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من أكتوبر  6102حتى اآلن:

رئيس قسم المحاسبة المكلف باألكاديمية الليبية  -طرابلس



من مايو  6102حتى اآلن:

منسق الجودة بمدرسة العلوم االدارية والمالية -االكاديمية الليبية



من ابريل  -6102حتى اآلن :

عضو هيأة تدريس منتدب باألكاديمية الليبية بطرابلس



من  6112إلى فبراير :6102

متعاون مع االكاديمية الليبية بطرابلس في تدريس مواد الدراسات العليا



من اكتوبر إلى نوفمبر :6102

نائب المدير العام بمصرف الصحاري مجموعة BNP Paribas



من سبتمبر  6100إلى اكتوبر  :6102نائب رئيس اللجنة االدارية المؤقته بمصرف الصحاري مجموعة
BNP Paribas



من  6117/7إلى 6106/01
ومن  6102/00إلى  :6102/2مدير إدارة المراجعة بمصرف الصحاري مجموعة BNP Paribas



من :6112 – 6112

مشرف الدراسات العليا بقسم المحاسبة  -كلية االقتصاد – جامعة قاريونس



من  0992حتى تاريخه:

محاضر حتى  1667ثم استاذ مساعد اعتبارا من  1667/1/2ثم استاذ مشارك اعتبار



 :0992-0996معيد بكلية االقتصاد – جامعة قاريونس



 :0996-0991موظف اداري بجامعة قاريونس



 :0991-0929محاسب بأمانة التخطيط – مرزق

من  1666/1/2بكلية االقتصاد – جامعة قاريونس

المؤهالت العلمية:
التاريخ

المؤسسة التعليمية

المؤهل العلمي


دكتوراه في المحاسبة

1662

جامعة شفيلد هالم – بريطانيا



دبلوم الدراسات العليا في طرق البحث

2666

جامعة شفيلد هالم – بريطانيا



ماجستير محاسبة

2662

جامعة قاريونس – ليبيا



بكالوريوس محاسبة

2677

جامعة قاريونس – ليبيا

1

األبحاث والدراسات المنشورة:


8002

144 164


2007

491

834
 المصارف التجارية الليبيةة وراس المةاا المصةرفي وفةق م عةايير لجنةة بةازاج مجلةة البحةوت االقتصةاديةج المجلةد
الثامن عشرج العدد االواج 1661ج ص ص 91-211



"Understanding of Organisational Accountability: An Institutional and Social

Construction Perspective",(2006), Dirasat in Economics and Business, Vol. 25, pp 1-29
 اإلفصةةا عةةن المعلومةةات المحاسةةبية فةةي ظ ة يةةاب سةةوق األوراق الماليةةةج مجلةةة البحةةوث االقتصةةاديةج المجلةةد
السادس عشرج العدد األواج 1667ج ص ص .13-2
 أسةةواق األوراق الماليةةة و الخصخصةةة فةةي ليبيةةاج فةةي الخصخصةةة فةةي االقتصةةاد الليبةةيج تحريةةر د .عبةةدالجلي مدم
المنصوري و د .عيسى حمد الفارسيج 1667ج ص ص .231-227
 المسةاللة فةي وحةدات القطةةاا العةام فةي ليبيةةا ودور المعلومةات فةي المسةاللةج مجلةةة البحةوث االقتصةاديةج المجلةةد
الخامس عشرج العدد الثانيج 1662ج ص ص 77-71
 اإلدارة باستخدام المحاسبة في وحدات القطاا العةامج فةي اإلدارة العامةة فةي ليبيةا الواقةل والاموحةاتج تحريةر د.
محمد زاهي المغيربي و د .عبدالجلي مدم المنصوريج 1662ج ص ص .172-197
Information enclosure and accountability, Accounting and Accountability in Emerging
and Transition Economies, by Hopper, T. and Hoque, Z., 2004, pp 274-257.

األبحاث والدراسات غير المنشورة:
 دراسة تكاليف الطالب الجامعي :حالة دراسية لطلبة كليات جامعة قاريونسج دراسة مقدمة الى جامعةة قةاريون
– أ سطس .1667
 تقرير تقييم مصرف الوحدة وتحديد قيمة السهمج تقرير مقدم الى مصرف ليبيا المركزي – ابري .1669
 مدى ماللمة إجرالات الرقابةة ال داخليةة المتبعةة فةي المصةارف التجاريةة الليبيةة لمواجهةة سة األمةوااج مةؤتمر
الرقابة الداخلية – طرابلس – 1667/1/12-11ج ( 19صفحة).
 دور اإلفصا عن المعلومات المحاسبية والمالية في االستثمار في االقتصاد الليبيج ندوة االسةتممار فةي االقتصةاد
الليبي – بنغازي –  22( 1663/7/26-7صفحة).
Accountability as an element of control, cases from Libya, Paper presented at the Fifth 
International Management Control Systems Research Conference, 4-6th July 2001,
Royal Holloway, University of London, UK (In association with Tony Berry), (19 pages).
Towards a critical understanding of organizational accountability: an institutional and 
social construction perspective, Paper presented at the Management Control
Association workshop, University of Lancaster, 22/09/2000, UK (In association with Tony
Berry and Onkutlwile Othata), (22 pages).

اللغات االجنبية والمهارات االساسية:



عضويات مجال

اجادة اللغة االنجليزية محادث ًة وكتابه
استخدام برامج مايكروسوفت للحاسب االلي

ادارة ولجان مراقبة:
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عضو مجلس ادارة عدد من الشركات خالا فترات مختلفة هي شركة الصرافة والخدمات المالية و
الشركة االفريقية لالسمنت و المحفظة طويلة المدى و شركة ليبيانا للهاتف المحموا
رئيس او عضو هيئة المراقبة لعدد من الشركات ولفترات مختلفة هي شركة هاتف ليبيا وشركة البنية
لالستثمار والخدمات والشركة الليبية البرازيلية وشركة التنمية الوطنية لالنشالات المساهمة

لجان تقييم وحدات اقتصادية:




عضو فريق مركز بحوت العلوم االقتصادية ببنغازي العادة تقييم بعض الشركات والوحدات االنتاجية
المعروضة للتمليك  -مصنع الثالجات واالفرانج مصنع النبع للمياهج مدبغة تاجورالج مصنع النسيج
بالسواني ()1661
عضو فريق مركز بحوت العلوم االقتصادية ببنغازي لتقييم بعض المصارف االهلية  -مصرف جنزور
االهليج مصرف اجدابيا االهليج مصرف قصر بن شير االهليج مصرف راس زاا االهلي (.)1661
عضو لجنة تقييم تمليك مصرف الوحدة المشكلة من مصرف ليبيا المركزي أل راض الخصخصة
()1669-1663

أخــــــــرى:










رئيس لجنة التامين بمصرف الصحارى 1627
رئيس لجنة المرتبات بمصرف الصحاري 1623
رئيس لجنة التأمين الصحي بمصرف الصحارى 1623
عضو لجنة نظام المدفوعات الوطني بمصرف الصحارى 1623-1621
عضو اللجنة المركزية لتنظيم العم بالسويفت بمصرف الصحارى 1623-1621
المشاركة في مؤتمر المدرال التنفيذيين االفريقيج جنيف سويسراج 1621/22/12-16
المشاركة في المؤتمر السنوي للتفتيش للمراجعين الداخليين لمصرف بي ان بي باريبا في باريس للسنتين
 1667و 1666
عضو في نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين
عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الخصخصة المنعقد في بنغازي برعاية مركز بحوت العلوم االقتصادية
في الفترة 1662/9/16-26

د .مصافى محمد صالح فوكله
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