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 الحالة االجتماعیة : متزوج 
   0926487642الھاتف:

   moustafa_elaghel@yahoo.comالبرید االلكتروني:
 

 المؤھالت العلمیة: 
  2012ماجستیر علم نبات سنة اخر مؤھل : 

 : بكالوریوس علوم زراعیة قسم المحاصیل كلیة الزراعة جامعة المؤھل الذي قبلھ
 1988طرابلس   سنة  
   سنة  31الخبرة العملیة: 

 الوظائف والجھات التى عملت بھا : 
 1988 - 1992.بدایة العمل : بمشروع ایراون الزراعي  بمنطقة فزان  •
 .   1992 -1998العمل بمشروع النصر اإلنتاجي الزراعي     •
 .                             1998العمل بمركز البحوث الزراعیة  سنة •
 احد مؤسسي المصرف الوطني لألصول الوراثیة النباتیة •

  (National seed bank )     بمركز البحوث الزراعیة وعمل بھ منذ 
 2002         تأسیسھ  سنة   

تولى قسم التوثیق والمعلومات بالمصرف بالمصرف الوطني لألصول الوراثیة النباتیة   •
 ومنسق مھمات تجمیع البذور.

تولى مدیر المصرف الوطني لألصول الوراثیة النباتیة بمركز البحوث الزراعیة سنة  •
  . 2019 الى  2009

تولى نقطة االتصال بالمعاھدة الدولیة للمصادر الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة   •
FAO)2012- 2019  , 2010  , ) سنة  . 

تولي المنسق الوطني للشبكة العربیة للموارد الوراثیة النباتیة بالمنظمة العربیة للتنمیة  •
  م2019  - 2014 الخرطوم –الزراعیة 

 عضو فى لجنة السالمة اإلحیائیة بالھیئة العامة للبیئة •
 باحث بقسم البیئة بمركز بحوث التقنیات  الحیویة  •

 
 

 االھتمامات البحثیة:
 

 مجاالت االبحاث العلمیة:

 



  المجال االول : البحوث فى مجال تجمیع وحفظ الموارد الوراثیة النباتیة.
  المجال الثاني : البحوث الزراعیة فى مجال قسم المحاصیل الحقلیة.

 
 مھارات اخري: 

 توثیق المصادر الوراثیة النباتیة بواسطة برنامج توثیق خاص بالمصادر الوراثیة.
 التنسیق لمھمات تجمیع البذور وحفظ وتوثیق المصادر الوراثیة النباتیة.  

 
 مھارات أخري  التقنیات المعملیة الخاصة ببنك البذور واالصول الوراثیة النباتیة.

 
 العضویة بالجھات والمنظمات األخرى :

 عضو بجمعیة اصدقاء الشجرة 
 عضو باللجنة الخاصة بوضع استراتیجیة التنوع الحیوي مع الھیئة العامة للبیئة.

 
 المؤتمرات العلمیة: 

القاء العدید من المحاضرات العلمیة فى مجال االختصاص فى العدید من ورش 
 العمل والمؤتمرات.

اعداد الملصقات والبوستر الخاصة ببنك االصول الوراثیة النباتیة والمشاركة بھا فى 
 العدید من المعارض والمحاضرات.

 
 

 االوراق العلمیة المنشورة 
 

  الندوات العلمیة والمؤتمرات 
 

تاریخھا مكانھا ورشة العمل عنوان الورقة ر.م 
التنوع الوراثي النباتي ودور  1

 لألصولالمصرف الوطني 
الوراثیة النباتیة فى لیبیا 

 الزراعیة اإلنتاجالندوة العلمیة حول 
 واألفاقالواقع 

مركز البحوث الصناعیة 
 29-30\11\2005– تاجوراء 

اثر التنوع البیئي على توزیع  2
وحفظ الموارد الوراثیة النباتیة 

فى لیبیا 

 لمنتدي العلماء األولالمؤتمر الدولي 
العرب حول البحث العلمي والتنمیة فى 

الوطن العربي 

دریمزبیتش – مرسي علم 
 15-19\12\2012 – مصر األحمر– البحر 

حفظ األصول الوراثیة النباتیة  3
خارج موقعھا الطبیعي 

Ex Situ Conservation 

بمؤتمر التنمیة المكانیة المستدامة و 
الذي نظمھ مجلس    

   خبراء سوق الجمعة بالتعاون مع 
المجلس المحلى سوق الجمعة 

 5-6\11\2013جامعة طرابلس 

دور المصرف الوطني لألصول  4
الوراثیة النباتیة فى حمایة التنوع 

الحیوي 

المؤتمر العلمي األول حول التنوع 
الحیوي ودور المحمیات الطبیعیة 

وبنوك المصادر الوراثیة فى حمایتھ 
 21-22\10\2008طرابلس 

 
 

 نظمتھا رابطة خبراء تاجوراء بالتعاون مع كلیة الزراعة جامعة طرابلس لیبیا - 1
 - نظمتھا  الجمعیة األكادیمیة المصریة لتنمیة البیئة بالتعاون مع منتدي العلماء العرب  2



 -  نظمھا مجلس خبراء سوق الجمعة بالتعاون مع المجلس المحلي سوق الجمعة 3
- نظمھا اتحاد مجالس البحث العلمي العربیة بالتعاون مع مركز بحوث التقنیات الحیویة    4

      طرابلس 

 
 

 :قدم ورقات علمیة فى العدید من ورش العمل أھمھا 
 

تاریخھا مكانھا ورشة العمل عنوان الورقة ر.م 

التشریعات الخاصة بحمایة  1
الموارد الوراثیة النباتیة بلیبیا 

استخدام دلیل تشریعات الموارد 
الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة 

بالوطن العربي 
 2005-5-26–24المرسي - تونس 

2 
عرض عن العمل التطوعي 
لحمایة الموارد الوراثیة فى 

 لیبیا 

 لحمایة البیئيعن العمل التطوعي 
 27-29-5-2008صنعاء – الیمن الموارد الوراثیة النباتیة 

النباتات البریة محاصیل  3
اقتصادیة فى لیبیا 

النباتات البریة محاصیل اقتصادیة 
  26-27-10-2010فاس – المغرب واعدة فى الوطن العربى 

4 
تعزیز القدرات الوطنیة بشأن 
الموارد الوراثیة النباتیة فى 
إطار النظام العالمي لإلعالم 

 ) من المعاھدة 17(المادة 

عرض لبرنامج التوثیق 
والمعلومات الخاص بالمصرف 
 الوطني لألصول الوراثیة النباتیة 

         9-5\11\2017  مصر –القاھرة 

 
 نظمتھا المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة فى الفترة  بتونس. 1 -

 نظمتھا المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة  فى الفترة  صنعاء- الیمن. -   2
  العربیة بالتعاون مع جامعة سیدي محمد بن العلمينظمھا اتحاد مجالس البحث  3 -

 عبد هللا  مدینة فاس- المغرب.
  - نظمتھا المعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة 4

سكرتیریا المعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  •
 FAO       والزراعة 

 PGRFA-Treaty@fao.org   برید الكتروني 
 المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة  •

 info@aoad.org      برید الكتروني  
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 الورقتین االخیرتین : 
یة للمحا  (L aestivumTriticum.) التوصیف الظاھري لبعض أصناف القمح الطري •

  2020.  یونیو سنة  ي بدولة لیبیالتحت نظام الري التكمي
 2020  سنة دراسة الكفاءة اإلنتاجیة لعدد من أصناف القمح الطریة بنظام الري التكمیلي •

 
 

 شھادات التكریم والجوائز:
 

شھادة شكر وتقدیر من المؤتمر العلمي حول التنوع الحیوي ودور المحمیات    1-  
 2008.     الطبیعیة وبنوك المصادر الوراثیة النباتیة بطرابلس  

 - شھادة تقدیر من منظمة ایكاردا حول تجمیع وحفظ التراكیب الوراثیة النباتیة 2
Germplasm Collection and Conservation from 20 to 30 April       

  2009       
درع وشھادة تقدیر  فى الندوة العلمیة بعنوان النباتات البریة محاصیل   3 - 

      اقتصادیة  واعدة فى الوطن العربي نظمھا اتحاد مجالس البحث العلمي العربیة   
       بالتعاون مع جامعة سیدي محمد بن عبد هللا 

 2009.اكتوبر 27 –26 المغرب من –     بمدینة فاس 
  - شھادة تقدیر من قسم الھندسة الوراثیة 4

Molecular Marker Techniques in Plants&Dates Fingerprinting  17 – 26 
sept.2005       

 شھادة مشاركة فى الدورة الكشف عن الكائنات المھندسة وراثیاً 5 - 
 2012. دیسمبر 12 -  2القاھرة        المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة في 

شھادة تقدیر في المؤتمر الدولي لمنتدي العلماء العرب حول البحث العلمي       6 - 
 .2012 دیسمبر 19- 15      والتنمیة في الوطن العربي ومواجھة التحدیات 

شھادة شكر وتقدیر من المؤتمر االول للتنمیة المستدامة في لیبیا المنعقد في   7- 
  طرابلس.2013 نوفمبر  5- 6 الفترة 

شھادة مشاركة بورقة علمیة بعنوان دور المصرف الوطني لالصول الوراثیة    8- 
     النباتیة في حفظ االصول الوراثیة النباتیة  من المؤتمر االول للتنمیة المستدامة 

  طرابلس.2013 نوفمبر  5- 6    في لیبیا المنعقد في الفترة 
شھادة حضور في الدورة التدریبیة بعنوان التخطیط االستراتیجي لمشاریع مؤسسات 9- 

 . 2017\10\  12 – 14المجتمع المدني.  في الفترة 
- شھادة شكر وتقدیر في الندوة العلمیة بعنوان االنتاج الزراعي واقع وافاق في الفترة من 10

  طرابلس.30-29/11/2005
- شھادة حضور الدورة التدریبیة حول تربیة محاصیل القمح والشعیر لتحمل االجھادات 11

 2000/ 22/4-27البیئیة ومقاومة االمراض مع المعھد التقني للمحاصیل الحقلیة في الفترة 
 مدینة الجزائر.

 شھادة حضور ومشاركة في الدورة التدریبیة حول تطبیق اتفاقیة تنظیم التجارة الدولیة – 12
 نظمتھا الھیئة العامة للبیئة في CITES)في االنواع الحیوانیة والنباتیة المھددة باالنقراض (

 طرابلس.11/2/2007-15الفترة من 
شھادة حضور ورشة تدریب حول استخدام غرفة تبادل معلومات السالمةاالحیائیة نظمتھا – 13

الھیئة العامة للبیئة بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة للبیئة ومرفق البیئة العالمي في طرابلس 
 .3/11/2008-5من 



 شھادة في الدورة التدریبیة حول التفتیش الحقلي نظمھا مشروع وضع نظام البذور في – 14
 .18/12/2006-20لیبیا بالتعاون مع مركز البحوث الزراعیة في طرابلس في الفترة من 

- شھادة في الدورة التدریبیة الخاصة بتطبیق نظم المعلومات الخاصة بتوثیق االصول 15
الوراثیة النباتیة نظمھا مشروع وضع نظام للبذورومواد االكثار فیلیبیا بالتعاون مع مركز 

 .2006 / 2/3 الى2006 / 27/2البحوث الزراعیة بمصراتھ في الفترة 
 استخالص الحمض PCR شھادة حضور الدورة التدریبیة المبدئیة في مجال استخدام – 16

النووي التى نظمتھا اللجنة الوطنیة لألخالقیات البیولوجیة واألمان الحیوي ومركز بحوث 
  طرابلس.10/4/2005-21التقنیات الحیویة في الفترة 

 شھادة مشاركة فى الدورة التدریبیة حول تطبیق اتفاقیة تنظیم التجارة الدولیة فى األنواع – 17
 15-11 ) نظمتھا الھیئة العامة للبیئة بطرابلس ( CITESالحیوانیة والنباتیة المھددة باالنقراض 

/2/2007. 
 Improving the Identification , Handling شھادة مشاركة فى الدورة التدریبیة – 18

and Storage of Difficult seeds 5 – 16 November 2007    Gaborone, 
Botswana  

 الستخالص الحمض PCR- شھادة  مشاركة من مركز بحوث التقنیات الحیویة فى دورة  19
النووي نظمتھا اللجنة الوطنیة لالخالقیات البیولوجیة واالمان الحیوي مع مركز بحوث التقنیات 

  .4/2005/ 20-10الحیویة 
 

 انتھى
 
 
 

 


	قدم ورقات علمية فى العديد من ورش العمل أهمها :

