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 المدرب الدولي/ الباحث األكاديمي

 تىر المهندس: مصطفى أحمد بن حكىمةكالد

PMP-Certified 

 الذاتيح السريج
 الشخصيح الثياناخ : أولا 

  :مرطفى أحسج أحسج بن حكهمواالسم 
  :طخابمذ /1967تاريخ السيالد 
 متدوج :الحالية االجتساعية 
  :0913745900 – 0925701201رقم الياتف 
  لكتخوني: البخيج الm_hkoma2017@yahoo.com 
 :مرخاتة _كمية العمهم التقشية العسل الحالي 
 القامة: مجيشة زليتن 

 ثانياا التدرج الىظيفي:
 ( 2004 – 1991أواًل: شخكة سخت لمشفط): 

رئيذ لجشة دراسة  –بسعسل الغاز بالبخيقة  (PLC)تخكيب وتحجيث مشعهمة التحكم الشخاف عمى  -ميشجس متابعة مذاريع كيخبائية  –ميشجس صيانة 
ومذخوع خط نقل الغاز  طخابمذ ومخافقو محطتي رفع الزغط بالدجر والهشكة –الججوى االقترادية والسدح السيجاني لسذخوع خط نقل الغاز الخسذ

 مميتة. –طخابمذ 
  :(2006-2004شعبية السخقب/مرخاتة )ثانيًا: 

  ميشجس مذخوعات 
 .عزه لجشة الفرل بين شعبيتي السخقب ومرخاتة 

 ( 2007-2006ثالثًا: التجريذ والشخاف) 
 )السعيج العالي والستهسط لمسين الذاممة )التعميم التذاركي 

 )رابعًا: كمية االقتراد والعمهم الدياسية )زليتن 
 تجريذ مادة الحراء والدارة العامة 

 ت العميا )طخابمذ/مرخاتة(خامدًا: أكاديسية الجراسا 
طخق البحث  –تقشية معمهمات  – إدارة العسميات –االقتراد اليشجسي  –إدارة السخاطخ  –إدارة الريانة  –إدارة العقهد  –إدارة السذاريع تجريذ مادة 

 الشخاف الجدئي عمى رسائل الساجدتيخ وتحكيم السقتخحات واالستبيانات. – العمسي
  السهارد البذخية بأكاديسية الجراسات العميا سادسًا: معيج تشسية 

mailto:m_hkoma2017@yahoo.com
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بخنامج  -PMPإدارة السذاريع االحتخافية   –إدارة السذاريع  –الدالمة السيشية ، الحاسهب واالنتخنت، مسارسة تجريب الكهادر الهطشية في مجاالت
ييج/ آلية عسل العطاءات، األرشفة اللكتخونية، البخامج ، التشعيسات التعاقجية في مذاريع التذPLCبخنامج  – Ms Projectبخنامج  –البخيسافيخا 
 االقترادي، إعجاد التقاريخ، ترسيم اليياكل التشعيسية، وإعجاد بطاقة الهصف الهظيفي.. Eviewsوبخنامج   SPSS & Minitabالحرائية 

  :السعيج العالي لمسين الذاممة بالخسذ:سادسًا 
 أتجريذ مادة سأسيات الحاسهب. .PLCدة الحاكسات السشطكية القابمة لمبخمجة تجريذ ما – HVتجريذ مادة الجيج العالي 

   :كمية التقشية الرشاعية_مرخاتةسابعًا 
  (إدارة صيانة-إدارة جهدة-بحهث عسميات –شجسة  صشاعية ىمبادئ  –تجريذ السهاد الجامعية التالية )إدارة صشاعية واقتراد 
 لفات إنتاج لجهدة الحرائي النتاجية( و )الزبط السعجات استبجال قخار في الكسية األساليب ور)د ومشاقذتيا الشخاف عمى مذاريع تخخج 

 باستخجام مخططات الديطخة(. الرفيح
  ًكمية العمهم التقشية_مرخاتةثامشا  : 

  راد ىشجسي( و)ىشجسة العهامل البذخية( و )إدارة االنتاج( و )إدارة السهارد( و )اقت (2&1تجريذ السهاد الجامعية التالية )إدارة مذاريع ىشجسية
 .، و)إدارة الريانة(، و)إدارة عقهد ومهاصفات(، و)إدارة السخاطخ((2 & 1و)إدارة جهدة 

 الشخاف عمى مذاريع التخخج ومشاقذتيا.  
  شخكة زىهر الغج لمتعميم األساسي والثانهي 

  2022مدتذارًا لمذخكة مشح. 
  سدة لزسان الجهدة ومعاييخ االعتساد.  مجربًا لتطبيقات الحاسهب وتأىيل السؤ 

 املؤهالخ العلميح:
   2012/2013عام دكتهراه في إدارة السذاريع 
 2009/.2008عام  ماجدتيخ في إدارة السذاريع اليشجسية 
 1991-1990عام حكم اآللي تال البكالهريهس في مجال ىشجسة. 
  شيادة المغة النجميدية(IELTS) 2004طخابمذ عام  –ني من السجمذ الثقافي البخيطا . 
  إدارة السذاريع االحتخافية شيادةPMP. 

 

 ملؤمتزاخ والندواخ العلميح:ا
  2005مؤتسخ اليشجسي األول بسجيشة زليتن عام حزهر. 
  2008طخابمذ  –مؤتسخ الجهدة حزهر. 
  2009مؤتسخ الحرائيين العخب في سخت عام حزهر. 
  2010طخابمذ عام  –يالذسدية وكفاءة الطاقة في السبانورشة عسل حهل دمج تقشيات الطاقة مذاركة في. 
  تحت شعار )التعميم بين تحجيات الهاقع  في السعاىج التقشية" ة تطبيق الجهدة الذاممة يالسهسهم" "مجى امكانمؤتسخ التعميم الهطشي مذاركة ببحث في

 .2012 /17/09-15 تاريخالسشعقج بورؤى التطهيخ( 
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  مجى إمكانية تطبيق عقهد البشاء والتذغيل ونقل السمكية السهسهم  ،ليشجسي األول: نقابة السين اليشجسية بالداويةالسؤتسخ امذاركة ببحث في"
نقابة السين اليشجسية الداوية، السشعقج بتاريخ  "ليبيا بين تحجيات الهاقع وبشاء السدتقبلتحت شعار "نحه  بميبيا" (B.O.T)بسذاريع البشية التحتية 

 .10/7/2013-9يهمي 
  مذاركة ببحث في مؤتسخ التقشية الرشاعية األول(CPT2017) تحت شعار  /: "مقاييذ كفاءة أداء الريانة في الذخكات الرشاعية"السهسهم

  .18/05/2017-17بتاريخ يهمي السشعقج مرخاتة  ،كمية التقشية الرشاعية"التشسية إلى السدتقبل"، 
 تقشية مذاركة ببحث في السؤتسخ الجولي لمعمهم ال(ICTS2019) أولهيات صيانة السعجات النتاجية في الذخكات الرشاعية باستخجام بعشهان: تختيب 

 بفشجق أرديدهن بمه، طخابمذ.2019مارس/ 06-04السشعقج بتاريخ يهمي عسمية التحميل اليخمي، 
  الثاني لمعمهم اليشجسية والتقشيةمذاركة ببحث في السؤتسخ (ICTS2019)  :يل السدبق لمذخكات السقاولة خيار استخاتيجي لدارة الـتأىبعشهان

 بجامعة صبخاتة، صبخاتة. 2019 /أكتهبخ 31-29بتاريخ يهمي والحي سيشعقج ، السذاريع اليشجسية
 لتهحج في مذاركة ببحث في السؤتسخ العمسي لمتهحج بعشهان: تطهيخ معاييخ لزسان جهدة البخامج التعميسية والخجمات السقجمة لحوي اضطخاب طيف ا

السخكد الهطشي لمتذخيص اكبة التطهرات،  ه الخسذ( نسهذجًا، تحت شعار دعم الحقهق وم –زليتن  –ليبيا :  مخاكد التهحج العاممة بسجن )مرخاتة 
 . 2022وعالج أطفال مخضى التهحج، وزارة الرحة، مارس، 

 المؤتمر الليبي الدولي للعلوم التطبيقية  ، لسهردين في الذخكات الشفطيةار اتحجيج األسبكيات التشافدية الختي، مذاركة ببحث في السؤتسخ العمسي

 .2022سبتسبخ،  28-27فشجق باب البحخ،   ، والهندسية
 دراسة ميجانية آلراء عيشة من أعزاء ىيئة التجريذ: مؤشخات التشسية السدتجامة في الكميات  التقشية بميبيا،  يمذاركة ببحث في السؤتسخ العمس 

 .2022/ديدسبخ/13-12( / طخابمذ / ليبيا CQSD - 2022لمجهدة والتشسية السدتجامة ) الثانيالسؤتسخ الهطشي ة، ت التقشيبالكميا

 :املنشىرج األحباث العلميح
 [، 6السجمج ][، 13ليبيا، مجمة األكاديسية الميبية، طخابمذ، العجد ] في التخررية الثانهيات في الذاممة الجهدة لتطبيق مقتخح بحث بعشهان: ترهر

2014. 
 الداويةفي ليبيا، السجمة الجولية لمعمهم والتقشية،  البشاء والتذغيل ونقل السمكية  بشعام التحتية بحث بعشهان: مقتخح أنسهذج  لقامة مذاريع البشية ،

 .2019 أكتهبخ[، 19العجد ]
  :قييم أداء الذخكات الرشاعية، السجمة الجولية في ت داء عسميات الريانةوالنتاجي قياسًا بسؤشخات أ األداء الساليؤشخات التكامل بين مبحث بعشهان

 .2020 أبخيل[، 21، العجد ]الداويةلمعمهم والتقشية، 
  :[، 22]، العجد الداويةاستخجم أسمهب الكيسة السكتدبة لكياس أداء  مذاريع التذييج وضبط  تكاليفيا، السجمة الجولية لمعمهم والتقشية، بحث بعشهان

 .2020يه يهل
 العجد ، مجمة دراسات الندان والسجتسع،  بميبيا التذييج في تشفيح مذاريع العخض األفزل عسل لجان العطاءات الختيار طهيخ لت بحث بعشهان: آلية

 .2020[، يهليه 15]
  :السجمة الجولية لمعمهم والتقشية، ،  التذييجدراسة تحميمية لهاقع مسارسات الذخكات السقاولة السحمية لدارة أوامخ التعجيل في مذاريع بحث بعشهان

 .2020 أكتهبخ[، 24]، العجد الداوية
 العجد ، مجمة دراسات الندان والسجتسع،  بميبيا التذييج في تشفيح مذاريع العخض األفزل عسل لجان العطاءات الختيار طهيخ لت بحث بعشهان: آلية

 .2020[، يهليه 15]
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  بحث بعشهن: تقييم  مسارسات وتطبيقات إدارة السذاريع في تشفيح مذاريع قطاع الرحة "دراسة حالة: مذخوع صيانة وتطهيخ مدتذفى زليتن
 .2021، أكتهبخ[، 27]، العجد الداويةالسجمة الجولية لمعمهم والتقشية،  السخكدي"، 

 يح مذاريع قطاع الرحة "دراسة حالة: مذخوع صيانة وتطهيخ مدتذفى زليتن بحث بعشهن: تقييم  مسارسات وتطبيقات إدارة السذاريع في تشف
 .2021[، أكتهبخ، 27]، العجد الداويةالسجمة الجولية لمعمهم والتقشية،  السخكدي"، 

  :سجمة الجولية لمعمهم ،  المحجدات انتذار بطاقات الدجاد االلكتخوني: دراسة لعيشة من السرارف التجارية العاممة في مجيشة زليتن  بحث بعشهن
 .2022[، يشايخ، 28والتقشية، الداوية، العجد ]

   :السجمة الجولية لمعمهم والتقشية، تحجيج األسبكيات التشافدية الختيار السهردين في الذخكات الشفطية باستخجام التحميل الستعجد السعاييخبحث بعشهن :
 LICASE-2022 :2022سبتسبخ  مشذهر في عجد خاص، الداوية، 

 :املؤلفاخ املنشىرج
 ه تشفيح السذاريع بأسمهب البهت حالتشعيسات التعاقجية في مذاريع التذييج والتهجيات الحجيثة نشهان: كتاب بع(B.O.T) –  طخابمذ: مشذهرات دار

وعزه ىيئة تجريذ باألكاديسية قجمو البخوفدهر: دمحم أيهب العدي مجيخ مكتب إدارة السذاريع راجعو ، 2011الفديفداء لمشذخ والتهزيع والعالن، 
 .2022طخابمذ   – كاديسية الميبية لمجراسات العمياأل عيج التعاقج عمى طبعو لمسخة الثانية بجار اأو  الميبية )سابقًا(

 راجعو وقجمو 2011ء لمشذخ والتهزيع والعالن، لجهدة في تحقيق السيدة التشافدية طخابمذ: مشذهرات دار الفديفداكتاب بعشهان: استخاتيجية ا ،
 األساسية والتطبيكيقة باألكاديسية الميبية. الجكتهر: تهفيق الطاىخ عجال، عزه ىيئة تجريذ بجامعة الجبل الغخبي ورئيذ مجمة العمهم

  مجيخ إدارة السذخوعات دمحم عمي بالحاج،  راجعو وقجمو د. .2012، لمشذخ والتهزيع والعالنالهليج، مشذهرات دار طخابمذ:  -إدارة الريانة كتاب
 بالمجشة الذعبية العامة )سابقًا( وعزه ىيئة تجريذ باألكاديسية الميبية.

 (.2021التعمم والتأخخ الجراسي لرالح شخكة أسخار الخحم لمتعميم والتجريب والـاىيل الخاص بدليتن ) كتاب صعهبات 

 اللغاخ واملهاراخ:
  المغة النجميدية كتابة ومحادثة. إجادة 
 .ميارات بخامج السيكخوسهفت والنتخنت 
 بخنامج الخزمة ا( لحرائية لعمهم االجتساعية محمل إحرائي بخبخة واسعة في استخجام البخامج الحرائيةSPSS  والسيشيتابMINITAB.14.) 
  إدارة وتخطيط السذخوعات باستخجام البخيسافيخا الذييخPrimavira, MsProject. 
  ميارات استخجام التحكم اآللي السبخمج الستسثمة في(LAD)  و(FBD)  و(STL). 
  ثشائي األبعاد.أتهكاد 

 :التي قدمتها الدوراخ التدريثيح
 بالتعاون مع معيج تشسية السهارد البذخية باألكاديسية الميبية -مرمحة التقشيات التعميسية سهب واالنتخنت، الحا. 
  بالتعاون مع شخكة النساء لالستذارات اليشجسية والتجريب  –العديدية  –: مرشع السجفأة الكيخوزيتية بالدىخة 9001 األيدوالسهاصفات الكياسية

 طخابمذ. –والتطهيخ 
 مرخاتة. –بالتعاون مع مكتب القمم لالستذارات اليشجسية  –يات الدتة سيجسا: الذخكة الميبية لمحجيث والرمب تقش 
  بالتعاون مع معيج تشسية السهارد البذخية باألكاديسية الميبية. -إدارة السخازن وطخق التخدين الحجيثة: مرمحة التقشيات التعميسية 
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 بالتعاون مع معيج تشسية السهارد البذخية باألكاديسية الميبية. -شيات التعميسية أتهكاد ثشائي األبعاد: مرمحة التق 
  بالتعاون مع شخكة بخوماستار ليبيا لدارة السذخوعات فخع األردن. –الكدل: التطبيقات وأىسية االستخجام في قطاع األعسال 
  بالتعاون مع شخكة بخوماستار ليبيا لدارة السذخوعات فخع األردن. –جياز تشفيح مذخوعات السهاصالت  –حداب الكسيات في مذاريع التذييج 
  بالتعاون مع شخكة بخوماستار ليبيا لدارة السذخوعات  –جياز تشفيح مذخوعات السهاصالت لسيشجسي  –الئحة العقهد الدارية السدتخجمة في ليبيا

 فخع األردن.
 بالتعاون مع شخكة بخوماستار ليبيا لدارة السذخوعات فخع األردن. –ت جياز تشفيح مذخوعات السهاصاللسيشجسي  –إدارة السخاطخ 
  طخابمذ. -مخكد السعارف الجولية لمتجريب والتطهيخ  اتفيحبالتعاون  –إدارة السذخوعات بجامعة سبيا ميشجسي  –إدارة السذخوعات 
  معيج تشسية السهارد البذخية  تشفيح  -طية، وشخكة ليبيا لمغاز شخكة تسهين الحقهل الشفو وزارة السالية، لسهظفي  –إدارة السخازن والسذتخيات

 باألكاديسية الميبية. 
  معيج تشسية السهارد البذخية باألكاديسية الميبية. تشفيح -شخكة السياه والرخف الرحي لسيشجسي  –الجبمهم السيشي لدارة السذاريع 
  معيج تشسية السهارد البذخية باألكاديسية الميبية. تشفيح  –إلسسشت السداىسة الذخكة األىمية للسيشجسي  –تخطيط وبخمجة أعسال الريانة 
  الفكخ لمتعميم والتجريب، طخابمذ.  شخكةتشفيح  –جياز السكان والسخافق لسهظفي  –ترشيف الهظائف وإعجاد بطاقة الهصف الهظيفي 
  معيج تشسية السهارد البذخية باألكاديسية الميبية. تشفيح  -ة الذخكة األىمية لإلسسشت السداىسلسيشجسي  –إدارة السخازن والسذتخيات 
  إدارة السذاريع االحتخافية(PMP) –  معيج تشسية السهارد البذخية باألكاديسية الميبية. تشفيح  -الذخكة األىمية لإلسسشت السداىسة لسيشجسي 
  معيج تشسية السهارد البذخية باألكاديسية الميبية. تشفيح -جياز السكان والسخافق لسيشجسي  –الساجدتيخ السرغخ لدارة األعسال 
  شخكة غدال الخيم  تشفيح –الذخكة العامة لمكيخباء سجراء الدارات والسجراء العامهن ولجشة العطاءات الخئيدية والفخعية بل –آلية عسل العطاءات

 لمتعميم والتجريب.
 تشفيح الذخكة  –ساعة  20( بهاقع 2020-11-12حتى ا) (2020-11-8الفتخة ) تخطيط ورقابة العسميات االنتاجية لسيشجسي االنتاج من

 لتشسية وتطهيخ السهارد البذخية.العالسية الخائجة 
 ( بهاقع 2020-11-16( حتى ا)2020-11-8ىشجسة العسميات االنتاجية لسيشجسي االنتاج من الفتخة )تشفيح الذخكة العالسية  –ساعة  40

 .السهارد البذخية.الخائجة لتشسية وتطهيخ 
 (. 06.15 .2021 – 2021.04.22الفتخة ) في  بدليتن لعاممين بذخكة أسخار الخحسة لمتعميم والتجريب والـاىيل الخاصوتأىيل ال األكاديسي كالـيي

 وترسيم آلية التجريب ألطفال طيف التهحج، وبخنامج الذخكة، والخطة التجريبية الدشهية وترسيم بخامج التأىيل الخاص.
  (.2022.06.30 – 2022.06.18بهربهيشت( لرالح مخكد إندان لمتطهيخ والتجريب في الفتخة ما بين ) –اكدل  –تطبيقات الحاسهب )ورد 
 (  2022.06.25تخطيط وإدارة أعسال الريانة لرالح الذخكة الميبية لمسهانئ البحخية فخع ميشاء الخسذ البحخي في الفتخة  ما بين – 

2022.07.05.) 

 متدرب( 022)تدرية  (0202ع  )الثدايح( للتنميح والتطىيز تزعايح اجمللس الثلدي سلينت )مشزوطالق إ
  2021/ فخع الهسطى، رالح  السخكد الميبي لجراسات وبحهث عمهم  وتكشهلهجيا البيئةلدورة البحث العمسي خطهة بخطهة. 
  2021بخاء عمهمو، خو الميبية لحسمة القخآن الكخيم وقخائو  البهر بهيشت(  لرالح  الخابطة –االكدل  –دورة تطبيقات الحاسهب )الهرد. 
  2021، البهر بهيشت(  لرالح  مؤسدة  إندان  لألعسال  والتشسية –االكدل  –دورة تطبيقات الحاسهب )الهرد. 
  2021، البهر بهيشت(  لرالح  فهج كذاف زليتن –االكدل  –دورة تطبيقات الحاسهب )الهرد. 
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  بالتشديق مع السخكد العام لتجريب وتطهيخ التعميم  البهر بهيشت(  لرالح   قطاع التعميم زليتن –االكدل  –ب )الهرد دورة تطبيقات الحاسه
 .2021، ونقابة السعمسين زليتن

  2021، البهر بهيشت(  لرالح   قطاع الثقافة زليتن –االكدل  –دورة تطبيقات الحاسهب )الهرد. 

 :هنيحامل واجملالس الستشاريحلنقاتاخ اعضىياخ 
 هرد البخيطاني في إدارة السذاريع.عزهية الب 
 .عزهية الشقابة العامة لمشفط والتعجين 

 


