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 مشرف انتاج )شركة الواحة( 

 منسق انتاج )شركة الواحة( 

   الهندسة جامعة صبراتة(محاضر مساعد )كلية 

 : التقدير والتكريم والجوائز 
  2020كلية النفط والغاز بالزاوية خالل مؤتمر الزاوية االول المقام ب تكريم 

 : الوظائف االكاديمية
  2020بالزاوية  النفط والغاز كلية العلمي االول لعلوم االرض والبيئةمؤتمرالالمقامة على هامش  الطالبيةشاريع سابقة التميز للملجنة التحكيم لم
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 ( 2009) ( ,word, excel, PowerPointب )دورة حاسو 

 (. 2013دورة في السالمة المهنية وتقييم المخاطر بتدريبات عملية حقلية )شركة الواحة للنفط 

 

mailto:salemfattouh@gmial.com


 

 : الندوات العلمية وورش العمل
 جامعة صبراتة  2020ورش عمل في ضمان الجودة 
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 2008بمقر شركة المياه والتربة بطرابلس company    Hot engineeringالمحافضة على البيئة من قبل شركةموتمر 
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 :عضوية اللجان المختلفة
يع التخرج في كال من في تقييم مشارعضو   –عضو في اللجنة العلمية  بقسم الهندسة النفطية  –عضو في لجنة الجودة كلية الهندسة صبراتة 

   جامعة صبراتة –جامعة الزاوية 
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 األنشطة التعليمية والتدريسية: 
جامعة   –جامعة الزاوية  –جامعة صبراتة  من في كل  2021الى  2015النفطية والعمليات النفطية من  عضو هيئة تدريس  في مجال الهندسة

   الزنتان

   : اعمال التدريس

 كافة المواد التخصصية بقسم الهندسة النفطية في الجامعات المشار اليها سابقا.تدريس 

 : التفاعل مع الطالب واسلوب تقييم ادائهم
 بالمشاركة اثناء المحاضرة ومدى التزام الطالب الواجبات واعداد البحوث 

 المساهمة في تطوير المقررات وأسلوب التدريس مدى 

------------ 

   : مدى المشاركة في اعمال االمتحانات
 االشراف على االمتحانات النصفية والنهائية في كال من قسم الهندسة النفطية  بكلية الهندسة صبراتة وكلية النفط والغاز بالزاوية  

 : األنشطة الجامعية
 مختلف المجاالت العلمية والعملية وايضا في اللجان المشتركة بين الجامعات ان المشكلة من جامعة صبراتة في االشتراك في العديد من اللج

 : المساهمة في االنشطة الطالبية
 وايضا في االستبيانات التي تهتم بالعلمية التعليمية   تساهم في توصيل المعلومة للطالبالمساهمة في اعداد بعض المطويات التي 

 : في انشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  المشاركة
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 : األبحاث العلمية

• Gas wells deliverability determination using flow after flow test analysis, Journal of Applied Science, Issue (4), 

April (2020), Libya. 
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