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الزعيم ُيعين رؤساء دوائر للمؤتمر 
أصدر الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام قرارًا تنظيميًا بتعيين رؤوساء 

دوائر متخصصة في األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.
فيما يلي نص القرار:

قرار رئيس المؤتمر الشعبي العام رقم )9( لسنة 2014م بشأن تعيين رؤساء دوائر باألمانة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام 
رئيس المؤتمر الشعبي العام:

- بعد االطالع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرع عنه.
- وبناًء على عرض األخوة األمناء العامين المساعدين.

- وعلى موافقة اللجنة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2014/7/18م 
قرر

مادة )1(: يعين األخوة التالية أسماؤهم رؤساء دوائر باألمانة العامة وعلى النحو التالي:
1- د. أبو بكر عبدالله القربي رئيسًا لدائرة العالقات الخارجية

2- يحيى عبدالله دويد رئيسًا لدائرة الشباب والطالب 
3- أحمد محمد الكحالني رئيسًا لدائرة اإلدارة والخدمات

4- حسين علي حازب رئيسًا للدائرة التربوية والتعليمية 
5- د. عبدالله غالب المخالفي رئيسًا لدائرة االقتصاد واالستثمار

مادة )2(: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العالقة تنفيذه كاًل فيما 
يخصه. 

كما أصدر الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام قرارًا  رقم)11( لسنة 
2014م قضى بتعيين األخ يحيى محسن علي جمعان رئيسًا لدائرة الممتلكات وتنمية العقارات.

صدر بمقر األمانة العامة بتاريخ 2014/7/21م 
علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر

درس اإلبتدائية في مدرسة األيتام و 
اإلع��دادي��ة بمدرسة الشعب والثانوية 

بمدرسة الكويت باألمانة .
حصل على البكالوريوس ف��ي إدارة 
األعمال عام 1983م - جامعة صنعاء.

حصل على عدد من الدورات بما فيها 
اللغة االنجليزية من المعهد األمريكي 

يالي.
لعامة  لتحق بالوظيفة ا 1975م ا

بوزارة األشغال .
1977م انتقل للمؤسسة العامة للمياه 

والصرف الصحي.
1978-1993م شغل عدة مناصب 
في وزارة الكهرباء والمياه والمؤسسة 

العامة للمياه والصرف الصحي
1993-1997م انتخب عضو مجلس 
ال��ن��واب ع��ن ال��دائ��رة الخامسة وأعيد 
انتخابه للمرة الثانية للفترة من 97- 

2003م .
2001م عين أمينا للعاصمة صنعاء .

2009-2003م أع��ي��د ان��ت��خ��اب��ه 
لعضوية مجلس النواب للمرة الثالثة.

 ل��ل��دول��ة أمينا 
َ
2003م عين وزي����را

للعاصمة.

2006م ع��ي��ن محافظًا لمحافظة 
عدن.

2008-2011م عين وزيرًا لشئون 
مجلسي النواب والشورى ورئيسًا للجنة 

األحزاب السياسية .
2009م ع���ي���ن رئ���ي���س���ًا ل��ل��وح��دة 

التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين.
أعمال أخرى:

رئيس لجمعية نقم االجتماعية البيئية 
.

عضو في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام.

أ. يحيى عبدالله دويد
عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام - رئيس 
فريق المؤتمر الشعبي واح��زاب التحالف الديمقراطي 

بفريق العدالة االنتقالية.
وقائم بإعمال رئيس فريق المؤتمر والتحالف بمؤتمر 

الحوار.
مواليد 1964م خوالن محافظة صنعاء

عضو المكتب التنفيذي لالتحاد العام لطالب اليمن 
1986-1992م

رئيس الجمعية العلمية لإلدارة بكلية التجارة 1986- 
1992م

مدير ادارة التدريب بوزارة الخدمة المدنية 1992- 1993م
مدير ادارة التأهيل بوزارة الخدمة المدنية 1993م- 1994م.

مدير عام شئون الموظفين بوزارة الشباب والرياضة 1994- 1995م.
نائب رئيس الدائرة اإلقتصادية واإلدارية والخدمات باإلمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 1995- 

1996م
مدير عام مصلحة أراضي وعقارات الدولة عدن 1996م- 2001م

رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة 2001- 2006م
نائب رئيس الهيئة العامة لإلراضي والمساحة والتخطيط العمراني 2006-2007م

رئيس الهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني 2007-2012م
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة 2001-2012م..

عضو المجلس األعلى للطرق 2009-2012م
عضو مجلس إدارة شبام القابضة منذ تأسيسها حتى 2012م

حاصل على العديد من الدورات التدريبية داخليًا وخارجيًا.
عضو اللجنة الدائمة ألكثر من دورة

عضو اللجنة العامة من 2009م

أ/ يحيى محسن علي جمعان:
- خريج ت��ج��ارة إدارة أع��م��ال جامعة 

صنعاء.
- عضو األمانة العامة.

- نائب رئيس فرع المؤتمر في الدائرة 
)19( مديرية بني الحارث.

- رئ��ي��س دائ���رة الممتلكات وتنمية 
العقارات.

- رئيس دائرة االقتصاد واالستثمار.

- رجل أعمال وقيادي مؤتمري بارز.

أ. د أبو بكر

 عبد الله القربي
- عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام

- عضو مؤتمر الحوار الوطني- رئيس فريق المؤتمر 
وأحزاب التحالف في قضية صعدة

- مواليد 1960م محافظة مأرب
- تلقى تعليمه اإلع���دادي والثانوي في محافظة تعز 

1972- 1981م
- بكالوريوس علوم سياسية- اقتصاد عام 1989م 

جامعة صنعاء
- متزوج وله سبعة أوالد ذكور وأربع اناث.
- عمل بمكتب رئيس الجمهورية بصنعاء

- عمل مديرًا للجنة الفرعية للمؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة مأرب قبل الوحدة وتأسيس الفروع.

- رئ��ي��س��ًا ل��ف��رع ال��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام 
بمحافظة مأرب- عضو اللجنة الدائمة 1990- 

1996م.
- مديرًا لمكتب التربية والتعليم بمحافظة 

مأرب- نوفمبر 2001م.
- مدير لمكتب التربية والتعليم بمحافظة 

تعز 2001-2004م
- مدير لمكتب التربية والتعليم بمحافظة 

صنعاء 2004-2008م
- محافظ لمحافظة الجوف 2008-2011م

من المشاركين في تأسيس المؤتمر الشعبي العام وشغل 
عددًا من المواقع التنظيمية أبرزها:

- نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية جبل 

مراد 1986م.
- مرشح المؤتمر الشعبي العام 
الدائرة )301( انتخابات 1993م
- ان��ت��خ��ب ع��ض��و للجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام في المؤتمر 

العام السادس
- رئ���ي���س ل���ل���دائ���رة ال��ت��رب��وي��ة 
والتعليمية في األمانة العامة يناير 

2006-2008م
- شارك في العديد من الفعاليات التنظيمية والسياسية 
ومن الشخصيات االجتماعية المعروفة بمحافظة مأرب 
وله دور بارز في حل الكثير من القضايا االجتماعية في 

المحافظة وخارجها.

تاريخ الميالد: 1942م
مكان الميالد: محافظة البيضاء

الحالة االجتماعية: متزوج و أب لولدان
المؤهالت العلمية :

ب��ك��ال��وري��وس ع���ل���وم1965م جامعة 
أدنبره.

بكالوريوس ط��ب  1968م  جامعة 
أدنبره.

دبلوم علم األم��راض 1972م جامعة 
لندن.

دبلوم طب المناطق الحارة 1969م 
جامعة ليفربول.

نية  لبريطا ا لملكية  ا لكلية  ا ل��ة  زم��ا
لألمراض الباطنية     1974م بريطانيا.
زمالة الكلية الملكية الكندية لألمراض 

الباطنية الجراحة   1975م كندا.
زمالة الكلية البريطانية لعلم األمراض.                     

1976م بريطانيا.
زمالة الكلية الملكية لألمراض الباطنية 

في لندن           1990م   بريطانيا.
عضوية العديد من الجمعيات العلمية 

الطبية.
ن��ش��ر م��ا ي��زي��د ع��ن ث��الث��ي��ن بحثًا في 

تخصصات طبية مختلفة.
اإلش�������راف ع��ل��ى رس���ائ���ل دك���ت���وراه 

وماجستير.
األنشطة السياسية :

المشاركة في العديد من المؤتمرات 
العلمية المحلية وال��دول��ي��ة ف��ي مجال 

التربية والعلوم والبحث العلمي والطب.
المشاركة في العديد من المنتديات 
ال����دول����ي����ة ح������ول ح����ق����وق اإلن����س����ان 

والديمقراطية الناشئة.
رئاسة ع��دد من المؤتمرات العلمية 

ألمراض القلب والكلى في اليمن.
مقرر لجنة حقوق اإلنسان والحريات في 

المجلس االستشاري.
تقديم العديد من األوراق واألبحاث 

حول حقوق اإلنسان والديمقراطية.
ال���ك���ت���اب���ة ف����ي ال���ص���ح���ف وال���م���ج���الت 
ح���ول ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ض��اي��ا السياسية 

واالجتماعية.

عضو الحوار الوطني.
ع��ض��و اللجنة ال��دائ��م��ة م��ن��ذ تأسيس 

المؤتمر الشعبي العام.
عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 

العام منذ عام 1992م.
الوظائف المهنية:

التدرج في عدد من الوظائف كطبيب 
مقيم وأخصائي واستشاري.

أستاذ في كلية الطب بجامعة والهوس 
بكندا 1974م-1978م.

التعيين كأستاذ مشارك بجامعة صنعاء 
1979م.

ل��ع��ل��وم بجامعة صنعاء  عميد كلية ا
1979م-1983م.

ل��ط��ب بجامعة صنعاء  عميد كلية ا
1982م-1987م.

ن����ائ����ب رئ����ي����س ج����ام����ع����ة ص���ن���ع���اء 
1982م-1993م.

وزي����������ر ال����ت����رب����ي����ة وال���ت���ع���ل���ي���م 
1993م-1994م.

ع����ض����و ال���م���ج���ل���س االس����ت����ش����اري 
1997م-2001م.

وزيرًا للخارجية  2001/4/4م.
أع���ي���د ت��ع��ي��ي��ن��ه وزي������رًا ل��ل��خ��ارج��ي��ة  

مايو/2003م.
أع���ي���د ت��ع��ي��ي��ن��ه وزي������رًا ل��ل��خ��ارج��ي��ة 

والمغتربين 11 فبراير 2006م.
أع��ي��د تعيينه وزي����رًا للخارجية في 
ح��ك��وم��ة ال��وف��اق ال��وط��ن��ي 7 ديسمبر 

2011 م .
العمل التطوعي:-

رئيس الجمعية الشعبية الخيرية.
عضو مجلس إدارة الصندوق االجتماعي 

للتنمية.
عضو مجلس إدارة صندوق األشغال 

العامة.
نائب رئيس جمعية الصداقة اليمنية 

البريطانية.
ليمنية لمكافحة  لجمعية ا رئ��ي��س ا

التدخين.
نائب رئيس جمعية الرسالة لمساعدة 

الطالب.

أ/ أحمد محمد الكحالني 

أ/ حسين علي حازب

د /  عبدالله غالب ناجي المخالفي
أواًل: البيانات الشخصية

االسم: عبدالله غالب ناجي المخالفي
تاريخ الميالد:1964م

محل الميالد: المأثرة _ بني عون _ محافظة تعز
الحالة االجتماعية: متزوج

جهة العمل: جامعه تعز - كلية العلوم االداري��ة قسم العلوم 
المالية والمصرفية

ثانيًا: المؤهالت العلمية:
- دكتوراه الفلسفة في االقتصاد والعلوم المالية والمصرفية - 

جمهوريه مصر العربية.
- الماجستير ف��ي االق��ت��ص��اد - اقتصاد سياسي 1995م - 

جمهورية مصر العربية .
- الدبلوم في االقتصاد 1992- جمهورية مصر العربية.

- البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية 1986م - اليمن.
- أستاذ مشارك منذ العام 2006م.

- حاليًا مرشح للحصول على درجة »أستاذ دكتور«.
- عضو الجمعية  العربية  للبحوث االقتصادية )عضو عامل( 

جمهورية مصر العربية.
- عضو لجنة الخبراء االقتصاديين - اليمن 2003م.

ثالثًا: الوظائف العلمية واإلداري��ة جامعه تعز - وزارة المالية 

)نبذة مختصرة(:
- أستاذ العلوم المالية والمصرفية - كلية العلوم 

االدارية - جامعه تعز.
- رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية )مؤسس 

القسم(.
- عميد كليه العلوم االدارية - جامعة تعز.

- رئيس مجلس كليه العلوم االدارية .
- رائد الشباب بالكلية .

- وك��ي��ل وزاره المالية لقطاع ال��ش��ؤن المالية 
واإلداري��ة بقرار جمهوري في العام 2005م حتى العام الحالي 

2013م.
- رئيس فريق هيكلة وزارة المالية احد مكونات استراتيجية 
اصالح ادارة المالية العامة التي تم اقرارها من الحكومة اليمنية 

وصندوق النقد والبنك الدوليين - عام 2005م.
- عضو لجنه السياسات االقتصادية - وزاره المالية.

- رئيس لجنه إعداد وتنفيذ دليل الخدمات - وزارة المالية.
- رئيس لجنة الوثائق - وزارة المالية - رئيس لجنه استراتيجية 

تقييم االداء - وزارة المالية.
- عضو فريق نظام الخزانة العامة - وزاره المالية ،احد فرق 

استراتيجية اصالح ادارة المالية العامة.

- باإلضافة الى رئاسة لجان وعضوية 
اخرى عدة ال مجال هنا لذكرها تفصياًل.

- إعداد الخطة الدراسية االولى لقسم 
العلوم المالية والمصرفية عام 2000م 

- جامعة تعز.
- عضو اللجنة االستشارية لدراسة 
الحاالت االجتماعية والنفسية لطالب 

جامعة تعز بقرار رئيس الجامعة.
- ع��ض��و لجنة ج��م��ع ت��ب��رع��ات لدعم 

االنتفاضة الفلسطينية بقرار رئيس الجامعة عام 2002م.
- رئيس اللجنة التنظيمية المصاحبة لعملية القبول والتسجيل 

- قرار رئيس الجامعة عام 2003م وما بعدها.
- رئيس اللجنة العلمية إلع��داد خطة دراسية لدبلوم مركز 

التعليم المستمر الول مرة - جامعة تعز 2004م.
- رئ��ي��س اللجنة المالية ف��ي اللجنة الفنية إلع���ادة تقسيم 
الجمهورية اليمنية)ممثاًل لوزارة المالية(-وزارة االدارة المحلية.

رابعًا - النشاط العلمي )التدريس - االبحاث - المقاالت( )نبذة 
مختصرة(:

1-  التدريس في جامعه تعز والجامعات األخ��رى -حكومية 
وخاصة..


