السيرة الذاتية Curriculum Vitae
أوالً :بيانات شخصية

Personal Information

االسم:

ليبيا عبود صالح باحويرث

الجنسية:

يمنية

تاريخ الميالد:

1974/10/1

مكان الميالد:

حضرموت – المكالء

عنوان المراسلة:

العنوان :حضرموت -المكال -الغليلة–

Libya Abood Saleh Bahwerith

Name:

Yemeni

Nationality:

1/10/1974

Date of birth:

MUKALLA YEMEN-HADRAMOUT-

Place of birth:

MUKALLA YEMEN-

Address:

وحدة سامي
الحالة االجتماعية:

متزوجة

هاتف:

00967 318256

-HADRAMOUT
Married

Social status:

00967318256

Tel.( private):

فاكس:

Fax:
701348885

جوال:
البريد االلكتروني:

711857256-

711857256 – 701348885

Mobile:

Dr.libya99@outlook.sa

E-mail:

Dr.libya99@outlook.sa

ثانيا ً :المؤهالت
م

Academic Qualification

Graduation years

Country

University

Acad. Degree

سنوات الدراسة ( من – إلى )

بلد الدراسة

الجامعة

المؤهالت ( ترتب من االعلى )

1

2002 – 1998

اذربيجان

اكاديمية اذربيجان

دكتوراة علوم اقتصادية

2

1989 – 1994

ذربيجان

اللقب العلمي:

استاذ مشارك

التخصص العام:

دكتوراة علوم اقتصادية

التخصص الدقيق:

اقتصاد وادارة

للعلوم النفطية
ماجستير اقتصاد مع مرتبة الشرف

اكاديمية اذربيجان
للعلوم النفطية

Associated. professor

Academic Qualification:

Ph.D. economic science

Major specialization:

Economic and

Specific special:

management
القسم العلمي:

مالية ومصرفية

Banking and financing

Scientific department:

اللغات التي يجيدها:

االنجليزية والروسية ولغة االم

English & Russian and

Languages:

العربية
تاريخ االلتحاق بالكلية:

Arabic

جامعة حضرموت – كلية العلوم

2006

االدارية  2006 -م

Faculty:

عدد البحوث

اجمالي عدد البحوث 6

والدراسات العلمية

 -1اعتماد سلة عمالت كأساس مجلة االندلس للعلوم االنسانية

المنشورة:

لتسعيرة النفط ومدى تأثيرها على

Date of employment in

Published studies and
واالجتماعية العدد الثامن – المجلد

research:

 -12اكتوبر 2015م

طلب الدوالر.

 -2العقود النفطية وتجاربها في مجلة جامعة حضرموت – مجلد
بعض الدول النامية الثالث عشر -ديسمبر2016م
-3

إنتاج النفط الخام والصخري مجلة االندلس للعلوم التطبيقية العدد

وأثر التقنيات الحديثة في زيادة الخامس – المجلد  -11ا 2015م
االحتياطيات النفطية.
 -4األطراف المؤثرة على أسعار مجلة جامعة حضرموت – المجلد
النفط وتوازن السوق الثالث عشر – يونيو2016م
OPEC,

¸OPEC

Non-

.)international oil companies
 -5األمن والسالمة في المنشآت مجلة االندلس للعلوم التطبيقية –
النفطية وفاعلية تطبيق المعايير العجد  -6مجلد 13يناير 2017م
واألنظمة

الدولية

(،GHS

. )OSHA
 -6نقل النفط ودور شركات النقل في مجلة االقتصادي الخليجي -مركز
الحفاظ على البيئة لدول الخليج

دراسات البصرة والخليج العربي –

العربي(قيد النشر).

جامعة البصرة – العدد - 30
2016م

عدد الكتب المؤلفة:

واحد

مجاالت تقديم الخبرات

تقييم خطط ومشاريع لوزارة النفط

واالستشارات:

والشركات النفطية.

One

Published books:
Experiences and
consultation:

تقييم البحوث والمشاريع للمؤسسات
والباحثين ولطلبة
الماجستيروالبكالريوس

ثالثاً :الوظائف والمهام

position held

1997-1994م مهندسة اقتصادية ورئيس قسم التخطيط واالحصاء – وزارة النفط والمعادن – حضرموت
2002-1997م باحثة متخصصة في اكاديمية اذربيجان للعلوم النفطية.
2006 – 2002م مدير ادارة التخطيط واالحصاء-وزارة النفط والمعادن –حضرموت.
2016 – 2006م أستاذ مساعد جامعة حضرموت – قسم المالية والمصرفية.
2016م – استاذ مشارك و نائب عميد للشؤون االكاديمية كلية العلوم االدارية.
رابعا ً :مجاالت االهتمامات البحثية
-

Areas of Research Activities

اقتصاديات الصناعة النفطية ( النفط والغاز) واستثماراتها  ،االسواق المالية ،المالية والمصرفية.

خامسا ً :التدريس (أسماء المساقات)

)Teaching (Name of courses

 -مرحلة البكالوريوس-:

B.Sc. level

 اقتصاديات نفط  -اقتصاديات اسماك  -اقتصاد بيئي  -نقل وتخزين المواد النفطية  -اقتصاد كلي وجزئي  -مصارفاسالمية
 االسواق المالية  -عمليات مصرفية. مرحلة الماجستير-:-

M.Sc. level

عمليات مصرفية متقدمة  -مصارف اسالمية.

سابعا ً :العضوية في الجمعيات واالتحادات العلمية

Membership of Scientific Association

Country

Position held

Association

No.

دولة المقر

الصفة (عضو ،رئيس ).........

اسم الجمعية

م

وزارة النفط والمعادن

عضو

جمعية المهندسين الجيولوجيين

1

جامعة حضرموت

عضو

نقابة اعضاء هيئة التدريس جامعة حضرموت

2

ثامنا ً :مساهمات اخرى

)Other contributions (academic and scientific

-

تقييم عدد من البحوث العلمية ألغراض النشر في المجالت العلمية المحكمة.

-

عضو مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي والتعليم المفتوح.

-

عضو المجلس االكاديمي جامعة حضرموت.

-

االشراف والمناقشات العلمية على رساله البحثية.

-

عضو منتدى معهد التدريب النفطي (هبتك).

