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 البيانات الشخصية : :أول

 الصادق إمحمد بلقاسم عبدهللا مـــــــــــــــــالس

 Prof                                                           أســــــتاذ    لمية عالدرجة ال

 ليبي   الجنسيــة

 م1973/ 01/ 31 تاريخ امليالد 

 ليبيا   –طرابلس  محل امليالد 

 متزوج  الحالة الجتماعية 

 حي األندلس  –طرابلس  محل اإلقامة

 0926627851                                           0913149636     وأتساب فايبر  &&  هاتف نقال

      sa.abdalla@uot.edu.ly ني البريد اللكترو

 جامعة طرابلس –أستاذ بكلية القتصاد والعلوم السياسية الوظيفة الحالية 
 

: املؤهالت العلميةثاني
ا
 ا

 املكان السنة  الشهادات العلمية ت

ـــــــــــــاألعم إدارةة في ــسفــل ـــــوراه الفــــــــدكت  1  الــ

 )تمويل ومصارف( 

 جامعة قناة السويس -كلية التجارة  2012

 جامعة قناة السويس -كلية التجارة  2008 ة ـــــــي ــــــــمال  إدارةماجستير  2

 طرابلس -الدراسات العليا أكاديمية  1999 ماجستير/ تمويل ومصارف 3

 غريان –كلية املحاسبة / جامعة الجبل الغربي  1995 ةـــــــــمالي  بكالوريوس/ محاسبة 4

 غريان –كلية املحاسبة / جامعة الجبل الغربي  1993 دبلوم عالي / محاسبة 5
 

 : الخبرات الوظيفيةلثا ثا

 املكان الوظيفة الفترة ت

 ملشروعات لتنفيذ وإدارةا الهيئة العامة مدير الشئون اإلدارية واملالية  1998 1994 1

 طرابلس -كلية العلوم اإلدارية واملالية التطبيقية  عضو هيئة تدريس 2002 1999 2

 جامعة طرابلس  -كلية االقتصاد والعلوم السياسية ( تاذـــــــــــ) أس عضو هيئة تدريس 2022 2002 3

 طرابلس جامعةكلية االقتصاد والعلوم السياسية منسق الدراسات العليا   2018 2012 4

 أكاديمية الدراسات العليا جنزور  متعاون بأكاديمية الدراسات العليا    2021 2012 5

 لضمان الجودة  يعضو في املركز الوطن   2021 2015 6

 املؤسسات التعليمية والتدريبية   واعتماد  

 طرابلس  -مركز ضمان الجودة      

 مركز التخطيط الوطني    مستشار مالي     2022 2021 7

 مقيم أكاديمي لإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة    2021 2012 8

 التدريس بالجامعات واملعاهد العليا.

 الجامعات الليبية      



 الجامعات الليبية , املؤتمرات العلمية    مقيم محكم لالبحاث واوراق العمل  2022 2013 9
 

 

 
ا
 البحوث املنشورة في مجالت محكمة:  -رابعا

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الورقة البحثية ت

حسين أثر استخدام الخدمات املصرفية اآللية على تطوير وت  1

التجارية الليبية. دراسة تحليلية الخدمات املصرفية باملصارف 

 ألراء العاملين وعمالء أربع مصارف تجارية  بمدينة طرابلس ,   

االقتصـــــادية ,جامعـــــة املرقـــــ   آفـــــاقمجلـــــة 

 األول العدد 

 م 2015

مجلــــة كليــــة االقتصــــاد والعلــــوم السياســــية  العمليات اإلدارية " الهندرة " إعادة هندسة 2

 10جامعة طرابلس , العدد 

  2012خريف 

جامعــة طــرابلس, العــدد مجلة كلية اآلداب  الهيئات واملؤسسات   وأثرها على تنظيمإدارة املعرفة   3

22 

 م 2013يونيو

ية . أثر التخطيط االستراتيجي في تحسين جودة الخدمة املصرف 4

 التجارية الليبية دراسة ميدانية على املصارف 

مجلة االقتصاد والتجارة كلية االقتصاد 

جامعة الزيتونة  –والعلوم السياسية 

 السابع ,العدد  

 م2015يونيو

دور املصارف الشاملة في تعزيز األداء املصرفي وتنشيط  5

االستثمار املؤسس ي , دراسة تحليلية في عينة من املصارف 

 التجارية الليبية 

ـــــدد  ـــ ـــــة العــ ـــ ـــــة الزاويــ ـــ ـــــوم والتقنيــ ـــ ـــــة العلــ ـــ مجلــ

 الثاني

 م2014

لسياسية امجلة كلية االقتصاد والعلوم  الغتراب الوظيفي وتأثيره على أداء العاملين بالبنوك التجارية ا 6

 11جامعة طرابلس , العدد ,

 م 2013ربيع 

الجدارة الوظيفية وضع القياسات وتخطيط السياسات  7

 واستخدام األدوات

ـــــة  ـــ ـــــدريس , مجلــ ـــ ـــــة التــ ـــ ـــــاء هيئــ ـــ ـــــة أعضــ ـــ ,نقابــ

 األستاذ

 م 2014

لتحسين جودة الخدمات  إدارة الجودة الشاملة كمدخل  8

 املصرفية 

ـــــوم  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاد والعلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة االقتصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة كليــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  مجلــ

 12السياسية جامعة طرابلس , العدد    

 4201خريف 

الثـقافة التنظيمية األخالقية وأثرها على عملية اتخاذ القرارات  9

 االستثمارية, 

مجلة األستاذ , نقابة  أعضاء هيئة 

 لسادسا,العدد التدريس جامعة طرابلس

 م2014

اإلشكاليات واملعوقات التي تحد من مساهمة املصارف التجارية   10

دراسة ميدانية من .الصغيرةواملتوسطةفي تمويل املشروعات 

 داخل مصرف الجمهورية بمدينة طرابلس , 

ــــــادية ,  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــاق االقتصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــة أفــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  مجلــ

 جامعة املرق  , العدد الثالث   

 م 2016

يض الكلفة ( في تخفSix Sigmaأثر االلتزام بمنهج ستة سيجما ) 11

 املواطنة التنظيمية دراسة ميدانية  من خالل تحقيق سلوكيات

ــــات  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــوث والدراســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــز البحــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة مركــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مجلــ

ـــــادية  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدد األول  -االقتصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   -العــ

 جامعة طرابلس 

 م2016

دور أبعاد إدارة املواه  في تحسين جودة الخدمة املصرفية )  12

 (من العاملين باملصارف التجارية دراســـة تحلــيلية ألراء عيــــــنة

ــة  ـــ ــة كليــ ـــ ــــــة مجلــ ــارة جامعــ ـــ ــاد والتجــ ـــ االقتصــ

 املرق  ,العدد السادس

 م2017

تناقصة في التمويالت املصرفية تطبيق املشاركة الثابتة وامل  13

 دراسة تطبيقية على مصرف الجمهورية بمدينة طرابلس " "

 م2017 مجلة أفاق اقتصادية ,العدد السابع 

أزمة السيولة باملصارف التجارية الليبية الطرق والعالج , دراسة  14

 م, 2016-2013تحليلية على مصرف الجمهورية خالل الفترة 

 م 2018 مجلة القلم , العدد السابع

في تقليل الديون املتعثرة دراسة  ةخاطر املصرفي املالرقابة على  15

 تحليلية على مصرف الجمهورية 

ـــي مجلـــــة  املعرفـــــة , كليـــــة التربيـــــة جامعـــــة بنــ

 وليد, العدد التاسع يونيو

 م 2018

مجلــــة كليــــة االقتصــــاد والعلــــوم السياســــية تقييم أداء سوق األوراق املالية الليبي ودوره  في تفعيل أداء  16

 جامعة طرابلس العدد السابع عشر

 م2018



 الليبياملصارف التجارية دراسة تطبيقية على القطاع املصرفي 

اثر الرفع املالي على أداء املصارف التجارية الليبية . دراسة  17

 تطبيقية على مصرف الوحدة 

ـــة  ـــ ـــاقمجلــ ـــ ــــ   آفــ ـــ ـــة املرقــ ـــ ــــادية جامعــ ـــ اقتصــ

 العدد العاشر

 م2019

تكوين محفظة استثمارية وتقييم أدائها بواسطة نموذج   18

 تراينردراسة تحليلية  

 M.E.R.Jواالقتصــــاد  ,  اإلدارة مجلــــة بحــــوث 

VOL. NO. 2  

 م2019

دور تقنية املعلومات في رفع القدرة التنافسية للمصارف  19

التجارية الليبية ’ دراسة تطبيقية ملصرفي الجمهورية والتجارة 

 والتنمية 

ـــــة  ـــــةمجلــ ـــــة الليبيــ ـــــانية الجامعــ للعلوم اإلنســ

 والتطبيقية

 م 2019

إشكالية ومعوقات تمويل الصيرفة اإلسالمية  للمشروعات  20

الصغيرة واملتوسطة في ليبيا دراسة تحليلية عن مصرف 

 الجمهورية 

ــــــة , ـــ ــــــة رواق ال كمــ ـــ ــــــة, مجلــ ـــ ــــــة الزاويــ ـــ  جامعــ

 العدد السادس, السنة الثالثة , ديسمبر

 م2019

في تحديث القطاع املصرفي   III& IIآثر تطبيق متطلبات بازل  21

 "دراسة تحليلية على القطاع املصرفي الليبي"  الليبي ,

ــــــاد   ــــــدد ال ــ ــــــادية ,العــ ــــــاق اقتصــ ــــــة أفــ مجلــ

 عشر 

 م2020

دور صندوق ضمان الودائع في تحسين أداء الجهاز املصرفي  22

باملصارف التجارية الليبية ,)دراسة تطبيقية على مصرفي 

 الجمهورية والتجار  الوطني ( 

 يقيـــــاإفر مجلـــــة البحـــــوث العلميـــــة , جامعـــــة 

ـــــوم  ـــ ــانيةللعلــ ـــ ـــ ـــــدد  اإلنســ ـــ ــة , العــ ـــ ـــ والتطبيقيــ

 التاسع

 م2020

دراسة تحليلية ,  الهيكل التمويلي وأثره على السيولة املصرفية 23

 م  2016-2008خالل الفترة من ,  على مصرف الجمهورية

ــــادية ــــات االقتصــ ــــوث والدراســ ــــة البحــ  -مجلــ

 العدد الثالث -جامعة طرابلس 

 م2021

 
ا
 الكتب املنشورة :–خامسا

 سنة النشر جهة النشر  عنوان الكتاب ت

ـــة دار  كتاب مبادئ التمويل 1 ـــ ـــ ــــــي للطباعــ ـــ ــــــر الليبــ ـــ ــــــركة الناشــ ـــ ــــــة, شــ ـــ ــــــ  الوطنيــ ـــ الكتــ

 , الطبعة األولى 312/2017والتوزيع والنشر, بنغاز  

 م2017

 مRIGA-141. 15 NOORPUBLISHING 2018نور للنشر , أساسيات التمويل 2

كتـــــــــــــاب اإلدارة املاليـــــــــــــة والتحليـــــــــــــل  3

 املالي 

ـــــاز   ـــ ـــــي , , بنغــ ـــ ـــــر الليبــ ـــ ـــــركة الناشــ ـــ ـــــة, شــ ـــ ـــــ  الوطنيــ ـــ دار الكتــ

 , الطبعة األولى  28/2018

 م2018

ـــة  كتاب مبادئ التمويل 4 ـــ ـــ ــــــي للطباعــ ـــ ــــــر الليبــ ـــ ــــــركة الناشــ ـــ ــــــة, شــ ـــ ــــــ  الوطنيــ ـــ دار الكتــ

 الطبعة الثانية, 312/2017والتوزيع والنشر, بنغاز  

 م 2020

 

 

 دسسا
ا
 عضوية اللجان والجمعيات  العلمية :  –ا

 رئيس اللجنة العليا للدراسات العليا بقسم التمويل واملصارف بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس  1

كلية االقتصاد والعلوم السياسية  –رئيس لجنة وضع املعايير لقبول أعضاء هيئة تدريس لقسم التمويل واملصارف  2

 طرابلسجامعة  –

ــاد والعلـــوم السياســـية  –قســـم التمويـــل واملصـــارف –عضـــو بلجنـــة تطـــوير املنـــااج واملقـــررات الدراســـية 3  –كليـــة االقتصـ

 جامعة طرابلس .

 منسق الدراسات العليا بقسم التمويل واملصارف بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس. 4

 ئة التدريس بالجامعات واملعاهد العليا.مقيم أكاديمي لإلنتاج العلمي ألعضاء هي  5

 .واملؤتمرات العلمية بمجالت علمية محكمةمقيم أكاديمي لإلنتاج العلمي  6

 . مستشار مالي وإدار   7



مؤتمر العلمي الدولي الثاني , الثورة التكنولوجية اقتصاديات القرن ال اد  ل عضؤ لجنة تحضيرية وعلمية ل 8

 م2018 والعشرين

 

 سابع
ا
 مناقشة الرسائل العلمية:–ا

 م.2014-1999مشروع تخرج بكالوريوس للفترة من  400مناقشة أكثر من  1

 م.  2021-2014رسالة ماجستير في التمويل واملصارف للفترة من  50مناقشة واإلشراف على أكثر من  2

 مقيم متعاون في عديد من املجالت العلمية املحكمة بالجامعات الليبية . 3

 مناقشة واإلشراف على رسائل الدكتوراه باألكاديمية الليبية وجامعة طرابلس. 4

 
ا
 :تدريس املقررات –ثامنا

 على مستوى البكالوريوس :

املقررات التي تم تدريسها في كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس، كلية العلوم اإلدارية واملالية التقنية 

التدقيق  –تمويل املشروعات  –دراسات جدوى اقتصادية  –طرابلس , كلية الدعوة اإلسالمية العاملية : إدارة مالية

 أسواق مالية . –مبادئ التمويل  –مصارف دولية  –تحليل القوائم املالية  –والرقابة على املؤسسات املالية 

 على مستوى الدراسات العليا :

 -املقررات التي تم تدريسها في الدراسات العليا بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس، األكاديمية الليبية 

اإلدارة   -مالية الشركات  -إدارة املخاطر املالية  -إعادة التأمين وإدارة املتطلبات  -قسم التمويل واملصارف  :إدارة مالية 

 -منااج البحث العلمي في التمويل  -التحليل األساس ي والفني  -نظرية املحفظة  -االستثمار نظرية  -ال ديثة في املصارف 

 األسواق واملؤسسات املالية .

 : الندوات والدورات وامللتقيات العلميةسعاات
-15 دورة سياسات تطوير القطاع املالي 1

17 /7/1999 
 لبنان  -صندوق النقد العربي  طرابلس

-11/ 27 التخطيط املالي وإعداد املوازناتدورة  2

2/12/1999 
 تاجوراء -املركز العالي لإلدارة الصناعية  طرابلس

دورة األسالي  ال ديثة في إدارة وتحليل  3

 االئتمان املصرفي

8/10-

9/11/2000 
األكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية  القاهرة 

 األردن

العامة في ليبيا: الواقع مؤتمر اإلدارة  4

 والطموحات

11 /10 /

2003 
 بنغاز   -مركز البحوث االقتصادية  طرابلس

ندوة تنمية املشروعات الصغرى  5

 واملتوسطة

25-

27 /7/2005 
 وزارة العمل والتأهيل  طرابلس

املالية املتقدمة للمراقبين  اإلدارةدورة  6

 املاليين 

16-

21 /8/2013 
املعهد العالي   / والتأهيلوزارة العمل  طرابلس

 إلدارةل

-27 اإلدارة ال ديثة ملخاطر التجزئة املصرفية  7

29 /9/2003 

األكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية  طرابلس

 األردن

ندوة سياسة الدعم في االقتصاد الليبي :  8

 واقع وإمكانيات

20-

21/12/2003 
التجارة غرفة  -الهيئة العامة لإلذاعة طرابلس

 الزاوية



 مصرف ليبيا املركز   طرابلس 27/12/2005 مؤتمر ليبيا التحديات والفرص 9

دورة إعداد مدربي املشروعات الصغرى  10

 واملتوسطة

9-21 /2 

/2008 
 املجلس الوطني للتطوير االقتصاد  الزاوية

 

 
ا
 املهارات والهتمامات الشخصية -عاشرا

 . SPSSإجراء التحليالت اإلحصائية للبحوث االقتصادية باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية  1

 . WORD – POWERPOINT- EXCELبكفاءة خاصة برامج  MICROSOFT OFFICEاستخدام حزمة برامج 2

ستخدام برامج التصوير الفوتوجرافي بالكاميرات التقليدية والرقمية وكاميرات الفيديو ، والتحرير الرقمي با 3

 .  MIROSOFT PHOTO STANDARDو  PHOTOSHOP متخصصة مثل 

 . ICDL الرخصة الدولية لقيادة ال اسوب 4

 االنترنت , والشبكات , برمجة وصيانة ال اسوب . 5

  2009الواليات املتحدة األمريكية   –كولورادو  –مستوى متقدم في اللغة االنجليزية من جامعة دينفر  6

 القراءات األدبية والتراثية، واستخدام املعاجم العربية واألجنبية، واالهتمام بقواعد اللغة والنحو العربي. 7
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