات فاعلة يف التنمية ودعم م
 22-22الدويل حول التنمية باملشاركة وتسوية النزاعات )مسار االنتقال الدميقراطي والعدالة االجتماعية (/االسكوا /بريوت 

  2100نوفمرب 
 ل قدمت يف ورشة العمل اخلاصة حول ممكنات دور لقطاع األعمال يف دعم اإلصالحات السياسية والتغيريات الثورية /ورقة عم

-..دور قطاع األعمال يف عملية اإلصالح السياسي واالقتصادي يف العامل العريب _الفرص والتحديات يف ظل الربيع العريب
 2100ديسمرب  2-2 -االردن-عمان-/مركز القدس للدراسات السياسية  

 ربملان /ورقة عمل قدمت اىل ورشة العمل اخلاصة بـ النظم السياسية التحول الدميقراطي يف اليمن بني خنبة السلطة وضلها يف ال
  2100أكتوبر  2-0 –األردن -ودور الربملانات يف الدميقراطية العربية الناشئة ..عمان

   اهرة حالة حقوق اإلنسان يف ظل الربيع العريب..الق-احملددات االجتماعية للثورات العربية الراهنة / ورقة عمل قدمت اىل مؤمتر
  2100ديسمرب   00-02-

   حالة حقوق اإلنسان يف ظل الربيع -احلريات األكادميية ودور اجلامعات يف ثورات الربيع العريب/  ورقة عمل قدمت اىل مؤمتر
  2100ديسمرب   02-00-العريب..القاهرة 

 لعمل اخلاصة  حول األزمة اليمنية  الراهنة دور اجملتمع املدين يف دعم التحول الدميقراطي يف اليمن /ورقة عمل قدمت اىل ورشة ا
تنظيم املعهد األمريكي  –وتداعياهتا /ورشة عمل خاصة  ذات طابع حواري بني باحثني مينيني وباحثني من أمريكا وارويا 

 2100سبتمرب  2-2 -تركيا–للدراسات اليمنية اسطنبول 

 اين خيار سياسيا /ورقة عمل قدمت يف الندوة اخلاصة مبشروع دستور حنو دستور جديد يعتمد املواطنة مبدأ أساسيا  والنظام الربمل
 2100أغسطس  22الدولة املدنية يف ظل الثورة  /صنعاء / 

  تقييم قدرات املنظمات االهلية يف جمال التخطيط باملشاركة/ دراسة ميدانية حتليلية / مركز حبوث العمل
  2161/صنعاء مايو/ 
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 ن يف التعليم اجلامعي )دراسة مسحية للجامعات احلكومية حنو إدماج مفاهيم حقوق اإلنسا
  2111واخلاصة(

  مفهوم الرتبية املدنية ىف املنهج الدراسي اليمىن) دراسة حتليلية ىف مدى حضور الرتبية املدنية ىف املنهج
وعلم االجتماع ىف  األساسيةاملرحلة  يفالرتبية الوطنية والرتبية الدينية  –الدراسي اليمىن من خالل مقررات

  2111املرحلة الثانوية (/ فرباير 

 2119)ماهية التطوع وفلسفته واساليب العمل التطوعي(/دراسة حتليلية /  التطوع في العمل االهلي 

 وخماطر  مؤمتر  تطور أجيال القاعدة /أهداف وتوجهات جليل جديد القاعدة يف اليمن وشبه اجلزيرة العربية
  2161/  6/  21قواعد اإلرهاب يف املنطقة وأساليب املواجهة  القاهرة  االنتشار  اإلقليمي ل

  املؤمتر الدويل اخلاص بـ التكلفة  إىلورقة عمل مقدمة  /التكلفة االجتماعية والسياسية لإلرهاب يف اليمن
يوليو  27-26 -القاهرة– واملستقبلية اإلسرتاتيجيةالذي نظمه املركز الدراسة   لإلرهاباالقتصادية 
2119 

  وقياس الرأي العام  اإلنسانمركز حقوق  إىلحرب صعده  وخماطرها على السلم األهلي /ورقة عمل قدمت
  2161جامعة صنعاء /ابريل  -

 مت   2119 أغسطس قرأه حتليلية من منظور سوسيولوجي ( )التعليم العايل يف اليمن خصائصه ومشكالته
 .  إيالفاجلمهورية ،  نشرها يف الصحف التالية :  السياسية ، 

 والطفولة  لألمومة األعلىاجمللس  إىلوحترير / قدمت  إعدادالشوارع يف اليمن )دراسة ميدانية حتليلية( أطفال
  2119واملركز العريب لدراسات الطفل /

  اجملتمع املدين يف اليمن وحتديات العوملة / دراسة حتليلية قدمت اىل مركز حبوث العمل /صنعاء/ يونيو
2111  

  اخلاص  املؤمتر اإلقليمي إىل/ دراسة قدمت اإلنسانوحقوق  املديناجملتمع  مفهومياخلصوصية والعاملية ىف
   2117مايو  1-7ىف دول اخلليج واجلزيرة / تعز/  املدينباجملتمع 

  2161جامعة صنعاء / يناير  إىلقدمت   ةحتليليحقوق املواطنة االجتماعية يف اليمن /دراسة 

 ورشيت/ ورقة عمل قدمت ىف ) قراءة نقدية (2112 الثاينالعربية  اإلنسانيةالتنمية  تقرير يف املدين اجملتمع 
   2117/ عدن  يوليو  2112 ديسمرب 7  / صنعاءتقريرالناقشة مل املخصصتنيالعمل 

   الثالث/ وزارة  الوطينالتنمية البشرية  عمل خلفية لتقرير للتنمية البشرية / ورقة مرجعي كإطارالثقافة
  2117التخطيط والتنمية / سبتمرب 

 2111وزارة الشباب والرياضة / فرباير  إىلالشباب ىف اسرتاتيجيات التنمية / دراسة قدمت  إدماج  
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  2111يف اجملتمع اليمين /دراسة ميدانية لعينة من طالب اجلامعات/ يونيو العوملة والشباب 

 واملؤسسات احلكومية / ورقة عمل  اإلنسانالعاملة ىف جمال حقوق  األهليةالعالقات بني املنظمات  أمناط
واملؤسسات احلكومية /عدن  األهليةقدمت اىل الندوة الوطنية اخلاصة بالعالقات بني املنظمات 

  2117ديسمرب9/

  محاية البيئة من تلوث اهلواء الناتج عن عوادم وسائل النقل/ ورقة عمل  يف املدينالشراكة بني الدولة واجملتمع
  2111مايو / 9-9الندوة الوطنية الثالثة للبيئة واملرور  إىلقدمت 

 من احلاضر ىف الي اإلنسانندوة حقوق  إىل/ دراسة حتليليه / قدمت اإلنسانحبقوق  الوعيتنمية  آليات
         99ديسمرب 7واملستقبل/ صنعاء  

 2111يوليو   حتليليه / دراسةاليمن /  يف معوقات التطور الدميقراطي 

 2111(61ىف اليمن/جملة حقوقنا/العدد رقم) اإلنسانوحقوق  الدميقراطية ملفهومي الثقايف التأسيس  

  يف اليمن/ قراءة حتليلية ملوقف مؤسسات اجملتمع املدين من قضايا الراى العام  اإلنساناجملتمع املدين وحقوق
  2116/ فرباير 

  2112/ابريل حتليلية  العريب /دراسةالطفل  إىلمنطية الثقافة املوجهة  

  قدمت اىل )  ندوة اجملتمع  دراسةاحلديث ىف اليمن /  املديناجملتمع  نشأة يف واخلارجية الداخليةالعوامل
  69/66/2111—69تقييم واستشراف ( صنعاء   –ىف اليمن  ملدينا

  2112األطر القانونية الناظمة للعمل األهلي يف اليمن / ديسمرب  

 تقرير التنمية  إعداداجملتمع املدين يف التنمية البشرية/ دراسة قدمت اىل وزارة التخطيط كورقة خلفية يف  دور
  2111/2116 الثاينالبشرية 

 اإلسرتاتيجيةقوق واحلريات يف اليمن / دراسة حتليلية / قدمت اىل املركز اليمىن للدراسات منظومة احل /
  2112صنعاء ديسمرب 

 2112ودعم الدميقراطية/دراسة حتليلية/يناير  الوطيناالندماج  عملية يف البنية االجتماعية يف اليمن ودورها  

  دور مؤسسات اجملتمع املدين يف الرقابة على االنتخابات / ورقة عمل قدمت اىل ورشة العمل اخلاصة بالرقابة
 صنعاء  2112مارس  21-29على االنتخابات يف اليمن 

  ورقة عمل قدمت يف ورشة العمل اخلاصة بالربنامج  األهليةبني الدولة واملنظمات  تنمويالشراكة كمنهج /
 2112/ابريل 61—61املنتجة / صنعاء  األسرودورة يف تنمية  الوطين

  عمل قدمت ضمن سلسلة احملاضرات الشهرية  ورقة /العريبحضوره ىف الواقع  وأمهيةمفهوم التنوير ودالالته
 21/1/2112الىت تقيمها اجلمعية االجتماعية الفلسفية /صنعاء 
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  2112(مايو  2112 -91لعمليات االنتخابية يف اليمن) دراسة حتليلية ل الدميقراطيمسار التحول  

 حتليل سوسيولوجى(  ) العريبالوطن  يفكمفهوم وكواقع   اإلنسانىف حتليل حقوق  منهجية فاعلة  حنو
  2112/سبتمرب 

  يوليو  / دبال قيو ورقة عمل قدمت الى منظمة صحفيات مجتمعية في مكافحة الفساد /نحو شراكة
8002  

  العوامل الداخلية واخلارجية املسامهة يف استدامة الدور السياسي للقبيلة يف اليمن / دراسة حتليلية قدمت 

 211/ ديسمرب  اإلنساناملرصد اليمين حلقوق  إىل
 

 قضايا السكان والتنمية : في وأبحاثدراسات     لثاثا
  2111قدمت اىل ملتقى املرأة للتدريب /ديسمرب  ةحتليليمعوقات املواطنة يف اجملتمع اليمين / دراسة 

  دراسة         / اإلنصافاحلضرية اجليدة  " حنو مدن  اإلدارة املنظور السوسيولوجى  يف حتديد مفهوم
  2119  املدن يف الكويت /يناير بإدارةقدمت اىل منظمة االسكوا  ومت مناقشتها يف املؤمتر اخلاص  ةحتليلي

 االجتماعية للفقر يف اليمن ودول اخلليج / دراسة قدمت اىل املؤمتر الذي نظمه املكتب التنفيذي  تاحملددا
 2119يوليو  –لوزراء الشؤون االجتماعية / صنعاء 

 كما تعكسها   والالحقةلة مع عرض حتليلي لواقع الرعاية البديىف القوانني اليمنية  الالحقةية مفهوم الرعا
 2111/دراسة حتليلية قدمت اىل الصندوق االجتماعي للتنمية/اكتوبر اليمنمؤسسات الرعاية يف 

 ( 21/ العدد) اإلكليلحتليلية ىف املفاهيم اجلديدة للسكان والتنمية(/  دراسةجديد) منوذج إمنائي  وحن
2116 

  قدمت اىل املرصد اليمين   -تبحث يف مفهوم الدولة الفاشلة  الفقر / دراسة إنتاج إعادةدور الدولة يف
  2119صنعاء /  – اإلنسانحلقوق 

 2116( 21) حتليل سوسيولوجى (/الثوابت/ العدد رقم )  ةاألسر وتنظيم  ةجنابياإل الصحة  

 لقيادات  الوطيناملنتدى  إىلقدمت  دراسة/ السياسيةوالتنظيمات  األحزابيف برامج  السكانية املسالة
   2116/ صنعاء/ مايو البشرية والتنمية السكانية سياسةالمؤسسات اجملتمع املدين حول 

 99سعد)حمافظة احملويت(/  فرباير بينميدانيه يف مديرية مخيس  دراسة /والالمركزية الطبيعيةاملوارد  إدارة 
  2116واجملتمع املدين يف اليمن/يناير  الدولةبني  الشراكةتعتمد منهج  جديدة تنموية رؤيةحنو  

 الوطينللفقر( قدمت اىل الربنامج  االجتماعية واألبعادحتليليه للمجاالت  دراسةاليمن) البشرى ىف الفقر 
  2111 أغسطسبصنعاء/  اإلمنائي  املتحدة  األممملكافحة الفقر ومكتب 
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  التخفيف من الفقر) حتليل سوسيولوجى( دراسة قدمت اىل إسرتاتيجيةدور مؤسسات اجملتمع املدين يف  
  2112/ يناير تنميةوالالتخطيط   وزارة

  دور البيئة االجتماعية يف تكوين القطاع اخلاص وتفعيل دوره يف التنمية/ دراسة قدمت اىل جملة دراسات
  2112اقتصادية /يناير 

  دور البيئة االجتماعية يف جذب استثمارات املغرتبني اليمنيني داخل الوطن/ دراسة قدمت اىل املؤمتر العام
  2112سبتمرب  29—21للمغرتبني اليمنيني/ صنعاء   الثاين

  2112ىف التنمية البشرية ومكافحة الفقر/ ديسمرب  األهليةدور املنظمات  

 ) 2112 أكتوبرظاهرة الثار ىف اليمن )حتليل سوسيولوجى للثار كمشكلة وكظاهرة اجتماعية 

 الدولة  أزمةيف  ةحتليلي/ دراسة  2161-2111ىف الفرتة  التحديات االجتماعية التى تواجه اليمن
  2111أكتوبر  -لندن –،، مت نشرها يف صحيفة القدس العريب   2111/يوليو  ومسار تطورها

  وحترير(/قدمت اىل اهليئة العليا  إعدادملكافحة الفساد من منظور اجملتمع املدين ) إسرتاتيجيةحنو رؤية
  2119ملكافحة الفساد /

 نت / يناير  الراهنة يف اليمن ودور التنظيمات احلزبية واجلمعوية منها /دراسة قدمت اىل موقع التغيري  األزمة
 ومت نشرها يف املوقع نفسه.  2161

  2111ثقافة الفساد يف اليمن / دراسة حتليلية قدمت اىل املرصد اليمين حلقوق اإلنسان /ابريل  

 وتعميمحتليلية تسهم ىف حتديد رؤية اسرتاتيجية لنشر  مقاربة/ معرفة وثقافة وتنمية  فعل  القراءة 
 8002/ جملة العلوم االجتماعية /جامعة صنعاء / اجملتمع العرىب ىف/الكتاب القراءة

 
 

 خامسا    كتب للباحث بمفرده : 

  2119 أكتوبر/دمشق/اإلسرتاتيجيةللدراسات  العريبسوسيولوجيا الظاهرة احلزبية يف اليمن/ املركز 

  ملتقى المرأة للدراسات/ تعز/ مارس االجتماعيقضايا المرأة الريفية من منظور النوع/
8002   

 فريدرتش ايبرت / يناير  االجتماعي  النوع الدور السياسي للمرأة اليمنية من منظور /
8002  

  2111/ مارس / اإلسرتاتيجيةللدراسات  العريباجملتمع املدين احلديث يف اليمن / املركز 
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  مفهوم الرتبية املدنية يف املنهج التعليمي اليمين)دراسة لعينة من مقررات التعليم األساسي والثانوي(/ملتقي
 2111املرأة للتدريب / 

 التشطري  مرحليتمناط العالقات والتفاعالت يف  ) حتليل سوسيولوجى الواجملتمع املدين يف اليمن  الدولة
 2116مايو  مركز املعلومات / تعز / (  والوحدة

  للقبيلة يف اليمن وحتديد عالقاهتا  السياسي واجملتمع املدين)مقاربه سوسيولوجية للدور والقبيلة الدولةثالثية
     2112/مارس  املعلومات مركز ( السياسيوموقعها بني اجملتمع املدين واجملتمع 

 )2111حوكمة اجملتمع املدين)دراسة يف مفهوم احلكم الرشيد ودالالته 

 املعوقات (/ كتاب حتت الطبع حاليا النشاطىف اليمن) النشأة ، التطور ،  األهلية نظماتامل ،. 

 حقوق اإلنسان يف الوطن العريب )دراسة حتليلية يف املفهوم واملمارسة ( كتاب حتت الطبع حاليا 
 

 كتب شارك فيها مع آخرون :         سادسا

  2162اجلزيرة/الدوحة/الفاعلون غري الرمسيني يف اليمن /مركز 

  2161/ اإلنسانالدور السياسي للقبيلة يف اليمن / املرصد اليمين حلقوق 

  2119-2119/ -بريوت–السياسي يف الوطن العريب /تقرير سنوي  اإلصالححالة 

  2119-2111/ -بريوت–حالة اإلصالح السياسي يف الوطن العريب /تقرير سنوي   

  2119العرب /مركز الوحدة العربية/بريوت / وتأخرالدميقراطية  إىل اآلخرونملاذا انتقل  

  2119/القاهرة/ األهليةاملوسوعة العربية للمجتمع املدين /الشبكة العربية للمنظمات  

 2119العربية /الشبكة العربية / القاهرة /  األهليةالرشيدة يف املنظمات  اإلدارة  

  التحوالت السياسية واالجتماعية والثقافية /مركز الدراسات ونوفمرب( وأكتوبرالثورة اليمنية )سبتمرب/
 2119 -صنعاء –والبحوث اليمين 

  /2111األحزاب السياسية العربية /املركز اللبناين للدراسات /بريوت 

 2116/جامعة صنعاء/ السكانيةيف اليمن / مركز التدريب والدراسات  البشرية اخلصوبة 

  2116ميدانيه / مايو دراسةيف اليمن / والسياسية االجتماعيةالتحوالت يف منظومة القيم  

  2112/ القاهرة /  العريبيف الوطن  للمنظمات األهلية األول السنويالتقرير  

  2112/ القاهرة / العريبيف الوطن  للمنظمات األهلية الثاين السنويالتقرير  

  / 2117التقرير السنوى الثالث للمنظمات االهليه يف الوطن العرىب/ القاهرة   

  / 2111التقرير السنوى الرابع للمنظمات االهليه يف الوطن العرىب/ القاهرة  
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  /99االنتخابات الرئاسية وداللتها الوطنية والدميوقراطية /صنعاء 

 2116/ مشروع الدعم االوروىب /وثائق املنتدى الوطىن لقيادات مؤسسات اجملتمع املدين  

  /6999املراه العربيه يف اجلمعيات االهليه/الشبكه العربيه للمنظمات االهليه/ القاهره 

  /2112التقرير االسرتاتيجى اليمىن/املركز اليمىن للدراسات االسرتاتيجية/ صنعاء  

  / 6999تقرير التنيه البشريه  االول يف اليمن  

 2116الثاىن يف اليمن /  تقرير التنميه البشريه   

  / 2117تقرير التنمية البشرية الثالث يف اليمن  

  2116يناير  –التقييم القطرى املشرتك لليمن / االمم املتحدة ىف اليمن  

 

 
 سابعا   المشاركة في المؤتمرات الخارجيه : 

  2102ودراسة السياسات/الدوحة /فرياير الندوة الوطنية اخلاصة بالثورة اليمنية  اليت نظمها املركز العريب لالحباث 

  أكتوبر  22-22املؤمتر الدويل حول )تشريعات التحول الدميقراطي يف العامل (/اجمللس القومي حلقوق اإلنسان/القاهرة
2100- 

  ورشة العمل اخلاصة حول ..دور قطاع األعمال يف عملية اإلصالح السياسي واالقتصادي يف العامل العريب _الفرص
 2100ديسمرب  2-2 -االردن-عمان-/مركز القدس للدراسات السياسية  -يات يف ظل الربيع العريبوالتحد

  مؤمتر حول مستقبل العالقات العربية اإليرانية يف ضؤ املتغريات اإلقليمية ..الطموحات والتحديات.../املركز الدويل
 -2100نوفمرب  01للدراسات املستقبلية واإلسرتاتيجية /القاهرة 

 -      1122مارس  11 – 12بريوت      -احلوار الثقايف 
 -      " 1121اكتوبر   8 – 7 – 6   -الدوحة      -" اإلسالميون ونظام احلكم الدميقراطي ... جتارب واجتاهات 
 -      " 22  -القاهرة      -حصاد العامل األول      -" حالة حقوق اإلنسان يف ظل الربيع العريب – 

1122121122  
 -   القاهرة       -شروعات املوجهة للمرأة العربية يف جمال اإلجتماع   الورشة اخلتامية ملشروع الدراسات املسحية للم-   

 1121ابريل  18 – 17
 -      " 1121ديسمرب  12 – 21   -سلطنة عمان      -املؤمتر العلمي حول " قضايا متخصصة يف محاية املستهلك 
 -   21 – 21   -الكويت       -ة لأللفية   اجتماع فريق اخلرباء حول اإلدارة احلضرية اجليدة واألهداف اإلمنائي 

 1117ديسمرب 
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 -      القاهرة   -التكاليف اإلقتصادية لإلرهاب وتأثرياهتا على األوضاع التنموية للعامل العريب واإلسالمي 
 -      القاهرة    -مستقبل العالقات العربية اإليرانية يف ضوء املتغريات اإلقليمية... التحديات والطموحات 
 -      1121يناير  27 – 21   -القاهرة      -" تعزيز آليات التمكني القانوين للفقراء " يف املنطقة العربية 
 -    1121فرباير  21 – 28   -الدوحة      -اآلفاق    –اخلصوصية  –" الثورة اليمنية : اخللفية التارخيية 
 -    القاهرة    -ات اإلقليمية احلادة    " مستقبل تنظيم القاعدة بعد بن الدن " يف ضوء املتغري 
 -      القاهرة    -تطوير اجيال القاعدة وخماطر اإلنتشار اإلقليمي لقواعد اإلرهاب يف املنطقة وأساليب املواجهة 

 -      بريوت     -املمارسات الثقافية يف العامل العريب 
 -      1121يناير  12 – 12    -القاهرة       -" اليمن إىل اين " حنو رؤية معاصرة لبناء اليمن اجلديد 
 -      " 12   -املنتدى الدويل حول " التنمية باملشاركة وتسوية النزاعات: مسار االنتقال الدميقراطي والعدالة اإلجتماعية 

 1122نوفمرب  12 –
 -  ديسمرب  28 – 27 -القاهرة      -العصف الفكري      -يف اجلامعة العربية تمع املدين وتاسيس مفوضية اجمل

1112 
 -    2112يوليو  7 -1   -القاهرة      -الوطن العريب   الدميقراطية اولويات وطرق إعادة تشكيل 

  أكتوبر  22-22متر الدويل حول )تشريعات التحول الدميقراطي يف العامل (/اجمللس القومي حلقوق اإلنسان/القاهرة املؤ
2100- 

 أكتوبر  2-0 –األردن -ورشة العمل اخلاصة بـ النظم السياسية ودور الربملانات يف الدميقراطية العربية الناشئة ..عمان
2100  

   2100ديسمرب   02-00-حالة حقوق اإلنسان يف ظل الربيع العريب..القاهرة -مؤمتر  
  ورشة العمل اخلاصة  حول األزمة اليمنية  الراهنة وتداعياهتا /ورشة عمل خاصة  ذات طابع حواري بني باحثني مينيني

 2100سبتمرب  2-2 -تركيا– تنظيم املعهد األمريكي للدراسات اليمنية اسطنبول –وباحثني من أمريكا وارويا 

 وخماطر االنتشار  اإلقليمي لقواعد اإلرهاب يف املنطقة وأساليب املواجهة   مؤمتر  تطور أجيال القاعدة
  2101/  0/  22القاهرة  

  املؤمتر الدويل اخلاص بـ التكلفة االقتصادية لالرهاب  الذي نظمه املركز الدراسة االسرتاتيجية واملستقبليه–
 2112يوليو  22-20 -القاهرة

  2101بريوت /ابريل –ورشة العمل اخلاصة باالصالح السياسي يف املنطقة العربية  

   2161املؤمتر االقليمي حول الشباب العريب وقضاياه /بريوت /يناير  
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  2161مارس  -القاهرة-املؤمتر االقليمي حول املشروعات االجتماعية املوجهة للنهوض باملرأة العربية  

   ديسمرب  –االردن -عمان–املؤمتر االقليمي حول الدور السياسي للقبيلة والعشرية يف البلدان العربية
2119  

   2119 –بريوت –الندوة  اخلاصة باالحزاب السياسية العربية  

   /  22الندوة االقليمية حول مدى تاثري منظمات اجملتمع املدىن العربية ىف السياسات العامة / بريوت-
   2117رسما 27

   ورشة العمل اخلاصة بـ حنو اليات عملية لتفعيل حتالفات واسرتاتيجيات حقوق االنسان ىف دول اجلزيرة
 211ديسمرب  26-21واخلليج / القاهرة 

  شاملة للنهوض مبؤسسات اجملتمع املدين/اجلامعة العربية  عربيةحنو رؤية  حول الفكريالعصف  ندوة– 
  2112 ديسمرب 69-61/  -القاهرة 

  2112ديسمرب22-22/األردن/األهليالقطاع  يف العلميالبحث  بأولوياتورشة العمل اخلاصة  

  بشان املراة والسالم واالمن )نظرة  6221ورشة العمل االقليمية حول الطريق اىل قرار جملس االمن
  2117مايو   21-29مستقبلية ( القاهرة / 

  2117يونيو22-61ورشة العمل اخلاصة بتنمية القدرات واملهارات ىف جمال الرتبية املدنية/عمان  

  2117يونيو  67-62/ القاهرة العريبىف العامل  اإلصالحواليات  أولوياتمؤمتر  

  الصغرية واخلفيفة ىف منطقة  باألسلحةالبحث ىف القضايا املتعلقة  أساليبورشة العمل اخلاصة حول
  2117 أيلول  61-67  األردن-/ عمان  أفريقياومشال  األوسط الشرق

 2112مارس  21ـ 22/بريوت العربية للمنظمات األهلية للشبكة التأسيسي املؤمتر  

  2116/ القاهرة / يناير األهليةالعربية يف اجلمعيات   املرأةبدور  اخلاصةورشة العمل   

 
 ثامنا    المشاركة في المؤتمرات المحلية :

 / 69/2/2162-69املؤمتر الوطين للمرأة يف اليمن /صنعاء  

  2111ديسمرب  –جامعة صنعاء –املؤمتر العلمي األول لباحثي وعلماء االجتماع يف اليمن 

  2119ديسمرب  –منتدى اجملتمع املدين املوازي /صنعاء 

 2117مايو  1-7ىف دول اخلليج واجلزيرة / تعز/  املديناخلاص باجملتمع  املؤمتر اإلقليمي   

 والسياسي العام/ تنظيم مؤسسة  االجتماعياجملتمع املدىن ىف الشأن  حلقة النقاش اخلاص حول دور
    2117فرباير  61/صنعاء   -االملانية -فريدريش ايربت
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  2117ابريل 66-61صنعاء-الدولية /نظمتها منظمة العفواإلنساننقاشية حول عاملية حقوق حلقة    

 العمل اخلاصه حبقوق االنسان ىف اليمن / نظمتها املفوظيه الساميه حلقوق االنسان ىف االمم املتحده/  ورشة
 1/2/2111-1صنعاء / 

  2111/ نوفمرب السكانيةىف اليمن /مركز الدراسات  االجتماعيورشة العمل اخلاصه بالنوع    

 2111نوفمرب (/2111/2111ه الوطنيه للنوع االجتماعى)ورشة العمل اخلاصه مبشروع االسرتاتيجي 

 /ورشة العمل اخلاصه باخلطه الوطنيه ملكافحة الفقرnappy & undp   2111/صنعاء نوفمرب 

 2111/ 62/ 67-62/ تعز  -الواقع وافاق املستقبل  –وة اجملتمع املدىن ند       

  9/1/6999-1املؤمتر الوطىن للمنظمات غري احلكوميه/صنعاء 
  احللقات النقاشية االولية حول احلقوق يف العائلة واجملتمع) توعية وتضمني حقوق االنسان على مستوى

   2112مايو  1-7العالقات االسرية( 

 -  صنعاء –م 1111املؤمترات الفرعية املوسعة للسلطة احمللية يف أمانة العاصمة واحملافظات 
 -  سبتمرب  11  -اليمن    -املركز اليمين للشفافية ومكافحة الفساد: الفساد وخماطره على األقتصاد الوطين واإلستثمار

1121 
 -  1118يناير  27-21   -جامعة صنعاء    -ورشة عمل حقوق اإلنسان وقياس الراي العام  
 -    1118يوليو  11    -صنعاء   -ورشة عمل حول دور اجملتمع املدين يف رسم اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 
 -   صنعاء    -  املعاجلات ( –  األثار –الندوة العلمية : الفتنة احلوثية يف اليمن )األبعاد 
 -  اليمن    -شركاء يف التنمية ... شركاء يف القرار  –ملدين مؤمتر حرية اجملتمع ا 
 -  ندوة تطبيق الربنامج اإلنتخايب لفخامة األخ/  علي عبداهلل صاحل   رئيس اجلمهورية   ) األمهية   -منظمة إرادة شعب

 1117فرباير 21-28    -صنعاء    -النتائج (    -األليات   -
 -  1111/ 2/ 21    -صنعاء      -صالح اجملتمع   إصالح التعليم اجلامعي مدخل إل 
 -     1116مارس  21-11   -صنعاء       -اإلسرتاتيجية الوطنية لتطوير التعليم العايل والبحث العلمي 
 -     1118فرباير  22-21    -صنعاء        -مؤمتر احلوار الوطين األول : العدالة اجلنائية يف التشريع اليمين  
 -  1111مايو  12 – 11   -صنعاء       -تشاور الوطين  ملتقى ال 
 -       1121مارس   11 – 21   -اليمن       -املؤمتر الوطين للمرأة 
 -    1111مارس  17    -ورشة عمل خاصة بتقييم املناهج الدراسات السكانية جبامعة صنعاء 
 -    1111 أبريل 7 – 6     -صنعاء       -املؤمتر الوطين بشأن القات  
 -    1121قرباير  22 – 21    -اليمن        -الندوة الفكرية : اإلنتخابات الرئاسية العبور األمن إىل مستقبل أفضل 
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 -    الربنامج العريب لنشطاء حقوق اإلنسان: حنو أليات عملية لتفعيل حتالفات واسرتاتيجيات حقوق اإلنسان يف دول
 اليمن     -اخلليج   

 -   صنعاء        -ة شعب لتنمية الدميقراطية ودعم القضايا الوطنية: ندوة املرأة اليمنية شريك يف صنع املستقبل  منظمة إراد
 1118أغسطس  12 11    -

 -      ) عدن        -الدورة التدريبية األوىل حول حقوق اإلنسان يف العائلة واجملتمع ) تنمية قدرات الناشطني احملليني-    
 1112أغسطس  2 –يوليو  22

 -    من مشاركة النساء يف مراكز صنع 21الدورة التدريبية ملناصرة الكوتا لضمان نظام احلصة )كوتا( بنسبة ال يقل عن %
 اليمن   -القرار   

 -      اليمن     -املؤمتر الدويل حول حتديات الدراسات النسوية يف القرن احلادي والعشرين 
 -   6/  11 – 28    -صنعاء        -حلماية األطفال من العنف واإلساءة واإلمهال    املؤمتر اإلقليمي الثاين  /

1117 
 -      1118مايو  22 – 21   -اليمن        -املؤمتر القومي العريب التاسع عشر 
 -   ة وسوق العمل  حنو رؤية مستقبلية وشراكة فاعلة بني مؤسسات التعليم العايل والقطاع اخلاص ملواكبة احتياجات التنمي

 1111مايو  6 – 1صنعاء       -
 -     الندوة الوطنية اخلاصة بالعالقة بني املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان واملؤسسات الرمسية-    

 1112اكتوبر  21 – 1   -اليمن   
 -      1111يوليو  6 – 2   -مؤمتر املسائلة وتعزيز احلكم الرشيد يف اليمن 
 -      1118مايو  8 – 6    -صنعاء      -الفقر ومقاييسه املختلفة بدول جملس التعاون 
 -     اللقاء التشاوري ملناقشة مسودة قانون العدالة اإلنتقالية واملصاحلة الوطنية " والذي تنظمه زوارة الشئون القانونية "

 1121فرباير  11     -صنعاء       -ووزارة حقوق اإلنسان   
 -      2111سبتمرب  1 – 8   -صنعاء      -ندوة األنتخابات الرئاسية ودالالهتا الوطنية والدميقراطية 
 -    مؤمتر الشبكة  العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد " : اإلسرتاتيجيات الوطنية ملكافحة الفساد ودور املعنيني يف "

 1121يوليو  17 – 16    -صنعاء      -تفعيلها    
 -      يونيو  8 – 6     -صنعاء       -املؤمتر الوطين األول لتعزيز وتطوير البنية القانونية للمنظمات غري احلكومية

2118 
 -        " 21    -صنعاء       -ورشة " مبادرات اإلصالح الدميقراطي يف اليمن وآثارها األقتصادية واإلجتماعية – 

 1118ابريل  11



 15 

 -   1118يناير  7 – 1   -صنعاء      -ول لعلماء وباحثي علم اإلجتماع   املؤمتر األ 
 -        ديسمرب  1  -نوفمرب  21    -صنعاء      -منتدى منظمات اجملتمع املدين املوازي ملنتدى املستقبل الرابع

1117 
 -      1111سبتمرب  11 – 21   -صنعاء      -التحوالت الدميقراطية ودور اجملتمع املدين ... نظرة للمستقبل 
 -      " مايو  6 – 2   -تعز        -ندوة اجملتمع املدين لدول اجلزيرة واخلليج العريب " حتديات الواقع وآفاق املستقبل

1112 

  يف التنمية / نظمتها وزارة الشؤون االجتماعية /  األهليةورشىت العمل املخصصتني ملناقشة دور اجلمعيات
  22/62/2112-26عدن   69/66/2112-61صنعاء 

 التخفيف من الفقر/ نظمتها  إسرتاتيجيةاجملتمع املدين يف تنفيذ  ورشىت العمل املخصصتني ملناقشة دور
Oxfam   2112+وزارة التخطيط / صنعاء 

 ديسمرب/والوطنية التشريعات الدولية حلقوق اإلنسان بني العاملي اإلعالنحول مكانة  اخلاصة العمل ورشة 
2112   

 2112/يناير1-1حول اصالح نظام السجون وحقوق اإلنسان يف اليمن/ صةورشة العمل اخلا   

 ) 2112صنعاء / سبتمرب الندوة اخلاصة حول ) تواؤم االسالم والدميقراطية 

 وحماضر( يف الدورة التدريبية الثانية حول حقوق اإلنسان يف العائلة واجملتمع ) تنمية  –شارك)كمدرب
  2112ء ، تعز ، عدن / يوليو قدرات الناشطني احملليني (/ صنعا

  لتصميم املشاريع املوجهه حنو مشكالت اجتماعيه منها)عمالة االطفال ، اطفال  التدريبيةاعد بعض الربامج
اضافة اىل التدريب لالعضاء والعاملني يف عدد من  الشوارع ، التسول ، بناء وتاسيس املنظمات االهلية(

اجلمعيات واملنظمات االهليه واملنظمات االجنبية العامله داخل اليمن ، والتدريب ىف جمال مهارات البحث 
 امليداىن ومنهجيته (.  
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 العضوية في منظمات مدنية :
    نقابة هيئة التدريس جبامعة صنعاء 

  اجلمعية العربية لعلم االجتماع 
 اجلمعية الفسلفية االجتماعية اليمنية  
 عضو جملس أألمناء  اإلنسان وقياس الرأي العام  مركز جامعة صنعاء حلقوق 

 رئيس وحدة الدراسات والبحوث يف منتدى احلريات والتنمية الفكرية 

  نائب رئيس اجلمعية اليمنية حلماية املستهلك 

   اجلمعية العربية للحريات األكادميية 

  العريب للعلوم االجتماعية اجمللس 

 

 

 
:  تصميم البحوث االجتماعيه ، علم االجتماع السياسى ، اسس علم عمل بتدريس المواد التاليه * 

،  علم اجتماع العولمة، علم االجتماع التربوى ، تاريخ الفكر    االجتماع   ، حقوق االنسان 
  االجتماعي ، ،   تنمية المجتمعات المحلية .

 
* للباحث مقاالت متعدده فى مختلف الصحف اليمنيه)باللغتين العربيه واالنجليزيه(حول قضايا: 
المجتمع المدنى ، الديموقراطيه، الدوله الحديثه، حقوق االنسان، العولمه، الثقافه السياسيه الحديثه، 

 (.   ،، ومكافحة الفساد التعدديه الحزبيه، الشفافية
 

 * اشرف الباحث على عدد من رسائل املاجستري والدكتوراه  


