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 الدرجات العلمية:
                      م.2007، ديسمبر ريكيةاألم الواليات المتحدة ،  ، نيويورك ، باتسدام الدكتوراه من قسم الهندسة المدينة والبيئة بجامعة كالركسون    
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 الخبرات العملية:
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 مجاالت االهتمام واالبحات:
 ي للمواد والمنشاءات الخرسانية.الديمومة والتآكل البيئ 

  .صداء الحديد في الخرسانة المسلحة 

 اإلضرار والديمومة الميكانيكية للمواد والمنشاءات. 

 السيطرة الذكية للمباني والمنشاءات. 



 المباني الطينية. 
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 :االنجازات والجوائز والتكريم

 م.2007-2004كمساعد بحث وتدريس  –نيويورك  –باتسدام  –الحصول على منحة جامعة كالركسون االمريكية     

 م.2007-2004لطالب المتفوقين لدراسة الدكتوراة في امريكا الحصول على منحة مؤسسة الصندوق الخيري ل   

 م.2002الحصول على شهادة تفوق دراسي وشكر من السفارة اليمنية في األردن     

 م.2003-2002الحصول على منحة جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية كمساعد بحث    

 م.2003-2001في االردن  فوقين لدراسة الماجستيرالب المتالحصول على منحة مؤسسة الصندوق الخيري للط   

 م.1998 ،  والتكنولوجيا األردنية العلوم الحصول على المركز األول على دفعة البكالوريوس من جامعة   

 من منظمة    م  ، منحة1997  يوليو  -  الحصول على دورة تدريبية في مركز الدارسات للتكنولوجيا التطبيقية ، مدريد ، اسبانيا ، يونيو  

 االيستا العالمية.  

 م.1998-1992لوريوس في االردن االحصول على منحة الدولة للدراسة البك   

 م.1991على مستوى الجمهورية اليمنية  ،  العامة الثانويةفي  الحصول على المركز التاسع   

 

 الدورات التدريبية والمهنية:

 م.2016حضرموت، اليمن،  ،المكال ، مركز التطوير االكاديمي، جامعة حضرموت،مواصفات المقرر الدراسيدورة  مشاركة فيال  

 م.2015حضرموت، اليمن،  ،المكال مهارات التدريس الفعال، جامعة حضرموت،دورة في  مشاركة فيال  

 م.2014حضرموت، اليمن،  ،المكال ، تنظيم رؤية للحياة ومؤسسة العون للتنمية،(MAP)تقييم االداء االداريدورة في  مشاركة فيال  

-26-اليمن  –حضرموت  –المكال  –المشاركة في ورشة عمل بعنوان " توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الهندسة الكيميائية "   

 .م2012يوينو  28

دية ، جامعة الملك فهد والتطبيقات، المملكة العربية السعو المبادئ ،المنشات الخرسانية المسلحة وإصالحدورة في تقييم  مشاركة فيال  

 م.2010

حضرموت، اليمن،  ،المكال ورشة عمل "القيادة االدارية الفعالة"، تنظيم مؤسسة الصندوق الخيري للطالب المتفوقين، مشاركة فيال  

 م.2009

 م.2004كالركسون األمريكية بجامعة  للتدريس المعيدين إعداددورة في  مشاركة فيال  

 م.2002 األردنق دراسي وشكر من السفارة اليمنية في شهادة تفو مشاركة فيال  

 م.2001 ، جامعة العلوم والتكنولوجيا  ،  األردن  ، إربد  ،   Matlab   ،IEEEدورة في استخدام برنامج  مشاركة فيال  

 م  ، منحة من منظمة   1997  يوليو  -  دورة تدريبية في مركز الدارسات للتكنولوجيا التطبيقية ، مدريد ، اسبانيا ، يونيو مشاركة فيال ا  

 االيستا العالمية.  

 م.1997،  األردن  ،  إربد ، للكمبيوتر ،  مركز القمة    ++Cدورة في برمجة الكمبيوتر باستخدام لغة البرمجة  مشاركة فيلا  



 م.1994،  جامعة اليرموك ، األردن ، إربد ، ACCESS  ورة استخدام برنامج  د مشاركة فيال  

 م.1994،  جامعة اليرموك ،  األردن  ،  إربد  ، AutoCAD دورة الرسم باستخدام الكمبيوتر  مشاركة فيال  
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 م.1990للكمبيوتر ،  اليمن ،  الحديدة  ،  اجرشمر كز  دورة مقدمة في الحاسوب ، مشاركة فيال  

 ثة مستويات(.م ) ثال1989  - م 1988دورات اللغة االنجليزية في المعهد القومي للغات ،  اليمن  ،  الحديدة ،  مشاركة في ال  
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. 

 والمحاضرات العامة:المؤتمرات والندوات 

    "  ،   م2000فرنسا  ، سبتمبر  ،  نانتس  ،  المؤتمر الدولي في زحف وانكماش وديمومة الخرسانة والمنشاءات الخرسانية -

   .في بين انكماش الخرسانة وانتشار الرطوبة في الخرسانة"  االزدواجى التأثير

 "السيطرة الذكية المهجنة للمباني ،  م 2005، ديسمبر   يات المتحدة األمريكيةالوال،  ، نيويورك   باتسدام  ،  جامعة كالركسون -

 ". القواعد المعزولة باستخدام الشبكات االصطناعية العصبية ذات         

  ،   م2006يونيو 6  - 14، كندا   مونتريال ،  المؤتمر الدولي في الحسابات واتخاذ القرارات في المباني والهندسة  -        

 . النتشار الرطوبة في الخرسانة" العددية  "المحاكاة        

 " فحوصات عملية وعددية على  ،   م2007، مارس  الواليات المتحدة األمريكية ،  ، نيويورك  باتسدام  ،  جامعة كالركسون -      

 ".المواد الخرسانية المسلحة ديمومة        

. 

 :واد التدريسية في الجامعةالم



 الخرسانة المسلحة النظرية والتصميم         

 الخرسانة المسلحة المتقدمة        

 الخرسانة مسبقة االجهاد        

 ترميم واصالح المنشاءات الخرسانية        

  المنشاءات المعدنيةتحليل وتصميم         

 المنشاءات المعدنية المتقدمة        

 ميكانيكا المواد         

 الميكانيكا الهندسية )االستاتيك(         

 الميكانيكا الهندسية )الديناميك(        

 

 :المجتمعية ات النشاط

 :الخيرية والمؤسسات الجمعيات

 .، اليمنالمكال، حضرموت ،عضوية ونائب مجلس األمناء  بمؤسسة مبادرة الشباب      

 . ، اليمنالمكال، حضرموت ،ريةحضرموت للتنمية البشاللجنة العلمية بمؤسسة عضوية       

 .، اليمنالمكال، حضرموت ، 2016-2009، بمؤسسة الصندوق الخيري للطالب المتفوقينمجلس اإلدارة   ونائب رئيس عضوية      

، المكال ،2016-2009بمؤسسة الصندوق الخيري للطالب المتفوقين،مدير األكاديمية العلمية اللجنة العلمية و  ورئاسة عضوية      

 .، اليمنحضرموت

 

   

 


