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 المؤهالت  العلمية               

 بريطانيا    معالجة الصور الرقمية -جامعة برادفورد     2010 – 2007دكتوراه    •

 االنظمة المضمنةبريطانيا  هندسة  - جامعة هيرت وات    2005  -2004ماجستير    •

 بريطانيا   تقنية المعلومات -جامعة هيرت وات    2004 – 2003ماجستير    •

 هندسة حاسوب ليبيا             –سبها   جامعة  1994 – 1989بكالوريوس  •

 الخبرة العملية              

 جامعة سبها - والكهربائية        محاضر بقسم الهندسة االلكترونية      2014 – 2011 ،2006 •

 جامعة سبها -والكهربائية استاذ مساعد بقسم الهندسة االلكترونية                  2017 – 2014 •

 جامعة سبها -والكهربائية بقسم الهندسة االلكترونية  مشاركاستاذ                     االن – 2018 •

 االن                    مدير مركز التدريب والتطوير بجامعة سبها – 2014 •

 بنغازي ليبيا –مهندس بشركة الجوف للتقنية النفطية                  2003 – 1997 •

 

 المتحصل عليهالدورات التدريبية 

   2016          الكندي(  )معتمدة من البورد األمريكي  TOT المتدربين اعداددورة  •

   2017      ( TEMPUSمشروع الماجستير ال دارة الطاقة )تدريب المدربين دورة  •

 2018فرنسا(   سيدال مركز -دعم االدارات العامة )مشروع تدريب المدربيندورة  •

 قمت بتدريبها  برامج

 جامعة سبها                                 2014 ، 2013        صيانة حاسوب                           •

 جامعة سبها                                    2014 ورشة عمل حول مفهوم االحتياجات التدريبية    •

 جامعة سبها                                    2017           تطبيقات جوجل                                •

 جامعة سبها                                    EndNote                       2017استخدام برنامج    •

 جامعة سبها                                   2017    ورشة عمل حول الخرائط الذهنية                 •

 جامعة سبها                                   2017ورشة عمل خارطة طريق األبحاث                    •

 جامعة سبها                                   2018           ورشة عمل كتابة االوراق العلمية          •

 

 المنشورات العلمية           

 يمكن االطالع على االوراق العلمية المنشورة من خالل الرابط التالي:
https://scholar.google.com/citations?user=2opsnNoAAAAJ&hl=en 

 

 شخصية معلومات                           صورة
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 بحثيةاالهتمامات ال                                  

 االنظمة المضمنة باستخدام الحاكمات والمعالجات الدقيقة هندسة •

 معالجة الصور الرقمية •

 الروبوتيكتصميم وتنفيذ انظمة  •

 انترنت االشياء •

 

 االنشطة العلمية                                   

 :مقيم لألوراق البحثية في العديد من المؤتمرات والمجالت العلمية منها       

including:  

• IET image processing Journal,( IEEE)  

• Image and Vision Computing (Elsevier Journal)  

• Circuits, System & Signal Processing Journal 

• The Imaging Science Journal. 

• IASTED international conferences on Image Processing (VIIP 

and SIP) 

• The IEEE International Conference on Signal and Image 

Processing Applications (ICSIPA2013, ICSIPA 2017). 

• The Third International Symposium on Signal Processing and 

Intelligent Recognition Systems (SIRS'15, SIRS'17) 

•  IEEE 15th Student Conference on Research and Development, 

2017 IEEE SCOReD  

• The 2017 IEEE Region 10 Conference (TENCON) 
 


