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 احيتذالسرية ال

 البياناث الشخصيت 
   انؼجٛذٖ يذًذ : خبنذ يذًذ دظٍٛ االسم

 و  9191:  تبريخ الميالد

    991916096991:  الرقم الوطني

 : يزشٔج الحبلة االجتمبعية

  ثُغبس٘ –: انًبجٕرٖ  العنوان

 6199992269:  النقبل

 kmzegalibya@gmail.com: اإللكترونيالبريد 

 : ادلؤهل العلمى 

   9661 ثُغبس٘–أكبدًٚٛخ انذراطبد انؼهٛب  –يبجظزٛز ػهٕو ُْٔذطخ انجٛئخ 

  9111جبيؼخ طجٓب   –ثٛئخ  دراطبدثكبنٕرٕٚص  

 الىظيفت احلاليت :

  ْٕٛئخ رذرٚض ثمظى انظاليخ ٔانظذخ انًُٓٛخ ثجبيؼخ انُجى انظبطغ انجزٚمخ.ػض 

  ثُغبس٘ –انزبثؼخ نشزكخ انذنٛم انٕاضخ ػضٕ ْٛئخ رذرٚض يزؼبٌٔ ثكهٛخ رمُٛبد انُٓذطخ انُفطٛخ . 

 ادلىاد الىت أدرسها:

  انظاليخ ٔانظذخ انًُٓٛخ.اطض 

 يخبطز ثٛئخ انؼًم. 

 .انًخبطز انكًٛٛبئٛخ 

 .ػهى انظًٕو 

 .ادارح انًخهفبد انظهجخ 

 . ادارح االسيبد ٔانطٕارئ انجٛئٛخ 

 .ٙرمُٛبد يؼبنجخ يٛبِ انظزف انظذٙ ٔانظُبػ 

 .انزهٕس ٔادارح انًخهفبد 

  يخبطز ثٛئخ انؼًم.رمٛٛى 

  انزالئى ) انُٓذطخ انجشزٚخ(.ُْذطخ 

 ْ.ُذطخ االطفبء ٔاالخالء 

 .رشزٚؼبد طاليخ يُٓٛخ 

 ًُٓٛخ.َظى ادارح انظاليخ ٔانظذخ ان 

 .جًٛغ يٕاد انجٛئخ 
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 : اخلربة الخذريسيت

 دزٗ االٌ. 9661يُذ انؼبو 

 البحىد والذراساث :

  9699ٔانًأيٕل انٕالغ  –ٙ ادارح انُفبٚبد انطجٛخ انٕطُٛخ فانزشزٚؼبد. 

  9699-انٕطُٛخ فٙ يجبل رذأل انًجٛذاد انزشزٚؼبد 

  " و 9692"انزهٕس انجٛئٙ ٔانجزًٚخ انجٛئٛخ 

  انطزٚمخ انؼهًٛخ نهزخهض يٍ انًجٛذاد انًُزٓٛخ انظالدٛخ ٔانًٓجٕرح دظت انذنٛم انظبدر يٍ يُظًخ

 و2013  (FAO)  االغذٚخ ٔانشراػخ

  و 9699انًشبكم انجٛئخ ثًذُٚخ ثُغبس٘ انزشخٛض ٔانذهٕل 

  ٘9661انزهٕس انًٛكزٔثٙ نذجٕة انمًخ ٔ انشؼٛز انًظزٕردح ثًذُٚخ ثُغبس. 
 البحىد والذراساث الىت اشزفج عليها

  9699 -يذٖ يؼزفخ يظئٕنٙ انظاليخ ٔانظذخ انًُٓٛخ ثبنزشزٚؼبد انظاليخ انٕطُٛخ 

  ٍ9692 انطجٛخ ثًزكش ثُغبس٘ انطجٙ انًخهفبدرزجغ طزق انزخهض ي. 

 9692 ًُطمخ انظبثز٘ ٔآثبرْب ػهٗ االَظبٌ ٔانجٛئخثنًفخخبد يخبطز األنغبو ٔا. 

  ٘9699رذهٛم اطجبة دٕادس انؼًم ثًذطخ كٓزثبء شًبل ثُغبس. 

 9691ثًجًغ راص الَٕف نزظُٛغ انُفظ ٔانغبس  اطزجذال يُظٕيــــخ انٓبنٌٕ فـــٙ إطفـــبء انذزائــك . 

 9691س٘ رمٛٛى اجزاءاد انظاليخ ثًظزشفٗ االطفبل ثًذُٚخ ثُغب 

  ٘و 9699اْى انًشبكم انجٛئٛخ ثًذُٚخ ثُغبس 

 شهاداث اخخصاص

  9699-يٓبراد انؼزع ٔاالنمبء  

  ( رطجٛمبد َظى االدارح انجٛئٛخISO 14001:2002 ) – انًزكش انٕطُٗ نهًؼبٚٛز ٔانًمبٚٛض انٕطُٛخ-  

9662 

  ٗ9669 ثُغبس٘ –نهًشبرٚغ رمٛٛى االثز انجٛئ 

  9661يبنطب  –انظاليخ ػهٗ انًُظبد انُفطٛخ 

 اللغاث :
 جٛذح  –االَجهٛشٚخ 

 جماالث اخلربة والعمل : 

 شزكخ االدٛبء نًكبفذخ االفبد "أْٛم زث انمطبع انخبص زأْٛم االرذبد االٔرٔثٙ ن يشزٔع ٙيشزف ادذ

 .9699" 1669:9691نهذظٕل ػهٗ االٚشٔ 

  9691-9699انٓٛئخ انؼبيخ نهجٛئخ فزع ثُغبس٘ يذٚز. 

  9699ادارح انزٕػٛخ ٔاالػالو انجٛئٙ ثبنٓٛئخ انؼبيخ نهجٛئخ يذٚز 

  9691-9690 ثُغبس٘ –رئٛض لظى االطذبح انجٛئٗ ثفزع انٓٛئخ انؼبيخ نهجٛئخ 
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  دظت يظًى َظى ادارح ثٛئٛخ( ISO 14001:2002 )  

  9699ػضٕ يؤطض نهجًؼٛخ انهٛجٛخ نهظاليخ ٔانظذخ ٔانجٛئخ 

  9661-9119يذٚز ػًهٛبد ثشزكخ االرمبٌ نهُظبفخ ٔدًبٚخ انجٛئخ  

  االشزاف ػهٗ اػًبل انٕلبٚخ انظذٛخ ٔدًبٚخ انجٛئخ ثشزكخ انخهٛج انؼزثٗ نهُفظ ٔانذمٕل انُفطٛخ انزبثؼخ

 .و 9661-9666نّ 

 : وورش العملاللجان 

 ثُغبس٘  -ٔرشخ ػًم   –بد انطجٛخ يالدظبد ػهٗ يظٕدح انالئذخ انزُفٛذٚخ نإلدارح انًزكبيهخ نهًخهف

 و  9696

   و9696ٔرشخ ػًم ثُغبس٘   -انزشزٚؼبد انهٛجٛخ فٗ شأٌ رذأل انًجٛذاد 

  9691يمزر انهجُخ انٕطُٛخ نزغٛز انًُبر 

  9691ػضٕ نجُخ رظجٛم انًجٛذاد 

  9699ػضٕ نجُخ انًخهفبد انطجٛخ انًشكهخ يٍ ٔسارح انظذخ  

 اػٛخ ٔفمب نًزطهجبد ٔرشخ ػًم " رظجٛم انًجٛذاد انشرFAO   و .9690" طزاثهض 

  9699رئٛض نجُخ اػذاد يمززح دنٛم ػًم فزٔع انٓٛئخ انؼبيخ نهجٛئخ 

  و. 9699انخبيض نٕسراء انجٛئخ  اإلطاليٙػضٕ ٔفذ ثبنًؤرًز 

  9661ٔرشخ ػًم "رُفٛذ ارفبلٛخ رٔرزداو " رذذ اشزاف ايبَخ ارفبلٛخ رٔرزداو 

 9661-9662ثُغبسٖ  ثًذُٚخاد ػضٕ نجُخ يزبثؼخ ٔدظز انًجٛذ 

  9662ثُغبسٖ  ثًذُٚخػضٕ نجُخ يكبفذخ انمٕارع 

 9662 ػضٕ نجُخ رمٛٛى  اجزاءاد انطٕارئ ثبنشزكبد ٔانًظبَغ ٔانًظزشفٛبد 

 النشاطاث العلميت :

  و 9699ثُغبس٘  –انزشزٚؼبد انهٛجٛخ إلدارح انًخهفبد انطجٛخ  ثٍٛ انٕالغ ٔانًأيٕل 

  و 9692  انمضبئٛخ ٔدٔرْب فٗ يكبفذخ انجزًٚخانخجزح ػًم ٔرشخ 

 و 9692ٔانجزًٚخ انجٛئٛخ " ثُغبس٘  ٙانًشبركخ فٗ انًؤرًز انؼهًٙ نهجٛئخ ثٕرلخ ثؼُٕاٌ " انزهٕس انجٛئ 

  ٖ9699دراطخ يظذٛخ يجذئٛخ ػٍ " انًذبرق ٔانًخهفبد انطجٛخ ثبنًظزشفٛبد انؼبيخ ثًذُٚخ ثُغبس 

  انزشخٛض  –نًشبكم انجٛئٛخ ثًذُٚخ ثُغبسٖ نٛجٛب ثٕرلخ " اْى ا إلػًبر انذٔنٙانًشبركخ فٗ انًؤرًز

 .و 9699ٔانذهٕل 

 . انؼذٚذ يٍ انًذبضزاد انزٕػٕٚخ فٗ يجبل انظاليخ انًُٓٛخ ٔانجٛئخ 

 " 9696 - 9669"انظبدرح ػٍ انٓٛئخ انؼبيخ نهجٛئخ  البيئةانؼذٚذ يٍ انًمبالد انؼهًٛخ ثًجهخ 

 االهخماماث العلميت 

 فٗ يجبل انًجٛذاد.  

 انطجٛخفبد فٗ يجبل انًخه.  

  فٗ يجبل انظاليخ ٔانظذخ انًُٓٛخ 


