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 .م1997-م1995شركة الزاویة لإلستثمارات  •
 م. 2002-م1998معید بكلیة الھندسة بصبراتة جامعة الزاویة  •
 م.2005-م2002موفد للدراسة بدولة المجر لتحضیر درجة الماجستیر  •
تم تدریس خالل (  م 2008-م2006بعد الحصول على الماجستیر  عضو ھیئة تدریس بدرجة محاضر مساعد   •

(إنشاءات   التالیة  الدراسیة  المقررات  المدة  ومواصفات)   Iفوالذ  I + ھذه  كمیات   + األساسات  ھندسة   +
 . )باإلضافة الى اإلشراف على مشاریع التخرج

 م2013-م 2008موفد للدراسة بدولة بریطانیا لتحضیر درجة الدكتوراه  •
م. تم تدریس المقررات 2014عضو ھیئة تدریس بدرجة محاضر بعد الحصول على اإلجازة الدقیقة الدكتوراه   •

(خرسانة   التالیة  إختیاریة)    II+خرسانة  Iالدراسیة  كمادة  المتقدمة  الخرسانة  األساسات+تصمیم  +ھندسة 
 باإلضافة الى اإلشراف على مشاریع التخرج.

 ریع التخرج لطلبة البكالوریس بكلیة الھندسة صبراتة. عضو بلجان مناقشة للعدید من مشا •
 م.2013رئیس قسم الھندسة المدنیة خریف  •
 م.2016-م2014منسق قسم الھندسة المدنیة  •
 م. 2017-م2015منسق الدراسات العلیا بقسم الھندسة المدنیة  •
 م.2021-م2020منسق مشاریع التخرج بقسم الھندسة المدنیة صبراتة  •
تدریس   • ھیئة  بعد عضو  أستاذ مساعد  بدرجة  المدنیة  الھندسة  قسم  الھندسة صبراتة  كلیة  العلیا  بالدراسات 

 م.2017الحصول على الترقیة المستحقة  
 األشراف على مشاریع التخرج بالدراسات العلیا كلیة الھندسة صبراتة قسم الھندسة المدنیة. •
 تة +جامعة طرابلس). عضو بلجان مناقشة مشاریع التخرج لطلبة الماجستیر (جامعة صبرا •
 مقیم للعدید من اإلنتاج العلمي لغرض الترقیة ألعضاء ھیئة التدریس. •
 مقیم للعدید من اإلنتاج العلمي لغرض النشر ألعضاء ھیئة التدریس. •
 م. 2019-م2017عضو اللجنة العلمیة بكلیة الھندسة صبراتة  •
 م.2018رئیس قسم الھندسة المدنیة خریف  •
 م.2018النھائیة كلیة الھندسة صبراتة خریف رئیس لجنة االمتحانات •
 م. 2019-م2017عضو اللجنة العلمیة بجامعة صبراتة  •
 م. 2020عضو لجنة تطویر المناھج بكلیة الھندسة صبراتة  •
 م.2021عضو لجنة تحریر بمجلة العلوم التطبیقیة جامعة صبراتة  •
 م. 2021عضو لجنة الجودة بكلیة الھندسة صبراتة •
 م. 2021سم العمارة والتخطیط المدني بكلیة الھندسة صبراتة رئیس لجنة أنشاء ق •

 د. محمد العربي المحروق :االسم
 أستاذ مساعد :العلمیة الدرجة

 صبراتةجامعة  -بصبراتةكلیة الھندسة  :الكلیة 
 mohmed.mahroug@sabu.edu.ly :الجامعة موقع على اإلیمیل

 mhmdmahroug2020@gmail.com اإلیمیل:
 0944892172 :الھاتف رقم 
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 . م2013-نشاءاتإ-برادفورد (بریطانیا) : الدكتوراه •
 . م2005-إنشاءات-بودابست (المــجـر): الماجستیر •
 .م1994-مدنیة  ندسةھـ-سبــــــھا (لیــبـیـــا) : البكالوریس •

 

 
نقابة المھندسین الزاویة  (ACI-318) -دورة في مجال تصمیم المباني متوسطة اإلرتفاع بالكود األمریكي   •

 م.1997
 م.1998الزاویة  -دورات خاصة في اللغة اإلنجلیزیة لمستویات متوسطة •
 م.2002المجر   -اإلنجلیزیة لجمیع المستویاتدورة خاصة في مجال اللغة   •
 م.2007جامعة الزاویة  -)ELTSدورة في مجال اللغة اإلنجلیزیة لبرنامج ( •
 م.2008بریطانیا معھد برادفورد للغات  -كادیمیة)دورة في مجال اللغة اإلنجلیزیة (العامة +األ •
 م.2009بریطانیا جامعة برادفورد   -دورة في مجال اللغة األكادیمیة •
 م.2009شیفلد بریطانیا   - )FRPدورة تدریبیة في مجال العناصر المسلحة بألیاف البولیمیر( •

 

 

• Tests of continuous concrete slabs reinforced with carbon fiber reinforced polymer 
bars. (ACIC2013), QUEEN'S UNVERSITY, BELFAST. 

• Tests of continuous concrete slabs reinforced with basalt fiber reinforced polymer bars. 
(FRPRCS11-2013), . 

• Predicting the strength gain factor of confined reinforced beams. .(13TH ARAB 
STRUCTURAL ENGINEERING CONFERENCE), UNIVERSITY OF BLIDA1 
DECEMBER 13-15, 2015 ALGERIA.  

• Prediction of shears strength of FRP reinforced concrete continuous members.(13TH ARAB 
STRUCTURAL ENGINEERING CONFERENCE), UNIVERSITY OF BLIDA1 
DECEMBER 13-15, 2015 ALGERIA.  

على سلوك اإلنحناء للعناصر الخرسانیة.   الخرسانة  ومقاومة  (FRP) باأللیاف  المدعومة  البولیمر  أسیاخ  نسبة  تأثیر  •
 م. 2017جامعة البیضاء  - المؤتمر الوطني السابع لمواد البناء والھندسة اإلنشائیة 
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