Khaled Jebril Abuzayan
Born in Tripoli, Libya on 4/11/1969
Married + 2 Kids
Address: 3 Ain Zara, Tripoli, Libya.
ACADEMICALLY,

• High school Certificate, 1986/87.
• Bachelor in Physical Education, Faculty of Physical Education, Tripoli University,
1991.
• Master degree in Physical Education, Faculty of Physical Education, Tripoli
University, 2002. (Rank Excellent).
• Ph.D. in Biomechanics, school of sport and exercise sciences, faculty of sciences
LJMU, UK 2010.
• Student of the Month at the CSLI in April 2005.
Canadian Second Language Institute. www.csli.com, Vancouver, BC, Canada
• MPhil and Ph. D. in biomechanics, Liverpool John Moores University.
www.ljmu.co.uk Liverpool, United Kingdom.
• TOFEL certificate in 2005, Vancouver, BC, Canada.
• Selected as a foreign (overseas) postgrad student for evaluating the LJMU
2008/2009.
• Volunteered in conference held at the LJMU 2008
• Attended and gained intensive skills in IT, Maths (MATLAB), Endnotes, Mendeley,
SPSS, SIMI Motion and others.
• Expert in Biomechanics and recommended from by the LJMU supervisors and
peer professors in:
• VICON http://www.vicon.com/
• QUALYSIS http://www.qualisys.com/
• EMG
http://www.btsbioengineering.com/BTSBioengineering/Surfaceemg/BTSF
REEEMG300/BTS_FREEEMG300.html?gclid=CIfOwaBya8CFcVe3wodvRWvcg
• RS scanhttp://www.rsscan.com/
• SIMI Motion http://www.simi.com/en/
• AMTI http://www.amti.biz/
• Kistler http://www.kistler.com/

COURSES AND CAREER

•
•
•
•
•
•
•

Biomechanics
Motion science
Walking and textures
Motion analysis
Statistics in Mathematical Sciences
Quotation and referencing in scientific research
Methodology in Mathematical Sciences

LIBYA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interpreter English/ Arabic for Language Direct 2006/2010, Liverpool, United
Kingdom.
Partner in Biomechanics Revolution Team, LJMU, 2006/2010.
Head of coaching Department at Faculty of physical Education and Sport
Sciences, Tripoli University, Tripoli, Libya 2012.
Head of Studying and examining Department organizer at the coaching
Department at Faculty of physical Education and Sport Sciences, Tripoli
University, Tripoli, Libya 2011/2014.
Head of Quality Department at Tripoli University, Tripoli, Libya 2012.
Chair of conferences seminars: 1st conference of sport sciences CSS 2013,
Tripoli, Libya.
Chair of conferences seminars: 1st conference of sport sciences CSS 2013,
Misurata, Libya.
Chair of conferences seminars: ICSS 2014: XII International Conference on
Sports Science. London, United Kingdom.
Certified from Paediatric Emergency First Aid, Liverpool, UK 2010.
Advisor with Mendeley referencing program, since 2012.

PUBLICATIONS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Many Published paper in the Tripoli University scientific journal since 2010.
Accepted paper in ECSS, 2011 didn’t attend due to revolution war
ECSS (European Congress of Sport Sciences( , Liverpool, UK
Participated (published paper) in the Pre-Olympic Congress on sport
sciences and computer sciences in sport, Liverpool, UK, 2012
Participated (published paper) in international Conference on
Physical Education and Sport Science, Rome, Italy, Sept 2012.
Participated (2 published paper) in International Conference on Sport
Science, Lucerne, Switzerland, May, 2013.
Accepted 2 papers in ECSS 2013 ECSS (European Congress of Sport
Sciences( Barcelona, SPAIN 26-29/6/2013. (didn’t attend)
Participated (2 published paper) in ICSS 2013 ICSS (International
Conference on Sports Science) Istanbul, Turkey 5-6/12/2013.
Participated (2 published paper) in ICSS 2014 ICSS (26th International
Conference in Sports Science) Athens, Greece 5-7/5/2014.

•

Participated (2 published paper) in ICSS 2014 ICSS (International
Conference on Sports Science) London, united kingdom 26-27/5/2014.

PRESENTATIONS, CAREER AND OTHER ACTIVITIES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Many presentation about Mendeley reference’s management program (as
Mendeley advisor);
Experience and facts about LJMU Alumni at Liverpool, UK 2014;
Interpreter English/ Arabic for Language Direct 2006/2010, Liverpool, United
Kingdom.
Partner in Biomechanics Revolution Team, LJMU, 2006/2010.
Head of coaching Department at Faculty of physical Education and Sport
Sciences, Tripoli University, Tripoli, Libya 2012.
Head of Studying and examining Department organizer at the coaching
Department at Faculty of physical Education and Sport Sciences, Tripoli
University, Tripoli, Libya 2011/2014.
Head of Quality Department at Tripoli University, Tripoli, Libya 2012.
Chair of conferences seminars: 1st conference of sport sciences CSS 2013,
Tripoli, Libya.
Chair of conferences seminars: 1st conference of sport sciences CSS 2013,
Misurata, Libya.
Chair of conferences seminars: ICSS 2014: XII International Conference on
Sports Science. London, United Kingdom.
Certified from Paediatric Emergency First Aid, Liverpool, UK 2010.
Advisor with Mendeley referencing program, since 2012.
Manger of international championship of free diving spear fishing 2003 (13
countries), Tripoli, Libya;
Running Mendeley courses for scientific researchers at many universities e.g.
the Libyan academy and university of Tripoli
Supervising 3 M.Sc. students to gain the masters in sport sciences;
Member of the Head committee in the 1st international conference in
physical education and sport sciences. http://www.sps-pe.edu.ly/index.php.
University of Tripoli 2012.
Member of the Head committee in the 1st international conference in
physical education and sport sciences. University of Misurata 2013.
Chairman of the Advanced Innovation Team for the National Scientific
Research Project of Tripoli University.
Head of studies and development of sports performance at the Youth and
Sports Authority 2019.
Representative of the Minister of Sports and the representative of Libya at
the First Regional Conference of African Ministers on the Implementation of
the Kazan Plan of Action in Africa 2019

FUTURE PLANS:

•
•
•

•
•

Asked by the Libyan ministry of youth and sports to establish the first sport
science center (Biomechanics- physiology- psychology). Since 2013;
Working with team of advisors to establish the research center at university of
Tripoli since 2013;
An accepted presentation to the Faculty of Physical Education and Sports
Sciences for the establishment of the first (biomechanics laboratory) since
2012. It was renewed in 2018 in agreement with the Dutch government.
An acceptable presentation on his project by the Libyan Ministry of Youth and
Sports Science to establish the first (biomechanics laboratory) since 2012.
An acceptable presentation on his project by the Youth and Sports Authority of
the Government of Al-Wefaq to establish the first (body measurements for the
whole country) since 2018.

السيرة الذاتية

خالد جبريل ابوزيان
مواليد طرابلس في 1969/11/4
متزوج  +طفلين
العنوان :عين زارة -طرابلس -ليبيا

اكاديميا
• شهادة الثانوية العامة.1987-1986 ،
• شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية ،كلية التربية الرياضية ،جامعة
طرابلس.1991 ،
• درجة الماجستير في التربية الرياضية ،كلية التربية الرياضية ،جامعة طرابلس،
( .2002الرتبة ممتاز).
• دكتوراه في الميكانيكا الحيوية ،مدرسة الرياضة وممارسة العلوم ،كلية العلوم
يفربول جون مورزUK 2010. ،
• طالب من شهر في  CSLIفي أبريل .2005
• معهد اللغة الثانية الكندية ،. www.csli.comفانكوفر ،BC ،كندا
• الماجستير والدكتوراه في علم الميكانيكا الحيوية ،جامعة ليفربول جون مورز .
www.ljmu.co.ukليفربول ،المملكة المتحدة.
• شهادة  TOFELفي عام  ،2005فانكوفر ،BC ،كندا.
• اختير ل(في الخارج) طالب دراسات األجنبية لتقييم ليفربول جون مورز
.2009/2008
• تطوع في المؤتمر الذي عقد في ليفربول جون مورز 2008
• حضر واكتسبت مهارات مكثفة في مجال تكنولوجيا المعلومات ،والرياضيات
) ،(MATLABالهوامش ،SPSS ،Mendeley ،سيمي الحركة وغيرها.
• خبير في الميكانيكا الحيوية والموصى بها من قبل المشرفين ليفربول جون
مورز وأساتذة األقران في:
• VICON http://www.vicon.com/
• QUALYSIS http://www.qualisys.com/
• EMG
http://www.btsbioengineering.com/BTSBioengineering/Sur
faceemg/BTSFREEEMG300/BTS_FREEEMG300.html?gclid=CI
fOw-aBya8CFcVe3wodvRWvcg
• RS scanhttp: //www.rsscan.com/
• http://www.simi.com/en/
• AMTI http://www.amti.biz/
• http://www.kistler.com/

الدورات

•
•
•
•
•
•
•

الميكانيكا الحيوية
علم الحركة
المشي والقوام
تحليل الحركة
اإلحصاء في العلوم الرياضية
االقتباس في البحوث العلمية
منهجية في العلوم الرياضية

اعمال و مهام

• مترجم مباشر للغة إنجليزي  /عربي  ،2010/2006ليفربول ،المملكة المتحدة.
• عضو فريق الميكانيكا الحيوية  ،جامعة جون مورز ليفربول  ،المملكة المتحدة
من .2010/2006
• رئيس قسم التدريب في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ،جامعة طرابلس،
طرابلس ،ليبيا .2012
• رئيس الدراسة و االمتحانات في قسم التدريب في كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة ،جامعة طرابلس ،طرابلس ،ليبيا .2014/2011
• رئيس قسم الجودة في جامعة طرابلس ،طرابلس ،ليبيا .2012
• رئيس جلسات لمؤتمر :المؤتمر االول الرياضة العلوم ، CSS 2013طرابلس،
ليبيا.
• رئيس جلسات لمؤتمر :المؤتمر االول لعلوم الرياضة  ، CSS 2013مصراتة،
ليبيا.
• رئيس جلسات لمؤتمر : ICSS 2014:
XII International Conference on Sports Science. London, United Kingdom.
• شهادة معتمدة من طب األطفال في حاالت الطوارئ واإلسعافات األولية،
ليفربول ،المملكة المتحدة .2010
• مستشار مع  Mendeleyللمراجع العلمية ،منذ عام .2012
المنشورات

• عدة بحوث منشورة في المجلة العلمية لكلية التربية البدنية و علوم الرياضة
جامعة طرابلس منذ عام .2010
• دراسة مقبولة في 2011 ، ECSSلم يحضر بسبب الحروب الثورة
ECSS (European Congress of Sport Sciences( , Liverpool, UK

• شارك (دراسة منشورة) في
The Pre-Olympic Congress on sport sciences and computer sciences in sport,
Liverpool, UK, 2012

• شارك (دراسة منشورة) في مؤتمر دولي حول التربية البدنية وعلوم الرياضة،
روما ،إيطاليا ،سبتمبر .2012

•
•
•
•
•

شارك ( 2دراسة نشرت) في المؤتمر الدولي لعلوم الرياضة ،لوسيرن،
سويسرا ،مايو.2013 ،
مقبول  2ورقات في(  ECSS 2013 ECSSالمؤتمر األوروبي لعلوم الرياضة
(مالقة ،إسبانيا  2013/6 / 29-26م( .لم يحضر)
شارك ( 2ورقة نشرت) في(  ICSS 2013 ICSSالمؤتمر الدولي للعلوم
الرياضية) اسطنبول ،تركيا .2013/12 / 6-5
شارك ( 2وورقة نشرت) في(  ICSS 2014 ICSSالمؤتمر  26الدولي في
العلوم الرياضية) أثينا ،اليونان .2014/5 / 7-5
شارك ( 2ورقة نشرت) في  ICSS 2014المملكة(  ICSSالمؤتمر الدولي للعلوم
الرياضية) لندن ،الواليات المتحدة .2014/5 / 27-26

الوظ ائف و العروض وغيرها من األنشطة

• عروض ودورات كثيرة كمستشار منذ عام 2012حول برنامج إدارة
Mendeleyالمرجعية .عقد دورات  Mendeleyاللباحثين العلميين في العديد
من الجامعات مثل األكاديمية الليبية وجامعة طرابلس؛
• قدم عرض عن خبرات وحقائق عن جامعة ليفربول جون مورز كخريج في
ليفربول ،المملكة المتحدة 2014؛
• مترجم إنجليزي  /عربي للغة المباشر  ،2010/2006ليفربول ،المملكة المتحدة.
• شريك في فريق ثورة الميكانيكا الحيوية  ،ليفربول جون مورز.2010/2006 ،
• رئيس قسم التدريب في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ،جامعة طرابلس،
طرابلس ،ليبيا .2012
• رئيس الدراسة واالمتحانات بقسم التدريب في كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة ،جامعة طرابلس ،طرابلس ،ليبيا .2014/2011
• رئيس قسم الجودة و التعاون الدولي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
جامعة طرابلس ،طرابلس ،ليبيا .2012
• عضو اللجمة التحضيرية :المؤتمر  1الرياضة العلوم  ، CSS 2013طرابلس،
ليبيا.
• عضو اللجمة التحضيرية :المؤتمر  1الرياضة العلوم  ، CSS 2014مصراتة،
ليبيا.
• مدير جلسات :في المؤتمر الدولي الثاني عشر في العلوم الرياضيةICSS 2014
لندن ،المملكة المتحدة.
• شهادة معتمدة في طب األطفال في حاالت الطوارئ واإلسعافات األولية،
ليفربول ،المملكة المتحدة .2010
• مدير البطولة الدولية للغوص الحر الصيد الرمح  13( 2003دولة) ،طرابلس،
ليبيا.
• اإلشراف على عدد من اطروحات درجة الماجستير في العلوم الرياضية؛
• عضو لجنة رئيس في المؤتمر الدولي  1في علوم التربية والرياضة البدنية.
جامعة طرابلس عام http://www.sps-pe.edu.ly/index.php .2012
• عضو لجنة رئيس في المؤتمر الدولي  1في علوم التربية والرياضة البدنية.
جامعة مصراتة .2013
• رئيس فريق االبداع المتقدم لمشروع البحث العلمي القومي لجامعة طرابلس.

• رئيس قسم الدراسات وتطوير األداء الرياضي بهيئة الشباب والرياضة .2019
• ممثل وزير الرياضة وممثل ليبيا في المؤتمر اإلقليمي األول للوزراء األفارقة حول
تنفيذ خطة عمل كازان في أفريقيا 2019
خطط مستقبلية :

•
•
•
•
•

عروض الى وزارة الليبية للشباب والرياضة بشأن انشاء مركز العلوم
الرياضية األول .منذ 2013؛
العمل مع فريق من المستشارين لتأسيس مركز للبحوث في جامعة طرابلس منذ
2013؛
عرض تقديمي مقبول الى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة إلنشاء أول (مختبر
الميكانيكا الحيوية) منذ عام  .2012وتجديده في عام  2018باالتفاق مع الحكومة
الهولندية.
عرض تقديمي مقبول على مشروعه من قبل وزارة الليبية للشباب والرياضة
العلوم إلنشاء أول (مختبر الميكانيكا الحيوية) منذ عام .2012
عرض تقديمي مقبول على مشروعه من قبل هيئة الشباب والرياضة لحكومة
الوفاق إلنشاء أول (قياسات جسمية لكل الوطن) منذ عام .2018

