السي ــرة الذاتي ــة د .أسامة نورالدين الفزان

االسـم :أسامة نورالدين الفزان
تاريـ ــخ الميالد 1964 :طرابلس ،ليبيا.
البلد :ليبيا
العنوان :هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا  /طرابلس.
رقـم الهاتف++218-91-0270271 :
ر
اإللكبونosama64@qaa.ly , al-fezani@hotmail.com :
البيد
ر

المؤهالت العلمية:
ر
اإللكبونية ،جامعة درسدن التقنية ) ،(TU Dresdenألمانيا.1996 ،
دكتوراة هندسة :التقنية والصناعات
ر
هندسة المعدات اإللكبونية ،جامعة درسدن التقنية ،ألمانيا.1989 ،
ماجستب:
ر
الدراسة الجامعية :كلية الهندسة الكهربائية ،جامعة درسدن التقنية  /ألمانيا.
الدرجة األكاديمية :أستاذ مشارك.

اللغات:
اإلنجلبية (جيد).
العربية (اللغة األم) ،األلمانية (بطالقة)،
ر

لخبة الوظيفية:
ا ر
ر
وحت تاريخه
2020/07
ر
وحت تاريخه
2020/04
2020/07 - 2018/12
2018/4 - 2013/12
2016/3 - 2013/12
2018/12 - 2014/1
ر
وحت تاريخه
2014/1
2011/2 - 2009/12
2011/2 - 2010/1
2007/11
2009/8 - 2007/6
2007/11 - 2003/6
2003/5 - 1998/5
1998/5 - 1997/2

ر
المعايب المرجعية االكاديمية الوطنية
للمشوع الوطت إلعداد
المدير التنفيذي وعضو اللجنة العليا
ر
( / )NARSوزارة التعليم.2020 ،
رئيس اللجنة االستشارية بالمركز الوطت لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية .2020
ر
لمؤشات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  /هيئة أبحاث العلوم الطبيعية
الليت
إستشاري بالمرصد
ر
والتكنولوجيا.
مدير عام المركز الوطت لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
رئيس اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهالت العلمية األجنبية.
عضو مجلس إدارة الشبكة العربية لضمان جودة التعليم العال .ANQAHE
عضو مجلس إدارة مجلس ضمان الجودة واالعتماد ف اتحاد الجامعات العربية.
مدير إدارة ضمان الجودة :مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية ،المجلس الوطت للتطوير االقتصادي.
رئيس اللجنة الفنية بمركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية ،المجلس الوطت للتطوير االقتصادي.
عضو هيئة تدريس كلية الهندسة ،قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية ،جامعة غريان.
مدير إدارة ضمان الجودة :مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العال.
ر
وااللكبونية ،المعهد العال للتقنية الصناعية،
عضو هيئة تدريس ورئيس قسم التقنية الكهربائية
النجيلة/طرابلس.
ر
ر
هب ،الشكة العامة لإللكبونات.
مدير مصنع ألواح الدارات المطبوعة والمجا ر
ر
مهندس باإلدارة العامة لإلنتاج والهندسة ،ر
الشكة العامة لإللكبونات.

مجاالت االهتمام الرئيسة:
ر
اتيج ،التطوير المؤسس ،الحوكمة.
ضمان الجودة واالعتماد ف التعليم ،التخطيط اإلسب ر

الشهادات الفنية والمهنية:





المدربي :حوكمة ر
الشكات ومجالس اإلدارة  /معهد المدراء ومعهد الحوكمة ،اإلمارات العربية .2013/10
تدريب
ر
ر
لمدربي المعتمدين ) 2009 (IBCTفرع الشق األوسط وشمال أفريقيا/
مدرب معتمد (المستوى التمهيدي) ،المجلس الدول ل
ر
القاهرة (المركز القوم لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية ،وزارة التعليم العال ،مرص).
تدريت عن بعد ،المعهد الدول لتخطيط التعليم ( IIEPاليونسكو) ،ضمان الجودة بمؤسسات التعليم
شهادة تدريبية :برنامج
ر
العال.2008/12/23 - 10/5 ،
ر
مدقق نظم إدارة الجودة (British Standard – Lead Auditor Course )ISO 2000:9000
كبب
شهادة تدريبية ر
.2006 Institute
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عضوية اللجان الفنية واإلستشارية:
























استشاري بالمجلس الوطت للتطوير االقتصادي  /إدارة التطوير المؤسس وبناء القدرات (فريق اعداد دليل الحوكمة ف
التعليم).2020 ،
عضو لجنة إعادة هيكلة الجامعات ،وزارة التعليم .2019
ر
معايب ضمان الجودة واالعتماد بالمؤسسات التعليمية ،المركز الوطت لضمان جودة واعتماد
اإلشاف عىل إعداد أدلة وإجراءات
ر
المؤسسات التعليمية والتدريبية:2016 ،
عضو اللجنة الفنية لوضع اإلطار العام للدبلومات المهنية ،المعهد الوطت لإلدارة.2013 ،
عضو لجنة دراسة التعليم التقت وتطويره ،وزارة التعليم العال والبحث العلم.2012 ،
والتمب.2012 ،
عضو مؤسس المجموعة الليبية للجودة
ر
استشاري ضمن القائمة المعتمدة من قبل شبكة المحيط الهادي للجودة  APQNوالشبكة العربية لضمان جودة التعليم العال
 ANQAHEوشبكة أسيا  /والشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة ف التعليم العال .2019-2011 ،INQAAHE
عضو فريق عمل ر
مشوع إعداد أدلة اإلجراءات اإلدارية للجهاز اإلداري ف ،المجلس الوطت للتطوير االقتصادي.2010-2009 ،
عضو اللجنة العليا لمتابعة تجميع وصياغة وإعداد المناهج والمقررات الدراسية العلمية بمؤسسات التعليم العال ،اللجنة
الشعبية العامة للتعليم العال ،مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العال.2009-2008 ،
عضو اللجنة الفنية لوضع الخطة الدراسية ومقررات مواد قسم إدارة الجودة (المركز العال للمهن اإلدارية والمالية .)2008
البامج األكاديمية ،نموذج
عضو فريق إعداد نموذج تدقيق المؤسسات التعليمية ،نموذج رقم ( ،)1وفريق إعداد نموذج تدقيق ر
رقم ( ،)2مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العال.2008 ،
للبنامج األكاديم والمقررات الدراسية ،مركز ضمان جودة واعتماد
عضو فريق إعداد نموذج المتطلبات
والمعايب األكاديمية ر
ر
مؤسسات التعليم العال.2008 ،
عضو اللجنة الفنية لتطوير برنامج الدراسات العليا /إدارة الجودة الشاملة (معهد التخطيط .)2007 -
رئيس لجنة المنابعة العداد دليل مقررات مناهج التعليم العال ،مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العال.2007 ،
عضو اللجنة االستشارية لضمان الجودة بمركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العال (اعداد دليل ضمان جودة واعتماد
مؤسسات التعليم العال).2009/8 – 2007/6 ،
لخريج المعاهد المهنية العليا األهلية.2009-2007 ،
رئيس اللجنة المركزية الختبارات المعايرة
ر
عضو لجنة إعداد ر
مقبح دليل ضمان الجودة واالعتماد من الوثيقة الوطنية لضمان الجودة ،اللجنة الشعبية العامة للتعليم
العال.2006/12 – 2006/1 ،
عضو لجنة إعداد الوثيقة الوطنية لضمان الجودة ف التعليم العال.2005/12 – 2005/6 ،
عضو اللجنة المركزية لجودة التعليم العال.2007-2005 ،
التحضبية لمؤتمر الجودة للسنوات 2006 ،2005 ،2004 ،بطرابلس ،الجمعية الليبية للجودة.
رئيس اللجنة
ر
عضو مؤسس وعضو اللجنة الشعبية للجمعية الليبية للجودة .2002
ر
عضو فريق التأهيل لنظام االيزو ( ،)ISO 9000:2000ر
الشكة العامة لإللكبونات.2003 –2000 ،
ر
عضو اللجنة العليا للجودة ر
لإللكبونات.2003 –1998 ،
بالشكة العامة

الخبة ف مجال التدقيـق (المراجعة) بمؤسسات التعليم العال:
ر
 مدير التدقيق ألول عمليات التدقيق ر
الت تمت بمركز ضمان جودة وإعتماد مؤسسات التعليم العال :2009 -2008
امج) ،كلية صقر للحاسبات  /بنغازي (مؤسس) ،جامعة
الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية  /بنغازي (مؤسس وبر ر
طرابلس األهلية (مؤسس) ،جامعة هانيبال  /طرابلس (مؤسس) ،أكاديمية الدراسات العليا (مؤسس) ،جامعة الرفاق /
امج).
امج) ،جامعة طرابلس األهلية (بر ر
طرابلس (بر ر

الخبة ف مجال التدريب:
ر
ر
االشاف عىل إعداد وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل (الجامعات ومدارس التعليم األساس والثانوي) ومنها:
تطبيق نظم إدارة الجودة حسب متطلبات المواصفة  ،ISO 9000بناء نظام داخىل لضمان الجودة واالعتماد بمؤسسات التعليم
ر
الخارج،
للبنامج األكاديم والمقررات الدراسية ،التدقيق الداخىل ،التدقيق
العال ،إعداد نموذج المتطلبات
والمعايب األكاديمية ر
ر
بناء وقيادة فرق العمل ،مهارات العرض والتقديم ،إعداد الدراسة الذاتية لضمان الجودة واالعتماد بمؤسسات التعليم العال /
ر
ر
ر
ومنسق
مدقق
اتيج بمؤسسات التعليم العال  /التعليم االساس والثانوي ،تأهيل
التعليم االساس والثانوي ،التخطيط االسب ر
ر
ر
الجودة بمؤسسات التعليم العال ،تأهيل مدقق ومنسق الجودة بمدارس التعليم االساس والثانوي.
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حضور العديد من الدورات التدريبية وورش العمل أهمها:
















ر
اتيج وإجراءات ضمان الجودة الداخلية .برنامج تمبوس ،كلية كورك الجامعية إيرلندا وجامعة
ورشة عمل "التخطيط االسب ر
إليكانتا ،إسبانيا و الهيئة الوطنية السويدية للتعليم العال ،تركيا .2014/108/24-21
البيطان ،لندن.2014/02/28-24 ،
ورشة عمل "ضمان الجودة ف التعليم التقت والفت والمهارات" ،المجلس الثقاف ر
ر
التدبب إل الحكامة ف الجامعات بمنطقة الشق األوسط وشمال إفريقيا)،
المؤتمر اإلقليم حول (وضع نموذج لالنتقال من
ر
المنظمة االسالمية ر
للببية والثقافة والعلوم ،الرباط.2014/02/5-4 ،
ر
االسباتيجية ،ر
اإلشاف المال والمساءلة  -الريادة -
برنامج تطوير المدراء :أربعة أجزاء (الحوكمة ،مجلس اإلدارة ،القيادة
دن.2013 ،
تطوير التخطيط)  -معهد الحوكمة ومعهد المدراء ،ر
تدريت (القيادات الدولية الزائرة) كليات المجتمع والتعليم التقت ف الواليات المتحدة ،مكتب الشؤون التعليمية
برنامج
ر
والثقافية بوزارة الخارجية األمريكية بالتعاون مع المجلس الوطت للتطوير اإلقتصادي.2011/2 ،
المدربي (المستوى التمهيدي) ،رإشاف المجلس الوطت للتطوير االقتصادي وتنفيذ المركز القوم لتنمية قدرات
دورة تدريب
ر
أعضاء هيئة التدريس والقيادات  /وزارة التعليم العال (مرص) ،طرابلس.2009/06 ،
ورشة عمل تأسيس الهيئات الوطنية لضمان الجودة واالعتماد .تنظيم وزارة التعليم العال سوريا والشبكة العربية لضمان
الجودة ف التعليم العال  ،2009/4دمشق.
ورشة عمل .1 :تقييم هيئات ضمان الجودة واالعتماد .2 ،التقييم الفعال .تنظيم الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة
أبوظت.
وهيئة االعتماد بدولة اإلمارات ،خالل المؤتمر الدول لهيئات ضمان الجودة 2009/3
ر
ورشة عمل اإلطار العام لضمان الجودة ف التعليم العال بالدول العربية تنظيم الشبكة العربية لضمان الجودة ف التعليم
العال بمقر جامعة الدول العربية ،القاهرة.2008/11/03-02 ،
تدريت عن بعد ،ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العال .تنظيم المعهد الدول لتخطيط التعليم (التابع لمنظمة
برنامج
ر
اليونسكو) بالتعاون مع الشبكة العربية لضمان الجودة ف التعليم العال .2008 /12/23 – 11/06
ورشة عمل بناء نظم إدارة الجودة حسب متطلبات المواصفة  ISO 9001-2000ف المؤسسات التعليمية )  ،(IWA2مركز
والمعايب القياسية ،طرابلس.2007 ،
ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العال والمركز الوطت للمواصفات
ر
ورشة عمل بعنوان "مناهجنا الجامعية  -الجودة والتنافسية " ،مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العال وهيئة
ضمان الجودة ف بريطانيا ( )QAAجامعة طرابلس.2007/07/12-11 ،
ورشة عمل ضمان جودة المناهج ف جامعاتنا ف ضوء التجارب العالمية ،مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العال
وهيئة ضمان الجودة ف بريطانيا ( )QAAجامعة طرابلس .2007/5/15-14
والمعايب
الطت (مجلس التخصصات الطبية والمركز الوطت للمواصفات
دورة إنشاء نظم إدارة الجودة ف التعليم
ر
ر
القياسية)  ،2007طرابلس.
ر
ر
عدة ورش عمل بناء نظام الجودة حسب متطلبات المواصفة األيزو –  ،9001الشكة العامة لإللكبونات.2002-1999 ،
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