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 أ.د . مصطفي أحمد مصطفي 
 

 أستاذ   الدرجة العممية 
 اقتصاد   التخصص العام 
 اقتصاد دولي  التخصص الدقيق
 أستاذ متفرغ  ، معيد التخطيط القومي بالقاىرة    الوظيفة الحالية 
 (0223-0220قائم بأعمال مدير مركز العالقات االقتصادية الدولية )  التدرج الوظيفي 

  9977أستاذ متفرغ ) -أستاذ –أستاذ مساعد  - مدرس  –معيد-
 (   بمعيد التخطيط القومي0223 -9984-9992-9995

دكتوراه الفمسفة في العموم االقتصادية ) االقتصاد الدولي( أكاديمية   المؤىالت العممية 
 9980العموم المجرية ، بودابست ، المجر ،

 عة العموم االقتصادية ماجستير في االقتصاد) امتياز الشرف( ، جام
 .9979بودابست ، المجر ،

  ، )دبموم في التخطيط والتنمية االقتصادية واالجتماعية ) تقدير امتياز
 9976معيد التخطيط القومي ، القاىرة ، 

  بكالوريوس إدارة العمال ) تقدير جيد جدُا ( ، كمية التجارة ، جامعة
 9968القاىرة ،

أىم مجاالت الخبرات 
 السابقة 

  ومستشار العالقات االقتصادية الدولية والتجارة الخارجية  اقتصاديخبير
، سمطنة االقتصادي، مكتب مستشار جاللة السمطان لشئون التخطيط 

 0222مارس  -97عمان ، مسقط ، اكتوبر 
  منظمة األمم المتحدة ، جامعة األمم المتحدة )استاذ باحث ،UNU-

WIDER سنكى ، ت التنمية ، فمندا، ىمالمعيد العالمي لبحوث اقتصاديا
 . 9996فبراير -94أغسطس 

  دارة واإلشراف العممى عمى سيمينار معيد التخطيط القومى تنظيم وا 
 . 9994)لقاءات الثالثاء( منذ 

  مستشار اقتصادى ، المجمس األعمى لمتخطيط ، دولة الكويت ، مارس
 . 9992يونيو  -88

 حكم عمى بحوث ورسائل طالب اإلشراف واإلشتراك فى لجان المناقشة وال
 -9983دبموم وماجستير التخطيط والتنمية ، معيد التخطيط القومى )

 حتى اآلن( .
  المشاركة فى لجان المناقشة والحكم عمى رسائل ماجستير ودكتوراه

 بجامعتى عين شمس واألزىر.
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  كتابة عدد من التقارير والدراسات لمنشر فى المجمة المصرية لمتخطيط
، معيد التخطيط القومى ، الجرائد اليومية ، المجالت العممية والتنمية 

 والمتخصصة .
  إكتساب ميارات العمل فى إطار الفريق عمى المستوى الدولى كخبرة

 مكتسبة لمعمل فى وكاالت ومنظمات األمم المتحدة .
 . عضو جمعية االقتصاد السياسى واإلحصاء والتشريع 
 . عضو مجمس العموم االقتصادية واإلدارية ، بأكاديمية البحث العممى 
 . رئيس مجمس إدارة جمعية الدراسات األفريقية والعربية الدولية 
 . عضو مجمس أمناء المنتدى المصرى لمتنمية المستدامة 
 . عضو المجمع العممى المصرى 

مجاالت االىتمام البحثية 
 والتدريبية

االستثمارات  –التمويل الدولى  –االقتصاد الدولى  –عالمى النظام االقتصادى ال
التكتالت والتجمعات والتعاون االقتصادى  –إدارة التنمية الدولية  –الدولية 

التعاون االقتصادى  –االقتصاد السياسى لممنطقة العربية  –االقميمى والدولى 
 ية .نموذج التنمية اآلسيو  –التعاون اليورومتوسطى  –لدوب الجنوب 

 إعداد دراسات وبحوث فى المجاالت التالية : أىم الدراسات
  الدراسات االستراتيجية فى الشئون الدولية ومشاكل قضايا األمن والسالم

 والتنمية الدولية .
 . التكتالت والتجمعات االقتصادية الدولية واإلقميمية 
 . التعاون االقتصادى اإلقميمى والدولى 
  الدولية ومنظماتيا الدولية واإلقميمية .مشاكل القضايا التجارة 
 . االقتصاد السياسى إلدارة العالقات االقتصادية الدولية المعاصرة 
 . التحوالت المعاصرة لالقتصاد الدولى واالقتصادات الناشئة 
 . العمل العربى المشترك ومؤسساتو 
 . مشاكل التنمية واقتصادات دول مجمس التعاون الخميجى 

م مجاالت االىتما
 التدريسية

التكتالت  –النظام االقتصادى العالمى  –مبادىء االقتصاد الجزئى والكمى 
دراسات التمويل  –التنمية البشرية  –والتجمعات االقنصادية اإلقميمية والدولية 

العالقات االقتصادية والسياسية  –االقتصاد السياسى لمتخمف والتنمية  –الدولى 
القضايا االستراتيجية لمموارد  –والشرق األوسط  الدولية إلقميم شمال أفريقيا

اقتصاديات ومنظمات  –نقود وبنوك  –الطبيعية فى أفريقيا والمنطقة العربية 
اقتصاديات الزراعة والغذاء  –اقتصاديات الطاقة  –اقتصاديات البيئة  –الصناعة 

 تاريخ االقتصاد السياسى المصرى . –
 Dr.moustafa94@gmail.com                             البريد االلكترونى

 

 


