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 :التــــــــــالمؤه

ـ جامعة  ة  الهندسكلية    ـ  م،1997  لعام، احرارية(  ىهندسة قو تخصص  )بكالوريوس هندسة ميكانيكية   •

 . سبها

ـ جامعة باري ـ   2006العام  (،ة شمسيةطاق)تخصص ميكانيكية الدسة نهفي مجال ال هدكتوراوجستيرام •

 إيطاليا. 

 . أستاذ مشارك :يةـــــــــــالدرجة العلم

 . رئيس تحرير مجلة العلوم البحتة والتطبيقية بجامعة سبها :الحالية فةـــــــــــــالص

 

 : الخبرة العلمية

 . م 2001إلى عام   م1999من عام   ءراـ تاجو المياه وتحليةالمتجددة  ت ااقالط ث مهندس بمركز بحو •

 .م2006إلى عام   م  2001يطاليا من عام إبجمهورية  دراسات عليا طالب  •

 . م2007م إلى عام 2006دكتور بمركز بحوث الطاقة الشمسية تاجوراء من عام   •

تد عض • هيئة  الميكانيكيةبقسم    يسرو  منعة  جام  ،هندسةلابكلية    الهندسة   م عا   إلى  م2007  عام   سبها 

2020 . 

 ســــــــــيــرة ذاتيـــــة 
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والصن • الميكانيكية  الهندسة  قسم  عام  رئيس  من  والتقنية  الهندسية  العلوم  بكلية  غاية  2008اعية  الى  م 

 . م2016

تد عض • هيئة  البقسم    يسرو  المتجددةطاهندسة  والتعدين  هندسةبكلية    قة   عام   جامعة سبها من  ،الطاقة 

 . اآلنغاية   إلى م2021

العربي ألبحاث الصحراء   • المركز  التي يصدرها  الدراسات الصحراوية  عضو في هيئة تحرير مجلة 

 اآلن.م إلى غاية 2013من عام بمرزق  وتنمية المجتمعات الصحراوية

 .2018الى غاية   2016ا من عام مدير مكتب الدراسات العليا والتدريب في كلية الهندسة ــ جامعة سبه •

 م 2020الى عام    م2018كلية التربية زويلة من عام  ب  تسييريهعضو لجنة  •

 : المؤتمرات العلمية والندوات المشارك فيها

التقني .1 حول  العلمية  وإمكانية  الندوة  الشمسية  للطاقة  الحديثة  تريز  م  [2004] استغاللهاات  يا  ا بمدينة 

 . [Trisaia ⁄ Italyبإيطاليا ] 

 . طرابلس ـ ليبيا WREECم[ 2006المؤتمر الدولي للطاقة الشمسية العام ]  .2

 . طرابلس ـ ليبيام 6⁄2007التقنية ]مجلس التخطيط الوطني [ ونشر وتوطين  نقل حولورشة عمل  .3

 . ليبياـ  مرزق [2008في خدمة المجتمعات الصحراوية العام ] المتجددة ندوة الطاقات  .4

 . ـ ليبيا بيه م بنت  2008⁄  11الكهربية  التقنيات الحديثة لنقل وتوزيع الطاقة  ندوة .5

 . ليبيا - الشاطئبراك  ٬م 2010/3ندوة حول صناعة االسمنت  .6

 .القاهرة. مصر ،م  2012\12الهندسي الثاني عشر  األزهرمؤتمر  .7

 .كونيا. تركيا ٬م2013-10  (ICEEA 2013) يالهندس ؤتمرمال .8

   روما. ايطاليا. ٬م  ICSD 2014)  nd2(   09-2014المستدامةالمؤتمر الدولي الثاني للتنمية  .9

 م 2018  -ليبيا –سبها  ياالمؤتمر الدولي االول للعلوم والتكنولوج  .10
 

 : أخرىاهتمامات 

 الليبي. ة بالطاقات المتجددة بمنطقة الجنوب في فرق عمل تهتم بالدراسات واالبحاث الخاص عضو

 التوقيع 

 التاريخ  
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