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 املؤهالت العلمية  .2

 

 املرحلة

 الدراسية

تاريخ الحصول 

 عليها
 التخصص اسم الكلية اسم الجامعة / املعهد بلد الدراسة

 علوم صيدلية كلية الصيدلة جامعة العرب الطبية ليبيا 2002 بكالوريس 

 صيدلة سريرية كلية الصيدلة جامعة مارا التكنولوجية ماليزيا 2015 ماجستير

 

 )من ألاحدث إلي ألاقدم( التاريخ الوظيفي : .3

 

 مكان العمل جهة العمل الوظيفة  م
 العمل بالسنواتمدة 

 إلى سنة من سنة 

 2008 2003 بنغازي  صيدلية خاصة صيدالنية 1

 إلى آلان 2016 بنغازي  املعهد العالي للمهن الطبية عضو هيئة تدريس 2

3 
رئيس قسم الصيدلة 

 السريرية

الجامعة الليبية الدولية 

 للعلوم الطبية
 إلى آلان 2016 بنغازي 

 

 الدورات التدريبية التي حصلت عليها:  .4

 

 التاريخ  الدورة اسم م

1.   
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 (الكتب ، البحوث والاوراق العلمية)  النشاط العلمي .5

 

 م
نوع 

 النشاط
 اسم الورقة العلمية/الكتاب

تاريخ 

 النشر

مكان  اسم الناشر

 النشر

1 

 Validation of the Malaysian versions of ورقة

Parents and Children Health Survey for 

Asthma questionnaire by using Rasch-

Model 

2015 Journal of Clinical and 

Diagnostic Research 
 

2 

 Malaysian translation and ورقة

psychometric evaluation for parent and 

child questionnaires of Children health 

survey for asthma 

2015 International Journal 

of Medical and 

Health Science 

Research 

 

3 

 ورقة
A review of health outcome 

instruments for asthmatic children and 

their caregivers. 

2015 International Journal 

of Pharmacy and 

Pharmaceutical 

Sciences 

 

4 

 Validation of the knowledge, attitude ورقة

and perceived practice of asthma 

instrument among community 

pharmacists using Rasch analysis. 

2015 Saudi Pharmaceutical 

Journal 
 

 

 املشاركات الداخلية والخارجية : .6
 

 

.. املؤتمرات العلمية  م
ً
 مكان انعقادها تاريخ انعقادها أوال

1 
International Postgraduate Conference on  st1

Pharmaceutical Sciences 2012 (iPoPS 2012) 
 ماليزيا 2012

2 
International Postgraduate Conference on  nd2

Pharmaceutical Sciences 2013 (iPoPS 2013)) 
 ماليزيا 2013

3 
National Conference on Pharmacy Practice  st1

(NCoPP 2014). 
 ماليزيا 2014

4 International Postgraduate Conference on  rd32014 ماليزيا 
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Pharmaceutical Sciences (iPoPs 2014) 

 ليبيا 2017 املؤتمر الليبي ألاول للممارسة الصيدلية 5

..الندوات  م
ً
 مكان انعقادها تاريخ انعقادها واملحاضراتثانيا

 ماليزيا 2011يناير  (Research Skillsمهارات البحث ) 

.. ورش العمل م
ً
 مكان انعقادها تاريخ انعقادها ثالثا

1 
Workshop in Inhalational deliveries testing 

apparatus: Theories & Application 
 ماليزيا 2011يوليو 

2 Validation of Questionnaire Workshop ماليزيا 2013 ابريل 

..امللتقيات العلمية م
ً
 مكان انعقادها تاريخ انعقادها رابعا

1 
بالجامعة  حضور  اليوم العلمي الاول لكلية الصيدلة

 الليبية الدولية للعلوم الطبية
 ليبيا 2017

 

 العضويات:  .7

 عضوية اللجان: .أ
 

 اللجنة اسم م
 فترة عمل اللجنة

 إلى  من 

1. 
الجامعة الليبية الدولية لجنة تطوير املناهج بكلية الصيدلة 

 للعلوم الطبية
 آلان 2016

2. 
بكلية الصيدلة الجامعة الليبية لجنة التعليم التجريبي 

 الدولية للعلوم الطبية
 آلان 2017

3. 
بكلية الصيدلة الجامعة الليبية لجنة البحث العلمي 

 الدولية للعلوم الطبية
 آلان 2017

 عضوية الجمعيات: .ب

 مقر الجمعية  الجهة التابعة لها الجمعية  الجمعية  اسم م
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 ألاوسمة والجوائز والشهادات : .8

 

 ....................................................................................................................................... .أ

 ....................................................................................................................................... .ب

 ....................................................................................................................................... .ج

 ....................................................................................................................................... .د

 ....................................................................................................................................... .ه

 

 

 ) مثل مهارة استخدام الحاسوب, .....الخ(: املهارات .9

 

 Microsoft office skills .أ

 Oral presentation skills .ب

 Poster presentation skills .ج

 SPSS .د

 Rash model software .ه

 اخري  .10


