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 أواًل : البيانات الشخصية     

o حممد حممد حويتة.اأسامة :    ـــــم ـــــــاالســـــ 

o  طرابلسالفرناج :     حمل اإلقامة / 

o : طرابلسجامعة طرابلس  عنوان العمل / 

o 00218913201563:  اهلاتف النقال  رقم   

o  ليبيا –اخلمس  . م25/11/1972الد :   ــــــامليومكان تاريخ. 

o لييب:    ةـــــــــــاجلنسي. 

o مسلم:  ــةــــــــــــالـديـان. 

o  :أعزب. الوضع االجتماعي 

o كرتوني  :  الربيد اإللaushweta@yahoo.com 

 

 والوظيفية  ةالبيانات األكاديمي:  ثانيًا      

 

o ةالعلمي تاملؤهال :  

 .م1992 -لعلوم اهلندسية ا-" هندسة مدنية" دبلوم متوسط  .1

 .م1999 - جامعة طرابلس /كلية الزراعة -زراعي بكالوريوس اقتصاد .2

 .م2002عام بريطانيا  –جامعة برادفورد  " /ليب اآلــحاس" عليا دراسات دبلوم .3

 م.2013-جامعة مانشسرت / بريطانيا  – " حاسب آلي ماجستري درجة  .4

o  احلادية عشر :    الدرجة الوظيفية. 

o بكلية التقنية الطبية مدير شؤون إدارية ومالية  الوظيفيـــة  : الصفة.  

o : جامعة طرابلس . جهة العمــــــــــــل احلالي 

o :الدورات التدريبية  اإلضافية 

 . APT )من                     ) ف2008سنة   (ASDP)مدتها "           " تدريبيةدورة  .1

 .م1999مانشسرت بريطانيا -عة ) اليومست ( جام " مستوى اللغة الجنليزية"  ةتدريبيدورة  .2

 م.2015مركز االستشارات والتدريب / جامعة طرابلس لسنة  دورة تدريبية " إدارة االجتماعات " .3

 م.2016مركز االستشارات والتدريب / جامعة طرابلس لسنة  دورة تدريبية " فنون التعامل احلضاري " .4
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  في والمهنيالخبرة والنشاط الوظي:  ثالثًا       

 

 وحتى تارخيه . 11/10/2017مدير مكتب الشؤون اإلدارية واملالية بكلية التقنية الطبية من تاريخ  -1

وجب مب م10/10/2017م إىل غاية  18/02/2014الشؤون اإلدارة واملالية بكلية الطب البشرى من  مكتب مدير -2

 م.2014 ( 438أ.د. رئيس جامعة طرابلس رقم ) قرار 

أ.د. م بقرار من 25/06/2017م إىل 27/11/2016من  الطبية بكلية التقنيةشؤون اإلدارة واملالية مدير مكتب ال -3

 م.2016 (2237)رئيس اجلامعة رقم 

م للقاطع )أ( جامعة طرابلس بقرار من  2014لسنة  بالكليات الطبية جبامعة طرابلس رئيس جلنة الطوارئ للصيانة -4

 .م2014( 1801) السيد / أ.د. رئيس جامعة طرابلس رقم

              م بقرار من السيد / أ.د. رئيس جامعة طرابلس2015جامعة طرابلس لسنة )ب(رئيس جلنة الطوارئ بقاطع  -5

 .م2015 ( 1358) 

-01-01 إىل م2002-01-01مفوض عام لشركة املرجان للصيانة الفنية واخلدمات العامة يف الفرتة من  -6

 ف.2005

-02-28 م إىل2005-02-01للسفر والسياحة واحلج والعمرة يف الفرتة من شركة جبل عمر  ةدارإمدير  -7

 ف.2007

و شركة / بريطانيا اجلنسية(، (Gunny Companyمنسق عالقات عامة يف شركة جاني خلدمات حقول النفط  -8

للعناصر االجنبية بنمية اجلنسية( ، ومتابعة الدورات التدريبية وعقود االستخدام ) كامكو للخدمات النفطية

 .م2011-10-31 إىل  م2006-03-01يف الفرتة من  والوطنية

-03م إىل 2012-01-10التوثيق واملعلومات مبحطات االحباث والتجارب بكلية الزراعة لفرتة من  رئيس وحدة -9

 .م10-2013

م إىل   2013-03-13والتجارب بكلية الزراعة لفرتة من  األحباثمبحطات  العامة وحدة احلراسات مراقب -10

 .م04-02-2014

لسنة ( 1004رئيس جامعة طرابلس رقم )  وكالء كلية الطب بقرار من أ.د.جلنة تسليم واستالم بني  عضو  -11

 م.2015

 (1660رئيس جامعة طرابلس رقم ) أ.د.رئيس جلنه تسليم واستالم بني مسجلي كلية التمريض بقرار من  -12

 م.2015

( 1006لوطنية باجلامعة بقرار من  أ.د رئيس جامعة طرابلس رقم )جلنة تقصي احلقائق بوحدة السالم اعضو  -13

 .م 2015

           الشئون االدارية واملالية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بقرار مديري جلنة تسليم واستالم بني رئيس -14

 م.2015 ( 1841أ.د رئيس جامعة طرابلس رقم )
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بقرار من أ.د عميد  بكلية الطب البشري  دراسة واالمتحاناتقسم ال ئيسيجلنة تسليم واستالم بني ر عضو  -15

 .م 2015 (11كلية رقم )ال

م بقرار من أ.د عميد كلية 2015جلنة امتحانات املفاضلة بكلية الطب البشري لقبول الطلبة اجلدد لسنة   عضو -16

 م.2015 (15الطب رقم )

 (16رقم )الكلية بقرار من أ.د عميد  البشري بكلية الطب  قسم اجلراحة رئيسيجلنة تسليم واستالم بني  عضو  -17

 .م 2015

 (23استالم وجرد املرحلة الثانية من شركة أياد الشفاء بقرار من السيد/ عميد كلية الطب رقم )  جلنةعضو  -18

 م.2015لسنة 

جلنة تتولي االشراف علي اقامة اليوم اجلامعي االول لكلية الطب بقرار من السيد/ أ.د عميد كلية  عضو  -19

 م (.2015لسنة  24لطب رقم ) ا

م واملتقدمني للدراسة 2015جلنة الجراء امتحانات القبول لطلبة الناحجون من الثانوية العامة  لسنة  عضو  -20

 م (.2015لسنة  27بكلية الطب بقرار من السيد/ أ.د عميد كلية الطب رقم ) 

م بقرار من أ.د عميد كلية 2015د لسنة جلنة امتحانات املفاضلة بكلية الطب البشري لقبول الطلبة اجلدعضو  -21

 م(.2016لسنة  31الطب رقم )

جلنة حتقيق مع أعضاء احلرس اجلامعي واملكلفني حبراسة فنادق اجلامعة بقرار من السيد/ أ.د رئيس رئيس  -22

 م(.2015لسنة  404اجلامعة رقم )

لسنة  09عميد كلية الطب رقم ) جلنة تسليم واستالم بني رؤساء قسم اجلراحة بقرار من السيد / أ.د عضو  -23

 م(.2014

جلنة حتقيق احلقائق يف موضوع االعالن الصادر من حمكمة سوق اجلمعة اجلزئية بقرار من السيد/ رئيس  -24

 م (.2014لسنة  2409أ.د  رئيس جامعة طرابلس رقم )

ن السيد/ أ.د  جلنة حتقيق يف تداعيات عدم توفر الوقود مبحطة وقود اجلامعة القاطع )ب( بقرار مرئيس  -25

 م (.2014لسنة  1645رئيس جامعة طرابلس رقم ) 

جلنة حتقيق يف حادث السيارة صدمت جمموعة من الطالبات داخل ساحة كلية الرتبية جامعة طرابلس رئيس  -26

 م(.2014لسنة  2271بقرار من السيد/أ.د رئيس جامعة طرابلس رقم ) 

/ وكيل اجلامعة للشئون العلمية باجلامعة والسيد/ د. حتقيق يف الشكوتني املقدمتني من السيد جلنة عضو  -27

 م (.2014لسنة  2310وكيل املساعد للشئون الطالبية باجلامعة بقرار من السيد/ أ.د رئيس جامعة طرابلس رقم ) 

جلنة جرد مكتب االعداديات الطبية وحصر ومرجعة بطاقات املنحة بقرار من السيد/ أ.د رئيس جامعة  عضو -28

 م(2014لسنة  3030رقم )طرابلس 
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جلنة حتقيق خبصوص د. عميد كلية الرتبية قصر بن غشري بقرار من السيد/ أ.د رئيس جامعة طرابلس  رئيس -29

 م(.2015لسنة  2844رقم ) 

لسنة  323جلنة تسليم واستالم بني رؤساء قسم العيون بقرار من السيد / أ.د رئيس جامعة طرابلس رقم ) رئيس  -30

 م(.2016

لسنة  40مع الورق املستعمل مبخازن كلية الطب بقرار من السيد / أ.د عميد الكلية رقم ) جلنة جرد جترئيس  -31

 م (.2016

جلنة جرد املواد الكيمائية املخزنة بقاعة لبدة وخمازن الكلية بقرار من السيد/ أ.د عميد كلية الطب رئيس  -32

 م (.2016لسنة  38رقم ) 

لسنة  3لية الطب بقرار من السيد/ أ.د عميد كلية الطب رقم ) جلنة انشاء مقرتح قاعات حديثة للدراسة مبعضو  -33

 م (.2016

جلنة حتقيق يف احلادث تعرض هلا املركبة اخلاصة باحلركة بقرار من السيد/ أ.د رئيس جامعة رقم ) رئيس  -34

 م(.2016لسنة  2293

 م(.2017لسنة  13)  جلنة تسليم واستالم بني رؤساء قسم اجلراحة بقرار من أ.د عميد كلية الطب رقمعضو  -35

 20جلنة علمية لتتحضريية للمؤمتر الثالث للتعلم الطيب بقرار من السيد / أ.د عميد كلية الطب رقم )  عضو  -36

 م(.2017لسنة 

كلفت برئاسة جلنة تسليم واستالم بني امينني اخلزينة بكلية التقنية الطبية بقرار من السيد/ أ.د رئيس جامعة  -37

 م (.2017لسنة  1377طرابلس رقم )

بقرار االداري املعتمد  ياهليكلجلنة اعادة النطر يف توزيع مكاتب املبين االداري )ب( وفق التقسيم عضو  -38

 م(.2017لسنة 1639من السيد/ أ.د رئيس جامعة طرابلس رقم ) 

من جلنة حتقيق يف التجاوزات االدارية يف سند الصرف بادارة الشئون الفنية واملشروع باجلامعة بقرار رئيس  -39

 م(.2019لسنة  5251السيد/أ.د رئيس جامعة طرابلس رقم ) 

عضو اللجنة الفرعية لالمتحانات الشهادة الثانوية واليت أقيمت جبامعة طرابلس القاطع )أ( بكلية التقنية الطبية  -40

 . 2018/2019عام 

)أ( بكلية التقنية الطبية عضو اللجنة الفرعية لالمتحانات الشهادة الثانوية واليت أقيمت جبامعة طرابلس القاطع  -41

 . 2019/2020عام 

o : أعمـــــــــــــــــــــــــال اخلربة 

التجاري الدولي  درجة أوىل )ج ( و )ج متقدم (من اجمللس العلمي للمحكمة الدولية للتحكيم حكمُدوليمُ    .1

"TIP D ARBITRAGE م . 2018 -" مبقر احملكمة الدولية الدائمة بدولة تونس  

" للتحكيم التجاري  TIP D ARBITRAGE درجة ثانية من اجمللس العلمي للمحكمة الدولية  يحكمُدولمُ  .2

 م . 2019-الدولي مبقر احملكمة الدولية الدائمة بدولة تونس ) تونس العاصمة (
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 ).0220-2019( للعام الدراسي سكلية التقنية الطبية  / جامعة طرابل متعاون عضوُهيئةُتدريس .3

 

 : رابعًا : نشاط المجتمع والبيئة 

o  بقرار صادر  26/7/2018عضو جلنة األزمة والطوارئ الحتاد الوطين لعمال ليبيا والناطق الرمسي هلا خالل الفرتة

من اللجنة العليا الحتاد الوطين الحتاد ليبيا والعمل التطوعي ملكافحة جائحة فريوس كورونا وتقديم يد العون 

 واملدارس .لنازحني وتعقيم مقرات املؤسسات واهليئات احلكومية 

o  م بتسكني النازحني ومد يد  4/4/2018العمل التطوعي مع الشؤون احمللية مبنطقة عني زارة اجلنوبي من تاريخ

 العون هلم مبقر مدرسة شهداء عني زارة ) عبد اهلل زهمول سابقا ( .

 

 خامسًا : النشاط والمشاركات العلمية والبحثية : 

o  .اللغة االجنبية كتابة وحمادثة 

o . استخدام تقنيات احلاسوب وتطويعها يف العمل اإلداري 

o  واملالي.جمال العمل االداري  وورقيًا يف اإلحصائية إلكرتونيًااألرشفة 
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 ــــــــ

 .................................................................. توقيع صاحب البيانات


