
 
 

  ةـــيرة الذاتيــالس
 
 
 عبدالجليل عبدهللا عبدالجليل محمد :سماإل

 زله 1963 :تاريخ ومكان الميالد
 طرابلس. :الحالية اإلقامة

 صربياهندسة كهربائية جامعة بلغراد /  ةدكتورا :المؤهل العلمي
، وعضو بوزارة التعليم اتيجياتواإلستر  بإدرة التخطيط رصد وتحليل البيانات والمؤشراترئيس قسم  الوظيفة الحالية:

  .جامعة الزيتونة بكلية الهندسةهيئة تدريس 
 .ستاذ مشاركأ الدرجة العلمية:

 0941424-091 رقم الهاتف:
 aabdljalell@gmail.comالبريد االلكتروني: 

 
 المؤهالت العلمية:

 

 م.2001عة بلغراد /صربيا هندسة كهربائية جام ةدكتورا 
  م.1992ماجستير هندسة الكترونية جامعة نوتنقهام/بريطانيا 
  م.1989كاديمية العسكرية رومانيا دبلوم علوم الحاسب اآللي ال 
  م1987سابقا(  الفاتحطرابلس )لكترونية جامعة بكالوريوس هندسة الحاسب اآللي كلية الهندسة النووية واإل. 

 اللغات
 قراءة وكتابة ومحادثة.  اللغة العربية 
 نجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.إل اللغة ا 
 .)اللغة الصربية محادثة )دون المتوسط 
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 :داريةإلا الوظائف
 ن م إلى اآل2007 فبرايرالفترة من  -:والا أ

 -لى:إباإلضافة  عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة جامعة الزيتونة
 م إلى 2018من شهر ديسمبر بوزارة التعليم واإلستراتيجيات بإدارة التخطيط اترصد وتحليل البيانات والمؤشر قسم  رئيس

 ن.اآل
  م.2017أكتوبرم إلى 2013من شهر نوفمبر كاديمي بالسفارة الليبية ببلغراد/صربياأملحق 
  ربية لضمان وعضو لجنة إدارة الشبكة الع ،لمركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبيةامدير عام

 .م2013 أكتوبرلى إم 2012من ديسمبر جودة المؤسسات التعليمية 
  م2012 أكتوبرم إلى 2007من فبراير جودة المدير إدارة معادلة المؤهالت العلمية بمركز ضمان. 

  م2007 ينايرلى إ م1988 فبرايرالفترة من  -:اا ثاني
 -:ليعلى النحو التا التصنيعو موظف بالجهاز المركزي للبحوث 

 

 م إلى شهر 2003مدير إدارة النظم اإللكترونية وعضو لجنة إدارة بمركز الدراسات والتصاميم الهندسية من شهر يناير
 م.2006 ديسمبر

 .م2006م إلى شهر ديسمبر 2003لجنة العلمية بمركز الدراسات والتصاميم الهندسية من شهر ينايربالعضو  -
 م.2006 ديسمبرم إلى شهر 2003شهر أكتوبربحوث والتصنيع من عضوا الجنة العلمية بالجهاز المركزي لل -
 .م2006ديسمبر م إلى 2005عضو لجنة التخطيط والمتابعة بالجهاز المركزي للبحوث والتصنيع من مايو  -

  م.2002م إلى ديسمبر2002رئيس قسم الموجات و القياسات بإدرة النظم اإللكترونية من شهر يناير 
 م.2001م إلى أكتوبر 1996يا من مايو دراسة الدكتوراة في صرب 
 م.1996م إلى إبريل 1993رئيس قسم التتبع و القياسات عن بعد بإدارة النظم اإللكترونية من فبراير 
  م.1992م إلى أكتوبر 1990 سبتمبردراسة الماجستير ببريطانيا من 
  م1990 سبتمبرلى إ م1988فبرايرلكترونية من مهندس بقسم القياسات عن بعد بإدارة النظم اإل. 

 فرق العمل( اللجان و )طات االنش
  المكلف بإستيفاء بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء حول إغالق المدارس بسبب جائحة كوروناالتعليم فريق وزارة رئيس 

 .م2021
 م2020 المنسق الوطني لإلختبارات الدولية. 
 2019 باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 2030دامة للهدف الرابع للتنمية المست رئيس فريق إعداد التقرير الوطني-

 .م2020
  بوزارة التخطيط. 2030للتنمية المستدامة عضو فريق إعداد التقرير الطوعي 
  م2019 ،م2020 م،2021للسنوات عضو فريق إعداد الخطة التنفيذية لوزارة التعليم. 
 م.2019لسنة إعداد التقرير اإلحصائي لمؤشرات التعليم فريق  رئيس 



 سنة  لمرحلتي التعليم الساسي والمتوسط بالمركز الوطني لضمان الجودة رئيس لجنة إعداد الئحة معادلة المستويات الدراسية
 م. 2019

  م.2013 أكتوبر إلى م2012رئيس اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهالت الجنبية من ديسمبر 
  م.2012م إلى نوفمبر 2007لجنبية من فبرايراللجنة الدائمة لمعادلة المؤهالت اومقرر عضو 
 2010-2008 رئيس فريق التدقيق الخارجي البرامجي لبرامج أكاديمية الدراسات العليا . 
 2013-2008 مدقق خارجي لضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي. 
 م,2013-2008 عتماد المؤسسات التعليميةمركز ضمان جودة واب أدلة معايير الجودة واإلعتماد ومراجعة عضو لجنة وضع 
 ( لمركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية.م2017-2012لجنة وضع الخطة اإلستراتجية ) عضو 
 وضمان الجودة لعدة  والخارجي المشاركة والقيام بالعديد من الدورات التدريبية وورش العمل في مجال التدقيق الداخلي

 مؤسسات تعليمية.

 -التدريبية: الدورات
  منظومة إدارة المعلومات التعليمية(EMIS)  م.2019تونس 
 معهد اليونسكو الدولي للتخطيط التربوي واإلدارة ، التدقيق الخارجي وضمان الجودة في التعليم العالي(IIEP) طرابلس ،

 م.2008
 صفات والمعايير القياسية و مركز ضمان جودة المركز الوطني للموا 9001بناء نظام إدارة الجودة في التعليم وفقا لنظام االيزو

 م.2007واعتماد مؤسسات التعليم العالي. طرابلس 
  م.2007بناء نظام الجودة والتدقيق الداخلي في مؤسسات التعليم العالي. ايرلندا 
 م2004مايو مركز التدريب بالجهاز المركزي للبحوث والتصنيع  .تنمية المهارات القيادية لإلدارة العليا. 
 م2004 يوليومركز التدريب بالجهاز المركزي للبحوث والتصنيع   .تقييم أداء العاملين . 
 م2004 سبتمبر مركز التدريب بالجهاز المركزي للبحوث والتصنيع .تنمية مهارات التفاوض وإبرام العقود. 

 

 
 التوقيع:_________________ 


