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 الوظيفة الحالية / مدير مكتب الشؤون البحرية بغرفة المالحة البحرية

 المؤهل العلمي :

حاصل علي درجة الماجستير في إدارة النقل الدولي و اللوجستيات من معهد النقل -1

العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري بدولة  باألكاديميةالدولي و اللوجستيات 

م . 2011مصر سنة   

 

العلوم البحرية ) تخصص مالحة بحرية ( من اكاديمية  سبكالوريوحاصل علي درجة -2

م .2000ت البحرية الليبية سنة دراساال  

.م2000سنة  ان مالحة بحرية لقيادة السفن ضابط ث علي شهادةمتحصل -3  

 

 الوظائف المتقلدة :

 

م.2006م الي سنة 2004الليبية من سنة باحث مالحي في غرفة المالحة البحرية  -1  

م .2017الى سنة م  2006اإلدارية بغرفة المالحة من سنة  الشؤونمدير  -2  

م.2009م الى سنة 2007مدير فرع الغرفة ببنغازي من سنة  -3  

م . 2019م الي سنة 2017العاملين بالغرفة من سنة  شؤونمدير  -4  

.م 2020مدير الشئون المالية بالغرفة سنة  -5  

م .2021مدير مكتب الشؤون البحرية من سنة  -6  
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 مشاركات اخري :

 

** شاركت في العديد من الدورات التدريبية التي أقيمت من المعهد الدولي للقانون 

و النقل التونسي وبعض من ورش العمل التي أقيمت في ليبيا والتي كانت في :البحري   

م.2008السفن والمرافق المينائية سنة  ألمن المدونة الدولية -1  

م.2008االيجار سنة المختصرات في عقود النقل البحري ومشارطة  -2  

م .2009القانون البحري : عقد النقل البحري سنة  -3  

ورشة عمل بعنوان )منظومة ضبط االعتمادات المستندية و مكافحة تهريب األموال (  -4

م .2017و التي نظمتها منظمة االكاديميين و الخبراء الليبيين سنة   

موانئ البحرية الليبية ( والتي نظمها ورشة عمل بعنوان )إمكانية التعاون و التكامل لل -5

م.2017مركز ليبيا لدراسات وابحاث النقل البحري سنة   

النهوض بليبيا و دور النقل في تحقيقه ( والتي نظمتها هيئة  ورشة عمل بعنوان ) -6

م.2018أبحاث العلوم الطبيعية و التكنولوجيا بالتعاون مع وزارة المواصالت سنة   

حرية بين الواقع ـوانئ البـنوان ) المــتحضيرية لورشة عمل بعس اللجنة الـرئي -7

م.2021والمنافسة ( والتي نظمتها غرفة المالحة البحرية الليبية سنة   

ورشة عمل بعنوان ) اللقاء الوطني حول صناعة الصيد البحري واالقتصاد ازرق ( -8

السفارة االندونيسية والتي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس بمشاركة 

م.2022بليبيا سنة   

ـيلوصـتـات الـدمـحن وخـدولي األول للشـعرض الـات المـيـفاعلــاركة بـمشـال-9  

.( م2022شيبكس )    

 


