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 المؤهالت العلمية 
  بتقدير عام جيد 5771 -5779, القره بوللي الثانوية , قسم علمي  ,ثانوية عامة. 

 92بتقدير عام جيد جداً وبمعدل  5771/  79خريف , جامعة طرابلس ,كلية االقتصاد, بكالوريوس محاسبة.% 

  وكان  ,من أصل أربع نقاط  1..1بمعدل عام ,  9111, جامعة طرابلس , كلية االقتصاد , ماجستير محاسبة

 ".دراسة العوامل التي تؤثر على كفاءة أداء المراجعين الداخليين في الشركات الصناعية الليبية" عنوان الرسالة 

  وكان عنوان , بتقدير ممتاز ,  9152, طرابلس لبنان , جامعة الجنان , كلية إدارة األعمال , دكتوراه محاسبة

دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية , انات التدفقات النقدية التنبؤ بالعسر المالي باستخدام بي"األطروحة 

 ".الليبية

 الخـبرة العملية
 . 9111 – 9115معيد بقسم المحاسبة كلية االقتصاد جامعة طرابلس  -

 . 9159 – 9111عضو هيئة تدريس بقسم المحاسبة كلية االقتصاد جامعة طرابلس  -

 . 9191 – 9159القتصاد جامعة طرابلس عضو هيئة تدريس بقسم المحاسبة كلية ا -

 .أستاذ مساعد: الدرجة العلمية الحالية  -

 .التحليل المالي, المحاسبة المتوسطة , 9مبادئ المحاسبة ,  5مبادئ المحاسبة : المواد التي تم تدريسها -

 األبحاث المنشورة
كلية , مجلة االقتصاد والتجارة , لليبية إعداد ونشر قائمة التدفقات النقدية في الشركات الصناعية امعوقات  -1

 ..915, العدد الخامس , جامعة الزيتونة , االقتصاد والعلوم السياسية 

, أثر استقاللية أقسام المراجعة الداخلية على كفاءة أداء المراجعين الداخليين في الشركات الصناعية الليبية  -2

, العدد الخامس , الجامعة األسمرية اإلسالمية , كلية االقتصاد والتجارة  ,مجلة العلوم االقتصادية والسياسية 

 .9151يونيو 

مدى إدراك المراجعين الليبيين ألهمية التقرير عن قائمة التدفقات النقدية كمدخل لزيادة كفاءة وفاعلية تقرير  -3

العدد , الجامعة األسمرية اإلسالمية ,  كلية االقتصاد والتجارة, مجلة العلوم االقتصادية والسياسية , المراجعة 

 .9157يونيو , الثالث عشر 

مجلة , أثر أنشطة المراجعة الداخلية في الحد من ممارسات إدارة األرباح في الشركات الصناعية الليبية  -4

 .9157بر سبتم,  .9العدد , جامعة بني وليد , كلية اآلداب , المنتدى الجامعي للدراسات اإلنسانية والتطبيقية 

مجلة , على تعزيز اإلفصاح والثقة بالتقارير المالية ( SOX)أثر فعالية الرقابة الداخلية في ظل قانون  -5

 .9191أبريل , العدد الثاني , المجلد الثالث , جامعة سرت , كلية االقتصاد , الدراسات االقتصادية 

جامعة , كلية التجارة , مجلة المعرفة , معوقات تطبيق التعليم المحاسبي اإللكتروني في ظل جائحة كورونا  -6

 .9195سبتمبر , العدد الرابع عشر , الزيتونة 

كلية االقتصاد , مجلة أفاق اقتصادية, أثر جائحة كورونا على األداء المالي للشركات الخدمية األردنية -7

 .9199يناير , 1المجلد , 51العدد , المرقبجامعة , والتجارة
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