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الدرجة 
 األكاديمية

 التاريخ الدراسةبلد  الجهة المانحة لها التخصص

 3009 بولندا جامعة فروتسواف محاسبةال دكتوراة

 110  لٌبٌا جامعة طرابلس محاسبةال ماجستٌر

 191  لٌبٌا جامعة طرابلس محاسبةال بكالورٌس

 90\51 لٌبٌا معهد هاٌتً التجاري العلوم التجارٌة دبلوم 

     
 

 

 

 محاسبةال التخصص العام

 دارٌةإلمحاسبة اال التخصص الدقيق

 مجاالت االهتمام
ح المحاسببببة الببببرٌبٌةح محاسببببة المسببب ولٌة اإلدارٌبببةح محاسببببة التكبببالٌفالمحاسببببة 
 االجتماعٌة

. البيانات الشخصية1  

. المؤهالت األكاديمية2  

 التخصص ومجاالت االهتمام العلمي. 3

 

mailto:mohamedabouaen@gmail.com
mailto:mohamedabouaen@gmail.com


 

  
 السيرة الذاتية

3 
 

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية
FACULYT OF ECONOMICS & 

POLITICAL SCIENCE 
 

 

 

 

 

MEASURMENT OF HUMAN RESOURCES - 

ACCOUNTING AND DECISION MAKING ASPECTS 

( Ph. D. DISSERTATION ) 
 

                      
 

 

 

 

 
 :نوانعدراسة مواد وبحث ب

 الدخل فً الفكر المحاسبً واالقتصادي
 (دراسة انتقادٌة)

 
 

 

 

 

 التاريخ جهة العمل الوظيفة

 الى االن 3009 جامعة طرابلس عبو هٌئة تدرٌس )قار(

 3009\91 جامعة الجبل الغربً عبو هٌئة تدرٌس )قار(

 13\ 1 بالجامعات اللٌبٌة (متعاون)ة تدرٌس ئعبو هٌ

 99\90 هد العلوم المالٌة واالدارٌةامع (متعاون)ة تدرٌس ئعبو هٌ

   

 

 

عنوان أطروحة الدكتوراه. 4  

عنوان رسالة الماجستير. 5  

الخبرة العملية. 6  
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 الدراسات العليا البكالوريوس المقرراسم 

  I  مبادئ المحاسبة

  II  مبادئ المحاسبة

  I  المحاسبة المتوسطة

  II  المحاسبة المتوسطة

   محاسبة التكالٌف

   دارٌةإلمحاسبة الا

   برٌبٌةلمحاسبة ال

   خدمٌةالمشورهات المحاسبة 

   نفطالمحاسبة 

   المالٌة مراجعةال

   نظرٌة المحاسبة

   محاسبة االموال العامة
 

 

 التاريخ جهة النشر عنوان البحث اسم الباحث )الباحثين(

 حمحمد شعبان ابوعٌن
 معتوق سعودحالمكً 

 محمد قناوعبدالرزاق 
 2 30 جامعة المرقب : اساسٌات فً التحلٌل المالًكتاب

 محمد شعبان ابوعٌن
مدى ادراك وتطبٌق مراجعً 

فً لٌبٌا لمفهوم  الحسابات
 المراجعة االجتماعٌة

مجلة االقتصاد والعلوم 
 طرابلس السٌاسٌة

30 2 

 محمد شعبان ابوعٌن
كفاءة المراجع الخارجً المهنٌة 
واثرها على تحسٌن جودة عملٌة 

 المراجعة

مجلة االقتصاد والعلوم 
 السٌاسٌة مصراته

30 2 

 محمد شعبان ابوعٌن
البرائب فً مدى ادراك مراجعً 

لٌبٌا لمعوقات استخدام االجراءات 
 التحلٌلٌة

مجلة االقتصاد والعلوم 
 السٌاسٌة طرابلس

30 3 

 

 8. األبحاث العلمية المنشورة ألخر سنتين

الدراسية التي تم تدريسهاالمقررات . 7  
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 الجهة المنظمة اسم المؤتمر
بلد 

 اإلنعقاد
تاريخ 
 اإلنعقاد

نوع 
 المشاركة

 ورشة عمل حول قباٌة تنموٌة
 التشغٌل-الثقافة-التعلٌم

 مشارك 5102 طرابلس مجلس خبراء سوق الجمعة

الم تمر االول للتنمٌة المكانٌة 
 المستدامة فً لٌبٌا

 5102 طرابلس مجلس خبراء سوق الجمعة
لجنة ال

 التحبرٌة
ورشة عمل حول التموٌل االسالمً 

 لٌبٌافً 
 حبور 5105 طرابلس الجمعٌة اللٌبٌة المالٌة االسالمٌة

ندوة حول االقتصاد اللٌبً الواقع 
 والتحدٌات

 حبور 5100 طرابلس النادي اللٌبً لرجال االعمال

الم تمر الوطنً االول  المحاسبة 
 مهنة ومعاٌٌر

اللجنة الشعبٌة العامة للرقبة 
 سابقا

 حبور 5100 طرابلس

 

 

 

 التاريخ الجهة المنظمة اسم الدورة

   الٌوجد

   
 

 

 

 التاريخ اسم الهيئة أو الجمعية العلمية المهنية

 9 30 - 3 30 هٌئة تحرٌر مجلة كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة/ جامعة طرابلسرئٌس 

 3 30 جمعٌة االفاق االهلٌة العلمٌة ]

   30 مجلس خبراء سوق الجمعة

 

 

العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية. 11  

المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية. 9  

الدورات التدريبية التي تم حضورها. 10  
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 بمن فرٌقواإلنسجام  على العملالقدرة 

 Microsoft Word  نامجالجٌد مع برالتعامل 

 

 

 

 

مهارات أخرى. 12  


