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 م2014-2013للفصل الدراسي خریف الجودة  في قسم النبات رئیس قسم  .1
 م.2022خریف  مركز البحوث واالستشارات كلیة العلوم صبراتةرئیس  .2
 م.2022صبراتة لالعتماد المؤسسي خریف قائد فریق معیار البحث العلمي ضمن فریق كلیة العلوم  .3
 .1/8/2021عضو في الجمعیة اللیبیة للبحوث والدراسات العلمیة من  .4
عزل بكتیریا مسببة اللتھابـات المسـالك البولیـة مـن مـرض المعھـد القـومي العناوین:    لنباتاالشراف علي مشاریع التخرج بقسم ا .5

% نبات السـدر والـرتم 10تاثیر مستخلصات االیثانول  -لصات النباتیة علیھاواختبار فاعلیة بعض المستخھ لعالج االورام صبرات 
فعالیـة تثبیطیـة  لمسـتخلص المـائي والكحـولي لنبـات الحنضـل    -والشعال و الحریق و الخروع علي بكتیریـا ممرضـة لالنسـان

ع اللحوم المتواجدة في بعض االسـواق دراسة التلوث البیولوجي لبعض انوا  -والمدادة والترنجیة وعنب الدیب علي فطر الكاندیدا
 .الغذائیة في مدینة صبراتة  

لبعض اقسام المعھد القومي لعالج  للھواء الداخلي   دراسة التلوث البكتیري -:العناوین لبیئةاالشراف علي مشاریع التخرج بقسم ا .6
 المعالجة البایولوجیة لمیاه الصرف الصحي في مدینة صبراتھ. -االورام صبراتھ

دراسة التلوث البكتیري في بعض االسماك المتواجد والمتداولـة   -شراف المشترك علي مشاریع التخرج بقسم الحیوان العنوان:اال .7
 في السوق المحلي في مدینة صبراتھ.

علـم النتباتـات ، علم االحیـاء الدقیقـة الطبیـة، 2، بیئة نباتیة، علم البكتیریا ، علم امراض النبات 1نبات  المواد التي كلفت بتدریسھا:   .8
 العطریة والطبیة. 

 

 
   المؤھالت العلمیة: 

 م 2019. دكتوراه في االحیاء الدقیقة,  جامعة بوترا المالیزیة 1

 م 2010طرابلس  -اكادیمیة الدراسات العلیا جنزور  -. ماجستیر في  علم النبات  2

 م 2001بنغازي  -جامعة قاریونس    -كلیة العلوم  -النبات . بكالوریوس في علم 3

 الخبرة العلمیة:  
 م 2012عضو ھیئة تدریس بقسم النبات كلیة العلوم جامعة صبراتة  .1

الجودة في قسم النبات وعضو ھیئة تدریس متعاون   لمسؤو  ،)مقررات 3(عضو ھیئة تدریس كلیة العلوم صبراتة بقسم النبات  •
 . 2015-2012، یةالتربیة الزاو لدي كلیة
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 )Career oyerviewالمجاالت البحثیة (  

 

 
النباتیـة امـراض  االغذیـة والمستخلصـاتالبكتیریا علـم االغذیـة حفـظ  الطبیة وعلماالحیاء الدقیقة  ھي علمأھم المجاالت البحثیة  •

 .الطبیة والمضادات الحیویة والنباتاتنبات 

 : العلمیة  المجاالت   أھم

1. Molecules. 24, 3095; doi: 10.3390/molecules24173095. . (2019). 
2. Food Research 4 (3) : 738 - 745 (June 2020).  
3.  Journal of Analytical Method in Chemistry. (2021) ( under proceeding) 
4. Journal of Pharmacy and Pharmacology (2021).( under proceeding). 
5. International science and technology journal (30); 1-17. 2022). 
6. Al- Riyadah journal for scientific research and activities .2(2).9.39-61. (2021). 

 2022نوفمبر  2)2( 552)  -37 -25مجلة جامعة السالم الدولیة . .7
 : 2022-2020بحوث مشاریع تخرج تحت عنوان،  3مشرف علي  •

 .الفاعلیة التضادیة لمستخلص المائي والكحولي لنباتات كال من الحنظل والمدادة والطرنجیة وعنب الدیب على فطر الكاندیدا 
  لنبات الخروع والرتم والتقفت والسدر والحریقة على بكتیریا الممرضة لإلنسان. 10دراسة تأثیر مستخلص االیثانول % 
  صبراتة).-الداخلي لبعض اقسام والمرافق العامة للمعھد القومي لعالج األورامدراسة التلوث البكتیري للھواء 

 ر:انیأھم المؤتمرات والسیم

2021 
 
 
 

2018 

1 th International conference of the faculties of sciences, 19-20 December (oral presentation), 
Screening of crude ethanolic extract of nine Libyan medicinal plants for antibacterial activity 
against Staphylococcus aureus and E. coli. مشاركة بورقة عمل 
 43th International conference on Natural Products 2018 ( ICNP) (oral presentation). Penang, 
Malaysia. 22-24 March,2018 :Antibacterial and Antispore  Activities of Tailed Pepper ( Piper 
cubeba L.) Berries  Extracts against  Bacillus  sp 

بورقة عمل عن دراسة تاثیر بكتیري لمستخلص نبات الفلفل االسـود علـي خالیـا خضـریةمشاركة  وجـراثیم  لـبعض اجنـاس  
 بكتیریا عصویة 

2018 Monash Science Symposium 2018, Malaysia (oral presentation).  Phytochemical Constituents 
and Antibacterial Activity of Piper cubeba L. fractions Against Vegetative cell of Bacillus sp  
27th-28th – November 2018.  

 بورقة عملمشاركة 
2016 International Conference on Science, Technology and Humanities 2018. Badung, Bali , 

Identification and isolation Active Antispore metabolites from Sygygium polyanthum L. leaves 
and Piper cubeba L. Berries Extract through GCMS, LCMS and H-NMR-Based Metabolomics.    
17th-18th –March 2016.  

 مشاركة بورقة عمل 
 
 

 الدورات التدریبیة وورش العمل والمساھمة في المجتمع المدني
 .2018ورشة عمل (الحوار عبر الشراكة المجتمعیة) طرابلس یونیو  •
 م2018المجتمعي) طرابلس سبتمبر ورشة عمل (تقنیات الحوار  •
 .2017ورشة عمل (تدریب المیسرین حول إدارة الحوار المجتمعي) تونس  •
 م2017ورشة عمل (تحلیل وإدارة النزاع) تونس  •

 )External Activitiesاالنشطة العملیة / المھنیة (  
 



 ) Publicationsالمشورات ( 

ورشة عمل بعنـوان " الدسـتور بـین الواقـع والطموحـات " االتحـاد الـوطني لمنظمـات ومؤسسـات المجتمـع المـدني، طـرابلس  •
8/12/2012. 

 10/7/2012الجمیل  –ؤسسات المجتمع المدني غرب طرابلسملتقى م •
-21ورشة إعداد مدربین ومراقبین للتوعیة بمفھوم االنتخابات. االتحاد الوطني لمنظمات ومؤسسات المجتمع المـدني. طـرابلس   •

22/4/2012. 
 م.ICDL 21/8/2009شھادة الرخصة الدولیة لقیادة الحاسوب  •
 بعنوان: 2021) لسنة 383تاج علمي بقرار رئیس جامعة صبراتھ رقم (عضو في اللجنة المشكلة لتقییم ان  •

On the ecology and nutritional value of two echinochloa species (Echinochloa colona and 
Echinochloa  stagnina ) in Egypt. 

 ) بعنوان AS-22-10-11-5محكم في مجلة العلوم التطبیقیة لورقة علمیة  تحت رقم  ( •
EVALUATIONOFANTIBACTERIAL ACTIVITYOFETHANOLIC LEAF EXTRACTS OF 

THREE MEDICINAL PLANTS AGAINST PATHOGENIC BACTERIAL SPECIES 
 ) بعنوان AS-22-9-13-Sمحكم في مجلة العلوم التطبیقیة لورقة علمیة  تحت رقم  ( •
 بعض انواع البكتیریا الممرضةالتاثیر التثبیطي لسل السدر علي نمو  •

 

1. Fatimah Alqadeeri, Faridah Abas, Khozirah Shaari, and Yaya Rukayadia. (2019). Identification of 
the Chemicals Constituent Present in the Extract/Fractions of Piper cubeba L. Berries through GC-
MS and LC-MS Analyses. (Manuscript will be submitted to Journal of Analytical Method in 
Chemistry). 

2. Fatimah Alqadeeri, Faridah Abas, Khozirah Shaari, and Yaya Rukayadia(2019) .٭. Antibacterial 
and Sporicidal Activities of Tailed Pepper (Piper cubeba L. ) Berries Extracts and its Fractions 
against Vegetative Cells and Spores of Bacillus sp. (Manuscript will be submitted to Journal of 
Pharmacy and Pharmacology). 

3. Fatimah Alqadeeri, Yaya Rukayadi, Faridah Abas and Khozirah Shaari. Antibacterial 
and Antispore  Activities of Tailed Pepper ( Piper cubeba L.) Berries  Extracts against  
Bacillus  sp . International Conference on Natural Products 2018 (oral presentation). 
Penang, Malaysia . 

4. Yaya Rukayadi, Fatimah Alqadeeri and Abdelgani Mohamed . Identification and 
isolation Active Antispore metabolites from Sygygium polyanthum L. leaves and Piper 
cubeba L. Berries Extract through GCMS, LCMS and H-NMR-Based Metabolomics. 
International Conference on Science, Technology and Humanities 2018. Badung, Bali 

5. Fatimah Khalleefah  Alqadeeri, Lubnah  Alhadi  Alaefor, Tariq Muftah Hassan (2021) . 
Screening of crude ethanolic extract of nine Libyan medicinal plants for antibacterial 
activity against Staphylococcus aureus and E. coli. 

6.  Fatimah Alqadeeri, Faridah Abas, Khozirah Shaari, and Yaya Rukayadia. (2019). 
Antibacterial and Antispore Activities of Isolated Compounds from Piper cubeba L., 
Molecules. 24, 3095; doi: 10.3390/molecules24173095.   

7. Alqadeeri, F. M., Abas, F., Shaari, K. and Rukayadi, Y.Tailed Pepper (Piper cubeba) L. 
berries extract reduced number of microbial populations in tofu, Food Research 4 (3): 738 



- 745 (June 2020) 
8. Fatimah Khalleefah Alqadeeri, Abdelgani Mohamed Abobaker , Moaid Soltan , Esra 

Shaban, Ayat Al Kawash, Amwaj Zaied ( 2022) Study of Bacterial Contamination of 
Indoor Air in Some Wards in National Cancer Institute Sabratha, Libya,  international 
science and technology journal (30); 1-17. 

 


