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 -جامعة اراسموس -لكيمياء الحياتيهاستاذ مساعد )متطوع( في قسم ا  2002 -2001

 هولندا .              

 

 استاذ مساعد )متطوع( وباحث في قسسم الكيمياء والتقنية الحيوية   2001 -2000

 هولندا.      -وجيةالتكنول جامعة دلفت                               

 

 توم الطبية )كلية التقنية استاذ الكيمياء الحيوية في جامعة الفاتح للع  1989-1997

 ليبيا-طرابلس -الطبية                      

    

 الجزائر. -مدرس مادة الكيمياء والبايلوجي  في ثانوية مسيلة  1983 -1979

 

 

 

 الترقيات والتقديرات:

 

 -طرابلس -محاضر الى درجة استاذ مساعد من جامعة الفاتح للعلوم الطبية ترقية من استاذ .1

 ليبيا.

شهادات كفاءةعلمية وتقدير للجهود في تطوير المستوى العلمي وارساء دعائم الكلية  .2

 ليبيا. -طرابلس -واستحداث االقسام من اللجنة العلمية في جامعة الفاتح للعلوم الطبية

الطبية  جامعة الفاتح للعلوم  ةير المستوى العلمي لطلبة كلية التقنيشهادة تقدير للجهود في تطو .3

 ليبيا. -طرابلس -الطبية

 -من كلية التقنية الطبية  جامعة الفاتح للعلوم الطبية 1997-1989شهادة خبرة للفترة من  .4

 ليبيا. –طرابلس 

 (2)جامعة ذي قار -كتب شكر وتقدير متنوعة من كلية الطب .5

( من وزراء التعليم 3( منها )20عديدة ومتنوعة من جامعة ذي قار )ر كتب شكر وتقدي .6

 العالي والبحث العلمي

 

                            

 

 المهام العلمية واالدارية:

 

لوجية باحث واستاذ مساعد تدريسي للكيمياء الحياتية والتقنية الحيوية في الجامعة التكنو .1

 2002-2000 في هولندا من الطبية وجامعة اراسموس

 ليبيا. -طرابلس-جامعة الفاتح للعلوم الطبيةاستاد مساعد ومدرس لمادة الكيمياء الحياتية  .2

  1997-1989للفترة من 

رئيس قسم المختبرات الطبية في كلية التقنية الطبية ورئيس فرع الكيمياء الحياتية وذلك  .3

 .1997-1989للفترة من 

الكيمياء الحياتية، التغذيه البشرية، الكيمياء  خالل الفترة اعاله  قمت بتدريس المواد: .4

 التحليلية، الكيمياء السريرية

 االشراف على بحوث ومشاريع التخرج لطلبة المراحل المنتهية. .5

 1997-1994مستشار الكيمياء الحياتية في المختبر الطبي القياسي المركزي للفترة من  .6

 ليبيا.-طرابلس



 -كلية التقنية الطبية طرابلس 1993-1989رة من رئيس قسم الدراسة واألمتحانات للفت .7

 ليبيا.

 . 1997-1996عضو لجنة تقيم مناهج الثانويات الطبية في الجماهيرية الليبية للفترة .8

 عميد كلية التقنية الطبية بالوكالة )لفترة قصيرة( طرابلس= ليبيا. .9

في 2013....2009ومن  2007-2004لفترة من رئيس قسم الكيمياء الحياتية والسريرية ل .10

 جامعة ذي قار. -كلية الطب

 للتعاون البيئي. ممثل جامعة ذي قار في مجلس المحافظة  .11

 . 2008-2005جامعة ذي قار للفتره -معاون عميد كلية الطب  .12

 . 2011-2005عضو مجلس جامعة ذي قار ممثال للتدريسين للفترة   .13

 2010-2006 عضو لجنة الترقيات المركزية في جامعة ذي قار للفترة  .14

 ....... -2010جامعة ذي قار للفترة من  -قيات في كلية الطبعضو لجنة التر .15

 .....2018-2005و هيئة تحرير مجلة ذي قار الطبية عض  .16

 .........-2017معاون عميد كلية الطب للفترة من  .17
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