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 المإهل العلمً 

 السودان –جامعة ام درمان اإلسالمٌة  1020دكتوراه  هندسة مدنٌة  )إنشاءات( -

 لٌبٌا–االكادٌمٌة اللٌبٌة 1022-1023ماجستٌر هندسة مدنٌة )إنشاءات(  -

 لٌبٌا –جامعة طرابلس  2112-2113بكالورٌوس هندسة مدنٌة  -

  مدرسة طرابلس الثانوٌة2109الشهادة الثانوٌة  -

 ز العلمٌة الجوائ

 1022-1023جائزة لٌبٌا لالبتكار لمشارٌع الماجستٌر  األولالترتٌب -

عضو لجنة مسابقة جامعة صبراته االولً للرٌادة واالبتكار المصاحب للمإتمر العلمً  -

  1021الثانً للعلوم الهندسٌة والتقنٌة 

 السٌرة العملٌة 

 دسة المدنٌة عضو هٌئة تدرٌس فً قسم الهن صبراتةالعمل حالٌا كلٌة الهندسة -

 1012/شهر ٌناٌر  من الهندسة المدنٌة قسم منسق الجودة ب -

 -1إنشائً تحلٌل -مٌكانٌكا جوامد –مواد بناء  -3رٌاضة  -2كلٌة الهندسة صبراتة )رٌاضة  -

 (الجٌولوجٌا الهندسٌة - رسم إنشائً  -3تحلٌل إنشائً

 خبرة فً معامل الخرسانة ومواد البناء والتربة ومنسق المعمل بالقسم األن -

 تصمٌم خرسانة(-2-1 إنشاءات -متعاون المعهد العالً برقدالٌن )-

هندسة –1متعاون كلٌة الهندسة جامعة الزاوٌة قسم الهندسة المدنٌة )تصمٌم خرسانة -

 (3تحلٌل إنشائً  –أساسات 

 1020الى  1022الفنٌة والمعامل بالكلٌة من مدٌر وحدة الشإن  -

بمجموعة من بالشركة العامة للبناء واإلنتاج ومدٌر مشروعات العمل مهندس تنفٌذي  -

  1022حتً  2112من المشروعات طرق ومبانً ادرٌة ومستشفٌات 
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 المإتمرات العلمٌة 

بحث  1012-1-21سبها  المشاركة فً المإتمر الدولً الرابع للعلوم والتكنلوجٌا _جامعة  -2

 بعنوان )دراسة مرجعٌة للمقارنة بٌن طرق تصمٌم الخلطات الخرسانٌة المستخدمة فً لٌبٌا (

بحث )   1012صبراته جامعة (   1012ابرٌل-6العدد) –مجلة العلوم التطبٌقٌة المشاركة  -1

 الماتالب (عند اي عمر للخرسانة بواسطة مقاومة الضغط للخرسانة بقٌمة التنبإ بعنوان 

–المشاركة فً مإتمر الوطنً الثامن لمواد البناء و الهندسة اإلنشائٌة جامعة بنً ولٌد  -3

)بحث بعنوان تؤثٌر االوساط البٌئٌة على الخرسانة بالمناطق 1012مارس  -لٌبٌا  –بنً ولٌد 

 الساحلٌة الصناعٌة فً لٌبٌا ( 

ام درمان االسالمٌة  جامعة ( vol 9 No2 2020) –مجلة العلوم الهندسٌة  المشاركة  -2

ٌجاد مقاومة الضغط المستقبلٌة الناتجة تحت تؤثٌر محتوى الكلورٌدآت إبحث بعنوان )   1010

 والكبرٌتات بالخرسانة

   1021جامعة سبها  ((vol18No4 2019 -مجلةالعلوم البحثة والتطبٌقٌة المشاركة  -1

الفقد فً مقاومة الضغط للخرسانة نتٌجة تؤثٌر الكلورٌدات والكبرٌتات بالتنبإ بحث بعنوان )

 (باستخدام برنامج ماتالب

بحث بعنوان )   1021جامعة صبراته –المشاركة المإتمر العلمً الثانً للعلوم والتقنٌة  -6
 (مقارنة بين أسقف القشريات الكروية الخرسانية ذات السمك الثابت والمتغير

-المشاركة فً مإتمر الوطنً السادس لمواد البناء و الهندسة اإلنشائٌة جامعة غرٌان -9

إمكانٌة استخدام تقنٌة الطوب اإلسمنتً المسلح للحوائط بعنوان )بحث 1026لٌبٌا  –غرٌان 

 الحاملة فً لٌبٌا(

 -مختار جامعة عمر ال الهندسة اإلنشائٌةالوطنً السابع لمواد البناء والمشاركة فً مإتمر -0

 انتاج مصانع فً   تصمٌم دلٌل مراقبة جودة الخرسانةبعنوان ) بحث 1020لٌبٌا - البٌضاء 

  (الخرسانة فً لٌبٌا

 -المشاركة فً مإتمر الوطنً السابع لمواد البناء والهندسة اإلنشائٌة جامعة عمر المختار -1

الخرسانة للمناطق  تقييم تآكل فوالذ التسليح فيبعنوان )بحث  1020لٌبٌا -البٌضاء  

 (ةالساحلية الليبي

دولة  -دبً  -حضور مإتمر اداء الطرق والجسور والمطارات قً المناطق الحارة   -20

 2110االمارات 

 1002لٌبٌا  –الندوة الوطنٌة الثانٌة حول تقنٌات الطرق والجسور طرابلس -22



صبراته لٌبٌا –جامعة الزاوٌة المإتمر الوطنً الرابع لمواد البناء والهندسة االنشائٌة  -21 

1000 

 الدورات العلمٌة 

 نقابة المهندسٌن طرابلس  2116دورة المهندسٌن العلمٌة -2

 مركز بحوث تاجوراء  2119البناء  تؤكلدورة -1

 1000دورة التدرٌبٌة تصمٌم المنشآت الخرسانٌة  مصر -3

 1002لندن  اإلنجلٌزٌةدورة تعلٌم اللغة -2

لٌبٌا  –ورشة عمل فً شبكات المٌاه والصرف الصحً بالتجمعات الحضرٌة طرابلس -1

1001 

 1021ورشة عمل بعنوان االدارة المحلٌة والتخطٌط  منتدي صبراته للهندسة -6

 

 


