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 . الى االن  12/2018العلیا والتدریب بكلیة الھندسة صبراتة من  ت مدیر مكتب الدارسا  .1

 . 2018-10-30 وحتى  2016-6-23جامعة صبراتة اعتبارا من – صبراتة - عمید كلیة الھندسة  .2

 . 2016-6-24وحتى  2013-10-20جامعة الزاویة اعتبارا من  – صبراتة - عمید كلیة الھندسة  .3

الوالیات المتحدة  –والیة اوھایوا    (University of Case Western Reserve)جامعة    (Fulbright scholar)أستاذ زائر    - .4

 . 2013الوالیات المتحدة االمریكیة  -  شیكاغو) University of Illinoisوجامعة ( االمریكیة،

 . 10-2013 - 19الى  2011-9-20جامعة الزاویة اعتبارا من   –كلیة الھندسة  –الكھربائیة وااللكترونیة الھندسة رئیس قسم  .5

 . 2014-7-1جامعة الزاویة اعتبارا من  –كلیة الھندسة   – الكھربائیة وااللكترونیة الھندسة  أستاذ مساعد بقسم  .6

 . 2011-7-15معة الزاویة اعتبارا من جا  –كلیة الھندسة  –الكھربائیة وااللكترونیة الھندسة محاضر بقسم  .7

مساعد محاضر بقسم الھندسة الكھربائیة وااللكترونیة بجامعة نیوكاسل في تقییم وتدریس معمل اآلالت الكھربائیة ومعمل االلكترونیة   .8

 لطلبة البكالوریوس والماجستیر اثناء تواجدي لدراسة الدكتوراه ببریطانیا.

 . 2005-9جامعة الزاویة اعتبارا من  –كلیة الھندسة   – بائیة وااللكترونیة الكھرالھندسة مساعد محاضر بقسم   .9

 . 1999-9-15جامعة الزاویة اعتبارا من   –كلیة الھندسة  –الكھربائیة وااللكترونیة الھندسة معید بقسم  .10

 

 

  .1997 الزاویة ــ جامعة  صبراتة -بكالوریوس ھندسة القوى الكھربائیة ـ كلیة الھندسة  •
 : ماجستیر في ھندسة القوى الكھربائیة ـ بعنوان •

"Sensorless Position Of PM Synchronous Machine"  ـ جامعة نیوكاسل الھندسة  ـ   -كلیة  بریطانیا 
 .الشرف االولىبتقدیر ممتاز مع مرتبة   2004-9بتاریخ 

 :بعنوان وااللكترونیة ـدكتوراه الفلسفة في الھندسة الكھربائیة  •
"Design Of High Power High Speed PM Synchronous"  بریطانیا    -كلیة الھندسة ـ جامعة نیوكاسل

  .2011-6ـ بتاریخ 
 

 
 Design Of High Speed High Powerالسرعة والقدرة العالیة والتحكم بھا  تصمیم االت الكھربائیة  دات •
• Electrical Machine And Their Speed Control 
 New and Renewable Energy Systemsتطبیقات الطاقة الجدیدة والمتجددة  •
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Role  المھام 

Overview

Areas



 
 الدورات:  )1

 جامعة نیوكاسل بریطانیا  .لطالب الدراسات العلیا (درجة الماجستیر) 1للتدریب على الحاسوب برنامج خاص  •

 جامعة نیوكاسل بریطانیا. لطالب الدراسات العلیا (درجة الدكتوراه) 2برنامج خاص للتدریب على الحاسوب  •

جامعة نیوكاسل   Literature Searching And Reference Management    المراجع.وكیفیة تنظیم    العلميدورة البحث   •
 بریطانیا  

 جامعة نیوكاسل بریطانیاPlanning And Managing Research  العلمي. دورة تخطیط وتنظیم البحث  •

المكثفة • اإلنجلیزیة  اللغة  للبحث   برنامج   English Language For Academic research .األكادیميمخصصة 
purposes.   نیوكاسل بریطانیا  جامعة 

   جامعة نیوكاسل بریطانیا Presenting Your Research To An Audience  العلمي.دورة عرض البحث  •

 جامعة نیوكاسل بریطانیا  .Writing Skillsدورة مھارات الكتابة  •

 جامعة نیوكاسل بریطانیا Research Methods: Technology /EMTERCالعلمي. دورة طرق البحث  •

 جامعة نیوكاسل بریطانیا  Publishing Research Finding العلمیة.دورة كیفیة نشر البحوث  •

 جامعة نیوكاسل بریطانیا Structuring And Completing Your Thesis   هالدكتورادورة تنظیم وبناء رسالة  •

 نیوكاسل بریطانیا جامعة Preparing For Your Vivaدورة التحضیر لمناقشة مشروع التخرج  •

العم • اجل  من  للمقابلة  التحضیر  مھارات  تعبئة    لدورة  لھ  جالنموذوكیفیة   Application Skills And Jobالمخصص 
Interview: Written Skills     جامعة نیوكاسل بریطانیا 

 بریطانیا  جامعة نیوكاسل Managing data using excelدورة تنظیم المعلومات باستخدام اكسل.  •

 جامعة نیوكاسل بریطانیا   Creating And Managing Large Documentsدورة تنظیم المعلومات  •

 جامعة نیوكاسل بریطانیا.   Teaching Methodsدورة إعداد محاضر جامعي •

 : دورات مشروع تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات  )2

 2013امریكیا جامعة النوى Teaching Methods   الحدیثة في التدریس الطرق دورة  •
 2013  - امریكیا  - اوھایو - كیس ویسترن  جامعة Intellectual Property المھنة.دورة أخالقیات  •

 2007 - نیوكاسل بریطانیا  جامعة الطالب دورة نظم االمتحانات وتقویم  •

 2007 - نیوكاسل بریطانیا  العلمي جامعةدورة النشر  •

   2013امریكیا  - اوھایو - كیس ویسترن  االستراتیجي جامعةدورة التخطیط  •

   2013امریكیا  - اوھایو - كیس ویسترن  البشریة جامعةأدارة الموارد دورة  •

 . 2013امریكیا  - اوھایو - كیس ویسترن جامعة  Teaching Methods  Modern الحدیثة في التدریس الطرق دورة  •

 مرات: المؤت )3

 المؤتمر  المكان  السنة 
2008 UK. International Conference On Electrical Machines, Sept 2008) 
2010 Italy. International Conference On Electrical Machines, Sept 2010) 
2012. France. World Academy Of Science, Engineering Technology. 
2012 Dubai. World Academy Of Science, Engineering And Technology 
 مؤتمر تحدیث المناھج لجامعة امدرمان االسالمیة الخرطوم  - السودان  2014
الواقع والطموحات"  –ورشة العمل التاسعة بعنوان " مفردات المناھج  صبراتة 2016  

Activities



2018 Sousse-Tunisia 5th International Conference on Green Energy & Environmental Engineering 
2018 Triple Libyan International Conference on Electrical Engineering and Technology 

 
 : )(ماجستیر اإلشراف على الرسائل العلمیة )4
• Modeling And Simulation Of Grid Connected DC Microgrid- Photovoltaic Cell  ،بحث رسالة ماجستیر-  

 2014 - جامعة طرابلس  - كلیة الھندسة 
• Modeling And Simulation Of Grid Connected AC Microgrid-Wind Turbine  ،  بحث رسالة ماجستیر-  

 2016 - جامعة الزاویة   - كلیة الھندسة 
• Improvement Of A Drum Boiler Turbine Unit Using PID Controller ،كلیة الھندسة   - بحث رسالة ماجستیر

 2015 - جامعة الزاویة  - 
• Investigation Of The Effect Of Accumulated Dust On The Performance Of Photovoltaic Modules  ،

 2017 - جامعة الزاویة  - كلیة الھندسة  - بحث رسالة ماجستیر 
• Modeling and Simulation of Grid-Connected PV-Wind Turbine Microgrid System using 

MATLAB/SIMULINK ، 2018 - جامعة الزاویة  - كلیة الھندسة   - بحث رسالة ماجستیر. 
• Mechanical design and analysis of a permanent magnet rotor used for high speed synchronous 

machine ، 2018 - جامعة الزاویة  -كلیة الھندسة  -بحث رسالة ماجستیر. 
 .االشراف على عدید رسائل البكالوریوس بكلیة الھندسة بصبراتة  وبعض المعاھد العلیا •

 

 : نشطة في مجال التدریساأل )5
 اجھزة القطع الكھربائیة  •  محطات القدرة الكھربائیة  •
• Electrical Drive    •  تصمیم االت كھربائیة 
 الطاقات الجدیدة والمتجددة   •   Iاالت كھربائیة   •
 IIاالت كھربائیة   •  تحویل كھرمیكانیكى  •
   Power Electronic •   الكترونات رقمیة  •
 مشاریع تخرج طلبة البكالوریوس  •   اشارات ونظم •
 مشاریع تخرج طلبة دبلوم عالي  •   Iدوائر كھربائیة   •

 تدریس المواد التالیة لطالب مرحلة الدراسات العلیا 

1. Advanced Electrical Drive   
2. Electrical Machine Design    
3. Advanced Electrical Machine   

 : وصبراتةالزاویة   جامعتيقمت من خالل عملي في 

التحكم   • ھندسة  شعبة  إنشاء  في  الحاسب    وتفعیلالمساھمة  بكلیة    األلىشعبة  وااللكترونیة  الكھربائیة  الھندسة  بقسم 
البكالوریوس    صبراتة  -الھندسة   لطلبة  مواد  عدة  بتدریس  وقمت  والبحثیة.  التدریسیة  وبرامجھا  خططھا  وتطویر 

مجال التحكم باالت التیار التردد والمستمر   غریان) في  -الغربيالجبل    الھندسة جامعةاستاد متعاون بكلیة  والماجستیر (
)(Advanced Electrical drive جامعة الزاویة.  فيالھندسة كلیة  لطلبة 

قمت بإجراء بحوث في مجال تصمیم االت الكھربائیة ذات السرعة والقدرة العالیة، وقد نشرت بحوث في ھذا المجال   •
 . )نیوكاسل ببریطانیا وجامعةادارة جامعة الزاویة ( وكان الدعم من كل من:

المجال   فيتبادل العلوم واالستفادة من الخبرات سوا    إطار  فيت العربیة بجامعة الزاویة  قمت على ربط بعض الجامعا  •
 المشترك على رسائل الماجستیر او الدكتوراه وكدلك تبادل الطالب بین الجامعات. العلمياو االشراف  البحثي

المقررات بعض    یع وتدریس مواضكما قمت ومن خالل إشرافي على عدد من رسائل البكالوریوس والماجستیر في عدة   •
 كلیات الھندسة بإعداد كوادر بشریة في ھذه المجاالت. في

 
 
 



 

 
 

[1] Smith, D.J.B.; Mecrow, B. C.; Atkinson, G. J.; Jack, A. G.; Mehna, A. A. O.; "Shear Stress 
Concentrations In Permanent Magnet Rotor Sleeves", IEEE Electrical Machines (ICEM), 2010 XIX 
International Conference on Electrical Machines Sept 2010, Rome, Italy. 

[2]  Ali A. Mehna, Mohmed A. Ali, Ali S. Zayed " Some Design Issues in Designing of 50kW 50krpm 
Permanent Magnet Synchronous Machine"   World Academy Of Science, Engineering And 
Technology,  1122-1125, Issue 68 August 2012.  http://www.waset.org/journals/waset/v68.php. 

[3] Ali A. Mehna, Mohmed A. Ali   "Simulation of induction Machine Using Lumped Parameters 
Model" World Academy Of Science, Engineering And Technology,  730-732, Issue 70 October 
9,2012.   http://www.waset.org/journals/waset/v68.php. 

[4] Nader K. Nasar, Ali A. Mehna, Taher Galouz and Adli O. Ahmed "A research study to assess organic 
acids performance as electrolytes to improve fuel cells operation as electrical energy devices"     مجلة

2015الجامعة , جامعة الزاویة   .  
[5]  Ibrahim E. Abdualkafi and Ali A. Mehna “Dynamic Modeling and Simulation of Grid-Connected 

PV-Wind Turbine Microgrid System using MATLAB/SIMULINK” LICEET, March 2018, Tripoli, 
Libya. 

[6] Ashraf Shariha; Ali A Mehna; Rajab Ibsaim; Alejeli Alhengari “Speed Control of Chopper Fed DC 
Motor Using PID Controller For Industrial Drive Application” 5th international conference on green 
energy & environmental engineering, GEEE – 2018, 28 - 30 April 2018, Sousse –Tunisia. 

[7] Ali A Mehna; Rajab Ibsaim; Ashraf Shariha“O/p Loop Control of Induction Motor Using PWM 
Technique for Adjustable Speed Drive Applications ” 5th international conference on green energy 
& environmental engineering, GEEE – 2018, 28 - 30 April 2018, Sousse –Tunisia. 

العشریة    فيلیبیا واستراتیجیة نقل تقانة صناعة المواد النانومتریة    ،نصر المقطوف الزر  الشیخ،حسام الدین    محنھ،على احمد   ]8[
 الطرابلسي. فیق محمد الثانیة من القرن الواحد والعشرین ر 
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