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الذاتيه السيرة  

معلومات شخصيه: أوال  

 

المؤهالت :ثانيا   

مستوي كلية الزراعه  ول عليجيد جدا وبالترتيب األ  عام تقديرب 1991-9901بكالوريوس علوم زراعيه  -

.المذكوره للسنة جامعة طرابلس  

بتقدير عام ممتاز   1997ماجستير علوم زراعيه  -  

 RAE ا لتصنيفوفق في مجال الزراعه  1مصنفه رقم الجامعه جامعه ريدنج )  2007زراعيه  دكتوراه علوم  -   

خبرات عمليه : ثالثا    

  1020ثم محاضر منذ  2001-79ثم محاضر مساعد  1997-1993 معيد أول بكلية الزراعه جامعة طرابلس -

2001 -1997لعليا  وبعض المعاهد ا عاون بجامعة المرقب, جامعة ناصر أستاذ مت -  

     2018-2009 الزيتونة أستاذ متعاون بجامعة -

 -  2013 -2012منسق لجنة توصيف الكادر الوظيفي  بقسم المحاصيل كلية الزراعة  

  -  2014  مكافحة الحشائش قسم المحاصيلمنسق الفريق البحثي بشعبة 

   2017 الكليةالصيفي بقسم المحاصيل وعضو اللجنة بمنسق برنامج التدريب  -

طالبا بجامعة طرابلس وجامعات أخرى 03البكالوريوس أكثر من اإلشراف على مشاريع تخرج -  

  العضويات:

  2008-2001لعلوم الحشائش  الجمعية األوربيةب عضو -

 

   عبد الحميد العالقي موسي الدوكالي االسم :

  1969. 2. 21تاريخ  الميالد 

  جامعة طرابلس -المهنه: عضو هيئة تدريس

قسم المحاصيل   –نباتي  نتاجإالتخصص :   

محاضر -دكتوراه   : األكاديمية الدرجة  

ا بريطاني –جامعة ريدنج  مكان الدراسة:   
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2008-2002  لعلوم الحشائش األوربيةمعية الجب و النمو المبكر المنافسةمجموعه عمل عضو ب -  

اآلن - 1997 ية النبات العربيةجمعية وقاعضو ب -  

اآلن -  1991  ليبيا –نقابة المهندسين الزراعيين  عضو -  

اآلن-1997هيئة التدريس جامعة طرابلس  أعضاء نقابةعضو  -  

اآلن -2017 بكلية الزراعة جامعة طرابلس  لجنة المعشبةعضو   - 

2015 -2014  عضو لجنة السالمة اإلحيائية الليبية  -  

  االن -2013  كلية الزراعة  الدراسات العليا  بقسم المحاصيل عضو لجنة -

  2016-2012عضو اللجنة التأديبية بكية الزراعة  -

االن  -2020كلية الزراعة   ب منسق القسم وعضو لجنة تطوير المناهج -  

المؤتمرات : -  

2001مؤتمر المجلس البريطاني لوقاية النبات  برايتون  -  

2007&  2005&  2003 مؤتمر المجلس البريطاني لوقاية النبات  جالسكو   -  

   2007 -2001جامعة ريدنج  –مؤتمر السنوي حول البذور  -

   1996 جامعة طرابلس كلية الزراعة تنظيم  –الغذائي  األمنالدولي األول حول  مؤتمرال -

2019   جامعة طرابلس لية الزراعةك تنظيم  –الغذائي  األمنحول  الدولي الثالث المؤتمر -  

2015 ( الجامعة في خدمة المجتمع) جامعة الزيتونه  المؤتمر العلمي األول  - 

 التكريمات :

1991لسنه  في ليبيا  للتعليم الشعبية العامة من اللجنة متفوقينعلي قرار تكريم الطلبة ال حاصل -  

.لتأسيس الكلية ( 1996) العيد الثالثين بمناسبة ة جامعة طرابلسفي تاريخ كلية الزراع األوائل تكريم الطلبة شهادة -  

1980 األساسيالمرقب لمرحلة التعليم  توي مدارس شعبيهعلي مس لترتيب الثالث في المسابقة العلميةالحصول علي ا -  

:أخريمؤهالت  رابعا  

.عروض المرئيه,, وورد  إكسيل: استعمال برامج ميكروسوفت مهارات الحاسوب: مستوي متقدم في -  

. بطالقه اإلنجليزية : اللغات التي يجيدها -  

Genstat  &  Endnote & Segma & PCA  - استعمال برامج مستوي متقدم في  


