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التدريس :
االشراف على مشاريع طلبة المرحلة الرابعة الجل بناء قدراتهم العلمية و البحثية و
كتابة التقاريع باتجاه الصناعة النفطية في الغازية

االتجاه البحثي

تركز بحوثنا في مجال هندسة النفط و الصناعة النفطية و الغازية و باالخص في مجال
 و جريان الموائع المتعدد االطوار من خالل االنابيب, حفر االبار النفطية و الغازية
الشاقوليه و االفقيه و كذلك في مجال انتاج النفط و الغاز
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