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للغوية  ا  املهارات 

	تحدث 	كتابة 	قراءة 	اللغة
*	 *	 *	 	العربية
*	 *	 *	 	االنجليزية
*	 *	 *	 	فرنسية

	
األحدث) من  والشهادات (بدءا  لعلمية  ا  املؤهالت 

	العنوان 	مكان الصدور 	الشهادة األكادميية 	التاريخ
	للمهندسنياملدرسة الوطنية  تونس ,جامعة املنستري 	شهادة الدكتوراه 2013	
	تونس ,جامعة املنستري 	املدرسة الوطنية للمهندسني 	شهادة املاجستري 2005	
	تونس ,جامعة املنستري 	املدرسة الوطنية للمهندسني 	الهندسة الصناعية 2002	

	
لزمالة وا واملاجستري  الدكتوراة  من  كل  بحث   عنوان 

	الخاصيات املكانيكية و الحرارية للخوضة دراسة تحسني الجودة من خالل 	الدكتوراة
	دراسة اقتصادية و تقنية إلعادة تدوير النفايات النسيجية 	املاجتسري

	دراسة يف الخاصيات الفزيائية وتأثريها عىل جودة املنتج النهايئ 	هندسةال
	

األحدث) من  املهني (بدءا   السجل 

	التاريخ 	مكان وعنوان جهة العمل 	الوظيفةرتبة 
20152017-	 	جامعة الدمام,اململكة العربية السعودية 	أستاذ مساعد
2015-2013	 	أستاذ مساعد جامعة املنستري, الجمهورية التونسية
2013-2005	  تعليم عايل 	مساعد جامعة املنستري, الجمهورية التونسية

2005-2002 	 	رشكة خاصة, الجمهورية التونسية  اإلمداد مهندس مسئول عن الجودة و



	

 

األحدث) من  اإلدارية (بدءا   املناصب 

	التاريخ 	املكتب  	املنصب اإلداري
2011-	 2015	 	مكتب الرتبصات و مشاريع نهاية الدروس, جامعة املنستري  مسئول عن مكتب 

	
لعلمية ا  اإلنجازات 

 األبحاث العلمية املنشورة
	(بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث)

	
	النرشجهة النرش وتاريخ  	عنوان البحث 	أسامء الباحثني #	

Journal	of	
Composite	
Materials.2016	

Effect	of	Fiber	Weight	Ratio	and	Fiber	
Modification	on	Flexural	Properties	of	
Posidonia	-Polyester	Composites.	

سوسن زنان ,أسعد غايل, محمد الطاهر 
	حليمي, فوزي صكيل

1	

Advances	 in	
Materials	 Physics	
and	
Chemistry.2014	

Effect	 of	 Blending	 Ratio	 of	 Fibers	 on	 the	
Properties	 of	 Nonwoven	 Fabrics	 Based	 of	
Alfa	Fibers.	

أسعد غايل, محمد الطاهر حليمي, محمد بن 
	حسن

2	

Journal	 of	
Ergonomics.2012	

Subjective	evaluation	of	novel	comfort	liners	
for	motorcycle	helmet.	

محمد الطاهر حليمي, محمد بن حسن, فوزي 
	الصكيل

3	

International	
Journal	 of	
Sustainable	
Engineering.	2012	

Design	of	novel	comfort	 liner	for	motorcycle	
helmet.	

محمد الطاهر حليمي, محمد بن حسن, فوزي 
	الصكيل

4	

JP	 Journal	 of	 Heat	
and	 Mass	
Transfer.	2011	

Heat	and	moisture	transfer	in	safety	helmet.	 سامي بن عمر,محمد الطاهر حليمي, محمد 
	بن حسن, فوزي الصكيل

5	

Journal	 of	 Applied	
Science	
Research.2009	

Thermal	 properties	 of	 industrial	 safety	
helmets.	

محمد الطاهر حليمي,حسن ظاهري محمد 
	بن حسن, فوزي الصكيل

6	

Journal	 of	 The	
Textile	
Institute.2009	

Comparative	study	of	the	quality	of	the	open	
–end,	ring	and	hybrid	folded	yarns	of	cotton	

فوزية زغواين,محمد الطاهر حليمي, محمد بن 
	حسن, فوزي الصكيل

7	

Journal	 of	
Engineered	 Fibers	
and	Fabrics.2009	

Influence	 of	 spinning	 parameters	 and	
recovered	 fibres	 from	 cotton	 waste	 on	 the	
uniformity	and	hairiness	of	Rotor	Spun	Yarn	

محمد الطاهر حليمي, محمد بن حسن, فوزي 
	الصكيل

8	

Resources,	
conservation	 and	
recycling.	2008.	

Cotton	 waste	 recycling	 :	 quantitative	 and	
qualitative	assessment.	

محمد الطاهر حليمي, محمد بن حسن, فوزي 
	الصكيل

9	

Journal	 of	 The	
Textile	
Institute.2007	

Effect	 of	 cotton	 waste	 and	 spinning	
parameters	on	rotor	yarn	quality	

محمد الطاهر حليمي,بشري عزوز, محمد بن 
	حسن, فوزي الصكيل

10	

	
	



	

	
 األبحاث الحالية

	
	الباحثنيأسامء  عنوان البحث #	

	 CCD-555-2016	دراسة اقتصادية و تقنية لتدوير النفايات النسيجية:   	محمد الطاهر حليمي 1	
	استعامل الطرق األمثل يف مراقبة الجودة محمد الطاهر حليمي, زياد الفواعري, ندى شعبان, شيخة يوسف, 

	روان احمد,رانيا عبد الله
2	

	نين الفرعيياملتعاقد إلدارةمتكاملة  منظومةاقرتاح  	محمد الطاهر حليمي, ناجح معتوق 3	
 

	املساهامت يف املؤمترات والندوات العلمية
 

	مجال املساهمة 	عنوان املؤمتر املكان والتاريخ #	
	عضو لجنة التنظيم 	2015الجمهورية التونسية.  	1 الخامسةاملؤمتر الدويل يف البحوث املطبقة. الدورة 

	منشور علميعضو لجنة التنظيم,  	2013الجمهورية التونسية.  	2 الرابعةاملؤمتر الدويل يف البحوث املطبقة. الدورة 
عضو لجنة التنظيم, , منشور علمي, 

	مداخلة علمية شفوية
	2010الجمهورية التونسية.  	3 املؤمتر الدويل يف البحوث املطبقة. الدورة الثالثة

	مداخلة علمية شفوية 	2010الجمهورية التونسية.  	املؤمتر املغاريب للمواد و الطاقة 4	
عضو لجنة التنظيم, , منشور علمي, 

	مداخلة علمية شفوية
	2008الجمهورية التونسية.  	5 املؤمتر الدويل يف البحوث املطبقة. الدورة الثانية

	منشور علمي 	2008جمهورية مرص العربية.  	6 املؤمتر الدويل يف البحوث املطبقة
	منشور علمي 	2007اململكة املغربية, 	املؤمتر الدويل للبحوث العلمية 7	

	منشور علمي, مداخلة علمية شفوية 	2006الجمهورية التونسية.  	8 املؤمتر الدويل يف البحوث املطبقة. الدورة االوىل
	

	العضويات واللجان املشارك فيها
	اللجنة العلمية:كلية املجتمع الدمام •
	املجتمع الدماملجنة البحث العلمي:كلية  •

	
لتدريس ا  أنشطة 

	الجامعية
 

	مجال املساهمة 	املقرر رقم املقرر #	
	محارضات 14 SCM206	 	مبادئ إدارة سلسلة التزويد 1	
	محارضات 10 SCM304	 	اسرتاتيجيات العمليات اللوجستية 2	
	SCM308 محارضات14 	3 املشرتيات و التوريد إدارة
	محارضات 10 ECON201	 	مبادئ االقتصاد 4	
	محارضات 09 INSU	304	 	إدارة املخاطر 5	
	محارضات 09 INSU302	 	عمليات التأمني 6	
	محارضات 08 INSU307	 	تأمني املمتلكات والحوادث 7	

	
	
	

 
 

	



	

	رقم املقرر: رشح املقرر) -وصف مخترص ملقررات املرحلة الجامعية التي تم تدريسها (عنوان املقرر
	

واملخازن تصميم وإدارة سلسلة اإلمداد التي تهتم بتحقيق التكامل الكفؤ بني املوردين واملصانع التعرف عىل طرق  :SCM206مبادئ إدارة سلسلة التزويد 
التكلفة اإلجاملية  ومحالت التجزئة ؛ بحيث يتم توزيع املنتجات بالكمية املناسبة ويف الوقت املناسب . ومن األهداف األساسية إلدارة سلسلة اإلمداد تخفيض

	.لسلسلة اإلمداد إىل الحد األدىن أخذاً يف االعتبار مختلف املتطلبات الخدمية

1 

و دورها يف توفري املنتجات و الخدمات العمليات اللوجستية  تحديد األدوات و املعارف الهامة املرتبطة بنجاح : SCM304 اسرتاتيجيات العمليات اللوجستية
	 .و تخزينها لحني الحاجة إليهمن مناطق اإلنتاج إىل مناطق التخزين و األسواق و توافر املنتجات 

2 

كيفية . التعرف عىل معرفة وظائف ومهام وإدارة سلسلة املوردين وعملية الرشاء، خاصة تلك املهام ذات العالقة بالرشاءSCM208: املشرتيات و التوريد إدارة
تقييم العروض وإدارة و  يف تصميم واستخدام وسائل جمع وتحليل البيانات ألداء مهامهم الرشائية الطلبة تنمية مهارات . العمل عىل اختيار املوردين وتقييمهم
 .قواعد املوردين بفاعلية

3 

ظم فهم القواعد والعالقات األساسية التي تحكم النشاط االقتصادي سواء أكان هذا النشاط إنتاجياً أم استهالكياً , مع دراسة الن :ECON201مبادئ االقتصاد 

ويتم الرتكيز عيل معرفة محددات سلوك الوحدات الرئيسية يف االقتصاد وخاصة توازن سلعة ما وتغرياته .	االقتصادية املختلفة ودورها يف عالج املشكلة االقتصادية

		.مع تغري الطلب أو العرض , وكيفية استنتاج كل من الطلب والعرض

4 

التعرف عىل اساليب إدارة الخطر وتحديد السياسة 	معالتعرف عىل مفهوم وطبيعة املخاطر ومسبباته وأنواعه وكيفية قياسه :  304	INSU	إدارة املخاطر
	.املثىل إلدارة الخطر

5	

القيام بالوظائف الفنية والتسويقية  مع القدرة عىل معرفة أنواع التأمني املتعامل بها واللوائح املنظمة لها بكفاءة وفاعلية : INSU302عمليات التأمني 

 .املتعلقة بعمليات االكتتاب وإصدار الوثائق وتسوية املطالبات وتسويق خدمات التأمني بكفاءة وفاعلية
6	

نات اليتناول ه: INSU307 تأمني املمتلكات والحوادث حوادث ذا املقرر التعرف عىل التأمي كات و ال صة باملمتل فة  خا نواع املختل صها واأل ها وخصائ وتعريف
تأمني لعقود وثائق التأمينات (الحريق والنقل والسيارات والتأمني البحرى وتأمني الطريان وكذلك وثائق التأمينات الهندسية وتأمني الحوادث و  عادة ال طرق ا اهم 

 قابة عىل منشات التامني.واألرشاق والر 
	

7 

	
	العمل التطوعي

 
	الجهة 	نوع التطوع 	إىل 	من #	

	الخرب اململكة العربية السعودية 	Qtechالرشكة الصناعية  إعادة تأهيل املؤسسات و تحسني مستوى 
	جودة منتجاتها و خدماتها

	ه01/11/1437 	ه01/9/1437 	

 
 

تقنية  الشخصية (الحاسب,  واملهارات  الخ)الكفاءات   . . لتقنية  ا  املعلومات, 

	1  الجودة  إدارةالتميز يف 
	الربمجيات ذات الصبغة العلمية إحداثالتميز يف  2	

	
 

تحديث  آخر 

.18/05/2017	


