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 :التعليم والمؤهالت

 .2021دكتوراه في المحاسبة من جامعة براويجايا ماالنج اندونيسيا  -

 .2006ماجستير محاسبة األكاديمية الليبية بنغازي  -

 بنغازي 2001المعهد الوطني لإلدارة خريف  2001/2002بكالوريوس محاسبة  -

 :مؤهالت إضافية

   2014-2015 (PhD Pathway Program Limerick University)إيرلندا – برنامج مسار الدكتوراه بجامعة ليمريك -

 .2004-2003لصقر للحاسبات ، بنغازي ، شهادات في علوم الحاسب، كلية ا -

 .2015-2013شهادة في اللغة اإلنجليزية من مركز اللغات بجامعة ليمريك  -

 :الخبرة العملية والعضويات

 م.2009/  2008محاضر بأكاديمية الدراسات والعلوم الجوية  -

 م.2010-2008محاضر بالمعهد العالي للمهن الشاملة مصراتة  -

 م.2007/2008لإلدارة  محاضر بالمعهد الوطني -

 م.2007محاضر بمعهد الفندقة والخدمات السياحية  -

 م.2010-2006محاضر بمعهد أفريقيا للتعليم العالي والمتوسط  -

 م.2010محاضر بمعهد أبن الهيثم للتعليم والتدريب الثقني  -

 م.2008/2009مدرب بمركز البحوث واالستشارات االقتصادية جامعة مصراتة  -

 م.2009ربيع  -2007سبة بكلية االقتصاد. جامعة مصراتة خريف رئيس قسم المحا -

 م.2003رئيس قسم الحسابات والميزانية بالشركة العامة للقرطاسية ، بنغازي سنة  -

 /2005رئيس قسم متابعة األجهزة والشركات بإدارة الرقابة على اللجنة الشعبية للشعبية بجهاز التفتيش والرقابة الشعبية  -

 م.2006

رئيس وحدة التفتيش والرقابة بمطار مصراتة المدني التابعة إلدارة الرقابة على المنافذ باللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش  -

 م.2007 /2006الشعبية  والرقابة 

 م.2008المحاسبة والدراسات والتدريب بالشركة العربية لألعمال اإلدارية والقانونية  رئيس قسم -

 م.2007منذ  1443للمحاسبين والمراجعين القانونيين مقيد تحت رقم عضوية  النقابة العامةعضو  -

 م.2007خبير حسابي مقيد بسجل خبراء الجدول بمحكمة مصراتة االبتدائية واالستئناف منذ ربيع  -

 .2007/2013مدرب بمركز التدريب بالشركة الليبية للحديد والصلب  -
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 .2009،  عضو الجمعية الليبية لتنمية الموارد البشرية -

 .2011عضو الجمعية الليبية لحماية البيئة  -

 شهادات البرامج التدريبية

إدارة األعمال ، جامعة براويجايا ، ماالنج و دورة تدريبية تنفيذية حول "النشر في مجالت عالية التأثير" في كلية االقتصاد -

 . 2018يناير  إندونيسيا

براويجايا ، ماالنج إندونيسيا ، فبراير  االقتصاد واألعمال بالجامعة للبحوث األكاديمية" في كلية PLS" ورشة عمل حول -

2018. 

الجودة ، جامعة مصراتة  ورشة عمل حول "التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي" بكلية العلوم ، مركز ضمان -

 .2018أغسطس  07-08، 

 :جوائز وميداليات

عصر  للشباب: رؤية لشراكة إقليمية جديدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ فياالقتصادي األول  Brawijaya منتدى جائزة  -

 .2019يناير  25-24إندونيسيا ،  عدم اليقين، جائزة أفضل فكرة: الميدالية الفضية ، التي عقدتها جامعة براويجايا ، ماالنج

 :المؤتمرات والمنتدياتأوراق منشورة في 

 .للتعليم العالي وسوق العمل جامعة مصراتةالمؤتمر العربي األول ورقة مقدمة في  -

للشباب، الذي  االول رواد األعمال الشباب: دورهم في االستدامة ضمن االقتصاد الرقمي. المنتدى االقتصاديورقة بعنوان  -

 .2019يناير  25إلى  24ماالنج إندونيسيا ، من  عقدته جامعة براويجايا،

لمقارنة بين القطاعات الرابحة والخاسرة( ، ة لات اإلندونيسية )دراسة تجريبيعلى أداء االستدامة للشرك Covid-19 تأثير -

نوفمبر  4، كلية االقتصاد واألعمال ، جامعة إندونيسيا ، المنعقدة في  (2020) ,(ICS) المؤتمر الدولي حول االستدامة

2020. 

 باللغة االنجليزية:  المنشورات

• “The Mediating Effect of Strategic Posture on The Link between Organizational Culture and 

Sustainability Performance”.  

The link: http://www.iosrjournals.org/iosr jbm/pages/Vol.22Iss(6).html 

DOI: 10.9790/487X-2206080118 
 

• “The Impact of Corporate Governance on Sustainability Performance with Strategic 

Orientation as Intermediate Variable”.  

The link: www.ijebmr.com/link/579 
 

• “Investigating the Impact of Organizational Culture and Corporate Governance on 

Sustainability Performance with Strategic Posture as Mediating Variable”.  

The link: http://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijbm/article/view/154368  

            DOI: 10.24940/theijbm/2020/v8/i7/BM2007-048. 

• “COMPARISON ANALYSIS OF RISK-BASED CAPITAL (RBC) PERFORMANCE AND 

ITS EFFECT ON ISLAMIC INSURANCE PROFITABILITY IN INDONESIA AND 

MALAYSIA”.  

           The link: https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/4075 

            DOI: 10.26740/al-uqud.v3n2.p149- 160. 

• “Social Conflict In Contestation Of Indonesia Election”.  

The link: Social Conflict In Contestation Of Indonesia Election | Fauzi | The Journal of Society 

and Media (unesa.ac.id).  

           DOI : 10.26740/jsm.v3n2.p159-177 PDF 

 قام بتنفيذ البرامج التالية:الدورات التدريبية :   
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http://www.ijebmr.com/link/579
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مصراتة  ة( إشراف المعهد الوطني لإلدارة  دورة تدريبية بعنوان ) التخطيط المالي وإعداد الميزانيات التقديري ✓

 م.2007لصالح الشركة العامة للكهرباء

للمالية شعبية         دورة تدريبية بعنوان )الحساب الختامي( إشراف المعهد الوطني لإلدارة، لصالح اللجنة الشعبية  ✓

 م.2007مصراتة 

          دورة تدريبية بعنوان )التحليل المالي وإعداد التقارير المالية( إشراف المعهد الوطني لإلدارة   ✓

 م.2007مصراتة

مصراتة   دورة تدريبية بعنوان )برنامج االعتمادات المستندية ( مجموعة محاضرات بالمعهد الوطني لإلدارة  ✓

 م.2007لصالح الشركة العربية لالسمنت

ية بعنوان )االعتمادات المستندية ومستندات الشحن والتوريد وإجراءات فحصها( دورة تدريب ✓

مركز البحوث جامعة مصراتة ، لصالح المنطقة الحرة مصراتة. ضمن البرنامج  إشراف                 

 م.2008التدريبي

مصراتة ،          جامعة  دورة تدريبية في )المراجعة الداخلية في ظل المعايير الدولية(، إشراف مركز البحوث  ✓

 م.2009لصالح المنطقة الحرة مصراتة. ضمن البرنامج التدريبي

مصراتة ، لصالح الشركة الوطنية  دورة تدريبية في مجال )المحاسبة اإلدارية(، إشراف مركز البحوث جامعة  ✓

 م.19/03/2009 -14لثنمية االستثمار القابضة، خالل الفترة 

التجاهات الحديثة في تقييم نظم الرقابة الداخلية(، تحت إشراف مركز التدريب والتطوير برنامج تدريبي بعنوان )ا ✓

 م.09/12/2010-04بالشركة الليبية للحديد والصلب خالل الفترة من 

برنامج تدريبي بعنوان )معايير المحاسبة الدولية(، تحت إشراف مركز التدريب والتطوير بالشركة الليبية للحديد  ✓

 م.15/04/2010-03الفترة من  والصلب خالل

برنامج تدريبي بعنوان )المهارات المحاسبية الالزمة إلتمام العقود ودراسات الجدوى(، تحت إشراف مركز  ✓

 م.30/06/2010-19التدريب والتطوير بالشركة الليبية للحديد والصلب خالل الفترة من 

تقديرية والرقابة على التكاليف(، تحت إشراف مركز برنامج تدريبي بعنوان )التخطيط المالي وإعداد الموازنات ال ✓

 التدريب والتطوير بالشركة الليبية للحديد والصلب .

برنامج تدريبي بعنوان )اإلستراتيجية النقدية في إعداد وتحليل القوائم المالية ومراجعة البيانات المحاسبية(، تحت  ✓

 م.05/08/2010 – 24/07الصلب خالل الفترة من إشراف مركز التدريب والتطوير بالشركة الليبية للحديد و

برنامج تدريبي بعنوان )دراسة وتحليل تكاليف الجودة(، تحت إشراف مركز التدريب والتطوير بالشركة الليبية  ✓

 م.14/10/2010-02للحديد والصلب خالل الفترة من 

برنامج تدريبي بعنوان )األساليب الفنية للمراجعة الداخلية في ظل المعايير الدولية وتحليل وإدارة المخاطر  ✓

 5 -أكتوبر 21اإلثمانية(، تحت إشراف مركز التدريب والتطوير بالشركة الليبية للحديد والصلب خالل الفترة من 

 م.2012الحرث 

ي التخطيط التدقيق المالي(، تحت إشراف المعهد الوطني لإلدارة، برنامج تدريبي بعنوان )األساليب الحديثة ف ✓

 م.25/04/2013 – 21/04ضمن برنامجه التدريبي العام خالل الفترة من 

 شارك في تصميم وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية في المجاالت االقتصادية والمحاسبية األخرى. ✓
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Name: Mohamed Omar Abdulrahim     

Place / Date of birth:  Misurata / February 05, 1973 

ID (Passport Number): LK8R828L   

E-mail Address: acc.ser.ly@gmail.com 

Telephone Number: +218912653063 

 

   الخبرة العملية في مجال التدريس:

التكاليف، المحاسبة  تدريس المقررات التالية: ) مبادئ المحاسبة المالية، المحاسبة المتوسطة، محاسبة سبق له 

شركات األموال، محاسبة شركات األشخاص، تمويل  اإلدارية، تصميم النظم المحاسبية، محاسبة األقسام والفروع، محاسبة 

 الية، طرق البحث المحاسبي، تحليل القوائم المالية(.األموال العامة، الرياضة الم المشروعات الصغرى، محاسبة

  الخبرة العملية في مجال تصميم النظم وإعداد البحوث ودراسات الجدوى االقتصادية:

 دراسة جدوى اقتصادية متنوعة، حيث كانت أخر الدراسات على النحو التالي: 20قام بتنفيذ أكثر من  

ليبيا لصناعة المساكن والبيوت الجاهزة، كإحدى متطلبات هيئة دراسة جدوى اقتصادية إلنشاء شركة شروق  ✓

 م.2009/2010تشجيع االستثمار بوزارة االقتصاد سنة 

إعداد وتصميم النظام المالي واإلداري بشكل متكامل لشركة العماد لتجهيز المحالت التجارية شركة مساهمة ليبية،  ✓

 م.2012/2013سنة 

مليون دينار  18ع لصناعة األلواح المعدنية العازلة، بقيمة استثمارية تتجاوز دراسة جدوى اقتصادية إلنشاء مصن  ✓

ليبي، وذلك  بتعاون مع شركة شروق ليبيا لصناعة المساكن والبيوت الجاهزة فيما يخص توفير البيانات 

 م.2012/2013والمعلومات الالزمة إلجراء الدراسة، خالل سنة 

 .2017صويا لصالح المنطقة الحرة مصراتة دراسة جدوى إقتصادية لمصنع أعالف ال ✓

 العديد من درراسات الجدوى لمشاريع مختلفة داخل وخارج مدينة مصراتة. ✓

   الخبرة العملية في مجال األعمال المحاسبية:

عمل ضمن فريق تقييم شركة مصراتة للصناعات الغذائية، إلعداد دراسة التقييم المالي للشركة المقدم لهيئة  ✓

 التمليك.

م بإعداد الكثير من الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الخاصة والعامة باعتباره محاسب ومراجع قانوني، قا ✓

 م حتى اآلن.2007منذ سنة 

قدم عدد كبير من تقارير الخبرة الحسابية لهيئة محكمة مصراتة االبتدائية على اعتباره خبير حسابي مسجل   ✓

 م.2007ضمن خبراء الجدول، منذ سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curriculum 

Vitae 
 

Name: Mohamed Omar Abdulrahim  

Date and place of birth: 05/02/1973, Misurata, Libya 

Gender: Male 

Nationality: Libyan 

Address in Libya: Area of 9 July, Egzeer,No.376057, Misurata, Libya 

https://misrata.onwan.ly/376057 

Occupation: Lecturer at Misurata University, Accounting Department. 

E-mail Address: m.abdulrahim@misuratau.edu.ly    /   acc.ser.ly@gmail.com 

Telephone Number:  00218914363416 - (WhatsApp: +00218912653063). 

Education and Qualifications: 

- Doctoral in Accounting, Brawijaya University, Malang-Indonesia, January 2021 

- Master's degree in accounting, The Libyan Academy, Benghazi, 2006 

- B. Sc in accounting, 2001/2002, National Institute of Administration, Fall 2001, Benghazi 

Additional Qualifications: 

- Certificates in Computer Science, Saker College of Computers, Benghazi, 2003-2004. 

- Certificate in English language, Language Centre at Limerick University 2013-2015. 

Working experience and memberships: 

- Lecturer at Academy of Studies and Air-sciences, Misurata, 2008/2009. 

- Lecturer at Higher Centre of Polytechnic, Misurata, 2008/2010. 

- Lecturer at National Institute of Administration, Misrata 2007/2008. 

- Lecturer at Institute of Hostelry and Tourist Services, Misrata, 2007. 

- Lecturer at Africa Institute for Higher and Intermediate Education, Misurata 2006/2010. 

- Lecturer at Ibn Alhaytham Institute for Education and Technical Training, Misrata, 2010. 

- Head of Accounting Department, Faculty of Economics and business, Misurata, Fall 

semester 2007 to Spring semester 2009. 

- Chief of Accounting and Budget Department at the Stationery and Office Appliances 

General Company at Benghazi Branch in 2003. 

- Chief of Institutions and Companies Department, Administration of Monitoring the People's 

Committee of the Province in 2005 

- Chief of Inspection and Financial Monitoring Exits Control at Misrata Airport in 2006. 

- Member of General Syndicate of Libyan Accountants and Auditors registered under No. 

1443.   

- Certified Expert in the register of experts, Misurata Court of the First Instance and Appeal 

Court from 2007 until now. 

- Chief of Accounting Studies and Training Department at Al-Arabiya Company for 

Administrative and Legal Works.  

https://misrata.onwan.ly/376057
mailto:m.abdulrahim@misuratau.edu.ly
mailto:acc.ser.ly@gmail.com


- Trainer at Economic Research and Consultations Centre, 7th October University 2008/2009. 

- Trainer at Training Center of the Libyan Iron and Steel Company 2007/2013.  

- Member of Libyan Society of Human Resources Development, 2009. 

- Member of Libyan Society of Environmental Protection, 2011. 

Certificates of Training Programs  

- Executive training course on "Publishing in high impact journals" in faculty of economics 

and business, University Brawijaya, Malang Indonesia, January 2018. 

- Workshop on "PLS for Academic Research" in faculty of economics and business, 

University Brawijaya, Malang Indonesia, February 2018.  

- Workshop on "Strategic planning in higher education institutions" in faculty of Science, 

Quality Assurance Center, Misurata University, 07-08 August 2018. 

Awards and medals: 

- The First Brawijaya Youth Economic Forum: Vision for a New Asia-Pacific Regional 

Partnership in the Age of Uncertainty, Best Idea Award: Silver Medal, held by University 

Brawijaya, Malang Indonesia, 24th-25th January 2019. 

Conferences and Forums: 

- The 1st Arab Conference of Higher Education and Employment market, Misurata 

University. 

- Young Entrepreneurs: Their Role in Sustainability within the Digital Economy. The First 

Brawijaya Youth Economic Forum, Held by University Brawijaya, Malang Indonesia, 24th-

25th January 2019. 

- The Impact of Covid-19 on the Sustainability Performance of Indonesian Companies 

(Empirical Study on Winner and Loser Sectors Comparison), International Conference on 

Sustainability (ICS 2020), Feculty of Economic and Business, University of Indonesia, held 

on November 4, 2020. 

Publications 

- “The Mediating Effect of Strategic Posture on The Link between Organizational Culture 

and Sustainability Performance”. The link: http://www.iosrjournals.org/iosr-

jbm/pages/Vol.22Iss(6).html DOI: 10.9790/487X-2206080118 

- “The Impact of Corporate Governance on Sustainability Performance with Strategic 

Orientation as Intermediate Variable”. The link: www.ijebmr.com/link/579 

- “Investigating the Impact of Organizational Culture and Corporate Governance on 

Sustainability Performance with Strategic Posture as Mediating Variable”. The link: 

http://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijbm/article/view/154368 DOI: 

10.24940/theijbm/2020/v8/i7/BM2007-048. 

- “COMPARISON ANALYSIS OF RISK-BASED CAPITAL (RBC) PERFORMANCE 

AND ITS EFFECT ON ISLAMIC INSURANCE PROFITABILITY IN INDONESIA AND 

MALAYSIA”. The link: https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/4075 DOI: 

10.26740/al-uqud.v3n2.p149-160. 

- “Social Conflict In Contestation Of Indonesia Election”. The link: Social Conflict In 

http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/pages/Vol.22Iss(6).html
http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/pages/Vol.22Iss(6).html
http://www.ijebmr.com/link/579
http://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijbm/article/view/154368
https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/4075
https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsm/article/view/5492


Contestation Of Indonesia Election | Fauzi | The Journal of Society and Media (unesa.ac.id). 

DOI : 10.26740/jsm.v3n2.p159-177 PDF  

- “Toward Build a New Theory : Sustainable Institutional Performance Theory”. The link: 

(11) (PDF) Toward Build a New Theory : Sustainable Institutional Performance 

Theory (researchgate.net). DOI: 10.20935/AL2390 

- “Libya’s Female Unemployment Rate during the Covid-19 Pandemic, Compared with 

Previous Years”. The Link: Microsoft Word - BM2106-029 DONE 

(internationaljournalcorner.com). DOI No: 10.24940/theijbm/2021/v9/i6/BM2106-

029. 

-  “Organizational Culture, Governance Structure and Sustainability Disclosure Quality: 
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