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  التخصص الدقيق: هندسة حفر ابار النفط

 الشهادات االكاديمية:

 م2009 –ماليزيا  -جوهور –جامعة التكنولوجيا الماليزية  –دكتوراه هندسة حفر ابار النفط  -

 م2003 –ماليزيا  -جوهور –جامعة التكنولوجيا الماليزية  –ماجستير هندسة حفر ابار النفط  -

 م1997 –جمهورية مصر العربية  –السويس  –جامعة قناة السويس  –بكالريوس هندسة نفط  -

 االكاديمية:الخبرات 

 م2000 – 1997معيد للفترة من  -

 م2016 – 2009استاذ مساعد للفترة من  -

 حتى االن -2016استاذ مشارك للفترة من  -

 المقررات التي تم تدريسها:

( 3هندسة حفر ) -( 2) هندسة حفر -( 1هندسة حفر ) –خواص موائع المكمن  –خواص صخور المكمن  –مقدمة بترول 

"Directional Drilling "– ( 1هندسة انتاج  " )Well Performance" 

 الخبرات العملية:

حتى – 2016جامعة حضرموت للفترة  –كلية الهندسة و البترول  –نائب العميد لشؤون الجودة و خدمة المجتمع  -

 االن

 م2014- 2013جامعة حضرموت للفترة  –كلية الهندسة و البترول  –رئيس قسم هندسة البترول  -

 م2014 – 2013جامعة حضرموت للفترة  –كلية الهندسة و البترول  –رئيس لجنة الجودة بقسم هندسة البترول  -

 م2016 – 2015جامعة حضرموت للفترة  –كلية الهندسة و البترول  –لجنة الجودة بقسم هندسة البترول عضو  -

 المشاركات في الدورات وورش العمل:

جامعة  –مركز التطوير االكاديمي  –الفريق الواحد و دورة بناء الذات"  دورة تدريبية بعنوان: "العمل بروح -

 م. 2017أغسطس  27حضرموت 

جامعة  –مركز التطوير االكاديمي  –دورة تدريبية بعنوان: "تحليل االحتياجات التدريبية لجامعة حضرموت"  -

 م. 2017مايو  23-20حضرموت للفترة  
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مايو  11-6جامعة حضرموت للفترة   –مركز التطوير االكاديمي  –دورة تدريبية بعنوان: "تدريب المدربين"  -

 م. 2017

جامعة  –مركز التطوير االكاديمي  –دورة تدريبية بعنوان: "تنمية مهارات التفكير االبداعي لدى المتعلمين"  -

 م. 2017ابريل  19-18حضرموت للفترة  

جامعة حضرموت للفترة   –مركز التطوير االكاديمي  –ان: "النشر الدولي للبحوث العلمية" دورة تدريبية بعنو -

 م. 2017يناير  26-28

جامعة حضرموت للفترة   –مركز التطوير االكاديمي  –دورة تدريبية بعنوان: "مواصفات المقرر الدراسي"  -

 م. 2016ديسمبر  20-22

 –مركز التطوير االكاديمي  –(" SPSSصائية للعلوم االجتماعية )دورة تدريبية بعنوان: "برنامج الحزم االح -

 م. 2014ديسمبر  4-2جامعة حضرموت للفترة  

جامعة  –مركز التطوير االكاديمي  –دورة تدريبية بعنوان: "المهارات اللغوية لعضو هيئة التدريس الجامعي"  -

 م. 2014نوفمبر  19-18حضرموت للفترة  

جامعة حضرموت  –مركز التطوير االكاديمي  –" التقويم الدوري للبرامج األكاديميةدورة تدريبية بعنوان: " -

 م. 2013 ابريل 1 –مارس  30للفترة  

جامعة حضرموت للفترة   –مركز التطوير االكاديمي  –دورة تدريبية بعنوان: "الجودة واالعتماد األكاديمي"  -

 م. 2012ديسمبر  10-11

 5-4جامعة حضرموت للفترة   –مركز التطوير االكاديمي  –متقدم"  -و التقويم  دورة تدريبية بعنوان: "القياس -

 م. 2012ديسمبر 

-20جامعة حضرموت للفترة   –مركز التطوير االكاديمي  –أساسي"  -دورة تدريبية بعنوان: "القياس و التقويم  -

 م. 2012نوفمبر  21

جامعة  –مركز التطوير االكاديمي  –أساسي"  -دورة تدريبية بعنوان: "تصميم البرامج و المقررات الجامعية  -

 م. 2012نوفمبر  14-13حضرموت للفترة  

برنامج تطوير البحث العلمي )دلفي(  –ورشة تدريبية بعنوان: "كيفية كتابة مشروع بحث للحصول على تمويل"  -

 م. 2012يوليو  9-8جامعة حضرموت للفترة   –

 –كلية الهندسة والبترول  –ورشة عمل بعنوان: "توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الهندسة الكيميائية"  -

 م. 2012يونيو  28-26جامعة حضرموت للفترة  

)دلفي( + مركز التطوير  برنامج تطوير البحث العلمي –دورة تدريبية بعنوان: "التحليالت االحصائية للبيانات"  -

 م. 2012مايو  9-28جامعة حضرموت للفترة   –االكاديمي 

-25جامعة حضرموت للفترة   –مركز التطوير االكاديمي  –" طرق التدريس الجامعيدورة تدريبية بعنوان: " -

 م. 2012 أبريل 26

عمادة الدراسات العليا )جامعة حضرموت(  –ورشة عمل تدريبية بعنوان: "تطوير البحث العلمي بالجامعة"  -

 م. 2010ديسمبر  19-18للفترة   –بالشراكة مع معهد أثلون التكنولوجي )ايرلندا( 
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