
 خ ــــيشح  انزاريـــــانس

 انًعهىيبد  انشخصيخ :                                          -1

 على  حسٌن  الربٌب .   االسم : األستاذ / عبد هللا -
 الجنسٌة  :  لٌبً  -

 م .  7691/  3/  5تارٌخ  المٌالد :  -

 الحالة  االجتماعٌة  :  متزوج  -
 جامعة صبراته . –كلٌة الهندسة صبراته  –بقسم الهندسة المدنٌة  تدرٌس  هٌئة  وجهة العمل : عض -
 أستاذ مساعدالدرجة العلمٌة :  -
 اللغات  : العربٌة و االنجلٌزٌة  -

     5668598995الهاتف :  -

 Alrabib67@yahoo.comالبرٌد االلكترونً :  -

 

  انًسزىي انعهًي : -2
                  جامعاااة بااارابلس ت الساااات(  ساااابقا   ااااالل  العاااام  الدراساااً   -هندساااة  مدنٌاااة  مااان  كلٌاااة  الهندساااة  سبكاااالورٌو -

 .م    7665 /م 7686ت 

ماجستٌر  فً  تاصص  هندسة  البرق  من قسم الهندسة  المدنٌة  بكلٌة  الهندسة جامعة برابلس ت السات( سابقا     -

  م    .6558االل  العام  الدراسً ت 

 

 يجبالد انعًم : -3

             كلسااات  بمهاااام  مااادٌرا شدارا المقاااروعات  بقبااااة  الصاااحة والبٌئاااة بقاااعبٌة  الزاوٌاااة  ساااابقا مااان  الستااارا  -

 م . 6551/  6/  79و حتى  تارٌخ      م 7668/  5/  3
و  النهاائً  للمقاارٌ   أو    االل  فترا  عملاً  هاذ   كلسات  فاً  عادا  لجاان  منهاا  لجاان  االساتالم  االبتادائً -

 لجان  التقٌٌم  أو  الحصر داال واارج  مدٌنة الزاوٌة  .
  ت ساابقا   بقارار   رقام مات  باللجناة  القاعبٌة  العاماة  كلست  من  قبل  األخ  /  األمٌن  المساعد  لقئون  الااد -

مبنااى  أدار   بااالجسرا    79م  , بعضااو  فااً  لجنااة فنٌااة لمراجعااة  عقااد  تنسٌااذ  عاادد  7935  لساانة   936ت 

 .و  تبوٌر  المراكز  اشدارٌة والمتعاقد على تنسٌذها م    جهاز  تنمٌة 
القاعبٌة  ات  باللجناة  المرافاق  مان  قبال  الكاتاب  العاام  لقائون  الاادمكلست  كمندوب عن  قباة  اشساكان  و  -

م  للمقاركة  فً  االجتماة  التحضٌري  للجنة  المقتركة  العربٌاة  اللٌبٌاة  6557ت سابقا   االل  سنة   العامة 

 .  م6557/  5/  37  بتارٌخ  و  جمهورٌة  بنٌن  القعبٌة  المنعقد  باللجنة  القعبٌة  العامة  للوحدا  اشفرٌقٌة 

         ألخ /  أمااٌن  اللجنااة  القااعبٌة  للقااركة  الوبنٌااة  للمعاادات  الببٌااة م  ماان  قباال  ا6559كلساات  اااالل  ساانة   -

م  , بااارئٌس  لجناااة فنٌاااة   6556ور   ت  7315  لسااانة   99و  الكهرومٌكانٌكٌاااة   ت ساااابقا    بقااارار   رقااام ت 

 ب  . لدراسة  األعمال  المدنٌة  المنسذا  و التً  مازالت  تحت  التنسٌذ  بمستقسى  تاجوراء  للقل
              م  وحتااااى تااااارٌخ   6556/  8/  7تعاوناااات  ماااا   الهٌئااااة  الوبنٌااااة  للبحاااام  العلمااااً  بااااالسترا  ماااان قااااهر   -

م  .  كمهندس  مقرف  على  مقروة  استكمال مبنى الاالٌا الجدعٌة  والابٌاة  و المكتباة   6575/  76/  37

 .االلكترونٌة   بالزاوٌة 
م  حٌاام  6576م وحتاى  ساانة 6557وبنً  للبحااوم  الببٌااة بالزاوٌاة منااذ ساانة   مهنادس  متعاااون بااالمركز  الا -

قاااركت  فااً  أعااداد  التصااامٌم  والدراسااات السنٌااة  للمقااارٌ   المنسااذا وكاارئٌس  لجنااة  األقااراف  والمتابعااة  
الترساٌة    للمقارٌ   الجاري  تنسٌذها  بالمركز  الوبنً  للبحاوم  الببٌاة  , و كعضاو  فاً  لجاان  الممارساة و

 بالمركز  .
عضو هٌئة  تدرٌس  متعاون بقسم العمارا  واشنقاءات  بالمعهد  العاالً  للمهان  القااملة بالزاوٌاة مناذ  فصال   -

 م . 6575م / 6579م وحتى  فصل  الارٌف 6556الربٌ  
م  وحتى           6556/  9/  7 لسنٌة ببرابلس االل  السترا من عملت  بمكتب  الواحة  لالستقارات  الهندسٌة  وا -

 –بئر الغنم  –م  وكلست  بمهام رئٌس  لجنة  اشقراف على  مقروة  صٌانة برٌق ت الزاوٌة 6575/  6/   65

    كم    . 61غرٌان  ببول  –الراببة 
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و وحزً  2016انذساسي  خشيف  زوار   من  السصل  -الهندسٌة   التقنٌةعضو هٌئة  تدرٌس  متعاون  بكلٌة   -

  و .2020خشيف انفصم  انذساسي 

 

  انذوساد  انزذسيجيخ  : -4

م  بالجمهورٌة  اللبنانٌة  فً  مجال  األبنٌة السوالذٌة  والتجهٌزات  الااصة  7663دورا  تدرٌبٌة  االل  سنة   -

 بها  .
( ثجبيعخ  انزاويخ   P .  C . E . Dانزذسيس  ) و رطىيش يهبساد أعضبء هيئخ ثزعزيز انخبصخ  زذسيجيخ انذوسح  ان -

 و .  2016 / 1 / 4و  وحزً  2015/ 9 / 14ثبنفزشح  يٍ  

 

  انًُشىساد : -5

األههيخ  ) َصف سُىيخ ( يجهخ  عهًيخ  يحكًخ رصذس عٍ  جبيعخ  طشاثهس  -وسلخ  ثحثيه يُشىسح  ثًجهخ انمهى  -

و ثعُىاٌ ) انذساسخ  انزحهيهيخ  ال حصبئيبد  انحىادس  انًشوسيخ و أهًيزهب  2018نيجيب انعذد انسبثع  -جُزوس  

 حبنخ دساسيخ ( .  –في  اسزُجبط  يؤششاد عٍ  أسجبة انحىادس راد  انعاللخ ثعبيم  انطشيك ) يذيُخ  صشيبٌ 

وسلخ ثحثيخ ثًجهخ يُزذي  انعهىو يجهخ عهًيخ يحكًخ َصف سُىيخ رصذس عٍ انًُزذي  انهيجي نهثمبفخ و انحىاس  -

مستوى   ثعُىاٌ ) أهًيخ يعبنى رصًيى انطشق في  رحسيٍ  و2019انجًيم انعذد انسبثع انسُخ  انشاثعخ  يىَيى  –

 . حبنخ دساسيخ ( –انساليخ انًشوسيخ   ) يذيُخ صشيبٌ 

           يحكًخ رصذس َصف سُىيخ عٍ يشكز انجحىس -ثحثيخ  يُشىسح  ثًجهخ يجهخ انعهىو  انزطجيميخ   وسلخ  -

 انحشكخ انًشوسيخدساسخ حجى و ثعُىاٌ  )2020 / 4 -نيجيب   -صجشاره   -  و االسزشبساد  ثجبيعخ  صجشاره

حبنخ  -) يذخم صجشاره انششلي ـــ يذخم صشيبٌ انغشثي (  ثًمطع يٍ انطشيك انسبحهي واآلثبس انًزشرجخ عهيهب 

 دساسيخ

 

  انعهًيخ :رًشاد ؤانًانًشبسكخ  في  -6
ت دور تابٌب  البرق  فً  رف   السالمة  المرورٌة بمدٌنة  الزاوٌة   بالمؤتمر الدولً  قاركت  بورقة  بحثٌة  بعنوان  -

         األول لسالمة البرقات  ببرابلس والذي  أقرفت  على  تنظٌمه  كلٌة  الهندسة  بجامعة  الجبل  الغربً فً  السترا من                  
 م . 6556/  77/  75 – 6

ٌة بعنوان ت التابٌب  للنقل  والسالمة  المرورٌة بمدٌنة  الزاوٌة   فً  المؤتمر  الهندسً  األول قاركت  بورقة  بحث -
                   بعنوان  لٌبٌا  بٌن  تحدٌات  الواق   وبناء المستقبل  تحت  قعا معا .. نبنى  لٌبٌا  والمقام  بالسترا  من 

 م  والذي  أقرفت  على تنظٌمه  نقابة المهن الهندسٌة بالزاوٌة .   6573 9/  75 – 6

 (  حبنخ  دساسيخ -ثعُىاٌ  )انزأثيشاد  انجيئيخ  نىسبئم  انُمم  انجشي  ثًذيُخ   انزاويخ  شبسكذ  ثىسلخ  ثحثيخ  -

 أسبسيخ عبس  انهىاء  انُمي  خطىحرحذ  ش انجًيم و انزًُيخ انًسزذايخ ثًذيُخ  نهجيئخ   األول انعهًي رًش ؤثبنً

  و . 2017 / 10 / 15 – 14انفزشح  يٍ    في َحى ثيئخ صحيخ 

بنًؤرًش انثبَي  نهعهىو انهُذسيخ ث ) رصًيى  خهطخ  انزكسيخ  انسطحيخ اإلسفهزيخ (شبسكذ ثىسلخ عهًيخ ثعُىاٌ    -

 . و 2019أكزىثش  31 – 29يٍ  صجشاره خالل انفزشح  –كهيخ انهُذسخ  - و انزمُيه

 

 

 عهً  حسيٍ  انشثيت   أ . عجذ هللا                                                                    

 عضى  هيئخ  رذسيس  ثمسى  انهُذسخ  انًذَيخ                                                               

 صجشاره   –ثكهيخ انهُذسخ                                                                           

 


