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 الحالة االجتماعية/ متزوج 

 ليبــــي /الجنسية  

 الكريمية  -السواني /في ليبيا   السكنعنوان  

 المؤهالت العلمية والخبرة العملية – ثانياا 

تمت الموافقة على الترقية   24/4/2022تقدمت بطلب الترقية الى استاذ مساعد في  -

 والزلت في انتظار القرار.

دراسة خصائص بعض المركبات الليبيدية المحلية والمستوردة  الورقة الخامسة بعنوان  -

نشرت فى مجلة االصالة )الجمعية ودورها في صناعة الصابون والمنظفات الصناعية.

 (2022مارس  –العدد الثاني  –الليبية لعلوم التربية 

تأثير تسرب المشتقات النفطية من بعض محطات الوقود على جودة الورقة الرابعة بعنوان -

 (2021التطبيقية والتقنية )سبتمبر المياه الجوفية نشرت في مجلة ليبيا للعلوم 

الورقة الثالثة بعنوان )تعيين تركيز الرصاص في بعض انواع الطالء المتوفر في السوق -

 (2018مجلة كلية التربية /جنزور)  نشرت فىالليبي( 

 Electrodeposition of Cu-Ag Alloys Using Ionicالورقة الثانية بعنوان -

Liquid (Ethaline) as Deep Eutectic Solvents 

 (vol. 5, issue 1 Dec. 2018)والتقنية  التطبيقية للعلوم ليبيا نشرت في مجلة



 Electrodeposition of copper–tin alloys using)الورقة االولي بعنوان-

deep eutectic solvents) 

 Transactions of the IMF)في المجلة العلمية   13/4/2016نشرت في             

The International Journal of Surface Engineering and Coatings) Vol. 

94  

 رئيس قسم الكيمياء بكلية التربية جنزور/ جامعة طرابلس  2020 -

 2016انتقلت الى جامعة طرابلس كلية التربية /جنزور  -

 م2/9/2012هيئة تدريس في جامعة الزيتونة بسوق االحد في باشرت العمل كعضو  -

تم ايفادي الي بريطانيا لدراسة الدكتوراه في الكيمياء وتحصلت على الدكتوراه من   م2007 -

 .م5/2012فى   قسم الكيمياء  جامعة ليستر

 وكانت االطروحة بعنوان "دراسة ترسيب السبائك باستخدام ثقنية المحاليل االيونية".   -

 –كلية العلوم االممية سابقاا( جامعة الزيتونة  بجامعة ناصر)م عينت كعضو هيئة تدريس  2006 -

 لتدريس مادة كيمياء عامة وكيمياء تحليلية بالكلية.

ية الطب البشري لتدريس معمل الكيمياء  اشتغلت كمتعاون بجامعة طرابلس كل  م2000 -  1998 -

 .العامة

  –م عينت بالشركة العامة للكهرباء على وظيفة مهندس كيميائي بالشركة 2005 -  1990 -

اشتغلت منصب رئيس وردية بالشركة بمحطة غرب طرابلس البخارية مند بداية تعييني الى غاية 

اج والتحلية كرئيس قسم تم شغلت منصب رئيس قسم بإدارة العامة لالنت –م  2001سنة 

 م.2005الى غاية   2001المعالجات الكيميائية بالشركة العامة للكهرباء من سنة 

كيمياء طبيعية   -تخصص  /جامعة طرابلس -قسم الكيمياء –م درست الماجستير  2003 -  1992 -

 وكان عنوان االطروحة " دراسة الخواص الفيزيائية لثابت العزل لبعض زيوت االساس". -

 .جامعة طرابلس -قسم كيمياء  -درست البكلوريوس  م1990 -  1984 -


