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 االخرى:و االنشطة التعليمية  الواجبات التدريسية
 ليا و االبحاث و رسائل الماجستيرطالب الدراسات العاالشراف على العديد من  -
 التدريس لمقررات الدراسات العليا للدراسات التمهيدية لطالب الماجستير. -
 بالكلية. ه الميكانيكيةية الخاصة بقسم الهندسسالمساهمة و المشاركة فى اقامة و اعداد العديد من المعامل الهند -
 العلمية بالكلية و القسم.رات المساهمة فى االنشطة و المؤتم -
 مؤتمرات و الندوات الهندسية العلمية المحلية.فى  الحضور و المشاركة  -
 المساعمة فى االنشطة الخاصة بالطالب و رعايتهم و توجيههم من خالل انشطة الريادة و رعاية الشباب بالكلية. -
 التخرج.مشروعات االشراف على العديد من  -
 انشاء قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز فرع شمال جدة  -
 راف على انشاء وتجهيز معامل قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز فرع شمال جدةاالش -
 .عبد العزيز فرع شمال جدة  المشاركة فى اعداد مخططات المبنى الدائم لكلية الهندسة جامعه الملك -
كلية الهندسة امعة الملك عبد العزيز  اعداد المناهج الخاصة بقسم الهندسة الميكانيكية ومطابقاتها لمعايير االعتماد االكاديمى  -

 فرع شمال جدة 
بقسم الهندسة الميكانيكية كلية  .المشرف على الجودة بالقسم واعداد مقرارات القسم العتمادها من قبل هيئة االعتماد االكاديمى -

 جامعة بنها –الهندسة بشبرا 
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