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 الشهادات المتحصل عليها: 

الرسالة )المحاسبة عن البيئة في قطاع النفط  دكتوراه في المحاسبة وموضوع   •
 ، جامعة حلب/ سوريا.2009بالتطبيق على قطاع إنتاج النفط الليبي(،    /
ماجستير في المحاسبة وموضوع الرسالة )تقييم فاعلية الميزانيات التقديرية    •

الليبية(،  كأداة للتخطيط والرقابة/ دراسة استطالعية على الشركات الصناعية  
 ، أكاديمية الدراسات العليا والبحوث االقتصادية. 1999

المصرفية/   المعهد العالي لإلدارة واألعمال ،  1987 ،  بكالوريوس محاسبة  •
 كلية المحاسبة غريان. 

 :  البحوث المنشورة 

الجديدة/  • ليبيا  في  المحاسبي  للتعليم  مستقبلية  الرياضية    نظرة  العلوم  مجلة 
 ابلس. والمرتبطة /جامعة طر 

دراسة تحليلية مقارنة التجاهات البحوث المحاسبية )رسائل الماجستير( في   •
 مجلة كلية التربية البدنية /جامعة طرابلس.   / الجامعات الليبية 



مجلة الجامعي/ النقابة العامة ألعضاء    / تجاهات الحديثة للمراجعة البيئية اال  •
   .هيئة تدريس الجامعي 

المعلومات   • كفاية  البيئي مدى  األداء  لتقييم  االقتصاد    / المحاسبية  كلية  مجلة 
 . والعلوم السياسية جامعة طرابلس 

األستاذ   • مجلة  التوقعات/  فجوة  تقليص  في  المراجعة  معايير  فاعلية  مدى 
 األكاديمية /نقابة أعضاء هيئة التدريس/ جامعة طرابلس. 

النفط   • قطاع  في  البيئية  األنشطة  اإلفصاح عن  متطلبات  توفر    الليبي/ مدى 
 جامعة طرابلس.   مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية/ 

للجمعيات • المحاسبي  المعلومات  نظام  البحوث    الخيرية/   مقومات  مجلة 
 والدراسات االقتصادية/ جامعة طرابلس. 

النظام المحاسبي للتحول لموازنة البرامج واالداء    ر طوي ت صعوبات ومعوقات   •
  ألعضاء في الوحدات اإلدارية الحكومية الليبية/ مجلة الجامعي/ النقابة العامة  

 هيئة التدريس الجامعي. 
القوائم المالية    عدالة  إمكانية القياس المحاسبي لألنشطة البيئية وانعكاسه على  •

 مجلة المعهد العالي اوالد علي.  /
ساهمة االجراءات واألساليب الرقابية في الحد من التهرب الضريبي  مدى م  •

 عضاء هيئة التدريس الجامعي.في ليبيا/ مجلة الجامعي/ النقابة العامة أل 
مجلة   • المدني/  السلوك  وقواعد  بأخالقيات  الحسابات  مراجعي  التزام  مدى 

 االفاق العلمية/ وزارة الثقافة. 

 : اإلعمال المكلف بها 

قسم المحاسبة   /كلية االقتصاد والعلوم السياسية   تدريس قار فيعضو هيئة   •
 . 2000من  

عضو هيئة تدريس في برنامج التعليم عن بعد كلية االقتصاد بقسم المحاسبة   •
2010 -2014 . 



من   • عليا  دراسات  المحاسبة  بقسم  االقتصاد  كلية  في  تدريس  هيئة  عضو 
2014 . 

 . 2003رئيس قسم المحاسبة   •
 . 2019  -  2014العليا    الدراسات منسق   •
 . 2016  رئيس لجنة امتحان القبول والمفاضلة لطلبة الدراسات العليا  •
 . 2010  قسم المحاسبة علمية  ال لجنة  ال عضو   •
 . 2019  –   2016رئيس اللجنة العلمية للدراسات العليا قسم المحاسبة   •
د من  رسائل الماجستير المع   ألعداد المشاركة في اعداد دليل قسم المحاسبة   •

 . 2018بالقسم    بالدراسات العليا قبل اللجنة العلمية  
  2016عضو اللجنة العلمية للدراسات العليا كلية االقتصاد والعلوم السياسية   •

 -2019 . 
والعلوم   • االقتصاد  بكلية  االقتصادية  والدراسات  البحوث  مركز  مدير  نائب 

 . 2016السياسية  
   . 2016عضو هيئة تحرير بمجلة البحوث والدراسات االقتصادية   •
 ، اعداد أ.د عماد السويح.اختالف وتوافق   - تقييم كتاب المحاسبة الدولية   •
المشاركة في لجان مناقشة العديد من رسائل الماجستير إما مشرفا او ممتحنا   •

 داخليا. 
التنسيق مع نقابة جامعة طرابلس في اقامة ورش عمل لطلبة الدراسات العليا   •

واعضاء هيئة التدريس بالقسم ) معايير االنتوساي/  اعداد البحث المحاسبي/  
 (   ]تحليل المحتوى [مناهج البحث العلمي  
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