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  قسم التمويل والمصارف .– كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة طرابلس – ليبيا عنوان المراسلة :

 

: المؤهالت العلمية: ثانياً 
 م. 2012 إدارة االعمال من جامعة  قناة السويس ، جمهورية مصر العربية ، دكتوراه الفلسفة في -1

 دراسة ميدانية على المصارف التجارية –تحليل العوامل المؤثرة على تبني الخدمات المصرفية االلية  :الرسالةموضوع 
 في ليبيا.

. إدارة اعمال  :الرئيسالتخصص 
).  ادارة مالية – التمويل والمصارف  (الدقيق:التخصص 

  م .2009، التجارة جامعة قناة السويس - كلية إدارة االعمال- ماجستير في 2
  م1999، اكاديمية الدراسات العليا والبحوث االقتصادية  – التمويل والمصارفماجستير في - 3
 م . 1994 جامعة الجبل الغربي – كلية المحاسبة غريان –- بكالوريوس محاسبة مالية 4
 م . 1992 جامعة الجبل الغربي – كلية المحاسبة غريان –- دبلوم عالي في المحاسبة 5

 



  

: التدرج الوظيفي: ثالثاً 
  م.2014\02\28منذ   جامعة طرابلس–أستاذ التمويل المساعد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية  -1

 م.2006منذ   جامعة طرابلس–كلية االقتصاد والعلوم السياسية محاضر بقسم التمويل والمصارف -  -2

 م. 1999 طرابلس –كلية العلوم اإلدارية والمالية  –بقسم المصارف واالستثمار محاضر مساعد  -3
 

رابعا ً : التعاون :- 
 م2016-2013 طرابلس ةاألكاديمية الليبي -1

 م2015-2012كلية الدعوة اإلسالمية طرابلس للفترة من  -2

  م2016-2013الدراسات العليا جامعة طرابلس  -3

م 2014-1999كلية العلوم اإلدارية والمالية طرابلس للفترة من  -4
 

: في مجالت محكمةالمنشورة  - البحوث خامساً  
 جامعة طرابلس ، العدد –إعادة هندسة العمليات اإلدارية " الهندرة " ، مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية   -1

 م. 2012 خريف 10
 ، مجلة نقابة أعضاء هيئة التدريس، وضع القياسات وتخطيط السياسات واستخدام األدوات  الجدارة الوظيفية  -2

 م. 2014األستاذ ،
 م. 2013 يونيو– 22 جامعة طرابلس، العدد – ، مجلة كلية اآلداب إدارة المعرفة   -3
 جامعة –االغتراب الوظيفي وتأثيره على أداء العاملين بالبنوك التجارية مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية   -4

 م. 2013 ربيع 11طرابلس ، العدد 
. أثر استخدام الخدمات المصرفية اآللية على تطوير وتحسين الخدمات المصرفية بالمصارف التجارية الليبية  -5

دراسة تحليلية ألراء العاملين وعمالء أربع مصارف تجارية  بمدينة طرابلس  
 –إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسين جودة الخدمات المصرفية ، مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية   -6

 م.2014 خريف 12جامعة طرابلس ، العدد 
عينة من المصارف  دراسة تحليلية في،  المصرفي وتنشيط االستثماراألداءدور المصارف الشاملة في تعزيز   -7

 تجارية الليبية.ال
 –االستثمارية، مجلة نقابة أعضاء هيئة التدريس قافة التنظيمية األخالقية وأثرها على عملية اتخاذ القرارات ـالث  -8

 م. 2014مجلة األستاذ -جامعة طرابلس ، 
 

  دراسة ميدانية على المصارف التجارية الليبية . أثر التخطيط االستراتيجي في تحسين جودة الخدمة المصرفية -9
 

: قيد النشر في مجالت محكمة- بحوث سادساً 
  .دور السوق المالي في تنشيط المصارف التجارية الليبية- 1
  الجمهورية مصرف تجربة.  وتطبيق صيغة المرابحة لألمر بالشراءاإلسالمي مصادر التمويل - 2

: العلمية   والجمعيات  عضوية اللجان–سابعًا 
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية –رئيس لجنة وضع المعايير لقبول أعضاء هيئة تدريس لقسم التمويل والمصارف  – 1

.  جامعة طرابلس –



  

 – كلية االقتصاد والعلوم السياسية –عضو بلجنة تطوير المناهج والمقررات الدراسية لقسم التمويل والمصارف  – 2
. جامعة طرابلس 

  .عضو لجنة تطوير الدراسات العليا بقسم التمويل والمصارف- كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس – 3
  منسق الدراسات العليا بقسم التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس. -4

 عضو اللجنة العلمية بقسم التمويل والمصارف باألكاديمية الليبية طرابلس . -5
 

المقررات:  تدريس ثامناً –
على مستوى البكالوريوس :  -أ

قائمة بالمقررات التي تم تدريسها في كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس، كلية العلوم االدارية والمالية 
التقنية طرابلس ، كلية الدعوة االسالمية العالمية : 

  ادارة مالية .– 1
  تحليل اوراق مالية وعموالت .– 2

  مبادئ االستثمار .– 3

  دراسات جدوى اقتصادية .– 4
  تقييم االستثمار .– 5

  تمويل المشروعات .– 6

  التدقيق والرقابة على المؤسسات المالية .– 7

  المصارف والتأمين .– 8

  تحليل القوائم المالية .– 9

  إدارة المشروعات الصغرى .– 10

  مصارف دولية .– 11
  مبادئ التمويل .– 12

  أسواق مالية .– 13
 

 على مستوى الدراسات العليا : -ب
قائمة بالمقررات التي تم تدريسها في الدراسات العليا بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس، األكاديمية 

الليبية - قسم التمويل والمصارف  : 
 ادارة مالية . -1

 اعادة التأمين وٕادارة المتطلبات . -2

 ادارة المخاطر المالية . -3

 تحليل االوراق المالية . -4

 مالية الشركات . -5

 إدارة مصارف . -6

 نظرية االستثمار . -7

 نظرية المحفظة . -8

 التحليل األساسي والفني . -9
 



  

  :على الرسائل العلمية اإلشراف –تاسعاً 
 م.2014 – 1999 مشروع تخرج بكالوريوس للفترة من 400اإلشراف على ما يزيد عن  
 رسالة ماجستير في التمويل والمصارف بكلية االقتصاد جامعة طرابلس واألكاديمية 16اإلشراف على عدد  

الليبية 
 

مناقشة الرسائل العلمية:  عاشرًا –
 م.2014-1999 مشروع تخرج بكالوريوس للفترة من 300مناقشة أكثر من  -1

م.   2016-2013 رسالة ماجستير في التمويل والمصارف واإلدارة  للفترة من 12مناقشة  -2
مقيم متعاون في عديد من المجالت العلمية المحكمة بالجامعات الليبية .  -3

 

الحادي عشر- المهارات واالهتمامات الشخصية 
 . SPSS إجراء التحليالت اإلحصائية للبحوث االقتصادية باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية – 1
 -WORD – POWERPOINTبكفاءة خاصة برامج  MICROSOFT OFFICE استخدام حزمة برامج– 2

EXCEL . 
 التصوير الفوتوجرافي بالكاميرات التقليدية والرقمية وكاميرات الفيديو ، والتحرير الرقمي باستخدام برامج متخصصة – 3

.   MIROSOFT PHOTO STANDARD و PHOTOSHOP مثل 
 - االنترنت ، والشبكات ، برمجة وصيانة الحاسوب .4
  القراءات األدبية والتراثية، واستخدام المعاجم العربية واألجنبية، واالهتمام بقواعد اللغة والنحو العربي. – 5


