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 )عربي، انجليزي( االسم

 عمران عامر ابوزريبة البتي

 Omran Amer Albeti 
 

 م طرابلس/ ليبيا6791 تاريخ الميالد

 متزوج الحالة االجتماعية

 الدكتوراه المؤهل العلمي

 أستاذ مشارك الدرجة العلمية

 المحاسبة الرئيسي التخصص

 المراجعة وتدقيق الحسابات التخصص الفرعي

 Omran22376@yahoo.com اإللكترونيالبريد 

 0752615770 الهاتف

 قسم المحاسبة /كلية االقتصاد/ جامعة طرابلسعضو هيئة تدريس )قار(  الوظيفة الحالية
 

 

 

الدرجة 
 العلمية

 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص
 التقدير              

 ممتاز م5062 جامعة الجنان/ الجمهورية اللبنانية المحاسبة الدكتوراه

 م5002 جامعة طرابلس/ دولة ليبيا المحاسبة الماجستير
 ممتاز

)أول رسالة ماجستير 
 في جامعة طرابلس(

 م6771 جامعة طرابلس/ دولة ليبيا المحاسبة البكالوريوس
 جيد جدا

)الترتيب األول على 
 الدفعة(

 جيد جدا م6772 ثانوية شهداء الدامور/ دولة ليبيا العلمي الثانوية العامة

 

 

 البيانات الشخصية

العلميةالمؤهالت   

 ورة الشخصية
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 –وثيقة نجاح اجتياز امتحان اللغة األجنبية )اللغة االنجليزية( من المعهد العالي للغات بجامعة دمشق 
 الجمهورية العربية السورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدى استخدام تقنية الحاسبات اآللية في مراجعة الحسابات ومشكالت وصعوبات االستخدام

 دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة الخارجية في البيئة المحلية
 

 

 

 

 

 اللغة العربية  اللغة  األولى  )الرئيسية(
 اللغة االنجليزية بمستوى جيد اللغات األخرى

 المحاسبة التخصص العام

 راجعة وتدقيق الحساباتالم التخصص الدقيق

 والمراجعة الدولية  المحاسبة مجاالت االهتمام

 
 معايير المراجعة الدولية ومدى قابلية تطبيقها في الواقع المهني بليبيا

 دراسة تطبيقية

 عنوان أطروحة الدكتوراه

 

الماجستيرعنوان رسالة   

 االهتمام العلميالتخصص ومجاالت 

 المهارات اللغوية

 مؤهالت علمية أخرى



 

                                                      
 السيرة الذاتية                                                    

3 
 

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية
FACULYT OF ECONOMICS & 

POLITICAL SCIENCE 
 

 

 

 

 

 

 

 التاريخ جهة العمل الوظيفة

 اآلن إلى  5002 كلية االقتصاد/ جامعة طرابلس عضو هيئة تدريس )قار(

 5002 - 5006 كلية االقتصاد/ جامعة طرابلس معيد بقسم المحاسبة

 عضوية لجان
 )لجنة الرصد والخريجين(

 5001 -5006 كلية االقتصاد/ جامعة طرابلس

 عضوية لجان
)اختيار اعضاء هيئة تدريس 

 لقسم المحاسبة(
 5001 كلية االقتصاد/ جامعة طرابلس

 عضوية لجان
العلمية لتقييم مناهج )اللجنة 

 المحاسبة(
 5062 كلية االقتصاد/ جامعة طرابلس

    5001 -5009 جامعة الرفاق أستاذ متعاون

محاضرة مشتركة لطلبة 
الدراسات العليا مع أ.د حسين 
القاضي حول آخر إصدار 
 لمعايير المراجعة الدولية

/ الجمهورية العربية كلية االقتصاد/ جامعة دمشق
 السورية

 م5060

 مدرب
)تطوير مدراء مكاتب 

المراجعة الداخلية 
والمراجعين الداخليين 

 بالمصارف الليبية(

 معهد الدراسات المصرفية والمالية
 مصرف ليبيا المركزي

5061 

 ودراسات مقيم أبحاث
 كلية االقتصاد/ جامعة طرابلس

 نقابة أعضاء هيئة التدريس جامعة طرابلس، وغيرها
 إلى اآلن2016  

اشراف ومناقشة رسائل 
 ومقترحات الماجستير

 إلى اآلن 5069 كلية االقتصاد/ جامعة طرابلس

 الخبرة العملية
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 الدراسات العليا البكالوريوس المقرراسم 

   محاسبة التكاليف

   محاسبة المصارف وشركات التأمين

   محاسبة نفط

   المحاسبة الدولية

   تحليل القوائم المالية

   محاسبة المشروعات الخدمية

   نظم المعلومات المحاسبية

   محاسبة شركات

   محاسبة متوسطة

   مبادئ المحاسبة

   المحاسبة الضريبية

   المحاسبة الحكومية

   المحاسبة االدارية

   المراجعة المالية

 التاريخ جهة النشر عنوان البحث اسم الباحث )الباحثين(

 عمران عامر ابوزريبة البتي

المجاالت األكثر أهمية لمراجعة 
القوائم المالية في ظل انتشار 

 (67-جائحة كورونا )كوفيد

مجلة األستاذ/ نقابة 
أعضاء هيئة التدريس/ 

 جامعة طرابلس

 5056ربيع 

عمران عامر ابوزريبة البتي، 
 محمد محمد ابوعقرب

أثر فعالية الرقابة الداخلية في 
( على تعزيز SOXظل قانون )

 االفصاح والثقة بالتقارير المالية

مجلة الدراسات 
االقتصادية/ كلية 

 االقتصاد/ جامعة سرت
 5050أبريل 

عمران عامر ابوزريبة البتي، 
 محمد محمد ابوعقرب

مدى إدراك المراجعين الليبيين 
ألهمية التقرير عن قائمة 

التدفقات النقدية كمدخل لزيادة 

مجلة العلوم االقتصادية 
والسياسية/ كلية االقتصاد 

والتجارة/ الجامعة 

 5067يونيو 

 األبحاث العلمية المنشورة 

 المقررات الدراسية التي تم تدريسها
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االسمرية االسالمية،  كفاءة وفاعلية تقرير المراجعة
 زليتن

 عمران عامر ابوزريبة البتي
لمهنة  نحو تنظيم أفضل

 المراجعة في ليبيا

مجلة األستاذ/ نقابة 
أعضاء هيئة التدريس/ 

 جامعة طرابلس

 5061ربيع 

 عمران عامر ابوزريبة البتي
مدى مالئمة البيئة الليبية لتطبيق 

 محاسبة القيمة العادلة

المجلة العلمية لكلية 
االقتصاد والعلوم 
السياسية/ جامعة 

 طرابلس

 5061ربيع 

 ابوزريبة البتيعمران عامر 

االختالفات بين معايير 

 IAASBالمراجعة الصادرة عن 
& PCAOB – دراسة مقارنة 

المجلة العلمية لكلية 
االقتصاد والعلوم 
السياسية/ جامعة 

 طرابلس

5061 

 عمران عامر ابوزريبة البتي
تقييم واقع مهنة مراجعة 

 الحسابات في ليبيا
مجلة االقتصاد 

 الزيتونةوالتجارة/جامعة 
5062 

 عمران عامر ابوزريبة البتي
أهمية تطبيق المعايير الدولية 
 للمراجعة في البيئة الليبية 

مجلة األستاذ/ نقابة 
أعضاء هيئة التدريس/ 

 جامعة طرابلس

5062 

 عمران عامر ابوزريبة البتي
موقف المراجعين الليبيين من 
مسؤوليتهم عن اكتشاف الغش 

 الماليةوالخطأ في القوائم 

المجلة العلمية لكلية 
االقتصاد والعلوم 
السياسية/ جامعة 

 طرابلس

 5065ربيع 

 عمران عامر ابوزريبة البتي

مدى أهمية التقرير وفقا 
لمتطلبات المعيار الدولي 

في تحسين  900للمراجعة رقم 

مستوى االبالغ في تقارير 
 المراجعة الخارجية

المجلة العلمية لكلية 
وم االقتصاد والعل

السياسية/ جامعة 
 طرابلس

 5065خريف 

 مكان اإلنعقاد والندوة وورشة العمل اسم المؤتمر
تاريخ 
 اإلنعقاد

تجربة ديوان المحاسبة الليبي في تطبيق معايير االنتوساي 
 للرقابة المالية

كلية االقتصاد 
والعلوم السياسية/ 

 طرابلسجامعة 
5061 

 تشريع وتطبيق -محاسبة الزكاة
كلية االقتصاد 

والعلوم السياسية/ 
5062 

  المؤتمرات والندوات العلميةو ورش العمل حضور
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 جامعة طرابلس

 التعليم المحاسبي في ليبيا واقعه وإمكانيات تطويره
 األكاديمية الليبية

 
5009 

 دور الحوافز في زيادة معدالت اإلنتاج
كلية االقتصاد 

والعلوم السياسية/ 
 جامعة طرابلس

5002 

 تنمية الصادرات في ليبيا 
 األساليب واإلمكانيات

كلية االقتصاد 
والعلوم السياسية/ 

 جامعة طرابلس
5002 

 التقدير التاريخ الجهة المنظمة اسم الدورة

 

English language 
 اللغة االنجليزية

 

BRITISH COUNCIL 

 جامعة طرابلسمركز اللغات 
5001 

 
VERY 

GOOD 

 شبكة المعلومات الدولية )االنترنت(
المقر لخدمات الحاسب اآللي وتقنية 

 المعلومات
5001 

 جيد جدا

Dos+windows+word+excel جيد جدا 5006 مركز نفوسة للحاسب اآللي 

 windowsبرنامج النوافذ 
التقنية العربية للحاسوب 

 وااللكترونات
5000 

 ممتاز

 التاريخ المهنيةالعلمية أو  اسم الهيئة أو الجمعية

 5062 عضو نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين

التدريبية التي تم حضورهاو العلمية الدورات  

 

ةالمهنيوالعضوية في الهيئات والجمعيات العلمية   
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 ترجمة المنشورات ذات العالقة بمهنة المحاسبة والمراجعة الصادرة باللغة االنجليزية

  الحاسوباستخدام تقنية 

 التواصل والعمل الجماعي ضمن الفريقالقيادة ومهارات 

 

 مهارات أخرى


