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التعليم:

دكتوراه بمجال نظم المعلومات جامعة براد فورد_ بريطانيا 2005م ،ماجستير تقنية المعلومات جامعة نيوكاسل_ بريطانيا

1997م ،بكالوريوس علوم حاسوب كلية العلوم _جامعة طرابلس_ ليبيا .1987

الخبرررة المهنيررة:

رئيييس لجنيية اداره الهيليية العاميية للمعلومييات المكلف/التبعييية رئاسيية الييو ار  ، 2016_2012رئيييس منظميية

طي يرابلس القديم يية للتنمي يية ،2017_ 2016عض ييو مجل ييس ل ييورر بلدي يية طي يرابلس المركي ي  ،2017_2015رئ يييس قس ييم عل ييوم الحاس ييوب
ورئيييس اللجنيية العلمييية إلداره قسييم علييوم

الحاسييوب  -مدرسيية العلييوم ايساسييية  -أكاديمييية الد ارسييات العليييا -طيرابلس 2007م،

عضييو

هيلة تدريس بصفة استاذ مشارك كلية تقنية المعلومات قسم هندسة البرمجيات  -جامعة طرابلس.

العضويات الفنية:
عضو اللجنة المكلفة بقرار من و ير التخطيط المفوض لحكومة الوفاق الوطني رقم( )27لسنة  2016م بشأن ما تحقق من االهداف
االقتصادية واالجتماعية والسياسية عن التنمية االلفية في ليبيا واعداد تقرير بالخصوص عن الفتره من 2015-1990م ،عضو اللجنة
المكلفة من امين عام اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم بقرار( )22لسنة 2015م يعداد مقترح لتطوير االرليف الوطني
الليبي ،عضو اللجنة التسييرية لبرنامج الخدمات االلكترونية (لتطوير استراتيجية ليبيا اإللكترونية) المكلفة بقرار رقم ( )283لسنة
2013م من قبل الحكومة الليبية المؤقتة.

عضو فريق اإللراف على االستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار المكلفة بقرار رقم( )5من مجلس التخطيط الوطني

( ،)2013عضو اللجنة المكلفة من و ير االقتصاد لوضع مسوده مشروع قانون المعامالت االلكترونية والجريمة االلكترونية لصالح
مشروع لبكة ليبيا للتجاره ( ،)2013عضو اللجنة الفنية لدراسة النواحي التقنية واللوجستية آللية تنفيذ (انتخابات المؤتمر الوطني
وانشا

مفوضية االنتخابات) المكلفة من قبل نائب رئيس مجلس الو ار

بالحكومة الليبية االنتقالية بكتاب رقم( 44المؤرخ

 ،)2011/12/05عضو اللجنة الفنية لحصر وتقييم المشاريع الوطنية للمعلومات المكلفة بقرار رقم ( )35لسنة 2012م من قبل

رئيس مجلس الو ار بالحكومة الليبية االنتقالية ،عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الليبي الدولي حول الحكومة االلكترونية الذي انعقد

بطرابلس في الفتره  15-14يوليو 2012م،

ورش العمل
-

ورلة عمل البنك الدولي -بنا دولة قوية وفعالة ،مع مسا لة المواطنين والشركات ،وسياده القانون ،يونيو 2015
ورلة عمل البنك الدولي -بنا دولة قوية وفعالة وخاضعة للمسا لة :تجارب مختاره ،أغسطس.2015،
ورلة عمل البنك الدولي -إعاده بنا مؤسسات الدولة الليبية :الخطوات ذات ايولوية والشروط المسبقة ،مايو.2016 ،
ورلة عمل البنك الدولي -دور الحوكمة اإللكترونية في إعاده بنا الدولة الليبية ،نوفمبر .2016
ورلة عمل البنك الدولي -الحوار بين القطاعين العام والخاص ديسمبر .2016
ورلة عمل البنك الدولي -إعاده التفكير في إداره الموارد البشرية في اإلداره العامة الليبية ،مايو .2017 10
ورلة عمل حول المهارات اإلدارية ؛ (مهارات القياده والتخطيط والتنظيم  ،حل المشكالت ومهارات اتخاذ الق اررات.
ورلة عمل حول مهارات السلوكية؛ (إداره الوقت ،التحفي  ،وبنا فريق العمل وكتابة التقارير ومهارات االتصال والعرض.
ورلة عمل حول ايدا وإداره الموارد البشرية؛ (التوظيف واختيار ايلخاص المناسبين ،وتحديد ووضع مؤلرات ايدا
الرئيسية ( )KPIوتحديد احتياجات التنمية والتخطيط).

-

ورلة عمل حول مكافحة الجرائم اإللكترونية ،التي ينظمها مكتب المساعده التقنية وتبادل المعلومات ( )TAIEXمن
المفوضية ايوروبية.

-

ورلة عمل حول قانون حماية البيانات والحكومة اإللكترونية ،التي ينظمها مكتب المساعده التقنية وتبادل المعلومات
( )TAIEXالتابع للمفوضية ايوروبية.

-

ورلة عمل نظمتها المحفوظات الوطنية في كيو (المملكة المتحده) عن (الحفاظ على وثائق وتعامل مع اإلدارات
الحكومية ..الخ).

-

ورلة عمل نظمتها االحصا ات الوطنية في ( Titchfieldالمملكة المتحده) عن (بيانات التصور ،وتبادل البيانات بين
اإلداره الحكومية ...الخ).

-

ورلة عمل حول إداره المعرفة ومحتور البوابة االلكترونية التي نظمتها لركة كي بي ام جي بي .في (المملكة المتحده).
ورلة عمل نظمها مكتب سنترال  statistiekدي  Voorفي دن هاغ (هولندا) حول (متطلبات الحد ايدنى إلنتاج
اإلحصا ات الرسمية  ،والتعداد االفتراضي ...،الخ).

-

ورلة عمل نظمتها المحفوظات الوطنية في  )Coblence (DEعن (التطور التاريخي ،والمبادئ القانونية وأهداف
االستراتيجيات  ...،الخ).

-

ورلة عمل نظمتها المحفوظات الوطنية في دن هاغ (هولندا) حول (التشريعات ايرليفية ،واالتصال مع الو ارات ...،الخ).

