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 ةالوظيفيالخبرة 
، مع خبرة ثماني سنوات في فحص  الحرارية الشمسية المتكاملةوالطاقة الطاقة المتجددة وبالخصوص الطاقة الحيوية  أنظمة باحثة في

باإلضافة  سنوات من الخبرة في تحليل خصائص الكتلة الحيوية وتركيبها. 8، مع ونات المواد الحيوية ودراسة احتراقهاوتحليل مك

النطاق التجريبي.  علىل الحراري والتحل، اختبارات نمذجة الحركيةال، ، يمتد مجال خبرتي إلى الدراسات التقنية االقتصاديةإلى ذلك

التفاصيل. من خالل ب واالهتمامقيادة مهارات الالمستوى الجامعي مع لى ع التدريسالخبرة في سنوات من  10، لدي عالوة على ذلك

ضمان جودة  سنوات في 6خبرتي البالغة كما ان  .الهندسية مهنة التدريس شاركت في بناء العديد من المناهج الدراسيةعملي في 

 للطلبة. جودة التدريس وتقديمهمستوى مضافة لقيمة  هياألنظمة التعليمية 

 

 التدريـــس
في قسم هندسة تكرير النفط والغاز من المقررات الهندسية والجامعية  العديد قمت بتدريسمنذ ان التحقت بكلية الفارابي الجامعة 

 :ادرسهاوالزلت 

  الثالثة المرحلة  –هندسة االحتراق 

 الرابعةالمرحلة  – 2الوحدات الصناعية 

  المرحلة الرابعة -3الوحدات الصناعية 

 االولىالمرحلة  –1االنكليزية التقنية اللغة 

  االولىالمرحلة  – 2االنكليزية التقنيةاللغة 

 

 يــاالهتمام البحث
 انظمة الطاقة الحيوية الكتلة الحيوية و 

 تشخيص وتحليل خصائص الكتلة الحيوية 

 احتجاز الكاربون وخزنه 

 الطاقة الشمسية الحرارية 

 الطاقة الشمسية الضوئية 
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