
 الخبرات والتعلٌم

 سنة الحصول علٌه التخصص المؤهل العلمً 

 1990-1989 عام  دبلوم زراعً 
 شهادة دبلوم اعداد مدرٌٌن

 بٌت الخبرة الدولً
 2012 مهارات العرض واإللماء والتمدٌم 

 2012  اعداد مدربٌن شهادة دبلوم األكادٌمٌة االنجلٌزٌة 

شهادةالرخصةالدولٌة من البورد 
 الكندي االمرٌكً

 7107 فً التدرٌب

 تدرٌبات تلمٌتها

 تارٌخ التدرٌب  المنظمة أو الجهة أسم التدرٌب 

ذوبٌن إغاثة وتمٌم نأعداد م
 الوضع

اللجنة الدولٌة للصلٌب 
 والهالل األحمر 

2012 

سعافات الإعداد مدربٌن إ
 األولٌة

اللجنة الدولٌة للصلٌب 
 والهالل األحمر 

2012/ 

الفرٌك الوطنً لالستجابة 
 للكوارث 

االتحاد الدولً للصلٌب 
  األحمروالهالل 

 /لٌبٌاجودائم2012

االتحاد الدولً للصلٌب  ورشة عمل فً الدعم النفسً
 والهالل األحمر

 /لٌبٌاجودائم2014

 عدة سنوات /داخل وخارج لٌبٌا اللٌبًجمعٌة الهالل األحمر  عدة مخٌمات تدربٌه
اعداد تدرٌب المدربٌن فً 

 االسعافات االولٌة
اللجنة الدولٌة للصلٌب 

 األحمر
 /تونس لمرت7106

ورشةعمل تحدٌات 
 االدارةالحدٌتة

فرع ATSCP/االكادمٌةالعربٌة

 لٌبٌا

 /لٌبٌاسبها7106

 /تونس لرطاجPCI 7107 السلمًمبادرة التغٌٌر تدرٌب حول دور المرأة فً 

 عبد الوهاب غانم أٌوب الزروق  االسم بالكامل 

 لٌبً  الجنسٌة 

 1970 تارٌخ المٌالد 
 حً سكرة  –سبها  العنوان 

 408125 رلم جواز السفر 
 متزوج الحالة االجتماعٌة 

 0925133224 الهاتف 
 Abdulwahhab.alzarouq@gmail.com االٌمٌل 
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 السلم االجتماعً

تدرٌب حول تصمٌم و اعداد 
 برامج السالم

 /تونس لرطاجPCI 7107 مبادرة التغٌٌر السلمً

تدرٌب حول حل النزاع 
 والوساطة

 مبادرةالتغٌٌرالسلمً

PCI 
 /تونس الحمامات7107

لتحولٌة اتدرٌب حول المٌادة 
 لحل النزاع

 مبادرةالتغٌٌرالسلمً

PCI 
 سطرابل/لٌبٌا 7107

تدرٌب المهارات المتمدمة فً 
أدوات تحلٌل النزاع وحساسٌة 

 النزاع

 مبادرة التغٌٌرالسلمً

PCI 
 /تونس لرطاج7107

 

 دورات لدمتها  

 مالحظات تارٌخ الدورة  جهة الدورة  مدة الدورة  أسم الدورة 

 ورش عمل 2013 هٌئة شؤون المحاربٌن  ساعة 120 التنمٌة البشرٌة 

مهارات وفنون التعامل 
 مع الناس 

مؤسسات المجتمع  ساعات 3
 سبها-المدنً

 
2013 

 محاضرة

 عمل ورش 2013 مستشفى تراغن ساعات 5 أستمتع بحٌاتن

مؤسسات المجتمع  ساعات 5 مهارات االتصال 
 المدنً تراغن

 
2014 

 

 
 

 ورش عمل 

دورات فً التنمٌة 
 البشرٌة 

  2014 مركز سبها الطبً  ساعة80
 ورش عمل

تصال الفعال مهارات اال
وفن التعامل مع 

 اآلخرٌن

لادة الهالل األحمر  ساعات 10
والكشافة ومؤسسات 

 سبها–المجتمع المدنً 

 ورش عمل  2015

جمعٌة رؤٌا الخٌرٌة  ساعة20  الذاتالتسامح وإدارة 
  سوكنهالجفرة – الثمافٌة

 ورش عمل  2016

الهٌئة العامة لألولاف  ساعات6 التفكٌر االٌجابً 
 سبها –

 عمل  ورش 2016



برنامج نجاحن  
بذاتن من إعدادي 

 وتمدٌمً 

كل أسبوع حلمة لمدة 
 ساعةمباشر7

الشروق  عبر بت رادٌو
 سبها –

 7106من بداٌة

  3/7107الً/

فً مجال التنمٌة 
 البشرٌة 

برنامج خطوات الً 
النجاح من اعدادي 

 وتمدٌمً

كل أسبوع حلمتٌن 
 /ساعة0331الحلمةمدتها/

 

 فزانعبربت رادٌو
FM— ًسبها وعل

 الهواءمباشرتا  

من 
 4/7107شهر

فً 
 التنمٌةالبشرٌة

بناء المدرات و تنمٌة 
 المهارات

ممدمة للمجلس البلدي 
 سبها

المجمع اللٌبً للدراسات  ساعة 35
بالتعاون مع المنظمة 
الدولٌة للهجرة ة 
 والتعاون االلمانً

 التخطٌط 7106نوفمبر 

المنح الممدمة للشباب 
فً اٌطار التغٌٌر 

 البوانٌس(السلمً )بلدٌة 

 التخطٌط 7107فبراٌر  مبادرة التغٌٌر السلمً ساعة 05

المنح الممدمة للشباب 
فً اٌطار التغٌٌر 

 السلمً بلدٌة الجفرة 

 التخطٌط 7107فبراٌر  مبادرة التغٌٌر السلمً ساعة 05

المنح الممدمة للشباب 
 مبادرةالتغٌٌرالسلمًمن 

 بلدٌة اوباري
 

 التخطٌط 7107 مبادرةالتغٌٌرالسلمً ساعات 5

دورة ممدمة 
 العضاءهٌئةالتدرٌس 

مهارات  4/7107شهر جامعةسبها /ساعات6
العرض الفعال 

 والتمدٌم



 ورشةعمل ممدمة للمرأة
 ببلدٌةسبها

من مبادرةالتغٌٌرالسلمً  /ساعة71
لمنظمة أم المؤمنٌن 

المرأة لحموق 
 والطفل/بلدٌةسبها

 دورالمرأة 7107
فً تحمٌك السلم 

 االجتماعً
 وبناء السالم

 ممدمة للمرأةورشةعمل 
 واعضاءالمجلس البلدي

ومخاتٌرالمحالت 
 الغرٌفة

من مبادرةالتغٌٌرالسلمً  /ساعة71
الً المجلس البلدي 

 الغرٌفة

 دورالمرأة               7107
فً تحمٌك السلم 

 االجتماعً
 وبناء السالم

ورشةعمل ممدمة 
للجنةادرةالمجتمع 

 بالمطرون

 01الورشةكانت لمدةٌومٌن 

 ساعات5ساعات لدمت منها

من مبادرةالتغٌٌرالسلمً 
 للمنظمةالدولٌةللهجرة

حل النزاع  7107
 والوساطة

ورشةعمل 
ممدمةللجنةادارةالمجتمع 

 بسبها

 01دةٌومٌن  الورشةكانت لم

 ساعات5ساعات لدمت منها

مبادرةالتغٌٌرالسلمً من 
 للمنظمةالدولٌةللهجرة

حل النزاع  7107
 والوساطة

ورشة عمل ممدمة 
 لشراكة بلدٌة سبها

 لمدة تالتة أٌام 
 ساعة 05

من مبادرةالتغٌٌرالسلمً 
 لشراكةبلدٌةسبها

 مفهوم السالم 7107
 والشراكة
 المجتمعٌة

ورشة عمل ممدمة 
لعضوات المجالس 

 البلدٌة بالجنوب

( ساعة 71)-أٌام( 3مدة)

 تدرٌبٌة

ممدمة من مؤسسة 
هانس زاٌدل األلمانٌة 
بالشراكة مع المجلس 

 البلدي تراغن

تموٌة مهارات  7107
 الفاعلٌن المحلٌن



ورشة عمل ممدمة 
لشراكة المجتمعٌة لبناء 

 السالم ببلدٌة سبها

( ساعة 70)-( أٌام3مدة)

 تدرٌبٌة

ممدمة من مبادرة 
 (pciالتغٌٌر السلمً)

دلٌل عمل للبلدٌات  7107
 ولادة المجتمعات 

لبناء السالم 
 والتنمٌة المحلٌة

 

 الصفات  و مهاراتالالهوٌات و

 الهواٌات 

المشاركة فً الكتب وأٌضا الرحالت الصحراوٌة والسفر عن طرٌك البر  لرأتمن الهوٌات 

  اإلنسانٌةالخٌرٌة  اإلعمال

 المهارات 

اللٌبً  األحمرولائد تدرٌب معتمد بجمعٌة الهالل /فً التنمٌة البشرٌة  مدربومن المهارات 

ومدرب معتمد فً اللٌبً  األحمربجمعٌة الهالل معتمد  األولٌة اإلسعافاتمدرب /فرع سبها 

 فً التدرٌب من البورد الدولٌة الرخصةحاصل على / /PCIبمنظمةالتغٌٌرالسلمً  بناء السالم

 سبها –فزانبرادٌوخطوات الً النجاح معد وممدم برنامج الكندي األمرٌكً /

 الصفات 

 اللٌبً غدوة شعبة الهالل األحمرؤسس ورئٌس م

 اللٌبً األحمرلهالل .عضو الجمعٌة العمومٌة ل

 بفرع جمعٌةالهالل االحمرسبهاوالتدرٌب مدٌرادارة التنمٌةالبشرٌة

 مدرب التنمٌة البشرٌة

   التغٌرالسلمً{مبادرة PCIمدرب معتمد بمنطمة}

 مؤسس شراكة بلدٌة سبها لبناء السالم والمدرب الرئٌسً لشراكة


