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 العـلمية: المؤهالت

 البلد الجامعة \الكلية  سنة الحصول عليه لالمؤه

 ليبيا كلية التربية/ جامعة طرابلس 2001 البكالوريوس

 ليبيا االكاديمية الليبية 7002 الماجستير

 ===== ===== ===== الدكتوراة

 الخبرات المهنية:

 جهة العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 إلى من

 7002 - 7009 طرابلس جامعة/ التربية كلية سجامعة طرابل معيدة بقسم االحياء كلية التربية/

 7095 - 7002 المركز الوطني لمكافحة االمراض باحثة طبية

 7095 - 7002 كلية التربية/ جامعة طرابلس عضو هبئة تدريس متعاون 

 7095 - 7090 المركز الوطني لمكافحة االمراض مشرفة معمل أبحاث الطفيليات

 7095 - 7097 المركز الوطني لمكافحة االمراض العلمية لصحيفة اصداء مسئولة عن الصفحة

منسق وعضو في برنامج التعاون بين المركز 
 الوطنى واألكاديمية الليبية

 7095 - 7093 المركز الوطني لمكافحة االمراض

 7095 - 7093 معهد بوسليم لتمريض إعطاء محاضرات عملي في الجينات

 7095من  لية التربية/ جامعة طرابلسك عضو هبئة تدريس قار

 الخبرات التدريسية:

 اسم المقرر رمز المقرر
 الفترة الزمنية

 إلى من

 7001 الى 7002 علم الفقاريات 9

 7001 ربيع وخريف  حيوانائف اعضاءوظعلم  7
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 الدورات التدريبية:

 7099- 7095 – 7099- 7090 علم الخلية والوراثة 3

 7091 الى 7095 علم الالفقاريات 2

 7070الى  7091ومن  – 7001  علم الطفيليات 5

 7092 الى 7099 علم المختبرات 9

 7077 الى 7092 علم االجنة 2

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة

 7003 كلية التربية/ طرابلس يةسدورة تدريبية منهجية تربوية متقدمة في العلوم األسا
 7002 - 7003 جوابيمعهد ال ةلغة انجليزية دور 

 7002 مدرسة القومية العربية دورة معامل العلوم
المركز الوطني لمكافحة االمراض  دورة تدريبية في علم الطفيليات و الحشرات الطبية

التعاون مع وكالة نيمروا لألبحاث/ ب
 مصر

7002 

مراض  المركز الوطني لمكافحة اال دورة تدريبية في علم األحياء الدقيقة
التعاون مع وكالة نيمروا لألبحاث/ ب

 مصر

7002 

المركز الوطني لمكافحة االمراض  دورة تدريبية حول تطوير خدمات مصارف الدم
 بالتعاون مع االتحاد االوروبيطرابلس 

7001 -7093 

المركز الوطنى لمكافحة االمراض  دورة تدريبية في البحوث والمتابعة والتقييم
 -بكنزوبالتعاون مع جامعة جونز هو 

 كلية بلومبرج للصحة العامه

7099 

 7093- 7099 معهد النفط السياحية دورات لغة انجليزية
المركز الوطني لمكافحة األمراض  دورة تدريبة في ضمان جودة الخدمات الطبية

 وبالتعاون مع وزارة الصحة
7097 
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 اللجان المكلف بها:

 الفترة الزمنية المهام اللجنة

 7095الى  7093 رئيس اللجنة لجنة احياء اليوم العالمي للمالريا

 7092خريف  عضو لجنة دليل مشاريع التخرج

 7070خريف  عضو تسيير االمتحانات النهائيةلجنة 

 7079خريف  عضو تسيير االمتحانات النهائيةلجنة 

 الى االن 7070 عضو لمكافحة كورونا/ بكلية التربية اللجنة الفرعية

 المهام اإلدارية:

 التكليفتاريخ  المؤسسة المنصب المهني

منسق الدراسة واالمتحانات بقسم مساعد 
 االحياء

 7070الى خريف  7092ربيع  قسم االحياء/ كلية التربية

 5/2/7070 قسم االحياء/ كلية التربية منسق البحوث واالستشارات بقسم االحياء

بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة اربد    PCRتدريبية عن تقنية   تادور 
 بالمملكة االردنية الهاشمية

7097 -7093- 
7092 

استراتيجيات التدريب  ( TOT )دورة تدريب المتدربين 
   و اساسياته

مركز التدريب الليبي للتميز و 
 االستشارات

7070 

 دورة تدريبية في الطفيليات االستوائية
(Tropical parasitology Coursera ) 

 7070 كورسيرا

المركز األكاديمي العالمي بمدينة  في كيفية كتابة رسالة الماجستير دورة 
 مانشستر بريطانيا

7070 

المركز األكاديمي العالمي بمدينة  في كيفية كتابة األوراق العلمية دورة 
 مانشستر بريطانيا

7079 
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منسق األمن والسالمة بقسم البحوث 
 واالستشارات بالكلية

 9/99/7070 كلية التربية

 9/99/7070 قسم االحياء/ كلية التربية ق الدراسة واالمتحانات بقسم االحياءمنس

 9/7/7077 كلية التربية/ جامعة طرابلس رئيس قسم االحياء

 :  البحوث المنشورة: ) من األحدث إلى األقدم(:اإلنـــتـــاج العــــلمــي

 سنة النشر المجلد العدد جهة النشر عنوان البحث

Malaria in Illegal Immigrants in 

Southern Libya 

Libyan Journal of 

Medical Sciences 
2 5 7079 

Serological study on the prevalence of 

malaria in samples from workers in 

Tripoli, Libya 

المركز الوطني لمكافحة 
 االمراض

9 7 7001 

 الكتب المنشورة:

 سنة النشر دار النشر اسم الكتاب

==== ==== ==== 

 المشاركة في المؤتمرات:

 اسم المؤتمر
 \مكان المؤتمر )البلد 

 المدينة(
 تاريخ انعقاد المؤتمر عنوان البحث

 7009 اللجنة التنظيمية (ليبيا -ذات العماد )طرابلس االمراض المنقولة جنسيا

المؤتمر العلمي األول لألمراض 
 السارية

 7002 بالحضورمشاركة  (ليبيا -سذات العماد )طرابل

لمؤتمر العلمي الثاني لألمراض ا
 السارية  والمتوطنة

 اللجنة التنظيمية (ليبيا -سذات العماد )طرابل

(Serological study on 

the prevalence of 

malaria in samples from 

7001 
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workers in Tripoli, 

Libya). 

 االهتمامات البحثية:

 التخصص الموضوع

 طفيليات المالريا

 وفيروساتطفيليات  الدمامراض 

 الشهادات اإلضافية:

 تاريخ االستحقاق الجهة المانحة نوع الشهادة

==== ==== ==== 

 ل عليها:الجوائز المتحص

 تاريخ الحصول عليها البلد الجهة المانحة نوع الجائزة

==== ==== ==== ==== 

 براءة االختراع:

 التاريخ جهة التسجيل عنوان براءة االختراع

==== ==== ==== 

 الخدمات المجتمعية:

 تاريخ المشاركة مكان المشاركة نوع المشاركة

المشاركة باعطاء الجانب العملي في 
 برنامج رفع كفاءات المعلميين

 7002 التربية / طرابلسكلية 

اعطاء محاضرة توعوية عن االمراض 
 الطفيلية ) المالريا واللشمانيا(

 7001 الجامعي /الخمسالمستشفى 



7 

المشاركة بالتوعية والتعريف باليوم 
 العالمي لاليدز

 7095الى  7090 لخيمة المقامة في ميدان الشهداءا

عن االيدز واالمراض توعوية محاضرة 
 المنقولة جنسيا

 7095 طرابلس/ التربية كلية 

اعطاء محاضرات في برنامج رفع 
 كفاءات المعلميين 

 2019 طرابلس/ التربية كلية 

 7079 - 7070 المركز الوطني لمكافحة االمراض 19متطوع في برنامج مكافحة كوافيد 
 7079 - 7070 لمركز الوطني لمكافحة االمراضا التطوع في برنامج التطعيمات
 العضوية في الجمعيات العلمية:

 التاريخ نوع العضوية مقر الجمعية سم الجمعيةا

==== ==== ==== ==== 
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