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 دكتىراه  هنذسة الوعلىهبتية و الوعلىهبتية الحيىية: انمؤهالث انعهميت -2

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 باحث فً علوم المعلوماتٌة الحٌوٌة  -: انتذرج انىظيفى -3

 الوراثٌةرئٌس قسم المعلوماتٌة الحٌوٌة فً المشروع الوطنً للبصمة  -

 رئٌس قسم أبحاث النانو -
 رئيس قسن البيئة واألغذية والتطبيقبت الحيىية -

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 عضو فً لجنة دراسة وتحدٌد مواصفات المعمل المرجعً:  انمهمبث انعهميت -4

 العامة للعلوم اللٌبٌة فٌما ٌخص توطٌن التقنٌة المعلوماتٌة متعاون مع الهٌئة -
 عضو فً اللجنة العلمٌة بمركز بحوث الصناعٌة -

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 إٌطالٌا -بمقرها روما  المعلوماتٌة الحٌوٌةعضو فً المنظمة العالمٌة ألبحاث : انمشروعبث انذونيت -5

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

بعنىاى الكشف على هزكببت السوية في  رئيس هشزوع تببع لهيئة علىم  وأبحبث التكنىلىجيب : انمشروعبث انمحهيت -6
 األدوية الوستخذهة لعالج السزطبنبت بإستخذام تقنية النبنى
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 :انمؤتمراث واإلجتمبعبث وورش انعمم انمحهيت وانذونيت -7

 طرابلس –مشارك بورشة عمل التقانات البٌلوجٌة 

 ألمانٌا –مشاركة بالمؤتمر العلمً ألبحاث وتقنٌة النانو الحٌوٌة 

 إٌطالٌا -مشارك بالمؤتمر الدولً ألبحاث المعلوماتٌة البٌلوجٌة وتطبٌقاتها 
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 (Karyotypingعضو فرٌق الكارٌو تٌبٌتغ بالمركز ) : انمشبركت فى األوشطت انعهميت -8

 إنشاء مشروع اإلشعاع الحٌويدراسة و عضو فرٌق -

 للبصمة الوراثٌة للٌبٌٌن المعلوماتً عضو فرٌق لوضع مواصفات النظام -
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 قسم هندسة الحاسب اآللً –عضو هٌئة تدرٌس بكلٌة الهندسة : انتذريس وانتذريب -9

 قسم العلوم الهندسٌة والهندسة الطبٌة –عضو هٌئة تدرٌس باألكادٌمٌة اللٌبٌة  -
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 عضىيت انهيئبث وانجمعيبث انعهميت وانمجبنس -11

 (medical System Troubleshootingلألجهزة الطبٌة ) ( Rocheعضو لدى شركة روش )

 (Smart devicesللدعم الفنً فٌما ٌخص األجهزة الذكٌة )ٍ أولٌفٌتًلدى شركة سابق عضو 
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 رئٌس قسم الشئون الفنٌة بالمركز: األوشطت اإلداريت -11

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اإلشراف انعهمى -12

 مشرف على عدة رسائل ماجستٌر باألكادٌمٌة اللٌبٌة 

 مشرف على عدة مشارٌع طلبة بكالورٌوس علوم هندسٌة
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 :انىشر انعهمى -13

- Data communication security - Jordan 2001. 
- Wireless network - Jordan 2002. 
- Remote learning - Tunis 2002. 
- Technological cities - Libya 2003. 
- The effect of Bio informatics on Biotechnology - Libya 2003. 
- Detection of differential expressed gene of breast cancer – Italy 2006. 
- 3D molecular modeling of anticancer drug and detection of toxic structures –Italy 2007 
-    Data tracking of DNA fingerprint in Libyan population using STR -  2008 

 -    Data tracking of DNA fingerprint in Libyan population using SNP -  2009 

- Toxic Structure detection using 3D molecular modeling  2010. 
- AFM & Microscopies  in Nanotechnology 2013.  
- Data filtration & encryption of digital images 2013. 
- Affymatrix  Microarray data analysis of Prostate cancer 2014. 
- 3d molecular modeling of drug computer aided design 2015. 
- Bio-Qt (Bioinformatics Library) for data mining 2015. 
- Smart sensor stations for pollution monitoring 2016. 
- GIS landscape soil monitoring 2017. 
- LIMS (Lab. Information Management System) for Libyan labs 2017. 
-  
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