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 2009 سنة الى 1999 سنة منذ الحكوم�ة الجهات من العدید في مالي ومراجع ـمحاسب •
 .2013 سنة األوقاف لوز�ر مالي ـمستشار •
 .2014 سنة صبراتة جامعة الس�اس�ة والعلوم االقتصاد �كل�ة تدر�س هیئة وعض •
 2015 .سنة الجنوب الزاو�ة البلدي المجلس بدوان متفرغ غیر مالي ــمستشار •
 .ناآل الى 2017 سنة الس�اس�ة والعلوم االقتصاد �كل�ة التدر�س هیئة أعضاء مكتب مدیر •
 .متفرغ غیر صبراتة لجامعة مالي ـمستشار •

 

 

 المؤهالت العلم�ة:
  م.2014نیو �اال ت�سال، بلغراد صر��ا،  �نو نظم المعلومات المحاسب�ة، في جامعة یوند�توراه في  .1
 م.2012-2011االكاد�م�ة اللیب�ة، جنزور، نظم المعلومات المحاسب�ة، في ماجستیر في  .2
 م.1998الزاو�ة، جامعة الزاو�ة،  -المحاس�ة، �ل�ة االقتصاد العجیالتفي  �كالور�وس .3
 

 

 

 :الكتب
 .مشترك كتاب الزاو�ة، والنشر، للط�اعة رؤ�ة دار ،المحاسب�ة المعلومات نظم تصم�م في مقدمة .1

 :المنشورة ال�حوث
 مجلة ،االكاد�م�ة النظر وجهة من لیب�ا في المحاس�ة مهنة اخالق�ات ترس�خ في المحاسبي التعل�م دور .1

 .مشترك �حث 2018ال�احثون،
المنظور  من المتوسط�ة المحاس�ة مادة في الدارسین للطل�ة العلمي التحصیل مستوى  تدني الى المؤد�ة العوامل .2

  مشترك �حث ،2019(  IOCEA ) العالمي واإلغاثة التعاون  �منطقة وال�حوث للدراسات المتوسط مجلة ،االكاد�مي
 األول العلمي المؤتمر في �حث�ة ورقة اللیب�ة �الجامعات المحاس�ة علم في لل�حث المستقبل�ة والتوجهات ـالتحد�ات .3

  مشترك �حث ،2019 نغازي ب جامعة االقتصاد لكل�ة

 

Role ملمھاا 

Overview Career یميدألكاا رلمساا عن ةنبذ 

Publications راتلمنشوا 

 خالد ال�شیر محمد احمد االسم:
 أستاذ مساعدالدرجة العلم�ة: 

 جامعة صبراتةالكل�ة: �ل�ة االقتصاد والعلوم الس�اس�ة صرمان، 
 khaled.ahmed@sabu.edu.lyالبر�د االكاد�مي: 

 0913595650رقم الهاتف: 



 فاعل�ات ضمن مقدم �حث ـ لیب�ا في المحاسب�ة مناهج جودة ض�ط في ودورها الدول�ة المحاسب�ة التعل�م معاییر .4
  مشترك �حث ،2019 التونس�ة الجمهور�ة ،توزر ،الدولي العلمي األسبوع اعمال كتاب

 ،اللیب�ة الجامعات في المحاس�ة اقسام لطل�ة العلمي التحصیل كفاءة رفع في االلكتروني المحاسبي التعل�م دور .5
  مشترك �حث ، 2020.الزاو�ة جامعة ، المعرفة عصر لفي الرقمي للتحول األول االفتراضي المؤتمر ، �حث�ة ورقة

 المؤتمر ، لیب�ا في المستهلك حما�ة في االجتماع�ة المسؤول�ة عن المحاس�ة أسالیب استخدام أهم�ة ادراك ـمدى .6
 مشترك �حث 2020 المرقب جامعة ، االقتصاد �ل�ة الرا�ع

 �حث�ة ورقة ، كورونا جائحة ظل في اللیب�ة الجامعات في االلكتروني المحاسبي التعل�م تطبیق تواجه التي التحد�ات .7
 مشترك �حث ، 2020 ، صبراتة جامعة ، كورونا جائحة حول األول االفتراضي المؤتمر ،

 جامعة مجلة ) تطب�ق�ة دراسة (النوع�ة للدخول الضر�بي الوعاء تحدید في ودورها المحاس�ة في االحت�ال أسالیب .8
 . 2021 صبراتة


