السيره الذاتيه لعضو هيئة تدريس

7102/9/8

اوال  :بيانات شخصية:

االسم  :حسين احمد الرشيد احمد

تاريخ ومكان الميالد 9191:القطرون
الحالة االجتماعية  :متزوج
العنوان الدائم :القطرون

رقم البطاقة الشخصية 42242:الصادرة في  :مرزق

رقم جواز السفر  192112:مكان صدوره  :الشاطي
رقم قيد العائلة 991927 :
رقم ورقة العائلة 174 :
الرقم الوطين 991917992999:
رقم الهاتف المحمول7149591979 :

المؤهل العلمي  :دكتوراه التخصص  :احياء دقيقة طبيه

جهة العمل :جامعة سبها (كلية العلوم اهلندسية والتقنية /براك الشاطي )
الوظيفة الحالية  :عضو هيئة تدريس بريد الكترونيhusseinrashid99@gmailhid99@gmail.com :
.................................................................................................................................

تانيا :المؤهالت العلمية:
شهادة الدكتوراة:

بلد الدراسة :بولندا التخصص العام :احياءدقيقة التخصص الدقيق :احياء دقيقة طبيةالمؤسسة المانحة:اكادمية الطب ببوزنان(كلية الصيدلة
/قسم االحياء الدقيقة)سنة احلصول عليها4777 :ف.
شهادة املاجستري:
بلد الدراسة :اجملر التخصص العام  :احياء دقيقة التخصص الدقيق :احياء دقيقة عامة المؤسسة المانحة :جامعة اتفوش لوراند(كلية

العلوم/بودابست)سنة الحصول عليها9112:ف .

شهادة البكالوريوس:

بلد الدراسة :مالطا وليبيا التخصص العام  :تقنية التخصص الدقيق :خمتربات طبية الؤسسة المانحة :املعهد العايل للتقنية/براك الشاطي سنة
الحصول عليها9124 :ف.

الدرجة العلمية الحالية :استاد مساعد.
.................................................................................................................................

ثالتا :الوظائف السابق تقلدها:
 -9مهندس خمترب يف مستشفى مرزق العام واملدة من شهر 9124/2ف حىت شهر  9121/1ف.
 -4معيد باملعهد العايل للتقنية /براك الشاطي واملدة من 9121ف حىت 9129ف.
 -1عملت كعضوهيئة تدريس يف العهد العايل للتقنية بعد احلصول على املاجستري وملدة سنتان وبعدها مت ايفادي لنيل درجة االجازة الدقيقة.
 -2مند 4779/9/9عينت كعضوا هيئة تدريس يف كلية العلوم اهلندسية والتقنية  /براك الشاطي بعد الرجوع من بلد الدراسة بولندا.
.................................................................................................................................

رابعا :المهام التي كلف بها على مستوى الجامعة والكلية::
 -9عضو جلنة التقييم العايل لالحبات البيولوجية جبامعة سبها :مند 4779/9/91ف.
 -4منسق الدراسات العليا بقسم املختربات الطبية  :مند 4772ف حىت 4794/9/9
-1عضو جلنة تطوير املناهج بالكلية :مند 4779/9/97ف.
 -2عضو جلنة االسكان بالكلية :مند 4779/99ف.
............................................................................................................... ..................
خامسا :النشاطات العلمية بعد الحصول على شهادة الدكتوراة:
 -9املؤمترات العلمية اليت شاركت هبا:
ا-مؤمتر علوم احلياة بسبها يف الفرتة من 4772/2/49-91ف
ب -املؤمتر العلمي التاين بكلية الطب جبامعة قاريونس يف الفرتة من 4779 /4/92 -95ف
-4عدد االوراق البحتية املنشورة 9 :ورقات.
نشاطات علمية اخرى:

ا-املشاركة يف فعاليات الندوة العاملية حول صحية عدوى املستشفيات بتاريخ 4774/1/41ف.
ب -املشاركة بعدد حماضرتني(حول عدوى املستشفيات) يف الدورة التدريبية اليت اقيمت للرفع من مستوى العاملني مبستشفى مرزق العام وكانت
يف شهر4779/2ف.
نشاطات اخرى:

 -0املشاركة يف انشاء وتفعيل موسسات اجملتمع الوطين يف منطقة اجلنوب
-4املشاركة يف ملتقى حكماء ليبيا الدي انعقد يف اجلنوب اخريا
 -1عضو مجعية السالم اخلريية بالقطرون

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتة

د .حسني امحد الرشيد

:

