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 نغيشح انزاريخ ٔانُشبؽ انؼهًيا

Curriculum Vitae (CV)  

 ػهٗ أحًذ أحًذ يحُّٕس/ نهذكز

 ــ كهيخ انُٓذعخ انكٓشثبئيخ ٔاالنكزشَٔيخُٓذعخ انثقغى   انًشبسكاألعزبر         

 خطجشارعبيؼخ  

 انجيبَبد انشخظيخ : .1

 . ػهٗ أحًذ أحًذ يحُّ : االعى

 .الزاوٌة -05-11-1975 : ربسيخ انًيالد

 .لٌبى : انغُغيخ

 مسلم. : انذيبَخ

 متزوج وٌعول. : انحبنخ االعزًبػيخ

 ٔكزبثخ -ٔرحذس -قشأح ,ـ اإلنجلٌزٌة نغخ أو  ,العربٌة : انهغبد

 صبراتهجامعة  - كلٌة الهندسة بصبراتهعضوء هئٌة تدرٌس ب : انٕظيفخ

 ـاـ كلٌاة الهندساة الكهربائٌاة واللكترونٌاةهندساة البقسام  مسااعدأستاذ 

 صبراتهجامعة  -بصبراته 

جامعاة  -بصابراته ــ كلٌة الهندسة الكهربائٌة واللكترونٌةهندسة م القس : انؼُٕاٌ انذائى

  صبراته

 انزهيفٌٕ

 االيًيم

: 

 : 

  917246105 218+– 928155191 218+ محمول

alimehna@gmail.com 

 

 :انذسعبد انؼهًيخ .2

  1997ـ   الزاوٌةـ جامعة  صبراتهب ـ كلٌة الهندسة الكهربائٌةبكالورٌوس هندسة القوى  

  بعنااااااااااااااااااوا  ـ  الكهربائٌااااااااااااااااااةهندسااااااااااااااااااة القااااااااااااااااااوى  فااااااااااااااااااًماجسااااااااااااااااااتٌر                                                                                     

 "Sensorless Position Of PM Synchronous Machine  " كلٌاة الهندساة ـ جامعاة

 .الولى بتقدٌر ممتاز مع مرتبة الشرف  2004-9بتارٌخ ـ  برٌطانٌا -نٌوكاسل

  بعنااااااااااااوا ـ  الكهربائٌااااااااااااة واللكترونٌااااااااااااة الهندسااااااااااااة  فااااااااااااًدكتااااااااااااورا  ال لساااااااااااا ة                                                       

"Design Of High Power High Speed PM Synchronous   "  كلٌاة الهندساة ـ

   2011-6بتارٌخ ـ برٌطانٌا  -نٌوكاسلجامعة 

 

 األعبصاد انذساعيخ ٔ اإلػبسح ٔ انخجشاد انؼًهيخ ٔاإلداسيخ ٔ  انزذسط انٕظيفي -3

 

 الى ال  12/2018مدٌر مكتب الدرسات العلٌا والتدرٌب بكلٌة الهندسة صبراته م   .1

 2018-10-30وحتى   2016-6-23اعتبارا م   صبراتهجامعة  –عمٌد كلٌة الهندسة بصبراته .2

 .2016-6-24 وحتى 2013-10-20 جامعة الزاوٌة  اعتبارا م   –عمٌد كلٌة الهندسة بصبراته .3
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والية  ( University of Case Western Reserve)جامعة  (Fulbright scholar)أستاذ زائر  - .4

الواليات  - شيكاغو ( University of Illinoisوجامعة  )  الواليات المتحدة االمريكية,–اوهايوا 

 .2013 االمريكيةالمتحدة 

               جامعة الزاوٌة  اعتبارا م  –كلٌة الهندسة  – الكهربائٌة واللكترونٌة الهندسة رئٌس قسم  .5

 10-2013 -19الى    20-9-2011

       جامعة الزاوٌة  اعتبارا م  –كلٌة الهندسة  – الكهربائٌة واللكترونٌة الهندسة  أستاذ مساعد بقسم .6

1-7-2014. 

         جامعة الزاوٌة  اعتبارا م  –كلٌة الهندسة  – الكهربائٌة واللكترونٌة الهندسة محاضر بقسم  .7

15-7-2011. 

 مساعد محاضر بقسم الهندسة الكهربائٌة واللكترونٌة بجامعة نٌوكاسل  فى تقٌٌم وتدرٌس معمل اللت .8

 الكهربائٌة ومعمل اللكترونٌة لطلبة البكالورٌوس والماجستٌر اثناء تواجدى لدراسة الدكتورا  ببرٌطانٌا.

جامعة الزاوٌة  اعتبارا م   –كلٌة الهندسة  – الكهربائٌة واللكترونٌة الهندسة محاضر بقسم مساعد   .9

9-2005. 

             الزاوٌة  اعتبارا م   جامعة  –دسة كلٌة الهن – الكهربائٌة واللكترونٌة الهندسة معٌد بقسم  .10

15-9-1999. 

 

 : الدراسٌة األجازات

  المملكة المتحدة( طانٌاٌببر لدراسة اللغة النجلٌزٌة  خارجٌةبعثة(  
   (Colchester English study center)           بمدرسة

 .2002-6-7الى  2001-11-7ال ترة م           

 فً  -برٌطانٌا  -نٌوكاسلبجامعة  –الماجستٌرلحصول على درجة ا
 .2004-9وحتى   2001-11ال ترة م  

  شهادة تقدٌر م  المكتب الشعبى بلند  لحصولى على درجة الماجستٌر
 ( درجة الشرف الولى)بأمتٌاز 

  شهادة تقدٌر م  التحاد الطالبى ببرٌطانٌا لحصولى على درجة
 ( الماجستٌر بأمتٌاز )درجة الشرف الولى

  بجامعة نٌوكاسل –بعثة خارجٌة للحصول على درجة الدكتورا- 
 2011-6وحتى   2006-1فً ال ترة م   -برٌطانٌا 

   

 

 

 منحـة فولبراٌت   )  لحكومة المرٌكٌةبا وزارة التعلٌم  مقدمة م  بعثة
 Fulbright Scholarship)   برنامج دراسى وهى عبارة  ع

 هٌئة ال ولبراٌت للسادة اعضاء هٌئة التدرٌس الحاصلٌ  على مقدم م  
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والمتخصصٌ  لجراء ابحاث بالجامعات   الدكتوراالماجستٌر و 

 .2013-9وحتى  2013-6 -فى ال ترة م  هوالمعاهد العلمٌة المرٌكٌ

  العملٌة الخبرات
 والدارٌة

  الزاوٌة  خبٌر محلف بمجال الهندسة الكهربائٌة واللكترونٌة بمحكمة
 حتى ال  2004-12البتدائٌة اعتبارا م  

  خبٌر محلف بمجال الهندسة الكهربائٌة واللكترونٌة بمحكمة العجٌالت
 حتى ال  2012-1اعتبارا م   البتدائٌة

  خبٌر محلف بمجال الهندسة الكهربائٌة واللكترونٌة بمحكمة استٌناف
 حتى ال  2004-12اعتبارا م   الزاوٌة

  حتى  2013-10-20اعتبارا م   جامعة الزاوٌة بمجلس ادارةعضوء
6-2016 

 لدراسات العلٌا لدرجة الماجستٌر بنظام ل عضوء باللجنة العلمٌة
 الساعات المعتمدة 

  ً2013 -2012عضوا فً لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة للعام الجامع 

 حتى ال  2011مند  بمجلس ادارة كلٌة الهندسة بصبراته ءعضو 

 2015-7بالمجلس الستشارى للمجلس البلدى صرما  مند  ءعضو 
 وحتى ال  

 ال حتى  2016-6جامعة صبراته اعتبارا م   عضوء بمجلس ادارة 

 متعاو  مع قسم الدرسات العلٌا بكلٌة الهندسة  عضوء هئٌة تدرٌس
 .2014-2013العام الجامعى   جامعة غرٌا -غرٌا 

  الدرسات العلٌا بكلٌة الهندسة عضوء هئٌة تدرٌس متعاو  مع قسم
-2016و  2016-2015العام الجامعى  -جامعة الزاوٌة -الزاوٌة 
2017. 

 المتحانات النظرٌة واعمال سٌر لشتراك فى اعمال المراقبة لا
 متحانات للبكالورٌوس والدرسات العلٌا .لا

  فى مجلة الجامعة الهندسة الكهربائٌة.تقٌٌم أبحاث علمٌة فً مجال 
 ٌةعلمال

 . عضوء فى اللجنة العلمٌة لتاسٌس كلٌة التقنٌة الهندسٌة بصرما 

  عضوء هئٌة تدرٌس متعاو  مع المعهد العالى لشوو  المٌا  بالعجٌالت 

 عضوء هئٌة تدرٌس متعاو  مع المعهد العالى للصٌد البحري  صبراته 

 عضوء هئٌة تدرٌس متعاو  مع المعهد العالى للمه  الشاملة  صبراته 

 ئٌة تدرٌس متعاو  مع المعهد العالى للمه  الشاملة   صرما عضوء ه 

  2014-2012للغات والحاسوب فى ال ترة لتعلٌم ا الدولىمركز المدٌر  

 
 

 يغبالد انُشبؽ انجحضي:-4
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  ٔانزحكى ثٓبداد انغشػخ ٔانقذسح انؼبنيخ  رظًيى االد انكٓشثبئيخ Design Of High Speed High 

Power 

Electrical Machine And Their Speed Control 

  رطجيقبد انطبقخ انغذيذح ٔانًزغذدحNew and Renewable Energy Systems 

 

 
 

 انحؼٕس ٔانًشبسكخ فٗ انًؤرًشاد ٔانُذٔاد ٔانذٔساد:-5

 دٔساد

عبيؼخ َيٕكبعم  .نطالة انذساعبد انؼهيب )دسعخ انًبعغزيش( 1ثشَبيظ خبص نهزذسيت ػهٗ انحبعٕة  . .1

 ثشيطبَيب

عبيؼخ َيٕكبعم . نطالة انذساعبد انؼهيب )دسعخ انذكزٕساِ( 2ثشَبيظ خبص نهزذسيت ػهٗ انحبعٕة  .2

 ثشيطبَيب

  Literature Searching And Reference دٔسح انجحش انؼهًٗ ٔكيفيخ رُظيى انًشاعغ .   .3

Management عبيؼخ َيٕكبعم  ثشيطبَيب 

عبيؼخ َيٕكبعم  Planning And Managing Research ش انؼهًٗ . دٔسح رخطيؾ ٔرُظيى انجح .4

 ثشيطبَيب

 English Language For يخظظخ نهجحش االكبديًٗ. ثشَبيظ انهغخ اإلَغهيضيخ انًكضفخ .5

Academic research purposes  .عبيؼخ َيٕكبعم ثشيطبَيب 

عبيؼخ  Presenting Your Research To An Audience دٔسح ػشع انجحش انؼهًٗ .  .6

   َيٕكبعم ثشيطبَيب

 عبيؼخ َيٕكبعم ثشيطبَيب .Writing Skillsدٔسح يٓبساد انكزبثخ  .7

عبيؼخ َيٕكبعم  Research Methods: Technology /EMTERCدٔسح ؽشق انجحش انؼهًٗ . .8

 ثشيطبَيب

 عبيؼخ َيٕكبعم ثشيطبَيب  Publishing Research Findingدٔسح كيفيخ َشش انجحٕس انؼهًيخ .  .9

عبيؼخ  Structuring And Completing Your Thesis  دٔسح رُظيى ٔثُبء سعبنخ انذكزٕسِ  .10

 َيٕكبعم ثشيطبَيب

عبيؼخ َيٕكبعم   Preparing  For Your Vivaدٔسح انزحؼيش نًُبقشخ يششٔع انزخشط  .11

 ثشيطبَيب

                    انؼًب ٔكيفيخ رؼجئخ انًُٕط انًخظض نّدٔسح يٓبساد انزحؼيش نهًقبثهخ يٍ اعم  .12

Application Skills And Job Interview : Written Skills    عبيؼخ َيٕكبعم ثشيطبَيب 

 عبيؼخ َيٕكبعم ثشيطبَيب Managing data using excelدٔسح رُظيى انًؼهٕيبد ثبعزخذاو اكغم.  .13

عبيؼخ َيٕكبعم   Creating And Managing Large Documentsدٔسح رُظيى انًؼهٕيبد  .14

 ثشيطبَيب

 .عبيؼخ َيٕكبعم ثشيطبَيب  Teaching Methods  دٔسح إػذاد يحبػش عبيؼي  .15

 دٔساد يششٔع رًُيخ قذساد أػؼبء ْيئخ انزذسيظ ٔانقيبداد 
 2013 عبيؼخ انُٕٖ ايشيكيب Teaching Methods   انحذيضخ في انزذسيظ انطشقدٔسح  .1
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 -ايشيكيب  -أْبيٕ -كيظ ٔيغزشٌ عبيؼخ Intellectual Property . دٔسح أخالقيبد انًُٓخ  .2

2013 

 2007 -عبيؼخ َيٕكبعم ثشيطبَيب  دٔسح َظى االيزحبَبد ٔرقٕيى انطالة  .3

 2007 -عبيؼخ َيٕكبعم ثشيطبَيب  دٔسح انُشش انؼهًي  .4

  2013ايشيكيب  -أْبيٕ -كيظ ٔيغزشٌ عبيؼخ دٔسح انزخطيؾ االعزشاريغي  .5

  2013ايشيكيب  -أْبيٕ -كيظ ٔيغزشٌ عبيؼخ  أداسح انًٕاسد انجششيخدٔسح  .6

 -كيظ ٔيغزشٌ عبيؼخ Teaching Methods Modern   انحذيضخ في انزذسيظ انطشقدٔسح  .7

 .2013 ايشيكيب -أْبيٕ

 -:انًؤرًشاد

 انًؤرًش انًكبٌ انغُخ

Sept 2008 UK. International Conference On 

Electrical Machines, Sept 2008) 

Sept 2010 Italy. International Conference On 

Electrical Machines, Sept 2010) 

August 2012. France.  World Academy Of Science, 

Engineering And Technology. 

October 2012. Dubai.  World Academy Of Science, 

Engineering And Technology. 

الخرطوم -السودان  4102  مؤتمر تحديث المناهج لجامعة امدرمان االسالمية  

 –ورشة العمل التاسعة بعنوان " مفردات المناهج  صبراته 4102
 الواقع والطموحات"

4102 Sousse-Tunisia 5th International Conference on Green 

Energy & Environmental Engineering 
2018 Triple  Libyan International Conference on 

Electrical Engineering and Technology 
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 اإلششاف ػهٗ انشعبئم انؼهًيخ -6

 

 دكزٕساِ (يبعغزيش)

1- Modeling And Simulation Of Grid Connected DC 

Microgrid- Photovoltaic Cell  

 2014 -عبيؼخ ؽشاثهظ   -كهيخ انُٓذعخ  -ثحش سعبنخ يبعغزيش

 

 2- Modeling And Simulation Of Grid Connected 

AC Microgrid-Wind Turbine    

 2016 -عبيؼخ انضأيخ   -كهيخ انُٓذعخ  -ثحش سعبنخ يبعغزيش 

 

3-Improvement Of A Drum Boiler Turbine Unit 

Using PID Controller  

 2015 -عبيؼخ انضأيخ  -كهيخ انُٓذعخ  -ثحش سعبنخ يبعغزيش

 

4- Investigation Of The Effect Of Accumulated    

Dust     On The Performance Of Photovoltaic 

Modules 

 2017 -عبيؼخ انضأيخ   -كهيخ انُٓذعخ  -ثحش سعبنخ يبعغزيش 

5- Modeling and Simulation of Grid-Connected PV-

Wind Turbine Microgrid System using 

MATLAB/SIMULINK 

ثحش سعبنخ يبعغزيش    2018 -عبيؼخ انضأيخ   -كهيخ انُٓذعخ  -        

 

6-Mechanical design and analysis of a permanent 

magnet rotor used for high speed synchronous  

machine  

 2018 -انضأيخعبيؼخ    -كهيخ انُٓذعخ  -ثحش سعبنخ يبعغزيش  
 

- 

 . االششاف ػهٗ ػذيذ سعبئم انجكبنٕسيٕط ثكهيخ انُٓذعخ ثظجشارّ  ٔثؼغ انًؼبْذ انؼهيب 

 األَشطخ في يغبل انزذسيظ-7

 

 يحطبد انقذسح انكٓشثبئيخ   انكٓشثبئيخ اعٓضح انقطغ 

 Electrical Drive   رظًيى االد كٓشثبئيخ 

  االد كٓشثبئيخI   انطبقبد انغذيذح ٔانًزغذدح 

 ٗرحٕيم كٓشييكبَيك 

 انكزشَٔبد سقًيخ  

  االد كٓشثبئيخII 

 اشبساد َٔظى 

 Power Electronic  

  دٔائش كٓشثبئيخI 

 انجكبنٕسيٕط رخشط ؽهجخ يشبسيغ 

 دثهٕو ػبنٗ رخشط ؽهجخ يشبسيغ 
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 رذسيظ انًٕاد انزبنيخ نطالة يشحهخ انذساعبد انؼهيب 

0. Advanced Electrical Drive   

4. Electrical Machine Design    

3. Advanced Electrical Machine   

 

 ٗٔطجشارّ انضأيخ قًذ  يٍ خالل ػًهي في عبيؼز: 

 

  المساهمة في إنشاء شعبة هندسة التحكم و تفعيل شعبة الحاسب االلى بقسم الهندسة
التدريسية صبراته وتطوير خططها وبرامجها  -الكهربائية وااللكترونية بكلية الهندسة 

والبحثية. وقمت بتدريس عدة مواد لطلبة البكالوريوس والماجستير  )استاد متعاون بكلية 
غريان(في مجال التحكم باالت التيار التردد والمستمر  -الهندسة  جامعة الجبل الغربى

(Advanced Electrical drive (  في جامعة الزاوية. الهندسة لطلبة كلية 

 

  ات السرعة والقدرة العالية، وقد ذقمت بإجراء بحوث في مجال تصميم االت الكهربائية
 نشرت بحوث في هذا المجال وكان الدعم من كل من:

 ادارة جامعة الزاوية و جامعة نيوكاسل ببريطانيا.  -

 
   قمت على ربط بعض الجامعات العربية بجامعة الزاوية فى اطار تبادل العلوم واالستفادة

الخبرات سوا فى المجال البحثى او االشراف العلمى المشترك على رسائل الماجستير من 
 او الدكتوراه وكدلك تبادل الطالب بين الجامعات.

  شرافي على عدد من رسائل البكالوريوس والماجستير في عدة إكما قمت ومن خالل
ة في هذه مواضيع  وتدريس بعض المقررارت  في كليات الهندسة بإعداد كوادر بشري

 المجاالت.

 

 ثيبٌ ثئعًبني انُشبؽ انؼهًي انًُشٕس حزٗ ربسيخّ:-8

[1] Smith, D.J.B.; Mecrow, B. C.; Atkinson, G. J.; Jack, A. G.; Mehna, A. A. O.; "Shear Stress 

Concentrations In Permanent Magnet Rotor Sleeves", IEEE Electrical Machines (ICEM), 

2010 XIX International Conference on Electrical Machines Sept 2010, Rome, Italy. 

[2]  Ali A. Mehna, Mohmed A. Ali, Ali S. Zayed " Some Design Issues in Designing of 50kW 

50krpm Permanent Magnet Synchronous Machine"   World Academy Of Science, 

Engineering And Technology,  1122-1125, Issue 68 August 2012. 

 http://www.waset.org/journals/waset/v68.php. 

ليبيا واستراتيجية وقل تقاوة صىاعة المواد الىاوومترية فى العشرية الثاوية مه القرن الواحذ والعشريه رفيق دمحم  [3]

وصر المقطوف الزرالطرابلسى, على احمذ محىه , حسام الذيه الشيخ ,   

[4]  Ali A. Mehna, Mohmed A. Ali  "Simulation of induction Machine Using Lumped 

Parameters Model" World Academy Of Science, Engineering And Technology,  730-732, 

Issue 70 October 9,2012.   http://www.waset.org/journals/waset/v68.php. 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5600363
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5600363
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