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 السيد مسعود علي شويةد.
 5205491 92 218+نقال :       essaied_shuia@yahoo.com    بريد الكتروني: 

 معلومات شخصية
 

 .الميكانيكيةقسم الهندسة ب شاركأستاذ م ❖

     .2018متطلبات درجة أستاذ جاهزة للتقديم في بداية شهر مارس  ❖

 صبراتة.جامعة  ,ةصبرات, كلية الهندسة ❖

 .    متزوج : الحالة االجتماعية ❖

 .  الجنسية: ليبي  ❖

 . م1957 :تاريخ الميالد  ❖

 المؤهالت العلمية
 

 . (مالطا / بريطانيابلد الدراسة )   –بكالوريوس هندسة ميكانيكية         1979 •

 . (ريطانيا ببلد الدراسة  )  – ماجستير هندسة ميكانيكية        1986 •

 . بلد الدراسة  )بريطانيا(    -دكتوراه هندسة ميكانيكية         1992 •

 2018 -1980                                                               الخبرة العملية
 

 (. التشغيل إدارة)  النووية  البحوث  بمركز  مهندس             1982   -  1980 ✓

 (. النووي الوقود قطاع) الذرية الطاقة  أمانة  بديوان  مهندس             1983   -  1982 ✓

 . ريطانياب   -   (ماجستير ) عليا دراسة           1986   -  1984 ✓

 .بريطانيا - دكتوراه (  )  عليا دراسة          1992   -  1987 ✓

     ةالهندسوو  كليووة – الميكانيكيووة الهندسووة بقسوو  توودريس هيئووة عضووو         اآلن إلييي - 1993 ✓

 .  الزاوية  جامعة/   صبراته/ 

 جامعووة / ة صبرات /   الهندسة  كلية  –  الميكانيكية  الهندسة  قس   رئيس                  2007  -  1994 ✓

 . الزاوية
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 و الصووناعية للتقنيووة  العووالي  بالمعهوود(    متعوواون)  ريستد  هيئة  عضو               1998   -  1993 ✓

 .   والتبريد  يفي التك بقس   مكلف  و   جنزور/   النجيلة

 المعهوود – الميكانيكيووة الهندسووة بقسوو (  متعاون) ريستد هيئة عضو             1998  -  1997 ✓

 .   جنزور/   الميكانيكية للمهن العالي

 الدراسووا  أكاديميووة/   الهندسة بقس (  متعاون) تدريس هيئة عضو               2004  -  1997 ✓

 .  البحرية

فووي مجووال  االلكترونيووة للبحوووث المركووزي بالجهوواز استشوواري            2006 - 2001 ✓

   هندسة الميكانيكية.ال

 جامعووة/  الميكانيكيووة الهندسووة بقسوو (  متعوواون)  تدريس هيئة عضو             2008 -  2004 ✓

 .   طرابلس

 .  الهندسية للصناعا  اإلنماء  بشركة مراقبة  لجنة  عضو            2010 -  2008 ✓

 للطاقووا   التنفيووذي  هازالج   –  المتجددة  ا الطاق  مجال  في  استشاري                2013  -  2008 ✓

 . المتجددة الطاقا و  الكهرباء  وزارة –  المتجددة

 . طرابلس جامعة / العليا الدراسا   لطلبة  خارجي  ممتحن           اآلن  إلى -  2008 ✓

 جهوواز / البنوواء مووواد لتصووني  العامووة بالشووركة إدارة لجنووة عضووو          أالن إلييي - 2009 ✓

 .   طرابلس  تاجوراء  / والمرافق اإلسكان

 .  الزاوية  جامعة الهندسة بكلية االعلي  الدراسا   مكتب  رئيس            2014  –  2009 ✓

 الهندسووة  بكليووة/  ةيوو الميكانيك الهندسووة بقسوو  العليووا الدراسا  منسق           2014  –  2009 ✓

 .   الزاوية  جامعة

 الزاويووة جامعووة  و  واالستشووارا   البحوووث  مركووزب   إدارة  لجنووة  عضو             2017  -  2011 ✓

 ورئيس مكتب البحوث التطبيقية.

    ./ كلية الهندسة صبراتة رئيس قس  البحوث و االستشارا     الى أآلن –  2017 ✓
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المشاركة في عدة مؤتمرا  وندوا  على الصووعيد الوودولي والمحلووي فووي مجوواال  متعووددة  •

 الطاقا  المتجددة.  مجال  وخاصة في 

 اإلشراف على عدة مشاري  تخرج لطلبة الدراسا  الجامعية. •

مناقشة العديد موون مشوواري  التخوورج لطلبووة الدراسووا  الجامعيووة فووي مجوواال  متعووددة موون  •

 الهندسة الميكانيكية.تخصصا   

ماجستير في مجاال  الطاقا  المتجددة وبعوو  على عدة مشاري  تخرج لطلبة ال  اإلشراف •

 . المجاال  األخرى

فووي مجوواال  متعووددة موون تخصصووا    مناقشة العديد من مشاري  التخرج لطلبة الماجسووتير •

 من داخل الجامعة وخارجها.  الهندسة الميكانيكية

 هندسية مختلفة.اسة العرو  لمشاري   المشاركة في عدة لجان در •

 2017 -2013األوراق البحثية المنشورة                                                •

• Effect of Different Absorbing Materials on The Performance of Basin 

Solar Still Under Libyan Climate Conditions. Solar Energy and 

Sustainable Development, vol. 2 No 1, June 2013. 

 

• A New Multi-variable Model Based Predictive Control Applied to 

Heat Exchanger Network. 13th International Conference on Sciences and 

Techniques of Automatic control and computer engineering, December 17-19, 

2012, Monastir, Tunisia. 
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• The Effect of The Contaminant Source and Air Outlet Locations on 

The Performance of The Environmental Displacement Ventilation 

System. University Bulletin, issue No.15, vol.2-2013. 

• Exergy Assessment for Typical Multi-Effect Thermal Vapor 

Compression Desalination Unit (MED-TVC). Journal of Engineering 

Research, Issue.20, September 2014, University of Tripoli. 

• Experimental and Theoretical Investigation of Performance of Solar 

Chimney Model, Part1: Experimental Investigation, Solar Energy and 

Sustainable Development, vol. 3, No 1, June 2014. 

• Experimental and Theoretical Investigation of Performance of Solar 

Chimney Model, Part2: Model Development and Validation, Solar 

Energy and Sustainable Development. vol.5, No 2, 2016. 

• Comparisons of experimental data of two phase flow in large 

diameter horizontal pipe with some pressure drop prediction models. 

Journal of Engineering Research, Issue.24, September 2017, University of 

Tripoli. 

• Investigation of solar chimney system and the effects of thermal 

storage capacity on the system performance. Part 1: experimental 

investigation. Solar Energy and Sustainable Development, in process. 

 


