
 

 

 

 

 .... الذاتيةالسيرة 

 عبدالنبي عبدالله محمد مؤمن  -أ

 م   البيضاء 5/1/1191

 الحالة االجتماعية / متزوج 

 ض 71419البطاقة الشخصية /

 ـ  ليبيا  --العنوان /البيضاء

 عناوين البريد االلكتروني 

abdallh.m.abdulnabi@ius.edu.ly 

qa@ius.edu.ly 

 2557955592 -2508748290هاتف /  

 المؤهالت العلمية  :

 ) ماجستير الفلسفة( 

 ) ليسانس الفلسفة( 

 ) الدكتوراه المهنية في إدارة الجودة 

 اإلسالميةمدير مكتب ضمان الجودة وتحسين األداء بجامعة السيدمحمد بن علي السنوسي. 

 السميد محممد بمن علمي  جامعمة-كليمة أصموا المدين اإلسمالمية بقسمم الفلسمفة بتدريس  أةعضو هي

 م  7119اإلسالمية السنوسي 

  م7112منذ عام واالعتماد الوطن العربي عضو في مجلس ضمان الجودة 

  مدقق لدى المركز الوطني لضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية  

 العالي الليبية لدي وزارة التعليم معتمد مدرب 

 مجلمس االعتمماد المدولي للدراسمات واألبحما  ممن دولية في قيمادة التنميمة المسمتدامة الرخصة ال

 االقتصادية والسياسية واالستراتيجية بالشرق األوسط

 في )إدارة الجودة (مار البريطانية لالدكتوراه المهنية من كلية د 
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  الجامعات االفرواسيوية  إتحادعضو في في 

  7112ي من عام بنغاز جامعة-مركز البحو  واالستشارات فيباح. 

 

 

  

 

 فيما يخص السيرة الذاتية بمجاا الجودة 

عمممان( تحممت مجلممس ضمممان الجممودة واالعتممماد  األردن-جامعممات العربيممةالاتحمماد  فممي عضممو(

 م 7112منذ عام الوطن العربي 

  7119وحتم  عمام  7117مجاا الجودة بمؤسسمتين تعليميتمين جامعمة عممر المختمار منمذ العمام 

 بجامعة عمرالمختار. األداءمؤسس لمكتب ضمان الجودة وتقييم عضو 

 م 7171شهر يوليو مدقق لدى مركز ضمان الجودة وتقييم األداء 

  جامعمة السميد محممد  –أصموا المدين  بكليمة اإلسمالميةالجودة بقسمم الفلسمفة وحدة ضمان منسق

 م7119 بن علي السنوسي اإلسالمية

 جامعمة السميد محممد بمن علمي  –أصموا المدين  بكليمة األداءالجمودة وتحسمين  ضمان رئيس قسم

 .م7117. السنوسي اإلسالمية

مدير مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بجامعة السيد محمد بن علي السنوسمي اإلسمالمية  ممن  ●

 وحت  االن   7117- 1-1شهر 

 من خارج ليبيا   وورش العمل المتحصل عليها  . 

 األردن- ( مممن اتحمماد الجامعممات العربيممة األكاديميممةللبممرام   الممذاتي ورشممة عممما فممي ) التقممويم 

  7112الوطن العربي .بمجلس ضمان الجودة واالعتماد اشراف )عمان ( تحت 

 ورشممة عممما تحممت إشممراف اليونسمميف جامعممة الكممانتري االسممبانية بخصمموص معممايير ضمممان

 م7112وتطوير جامعات الشرق األوسط )تونس (

 

 

 



 ورش عمل عن طريق الزوم دولية 

ورشة عما ينظمها مجلس الجودة واعتمماد الجامعمات  العربيمة بخصموص المنهجيمة والمعمايير ●

 عن طريق المعاما االفتراضية علي تحسين جودة التعليم . ASICالمحددة لالزمة العتماد 

ورشة عما بخصوص معاما التأثير العربي  وكيفية ادراج المجالت العلميمة أتحماد الجامعمات  ●

 العربية عمان .

 . المحليةورش العمل 

  ورشة عمما فمي )الدراسمة الذاتيمة وكتابمة تقمارير التمدقيق المداخلي ( ممن مكتمب ضممان الجمودة

 م7117وتقيم األداء بجامعة عمر المختار 

  ورشة عما بخصوص )ثقافمة الجمودة وتجويمد العمليمة التعليميمة ( مكتمب ضممان الجمودة وتقميم

 م7111األداء بكلية التربية بجامعة عمر المختار 

  ورشة عما بخصوص )التقييم البرامجمي للدراسمات العليما (مكتمب ضممان الجمودة وتقميم األداء

 بجامعة عمر المختار كلية الهندسة .

  ورشة عما في تحسين وتطوير آليات ضمان الجودة واعتمماد المؤسسمات التعليميمة والتدريبيمة

(7112) 

  ورشمة عمما )تقيميم الحماالت النفسمية واالجتماعيممة ( ممن مركمز البحمو  واالستشمارات جامعممة

 م 7112بنغازي 

وم الطبيعيممة لممالع أبحمما  هيممأةم عممن طريممق 7171ورشممة عممما بعنمموان )التفكيممر( أ سممطس   ●

 جمعية الجودة والتميز في التعليم .–والتكنولوجيا

أ سمطس  17(لميم التقليمدي للتعلميم االلكترونمي االنتقماا ممن التع آلياتورشة عما بخصوص ) ●

 م 7171

 

 

 واآلمممااديات حممورشممة عممما بخصمموص المجممالت العلميممة المحكمممة الليبيممة بممين متطلبممات والت ●

 م .7171أكتوبر 1

 .7171ديسمبر 77بخصوص أهمية الجودة بقطاع التعليم الطبي ورشة عما ●

محمماور ورشممة العممما بخصمموص الجممودة فممي التعلمميم الجممامعي ودور تقنيممة  بأحممدالمشمماركة  ●

عمن طريمق مكتمب  7171-2-15المعلومات فمي الجامعمات المحليمة والعربيمة )الواقمط والطممو  (

 التعاون الدولي جامعة عمر المختار ) قوقا ميت (



جامعممة طبممرق بخصمموص  -المشمماركة بورشممة عممما لمنتممدى التعلمميم العممالي والبحمم  العلمممي  ●

 م .7171سبتمبر  77)جودة وكفاءة  التعليم العالي ( عبر برنام  الزوم بتاريخ 

المشمماركة بورشممة عممما بأحممد المحمماور الخاصممة بتصممنيف الجامعممات العربيممة ودور مكاتممب ●

 م 7171ن الدولي جامعة عمر المختار التعاون الدولي برعاية مكتب التعاو

 صمناعة التحموا الرقممي  –ورشتي عمما تحمت عنموان إدارة منصمة موديما للتعلميم االلكترونمي

 أتحاد الجامعات العربية عبر تطبيق زوم . 7171-11-72-77باستخدام منصة مودا 

  تصممنيف التعريممف بورشممة عممما بخصمموصQS   الممدولي للجامعممات العربيممة تنظمميم جامعممة

 م  عبر تطبيق زوم .7177يناير -11بنغازي 

  ورشة عما بخصوص مادة التفكير الناقد بجميط التخصصات اإلنسمانية بجامعمة عممر المختمار

 .اإلسالمية قسم الفلسفة  اآلدابكلية 

 إلدارة العاممممة م ا77177-79ورشمممة عمممما بخصممموص )المكتبمممات الرقميمممة ( قسمممم المكتبمممات

 بالجامعة .

 

 

 

  التعممرف -المورقي وااللكترونمي  4ورشمة عمما بخصموص أهميمة الجمودة وتعبئمة النمموذج رقمم

 علة معايير االعتماد المؤسسي وكيفية تشكيا فريق االعتماد المؤسسي  كمعد لهذة الورشة .

 دورات متحصل عليها 

 ) مكتب ضمان الجمودة وتقميم األداء بكليمة دورة بخصوص )تحسين وتطوير البرام  األكاديمية

 .فريق من الجمعية العمومية للجودة بمصر 7111الطب البشري 

  جامعممة  -لبحممو  واالستشممارات ل( مركممز المختممار  اإلداريممة)تنظمميم وإدارة الشممؤون  فمميدورة

 .عمر المختار

 جامعة عمر المختار اللغة االنجليزية من مركز البحو  واالستشارات فيدورة . 

  وزارة التعلمميم عممن  –الليبيمةدورة إعمداد مممدربين لرفمط كفمماءة أعضماء هيممأة تمدريس بالجامعممات

لبحمو  جامعمة ا م مركمز7171-11-71-11مركمز التطموير المؤسسمي –طريمق أدارة الجامعمات 

 بنغازي

  االمانمة العاممة التحماد الجامعمات العربيمة ممط –المشاركة في برنام  تطوير القيمادات الجامعيمة

 م 7171شهر ديسمبر    ARELENالتعاون الجامعات االوربية 



 م عبمر تقنيمة 7171ديسمبر-7-9حوا .تحسين ترتيب الجامعات العربية  دورة تدريبية لاللسكو

يمة والثقافمة اللجنمة الوطنيمة للترب –التواصا عن بعد )عبر الزوم(برعايمة وزارة التربيمة والتعلميم 

 والعلوم . 

 

 

 

 

 

 العضويات  

  م7112منذ عام واالعتماد الوطن العربي عضو في مجلس ضمان الجودة 

 عضو في في إتحاد الجامعات االفرواسيوية 

 عضو في جمعية الفلسفة الليبية 

 مؤتمرات 

حضممور المممؤتمر الرابممط بعنمموان :مسممتقبا جممودة التعلمميم والتممدريب  بممين التوجهممات العالميممة  ●

 . . عن طريق الزوم 7171مارس 12والتنفيذ المحلي )البحرين( 

كانون األوا ديسممبر برعايمة -9-1الفترة المؤتمر الدولي الثال  للوعي االستراتيجي والحوكمة ●

 ألردنية الهاشمية .اتحاد الجامعات العربية المملكة ا

-11-77-79-71لممؤتمر الممدولي األوا فممي الجهممود الليبيممة فمي تفسممير القممران الكممريم وعلمموم ا ●

 م 7171

قسممم الفقممه واصممولة كليممة مالمم   اإلمممامفممي الجهممود الليبيممة فممي مممذهب  األواالمممؤتمر الممدولي  ●

 7177الشريعة والقانون 

 ندوات 

الجمعيمة الليبيمة للجمودة والتميمز  العالي في ضوء جائحة كورونامتطلبات التعليم " ندوة بعنوان ●

 .  في التعليم 

التعماون ممط الجمعيمة الليبيمة ة والتحموا الرقممي شمركة نسمي  بندوة بخصوص الجامعات الليبيم ●

 للجودة والتميز في التعليم .



قسممم الفلسممفة االسممالمية كليممة أصمموا الممدين الجامعممة  الفلسممفي   التسمماؤاأهمية نممدوة بخصمموص ●

 .في أحد محاورها كمشار  السنوسية 

 

 

   الملتقيات

عممن طريممق المركممز المموطني لضمممان جممودة مؤسسممات التعلمميم العممالي  –للجممودة  األواالملتقممي ●

 م باستضافة جامعة بنغازي 7171-11-.7.2التدريبيةوالمؤسسات 

المداعي الهيئمة العلميمة للبحم  العلممي –الملتقي الثال  لمدراء مكاتب الجودة بالجامعات الليبيمة  ●

-11-1والجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم بالتعاون مط جامعة  سبها عمن طريمق المزوم –

 م 7171

المداعي الهيئمة العلميمة للبحم  العلممي –الملتقي الرابط لمدراء مكاتب الجودة بالجامعات الليبيمة  ●

-9-1فندق دار السمالم  –والجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم بالتعاون مط جامعة طبرق –

 م17-7171

فبرايمر -11الملتق  التدريبي )الذكاء االصطناعي وأثمره علم  تحقيمق أهمداف التنميمة المسمتدامة ●

 دولة مصر عبر تطبيق زوم مدينة نصر القاهر م 7177

 األبحاث العلمية 

 م 7171بح  بعنوان ) إشكالية العنف بين الفلسفة والعلم والدين ( مجلة اإلرادة العلمية نوفمبر ●

( مجلمة البحمو  واالستشمارات أخمتالف القميم وجاذبيمة الشمر  -بح  بعنوان ) لمما أكمون طيبما   ●

  بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي اإلسالمية . بمركز أحمد الشريفالعلمية 

 ورقات علمية 

 بقسم الفلسفة بكلية أصوا الدين –أهمية التساؤا الفلسفي السياسي والثقافي ●

 لتنمية المستدامة . لدولة  مصر ملتق  الذكاء االصطناعي وأهميتة  -فلسفة الذكاء االصطناعي ●

 

 

 تم حضورها محاضرات علمية  

م عممن طريممق برنممام  زوم المركممز 7171-17-12محاضممرة "مبممادق القممانون الممدولي البيئممي  ●

 الديمقراطي العربي 



عمن طريمق برنمام  زوم  7171-17-15محاضرة "نظريات الجغرافيا السياسية وقوة المدوا"  ●

 المركز الديمقراطي العربي 

عمممن طريمممق برنمممام  زوم  م7171-17-19محاضمممرة "واقمممط ومسمممتقبا التغيمممرات المناخيمممة ( ●

 .المركز الديمقراطي العربي 

-17محاضرة "المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة في ظما التحموا الرقممي  ●

 عن طريق برنام  زوم المركز الديمقراطي العربي  م17-7171

عمممن طريمممق برنمممام  زوم المركمممز  م7171ديسممممبر -71محاضمممرة "الدبلوماسمممية المعاصمممرة ●

 .مقراطي العربي الدي

 مواد قمت بتدريسها 

 . الفلسفة المعاصرة ●

 فلسفة التاريخ . ●

 7-1المنطق  ●

 مدخا العقيدة والفلسفة اإلسالمية. ●

 

 

 

 

 

  

 . إعدادهاالحقائب التدريبية التي تم  

 . حقيبة العرض والتواصا 

 4حقيبة توصيف البرنام  ألبرامجي نموذج رقم. 

 4ألبرامجي االلكتروني  رقم  حقيبة توصيف البرنام. 

 . حقيبة إعداد الدراسة الذاتية وكتابة التقرير الداخلي 

 . حقيبة تدريب المجموعات الصغيرة 

. حقيبة تدريب المجموعات الكبيرة 



. حقيبة آليات االعتماد المؤسسي 

 . حقيبة آليات االعتماد البرامجي 

 . حقيبة إعداد الخطة اإلستراتيجية 

 إعداد الخطط التشغيلية  والجداوا الزمنية .كيفية يبة حق 

 التكليفات الوظيفية 

منممذ  فمي جامعمة عممر المختماربوحمدة المحفوظمات وشمؤون الطلبمة بكليمة الصميدلة  7117كلمف ●

 م7117تأسيسها   

  م7112 جامعة عمر المختار -كلية الصيدلةبقسم الدراسة واالمتحانات لكلف رئيس 

 م 7115 جامعة عمر المختار -مسجا كلية الصيدلة 

  منمذ تأسيسمه  عممر المختمار بجامعمة األداءلمكتب ضممان الجمودة وتقيميم  اإلداريةمدير الشؤون

 م7119-.م7117

 

 

 

 المخوا بالتوقيط والتصديق علي شهادات التخرج وكشوف الدرجات الجامعية والماجستير

 . 7119- 7112جامعة عمر المختارب

  اللجان التي كلف بها 

  م 7119ال  7117 من كلية الصيدلةبلجنة االمتحانات 

 7111ال  7119 جامعة عمر المختار -كلية العلومبلجنة االمتحانات . 

  فمي تفسمير القمران وعلوممة رئيس اللجنة التحضيرية للممؤتمر المدولي االوا فمي الجهمود الليبيمة

7171 . 

 بح  الليبية  لل هيئةال -مركز األبحا  والدراسات اإلسالمية  لالفتتا التحضيرية   لجنةال

 7177العلمي.

  7177جنة إعداد دليا جامعة السيد محمد بن علي السنوسي اإلسالمية عضو ل 

 7177مال  . ة مؤتمر الجهود الليبية في مذهب اإلماماللجنة  التحضيري 



  . 7177لجنة تجهيز المكتبة االلكترونية بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي اإلسالمية 

 

 


