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 ازن عبد اهللا فاضلمد  .أ -

  جامعة عدن  –مدير عام البحث العلمي   -محاضر بقسم إدارة األعمال  -

 إدارة أعمال: التخصص العام -

 إدارة تسويق: التخصص الدقيق -

 م1960عدن األول من يونيو / اليمن : مكان و تاريخ الميالد -

  :الشهادات العلمية

  ).الهند(  1999التسويق دآتوراه في إدارة  -

المعهد العالي لالقتصاد (  1990ماجستير في إدارة التسويق الصناعي  -

  ).روسيا-الوطني

    )جامعة عدن( 1984العلوم االقتصادية و التخطيط  بكالوريوس في  -

  :البحوث والمشارآات العلمية

  .جامعة عدن –آلية االقتصاد واإلدارة  –ندوة التسويق األولى   م1978

  آلية  –ندوة األهمية االقتصادية واالجتماعية لمحافظة حضرموت   م1978

  .جامعة عدن –المكال / التربية 

جامعة  –آلية االقتصاد واإلدارة  -قتصادية في اليمن ندوة التحوالت اال  م1988

  .عدن

جامعة  –آلية االقتصاد واإلدارة  -ندوة التسويق في الجمهورية اليمنية   م1998

  .عدن

 –الملتقى األول لخبراء التسويق وتأسيس جمعية التسويق بجامعة بونا   م1999

  .الهند



Aden University / Information Technology  

http://www. it_univ@aden‐univ.net  لمعلومات جامعة عدن مكتب اإلدارة العامة ل  
Tel : 2234418 

  .الهند –والصغيرة  ندوة مشاآل التسويق في الصناعات المتوسطة  م2000

 –الغرفة التجارية والصناعية  –المؤتمر السنوي لرجال األعمال األول   م2001

  .عدن

  .الهند –ندوة االستراتيجيات الحديثة في التسويق   م2002

الغرفة التجارية  –المؤتمر السنوي لرجال المال و األعمال الثاني   م2002

  .عدن –والصناعية 

الغرفة التجارية  –جال المال و األعمال الثالث المؤتمر السنوي لر  م2003

  .عدن –والصناعية 

  .الهند –ندوة التدريب في مجال التسويق   م2005

  .ندوة مستقبل المناطق الحرة في اليمن  م2006

  .اليمني ومستقبل العالقات والتنمية_ ندوة الحوار األلماني  م2007

  .المشروعات الصغيرة في تنمية قطاع المرأةبرنامج   م2007

  

  :الخبرات العملية

  .جامعة عدن_ م 1984معيد بكلية االقتصاد و اإلدارة  -

 .م1985من مؤسسي قسم إدارة األعمال بكلية االقتصاد و اإلدارة في عام  -

 .م1988_ 1985سكرتيرًا لقسم إدارة األعمال لألعوام  -

 .م1988_1984التعليمية بجامعة عدن لألعوام مساعدًا ثم نائبًا لمدير عام الشؤون  -

 .م2001_2000نائب عميد آلية العلوم اإلدارية لشؤون خدمة المجتمع لألعوام  -

 .م2003مرآز التدريب و التعليم المستمر بجامعة عدن منذ عام مدير نائب -

 .م2003للتدريب و االستشارات منذ عام  NVITالمستشار األآاديمي لمرآز  -

 .م2003للتدريب و االستشارات منذ عام  NVITمدير عام مرآز -

 .2009_2002عدن _ الجامعة الوطنية_ عميد آلية العلوم اإلدارية -
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المنسق الرئيسي لبرنامج تطوير التعليم الجامعي بالتعاون مع إتحاد الجامعات الكندية و  -

 .جامعة عدن_ م عن آلية العلوم اإلدارية2006_2005البنك الدولي 

 .م 2009العلمي  مدير عام البحث -

 

  :الخبرات األآاديمية

  :تدريس المقررات الدراسية التالية

جامعة (و ) جامعة عدن(مبادئ و إدارة التسويق لقسم إدارة األعمال  -

  )2003_2002تعز

إدارة المشاريع و دراسات الجدوى لطالب السنة النهائية قسم إدارة األعمال جامعة  -

 .م2004_ 2000عدن 

إدارة األعمال الدولية لطالب السنة النهائية قسم إدارة األعمال جامعة عدن  -

 .م2001منذ

إدارة التسويق الدولي لطالب السنة النهائية قسم إدارة األعمال جامعة عدن  -

 .م2003منذ

 .م2003لطالب الماجستير بكلية العلوم اإلدارية منذ_ إدارة الموارد البشرية -

 .م2003آلية العلوم اإلدارية _ لطالب الماجستير _ المتقدمإدارة التسويق  -

 )م2003جامعة تعز( _ قسم إدارة األعمال _ إدارة اإلعالن لطالب السنة النهائية -

جامعة ( _ قسم إدارة األعمال _ لطالب السنة النهائية_ بحوث التسويق  -

 )م2003_2002تعز
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آلية _ قسم السياحة_ لنهائيةلطالب السنة ا_ إدارة التسويق السياحي و الفندقي  -

 .جامعة تعز_ اآلداب

إدارة التسويق و إدارة الموارد البشرية لمستوى الماجستير في إدارة األعمال  -

 .جامعة عدن

 .جامعة عدن_ )8(اإلشراف على رسائل الماجستير عدد  -

 .في عدد من الجامعات األهلية) 12(اإلشراف على رسائل الماجستير عدد  -

الدبلوم ( البرنامج الهولندي لدعم قطاع المرأة _ ت الصغيرةإدارة المشروعا -

 .جامعة عدن_ مرآز تنمية المرأة) العالي

 

  :الخبرات التدريبية

  :المشارآة في العديد من البرامج التدريبية المتميزة في آٍال من

  .جامعة عدن_ مرآز التدريب و التعليم المستمر -

  .شرآة مصافي عدن  -

  GTZ.عدن _ لتشجيع المنشآت الصغيرة المنظمة األلمانية  -

 . NVITمرآز -

 .م2005_2003برامج تدريبية  8تنفيذ _ عدن _ هيئة االتصاالت  -

 .2006_2001برامج تدريب إدارية متخصصة _ عدن _ المؤسسة المحلية للمياه -

  :في  مجاالت التالية

  .المهارات األساسية في التسويق -

 .تنمية المهارات اإلشرافية -

 .الن والترويجإدارة اإلع -
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 .إدارة الوقت -

 .اإلدارة الذاتية -

 .تنمية مهارات البيع و التسويق -

 .التقنيات المتقدمة في بحوث التسويق -

 .أخالقيات اإلدارة و التسويق -

 .إدارة العالقات العامة -

 .االتجاهات الحديثة في إدارة المشتريات والمخازن -

 .إدارة الموارد البشرية -

 .ارة المكتبيةالسكرتارية التنفيذية واإلد -

 .تطوير القيادات اإلدارية العليا -

 .تنمية المهارات القيادية للقيادة العليا في الموانئ -

 .م2003قيادات قطاع المياه  –إدارة التغيير  -

 .التسويق المصرفي لعدد من البنوك اليمنية -

 .إدارة الفنادق والمنشآت السياحية -

 .   إدارة المشروعات الصغيرة -

 .م2005سلسلة برامج تطوير الموارد البشرية للمؤسسة العامة لالتصاالت  -

قطاع المياه بدعم من مشروع  –سلسلة برامج تدريبية في تطوير الموارد البشرية  -

 .م2006 – 2005 –اإلتحاد األوروبي 
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  :الحاصل عليها التقديرية الشهادات 

الطالبي األآاديمي و االجتماعي من العديد من الشهادات التقديرية في مجال العمل  .1

  .جامعة عدن

شهادة إشراف خاصة من البنك الدولي عن أعمال المسح الخاص بنشاط المنشآت  .2

 .م2001الصغيرة في اليمن 

شهادة إشراف خاصة من البنك الدولي عن أعمال مسح استخدام الطاقة في  .3

 .م2004اليمن

 .م2005االستثمار في اليمن شهادة إشراف خاصة من البنك الدولي عن مسح واقع .4

 .األلمانية GTZمنظمة _ م 2002شهادة تدريب خاصة في التسويق الدولي  .5

 .م2004شهادة تقدير خاصة من جامعة جيبوتي  .6

شهادة تدريبية إدارية خاصة من اتحاد الجامعات الكندية و مشروع البنك الدولي  .7

 .م2005لتطوير التعليم الجامعي في اليمن 

 .هولندا_ الهاي   - ISSصة من معهد العلوم االجتماعية شهادة تدريب خا .8

_ الخبراء العرب في الهندسة و اإلدارة _ شهادة خبير تطوير الموارد البشرية  .9

 .اإلمارات العربية

 .، لبنان  Master Planمؤسسة _ شهادة خبير في التخطيط اإلداري و التدريب .10

م و 2008من المجلس البريطاني لألعوام شهادة دورات في تقييم األداء األآاديمي  .11

  .م 2009

  

 
 


