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 التقديم 

بحثية ممتازة وقدرة على المساهمة بنشاط ، خبرة اإلشراف على مشاريع التخرجبقوم امحاضًرا و عمل أ و عضو هيئة تدريس 
تقديم خدمات المشروع. خبرة في تنفيذ في المشاريع البحثية والتفاعل مع جميع الباحثين بطريقة بناءة وخالقة ومهنية أثناء 

على ل ومتحصالتصميم الهندسي واإلدارة الهندسية واإلشراف على أعمال البناء. بتنفيذ أعمال وذلك االستشارات الهندسية 
 .بريطانياالدكتوراه من الماجستير و درجة 

 
 المؤهالت العلمية

 (2019-2015، بريطانيادكتوراه )
 فيلد هلم جامعة ش

 
 (1995-1994، بريطانياالماجستير )
 جامعة ليدز

 
 (1988-1983شهادة جامعية )ليبيا 

 ، بكالوريوس هندسة مدنية)جامعة الفاتح سابقا"( جامعة طرابلس
 

 أخرى مؤهالت 
 (2016)بريطانيا، مارس س مهارات التدري

 
 خبرة في التدريس / اإلشراف

 (3/2020 - 1/2020، بريطانيا -)شفيلد  هلممساعد التدريس في جامعة شفيلد 
وحدة التحقيق الهندسي. تهدف هذه الوحدة إلى تعزيز وتدريس لتقديم  لمفيلد هريس في جامعة شالعمل مع أعضاء هيئة التد

فهم المواد الرئيسية في وحدات مبادئ الهندسة األساسية من خالل التحقيقات العملية )المختبرية(. ويشمل ذلك التدريس 
االحتكاك ، واإلشراف على الطالب. تشمل أعمال المختبر تحقيقات في الحركة الخطية والقوة والتسارع ، وتوازن القوى ، و 

والحركة الزاوية ، والتسارع المركزي ، ولحظة القصور الذاتي، والسالمة الكهربائية ، وتحديد المكونات الكهربائية ، 
 .من بين مواضيع أخرى وتوصيالت اإلضاءة واألسالك ، ومقاييس اإلجهاد 

 
)شفيلد، بريطانيا،  شفيلد هلم،ي جامعة على مشاريع التخرج لطلبة الدراسة الجامعية والدراسات العليا فاإلشراف 

6/2019 – 3/2020) 
األشراف على اإلختبارات ويشمل ذلك مشاريع تخرج الطالب التالي ذكرهم، ، قمت باإلشراف على بالعمل مع مدير الدراسة

. قرير النهائي للمشروعوالت على تنفيذ التجارب المعملية وفير مواد االختبار الالزمة وترتيبات الوقت واإلشرافالمعملية من ت
 (، جهاز اختبار الشدUTM) تشمل أعمال المختبر فحص الخواص الميكانيكية للمواد باستخدام آلة االختبار الشاملة



(Tensile Test)( مجهر التركيز الالنهائي ،IFM( الفحص المجهري اإللكتروني ، )SEM .) تحليل كما يتم مراجعة و
 .تقديمها في التقرير النهائيالنتائج التي تم الحصول عليها و 

 
 السنة الدرجة عنوان المشروع / البحث رقم الطالب اإلسم

 An Investigation into the 24002844 جورج هنري بروكس
Influence of Friction Stir 
Welding in thick section 

aluminum alloys 

 2019/2020 دكتوراة 

 An investigation into 28036746 جتندرا سينج كلوهان
parameters controlling 
knife and spike resistance 

of body armour material 

 2018/2019 ماجستير

 B6041006 Characterisation of knife آنا ديزي ليفلي
sharpness 2019/2010 بكالوريس 

 
 (.2014-2007ليبيا  -)الزاوية  بكلية الهندسةمحاضر 

 ليبيا. -، قسم الهندسة المدنية، الزاوية كلية الهندسةب تدريسعضو هيئة 
كما يشمل العمل على البكالوريوس. اريع اإلشراف على مشالهندسة المدنية )النظرية والمختبر( بما في ذلك تدريس مواد 

إلدارة. المشاركة في لجنة فنية لتطوير مختبر الجامعة من من ا، والمهام الموكلة الموقعيةالمراقبة والتقييم، وتنظيم الزيارات 
 خالل سرد المعدات التي يجب صيانتها واقتراح قائمة باألجهزة الجديدة التي سيتم شراؤها.

 
 لخبرة البحثيةا

 (9/2020 – 6/2019م )المملكة المتحدة ، لباحث في جامعة شفيلد ه
 تم تنفيذ المشاريع التالية:

 دهاناتأنواع من الجوية لخمسة الالظروف اختبار • 
لأللواح البرونزية من خالل تجربة العالجات المختلفة وتعريضها نوع من الدهانات على تحديد أفضل يتضمن العمل 

في QUV / seالمتسارعة من نوع الظروف الجوية الختبار األشعة فوق البنفسجية المتسارع باستخدام معدات 
 . 1الطريقة أ  2013اصدار :  BS EN ISO 16474-3للمواصفات العالمية م وفًقا ليلد هفمختبر جامعة ش

 CKIPمشروع  -( M + SAPوهيكل الدروع والحماية )مواد • 
 HO Stab andيالحالية المحددة فاصفات و وفق المتكوين وصالبة السكاكين فحص يشمل المشروع على 
Spike Standard (2017 ودراسة خصائصها وأدائها في اختبار التحقق من )صالبة الدروع. 

 اختبار القوة لمفصالت غطاء الصندوق • 
 .ق األمتعةيداصنية غطألنواع مختلفة من أ قوة مفصالت تم دراسة 

 
ج العمل وتنظيم تخطيط برنام ويشمل العمل على التجريبية والتحليل وعرض النتائجمسؤول عن األعمال  لمهام الرئيسية:ا

المجهري اإللكتروني ( ، والفحص IFMالكلي والميكرو، ومجهر التركيز الالنهائي )التحليل ذلك إجراء ، كالمهام بشكل فعال
(SEM)( واختبار المواد ،UMT.وتحليل البيانات، وكتابة التقارير ) 

 
 
 
 



 
 (9/2020 – 1/2019، بريطانيام )لباحث مشارك، جامعة شفيلد ه

 (9/2020 – 5/2020أسطح مستحدثة مضادة للفيروسات للوقاية من انتشار فيروس كورونا )• 
لتحديد المنهجية والمرافق المختبرية المطلوبة إلنشاء واختبار أسطح جديدة تقلل راجعة األدبيات العمل على ميشمل 

عندما يلمس األشخاص األسطح الشائعة مثل األبواب والدرابزين وأزرار الرفع.  ،مستحدثمن انتقال فيروس كورونا ال
والدور الذي قد تلعبه المواد الجديدة التي تم تحدث سالمأن ينتقل الفيروس التاجي  يةكيفتم دراسة في هذا المشروع 

 في تقليل انتقال مسببات األمراض الضارة.جامعة شفيلد تطويرها في 
 (2019/  6-2019/  1بزعبها ) -مشروع نيوتن • 

البورتالندي ألسمنت حقيقي ل( محل اهتمام كبير في جميع أنحاء العالم كبديل AAMأصبحت المواد المنشطة القلوية )
(OPC.يهدف هذا المشروع إلى التحقق من أدائها الميكانيكي وقوة تحملها وتطبيقها على المستوى الصناعي .) 

مسؤول عن إجراء االختبارات التجريبية بما في ذلك انكماش الكربنة وعمق الكربنة والكلوريد القابل للذوبان  :المهام الرئيسية
 في الماء والتحليالت وعرض النتائج.

 
التغلب على التحديات. وضع خطة بحث مناسبة، خبرة في العمل مع فرق متعددة التخصصات و  الرئيسية: اإلنجازات

واستمراره وفًقا لخطة البحث المتفق عليها، وتحديد األعمال وإجراء األعمال التجريبية ، وجمع البيانات وتحليلها ، وإدارة تقدم 
 التقارير.المشكالت المتعلقة بالبحث وحلها، وكتابة 

 
 (5/2019 - 2/2015، بريطانيا) لملد هيدراسة دكتوراه في جامعة شف

فقد درست الدكتوراة والتي اشتملت على تجميع المعلومات المتعلقة ، بالبحث المتقدم والتعلم المستمر نظًرا الهتمامي
تنفيذها واإلحتياجات من اد مشكلة البحت واعداد خطة البحت والتي تشمل على األعمال المر  وأيضا فيبموضوع البحث 

مواد ومعدات والمدة الزمنية لتحقيقها والتكلفة التقديرية إلنجاز البحت مع اعتبار كل شروط الصحة والسالمة. وخالل 
رات الى اجراء اإلختبا ة البحت باإلضافةاعداد خطجمع وتحليل المعومات و  يفممتازة الدراسة اكتسبت خبرة عملية 

 المعملية وفق المواصفات العالمية مع تحليل النتائج وكتابة التقارير واألطروحة واألوراق العلمية.
 

 الجوائز واإلنجازات
 2017لسنة )ميري(  لمفيلد هجامعة شالمؤتمر العلمي بصورة بحثية في بأفضل الفوز • 
 - 90في أداء العمل لثالث سنوات متتالية تقدير ممتاز على  لحصو للمن المكتب الوطني اإلستشاري كتاب شكر • 

 .1994والترقية إلى الدرجة التاسعة يناير  92/93 - 91/92
-89على تقدير "جيد جدا" وممتاز لمدة سنتين متتاليتين ) لحصولمن المكتب الوطني اإلستشاري لشكر وتقدير كتاب • 

 1992أكتوبر ( ، 90-91
حصر المشروعات العامة على مستوى ليبيا وادراجها في خطة التنمية كتاب شكر وتقدير للمشاركة في انجاز اعمال • 

 1992اكتوبر م، 1996-93لثالث سنوات 
 

 العضويات
 2020، مارس البريطانيةالتآكل جمعية في ( Professional Member) هنيعضو م
 2017 البريطانية، التآكلجمعية عضو 

 



 
 

 الفنية والشخصيةالقدرات 
 معرفة واسعة بجداول البيانات وأدوات قواعد البيانات.• 
 أولويات العمل بشكل فعال.تحديد القدرة على • 
 القدرة على حل المشاكل بشكل مستقل.• 
 المرونة مع ساعات العمل ومهارات التعامل مع اآلخرين ممتازة.• 
 على ممارسات وإجراءات مكان العمل اآلمن وفقا لمتطلبات تشريعات الصحة والسالمة. المعرفة بالحفاظ• 
 مستوى رفيع في القيادة اإلدارية  •
 متمكن جدا من معظم برامج وتطبيقات الكمبيوتر •
 قدرة عالية وخبرة طويلة في تصميم وتنفيذ المشاريع الفنية الصعبة •
 

 الهندسيةاالستشارات تقديم خبرة في 
، امتالك خبرة تصل لثالثون عاما م1989إلستشارات الهندسية منذ سنة من خالل العمل المهني في مجال تقديم خدمات ا

من تنفيذه شامال كل مراحل المشروع من التعاقد حتى االنتهاء المشروع المشاريع الصغيرة والكبيرة من فكرة في تنفيذ 
 وفق البرنامج الزمني والميزانية الموضوعة له. شروعداء وإتمام الموالتصميم والتنسيق والتخطيط وأ

 
 الدورات وورش العمل )بريطانيا(

 2017مارس  9 - 8، بريطانبا، جامعة شيفيلد هاالم ، ورالدورة التدريبية لمفتشي الجس• 
 14/5/2016، يورك ، بريطانيا، الهياكل المعدنية والخرسانيةحماية وإصالح • 
 9/3/2016، بريطانيا، إحصائيات• 
 27/1/2016 ، بريطانيا،األخالقيات وحوكمة البحث• 
 13/1/2016 ، بريطانيا، العروض التقديمية• 
 11/11/2015، بريطانيا، الصحة والسالمة • 
 21/10/2015، بريطانبا، ومقدمة في فلسفة البحث 2/12/2015العناوين والملخصات • 
 16/11/2016والتطورات أخالقيات البحث: القضايا واإلجراءات • 

 25/1/2016تطوير األجهزة بالموجات فوق الصوتية واإللكترونية مع أمثلة تطبيقية • • 
 31/11/2015تحليل الصور متعدد المتغيرات للعينات الصيدالنية والطبية الحيوية • 
 23/11/2015عن طريق الحقن تمايز الخاليا الجذعية الوسيطة إلى األنسجة العضلية الهيكلية في سقاالت هيدروجيل • 
 18/11/2015،  17تحليل األوراق البحثية • 
  16/11/2015 تطبيقات علوم المواد وأشباه الموصالت• 
 9/11/2015يات السوائل والمحاليل يكهيكل ودينام• 
 12/10/2015اكتساب مهارة الروبوت لمهام التجميع واللحام • 
 22/6/2015خلفية وتطبيقات حيود تشتت اإللكترون • 
 21/5/2015لمواد المتعلقة بالسالمة الهيكلية لصناعة الطيران ا• 
 



 
 

 المؤتمرات العلميةالدورات و 
التدريب في مجال اإلدارة العامة والقيادة، المجلس الوطني للتنمية االقتصادية الليبية، بتنظيم وتنفيذ كلية لندن لالقتصاد • 

 2010ليبيا ،  -يع ، صبراتة أساب 5( ، لمدة LSEوالعلوم السياسية )
ليبيا ، مايو  -يوم ، طرابلس  12تدريب في مجال برنامج تنمية القيادات من تنظيم وتنفيذ مجموعة مونيتور لمدة • 

2007 
 .04/2000/  07-01ليبيا ،  -دورة في مجال "اتخاذ القرار" لمدة أسبوع بمقر المعهد الوطني لإلدارة طرابلس • 
في المملكة المتحدة ، بما في  Croydonفي مكتب  Mott MacDonaldالمشاركة في البرامج التدريبية التي تقدمها • 

، قسم إدارة المشاريع ، تطبيقات الكمبيوتر ، الدراسة للحصول على درجة الماجستير قسم اإلنشاءاتذلك التدريب في 
 .1995-1994)ماجستير( في جامعة ليدز )المملكة المتحدة( ، 

 ليبيا -طرابلس  26/03/1997 - 8دورة تدريبية في مجال "التقويم االقتصادي للمشاريع" ، • 
 - 9ليبيا  -دورة تدريبية في "التصميم اإلنشائي للخرسانة" نظمتها جمعية المهندسين العلميين خالل الفترة طرابلس• 

17/10/1990 
 13.9.1990بتاريخ دورة في التعدين لمدة عشرة أيام في تركيا • 
 .2012-2011عضو لجنة )مؤسس( لتأسيس "اتحاد المؤسسات الليبية لالستشارات الهندسية" • 
 .31/8/1998عضو لجنة دراسة وتحليل العروض المقدمة لتنفيذ أعمال الجسور لمشاريع السكك الحديدية بتاريخ • 
 .22/12/1997المحلية بتاريخ سية لتدريب الكوادر اعضو لجنة اعداد استراتيجية الخطة الخم• 
بتاريخ  2020 - 2000عضو لجنة دراسة ومراجعة العرضين المقدمين لمشروع المخطط الشامل لليبيا لألعوام • 

23/3/1997. 
ليبيا ، -مشاكل وحلول" بنغازي  -فبراير عقود البناء واالستشارات 17ورشة عمل بعنوان "أثر أحداث الثورة في • 

22/4/2012. 
-27ليبيا ،  -ر الهندسي تحت شعار "نحو غد أفضل" بعنوان "المدينة الليبية بين الحداثة والتنمية" الزاوية المؤتم• 

28/3/2012. 
ليبيا ،  -ورشة عمل بعنوان "تفعيل دور الشركات والمكاتب االستشارية في االعمار الوطني والتنمية" تاجوراء • 

23/1/2012 
 11/2012/  23-20ليبيا ،  -دسة اإلنشائية ، طرابلسالمؤتمر العربي الثاني عشر للهن• 
الهياكل الخرسانية وطرق معالجتها برعاية جمعية المهندسين العلميين ومشاركة شركة سيكا العالمية ، مشاكل ندوة حول • 

 26/1/2000ليبيا ،  -طرابلس 
 م 10/1993/  28-27بيا لي-المؤتمر الدولي الثالث لتكنولوجيا الخرسانة في الدول المتقدمة طرابلس• 
ندوة حماية المدينة العربية من الكوارث التي نظمتها جمعية المهندسين العلميين برعاية اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس • 

 .23/10/1991 - 21ليبيا  -طرابلس 
 

 اللغات
 إتقان اللغة اإلنجليزية 

 



 
 

 والطموحات اإلهتماماتالهوايات و 
 (.الجامعةممثل طالب السنة الثالثة "جامعة شيفيلد هاالم" وعضو فريق الجامعة لتنس الطاولة )عضو فريق • 
 "نحن ليبيا للتنمية والثقافة" ربحيةمؤسس جمعية غير • 
 عمل تطوعي في هيئة إغاثة طرابلس لتقديم المساعدات لألسر• 
 األمل بالمساهمة في استقرار البالد وتقدمها على أسس العدل والمساواة  •
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Further papers are under the process of publications: 
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2020 
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