سيرة ذاتية C.V
البيانات الشخصية:


د .عبد هللا محمد أحمد النهاري.


تاريخ امليالد :يوليو .7711



البريد اإللكترونيalnahary1@yahoo.com :

الجنسية :يمني .الحالة االجتماعية :متزوج.
 alnahary1@gmail.comتلفون+781117176669:

املؤهالت العلمية:



بكالوريوس االقتصاد والعلوم السياسية بتقدير ممتاز ،األول على الدفعة  -جامعة الحديدة –اليمن ،يونيو .0777
ماجستير االقتصاد (تجارة خارجية وتنمية) -كلية التجارة -جامعة أسيوط -يونيو .0777



دكتوراه الفلسفة في االقتصاد (تطوير نظم لإلنذار املبكر باألزمات املالية واالقتصادية) ،جامعة أسيوط ،مصر ،مايو .0778



التخصص الدقيق :إدارة األزمات والدراسات املستقبلية والتخطيط االستراتيجي.

الخبرات الوظيفية:


معيد بكلية التجارة جامعة الحديدة  -اليمن .0772 -0770



باحث ومدرب بمركز دراسات املستقبل-جامعة أسيوط-مصر (يناير -0777ديسمبر .)0772



رئيس كنترول كلية التجارة واالقتصاد سبتمبر  -0778يناير.0776



نائب رئيس دائرة تنمية املوارد وخدمة املجتمع  -جامعة الحديدة مارس -0771ديسمبر.0771



رئيس دائرة تنمية املوارد وخدمة املجتمع  -جامعة الحديدة ديسمبر -0771يوليو.0776



نائب رئيس الدائرة اإلعالمية – جامعة الحديدة يوليو – 0776نوفمبر.0777
نائب عميد كلية الهندسة لشئون الطالب – يونيو  -0776اكتوبر.0777





أستاذ مساعد بقسم االقتصاد والعلوم السياسية-كلية التجارة واالقتصاد-جامعة الحديدة-اليمن –يوليو-6102حاليا.
عضو وخبير استشاري في مركز أبجد للدراسات والتنمية –اليمن ،نوفمبر -6102حاليا.



رئيس قسم العلوم املالية واملصرفية – كلية العلوم واإلدارة ،بيت الفقيه – جامعة الحديدة أكتوبر - 6102حاليا.



رئيس أقسام العلوم السياسية ،التسويق ،العلوم املالية واملصرفية ،جامعة اليمن والخليج ،نوفمبر -6102حاليا.



عضو اللجنة األكاديمية  -كلية التجارة واالقتصاد -جامعة الحديدة -مايو -6102حاليا.



رئيس الوحدة التنفيذية إلدارة الرؤية الوطنية بجامعة الحديدة  -نوفمبر  -6102حاليا.



رئيس قسم التجارة االليكترونية  -كلية املجتمع للعلوم الطبية والتكنولوجيا -الحديدة – أكتوبر  -6102حاليا.

الخبرات املهنية:


مدير مركز الحاسب اآللي بكلية التجارة واالقتصاد -جامعة الحديدة ،سبتمبر  -0779نوفمبر.0772



إعداد توصيف بعض املقررات الدراسية في دليل لوائح الدراسات العليا  .0776تحت إشراف أ.د .محمد عبدالعظيم طلب وكيل كلية
التجارة للدراسات العليا والبحوث  -جامعة أسيوط -مصر.

 مراجعة الخطة الدراسية لقسم العلوم املالية واملصرفية – كلية العلوم واإلدارة –جامعة الحديدة .0771
 إعداد توصيف بعض مقررات قسم العلوم السياسية ملرحلة البكالوريوس – جامعة اليمن والخليج أغسطس .0776
 إعداد برنامج (املاجستير التنفيذي في اإلدارة العامة) قسم االقتصاد والعلوم السياسية-جامعة الحديدة  0778وتحديثه في سبتمبر .0777
 مقرر لجنة تصويب خطة مقررات كلية الهندسة 0776م.
 ممثل لنيابة شئون الطالب بجامعة الحديدة لإلشراف على امتحانات القبول بكل من كلية التربية زبيد وكلية التربية والعلوم باجل
للعام الجامعي .0776 -0771 .0771-0778
 عضو ورئيس لجنة املراجعة في امتحانات القبول بجامعة الحديدة .0707-0771
 املشاركة كمتحدث رئيس في ندوات ولقاءات متخصصة في الشأن االقتصادي والسياس ي في الحديدة منذ  0778وحتى الوقت الحاضر.
 مشاركا كمعد ومقدم لالحتفاالت بأعياد الثورة والوحدة اليمنية في دار األوبرا املصرية التي نظمت من قبل السفارة اليمنية بالقاهرة وامللحقية
الثقافية واملركز الثقافي اليمني بالقاهرة لألعوام .0772-0770
 شاركت كباحث ومتدرب وتحت إشراف أ.د .محمد إبراهيم منصور رئيس مركز دراسات املستقبل  -جامعة أسيوط ورئيس مركز الدراسات
املستقبلية بمجلس الوزراء املصري ،في اإلعداد والتنظيم والحضور واملشاركة في الفعاليات التي أقامها مركزدراسات املستقبل – جامعة أسيوط-
مصر املؤتمرات والندوات واملحاضرات وورش العمل وامللتقيات العلمية والدورات التدريبية وتلقي التدريب خالل الفترة .0772-0777
صفحة  1من 3
















إجادة العمل على برامج التحليل االقتصادي القياس ي  Eviewsالذي يستخدم إلجراء الدراسات االقتصادية التطبيقية املتقدمة.
مدير تحرير موقع يمن املستقبل منذ مايو  -0770مايو .0778
العضو التنفيذي املسؤول في لجنة إعداد وإصدار أول دليل شامل لكلية التجارة واالقتصاد  0772-0772جامعة الحديدة.
سكرتير تحرير ثم مدير تحرير الصحيفة الرسمية لجامعة الحديدة  -اليمن (صدى الجامعة) . 0772-0777
مشرف على مجلة الطالبة (الصادرة عن جامعة الحديدة -الخاصة بقطاع الطالبات بالجامعة) .0772-0772
كتابة املقاالت االقتصادية املتخصصة وإجراء حوارات ولقاءات بشخصيات تنفيذية وأكاديمية عليا على مستوى الحديدة
والجمهورية ،وإعداد التغطيات الصحفية لألنشطة العلمية والثقافية والندوات والفعاليات املقامة في جامعة الحديدة .كما عملت
منسقا ومشاركا في اإلعداد للعديد من املؤتمرات والندوات العلمية في كلية التجارة جامعة الحديدة -إدارة وتقديم العديد من الندوات
واللقاءات العلمية في جامعة الحديدة واحتفاالت كلية التجارة – جامعة الحديدة (.)0772-0777
منسق إعالمي للمؤتمر الدولي زبيد وصالتها العلمية بالعالم العربي واإلسالمي –جامعة الحديدة  71-72ديسمبر .0770
تنفيذ دورات تدريبية مختلفة في دور املعلومات في إدارة األزمات ،املعهد الوطني للعلوم االدارية ،االداري املحترف ،اإلدارة الشاملة.
وتقييم بعض البرامج التدريبية واألكاديمية .وإعداد دراسات الجدوى.
تكليفي من مجلس الجامعة مايو  0777إلعداد الرؤية الخاصة بالوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
ورئيس فريق إعداد االستراتيجية التنفيذية الخاصة بالجامعة ضمن الرؤية الوطنية.
محلل سياس ي واقتصادي من خالل املشاركات املتعددة في لقاءات تلفزيونية مباشرة ،وبرامج حوارية في قنوات الجزيرة، BBC ،
املسيرة ،نبأ ،القناة الثانية املصرية.
منسق رئيس ومشارك في اإلعداد لندوة فكرية عن الوحدة اليمنية بعنوان (07عاما من اإلنجازات) حاضر فيها نخبة من املختصين
اليمنيين والعرب في الشأن السياس ي والتاريخي واالقتصادي التي أقامها مركز دراسات املستقبل-جامعة أسيوط ،بالتعاون مع السفارة
اليمنية بالقاهرة وامللحقية الثقافية اليمنية بالقاهرة ،مايو .0777
مشاركا في اإلعداد والتنسيق والحضور الدائم للندوات واللقاءات العلمية في مركز دراسات املستقبل ،وحضور لقاءات وندوات
ومؤتمرات كلية التجارة-جامعة أسيوط-مصر) .طيلة فترة الدراسة بجمهورية مصر العربية.

البحوث العلمية املنشورة:
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.7
.77

العالقة السببية بين الصادرات والنمو االقتصادي :حالة اليمن ،مع أ.د .محمد عبدالعظيم طلب ،مجلة البحوث التجارية املعاصرة ،كلية
التجارة ،جامعة سوهاج ،املجلد الثالث والعشرون.0777 ،
اآلثار املتوقعة النضمام اليمن ملنظمة التجارة العاملية على الصادرات-مؤتمر شباب الباحثين-كلية التجارة  -أسيوط ،مايو 0777
العالقة بين اإلنفاق االجتماعي والنمو االقتصادي حالة اليمن .مع د .محمد عبد العظيم طلب املجلة العلمية لكلية التجارة-جامعة أسيوط،
العدد الثاني والخمسين يونيو.0770
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى :التحديات ومقترحات التفعيل ،مشروع دراسات بحثية لصالح مجلس الوحدة االقتصادية بجامعة الدول العربية
عن منطقة التجارة العربية الحرة ،وأزمة املياه في املنطقة العربية باملشاركة مع أ .د .محمد إبراهيم منصور -يناير .0779
الطاقة ومصادرها املتجددة في املنطقة العربية ،مظاهر األزمة وآفاق املستقبل .مؤتمر الطاقة الجديدة واملتجددة في الوطن العربي ،الجامعة
املصرية اليابانية ومركز دراسات املستقبل بجامعة أسيوط 72-70 .فبراير .0779
األزمات الرئيسة في االقتصاد اليمني وسياسات إدارتها ،مؤتمر القيادة في أوقات الكوارث واألزمات ،كلية النكستر بالتعاون مع املنظمة العربية للتنمية
اإلدارية ،القاهرة 76-71 ،فبراير .0779
كفاءة أساليب التنبؤ باألزمات املالية واالقتصادية :مقاربة تكاملية ،مع أ.د .محمد عبدالعظيم طلب ،املجلة العلمية لكلية التجارة-جامعة
أسيوط ،العدد السابع والخمسون – ديسمبر .0772
تطـوير نظــم متكاملة لإلنذار املبكــر باألزمــات املــالية مـع التطـبيق علـى املكســيك وتاي ــالند ،مع أ.د .محمد عبدالعظيم طلب ،املجلة العلمية
لكلية التجارة-جامعة أسيوط( ،العدد الحادي والستون – ديسمبر .)0778
أزمات االقتصاد اليمني وتداعياتها ،حلول مقترحة ،ورقة عمل مقدمة لورشة العمل الحالة االقتصادية الراهنة -الرؤى والحلول-مكتب
الرئاسة -فبراير .0776
تقييم أداء نظم اإلنذار املبكر في التنبؤ باألزمات املالية ،مقاربة تطويرية ،مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص ،املركـز
الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية ،العدد الثالث تشرين الثاني – نوفمبر .0777

الدورات التدريبية واملشاركات العلمية:
 دورة تدريبية "االستشراف املستقبلي وعالقته بالتخطيط االستراتيجي" ،مركز الدراسات املستقبلية  -مجلس الوزراء املصري -القاهرة-6 ،
 77نوفمبر .0777
 مشاركا ببحث في املؤتمر األول لشباب الباحثين كلية التجارة جامعة أسيوط ،مصر  6يونيو .0777
صفحة  2من 3




















مشاركا كممثل لقسم االقتصاد واملالية العامة جامعة أسيوط في ورشة عمل حول قضايا السكان والتنمية ،برنامج قضايا السكان
والتنمية ،مجلس الوزراء املصري ،أسيوط ،مايو .0777
مشاركا ببحث في املؤتمر الدولي الطاقة الجديدة واملتجددة في الوطن العربي ،الجامعة املصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة
أسيوط في الفترة  12 – 14فبراير .0779
مشاركا ببحث في املؤتمر الدولي القيادة في أوقات الكوارث واألزمات ،كلية النكستر واملنظمة العربية للتنمية االدارية ،القاهرة 76-71 ،فبراير .0779
متحدث رئيس ومدرب في الدورة التدريبية "تنمية الوعي السياس ي لطلبة الجامعات في محافظات الصعيد" وضمن فريق إدارة الحلقات النقاشية -
املركز اإلقليمي للدراسات االستراتيجية بالقاهرة ومركز دراسات املستقبل بجامعة أسيوط 97- 07 ،نوفمبر .0772
مشاركا في إدارة حلقة نقاشية بعنوان حماية الدولة الوطنية في الوطن العربي ضمن برنامج الدورة التدريبية لتنمية الوعي السياس ي لطلبة
الجامعات في محافظات الصعيد -املركز اإلقليمي للدراسات االستراتيجية بالقاهرة ومركز دراسات املستقبل بجامعة أسيوط ،الفترة -06
 07ابريل .0772
دورة تدريبية ضمن برنامج تبادل الطالب العرب ،يوليو -اغسطس  .0777جامعة قناة السويس ،مصر.
دورة تدريبية عن البورصة وسوق املال ،مركز الخدمة العامة واالستشارات 97 ،اكتوبر 9 -نوفمبر  .0777جامعة أسيوط-مصر.
مشاركا على رأس وفد جامعة الحديدة في مؤتمر الشباب العربي واألفريقي ،الخرطوم ،السودان ،مارس .0772
دورة في برنامج التحليل اإلحصائي 01 –00 SPSSاغسطس  .0771مركز الحاسب اآللي-كلية الزراعة–أسيوط.
دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي  9 ، ICDLديسمبر 07- 0771يناير .0776جامعة أسيوط ،مصر.
دورة في استخدام برنامج  .EndNoteأكتوبر  .0777جامعة العلوم والتكنولوجيا -الحديدة.
دورات متفرقة في برامج األوفيس واللغة اإلنجليزية.
دورة مهارات االتصال في أنماط التعليم املختلفة 02-00 .سبتمبر  0771مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة
أسيوط ،مصر.
دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس 07-01 .أكتوبر  0771مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة أسيوط ،مصر.
دورة النشر العلمي 70-77 .نوفمبر  0771مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة أسيوط ،مصر.
دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب 2-9 .نوفمبر  0771مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة أسيوط ،مصر.
دورة معايير الجودة في التدريس 01-02 .أكتوبر  0776مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة أسيوط ،مصر.

الخبرات التدريسية:


التدريس التطبيقي أثناء العمل كمعيد بكلية التجارة واالقتصاد جامعة الحديدة للفترة ( )0772-0777للمقررات الدراسية التالية:
االقتصاد الجزئي ،االقتصاد الكلي ،االقتصاد الرياض ي ،االقتصاد القياس ي ،النقود والبنوك ،مبادئ اإلحصاء ،الرياضيات البحتة ،النظرية
االقتصادية الكلية ،النظرية االقتصادية الجزئية.



تدريس طلبة البكالوريوس في كل من:
( كلية التجارة واالقتصاد ،مركز التعليم املستمر ،كلية العلوم واإلدارة –بيت الفقيه ،كلية الهندسة) جامعة الحديدة.
 ( جامعة اليمن والخليج) و(الجامعة اليمنية) ،و(جامعة العلوم والتكنولوجيا) ،و(الجامعة الوطنية) و(كلية علوم الطوارئ
الصحية والتقنية) و(كلية املجتمع للعلوم الطبية والتكنولوجيا) في الفترة  ،0777-0778املقررات الدراسية التالية:
االقتصاد الجزئي ،االقتصاد الكلي ،دراسة الجدوى وتقييم املشروعات ،إدارة االستثمار والتمويل ،مبادئ العلوم السياسية ،نظام
الحكم في الجمهورية اليمنية ،إدارة املشروعات ،التمويل واإلدارة املالية ،إدارة التنمية ،إدارة املوارد البشرية ،التسويق الدولي،
االقتصاد واإلدارة الصناعية ،اإلدارة االليكترونية ،االقتصاد الرياض ي ،االقتصاد القياس ي ،اإلدارة العامة .إدارة األزمات ،النقود
والبنوك ،اقتصاديات إدارة الخدمات الصحية .الفكر السياس ي .إدارة األعمال.

االهتمامات البحثية:

 األزمات املالية واالقتصادية -نظم اإلنذار املبكر -إدارة األزمات -االستشراف املستقبلي والدراسات املستقبلية  -التخطيط االستراتيجي-قضايا االقتصاد الكلي -التجارة والتنمية  -اقتصاديات املعرفة -دراسات الجدوى وتقييم املشروعات االستثمارية -اقتصاديات املوارد-
اقتصاديات التنمية –االقتصاد التطبيقي  -قضايا االقتصاد العربي ومشكالته .إدارة املخاطر املالية.
 رسالة املاجستير بعنوان (دور الصادرات في التنمية االقتصادية بالتطبيق على الجمهورية اليمنية) إشراف أ.د.محمد ابراهيم منصور و أ.د .محمدعبدالعظيم طلب – كلية التجارة – جامعة اسيوط .0777
 أطروحة الدكتوراه بعنوان (تطوير نظم متكاملة لإلنذار املبكر باألزمات املالية واالقتصادية) دراسة تطبيقية مع االشارة إلى االقتصاد اليمني.اشراف أ.د.محمد ابراهيم منصور و أ.د .محمد عبدالعظيم طلب – كلية التجارة – جامعة أسيوط مايو .0778
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