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 البٌانات الشخصٌة:

 الوحش: صابر المهدي على مـــــــــــــاالس

 باب بن غشٌر – :  طرابلسمكان اإلقامة

 جامعة طرابلس / كلية االقتصاد والعلوم السياسية.  عمل:ــة الـــجه

 لٌبٌا 1971: المٌالد تارٌخ

 11218923691151     :فــاتـــــاله  

 Dr.saber71@yahoo.com: البرٌد اإللكترونً

 

  البٌانات العلمٌة:

 .مشارنالدرجة العلمٌة: أستاذ  -

 .2118دكتوراه فً االلتصاد  -

 .2111ماجستٌر فً االلتصاد  -

 .1995بكالورٌوس فً االلتصاد من جامعة بنغازي )لارٌونس سابماً(  -

 

 البٌانات الوظٌفٌة:

 .2119-2118مدٌر إدارة الدراسات والتخطٌط وااللراض بصندوق تشجٌع االستثمار فً افرٌمٌا  -

 .2119-2118مدٌر عام الشركة اللٌبٌة للتموٌل واالٌجار المالً  -

 .2111-2118رئٌس لسم االلتصاد / كلٌة االلتصاد والتجارة جامعة المرلب  -

 .2113-2112 الدراسة واالمتحانات بكلٌة االلتصاد والعلوم السٌاسٌة جامعة الزٌتونةسجٌل والترئٌس لسم  -       

 سابماً. كلٌة االلتصاد والعلوم السٌاسة جامعة طرابلسرئٌس لسم االلتصاد ب -

ً رئٌس لسم العاللات االلتصادٌة الدولٌة باألكادٌمٌة اللٌبٌة   سابما

 رئٌس تحرٌر مجلة دراسات الجنوب. -

       

mailto:Dr.saber71@yahoo.com


 منشورة فً مجالت علمٌة محكمة:البحوث بعض ال  

 دور الموارد فً توطٌن الصناعة بإللٌم فزان. -1
 .2115-1981خالل الفترة  ثر اإلنفاق العام على الناتج المحلً غٌر النفطً فً لٌبٌاآ -2

 .2117-1981الطلب من الواردات الكلٌة فً لٌبٌا خالل الفترة  -2

 .2119-1985لتصاد اللٌبً ً االمحددات النمو االلتصادي ف -3

 .معولات االستثمار األجنبً المباشر فً االلتصاد اللٌبً -4

   .األعدادالتجارة الخارجٌة بٌن التنظٌر والتنظٌم ) كتاب ( فً مرحلة  -5

 .(لألزمة تحدٌات وللدولة سٌاسات ) دراسة تطبٌمٌة على االلتصاد اللٌبً -6

 هرة البطالة فً االلتصاد اللٌبً.فعالٌة سٌاسات التنمٌة المستدامة لمواجهة ظا -7

 أثر سعر الصرف واألنفاق على السلع الداخلة فً التجارة الخارجٌة على التضخم. -9

 تشخٌص أزمة السٌولة النمدٌة والحلول الممكنة لها. -11

 األكادٌمٌة:والخبرة العملٌة 

 لتصاد والتجارة / كلٌة االلتصاد والعلوم السٌاسٌة/ جامعة الزٌتونة.عضو هٌئة تحرٌر مجلة اال -

 ( هٌئة تشجٌع االستثمار.   2113المساهمة ضمن فرٌك التصادي لام بإصدار تمرٌر )مناخ االستثمار فً لٌبٌا  -

 عضو لجنة دراسة التنمٌة المكانٌة لصالح الهٌئة العامة لتشجٌع االستثمار وشؤون الخصخصة. -

علووى نموواذس وأسووالٌب  لالطووال دول البلمووان بزٌووارة موون طوورف هٌئووة تشووجٌع االسووتثمار ٌووك المكلووف عضووو الفر -

 .2113 برنامج الخصخصة وبرامج التعوٌض المطبمة فٌها والتعرف على لوانٌن وإجراءات تشجٌع االستثمار

 .2119ساهمت ضمن فرٌك عمل كلف بإعداد تصور للسٌاسات االلتصادٌة الواجب اتباعها فً لٌبٌا  -

فً مواضٌع مختلفة منها ما هو متعلك بااللتصاد اللٌبً وبعضها  ماجستٌرال عدد من رسائلعلى اشرفت  -
 .  االخر متعلك بااللتصاد الصٌنً والمنظمات االلتصادٌة الدولٌة

 رسائل ماجستٌر.من شاركت فً منالشة عدد  -

 ٌة والترلٌات.كلفت بتمٌٌم عدد من البحوث العلمٌة لغرض النشر فً المجالت العلم -

 

 

 

 صابر المهدي على الوحشد. 


