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Curriculum vitae 
 :البيانات الشخصية -1

 الشمامعبد السالم عمار عمران  االسم :

 م 0186/  10/  10تاريخ الميالد : 

 مكان الميالد : مسالته

 بناصر ) الشعافيين ( –عنوان السكن : مسالته 

 الحالة االجتماعية : متزوج

  2651040-0021892 & 3883974-0021891رقم الهاتف : محمول 

  amaralshmam@yahoo.com  & a.alshmam@uot.edu.ly البريد االلكتروني :

 المؤهالت العلمية :  -2

 محاضر : الدرجة العلمية

 .0101دكتوراه جامعة نوتنجهام المملكة المتحدة  -

 .0111ليبيا  -كلية الزراعة  –ماجستير جامعة طرابلس  -

 .0110ليبيا  -كلية الزراعة  –بكالوريوس جامعة طرابلس  -

 المجالت التخصصية : -3

 دكتوراه – فسيولوجيا محاصيل  -

 ماجستير –فسيولوجيا محاصيل  -

 بكالوريوس –إنتاج محاصيل  -

 : طةنشاالالخبرات و -4

 الكمبيوتر وتطبيقاته.

 باوربوينت(. –إكسل  –أوفيس)وورد ميكروسوفت  -

 باوربوينت(. –إكسل  –إنتاج الرسوم البيانية في )وورد  -

 إنشاء وإدارة المستندات الطويلة في ميكروسوفت وورد. -

 إنشاء الملصقات في باوربوينت. -

 Genstatتحليل البيانات إحصائيا باستخدام برنامج  -

 .اللغات

 االنجليزية.  -العربية.            -

 .رات األكاديميةالخب

 (.0100 - 0111جامعة طرابلس  –كلية الزراعة  –تدريس مقررات جامعية )قسم المحاصيل  -

 .0101عضو لجنة المحطات واالبحاث بكلية الزراعة  -

 .0101رئيس لجنة مراجعة ملفات الخريجين بالقسم  -

 .0100جامعة طرابلس من  –كلية الزراعة  –المحاصيل علوم منسق الجودة بقسم  -

 .0101ضو في الجمعية الليبية للغذاء والتغذية ع -
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 مؤتمرات –ورش عمل  –ندوات  -دورات 

 .)حضور( 0101 دورة تصميم التجارب والتحليل اإلحصائي باستخدام الحاسب اآللي ) ايكاردا ( -

كة الممل ـاالكاديمية الدولية للتدريب الشخصي والتطوير القيادي  ـدورة في التخطيط االسترتيجي الشخصي  -

 .)حضور( 0102 ـالمتحدة 

 )مشاركة(. ـ 0108 ـالمملكة المتحدة  ـجامعة نوتنجهام  ـ LINK'16مؤتمر بحوث متعدد التخصصات  -

دورة تدريبية في مجال الزراعة العضوية ونمط التحول العضوي في زيت الزيتون، والمنعقدة بمسالته بتاريخ  -

( GIZبرعاية جمعية الزيتونة التخصصية بمسالته مع المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي ). 0101يناير  01

 )مشاركة(.

وترشيح مواقع كمحميات االنسان والمحيط الحيوي ورشة عمل تدريبية حول تأسيس محمية محيط حيوي  -

 ـ )حضور(. 0101فبراير ـ  8ـ  3ي ـ اليونيسكو ووالمحيط الحي برنامج االنسان)بالشعافيين ـ مسالتة(، التابع ل

 .)حضور( 0100مؤسسة المنارة لالستشارات  ـ دورة تدريبية في )النشر العلمي( -

 األهتمامات البحثية. -5

زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية لتوفير الغذاء بأقل التكاليف مع المحافظة على بيئة نظيفة وصحية وذلك بأستخدام المكافحة 

وتساهم في  يئتنا المحليةب معونموها انباتها  وافقتيجديدة دخال نباتات اقتصادية إكذالك  سميد الحيوي.الحيوية لآلفات وكذلك الت

االستيفيا الغني بالسكر، باالضافة الى  اتغني بالبروتين، ونبات البمبارا التقليل فجوة الغذاء بين االنتاج واالستهالك مثل نب

   بعض المحاصيل النقدية مثل نبات الجاتروفا والهوهوبا كمصدر للوقود الحيوي.

 .حبحا  والمؤلاات العلميةاأل -6

( على إنبات بذور Emex spinosa. تأثير مستخلصات أوراق ضرس العجـوز )(0101)ع.  ،ع ،الشمام -

 01 لد السادس. العدد الثاني: صالمجلة األفريقية للعلوم البيولوجية. المج (.Triticum durumوباذرات القمح )

- 38 . 

 Eucalyptusادي ألوراق أشجار السرول )ض. التأثير الت(0101) .امالشم ،ع، ع .م ،فناص -

camaldulensis( في إنبات ونمو حشيشة النجم )Cynodon dactylon) .المجلة األفريقية للعلوم البيولوجية .

 .02 - 01 : صالمجلد السادس. العدد الثاني

( Eucalyptus camaldulensisسرول ). تأثير طحين أوراق أشجار ال(0100) .القنوني ،م ،أ .ع ،ع، الشمام -

د السابع. المجلة األفريقية للعلوم البيولوجية. المجل .(.Cyperus rotundus  L)ونمو حشيشة السعد  في إنبات

 .10 - 22 العدد الثاني : ص

. تأثير مستويات مختلفة من السماد النيتروجيني في إنتاجية محصول (0100)الزروق.  ،م ،خ .ع ،ع ،الشمام -

 .013 - 061 لثالث عشر. العدد الثالث: صمجلة الجمعية األكاديمية المصرية لتنمية البيئة. المجلد ا .لقمحا

( .Bacillus sp. تأثير البكتيريا المذيبة للفوسفور )(0100)الحجاجي.  ،خ ،م .الحراري ،م ،ح .ع، ع ،الشمام -

 .80 – 10ص  ية. المجلد الثالث. العدد الثاني.. مجلة جامعة مصراتة للعلوم الزراععلى تعزيز انتاجية الشعير

- Alshmam, A, O. (2022). Effect of different bio-fertilizers on growth of wheat. Science & Technology's 

Development Journal (STDJ) Azzaytuna University Agriculture Faculty. 3(3), pp. 191-198. 

- Alshmam, A, O. A. (2022). Effect of Salinity on Seed Germination and Seedling Growth of Bread 

Wheat. Bani Waleed University Journal of Sciences & Humanities. 26(2), pp. 137-143. 


