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 اخلربة ادلراس يةثنيًا 

 م5109-5101 للعام ادلرايس لدلراسات العلياماجس تري هندسة وراثية من ال اكدميية الليبية  -

 .م0690-0699للعام ادلرايس للتقنية براك باكلوريوس خمتربات طبية من املعهد العايل  -

 اثلثا اخلربة العملية

 س نة مقسمة اكلتايل: 55العملية  اخلربة -

رئيس قسم  ةس ن 00 -س نة خمترب ال حياء ادلقيقة 5 -س نوات معمل الكميياء 9 –س نوات معمل مرصف ادلم  9 -

ورئيس لقسم س نة عضو هيئة تدريس  5 ابلشعبية والبدليةس نوات رئيس خمازن اخملتربات الطبية  9 –خمتربات 

 .بلكية الطب البرشي جامعة صرباتة والامتحاانتادلراسة 

 رابعا التدرج الوظيفي

للعمل بقسم اخملترب ابملعهد القويم  تانتقل التعلميي،صرباتة  مستشفييترب قسم اخمل م ب 0699-10-19بداية العمل  -

 م.0661-16-13لعالج ال ورام /صرباتة يف 

ىل م0669يناير -10من  ابملعهد القويم لعالج ال ورام /صرباتةات الطبية ومرصف ادلم رئيس قسم اخملترب  - -01 اإ

 .م11-5119

ىلم  5119-11-05 ورصمان منرئيس خمازن اخملتربات الطبية بشعبية صرباتة  -  م.5119 مارس اإ

ىل 05م 5119 امخلس من مارسرئيس خمازن اخملتربات الطبية بشعبية النقاط  -  .م5105 -01-19 اإ

ىلم 5105 -01-19من لبدلية صرباتة خمازن اخملتربات الطبية  ورئيسمدير الصيدلية املركزية  - نومفرب -10 اإ

 م.5105



ىلم 5105نومفرب  -10من ال ورام/ صرباتةملعهد القويم لعالج ومرصف ادلم اببية ط رئيس قسم اخملتربات ال   - -51 اإ

 م.13-5106

م 5106-11-13من  بلكية الطب البرشي جامعة صرباتةعضو هيئة تدريس ورئيس قسم ادلراسة واالإمتحاانت  -

 لغاية الآن.

 واملؤمترات الطبية والندوات خامسا ادلورات

 م00/16/5103-10بتارخي  ال ورام / صرباتةاملعهد القويم لعالج يف  وتطبيقاته PCRدورة يف جمال تقنية  -

هتديك ال مان( يف لكية المتريض  ملسة اهامتم .....)حتت شعار حول التثقيف الصحي والوقاية من ال ورام ندوة  -

 م.50/05/5103=51جامعة رست بتارخي 

ية للتدريب الشخيص والتطوير سفراء التمنية العامل  ةدورة تدريبية ابملعهد القويم لعالج ال ورام / صرباتة من أ اكدميي -

-15-51/15بتارخي  Personal Strategic Planingالقيادي بعنوان التخطيط االإسرتاتيجي الشخيص 

 م. 13/5101

 11-51بتارخي  (IRI) دورة تدريبية يف جمال احلاسب الآيل بعنوان )احلكومة االإلكرتونية( ابملعهد امجلهوري ادلويل -

ىل     م.19/5109- 03اإ

دارة اخملاطر البيولوجية )السالمة احليوية وال مان  -  Biorisk Management احليوي(دورة تدريبية يف اإ

Trainer Development Program (BRM-TDP) for Libyan Trainers  من طرف خمتربات

 م.59/10/5109-53بكوالاملبور مالزياي يف الفرتة من  (Sandia National Laboratories) سانداي ال مريكية

دارة السجالت الطبية دورة ابملعهد القويم لعالج ال ورام/صرباتة  - ن )يف جمال اإ يالف ترين اإ من رشكة اإ

 م.5109-05-50االإلكرتونية( ملدة ثالثة أ شهر بتارخي 

 سادسا مشاريع التخرج

رشاف  - مرشوع خترج لنيل شهادة باكلوريوس أ و دبلوم  51طالب أ ي حوايل  59مشاريع خترج لعدد  عىلمقت ابالإ

 .عايل يف جمال اخملتربات الطبية

 واالإنساين سابعا العمل التطوعي

شاركت يف مجيع محالت العمل التطوعي ودورات تدريب للمتطوعني ابلهالل ال محر اللييب فرع صرباتة اليت أ قاهما  -

ىل غاية الآن ومهنا عىل سبيل املثال ال احلرص أ كرث من حةل تربع ابدلم لصاحل  0661الفرتة من س نة الفرع يف  اإ

 فلسطني ومصارف ادلم الليبية خالل ال حداث اليت مرت ومتر هبا بالدان.

 محلت جتميع تربعات ل طفال سوراي. -

 محلت مجع تربعات ال ضايح حتت شعار )من خريك يضحي غريك(. -



دارة اخملاطر والكوارث وانتشال دلورات التدريبية العديد من ا - مكتدرب وحمضار يف جمال االإسعافات ال ولية واإ

 اجلثث.

 اثمنا ال حباث واملنشورات

ودلّي مجموعة من  حبث واحدبدأ ت يف نرش ال حباث بعد انتفايل للعمل جبامعة صرباتة كعضو هيئة تدريس حيث مقت بنرش 

  ال حباث حتت االإعداد والتنس يق لغرض النرش يف القريب العاجل.

 اترخي النرش عدد الصفحات املنشأ   اجملةل النارشة عنوان البحث ت

أ نواع البكترياي املسببة اللهتاب اجلروح  عىلالتعرف  -0

 صرباتة غرب ليبيا عند املريض مبستشفيي
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