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مكان وتاريخ  سم رباعياإل ر.م
 الميالد

 التوقيع مكان العمل التخصص المؤهل العلمي رقم البطاقة الشخصية

  جامعة الزاوية هـ ميكانيكية دكتوراه /ز79600 1969 -الزاوية  احمد الصغير المهدي عجينة 1
المعهد العالي للعلوم والتقنية  تخطيط ماجستير /ز71638 1966 -الزاوية  عبد الحميد الطاهر علي زنبيل 2

 الزاوية
 

 المعهد العالي للعلوم والتقنية ه. الكترونية ماجستير /ز94925 1973 -الزاوية  محمد علي يوسف القانقا 3
 الزاوية

 

  جامعة الزاوية هـ قوى كهربائية دكتوراه  1966 -الزاوية  محمد خليفة ابوالقاسم جلبوب 4
المعهد العالي للعلوم والتقنية  ه.علوم مواد ماجستير /ز63983 1962 -الزاوية  حدود عبد اهلل محمد المنير 5

 الزاوية
 

  جامعة الزاوية /كلية الهندسة هندسة ميكانيكية دكتوراه /الزاوية74267 1967صرمان/ نجيب علي محمد يحيى 6
  المعهد العالي للعلوم والتقنية بالزاوية القانون المقارن دبلوم دراسات عليا  1966الزاوية  البشير محمد صالج بشينة 7
  جامعة الزاوية علوم الحاسوب دكتوراه /ز107077 1973 -الزاوية  رمضان السيد رمضان الفرد 8
  جامعة الزاوية علوم الرياضيات دكتوراه /ز1217875 1979 -الزاوية  سميرة األمين محمد سليمان 9

  جامعة الزاوية تقنية حيوية دكتوراه /ز142158 1985 -الزاوية  باسم خليفة مسعود قفة 10
  الزاوية جامعة ه حاسوب اتصاالت دكتوراه / زاوية 79000 1973- الزاوية زايد العربي علي خليفة 11
  جامعة الزاوية ه حاسوب اتصاالت دكتوراه 3978551 1976-طرابلس الرايس محمد محمد مفتاح 12
  جامعة الزاوية ه حاسوب اتصاالت دكتوراه / زاوية 119445 1977- الزاوية الفقي علي عبد الرحمن سالم 13
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مكان وتاريخ  األسم رباعي ر.م
 الميالد

رقم البطاقة 
 الشخصية

 التوقيع مكان العمل التخصص المؤهل العلمي

  جامعة الزاوية / النفط والغاز جيولوجيا دكتوراه /ز71899  1966 - الزاوية عادل على بلقاسم كشالف 14
  جامعة الزاوية تقنية معلومات دبلوم دراسات عليا /سيها 109032  1987سبها  عبد السالم الصالح علي بكوري 15
  الزاوية -كلية تقنية الحاسوب  محاسبة ماجستير / الزاوية62080 1973 -الزاوية  الشاوش خليفة عبد الرحمن محمد 16
  جامعة الزاوية ميكانيكية. ه ماجستير ز / 120566 1981-بئرالغنم عماد محمد علي خلف اهلل 17
  وزارة التعليم –مكتب المتابعة  ه.ميكانيكيه ماجستير / الزاوية72475 1959 -صرمان  موسى خليفة محمد شاقان 18
المعهد العالي لتقنيات علوم البحار  ه. ميكانيكيه ماجستير 115326 –الزاوية  1980 –طرابلس أكرم إمحمد عمر القريد 19

 صبراتة -
 

عبد الناصر الصويعي الشيباني  20
 هويسة

 ماجستير الزاوية 83015 1970الزاوية 

 
  المعهد العالي للعلوم والتقنية الزاوية تخطيط صناعي

  المعهد العالي للعلوم والتقنية الزاوية ه.  كيميائية دكتوراه /ز75989 1968الزاوية  الطيب الطاهر خليفة الفراح 21
  جامعة نالوت علوم االرض دكتوراه / ز 11713 1978الزاوية / ابوالقاسم عبد الفتاح حسين األخضر 22
  المعهد العالي للعلوم والتقنية بالزاوية هندسة كيميائية ماجستير  الزاوية 120961 م 1980طرابلس  محمد عبدالمجيد محمد قباصة 23
  المعهد العالي للعلوم والتقنية الزاوية ه.  عمارة دكتوراه FHHY87N9لجوازا 1976الزاوية  فتحي الحراري علي  الحنيش 24
  المعهد العالي للسالمة و الصحة المهنية الصحة المهنية ماجستير / طرابلس388804 1976 –طرابلس محمد مصباح منصور الطبيب 25
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 التوقيع مكان العمل التخصص المؤهل العلمي رقم البطاقة الشخصية مكان وتاريخ الميالد األسم رباعي ر.م
جواز  L1kzzj20 1975 –الزاوية  جميلة الهادي مولود الحنيش 26

 السفر
  جامعة الزاوية علوم هندسية ماجستير

المعهد العالي للعلوم و  عمارة و إنشاءات.ه دبلوم عالي  1980 –الزاوية  مريم الهادي علي السائح 27
 الزاوية -التقنية 

 

  جامعة الزاوية هندسة طيران ماجستير / ز 74765 1967الزاوية   عبد الحميد ساسي الشيباني المرابط 28
  جامعة الزاوية ه.كيميائية دكتوراه /الزاوية133035 1976 -الزاوية  أسامة  اسماعيل صالح بشينة 29
  جامعة الزاوية ه. كيميائية دكتوراه الزاوية 120698 1976الزاوية  عمر محمد الحروشي سلطان 30
 -هندسة ميكانيكية دكتوراه  104598 1975 –الزاوية  عبدالحكيم علي امحمد سلطان  31

 انتاج 

المركز التقني العالي 
 االنتاج طرابلسللتدريب و 

 

  الجامعة المفتوحة علم النفس األجتماعي دكتوراه الزاوية 80376  1969جنزور /  محمد ضؤ علي طالب 32
ه. كهربائية و  ماجستير / ج غ83927  1980 -طرابلس  عمر مفتاح المختار معيوف 33

 طاقات متجددة
المعهد العالي للتقنيات 

 طرابلس -الهندسية 
 

ه. كهربائية و  ماجستير طرابلس /376118 1972 –طرابلس  الطاهر علي شنبوليد  34
 الكترونية 

المعهد العالي للتقنيات 
 طرابلس -الهندسية 

 

  جامعة الزاوية فيزياء الليزر دكتوراه / ز 88387 1971الزاوية / يوسف ابوزيد علي الوافي 35
  مركز بحوث التقنيات الحيويه ميكروبيولوجي دكتوراه /ز90263 1972-الزاوية  محمود البشير جاب اهلل عجينة 36
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  صبراتة -المعهد العالي للعلوم و التقنية  ه. ميكاترونكس ماجستير الزاوية – 82063 1968 –صبراتة علي عبداهلل إمحمد الصغير 37
  جامعة الزاوية ه. كهربائية دكتوراه /زوارة11457 1969-طرابلس عمران جمعة صالح فطيس 38
  جامعة الزاوية علوم حاسوب ماجستير / الزاوية114639 1978 -الزاوية  علي سالم عبد اهلل دوة 39
  وزارة الدفاع علوم إدارية دبلوم عالي  / طرابلس 411863 1979 –طرابلس  محمد أبراهيم بلعيد الساكن 40
  جامعة الزاوية  تقنية المعلومات  ماجستير يفرن 5482 1970  الرحيبات عمرو سالم أحمد دحنس  41
  جامعة الزاوية ه. طيران دكتوراه /ز79764 1969 -الزاوية ابوبكر السوري الهادي  مصطفى 42
  جامعة الزاوية ه. نفطية  و ادارة ماجستير /ز 74135 1967 -الزاوية  علي الهادي احمد االسود 43
  جامعة الزاوية متجددة ه. طاقات ماجستير /ز96359 1973 - الزاوية عبد الباري امحمد بالقاسم المريمي 44
  جامعة الزاوية  .نفطية هـ. ماجستير /ز97623 1973 - الزاوية خالد حسن عبد اهلل كوكو 45
المركز الليبي التقني العالي للتدريب  إدارة هندسية ماجستير ط 348710  19-طرابلس خالد عبدالسالم عبداهلل الجقندي 46

 واإلنتاج
 

  كلية هندسة النفط والغاز هندسة كيميائية دكتوراه - 1974الزاوية/ نادية حسين السباني 47
  كلية العلوم بجامعة الزاوية كيمياء دكتوراه - 1975الزاوية/ االيديوش ميالد علي وداد 48
  كلية العلوم بجامعة الزاوية كيمياء دكتوراه - 1972الزاوية/ ماجدة حسن علوان 49
  كلية هندسة النفط والغاز هندسة تصنيع ماجستير - 1972الزاوية/ لطفية مسعود حدود 50
 microbial دكتوراه  1979الزاوية  فاطمة  خليفة القديري. 51

biotechnology   
  صبراتهبجامعة 

دبلوم دراسات  /ز69287 1964 -الزاوية  ناجي ابراهيم بلعيد المبروك 52
 عليا

  المعهد العالي للعلوم والتقنية الزاوية حاسوب



 


