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 التدرج الوظیفي والمسار األكادیمي:

بقسم المختبر مستشفیي صبراتة التعلیمي، انتقلت للعمل بقسم المختبر بالمعھد القومي لعالج    م1988-01-06بدایة العمل   -
 م.1995-09-04في األورام /صبراتة 

- 05-10إلى    م1996ینایر  -01رئیس قسم المختبر ات الطبیة ومصرف الدم بالمعھد القومي لعالج األورام /صبراتة من   -
 .م2006

 م.2008مارس م إلى  2006-05-12 المختبرات الطبیة بشعبیة صبراتة وصرمان منرئیس مخازن  -
 . م2012 -10-08إلى  م2008مارس  رئیس مخازن المختبرات الطبیة بشعبیة النقاط الخمس من  -
 م.2013نوفمبر -01إلى  م2012 -10-08رئیس مخازن المختبرات الطبیة لبلدیة صبراتة من  -
- 04-30إلى  م  2013نوفمبر    -01ومصرف الدم بالمعھد القومي لعالج األورام/ صبراتة منرئیس قسم المختبرات الطبیة   -

 م.2019
 لغایة اآلن.  م2019-05-04عضو ھیئة تدریس ورئیس قسم الدراسة واالمتحانات بكلیة الطب البشري جامعة صبراتة من  -
 م.2021-05-18إلى غایة  م 2021-05-01صبراتة / جامعة صبراتة بتاریخ –عمیدا مكلفا لكلیة الطب البشري  -
 رئیس لجنة االمتحانات والمراقبة بكلیة الطب البشري جامعة صبراتة. -
 رئیس لجنة الطعون بكلیة الطب البشري جامعة صبراتة. -
 رئیس لجنة المعادالت بكلیة الطب البشري جامعة صبراتة. -
 مقرر اللجنة العلمیة بكلیة الطب البشري جامعة صبراتة. -
- 09م ومن تاریخ  2021-08-03م الي غایة  2021-07= 04مكلفا لكلیة الطب البشري جامعة صبراتة من تاریخ  عمیدا   -

 م 2022-10-02م إلي غایة 2022-08-08م ومن تاریخ 2022-07-08م الي غایة 06-2022
 

 
 المؤھالت العلمیة: 

 . م2016-2015ماجستیر ھندسة وراثیة من األكادیمیة اللیبیة للدراسات العلیا للعام الدراسي  -
 م.1987-1986بكالوریوس مختبرات طبیة من المعھد العالي للتقنیة براك للعام الدراسي  -

 عمران محمد سعید المقیطیفاالسم/ 
 ماجستیر في الھندسة الوراثیةالمؤھل/ 

 محاضر /العلمیة ةجالدر
 الطب البشري صبراتة كلیة

 almgatif@sabu.ed.ly /الجامعة موقع على اإلیمیل 
 0925532986-0915532986 /الرسمي الھاتف رقم 

  Role :المھام

 )Career overviewالمسار األكادیمي (   

 



البیولوجیة   - المخاطر  إدارة  في  الحیوي)دبلوم  واألمان  الحیویة   Biorisk Management Trainer  (السالمة 
Development Program (BRM-TDP) for Libyan Trainers 

 (Biosafety & &Biosecurity)    ساندیا األمریكیةمن طرف مختبرات (Sandia National Laboratories) 
 م.28/07/2016-24بكوااللمبور مالیزیا في الفترة من 

(التخطیط االستراتیجي الشخصي  دبلوم من أكادیمیة سفراء التنمیة العالمیة للتدریب الشخصي والتطویر القیادي بعنوان   -
(Personal Strategic Planing م. 04/2015-02-30/03 بتاریخ 

 األنشطة العلمیة: 

 .م11/09/2014-07وتطبیقاتھ في المعھد القومي لعالج األورام / صبراتة بتاریخ  PCRدورة في مجال تقنیة  -
في كلیة التمریض جامعة   (لمسة اھتمام ..... تھدیك األمان)حول التثقیف الصحي والوقایة من األورام تحت شعار  ندوة   -

 م.31/12/2014=30سرت بتاریخ 
دورة تدریبیة بالمعھد القومي لعالج األورام / صبراتة من أكادیمیة سفراء التنمیة العالمیة للتدریب الشخصي والتطویر  -

 م. 04/2015-02-30/03 بتاریخ Personal Strategic Planing)(التخطیط االستراتیجي الشخصي القیادي بعنوان 
  05-30بتاریخ    (IRI) بالمعھد الجمھوري الدولية اإللكترونیة)  (الحكومدورة تدریبیة في مجال الحاسب اآللي بعنوان   -

 م.   06/2016- 14إلى 
 Biorisk Management Trainer  (السالمة الحیویة واألمان الحیوي)دورة تدریبیة في إدارة المخاطر البیولوجیة   -

Development Program (BRM-TDP) for Libyan Trainers 
 (Biosafety & &Biosecurity)    ساندیا األمریكیةمن طرف مختبرات (Sandia National Laboratories) 

 م.28/07/2016-24بكوااللمبور مالیزیا في الفترة من 
  (في مجال إدارة السجالت الطبیة اإللكترونیة)من شركة إیالف ترین إن  دورة بالمعھد القومي لعالج األورام/صبراتة   -

  م.2016- 12-21لمدة ثالثة أشھر بتاریخ 

 مشاریع التخرج: 

مشروع تخرج لنیل شھادة بكالوریوس أو دبلوم عالي في مجال    20طالب أي حوالي    26اإلشراف على مشاریع تخرج لعدد   -
 - الوراثیة  والھندسةصرمان / جامعة صبراتة لقسمي المختبرات الطبیة  –المختبرات الطبیة في كل من كلیة التقنیة الطبیة 

 معھد العلوم الطبیة صبراتة قسم المختبرات الطبیة.  –لمختبرات الطبیة المعھد العالي للمھن الشاملة صبراتة قسم ا
 

 
 :واإلنساني والعمل التطوعي األنشطة العامة

المشاركة في أغلب حمالت العمل التطوعي ودورات تدریب للمتطوعین بالھالل األحمر اللیبي فرع صبراتة التي أقامھا   -
 إلى غایة اآلن ومنھا على سبیل المثال ال الحصر أكثر من : 1995الفرع في الفترة من سنة 

 رت وتمر بھا بالدنا. حملة تبرع بالدم لصالح فلسطین ومصارف الدم اللیبیة خالل األحداث التي م 
 تجمیع تبرعات ألطفال سوریا. ةحمل 
 جمع تبرعات األضاحي تحت شعار (من خیرك یضحي غیرك). ةحمل 
 .العدید من الدورات التدریبیة كمتدرب في مجال اإلسعافات األولیة وإدارة المخاطر والكوارث وانتشال الجثث 

 
 األبحاث والمنشورات:

بدأت في نشر األبحاث بعد انتفالي للعمل بجامعة صبراتة كعضو ھیئة تدریس حیث قمت بنشر بحث واحد ولدّي مجموعة من 
 األبحاث تحت اإلعداد والتنسیق لغرض النشر في القریب العاجل.  

التعرف على أنواع البكتیریا المسببة اللتھاب الجروح عند المرضي  ).  2020وعزب السید عزب. (  ن محمد سعیداعمر •
 .International Multilingual Journal of Science and Technology.Vol.  بمستشفیي صبراتة غرب لیبیا

5 Issue 10 Germany, October – 2020 . 

 )External Activitiesاالنشطة العملیة / المھنیة (  

 ) Publicationsالمشورات ( 


