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 اإلشراف
 سالبكالوريو على العديد من مشاريع التخرج لطلبة شهادة  اإلشراف. 

 على تدريب الطلبة على السفن. اإلشراف 

 عليا، كلية الهندسة، جامعة طرابلسعضو ممتحن لطلبة الدراسات ال. 

 
 األخرى الخبرات االستشارات و 

 ول.عضو اللجنة اإلدارية للمؤتمر المالحي األ 

 ات في كلية الهندسة، جامعة طرابلسعضو لجنة الدراسة واالمتحان. 

 تعريب كلية الهندسة، جامعة طرابلسعضو لجنة المناهج وال. 

 أكاديمية الدراسات البحرية -مستشار بقسم الهندسة البحرية.  
 ليبيا.االستشاري الهندسي، جامعة طرابلس عضو الجمعية العمومية للمكتب ، 

 م  2007لتحضيرية للمؤتمر المالحي الثالث رئيس اللجنة ا. 

 ة دليل كلية الهندسة جامعة طرابلسعضو لجن. 

 كلية الهندسة جامعة طرابلس ودة،الج مكتب ضمان عضو لجنة. 

 ،أكاديمية الدراسات البحرية. عضو لجنة الدراسة واالمتحانات 

 كلية الهندسة (المستقبلنشاءات البحرية الحاضر و اإل)للندوة العلمية رئيس اللجنة التحضيرية. 

 أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس  شؤون  لجنة عضو. 

 ا.بإتحاد موانئ دول شمال أفريقي والتدريب و الدراسات  التكوين شبكة عضو مؤسس للجنة 

 بإتحاد موانئ دول شمال أفريقيا (ندوة التعرفة المينائية العلمية) رئيس اللجنة.  

 طرابلس(41موانئ الدول العربية ) اتحاد  الجتماعة المصاحبة العلمية  للندو اللجنة  رئيس ،. 

  العلميالبحث و  العاليلدراسية بوزارة التعليم ا البعثات إلدارةعضو لجنة الميزانية. 

 النقللمتابعة لطلبة وزارة المواصالت و عضو لجنة االيفاد و ا. 

 وزارة التعليملدراسيةا البعثات إلدارة والتانياللجنة العلمية للملتقى االول  رئيس ،. 

 العام والعالي( عضو لجنة إعداد الئحة تنظيم نظام التعليم اإللكتروني بالعملية التعليمية(. 

 عضو لجنة وضع تصور لضوابط الترقية االستثنائية ألعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي. 

 الدورات:
 نةلغة األنجليزية ببريطانيا لمدة سلدورة مكثفة فى ا

إشراف المنظمة متها  أكاديمية الدراسات البحرية تحت عن مكافحة التلوث البحرى التى نظ دورة مكتفة
 العالمية للبحار

 البحوث والمقاالت المنشورة
  نشر العديد من البحوث والمقاالت العلمية في مجاالت استغالل الطاقة الضائعة من محركات الديزل

بواسطة دائرة التبريد االمتصاصي. وهذه البحوث تم نشرها في مجالت  وذلك لالستفادة منها في التبريد
والتي تصدر في المملكة المتحدة  Applied Thermal Engineering محلية وعالمية مثل مجلة

 .ومجلة الجامعي التي تصدر عن نقابة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة



 :المؤتمرات العلمية
 والخارجية بالعديد من الورقات البحثية ، ومن ضمن العلمية الداخلية ن المؤتمرات شاركت في العديد م

  .وبولندا وإسبانيا وتركيا فرنساو بريطانيا و المانيا و  تي عقدت في دول مثل ليبياهذه المؤتمرات ال
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 .) اللغة العربية ) اللغة األم 

 يزية ) محادثة ، كتابة ، قراءة (اللغة االنجل 
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