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 :نبذة مختصرة عني

ا ود  أن اد محم ة االقتص دريس بكلي ة الت اء هيئ من أعض اد ض م االقتص ي قس را ف ت محاض ف عمل د دن احم
ليبيا والتي تشرفت بالدراسة فيها والتخرج منها ونيل درجة الماجستير منها أيضا  - والعلوم السياسية بجامعة طرابلس  

النظرية ب، قمت بتدريس العديد من المواد الدراسية بها والزلت ، من ضمنها المواد األساسية الخاصة  2004 عام
. االقتصادي القياسي وتاريخ الفكروالكلي واالقتصاد  اس علم االقتصاد كاالقتصاد الجزئياالقتصادية والتي تعد أس

انخرطت  جيدا. الوقت ونقدسيكثيرا و م ووظيفتهمالذين يحبون عملهء اكفاألأعتبر نفسي من أعضاء هيئة التدريس 
  على تلقي العلم بشكل أيسر وأدق. التي تساعد الطالبفي كل أنواع الطرق التدريس الحديثة 

  أشغل حاليا وظيفة رئيس قسم االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية.
ليها ، إة للمؤسسة األكاديمية التي أنتمي هدفي هو أن أستخدم خبرتي وكفاءتي على نحو صحيح من أجل إضافة قيم

  كذلك تطوير مهنتي ومكانتي في المستقبل.
 

  الخطوط العريضة لي:
  والعلوم السياسية / قسم االقتصاد االقتصادكلية محاضر في  
  في مجال االقتصاد أكاديميباحث 
  سابق لشركة  تنفيذيمديرFirst Automotive  للسيارات 

 
  :المتحصل عليهاالشهادات العلمية 

  معهد اللغة  ، من جامعة بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية 2009، ربيع اإلنجليزية  اللغةدبلومة في ،
 مدينة فالديلفيا. ، اإلنجليزية بالجامعة

  ت المتحدة من جامعة سنترال فلوريدا بالواليا 2009، شتاء  المستوى المتقدماإلنجليزية  اللغةدبلومة في
 .، مدينة أورالندوا بالجامعة اللغوية والثقافيةاألمريكية ، معهد الدراسات 

 ي مريكية فماجستير في إدارة األعمال من كلية األعمال / جامعة مدل تينيسي ستيت ، بالواليات المتحدة األ
 .2013مايو  11

 14ية في ألعمال / جامعة مدل تينيسي ستيت ، بالواليات المتحدة األمريكماجستير في االقتصاد من كلية ا 
 .2013ديسمبر 

  بمعدل  2004-2005ماجستير في االقتصاد من كلية االقتصاد والعلوم السياسية / جامعة طرابلس في سنة
 4من مجموع النقاط وهي    3.68عام قدره 

   1997-1998م السياسية / جامعة طرابلس في سنة في االقتصاد من كلية االقتصاد والعلوبكالوريوس 
 أي جيد جدا. % 76.97بتقدير عام قدره 

 
  العملية: الخبرة
  ليبيا  طرابلسجامعة كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، بقسم االقتصاد ، ورئيسا لأعمل حاليا محاضرا /

 حتى اليوم 
  إبريلة من بقسم االقتصاد ، كلية الدعوة اإلسالمية ، طرابلس / ليبيا ، خالل الفترمتعاونا عملت محاضرا 

 .2018 يوليووحتى  2017
  2018- 2016عملت منسقا لمكتب الجودة وتقييم األداء بالكلية عن قسم االقتصاد خالل الفترة  

 محمود أحمد محمد دنف االسم:
 الجنسية: ليبي

 mahmouddanaf@yahoo.comاإليميل: 
 0944642249رقم الهاتف: 

   متزوج الحالة االجتماعية:
 18/10/1977تاريخ الميالد: 
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  لس / ليبيا بقسم اإلدارة ، معهد عين شمس للعلوم اإلدارية وتقنية المعلومات ، طرابمتعاونا عملت محاضرا
 .2016وحتى إبريل  2015 سبتمبر، خالل الفترة من 

  عملت مديرا تنفيذيا لشركةFirst Automotive (Car Dealership) TN, USA للسيارات 
 .2015وحتى إبريل  2014أكتوبر بالواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة من 

 رة من عملت محاضرا بقسم االقتصاد ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، طرابلس / ليبيا ، خالل الفت
 .2007وحتى إبريل  2005 سبتمبر

  الفترة  بقسم االقتصاد ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، طرابلس / ليبيا ، خالل مساعد محاضرعملت
 2003 أغسطسوحتى  2001 سبتمبرمن 

 لكلية نهائية باترأست العديد من لجان العمل االدارية والعلمية بالكلية والتي من بينها ادارة االمتحانات ال
  وكذلك تطوير ووضع برنامج أكاديمي جيد بالقسم خالل فترة عملي كرئيسا لقسم االقتصاد.

 
  :األوراق العلمية المنشورة

  :بحوث ما يليلإدارة األعمال ، من بين هذه اكذلك بحثية في مجال االقتصاد والعديد من األوراق الونشر قمت بكتابة 
 2017، مارس  3 الكتابة األكاديمية أسس ومحاذير ، منشورات مجلة العلوم الشاملة ، العدد  . 1
حث بلنقدية ، واقع استخدام وسائل الدفع اإللكترونية في االقتصاد الليبي ودورها في معالجة أزمة السيولة ا . 2

لتي قدم ضمن ندوة السياسات االقتصادية واألدوات الفعالة لتحسين وضع السيولة في السوق الليبي وا
ية / جامعة القتصاد والعلوم السياسبفندق المهاري برعاية كلية ا 2/7/2018إنعقدت يوم اإلثنين ، الموافق 

 طرابلس.
، منشورات مجلة البحوث  )2015- 1980تقييم أداء السياسات النقدية المطبقة في ليبيا خالل الفترة ( . 3

  .2017، مارس  2 والدراسات االقتصادية ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية / جامعة طرابلس ، العدد 

4. "The Estimation of Health Production Function in the United States with 
Reference to the Possibility of Its Application in Libya ,"  Published by Journal of 
Research and Economical Studies at University of Tripoli, Faculty of Economics 
and Political Science, March, 2017. 

5. An Attempt to Estimate the Demand for Electricity in Libya by Using the Partial 
Adjustment Model. 

6. The Possibility of Applying Knowledge Management in Libyan Universities (University 
of Tripoli as a Case Study) 

  :اللغات المكتسبة

  اللغة الكتابة التحدث  اإلستماع القراءة

 ممتاز ممتاز  ممتاز ممتاز
 العربية

  اللغة األم) (

 جيد جدا جيد جدا  جيد جدا جيد جدا
 اإلنجليزية

  (اللغة الثانية)
  

  المعرفة المتعلقة بالكمبيوتر:
ل ية كاإلكسكروسوفت وندوز و األوفس ، وكذلك العديد من البرامج الكومبيوترلدي المعرفة المسبقة بالتعامل مع مي

  اآلر والستاتا ، إضافة إلى اإلنترنت واإليميل بالطبع.برمجية و
لمفاهيم ينت) ، وانات ، والعروض التقديمية (الباوربوأستطيع استخدام الكمبيوتر في إدارة الملفات ، التعامل مع البيا

  لتكنولوجيا المعلومات. المتقدمة
  النشاطات والمهارات اإلضافية:

لكتب اكذلك  ,لعب كرة القدم ، إضافة الى قراءة الكتب والمجالت والبحوث األكاديمية التي تتعلق بالتخصص 
  . التي تتعلق بالتاريخ بشكل عاموالمجالت 

هم. ألداء لديقائد فريق جيد لديه القدرة على تغيير بيئة العمل لدى الفريق بالشكل الذي يساعد على تحسين مستوى ا
  مستمع جيد ، منظم بشكل كبير ، وأخيرا شخص متعاون ونشيط وفعال داخل وخارج بيئة العمل.كذلك 


