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 مية:لعلالشهائد ا
 2008/2013, بريطانيا, برادفورد, جامعة حيوية سريريةكيمياء وة حيوييمياء ك توراهدك. 

 2001/2004, بريطانيا, برادفورد, جامعة الجزئيةيولوجيا بوالحيوية سريرية يمياء كاجستير م. 

  ,1989/1994 جامعة طرابلسكلية الصيدلة, بكالوريس صيدلة.. 

 1985/1988/ ليبيا,  العجيالت, ثانوية عامة القسم العلمي. 

  لمهنية:ات الخبرا
 2019كلية الصيدلة, جامعة طرابلس قسم الكيمياء الحيوية السريرية, ب محاضر ........... 

 2004/2007كلية الصيدلة, جامعة طرابلس قسم الكيمياء الحيوية السريرية, ب ساعد محاضرم. 

 1995/2000كلية الصيدلة, جامعة طرابلس قسم الكيمياء الحيوية السريرية, معيد ب. 

 1994/2000طرابلس / ليبيا  بالصيدليات الخاصة, , يصيدلون بدرجة د.تعام. 

 1994/2000بمستشفى العجيالت العام, العجيالت / ليبيا   يصيدلون بدرجة د.متعا.  

  2004/2007 - 1996/2000الجامعات الليبية و هدامادة الكيمياء الحيوية بالمع تدريسمتعاون في. 

 العلمية: المشاركات
  2001, أسكوتلندا يتكاليدرجامعة أست, عية الكيمياء الحيوية ببريطانياالمؤتمر السنوي لجم, علميةمعلقة. 

  ببريطانيا  عية الكيمياء الحيويةالمؤتمر السنوي لجم, علميةمعلقة Imperial College 2002 لندن. 

  2004 تونس, تونس للعلوم الطبيةؤتمر في معلمية ورقة. 

 , 2005  , ليبياسبها للعلوم الطبيةؤتمر في معلمية ورقة. 

 في مجلة  المشاركة في ورقة بحث علميةBiochemical Pharmacology  2004.01.12تم نشرها 

 . في مجلة  المشاركة في ورقة بحث علميةScientific Reports  2013.01.14تم نشرها 

 :نشةة والمساممات العلميةاأل
 2008/2010يطانيا, رممثل طلبة الدراسات العليا بالبورد الجامعي لجامعة برادفورد, ب. 

  2009رئيس المؤتمر العلمي الثاني للطلبة الليبيين بالجامعات البريطانية. 

  2001/2013 عضؤ جمعية الكيمياء الحيوية ببريطانيا. 

  2004/2013 - 2001/2004 , بريطانيابرادفوردجامعة كلية الصيدلة, , الكيمياء الحيوية في باحثمساعد. 

 ت إضافية: علومام

 هادةش ECDL (األوروبية الكمبيوتر قيادة رخصة), 2004/  2003 ,بريطانيا برادفورد, كلية  

 دراسة اللغة اإلنجليزية من مستوى المبتدئ إلى المتقدم. شهائد متعددة ومتنوعة في 
 المهارات العامة والهوايات:

 والقراءة والكتابة(. ةدثاحم)االستماع وال "اللغة اإلنجليزية: جيد جدا 

 الكمبيوتر: جيد جدا". 

 .القراءة 


