
 السيرة الذاتية

 -اواًل بيانات شخصية "
 المشايخيرية محمد ابراهيم ابوبكر ابراهيم  -االسم :
  1977/ 21/7 -مواليد :

 متزوجة   -الحالة االجتماعية :
 مشاركاستاد  -الدرجة العممية :

 karia.alms@gmail.com -البريد االلكتروني :
 ثانيا المؤهل العلمي المتحصل عليه 

  جامعة طرابمس / كمية االقتصاد والعموم  2000/ 1999سنة الحصول عمى البكالوريوس
  التخصص محاسبة السياسية 

  جامعة طرابمس  / كمية االقتصاد والعموم  – 2008/ 8/5سنة الحصول عمى الماجستير
  التخصص محاسبةالسياسية 

  كمية العموم االقتصادية  /  جامعة صفاقس  2018/ 13/3سنة الحصول عمى الدكتوراه
  التخصص محاسبةوالتصرف 

 ثالثا سنوات الخبرة 
  بالمعهد العالي لإلعداد المدربات طرابمس 2002/ 1/1تاريخ التعيين 
  طرابمسبالمعهد العالي لإلعداد المدربات امين خزينة  2005/ 31/12حتى  2002/ 1/1من 
  عهد العالي لإلعداد رئيس قسم المراجعة الداخمية بالم 31/12/2005حتى  1/1/2005من

 المدربات طرابمس
  لإلعداد المدربات طرابمسعضو هيئة تدريس قار  2010/ 31/7حتى  2006/ 1/1من 
 / االحصاء التطبيقي  2/ رياضة 1والمواد التي درستها رياضة   
 2008من خريف عة طرابمس /كمية االقتصاد والعموم السياسية عضو هيئة تدريس متعاون بجام 

  2010وحتى غاية ربيع 
  2010/ 2/9عضو هيئة تدريس قار بجامعة طرابمس من . 
  2009/ 7دورات تدريبية بمعهد تنمية الموارد البشرية بأكاديمية الدراسات العميا  
  2010/ 1/ 11-7دورات تدريبية بالمعهد الوطني لإلدارة من الفترة  
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 رابعٌا  البحوث المنشورة 

تاريخ  الجهة الناشرة عنوان البحث ت.ر
 النشر

تقييم األداء عمى أساس الجودة الشاممة بالوحدات  1

 الخدمية مع دراسة حالة )جامعة الجبل الغربي (

المجمة العممية لبحوث التربية البدنية 
 السادس  العددوالرياضة  

2011 

الحاجة الى وجود معايير وقوانين لقياس التكاليف  2
 البيئة ) دراسة  نظرية ( 

مجمة االقتصاد والعموم السياسية 
 الثاني عشر االصدار الثاني العدد

الخريف 
2013 

 ( فيSWOTاستخدام اسموب التحميل البيئي ) 3
تقييم وتخطيط االداء ") دراسة تطبيقية تحميمية بقسم 

كمية االقتصاد  –المحاسبة وقسم التخطيط المالي 
 جامعة طرابمس ( –والعموم السياسية 

 السابع العددمجمة االستاد  
 الجزء االول 

الخريف 
2014 

تقييم مستوى االفصاح في ظل متطمبات المعايير  4
 الدولية إلعداد التقارير المالية 

 االدارة العامة  –مصرف الجمهورية  –دراسة حالة 

جامعة  –مجمة االقتصاد والتجارة 
 سوق االحد –الزيتونة 

 السابع  العدد

يونيو
2015  

مدى تطبيق المعايير الدولية لتحقيق الشفافية في  5
العامة " دراسة استكشافية بوزارة الشباب المالية 

 والرياضة 

 والمرتبطة  –مجمة العموم الرياضية 
  الثالث والعشرون لعددا

يونيو 
2015 

مدى امكانية تطبيق نظام التكاليف عمى اساس  6
( بشركة المشروبات الغازية طرابمس ABCالنشاط )

 " دراسة حالة "

 مجمة دراسات محاسبية 
 االول العدد

ربيع ال
2018 

استخدام مدخل الجودة الشاممة في تقييم فعالية  7
التعميم المحاسبي في ضوء المعايير الدولية لموفاء 

 باحتياجات سوق العمل الميبي

 مجمة دراسات محاسبية 
 الثانيالعدد 

الخريف 
2018 

مدى توفر االمكانيات الالزمة لمتحول لموازنة  8
دور الرقابة المالية البرامج واالداء لتحسين وتفعيل 

في ليبيا ) دراسة استطالعية من وجهة نظر 
 محاسبي ديوان المحاسبة الميبي (

الواحد  العددمجمة الجامعي  
 والثالثون 

الربيع 
2020 

 بطاقة وتطبيقمدى توفر البنية التحتية لإلعداد  9
 بمصارف التجارية المتوازن  األداء

مجمة االكاديمية لمعموم االنسانية 
 واالجتماعية

يوليو
2020 



 الثامن عشر العدد " دراسة حالة بفروع مصرف الصحارى  "
معوقات تطبيق مدخل التكمفة المستهدفة بالشركة  10

 الوطنية لممطاحن واالعالف المساهمة 
 مجمة االفاق العممية 

 الرابع العددالثاني  المجلد
 2021مايو

متطمبات التوافق بين معايير المحاسبة الضريبية  11
 والنظام الضريبي الميبي لمحد من التهرب الضريبي 

كمية  –مجمة الدراسات االقتصادية 
المجلد  –جامعة سرت  –االقتصاد 

  الرابع العدد –الرابع 

اكتوبر 
2021 

معوقات التعميم االلكتروني المحاسبي في الجامعات  12
استكشافية من وجهة نظر اعضاء الميبية )دراسة 

 هيئة التدريس المحاسبي بجامعة طرابمس (

المؤتمر العممي الخامس لكمية 
 الخمس -االقتصاد والتجارة 

09 -11 
نوفمبر 
2021 

في  ى فاعمية نظم المعمومات المحاسبية مد 13
المصارف التجارية الميبية في تمبية متطمبات عممية 

 (التجارة والتنميةدراسة حالة بمصرف )الرقابة 

كمية  –مجمة الدراسات االقتصادية 
 المجلد -جامعة سرت  –االقتصاد 
 الثاني العدد –الخامس

 ابريل
2022 

 


