
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

        

 

 
      

 نصر صالح محمد أحمدد.  أ.

 المؤهالت العلمية :

 

 

 

 :   ا. د. نصر صالح محمد أحمداالسم                           

 ليبيا –غريان  1969 :تاريخ امليالد                             

 : متزوج ويعول الحالة االجتماعية                            

 دكتوراه في املحاسبة: املؤهل العلمي                            

 :الدرجة العلمية                              

 ( في املحاسبة واملراجعةProfessor) أستاذ         

 : محاسب ومراجع قانونياملؤهل املنهي

 :االسم املنهي                             

 مكتب نصر صالح للمحاسبة واملراجعة القانونية                      

 2222991-91-00218 :الهاتف النقال  

 :عنوان الشغل

 بيالي - طرابلس، الجامعة املفتوحة – قسم املحاسبة                           

 nassr_ahmad@yahoo.co.uk: البريد االلكتروني                   

                                                ،Nassr_ahmad@nsca.com.ly  

 

بكالوريوس محاسبة املؤهل العلمي :   

جامعة غريان )الجبل الغربي سابقا(  الجامعة :  

ليبياالدولة :   

1993السنة :   

 نقاط )األول على الدفعة(   4أصل  من 3.66 معدل التخرج :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  ــــ

 

ماجستير محاسبة  املؤهل العلمي :  

جامعة غريان )الجبل الغربي سابقا( الجامعة :   

ليبياالدولة :   

1998السنة :   

 )األول على الدفعة( نقاط 4من أصل  3.95 معدل التخرج :

ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ  ـ

 

دكتوراة محاسبة  املؤهل العلمي :   

  Edinburgh Napier University الجامعة :

 UK الدولة :

 2004 السنة :

 2001-2004 معدل التخرج :

ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ــــ

 

  ،دورة تدريبية في مجال التخطيط االستراتيجي، شركة املرجع األردنية، القاهرة

 م 2012

  م التعليدورة تدريبية في مجال التدقيق الخارجي لبرامج الجودة في مؤسسات

العالي، اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع املركز الوطني لضمان جودة واعتماد 

 م 2014املؤسسات التعليمية والتدريبية، طرابلس، 

mailto:nassr_ahmad@yahoo.co.uk
mailto:Nassr_ahmad@nsca.com.ly
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الجامعة  –املحاسبة  بقسم أستاذ بقسم املحاسبةم( 2023م( حتى اآلن )1996سنة ) جامعة غريان – التدرج من معيد في كلية املحاسبة

واحد في كلية التجارة في جامعة السلطان قابوس (، وفترة أستاذ زائر لفصل دراس ي 2001-2004وقد تخللها فترة دراسة الدكتوراه )، املفتوحة

، وفترة عمل )تخللها تولي املناصب القيادية بالدولة( بكلية (م2006-2014(، وفترة تدريس باألكاديمية الليبية )9-2005/12بسلطنة عمان )

  .م(2021-م 2014املحاسبة غريان خالل الفترة  )

 

 الترقيات العلمية:. 4

 

 الحصول عليهاتاريخ   الترقية  

 م1996 غريانكلية املحاسبة: جامعة بمعيد 

 م18/11/1998 غرياناملحاسبة: جامعة  محاضر بكليةمساعد 

 م01/01/2005 غرياناملحاسبة: جامعة  محاضر بكلية

 م01/07/2006 درسة العلوم اإلدارية واملالية: األكاديمية الليبيةمساعد بمأستاذ 

 م21/06/2010 بمدرسة العلوم اإلدارية واملالية: األكاديمية الليبية شاركأستاذ م

 م21/06/2014 بمدرسة العلوم اإلدارية واملالية: األكاديمية الليبية( Professorأستاذ )

 م2021/4/1م حتى   2014نهاية                                             غريان                املحاسبة: جامعة  بقسمأستاذ 

 م2021/4/1اعتباًرا من                                              الجامعة املفتوحة )حالًيا(              املحاسبة:  بقسمأستاذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  . الوظائف القيادية األكاديمية: 5

 

 (.2007-2008الليبية )األكاديمية  -عميد مدرسة العلوم اإلدارية واملالية 

 (.2008-2010األكاديمية الليبية ) -وكيل األكاديمية للشؤون العلمية 

 (.2011-2012األكاديمية الليبية ) -عميد مدرسة العلوم اإلدارية واملالية 

  (. 2015األكاديمية الليبية ) -مدير الدار األكاديمية للنشر والتوزيع 

  (.1/4/2015والتدريب، جامعة غريان )مدير إدارة الدراسات العليا 

 ( 2016مدير إدارة املكتبات والنشر، جامعة غريان.) 

 ( 2021-2018مدير عام معهد تنمية املوارد البشرية، األكاديمية الليبية.) 
 

                                                                                                                                                              . الوظائف القيادية واالستشارية في مؤسسات الدولة والشركات:6

 

 ( )(. 2010-2011نائب املدير العام وعضو مجلس إدارة شركة االستثمار الوطني القابضة )على سبيل الندب 

 ( )(. 2010-2011رئيس مجلس إدارة الشركة األهلية لألسمنت: شركة تابعة )غير متفرغ 

 ( )(.2014-2015مستشار مالي بوزارة االقتصاد، وزارة االقتصاد، )غير متفرغ 

 ( 2016-2015وزير املالية بحكومة االنقاذ.) 

  (. حتى تاريخه-2018))غير متفرغ( مستشار في الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد 

 ( 2023مستشار في شركة البنية لالستثمار والخدمات .)م 

 

 . الوظائف القيادية في املؤسسات املالية:7

 ( )(.2018 -2014رئيس هيئة املراقبة بمصرف االدخار واالستثمار العقاري )غير متفرغ 

 ( )(. 2016رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية )غير متفرغ 

  (. 2016والصحراء )السودان( )غير متفرغ( )عضو مجلس إدارة مصرف الساحل 

 ( )(. 2018-2016رئيس مجلس إدارة املصرف الريفي )غير متفرغ 

 ( )(. 2018 –2016رئيس مجلس إدارة هيئة اإلشراف على التأمين )غير متفرغ 

 ( )(.2018 –2016رئيس اللجنة العليا للرقابة الشرعية على شركات التأمين التكافلي )غير متفرغ 

 (.2020 –2016رئيس هيئة الرقاية الشرعية في مصرف اإلجماع العربي )غير متفرغ( ) نائب 

 ( )(.  2018 –2016املدير العام للمصرف الزراعي )على سبيل الندب 

 .عضو مسجل في سجالت هيئة الرقابة الشرعية على شركات التامين التكافلي 

  عضو مسجل في هيئة الرقابة الشرعية بمصرف ليبيا املركزي. 

  



   املواد التي قمت بتدريسها: .8

 

 باللغة االنجليزية باللغة العربية املرحلة

. محاسبة 4           . املحاسبة املتوسطة3  . املراجعة       2      . املحاسبة اإلدارية    1 البكالوريوس

 النفط

     . املحاسبة اإلدارية1

 . املراجعة2 

 

 املاجستير

 . دراسات في املحاسبة اإلدارية2       . دراسات في محاسبة التكاليف   1

 . دراسات في املحاسبة االجتماعية4                      . دراسات في املراجعة          3

                   . طرق ومناهج البحث العلمي6     . دراسات في املحاسبة املالية     5 

 املحاسبة . حلقة نقاش في7 

 

 املحاسبة اإلدارية

 

 الدكتوراه

 . نظرية املراجعة 2                            . دراسات في املحاسبة اإلدارية 1

 . نظرية املحاسبة 4                               . قضايا محاسبة معاصرة3 

  

 

 . التقييم واإلشراف على الرسائل العلمية على املستوى املحلي:  9

  

الدرجة 

 العلمية

عدد 

 الطلبة

 الكلية والجامعة

 

مستوى  الوظيفة

 اإلنجاز

 تخرج إشراف جامعة غريان  –كلية املحاسبة  4 املاجستير

 تخرج إشراف جامعة الزاوية –كلية االقتصاد 1 املاجستير

 تخرج إشراف جامعة سرت -االقتصادكلية  3 املاجستير

 تخرج إشراف األكاديمية الليبية -مدرسة العلوم اإلدارية واملالية 10 املاجستير

 تخرج تقييم األكاديمية الليبية -مدرسة العلوم اإلدارية واملالية 30 املاجستير

 تخرج تقييم جامعة غريان  –كلية املحاسبة  2 املاجستير

 تخرج تقييم جامعة سرت -االقتصادكلية  2 املاجستير

 تخرج تقييم جامعة بنغازي  –كلية االقتصاد 8 املاجستير

 قيد البحث إشراف األكاديمية الليبية 3 الدكتوراه

 تخرج تقييم األكاديمية الليبية 1 الدكتوراه

 



 

 

 . التقييم واإلشراف على الرسائل العلمية على املستوى الدولي:  10

 

 

الدرجة 

 العلمية

عدد 

 الطلبة

 

 الكلية والجامعة

 

 الوظيفة

 مستوى اإلنجاز

 تخرج إشراف جامعة دمشق 2 الدكتوراه

 تخرج إشراف  Griffith University, Australia 1 الدكتوراه

 قيد البحث إشراف  Warsaw University, Poland 1 الدكتوراه

 

 

 العضوية في لجان تقييم الترقيات العلمية بالجامعات الليبية: . 11

 

عدد 

 االساتذة

 ةالدرجة العلمي الجامعة

 ترقية لدرجة أستاذ مساعد جامعة غريان -كلية املحاسبة  4

 ترقية لدرجة أستاذ مساعد كلية العلوم اإلدارية واملالية التطبيقية 1

 ترقية لدرجة أستاذ مساعد الجامعة األسمرية  -كلية االقتصاد والتجارة 1

 ترقية لدرجة أستاذ مساعد جامعة الزاوية  -كلية االقتصاد والعلوم السياسية 1

 ترقية لدرجة أستاذ مساعد جامعة طبرق  -كلية االقتصاد والتجارة 2

 أستاذ مشاركترقية لدرجة  جامعة طبرق  -كلية االقتصاد والتجارة 1

 ترقية لدرجة أستاذ مشارك مدرسة العلوم اإلدارية، األكاديمية الليبية 1

 ترقية لدرجة أستاذ  جامعة غريان -كلية املحاسبة  2
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  العضوية املهنية والعالقات الدولية:  .13

 

 السنة املكان املنظمة

Centre for Social and Environmental Accounting Research (CSEAR) 

.       

UK 2007-2002 

Agenda For Social Responsibility.         UK 2003-2002 

British Accounting and Finance Association (BAFA). UK 2004-2002 

World Association for Sustainable Development (WASD), Brighton 

University. 

UK 2010 - Now 

Middle Eastern Knowledge Economy Institute (MEKEI), Brighton 

University. 

UK 2012 - Now 

Engineering Associate, Inc.-Economics & ECO ENA:-ECO Canada 2013 - Now 

The Society of Interdisciplinary Business Research (SIBR).  HK 2014 - Now 

 السنة املكان املنظمة

 2013 الليبيين، ليبيانقابة املحاسبين واملراجعين  محاسب ومراجع قانوني

 2012 الجمعية الليبية للمالية اإلسالمية، ليبيا عضو مؤسس 

 2010 ليبيااملركز الوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية،  خبير جودة تعليمية

 2014 ، ألردن .اتحاد الجامعات العربية خبير ضمان جودة تعليمية

 م2020 اللجنة العليا للرقابة الشرعية على شركات التأمين التكافلي التكافليمدقق شرعي معتمد في مجال التأمين 

 م2020 مصرف ليبيا املركزي  –اللجنة املركزية للرقابة الشرعية  مدقق شرعي معتمد في مجال الصيرفة اإلسالمية

 م2020 اتحاد املدربين العرب )األردن( مدرب معتمد في املحاسبة واملراجعة

 م2020 منظمة الزكاة العاملية )الكويت( معتمدمحاسب زكاة 



Country Director (Libya) in the EuroMed Research Sciences 

Institute. 

Italy 2016 - Now 

Applied Research International Conference (ARICON), University 

of Leicester 

UK 2018 - Now 

International Zakat Organisation (IZO). UK 2020 - Now 

Financial Accountants Institute (FAI). UK 2020 - Now 

Public Accountants Institute (PAI). Australia 2020 - Now 

Nexia International (ranked eighth internationally as 

accounting firm). 

UK       2022 - Now 
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 الجهة اللجــــــان

 األكاديمية الليبية م 2007-2010رئيس لجنة إعداد الخطة االستراتيجية لألكاديمية 

 األكاديمية الليبية م(. 2007رئيس اللجنة التحضرية للمؤتمر األول للمالية اإلسالمية )

 املعهد الليبي للنفط م2009رئيس لجنة تقييم وتدريب موظفي املعهد الليبي للنفط )الجانب املالي واإلداري(، 

 األكاديمية الليبية م 2009املشرف العام على إعداد أدلة املدارس العلمية باألكاديمية لسنة 

 معهد التخطيط م 2010عضو في اللجنة التحضيرية لندوة التدريب واملوارد البشرية 

 معهد املوارد البشرية باألكاديمية املشاركة في عدة لجان تدريبية في مجاالت املحاسبة واملراجعة

 وزارة للتخطيط واملالية  م 2010رئيس لجنة تقييم أوضاع شركة االستثمار الوطني 

 شركة االستثمار الوطني م 2010رئيس لجنة تقييم الشركة األهلية لالسمنت 

 مجلس التطوير االقتصادي  م 2010عضو لجنة تقييم دراسات الجدوى 

 الشركة العامة للمياه  م 2011عضو في فريق تدريب موظفي املالية بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي 

 األكاديمية الليبية م 2012-2017عضو في لجنة إعداد الخطة اإلستراتجية لألكاديمية 

 نقابة املحاسبين واملراجعين الليبيين م 2012عضو في اللجنة العلمية لحلقة النقاش حول املعايير الدولية للمحاسبة واملراجعة 



 الوزراء(مركز دعم القرار )رئاسة  م  2012رئيس اللجنة االستشارية 

 الشركة الوطنية القابضة لالستثمار  م 2012لشركة الوطنية القابضة لالستثمار والتنمية ارئيس لجنة تقييم أوضاع 

  ،وزارة التعليم (.2018)رئيس لجنة اختيار عمداء كليات االقتصاد والعلوم السياسية بوزارة التعليم 

 االكاديمية الليبية م. 2020 -2019رئيس لجنة امتحانات القبول لسنة 

 مجلس التطوير االقتصادي  م(. 2020عضو لجنة تقييم صندوق االنماء االقتصادي االجتماعي )

 صندوق االنماء االقتصادي االجتماعي (.م2021عضو لجنة دراسة االتفاقيات والعقود والقرارات االستثمارية )

ة الليبية للبريد واالتصاالت وتقنيالشركة  رئيس اللجنة املالية في لجنة إعادة الهيكلة 

 املعلومات القابضة

 الجامعة املفتوحة . م(2022تصميم برنامج املاجستير في املحاسبة )رئيس لجنة 

 الجامعة املفتوحة م(. 2022رئيس لجنة تطوير مناهج قسم املحاسبة )

 املفتوحةالجامعة  م(.2022رئيس لجنة تصميم برنامج البكالوريوس في التمويل )

 الجامعة املفتوحة م(.2022رئيس لجنة تصميم برنامج البكالوريوس في التسويق والتجارة االلكترونية )

 الجامعة املفتوحة م(.2022رئيس لجنة وضع تصّور إلنشاء معهد تنمية املوارد البشرية )

 

 العضوية في املؤتمرات الدولية:   .15

 

 الجهة واملكان الصفة واملؤتمر م

 (Session Chairحوارية      )رئيس جلسة   .1

The International Academic Conference 

The International Institute of Social and Economic 

Sciences (IISES), Istanbul, Turkey, April, 2014 

 (Session Chair)    رئيس جلسة حوارية  .2

The 11th International Conference of World Association for 

Sustainable Development (WASD). 

WASD association with London School of Economic and 

Political, UK, 2013 

عضو اللجنة التحضيرية ورئيس محور بحوث املحاسبة، والتمويل   .3

 واملصارف 

The 13th International Conference of World Association 

for Sustainable Development (WASD), 

WASD association with Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi in the period 1-3 June 2015, Istanbul - 

Turkey. 

 (Scientific Committee Member)    عضو اللجنة العلمية   .4

International Conference on Business Management and 

Economics  

Department of Business Economics - University of Sri 

Jayewardenepura, Sri Lanka, 2015 

http://www.mu.edu.tr/en
http://www.mu.edu.tr/en


 (Session Chair)    مقرر جلسة حوارية  .5

 The 16 the International Conference of World Association 

for Sustainable Development (WASD). 

WASD association with  

the United Nations Joint Inspection Unit (JIU), 

Geneva, 2018 

 (Keynote Speaker)    متحدث رسمي في املؤتمر   .6

Applied Research International Conference on Business, 

Management and Information Technology (ARICBMIT).  

 

ARICON, Oxford University, (2021).  
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 عدد البحوث املقيمة الصفة الجهة املجلة

 7 رئيس هيئة التحرير األكاديمية الليبية مجلة العلوم اإلدارية واملالية

 3 عضو هيئة التحرير املعهد الوطني لإلدارة املجلة الوطنية لإلدارة

 3 عضو الهيئة التحكيمية معهد التخطيط مجلة التخطيط

 3 عضو الهيئة التحكيمية جامعة غريان مجلة جامعة غريان

 1 الهيئة التحكيميةعضو  جامعة بنغازي  االقتصادية مجلة مركز البحوث

 1 عضو الهيئة التحكيمية جامعة الزاوية املجلة الجامعة

 5 عضو الهيئة التحكيمية الجامعة األسمرية مجلة العلوم االقتصادية والسياسية

 - عضو الهيئة االستشارية نقابة املحاسبين مجلة نقابة املحاسبين القانونيين الليبيين 

 

 

  العلمية الدولية:. العضوية في املجالت 

 

Journal Organization and Place 

 

  Job Number 

of 

Papers 

Journal of International Business and Economic Affairs ENA, Canada-ECO Reviewer  2 

Afro-Asian Journal of Finance and Accounting (AAJFA) Inderscince Publishers Reviewer 1 

SA Journal of Accounting Research  Cap Town University Reviewer 2 

World Journal of Entrepreneurship, Management and 

Sustainable Development   

WASD, UK Reviewer 7 

https://www.unjiu.org/


Journal of Social Science and Humanity http://jssh.triplearesjournal.org/

editorial-board/ 

Reviewer and 

Editorial 

Board 

1 

Academy of Marketing Studies Journal (Allied Journals) (UK) Reviewer 7 

International Journal of Entrepreneurship (Allied 

Journals) 

(UK) Reviewer 2 

Journal of Entrepreneurship Education (Allied Journals) (UK) Reviewer 3 

Investment Management and Financial Innovation 

Journal 

Business Prospective (Ukraine) Reviewer 2 

Financial Markets, Institutions and Risks (FMIR) Journal  Sumy State University 

 (Ukraine) 

Reviewer 1 

(Allied  Journal of International Business Research

Journals) 

(UK) Reviewer 2 

Journal of Accounting Research and Management https://medcraveonline.com/JAR

MT/editorial-board 

Editorial 

Board 

- 

Insurance Markets and Companies  Business Prospective (Ukraine) Reviewer 1 

Banks and Bank Systems Business Prospective (Ukraine) Reviewer 1 

Regionology Journal http://regionsar.ru/en/node/15

01 Russia 

Editorial 

Board 

- 

 

  . الجوائز العلمية الدولية: 18

 

1. Appreciation Award for A Valuable Presentation and Session Chair, WASD Conference , 2012, 2013, 2014, 2018, 2019. 

2. Outstanding Reviewer for World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development in the 

Emerald Literati Network 2015 Awards for Excellence. 

3. Contribution of Journal Quality Award, Investment Management and Financial Innovation Journal (2018).  

4. Contribution of Journal Quality Award, Insurance Markets and Companies (2018). 

5. Contribution of Journal Quality Award, Banks and Bank Systems (2018).  

6. Reviewer Award, Financial Markets, Institutions and Risks (FMIR) Journal (2018).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://regionsar.ru/en/node/1501
http://regionsar.ru/en/node/1501
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 ملخص املنشورات: 19/1    
 

 اإلجمالي باللغة االنجليزية باللغة العربية البيان

 7 1 6 الكتب

 3 3 - فصول في كتب

 25 19 6 املجالت العلمية املحكمة

 25 25 - املؤتمرات العلمية

 60 47 12 اإلجمالي

 

  الكتب باللغة العربية:   19/2

 طرابلس ليبيا.الدار األكاديمية للنشر والتوزيع، ، نحو إطار نظري عام للمراجعة(، 2004نصر صالح محمد ) (1

 يبيا.ل –، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، غريان املحاسبة عن املرتبات واملعاشات الضمانية (،2006نصر صالح محمد ) (2

 ليبيا. –، الدار الجامعية للنشر، غريان دليل الطالب في املحاسبة اإلدارية (،2006نصر صالح محمد )  (3

 االردن. –ة االدارية، دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان الوجيز في املحاسب (،2015نصر صالح محمد ) (4

املسيرة للنشر والتوزيع، عمان  ، دارالتكلفة على أساس النشاط (،2015محمد مسعود الثعيلب، نصر صالح محمد ) (5

 األردن.

 األردن.  –دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان ، نظرية املراجعة(، 2015نصر صالح محمد ) (6

  باللغة اإلنجليزية:الكتب  19/3

1) Ahmad, N. and Handley-Schacher, M. (2008), Corporate Environmental Disclosure in Libya, Chapter in Business 

Excellence and Competitiveness in the Middle East and North Africa Book, Inderscince Ltd. 

2) Ahmad, N. and Gin (2011), Accounting and Auditing Standards in Libya, Chapter in African Entrepreneurship in Global 

Contexts: Enterprise Solutions for Sustainable Development, Inderscince Ltd. 

3) Ahmad, N and Ishwerf, A.  (2013), On the Use of Content Analysis Categories in Corporate Environmental Disclosure 

in Libya: Developing Up A Framework For Future Researches, Chapter (48) in Knowledge Economy Society Global and Regional 



Challenges of the 21 Century Economy, Cracow university of Economics: Faculty of Management and Foundation of the Cracow 

University of Economics, Cracow, Poland. 

4) Shaar, N., Ali, M, Hasnan, S. and Ahmad, N (Forthcoming), Accounting Theory.  

                                                                                                                                                                                                الدوريات باللغة العربية:   91/4

 

م مجلة العلو ، بشأن تنظيم مهنة املحاسبة واملراجعة في ليبيا 1973لسنة  116دراسة تحليلية انتقاديه للقانون رقم  (،2005نصر صالح محمد ) (1

   .175 -144(، ص ص 15ليبيا، العدد ) –، األكاديمية الليبية، طرابلس اإلنسانية

(، ص ص 4ليبيا، العدد ) –، غريان جامعة الجبل الغربيمجلة اإلفصاح االجتماعي من املنظور اإلسالمي )ترجمة(،  (،2007نصر صالح محمد ) (2

216- 292. 

مجلة مركز البحوث إمكانية تطبيق نموذج املصارف اإلسالمية على املصارف الليبية ، (، 2008نصر صالح محمد؛ يحى محمد عاشور ) (3

 .  78 -27(، ص ص 2ليبيا، العدد ) –، بنغازي االقتصادية

املسؤولية البيئية واإلفصاح البيئي من وجهة نظر مديري الشركات  (،2009اقور؛؛ علي مفتا  قرقد )نصر صالح محمد؛ فتحي رمضان امل (4

 .106 -86(، ص ص 2ليبيا، العدد ) –، األكاديمية الليبية، طرابلس مجلة العلوم اإلنسانيةالصناعية الليبية، 

وامل املفسرة لعزوف الطلبة عن اختيار مسار االمتحان الشامل الع (،2010نصر صالح محمد؛ فتحي رمضان املاقور؛؛ بشير عبدهللا بلق ) (5

ليبيا، –، جامعة مصراتة، مصراته مجلة الساتلملرحلة املاجستير: دراسة حالة بمدرسة العلوم اإلدارية واملالية بأكاديمية الدراسات العليا، 

 .177 -151(، ص ص 8العدد )

جامعة  -الطلبة في مرحلة املاجستير في العلوم املحاسبية في ليبيا: دراسة حالة كلية املحاسبةالعوامل املفسرة لتأخر  (،2013نصر صالح محمد ) (6

 .253-203ليبيا، ص ص  -، كلية االقتصاد والتجارة، جامعة املرقب، زليطنمجلة العلوم االقتصادية والسياسيةالجبل الغربي، 

 

                                                                                                                                     الدوريات باللغة اإلنجليزية: 5/ 19

 

1) Ahmad, N and Gao, S. (2004), Changes, Problems and Challenges of Accounting Education in Libya, International Accounting 

Education Journal, Vol. (13).  

2) Ahmad, N and Gao, S. (2005), Corporate Environmental Disclosure in Libya: a Study of Absence, Centre for Social and 

Environmental Accounting Research Journal, Vol, (25).         



3)  Efkerain, A. and Ahmad, N. (2008), Performance Measurement in the Libyan Engineering Sector, Journal of Economic 

Researches Center, Libya.  

4) Ahmad, N. and Mousa, F.  (2009), Political Economy Theory as an Explanation for Corporate Environmental Disclosure 

Practices in Libya, Journal of Planning Institute, Planning Institute, Tripoli – Libya, Vol. (3).   

5) Ahmad, N. and Efkerain, A. (2010), Legitimacy Theory as an Explanation for corporate Environmental Disclosure Practices: 

an Islamic Perspective, Al-Jadeed Journal, Centre of Social Studies, Tripoli – Libya.   

6)  Efkerain, A. and Ahmad, N. (2010), The Interplay between Strategic Management Accounting and Strategic Management: 

Case Studies from Libyan Public Sector, Al-Satel Journal, Musrata University, Musrata- Libya. 

7)  Ahmad, N. (2011), Corporate Environmental Responsibility and Disclosure: Libyan Managers’ Perceptions, Journal of 

International Business and Economic Affairs, Vol. (2), ECO-ENA: Economics & ECO-Engineering Associate, Inc., Canada.  

8) Ahmad, N. and Mousa, F.  (2011), Corporate Environmental Disclosure in Libya: A Little Improvement, World Journal of 

Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. 6 (1/2).  

9) Ahmad, N. and Mohmes, K. (2012), "The Response of Statutory Financial Auditors in Libya to Environmental Issues: An Initial 

and Exploratory Study", World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. 8 (4). 

10)  Zakari, M. and Ahmad, N (2014), The Role of Audit Evidence Source in Enhancing the Quality and Reliability of Libyan 

Auditor's Report, Review of Integrative Business and Economics Research (RIBER), Vol. 3 (1). 

11) Ahmad, N and Ishwerf, A.  (2014), Forces and Obstacles for Corporate Environmental Disclosure (CED) in Libya: Perspective 

of Stakeholders, Review of Integrative Business and Economics Research (RIBER), Vol. 3 (1).  

12) Ahmad, N. (2014), Attitudes of Accountants on Corporate Environmental Disclosure (CED) in Libya: A Review and Future 

Direction, World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. 10 (2). 

13) Ahmad, N. (2014), Using Hofstede -Gray Framework for Explaining Corporate Environmental Disclosure (CED) in Libya, 

International Journal of Innovation and Knowledge Management in   Middle East & North Africa, Vol. 3 (3/4). 

14) Ahmad, N. (2014), Independence of Libyan Accounting Bureau in the light of the Mexico Declaration on Independence of 

Supreme Auditing Institutions, Journal of Academy for Advancement of Business Research, Vol. 3 (1).   



15) Ahmad, N. and, Leftesi, A. (2014), An Exploratory Study of the Level of sophistication of Management Accounting Practices 

(MAPs) in Libyan Manufacturing Companies, International Journal of Business and Management, Vol. II (2), 2014. 

16) Ahmad, N. and Ben Daw, A. (2015), Compliance of AAOIFI Guidelines in General Presentation and Disclosure by Libyan 

Islamic Banks: Evidence from Gumhouria Bank, World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable 

Development, Vol. 11 (2), pp 9-99. 

17) Ahmad, N. and Atniesha, R. (2018), The Pecking Order Theory (POT) and Financing of Small and Medium Enterprises (SMEs): 

Insight into Available Literature in the Libyan Context, Financial Markets, Institutions and Risks, 2(4), 5-12. 24. 

18) Bachoo, T. and Ahmad. N., (2018), Exploring the Organizational Benefits and Implementation Challenges of Preparing an 

Integrated Report in Mauritius. Financial Markets, Institutions and Risks, 2(4), 101-109. 

19) Shaar, N., Ali, M, Hasnan, S. and Ahmad, N (2023), Factors Influencing Corporate Donations Among Shariah-Compliant 

Companies in Malaysia, Journal of Asian Finance, economics and Business, Vol. 10 (1) , pp. 145 -156. 

  ملخص املؤتمرات(:املؤتمرات العلمية: ) 19/6
 

Conference  Country Number of Papers 

BAFA (2004) UK 1                

WASD (2006) Italy 1                

WASD (2009) Bahrain 1                

EAA (2011) Italy 1                

WASD (2012) AUE 1                

Cracow University of Economics (2013) Poland 1                

WASD (2013) UK 2                

SIBR (2014) Malaysia 2                

ECO-ENA (2014) France 2                

IISES (2014) Turkey 1                

(ICBSGE) (2014) Greece 1                

ISIS-Paris (2014) France 1                

WASD (2014) Canada 1                

SIBR (2015) Malaysia 2                

SIBR (2015) Thailand 1                

WASD (2018) Switzerland 1                



IISES (2018) Greece. 1                

ESD (2018) Poland 1                

2018)-(ISC Russia 1                

WASD (2019) Canada 1                

WASD (2021) UK 1                

Total                 25  

 

1. Ahmad, N and Gao, S. (2004), The State of Corporate Environmental Disclosure in Libya, British Accounting Association 

Conference, York University, UK.  

2. Ahmad, N. and Handley-Schacher, M. (2006), Corporate Environmental Disclosure: a Literature Review and Research Agenda 

for Developing Countries, World Sustainable Development Conference, Naples University, Italy. 

3. Ahmad, N. and Mousa, F.  (2009), Corporate Environmental Disclosure in Libya: Steps Forward, World Sustainable 

Development Conference, Bahrain University, Bahrain.   

4. Ahmad, N and Gao, S. (2011), Corporate Environmental Responsibility and Disclosure in a Centrally Planned Economy – A 

Survey of Libyan Managers’ Perceptions, EAA Conference, Rome, Italy.  

5. Ahmad, N and Mohmes, K.  (2012), the Response of Statutory Financial Auditors in Libyan to Environmental Issue: An Initial 

and Exploratory Study, 10th International World Sustainable Development Conference, Dubai, UAE.  

6. Ahmad, N and Ishwerf, A.  (2013), On the Use of Content Analysis Categories in Corporate Environmental Disclosure in Libya: 

Developing Up a Framework for Future Researches, 5th international conference, Faculty of Management, Cracow University of 

Economics, Cracow, Poland.   

7. Ahmad, N. (2013), Attitudes of Accountants on Corporate Environmental Disclosure (CED) in Libya: A Review and Future 

Direction, 11th International World Sustainable Development Conference, London School of Economic and Political, UK. 

8. Ahmad, N. (2013), Using Hofstede -Gray Framework for Explaining Corporate Environmental Disclosure (CED) in Libya, 11th 

International World Sustainable Development Conference, London School of Economic and Political, UK.  

9. Ahmad, N and Ishwerf, A.  (2014), Forces and Obstacles for Corporate Environmental Disclosure (CED) in Libya: Perspective 
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