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 :   العمل  الحالي

  الى االن(.   08/1997جامعة طرابلس  )   –كلية الهندسة  –دسة الجيولوجية بقسم الهن  أستاذ مشارك  -     

 مستشار اول ومنسق وحدة البحث واالبتكار بمكتب الجامعة لالستشارات الهندسية.  -     
 بمكتب الجامعة لالستشارات الهندسية. المياه والطاقةالترابط بين مستشار اول فى مجال  -     
 ان الجودة.دسية والمركز الوطنى لضممنسق البرنامج التدريبي المشترك بين مكتب الجامعة لالستشارات الهن -     
االغدية   FAOبمكتب الجامعة لالستشارات الهندسية ومنظمة  منظمة الفاومشروع الطواري لل منسق البرنامج التدريبي -      

 والزراعة.
 

    ةتطبيقات التحاليل العددية والنمذجة الرياضي - دسة الجيولوجيةهنالدكتوراه      :المؤهـــل العلمي
 .1996جامعة الشرق االوسط انقرة تركيا  –لهندسة الجيولوجية فسم ا –جية دكتوراة هندسة جيولو   ➢
 .1987انقرة تركيا جامعة الشرق االوسط  –فسم الهندسة الجيولوجية  –ماجستير هندسة جيولوجية   ➢

 .1984جامعة طرابلس   –كلية هندسة النفط والتعدين  –  ة جيولوجية بكالوريوس هندس  ➢
 عربيةاللغة ال لىا باإلضافة   -:لغاتلا

 )جيد جدا(   قراءة وكتابة ومحادثة االنجليزية   -   
 قراءة وكتابة)جيد( ومحادثة )جيد جدا( التركية     -         

 اطفال(  3متزوج ) -: الوضع االجتماعي
 

 طرابلسجامعة  –كلية الهندسة  –قسم الهندسة الجيولوجية             ن:ـــواالعنـ
 ليبيا –طرابلس  –معة طرابلس جا 13824ص.ب: 

   WhatsApp  2205181 091         2205181 092النقال           :      
                                         salehsadeg@hotmail.com /   S.sadeg@uot.edu.ly البريد اإللكتروني:

 

  :ـفيالسجل الوظيــ
 (االن  – 2015)   ECTSالتعليمية االوروبية المجموعة الوطنية لتطبيق الواحدات منسق  -    
 (06/2022الى   09/2021)   طرابلس عميد كلية الهندسة / جامعة  -    
 اآلن( -8/1997جامعة طرابلس )–كلية الهندسة  -عضو هيئة تدريس بقسم الهندسة الجيولوجية -   
 (2019/12الى  1/2015) بكلية الهندسة, جامعة طرابلسلتدريب لجنة الدراسات العليا واكتب ورئيس مدير م -    
 (2019/12الى  1/2015)بجامعة طرابلس  ريبالدراسات العليا والتد عضو لجنة -   

 .2019الى  2017ة للنفط وكلية الهندسة / جامعة طرابلس الوطني المؤسسةمنسق البرامج التدريبية بين  -   
 الى  االن.  4/2017بمكتب الجامعة لالستشارات الهندسية    R & Dمنسق البحث والتطوير  -   

   VITA  CURRICULUM      السيرة الذاتية
 

                 SALEH ALI  SADEG       د. صالح على الصادق    اإلسم:

  1961ليبيا  -غريان  الميالد: وتاريخ مكان
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    ان الجودة ومنظمة  ضمل الوطنيمنسق البرامج التدريبية بمكتب الجامعة لالستشارات الهندسية مع كال من المركز  -   

 الى  االن.  10/2020ز القياسات االشعاعية مركو    FAOدية والزراعة االغ
  لدول    5TOI_4EWSوالغداء  المياه والطاقةاالبتكار واالبحاث لمجاالت ع رو مشل الوطني منسقال -    

 .2019الى يوليو 2016يويول  H2020 األوروبي, ادارة العلوم بمفوضية االتحاد  المتوسط جنوب البحر      

  األوروبيد , ادارة العلوم بمفوضية االتحاWELL بيالي ألجلمشروع المياه والطاقة ل الوطني منسقال -     

 .2014الى ديسمبر 2012يوليو       
 2012 – 2009رئيس لجنة التعاون بين جامعة طرابلس والجامعات التركية  -   

 (01/2013 – 8/2010) بجامعة طرابلس  ث واالستشارات والتدريبمكتب البحو  رئيس لجنة إدارة  -   
 ( 7/2010– 1/2009ة طرابلس )جامع –لهندسة عميد كلية ا -  
 (9/2007 – 2004 /1رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب البحوث واالستشارات الهندسية )  -   
 (2001 – 1999) –  ومدير إدارة االبار ونوعية المياهوالصرف الصحي  مستشار اول بالشركة العامة للمياه -   
 (12/2003 – 3/2001)جامعة طرابلس -الهندسةلية ك-يةقسم الهندسة الجيولوج ئيسر  -   

 ( 2007– 2000منسق شعبة الموارد المائية بقسم الهندسة الجيولوجية )  -   
 

 -الخبرة في مجال االعتماد والجودة :
 .2017سية بكلية الهندسة جامعة طرابلس منسق فريق اعتماد برنامج إدارة الطاقة بقسم اإلدارة الهند -

 .2020سبتمبر    ،امعة صبراتهكلية الهندسة / ج دة العتمادالجو ن مركز ضمان تماد المشكل معضو فريق االع -

لضمان جودة واعتماد  الوطنيترك بين مكتب الجامعة لالستشارات الهندسية والمركز المشمنسق البرنامج التدريبي  -
 شحيلمر ن الجودة واالعتماد ين لضماالمدقق إلعدادالتدريبية والذى شمل ست دورات تدريبية المؤسسات التعليمية و 

  -:جامعات

 متدرب( 29) 2020يسمبر د 23الى  20 ،طرابلس بجامعة   السدرة –سرت  –الجفرة  –ها سب –فزان     

 .متدرب( 34) 2020مبر ديس 30الى  23 ،طرابلس بجامعة    االكاديمية الليبية –الجفارة  –طرابلس     

 .متدرب( 32) 2021فبراير  04ناير الى ي 31 ،بجامعة المرقب         نةالزيتو  –بنى وليد  –المرقب    

 .متدرب( 42) 2021فبراير  11الى  07 ،بجامعة مصراتة      فرع االكاديمية مصراتة –االسمرية  –مصراته    

 .درب(مت 36) 2021مارس  04فبراير الى  28    ،عة الزاويةامبج                    صبراته –الزاوية    

 .متدرب( 32) 2021مارس  11الى  07 ،بجامعة غريان            لوتنا –الزنتان  –غريان    
 متدرب( 34) 2021يونيو  09الى  05 ،بجامعة بنغازي      االكاديمية -النجم الساطع –اجدابيا  -بنغازى     
 متدرب(  32) 2021يونيو 16 -12 ،بجامعة عمر المختار    طبرق  –محمد بن علي السنوسي  –عمر المختار    
   متدرب( 27) 2011نوفمبر  11 -07ا بجامعة سبهفزان    –سبها    

 .2021يناير  14 ،جريبي لكلية التمريض / جامعة طرابلسعضو فريق االعتماد الت -

للجودة من   لوطنيالمعايير واالعتماد والجودة ، تنظيم المركز ا العديد من ورش العمل والندوات واالجتماعات حول -
2017 – 2021. 

 .2022اير فبر    ،راتهمصامعة كلية الهندسة / ج الجودة العتمادريق االعتماد المشكل من مركز ضمان عضو ف -
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  -:والندوات وورش العملالدورات التدريبية 

 جوفيةوال وارد المائية السطحيةية المقتصادية لتحسين وسائل حماحول" الجوانب الفنية واال الدورة التدريبية -
 . 1999 يونيو 14الى  12لمياه ، طرابلس ، مية الزراعية والهيئة العامة ل، تنظيم المنظمة العربية للتن (1999)

 
 

- Regional Training Course on: “Numerical Groundwater Flow Modeling Using 

MODFLOW”, Organized by UNESCO Cairo Office , ISESCO, ALECSO, NGWP and 

MRMEWK , held at the Ministry of Regional Municipalities, Enviromental and Water 

Resources, Muscat, Oman, 24 – 30 Sep. 2001.   
 

 

- Regional Training Course on: “Groundwater Flow Simulation”,  Organized by 

UNESCO Cairo Office , ISESCO, ALECSO, AOAD, ACSAD and GWA ,Held at 

General Water Authority, Tripoli, Libya, 10-15 May 2003. 
 

" تنظيم مكتب اليونيسكو اإلقليمي بالقاهرة و معهد بحوث المياه الدورة التدريبية السادسة حول " حماية المياه الجوفية -
 ، فندق الشيراتون االهرام ، القاهرة، مصر.2003أكتوبر  03سبتمبر الى  26الجوفية بجمهورية مصر العربية ، 

 

- EU – MED Innovation week 2019, Water Energy Food NEXUS, 11-14 Feb. 2019,  Tunis, 

TUNISIA. 

الدائم. المتوسطيحول الماء والطاقة والغداء، ارتباط المجتمع  2019متوسطي -اسبوع االبتكار األورو  

- Science and Innovation Policy Dialogue Platform, capacity building, 22 – 24 Nov. 2017, 

Pisa, Italy. 

- 1ST WELL training programme  2013 ,trainings on technology transfer, one to one 

sessions ,organized from 24th - 27th of June 2013, in Tunis (Tunisia) 

- 2nd WELL training programme 2014  ,to provide GWA researchers in Energy and Water 

related actions, and  improving the research and innovation management capacities, 24-29 

November 2014 , Djerba, Tunisia 

- Water, Wastewater study visit, 2013, training program,  held at  CTM, Spain, 24th -27th 

November 2013. 

- Energy Study Visit, 2013, traing program held at CIRCE, Zaragoza, Spain,  02 – 05 Dec. 

2013. 
 

 ,Water والغذاءالترابط بين المياه والطاقة )) حول إدارة املوارد املائيةالثانية والتدريبية الوطنية  ورشة العمل -

-  Energy & Food NEXUS  ))  اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في إطار برنامج  ،

م والثقافة وباإلشتراك مع مكتب الجامعة لإلستشارات المساهمة مع المنظمة اإلسالمية للتربية والعلو

 ، قاعة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ، طرابلس ، ليبيا.2019ابريل  24-23خالل الفترة من  الهندسية
 

 

، تنظيم المركز الفني لحماية البيئة وجمعية  1997" تلوث المياه والصرف الصحي"  حلقة النقاش الثالثة حول  -

 ، قاعة جمعية الدعوة اإلسالمية ، بنغازى، ليبيا. 1997 يونيو 9المهندسين العلمية ، 

المنظمة (، 2000حلقة العمل القومية حول تطوير تشريعات وقوانين استخدام وتنمية الموارد المائية العربية ) -
 عامة للمياه ، طرابلس ، ليبيا.، الهيئة ال 2000يوليو  13-11، العربية للتنمية الزراعية والهيئة العامة للمياه

 2002ديسمبر  19-16تنظيم بلدية طرابلس، ، 2002الندوة العلمية حول الموارد الطبيعية والبيئية بمنطقة طرابلس  -
 ، طرابلس ، ليبيا.

 

  ، تنظيم الهيئة , "االستغالل الجائر للموارد المائية الجوفية" ورشة العمل الوطنية األولى حول إدارة الموارد المائية  -     
 العامة للمياه ، منظمة اليونيسكو، اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الهيئة القومية للبحث العلمى و قسم الهندسة 

 ، قاعة الهيئة العامة للمياه ، طرابلس ، ليبيا. 2003 أكتوبر 22-19 الجيولوجية.

- SEDIMENTARY BASINS OF LIBYA,2000, 2nd Symposium “ Geology of Nortwest 
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Libya” , (Ghadamis, Jifarah, Trabulus and Sabratah Basins),Earth Science Society of 

Libya, 6-8 Nov. 2000, Tripoli, LIBYA. 
 

- SEDIMENTARY BASINS OF LIBYA,2008, 4th  Symposium “ Geology of Southern 

Libya” ,  Earth Science Society of Libya, 17-20 Nov. 2008, Tripoli, LIBYA. 
 

Hammamet,     22 March 2017, -Atlas Georesources International Congress , 20 st, 12017AGIC  -

Tunisia. 

 طرابلس. 2013فبراير 13-11حول التدريب وتنمية الموارد البشرية,  ورشة العمل المشتركة )الليبية االردنية( -
 جامعة طرابلس. ,2018 , كلية الهندسة ينايرورشة العمل حول برنامج ادارة الطاقة -

 جاالت ذات العالقة.***   باإلضافة الى حضور اكثر من عشرين ورشة عمل او مؤتمر داخل وخارج ليبيا في الم
 

 

 : عضوية اللجان
 ( 2001 - 2002) –مجلس إدارة اتحاد المستثمرين    -عضو لجنة الموارد الطبيعية -
 (2003 – 2001)عضو الجمعية العمومية لمكتب البحوث واالستشارات الهندسية  -
 كتب البحوث  م -رئيس لجنة ادارة مشروع الجيل الثالث للمخططات بأقليم الخليج التخطيطي  -

 (9/2007 -5/2005)واالستشارات الهندسية    

 12/2019  -   01/2015عضو لجنة الدراسات العليا بجامعة طرابلس  -
 (9/2007 – 2/2007عضو لجنة إعادة هيكلة الجامعات ، امانة للتخطيط ) -
 2010عضو لجنة تقييم المشاريع التنموية ، مجلس التخطيط الوطني  -
 2008/2009لموارد الطبيعية والبشرية ، مجلس التخطيط الوطني عضو لجنة ا -
 2021عضو لجنة منتدى التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -
 2022عضو لجنة تقييم برامج الدراسات العليا بالجامعات الليبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -
  2022الدراسات العليا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  تراتيجياعضو لجنة است -

 

 

 : لجان الموتمرات والندوات
 .2022 /14/12-12للمؤتمر الوطنى الثاني للمياه / جامعة طرابلس  رئيس اللجنة التحضيرية -
 ,Water والغذاءبط بني املياه والطاقة ا)) الت ة الوطنية الثانية حول إدارة املوارد املائي لورشة العمل رئيس اللحنة التحضيرية -

Energy & Food NEXUS  ))  اللجنة الوطنية للتبية والثقافة والعلوم يف إطار برانمج املسامهة مع املنظمة اإلسالمية  ،
 .2019ل ابري 24-23خالل الفتة من  للتبية والعلوم والثقافة وابإلشتاك مع مكتب اجلامعة لإلستشارات اهلندسية

 , جامعة طرابلس.2018لورشة العمل حول برنامج ادارة الطاقة , كلية الهندسة يناير  ئيس اللجنة التحضيريةر -
 طرابلس. 2013نوفمبر  7-5 ,للمؤتمر الوطنى للمياه رئيس اللجنة العلمية وعضو اللجنة التحضيرية -
 , وزارة التخطيط , طرابلس. 2013ية , ابريل لورشة العمل حول تقييم مشاريع التنم رئيس اللجنة التحضيرية-
 13-11لورشة العمل المشتركة )الليبية االردنية(  حول التدريب وتنمية الموارد البشرية, رئيس اللجنة التحضيرية-

 طرابلس. 2013فبراير
ة ،تنظيم اللجنة يالمياه الجوف للدورة التدريبية االقليمية حول تطبيقات النماذج الرياضية لدراسة سريان رئيس اللجنة العلمية -

الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، و المنظمة االسالمية للتربية والعلوم 
ة فالمناطق الجا والثقافة، و مكتب اليونيسكو االقليمي بالقاهرة، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات

 .2003مايو  15الى  10واالراضي القاحلة، والهيئة العامة للمياه، وقسم الهندسة الجيولوجية بجامعة طرابلس،،طرابلس، 
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لورشة العمل الوطنية االولى حول إدارة المياه الجوفية ،تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلوم  رئيس اللجنة التحضيرية -
يد الجيولوجية بجامعة طرابلس،جهاز تنفقليمي بالقاهرة، والهيئة العامة للمياه، وقسم الهندسة اليونيسكو اال والثقافة،، و مكتب

 ، طرابلس.  2003اكتوبر  22الى  19وادارة مشروع النهر الصناعي،الهيئة القومية للبحث العلمي، 
 (.2003) ابلس،لالحتفال بالسنة العالمية للمياه العذبة، طر  عضو اللجنة التحضيرية -
 (.1999للمؤتمر الدولي حول االحواض الجوفية الكبرى بشمال افريقيا، ،اليونسكو،طرابلس ،)   عضو اللجنة التحضيرية -

 

 االن (.-1996)   باالضافة الى المشاركة بعديد االوراق العلمية والبحثية فى العديد من المؤتمرات داخل وخارج ليبيا،
 

 

 -:  تحاد األوروبيواالبتكار باال بحث ال شروعات الدولية وم مشروعاتال
 2010بجامعة طرابلس  TEMPUSعضو اللجنة األولى لمشروعات االتحاد األوروبي  -

تنظيم جامعة طرابلس بحضور ، 2010يناير   TEMPUS عمل حول مشروعات االتحاد االوروبيمنسق ورشة ال -
 غربية.الم من المملكةخبير مشروعات االتحاد األوروبي د. عبدالقادر العربي 

 بجامعة طرابلس مشروع ماجستير الطاقات المتجددة واالستدامة  ENBRAIN   2019عضو فريق مشروع  -
ورشة عمل حول مشروعات البحث واالبتكار باالتحاد  27 لعدد  والمحاضر الرئيسي رئيس اللجنة التحضيرية -

 بع مدن ليبية.بس 2019ر مارس والى شه 2017ن شهر ديسمبرعقدت اعتبارا م  H2020االوروبي 
  لدول    5TOI_4EWS, H2020والغداء  المياه والطاقةاالبتكار واالبحاث لمجاالت مشروع ل الوطنى منسقال -

 ، 2019الى يوليو 2016يوليو  H2020 , ادارة العلوم بمفوضية االتحاد االوروبى المتوسط جنوب البحر          
 .يةرات الهندسمكتب  الجامعة لالستشا         

  األوروبيادارة العلوم بمفوضية االتحاد  WELL , FP7مشروع المياه والطاقة الجل ليبيا ل الوطنى منسقال -     

 .لصالح الهيئة العامة للمياه 2014الى ديسمبر 2012يوليو       

- 1ST WELL training programme  2013 ,trainings on technology transfer, one to one 

sessions ,organized from 24th - 27th of June 2013, in Tunis (Tunisia) 

- 2nd WELL training programme 2014  ,to provide GWA researchers in Energy and 

Water related actions, and  improving the research and innovation management capacities, 

24-29 November 2014 , Djerba, Tunisia 

- Water, Wastewater study visit, 2013, training program,  held at  CTM, Spain, 24th -27th 

November 2013. 

- Energy  Studt Visit, 2013, traing program held at CIRCE,  ZARAGOZA, Spain,  02 – 05 

Dec. 2013. 

 مؤسسةب    Fanack’s water team  مع    Libya Water File    2020 منسق اعداد تقرير ليبيا للمياه -

     FANACK WATER , Netherlands 

حول المياه معلوماٍت مدروسة يسهل الوصول إليها حول وضع الموارد المائية في منطقة الشرق  Fanackموقع  يوفر
 في هذا المجال، ختصينلخبراء المفات البلدان التي يتم مراجعتها من ِقبل ااألوسط وشمال افريقيا من خالل مل

Libya Water File   
https://water.fanack.com/libya/ 

 https://water.fanack.com/ar/libya/ 
Contributors Co-author: Saleh A. Sadeg, Co-author: Khalil Ibrahim Al-Samarrai ,     

Reviewer: Salem Rashrash    

مع مكتب الجامعة لالستشارات الهندسية  لصالح   FAO 2021الوطنى لمشروع منظمة االغدية والزراعة   المنسق  -

https://water.fanack.com/libya/
https://water.fanack.com/ar/libya/
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 فى  عينوالمتضمن تدريب مزار  ر المحسنة في ازمة الكورونا  وزارة الزراعة لتدريب صغار المزراعين حول البذو

 .2021ابريل  11فبراير الى  3تجمع تدريبي خالل الفترة من  14بلدية ليبية في  67

- EU – MED Innovation week 2019, Water Energy Food NEXUS, 11-14 Feb. 2019,  

Tunis, TUNISIA. 

طى الدائم.ارتباط المجتمع المتوسحول الماء والطاقة والغداء،  2019متوسطي -اسبوع االبتكار األورو  

- Science and Innovation Policy Dialogue Platform, capacity building, 22 – 24 Nov. 2017, 

Pisa, Italy. 

-   FP7    -                                                                             ERASMUS   - 

- H2020 

مع مركز  HEU 2021-2027لمشروعات االتحاد األوروبي   2021  منسق مكتب الجامعة لالستشارات الهندسية  -

 البحوث الصناعية ، وزارة الصناعة.
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 : ECTS  برنامج الوحدات األوروبية للمقررات الدراسية
 2022 – 2021جامعة ليبيا المفتوحة  راترئيس لجنة تطبيق الوحدات التعليمية األوروبية لمقر   -        
 2022 – 2021االكاديمية الليبية للدراسات العليا  تطبيق الوحدات التعليمية األوروبية لمقرراتو لجنة  عض -        
 -:يم العاليبمؤسسات التعل ةتطبيق الوحدات التعليمية األوروبيحول ات محاضر  -        
   2022ر يناي  جامعة نالوت  -         
 متدرب ( 29) 2021نوفمبر  11 – 07)جامعة سبها + جامعة فزان( جامعة سبها  -        

 متدرب(. 32) 2021فبراير  04يناير الى  31بجامعة المرقب          الزيتونة –بنى وليد  –المرقب  -

 متدرب(. 42) 2021راير فب 11الى  07بجامعة مصراتة       فرع االكاديمية مصراتة –االسمرية  –مصراته  -

 متدرب(. 36) 2021مارس  04فبراير الى  28بجامعة الزاوية                        صبراته –الزاوية  -

 متدرب(. 32) 2021مارس    11الى  07ان بجامعة غري            نالوت –الزنتان  –غريان  -
 متدرب( 34) 2021يونيو  09الى  05ة بنغازي بجامع     االكاديمية -النجم الساطع –اجدابيا  -بنغازى  -
 متدرب(    32) 2021يونيو 16 -12بجامعة عمر المختار     طبرق  –محمد بن علي السنوسي  –عمر المختار  -

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 ــات:االهتمامـ
 الترابط بين المياه والطاقة. -
 H2020التعاون فى مجال البحث واالبتكار لمشروعات البحث واالبتكار  -
   HEU  2027-2021مشروعات افق أوروبا  - 

 االن ( – 2009فى مجال التعليم مع االتحاد االوروبى )   TEMPUSبرامج ومشاريع  -
 SDGsالمستدامة  اهداف التنمية -

 جودة المؤسسات التعليمية  -              تحديث برامج الدراسات العليا           -
 اعداد الدراسات والتقارير الهندسية -                               االدارة الهندسية       -
 ة  الدراسات المائي -          االشراف واالستشارات الهندسية             -
 والعلمي الثقافي الدوليالتعاون  -         الدراسات الجيولوجية وا عداد الخرائط         -
       أجهزة وملحقات الحاسب اآللي بكافة أنواعها   -    امل التحليل     األجهزة والمعدات الخاصة بمع  -
 ج الرياضية                      تطبيق النماذ -             منظومات المراقبة والحماية            -
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    والميدانيــــةالدراسات الحقليــة -  
 

 

 ت :الخبرة في مجال االستشارات واالشراف والمواصفا
 االن - 2001مستشار اول بمكتب الجامعة لالستشارات الهندسية  -
و  دبي اإلمارات العربية المتحدة  ف1999ل والمصانع فى   تركيا الكشف على العديد من االجهزة والمعدات والمعام -

   2001جامعة طرابلس  – 2001مالطا -2001 بنغازي  – 2002لنمسا ا – 2001سبها  –ف  2000
ة إلى أعداد مواصفات العديد من احتياجات أجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها ومتطلبات المنظومات لمتابعة باإلضاف
 –ركة العامة للمياه   الش –ة وتحاليل المياه للعديد من الجهات   ) جامعة طرابلسا واألجهزة والمعدات الهندسيالطالب اكاديمي

 (.بلدية مرزق  –الهيئة العامة للمياه 
 

 (: 2021 – 1993ة في مجال التدريب والتنمية البشرية )الخبر 
 13-11ارد البشرية,ية( حول التدريب وتنمية المو رئيس اللجنة التحضيرية لورشة العمل المشتركة )الليبية االردن -

 طرابلس. لهندسية، ذات العماد ،، مكتب الجامعة لالستشارات ا2013فبراير
يبي لصالح مهندسي الشركة العامة للكهرباء، مكتب البحوث واالستشارات عضو لجنة االشراف على البرنامج التدر  -

 .2007 – 2005الهندسية، 

تب حاسوب واللغة اإلنجليزية بمراقبة تعليم طرابلس ، تنفيذ مكال لمعلميالبرنامج التدريبي عضو لجنة االشراف على  -
 .2007 – 2006البحوث واالستشارات الهندسية، 

 لضمان الجودة. الوطنييبي المشترك بين مكتب الجامعة لالستشارات الهندسية والمركز منسق البرنامج التدر   -
االغدية   FAOالجامعة لالستشارات الهندسية ومنظمة طواري للبذور المحسنة بمكتب منسق البرنامج التدريبي مشروع ال -

 ة.والزراع
 

 

University Teaching Experience,  1997 - Now:- 

- Water Resources Management 

     - Groundwater Modeling Technique 

- Water, Energy and Food Nexus 

- Groundwater Geochemistry 

- Computer Application 

- Water Energy and Climate change 

- Advanced Geostatistics 

- Surface and Groundwater Contamination 

- Hydrology of Costal Area 

- Hydrogeology systems  

Supervisor and co supervisor of many M. Sc. Thesis in different department at University of 

Tripoli and other Libyan Institutes.  

 االشراف على رسائل الدراسات العليا:
 .ت العلياالدراسا بأكاديميةوكذلك  على مجموعة رسائل بكليات الهندسة والزراعة، جامعة طرابلساالشراف  ➢

  .العديد من الرسائل العلميةومناقشة تقييم  فيالمشاركة  ➢
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 -المهام والزيارات الرسمية الى الجامعات والمراكز البحثية  :

 2008فرنسا  -زيارة معهد النفط الفرنسي  –يارة جامعة نانسى ز  ➢
 

 الجامعات االسترالية  زيارة  ➢

Curtin University , Petroleum Engineering Department  2010 

Murdoch  University, Petroleum Engineering Department 2010 

 Wollongong University, Petroleum Engineering Department  2010 
 

 الجامعات االردنية زيارة  ➢

 2008الجامعة االردنية  
 2006جامعة مؤتة  

 2008جامعة االميرة علياء  
 جامعات الماليزيةال  زيارة  ➢

KUALA LUMPUR INRASTUCTURE UNIVERSITY 2006 
 

 الجامعات التركية  زيارة  ➢

 Bilkent University 2010 

Bosphore University 2010 

Istanbul Technical University 2010 

Yildiz University 2010 

Koc University 2010 

Sabanci University  2010 

Akdeniz University 2010 

Gazi Antep University 2010 

Middle East Technical University 2008- 2009-2010-2012-2014-2017 

Turkish Higer Education Councel 2010 – 2017 

 
 

 التركية )بناء على دعوة وتنسيق مع الجامعات(زيارة جامعات قبرص  ➢

Near East University 1997 – 2008-2009- 2014- 2015- 2016 – 2017 

Eastren Mediteranean Univerity  2014 – 2015 – 2016 

Cyprus International University 2014-2015-2016-2017 

Middle East University – N. Cyprus camp 2017 

N. Cyprus Higer Education Councel 2014 – 2015 – 2016  
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