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 معلومات شخصية
 

 الميكانيكيةقسم الهندسة ب محاضر مساعد. 

  صبراتة.جامعة  ،صبراتة الهندسة،كلية 

 متزوج.: الحالة االجتماعية  

 الجنسية: ليبي . 

 م31/4/3811 :تاريخ الميالد. 

 المؤهالت العلمية
 

 2132         الزاوية كلية اهلندسة صرباتة جامعة –بكالوريوس هندسة ميكانيكية 

 2131        القاهرة(جامعة مصر( )) الدراسة بلد –تصميم وانتاج ميكانيكي – ماجستري هندسة ميكانيكية. 

 يةتدريبال لدوراتا
 

  2010 - 2000 .طانيمركز الثقافي البريمصر _ ال جيزة __ ال اإلنجليزيةاللغة متقدم في  مستوى 

  ج برنام الميكانيكي باستخدامي التصميم فدورة تدريبيةSolid works – 2012 مصر- قاهرةلا 

  2012 مصر – قاهرةال الميكانيكية وتصميم المنظوماتتحكم لاي فدورة تدريبية  

 2021ليبيا  –صبراتة  –تعليمية وسائل الاستخدام ال تدريبية حول ةدور 
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 2120-2102                                                               لخبرة العمليةا
 

 2102 - 2102            معيد بكلية الهندسة صبراتة _ جامعة الزاوية. 

 2102 -  2102          مصر -جامعة القاهرة  -  (ماجستري ) عليا دراسة. 

 2102 -  راتةصب جامعة/  ةالهندس كلية – الميكانيكية الهندسة بقسم تدريس هيئة عضو    اآلن إلي. 

 2121 -2120          منسق المشاريع بقسم الهندسة الميكانيكية 

 2120 –      الميكانيكيةمنسق الجودة بقسم الهندسة إلى اآلن             

  

                                  

 

  المشااركة في عدة متتمرات وندوات عل  الصاعيد الدولي والمحلي في مجا ت متعددة وخاصة في

 .  طاقة الرياح و التصميم األمثلمجال 

 .اإلشراف عل  عدة مشاريع تخرج لطلبة الدراسات الجامعية 

   مشااااريع التخرج لطلبة الدراساااات الجامعية في مجا ت متعددة م  تخصاااصاااات مناقشاااة العديد م

 الهندسة الميكانيكية.
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 2121-2102ألوراق البحثية المنشورة                                              ا 

 

 Alhneaish, M. M., M. L. Shaltout, and S. M. Metwalli, "An Economic Model Predictive Control 

Approach for Wind Power Smoothing and Tower Load Mitigation", Proceedings of the ASME 

2018 Dynamic Systems and Control Conference, Atlanta, GA, USA, 2018. 

 

 

 “Variables and the optimal size of the energy storage – Flywheel”, Mohamed M. 

Alhneaish1, Ahmed O. Amhamed2, Nafaa A. Albohli3 , 2nd Conference for 

Engineering Sciences and Technology – CEST2 29-31 October 2019- Sabratha –

Libya. 

 

 Shaltout, M. L., M. M. Alhneaish, and S. M. Metwalli, "An Economic Model Predictive Control 

Approach for Wind Power Smoothing and Tower Load Mitigation", ASME Journal of Dynamic 

Systems, Measurement, and Control, vol. 142, issue 6, 2020. 

 

 مجلة العلوم التقبيقية العدد . ليبيا -الدولي بلساسةةة ومحاكات توليد القا ة الكهرباةية باسةةت دام قا ة الريان بمنققة مقار قرارد

، جامعة صبراته.2121سبتمبر  (2)  
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