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    يةالفن و القيادية و اإلدارية الوظائف  : 
غ بكلُت الاكخصاد والعلىم العُاظُت في جامعت  .1   .طشابلغعضى هُئت جذَس

غ مخعاون باالكادًمُت اللُبُت للذساظاث العلُا. .2  عضى هُئت جذَس

 (  2008 –م 2006)  .ت بكلُت الاكخصاد والعلىم العُاظت في جامعت طشابلغسئِغ كعم الخجاسة الالكتروهُ .3

 .( 2014 –م 2008)  طشابلغجامعت  –سئِغ كعم شئىن املكخبت بكلُت الاكخصاد  .4

غ الجامعي بكلُت الاكخصاد  .5  ( 2011 –م 2006)  جامعت الفاجذ. -ألامين املعاعذ لىلابت ؤعضاء هُئت الخذَس

غ مخعاون  .6 ت واملالُت / طشابلغ. ) عضى هُئت جذَس  ( 2009 –م 2003باملشكض العالي للمهً إلاداٍس

غ مخعاون بكلُت الاكخصاد .7 ل.اجامعت الع -صشمان  – عضى هُئت جذَس  ( 2005 –م  2003) بع مً ابٍش

 م ( 2005 –م  2003)  معدشاس ؤكخصادي بالششكت العشبُت لخصيُع وحعبئت املششوباث. .8

ت بالش  .9  م (2003 - 2000)  ملششوباث.لخصيُع وحعبئت ا شكت العشبُتمذًش إلاداسة الخجاٍس

 م ( 2000 –1990) سئِغ كعم الخىسٍذاث والاعخماداث املعدىذًت بالششكت العشبُت للمششوباث.  .11

ش صحُفت ؤفاق التي جصذس عً ؤكادًمُت الذساظاث العلُا.)   .11  م (2002 –م 1997مذًش جدٍش

ت املشاسكت في   .12  خىي كطاع الصىاعت في لُبُا.عذة لجان عمل على مععضٍى

 



     : عضوية االلجان العلمية 
ت للخعلُم عً ُبعذ بجامعت طشابلغ. ) مً  .1  (.          2012/ 11/  30 –م 2012/  1/  17سئِغ اللجىت املشكٍض

 لُبُا. - جامعت طشابلغ –عضى اللجىت العلمُت لبرهامج الذساظاث العلُا بلعم بداسة ألاعمال بكلُت الاكخصاد  .2

 ( 2020 -2019جامعت طشابلغ.)  –عضى اللجىت العلمُت للذساظاث العلُا بلعم الخخطُط املالي بكلُت الاكخصاد  .3

ت  .4 كلُت العلىم الاكخصادًت والدعُير  –عضى اللجىت العلمُت في مجلت العلىم الاكخصادًت والدعُير والعلىم الخجاٍس

ت   الجضائش. –جامعت مدمذ بىضُاف  –والعلىم الخجاٍس

 (. 2011 –م 2006ى لجىت الخعلُم العالي ألاهلي بمىطلت طشابلغ لخلُُم ومخابعت الجامعاث ألاهلُت. ) عض .5

غ بكلُةت الاكخصةاد  .6 اللةش   –عضى اللجىت العلمُةت الفىُةت للمفاضةلت وجلُةُم املخلةذمين لشةفل وضُفةت عضةى هُئةت جةذَس

 ( 2020بىللي بجامعت املشكب. ) دٌعمبر 

   ونشزها اجناسهاحبوث علمية مت دراسات و : 

ت ودوسها في مىاجهت جدذًاث العىملت.بعىةةىان : )  دساظت ) ؤطشوخت دكخىسا  ( .1  –(, جىوغ  جىمُت املىاسد البشٍش

 غير ميشىسة. الذساظت –جامعت جىوغ املىاس  –كلُت العلىم الاكخصادًت والخصشف بخىوغ 

 (  ؤكادًمُت الذساظةةةةاث العلُا الكفةإة الاهخةةةاجُت للعةةةاملين.ألامةةةً الصىةةاعي و بعىةةىان : )  دساظت ) سظالت ماجعخير ( .2

 غير ميشىسة. الذساظت –لُبُا  –طةةةشابلغ  –

ت العظمىبدث بعىىان : )  .3 ( وسكت بدثُت ملذمت   .ؤزش ؤظدثماس اللةىي العاملت املذسبت على الاهخاجُت في الجماهيًر

ادة معذالث الا  هخا.." التي هظمهاا كلُت الاكخصاد والعلىم العُاظُت بجامعت الفاجذ لىةذوة " الحىافض ودوسها في ٍص

 لُبُا. –م. بمذًىت طشابلغ 2005/  11/  15 – 14في الفترة مً 

( وسكت بدث ملذمت للماجمش الىطني  هظةم الخذٍسب الحذًثت ودوسها في جىمُت اللىي العاملت.بدث بعىىان : )  .4

ب الزي هظمه املعهذ الىطن  لُبُا. –م. في طشابلغ 2006/  04/  25 – 24ي لألداسة خالل الفترة مً خىل الخذٍس

( وسكت بدثُت ملذمت لىذوة "  املششوعاث الصفيرة واملخىظطت ودوسها في جللُص البطالت.بدث بعىىان : )  .5

ش املششوعاث الصفيرة واملخىظطت في لُبُا." التي هظمها مشكض بدىر العلىم الاكخصادًت و كل ُت جىمُت وجطٍى

ىوغ خالل الفترة    لُبُا. –م. بمذًىت بىفاصي  2006/  06/  8 – 7الاكخصاد بجامعت كاٍس

بُت في مىاجهةت مخطلباث العىملتبدث بعىىان : )  .6 . ( وسكةت بدث ملذمت للملخلى العشبي فاعلُت البرامج الخذٍس

ب الزي هظمخه املىظمةة ت  خةةةةالل العابع خىل الاججاهاث الحذًثت في الاظدشاساث والخذٍس ت العشبُةةت للخىمُةةت إلاداٍس

 ظىسٍا. –م بمذًىت دمشم  2008/  07/  9 – 6 الفترة مةةً

ت البذًلت في لُبُابدث بعىىان : )  .7 . ( وسكةت بدثُت ملذمت للملخلى العشبي ؤخخُاس وؤعذاد وجىمُت اللُاداث إلاداٍس

ً الصف الثاو ت الزي هظمخه املىظمت العشبُت الشابع خىل دوس اللائذ إلاداسي في بىاء وجكٍى ي مً اللُاداث إلاداٍس

ت خالل الفترة مً   الجمهىسٍت الخىوعُت. –م بمذًىت جىوغ  2009/  06/  03 – 01للخىمُت إلاداٍس

ت  في لُبُا بدث بعىىان : )  .8 . (  وشش بمجلت الاكخصاد والعلىم العُاظُت. التي الىضع الحالي لللُاداث إلاداٍس

 لُبُا. –م. طشابلغ  2010العذد العابع  –جصذس عً كلُت الاكخصةاد والعلىم العُاظُت بجامعت الفاجذ 

ت العاملت في ؤجهضة اللطاع العام في لُبُابدث بعىىان : )  .9 .(  وسكت بدث  العىملت واوعكاظاتاا على املىاسد البشٍش

ت في اللطاع العام الزي هظمخه املىظمةت العةشبُت ملذمت للم اجمش العشبي ألاول في بداسة وجىمُت املىاسد البشٍش

ت وجدذ سعةاًت ؤمُةً الجامعةت العشبُةت خةالل الفخةشة مةً   –م بمذًىت اللاهشة 2010/  12/  22 – 21للخىمُةت إلاداٍس

 جمهىسٍت مصش العشبُت.

 



 

ض ظىق العمل.املششوعاث الصبدث بعىىان : )  .11 وسكت " الىاكع والشئٍت املعخلبلُت " ( فيرة واملخىظطت ودوسها في حعٍض

بدث ملذمت للملخلى الثالث خىل املششوعاث الصفيرة واملخىظطت " اظالُب جىمُت كذساث الششكاث الصفيرة واملخىظطت 

ت خالل الفترة م , بمذًىت ششم 2012/  12/  27 – 25مً  للمىافعت العاملُت" الزي هظمخه املىظمت العشبُت للخىمُت إلاداٍس

 جمهىسٍت مصش العشبُت. –الشُخ 

. (  ملذمت للماجمش العشبي ساط املال الفكشي ودوس  في جدلُم امليزة الخىافعُت مليشأث ألاعمةةالوسكت بدث بعىىان : )   .11

لزي هظمخه املىظمةت العشبُت للخىمُت ألاول خىل ساط املال الفكشي ) هدى سئٍت اظتراجُجُت جذًذة لالظدثماس والخطىٍش ( ا

ت ومعهذ إلاداسة العامت بعلطىت ُعمان خالل الفخةشة مً    ظلطىت ُعمان. –م. بمذًىت معلط 2013/  04/  30 – 28إلاداٍس

ت. " ألاظباب واظتراجُجُاث وسكت بدث بعىىان : )   .12 البطالت لذي الشباب العشبي وآزاسها العلبُت على الخىمُت البشٍش

ت الزي هظمخه املىظمت العشبُت للخىمُت  .العال  " ( ملذمت للملخلى العشبي ألاول خىل دوس الشباب في الخىمُت البشٍش

ت وبِذ الحكمت جدذ سعاًت دولت سئِغ الىصساء العشاقي خالل الفخةشة مً   –م. بمذًىت بفذاد 2013/  12/  17 – 15إلاداٍس

 جمهىسٍت العشاق.

وشش بمجلت اللُبُت (  .إلاظتراجُجي وجىمُت مهاساث إلابذاع في ماظعاث اللطاع العام واكع الخخطُطبدث بعىىان : )   .13

ظبخمبر  -العذد الثاوي –للعلىم الاوعاهُت والخطبُلُت. التي جصذس عً الجامعت اللُبُت للعلىم الاوعاهُت والخطبُلُت 

 لُبُا. – . طشابلغم2015

( وشش بمجلت اللُبُت للعلىم الاوعاهُت  لُاث معالجخه.آه, ؤزاس  العلبُت, و الفعةةةةةةةاد إلاداسي : ؤظباببدث بعىىان : )   .14

م. 2017ؤكخىبش  -العذد الخامغ –والخطبُلُت. التي جصذس عً الجامعت اللُبُت للعلىم الاوعاهُت والخطبُلُت 

 لُبُا. –طشابلغ 

ت وجإزيرها علىبدث بعىىان : )  .15 دعم اللذسة الخىافعُت ملىظماث  مدذداث فاعلُت العُاظاث الدعىٍلُت الخصذًٍش

( وشش بمجلت اللُبُت للعلىم الاوعاهُت والخطبُلُت. التي جصذس عً الجامعت اللُبُت للعلىم  الاهخا. الصىاعي.

 لُبُا. –م. طشابلغ 2020ؤكخىبش  -العذد الحادي عشش  –الاوعاهُت والخطبُلُت 

ت ودوسها في مىاجهت جبدث بعىىان : )   .16 ت اللُاداث إلاداٍس دذًاث الخفُير والخطىٍش بمىظماث ألاعمال." دساظت هظٍش

. التي جصذس عً كلُت 2020( لعىت  2( , العذد )  4( وشش بمجلت الاكخصاد وبداسة ألاعمال. املجلذ )  جدلُلُت "

ت وعلىم الدعُير   الجضائش. –ؤدساس  –جامعت ؤخمذ دساًت   –العلىم الاكخصادًت والخجاٍس

ت." دساظت  هجشةبدث بعىىان : )  .17 وهضوح الكفاءاث العلبمُت وروي املهاساث املهىُت العشبُت وؤزاسها على الخىمُت البشٍش

ت. املجلذ )  جدلُلُت " . التي جصذس 2020( لعىت  2( , العذد )  4( وشش بمجلت الاصُل للبدىر الاكخصادًت وإلاداٍس

ت وعلىم الدعُير   الجضائش. –خيشلت  –عباط لفشوس جامعت   –عً كلُت العلىم الاكخصادًت والخجاٍس

عذ في ماظعاث الخعلُم العالي. ) دساظت مُذاهُت عً بعض بدث بعىىان : )   .18 جلُُم كفاءة عملُت الخعلُم عً بُ

لُبُا ( وشش بمجلت جامعت عين صاسة. التي جصذس عً جامعت عين صاسة للعلىم الاوعاهُت  - كلُاث جامعت طشابلغ

 لُبُا. –م. طشابلغ 2021ماسط  -العذد ألاول  –والخطبُلُت 

بدث بعىىان : ) جلُُم دوس بداسة الشعاًت الطبُت في بكامت ؤبعاد جىدة الخذماث الصحُت." دساظت  جدلُلُت " ( وشش   .19

ت. املجلذ )  . ( التي جصذس عً كلُت 2021(, ظىت ) ماسط  1( , العذد )  8بمجلت الذساظاث املالُت واملداظبُت وإلاداٍس

ت وعلىم الدعُير العلىم الاك  الجضائش. –ؤم البىاقي  –جامعت العشبي بً مهُذي   –خصادًت والعلىم الخجاٍس

جدعين اللذسة إلاهخاجُت مذخل لفهم مدذداث الخخطُط الششائي الفًعال " دساظت مُذاهُت بدث بعىىان : )  .21

ت واملعخلضماث الطبُت بمذًىت طشابلغ " ت لالكخصاد العُاي ي. ( وشش بامل بالششكت العامت لصىاعت ألادٍو جلت الجضائٍش

 الجضائش. –التي جصذس عً جامعت الىادي  ( .2021) ماًى ظىت , (  01( , العذد )  03املجلذ ) 

  

 



 

 ة متنوعةعلمي ةنشطأ : 

 تقييم بحوث ودراسات رسائل الماجستير في كمية االقتصاد بجامعة طرابمس وغيرها.أشراف و  .1

 مجمة االقتصاد والعموم السياسية التي تصدر عن كمية االقتصاد بجامعة طرابمس. تقييم بحوث عممية لغرض النشر في .0

 عضاء هيئة تدريس بالجامعات الميبية.أترقية  لغرضمنشورة  تقييم بحوث عممية .3
 من قبل مؤسسات  التي نظمت ةواإلداري ةاالقتصادي عمومفي المتنوعة  عمميةات وممتقيات ندو مؤتمرات و حضور  .4

 .وخارجها ليبيا داخل ميةأكاديومنظمات 
 .في مجال التخصص درجة الدبموم العاليو األشراف عمى العديد من مشاريع التخرج لدرجة البكالوريس  .5

 

 واللغوية  التقنيةاهارات امل : 

 طباعة وتنسيق ..الخ (دخال بيانات و إ) القدرة عمى استخدام الحاسب اآللي.  .1

 نت (.التعامل مع شبكة المعمومات الدولية ) االنتر  .0

 القدرة عمى التحدث بالمغة االنكميزبة. .3


