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  :املؤهالت العلمية
كليمممم  الن ممممدي  ا  دسمممم  ، المممم ال اال مممم  دسمممم  قسمممم     ،مكووووومنت   تووووو  ،دكتوووو     (م2015 – 2011)

 اندونيسيا.   ،باندونق   ، ال اال   ، م هد ب  دا ق للنك الاجي ال

كليممم  الن مممدي  ا  دسممم  ، الممم ال اال ممم  قسممم    دسممم   ،مكوووومنت   توووو  ،موجسوووت   (م2011 – 2009)

 اندونيسيا.   ،باندونق   ، ال اال   ، م هد ب  دا ق للنك الاجي ال

ج م مممم  ، كليمممم  اله دسمممم ، المممم ال اال مممم  قسمممم    دسمممم   ، فووووات  ووووو  ،بكوووووو      (م2001 – 1997)

 ليبيا.   ،سرت  ،النحدي

 ليبيا.   ،سبها ،تمنهنت   ،مدرس  عمر ب  عبدال  ي  ،ثو   ةتعومة (م1978–1976) 

 :براعة االختراع / االكتشاف
كت  توووو ت وووو فاتمووونت كتشوووويتم وووو تبب ووو كتقب عووو نتكباووونتك م وووو  تثوووو   تو  وووود 2021

   وصخ  ت و س ب ةت  وك ب   ة
، تمممممممممممماجورا ، مركممممممممممممن الة ممممممممممممو  الصممممممممممممناعية –مكتممممممممممممن ايلكيممممممممممممة الصممممممممممممناعية فمممممممممممم  تممممممممممممم تشمممممممممممم ي  ه اا ك  مممممممممممما  

 (م 4/4/2021م(  بتاريخ   ) 5548/2021رقم ) ت ت طرابلس ، ليبيا، 

خل وووةتبصووو  ةتصوووي  كتوت و ووودت وبخوووو تع ووودتد جوووةتبووو   كت  وووياتعووووو ت ختووو   ت 2015
توتشبعتوا و ت وخصو صت وب   ةتأث وءتبانت وبخو  

-KRتممممممممممممممممم تشممممممممممممممممم ي  هممممممممممممممممم ا ا قمممممممممممممممممم ا  فمممممممممممممممم  مركمممممممممممممممممن الة مممممممممممممممممو  الوطنيمممممممممممممممممة بكوريمممممممممممممممما ا  نو يمممممممممممممممممة ت مممممممممممممممممت رقمممممممممممممممممم )  

20160128554-A.   (   بتاريخ  )ت ت اسم :  28/04/2015 ) 

 ) Apparatus and method for analysing interfacial properties of oil( 

، تممممممماجورا ، طمممممممرابلس مركمممممممن الة مممممممو  الصمممممممناعية –مكتمممممممن ايلكيمممممممة الصمممممممناعية  فممممممم   يلهبعمممممممد ذالممممممم  تمممممممم تشممممممم

 (.م 4/4/2021م( بتاريخ )  5547/2021، ليبيا، ت ت رقم ) 

http://www.misuratau.edu.ly/


 

2   | 8 

 

  :املنح الدراسية
ةةةةةةةةامن واالنتةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةةن  الةةةةةةةةةدكتورا لدراسةةةةةةةةةة ة يمنحةةةةةةةةةة دراسةةةةةةةةة (م2015 – 2011) بانمممممممممدونق فةةةةةةةةةد ة صةةةةةةةةةن هندسةةةةةةةةةة امل ة

 ، سياللتكنولوجيا، باندونق، اندوني

سمممممممممممي ونر سممممممممممميو  ، كوريممممممممممما  ممممممممممممن جامعمممممممممممةللقيةةةةةةةةةةةام لبحةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةدكتورا   ثنائيةةةةةةةةةةةةة يمنحةةةةةةةةةةةة دراسةةةةةةةةةةة (م2014 – 2013) 

  ا  نو ية.

 : األوسمة والجوائز
معهممممممممد ، علمممممممم  مسممممممممتو  ا  امعممممممممة لدراسممممممممة الممممممممدكتوراه   ال لتتخوووووووو  تبم تبووووووووةت وشوووووووو ي 2015

 بانودوق، اندونيسيا. ، باندونق للتكنولوجيا

 .مسابقة حفظ الربع من القران الكريم، جامع تمنهنت، سبها،  وت ت بت ال ل 1989

 :كتابة ونشر الكتب العلمية
 The Contribution of "مووونتكتووووبتب  ووو  نتتع وفصووولت وسووووبت ُشووو تموووتتكتوبوووةت  2014

Geosciences to Human Security "الم   حررتمه جامعمة كيوتمو ومعهمد بانمدوكن للتكنولوجيما وك مر ت

 تت(. ISBN 978-3-8325-3113-3، أيانيا ) Logos Verlagمن قة   2011في 

Formation Damage and Permeability Impairment Associated with Chemical and 

Thermal Treatments: Future Challenges in EOR Applications 

 :املحكمة فد املجالت العاملية الورقات املنشورة
 ،طهمممممممران ، جامعمممممممة ايلممممممم  ملهمممممممد للةمممممممم و  وايعمممممممادن،تت  وه دسوووووووةت ومجلوووووووةت و  ب وووووووةتول لووووووو   2014

 .ايملكة العر ية السعودية

A Novel Experimental Method to Generate Steam within a Small 

Optical Cell for Measuring Interfacial Properties 

 . كندونتاريو،أ ،ايركن الكند  للعلوم والتعليم،تمجلةتأببوثت واوقةت  وب  ة 2015

Laboratory Investigation of the Effects of Saturation Steam Properties 

on Interfacial Tension of Heavy Oil and Steam System Using Pendant 

Drop Method. 

 بروكس  ، بل يكا.، مجلةتأسوس وتت واوقةت ومتجددكت تاب اوتهو 2016

A laboratory investigation of the effects of temperature, hardness, 

surfactants and alkaline on oil recovery from carbonate reservoirs using 

spontaneous imbibition tests. 

 .  بيكانةارو, رياو, إندونيسيا ،جامعة رياو اإلسالمية،تمجلةته دسةتاوقةت أل ض 2016

Comparative Study of Using Sea-Water for Enhanced Oil Recovery in 

Carbonate and Sandstone Reservoirs: Effects of Temperature and Aging 

Time on Oil Recovery. 

  نيودلهي، الهند. ،من ورات أب ا  الهند،ت ومجلةت ود و ةتألببوثت وه دسةت وتاب ا ة 2016

Investigating the effect of steam saturation properties on wettability 

through contact angle measurement using a novel experimental 

method 
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 .  بيكانةارو, رياو, إندونيسيا ،جامعة رياو اإلسالمية،تمجلةته دسةتاوقةت أل ض 2019

LABORATORY INVESTIGATION OF A NEW LIBYAN CHEMICAL EOR: 

Impact of GWLI on Relative Permeability, Wettability, Oil Recovery, 

Breakthrough and Fractional Flow 

قسمممممم هندسمممممة الةمممممم و  ، مجلوووووةت وبتووووو  لت تك  و ج ووووووت واوقوووووةت وب    وووووةت أل  ووووو ة 2020

 ، اندونيسيا. يوجياكارتا، ية ب امعة بيمةان ونان الوطن

An Experimental Investigation the Optimum of Salinity and Ph of Sea-

Water to Improve Oil Recovery from Sandstone Reservoir as A 

Secondary Recovery Process 

 :املؤةمرات العامليةفد  املنشورةاملشاركة و الورقات 
ممانر وون الوطن مووورتم ت وخ  وووي،ت ومووورتم ت ومبلووو ت وكووو   ت وووو ا   2013 يمممة فمممي ، جامعمممة كم

  .ت اك يون ، كوريا ا  نو ية

Steam-Induced Wettability Alteration through Contact Angle 

Measurement: a Case Study in Duri Field, Indonesia 

، جامعمممة سمممي ونر سممميو  ، كوريممما  مووورتم ت و ب وووع،ت ومووورتم ت ومبلووو ت وكووو   ت وووو ا   2013

  ا  نو ية.

A Success Story in a Plan of Development Study: Increasing Recovery of 

Sandstone Reservoir by Water Injection in Indonesia 

 تتKSMERموووورتم ت وخ  ووويت ومشووووت  تووووو ت،ت ومووورتم ت ومبلوووو ت وكووو   ت ووووو ا   2014

KSRMتت KSEGتت MIRECOت  KNOC  ، منت ممممممممممممممممع جنيممممممممممممممممر  ملينمممممممممممممممميكس فممممممممممممممممي جنيممممممممممممممممر  جي ممممممممممممممممو

  ، كوريا ا  نو ية.

Pendant Drop Method for the Determination and Visualization of 

Interfacial Tension of Heavy Oil/Steam Under Reservoir Condition  

، جامعمممة داي مممون  KIGAMمووورتم ت و ب وووعتوووو ت،ت ومبلووو ت وكووو   ت وووو ا  ت ومووورتم  2014

 ، داي ون ، كوريا ا  نو ية.

Investigating the Effect of Saturated Temperature and Pressure on 

Interfacial Tension Using the Pendant Drop Method  

 ينة الكويت ، الكويت.، مد  ود و تول   تت وثا لةتSPEمرتم ت وم  ضت  و 2014

Steam-Induced Wettability Alteration through Contact Angle 

Measurement, a Case Study in X Field, Indonesia  

 ، مدينة الكويت ، الكويت.  ود و تول   تت وثا لةتSPEمرتم ت وم  ضت  و 2014

A Comprehensive Investigation of WASP Application in Heavy Oil Using 

Response Surface Methodology  

جامعممممممة بيمةان ونممممممان الوطنيممممممة ، مدينمممممممة ،تم وووووو ضت أل ضت علوووووو  ت وب  ووووووة وموووووورتم ت  و 2018

 يوجياكارتا ، إندونيسيا.

Discover of GWLI as chemical flooding using SIT: experiment and 

analysis on key influence factor for oil recovery improvement  

https://journal.uir.ac.id/index.php/JEEE/article/download/2234/2112
https://journal.uir.ac.id/index.php/JEEE/article/download/2234/2112
https://journal.uir.ac.id/index.php/JEEE/article/download/2234/2112
https://www.researchgate.net/profile/M_A_Naser_Naser/publication/346463291_An_Experimental_Investigation_the_Optimum_of_Salinity_and_Ph_of_Sea-Water_to_Improve_Oil_Recovery_from_Sandstone_Reservoir_as_A_Secondary_Recovery_Process/links/5fc37cdba6fdcc6cc67f4f8b/An-Experimental-Investigation-the-Optimum-of-Salinity-and-Ph-of-Sea-Water-to-Improve-Oil-Recovery-from-Sandstone-Reservoir-as-A-Secondary-Recovery-Process.pdf
https://www.researchgate.net/profile/M_A_Naser_Naser/publication/346463291_An_Experimental_Investigation_the_Optimum_of_Salinity_and_Ph_of_Sea-Water_to_Improve_Oil_Recovery_from_Sandstone_Reservoir_as_A_Secondary_Recovery_Process/links/5fc37cdba6fdcc6cc67f4f8b/An-Experimental-Investigation-the-Optimum-of-Salinity-and-Ph-of-Sea-Water-to-Improve-Oil-Recovery-from-Sandstone-Reservoir-as-A-Secondary-Recovery-Process.pdf
https://www.researchgate.net/profile/M_A_Naser_Naser/publication/346463291_An_Experimental_Investigation_the_Optimum_of_Salinity_and_Ph_of_Sea-Water_to_Improve_Oil_Recovery_from_Sandstone_Reservoir_as_A_Secondary_Recovery_Process/links/5fc37cdba6fdcc6cc67f4f8b/An-Experimental-Investigation-the-Optimum-of-Salinity-and-Ph-of-Sea-Water-to-Improve-Oil-Recovery-from-Sandstone-Reservoir-as-A-Secondary-Recovery-Process.pdf
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 :الورقات املنشورة فد املجالت املحلية الدولية املحكمة
  كلية الهندسة، جامعة مصراته.،  ومجلةت ود و ةتوله دسةت تك  و ج وت وم ل موت 2014

Laboratory Studies of the Phase Microemulsions between Oil, 

Gaberoun Lake Water, and Surfactant Systems by using Phase Behavior 

Test.  

 :الورقات املشاركة و املنشورة فد املؤةمرات املحلية

2016 

  ليبيا.، مدينة طب ق ، جامعة طب ق ، د و ت أل لتول ل  ت  وتك  و ج و ومرتم ت و

A Laboratory Investigation of the Effects of Temperature, Hardness, 

Surfactants, and Alkaline on Oil Recovery from Carbonate Reservoirs 

Using Spontaneous Imbibition Tests 

2018 

  ليبيا.، مدينة سبها، جامعة سبها،  ت و لم ت أل لتوله دسةت  وب  ة ومرتم

Improving Recovery from Oil Sandstone Reservoir by Re-inject of 

Produced Water by Using Eclipse_E300 Software 

2018 

 ليبيا.، مدينة سبها، جامعة سبها،   ومرتم ت و لم ت أل لتوله دسةت  وب  ة

Effects of Temperature and Aging Time on Oil Recovery in Carbonate 

and Sandstone Reservoirs using Sea-Water 

2018 

 ليبيا.، مدينة سبها، جامعة سبها،   ومرتم ت و لم ت أل لتوله دسةت  وب  ة

Study of Some of the Petro-physical Properties of the Reservoir Rocks of 

Oil Wells by Using Well Logging in Nasser and EL-Thady Fields (Sirte 

Basin - Libya) 

  :املنجزة البحوث العلمية
 كلية الهندسة، جامعة مصراته.قس ته دسةت و فات  ويو ،ت 2021

Driving Mechanisms Estimation using MBAL Software “A Case Study of 

Libyan Oil Fields” 

 كلية الهندسة، جامعة مصراته. قس ته دسةت و فات  ويو ،ت 2018

An experimental investigation the optimum of salinity and ph of sea-

water to improve oil recovery from sandstone reservoir as a secondary 

recovery process  

 .جامعة سبها،  كلية العلوم،تقس تعل  ت أل ض 2017

ت6دراسة خواص الصخور املكنية باست دام تسجيالت االبار لحقلي ناصر والتحدي باالمتياز 

 .كلية الطاقة والتعدين، جامعة سبهاقس ته دسةت و فات  ويو ،ت 2017

Improved Oil Recovery by Spontaneous Imbibition of Gaberoun Water 

Into Carbonate and Sandstone Reservoir: Effects of “Temperature and 

Aging Time” 

 .كلية الطاقة والتعدين، جامعة سبهاقس ته دسةت و فات  ويو ،ت 2017

Improved Oil Recovery by Spontaneous Imbibition of Gaberoun Water 

with Change pH and Salinity for Short and Long Period of Aging Process 
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for Carbonate and Sandstone Reservoirs. 

ت.كلية الطاقة والتعدين، جامعة سبهاقس ته دسةت و فات  ويو ،ت 2016

A Laboratory Investigation of The Effects of Temperature, Aging Time 

With Sea Water on Oil Recovery From Carbonate and Sandstone 

Reservoirs Using Spontaneous Imbibition Tests. 

 .كلية الطاقة والتعدين، جامعة سبهاقس ته دسةت و فات  ويو ،ت 2016

Laboratory investigations of the Phase Microemoulsion System 

between Oil and Surfactant, 

 .كلية الطاقة والتعدين، جامعة سبها و فات  ويو ،تتقس ته دسة 2016

Relative Permeability, Recovery Factor, Breakthrough and Fractional 

Flow Estimation in Gaberoun Water Flooding (GWF) Using Unsteady 

State Method. 

 .اكلية الطاقة والتعدين، جامعة سبهقس ته دسةت و فات  ويو ،ت 2016

Study of Some of the Petro-physical Properties of the Reservoir Rocks of 

Oil Wells by Using Well Logging in Nasser and EL-Thady Fields (Sirte 

Basin - Libya). 

 .باندونق، اندونيسيام هدتبو د  قتولتك  و ج و،ت 2010

Plan of Further Development Study for Meruap Field. 

 باندونق، اندونيسيا.م هدتبو د  قتولتك  و ج و،ت 2010

Reservoir Characterization, Simulation Study, and GGR of Warukin 

Selatan, Warokin Tengah, and Dahor Fields. 

  :خبرات ذات صلة
 عة مصراته. قسم هندسة النفط والغاز، كلية الهندسة، جام،  ستوذتمسوعد (االن –09/2019)

 قسم هندسة النفط والغاز، كلية الهندسة، جامعة مصراته.،           مبو  (09/2019 –08/2018)
 

 قسم هندسة النفط والغاز، كلية الطاقة والتعدين، جامعة سبها. ،     تقس  (08/2018 –11/2017)

(01/2017– 11/2017) 
يممممممممة، كليممممممممة الطاقممممممممة والتعممممممممدين، جامعممممممممة ا س  ممممممممارية العلمتمكتممممممممن الة ممممممممو ت ،           وووووووو مد 

 سبها.
 

  ب امعة بنغاز  ، بنغاز  ، ليبيا.العلمية الة و   تقييم  نة ،             ع  (االن –11/2015)

 ، ليبيا. سبها،  سبهاب امعةالعلمية الة و   تقييم  نة ،             ع  (االن –11/2015)

 نفط والغاز، كلية الطاقة والتعدين، جامعة سبها.قسم هندسة ال، مبو   (08/2018 –09/2015)

(03/2013– 11/2014) 
جامعمممممممة سمممممممي ونر ، هندسمممممممة المممممممنفط والغممممممماز، ث فمممممممي م موعمممممممة ب  يمممممممة فمممممممي معمممممممم  احمممممممببوبوووووووث،ت

ت سيو  ، كوريا ا  نو ية.

(04/2011– 02/2013) 
، قسممممممممممم هندسممممممممممة الممممممممممنفط والغمممممممممماز، معهممممممممممد بممممممممممانونق للتقنيممممممممممة، بممممممممممانونق، موووووووووود  تمسوووووووووووعد

تاندونيسيا.

(03/2013– 11/2014) 
جامعمممممممممة سمممممممممي ونر ، سممممممممميو  ، كوريممممممممما ، قسمممممممممم هندسمممممممممة المممممممممنفط والغممممممممماز، مووووووووود  تمسووووووووووعد

ت ا  نو ية.

(04/2010– 06/2015) 
مممما  ،تمسووووووعدتمووووود  ت ومشووووو    قسمممممم هندسمممممة ايكمممممامن النفطيمممممة والغازيمممممة وتطويرهممممما، م اكم

ت النفط والغاز، معهد بانونق للتقنية، بانونق، اندونيسيا.

تشركة ا  و  للتقنيات النفطية، قنفود ، بنغاز ، ليبيا.مه د تس   لت وبف ،ت (03/2009 –11/2006)
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 :امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومه  انةةةةةةةةةةةةةةةلج
2021   نمممممممممة تقيممممممممميم يسمممممممممابقة التمدممممممممم  العلميمممممممممة ا و ممممممممم ، كليمممممممممة الهندسمممممممممة، جامعمممممممممة  ع ووووووووو  

 الناوية.

2021   ايت ممممممدد  وتطةيقها،جامعممممممة العلمممممممق للطاقممممممات  ايمممممم تمر،   نممممممة الت  ممممممد ية ع وووووو

ت مصراته، ليبيا.

2020   نممممممممممممة لالشممممممممممممرا  علمممممممممممم  امت انممممممممممممات ال ممممممممممممهاد  ال انويممممممممممممة للعممممممممممممام الدرا مممممممممممم ق  ع وووووووووووو  

 م، كلية الهندسة ، جامعة مصراته. 2019/2020

2020  ميعممممممار التكطمممممميط لكليممممممة الهندسممممممة جامعممممممة مصممممممراته حسممممممن معممممممايد     وووووو  توج ووووووة

 مركن الوطنق ل مان ا  ود .

2019   ة لالشممممممممممممرا  علمممممممممممم  امت انممممممممممممات ال ممممممممممممهاد  ال انويممممممممممممة للعممممممممممممام الدرا مممممممممممم ق   نمممممممممممم ع وووووووووووو

 م، كلية الهندسة ، جامعة مصراته. 2018/2019

2018   جامعمممممممممة ايممممممممم تمر المممممممممدو ي ا و  للعلممممممممموم والتكنولوجيممممممممما،   نمممممممممة الت  مممممممممد ية ع ووووووووو ،

 سبها، ليبيا.

2016   حوكمممممممممة ،   نممممممممة الت  ممممممممد ية  جتممممممممما  ا  امعممممممممات الليبيممممممممة لب نممممممممامر المممممممموطني ع وووووووو 

 ااجامعات، جامعة سبها، سبها، ليبيا.

2017  كليمممممممة الطاقمممممممة والتعمممممممدين، جامعمممممممة ل ا لكم ونيمممممممة نووممممممممةايتفعيممممممم     ووووووو  توج وووووووة

 سبها.

2017    اسمممممم يديو متكاممممممم   2،   نممممممة  تنفيمممممم  ومتابعممممممة م ممممممرو  اقامممممممة عممممممدد ع وووووو ت ماوووووو

 بمقر ا  امعة بمدينة طرابلس، جامعة سبها، سبها، ليبيا.

2019  سممممممممممة المممممممممنفط والغممممممممماز،   نمممممممممة ت  مممممممممد ية لليممممممممموم الهند مممممممممم ي عمممممممممن قسمممممممممم هندع ووووووووو ت

 العاشر لكلية الهندسة، جامعة مصراته، مصراته.

 :اهتمامات ةدريسية
   (طرق اإلسم داد اإلضافي) طرق ا ستكالص املحسن للةم و                    

 

  موائع ايكمن  صخور و قواص 

  تطةيقات هندسة ايكامن 

  حفر ايوجه(تقنية اآلبار ا ملقية )ا 

 تقييم قاصية نفط 

 إدار  مكامن 

 معم  سوائ  ا حفر 

   موائع ايكمن  صخور و قواص معم 

 تش يالت اآلبممممممممممممار 

 هندسة إنتاج 

 هندسة الغاز الطةيعي للمكمن 
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   :اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعضوي
  (Society of Petroleum Engineers)  مهند  ي الةم و  جم  ةع  ت  (االن –2013)

 لممممة هندسممممة طاقممممة اار ، جامعممممة ريمممماو اإلسممممالمية، مل، مجلوووو ت وتب  وووو تع وووو ت  (االن –2018)

 بيكانةارو, رياو, إندونيسيا.  

 لمممممممممة الةمممممممممم و  وتكنولوجيممممممممما الطاقمممممممممة ا حراريمممممممممة مل، مجلووووووووو ت وتب  ووووووووو   ع ووووووووو   (االن –2018)

طنيمممممممممممة ، يوجياكارتممممممممممما، اارضمممممممممممية، قسمممممممممممم هندسمممممممممممة الةمممممممممممم و  ب امعمممممممممممة بيمةان ونمممممممممممان الو 

  اندونيسيا.

 ، سبها، ليبيا.ا  يولوجيدن الليبية / ملر  اينطقة ا  نو ية جم  ةتع  ت     (االن –2017)

  :دورات
ملنممدق جولممدن ،   Erasmus ، واوقووةتموونتأجوولتو ب ووو سووتد مةتب وووءت واوود  تتجوو تتجووددت  2019

 .توكس، تولين اي ت 

شمممممركة  .OLGA تتHYSYS  ويوووووو تبوسوووووتخد  ت وسووووواب ةتولووووو فات وم ووووود تتد  كت 2010

 ، معهد بانونق للتكنلوجيا، باندونق، اندونيسيا.  توتا  لالستك ا  وا نتاج

، معهمممممد بمممممانونق شمممممركة توتممممما  لالستك ممممما  وا نتممممماج .  مبوكووووووتت ومكوووووومنت و فا وووووةد  كت 2010

 للتكنلوجيا، باندونق، اندونيسيا.  

، معهممممممممد بممممممممانونق كة توتمممممممما  لالستك مممممممما  وا نتمممممممماجشممممممممر  .  بفوووووووو ت البووووووووو ت و فا ووووووووةد  كت 2009

 للتكنلوجيا، باندونق، اندونيسيا.  

، معهممممممد شممممممركة توتمممممما  لالستك مممممما  وا نتمممممماج، د  كتمشووووووو  عتتاوووووو   ت ووووووو فات  ويووووووو  2009

 بانونق للتكنلوجيا، باندونق، اندونيسيا.  

 ، مالد يا. نانرجنير  بي،  USMجامعة العلوم ايالد ية ،  وليةت ال جل   ةد  كت 2009

 ، اي سسة الوطنية للنفط، طرابلس ، ليبيا.ه دسةت و فات  ويو د  كت 2006

 ، اي سسة الوطنية للنفط، طرابلس ، ليبيا. وليةت ال جل   ةد  كت 2005

 ، اي سسة الوطنية للنفط، طرابلس ، ليبيا. وكمب  ت د  كت 2004

  :األوسمة والجوائز
معهممممممممد ، علمممممممم  مسممممممممتو  ا  امعممممممممة لدراسممممممممة الممممممممدكتوراه   ال لتيتخوووووووو  تبم تبووووووووةت وشوووووووو  2015

 اندونيسيا.  ،بانودوق ، باندونق للتكنولوجيا

 .مسابقة حفظ الربع من القران الكريم، جامع تمنهنت، سبها،  وت ت بت ال ل 1989
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 :مهارات شخصية
 اللغة العر ية اللغة األم

 لغات أخرى 
 الكتابة الت د  الفهم

  القرا  ا ستما 
Spoken 

interaction  

Spoken 

production  
 

 جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا اللغة االنجليزية

 (TOEFL Test of English as a Foreign Languageالتومل  ) 

 جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا اللغة االندونيسية

 شهاد  اندونيسية م لية 

  :مهارات الحاسوب
جيد استكدام ) MICROSOFTحزمة 

ُ
 (WORD ،POWER POINT ،EXCEL SHEETأ

SAFTWEAR ECLIPSE, PIPESIM, Petrel, CMG, and Mbalحزمة  جيد استكدام 
ُ
أ    

 الشبكة العنكبوةية
جيد استكدام 

ُ
 لب يد اإللكم وكي ا  امعي وتطةيقاتهاستكدام اأ

جيد استكدام 
ُ
 .وتيةللة ث عب  ال ةكة العنكة .WWW  استكدام أ

 مهارات أخرى 

 .العم  في ملريق و القدر  عل  التعام  مع اآلقرين

 القدر  عل  التكيف مع الورو  الصعةة أو ايتغد  

 إدار  الوقت و ايوارد ب ك  ممد 

قة
ا
 القدر  عل  ح  اي كالت بطريقة قال
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