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 أوال"  :المؤهالت العلمية:
ت
1
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اسم المؤهل العلمي
بكالوريوس كلية االقتصاد
ماجستير

التخصص
إدارة االعمال
إدارة االعمال

تاريخ الحصول عليه
0222م
0222م

 ثانيا"  :الدورات التدريبة:
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اسم الدورة
دورة نت مركز المعلومات والتوثيق جامعة
بنغازي
دورة في مجال االعمال جامعة بنغازي االهلية
من قبل المعهد األمريكي للمحاسبين المحترفين
القاهرة
دورة التخطيط االستراتيجي عام

التخصص
انترنت

تاريخ الحصول عليها
0222م

BUSINESS ENGLISH

0212م

التخطيط االستراتيجي

0213م
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دورة في برنامج التحليل االحصائي الرزمة
االحصائية
تميز لتنمية الموارد البشرية
اكتساب مهارات فنون الطباعة

SPSS

0212م

مشروع الشخصية الناجحة
الطباعة

0212م
0212م

 ثالثا" :اللجان المكلف بها:
ت
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طبيعة عمل اللجنة
لجنة االعمال االنسانية والخيرية منتدى
جامعة بنغازي لتقصى أوضاع النازحين في
داخلي جامعة بنغازي ومجمع الطبيات
لجنة جرد عيادات جامعة بنغازي
القيام بتصميم واعداد استمارة االستبيان
لجمع اآلراء واالتجاهات العلمية ألعضاء هياة
التدريس والمعيدين إزاء القضايا العلمية
المختلفة والنشاطات البحثية بالجامعة وكذلك
تنظيم وإعالن كل الندوات وورش العمل
واعداد خطة سنوية تشمل هذه النشاطات
البحثية في كافة التخصصات العلمية وللجنة
االستعانة بمن تراه مناسبا.

الصفة
رئيس فريق االعمال
االنسانية والخيرية

السنه
0211م

عضوا
عضوا

0213م
0212م

 رابعا" :الوظائف المكلف بها سابقا :
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طبيعة عمل اللجنة
عضو هياة تدريس متعاون بكلية االقتصاد
جامعة بنغازي
عضو هيأة تدريس متعاون بكلية ادارة
االعمال والمحاسبة جامعة بنغازي/المرج
عضو هياة تدريس متعاون بجامعة بنغازي
االهلية
عضو هياة تدريس متعاون بالمعهد العالي
للعلوم االدارية شركة أنوار المستقبل للتعليم
الحر
رئيس قسم ادارة االعمال جامعة بنغازي
االهلية

الصفة
أستاذ محاضر

السنه
0211-0222م

أستاذ محاضر

-0213الى االن

أستاذ محاضر

0210-0222م

أستاذ محاضر

0210-0222م

رئيس قسم

0212-0222م
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عضو هيأة تدريس متعاون بالمعهدالعالي
المرشد للعلوم االدارية
مدرسة في ثانوية قورينا مقررات ثانوية
العلوم االقتصادية
مدرسة لمقرارات ثانويةالعلوم االقتصادية
شركة أنوار المستقبل للتعليم الحر
عضو هيأة تدريس بالمعهد المرشد المتوسط
للعلوم االدارية.
موظفة بمكتب ضمان الجودة وتقييم االداء
جامعة بنغازى
مقرر جلسات مكتب ضمان الجودة

أستاذ محاضر

0222م

معلمة

0222-0227م

معلمة

0227م

معلمة

0222م

وحدة الشؤون االدارية

حاليا

مقرر

0217-0213

 خامسا "  :معلومات اخري تود اضافتها:
-1دراسة ميدانية لتقصي أوضاع النازحين في داخلي جامعة بنغازي ومجمع الطبيات 0211م جامعة
بنغازي.
-0ورقة عمل بعنوان أهمية استخدام ادارة الوقت اثنا االزمة التي مر بها الوطن 0211م جامعة بنغازي.
-3دراسة ميدانية بعنوان الثقة التنظيمية وعالقتها بالخصائص الشخصية في المنظمات الصناعية مدينة
بنغازي0222م جامعة بنغازي.
-4المشاركة في تقديم ورشة عمل تحت عنوان ادارة المواهب في مؤسسات العالي مركز البحوث جامعة
بنغازي 0212م.
-5المشاركة في كعضو في منتدى جامعة بنغازي أثناء ثورة 17فبراير 0211م.

