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 المؤهالت االكاديمية

  المحاسبة  فلسفة فيدكتوراه(PhD )( 1101 –سبتمبر )المملكة المتحدة  –لد يجامعة هدرسف 
Huddersfield University – The Business School - UK         

 :عنوان االطروحة 
 والرقابة في الشركات الصناعية الكبرى في ليبيادور معلومات المحاسبة االدارية في خدمة نظم االدارة  

A Contingency Theory-based Investigation of the Role of Management Accounting 
Information in Management Control Systems in Large Manufacturing Companies in Libya   
  

 

  في المحاسبة ماجستير((MSc– (1114اكتوبر   - 5793معدل )طرابلس  -العليا  اكاديمية الدراسات 

دراسة  –مدى امكانية تطبيق اسلوب التكلفة المستهدفة ودوره في دعم الموقف التنافسي : عنوان الرسالة  

 تطبيقية على الشركة العامة لاللكترونات

  فصل الربيع %  09751معدل )جامعة المرقب  –كلية االقتصاد والتجارة زليتن  –بكالوريس محاسبة

0993/0994 ) 

 المؤتمرات العلمية

 المشاركة في مؤتمر جمعية المحاسبين البريطانيينAssociation (BAA)  British Accounting   الذي عقد

 (.تقديم موضوع اطروحة الدكتوراه) 1101بمدينة كاردف ابريل 

 االكاديمية الدولية للبحوث االدارية  نظمته المشاركة بورقة علمية في مؤتمرInternational Management 

Research Academy (IMRA)  1101الذي عقد بمدينة لندن مايو. 

  التي اقيمت في كلية االقتصاد " الواقع وآفاق التطوير –ديوان المحاسبة "عضو اللجنة التحضيرية لندوة

 . 1105زليتن اكتوبر  –والتجارة 

 األوراق والمنشورات العلمية

 "مجلة العلوم االقتصادية  "وجهة نظر مراجعي ديوان المحاسبة الليبي ب الفساد المالي واإلداري منأسبا

 .1105العدد الثاني  –جامعة المرقب  –والسياسية 

mailto:adelhaedr@ymail.com


  "مجلة جامعة سرت العلمية، العلوم االنسانية،"على أداء موظفي ديوان المحاسبة الليبي العوامل المؤثرة ، 

 .1103المجلد الخامس، العدد األول 
  مجلة (دراسة تطبيقية على المصارف التجارية الليبية)القيمة الزمنية للنقود وبيع المرابحة لآلمر بالشراء ،

العدد  –الجامعة األسمرية اإلسالمية   -زليتن  –كلية االقتصاد والتجارة  –العلوم االقتصادية والسياسية 

 .1103يونيو  –الخامس 

 االكاديمية الخبرة 

  لى إ 1105 سبتمبرمنذ ) األسمرية اإلسالميةالجامعة زليتن  –عضو هيئة تدريس كلية االقتصاد والتجارة

 .(الوقت الحاضر

  (.1105إلى اغسطس  1114منذ اكتوبر )زليتن جامعة المرقب  –عضو هيئة تدريس كلية االقتصاد والتجارة 

  1101إلى يوليو  1105زليتن منذ يناير  –رئيس قسم المواد العامة بكلية االقتصاد والتجارة. 

  1101زليتن ربيع  –متعاون مع المعهد العالي للمهن الشاملة. 

  قسم اإلدارة  -طرابلس  –متعاون مع األكاديمية الليبية(MBA ) 1105ربيع. 

  قسم اإلدارة  -مصراتة  –متعاون مع األكاديمية الليبية(MBA ) 1104ربيع. 

 1105 – 1101قسم االقتصاد اإلسالمي سنة  –عاون مع الجامعة األسمرية تم. 

  1114 سبتمبرالى  0990 أكتوبرزليتن من  –معيد بكلية االقتصاد والتجارة.  

 عضو لجنة الدراسات العليا بكلية االقتصاد والتجارة زليتن. 

 الخبرة العملية

  (1103منذ )طرابلس  –استشاري مالي لشركة تاال الستيراد وتصدير المواد الغذائية 

  (1103منذ )زليتن  –استشاري مالي ومراقب حسابات لشركة الجزيرة الستيراد وتصدير المواد الغذائية 

  (1114اكتوبر  – 1113يونيو )طرابلس  –المدير المالي لشركة طيبة الستيراد المواد الغذائية 

 التي تم تدريسهاالمقررات 

  األولى والثانيةمبادئ المحاسبة المالية. 

  األولىالمحاسبة المتوسطة.  

 المحاسبة الضريبية. 

 التحليل المالي. 

 المحاسبة اإلدارية. 

 شخاصمحاسبة شركات األ. 

 محاسبة المشروعات الخدمية. 

 والقدرات المهارات

  ومحادثةوكتابة اللغة االنجليزية قراءة.     

  استخدام برامج برنامج الميكروسوفت(e.g. Microsoft Word – Excel, PowerPoint) وبرنامج ،Endnote 

  االحصائي التحليل  برنامجوالتدريب على استخدامSPSS ألحدث اإلصدارات. 

 بإستخدام ملحقات لبرامج احصائية العالقات االحصائية  بعض تحليل(Macro) مثل: 

Intervening Relationships e.g. Mediation and Moderation Analysis, and more complex 

level known as the Moderated Mediation (MODMED) using some macros.  


