
 الذاتيةالسيرة 

 

 د. محمد مصباح محمد صيعان أ.   االسم:   

 طرابلس/ ليبيا  1956/06/20 تاريخ ومكان الميالد: 

 ليبي    الجنسية: 

 متزوج وأب لثالثة أبناء  الحالة االجتماعية: 

 الهضبة الخضراء / طرابلس ليبيا    العنوان: 

  ( mohamedseaan@gmail.com) البريد االلكتروني: 

 لمية:لعالمؤهالت ا

 من كلية الصيدلة جامعة طرابلس / ليبيا  1980الجامعية بكالوريوس في مجال العلوم الصيدلية سنة  اإلجازة

 من كلية الصيدلة جامعة طرابلس / ليبيا  1983دبلوم دراسات عليا في مجال الصيدلة الصناعية سنة 

 يدومن الس 1984ي سنة ئدبلوم دراسات عليا في مجال ممارسات التصنيع الجيد والتفتيش الدوا

 من جامعة سقد بالمجر 1999اإلجازة الدقيقة الدكتوراه في مجال التقنية الصيدلية سنة 

 الخبرات الوظيفية: 

 العامة للصيدلة والمعدات الطبية بوزارة الصحة صيدلي باإلدارة  1988-1980

 والمعدات الطبية  ةعضو اللجنة اإلدارية بالشركة العامة إلنتاج وتركيب األدوي1992-1988  

 مساعد باحث بقسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة بجامعة طرابلس ليبيا  1995-1992

   اإلجازة الدقيقة الدكتوراه طالب دراسات عليا لنيل درجة 1999-1995

 ليبيا / محاضر بكلية الصيدلة جامعة طرابلس 2005-2000

 ليبيا/  دلة جامعة طرابلسيصأستاذ مساعد بكلية ال 2014 2005-

 ليبيا /  صيدلة جامعة طرابلسبكلية الئيس قسم الجودة ر  2013-2012

 ليبيا/  بكلية الصيدلة جامعة طرابلس مشاركأستاذ  2018 2014-

 ليبيا  / بكلية الصيدلة جامعة طرابلسرئيس قسم الصيدلة الصناعية  2015-2017

 ليبيا  /  بكلية الصيدلة جامعة طرابلسية قسم الصيدلة الصناع أستاذ ب        2018- 

 النشاطات المهنية: 

 حضور المؤتمر السابع التحاد الصيادلة العرب / عمان األردن  1981

 طرابلس ليبيا  /م المؤتمر الثالث للصيادة الليبيين المشاركة في تنظي 1982

 ليبيا المشاركة في تنظيم المؤتمر التاسع التحاد الصيادلة العرب / طرابلس  1984

 المشاركة في تأسيس االتحاد العربي لمنتجي األدوية والمستلزمات الطبية / عمان األردن  1986

 ورها في الصناعة الدوائية / عمان األردن حضور ندوة شركة أكديما حول المواد الخام ود 1986

 حضور المؤتمر العاشر التحاد الصيادلة العرب / بغداد العراق 1986

 د العربي لمنتجي األدوية والمستلزمات الطبية / عمان األردن األولى لالتحاحضور الندوة  1987

 ا المشاركة في تنظيم المؤتمر الرابع للصيادة الليبيين / طرابلس ليبي 1988

 حضور الدورة الثانية عشر لمجلس اتحاد الصيادلة العرب / طرابلس ليبيا  1989

 غاربية السابعة / تونس تلبية الدعوة لحضور األيام الصيدالنية الم 1989

 حضور الندوة الثانية لالتحاد العربي لمنتجي األدوية والمستلزمات الطبية / عمان األردن  1990



 التحاد الصيادلة العرب / طرابلس ليبيا  حضور المؤتمر الحادي عشر 1991

 عضو اللجنة العلمية بالمؤتمر الوطني الرابع للعلوم الصيدالنية / طرابلس ليبيا  2003

 عضو مؤسس للجمعية الليبية للعلوم الصيدالنية / طرابلس ليبيا  2004

 الفني االستشاري بكلية الصيدلة / طرابلس ليبياعضو اللجنة العلمية بالمكتب  2005

 المشاركة بالمؤتمر الوطني الخامس للعلوم الصيدالنية / بنغازي ليبيا  2005

 / طرابلس ليبيا رقاب الشعبيةجهاز التفتيش والصالح عضو لجنة خبرة فنية ل 2005

 عضو اللجنة العلمية بالمؤتمر الوطني السادس للعلوم الصيدالنية / مصراتة ليبيا  2007

 لس ليبيا بمركز البحوث الصناعية / طراب 2008المشاركة بمؤتمر الجودة  2008

 ذات العماد طرابلس المشاركة بورشة عمل حول معايير الجودة   2018

 وزارة الصحة طرابلس  جعة القانون الصحي فيما يتعلق بالدواء والصيدلةعضو لجنة مرا 2018

 زائر أو ممتحن خارجي  كأستاذالبيضاء  –مصراتة  -المرقب–الزاوية  -التعاون مع كليات الصيدلة بكل من بنغازي

 خارج ليبيا لمصلحة وزارة الصحة ارات تفتيشية لبعض مصانع األدوية زيو

 العلمية:النشاطات 

 في المؤتمر المجري الثالث عشر للتقنية الصيدلية / هفس المجر   posterمشاركة بمعلق ال 1996

 المشاركة بورقتين علميتين في ندوة وسط أوروبا الثانية حول التقنية الصيدلية / سلوفينيا 1997

  52نشر ورقة علمية في مجلة فارمازيا األلمانية العدد  1997

 دوة الدولية األولى ألبحاث الدراسات العليا / تركيارقة علمية في النعرض شفهي لو 1998

 في المؤتمر الثامن والخمسين التحاد الصيادلة الدولي / هولندا   posterالمشاركة بمعلق  1998

  53زيا األلمانية العدد نشر ورقة علمية في مجلة فارما 1998

 الصناعية  نشر ورقة علمية في المجلة المجرية للكيمياء  1999

 شر ورقة علمية في مجلة تطوير الدواء والصيدلة الصناعية األمريكية ن 2000

 نشر ورقتين علميتين في المؤتمر الوطني الرابع للعلوم الصيدالنية. طرابلس / ليبيا  2003

 المؤتمر الوطني الرابع للعلوم الصيدالنية. طرابلس / ليبيا نشر ورقة مهنية في  2003

 الوطني الخامس للعلوم الصيدالنية. بنغازي / ليبيا لمية في المؤتمر نشر ورقة ع 2005

 ليبيا  بمركز البحوث الصناعية. طرابلس/ 2008نشر ثالثة أوراق بحثية في مؤتمر الجودة  2008

 الكيميائية والصيدالنية األبحاثجلة المشاركة في نشر ورقة علمية في م 2012

 ميائية والصيدالنيةالكي األبحاثجلة المشاركة في نشر ورقة علمية في م 2013

 الصيدالنية والطب حيوية   األبحاثالمشاركة في نشر ورقة علمية في مجلة  2014

 الدولية للعلوم الصيدلية والكيميائية مجلة الالمشاركة في نشر ورقة علمية في  2015

  لية الدولية للعلوم واألبحاث الصيدمجلة الالمشاركة في نشر ورقة علمية في  2016

  والعلوم الصيدلية الطب حيوية األوروبية مجلة الركة في نشر ورقة علمية في المشا 2016

  الصيدلية و يةالطبللبحوث األوروبية مجلة الالمشاركة في نشر ورقة علمية في  2016

  والفيزيائية  العلوم الكيميائية والحيويةر ورقة علمية في مجلة المشاركة في نش 2017

 

 


