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 والعليا الجامعية المؤهالت

عليه الحصول جهة التخصص المؤهل عليه الحصول تاريخ   

علوم بكالوريس الحيوان علم  طرابلس جامعة   1998 

حيوان علم ماجستير بحرية الفقاريات  طرابلس جامعة   2009 

 التدريبية الدورات

الــــدورة عنوان  المكـــــان التاريخ المدة 

 وندوز برنامج استخدام

98.  

 األحياء بحوث مركز 2000.9.10 أيام 10

 البحرية

الحيوي اإلحصاء  األحياء بحوث مركز 2000.11.14 يوما 17 

 البحرية

 منسق برنامج استخدام

 وورد) الكلمات

2000)  

 األحياء بحوث مركز 2001.1.21 يوما 30

 البحرية

 برنامج استخدام

 اإللكيرونية الجداول

(مبتدئ -إكسل)  

 األحياء بحوث مركز 2001.3.14 يوما 25

 البحرية

 شبكة استخدام

 الدولية المعلومات

 الرصيد مؤسسة 2001.4.15 أيام 5

 العلمية



 نموذج الحياة الوظيفية

 

 األوراق العلمية المنشورة
PHYTOCHEMICAL CONSTITUENTS, CYTOTOXIC 

POTENTIALS AND EFFECTS ON WHEAT GROWTH 

PARAMETERS POSSESSED BY EXTRACTS OF SOME 

SEAWEED COLLECTED FROM THE WESTREN LIBYAN 

COAST 

International Journal of 

Chemistry, Pharmacy 

&Technology vol.3, 

No.5,PP-19-27, 2018 

 األجاج ألربيان المعادن بعض ونسب الغذائية القيمة دراسة

Artemia  salina L., 1758     ليبيا كماش، أبي بسبخة 

مجلة تكنولوجيا الموارد 

 2019زليتن –المائية 

المجلة الليبية لعلوم البحار  التحليل النوعي للعوالق الحيوانية بساحل قرقارش

2019 

 

 التقارير العلمية

البطنان في البحرية الهوائم دراسة عن تقرير 1  2001 

 في الحيوانية للعوالق والكمية النوعية الوفرة دراسة 2

كماش البي الساحلية  المنطقة  
2001 

فروة جزيرة في الحيوانية للعوالق النوعية الوفرة دراسة 3  2009 

 المنطقة في الحيوانية للهوائم النوعية الوفرة دراسة 4

البحرية االحياء بحوث لمركز المقابلة  
2010 

 

(إنترنت)  

انجليزية لغة  warington جامعة 2011 اشهر 3 

بريطانيا في  

 الهوائم تصنيف

 الحيوانية

 لعلوم الوطني المعهد 2012.11.26 أيام 5

 البحار وتكنولوجيا

 (تونس)
 

 المؤتمرات العلمية

 األبيض البحر ساحل في الحيوانية الهوائم

 لليبيا الشرقي المتوسط

 2001تونس -صفاقس


