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المؤھالت
 2018 دكتوراه في الموارد البشریة- جامعة أطلنتك العالمیة- أمریكا- .1
.1992 دبلوم دراسات متقدمة في التدریب والموارد البشریة جامعة مانشستر بریطانیا .2
.1990 معھد التدریب والتطویر البریطاني  -دبلوم دراسات علیا محترف إدارة تدریب.3
.1988 كلیة سامرست للفنون والتقنیة – ھندسة صناعیة –الدبلوم الوطني العالي البریطاني .4
.1987  بریطانیا -8214ھندسة صناعیة رقم  جلدز اند  شھادة السیتي.5
.1985 بریطانیا –8471االتصال باستعمال اللغة الفنیة رقم   اندجلدز   شھادة السیتي.6
.1985 بریطانیا- 8212ھندسة صناعیة رقم   اندجلدز   شھادة السیتي.7
                  1982  - بریطانیا8211أساسیات الھندسة الصناعیة   اندجلدز   شھادة السیتي.8
.1981  بریطانیا – جامعة كامبردج–البراعة لغة إنجلیزیة  شھــــــــادة .9

1977 طرابلس – المعھد الثقافي الفرنسي –شھادة في اللغة الفرنسیة .10
 السیتيمعھد عضو المركز ( .1975 بریطانیا  –لیبیا  – أویزستدریب مركز األولى الدفعة خریج .11

 .أندجلدز البریطاني ) 

الخبرة العملیة

 حتى  2017خاص واالستشارات-قطاع القادة وإعداد للتدریب الرشید أكادیمیة إدارة مجلس رئیس
تاریخھ 

 (ندب )2017-2015مدیر إدارة الموارد البشریة والمالیة والخدمات العامة-مصلحة الطیران المدني
 2014- 2011مستشار أول الموارد البشریة ومدیر إدارة الخدمات المساندة- الخطوط الجویة األفریقیة
 المعلومات وتثنیة واالتصاالت للبرید اللیبیة الشركة -المؤسسي والتنظیم البشریة الموارد إدارة مدیر

 .2010– 2009القابضة 
2008 –2007   الخطوط الجویة األفریقیة–الموارد البشریة  مدیر دائرة. 
 2006–  2005 الشركة العامة للكھرباء –مدیر إدارة التخطیط وسیاسات الموارد البشریة. 
 2004-2002 -  الشركة العامة للكھرباء- مستشار أول موارد بشریة. 
 2001- 1998مدیر دائرة التدریب بالخارج- الشركة العامة للكھرباء
 1997– 1995 شركة الواحة للنفط –مراقب تخطیط التدریب والبیانات. 
 1994  -1991 -   شركة الواحة للنفط–كبیر أخصائي تدریب وتطویر. 
 1990 – 1986  شركة الواحة للنفط - –مدرب أول متقدم. 

mailto:r_maihub@yahoo.com


 1985 – 1981شركة الواحة للنفط - )  - 1(أخصائي تدریب.
1980 – 1976النفطي-   میناء السدرة)-  2 (مھندس صیانة.

الخبرة اإلضافیة (تفرغ جزئي)

2019-2017( لیبیا) االتحاد األوروبي-   مشروع دعم اإلدارة العامة– كبیر المدربین  -
2018- 2016 األمریكیة- IFES– مستشار ومدرب محترف متعاون-
2016 األمریكیة-ABA– مدرب محترف متعاون-
UNESAF-2017– مدرب محترف متعاون-
2019- 2017االتحاد األوربي -EUBAM– مدرب محترف متعاون-
2015 األلمانیة  GIZ– مدرب محترف متعاون-
 المفوضیة الوطنیة العلیا لالنتخابات2012رئیس قسم المرشحین والكیانات السیاسیة (ندب) -

+ متعاون مع إدارة اإلعالم للترویج لالنتخابات
2010 كبیر مدربي إعداد قیادات لیبیا الغد - مجلس التطویر االقتصادي-
2010 مجلس التطویر االقتصادي –) 212رئیس فریق إعداد المجموعات الوظیفیة (قانون العمل -
2005 أمانة الصناعة –عضو مشروع إعداد و تطویر القیادیین -
النرویجیة  IFSشركة – أس أف أي     ERPمشروع – واإلعالموالتدریب البشریة الموارد فریق رئیس -

2004-2007
-2002كندا كھرباء ھیئة  المؤسسات موارد تخطیط  ERP مشروع   –والترویجالتغییر إدارة فریق رئیس -

2003.
2001-1999ھیئة كھرباء فرنسا –  مشروع مركز الوطني للكھرباء –رئیس فریق األنشطة الداعمة -
2009 بلو فندق رادیسون–  البشریة الموارد مدیر مشروع  إعادة تأھیل-

اللغات:
ممتازعربي 

ممتازإنجلیزي
متوسطفرنسي

دورات التدریب بالخارج:
مكانھاتاریخھامدتھااسم الدورةر.م

بریطانیا1975 أشھر3لغة إنجلیزیة.1
بریطانیا1975/1976 شھر12لغة وصیانة محطات نفط.2
بریطانیا1978/1979 شھر12لغة وصیانة محطات نفط.3
بریطانیا1981 أشھر4لغة إنجلیزیة تخصصیة.4
بریطانیا1982 أشھر4طرق وأسالیب التدریب المتقدم.5
بریطانیا1982 أشھر4تدریب عملي (ھندسة میكانیكیة).6
الجزائر1986أسبوعانتدریب مدربین.7
قبرص1993أسبوعاننقل المعرفة في التدریب .8
الجزائر1997أسبوعتطویر الموارد البشریة.9

كندا1997 أسابیع6لغة إنجلیزیة مكثفة.10



كندا1997 أسابیع3تدریب مدربین.11
كندا1997 أسابیع8تدریب مدراء التدریب.12
منظومة الموارد البشریة والمرتبات (جامعة .13

أوراكل)
كندا2002 أسبوع12

النرویج2004 أسابیعIFS4تخطیط موارد المؤسسات .14
بریطانیا2010أسبوعان ( متقدم)برنامج القیادة والمدرب المحترف.15
تركیا2010أسبوعانالتخطیط االستراتیجي16
القاھرة2012أسبوعانبناء اإلستراتیجیة وإعادة الھیكلة17
تركیا2013ساعة60 الماجستیر المھني إدارة أعمال18

الدورات المحلیة :

مكانھاتاریخھامدتھااسم الدورةر.م
1982أسبوعانكتابة التقاریر باإلنجلیزیة.1
1982أسبوعانتحلیل االحتیاجات التدریبیة.2
1983أسبوعالصیانة وإدارة المواد.3
1985أسبوعتخطیط وتوجیھ ورقابة العمل.4
1985أسبوعانإدارة األفراد.5
1986أسبوعانتحسین وتبسیط إجراءات العمل.6
1987أسبوعانكتابة التقاریر بالعربیة.7
1988أسبوعمبادئ اإلشراف.8
1989أسبوعإدارة الوقت.9

10
.

1990أسبوعاالتصال الفعال

11
.

1996أسبوعانتنمیة المھارات القیادیة

12
.

2002أسبوعانالنوافذ

13
.

2005أسبوعتخطیط موارد المؤسسات

14
.

2005 أسابیع7الرخصة الدولیة لقیادة الحاسوب

15
.

2007أسبوعانتخطیط الموارد البشریة

16
.

2007أسبوعمھارات القیادة في األلفیة الثالثة

17
.

2007أسبوعبرنامج سیتي أندجلدز للقیادیین

18
.

2010أسبوعانتدریب مدربین



19
.

2010أسبوعانتطویر مھارات القیادات اإلداریة

2012أسبوعUNتدریب مدربین متقدم 20

النشاط العلمي:
:ورقات العمل التي ساھمت بھا في المؤتمرات والندوات المحلیة والخارجیة

مكانھاتاریخھاورقات العملر.م
قبرص1993االتصال الفعال وفن التأثیر في اآلخرین.1
مصراتھ1994التدریب المنظم (مؤتمر لیبیا األول للتدریب).2
نجاح أو فشل التدریب خارج نطاق تأثیر المدرب (دول البحر .3

األبیض) 
مالطا 1996

األردن 1996تقییم مخرجات التدریب (المؤتمر العربي األول).4
التدریب المخطط ( اتحاد منتجي وناقلي وموزعي الطاقة باالتحاد .5

 االفریقي
الجزائر1997

السودان1999تحدید وتحلیل االحتیاجات التدریبیة (المؤتمر العربي الثاني).6
طرابلس1998تصمیم وتطویر البرامج التدریبیة (مؤتمر األمن العام للتدریب).7



مكانھاتاریخھاورقات العملر.م
طرابلس2001متطلبات التدریب في ظل العولمة (أمانة التعلیم).8
األردن2000المؤتمر الدولي لحمایة البیئة (األمم المتحدة).9

طرابلس2004)تطویر الموارد البشریة (االتحاد المغاربي.10
المغرب2005)برنامج تطویر القیادات (االتحاد المغاربي.11
طرابلس2007القیادة وأنماط القادة (المؤتمر العربي الرابع).12
طرابلس2007إدارة وتخطیط الموارد البشریة (اللقاء األول للخبراء اللیبیین).13
القاھرة2009إدارة التغییر .14

العضویة:ـ
-عضو مؤسس مجلس إدارة الجمعیة اللیبیة للثقافة والعلوم .

-عضو لجنة تسییر الموارد البشریة باالتحاد األفریقي.
.عضو لجنة تسییر الموارد البشریة باالتحاد المغاربي-

-ممثل شركة الخطوط األفریقیة ( لجان الموارد البشریة) في االتحاد العربي واألفریقي والدولي.
-عضو جمعیة الصداقة اللیبیة الھندیة .

 

أنشطة أخرى :ـ
نفذت العدید من البرامج التدریبیة للعدید من الجھات العامة والخاصة منھا:ـ

إدارة وتنظیم الوقت - االتصال الفعال- 
إعداد وكتابة التقاریر- القیادة - 
لغة إنجلیزیة عامة- إدارة التغییر - 
لغة إنجلیزیة تخصصیة- تحلیل المشاكل واتخاذ القرار- 
اإلشراف الناجح- بناء فریق العمل- 
الخالف والصراع في العمل               -  تحسین وتطویر االداء البشري- 
مھارات العرض والتقدیم- تحسین إجراءات العمل- 
إدارة الموارد البشریة- نظم المعلومات اإلداریة - 
تحدید االحتیاجات التدریبیة- تنمیة مھارات أمینات السر- 
المحاسبة لغیر المحاسبین                             -تقییم فعالیة التدریب- 
التخطیط اإلستراتیجي- التدریب المخطط- 

- تخطیط الموارد البشریة                           -استراتیجیات الموارد البشریة
- مھارة الخطابة واإلقناع                           - اإلدارة المحلیة للمدن والبلدیات

إدارة االجتماعات                                  - إعداد قیادات الصف األول- 
المواطنة والتعایش السلمي                   - - إعداد قیادات الصف الثاني

الحوكمة والحكم الرشید                       - كیف تحدد أھدافك ...الخ- 
- اإلدارة المعاصرة                                        -إدارة األزمات
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