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 جامعة نيوكاسل ، بريطانيا( في 2006دورة األمن والسالمة خالل العام  ) -4
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 .البيئية وتأثيراته واثاره مصادره التربة تلوث -4
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 النشاطات العلمية ) النشر والمؤتمرات العلمية  والندوات( :

 لصناعة البيئي  األثر تقييمراتة ، ليبيا بورقة بحثية بعنوان ( م بجامعة مص7/9/2019املشاركة في املؤتمر الثالث  لتطبيقات العلوم االساسية بتاريخ ) -1

 .في املنطقة املحيطة بمصنع املرقب لإلسمنت  التين شجيرة على اإلسمنت

أثر غبار الكسارات علي بعض ( م بجامعة مصراتة ، ليبيا بورقة بحثية بعنوان 1/9/2017املشاركة في املؤتمر األول  لتطبيقات العلوم االساسية بتاريخ ) -2

 النباتات بمنطقة وادي ساسو بمصراته ليبيا.

أثر غبار الطرق علي بعض عة مصراتة ، ليبيا بورقة بحثية بعنوان ( م بجام05/9/2016املشاركة في الندوة الثالث لتطبيقات العلوم االساسية بتاريخ ) -3

 النباتات بمنطق مصراته ليبيا.

تأثير رواشح بعض الفطريات املعزولة ( بجامعة مصراتة ،بورقة بحثية بعنوان 5/9/2015املشاركة في الندوة الثانية لتطبيقات العلوم االساسية بتاريخ ) -4

 ول الجديرات والرويشات ومكافحتها حيويا .من حبوب اللقاح علي االنبات وط

تأثير غبار االسمنت علي التربة ( م بجامعة مصراتة ، ليبيا بورقة بحثية بعنوان 1/9/2014املشاركة في الندوة األولي لتطبيقات العلوم االساسية بتاريخ ) -5

 في املنطقة املحيطة بمصنع املرقب لإلسمنت.

 غبار مصنع الحديد والصلب بمصراته ليبيا علي التربة.ة بحثية بعنوان أثر م في تركيا ، بورق 2013املشاركة في املؤتمر العاملي للبيئة والتقنية بتاريخ  -6

سمية املعادن ( م دبي ، االمارات العربية املتحدة بورقة بحثية بعنوان  2013/  03/ 17/18املشاركة في املؤتمر العاملي الثاني لعلوم األحياء والبيئة بتاريخ ) -7

 د والصلب بمصراتة ليبيا.الثقيلة علي التربة املجاورة ملصنع الحدي

( م في جامعة براد فورد باململكة املتحدة ببوستر بعنوان 20/6/2009املشاركة في امللتقي العلمي الثاني للطلبة الليبيين في الجامعات البريطانية بتاريخ ) -8

 . nidulans Aspergillusتأثير مكونات االسمنت علي نمو فطر

تأثير غبار االسمنت علي نمو ( في جامعة نيوكاسل باململكة املتحدة  ببوستر بعنوان 26/6/2008املشاركة في املؤتمر الثالث لعلوم األحياء في بتاريخ ) -9

 الفطريات.

ن بجمهورية إيرلندا الشمالية بورقة ( م في كلية ترنتي بدبل 2008( للعام )8/11املشاركة في مؤتمر املئة والثالث والستين لجمعية االحياء الدقيقة  من ) -10

 .Aspergillus nidulansبعنوان تأثير مكونات االسمنت علي نمو فطر بحثية 

تأثير غبار االسمنت علي نمو ( في جامعة نيوكاسل باململكة املتحدة  ببوستر بعنوان 26/6/2007املشاركة في املؤتمر الثاني لعلوم األحياء في بتاريخ ) -11

 الفطريات.

( في جامعة أسيوط بجمهورية مصر العربية بورقة بحثية 23/3/2006-21العربي بتاريخ ) الوطنركة في املؤتمر العاملي الثالث  للتنمية والبيئة في املشا -12

 . بعنوان أثر صناعة اإلسمنت علي نباتي التين واللوز في منطقة املرقب

تأثير غبار االسمنت علي نمو ( في جامعة نيوكاسل باململكة املتحدة  ببوستر بعنوان 26/6/2006املشاركة في املؤتمر األول لعلوم األحياء في بتاريخ ) -13

  الفطريات.

رقيات العلمية ألعضاء متطلبات التاملشاركة في ورشة عمل نظمه مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم جامعة مصراته بمحاضرة بعنوان  -14

 ( .  03/03/2021هيئة التدريس بالجامعات الليبية بتاريخ ) 

متطلبات الترقيات العلمية املشاركة في ورشة عمل نظمه مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون واالعالم جامعة مصراته بمحاضرة بعنوان  -15

 ( .  03/07/2021ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية بتاريخ ) 

 ( .   2021/ 05/03-03اعدا البحوث والورقات العلمية بتاريخ ) املشاركة في ورشة عمل نظمتها منظمة رؤية للتنمية والتطوير  بمحاضرة بعنوان  -16



 ( .  03/2021/-03اعدا د الورقات العلمية بتاريخ ) املشاركة في ورشة عمل نظمتها نقابة االسنان بمصراتة  بمحاضرة بعنوان  -17

 ( :حضور فقط النشاطات العلمية )المؤتمرات العلمية  والندوات

1- The Annual Biology Conference, Close House Newcastle upon Tyne .UK, 28 June 2009 

 اإلشراف علي رسائل الماجستير: 

زهرة   ة، للطالب (م2014تأثير التلوث بغبار مصانع الرخام على بعض الخواص الكيموفيزيائية للتربة ومحتواها من الفطريات فى مدينة مصراتة  ) -1

 ) أنجزت (.فرع مصراتة  أكاديمية الدراسات العليا ،قسم العلوم البيئية ، سليمان اشتيوي ، 

رافقة باملنطقة املحيطة ملصنع الخمس تقييم األث -2  ( م ،2021) لإلسمنتر البيئى لصناعة االسمنت علي بعض النباتات وفطريات التربة امل

 ، إشراف مشترك ".) تحت اإلنجاز( قسم النبات ، كلية العلوم جامعة مصراتة ،فريج  عبدهللا  للطالبة إيمان 

للطالب سراج الصادق ، قسم العلوم البيئية ، أكاديمية  (،2021لغبار املصنع لبدة لالسمنت علي بعض خواص التربة ) تقييم األثر البيئ  -3

 الدراسات العليا ، فرع مصراتة.) تحت اإلنجاز (.

واقعة حول مجمع الحديد والصلب ألشجار النخيلتقييم االثر البيئي   -4 ، للطالب أبوزيد عقيل، قسم النبات كلية  (2021دراسة ) في املنطقة ال

 العلوم جامعة مصراتة  )تحت اإلنجاز(.

 يبات، قسم النبات كلية العلوم جامعة مصراتة قصللطالبة هاجر محمد   (م ،2020تأثير قلويدات نبات القنقيط والحرمل علي مزارع الثوم ) -5

 .تحت اإلنجاز(" إشراف مشترك ")

واقعة حول مجمع الحديد والصلب  -6 ، قسم النبات كلية للطالبة فاطمة جمال الحداد  (2020)تقييم االثر البيئي لنبات الغدام في املنطقة ال

 العلوم جامعة مصراتة  )تحت اإلنجاز(.

رافقة لها بمنطقة النقازة -7 ، للطالبة جميلة أبوصاع ، قسم النبات كلية  دراسة بيئية وتصنيفية ألهم املجتمعات النباتية وفطريات التربة امل

 .العلوم جامعة مصراتة  )تحت اإلنجاز(" إشراف مشترك ". 

للطالب عبدالحميد   (2012ء في وادي ساسو بمطقة مصراته ) تقييم بعض األثار البيئية لغبار الكسارات علي الغطاء النباتي والتربة والهوا  -8

  ،قسم النبات كلية العلوم جامعة مصراتة  )تحت اإلنجاز(" إشراف مشترك ".باكير

، قسم العلوم البيئية ،  عامر الجملللطالب  (،2021) وفرة النفايات البالستيكية علي الرمال الشاطئية في بعض سواحل مصراتة تقييم  -9

 أكاديمية الدراسات العليا ، فرع مصراتة.) تحت اإلنجاز (.

وم البيئية ، أكاديمية الدراسات العليا ، فرع ، قسم العل حسين اعبيدللطالب   (،2021) ملخلفات الطبية في مركز مصراتة الطبي ا تقييم ادرة  -10

 مصراتة.) تحت اإلنجاز (.
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