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 :العلمية الخبرة

 السياسية والعلوم االقتصاد كلية عميد – االن - 2017 -

 للموظفين موحد مرتبات جدول مقترح مشروع اعداد لجنة عضو  – االن – 2019 -

 والمهنية العلمية والضوابط ري للمعاي  وفقا العامة اإلدارية بالوحدات العاملين

)  رقم المفوض المالية وزير /السيد لقرار وفقا والمشكله بالخصوص المعتمدة

 م 2019 لسنة(  443

الليبية الذي  االعمال بيئة في إدارة المعرفة لمؤتمر التحضيرية اللجنة عضو  -

 معهد التخطيط، طرابلس ليبيا. 15/10/2019-14عقد في 

 .االنتقالية بالحكومة الصناعة لوزارة مستشار 2013 – 2012 فبراير -

 – الجمعة سوق خبراء لمجلس التنفيذية اللجنة رئيس 2016 – 2011 أكتوبر -

 طرابلس

 والعلوم االقتصاد بكلية العليا الدراسات  مكتب مدير 2012 فبراير – 2009 أكتوبر -

 .العليا للدراسات الليبية واألكاديمية السياسية



 والعلوم االقتصاد بكلية والمصارف التمويل بقسم أستاذ – االن – 2011 يونيو  -

  طرابلس جامعة – السياسية

 التمويل في الماجستير برنامج في للمصارف المالية اإلدارة أستاذ – 2010- 2009 -

 .لندن وجامعة طرابلس جامعة بين والمشترك

 .والمصارف التمويل قسم رئيس -  2007-2008 -

 والعلوم االقتصاد بكلية النهائية لالمتحانات المركزية اللجنة رئيس 2017-2018 -

 الخريف بفصلي 2018-2017 الدراسي للعام  ليبيا – طرابلس جامعة السياسية

 .والربيع

 – طرابلس جامعة السياسية والعلوم االقتصاد كلية لجنة رئيس – 2018-2019 -

 2019-2018 والربيع الخريف لفصلي ليبيا

 االقتصاد بكلية الثانوية الشهادة المتحانات المركزية اللجنة رئيس 2018-2020 -

 2020-2019 الدراسي للعام( األول الدور) و  2019-2018 للعام( الثاني الدور)

 المؤسسات من لعدد االستشارية الدراسات من العديد قدمت – 2010 – 2008 -

 االقتصادي، للتطوير الوطني المجلس واالستثمار، الليبية الشركة مثل الليبية،

 والمتوسطة الصغرى للمشروعات الوطني والبرنامج

 للمجلس التابع العامة للهيئات اإلدارة – هيكلة إعادة فريق عضو  - 2011 – 2009 -

  االقتصادي للتطوير الوطني

 .العربية مصر بجمهورية السويس قناة بنك إدارة مجلس عضو  – 2006 – 2004 -

 .الخارجية لإلستثمارات الليبية الشركة إدارة مجلس عضو  – 2006 – 2004 -

 (سابقا) العامة الشعبية باللجنة التعاون إدارة مدير – 2005 – 2003 -

 .الخارج في االستثمارات بمتابعة الوزراء رئيس عن مكلف – 2007 – 2005 -

 العليا  الدراسات بأكاديمية والمصارف التمويل قسم أمين – 2004 – 2002 -

 . طرابلس جامعة االقتصاد بكلية مساعد أستاذ – 2003 – 2002 -



 .غريان – المحاسبة بكلية مساعد أستاذ – 2001 – 1998 -

 العليا الدراسات برنامج في بالمشاركة قمت الفترة هذه خالل – 2006 – 1998 -

 الماجستير لدرجة رسالة( 60) من ألكثر وممتحن ثان ومشرف اول كمشرف

 .2004 عام بالجزائر اسطيف بجامعة دكتوراء رسالة على ثان وكمشرف

 التالية األنشطة زاولت الفترة هذه خالل – االن – 1998 -

 مؤسسات – المالية اإلدارة العليا الدراسات بأكاديمية التالية المواد بتدريس قمت

 تنمية شملت تدريبية بأنشطة أقوم كما – الشركات مالية إدارة – مالية وأسواق

 من بالعديد شاركت كما ، والمالية اإلدارية واالستشارات البشرية الموارد

 نشر تم وقد ، والخارجية المحلية المؤتمرات من العديد في البحثية الدراسات

 في المقاالت بعض بنشر واقوم اإلنجاز تحت المؤلفات عدد ولدي ، بعضها

 .المحلية الصحف بعض في والمالي  االقتصادي الشأن 

 والتدريب المعلومات لتقنية المنابع شركة عام مدير – 2004 – 1998 -

 .واالستشارات

 .والمالية اإلدارية لالستشارات المتوسط البحر كتب مدير – 1992 – 1987 -

 غريان – المحاسبة بكلية التدريس هيئة أعضاء نقيب – 1992 – 1989 -

 – المحاسبة كلية منشورات" المالية اإلدارة اساسيات" كتاب نشر         - 1991 -

 غريان

 كما الدكتورة دراسة تخللتها غريان – المحاسبة بكلية محاضر – 1992 – 1989 -

 .أدناه سيرد

 .المصرفية واالعمال لإلدارة العالي بالمعهد محاضر مساعد – 1989 – 1985 -

 دراسة تخللتها) المصرفية مالاالع لإلدارة  العالي بالمعد معيد – 1985 – 1982 -

 ( ادناه مبين هو  كما الماجستير درجة



 البحثية:  األوراق 

وتحديات واستحقاقات" مؤتمر الخدمات  "مأخد اإلسالميةورقة المصارف  -

 طرابلس 28/04/2010-27المالية اإلسالمية الثاني، 

"المشروعات الصغيرة في ليبيا... الواقع ومتطلبات التطوير" مؤتمر تهيئة  -

 12/10/2009-12بيئة االعمال إلنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 

 ليبيا. –طرابلس  –معهد التخطيط 

مفهوم الخدمة العامة... وإعادة بناء الحكومة، مهرجان التدريب السنوي  -

ل للتدريب واالستشارات، جيتراك، الدار العربي الثالث عشر، شركة جبري 

 2004المملكة المغربية،  –البيضاء 

"تطوير المناهج في مجال التعليم الهندسي بما يتماشى مع سوق العمل  -

والتطور التقني الحديث" الندوة العلمية حول التعليم الهندسي والتقني مع 

العالي  ، المعهد31/11/2001-30بداية القرن الحادي والعشرين، هون 

 للميكانيكا والكهرباء، هون، ليبيا

 االقتصادالواقع والتحديات، ندوة -"انضمام ليبيا لمنظمة التجارة العالمية  -

 31/01/2007-30 –الفرص والتحديات  –الليبي ومنظمة التجارة العالمية 

والسياسية، كلية  االقتصاديةلمركز التدريب والبحوث  األساسيإعداد النظام  -

 2003والعلوم السياسية، جامعة طرابلس، االقتصاد 

 

 :اإلنجليزيةباللغة  األوراق

"proposal framework of waqf institutions, governance and its Economic and 

social implications society for the advancement if socio – Economics (SASE) 

annual conference what's Next? Disrupted / Collaborate Economy or business 

as larval? Lyon farce 29/6 – 1/7/2017       



 

 : العلمية المؤهالت

 .1997 تركيا – إسطنبول – التقنية أستنبول جامعة – االعمال إدارة في دكتوراة -

 االمريكية المتحدة الواليات – كالرك جامعة – المالية اإلدارة في ماجستير -

1985. 

 المتحدة الواليات – نيوانكلند سنترال جامعة – االعمال إدارة في بكالوريوس -

 .1981 – االمريكية

  – 1980 ، كلج جونير وستر – االعمال إدارة في عالي دبلوم -

  2016 ليبيا – المفتوحة الجامعة – اإلسالمية الدراسات  في بكالوريوس -

 

 

 :العلمي االهتمام مجاالت

 .الشركات ومالية المالية اإلدارة -

 المالية واألسواق المالية المحافظ إدارة و  االستثمار -

 وصياغة السياسات بين والمفاضلة االستراتيجي والتخطيط األداء تقييم -

 .االزمات إدارة و  الهندسة وإعادة للتغيير االستراتيجيات

 

 

 : معلوماتية مهارات

 بالمجال العالقة ذات التطبيقات وتشغيل  word – powerpoint تبرمجيا تشغيل

 SAS, SPSS اإلحصائي



 .التركية باللغة جيدا إلماما وملم واإلنجليزية، العربية اللغتين إتقان :اللغات

 المجتمع مؤسسات بناء في المشاركة الصحفية، الكتابة القدم، كرة: األخرى االهتمامات

 والتنمية الرشيد، الحكم وأنظمة الديموقراطية ثقافة نشر في المساهمة المدني،

 العالمية واالقتصادية السياسية المستجدات ومتابعة الدينية، الكتب مطالعة المستدامة،

 .حدود بال عالم في وفرصها بتحدياتها

 : االتصاالت بيانات

 .االجتماعي الضمان خلف – الجهاد محلة/  الجمعة سوق: السكن عنوان

 0913808500: النقال هاتف

    @COMGMAILMMAGHUB. :االلكتروني البريد

i. Education: 

 

1997 PhD Istanbul Technical U , Turkey   

1985 MBA Clark Univ., Worc US. Finance First in class 

2016 B.sc. The open University - Libya Islamic Studies  

1982 B.sc. Central New England College Management GPA: 3.78/4.00 

1983 B.sc. Same as above Engineering 
mgmt 

 

1976 High School Dip Tripoli – Libya Science section  
 

ii. Employment: 

 

2013-2014 A Member of Libyan Vision Committee 2014 2030, Ministry 
of Libya 

June 2011 Professor, Investment and Banking, Management 
Department 

Oct. 2009-2012 Head of Office of Graduate Studies, Faculty of Economics & 
Political Science, Tripoli University, Tripoli, Libya. 

Feb 2007-2011 Associate Professor, Faculty of Economics & Political Science, 
Tripoli University, Tripoli, Libya. 

mailto:MMAGHUB@GMAIL.COM


2009-2010 Instructor, Banking Financial Management, Joint MSc 
Program with London University 

2005-2006 The Executive Manager of Libyan Foreign Advisory Board on 
International Investment 

2003-2005 Head of International Cooperation Department, Prime 
Ministry of Libya Assignments include: Liaison with 
Foreign Ministry and other Government Departments, 
consultation to the Prime Minister receiving foreign 
Delegation, coordination with international organizations, 
representation of the PM on various events. 

2002-2003 Assistant professor, Tripoli, University, Faculty of Economics 
and Political Science. 

1998-2002 Assistant professor, Faculty of Accounting, Gharyan, Libya. 

2000-….. At the Libyan Academy of Graduate Studies, Tripoli : 
teaching postgraduate courses of Marketing Management, 
Marketing Research, Marketing & Brand Management, 
Marketing Strategy Consumer Behavior, Chain Management 
Financial Management, Corporate Finance and Financial 
Institutions. (part time) 

1987-1992 Lecturer, Faculty of Accounting, Gharyan, Libya. 

1985-1987 Assistant Lecturer at Higher Institute of Management and 
Banking Studies. Tripoli, Libya. 

1998-….. As pall of academic work, supervision of over 40 MSc theses, 
mainly in the areas of Portfolio Investment Strategy, 
Securities Analysis, and Financial Institutions Management. 
Also Supervised a number of PhD. Dissertations, on Finance 
and Management Currently (teach Islamic Banking and 
Finance Financial Institutions and stock Markets, Corporate 
Finance) Theory of Investment, Marketing and Marketing 
Research. 

  

 

iii. Other Activities: 
 

- Adviser, Ministry of Industry, Provisional Gov't of Libya, 

Feb 2012- 2013.  

 

- Member, Public Corporations Reorganization Team (2009-

11). 



 

- Member of Board of Directors, Bank of Sues Canal, Cairo, 

Egypt, July 2004 - Sept 2006. 

 

- Member of Board of Directors, Libyan Foreign 

Investment, Company, Tripoli, Libya, March 2004- March 

2007. 

 

- 1988-2003: Lecturing Short Training Courses in 

Management for public and private institutions 

employees. 

 

- Member of the Libyan negotiation team with the EU 

concerning EU prospective investments projects with the 

Libyan Marine Authority, 2004. 

 

- Member, Union of Libyan University Faculty Members, 

from 1985- Present 

 

- Member, Committee for Formulation of Rules, Regulation 

and Bylaws for Education, Academy of Graduate Studies, 

Tripoli- Libya in 2001-2002 

 

-  A Speaker on the Thirteenth Annual/Arabic Festival, 

"Public Service Theory and Re-building the Government" 

Casablanca, Morocco, 7-11/03/2004. 

 

- A lecturer on the Joint Ms Program in Finance Between 

University of Tripoli & The Center for Financial 

Management Studies, University of London, The 

Academic Year 2009-2010 

 



- The Executive Manager of Souk Al - Jouma Experts, 

Council, Tripoli- Libya, Nov.2011- April 2016, 

 

- The Chairman of the Organizational Committee of the 

First Sustainable Situational Environment Conference, 

Tripoli- Libya Nov. 5-6, 2012. 

 

- A member of Committee of Preparing a Proposal for the 

National Program for the Libyan External Investments, 

2012-2013. 

 

- A Visiting Research Fellow, Durham University, School of 

Government and International Affairs, Durham Center for 

Islamic Economics and Finance, Spring 2013 

 

- The Chairman of the Organizational Committee of the 

Status Libyan Labor Market Conference, Ministry of Labor, 

Tripoli - Libya, May, 2013. 

 

- A member of the Libyan Islamic Finance Society, 2013- 

Now. 

 

V. Publicatiolis 

 

Books: 

 

Mahmud A. Maghbub, Fundamentals of Financial 

Management, published by Faculty of Accounting, Gharyan, 

Libya, 1991. 2- Mahmud A. Maghbub, Financial 

Management, text book in printing, 

 



Papers: vi. 

 

1- M. Maghbub, "The Development of the Technical 

Education in Libya", Conference of Engineering Education 

Development, Hoon, Libya 2000  

2- M. Maghbub, "The Social Capitalism",(Arabic), delivered 

at the Seminar on the Libyan Economy and Trade, Ministry 

of Economy and Trade, Libya, 2003. 

 

3- M. Maghbub," An Important Parameters for Bank 

Performance Evaluation". The Economics and Political 

Science Journal, Tripoli University, Tripoli, Libya. 2004, 

Issue#1.  

4- M. Maghbub, and All Sayeh, "Program of Environment 

Management in Libya”, The Economics and Political Science 

Journal, Tripoli University, Tripoli, Libya, 2004, 4 Issue#2.  

5- M. Maghbub, "The Influence of Euro on the Libyan 

Economy." (Arabic), paper delivered at the Seminar on the 

Euro and Arab Economics - Opportunities and Challenges, 

Algiers, Algeria. 18-20/04/2005. 

 

6- M. Maghbub, "Policies and Procedures for Effecting the 

Libyan Stock Exchange", (Arabic), paper delivered at Seminar 

on the Role of Stock Exchanges in Economic Development, 

Tripoli. Libya. 11/12/2005. 

 

7- M. Maghbub, "Human Information Assets Make the 

Corner Stone for Successful Investment in Africa, "Arabic), 



paper delivered at the Seminar on the Libyan Investment in 

Africa, Tripoli, Libya. 7-8/02/2006.  

 

8- M. Maghbub, "Kaplan & Norton Model for Performance 

Recording and Management. The Strategic Budget", (Arabic), 

paper delivered at Seminar on the Role of Planning in 

Restructuring of Libyan National Economy, Planning Institute 

Tripoli, Libya., 18-19/07/2006.  

 

9- M. Maghbub," After Joining WTO, Prudent Economic 

Policy, (Arabic), paper delivered at the Seminar on the 

Libyan Economy and WTO, Planning Institute, Tripoli, Libya. 

30-31/01/2007. 

 

10- M. Maghbub, and J. Reggie "Role of Security Markets in 

Attracting Foreign Investment", (Arabic), paper delivered at 

Seminar on the Foreign Investment, Opportunities and Risk 

Seminar, Planning Institute, Tripoli, Libya. February 2008 

 

 11- M. Maghbub, Mukarada" Bonds", (Arabic), paper 

delivered at the Conference on the Islamic Financial Services, 

Academy of Graduate Studies, Tripoli, Libya. 28- 29/06/2008 

 

12- M. Maghbub, and A. Hejam (2017) "A Proposal 

framework for Wagf (Islamic Endowment) Governing and its 

Social and Economic Impacts" A working paper is submitted 

to SASE Conference on "What's Next? Disruptive/ 

Collaborative Economy or Business as usual?" University 

Claude Bernard, Lyon, France, 29th Jane 15 July 2017 



 

13- M. Maghbub, and Fatema Merwan (2017) "Consumer' 

Decision- Making Styles: Among Libyan College Youth" The 

Economics and Political Science Journal, Tripoli University, 

Tripoli, Libya, Spring, 2017. 

 

14- M. Maghbub, "The Changing management", a paper 

presented on management in a Changing World Conference, 

the Institute of Planning, Tripoli - Libya, 15 April, 2013.  

 

15- M. Maghbub, "A Proposal toward Establishing an 

International Sustainable Establishing of Environment 

Foundation" A paper. Presented in the Sustainable 

Situational Environment Conference, Tripoli, 5-6, November 

2012.  

 

16- A number of articles in Finance have been published in local 

news Papers. 


