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أوالً  :البيانات الشخصية
االسم  :عبد الرزاق رمضان علي شبشابة

Abdurrezagh Ramadan Ali Shabshaba

مكان وتاريخ الميالد  :طرابلس  -ليبيا – زاوية الدهماني .2791 /
الجنسية  :ليبي
الدرجة االكاديمية  :دكتوراه
التخصص الدقيق  :القيادة  /إدارة الموارد البشرية .
الدرجة العلمية  :أستاذ مشارك منذ 1111/21/2
القسم  :إدارة األعمال https://uot.edu.ly/eco/ba .
الكلية  :االقتصاد والعلوم السياسية https://uot.edu.ly/eco .
الجامعة  :جامعة طرابلس https://uot.edu.ly /
رقم الهاتف 11120700711090 - 11120727791709 :
البريد االلكتروني abdc72@gmail.com :
البريد اإللكتروني A.shabshaba@uot.edu.ly :
عنوان السكن  :ليبيا  -طرابلس – زاوية الدهماني .
الحالة االجتماعية  :متزوج  1 +أطفال
ثانيا ً  :السيرة الدراسية
 دكتوراه في القيادة –  – Singidunum Universityبلغراد –صربيا . 1122/1/9 -Thesis Title : "Processes and Relations in The Charismatic Leadership".
https://singidunum.ac.rs
 ماجستير – االدارة والتنظيم  -أكاديمية الدراسات العليا -ليبيا – .1112/9/9https://www.academy.edu.ly/
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 بكالوريوس – إدارة األعمال – كلية المحاسبة غريان – جامعة الجبل الغربي  -ليبيا –.2771

https://gu.edu.ly/faculty/accounting-gharyan

ثالثا ً  :السيرة الوظيفية
 -1جامعة طرابلس  /كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 عضو هيئة تدريس قار بقسم االدارة  /كلية االقتصاد والعلوم السياسية  /جامعة طرابلس /ليبيا منذ  1110حتى األن.
 رئيس مكتب المتابعة والتفتيش العلمي بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس -ليبيا .1120-1122 -
 رئيس اللجنة الدائمة للمفاضلة بين المتقدمين لوظيفة عضو هيئة تدريس بكلية االقتصادوالعلوم السياسية جامعة طرابلس – ليبيا 1122 -حتى .1121
 رئيس مكتب الجودة وتقييم األداء بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس  -ليبيا.1129-1120 رئيس قسم إدارة األعمال بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس  -ليبيا -.1121-1129
 وكيل الشؤون العلمية لكلية االقتصاد والعلوم السياسية  /جامعة طرابلس – ليبيا -منذ 1120/2/21وحتى .1120/21/22
 مدير تحرير مجلة االقتصاد والعلوم السياسية الصادرة عن كلية االقتصاد والعلومالسياسية جامعة طرابلس – ليبيا – منذ  1129حتى .1127
 عضو اللجنة العلمية العليا لبرنانج الدراسات العليا – قسم إدارة األعمال – كلية االقتصادوالعلوم السياسية – جامعة طرابلس –.1111
 -2قطاع التعليم الخاص
 المدير التنفيذي بالجامعة الليبية للعلوم اإلنسانية والتطبيقية (فرع قرقارش)  -طرابلس –ليبيا -منذ  1129/0/1حتى .1120/22/2
 رئيس جامعة القدس األهلية  -طرابلس – ليبيا -منذ  1129/21/2حتى .1120/22/0 عضو مجلس إدارة الجامعة الليبية للعلوم اإلنسانية والتطبيقية – طرابلس – ليبيا  -منذ 1120/9/29حتى 1120/22/2
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 -3االستشارات والتدريب
 مدرب في مجال اإلدارة والتنظيم منذ  1111حتى األن. رئيس مجلس إدارة الجمعية الليبية للعلوم االدارية – ليبيا -منذ  1120حتى األن. عضو بفرق التدقيق التابعة للمركز الوطني لضمان جودة المؤسسات التعليمية – ليبيا -.1120
 عضو مؤسس والمدير التنفيذي لمركز (( )DETAديتـا) لالستشارات والدراساتوالتدريب – منذ  1127حتى األن.
 شهادة ).1112 - Libyan Castle Human Development Club , (TOThttps://libyancastle.com .Tripoli-Libya
رابعا ً  :البحوث والدراسات العلمية المحكمة المنشورة (اإلنتاج العلمي المحكم المنشور)
 (قياس مستوى االلتزام التنظيمي في قطاع التعليم الخاص) – مجلة العلوم الشاملة –المعهد العالي للعلوم والتقنية  -السنة الخامسة – المجلد  -2العدد  -22مارس .1111
 (دور عمليات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية) – مجلة األستاذ الصادرة عننقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس – العدد  -20سنة .1111
 ( واقع تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف التجارية الليبية من منظور توصيات لجنةبازل  – ( BCBS 2006مجلة األستاذ الصادرة عن نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة
طرابلس – العدد  -20سنة .1111
 (مبادئ ومحددات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد اإلداري والمالي)  -مجلةاالقتصاد والعلوم السياسية الصادرة عن كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة
طرابلس -ليبيا – العدد .2112 -11
 (مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي من وجهة نظر الطالب /دراسة حالة عن كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس - )-مجلة االقتصاد
والعلوم السياسية الصادرة عن كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس -ليبيا –
العدد .2111 -11
 ) – (The Importance of Emotional Intelligence for Leadershipمجلةاالقتصاد والعلوم السياسية الصادرة عن كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة
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طرابلس -ليبيا – العدد .2111 -14
 ) – (Managing Chaos and Unforeseen Uncertaintyمجلة األستاذ الصادرةعن نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس – ليبيا -العدد السابع. 2114 -
 (منظومة تكنولوجيا المعلومات – إبداع يتطور إلى الخيال) – مجلة االقتصاد والعلومالسياسية الصادرة عن كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس – ليبيا – العدد
السادس .1111 -
خامسا ً  :المؤتمرات والندوات و ورش العمل
 ندوة حول (تنمية الصادرات في االقتصاد الليبي االمكانات واالتجاهات) – كلية االقتصادوالعلوم السياسية – جامعة طرابلس  -خالل الفترة من 1110/0/11-27
 ندوة حول (تشجيع االستثمار المحلي في ليبيا اإلمكانات واألهداف)– كلية االقتصادوالعلوم السياسية – جامعة طرابلس  -خالل الفترة من .1110/21/22-21
 ورشة عمل حول (واقع االقتصاد الليبي التحديات وفرص النجاح) – كلية االقتصادوالعلوم السياسية – جامعة طرابلس  -في 1121/22/11
 ورشة عمل حول (التحكيم وأثره في العقود اإلدارية وعقود االستثمار) – المؤسسةالدولية للتحكيم التجاري والدولي بالتعاون مع الجامعة الليبية للعلوم اإلنسانية والتطبيقية
والمركز الوطني لدعم القرار  -في .1129/21/20
 ندوة حول (السياسات االقتصادية واألدوات الفعالة لتحسين السيولة في السوق الليبي) ,كلية االقتصاد والعلوم السياسية  -جامعة طرابلس – .1120
 ندوة حول (االقتصاد العراقي الراهن في ظل تحديات جائحة كورونا "كوفيد– )"27-جامعة اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم) األهلية عبر تقنية ).1112-1-29 –)FCC
 مؤتمر بصمة التغير ( , )29مصفوفة الموارد البشرية الرقمية ودورها في بناء األداءالمؤسسي لتحقيق اإلبداع واالبتكار في المؤسسات " :األداء الرقمي خارطة الطريق" –
 – 1112-1-10/12فندق المهاري – طرابلس ليبيا.
 ورشة عمل حول (تحديد االحتياجات التدريبية وقياس عائد التدريب) – د.محمدالفاعور -1112-1-12 -فندق المهاري – طرابلس – ليبيا.
 ورشة عمل حول (القيادة الرشيقة والتخطيط واستشراف المستقبل بمنظور إدارةالمخاطر) -د.أحمد الشقران – 1112-1-12 -فندق المهاري – طرابلس – ليبيا.
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 ورشة عمل حول (دور الذكاء العاطفي في القيادة) – أ.أسامة الموسي-1111-1-10 -فندق المهاري – طرابلس – ليبيا.
 ورشة عمل حول (االبتكار واالبداع في المؤسسات الريادية) – د.عبدالقادر الفاسي – -1112-1-10فندق المهاري – طرابلس – ليبيا.
سادسا ً  :المقررات التي تم تدريسها خالل المسيرة التعليمية
 بحوث العمليات  1,2باإلضافة إلى المتقدمة (لمرحلة البكالوريوس والماجستير) إدارة الموارد البشرية (لمرحلة البكالوريوس والماجستير) إدارة العمليات اإلنتاجية (لمرحلة البكالوريوس والماجستير) مبادئ التسويق (لمرحلة البكالوريوس) إدارة التسويق (لمرحلة البكالوريوس) إدارة الخطر والتأمين (لمرحلة البكالوريوس) إدارة الجودة الشاملة (لمرحلة البكالوريوس) مبادئ إدارة األعمال (لمرحلة البكالوريوس)سابعا ً  :خدمة المجتمع
 عضو مؤسس لـ "قصر الثقافة زاوية الدهماني". مقترح (إعادة تأهيل نظام التعليم في ليبيا). مقترح لحل األزمة الليبية ( من أجل مجتمع ليبي آمن). مقترح إنشاء ( المركز الليبي للحوكمة). مقترح إنشاء (المركز الليبي للدراسات االستراتيجية والمستقبلية).ثامنا ً  :اللغات
 اللغة العربية (اللغة األم). اللغة االنجليزية بمستوى جيد جدا محادثة قراءة وكتابة.( دراسة لمدة ثالثة سنوات في الواليات المتحدة االمريكية أكاديمي).
English Language Center Seattle. https://www.els.edu/destinations/seattle/

-

University Of Nebraska. https://www.unl.edu/

-

 اللغة الصربية بمستوى جيد محادثة قراءة وكتابة.أخر تحديث 2321/38/33
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