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 ؤهالت العلميةالم

  تقددير  2006ليبيا  –جامعة طرابلس  –(  بستنهشهادة الماجستير  ) علوم زراعية تخصص ,

 عام ممتاز .

  ) تقدير عام جيد. 1982- 1981جامعة طرابلس  –شهادة البكالوريوس ) الجامعية , 

 

 

 الدرجات العلمية 

 ( 2008- 1981)  مساعد باحثمنذ تخرجي  قسم البستنةتعينت ب. 

  (2012- 2008مساعد ) محاضر. 

 ( 2012محاضر - ) 

 

 

 

 النشاط األكاديمي 

 :تدريس المقررات الدراسية التالية 

 . النبات العام 

 علم البستنة أساسيات.  

 محاصيل الخضر إنتاج. 
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 .أصناف الخضر 

 طلبة. مشاريع تخرج األشراف على 

 

 البحوث العلمية 

 صالحة خيرا هلل وآخرون, التأثيرات السلبية لألسمدة النيتروجينية على الصحة .1

 , J Egypt. Acad. Environ. Develop.,11 (3): 197-207 (2010) . 

 

صددالحة خيددرا هلل , تددأثير معددددالت مختلمددة مددت السددماد النيتروجيندددي علددى صددمات المجمدددوع .2

 . الخضري وجودة وإنتاجية والمحتوى الكيميائي لخس الروميت

   , J. Egypt. Acad. Environ. Develop.,13 (3): 195-199 (2012) . 

 

.دراسددة الخددواط اليبيعيددة ل مددار  2013,أسددمام ممتددا  . حسدديت أبددو قددريت ,صددالحة خيددرا هلل. 3

هددذا األصددناف   وتقدددير نسددبة العناصددر ال قيلددة ) الرصدداط والكددادميوم والكددروم( ل مددار أصددناف

 . 782-775( . 11عدد) 28مجلد .المجلة المصرية للعلوم التيبيقية.

 

  ,unifort ,   maxifortث تدأثير ندوعيت مدت اصدوط اليمداطم  .صالحة سدالم خيدرهللا ,دراسدة 4 

عدددد  30للعلددوم التيبيقيددة ,مجلددد , المجلددة المصددرية      falkatoعلددي نمددو وانتاجيددة اليعددم 

2015,9 

 

. صالحة سالم خيرهللا و هشام ابو بكر عيسي تأثير رش محلوط خميرة الخبز علي صقات النمدو 5

 , لم ينشر بعد spuntaالخضري ودرنات البياطس لصنف 

مقارنة طدر  التيعديم وتأثيرهدا علدي انتاجيدة وجدودة محصدوط اليمداطم  . صالحة سالم خيرهللا ,6

 لم ينشر بعد 

 

 

 المهام اإلدارية 

  ( 2012 – 2009منسق الدراسة واالمتحانات بالقسم .) 

 ( 2013منسق لمادة أساسيات البستنة .) 
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 (2015 - 2012) بالقسمالدراسة واالمتحانات في لجنة  عضوا. 

 (  2015- 2013عضوا في لجنة المزرعة . ) 

 ( . 2015- 2013عضوا في لجنة التدريب الصيمي .) 

  ( 2017-2015عضوة في لجنة ظبط االمتحانات  )خريف 

 ( 2016- 2015 منسق الدراسة واالمتحانات بالقسم  

  2018-   2017رئيس قسم البستنة                                      

 

 الشهادات 

  مركدز النهضدة الحدي دة للتددريب  , طدرابلس   -شهادة الرخصة الدولية لقيدادة الحاسدوب-

 , تقدير عام ممتاز  . 2010

        

  9 - المسدددتقبلمدددت مةسسدددة  المددددني (شدددهادة فدددي ) إدارة المشددداريع لمنتمدددات المجتمدددع 

/2012. 

  التخيددديط  ) الندددادي الليبدددي معتمددددة مدددت األكاديميدددة الدوليدددة للتددددريب / كنددددامدددت شدددهادة

  .  2013  (االستراتيجي الشخصي

 

 المؤتمرات والندوات العلمية

    .حضور عدد كبير مت الندوات والمشاركة والمساهمة فيها م اط ال للحصر 

 2006في إنجا  فعاليات المهرجان ال الث لدنيا الورود  ةساهمللممت الكلية  ترشح. 

  تم اختياري للمشاركة في فعاليدات الددورة التدريبيدة ال انيدة لقسدم التنميدة الريميدة برقامدة ورشدة

( تحت شعار الزهور ونباتات الزينة مت اجل بيئدة 4/5/2006حتى  1/5/2006) عمل بتاريخ

 الزراعة.التعاون واإلرشاد بوزارة  جماط بالتعاون مع مكتب أك ر صحة وأك ر

  بمناسددبة العيددد الخمسدديت لتأسدديس كليددة العلددوم تددم اختيدداري للمشدداركة مددع الجمعيددة البيولوجيددة

 5/ 24- 20الليبية إلقامة ورشة عمل ومهرجان الزهور ونباتات الزينة وعسل النحل بتداريخ 

/2007 . 

  ( والتددي أقامهددا 2008/ 28 – 25حضددور ورشددة عمددل بعنددوان ) تهيئددة البيدداطس للتصدددير

 مركز تنمية الصادرات بيرابلس .
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   حضور المةتمر الدولي الرابع حوط ) األفا  المستقبلية للتنميدة المسدتدامة فدي الددوط العربيدة

 بشرم الشيخ ,مصر . 2010/ 12/ 21- 18بتاريخ  واألفريقية(

  أشددرفت عليددة وزارة و أقامتدده كليددة التقنيددة اليبيددةالمشدداركة فددي يددوم الصددحة العددالمي الددذي

الصحة تحت شعار ) راقب ضغيك . تحمي نمسك. تحست صحتك ( وإلقام محاضدرة بعندوان 

 .  20013/ 4/ 7( بتاريخ  الخضروات والوقاية من مرض ضغط الدم)

 


