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 عضو هيئة التدريسل السرية الذاتية                 

 

 

 البيانات الشخصية:

 ندسة صبراتة كلية اله مكان العمل:                  119850223797الرقم الوطني:           عبدالعظيم بشير سالم عمار االسم:

ان الحصول عليه: التخصص العام ومك                  النفطية  االكاديمي: الهندسةالقسم        محاضر الرتبة العلمية الحالية: 

امعة تيسايد ج\تخصص الدقيق ومكان الحصول عليه: هندسة النفط ال      اجامعة تيسايد بريطاني\هندسة النفط 

 . ابريطاني

 0926844950الهاتف :                             abadaladim.amar@sabu.edu.lyالبريد االلكتروني: 

 اإلنجليزيةاللغة  –االم(  اللغة)ية اللغة العرب اللغات:                                                              أعزباالجتماعية: الحالة 

 

 :املؤهالت العلمية

 بكالوريوس: ةالدرج          الزاوية : اسم الجامعة      ليبيا التخرج:لد ب    هندسة النفط التخصص:     2008 التخرج:تاريخ 

 ماجستير : رجةالد             تيسايد  اسم الجامعة:    بريطانيا التخرج:لد ب   هندسة النفط التخصص:      2015تاريخ التخرج 

 

 لرتبةلالجهة المانحة                      تاريخ الحصول على الرتبة               الرتبة األكاديمية

 لزاوية اجامعة                                                2011                                           معيد 

 جامعة الزاوية                                               2016            مساعد                 محاضر 

 راتة جامعة صب                                              2021                                         محاضر 

 

 العملية:اخلربات  

 2010الي سنة  2009مهندس بشركة الجوف للتقنية النفطية من سنة 

 جامعة صبراتة   –مشاريع تخرج في كل من جامعة الزاوية  علىاالشراف  

 

mailto:abadaladim.amar@sabu.edu.ly
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 :التدرج الوظيفي

 2013الي  2011معيد بقسم الهندسة النفطية بكلية الموارد الطبيعية العجيالت جامعة الزاوية من 

 2017الي  2015رئيس قسم العلوم العامة بكلية الموارد الطبيعية العجيالت جامعة الزاوية من 

  2021الي  2018صبراتة منرئيس مكتب اعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة صبراتة جامعة 

 :التقدير والتكريم واجلوائز

 2019الثاني جامعة صبراتة  يتكريم من قبل المؤتمر الهندس

 :الوظائف االكادميية

  –عضو لجنة الجودة قسم الهندسة النفطية كلية الهندسة صبراتة 

 العلمية بكلية الهندسة صبراتة عضو اللجنة 

 :الدورات التدريبية

 2018صبراتة  ريس جامعةهيئة التد  أعضاءتأهيل ودورة تطوير 

 2020الهندسة صبراتة  كليةدورة التعليم عند بعد 

 الندوات العلمية وورش العمل:

 2020الهندسة صبراتة  الدراسية كليةل لتطوير المناهج ورشة عم

 2019كيفية كتابة الورقة البحثية كلية الهندسة صبراتة  علىورشة عمل 

 املشروعات البحثية:

 –في كل من جامعة صبراتة  2021الى  2016النفطية والعمليات النفطية من الهندسة روع في مجال مش 12االشراف على 

 جامعة الزاوية 

 عضوية اللجان املختلفة:

انات في لجان االمتحعضو  – الهندسة صبراتة العلمية بكليةضو في اللجنة ع –عضو في لجنة الجودة كلية الهندسة صبراتة 

  النهائية بكلية الهندسة صبراتة 

 األنشطة التعليمية والتدريسية:

 2013الي  2011معيد بقسم الهندسة النفطية كلية الموارد الطبيعية جامعة الزاوية من 

 ة جامعة الزاوي –في جامعة صبراتة  1الى حد االن  2016النفطية من الهندسة النفطية والعمليات  تدريس فيعضو هيئة 
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 اعمال التدريس:

و معمل  إضافيطراق استرداد  النفط،مقدمة هندسة  النفط،معدات حقول  الحفر،هندسة عضو هيئة تدريس للمواد 

 .2021الي  2016الزاوية من و جامعة صبراتة جامعة كال من قسم الهندسة النفطية  الحفر فيسوائل 

 التفاعل مع الطالب واسلوب تقييم ادائهم:

 الواجبات واعداد البحوثناء المحاضرة ومدى التزام الطالب ببالمشاركة اث

 مدى املشاركة يف اعمال االمتحانات: 

بيعية الموارد الطوكلية 2021الي  2018من على االمتحانات النصفية والنهائية بكلية الهندسة صبراتة والمراقبة االشراف 

  2013الي  2011 الزاوية منجامعة 

 املساهمة يف االنشطة الطالبية:

ية المساهمة في اعداد بعض المطويات التي تساهم في توصيل المعلومة للطالب وايضا في االستبيانات التي تهتم بالعلم

 التعليمية 

 األحباث العلمية:

 قل سرت التابع لشركة الزويتينة للنفطبح G56-NC74Fللبئر دراسة حساب كمية االسمنت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


