
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التخصص  البلد

  فيزياء  ليبيا

  فيزياء  ليبيا

  لزمنيةالفترة ا

  10/2005 حتى 1999

  .9/2020إلى  10/2005

  .إلى األن 9/2020 

  نموذج السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

  الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
  

  المؤهالت الـعـلـمـيـة

البلد  اســم الجامعـــة  ســنة التخـرج

ليبيا  جامعة طرابلس  1995

ليبيا  جامعة طرابلس  2003

  .الخبرات المهنية

  جهة العمل

  مركز طرابلس الطبي/ قسم الفيزياء الطبية 

  جامعة الجبل الغربي –كلية العلوم 

  جامعة طرابلس –كلية التربية طرابلس 

  .عبدالرؤوف دمحم بلقاسم عقيله

  أستاذ مساعد

  .قسم الفيزياء/ كلية التربية طرابلس / جامعة طرابلس 

  فيزياء

0928831022  

ab.aghila@uot.edu.ly 

  . سوق الجمعة/ طرابلس 

نموذج السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس   

  

الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة: أوالً 

    

 ً المؤهالت الـعـلـمـيـة: ثـانـيـا
  

  الدرجـة

 بكالوريوس

 ماجستير

  

 ً الخبرات المهنية: ثـالـثـا
  

  الوظيفة

  فيزيائي طبي

  عضو هيئة تدريس

  عضو هيئة تدريس

  

  االسم

  الدرجة العلمية

  جهة العمل

  التخصص

  رقم الهاتف

  البريد االلكتروني

  نوانالع
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  .اللجان والمهام اإلدارية: رابعاً 
  

  .2008سنة . لخريجي ثانويات العلوم األساسية) الفيزياء(ضو لجنة إعداد مفردات المقررات الدراسية لدورة رفع الكفاية العلمية ع  1

  .2016عضو لجنة امتحان المفاضلة لقبول المعيدين بأقسام الفيزياء بجامعة الجبل الغربي سنة   2

  .2017جامعة طرابلس سنة / كلية التربية / يزياء عضو لجنة امتحان المفاضلة لقبول معيدين بقسم الف  3

  .2014 – 2012جامعة غريان لسنوات / عضو لجنة االمتحانات بكلية العلوم   4

  .حتى األن 2018عضو هيئة تحرير مجلة الجامعة الصادرة عن جامعة غريان     5

  .جامعة طرابلس/ رئيس قسم الدراسة واالمتحانات بكلية التربية طرابلس   6

  

  

  .األبحاث العلمية المنشورة: خامساً 
  

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان البحث  

1  
Clinical Dosimetry of A Tele-Cobalt 

Radiotherapy Unit 
 2004 مجلة الجامعة الصادرة عن جامعة الزاوية

2  Nasopharyngeal Cancer TMC experience Jamahiriya Medical Journal 2005 

3  

Cancer breast patients presented to department 
of Radiation Oncology, Tripoli Medical Center 

between Jan. 1999 and Dec. 2003 

Jamahiriya Medical Journal 2006 

4  
Density functional theory study of 
substitutional Oxygen in diamond 

طرابلس/ مجلة كلية التربية   2011 

5  

Density functional simulations of vibrational 
modes and heat capacities in diamond using the 

filtration technique 
 مجلة الجامعة الصادرة عن جامعة الجبل الغربي

March, 
2016 

6  
Commissioning and verification of 10 MV 

Elekta Synergy platform Linac photon beam 
لة جامعة بني وليد للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةمج  2017 

7  
Verification of radiation absorbed dose 

calculated by treatment planning system 
 2018 مجلة جامعة غريان

  
  

 ً   .المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية: سادسا
  

  2017الزنتان، ليبيا سنة   .الزنتان –كلية العلوم   المؤتمر األول حول العلوم التطبيقية
محاكاة نظرية دالة الكثافة للثنائيات المعدنية : ورقة بحثية بعنوان 

 القلوية المتشابهة
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 ً   .الدورات التدريبية: سابعا

  مكان وتاريخ الدورة  الجهة المنظمة  اسم الدورة  ت

1  Training workshop on Commissioning and 

Radiation Dosimetry of Elekta linear accelerators.  
Elekta Oncology Systems Ltd.  2002بريطانيا  

2  Training course to operate PRECESE simulator  Elekta Oncology Systems Ltd.   2003ليبيا  

3  Training workshop on Acceptance testing and 

commissioning of radiotherapy equipment. 

International Atomic Energy 

Agency (IAEA) 
  2003ليبيا 

  

 ً   .األنشطة التدريسية: ثامنا

  مكان التدريس  اسم المقرر  

  جامعة الجبل الغربي/ كلية العلوم / قسم الفيزياء   مقدمة في الميكانيكا  1

  جامعة الجبل الغربي/ كلية العلوم / قسم الفيزياء   صوت وضوء  2

  جامعة الجبل الغربي/ كلية العلوم / الفيزياء قسم   عملي صوت وضوء  3

  جامعة الجبل الغربي/ كلية العلوم / قسم الفيزياء   1ميكانيكا   4

  جامعة طرابلس) / طرابلس(كلية التربية / قسم الفيزياء   1فيزياء رياضية   5

  جامعة طرابلس) / طرابلس(كلية التربية / قسم الفيزياء   2فيزياء رياضية   6

  جامعة طرابلس/ كلية إعداد المعلمين طرابلس / قسم الفيزياء   يكا متوسطةميكان  7

  .كلية التربية طرابلس/ ، قسم الفيزياء جامعة الجبل الغربي/ كلية العلوم / قسم الفيزياء   1ميكانيكا الكم   8

  جامعة الجبل الغربي/ كلية العلوم / قسم الفيزياء   2ميكانيكا الكم   9

  جامعة الجبل الغربي/ كلية العلوم / قسم الفيزياء   ميكانيكا متقدمة  10

  جامعة الجبل الغربي/ كلية العلوم / قسم الرياضيات   ميكانيكا تحليلية  11

  جامعة الجبل الغربي/ كلية العلوم / قسم الفيزياء   عملي فيزياء نووية  12

  .كلية التربية طرابلس/ قسم الفيزياء  ،جامعة الجبل الغربي/ لية العلوم ك/ ء قسم الفيزيا  عملي بصريات فيزيائية وفيزياء حديثة  13

  جامعة الجبل الغربي/ كلية الطب   فيزياء عامة إعداد الطب  14

  جامعة طرابلس/ كلية الطب   ميكانيكا عامة إعداد الطب  15

  

 

  

 

 


