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الـعـــمـــل الـحــالـــي: رئي�ص الهيئة العامة لال�ستثمار.

  - بروف�سور يف كلية التجارة والإقت�ساد )جامعة �سنعاء(.

التح�سيــل الـعـــلــمـي:
   دكتوراة يف الإقت�ساد, كلية الإقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية – جامعة القاهرة تخ�س�ص مالية

    عـــامـــة �سنــة 1992م.
   ماج�ستري يف الإقت�ساد , كلية الإقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية – جامعة القاهرة تخ�س�ص نقود

     وبــنـــوك �سنـــــة 1985م.
   بكالوريو�ص اإقت�ساد وعلوم �سيا�سية ,كلية التجارة و الإقت�ساد- جامعة �سنعاء 1980م.

اخلربات الإدارية والأكادميية:
    نائب رئي�ص جامعة �سنعاء لل�سئون الأكادميية 2012.

    رئي�ص اجلامعة اليمنية الأردنية للعام اجلامعي 2011/2010م.
    نائب رئي�ص اجلامعة اليمنية للعام اجلامعي 2008-2009م.

    رئي�ص اللجنة الأكادميية بكلية التجارة والإقت�ساد- جامعة �سنعاء للفرتة 2007-2008م.
    عميد كلية الإدارة و الإقت�ساد- خمر- جامعة �سنعاء للفرتة 2001-2006م.

    رئي�ص ق�سم الإقت�ساد- كلية التجارة والإقت�ساد- جامعة �سنعاء للعام اجلامعي 2000-2001م.
   عميد كلية الإدارة والإقت�ساد – اجلامعة اليمنية للفرتة 1997-2000م.

    وكيل كلية الإدارة والإقت�ساد- اجلامعة اليمنية للعام اجلامعي 1996-1997م.
    ع�سو جمل�ص كلية التجارة والإقت�ساد- عن الكنرتولت بالكلية– جامعة �سنعاء للفرتة 1994- 1997م.

    عني اأ�ستاذًا م�ساعدًا يف كلية التجارة والإقت�ساد يف جامعة �سنعاء عام  1993، وتدرج اأكادمييا 
    حتى مت ترقيته الى درجة اأ�ستاذ Professor يف عـام 2007.

    عمــل لــدى �سركــة Cable & Wireless الربيطانيــة يف وظيفــة Fixed Assets Analyst منــذ 1976 
    وحتــى 1981 ثم اأبتعث الى القاهرة للدرا�سات العليا من قبل جامعة �سنعاء.



 الــدرا�ســـات:

الـفـــتـــرة�ســــدرت عــــنالــمجــــــالعنــــوان الكتب والر�سائل الـجـامـعــيــة

ر�سالة املاج�ستيــرال�سيا�سة النقدية يف اجلمهورية العربية اليمنية
كلية الإقت�ساد والعلوم 

1975-1985ال�سيا�سية –جامعة القاهرة

دور املوازنة العامة والتخطيط يف الدول النامية 
مع التطبيق على اجلمهورية العربية اليمنية

ر�سالة الدكتوراه
كلية الإقت�ساد والعلـــوم 

1991مال�سيا�سية –جامعة القاهرة

اأو�ساع اأطفال اليمن درا�سة حتليلية 
ميدانية �ساملة )غري من�سور(

بحث م�سرتك
كـــليــــة التـجــــارة 

�سنعــــــــاء
فرباير 
1994م

املالية العامة يف الدول النامية مع درا�سة خا�سة 
للمالية العامة يف اجلمهورية العربية اليمنية

كـــــتــــاب
كلية التجارة والإقت�ساد

1995م جامعة �سنعاء

حتليل وظائف الدولة يف اجلمهورية اليمنية
 وفقا لتطور النفقات العامة يف اجلمهورية اليمنية

1996مجملــة الثــــوابـــتبحــث من�ســـــور

حمددات الطاقة ال�سريبية يف الدول النامية 
مع درا�سة للطاقة ال�سريبية يف اليمن

�سل�سلة
)درا�سات ا�سرتاتيجية(

مركز الإمارات للدرا�سات 
والبحوث ال�سرتاتيجية- 

اأبوظبـــــي
2000م

)اإقت�ساديات املالية العامة( درا�سة يف اجتاهات املالية 
العامة يف الدول النامية مع التطبيق

 على اجلمهورية اليمنية )الطبعة الثالثة(
2010ممركز الأمني للن�سر والتوزيعكتــاب جــامــعــي

 
الأبحـاث والـمـــوؤتــمــرات:

لــلفتـــــرةاجلـــامــعـــــةالــموؤتـــمــــــرعنــــوان البــــحـــث
اخل�سخ�سة: خلق اأفاق 

جديدة اأمام القطاع
املوؤمتر العلمي بكلية
23-25 اكتوبر 2000مجامعة �سنعاء التجارة والإقت�ساد

حتليل اجتاهات املوازنة العامة
 يف اجلمهورية اليمنية

املوؤمتر العلمي الأول لق�سم الإدارة 
العامة – كلية الإقت�ساد والعلوم 

الإدارية
جامعة موؤتـــــة

2004)الأردن(

جتربة اخل�سخ�سة 
اجلامعة الأردنية موؤمتر اإدارة الأعماليف اجلمهورية اليمينة

3-5 اأبريل 2004مبعمان 
التنمية الب�سرية والبطالة 

جامعة الإ�سراء املعلم يف الألفية الثالثةيف اجلمهورية اليمنية
17-18 من مايو 2006معمان )الأردن(

الهيكل ال�سريبي اليمني: 
الن�ساأة والتطور والأمكانات الكامنة

كلية التجارة والقت�ساد
 جامعة �سنعاء

جملة كلية التجارة 
والإقت�ساد )الأردن(

العدد ال�سابع والع�سرون
2 مار�س 2007م

قراءة يف ا�سرتاتيجية 
التعليم العايل يف اليمن

اإن�ساء �سبكة خرباء التخطيط 
ال�سرتاتيجي يف جمالت 

التعليم العايل
جامعة الريموك 

)الأردن(
30 اأكتوبر- 1نوفمرب 

2012م

2



الـــخبــرات الأكادميــيــة:
التدري�ص اأكادمييا ملدة ثالثني عام على النحو التايل:

الـــــمـــــــادة

جامعة 
�سنعاء
)كلية 

التجارة(

جامعة 
تــعــز

جامعة 
عمران

جامعة العلوم 
والتكنولوجيا

اجلـــامــعة 
اليمنية

جــامـعـــــة 
�ســبــــــاأ

املعهد 
ال�سريبي
)�سنعاء(

املعهد 
الوطني 
للعلوم 
الإدارية

مركز 
الإدارة 
العامة

اأكادميية 
الدرا�سات 

العليا

مبادئ 
الإقت�ساد 
اجلزئــــــي

xxxx

مبادئ 
الإقت�ساد 

الكلي
xxxx

الــماليـــة 
xxxxxxxxxxالعـــامــــة

نقود 
وبنوك

xxxx

درا�سات 
الـــجـــدوى 
الإقت�سادية

xx

النظرية 
xالإقت�سادية

ح�سابــــات 
xقومـــيــــة

مــــــوارد 
xxاإقت�سادية

    �سارك يف الإ�سراف واملناق�سة على العديد من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه يف كل من جامعة
      �سنعاء, جامعة عدن, جامعة دم�سق, ومركز الإدارة العامة بكلية التجارة. )جامعة �سنعاء(.

   امل�ساركة يف العديد من املوؤمترات والندوات و ور�ص العمل داخل الوطن وخارجه.
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الكادميية
العربية

للعلوم املالية  
وامل�سرفية

x

اقت�ساديات
xالدول العربية
البنك املركزي

xوالدرا�سات النقدية

x


