
 السيزة الذاتية لعضو هيئة التدريس
 

 المعلومبت الشخصية: -1

 عهي خهيفت أحًذ يفتبح االضى: -

 نيبي انجنطيت: -

 25/05/1969 تبريخ انًيالد: -

 يتسًج انحبنت االجتًبعيت: -

 يحبضر انذرجت انعهًيت: -

 انعربيت + االنجهيسيت انهغبث: -

 0925375816 انيبتف: -

 ali.alkhtabe@yahoo.com :اإليًيم -

 العلمي: المستوى -2

 – ىنذضت ييكبنيكيت انتخصص –األكبديًيت انهيبيت نهذراضبث انعهيب انجبيعت انًبجطتير: -

 2009 عهيو انحصٌل ضنت

ضنت انحصٌل  –ىنذضت ييكبنيكيت  انتخصص  –جبيعت طرابهص انجبيعت   :انبكبنٌريٌش -

 1994  عهيو

 مجاالت العمل: -3
 تبريخو : ًكيم انشؤًٌ انعهًيت بكهيت انينذضت صبراتت  – 2017 أكتٌبر -

 كهيت انينذضت صبراتت –: رئيص قطى انينذضت انًيكبنيكيت  2017 أكتٌبر – 2017ينبير  -

كهيت انينذضت  – انًيكبنيكيتانتذريص بقطى انينذضت  ىيئت: عضٌ  2017ينبير  – 2015يٌنيٌ  -

 .صبراتت

انشركت انعبيت  –رئيص قطى انشؤًٌ انفنيت بًحطت تحهيت زًارة  2015يٌنيٌ  – 2010يبرش  -

 نتحهيت انًيبه.

انشركت انعبيت  –رئيص ًحذة انكفبءة ًانٌقٌد بًحطت تحهيت زًارة  2010يبرش  – 2005يبيٌ  -

 نتحهيت انًيبه.

انشركت انعبيت  –يينذش بقطى انكفبءة بًحطت كيرببء انساًيت  2005يبيٌ  – 2000ابريم  -

 نهكيرببء

 –يينذش بقطى انصيبنت انًيكبنيكيت بًحطت كيرببء انساًيت  2000ابريم  – 1998ديطًبر  -

 انشركت انعبيت نهكيرببء

 الدورات التدريبية: -4

تحلية المياه ولمدة شهر بمركز أيكون بمدينة تشغيل وصيانة دورة تدريبية حول  9002نوفمبر -

 األلمانية.أخن 
بمدينة إيسن  KWSة تدريبية حول أساسيات تحلية المياه ولمدة شهر بمركز دور 9002مارس  -

 األلمانية.
 3دورة تدريبية الصيانة الميكانيكية لمحطة كهرباء الزاوية الغازية ولمدة  9222يوليو –مايو  -

 أشهر بمدينة بادن السويسرية.



انة التربينات دورة تدريبية نظري وعملي حول تشغيل وصي 9222فبراير  – 9221سبتمبر  -

 الغازية بمركز التدريب بالشركة العامة للكهرباء ومحطة جنوب طرابلس الغازية . 
 

 المشبركة في المؤتمزات و ورش العمل -5

انًشبركت بٌرقت عهًيت ببنًؤتًر األًل نهعهٌو انينذضيت ًانتقنيت  2018ضبتًبر  -

 نيبيب. –انقراه بٌني  –بجبيعت انًرقب 

انًشبركت بٌرقت عهًيت ببنًؤتًر األًل نهينذضت انكيًيبئيت ًاننفظ  2016ديطًبر  -

 نيبيب. –انخًص  –ًانغبز بجبيعت انًرقب 

انًشبركت بٌرقت عهًيت ببنًؤتًر انذًني األًل نهينذضت انكيًيبئيت بجبيعت  2009يبيٌ  -

 نيبيب. –طرابهص 
 

 نشبطبت اخزى -6

ي نهعهٌو انينذضيت ًانتقنيت بكهيت انينذضت عضٌ ببنهجنت انتحضيريت ببنًؤتًر انثبن -

 .2019ًانًسيع عقذه بنيبيت أكتٌبر  صبراتت

 رئيص انهجنت انعهًيت بكهيت انينذضت جبيعت صبراتت. -


