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اوالً البيانات الشخصية
أسامة ابوالقاسم عبدهللا موسى
ليبيا
 1901 / 0 / 0طرابلس
7910022241 / 7980112280
استاذ محاضر
osama.musa1973@gmail.com
oousama2004@yahoo.ca

ثانيا ً  :المؤهالت العلمية
تاريخ الحصول عليه مكان الحصول عليه
جامعة طرابلس
8712 /70 / 11
جامعة طرابلس
8770 /70 / 17
جامعة طرابلس
 1992ربيع

التقدير
ممتاز
جيد جدا
جيد

ثالثا ً  :الخبرة العملية
 1التدريس في التعليم المتوسط
من  8778الى 8772
 8التدريس في التعليم العالي
من  8772الى 8781
رابعا ً  :الجهات التي سبق التعامل معها
معهد االنعتاق المتوسط للمهن الشاملة
معهد بيان جربة المتوسط للمهن الشاملة
كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس ( طرابلس)
كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس ( جفارة)
كلية العلوم االدارية والمالية ( طرابلس /السياحية)
جامعة الرفاق االهلية للعلوم االنسانية والتطبيقية
الجامعة الليبية للعلوم التطبيقية واالنسانية (تاجوراء )

 8778الى 8775
 8775الى 8772
 8772الى 8781
 8779الى 8717
 8772الى 8718
 8717الى 8718
 8712الى 8787

خامسا ً  :اللغات
اللغة العربية
1
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المحادثة
الكتابة
القراءة

1
8
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المحادثة
الكتابة
القراءة

جيد جدا ً
ممتاز
ممتاز
اللغة االنجليزية

سادسا ً  :الدورات التدريبية
 1دورة في الحاسب االلي ( اوفيس )
متوسطة في
االنجليزيةوريادة االعمال
اللغةالصغرى
المشاريع
دوراتفي ادارة
 8دورة
 1دورة متوسطة في اللغة االنجليزية
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متوسط
متوسط
متوسط

8717
8779
8715

سابعا ً  :البحوث العلمية
التقنيات الحديثة واثرها علي تطوير نظم االتصاالت االدارية
( دراسة ميدانية على االدارة العامة لمصرف االمة ) رسالة ماجستير جامعة
طرابلس 8770
واقع تطبيق الصيرفة االلكترونية واثرها على جودة الخدمات االلكترونية
دراسة ميدانية على مصارف الجمهورية والتجاري الوطني والصحارى
اطروحة دكتوراة جامعة طرابلس 8712
الحكومة االلكترونية بين حتمية التحول ومعوقات التطبيق
ورقة علمية منشورة مجلة كلية االقتصاد جامعة بني وليد العدد السابع 6102
دور إعادة هندسة العمليات االدارية في الرفع من رضا الزبائن
دراسة ميدانية على مصرف الصحارى 8781

ثامنا ً  :االهتمامات
 1متابعة اخر اخبار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 8المطالعة كتب االدب والشعر والفقه االسالمي (المالكي)
 1متابعة وممارسة الرياضة

