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 السيرة الذاتية
 

 المعلومات الشخصية
 طه حسٌن على إمساعيل :االسم

 لييب :الجنسية
 ليبيا -بنغازي  م3751 :مكان الميالدتاريخ و 

 متزوج :الحالة االجتماعية
 taha_husin73@yahoo.com :بريد الكتروني

 ليبيا -بنغازي  -اهليئة  الوطنية  للتعليم  التقين والفين  -نائب مدير معهد متوسط  ظيفة وجهة العملالو 
 احلادية عشر الدرجة الوظيفية
 م2132 تاريخ االقدمية

  
العملية المكلف بهاوالوظائف الخبرات   

هةجال الوظيفة   
 الفترة 

 الى من
مبعهد قمينس املتوسط للمهن امليكانيكية موظف 1 ب املهينالتعليم والتدري   3776 2113 
املتوسط مبعهد شهداء الصابري مدرب 2  2112 2113 القوى العاملة والتدريب والتشغيل 
مبعهد شهداء الصابري رئيس وحدة شؤون الطلبة 3  2113 2112 القوى العاملة والتدريب والتشغيل 
مبعهد شهداء الصابري رئيس وحدة الشؤون االدارية 4 هينمصلحة العمل والتدريب امل   2113 2115 
 2131 2115 اهليئة الوطنية للتعليم  التقين  والفين  توسطشهداء الصابري املنائب مدير معهد  5
 
 

 المؤىالت العلمية
 ليبيا  -بنغازى -م 3772 -ميكانيكية  هندسةدبلوم عايل  -
  ماليزيا – كواالملبور   - جامعة لنكولن - م2133 –االعمال إدارة يف ماجستًن  -
 ماليزيا -كوااللمبور   –طالب دكتوراه في ادارة االعمال في جامعة لنكولن  (م2116)حاليا  -
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 مهام اخرى وظيفية
 العام الدراسي المهمة م
 2113  على مستوى ليبيااملتوسط املركزية لطلبة الدبلوم  جلنة االمتحاناتعضو  1
 2115اىل  2111من  املتوسط شهداء الصابري دعهرئيس جلنة امتحانات النقل مب 2

 
  

 وورش العمل العلمية الندواتالمؤتمرات و الدورات التدريبية و 
  ةنظمالمالجهو  تاريخو  البرنامج  م
 ليبيا - بنغازي - مجعية العلوم واملخرتعٌن 3772 ولمؤمتر املاء األ 1
 ليبيا - بنغازي -ومصنع األنابيب خرتعٌن مجعية العلوم وامل 3771 ستهالك الطاقةإترشيد  ندوة 2
 ليبيا -نغازي ب -املعهد الوطين لإلدارة  2112    دارة املؤسساتإدورة  3
ستخدام أجهزة القياس احلديثةإدورة  4   ليبيا –ابلس طر  -منظمة العمل الدولية  2111 
 ماليزيا -واالملبور مؤسسة صناع القرار الدولية للتنمية البشرية ك 2133 ات نظمدارة املإدورة  5
 ماليزيا -مؤسسة صناع القرار الدولية للتنمية البشرية كواالملبور  2133 دورة الربجمة اللغوية العصبية 6
 ماليزيا -كواالملبور   مؤسسة صناع القرار الدولية للتنمية البشرية 2133 لقاء الرائع وقوة الثقة بالنفسإلسرار اأدورة  7
 ماليزيا –واالملبور ك  -املركز العريب للدراسات والبحوث  2133 دورة اهلندسة العملية لكتابة التقرير الناجح 8
 ماليزيا –اجلامعة العاملية االسالمية املاليزية والنادي اليمين باجلامعة  2133 دورة التخطيط الشخصي االسرتاتيجي 9

 ماليزيا –كواالملبور  -منظمة الدكتور ابراهيم الفقي  2133 شاريعدورة إدارة امل 11
 ماليزيا -كواالملبور   -املنظمة املاليزية للتعليم والتطوير 2133 آلية املدارس املبدعة وحتضًن املعلم املبدع 11
 ماليزيا –ور كواالملب  - املنظمة املاليزية للتعليم والتطوير 2133 دورة غرس اإلبداع وتنمية القدرات 12
 ماليزيا –واالملبور ك  -مركز أجاكسي للتدريب  2133 ورشة عمل يف فن إدارة األزمات 13
 ماليزيا –كواالملبور  -مركز أجاكسي للتدريب  2133 ورشة عمل يف إدارة اجلودة الشاملة 14
 ماليزيا –كواالملبور   –جامعة جوماتيكا  2134 ورشة عمل يف صناعة االهداف 15

يف التعليم+ واسرتاتيجيات ودة اجلورشة عمل يف  16
 ماليزيا -كواالملبور   -املدرسة الليبية   2134 التعليم النشط
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   الروابط والجمعيات العلميةالعضوية في 
 عضويةالنوع  االسم م
 تأسيسية املتوسط التقىن والفينوالتدريب لتعليم امعاهد  مدريب ومساعدي املدربٌن يفرابطة  1
 إشرافية مجعية البيان للعلوم واملخرتعٌن 2
 شرفية منصة أريد العلمية  3

 

 
 حتراميإتقبلوا تقديري وفائق 

 وبركاتو والسالم عليكم ورحمة اهلل
 
 

 لعربية: املغة األال اللغات :
 ، القراءة، السباحة.احلاسوب إستخدام  :ت أخرىىوايا


