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القيادات اإلدارية في الكلية
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البيانات الشخصية





الاضم الزباعي :خالذ مصعفي الػاوع
الصفت :رئيظ كطم الػؤون الاداريت
املؤهل العلمي :دبلىم عالي إدارة اعمال
الذرجت الىظيفيت :العاغزة

طرق التواصل:
 ๏مىتب غؤون إلاداريت – املبني الاداري
☎ 1909104009

الخبرات الادارية:


جاريخ العمل باليليت2112-10-10 :م



الخبرة الطابلت :مذًز مىتب اليػاط في اليليت
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البيانات الشخصية





الاضم الزباعي :فىسي محمذ محمذ غابىن
الصفت :أمين املخاسن
املؤهل العلمي :دبلىم متىضغ
الذرجت الىظيفيت :الطابعت

طرق التواصل:
 ๏مبني الاداري – مىتب الػؤون إلاداريت
☎ 1900319130

الخبرات الادارية:


جاريخ العمل باليليت2112-19-10:م



الخبرة الطابلت :مذًز مىتب الػؤون إلاداريت واملاليت -أمين املىتبت
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البيانات الشخصية





الاضم الزباعي :إبزاهيم أحمذ غللىف عياغت
الصفت :رئيظ كطم التسجيل
املؤهل العلمي :بيالىريىص هىذضت مذهيت
الذرجت الىظيفيت :الحادًت عػز

طرق التواصل:
 ๏مبني التسجيل – مىتب املسجل
� reg@eng.misuratau.edu.ly
☎ 19292919912

الخبرات الادارية:


جاريخ العمل باليليت2114-10-10:



الخبراث الطابلت :مذًز وحذة الخزيجين  -مذًز وحذة اللبىل والتسجيل
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البيانات الشخصية





الاضم الزباعي :مصعفي عبذ الحىيم مصعفي الطىيح
الصفت :مذًز مىتب مجلظ اليليت
املؤهل العلمي :بيالىريىص هىذضت مذهيت
الذرجت الىظيفيت :الثامىت

طرق التواصل:
 ๏مبني الاداري – مىتب مجلظ اليليت
� m-elswayah93@gmail.com

الخبرات الادارية:


جاريخ العمل باليليت2121-10-10:م
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البيانات الشخصية





الاضم الزباعي :محمذ ضالم دخيل ابزاهيم
الصفت :أمين املىتبت
املؤهل العلمي :بيالىريىص علىم
الذرجت الىظيفيت :الثالثت عػز

طرق التواصل:
 ๏مبني الاداري – مىتب امين املىتبت
☎ 1900213200

الخبرات الادارية:


جاريخ العمل باليليت2113-12-10 :م



الخبراث الطابلت :مذًز مىتب الػؤون إلاداريت  -مذًز وحذة املخاسن
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موظفي الكلية
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 الاضم الزباعي :ابزاهيم محمذ محمذ العزيم





الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :دبلىم عالي إدارة اعمال
الذرجت الىظيفيت :العاغزة
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت

 الاضم الزباعي :أبىبىز محمذ أبىيىز معيتيم
 الصفت :مػزف كاعاث
 املؤهل العلمي :غهادة اعذادًت
 الذرجت الىظيفيت :الخامطت
 اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الخذماث







الاضم الزباعي :أبى اللاضم عمز أبى اللاضم بيت املال
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :بيالىريىص هىذضت صىاعيت
الذرجت الىظيفيت :الثاهيت عػز
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :اللطم العام
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الاضم الزباعي :أحمذ مفتاح أحمذ عامز
الصفت :مػزف اداري
املؤهل العلمي :دبلىم عالي ادارة
الذرجت الىظيفيت :التاضعت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون الاداريت

الاضم الزباعي :أضامت الحطين على أبىحجز
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :اعذادي
الذرجت الىظيفيت :الخامطت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت

الاضم الزباعي :أهزم أبىبىز ابزاهيم بػير
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :اعذادي
الذرجت الىظيفيت :الطادضت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الخذماث
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الاضم الزباعي :امحمذ محمذ امحمذ الاجىف
الصفت :فني ورع
املؤهل العلمي :دبلىم متىضغ ميياهييا
الذرجت الىظيفيت :العاغزة
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الىرع امليياهيىيت

الاضم الزباعي :أوعام ضليمان شحاجت
الصفت :مهىذص
املؤهل العلمي :بيالىريىص
الذرجت الىظيفيت :الثامىت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون الاداريت

الاضم الزباعي :إهزام املجحجى امللزيي
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :ليطاوظ كاهىن
الذرجت الىظيفيت :التاضعت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت
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الاضم الزباعي :اميىه خليفه محمىد الاظيرع
الصفت :مػزفت املىتبت
املؤهل العلمي :ليطاوظ إدارة مىتباث
الذرجت الىظيفيت :التاضعت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :املىتبت

الاضم الزباعي :اميىه عياد محمذ الصحىمي
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :بيالىريىص هىذضت مذهيت
الذرجت الىظيفيت :التاضعت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الذراضت والامتحاهاث

الاضم الزباعي :جالل ضعذ العىىر
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :دبلىم
الذرجت الىظيفيت :الطابعت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الخذماث
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الاضم الزباعي :حمشة الهادي امحمذ الىبىث
الصفت :رئيظ وحذة الخزيجين
املؤهل العلمي :بيالىريىص هىذضت مذهيت
الذرجت الىظيفيت :الثامىت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :كطم التسجيل

الاضم الزباعي :حمشة ضعيذ الطىيح
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :بيالىريىص
الذرجت الىظيفيت :الثامىت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون الاداريت

الاضم الزباعي :حطين امحمذ محمذ البارووي
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :ليطاوظ علم الىفظ
الذرجت الىظيفيت :الثامىت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت
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الاضم الزباعي :حىان جبرًل عبذ هللا عبذ الطالم
الصفت :مهىذص معمل
املؤهل العلمي :بيالىريىص هىذضت ههزبائيت
الذرجت الىظيفيت :التاضعت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :كطم الهىذضت الىهزبائيت

الاضم الزباعي :حىان عبذالصمذ مخشوم اللذافي
الصفت :مىظف املحفىظاث
املؤهل العلمي :بيالىريىص علىم
الذرجت الىظيفيت :الحادًت عػز
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :املىتبت

الاضم الزباعي :حىاء الصادق محمذ الطعذاوي
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :غهادة ابتذائيت
الذرجت الىظيفيت :الخامطت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :املىتبت
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الاضم الزباعي :خالذ علي محمذ ابػير
الصفت :فني ورع
املؤهل العلمي :دبلىم متىضغ خزاظت
الذرجت الىظيفيت :الثاهيت عػز
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الىرع امليياهيىيت

الاضم الزباعي :خليل رمضان خليل اغتيىي
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :دبلىم عالي رضم معماري
الذرجت الىظيفيت :التاضعت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :كطم الهىذضت املعماريت

الاضم الزباعي :رهذه ضعيذ محمذ محيطً
الصفت :اداريت
املؤهل العلمي :بيالىريىص هىذضت هيميائيت
الذرجت الىظيفيت :الثاهيت عػز
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :كطم هىذضت الىفغ
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الاضم الزباعي :سييب محمذ عبذ الىزيم الىزيبي
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :دبلىم متىضغ جمزيض
الذرجت الىظيفيت :الحادًت عػز
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت

الاضم الزباعي :سهزيا ًىضف اغتيىي
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :دبلىم
الذرجت الىظيفيت :التاضعت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت

الاضم الزباعي :ضالم احمذ ضالم الصغير
الصفت :مىظف خذماث الىتروهيت
املؤهل العلمي :بيالىريىص هىذضت مذهيت
الذرجت الىظيفيت :الثامىت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :املىتبت
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الاضم الزباعي :ضالم عيس ى ضالم أبىحجز
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :دبلىم عالي حاضى
الذرجت الىظيفيت :التاضعت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت

الاضم الزباعي :ضالم مختار ضالم دهذوهه
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :غهادة إعذادًت
الذرجت الىظيفيت :الثالثت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت

الاضم الزباعي :ضليمان احمذ محمذ الصالحي
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :ليطاوظ جخعيغ جزبىي
الذرجت الىظيفيت :العاغزة
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت
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الاضم الزباعي :صالح عبذ الحىيم مفتاح صىان
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :دبلىم متىضغ هىذضت معماريت
الذرجت الىظيفيت :الطابعت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :مىتب الذراضاث العليا والتذريب

الاضم الزباعي :عادل عبذ الحميذ حطين الضزاظيه
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :بيالىريىص اكتصاد
الذرجت الىظيفيت :العاغزة
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت

الاضم الزباعي :عائػت محمذ محمذ أبىحبيل
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :غهادة إعذادًت
الذرجت الىظيفيت :الطادضت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :مىتب الذراضاث العليا والتذريب
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الاضم الزباعي :عائػت مىصىر فزج رسق
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :غهادة إعذادًت
الذرجت الىظيفيت :الخامطت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :كطم التسجيل

الاضم الزباعي :عبذ الطالم فزج محمذ املبرون
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :غهادة إعذادًت
الذرجت الىظيفيت :الطادضت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت

الاضم الزباعي :عبذ الحىيم محمذ عمز الاربذ
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :دبلىم عالي هىذضت مذهيت
الذرجت الىظيفيت :التاضعت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :كطم الهىذضت املذهيت
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الاضم الزباعي :عبير محمذ عبذ هللا الػىزي
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :اعذادي
الذرجت الىظيفيت :الطادضت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :املىتبت

الاضم الزباعي :عمز محمذ أبىخػيم
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :الثاهىيت
الذرجت الىظيفيت :الطادضت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت

الاضم الزباعي :عذهان جمعه عبذ هللا مىس ي
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :غهادة ثاهىيت
الذرجت الىظيفيت :الطابعت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت
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الاضم الزباعي :علي محمذ أبىبىز معيتيم
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :اعذادي
الذرجت الىظيفيت :الزابعت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت

الاضم الزباعي :على عبذ هللا املهذي الطزيتي
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :بيالىريىص هىذضت صىاعيت
الذرجت الىظيفيت :الثاهيت عػز
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :كطم الهىذضت الصىاعيت

الاضم الزباعي :عمزان محمذ عمزان اللىيذي
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :دبلىم عالي محاضبت
الذرجت الىظيفيت :الحادًت عػز
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت
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الاضم الزباعي :عمز مصعفي عمز عىيىت
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :دبلىم عالي ادارة
الذرجت الىظيفيت :الثامىت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :مىتب الذراضاث العليا

الاضم الزباعي :فتحي ضالم امحمذ جابه
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :دبلىم عالي ميياهييا
الذرجت الىظيفيت :الثامىت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الىرع امليياهيىيت

الاضم الزباعي :فتحي محمذ علي العىيل
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :دبلىم متىضغ محاضبت
الذرجت الىظيفيت :العاغزة
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت
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الاضم الزباعي :فتحي عبذ هللا محمذ الزعيض
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :دبلىم متىضغ هجارة
الذرجت الىظيفيت :الحادًت عػز
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت

الاضم الزباعي :فتحي محمذ أبىبىز معيتيم
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :دبلىم متىضغ ضمىزة
الذرجت الىظيفيت :الطادضت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت

الاضم الزباعي :فتحيه أبى اللاضم عبذ اللادر أبى راوي
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :ليطاوظ كاهىن
الذرجت الىظيفيت :العاغزة
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت
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الاضم الزباعي :فزج محمذ حطً الىاهش ي
الصفت :مهىذص معمل
املؤهل العلمي :بيالىريىص هىذضت مذهيت
الذرجت الىظيفيت :التاضعت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :كطم الهىذضت املذهيت

الاضم الزباعي :فىسي علي عبذ هللا بالت
الصفت :مهىذص
املؤهل العلمي :ماجطتير حاضى
الذرجت الىظيفيت :العاغزة
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت

الاضم الزباعي :فتحيت ميالد غللىف
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :بيالىريىص
الذرجت الىظيفيت :الثامىت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت
22 | 24



















الاضم الزباعي :لؤي صالح إبزاهيم أبى جباره
الصفت :مهىذص معمل
املؤهل العلمي :بيالىريىص هىذضت ههزبائيت
الذرجت الىظيفيت :الحادًت عػز
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :كطم الهىذضت الىهزبائيت

الاضم الزباعي :مبروهت محمذ احمذ دًا
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :دبلىم عالي محاضبت
الذرجت الىظيفيت :العاغزة
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :املىتبت

الاضم الزباعي :محمذ ابزاهيم الهمالي ضىيس ي
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :دبلىم عالي الىتروهاث
الذرجت الىظيفيت :الحادًت عػز
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :كطم الهىذضت الىهزبائيت
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الاضم الزباعي :محمذ اغتيىي حطين الطعذاوي
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :دبلىم متىضغ لحام
الذرجت الىظيفيت :الثامىت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت

الاضم الزباعي :محمذ عبذ العشيش اضماعيل أبىالحصين
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :بيالىريىص هىذضت مذهيت
الذرجت الىظيفيت :العاغزة
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الذراضت والامتحاهاث

الاضم الزباعي :محمذ عثمان محمذ غميم
الصفت :فني ورع
املؤهل العلمي :دبلىم متىضغ خزاظت
الذرجت الىظيفيت :التاضعت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :كطم اليػاط
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الاضم الزباعي :محمذ عمز محمىد اخليل
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :ليطاوظ إدارة املىتباث
الذرجت الىظيفيت :التاضعت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :املىتبت

الاضم الزباعي :محمذ فزج محمذ املجيذًب
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :دبلىم عالي حاضى
الذرجت الىظيفيت :الحادًت عػز
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت

الاضم الزباعي :محمذ احمذ علي أبىجبيرة
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :دبلىم متىضغ ضمىزة
الذرجت الىظيفيت :التاضعت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت
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الاضم الزباعي :محمذ مصباح ضالم الذهاع
الصفت :مهىذص معمل
املؤهل العلمي :بيالىريىص هىذضت الىفغ
الذرجت الىظيفيت :الحادًت عػز
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :كطم هىذضت الىفغ

الاضم الزباعي :منى ضالم محمذ اللذًم
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :بيالىريىص جلىيت املعلىماث
الذرجت الىظيفيت :التاضعت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت

الاضم الزباعي :محمذ مىصىر مصعفى اظىيؼ
الصفت :فني ورع
املؤهل العلمي :دبلىم متىضغ ميياهييا
الذرجت الىظيفيت :العاغزة
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الىرع امليياهيىيت
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الاضم الزباعي :مها حطً مفتاح الػاوع
الصفت :مهىذص معمل
املؤهل العلمي :بيالىريىص هىذضت ههزبائيت
الذرجت الىظيفيت :الثاهيت عػز
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :كطم هىذضت الىهزبائيت

الاضم الزباعي :محمذ مصباح علي الجهيني
الصفت :فني ورع
املؤهل العلمي :دبلىم متىضغ ميياهييا
الذرجت الىظيفيت :الطادضت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الىرع امليياهيىيت

الاضم الزباعي :مفتاح الهادي أبى غعالت
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :دبلىم
الذرجت الىظيفيت :الطادضت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون الاداريت
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الاضم الزباعي :املعتز رمضان العاهز أبىجزهيت
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :ثاهىي
الذرجت الىظيفيت :الثامىت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :املىتبت

الاضم الزباعي :محمىد عبذ الطالم مصعفي اضميى
الصفت :فني ورع
املؤهل العلمي :دبلىم متىضغ ميياهييا
الذرجت الىظيفيت :الحادًت عػز
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الىرع امليياهيىيت

الاضم الزباعي :مختار ضالم خليفه عيس ى
الصفت :فني ورع
املؤهل العلمي :دبلىم متىضغ ههزباء
الذرجت الىظيفيت :الثاهيت عػز
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الىرع امليياهيىيت
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الاضم الزباعي :هجاح عمز علي الىرفلي



الصفت :اداريت



املؤهل العلمي :بيالىريىص هىذضت صىاعيت



الذرجت الىظيفيت :الثامىت



اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :كطم الهىذضت













الاضم الزباعي :هػام الذووالي رمضان البيعه
الصفت :مىظف
املؤهل العلمي :دبلىم عالي حاضى
الذرجت الىظيفيت :التاضعت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :الػؤون إلاداريت

الاضم الزباعي :هػام محمذ محمذ مىس ى
الصفت :مهىذص معمل
املؤهل العلمي :بيالىريىص هىذضت علم املىاد
الذرجت الىظيفيت :التاضعت
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :كطم هىذضت وعلم املىاد
22 | 20







الاضم الزباعي :صالح الذًً محمذ صالح العماري
الصفت :رئيظ وحذة التسجيل واللبىل
املؤهل العلمي :بيالىريىص علىم إداريت وماليت
الذرجت الىظيفيت :الحادًت عػز
اللطم  /الىحذة إلاداريت التابع لها :كطم التسجيل
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