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املؤهالت التعليمية
أغسطس 2018
درجة الدكتوراة يف الهندسة امليكانيكية ،جامعة أكرون ،الواليات املتحدة األمريكية.

أغسطس 2014
درجة املاجستري يف الهندسة امليكانيكية ،جامعة أكرون ،الواليات املتحدة األمريكية.

أغسطس 2009
درجة البكالوريوس يف الهندسة امليكانيكية ،جامعة امللك خالد ،اململكة العربية السعودية.

الخربات األكادميية
فرباير  _ 2021حتى اآلن
عميد خدمة املجتمع والتعليم املستمر جامعة جازان

فرباير 2021
املرشف العام عىل مركز االبتكار واالبداع وريادة االعامل جامعة جازان

مارس 2021- 2019
رئيس قسم الهندسة امليكانيكية ،كلية الهندسة ،جامعة جازان

أغسطس  _ 2018حتى اآلن
أستاذ مساعد ،كلية الهندسة ،جامعة جازان

اكتوبر  _ 2018حتى اآلن
عضو لجنة تحكيم ،أوملبياد ابداع ،مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع (موهبة).

اكتوبر 2017
عضو لجنة تحكم ،انتل الدولية للعلوم والهندسة ،الواليات املتحدة األمريكية.

 _ حتى اآلن2017 اكتوبر
. الواليات املتحدة األمريكية، أوملبياد النمذجة واملحاكاة الدويل،عضو لجنة تحكيم

2018  _ جوالي2014 أغسطس
. الواليات املتحدة األمريكية، جامعة أكرون، كلية الهندسة،مساعد باحث

2011  _ فرباير2009 أغسطس
. اململكة العربية السعودية، جامعة جازان، كلية الهندسة،مساعد محارض

االهتاممات البحثية
 وأداء املواد الهندسية وميكانيكيتها وعمليات تصنيعها،دراسة خواص املواد الهندسية وبنيتها



.وتطبيقاتها
دراسة علم املواد املركبة واملعالجات الحرارية لها باإلضافة لدراسة الخصائص امليكانيكية للمواد املتقدمة



والنانو مواد والتصميم امليكانييك والهنديس وتحليل املشكالت الهندسية وامليكانيكية باستخدام
.الربامج ذات العالقة
.املستدامة واملتجددة وأنظمة طاقة التخزين والهيدروجني/الطاقة الخرضاء
.تحليل وتطوير ومحاكاة ومنذجة العمليات الهندسية وتحسينها يف القطاعات املختلفة
تقنيات التعليم ومصادر التعلم واملنصات التعليمية والفعالية واالثر والتدريب واالحتياج للمهارات واملعارف





.والقدرات كمجتمعات ومنظومات وافراد

)PUBLICATIONS) املنشورات
1.

Alshoaibi, Abdulnaser M., and Yahya A. Fageehi. 2022. "3D modelling of fatigue crack growth and
life predictions using ANSYS " Ain Shams Engineering Journal,Volume 13, Issue 4,
https://doi.org/10.1016/j.asej.2021.11.005.

2. Alshoaibi, Abdulnaser M., and Yahya A. Fageehi. 2022. "Finite Element Simulation of a Crack Growth
in the Presence of a Hole in the Vicinity of the Crack Trajectory" Materials 15, no. 1: 363.
https://doi.org/10.3390/ma15010363

3. Fageehi, Yahya A. 2021. "Two- and Three-Dimensional Numerical Investigation of the Influence of
Holes on the Fatigue Crack Growth Path" Applied Sciences 11, no. 16: 7480.
https://doi.org/10.3390/app11167480
4.

K. B. Prakash, Yahya Ali Fageehi, Rajasekaran Saminathan, P. Manoj Kumar, S. Saravanakumar,
Ram Subbiah, B. Arulmurugan, S Rajkumar, "Influence of Fiber Volume and Fiber Length on Thermal
and Flexural Properties of a Hybrid Natural Polymer Composite Prepared with Banana Stem, Pineapple
Leaf, and S-Glass", Advances in Materials Science and Engineering, vol. 2021, Article
ID 6329400, 11 pages, 2021. https://doi.org/10.1155/2021/6329400

5. Fageehi, Yahya A. 2021. "Fatigue Crack Growth Analysis with Extended Finite Element for 3D Linear
Elastic Material" Metals 11, no. 3: 397. https://doi.org/10.3390/met11030397

6. Rajasekaran Saminathan, Yahya Ali Fageehi, Gunasekaran Venugopal,2021 "Topographical
responses of defense grade 7075 Al/TiO2 composite in Red sea environment" Materials
Today: Proceedings,2021, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.01.358.
7. Alshoaibi, Abdulnaser M.; Fageehi, Yahya A. 2021. "Simulation of Quasi-Static Crack
Propagation by Adaptive Finite Element Method" Metals 11, no. 1: 98.
https://doi.org/10.3390/met11010098

8. Rajasekaran Saminathan, Yahya Ali Fageehi, K.B. Ramalingam, D. Vidhya, D. Bhuvaneshwari,
R. Bala Muthu Manickam, P. Lokesh kumar, AnguRaj Vasudevan,"Investigation on the effect
2
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النشاطات االجتامعية
2020 _2019
جامعة جازان ومؤسسة األمري محمد بن سلامن "مسك "_ نائب املرشف العام


تصميم وادارة وإطالق مبادريت (السعودية تربمج) بجامعة جازان بالرشاكة مع مؤسسة األمري محمد بن سلامن
"مسك".



تنفيذ أكرث من  15برنامج وورشة عمل ومعرض مصاحب لرفع مستوى الوعي بأهمية الربمجة تستهدف طالب
وطالبات جامعة جازان وعدد من مدارس التعليم العام واألرس واملجتمع املحيل.



استفاد منها أكرث من  2500شخص.

2018 _2017
مبادرة مركز امللك سلامن للشباب بالواليات املتحدة األمريكية _ املرشف العام


تصميم وادارة وإطالق مبادريت (من اجل فلوريدا ومن أجل تكساس).



تنفيذ أكرث من  55برنامج ميداين للمساهمة يف الحد من ارضار اعصاري إرما وهاريف بالتنسيق مع وزارة
الخارجية وسفارة خادم الحرمني الرشفني بالواليات املتحدة االمريكية.

2017 _2016
مبادرة مؤسسة األمري محمد بن سلامن "مسك " برنامج اعداد القادة بجامعة هارفرد _املرشف العام


تصميم وادارة وتنفيذ مبادرة ( )US ABROADلطالب مسك بجامعة هارفرد يف برنامج اعداد القادة



تنفيذ أكرث من  7برنامج ميدانية ألكرث من  100طالب مع أبرز منظامت القطاع الثالث مبدينة بوسطن بالواليات املتحدة
االمريكية.

2017 _2014
امللحقية الثقافية بالواليات املتحدة األمريكية _ مدير منظمة املبادرات اإلنسانية الطالبية بامللحقية


تصميم وتنفيذ مبادرات اجتامعية من خالل الطلبة املبتعثني لبناء القدرات وخلق تأثري إيجايب يف بلد االبتعاث.



املساهمة يف برامج ونشاطات قسم الشؤون الثقافية واالجتامعية بامللحقية الثقافية وتفعيل دور األندية
الطالبية وبرامجها امليدانية يف الجامعات االمريكية.

2018 _2013
منظمة  US TO U.Sللمبادرات االجتامعية والعمل اإلنساين بالواليات املتحدة األمريكية _ مؤسس


تأسيس منظمة طالبية تهدف اىل توحيد الجهود الطالبية التطوعية يف بلد االبتعاث وعمل اللوائح والترشيعات
الالزمة باإلضافة لتصميم موقع الكرتوين وتصميم حقيبة من الربامج املتنوعة بإرشاف ودعم ومتكني من
امللحقية الثقافية بالواليات املتحدة األمريكية وتدشينها رسميا يف مطلع عام  2014بالعاصمة واشنطن بالواليات
املتحدة االمريكية.



تصميم وادارة وتنفيذ مبادرات متنوعة ميدانية وتطويرية وبرامج تدريبية لتعزيز املهارات الناعمة واالجتامعية
والقيادية وخلق قوة ناعمة وتعزيز صورة املواطن السعودي املعطاء واملحب للخري.



أكرث من  13000ألف مبتعث شارك واستفاد من برامج املنظمة امليدانية والتوعوية والتدريبية خالل الخمس سنوات
املاضية.



تم تنفيذ أكرث من  840برنامج ميداين يف  43والية أمريكية.



حظيت هذه املنظمة بدعم ومتكني من امللحقية الثقافية وسفارة خام الحرمني الرشفني بالواليات املتحدة
االمريكية ومازالت.



رعى ودعم برامجها ماليا ولوجستيا عدد من الجهات البارزة مثل (مركز امللك سلامن للشباب -مؤسسة مسك
الخريية -وزارة التعليم -امللحقية الثقافية بواشنطن – سفارة خادم الحرمني الرشفني بواشنطن – رشكة تريك
القابضة – جامعة جازان).
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2011 _2009
مخيم النازحني بالحد الجنويب _ رئيس الباحثني لشؤون النازحني
تصميم برامج ثقافية ورياضية واجتامعية للقاطنني يف مخيم النازحني بالحد الجنويب بدعم ورعاية من جامعة



. االف شخص7000 جازان استفاد منها أكرث من
انشاء مركز معلومات لجمع وفرز وتدقيق بيانات النازحني وارسالها للجهات ذات العالقة بالتعاون مع مديرية



.الدفاع املدين بجازان
 مليون ريال كدعم مايل لألرس ومساعدات عينية متنوعة أخرى من12 املساهمة يف حصول املخيم عىل أكرث من



.رجال أعامل وجمعيات ومؤسسات خريية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
. أمرية للمخيم بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة36 التنسيق واإلرشاف لزيارة أكرث من



.اإلرشاف عىل مقر الجامعة باملخيم



الكورسات والورش والدورات التدريبية
استشاري التميز املؤسيسEFQM

CERTIFIED

2021

أخصايئ حوكمة

CERTIFIED

2021

LEAD AUDITORS

WORKSHOP

2020

QUALITY ASSURANCE OF ASSESSMENT

WORKSHOP

2020

دورة إدارة املخاطرRMP

WORKSHOP

2019

دورة إدارة املشاريعPMP

WORKSHOP

2019

EFQM

WORKSHOP

2019

ASSESSMENT IN HIGHER EDUCATION

WORKSHOP – JAZAN UNIVERSITY

2018

LEADERSHIP SKILLS

WORKSHOP – JAZAN UNIVERSITY

2018

WRITING PROGRAM SPECIFICATION

WORKSHOP – JAZAN UNIVERSITY

2018

PROCESS OF CURRICULUM DEVELOPMENT

WORKSHOP – JAZAN UNIVERSITY

2018

KEY PERFORMANCE INDICATOR

ONLINE COURSE

2017

ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION AND SOCIAL CHANGE

ONLINE COURSE

2017

SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

ONLINE COURSE + WORKSHOP

2017

BUSINESS ANALYTICS

ONLINE COURSE + WORKSHOP

2016

PROJECT MANAGEMENT

WORKSHOP – AKRON UNIVERSITY

2015

LEAN SIX SIGMA

ONLINE COURSE + WORKSHOP

2014

LEADERSHIP AND COMMUNICATION FOR THE NON-

ONLINE COURSE

2014

DESAGIN SOCAL INISHATIVE

ONLINE COURSE

2014

تطوع املحرتفني املفهوم والتطبيق

ONLINE COURSE

2014

تصميم املبادرات التطوعية

ONLINE COURSE

2013

AND INFORMATION STRATEGY

PROFIT ORGINIZATION
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العضويات واللجان
رئيس لجنة جائزة جامعة جازان -فرع التميز واإلبداع واالبتكار وريادة األعمال
رئيس لجنة جائزة جامعة جازان -فرع المسؤولية المجتمعية
عضو مجلس جامعة جازان
عضو مجلس عمادة البحث العلمي بجامعة جازان
عضو مجلس معهد البحوث واالستشارات بجامعة جازان
عضو لجنة تسيير العملية التعليمية بجامعة جازان
عضو لجنة حفل التخرج  2020و 2021بجامعة جازان
عضو لجنة مبادرة (مسار) لعمل الدليل اإلجرائي لرؤساء األقسام -جامعة جازان
عضو لجنة الحاالت الطالبية -كلية الهندسة
عضو لجنة تسيير العملية التعليمية بكلية الهندسة خالل أزمة كورونا )- (19-COVIDكلية الهندسة
عضو لجنة التخطيط والتطوير بكلية الهندسة
عضو لجنة إعداد دليل اجرائي تنظيمي لتدريس المقررات ذات الشعب المتعددة بكلية الهندسة
عضو لجنة االختبارات بكلية الهندسة
رئيس لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي بقسم الهندسة الميكانيكية -كلية الهندسة
رئيس لجنة اإلرشاد األكاديمي بقسم الهندسة الميكانيكية -كلية الهندسة
رئيس لجنة المبادرات واألنشطة الطالبية بقسم الهندسة الميكانيكية -كلية الهندسة
رئيس لجنة الشؤون األكاديمية بقسم الهندسة الميكانيكية -كلية الهندسة
رئيس لجنة التخط يط والتطوير واإلحصاء والمعلومات بقسم الهندسة الميكانيكية -كلية الهندسة
رئيس لجنة البحث العلمي واالبتكار بقسم الهندسة الميكانيكية -كلية الهندسة
رئيس لجنة الدراسات العليا بقسم الهندسة الميكانيكية -كلية الهندسة
عضو لجنة التحكيم في أولمبياد ابداع ،مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع (موهبة) ،المملكة
العربية السعودية.
عضو لجنة تحكيم ،انتل الدولية للعلوم والهندسة ،الواليات المتحدة األمريكية.
عضو لجنة تحكيم ،أولمبياد النمذجة والمحاكاة الدولي ،الواليات المتحدة األمريكية.
عضو الهيئة السعودية للمهندسين.
عضو الهيئة السعودية للمهندسين.
عضو الهيئة االمريكية للمهندسين الميكانيكيين.

تحديث  :يناير 2022م
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