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 السيد مسعود علي شويةد.
 5205491 92 218+نقال :       essaied_shuia@yahoo.com    بريد الكرتوني:

 معلوماث شخصيت
 

 الميكانيكيةقسم الهندسة ب شاركأستاذ م. 

  8102بداية شهر مارس متطلبات درجة أستاذ جاهزة للتقديم في.   

 صبراتة.جامعة  ,ةصبرات, كلية الهندسة 

 متزوج4 الحالة االجتماعية  . 

 الجنسية4 ليبي . 

 م0391 4تاريخ الميالد. 

 المؤهالث العلميت
 

 0313         (مالطا / بروطانيابلد الدراسة )  –بكالورووس هندسة ميكانيكية. 

 0321        (روطانياببلد الدراسة  )  – ماجستري هندسة ميكانيكية. 

 0338        بلد الدراسة  )بروطانيا(    -دكتوراه هندسة ميكانيكية. 

 8109 -0891                                                              الخبرة العمليت
 

 0:91 -  0:91            (.التشغيل إدارة) النووية البحوث بمركز مهندس 

 0:91 -  0:92            (.النووي الوقود قطاع) الذرية الطاقة أمانة بديوان مهندس 

 0:93 -  0:98          ريطانياب -  (ماجستري ) عليا دراسة. 

 0:98 -  0::1          بريطانيا - دكتوراه ( )  عليا دراسة. 
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 1993 - ةالهندسووو كليوووة – الميكانيكيوووة الهندسوووة بقسووو  تووودريس هيئوووة عضوووو        اآلن إليييي     

 . الزاوية جامعة/ صبراته/

 0::3 - 1118             جامعوة/ ة صوبرات/  الهندسة كلية – الميكانيكية الهندسة قس  رئيس 

 . الزاوية

 0::2 -  0::9           ـوو الصووناعية للتقنيووة العووال  بالمعهوود(  متعوواون) ريستوود هيئووة عضوو 

 .  والتبريد يفيالتك بقس  مكلف و جنزور/  النجيلة

 0::8 - 0::9            المعهود – الميكانيكيوة الهندسوة بقسو (  متعواون) ريستود هيئة عضو 

 . جنزور/  الميكانيكية للمهن العال 

 0::8 - 1113            الدراسوا  أكاديميوة/   الهندسوة بقس (  متعاون) تدريس هيئة عضو 

 .  البحرية

 1110 - 1118            فووو  مجوووال  االلكترونيوووة للبحووووث المركوووزي بالجهووواز استشووواري

   هندسة الميكانيكية.ال

 1113 - 1119            جامعووة/ الميكانيكيووة الهندسوة بقسوو (  متعوواون)  تودريس هيئووة عضوو 

 .  طرابلس

 1119 - 1101           الهندسية للصناعا  اإلنماء بشركة مراقبة لجنة عضو  . 

 1119 - 1102            للطاقوا  التنفيوذي هوازالج – المتجوددة ا الطاق مجال ف  استشاري 

 .المتجددة الطاقا و الكهرباء وزارة – المتجددة

 1119 - طرابلس جامعة/ العليا الدراسا  لطلبة خارج  ممتحن           اآلن إلى. 

 111: - جهووواز /البنووواء موووواد لتصوووني  العاموووة بالشوووركة إدارة لجنوووة عضوووو         أالن إليييي 

 .  طرابلس تاجوراء /والمرافق اإلسكان

 111: – 1103           الزاوية جامعة الهندسة بكلية االعلي الدراسا  مكتب رئيس . 

 111: – 1103           الهندسووة  بكليووة/ ةيووالميكانيك الهندسووة بقسوو  العليووا الدراسووا  منسووق 

 . الزاوية جامعة
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 1100 - 1108          الزاويووة جامعووة ـوو واالستشووارا  البحوووث مركووزب إدارة لجنووة عضووو 

 ورئيس مكتب البحوث التطبيقية.

 1108 – كلية الهندسة صبراتة رئيس قس  البحوث و االستشارا     الى أآلن /.    

                                     

 

  المشاركة فو  عودة مورتمرا  ونودوا  علوع الصوعيد الودول  والمحلو  فو  مجواال  متعوددة

 الطاقا  المتجددة.  مجال وخاصة ف  

 .اإلشراف علع عدة مشاري  تخرج لطلبة الدراسا  الجامعية 

  مناقشووة العديوود موون مشوواري  التخوورج لطلبووة الدراسووا  الجامعيووة فوو  مجوواال  متعووددة موون

 الميكانيكية.تخصصا  الهندسة 

 ماجستير ف  مجاال  الطاقا  المتجوددة وبعو  علع عدة مشاري  تخرج لطلبة ال اإلشراف

 .المجاال  األخرى

 فو  مجواال  متعوددة مون تخصصوا   مناقشة العديد مون مشواري  التخورج لطلبوة الماجسوتير

 من داخل الجامعة وخارجها. الهندسة الميكانيكية

 هندسية مختلفة.و  لمشاري  المشاركة ف  عدة لجان دراسة العر 

                                               8102 -8102األوراق البحثيت المنشورة 

 Effect of Different Absorbing Materials on The Performance of Basin 

Solar Still Under Libyan Climate Conditions. Solar Energy and 

Sustainable Development, vol. 2 No 1, June 2013. 
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 A New Multi-variable Model Based Predictive Control Applied to 

Heat Exchanger Network. 13th International Conference on Sciences and 

Techniques of Automatic control and computer engineering, December 17-19, 

2012, Monastir, Tunisia. 

 The Effect of The Contaminant Source and Air Outlet Locations on 

The Performance of The Environmental Displacement Ventilation 

System. University Bulletin, issue No.15, vol.2-2013. 

 Exergy Assessment for Typical Multi-Effect Thermal Vapor 

Compression Desalination Unit (MED-TVC). Journal of Engineering 

Research, Issue.20, September 2014, University of Tripoli. 

 Experimental and Theoretical Investigation of Performance of Solar 

Chimney Model, Part1: Experimental Investigation, Solar Energy and 

Sustainable Development, vol. 3, No 1, June 2014. 

 Experimental and Theoretical Investigation of Performance of Solar 

Chimney Model, Part2: Model Development and Validation, Solar 

Energy and Sustainable Development. vol.5, No 2, 2016. 

 Comparisons of experimental data of two phase flow in large 

diameter horizontal pipe with some pressure drop prediction models. 

Journal of Engineering Research, Issue.24, September 2017, University of 

Tripoli. 

 Investigation of solar chimney system and the effects of thermal 

storage capacity on the system performance. Part 1: experimental 

investigation. Solar Energy and Sustainable Development, in process. 

 


