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 البيانات الشخصية: 
 سامل العارف الصادق محود االسم:

                                                                                         9636        تاريخ امليالد:
 ذكر: اجلنس

 لييباجلنسية: 
 متزوج احلالة االجتماعية:

 00095602181600اهلاتف:
 salem9969@yahoo.comالربيد اإللكرتوين:

 :المؤهالت العلمية

 ماجستري علوم زراعية )يستنو(. -

 ختصص زراعة االنسجة النباتية علوم زراعية)بستنة( سبكالوريو  -

 :عمليةالالخبرة 

 0000-0000النهر الصناعي  رمهندس جبهاز استئما -

 0000-0200مبركز حبوث التقنيات احليوية قسم االنسجة النباتية ثاين باحث  -

 0000-0091ف معمل قسم االنسجة النباتية مشر  -

 .عضو اجمللس االستشاري بقسم االنسجة النباتية -

 :تدريسال

 االشراف املعملي على مشاريع طلبة البكالوريوس واملاجستري. -

 علي تقنيات زراعة االنسجة النباتية.لطلبة اجلامعات تدريب طلبة املشاريع واملقررات الدراسية  -

  :هتمااات البثييةاال

 زراعة االنسجة النباتية يف جمال االكثار الدقيق للنباتات الطبية واملهده باالنقراض. -

 االكثار الدقيق للنباتات االقتصادية . -

 .ونباتات الزينة االكثار الدقيق ألصول أشجار الفاكهة املختلفة -

 بني النباتات. ةييف دراسة الفروقات الوراث  pcrاستخالص املادة الوراثية النباتية واستخدام تقنية  -
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 :اخرى اهارات

 استشارات زراعية وتصميم  وانشاء املزارع واحلدائق. -

 تربية النباتات العصارية والصباريات. -

 .وشيكة املعلومات احلاسوب بصفة عامة -

 مجيع اجهزة املعمل اليت هلا عالقة بتخصص زراعة االنسجة النباتية واهلندسة الوراثية.تشغيل  -

 :عضوية بالجهات والمنظمات االخرىال
 عضو مجعية التقنيات احليوية -

 عضو مجعية ارض النماء -

 أصدقاء الشجرة.عضو مجعية  -

 عضو جلنة خرباء الزراعة والبيئة مبركز حبوث التقنيات احليوية. -

 Libyan plant tissue culture groupعضو مؤسس بصفحة  -

 :9102فقط المؤتمرات العلمية
 .0096األول لإلنتاج النبايت كلية الزراعة جامعة مصراتو العلمي املؤمتر  -

 .0096طرابلس  ةكلية الزراعة جامع( 8)ندوة االمن الغذائي  -

 0096النباتات االقتصادية . عن امهية القاء حماضرة يف ورشة عمل -

 :9102فقط  المنشورة األوراق العلمية
 

باستخدام تقنية زراعة  Spunta( على تكوين الدرنات الدقيقة للبطاطس صنف Kinنيتني)( والكيBAتأثري إضافة منظمات النمو البنزايل ادينني ) -
 .االنسجة النباتية

 كيلوبرتا منذرين(.  -فاعلية االجهاد امللحي لكلوريد الصوديوم على منو انسجة اصلني من احلمضيات  )النارنج -
 االنسجة النباتية. دراسة مدي استجابة نبات الزجنبيل لإلكثار الدقيق باستخدام زراعة -
 .باستخدام نظام الغمر املؤقت Spuntaثاتري زمن الغمر واضافة منظم النمو الكينتني علي تكوين الدرنات الدقيقة يف البطاطس صنف  -
   واقريا(. -تأثري األطياف الضوئية)احلمراء والزرقاء( على منو انسجة صنفني من البطاطس )سبونتا -

 :شهادات التكريم والجوائز
 0094 مبركز حبوث التقنيات احليوية رمي الباحث املتميزتك -

 
 
 
 
 
 
 


