
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 البيانات الشخصية:

  

 

 

 فتحية المختار سالم المجدوب  االسم الرباعي

 ليبية الجنسية أنثى الجنس 1971 تاريخ الميالد

 9/4/8118 تاريخ الحصول عميها ماجستير الدرجة العممية

 17/3/8188 تاريخ الحصول عميها محاضر مساعد الدرجة األكاديمية

 عمم النبات التخصص األحياء القسم كمية التربية/ طرابمس جهة العمل

 17/3/8188 تاريخ التعيين: عضو هيئة تدريس قار قرار التعيين

 1985848113 الهاتف المحمول

 f.elmagdub@uot.edu.ly الجامعي بريدال
 ليبيا / طرابمس العنوان الحالي

 منوذج السرية الراتية لعضو هيئة تدزيس
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 العـممية: المؤهالت

 البمد الجامعة \الكمية  سنة الحصول عميه المؤهل

 ليبيا كمية العموم/ جامعة طرابمس 1996 البكالوريوس

 ليبيا كمية العموم/ جامعة طرابمس 8118 الماجستير

 / / / الدكتوراة

 :الخبرات التدريسية

 

 رمز المقرر

 

 اسم المقرر

 الفترة الزمنية

 إلى من

/ 

 

العام لطمبة اإلعداديات الطبية بكمية الطب تدريس الجزء العممي لألحياء 
 ) متعاون(البشري وكمية الصيدلة

1999-2002   

 2007-2002  )متعاون(تدريس الجزء العممي لألحياء العام/ كمية التقنية الطبية /      

 2007-2003 معممة )مشرفة معمل اإلنتاج الحيواني( مدرسة الرازي /      

 2020-2019  والعناية الفائقة)متعاون( قسم التخدير  /دقيقة تدريس عممي أحياء  /      

Bio301  8181_ خريف 8181ربيع  (متعاون)تدريس األحياء الدقيقة العام بقسم األحياء كمية التربية/ طرابمس 

Bio301 8188ربيع  )قار( عمم األحياء الدقيقة  

Bio434 8188ربيع  )قار( أساسيات أمراض نبات 

Bio222 8188ربيع  )قار( البيئة أساسيات عمم 
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 الخبرات المهنية:

 جهة العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 إلى من

 8188إلى  8118 كمية التقنية الطبية/جامعة طرابمس مساعد باحث

 إلى اآلن 8188 كمية التربية_ طرابمس / جامعة طرابمس عضو هيئة تدريس

 الدورات التدريبية:

 

 المجان المكمف بها:

 الفترة الزمنية المهام المجنة

 8181خريف  مراجعة أوراق اإلجابة )حسب طمبات الطمبة( لجنة الطعون

 8188ربيع  مراجعة أوراق اإلجابة )حسب طمبات الطمبة( لجنة الطعون

 

 المهام اإلدارية:

 تاريخ التكميف المؤسسة المنصب المهني

 15/3/8188 قسم األحياء كمية التربية طرابمس منسق التوثيق والمعمومات 

 

 تاريخ االنعقاد االنعقادمكان  اسم الدورة

 8118_8111 مركز طرابمس الطبي دورة تدريبية في المختبرات الطبية 

 8113 المعهد العالي إلعداد المعممين دورة إعداد تأهيل المعممين

 8113 مدرسة الرازي دورة تدريبية في مبادئ الحاسب اآللي
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 :  البحوث المنشورة: ) من األحدث إلى األقدم(:اإلنـــتـــاج العــــممــي

 سنة النشر المجمد العدد جهة النشر عنوان البحث
 Pseudomonasدراسة مظاهر البالزميد لبكتيريا 

syringae pv. savastanoi 

 

مجمة مصراتة 
لمعموم 

 الزراعيةالزراعية

 8119  األول

 

 المشاركة في المؤتمرات:

 اسم المؤتمر
مكان المؤتمر 

 المدينة( \)البمد 
 تاريخ انعقاد المؤتمر عنوان البحث

المؤتمر العممي األول لكمية الزراعة جامعة 
 مصراتة 

دراسة مظاهر البالزميد لبكتيريا  مصراتة /ليبيا

Pseudomonas syringae pv. 

savastanoi 

8119 
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