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ثانياً  :التسلسل التاريخي األكاديمي
 -9معيد بقسم المحاسبة  ،كلية االقتصاد  ،جامعة الزاوية خالل الفترة من  9118إلى .9112
 -3رئيس قسم المحاسبة  ، ،كلية االقتصاد  ،جامعة الزاوية خالل الفترة من  9112إلى .3999
 -2إيفاد لغرض الحصول على درجة اإلجازة الدقيقة " الدكتوراه " ببريطانيا من  3999إلى .3999
 -8محاضر بقسم المحاسبة ورئيس قسم المحاسبة  ،كلية االقتصاد  ،جامعة الزاوية خالل الفترة من  3999إلى
.3999
 -5محاضر بقسم المحاسبة ورئيس قسم المحاسبة  ،األكاديمية الليبية  -طرابلس  ،خالل الفترة من  3999إلى
.3991
 -9رئيس قسم المحاسبة  ،األكاديمية الليبية  -طرابلس  ،خالل الفترة من  3999وحتى سبتمبر .3993
 -9رئيس قسم المحاسبة واألمين المساعد للدراسة واالمتحانات ،األكاديمية الليبية  ،خالل الفترة من  3992إلى
.3991
 -2أستاذ مساعد بقسم المحاسبة  ،األكاديمية الليبية  -طرابلس ،خالل الفترة من  3991وحتى مايو .3998
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 -1رئيس برامج الدكتوراه بمدرسة العلوم اإلدارية والمالية باألكاديمية الليبية من أكتوبر  3992وحتى
نوفمبر.3999
 -99أستاذ مشارك بقسم المحاسبة  ،األكاديمية الليبية  -طرابلس ،اعتبارًا من .3992/2/9

ثالثاً  :المؤهالت األكاديمية
 -9درجة البكالوريوس:
تم الحصول على درجة البكالوريوس في المحاسبة المالية من كلية المحاسبة  -غريان  /جامعة الجبل الغربي سنة
 9112بتقدير عام جيد جدًا .
 -3درجة الماجستير:
تم الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة من كلية المحاسبة -غريان  /جامعة الجبل الغربي سنة 9112
بتقدير عام جيد جدًا .
 -2درجة الدكتوراة:
تم الحصول على درجة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة مانشستر ميتروبوليتان ببريطانيا بتاريخ . 3999/2 /32

رابع ًا  :النشاط العلمي
 -9التدريس
أ) الدراسات الجامعية األولى:
* بعد الحصول على مؤهل الماجستير وخالل المدة من سبتمبر  9112وحتى نهاية  3999وبعد الحصول على مؤهل
الدكتوراه وحتى شهر  3999 / 9عملت كعضو هيأة تدريس بكلية االقتصاد العجيالت – جامعة الزاوية وخالل
هذه المدة قمت بتدريس المقررات اآلتية:
 مبادئ المحاسبة 929 -المراجعة 9

 مبادئ المحاسبة 929 -المراجعة 3

 -المحاسبة اإلدارية

 -محاسبة الشركات

* من شهر  3999 / 9وحتى األن أعمل كعضو هيأة تدريس بقسم المحاسبة باألكاديمية الليبية.
* تدريس بعض المواد بالمعهد الوطني لإلدارة – الزاوية .
* تدريس بعض المواد بكلية المحاسبة – غريان  /جامعة الجبل الغربي.
* تدريس مادة المحاسبة اإلدارية بأكاديمية الدراسات البحرية ــ صياد.
* تدريس بعض المواد بالمركز العالي للمهن اإلدارية والمالية – طرابلس.
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ب) الدراسات العليا:
* تدريس المواد التالية في مرحلة الماجستير باألكاديمية الليبية  -طرابلس وفرع مصراتة وكلية االقتصاد بجامعة
الزاوية:
نظم المعلومات المحاسبية ،دراسات في المحاسبة الدولية ‘ ،مناهج البحث العلمي  ،المحاسبة اإلدارية ، MBA
المحاسبة المالية  ،MBAدراسات في المراجعة الداخلية.
* تدريس مادة دراسات متقدمة في المحاسبة الدولية لطلبة الدكتوراه بقسم المحاسبة باألكاديمية.
 -3اإلشراف على رسائل الماجستير لطلبة قسم المحاسبة باألكاديمية الليبية طرابلس و مصراتة.
 -2االشتراك في لجان مناقشة رسائل الماجستير باألكاديمية والجامعات الليبية.
 -8االشتراك في تنفيذ الدورات التدريبية:
ال من:
أ) المشاركة في العديد من الدورات التدريبية التي أقامتها األكاديمية الليبية لك ً
* موظفي الشركة العامة للكهرباء.
* موظفي صندوق التقاعد.
* موظفي الشركة العربية الليبية لألسمنت.
وذلك في مجاالت :

المحاسبة المالية

 -التحليل المالي

 -محاسبة التكاليف

 -المراجعة الداخلية.

ال من:
ب) المشاركة في دورة تدريبية اقامها معهد التخطيط في مجال المراجعة الداخلية لك ً
* المراجعين الداخليين بمعهد التخطيط.
* المراجعين الداخليين بمشروع السكك الحديدية.
* المراجعين الداخليين للعاملين باإلذاعات الليبية.
ج) المشاركة في دورة تدريبية اقامها معهد النفط الليبي في مجال المحاسبة المالية والمراجعة خالل الفترة من
 3992 /8/39إلى .3992/9/99
د) المشاركة في دورة تدريبية اقامها المعهد الوطني لإلدارة الزاوية للمراقبين الماليين بالمنطقة الغربية خالل شهر
يناير .3991
هـ) المشاركة في دورة تدريبية أقامها معهد التخطيط للمراقبين الماليين على مستوى ليبيا خالل شهر نوفمبر .3999
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خامساً  :النشاط البحثي
 -9فتحي رمضان موسى ؛ صالح ميلود خالط ؛ عادل عبدالحميد المشاط ( " )3991تقييم مناهج التعليم المحاسبي
في الجامعات الليبية من وجهة نظر خريجي أقسام المحاسبة" ،مجلة منارة البحوث االجتماعية ،العدد الثاني.
 -3فتحي رمضان موسى ؛ صالح ميلود خالط ؛ مصطفى ساسي فتوحة ( " )3991العوامل المؤثرة على اختيار
الطالب لتخصص المحاسبة " ،مجلة التخطيط والتنمية ،العدد الثالث ،السنة الثالثة.
 -2فتحي رمضان موسى؛ نصر صالح محمد ؛ علي مفتاح قرقد ( ،)3991المسؤولية البيئية واإلفصاح البيئي من
وجهة نظر مديري الشركات الصناعية الليبية ،مجلة العلوم اإلنسانية ،أكاديمية الدراسات العليا ،العدد ( ،)3ص
ص .999 -29
 -8فتحي رمضان موسى؛ نصر صالح محمد ؛ بشير عبداهلل بلق ( ،)3999العوامل المفسرة لعزوف الطلبة عن
اختيار مسار االمتحان الشامل لمرحلة الماجستير :دراسة حالة بمدرسة العلوم اإلدارية والمالية بأكاديمية
الدراسات العليا ،مجلة الساتل ،جامعة مصراتة ،العدد ( ،)2ص ص .999 -959
 -5فتحي رمضان موسى ( " )3992دور المحاسبين في تطوير نظم المعلومات المحاسبية ( دراسة تطبيقية على
المؤسسة الوطنية للنفط ) ,المجلة الجامعة  -الزاوية  ,العدد ( )95المجلد الثاني.
 -9فتحي رمضان موسى ( " )3992مدى توافر متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي في برامج الدراسات العليا
بأقسام المحاسبة بالجامعات الليبية الحكومية ( دراسة حالة جامعة الزاوية ) ,مقبولة للنشر بمجلة العلوم
االقتصادية والسياسية  -كلية االقتصاد والتجارة زليتن ,جامعة المرقب ،العدد الثاني.
7- Mousa, F. and Ahmad, N. (2009), Political Economy Theory as an Explanation for
Corporate Environmental Disclosure Practices in Libya, Journal of Planning
Institute, Planning Institute, Tripoli – Libya, Vol. (3).
8- Mousa, F. and Ahmad, N. (2011), Corporate Environmental Disclosure in Libya:
A Little Improvement, World Journal of Entrepreneurship, Management and
Sustainable Development, vol. 6 (1/2).
9- Mousa, F. (3992), Evaluating The Independence of The Internal Auditor: The
Case Study of AL-Bariga Oil Marketing Company, University Bulletin, vol. 3,
No.95
 -99ورقة بحثية تحت اإلعداد بعنوان (( دور مجالس اإلدارة في دعم وظيفة المراجعة الداخلية  -دراسة تطبيقية
على المؤسسات الليبية )).
 -99ورقة بحثية تحت اإلعداد بعنوان (( مدى توافر متطلبات استقاللية المراجعة الداخلية في الشركات الليبية -
دراسة مقارنة بين الشركات العامة والخاصة )).
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سادس ًا  :االشتراك في لجان
 االشتراك في لجان ذات مهمات مختلفة على مستوى قسم المحاسبة وعلى مستوى كلية االقتصاد بالعجيالت /جامعة الزاوية خالل الفترة من  9118حتى .3999
 المشاركة في لجان تقييم موظفي الشركة العامة للكهرباء على مستوى ليبيا. المشاركة في تحكيم أوراق بحثية في مجالت علمية محكمة وهي:* مجلة األكاديمية للعلوم اإلدارية والمالية.
* مجلة معهد التخطيط.
* مجلة المعهد الوطني لإلدارة.
* مجلة كلية االقتصاد الزاوية.
* مجلة كلية االقتصاد زليتن.
* مجلة جامعة الزاوية االلكترونية.
* مجلة جامعة المرقب.
 المشاركة في تحكيم أوراق بحثية في مؤتمرات علمية. رئيس لجنة دراسة عروض الكتب والمراجع والدوريات باألكاديمية الليبية خالل الفترة من .3993 - 3991 رئيس لجنة إعداد دليل إجراءات الطالب باألكاديمية الليبية لعام .3991 رئيس لجنة إعداد الئحة الدراسة واالمتحانات لألكاديمية الليبية لعام .3993 رئيس تحرير مجلة العلوم اإلدارية والمالية باألكاديمية الليبية حتى عام .3998 عضو لجنة التقييم المالي للشركة األهلية لألسمنت خالل عام .3999 عضو لجنة استطالع أوضاع جامعة الجبل الغربي بالزاوية المشكلة من قبل المركز الوطني لضمان جودة واعتمادالمؤسسات التعليمية والتدريبية للتأكد من مدى استعداد الجامعة لبرنامج الجودة واالعتمادات المقررة خالل سنة
.3999
 عضو لجنة التدقيق المشكلة من قبل المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبيةللتدقيق على جامعة طرابلس األهلية لغرض الحصول على االعتماد البرامجي خالل سنة .3999
 عضو لجنة التدقيق المشكلة من قبل المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبيةللتدقيق على جامعة طرابلس األهلية لغرض الحصول على االعتماد البرامجي خالل سنة .3993
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 عضو لجنة التدقيق المشكلة من قبل المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبيةللتدقيق على كلية الخليج لطب األسنان لغرض الحصول على االعتماد المؤسسي خالل سنة .3993
 رئيس لجنة استطالع أوضاع جامعة أفريقيا المتحدة األهلية بالزاوية المشكلة بموجب قرار من السيد وزير التعليمالعالي خالل سنة .3993
 عضو لجنة التدقيق المشكلة من قبل المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية خاللالفترة  3992 /9/39 - 32للتدقيق على الجامعة الليبية لغرض الحصول على االعتماد البرامجي وذلك بتاريخ
.3992/5/33
 رئيس فريق الزيارة االستطالعية لجامعة بنغازي المشكل من قبل المركز الوطني لضمان جودة واعتمادالمؤسسات التعليمية والتدريبية خالل الفترة .3992 /9/39 - 32
 عضو تحرير كتاب بحوث مؤتمر واقع مهنة المحاسبة في ليبيا .3992 عضو فريق إعداد القانون المالي للدولة والئحته التنفيذية المشكل بموجب قرار السيد مدير عام معهد التخطيطرقم ( )99لسنة .3998
 رئيس لجنة إعداد دليل التدقيق لضمان الجودة واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي المُشكلة بموجب قرار السيدمدير المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية رقم ( )82لسنة .3998
 -المشاركة في العديد من لجان التحقيق باألكاديمية الليبية.

سابعاً  :الخبرة العملية غير األكاديمية
 -9مراجع قانوني مرخص لدى النقابة العامة للمحاسبين والمراجعين الليبيين منذ  9112/93/29تحت رقم قيد
.939
 -3مراجعة حسابات العديد من الشركات والمؤسسات ذات األنشطة المختلفة.
 -2تقديم االستشارات المالية للعديد من الجهات.

ثامناً  :الوظائف القيادية
 .9رئيس قسم المحاسبة بكلية االقتصاد – جامعة الزاوية خالل الفترة من  3999 - 9112ومن 3999 /9
وحتى .3999 / 8
 .3رئيس قسم المحاسبة باألكاديمية الليبية خالل الفترة من  3999وحتى .3993
 .2منسق برنامج الجودة بقسم المحاسبة باألكاديمية الليبية خالل الفترة من  3999وحتى .3993
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 .8األمين المساعد للدراسة واالمتحانات بمدرسة العلوم اإلدارية والمالية باألكاديمية الليبية خالل الفترة من 3992
إلى .3991
 .5منسق المواد العامة بمدرسة العلوم اإلدارية والمالية باألكاديمية الليبية من فصل الربيع  3999وحتى .3993/1
 .9رئيس برامج الدكتوراه بمدرسة العلوم اإلدارية والمالية باألكاديمية الليبية من أكتوبر  3992وحتى نوفمبر
.3999

تاسعاً  :االنتساب إلى مجمعات مهنية ومؤسسات المجتمع المدني
 .9عضو في النقابة العامة للمحاسبين والمراجعين الليبيين منذ  9112وحتى اآلن.
 .3عضو مجلس اإلدارة للشؤون المالية باالتحاد العام للنخب الوطنية بليبيا.
 .2عضو المنتدى الثقافي بصرمان.

عاشراً  :المؤتمرات العلمية
* رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر واقع مهنة المحاسبة في ليبيا المنعقد خالل الفترة  32-39فبراير .3992
* عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الخدمات المالية االسالمية الثالث المنعقد خالل  91 - 99ديسمبر .3993
* عضو اللجنة التحضيرية لندوة ديوان المحاسبة .3992
* حضور عدد من المؤتمرات التي تعقدها سنويًا جمعية المحاسبين البريطانيين بإنجلترا.
* المشاركة في المؤتمر الثاني للعلوم المالية والمحاسبية المنعقد في جامعة اليرموك – األردن خالل الفترة من
.3999 / 8 / 31 – 32
* المشاركة بورقة بحثية في مؤتمر التعليم المحاسبي الثاني المنعقد في األكاديمية الليبية خالل الفترة
. 3999/2/39-39
* المشاركة بورقة بحثية في مؤتمر 22nd International Business Research Conference,
Madrid, Spain, 9 - 10 September 2013.
* تمثيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حضور المؤتمر األقليمي للتعليم العالي في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا الذي عقد بمدينة الرباط بالمملكة المغربية خالل الفترة  5-8فبراير .3998
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