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  ) Personal Dataالبیانات الشخصیة ( أوالً:
  

  
  

  

 

 

 ً      Qualification- المؤھالت العلمیة  /  ثانیا

  م.1984 -بولندا ممتاز، یة، تقدیرربح دفعات تخصص دقیق آالت ووحد  میكانیكیة،ماجستیر ھندسة 

   م 1992طرابلس،  ، جامعةسیاسیة عالي، علومدبلوم 

 دفعتي، بولندا علىترتیب أول   ممتاز ، تقدیرمیكانیكیةكھروھندسة  تخصص عام ھندسیة،علوم   سبكالوریو ،

  م. 1982

  م. 1978:1977 ، ةعلي النجار الثانوی علمي، مدرسةقسم  -الثانویة العامة 

 

ً ا ث        ) (Experience& Places of work ماكن العمل والخبرةأ /  لثا
 في إدارة السالمة والصحة المھنیة (  معتمد  محاضرOSHA  .وعضو في األوشا الشرق األوسط ،( 

  عضو في الجمعیة العربیة لخبراء ومحترفي السالمة والصحة المھنیة بجمھوریة مصر العربیة 

 )OSH ARABIA( ،ب والتطویر والبحث  دة العمل والتعلیم والتدری لجو یةلماعتمثل جھة عربیة   وھي

ئة وعضو المنظمة  یلمھنیة وحمایة البارشاد في مجال السالمة والصحة واإل لمساعدات استشارات وتقدیم واإل

 . ضمان الجودة في التعلیمبیة لالعر

 م. 2022:2007 طرابلس،جامعة ب ،كلیة الھندسة، قسم الھندسة البحریة :قار  عضو ھیئة تدریس 

 بزلیتن،  سمریة  بكلیة الموارد البحریة بالجامعة األ البحریة، المیكانیكابقسم   متعاون عضو ھیئة تدریس

 . م2021-2018

  م. 2021-2016كلیة تقنیة الطیران بالسبیعة،  ،اد الجويرصسالمة واأللبقسم ا  متعاونعضو ھیئة تدریس 

   / م) 2010  :2007(جامعة طرابلس  –ة الھندسة كلی –بقسم الھندسة البحریة   متعاونعضو ھیئة تدریس . 

 وشركات مقاوالت    ،ولغات  انترنت ودورات حاسوب صاالت  ، إدارةومطاعمتسیر مقاھي   :حرةال أعم

    .م2010:1994،

 ضابط أول المدرسة، دورات متقدمة لضباط القوات عضو ھیئة تدریس، مدرسة التعبئة والعملیات البحریة ،

   البحریة،

   م.1994:1993عام     

 كات الدیزل، وحدات الدفع رات منھا محر، تدریس عدة مقرسریتد ھیئة عضو    ،طرابلس الثانویة البحریة

  . م1993: 1988 ،البحریة المساعدة اآلالت  عطاب،مكافحة الحرائق وحصر األ ،ریةالبح

  نقلیھ رفمش ،العملي بالورش التدریب  الماكینة، مشرفرئیس قسم  بالثانویة البحریة،مھام عدة  ت تقلد  

    .ةالفنی ت ذات صلة بالتخصصا العملیة للطلبة لعدة مواقعالتدریبات وارات الزی ، منسقالوحدة وإعاشة

  اللقب   اسم الجد   اسم االب   االسم 
مكان  

  الميالد 
  الجنسية   تاريخ الميالد 

  ليبي   م 1959.07.05  طرابلس   المحمودي   شعبان   سعيد   خالد 
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 قسم اإلنشاءات  بالورش، رئیسقسم الخراطة   صاروخي، رئیسزورق مھندس أول  ،قاعدة طبرق البحریة

   .م1988:1984، ورشآمر مجمع ال والمرافق،

  م1984شھور،  لمدة ستة  ،ول البحري اللیبيسطاأللقطع  ندسین تعریفیةھم ةدور البحریة:قاعدة طرابلس . 

  

  )Conferences and training courses(  : المؤتمرات والدورات التدریبةابعاً ر

 م 2021غرفة المالحة البحریة، ورشة عمل، حضور  .1

األول دد العلوطنیة للتعلیم التقني والفني، مجلة علوم وتقنیات، الھیئة ا علمیة،نشر ورقة  .2

 .م2018 للعام

  .م2017رشة عمل حول الموانئ والمنائر، طرابلس، وور حض .3

  . م2018مارس والتقنیات، المؤتمر اللیبي الدولي للھندسة الكھربائیة  حضور .4

  وآالت األجھزة واآلالت المساعدة،   معامل استخدام المشاركة في حضور دورة تدریبة حول .5

 المواد، مارس ختبارالقیاس وا ھزةوأج ة، آالت فین الس اتزانالھیدرولیك، معدات مل مع

 م، المانیا. 2013

، تحت وإدارة الجودة  ونقل التكنولوجیاین لخطط األعمال واالبتكار اد قادة لیبعد إدورة  .6

، 25:22من  حضور، الفترةاإلیطالیة بموجب شھادة   رعایة وزارة التنمیة االقتصادیة

  .م2009فبرایر 

  القاھرة.سمیر أمیس،  م، فندق2008یبي، عام  من وفد لب، ضلعرل احضور مؤتمر رجال األعما  .7

 ،نادي المخطاف للیخوت البحریة البولندیة ،ك ج د  -91الیخوت الشراعیة رقم   ترخیص قیادة  .8

  م.   1980

األعطاب، مجموعات الغطس ومكافحة الحرائق وحصر  والغطس، قیادةدورة اإلنقاذ   .9

  م. 1982،دابولن

 . لیبیا، م1976 -1977 )، طرابلسilc(الدولیة  غات مركز الل یة، لیزجنإدورات لغة  ثالث   .10

 

 ):Contributions to Education(لتعلیم  االمساھمات في مجال خامساً / 
ً ة تجھیز ماكینة زورق صاروخي بحرسؤال وجواب في كیفی   100إعداد المرشد الفني،   )1 ،  ي فنیا

 ، طبرق. 1986

عربي،  -انجلیزي-والعسكریة بولندي  ول للقاموس المصطلحات العلمیة والفنیةاأل تألیف الجزء  )2

 ، قدینیا. 1984

المشاركة في تالیف الجزء الثالث لكتاب محركات االحتراق الداخلي وترجمة المصطلحات الفنیة   )3

 . م1983،  یةند بولدیمیة البحریة الكااأللبولندیة للعربیة، ا

، قدانسك،  ، مركز تعلیم االجانب ربي لتعلیم اللغة البولندیةع-بولندي  المشاركة في انجاز قاموس   )4

 م. 1983بولندا، 

لنظریة والمنظومات والوحدات اسس األ  ،أجزاء 3 ،محركات االحتراق الداخلي كتاب  تألیف  )5

 . نجاز، تحت اإلات لمساعدة والتركیبا

 م.2019لى القانون البحري، تحت الطبع، إلمدخل اكتاب،   )6
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لدفع البحریة، الدوافع ومقاومة السفینة، منظومة نقل القدرة البحریة،  اات وحد لأجزاء  3تاب، ك  )7

 نجاز. ، تحت اإلة البحریةاعد سالمنظومات الم

 تحت اإلنجاز. كتاب، مكافحة الحرائق وحصر االعطاب البحریة،   )8

 م. 2019لعامة، اوشا للصناعات برنامج األول، لكورس األاكتاب، السالمة والصحة المھنیة،   )9

   -وھي: عدة صفحات علمیة عالفیسبوك مشرف  )10
  القانون البحري)Maritime Law .( 

 ) مبادئ الھندسة الوصفیةPrinciples of Descriptive Geometry .( 

 ) وحدات الدفع البحریةMarine Power Plants.( 

 الت المساعدة البحریة (اآلMarine Auxiliary Machines .( 

  محركات االشتعال الذاتيI )Compression Ignition I( . 

  محركات االشتعال الذاتيII  )Compression Ignition II .( 

 السالمة البحریة ومكافحة الحرائق )Marine Safety & Fire Fighting.( 

  لتقاریر (اسؤال وجواب في كتابةQ & A. In Writing Technical Reports .( 

 ي فن تصمیم السفن (سؤال وجواب فQ & A. In the art of Ship Design.(  

 ) انتقال الحرارةHeat Transfer .( 

 ) كھرومیكانیكا السفنElectromechanical Ships.( 

  

 ً  ). Social activities(نشطة االجتماعیة  / األ سادسا
 . م2022-  1983، مند عام  المشاركة في حمالت التبرع بالدم، متبرع دائم دوري .1
 م. 1967أحد رواد الحركة الكشفیة، طرابلس،  .2
 الفیسبوك،  على ‘‘،حامید في لیبیالما ل ’’ قبائ ‘، و‘ البحریة اللیبیة ء’’ أصدقاحتي مشرف صف .3
مبر  دیس 24ستشارات البحریة والتدریب، طرابلس، ش. ة اللیبیة لإلرئیس مجلس إدارة الجمعی .4

 .)شھارتحت اإل( ،تقاطع ھایتي

 
 . )Hobbies & Skills(سابعاً / الھویات والمھارات 

 لطوابع البریدیة، الرحالت، الصید، التصویر احة، جمع دو والسبامزاولة الریاضة، الع

 الفوتوغرافي، المطالعة والكتابة. 

  لفنیة. ا)، الكتابة االنترنت لیة (لدوالحاسوب وشبكة المعلومات ااستخدام 

  

 ). Other Activitiesثامناً / نشاطات أخرى ( 
  معیة العربیة لخبراء ومحترفي السالمة والصحة  یة بشھائد معتمدة من الجلمھنا مركز تدریب، السالمة والصحة

 م.2022-2019، من جمھوریة مصر العربیة  وسطلشرق األاوشا المھنیة واأل

  حاسوب ولغات، شركات مقاوالت. ومراكز  ،وصاالت نت ،ي تسیر مقاھي ومطاعمفخبرة 

  جلس اتحاد المقاولین، عضو بمو، م2006ستثمار العقاري، برود للمقاوالت واإل شركة واديرئیس مجلس إدارة

 طرابلس.

 م.2001 ،ندلس ، حي األمطعم المھاو  مقھى 
  م2004، یونیو 11الھضبة طول،  ،عم الروحاءومط مقھى.  
 م2000الشعال، ، غوط 2زرقاء الیمامة ، لحاسوبامركز وادي برود لخدمات ومطعم وادي برود،  مقھى. 
  م.1996ومطعم النبراس،  مقھىمؤسس 
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