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   ليبيا   طبرق: 345  البريد قندوص .               ليبيا -طبرق  – نيالد حالصي العنوان / ح

  المؤهل  العلمي / 

 م 1998المعهد العالي  سوكنه )االول على الدفعه(   –دبلوم عالي  تكييف وتبريد -1

 م 2006بك هندسه ميكانيكيا  جامعة  البطنان االهليه طبرق )االول على الدفعه( -2

 م UK 2015المملكه المتحده  -جنوب ويلز  ميكانيكيا جامعةهندسه رفي ماجستي -3

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 عام  20مدة تقارب  ةالعمل السابق خبرة  :العمل# 

 .2004الي  1999بي منبمركز البطنان الط و المحرقه  *العمل السابق رئيس قسم التبريد  والتكييف

والتابع  الهيئه الوطنيه وعضوهيئة تدريس  ة كييكانيمهندس بمعهد النجم الساطع للمهن الم السابق*العمل 

 .2017-03-27الي  2004للتعليم  التقني البطنان من 

  2017-03-28من  مركز البحوث والدراسات العلمية بجامعة طبرق ب والتأهيل والتطوير التدريب مدير مكتب *

 .  2018-03-07الي 

  2017 جامعة طبرق الهندسه ليةكش والور ملمعاال عام رفش*م

 2003  مركز البطنان الطبيل الئهائي ماالستال ةلجن عضو* *

 . 6201/7201جامعة طبرق - لنفطيةا الهندسهقسم  الهندسه ليةك  متعاون هيئة تدريس عضو* 

 الي االن. 2014 /20/12رئيس االتحاد الليبي للمخترعين من*

 . 2011عضو مؤسس لالتحاد المغاربي للمخترعين الجزائر  *

 -    امكيناد ثيرمو  -  انتقال الحراره ( في المعهد العالي للمهن الشامله طبرق  متعاون هيئة تدريس عضو* 

 .  , 2016/2015 , 2017/2016)هندسه ميكانيكيا قسم ش والور ملمعاال عام رفشم*

- مركز البحوث والدراسات العلميةبراءة االختراع  بو البحوث والدراسات العلمية مكتب مديرالعمل الحالي  *

 2019-09-09    الي 2018-09-12من  ةقيبرالالنجم الساطع جامعة 

النجم الساطع  جامعة -  كانكيهيالم الهندسهقسم  هالتقني الهندسه ليةكب هيئة تدريس عضوالعمل الحالي  *

 ن . اال  الي 2018-03-08من  ةقيبرال

  2018-05-02    من  ةقيبرال النجم الساطع جامعة -  هالتقني الهندسه ليةكب كانكيهيالم الهندسه رئيس قسم  *

 2021-05-30  . الي

 2021-05-30من  ةقيبر الالنجم الساطع جامعة -  مدير إدارة المعامل العلمية والورش الفنيةالعمل الحالي  *

 .2021-08-30   الي

---------------------------------------- 

 -براءة اختراع:

وقد تحصلة على تسجيل  لبراءة االختراع  من مركز    soamaجهاز  لفصل خاليا الدم   /تحت اسم  -1

 من مركز البطنان الطبي. الجهاز وشهادة اختبار   3453 /2007البحوث الصناعية  بتاجوراء تحت رقم 

---------------------------------------------------------------- 

جهاز لحمل االلواح الشمسية/ تحت اسم  )دوار الشمس( وقد تحصلة على تسجيل  لبراءة االختراع  من  -2 

 3452 /2007مركز البحوث الصناعية  بتاجوراء  تحت رقم 

---------------------------------------------------------- 

ئي من اجل اطالة عمرالمصباح الكهربائي /تحت اسم/ مفتاح )انس وأروى( وقد تحصلة على  مفتاح كهربا -3

وتسجيل لبراءة      3451 /2007ية  بتاجوراء تحت رقم تسجيل  لبراءة االختراع  من مركز البحوث الصناع

   ب أ. 159 /2008 االختراع  من ادارة براءة االختراع بمجلس التعاون الخليجي / الكويت تحت رقم 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

 - :دورات تدريبيه -*
 لمدة شهرين.  2000 دوره تدريبيه في ألمانيا / مع شركة فايس االلمانيه في مجال التبريد والتكييف المركزي     -1

 لمدة ثالثة اشهر.    2000لمانيه  في مجال التبريد  والتكييف دوره تدريبه في ليبيا /مع شركة فايس اال -2

 لمدة ثالثة اشهر.   2001دوره تدريبه في ليبيا/ في شركة الخليج  العربي للنفط  دورة صيانة  --3

 اسابيع.   4لمدة    2001وشركة سمينس  الطبية  القوى العاملة دوره تدريبه في ليبيا /في االداره الصحية والمعدات  -4

 لمدة ثالثة اشهر.  2002للمعدات الطبية مركز الطبي  U.M.Gدوره تدريبه في ليبيا/ مع شركة  -5

 لمدة شهرين. 2003  دوره تدريبه في ليبيا /في المحطة البخارية  دورة صيانة -6

 لمدة ثمانية اشهر. 2013/2012-دوره تدريبه في بريطانيا/ اللغة االنجليزية من مركز مدرسة برستول  -7

 2013يزية في جامعة جنوب ويلز كاديمية( من مركز اللغة االنجلالدوره تدريبه في بريطانيا/ اللغة االنجليزية )ا  -8

 

 -البحوث العلميه:
 .  لشمسيه لحساب شدة االشعاع الشمسيجديده في الطاقه ابحوث علمية 1- 

--------------------------------------------------------------------   

خاصه بليبيا  حيث كان الباحث يستخدم ثوابت القاهره او مدينة الجزائر العاصمه  في   (a,b)ثوابت شمسيه  2-

 حساباته لشدة االشعاع الشمسي في اي مدينه ليبيه.

---------------------------------------------------------------------- 

 . خدم في حساب شدة االشعاع الشمسيتخاصه شمال افريقيا يس (C4) ثابت شمسي 3-

---------------------------------------------------------------------------- 

صلة على تسجيل  لبراءة االختراع اطالة عمرالمصباح الكهربائي /تحت اسم/ مفتاح )انس وأروى( وقد تح -4

المؤتمر العلمي الثالث للعلوم االساسيه    .3451/2007من مركز البحوث الصناعية  بتاجوراء تحت رقم 

 .2009جامعة الجبل الغربي  غريان ليبيا 

---------------------------------------------------------------------------- 

من ناحية التركيب البنائي للخاليا الشمسية وطريقة عملها وأنواع األلواح   كفاءة لأللواح الشمسية ينتحس -5

  .طريقة تتبع المسار الظاهري للشمس من ناحية الشمسية والفرق بين األجيال المتعاقبة من األلواح الشمسية

   .2016المؤتمر العلمي األول للعلوم الهندسية والبيئية جامعة طبرق في ليبيا 

---------------------------------------------------------------------- 

ية جديده من أجل تحقيق أفضل كفاءة لأللواح الشمسيةعن طريق تبريد  األلواح الشمسية  استحداث تقن -6

المؤتمر العلمي الحادي عشر للطاقة المتجددة والبيئة  سوفت وير وفينكس سوفت وير. 3بأستخدم سوني

(CERE في الحمامات )-  2017تونس. 

---------------------------------------------------------------------------- 

بأستخدم    اءةكفال ينتحسل هيديلالتق األلواح الشمسيةو النانوبتقنية ةنعصاأللواح الشمسية الم بين هنرمقا -7

C.F.D  2017ليبيا   - زياغنجامعة ب -  ةماتدس المتئمية الو البحث العلميسوفت وير. المؤتمر العلمي. 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

   -: والورقات العلمية المنشورة  ختراعاتمؤتمرات علميه ومعرض اال*
 

   علمية ور قة 0020.  المتوسطي األول في جمهورية  الجزائر  االختراعومعرض  العلمي المؤتمر -1

     2003بيا عام األول للعلماء الشباب في ليالعلمي ومعرض االختراع  المؤتمر -2

 2007لشباب دول اتحاد المغرب  العربي  أبداع  االختراعالمعرض العلمي األول  -3

 اختراع  +علمي ور قة  0720.المعرض العلمي لإلبداع واالختراع في السودان عام -4

في برنامج نجوم العلوم  مخترع على مستوى الوطن العربي 5600مخترع من  100افضل  االختيار من -5

 اختراع  +علمي ور قة  0820شراف موسسه قطريه للتنميه بأ

 .دوله  35بمشاركة  , 2008 في الشرق االوسط في دولة الكويتلالختراعات المعرض الدولي الثاني  -6

 .علمية ور قة  0920.المؤتمر العلمي الثالث للعلوم االساسيه   جامعة الجبل الغربي  غريان ليبيا  -7

   +علمية ور قة دوله 20بمشاركة اكثر من 0920 ع  عشر في  الجمهوريه السوريه معرض الباسل  الرب -8

 .اختراع

 2010المؤتمر الوطني  للمتفوقين والمواهب  وسام التفوق  العلمي من  الجمعيه الوطنيه للمتفوقين  -9

  2010-12 لعلماء الغد  جمهورية مصر العربيةلالختراعات والمعرض العلمي  -10



 ور قة دوله . 45بمشاركة   2011 ,لدولي الرابع لالختراعات في الشرق األوسط في الكويت المعرض ا-11

   .اختراع  +علمية

   2013االورو متوسطي األول في جمهورية  الجزائر عام العلمي ومعرض االختراع  المؤتمر -12

 .علمية ور قة .2  016المؤتمر العلمي األول للعلوم الهندسية والبيئية جامعة طبرق في ليبيا  -13

 .علمية ور قة .  2017تونس  - في (CEREالمؤتمر العلمي الحادي عشر للطاقة المتجددة والبيئة ) -14

 ور قة .  2017ليبيا   - زياغ نب - زياغنجامعة ب  - ةم اتدسالمتئمية الو البحث العلميالمؤتمر العلمي  -51

 .علمية

   ..علمية ور قة .2018تونس  - في (CEREلمتجددة والبيئة )المؤتمر العلمي الثاني عشر للطاقة ا -16

 دوله .  38بمشاركة    ,   .2019لالختراعات في الشرق األوسط في الكويت    الحادي عشر  المعرض الدولي     -17

 اختراع  +علمية ور قة

ليبيا    يف   -  جامعة النجم الساطع (ICRSE) المستدامةللطاقة المتجددة و خامسالمؤتمر العلمي ال -18 

 .علمية تينق ور  .9201

-2020/12/17ليبيا   في  -  جامعة النجم الساطع \ المدن الذكية وحالة الخريطة السادسالمؤتمر العلمي  -19

 .علمية ور قة .12

   Italian Journal of Engineering Science-في المجلة االيطالية للعلوم الهندسية  بحث علمي 20- 

5, March, 2021, Vol. 6 علمية ور قة. 

  Volume 7 Issue 1, 1 , 2021 APR- 4,الهندية للهندسة الحرارية /الهند  في المجلة علمي بحث - -12 

 علمية ور قة

 Vol. 1, No. 1  , 2021, June (LJEST), ليبيا  في -  جامعة النجم الساطع مجلةفي  علمي بحث - -22 

 ,علمية ور قة

 .علمية ور قة No 2,Vol.   , 2021, June 11ية لبحوث الطاقات المتجددة الدول  في المجلة علمي بحث- 23

 علمية ور قة No 2,Vol.    , 2021, June 11السفيرالدولية  في المجلة علمي بحث - - 24

 

 -:  اتيرمها و هوايتي
والبحوث  ات  بتكاراالختراعات  واالبتكارات  والبحوث والبحوث العلمية  ولدي العديد من االختراعات  واال 

 .في مجال الطاقة الشمسية  والمعدات الطبية والمحركات الميكانيكية  العلمية 

 المستخدمة في حساب  تدفق الموائع.(CFD)*برمجة واستخدام لسوفت وير فينكس 

 ( المستخدمة في تصميم المنظومات و االلواح الشمسية .  3*برمجة واستخدام لسوفت وير )تصميم  سوني 

 . والمعدات الطبية كانكيهيهندسه المومعدات اليه لمالمع التبريد  والتكييفع منظومات ينتصوتصميم  *

 

     -:المشاركةو وشهادات االستحقاق والتقدير الجوائز  المحلية  والدولية*
  

المتوسطي االول في  العلمي ومعرض االختراع المؤتمردرع المعرض + شهادة استحقاق  وتقدير من   -1

على الترتيب االول   على مستوى  حوض البحر    ليبياوالذي  تحصلة فيه     2000الجزائر عام  جمهورية 

  .المتوسط 

العلمي  من المؤتمر الترتيب الثالث  ودرع المعرض من الدرجه االولى  + شهادة استحقاق  وتقدير -2

 .   2003االول للعلماء الشباب في ليبيا عام ومعرض االختراع 

 .  2007العلمي االول لشباب دول اتحاد المغرب  العربي  ابداع  المعرضدرع -3

 .  2007مداليه  وشعار  الجمعيه  التونسيه الشباب والعلم  عام -4

 . مداليه  ذهبيه ودرع  المعرض  وشهادة تقدير  2007المعرض العلمي لالبداع واالختراع في السودان عام -5

مخترع على مستوى الوطن العربي في برنامج نجوم العلوم   5600مخترع من  100االختيار من افضل  -6

 .  2008بأشراف موسسه قطريه للتنميه 

 

  2008لالخترات في الشرق األوسط بالكويت   ثانيفضيه  واخرى برونزيه في المعرض الدولي ال ةمدالي-7

 .دولة 35بمشاركة 

 . 2009جامعة الجبل الغربي  غريان ليبيا   يةاألساسدرع وشهادة مشاركة من المؤتمر العلمي الثالث للعلوم  -8

 



  السورية الجمهوريةبرونزيه ودرع  المعرض  من معرض الباسل  الربع  عشر في   وأخرىمداليه ذهبيه  -9

 .دوله 20بمشاركة اكثر من    2009

 

   .ن والمواهب في المؤتمر الوطني  للمتفوقي  2010وسام التفوق  العلمي من  الجمعيه الوطنيه للمتفوقين  -10

 .2010- 12 كأس الترتيب الثالث في المعرض العلمي لعلماء الغد  جمهورية مصر العربية -11

 .2011مداليتن فضيه  واخرى برونزيه في المعرض الدولي الربع لالخترات في الشرق األوسط بالكويت -12

ه الوطنيه للمتفوقين  بعد المشاركه درع الجمعيه الوطنيه للمتفوقين و وسام التفوق  العلمي من  الجمعي -13

 .عام  2013 المميزه في  المؤتمر والمعرض العلمي االورو متوسطي األول في جمهورية  الجزائر

درع المؤتمر وشهادة مشاركة وشهادة تقدير من المؤتمر العلمي األول للعلوم الهندسية والبيئية جامعة  -14

 . 2016طبرق في ليبيا 

 . 2017( في تونس CEREعلمي الحادي عشر للطاقة المتجددة والبيئة )درع المؤتمر ال -15

 

   .2021ليبيا   البريقة -جامعة النجم الساطع   + شهادة استحقاق  وتقدير منمدالية االبداع والتميز العلمي  -16

 

  طرابلس   –الهيئة الوطنية للبحث العلمي  – الترتيب الثالث البتكار كأفضل مشروع علميجائزة  ليبيا ل -17

 . 2021ليبيا  

 

  .2021 في مجال البحوث والدراسات العلمية   –ليبيا  والتميز العلمي  عإلبداجائزة  ليبيا ل -18

 


