
 " ةـــذاتيالرية ــــسال" 

 املعلومات الشخصية 

  عادل عبد العزيز سلطان: م ــــــــــــــــــــــاالس

 درنة 21/12/2791: تاريخ ومحل الميالد

 ليبي:   ةــــــــــــــــــالجنسي

 متزوج:  ة االجتماعية ــالحال

 عضو هيأة تدريس:  ة ـــــــــــــــــالوظيف

 بنغازي    كلية االقتصاد والتجارةجامعة :   لـــــــان العمـــــمك

     00218925576478/  00218915576478:            (واتس- فايبر) النقال

ADELSULTAN4@YAHOO.COM  :          الــــبريد االلكتروني 

 الت ـــــــــــــــاملؤه 

 دور الحوكمة اإللكترونية في ترشيد قرارات االئتمان وأثارها على األداء المالي  بعنوان " اإلعمال إدارة في دكتوراه

  .1122عام  في المصارف التجارية الليبية"

 دراسة  -العوامل المؤثرة على سعر السهم في سوق األوراق المالية المصري بعنوان " ماجستير إدارة أعمال

 .1122ميدانية" عام

  1112مالية  إدارةماجستير 

  2772بكالوريوس محاسبة 
 

  اخلربة العملية 

 الوظيفة الجهة الفترة
10/10/0101 أمينالشركة الليبية الضمانية للت   المدير التنقيذي 

10/10/0100  عضو لجنة مراقبة مصرف الوحدة 

10/10/0101حتى 0102/ 10/10 أمينالشركة الليبية الضمانية للت  الماليالمدير    

حتى تاريخه 10/10/0102 أمينالشركة الليبية الضمانية للت   مدير إدارة إعادة التأمين 

10/10/0112إلى 10/00/0112 ةشركة الجوف للتقنية النفطي   أخصائي شؤون مالية 

10/12/0112 إلى 10/10/0110 ةشركة الجوف للتقنية النفطي   منسق التكاليف ومراقبة المخزون 

10/10/0110 إلى 10/12/0110 ةشركة الجوف للتقنية النفطي   رئس قسم الدفع 

11/10/0110 إلى 10/01/0221 ةشركة الجوف للتقنية النفطي   محاسب 
ينللتأم الضمانية الليبية الشركة 01/07/2017حتى تاريخه الحوكمة دليل مشروع اعداد لجنة عضو   

االجتماعي الضمان صندوق 2017/05/01 حتى تاريخه نة تنفيذ الخطة االستراتيجيةعضو لج   

النفطية للتقنية الجوف شركة 2001/2002/2005 الميزانيات أقفال   

النفطية للتقنية الجوف شركة 2005/2006/2007 المراجعين الخارجيين على الردود   

النفطية للتقنية الجوف شركة 2006/2007 الجرد لجان في المشاركة   

0111 إلى 1993 النفطية للتقنية الجوف شركة   لحةمص مع مالية تسويات لجان في المشاركة 
والضمان الضرائب  
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  األكادمييةاخلربة : 

 الصفة الجهة الفترة

حتى تاريخه 10/01/0102  عضو هيأة تدريس جامعة بنغازي 

0112-11/12/0102 البيضاء -جامعة عمر المختار   عضو هيأة تدريس 

0220 – 0222 بنغازي - لإلدارة القوميالمعهد    عضو هيأة تدريس 

 

 يفحماضرات  إلقاء : 

ـ تقييم أ. مالية  ـاستثمار  إدارة - إدارة محافظ استثمارية - أساسيات إدارة تأمين - إدارة مشتقات مالية -إدارة مالية متقدمة )

 ـالتمويل  فيالكمية  األساليب عمليات مصرفية - المصارف إدارة - أساسيات تمويل الشركاتـ  الماليالقوائم والتنبؤ تحليل 

 ( محاسبة ضرائب - إداريةمحاسبة  ـمحاسبة متوسطة  ـمحاسبة مالية 

 ونشر مقاالت علميةضور مؤمترات ح : 

الخامس ( النشر في العدد  1111آليات الحد من المخاطر االلكترونية و دورها في تحسين أمن نظم العمل المصرفي )  .2

 .للعلوم االقتصادية و السياسية  مجلة الرؤيةل

(النشر  1112اثر مؤشرات المالءة المالية على األداء المالي ـ دراسة تطبيقية على شركات التأمين الليبية ) ديسمبر  .1

 ( لمجلة االمتياز لبحوث االقتصاد و اإلدارة . 1في المجلد الخامس العدد ) 

تطبيقية في بورصة األوراق المالية المصرية خالل الفترة من  ةدراستأثير المؤشرات المالية على أداء السهم ـ  .2

 ( لمجلة جامعة بنغازي العلمية . 1( العدد ) 23( النشر في المجلد )  1112) نوفمبر  1127الى  1112

( مشاركة بالمؤتمر الوطني لتحسين  1112التأمين الصحي و دوره في تحسين إدارة خدمات الرعاية الصحية ) يوليو  .3

 .و تطوير الخدمات الصحية 

متطلبات الحوكمة االلكترونية وآليات ادارة المخاطر المصرفية بالتأكيد على مخاطر االئتمان في البنوك الليبية  .2

  . علمية كلية التجارة جامعة قناة السويسالمجلة الالنشر في ( 1122)

المجلة العلمية كلية التجارة جامعة  النشر في  (1122أثر تطبيق الحوكمة على مؤشرات أداء البنوك التجارية الليبية) .2

 . قناة السويس

 1122المحاسبة اإللكترونية في الشركات المتوسطة في مركز البحوث جامعة القاهرة  .9

 بنغازي -3/1112المالية  شهر  األوراقسوق  فيللشركات المساهمة المدرجة  المالي دور المحلل .2

 بنغازي-2/1119المالية  األوراقسوق  فياالستثمار  أساسيات .7

 طرابلس 3/1112شهر  في األول للمراجعين الوطنيالمؤتمر  .21

 لمحاسبياجمعية الفكر  إشرافالقاهرة تحت  -1/1112شهر  فيمحاسبة التكاليف  في العلميالمؤتمر  .22

 

  : جيد جدًااستخدام احلاسوب واالنرتنت 
 

 اللغة االجنليزية : جيد 

 

 


