السيرة الذاتية عبدالنبي امحمد فرج

السيرة الذاتية
 -1البيانات الشخصية:
األسم :عبدالنبي امحمد فرج المدني
الوظيفية الحالية :عضو هيأة تدريس باألاكاييمية الييبية.
الدرجة العيمية :استاذ مساعد ،المؤهل العيمي :ياكتوراه.
الجنسية  :ليبي.
تاريخ ومكان الميالي 1963 :األصابعة.
الحالة االجتماعية :متزوج ويعول
العنوان :االاكاييمية الييبية جنزور طرابيس.
محل اإلقامة :مشروع الهضبة – طرابيس
الهاتف :محمول 0954156499 -0994006990
البريد اإللكترونيabduunabi63@yahoo.com :

 -2المؤهالت العلمية:
 ياكتوراه الفيسفة في العيوم المالية والمصرفية من األاكاييمية العربية ليعيومالمالية والمصرفية ،عمان ،األرين ،سنة  ،9001عنوان األطروحة" :تقييم
مستوى اإلفصاح في التقارير المالية المرحلية للشركات المساهمة العامة
األردنية في ضو متطلبات اإلفصاح المرحلي المحلية والدولية".
 ماجستير في المحاسبة المالية من اكيية المحاسبة -جامعة الجبل الغربي سنة ،5991عنوان الرسالة "الموضوعية واإلفصاح في التقارير المالية
المنشورة من قبل المصارف التجارية الليبية ،دراسة تطبيقية نظرية".
 بكالوريوس في المحاسبة المالية من اكيية المحاسبة -جامعة الجبل الغربي ،سنة.5990
 -3المؤهالت المهنية:
 عضو نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين الييبية اعتبارا من سنة .9005 -عضوية الجمعية الييبية ليمالية االسالمية اعتبارا من شهر يونيو .2013
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 -4المهارات :العمل عيى الحاسب اآللي واستخدام البرمجيات التالية:
Microsoft Word.
Microsoft Excel.
Microsoft PowerPoint
SPSS for Windows.






 -5التاريخ الوظيفي:
-

عميد اكيية المحاسبة جامعة الجبل الغربي ليعام الجامعي .9006-9001
عضو هيأة تدريس بقسم المحاسبة -اكيية المحاسبة – جامعة الجبل الغربي من
سنة (.) 2012 -5991
عضو هيأة تدريس متعاون باألاكاييمية الييبية (.)2010 -2009
عضو هيأة تدريس متعاون بكيية االقتصاي – جامعة الزاوية ( .)9000 -5991
عضو هيأة تدريس متعاون بكيية االقتصاي – جامعة طرابيس ( .)5996 -5991
عضو هيأة تدريس متعاون بالمعهد الوطني لإليارة ( .)5999 -5991
معيد بكيية المحاسبة – جامعة الجبل الغربي (.)5991 -5991
عضو هيأة تحرير مجية يراسات في المال واألعمال التي تصدرها اكيية
المحاسبة – جامعة الجبل الغربي ليعام الدراسي .2008 -2007
مدقق يراسات الجدوى االقتصايية (غير المتفرغ) في حاضنات األعمال التابعة
ليبرنامج الوطني ليمشروعات الصغرى والمتوسطة لكل من طرابيس وبنغازي
وسبها (.)2009
مدقق يراسات الجدوى االقتصايية (غير المتفرغ) في حاضنة أعمال طرابيس
التابعة ليبرنامج الوطني ليمشروعات الصغرى والمتوسطة (.)2011 -2010
مدير إيارة الشؤون اإليارية والمالية ومدير إيارة المواري البشرية المكيف
بالبرنامج الوطني ليمشروعات الصغرى والمتوسطة)2012(.
مدير إيارة التخطيط االستراتيجي المكيف بالبرنامج الوطني ليمشروعات
الصغرى والمتوسطة.)2012(.
رئيس فريق المستشارين بمراكز اعمال طرابيس بالبرنامج الوطني ليمشروعات
الصغرى والمتوسطة ()2013
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 -6المؤتمرات العلمية:
أ-

المشاركة بأوراق علمية:

-

مؤتمر المحاسبة وعصر المعيوماتية  ..الواقع والتحديات ،جامعة مؤتة -عمان-
األرين سنة .9006
المؤتمر العيمي الثاني حول :التعييم المحاسبي في ليبيا واقعه وإمكانيات تطويره،
أاكاييمية الدراسات العييا ومعهد التخطيط طرابيس – ليبيا .9001
المؤتمر الدولي األول حول تاريخ العيوم عند العرب والمسيمين ،جامعة
الشارقة ،يولة األمارات العربية المتحدة .9006
مؤتمر تخطيط التعييم والتدريب بين الواقع واحتياجات سوق العمل ،معهد
التخطيط -طرابيس -ليبيا .9006
مؤتمر تنمية القطاع الخاص وفرص االستثمار ،المراكز العالي ليمهن الشامية
وإعداي المدربين سبها -ليبيا .9009
مؤتمر الشارقة في تعييم العيوم األساسية ،اكيية العيوم – جامعة الشارقة -يولة
األمارات العربية المتحدة،ابريل .9050
المؤتمر الدولي الثاني حول تاريخ العيوم عند العرب والمسيمين ،جامعة
الشارقة ،يولة األمارات العربية المتحدة .9056

ب-

الحضور

-

المؤتمر الدولى األول ليتأمين اإلسالمي  2013/4/ 22-21شراكة التكافل
ليتأمين طرابيس  -ليبيا
المؤتمر العيمي الثالث حول واقع مهنة المحاسبة في ليبيا مدرسة العيوم اإليارية
والمالية -قسم المحاسبة -األاكاييمية الييبية طرابيس .2013
المؤتمر السنوي ليرياية واالبتكار تحت شعار (المنظمومة الوطنية لإلبداع –
الواقع واآلفاق) ،البرنامج الوطني ليمشروعات الصغرى والمتوسطة ،عضو
اليجنة العيمية ورئيس احدى جيسات المؤتمر طرابيس .2012
مؤتمر الخدمات المالية اإلسالمية المراكز العالي ليمهن اإليارية والمالية –
طرابيس ،أاكاييمية الدراسات العييا ،المعهد اإلسالمي ليبحوث والتدريب .2008
مؤتمر االستثمار األجنبي – الفرص والمحاذير ،هيأة تشجيع االستثمار -معهد
التخطيط – الهيأة العامة ليمعارض طرابيس ليبيا .9001
المؤتمر الوطني األول حول المحاسبة تحت شعار المحاسبة مهنة ومعاير ..تقييم
وإصالح ،طرابيس -ليبيا .9004
مؤتمر األمن الغذائي  ،مصراته – ليبيا .5991
ميتقى التعاون العيمي بين اكيية المحاسبة -جامعة الجبل الغربي واكيية االقتصاي-
جامعة بنغازي ،واكيية التجارة -جامعة القاهرة ،غريان -ليبيا .5999

-

-
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 -7البحوث المنشورة:
 مخرجات التعييم المحاسبي ومتطيبات سوق العمل ،بالمشاراكة ،مجية جامعةالجبل الغربي ،العدي السابع .2009
 اإلفصاح المحاسبي المرحيي في األسواق العربية ،بالمشاراكة ،مجية يراساتفي المال واإلعمال اكيية المحاسبة ،جامعة الجبل الغربي  ،العدي التاسع .2012
 أثر بعض العوامل عيى مستوى التحصيل الدراسي لطالب ثانويات العيوماالقتصايية ،بالمشاراكة ،مجية التخطيط والتنمية ،العدي الخامس ،السنة الخامسة،
فبراير .2012

-8النشاطات األخرى:
-

مناقشة عدي من رسائل الماجستير في اكل من اكيية المحاسبة -جامعة الجبل
الغربي واألاكاييمية الييبية بطرابيس واكيية االقتصاي بجامعة بنغازي واكيية
االقتصاي بجامعة طرابيس.
األشراف عيى عدي من رسائل الماجستير باألاكاييمية الييبية.
تدريس مواي المحاسبة بقسم الدراسات العييا بكيية المحاسبة -جامعة الجبل
الغربي.
تدريس مواي المحاسبة باألاكاييمية الييبية.
تدريس ماية نظرية المحاسبة بكيية االقتصاي بجامعة الزاوية.
المشاراكة في بعض الدورات التدريبية التي يقيمها مراكز التدريب باألاكاييمية
الييبية.
المشاراكة في بعض الدورات التدريبية التي يقيمها معهد التخطيط.
تقييم بعض البحوث المنشورة في مجية التخطيط والتنمية التي يصدرها معهد
التخطيط.
تقييم بعض البحوث المنشورة في مجية اإليارة التي يصدرها المعهد القومي
لإليارة.
تقييم بعض البحوث المنشورة في مجية صدى المعرفة.
تقييم بعض البحوث المنشورة في مجية اكيية االقتصاي ليبحوث العيمية التي
تصدر عن اكيية االقتصاي بجامعة الزاوية.
عضوية عدي من اليجان العيمية عيى مستوى اكيية المحاسبة وعيى مستوى
جامعة الجبل الغربي.
عضوية عدي من اليجان الفنية المشكية من قبل السيد وزير االقتصاي والسيد
مدير البرنامج الوطني ليمشروعات الصغرى والمتوسطة والسيد رئيس
االاكاييمية الييبية.
مراجعة الحسابات الختامية لعدي من الشراكات العامة والخاصة منها عيى سبيل
المثال :الشراكة العربية لألثاث وشراكات الخدمات الطبية.
حضور ورشة عمل نظمتها مؤسسة يعم المشروعات الصغرى والمتوسطة
التراكية ) (KOSGEBانقرة تراكيا .2012
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-

-

المشاراكة في لجنة التحكيم الخاصة بالمؤتمر العالمي )(Startup Weekend
طرابيس .2012
المشاراكة في ورشة العمل التي اكانت بعنوان ( :أفضل الممارسات في إيارة
الحاضنات ومرااكز األعمال) في أطار مبايرة الشرااكة االمريكية الشرق
اوسطية وبالتعاون مع مؤسسة الخدمات المالية التطوعية ومراكز اعمال
طرابيس خالل الفترة 2013 / 6 / 5-3م.
المشاراكة في تنظيم ورشة العمل التي اكانت بعنوان( :الجوانب المالية الوارية
في مسوية الدستور الييبي) التي نظمها قسم المحاسبة باالاكاييمية الييبية طرابيس
.2015 / 02 / 21
المشاراكة في ورشة العمل التي اكانت بعنوان( :أثر يعم المحروقات عيى
االقتصاي الوطني )التي نظمها ييوان المحاسبة ،طرابيس .2015/04/14
المشاراكة في حيقة النقاش التي اكانت بعنوان( :تقرير ييوان المحاسبة عن سنة
،2014نظرة شامية) التي نظمها قسم المحاسبة بكيية االقتصاي بالخمس -جامعة
المرقب .2015/05/16
المشاراكة في ورشة العمل التي اكانت بعنوان( :نحو يليل عمل لتنظيم وتطوير
مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا) التي نظمها ييوان المحاسبة ،طرابيس /19
.2015 /05

 -9اهتمامات في البحث والتدريس والتدريب:
نظم المعيومات المحاسبية ،المحاسبة المالية ،نظرية المحاسبة ،التحييل المــالي
المراجعة ،المحاسبة الدولية ،التقييم المالي ويراسات الجدوى االقتصايية ،مناهج البحث
العيمي.

مالحظة :في حالة االستفسار أو الرغبة في الحصول عيى المزيد من المعيومات يرجى
االتصال عيى أرقام الهواتف أو البريد اإللكتروني الموضحين أعاله.
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