
 السيرة العلمية والعملية

 

 االسم : مسعود حركات محمد رحومه

 الٌبٌ -لعجٌالت ا - م 1956 - 99 -13 تاريخ ومكان الميالد :

 : لٌبً الجنسية

 طفالن ( 2متزوج )  : االجتماعية الحالة 

 إنشاءاتهندسة  -التخصص الدقٌق  -هندسة مدنٌة  التخصص العام :

  مشاركستاد إ  :الدرجة العلمية 

  ومدٌر مكنب الدراسات العلٌا لكلٌة الهندسة ة تدرس ورئٌس قسم الهندسة المدنٌةئٌعضو ه : لعملا

 جامعة الزاوٌة - صبراتهبكلٌة الهندسة  : مكان العمل

 
 -ت العلمية وتاريخ الحصول عليها :المؤهال* 

 ٌابقا( بنغازي بتارٌخ ٌونس )س س فً مجال الهندسة المدنٌة من كلٌة الهندسة جامعة قارودرجة البكالور

 .م 1979ٌونٌه 

 ت من كلٌة الهندسة المدنٌة بجامعة وارسو التقنٌة نشاءافً مجال هندسة المبانً واإل جستٌردرجة الما

 .م 1991البولندٌة بتارٌخ نوفمبر 

  نشاءات من كلٌة الهندسة المدنٌة بجامعة فً مجال العلوم التقنٌة بمجال اإلدرجة الدكتوراه العلمٌة

 . م 2991وارسو التقنٌة بتارٌخ مارس 

 

 -لعملية :**الخبرة 

  العمل بؤمانة اإلسكان ببلدٌة الزاوٌة سابقا مهندسا مشرفا ومتابعا  م 1982_ ماٌو  1979من اكتوبر

 مانة .ات التعلٌمة باألم المبانً والمشروعلتنفٌذ العدٌد من المشارٌع بإدارة المشروعات ورئٌسا لقس

  العمل معٌدا بقسم الهندسة المدنٌة  بكلٌة الهندسة بجامعة قار – م 1984_ أكتوبر  1982من ماٌو 

 )سابقا( ببنغازي . ٌونس



  سابقا( ومنتدبا للعمل  ٌونس بكلٌة الهندسة بجامعة قار معٌد – م 1987أبرٌل  – 1984من أكتوبر(

الكٌمٌائٌة مهندسا مشرفا ومكلفا بإدارة المشرعات بمجال اإلنشاءات كماش للصناعات بشركة أبً 

 واإلعمال المدنٌة لمشروعات الشركة.

  ٌونس  بكلٌة الهندسة بجامعة قاربقسم الهندسة المدنٌة ٌد الرجوع للعمل األصلً مع – 1987من ابرٌل

 . )سابقا(

 موفدا لدراسة بكلٌة الهندسة المدنٌة بجامعة  وارسو التقنٌة  م 1991نوفمبر  – 1988كتوبر من أ :

 البولندٌة لتحضٌر درجة الماجستٌر فً مجال البناء واإلنشاءات .

  العمل والدراسة والبحث فً مجال البناء واإلنشاءات بكلٌة م  2991مارس  – 1997من فبراٌر :

 دكتوراه العلمٌة فً العلوم التقنٌة .الهندسة المدنٌة بجامعة وارسو التقنٌة لتحضٌر درجة ال

  مرشحا من قبل كلٌة الهندسة المدنٌة وبموافقة رئٌس جامعة وارسو  م 2995نهاٌة  – 2992من ٌناٌر

 . الدقٌقالتخصص جال متقنٌة للعمل ونشر أبحاث علمٌة بال

 2996 رس بقسم ٌونس )سابقا( عضو هٌئة تد الرجوع للعمل من جدٌد بكلٌة الهندسة جامعة قار – م

 جامعة الزاوٌة . صبراتهبومتعاونا مع كلٌة الهندسة  الهندسة المدنٌة وبنفس التخصص

  لى جامعة الزاوٌة  ومباشرة العمل ٌونس )سابقا( إ االنتقال من جامعة قار -م  2997من أغسطس

 . دسة المدنٌة بكلٌة الهندسة صبراتهعضو هٌئة تدرٌس بقسم الهن

 اإلنشاءات تحلٌل  – مدلجواامٌكانٌكا  المقررات بمجال التخصص بالقسم ]ن العمل بالتدرٌس للعدٌد م  

 , . . . [ . ( 3, 2, 1تصمٌم المنشآت الحدٌدٌة ) –(  3,  2,  1 )

  مشارٌع  المشاركة باللجان لتقٌٌم للعدٌد منلطلبة القسم واإلشراف على مجموعة من مشارٌع التخرج

 التخرج .

  الفردٌة منها والمشتركة  والتً فً دور النشر المنشورة العلمٌة البحثٌة وراقمن األالمشاركة بمجموعة

 العالمٌة والدولٌة .و الوطنٌة المإتمرات العلمٌة والحضور لعدد من

  اللجان العلمٌة واالستشارٌة .من المشاركة فً مجموعة 

 ستٌر فً مجال التخصص.عضوا مقٌم وممتحن لرسائل الماج 

  ة لمجموعة من اعضاء هٌئة التدرٌس وكذلك مقٌما لبحوث لغرض الترقٌمقٌما إلنتاج علمً لغرض

 النشر فً مجالت علمٌة .

   جامعة الزاوٌة  –صبراته بم _ رئٌسا لقسم الهندسة المدنٌة بكلٌة الهندسة  2998من سبتمبر 



 بكلٌة الهندسة م  2998 ة اإلنشائٌةرئٌسا للجنة العلمٌة للمإتمر الوطنً الرابع لمواد البناء والهندس

 بجامعة الزاوٌة . صبراتهب

  م 2998من نهاٌة  نشائٌةالوطنً لمواد البناء والهندسة اإلعضوا باللجنة الدائمة للمإتمر. 

 باألكادٌمٌة  م 2919 عضوا باللجنة العلمٌة للمإتمر الوطنً الخامس لمواد البناء والهندسة اإلنشائٌة

 اللٌبٌة للدراسات العلٌا .

   بكلٌة الهندسة بجامعة طرابلس عضوا باللجنة العلمٌة للمإتمر العربً الثانً عشر للهندسة اإلنشائٌة

 م, 2913

  ( جامعة الزاوٌةبصبراته ب_ وكٌال للشإون العلمٌة لكلٌة الهندسة  .م 2913/  2912السنة الراسٌة. 

 هندسة م بكلٌة ال 2914 والهندسة اإلنشائٌة عضوا باللجنة العلمٌة للمإتمر الوطنً السادس لمواد البناء

 غرٌان بجامعة الجبل الغربً.

 المؤتمرات العلمية 

 

 

 

 

 



 

 



 

  ورقت علميت بعىىان  )ايجاد معادالث عامت ومىحىياث للعزوم اللدووت للبالطاث شبه المىحرفه الطليقت

صبراته خالل الفترة  مه  –الهىدست  كليت -القاعدة الكبيرة ( بالمؤتمر الثاوي  للعلىم الهىدسيت و التقىيه 

 9132أكتىبر  13 – 92

  ثاتٌر السٌلٌكا فٌوم ( جامعة صبراته    )بحث بعنوان   2919)ابرٌل –المشاركة مجلة العلوم التطبٌقٌة

 على خواص الخرسانة عالٌة المقاومة (

 


