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للمعرفت وجملت الرفبق العلميت يف املؤمتراث هيئت التدريس ءعضبأل املنشورة االوراق البحثيت  
 وجمالث اخرى

 تارٌخ النشر
 مكان النشر

 مؤتمر علمً ر.م اسم عضو هٌئة التدرٌس المسم عنوان الورلة البحثٌة
 مجلة

 إلماء ملصك

21 
 

    

 
  المستدامةدور االدارة فً تحمٌك التنمٌة 

 انزاوَح، املؤمتر انؼهًٍ نهتنًُح املستذايح يف  نثُثا

 
 إدارة االعمال

 
 بن نوبة دد.أحم

2 

2019/12     
 تمٌٌم اعمال ترمٌم المبانً التارٌخٌة بمدٌنة طرابلس

 اهلنذسٍ انثاٍَ، انزاوَحاملؤمتر 
 1 د. سالم الترهونً هندسة العمارة

   (2)العدد
  الرفاق  

 للمعرفة
 3 بن نوبة دد.أحم إدارة االعمال مهارات المٌادة االستراتٌجٌة فً التهٌؤ لضغوط العملدور 
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   (2العدد)
  الرفاق  
 للمعرفة  

دراسة التصادٌة حول تولعات تطور السكان فً لٌبٌا حتى 
 م.1202العام 

 4 موسى سالم د.دمحم  إدارة االعمال

   (11العدد)
الدولٌة 
للعلوم 
 والتمنٌة

أثر استخدام االنترنت على الطالب من جانب التحصٌل 
 العلمً

 5 صبرٌة المصراتًأ. الحاسوب

   (1العدد )
الرفاق 
 للمعرفة

استكشاف مخاطر نظم المعلومات المحاسبٌة االلكترونٌة 
 فً المصارف التجارٌة اللٌبٌة .

 6 د. الصدٌك الساعدي  المحاسبة

   (1العدد )
الرفاق 
 للمعرفة

التنمٌة ) المصرف الصناعً اللٌبً( فً  دور مصرف
 تموٌل المطاع الصناعً اللٌبً خالل الفترة

                    1229-1222 
 7 د. حاتم النعاس إدارة االعمال

   (1العدد )
الرفاق 
 للمعرفة

التخطٌط الحضري ودوره فً تخفٌض تكلفة المشروعات 
 االسكانٌة فً لٌبٌا.

 8 الزويد. منصور  هندسة العمارة

   (0العدد) 
الرفاق 
 للمعرفة

مدى اهمٌة بحوث التسوٌك فً االتصاالت التسوٌمٌة بٌن  
 الزبون والمنظمة. 

 9 النائلً .عبد الحمٌدا إدارة االعمال

   (0العدد )
الرفاق 
 للمعرفة

تطوٌر اعضاء هٌئة التدرٌس فً ضوء معاٌٌر الجودة 
 الشاملة حالة الدراسة جامعة الجبل الغربً. 

 22 د. دمحم الزغبً  مدنٌة هندسة

   (0العدد )
الرفاق 
 للمعرفة

معولات تطبٌك معاٌٌر الجودة الشاملة فً المعاهد التمنٌة 
 العلٌا من وجهة نظر اعضاء هٌئة التدرٌس

 11 د.ناجم دمحم ابوخوٌط إدارة االعمال

(4العدد)    
 

 ق الرفا
 للمعرفة

تلبٌة احتٌاجات المؤسسات الحكومٌة لخرٌجً لسم ادارة 
 االعمال بجامعة الرفاق

 إدارة اعمال
خرٌجً 

 1229محاسبة 

 د. ابتسام بوكر
 زهور ادهم

 مصطفى حنٌش
 مٌسم لرادة

22 

(2العدد)    
 الرفاق
 للمعرفة

الفعال فً ضوء ابعاد الجودة مهارات التدرٌس الجامعً 
 الشاملة

 دارة االعمالإ
خرٌجً الجامعة 

1229 

 بن نوبة دد.أحم
 اساس احمد
 اسماء غالب

23 

(2العدد)    
 الرفاق
 للمعرفة

 14 د. منصور الزوي هندسة العمارة سالمة البٌئة العمرانٌة والسلوكٌات االنسانٌة االٌجابٌة
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(2العدد)    
الرفاق 
 للمعرفة

الى المصارف  ةتحول المصارف التملٌدٌمعولات 
 االسالمٌة فً لٌبٌا نموذج مصرف الصحاري اللٌبً.

 15 د.فٌصل  الحداد  المحاسبة

   (7العدد )
الرفاق 
 للمعرفة

Study of the Total Productive Maintenance (TPM) 
for Improving the Organizational Performance Rate 

within the Libyan Oil and Gas Sector 
 المواد العامة

 د. فرج  فرحات الضبٌع
 أ.دمحم سالم الفٌتوري

16 

   (6العدد )
الرفاق 
 للمعرفة

Study of the Noises Phenomenon in the Brake 
System 

 المواد العامة
 سالم الفٌتوري أ.دمحم
 أحمد دخٌل ًأ.عل

17 

   (6العدد) 
الرفاق 
 للمعرفة

Laboratory Investigation into the Performance of 

Rock Socketed piles in Synthetic Weak Rocks.  هندسة النفط 
 د. علً السائح انبٌة

 أ. ماجد الصادق النفٌص
18 

(6العدد )    
 الرفاق

 لمعرفةل
التصمٌم الحضري وترشٌد الطالة بٌن الحاضر والمستمبل 

 مٌدان الشهداء -المستدام ) دراسة لمركز مدٌنة مسالته
 19 ا. عبد السالم الرشٌدي  هندسة العمارة

   (7العدد)
الرفاق 
 للمعرفة

نظام التعلٌم عن بعد واثره فً رضاء الطالب من وجهة 
 نظر لسم إدارة االعمال فً جامعة الرفاق

 20 د. ٌحً اعرج إدارة االعمال

   (7العدد )
الرفاق 
 للمعرفة

مستوى خدمات  دور التسوٌك االلكترونً فً تحسٌن
 الصٌرفة االسالمٌة بالمصارف التجارٌة اللٌبٌة

 الصحاري( -التجاري الوطنً -) الجمهورٌة
 21 د. الطاهر ابوشناف إدارة االعمال

   (7العدد)
الرفاق 
 للمعرفة

معولات االفصاح عن المسؤولٌة االجتماعٌة بالمؤسسة  
الوطنٌة للنفط )من وجهة نظر المؤسسة الوطنٌة موظفً 

 المؤسسة الوطنٌة للنفط ودٌوان المحاسبة(
 22 د. الطاهر الكري المحاسبة 
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 (10العدد )

2102 
  

كلية 

االقتصاد 

والعلىم 

 السياسية

في ليبيا لمفهىم  مدي ادراك وتطبيق مراجعي الحسابات

 المراجعة االجتماعية
 المحاسبة 

عثمان د. الصديق 

 الساعدي
10 

 (6العدد )
1224 

  

االلتصاد 

وانتجارج، 

جايؼح 

 انزَتىَح

يذي تىافك انمىائى املانُح نهًصارف انتجارَح انهُثُح املنشىرج 

مبىلغ سىق االوراق املانُح انهُيب يغ يتطهثاخ املؼُار احملاسيب 

( 0انذويل )  

 14 لً ادٌةعد. خالد  المحاسبة

 (6العدد )
1224 

  

انتخطُط 

 وانتنًُح

معهد 
 التخطٌط

انصؼىتاخ انيت تىاجه انثحث انؼهًٍ يف اجلايؼاخ انهُثُح يٍ وجهح 

 َظر األستار اجلايؼٍ: دراسح حانح جايؼح اجلثم انغرتٍ
 12 د. الطاهر احمد الكري المحاسبة

1221   

جمهح انؼهىو 

جايؼح وانتماَح، 

 للعلوم انسىداٌ

 المحاسبة تطىَر انتحاسة انضرَيب داخم االدارج انضرَثُح يف نُثُا
    د. فٌصل عبد السالم 

 الحداد
16 

2017     
 ايكاَُح تطثُك تكنىنىجُا املؼهىياخ وانتؼهُى اإلنكرتوٍَ ػهً انتؼهُى احملاسيب

 الندوة العلمٌة لوالع مهنة المحاسبة، جامعة المرلب
 17 د. منصور دمحم الفرجانً المحاسبة
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 1229سبتمبر

 

    

االتتكار واالتذاع يف اننظاو انتؼهًٍُ االساليٍ يف انمرٌ 

 انىاحذ وانؼشرٍَ  ) املشكالخ واحلهىل(

انتحذَاخ   –املؤمتر انذويل ، االتتكار يف انتؼهُى االساليٍ 

 _ اندونيسيا  واالستؼذاد نهثىرج انصناػُح جبايؼح تاتى سنكر 

استاذ معار 
لجامعة موالي 

ابراهٌم 
الحكومٌة 
 ابإندونٌسٌ

 18 د. سلٌمان حسن

1229نوفمبر       

دور املنظىيح انرتتىَح انتؼهًُُح االساليُح يف احملافظح ػهً اهلىَح 

وانثمافح  االساليُح وَشر لُى االسالو انؼاملٍ يف ػصر انثىرج 

 انراتؼح ) انتحذَاخ واحلهىل(

املؤمتر انذويل ، االسالو احملهٍ وانؼهًٍ يف ػصر انثىرج 

انصناػُح   جبايؼح  َتسارٌ االساليُح احلكىيُح تثنجارياسني 

 .تكهًنتاٌ

استاذ معار 
لجامعة موالي 

ابراهٌم 
الحكومٌة 
 ابإندونٌسٌ

 19 د. سلٌمان حسن

1229اكتوبر       

 احلمُمححمى األيُح انثمافُح واإلسالو يف جمتًغ يا تؼذ 

املؤمتر ا انذويل  حىل  ػهىو املؼهىياخ وانثمافح،  تكهُح اِداب 

 وانؼهىو انثمافُح  جايؼح سىَاٌ  اَذوَُسُا

استاذ معار 
لجامعة موالي 

ابراهٌم 
الحكومٌة 
 ابإندونٌسٌ

 02 د. سلٌمان حسن
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     1229دٌسمبر 

 دور االسالو يف ضغ لىاػذ انماَىٌ انذويل وانؼاللاخ انذونُح  

املؤمتر  انؼاملٍ حىل انشرَؼح االساليُح  ولُى االسالو االَساَُح 

 واالخاللُح جبايؼح جىٍَ تساالوَسٍ

استاذ معار 
لجامعة موالي 

ابراهٌم 
الحكومٌة 
 ابإندونٌسٌ

 02 د. سلٌمان حسن

اغسطس 
1229 

    

يستمثم االيح االساليُح تني انفرص وانتحذَاخ يف يىاجهح انؼىملح 

 .وانؼشرٍَ يف انمرٌ احلادٌ

اننذوج انذونُح، انذراساخ االساليُح يف يىاجهح حتذَاخ 

 املستمثم   جبايؼح ترٌ تكيت

استاذ معار 
لجامعة موالي 

ابراهٌم 
الحكومٌة 
 ابإندونٌسٌ

 01 د. سلٌمان حسن

     1212ٌولٌو 

 تؼهُى انهغح انؼرتُح يف انؼصر انرلًٍ.

 االساليُح احلكىيُح اننذوج انذونُح االفرتاضُح  جبايؼح يادورا
   

استاذ معار 
لجامعة موالي 

ابراهٌم 
الحكومٌة 
 ابإندونٌسٌ

 د. سلٌمان حسن
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2121   
جامعة 

 الزيتىنة
 34 عبد الفتاح انبيةد.  القانىن  مىكف الادارة من احكام اللضاء الاداري 

1212   
جامعت 

 السيتىهت
 35 د. ربيع دمحم اللماطي         القانىن مصادر التفسير الفلهي عىد ابن العربي

 (1العدد )
1229 

  
جامعت 

 السيتىهت
سياست الضريبيت الجمركيت وأثرها على الاكتصاد الليبيال  36 د. رضا عريبي الشبلي القانىن 

( 1العدد )
1212 

  

العلىم الشرعيت 

كليت  واللاهىهيت

 اللاهىن الخمس
للملكيت الفكريتىظام اللاهىوي للمىظمت العامليت ال  37 د. رياض عبد الهادي بدر القانىن 

2019   
جامعت 

 الساويت
 38 دمحم جمال البهلىل  أ. القانىن داءعىارض اهليت لا 

2020   
مجلت  وزارة 

 العدل ليبيا.
 39 أ. عفراء علي برهاهه القانىن التعليم على كرار التحكيم بشأن كضيت الخرافي

2017   
مجامعت 

 أفريليا
 القانىن . لاصد الشريعت مجلت جامعت أفريليارؤيت في م

د. طارق مصطفى 

 الحصاًري 
40 

2019   
جامعت 

 أفريليا
 القانىن إشكاليت تىلي املىاصب الليادًت للمرأة الليبيت

د. طارق مصطفى 

 الحصاًري 
41 


