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تحقيق الريادة العلمية الفاعلة في مجال 

 حفـظ اإلرث التاريخـي والحضـاري املحلي 

والوطني وتوثيقه ودراسته ونشره.

رفـد املجتمـع ومؤسسـاته ومختصيـه 

بالدراسـات واألبحاث التاريخية العلمية 

املميـزة، التـي تحفـزه علـى التفاعـل 

الخالق. الفكـري والحضـاري 

رؤيتنا

رسالتنا
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سـد النقص الذي تعانيـه املكتبة املحلية والعربيـة بتوفير مرجعية 

دقيقـة وموثوقة لتاريخنا الوطنـي وحضارته العريقة، .

أن نكـون نافـذة تهتـم بالجوانـب واملراحـل التـي مازالـت مجهولـة 

مـن تاريخنـا الوطني.

 اإلسـهام في نشـر ثقافـة الفكر اإليجابـي داخل املجتمع، وتشـجيع 

التنميـة وحسـن اإلدارة، مـن خالل اسـتلهام تجارب املاضـي وِعَبره.

 تأسـيس فضـاء للحـوار والتواصـل الفاعـل بيـن الباحثيـن واملثقفين 

واملهتميـن، محليـا ووطنيـا ودوليا.

الدراسـات  ومراكـز  الجامعـات  مـع  ومثمـرة   خلـق عالقـات وطيـدة 

البحثية املقابلة، على املسـتويات املحلية واإلقليمية والدولية.
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القيام بدراسـات وأبحاث تاريخية 

 وأثريـة متنوعـة، خاصـًة الجوانب 

التي لم تدرس من قبل.

تشجيع الباحثين املميزين، وطالب 

الدراسات العليا، وتمويل أبحاثهم.

إقامـة مكتبة ورقية وإلكترونية 

متخصصـة تضـم معظـم مـا لـه 

عالقـة بـكل مراحـل تاريخنا الوطنـي.

تقديم برامج خاصة لتوعية املجتمع 

تنظيم  خالل  من  بتاريخه،  وربطه 

عدد من الفعاليات العلمية والثقافية.

نشر الدراسات واملؤلفات التاريخية 

والجديدة،  الجادة  واالجتماعية 

ونشره،  منها  القديم  طباعة  وإعادة 

املهمة  التاريخية  املؤلفات  وترجمة 

التي كتبت بلغات أجنبية ونشرها.

واألثرية  التاريخية  املواقع  رصد 

املجتمعات  وتشجيع  املهمة، 

الحكومية املختصة  والهيئات  املحلية 

والباحثين على االهتمام بها والتنقيب 

فيها.

تشـجيع الباحثين علـى التنافس 

اإليجابـي فـي مجـاالت التاريـخ 

املميـزة  الدراسـات  منـح  خـالل  مـن 

جوائـز سـنوية. 

محّكمـة  دوريـة  مجلـة  إصـدار 

معتـرف بها تهتم بنشـر البحوث 

التاريخيـة. والدراسـات 

التي  الشخصيات  إلى  الوصول 

أحداث  صناعة  في  أسهمت 

املاضي، وتسجيل املهم في ذاكرتها 

التسجيل  وسائل  أنواع  بمختلف 

والتدوين املمكنة.

أماكن  ملعرفة  مسح  إجراء 

املخطوطات والوثائق والسجالت 

عليها  والحصول  القديمة،  والدوريات 

يمكن  الذي  النحو  على  وأرشفتها 

للباحثين اإلفادة منها.

شبكة  على  املركز  موقع  إثراء 

وعلى  )اإلنترنت(،  املعلومات 

صفحات التواصل االجتماعي باهتمامات 

املركز ونشاطاته.
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 اإلعالم
 والعالقات

العامة

1

األثرية  التاريخية  والبحوث  بالدراسات  تختص 

الشعبي،  واملوروث  القديمة،  اللغات  ودراسات 

ودراسة الوثائق واملخطوطات القديمة وتحقيقها، 

ومتابعة نشرها. 

األخرى  اإلدارات  مع  بالتعاون  تتولى 

وحلقات  والورش  الندوات  عقد  مهمة 

النقاش واملحاضرات التنويرية العامة، 

واملؤتمرات العلمية.

تتولـى مهمة اإلشـراف علـى دوريـات املركز 

املحكمـة، ووضـع الشـروط والضوابـط التـي 

تخضـع لهـا مراحـل عمليـة التحكيم والنشـر.

واإلصدارات  واملخطوطات  الوثائق  بجمع  تختص 

مكتبة  وتأسيس  وتصويرها،  وتنظيمها  القديمة، 

ورقية وإلكترونية متطورة، تضم معظم املؤلفات 

واملراجع والدوريات التي ُيحتاج إليها. 

 التوثيق
والمعلومات

الندوات 
والمؤتمرات 

العلمية

الدوريات

 الدراسات
 والبحوث
والنشر

2

3

4

 الشؤون
 اإلدارية

والمالية

الترجمة

5

6
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تتولـى التعريف باملركز ورسـم السياسـة اإلعالمية العامة 

لـه، ومـد الجسـور مـع نخـب املجتمـع ومثقفيه، واإلشـراف 

علـى موقـع املركز وتغطيـة فعالياتـه وأنشـطته إعالمًيا.

تختص بترجمة كل ما ُكتب عن تاريخنا الوطني من دراسات 

ووثائق  وتقارير  ومذكرات  وسياسية  تاريخية  ومؤلفات 

ومقاالت وتحقيقات ورحالت بلغات أخرى إلى اللغة العربية. 

اإلداري واملالي  الوضع  تتولى مهمة متابعة 

للمركز، وضبطه.

دوائر
المركز
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هو الراعي الرسمي للمركز، ويتكون املجلس 

من عدد من الشخصيات املهتمة بخدمة املركز، 

ويتولى أعضاء املجلس تمويل مشاريع املركز 

رئيس  لهم  يقدمها  استراتيجية  خطة  وفق 

مجلس اإلدارة.

يتكون مجلس إدارة املركز بصورة رئيسية من رئيس 

مجلس اإلدارة واملدير العام ونائب املدير العام 

وبعض الكفاءات العلمية واإلدارية املختارة.    

املخـول بـإدارة املركـز، وتتبعـه إدارات املركز 

ولجانه املختلفة.

َّ

املنـوط بـه اعتمـاد الخطـط العامـة ألعمـال 

املركـز، وإقـرار ميزانيتـه التشـغيلية، وتأميـن 

املـوارد املاليـة الالزمة لتسـيير تلك الخطط 

واألعمـال، واإلشـراف العـام علـى تنفيذها.

مجلس الداعمين 1

مجلس اإلدارة 2

رئيس مجلس اإلدارة 3

المدير العام 4

الهيكل
التنظيمي
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عقد االجتماع التأسيسي ملجلس إدارة مركز عدن للدراسات التاريخية في 1 أكتوبر 

2016م ، اقر خالله الالئحة التنظيمية للمركز، واالتجاهات الرئيسية لخطة عمله للعام 

القادم 2017م ، ووزع مهمة إدارة املركز على النحو التالي:

محمد سالم علي جابر

د. علي صالح الخالقي

رئيس مجلس اإلدارة

 إدارة العالقات العامة واإلعالم

د. محمود الساملي المدير العام

د. محمد بن هاوي باوزير  إدارة الندوات والمؤتمرات العلمية

د. أحمد باطايع  إدارة الدراسات والبحوث التاريخية

د. سالم عبدالرب السلفي  إدارة التوثيق والمعلومات

د. طه حسين هديل  إدارة الدوريات

االجتماع
التأسيسي
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فـي أجـواء احتفائيـة بهيجـة تـم 

فـي صبـاح يـوم الخميـس املوافـق 

26ينايـر 2017م حفـل إشـهار مركـز عـدن 

للدراسـات والبحوث التاريخية والنشر 

كـورال  فنـدق  البتـراء،  قاعـة  فـي 

األخويـن  رعايـة  تحـت  بخورمكسـر، 

أ.د.حسـين عبدالرحمـن باسـالمة وزير 

التعليـم العالـي والبحـث العلمـي، 

و أ.د.خضـر ناصـر لصـور رئيـس جامعـة 

عـدن وبحضـور األسـتاذ مـروان دمـاج 

وزير الثقافة واألسـتاذ الدكتور صالح 

علـي باصـرة وزيـر التعليـم العالـي 

السـابق وعـدد مـن كبـار الضيـوف.

كلمة  باسالمة  أ.د.حسين  وألقى 

وصف فيها املركز بأنه سيسهم في 

البيانات  وقواعد  الدراسات  تقديم 

واستقصاء املشكالت وتقديم الحلول 

لكثير من مشاكل املجتمع. كما ألقى 

أ.د. صالح علي باصرة كلمة وجه فيها 

واألعمال  املال  رجال  لكل  الدعوة 

لإلسهام في دعم مثل هذه األعمال 

املجتمع  على  نفعها  يعود  التي 

ونهضته العلمية والفكرية. 

الساملي  علي  د.محمود  وكان 

مدير املركز قد ألقى كلمة رحب فيها 

املركز  فكرة  إلى  وتطرق  بالحضور، 
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التـي ولـدت قبـل عـام، مؤكـدا أن 

إضافـة  يكـون  ألن  يهـدف  املركـز 

يقدمهـا  التـي  واألعمـال  للجهـود 

الوطـن. لهـذا  املخلصـون 

كلمة  إلى  الحاضرون  استمع  ثم 

محمد  الشيخ  اإلدارة  مجلس  رئيس 

سالم بن علي جابر ألقاها نيابة عنه 

ر فيها  األستاذ نادر سعد الُعمري، عبَّ

ذاكرتنا  لتسجيل  املركز  تطلع  عن 

بهدف  ونشرها؛  وتوثيقها  التاريخية 

استشراف املستقبل من خاللها.

حضرموت  مركز  ملدير  كلمة  وفي 

والنشر  والتوثيق  التاريخية  للدراسات 

أ.د.عبداهلل سعيد الجعيدي عّبر عن رغبة 

شراكة  في  بالدخول  حضرموت  مركز 

في  يسهم  ملا  عدن  مركز  مع  علمية 

إثراء الدراسات التاريخية وتعميقها.

مبارك  األديب  الشاعر  ألقى  ثم 

»أأقولها  بعنوان:  قصيدة  ساملين 

الحاضرين  استحسان  نالت  عدن؟!« 

تم  الحفل  نهاية  وفي  وإعجابهم. 

لتاريخ  بعنوان:  وثائقي  عرض  تقديم 

إلى  وصواًل  عندن،  صهاريج  ووظيفة 

إليها،  وصلت  التي  املتردية  الحالة 

واالهتمام  العناية  تتطلب  والتي 

إلعادة ترميمها.
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مجال المؤتمرات العلمية

املؤمتر األول: المرأة في عدن في مرحلة ما قبل االستقالل الوطني
/2018م  مـارس   /8 فـي  

قاعـة  كـورال،  فنـدق  فـي 

البتـراء. حضـره رئيـس جامعـة 

عـدن أ.د.الخضـر لصـور، وألقـى 

كلمة مشـيًدا بنشـاط املركز، 

عليـه. القائميـن  وجهـود 

املركــز  مديــر  ولخــص 

ــي  ــاملي ف ــود الس د.محم

املركــز  نجاحــات  كلمتــه 

عمــره  مــن  عــام   خــالل 

بإمكاناته املتواضعة.

م فيـه 17 بحثا توزعت  ُقدِّ

علـى املحاور التالية:

في  املرأة  دور  األول:  المحور 
)حريتها،  واملجتمع  األسرة 

حقوقها، واجباتها، قضاياها، 

عاداتها، تقاليدها(.

املرأة نشاط  الثاني:   المحور 
واإلعالمي  والفني  الثقافي 

الغناء،  املسرح،  )الفن، 

الكتابات  الثقافي،  املوروث 

الصحفية والقصصية وغيرها ...(

المحـور الثالـث: نشـاط املرأة األهلي والنقابـي والحزبي )األندية، الجمعيـات، النقابات، األحزاب 
السياسية(. واملنظمات 

األنشطة التي قام بها المركز
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 املؤمتر الثاني: دور الحضارم في عدن عبر التاريخ
 2019 أبريـل   18 فـي 

سـماء  فنـدق  قاعـات  فـي 

األمـارات. حضره رئيـس جامعة 

عـدن وألقـى فيه كلمة أشـاد 

وعبـر  املركـز،  بنشـاط  بهـا 

فيهـا عـن اعتـزازه بـأن معظم 

 أعضـاء مجلس املركـز ينتمون 

لجامعة عدن. 

شـارك فيـه 25 باحًثـا فـي 

الفنـدق  قاعـات  مـن  قاعتيـن 

وتوزعـت بحوثه علـى املحاور 

التاليـة: 

المحور األول: أسباب الهجرة 

الحضرمية إلى عدن ودوافعها 

وطرقها ووسائلها.

المحــور الثانــي: أثــر الحضــارم 

الدينــي والعلمــي فــي مدينــة عــدن.

المحور الثالث: أثر الحضارم التجاري واالقتصادي في مدينة عدن.

المحور الرابع: أثر الحضارم االجتماعي والثقافي في مدينة عدن.

المحور الخامس: شخصيات عدنية حضرمية رائدة. 
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مجال: الندوات العلمية

الندوة  األوىل: دور عدن البحري عبر التاريخ
 في 26 مايو بقاعة الندوات في فندق سماء 

األمارات بخور مكسر. 

الدكتور  األستاذ  العالي  التعليم  وزير  حضررها 

حسين باسالمة، وأكد دعم وتشجيع وزارة التعليم 

العالي ملثل هذه الندوات العلمية.

شارك فيها 14 باحًثا وباحثة وتوزعت البحوث على املحاور التالية:

النقشية  املصادر  في  عدن  األول:  المحور   
واملدونات التاريخية.

المحور الثاني: أهمية موقع عدن البحري.

المحور الثالث: أثر املوقع البحري في تطور ميناء 
عدن وحياة سكانها.

باشراحيل-  علي  محمد  الثانية:  الندوة   
مسيرته الصحفية والوطنية.

21 ديسمبر2017م بقاعة شبام- بفندق  في 

كورال خور مكسر عدن. 

لصور  ناصر  الخضر  أ.  عدن  جامعة  رئيس  حضرها 

وألقى كلمة أشاد فيها بنشاط املركز امللحوظ 

باحثين  عشرة  فيها  وشارك  القصير،  عمره  رغم 

وباحثات، وتوزعت بحوثها على املحاور التالية:

المحور األول: السيرة الذاتية. 

المحور الثاني: مسيرته في عالم الصحافة. 

المحور الثالث: اتجاهاته الفكرية والثقافية. 

المحور الرابع: اتجاهاته الوطنية والقومية. 
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الندوة  الثالثة: عدن في أدبيات الرحالة 
وكتابات المستشرقين.

اللوتـس  فنـدق  2018م  نوفمبـر   22 فـي 

األسـاتذة  مـن  العديـد  حضرهـا  خورمكسـر. 

والشـخصيات املهمـة وعـدد كبيـر من أسـاتذة 

التاريـخ. وطـالب  عـدن  جامعـة 

شـارك فيها عشـرة باحثين وتوزعـت بحوثهم 

التالية.  على املحـاور 

الرحالـة  كتابـات  فـي  عـدن  األول:   المحـور 
والكالسيكيين في العصر القديم.

الرحالـة  كتابـات  فـي  عـدن  الثانـي:   المحـور 
والبلدانيين في العصر اإلسالمي.

الرحالـة  كتابـات  فـي  عـدن  الثالـث:   المحـور 
واملستشرقين في العصر الحديث واملعاصر.

 الندوة  الرابعة: ظاهرة الهجرة اليافعية 
عبر التاريخ:

فـي 24 سـبتمبر قاعـة الشـيخ عمر قاسـم 
العيسـائي بكليـة التربيـة يافـع. بالتعـاون مع 
نائـب  حضرهـا  التنمويـة.  الخيريـة  يافـع  جمعيـة 
محافـظ محافظة لحج األسـتاذ عوض الصالحي 

والعديـد من الشـخصيات.

شارك فيها 12 باحثا. وتوزعت على املحاور التالية:

المحور األول: أسباب الهجرة ودوافعها )طبيعية، 
اقتصادية، اجتماعية(.

) الهجرة داخل  الثاني: الهجرة الداخلية  المحور 
يافع نفسها وإلى املناطق واملدن املجاورة(.

المحور الثالث: الهجرة الخارجية.
المحور الرابع: آثار الهجرة )آثارها على مناطق 
يافع وعلى املناطق واملدن التي استقر بها 

املهاجرون(.

 المحور الخامس: شخصيات يافعية مهاجرة رائدة.
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حلقات نقاش

معالم عدن األثرية 
والتاريخية

واقع المرأة 
ومكانتها 
عبر التاريخ

عندما كانت 
متوسطة األمس 
أنظر من جامعات 

اليوم

 شارك فيها: د. أحمد باطايع ود. رابضة 

ود. أسمهان العلس.

شارك فيها: د. محمد بن هاوي باوزير ود. طه حسين

ود. هيفا مكاوي، ود. أسماء ريمي.

  شارك فيها: د. محمد بن هاوي باوزير، 

ود. عبد الواحد.

في قاعة كلية التربية عدن 

في 9 يناير2017م

بالتنسيق مع مركز املرأة للبحوث والتدريب عدن 

في 30 مارس2017م. 

في كلية التربية زنجبار محافظة أبين 

في 2 أبريل 2017م
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حلقات نقاش

آثار ومعالم
عدن التاريخية 

منذ اندالع حرب 
2015م

شقرة
في ذاكرة التاريخ

نساء رائدات من 
جنوب الجزيرة

  شارك فيها: أ.د.محمد بن هاوي باوزير 

وأ. د. أسماء ريمي. 

  ساهم فيها عدد من املشاركين

من املركزين

ساهم فيها :  د . محمد بن هاوي باوزير 

و د. سعيد بايونس

في كلية التربية- جامعة عدن

في 3 أبريل 2018م

بالتنسيق مع جمعية شقرة الثقافية 

في 12 أبريل 2018م

في قاعة ديوان جامعة عدن

في 14 مارس 2019
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األمسيات الثقافية الرمضانية

فـي  مكسـر  بخـور  السـيد  منتـدى  فـي  أمسـية 

ذاكـرة  فـي  »رمضـان  بعنـوان:  7يونيـو،  مسـاء 

المدينـة والريـف«. سـاهم فيهـا كل مـن: د. علـي 
صالـح الخالقـي، د. طـه حسـين هديـل أ. علـي محمـد يحيـى. 

أمسـية رمضانيـة بجمعيـة يافـع في حـي عبد 

القـوي بعنوان: »تجليـات رمضان في ذاكـرة الزمان - 

عـدن والمناطـق الجنوبيـة« مسـاء الخميس املوافق 
 15يونيـو2017م. شـارك فيهـا كل مـن: د. علـي صالـح الخالقـي، 

د. طه حسين هديل أ. نجيب يابلي. 

فـي  الطيـب  منتـدى  فـي  رمضانيـة  أمسـية 

املنصورة بعنـوان: »وداع رمضان واسـتقبال العيد 

فـي موروثنـا الشـعبي« مسـاء الخميـس املوافق 
22 يونيـو2017م. شـارك فيهـا كل مـن: د. علي صالـح الخالقي، 

د. طـه حسـين هديـل أ. نجيـب يابلـي. 

1

2

3
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  المحاضرات العلمية

محاضـرة فـي قاعة الشـيخ 

العيسـائي  قاسـم  عمـر 

فـي كليـة التربيـة يافـع بعنوان: 

تاريخنـا  وتدويـن  توثيـق  »أهميـة 

المحلـي« صبـاح االثنيـن 17 يوليو 

2017م. سـاهم فيهـا كل مـن: د. 

محمـد  ود.  السـاملي  محمـود 

بـن هـاوي باوزيـر، ود. علـي صالح 

باطايـع.  أحمـد  الخالقـي ود. 

 محاضرة بعنوان: »النمو الحضري

وتشكيل المنطقة  عدن  لمدينة 

الحضرية الكبرى« )عدن، صبر، الحوطة، 

محافظة  في  2030م(  عام  إلى 

العليا  الدراسات  قاعة  في  لحج 

 4 في  لحج،  صبر-  التربية  بكلية 

الدكتور  ألقاها  2017م.  ديسمبر 

حسن الحديثي. 

1

2
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مجال الدراسات والمؤلفات
 الدارسات والمؤلفات التي نشرت: 

1- حيوانات النقل والحرب في جنوب شبه الجزيرة 
العربية قبل اإلسالم، للدكتور محمد باعليان.

 

واجتماعيـا  سياسـيا  الجنوبـي  اليمـن   -2

واقتصاديـا، للدكتـور محمد عمر الحبشـي. 

3- بحوث ندوة المركز )دور عدن البحري عبر 
التاريخ(. 

وثيقة المقترحات الدستورية للجنوب   -4
العربي في سنة 1966م. 

5- تاريخ وطيوط 

6- عدن في عهد الطاهريين

وقريًبا: 1 - بحوث المؤتمر األول: المرأة في 
عدن في مرحلة ما قبل االستقالل الوطني. 

18
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2 - بحوث المؤتمر الثاني: الحضارم في عدن 
عبر التاريخ. 

الرحالـة  كتابـات  عـدن فـي  نـدوة:  بحـوث   -  3 
وأدبيات المستشرقين. 

اليافعيـة  الهجـرة  ظاهـرة  نـدوة:  بحـوث   -  4 
عبر التاريخ. 

5 - وفيات عدن الجزء الثاني للدكتور سالم السلفي.

6 - ذكريات وإضاءات في تاريخ عدن واليمن 

أدوار  محيـرز  محمـد  عمـر  ـر:  المُحيِّ اللغـز   -  7 
حياته وأدبه
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مجال الترجمة

تـم ترجمـة ثالثـة مؤلفـات أجنبيـة 

انتظـار  فـي  واآلخـران  طبـع  أحدهـم 

وهـي:  الطباعـة 

 .Vergessenes Südarabien  -1
اللغة  من   Hans Helfritz للمؤلف: 

األملانية. 

الشهير  األملاني  للرحالة  )كتاب 

ومحميات  لحضرموت  هيلفرس،  هانز 

الجنوب، تحت عنوان: »الجنوب العربي 

 ، 1936م  سنة  في  صدر  المنسي«، 
مدعم بالكثير من الصور الفوتوغرافية 

العامة  الظروف  التي توضح  التاريخية 

التي  االجتماعية  والتقاليد  والعادات 

كانت سائدة في ذلك الوقت(.

وقريًبا:
1- دراسة لتاثير الكاسيت )الشريط( 

والشعر الشعبي في اليمن.
 The Moral Resonance of Arab
من   Flagg Miller للمؤلف   Media

اللغة اإلنجليزية.

2- )تاريخ عدن من 1838 - 1872(

 THE HISTORY OF ADEN 1839–72:
اللغـة  مـن   Z.H. KOUR للمؤلـف: 

يـة.  اإلنجليز
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 مجال الدوريات

- أصـدر املركـز ثالثـة أعـداد مـن املجلة 

مـة: دراسـات تاريخية.  العلميـة املحكَّ

العدد األول: 

وقد شارك في أبحاثه:
1 - د. عبدالله علي الفيش عطبوش.
2 - د. أسوان محمد حسين عبد الله.

3 - د. محمد عوض باعليان.
4 - د. عبد الفتاح قاسم ناصر الشعيبي.
5 - د.عبد الحكيم محمد ثابت العراشي.

6 - د. أحمد صالح رابضة.
7 - د. غيالن حمود غيالن.
8 - د. محمد رجب جرادة.

العدد الثاني: 

وقد شارك في أبحاثه:
1 - د. أحمد بن أحمد باطايع.

2 -  األستاذ الدكتور عارف أحمد إسماعيل المخالفي.
3 - د. سعيد ناجي غالب قائد اسكندر.

4 -  األســتاذ الدكتــور محمــد كـــريم إبراهيــم 
المدحتــي.

5 - د. محمد منصور علي بلعيد.
6 - أ.د. أحمد السري.

7 - د. مصطفى وجيه مصطفى.
8 - د. علي عفيفي علي غازي.

العدد الثالث: 

وقد شارك في أبحاثه:
1 - أ .د. محمد عبدالله بن هاوي باوزير.

العبدالجبـار  عبدالرحمـن  بـن  عبداللـه   2 -  أ.د 
و أ. جابر بن نصرين السهلي.

3 - د. محمد يسلم عبدالنور.
4 - أ.م. د/ عبدالحكيم عبدالمجيد الهجري.

5 - أ.م. د. مصطفى وجيه مصطفى إبراهيم.
6 - د. أحمد صالح علي محمد.

7 - د. نشوان محمد علي ورو. 
8 - د. وليد عبدالباري قاسم صالح.

وقريًبا: العدد الرابع.
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 مجال العالقات العامة

نظـم املركـز عـدًدا مـن اللقـاءات   

للجهـات  الرسـمية  والزيـارات 

أبرزهـا:  العالقـة  ذات  والشـخصيات 

- اللقـاء مـع السياسـي واملـؤرخ 

املرحـوم د. صالـح علـي باصـرة 

2017م.  ينايـر   10 فـي 

- اللقـاء مـع وزيـر التعليـم العالي 

 بحضـور رئيس مجلس اإلدارة في

10 يوليو 2018 م. 

- اللقاء مع رئيس جامعة عدن بحضور 

 رئيس مجلس اإلدارة في الثالثاء

10 يوليو 2018م. 

اللقـاء مـع أسـرة تحريـر صحيفـة   -

فـي  يوليـو2017م   21 األيـام. 

األيـام.  صحيفـة  مقـر 

الـرب  عبـد  الشـيخ  مـع  اللقـاء   -

النقيـب فـي منزله فـي االثنين 

م.   2017 يوليـو   17

املكتبـة  مديـر  مـع  اللقـاء   -

2018م.  يوليـو   11 فـي  الوطنيـة 

الوطنيـة  الجمعيـة  مـع  اللقـاء   -

مايـو   3 فـي  العلمـي  للبحـث 

2018م. 

مع وزير التعليم العالي

مع قيادة جامعة حضرموت

مع المرحوم د. صالح علي باصرة
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- زيارة مركز حضرموت عدة زيارات. 

- زيارة منطقة شـقرة في محافظة 

أبين في 12 أبريل 2018م.

- زيـارة مديريـة لبعـوس فـي يافع 

لحـج فـي يومـي 16 و17 يوليـو 

2017 م. 

- زيارة كلية التربية زنجبار في 2 إبريل 

2017م . - زيارة كلية التربية يافع 
في االثنين 17 يوليو 2017 م. 

في  صبر  التربية  كلية  زيارة   - 

4 ديسمبر 2017م . 

عـدن  مهرجـان  فـي  -  املشـاركة 

التراثـي بعـدد من الصـور والنبذ 

التاريخيـة لعدد مـن معالم عدن، 

نهايـة فبرايـر 2018. 

مع الشيخ عبدالرب النقيب في يافع

مع رئيس جامعة عدن

مع قيادة مركز حضرموت في المكال
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info@Aden.center 009722397776Aden.center

العنوان: الجمهورية اليمنية، محافظة عدن،
مدينة الشيخ عثمان، شمسان مول، الدور الثالث.


