
 Curriculum Vitae السيرة الذاتية

 Personal Information أواًل: بيانات شخصية

 

 :Name  د. سعيد سالم سعيد باصالح االسم:

 :Nationality  يمني الجنسية:

 :Date of birth  1968 -ديسمبر 28 تاريخ الميالد:

 :Place of birth  مديرية غيل بن يمين -حضرموت مكان الميالد:

قسم  -كلية الهندسة والبترول -جامعة حضرموت عنوان المراسلة:

-50511المكال ص. ب ) الهندسة البترولية.

50512) 

 Address: 

 :Social status  عازب الحالة االجتماعية:

                            :Tel.( private)  9670532854200 هاتف:

 :Fax  - فاكس:

 :Or +967773801583  Mobile  جوال:

 :Basaleh13@yahoo.com  E-mail البريد االلكتروني:

 

 Academic Qualification المؤهالت: ثانياً 

 

 Graduation years Country University Acad. Degree م

 المؤهالت) ترتب من االعلى ( الجامعة بلد الدراسة لى (إ –سنوات الدراسة) من 

1 2006-2009 ةروسيا االتحادي  موسكو الحكومية  

جيةلالستكشافات الجيولو  

في تكنولوجيا وهندسة اعمال  دكتوراه

 االستكشافات الجيولوجية

2 2002-2004 ةروسيا التحادي  موسكو الحكومية  

جيةلالستكشافات الجيولو  

ات في الجيولوجيا واستكشاف ماجستير

 الخامات المعدنية

3 1992-1997 ةروسيا االتحادي  اكاديمية موسكو  

 الحكومية لالستكشافات

 المعدنية

في تكنولوجيا وهندسة  بكالوريوس

 استكشافات حقول الخامات المعدنيةا

 

 :Academic Qualification  أستاذ مساعد اللقب العلمي:

 :Major specialization  التكنولوجيا البتروليةهندسة  التخصص العام:

  :Specific  special  هندسة حفر ابار النفط والغاز التخصص الدقيق:

 :Scientific department  هندسة بترولية :القسم العلمي

 :Languages  إنجليزي -روسي  –عربي  اللغات التي يجيدها:

 Date of employment in  2014اغسطس 20 تاريخ االلتحاق بالكلية:

Faculty: 

 Published studies and  عدد البحوث والدراسات العلمية 

mailto:Basaleh13@yahoo.com


  :research المنشورة:

 :Published books   :عدد الكتب المؤلفة

تقديم الخبرات مجاالت 

 :واالستشارات

 Experiences and  الهندسة البتروليةفي مجال  

consultation: 

 

 position held والمهام ثالثًا: الوظائف

 

-  

 

 Areas of Research Activities : مجاالت االهتمامات البحثيةرابعاً 

 في مجاالت الهندسة البترولية

 

 Teaching (Name of courses) (سماء المساقاتأ: التدريس )خامساً 

 

 B.Sc. level -مرحلة البكالوريوس: -

1. Reservoir rock Properties  

2. Reservoir Fluid properties. 

3. Properties of Petroleum Fluids  

4. Drilling1 

5. Drilling2 

6. General geology1 

7. General geology2 

 
 M.Sc. level -:الماجستيرمرحلة  -

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 Awards سادسًا: الجوائز

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 Membership of Scientific Association : العضوية في الجمعيات واالتحادات العلميةسابعاً 

 

Country 

 دولة المقر

Position held 

 رئيس .........( ،الصفة )عضو

Association 

 اسم الجمعية

No. 

 م

USA عضو Society of Petroleum Engineers 1 

 Syndicate of teaching staff Yemeni 2 عضو اليمن



 Syndicate of Yemeni Engineers 3 عضو اليمن

 

 

 

 Other contributions (academic and scientific) : مساهمات اخرىثامناً 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Signature التوقيع :

 


