أستاذ دكتور /حسين عبد الرحمن باسالمة

تاريخ ومحل الميالد 1954/5/12م سيئون م /حضرموت
الحالة االجتماعية  :متزوج وأب لولدين وثالث بنات

المقب العممي :أستاذ

المؤىل العممي :دكتوراه في عمم االجتماع الجمالي من جامعة يينا  /ألمانيا
التخصص :اإلستراتيجية الثقافية

الوظيفة :وزير التعميم العالي

البريد االلكترونيbasalama6@ yahoo.com :
الياتف 009672232235 :

موبايل 00967733221081:
الوظائف التي شغمها

 -1وزير التعميم العالي

 -2قائم بأعمال رئيس جامعة عدن
 -3عميد كمية اآلداب

 -4نائب عميد كمية اآلداب لمشئون األكاديمية والدراسات العميا والبحث العممي
 -5عضو المجمس المحمي لمديرية خور مكسر م  /عدن

 -6عضو مجمس الدراسات العميا والبحث العممي بديوان رئاسة جامعة عدن
 -7رئيساً لمجان الدراسات العميا والبحث العممي والمناىج بكمية اآلداب
الوظائف التي يشغمها

 - 1وزير التعميم العالي

 - 2رئيس لجنة التأليف والنشر والترجمة بجامعة عدن
 – 3رئيس المجنة العميا لممناىج

 - 4سكرتير تحرير مجمة العموم اإلنسانية
 - 5رئيس المنتدى الثقافي في جامعة عدن
 - 6عضو منتدى الفكر العربي

 - 7عضو مجمس األمناء لممركز اليمني لمدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل
 - 8سكرتير إعالمي في جمعية خريجي ألمانيا
التكريم

 -1يحمل شيادة التفوق العممي ( اليمن)

 -2يحمل ميدالية فضية في النشاط االجتماعي ( ألمانيا)
 -3يحمل ميدالية ذىبية من جامعة الكوفة ( العراق)

 -4منح شيادات تقديرية لمساىمتو في مجاالت مختمفة ومن مؤسسات متنوعة
المؤتمرات

 -1شارك في العديد من المؤتمرات المحمية والعربية والدولية

 -2ألقى أبحاثا في مؤتمرات وندوات عقدت في – عدن – صنعاء – طرابمس-

دمشق – ييينا – بيروت – القاىرة – الكويت – أبو ظبي – عمان – الرباط – تونس
المنجزات العممية:

 -1رئيساً لمجان تأسيس أقسام عمم النفس – الخدمة االجتماعية – اآلثار –
المكتبات والمعمومات

 -2اشرف عمى رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعة عدن  /دمشق
 -3شارك في مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعتي عدن – صنعاءـ
دمشق

 -4لو دراسات ومقاالت في الثقافة والسياسة ومنظمات المجتمع اليمني
 -5لو كتاب مطبوع وكتابين تحت الطبع

 -6ساىم في تحرير بعض المقاالت المنشور في الصحف والنشرات الرسمية
واألىمية

 -7قام بأعداد وتقديم برامج في إذاعة عدن والقناة الثانية وحاليا الفضائية يمانية

نماذج من األبحاث المنجزة:

 -1الديمقراطية – المصطمح وتطبيقاتيا في البمدان النامية  :ضمن كتاب محاضرات
في الثقافة العامة صادر عن دار جامعة عدن لمطباعة والنشر 1991م .

 -2اإلستشراق  :المفيوم الدوافع و التوجييات  ,مجمة العموم االجتماعية واإلنسانية,
ع ( 1يوليو 1996م ) .

 -3إشكالية العالقة بين االستشراق واالستعمار  :مجمة العموم االجتماعية و
اإلنسانية  .ع ( 1سبتمبر 1997م ) .

 -4شبكة األمان االجتماعي  :مجمة التجارة الصادرة عن و ازرة التجارة و التموين
يوليو 1997م .

 -5قضايا التنسيق في نشاط المنظمات الخيرية  :بحث قدم إلى المؤتمر األول
لممنظمات غير الحكومية  18-16يونيو 1998م صنعاء 1998م .

 -6البطالة في اليمن الواقع المشكالت واألفاق  :بحث قدم إلى الحمقة الخاصة التي
نظميا المنتدى الثقافي بجامعة عدن 1999م .

 -7اثر الحضارة العربية اإلسالمية في تطور الحركة العممية  :مجمة العموم
االجتماعية و اإلنسانية  ,ع ( 4يوليو – ديسمبر 1999م ) .

 -8التطوع في العمل االجتماعي  :بحث قدم إلى ندوة و ازرة الشؤون االجتماعية
حول مشروع قانون المنظمات األىمية صنعاء 2000م .

 -9الذريعة في الوثيقة االستعمارية البريطانية  ( :دراسة تحميمية لذريعة احتالل
بريطانيا لعدن  ,مجمة العموم االجتماعية واإلنسانية  :ع ( 9يناير – يونيو

2000م ) ( مع ا.د حسن الحكيم ) .

 -10حوار الحضارات – الحضارتان العربية والغربية حوار أم قطيعة  :دراسة في
اثر الفكر العربي اإلسالمي بفكر النيضة األوروبية الحديثة  .مجمة العموم
االجتماعية و اإلنسانية ع ( 7يناير – يونيو 2001م ) .

 -11مستوى تطور الوعي األخالقي في البحث العممي  ( :دراسة ميدانية ألعضاء
ىيئة التدريس في كميتي اآلداب و التربية  /عدن – مجمة كمية التربية العدد

الثالث – أغسطس 2001م عدد الصفحات  30عام 2001م ) (مع آخرين).

 -12القيم الثقافية ودورىا في سموك تالميذ التعميم األساسي  :بحث قدم إلى الحمقة
النقاشية حول سموك التعميم األساسي الذي نظميا قسم الخدمة االجتماعية

كمية اآلداب جامعة عدن مايو 2002م .

 -13البنية االجتماعية واالقتصادية والسياسية لقبيمة السعدي اليافعية  ( :دراسة

حالة لمجتمع قرية فمسان )  ,مجمة العموم االجتماعية و اإلنسانية  ,ع 9يناير –
يونيو 2002م ) .

 -14الدور التنموي لممنظمات األىمية اليمنية  :بحث منشور في ممحق
(االقتصادي) صادر عن صحيفة  14أكتوبر يونيو 2003م .

 -15ظاىرة جناح اإلحداث ودور وسائل اإلعالم  :محاضرة ألقيت عمى المتدربين
في مركز التدريب و التأىيل لممعاقين 2004م .

 -16دور منظمات المجتمع المدني في تأىيل الحدث  :بحث قدم إلى الورشة

الخاصة بدور منظمات المجتمع المدني في تأىيل الحدث نوفمبر 2005م عدن

2005م .

 -17إشكالية العالقة بين المنظمات األىمية والمؤسسات الرسمية( نموذج اليمن) :

بحث قدم إلى حمقة النقاش حول إشكالية العالقة بين المنظمات األىمية و المؤسسات
الرسمية الذي نظميا منتدى اليالل األحمر 2005م .

 -18العولمة واشكالية الفكر العربي المعاصر  :بحث قدم إلى ندوة الفكر العربي

المعاصر في عالم سريع التغير التي نظميا منتدى الفكر العربي في الفترة من 9-8

مايو عمان 2006م .

 -19مؤتمر الحوار الوطني الشامل  :قراءة تاريخية في الدروس والعبر وتحديات

المستقبل بحث قدم الى المؤتمر العام الداعم لمؤتمر الحوار الوطني الشامل -صنعاء

 2013م .

 -20حرية التعبير بين تعقيدات المفيوم و اشكالية التطبيق  :قراءة تحميمية في

اخالقيات المينة االعالمية بحث قدم الى ندوة اخالقيات المينة االعالمية نظمتيا
المجنة العربية لمثقافة والعموم التابعة لجامعة الدول العربية – تونس 2012م

