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 السيـرة الـذاتيــة
     

 
 

 معلومات عامة
 

  االسم: د. الهادي المبروك مولود أبوقرين 
  :م 31/12/1959تاريخ الميالد 
 ليبيا طرابلس / مكان الميالد: مدينة 
 الحالة االجتماعية: متزوج 
  :0922880706/  0914501732هاتف نقال 
  االلكترونيالبريد:abogrean60@gmail.com 
 ي مجال الحاسوبخبرة ممتازة ف 

 النشاطات
 

 عضو في الجمعية الليبية للمياه 

 حماية البيئةجمعية في  عضو 

 ناشط في مجال حقوق االنسان 

 

 اللغات
 

  العربية 

 االنجليزية 
 

 المؤهالت العلمية
 

 :(م 2008 – 2005 )  المملكة المتحدة – ويلز بكاردف  جامعة -هندسة وعلوم البيئة دكتوراه 
 (م 1998 – 1996 ) هولندا – جامعة ديلفت  -  تحلية ومعالجة المياهسة الهند :ماجستير 
 (م 1984 – 1980 ) ليبيا -جامعة طرابلس  – هندسة نووية :بكالوريوس 

 (م 1979-1976 ) رسة جنزور المركزيةدهادة الثانوية /قسم علمي/مالش 
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 الدرجة العلمية
 

     مشارك ذاستا 
 

 الدرجة الوظيفية
 

   13  +11 عالوة 
 الخبرة العملية والوظائف

 

 (م 1992-1984) مهندس بغرفة التحكم المركزي/مركز البحوث النووية بتاجوراء 
 (م 1993-1992)تاجوراء رئيس قسم التحكم المركزي/مركز البحوث النووية ب 
  (م 1996-1993 ) المكانكية/مركز البحوث النووية بتاجوراءرئيس قسم الصيانة 
  (م 2004-1999)ج الغازات/مركز البحوث النووية بتاجوراء محطة التحلية وانتامدير 

  (م 2005-2004)مدير إدارة الخدمات الفنية/مركز البحوث النووية بتاجوراء 
  (م 2010-2009) قسم البحوث والدراسات/مؤسسة الطاقة الذرية رئيس 
   (م 2011-2010)رئيس قسم التخطيط والمشروعات/الهيئة الوطنية للبحث العلمي 

 م( 2011-2010) و هيئة تدريس متعاون في المعهد العالي للتقنية الصناعيةعض 

 م( 2014-2011) مدير إدارة التخطيط والمعلومات / الهيئة الوطنية للبحث العلمي 

 ( 2014. 11. 03- 2014.  01. 01مدير معهد تنمية الموارد البشرية باألكاديمية الليبية)م 

 

 اللجان الفنية

 (م2000تاجوراء )-عروض محطات التحلية، مركز الحوث النووية رئس لجنة دراسة •
 (م2003-2002تاجوراء ) –مركز البحوث النووية  –رئيس لجنة استحداث منظومات محطة التحلية    •
  م(2014-2013الخاصة بالهيئة الوطنية للبحث العلمي )بلجنة العطاءات  عضو  •

 

 اللجان العلمية
 

   م1991-1990/ ب بدائرة الثانية لتبريد المفاعل بمركز البحوث النووية بتاجوراءرئيس لجنة معالجة التسر 

 م1994 - 1993/  حوث النووية بتاجوراءبرئيس لجنة التدريب بمركز ال 

 م2004- 2003/ رئيس لجنة االشراف على صيانة محطة التحلية يتاجوراء 

 م2011-2010/  لمي والمراكز البحثية التابعة لهاعضو لجنة التقييم العلمي الداخلي للهيئة الوطنية للبحث الع 
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  م2012-2011/ عضو لجنة وضع الهيكلية الداخلية للهيئة الوطنية للبحث العلمي 

  م2013-2012/  دراسة تطوير نظام االبتكار في ليبياعضو لجنة 
 م2013-2012/  رئيس لجنة حصر وتوثيق امالك الهيئة الوطنية للبحث العلمي 

 م2013-2012/ تسليم واستالم رئيس عدة لجان 

 م2013-2012ارة مركز البحوث الصناعية / عضو عن الهيئة الوطنية للبحث العلمي بمجلس إد 

 م2014-2012 / ر المناخيلتغالوطنية لجنة اعضو عن الهيئة الوطنية للبحث العلمي ب 

 م2014-2012 وث التقنيات الحيوية /لمركز بحلجنة العلمية اعضو ب 

 م2014-2013/  لعلمية لمركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسيةعضو بالجنة ا 

 
 مت بإعطائهاالتي ق   ةالدورات التدريبي

 

 (م2003رة لالستشارات وهندسة الجودة )مركز الهي -نية األغشية االسموزيةدورة تدريبية في التحلية بتق .1
 (م2004ة )بحوث التحلي إدارة  –ي منظومات األغشية اإلسموزية في مباد ةدورة تدريبي .2
 (م2009) ع التلوث البيئي في ليبياادورة تدريبية في مجال انو  .3
 (م2010دورة تدريبية في مجال التخطيط ) .4

 
 الوظيفة واللجان الحالية 

 
   مدير مكتب الجودة بمركز بحوث التقنيات الحيوية   •
 لهيئة العامة للبيئةة لالتابع المناخ رلجنة الوطنية لتغياعضو عن الهيئة الوطنية للبحث العلمي ب   •
 لمية لمركز البحوث الصناعية لجنة العاعضو ب   •
 وث التقنيات الحيويةحبمركز بضمان الجودة  رئيس لجنة   •
 مكلف بتأسيس كلية الهندسة بجامعة الجفارة •

 تغير المناخ ألبحاثالمركز الليبي  مكلف بتأسيس•   
 

 

  المشاريع البحثية الحالية

 
 لبحثي: دراسة تحليليه لمسببات تلوث الهواء بمدينة طرابلسرئيس المشروع ا
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