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C.V 

السٌرة الذاتٌة           

   محمد ٌحٌى ٌحٌى الرفٌق :االسم

 : ( E-mail )البرٌد االلكترونً  

dalrafikmy@Gmail.com 

alrafikmy@yahoo.com 

  009676507726: المنزل00967777108270 أو  00967777108260/موباٌل : تلفون

 م1967:تارٌخ المٌالد

 .ٌمـنـً: الجنسٌـة

 :المؤهالت العلمٌة

.  الٌمن– جامعة ذمار – قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة –كلٌة العلوم االدارٌة -  االقتصاد فً :    استاذ مشارك   

 فً االقتصاد قسم االقتصاد، جامعة دمشق ، سورٌا :     دكتوراه         

االتجاهات النقدٌة والعوامل المؤثرة فً السرعة التداول النقدي فً "                       موضوع األطروحة 

 (دراسة تحلٌلٌة قٌاسٌة )الجمهورٌة الٌمنٌة 

المشرف االستاذ الدكتور محمد خالد الحرٌري 

االستاذ الدكتور قاسم النعٌمً : المشرف المشارك

mailto:alrafikmy@Gmail.com
mailto:alrafikmy@yahoo.com
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. 1998- األردن  –اربد -  جامعة الٌرموك  –فً االقتصاد :    الماجستٌر      

.   موضوع الرسالة 

. الواقع االقتصادي لقطاعً الزراعة والثروة السمكٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة

" دراسة تحلٌلٌة قٌاسٌة                                            " 

 االستاذ الدكتور عبد الرزاق بنً هانً: المشرف 

  .1993الرٌاض -   جامعة الملك سعود –بحوث العملٌات فً :           بكالورٌوس

 .الٌمن -  صنعاء  –مدرسة جمال عبد الناصر الثانوٌة :               الثانوٌة 

 .جٌد فً القراءة، الكتابة : اللغة االنجلٌزٌة و  ( اللغة األم)اللغة العربٌة :     اللغات           

 :الدورات التدرٌبٌة الحاصل علٌها 

 .جامعة الٌرموك   (المحادثة)دورة فً اللغة االنجلٌزٌة  -1

 التحلٌل فً االقتصاد القٌاسً الخاص بTSPمعرفة فً البرنامج -2

 .SPSSمعرفت كاملت في  البرنامج اإلحصائي  -3

 .E-VIEWSمعرفت في استخذام برنامج  -4

 . كلمت في الذقيقت50دورة في الطباعت باللغت العربيت   -5

: الخبرات فً المجال اإلداري 

 .رئٌس جامعة ذمار السابق  .1

 .18/11/2014  حتى 1/9/2013عمٌد كلٌة العلوم اإلدارٌة بجامعة ذمار  منذ  .2

 .30/8/2013 إلى 24/7/2012 كلٌة العلوم اإلدارٌة منذ –نائب العمٌد لشئون الدراسات العلٌا  .3

 .2012/ 23/7 حتى 2010/ 24/9لشئون الطالب فً جامعة ذمار منذ   (وكٌل الكلٌة  )نائب العمٌد  .4

 .23/9/2010 إلى 2009 /  24/1رئٌس قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة بجامعة ذمار للفترة   .5
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 .الخبرات العلمٌة األكادٌمٌة فً المجال االكادٌمً العلمً 

شهادة خبرة فً العمل االكادٌمً من جامعة ذمار معمدة من رئٌس القسم وعمٌد الكلٌة ورئٌس الجامعة  -1

 .ووكٌل وزراة التعلٌم العالً والبحث العلمً

شهادة خبرة فً العمل االكادٌمً من جامعة االندلس معمدة من عمٌد الكلٌة ورئٌس الجامعة ووكٌل وزارة  -2

 .التعلٌم العالً والبحث العلمً

 .اإلشراف على رسائل الماجستٌر  -3

 .مناقشة العدٌد من رسائل الماجستٌر  -4

 .درست طالب الدراسات العلٌا دراسة الجدوى االقتصادٌة والمالٌة فً كلٌة العلوم اإلدارٌة بجامعة ذمار -5

 .درست طالب الدراسات العلٌا إدارة أعمال مقررات اإلحصاء  وبحوث العملٌات -6

درست طالب الماجستٌر مقررات عملٌات مصرفٌة متقدمة وإدارة مخاطر وتحلٌل االئتمان وإدارة مصارف  -7

 .متقدمة و االقتصاد الكلً 

 .درست طالب الماجستٌر فً االقتصاد الزراعً مقررات االقتصاد الكلً واالقتصاد القٌاسً  -8

 .درست طالب الماجستٌر الوظٌفً مقررات دراسة الجدوى االقتصادٌة وإدارة التنمٌة المحلٌة  -9

 درست  طالب الدبلوم الوظٌفً مقررات اإلحصاء -10

 . ودراسة الجدوى االقتصادٌة -11

  .( حتى اآلن – 2007 )جامعة األندلس –دراسة جدوى اقتصادٌة وتقٌٌم مشروعات  -12

 .دراسة جدوى اقتصادٌة وتقٌٌم المشروعات فً جامعة سبأ -13

  إدارة مخازن – مبادئ اإلدارة –بحوث العملٌات -  مبادئ اإلحصاء  –  االقتصاد الجزئً  -14

 .أسالٌب كمٌة فً جامعة ذمار-  إدارة مصارف  –إدارة عملٌات مصرفٌة -  االقتصاد الكلً  -15

وٌتم التدرٌس فً قسم الطالب .  االقتصاد الكلً– إدارة مصارف –االقتصاد الجزئً : درست المواد التالٌة  -16

 .واٌضا فً قسم الطالبات فً جامعة االندلس

 .مبادئ االقتصاد : (2008 -2007)األكادٌمٌة العربٌة للعلوم المالٌة والمصرفٌة  -17

 . مبادئ االقتصاد–نقود وبنوك  : (2008 -2007)الجامعة الٌمنٌة  -18

 .نقود وبنوك- درست المواد التالٌة  اقتصاد كلً   :(2007 -2006 )جامعة العلوم والتكنولوجٌا  -19

 – نقود وبنوك – اقتصاد كلً –اقتصاد جزئً : درست المواد التالٌة  ( 2007 -2006 )جامعة سبأ  -20

. االقتصاد اإلداري
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 : المجاالت التالٌةدراسات الجدوى التً تم انجازها

 .دراسة جدوى لمدٌنة سكنٌة -1

 . دراسة جدوى لمشروع العاب كهربائٌة ومقهى وانترنت -2

 .دراسة جدوى للعدٌد من المشروعات الصناعٌة -1

 . دراسة جدوى لقسم االشعة فً معهد التعلٌم المستمر  -2

 . دراسة جدوى إلقامة مطابع جامعة ذمار -3

 . دراسة جدوى لمراكز صحٌة -4

 . دراسة جدوى إلقامة مستشفٌات -5

 :المساهمات

 .ساهمت فً إعداد برنامج الماجستٌر التنفٌذي فً كلٌة العلوم االدارٌة  -

 .ساهمت فً اعداد الدبلوم العالً فً قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة -

 .ساهمت فً اعداد برنامج الماجستٌر فً قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة -

 . فً جامعة االندلس SPSSقدمت دورات فً تعلٌم برنامج اإلحصاء  -

 .قدمت دورة تدرٌبٌة فً مجال التنمٌة البشرٌة لمكتب الصحة فً ذمار -

: الدورات التً حصلت علٌها

 .دورة فً البرنامج التدرٌبً إعداد وتدرٌب المدربٌن - 

 

:  األحباث املنشورة يف جمالت علمية حمكمة -
دراسة منشورة فً مجلة   ((دور المصارف فً تموٌل المشروعات الصغٌرة فً الٌمن  ))بحث بعنوان - 1

العدد  الثالث، السنة الثالثة ربٌع - مجلة علمٌة محكمة غٌر دورٌة  - األندلس  للعلوم االجتماعٌة والتطبٌقٌة 

 . 2009مارس -  هـ 1430أول 

اثر االستثمار فً التعلٌم على النمو االقتصادي فً الجمهورٌة الٌمنٌة دراسة تحلٌلٌة ))البحث الذي بعنوان   - 2

ذي -   شوال 31العدد - محكمة  - علمٌة -فصلٌة - نشر فً المجلة العلمٌة المحكمة شؤون العصر ( (قٌاسٌة

.  تصدر عن المركز الٌمنً للدراسات اإلستراتٌجٌة 2008دٌسمبر - أكتوبر /  هـ  1929الحجة 
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بحث منشور فً مجلة العلوم اإلدارٌة   ((السبل الممكنة لتحقٌق األسعار فً االقتصاد الٌمنً  ))بحث بعنوان - 3

، الجمعٌة العلمٌة لخرٌجً ومنتسب كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة 2010واالقتصادٌة ، العدد السادس دٌسمبر  

 .جامعة عدن 

درجة األمان المصرفً والعوامل المؤثرة علٌه فً الجمهورٌة الٌمنٌة  دراسة تحلٌلٌة قٌاسٌة  ))بحث بعنوان - 4

مجلة شؤون العصر مجلة  فصلٌة علمٌة محكمة متخصصة فً القضاٌا السٌاسٌة واالقتصادٌة والعلوم ( (

   .2013دٌسمبر - اكتوبر - 1435صفر - ، السنة الثامنة عشرة ، ذي الحجة 51االجتماعٌة ، العدد  

بحث منشور فً مجلة  ((توزٌع الفرص االجتماعٌة للتعلٌم والصحة فً الجمهورٌة الٌمنٌة  ))بحث بعنوان - 5

، الجمعٌة العلمٌة لخرٌجً ومنتسب 2012دٌسمبر  - العلوم اإلدارٌة واالقتصادٌة ، العدد التاسع والعاشر ٌناٌر 

 .كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة جامعة عدن 

- تألٌف الدكتور محمد ٌحٌى الرفٌق ، جامعة األندلس للعلوم والتقنٌة :  إصدار كتاب بعنوان األسالٌب الكمٌة - 6

. م2014/هـ 1435- ا لطبعة األولى - كلٌة العلوم اإلدارٌة 

بحث منشور فً مجلة جامعة ذمار للدراسات  ((إدارة االبتكار فً الصناعة المالٌة والمصرفٌة ))بحث بعنوان  - 7

. 2016،  (21)والبحوث، مجلة علمٌة فصلٌة محكمة تعنً بالمعرفة االنسانٌة، العدد 

 

 :األحباث التي مت إعدادها 
 .بحث عن التنمٌة الرٌفٌة  -

 .بحث عن القات وإثارة على التنمٌة االقتصادٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة  -

 .بحث عن برنامج اإلصالح االقتصادي وفاعلٌة السٌاسة النقدٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة  -

 .بحث عن قٌاس المضاعف النقدي ومعامل االستقرار النقدي فً االقتصاد الٌمنً  -

: املشاركات العلمية يف املؤمترات وامللتقيات الداخلية واخلارجية
برنامج اإلصالح االقتصادي والمالً والوضع الراهن لنظام األمان المصرفً فً الجمهورٌة  ))بحث بعنوان - 1

 نوفمبر 28 -26تم المشاركة بهذا البحث  فً المؤتمر السابع للقادة اإلدارٌٌن ( (الٌمنٌة دراسة تحلٌلٌة قٌاسٌة 

 . الجمهورٌة الٌمنٌة– صنعاء – الذي كان برعاٌة المعهد الوطنً للعلوم اإلدارٌة 2007

 .المشاركة فً منتدى منارات بورقة حول االزمة المالٌة العالمٌة واثرها على االقتصاد الٌمنً- 2
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"  دور التموٌل فً تنمٌة المشروعات الصناعٌة والتجارٌة الصغٌرة فً الجمهورٌة الٌمنٌة " بحث بعنوان - 3

 الذي نظمته جامعة 2009 ابرٌل 23 -20شاركت به فً المؤتمرالدولً التاسع حول اقتصادٌات البٌئة للفترة 

 . االردن–الزٌتونة االردنٌة فً عمان 

تداعٌات االزمة المالٌة " المشاركة فً المؤتمر الدولً الرابع فً جامعة دالً إبراهٌم فً الجزائر ببحث بعنوان 4 - 

 .2009/ 12 / 30 – 28فً الفترة  " واثرها على النمو االقتصادي فً الجمهورٌة الٌمنٌة دراسة تحلٌلٌة قٌاسٌة

تميز األداء " المشاركة فً المؤتمر الدولً العاشر حول الرٌادة  فً جامعة الزٌتونه حٌث قدمت بحث بعنوان - 5

 . االردن–م عمان 2010  ابريل 31 – 28في الفترة "  المصرفي ودوره في تحقيق الريادة

المشاركة فً المؤتمر العلمً الدولً السنوي الحادي عشر حول ذكاء االعمال فً جامعة الزٌتونه االردنٌة - 6

الدور المتوقع لذكاء األعمال في حل األزمات المالية وتحقيق األمان   ))حٌث قدمت بحث بعنوان 
 . االردن– عمان – في جامعة الزيتونة االردنية 2012 ابريل 28- 25لمفترة ( (  المصرفي

المشاركة فً المؤتمر العلمً الدولً السنوي الثانً عشر حول إدارة رأس المال البشري واقتصاد المعرفة حٌث    - 7

نحو رأس المال تطلعات إدارة رأس المال البشري )) وتم المشاركة ببحث بعنوان  2013 ابرٌل 25- 22كان للفترة 

 .في جامعة الزيتونة األردنية ( (الفكري دراسة تطبيقية عمى عينة من البنوك التجارية اليمنية 

المشاركة فً المؤتمر العلمً  الدولً  السنوي الثالث عشر لألعمال حول إدارة األزمات فً عالم متغٌر  حٌث  8 -

معوقات إدارة األزمات المالٌة فً )) وتم المشاركة ببحث بعنوان 2014  (ابرٌل  ) نٌسان23 - 21كان للفترة 

 . فً جامعة الزٌتونة األردنٌة ( (االقتصاد الٌمنً

 

 

 :أسماء بعض اإلخوة الحكام الذي ٌمكن الرجوع إلٌهم 

األستاذ الدكتور محمد احمد األفندي عضو هٌئة التدرٌس فً جامعة صنعاء - 

. رئٌس تحرٌر مجلة شؤون العصر مجلة علمٌة محكمة- كلٌة التجارة 
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 alafndi2009@gmail.com:البرٌد االلكترونً

 

 - الدكتور عماد الدٌن المصبح عضو هٌئة التدرٌس بجامعة القصٌم- 

. السعودٌة

 msbbh68@gmail.com:            البرٌد االلكترونً

الٌمن  - األستاذ الدكتور احمد برقعان رئٌس جامعة األندلس للعلوم التقنٌة - 

         binrqaan@gmail.com:البرٌد االلكترونً

 

الشعٌبً عضو هٌئة التدرٌس الصغٌر قاسم األستاذ المشارك الدكتور محمد 

. السعودٌة حالٌاًا - فً جامعة ذمار ومتفرغ فً جامعة الملك خالد 

                                                       

dralsheabi@gmail.com :        الربيد االلكرتوني       
 

األستاذ المشارك الدكتور  احمد احمد الرحومً عضو هٌئة التدرٌس فً 

السعودٌة - جامعة ذمار كلٌة العلوم اإلدارٌة، ومتفرغ فً جامعة الملك خالد 

حالٌاًا 

 alrhomi@yahoo.com:       البريد االلكتروني 
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