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 نبذة مختصرة:

/ روسدديا الماجسددتير  دد  الةندسددة الكةروميكانكيددة مددن كليددة الرايددة الحمددرا  البكددالوري   لمددد تحصددلى علدد  درجددة

 /تحصددلى علد  درجددة الدددكتوراة   د  الةندسددة الكةرباعيدة مددن جامعدة يوتددا الحكوميددة  1971و دد  عدا  , 7669لعدا 

الدراساى العليا جامعة صبراته و مدير ادارة  ةندسة /عضؤ هيعة تدري  بكلية ال , وحاليا الوالياى المتحدة االمريكية

الخبددرة العمليددة  دد  المجدداد خمسددة وعوددرون سددنة مددن  اكتسددبى األكاديميددة ومددن خددالد الدراسددة , بجامعددة صددبراتة

سنة, ومدير عا   74والميدان  وعل  سبيد المثاد رعي  لس  الةندسة الكةروميكانكية بالبحرية الليبية لمدة  ياألكاديم

جامعة الزاوية  -سنواى, ورعي  لس  الحاسوب بالعجيالى 1وركة أبراج الديرة للمماوالى واالستثمار العمارى لمدة   

سنواى. 0ير مكتب الدراساى العليا بجامعة صبراتة لمدة و مد سنواى 0لمدة   

 

 

 المؤهالت العلمية:
1022-1021  

 درجة الدكتوراة    الةندسة الكةرباعية, بجامعة والية يوتا الحكومية بالوالياى المتحدة االمريكية.
 

2158- 2110  

 

روسيابكالوري  ودرجة الماجستير    الةندسة الكةروميكانكية بكلية الراية الحمرا     
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 الخبرة العملية:
حاليا مدير ادارة الدراساى العليا بجامعة صبراتة                      

1025 -1010      

مدير مكتب الدراساى العليا بجامعة صبراتة                      

2017-  2102                

: عة يوتا وذلن للميا  بالمةا  االتيةمطالب باحث    الةندسة الكةرباعية    جا  

 

 توليد الطالة الكةرباعية المةجنة من الرياح والطالة الومسية.تصمي  وبناء وتحليد  -

 د الطالة. احمالألوعاع وليا  وتحليد الخاليا الومسية تحى تأثير معدالى مختلفة  -

 .(المكثفاى والبطارياى الكيمياعيةالكةرباعية )الممارنة بين وحدت  تخزين الطالة  -

 .عيةاعداد لياساى منظومة توربينة الرياح لتوليد الطالة الكةربا -

 تصمي  وتصنيع وتحليد مصفو ة من الةواعياى واسعة النطاق عالية المحصلة. -

 GHz60تعمد عل  نطاق  تصمي  وتصنيع هواع  متعددة االستخذماى ومتغيرة الوكد -

4211- 2100 

 : مدير عا  وركة أبراج الديرة للبناء واألستثمار العمارى وذالن للميا  بالمةا  االتية            

 ورس  المخططاى الكةرباعية ال  تتوا ك مع متطلباى الزباعن وتحديد الميزانية لةا. المبانيتطوير -

 لتدليد الصعاب.خطط الاالوراف عل  تنفيد المواريع ووضع  -

 االوراف والتنفيذ ووضع مخطط األمن والسالمة حسب المعايير المحلية والدولية. -

 حضور مختلف الدوراى التدريبية الخاصة بمةاراى العاملين بالوركة. -

 اعداد التمارير المالية السنوية. -

 :من األعمال التى تم انجازها على سبيل المثال     

 .المركزى بتاجوراءاستكماد مبن  مصرف ليبيا  -

 وركة المتحدة للتأمين بمنفذ را  جدير.الممر  تصمي  وبناء -

 لوركة العامة لألسواق.تسوق اكة الكةرباء بمراكز تطويروب -

      2112-2100 

 الحاسوب بجامعة الزاوية, ومن مةامه:رعي  لس                   

 االوراف عل  مواريع تخرج الطلبة. -

 الكةرباعية. تدري  ممرراى الةندسة -

 تحسين األعماد االدارية طبما لمواصفاى الجودة. -
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     1002 -1001 

 التعاون فى التدريس بالمعاهد االتية:              

 المعةد العال  للتمنية وعلو  البحار )زوارة(. -

 المعةد العال  للتمنية نالوى. -

 كلية الةندسة كاباو. -

 الدراسية.وذالن باألوراف عل  تطوير الممراراى 

   0221-4211 

 رعي  لس  الةندسة الكةروميكانكية بالبحرية الليبية وذالن بالميا  بالمةا  التالية:             

 المنظوماى الكةروميكانكية.تطوير -

 .ية وصيانتةااألجةزة الكةروميكانكعل  الكوف  -

 تمدي  الدع  التمن  كمعايرة األجةزة االلكترونية. -

 ة العاملين    توخيص األعطاد ومنالوة كيفية صيانتةا.اءالمساهمة    ر ع كف -

 التخطيط والتنظي  للدوراى التدريبية. -

 المهارات:

 تصمي  المنظوماى الكةرباعية. -

 التحك .تصمي  منظوماى  -

 تحليد البياناى. -

 Officeالمدرة الكاملة عل  استخذا  برامج  -

 متالب. -

 ادارة المواريع. -

 متحدث عا . -

 التدري . -

 التعلي  االلكترونيمنصاى  -

 

 المناشط :
 بكلية الةندسة صبراتة سسي ؤعتماد الملالالجودة  عضو لجنة -

 راتةبصعضو لجنة اعداد الميزانية  لجامعة  -

 2022-2020لجامعة صبراتة اتجية رعضو لجنة اعداد الخطة االست -

 2012طرابل   –ممب   بالمؤتمر الدولي االود للةندسة و العلو  التمنية  -
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