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الأ�ستاذ الدكتور /م�صطفى ح�سني حممد املتوكل

املعلومات ال�شخ�صية:

اال�سم� :أ.د /م�صطفى ح�سني حممد املتوكل.
حمل وتاريخ امليالد� :شـهـــارة (حمافظة عمران) .1956-4-29
احلالة االجتماعية :متزوج وله ولدان وثالث بنات.
العنوان� :صنعاء -اجلمهورية اليمنية.
�ص ب19022 :
تلفــون+967-1- 434312 :
مبا�شـر+967-1- 434319 :
فاك�س+967-1- 434505 :
حتويـــله500 :
موبايــــل+967 771261956 :
الربيد االلكرتوينprof.mostafa@giay.org :
الـعـــمـــل الـحــالـــي :رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار.
 -بروف�سور يف كلية التجارة والإقت�صاد (جامعة �صنعاء).

التح�صيــل الـعـــلــمـي:

دكتوراة يف الإقت�صاد ,كلية الإقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية – جامعة القاهرة تخ�ص�ص مالية
عـــامـــة �سنــة 1992م.
ماج�ستري يف الإقت�صاد  ,كلية الإقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية – جامعة القاهرة تخ�ص�ص نقود
وبــنـــوك �سنـــــة 1985م.
بكالوريو�س �إقت�صاد وعلوم �سيا�سية ,كلية التجارة و الإقت�صاد -جامعة �صنعاء 1980م.

اخلربات الإدارية والأكادميية:

نائب رئي�س جامعة �صنعاء لل�شئون الأكادميية .2012
رئي�س اجلامعة اليمنية الأردنية للعام اجلامعي 2011/2010م.
نائب رئي�س اجلامعة اليمنية للعام اجلامعي 2009-2008م.
رئي�س اللجنة الأكادميية بكلية التجارة والإقت�صاد -جامعة �صنعاء للفرتة 2008-2007م.
عميد كلية الإدارة و الإقت�صاد -خمر -جامعة �صنعاء للفرتة 2006-2001م.
رئي�س ق�سم الإقت�صاد -كلية التجارة والإقت�صاد -جامعة �صنعاء للعام اجلامعي 2001-2000م.
عميد كلية الإدارة والإقت�صاد – اجلامعة اليمنية للفرتة 2000-1997م.
وكيل كلية الإدارة والإقت�صاد -اجلامعة اليمنية للعام اجلامعي 1997-1996م.
ع�ضو جمل�س كلية التجارة والإقت�صاد -عن الكنرتوالت بالكلية– جامعة �صنعاء للفرتة 1997 -1994م.
عني �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا يف كلية التجارة والإقت�صاد يف جامعة �صنعاء عام  ،1993وتدرج �أكادمييا
حتى مت ترقيته الى درجة �أ�ستاذ  Professorيف عـام .2007
عم��ل ل��دى �شرك��ة  Cable & Wirelessالربيطاني��ة يف وظيف��ة  Fixed Assets Analystمن��ذ 1976
وحتــى  1981ثم �أبتعث الى القاهرة للدرا�سات العليا من قبل جامعة �صنعاء.

الــدرا�ســـات:
عنــــوان الكتب والر�سائل الـجـامـعــيــة

الــمجــــــال

�صــــدرت عــــن

الـفـــتـــرة

ال�سيا�سة النقدية يف اجلمهورية العربية اليمنية

ر�سالة املاج�ستيــر

كلية الإقت�صاد والعلوم
ال�سيا�سية –جامعة القاهرة

1985-1975

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

ر�سالة الدكتوراه

كلية الإقت�صاد والعل ــوم
ال�سيا�سية –جامعة القاهرة

1991م

�أو�ضاع �أطفال اليمن درا�سة حتليلية
ميدانية �شاملة (غري من�شور)

بحث م�شرتك

ك ــليـ ــة التـجـ ــارة
�صنعـ ـ ـ ــاء

فرباير
1994م

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

كـ ـ ـتـ ــاب

كلية التجارة والإقت�صاد
جامعة �صنعاء

1995م

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

بحــث من�ش ـ ــور

جملــة الثـ ــواب ــت

1996م

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

�سل�سلة
(درا�سات ا�سرتاتيجية)

مركز الإمارات للدرا�سات
والبحوث اال�سرتاتيجية-
�أبوظب ـ ــي

2000م

(�إقت�صاديات املالية العامة) درا�سة يف اجتاهات املالية
العامة يف الدول النامية مع التطبيق
على اجلمهورية اليمنية (الطبعة الثالثة)

كتــاب جــام ـعــي

مركز الأمني للن�شر والتوزيع

2010م

الأبحـاث والـمـــ�ؤتــمــرات:
عنــــوان البــــحـــث

الــم�ؤتـــمــــــر

اجلـــامــعـــــة

لــلفتـــــرة

اخل�صخ�صة :خلق �أفاق
جديدة �أمام القطاع
حتليل اجتاهات املوازنة العامة
يف اجلمهورية اليمنية
جتربة اخل�صخ�صة
يف اجلمهورية اليمينة
التنمية الب�شرية والبطالة
يف اجلمهورية اليمنية
الهيكل ال�ضريبي اليمني:
الن�ش�أة والتطور والأمكانات الكامنة

امل�ؤمتر العلمي بكلية
التجارة والإقت�صاد
امل�ؤمتر العلمي الأول لق�سم الإدارة
العامة – كلية الإقت�صاد والعلوم
الإدارية
م�ؤمتر �إدارة الأعمال

جامعة �صنعاء

 25-23اكتوبر 2000م

قراءة يف ا�سرتاتيجية
التعليم العايل يف اليمن

املعلم يف الألفية الثالثة
كلية التجارة واالقت�صاد
جامعة �صنعاء
�إن�شاء �شبكة خرباء التخطيط
اال�سرتاتيجي يف جماالت
التعليم العايل
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جامعة م�ؤت ـ ــة
(الأردن)
اجلامعة الأردنية
� 5-3أبريل 2004م
بعمان
جامعة الإ�سراء
 18-17من مايو 2006م
عمان (الأردن)
جملة كلية التجارة العدد ال�سابع والع�شرون
والإقت�صاد (الأردن)
 2مار�س 2007م
2004

جامعة الريموك
(الأردن)

� 30أكتوبر1 -نوفمرب
2012م

الـــخبــرات الأكادميــيــة:

التدري�س �أكادمييا ملدة ثالثني عام على النحو التايل:
جامعة
�صنعاء
ال ـ ـم ـ ــادة
(كلية
التجارة)
مبادئ
الإقت�صاد
اجلزئ ـ ــي
مبادئ
الإقت�صاد
الكلي
الــمالي ــة
الع ــام ــة
نقود
وبنوك
درا�سات
ال ـج ــدوى
الإقت�صادية

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

النظرية
الإقت�صادية
ح�ساب ــات
قوم ـي ــة
م ـ ــوارد
�إقت�صادية

اقت�صاديات
الدول العربية
البنك املركزي
والدرا�سات النقدية

املعهد
املعهد
الوطني
جامعة جامعة جامعة العلوم اجل ــامــعة جــامـعـ ــة
ال�ضريبي
للعلوم
ت ـعــز عمران والتكنولوجيا اليمنية �س ـب ـ ـ أ�
(�صنعاء)
الإدارية

x

x

x

االكادميية
مركز �أكادميية العربية
الإدارة الدرا�سات للعلوم املالية
العامة العليا وامل�صرفية

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

�شارك يف الإ�شراف واملناق�شة على العديد من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه يف كل من جامعة
�صنعاء ,جامعة عدن ,جامعة دم�شق ,ومركز الإدارة العامة بكلية التجارة( .جامعة �صنعاء).
امل�شاركة يف العديد من امل�ؤمترات والندوات و ور�ش العمل داخل الوطن وخارجه.
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