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 ندوة

 * إلى المهددات" "المستقبل المريب المرتاب: من التحديات

 

 السرية الذاتية للمحاضر:  

ــتاذ ــدكتور األســــ ــي   /الــــ ــد العرابــــ فهــــ

 احلارثي:

   رإليس ميك  أسبار للدراساف والبحروا

لررررررررررس انارة ورإلرررررررررريس   ،عرررررررررالمواال

 ي.والتاوي أسربار للتردريب ةأكان ير

 ا  سفينرررررر ررر   آبراريرررررس  وربرررونسال ةتامعرررر ةالدولررر هنكتررورا

األوىل   صررص:   اليررررري ةا آميتبرررر ترررررد   يي ميرررريبتقررررد 

 م إنسانية.آناب وعلو

                                      
ينرايي   16ررر افوافرق   1437ربير  القران     السرانس مرن  أةيمت مسرات السربت    *

مؤسرس   احلرارل ،  العيابر   الدكتور ف رد األستاع ةدم ا سعانة  ،م2016

البحروا وااعرالم، عضرو  لرس     ورإليس ومال  ميك  أسبار للدراسراف و 

الع ي  برن إبرياريا   ناررا سعانة األستاع الدكتور عبرد وأ ،ا سابًقآ ىاليور

 الُعمي .
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  الميةوالدراسررررراف ااسرررر  ةاليررررييع ةالبكررررالوريوس: كليررررر 

 ة صرص: اللغر  ررر   ا القريى حالي ر  م أ ةآتامعر  ةافكيم ةمبكر

 األوىل .  اليي ةوآناب ا آبتقديي ممتاص م  ميتب ةالعيبي

 :افناصب واف ماف احلالية 

و   ررر، والمعررميكرر  أسرربار للدراسرراف والبحرروا واا   رإلرريس -

م . 1994ي عرررام آ منرررر ؤسسررريهحرررررد م أاحلررررال  و همالكررر

مرر  ورفررر   تفرر  تاررويي ا  رمةاسافيكرر  الرر  اف  وي ررد

البحرر  أرميررة التأكيررد علررى  ن خرراللمرر هسسرراتؤمفرراتة ك

 نعا القيار. جتاه  بالاأل ةالوسيل هالعلم  باعتبار

أسرررررررربار للترررررررردريب   ةلررررررررس انارة أكان يرررررررر   رإلرررررررريس -

  وت ررررررررررد .سسررررررر ا ومالك ررررررررررا ؤم و، ورررررررروالتاررررررررررويي

الررررررى تع يرررررر  القرررررردراف واف رررررراراف بترررررروفه   ةاألكان يرررررر

 سررارمة، وافمللعمرررررو ةموت ررررر ةوتابيقيررررر ةتدريبيرررررل حلرررررو

الرررى نيررري الررروع       دالتررر  ت ررر   ةاالتتماعيرر ةفرر  األنيررا

   اًلفراع  ت تمي لألفريان ليكونروا تر    سر التارررويي اف  رميرة بأ

 تم .ا 

 العاففياكر  اسرتا   ةالعيبير  ةاليربك  تلرس أمنرا  عضو   -

ا عضرو  و أيض ر رر ة  وريالقررا  رااليأ    العاا العيبر  آمقي

 ة.  اليبكفييية التنينة الل
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 عرالم  ركو ليسر ونفررر  كيسررر  الي   ةالعلميررر  لينرة عضررو ال -

 الميةااسرر  سررررعون ن مررررد برررر م اامررررا امعررة معرررر  تا 

 .باليياث

 الررردكتور م  كيسررر  افيحرررو ةاالستيررراري لينرررةعضرررو ال -

 .باليياث ةاليمام امعة  ةوالتنمي ةغاص  القصي  للققاف

 :افناصب واف ماف السابقة 

م عررررا األوىل هعون    نورتررررسررررس اليررررورى اللررررعضررررو   -

   م .1993آ

عون  سر لرس اليرورى ال    ةلعضوي ةللمية القاني هأعيد تعيين -

 م .1997م آعا ةالقاني ه  نورت

لررس  علر  الترروال  عضررو ا فرر       ةللمرية القالقر هأعيد تعيينر -

 م .2001عام آ ةالقالقر هرعون  فر  نورتساليرورى ال

 نالولرررررر فةلررررررس انارة صرررررحيرإليررررررس  ل أوكرررررأنتةرررررب  -

منرري العررام   والنيرررري ةره للصرررحافسررع ةسسررررؤآم ةعونيسررال

 م .2002م رر 1997آ

 فةنارة صرررحيإلرررس   س رررارإلي ةللمرررية القانيررر هأعيرررد انتةابررر -

 م .2002م آ  العا نالول
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الررررى تانررررب  نالررررول فةر ا لصررررحيفررمررررديي ا عامرررر ا مكل  ُعرر -

م  وحتررى 2000، وعلرر  مررن آ ةلررررس اانارا  يس رررإل هرملررع

 م .2002آ

 فةآرإلررريس  ييررري  فررر  صرررحي   ا علررى التحييررري ميرريًفُعرر   -

م  إىل تانرب عملره رإليس را  لرس     2002م آفر  العررا  نالرول

 اانارة.

م  1992م ررر  1980مرن العرام آ   ةاليمامر  ةلر رإليس  ييري    -

 ا .آفدة الي عيي عام 

م ىل العررراإ فيةالصرررح ةاليمامررر ةسسرررؤلرررس انارة معضرررو   -

 م .1992آ

م ررر  1980مرن العرام آ   سرعون   افل ةتدريس تامع ةيارعضو  -

 م .1993

ة عررام والتنميرر ةولررفلررس العيبرر  للاسسررس   ا ؤعضررو م -

 م .1987آ

 .متتاليت  األوبلف لدورت  ةعضو من م -

 :الليان وما   حكم ا 

 كرررررري العيبرررررر فال ةسسررررررؤف ةاالستيرررررراريلينررررررة عضررررررو ال -

 م .2002آ
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 ةللاباعرررر ةالرررردار العيبيرررر   فيرررريو ةسسرررؤاف ةنرررليعضرررو ال -

منرري آأبييررل   إنارة الرردارلرررس وعضرررو   والنيررري بالييررراث 

 م .2003م رر مارس  1999

المية مبيلس اليرورى  وااع ةون الققافيررؤاليررة نرررإلرريس ه -

وةرد كانرت   م  1999م آمرررية عرررا  ل نيررراإل ا أو إعنررد وعل  

 .ةون التعليميؤالي نةم  ه ةابق مد س  ال

ي الابيعرر  يررللح سرريةندلاأل ةلررس انارة اليرريك رإلرريس   -

 م .1996م آ، العاخاموالي

لرس  يمب الميرة وااع ةوالققافير  ةون التعليميؤالي ةنرإليس ه -

 م .1995م رر  1994آ اليورى

 الميررةوااع ةوالققافيرر ةون التعليميررؤاليرر ةنررناإلررب رإلرريس ه  -

 م .1994م رر  1993آلس اليورى يمب

ل أللفرررا يرررة اليعا ةعونيسررر ال ةمعيرررلرررس انارة اه عضرررو   -

 م .1993م رر  1998افعوة  آ

 لافررراألل ةليعايررر ةعونيسرررال ةمعيرررتررراإل ة اه ةنرررعضرررو ه -

 م .1994م رر  1993 آافعوة 

 ةليعايررررر ةعونيسررررال ةمعيرررر  اه الميررررةااع ةنررررليرإلرررريس ال -

 م .1993م رر 1986 آافعوة  لافاألل
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 ةمتي ااعاةؤعيل توصياف مفلت ةوالتوعيالم ااع ةنعضو ه -

  .م1992ل آاألو

 م .1992آ عون ساألمحي ال اللنارة ااإلس عضو   -

،  يرون فوالتل عاعرة العليرا لتقرويا الرلامو   اا    ةنيعضو الل  -

م  آهنة متفيعرة مرن ا لرس األعلرى     1986عالم آوصارة اا

 ل عالم .

ة رررررر العيبيرررر ةللققافرررر ةاالستيرررراري ةنرررريبه   اللخررررعضررررو  -

 م .1985اليونيسكو آ

 ةاحلملر آ  تولت التةايء وااعدان لر العليا ال ةنيعضو الل -

اللينرة بنرات  علرى األمري      وةرد أنيررات  رراب   ضد اار ةالولني

لينرة  ا   الوعمرل عضرو    ، 35990آ :السام  الكييا رةا

فييية ال  تولت ااهيا  افباهي على عدن من فعالياف التن

احلملة. لا رأس الفييق العلم  الي  أتيى الدراسة العلميرة  

ا احلملررة وفعاليات ررا، وةيرراس مرردى مررا حققترره مررن عررن تقرروي

 نتاإلو على مستوى الولن.

  افلررر ة  تامعررر ةن العلميررريررراالل لأعمرررابعرررا ا   رسرررا  -

 التدريس ب ا. ةم نه ممارستت سعون ألنا
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بتقررررويا   ةافعنيرررر  ةران األكان يرررر يرر هررررارك فرررر  بعررررا الل   -

  افلرر ةمعررفرررر  تا ةبعررررا اليسرررراإلل واألليوحرررراف العلميرررر  

 سعون.

ة، ليرررررررواأل ةالوفررررررون اليسرررررمي  نهرررررارك فرررررر  عررررردن مرررررر    -

 الميررةوااع ةواللفانيررررر ةوالققافيررررر ةياسرررريسعاليررررراف الفوال

 وتيأس بعض ا.ة، والدولي ةااةليمي

 :الوفون وافؤمتياف والندواف 

العيبر    نبرر     مالمتياف منتدى ااعؤم نهارك   عدن م -

تراإل ة  آالتحكريا     رانا فر  بعررا هر  تيري عضرو خِأكمرا 

    فرريو ناإل يفررالرر   نح ررا افنترردى سررنوي ا لل   ة  الصررحاف

يى   خرررراأل هاىل ميرررراركات ةبااضرررراف فررررةإل ة افةتلااهرررر

 .فةوتل إعالميةمتياف وندواف ؤم

ميكر  اامراراف   آالنردواف الر  ن م را     نهارك   عردن مر   -

عمرررررل آمصررررري:  ةرا ورهرررررفرررر  أبرررو  ررر  ومن ررر   ياسرررافسلل

 16إىل  15مرررن آ رتقبل التحررررروالف سررروم رنالواةررررر  الررررريا 

م ، وورهررة عمررل آتيكيررا: مسررتقبل النمرروع    2014 يونيررو

 م .2014مايو  19إىل  18آ افنعقدة  

 بافغيب. ةالققافي ةمواسا أصيل نهارك   العديد م -
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 ةياسري سال ةوالدولير  ةمتياف العيبير ؤافر  نهارك   العديد مر  -

 .ةواف افاضيسنعلرى مدى ال ةوال بوير ةوالققافير الميةوااع

 ةاليسرررررمي ةعونيسررررالوفررررون ال نهررررارك   عرررردن كرررربه مرررر -

العراا العيبر     فر  ةوالققافير الميةوااع ةياسريسال ةليررواأل

 .وخارته

 :الفيق العلمية والبحقية والققافية 

 للدو ةميالعاا ةييأعد  االس اتيي  ييق العلم  الفرأس ال -

وةرد أةريف    م 2020م ررر  2010آ  ير لرس التعرراون ا لي  

  .  أبو ةلس األعلى   ةما  نم

راص نراسررررراف الرر ةالعلميررررر قيفررال نمررررر اكمرررررا رأس عررررردن  -

سرررررية من ررررررررا آالدراسرررررررراف التأسي ة، وثقيرررررررر ةاستيرررررررراري

  . راغهووالندوة  نالول فةلصحي

 ةيسررعرردان الدراسرراف التأسيإ  ترروىل يالرررأس فييررق العمررل  -

الدراسرررررراف:  ا  وهرررررملتحاليررررر  ةالنررررردوة آمكررررر فةلصرررررحي

 ةالتحييييرررر ةواليةصرررري ةالتحييييرررر ةرررردوى االةتصرررراني اه

 .ةاانارية واايكلرر فةللصررحي ةنيررفوال

بالدراسررررررررررراف م   ةررررررررررا يييررررررررررق العلمرررررررررر  الرررررررررر   فرأس ال -

ة اليررررريك ت و ررررردي  أنا ةيكلررررررنة اعرررررا ةاالستيررررراري
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 قلرررس اليرررريم، و الوااعررر ةوالصرررحاف ةللاباعررر ةاليرريةي 

 م .1998م آبالدما

بإعررررررردان الدراسررررررراف م ةررررررا ي ييررررررق العلمرررررر  الررررررفرأس ال -

  ية آ لرررة رعونسرررال  صرررر يلآ ةلرررر  تانيررررا ةريسرررالتأسي

 ا يل  ت التأسيس . ةرياض

بإعرررررردان الدراسررررراف م ةرررررا  يييرررررق العلمررررر  الرررررفرإلررررريس ال -

  عررام  لنوفة الررصرررررحي تانيررررا ةواالستيرررراري ةريسررالتأسي

 ةاث ميحلرررررررخرررر  يةرررررران فييرررررررق العمرررررررل الررررررر م  و1997آ

فة وإلالة ررا، وأهرري  إهررياًفا مباهرري ا    تأسررررريس الصرررررحي 

 على تل  افيحلة وعلى ما  لل ا من إلاصاف.

، المااعرررم ن رررا  أعرررد  ميررريو   يييرررق العلمررر  الررر فرأس ال -

 .ةعونيسال ةالعيبي ةاالك ون    افملك

  وتأسررريس ميررريو  ةنراسررر ة  تررروىل م مررر يييرررق الررر فرأس ال -

 ررر  اهلل هرمحر ررر  ف رد    افلر نميكر  افعلومراف افتةصرص عر

ةواعرررد افعلومررراف  ت علرررى بنرررا   آ ررت التأسررريس . وأهررري  

  لرررد ا 12آ ل للميكررر  افررريكور عرررردان ااصرررردار األو إو

 آ ت الاب  . .هف د بعد وفات  افل نيي عضمت كل ما ُن

رأس عرردن ا آخرري ا مررن الفرريق العلميررة الرر  ألرر ف نراسرراف     -

االنتةابرررراف فرررر     ةيبرر : تقررويا جت ةآنراسر  ولنية م مة، مقل
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: اليررررررررباب  ةنراسرررررررر آ و ة عونيسرررررال ةالعيبيرررررررر  ةافملكرررررررر

  والتالعرررررررررراف  ،فالرررررررررك وافيرم، اامررررررررررو .. عون سررررررر ال

تمررررررررر  : اسرررررررررتةداماف االن نرررررررررت فررررررررر  ا   ةنراسرررررررررآو

الولي ضررد   نالتضام ة: تقرررويا محلرررةنراسرررآو  ررعون سال

 يةرياحلسررررعاليررررراف افال ةمررررردى تلبيررررر :ةنراسرررررآو  رابررررراار

: لحررو ةنراسررآو  كور واانرراايالررن فتالبررراف اليرررباب مررر  

فرررر    رتوى التارررريسررر: منعررر  ةنراسررررآو  رعوني سرررال نتررردي 

 ةوصارة الققافررررر ت: تقرررررويا أناةنراسرررررآو  رررررعون سال تمررر ا 

 ا.روغه  ارررا ةسساف التابعرررؤواف ةعونيسالالم وااعررر

 :افؤلفاف والبحوا 

 م .2014ة  آوأمكن هوتوآكتاب  -

 م .2013  آا الصبا ري ةكتاب "أنِت ةبيح -

فملكرة العيبيرة السرعونية ماضري ا وحاضري ا       له م  آخيين آا -

 م .2013احلضارة  آ، اانسان، رثآاأل

 م .2012وأنا  آ ..كتاب آرؤالت -

 م .2012واحليية أيض ا  آ، فعيفة ةوةكتاب آا -

د قياليررررة والعررررردل   كترررراب آأمييكررررا الرررر  تعلمنررررا ال     -

 م .2004آاليياث، 
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لرررره مرررر  آخرررريين كترررراب آاجتاررررراف الكترررراب السررررعوني   -

احلريب علرى العرياق  آالييراث،     وافابوعاف السعونية حنو 

 م .2003

عاإليرة  فصرول   ترراخ     .. حردلتنا كتراب آةرال ابرن عبرراس    -

 الققافررررررة العيبيررررررة آالييرررررراث، آاليرررررريع    آاألنبرررررر   و

 م .1995

 م .1990لعار!    السياسة آاليياث،كتاب آوةت ل -

 :كتب ومؤلفاف أهي  على إعدانرا 

 م .2002 آوني عسالت اسفيا اليمع -

 ةفررررر  اليرررررييع  وافتةصصررررر  تأسررررربار للعلمرررررا  ةموسررررروع -

ة آلاللرررررة عونيسرررررال ةالعيبيررررررر ةفررررررر  افملكررررررر الميةااسررررررر

  لداف .

  .لدان آعونياف سال ساتا أسبار للنيمع -

م  باللغرررراف: 1999ب آمسررررهة ااعررررالم السررررعون   آكتررررا -

 العيبية، االلي ية، الفينسية.

لصرررررنانيق التنميرررررة السرررررعونية  لرررررار التنمويرررررة كتررررراب آاآل -

 م  باللغت : العيبية وااللي ية.1999آ
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كترررراب آعررررياإلس الصررررحيات ةصررررة التنميررررة العميانيررررة      -

م  باللغرراف: العيبيرررة،  1999افملكررة العيبيررة السرررعونية  آ  

 االلي ية، الفينسية.

 :ثوا وأوراق عمل 

يرريف   البحرروا والدراسرراف وافقرراالف نُ  نا مرركتررب عرردن  -

  ةمر وغره  كّ ة مرر آ ّك فرة وتلية علمالف صحف و 

ا وألقرررى عررردن   ةالعمرررل العلميررر  قأورا نا مررركمررا أعررد عررردن   

 ةاماضررررياف فررررر  مناسرررباف ومنررررابي علميرررر   نا مررررركبيرررري  

 .ةونولي ةوعيبي ة لي فةوتل ةولقافي

 :مقاالف 

ة عرررام عونيسرررال ن الرررولآ  تييررردة  ةيوميررر ةكاترررب صاويررر  -

 م .2000آ

 م .1999أسبوعية   تييدة اه يية آ كاتب صاوية  -

 م .1997وية يومية   تييدة البالن آكاتب صا -

ة    لرررررة اليمامرررررة حترررررى عرررررام  كاترررررب صاويرررررة أسررررربوعي -

 م .1994آ

 م .1993ة عكا  عام آكاتب صاوية يومية   تييد -

 


