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 البيانات الشخصية:

 محمد سليمان محمد عبيد .أ
 قسم االقتصاد –كلية االقتصاد والعلوم السياسية  -جامعة طرابلس 
 1973تاريخ الميالد: 
 الديانة : مسلم                  الجنسية: ليبي

 ليبيا. –العنوان : طرابلس 
 00218  944569483: و فايبر هاتف

                00218 911033433 
   moabaid@gmail.com .            moabaid@uot.edu.ly  البريد االلكتروني:

 المؤهالت العلمية:

 .2013، ةكاربونديل ، الواليــات المتحـــدة االمريكيـ –ينوي لجـــامعة جنوب إل ممتاز،مــاجستير اقتصاد ، تقدير  -1
ــيا،  -2 ــبـ ـــرابلس ، ليـ ــــ ــــامعة طرابلس "الفاتح سابقًا" ، طـ ــــاز ، جـــ  .2005مـــــــاجستير اقتصاد، تقدير ممتـــ
ــيا، بكالوريوس اقتصاد، تقدير جيد جدًا ، جـــــــامعة طرابلس "الفاتح سابقاً" ،  -3 ـــرابلس ، ليـــبـ  .1996طـــــ

 الترقيات العلمية :

 رقم القرار و السنة تاريخ االستحقاق الدرجة
 548/2006 25/03/2006 محاضر مساعد

 1929/2015 27/04/2015 محاضر
 2021/2635 15/01/2021 أستاذ مساعد

 الخبرة الوظيفية:

لسنة  107عضو لجنة العودة للدراسة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية في ظل جائحة كورونا، قرار عميد الكلية رقم   -1
2020. 

عضو لجنة دراسة ومراجعة مقترح اللوائح الداخلية لمرحلة االجازة الجامعية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بصفة   -2
 .2020لسنة  104لكلية رقم رئيس قسم المواد العامة، قرار عميد ا

 .22/05/2021إلى   05/01/2020جامعة طرابلس من  رئيس قسم المواد العامة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية -3
إلى يناير  2017رئيس قسم المواد العامة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس خالل الفترة  من أكتوبر  -4

2018. 
 .2016لسنة  52لعليا بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس، قرار رقم عضو اللجنة العلمية ا -5
ــــامعة طرابلس منسق -6 بكلية االقتصاد والعــــلوم  الدراسة واالمتحانات بقسم االقتصاد بكلية االقتصاد والعــــلوم السيــاسية جـ

ــــامعة طرابلس من نوفمبر   .2015السيــاسية جـ
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كلية االقتصاد والعــــلوم السيــاسية جـــــامعة بعضو بمركز البحوث والدراسات االقتصادية ورئيس وحدة المجلة بالمركز  -7
  .2014من مارس  طرابلس

ــــامعة طرابلس المرحلة مديــر مكتــب الدراسة واالمتحانات  -8 ــة االقتصاد والعــــلوم السيــاسية جـ بتداًء الدراســــات العليا بكليـ
 .2015حتى نوفمبر  2013 سبتمبر من

بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس  ومساعد رئيس قسم الدراسة واالمتحانات رئيس قسم المواد العامة -9
 .2008إلى إبريل  2006من سبتمبر خالل الفترة 

 .2008-2006عضو لجنة متابعة وتقييم البحوث بمجلة كلية االقتصاد بجامعة طرابلس خالل  -10
 .2006جامعة طرابلس منذ إبريل  -كلية االقتصاد والعلوم السياسية -عضو هيئة تدريس بقسم االقتصاد  -11

 اإلنجاز البحثي:

إشارة : الجديدةظل المتغيرات العالمية الدول النامية معوقات االستثمار االجنبي المباشر في رسالة ماجستير بعنوان  -1
 ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة طرابلس.2005، الليبي خاصة لالقتصاد

2- The impact of Foreign Direct Investment and Exports on Economic Growth, Case Study: 
Countries of the MENA region from 1980-2011, 

، جامعة طرابلس. 2014مجلة االستاذ ، العدد السادس ، الجزء الثاني    
، مجلة 2015-1990الفترة  ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي ، إشارة خاصة لالقتصاد الليبي خالل -3

 .2017 االستاذ، جامعة طرابلس، العدد الثاني عشر،  ربيع
، مجلة المعرفة ، كلية التجارة جامعة 2018-1988أثر الصادرات على النمو االقتصادي في االقتصاد الليبي للفترة  -4

 .2020الزيتونة ، العدد الحادي عشر ، مارس 
5- A Little Inflation is a Good Thing, Alrefak Journal for Knowledge, 5th issue, June 2020. 

 

 االهتمامات:

 .، إدارة الموارد البشريةالتحليل الكمي واالقتصاد القياسي، النظرية االقتصادية، االقتصاد الدولي، السياسات االقتصادية، االحصاء
 االنجليزية  -       العربية -    اللغات:

 رامج الكومبيوتر:ب

     - Microsoft (word, excel, and power point) 
- The R Project for Statistical Computing            
- Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library  (Grtel) 
- Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
- Statistical software for data science (Stata)                   
Eviews-   
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