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 2013ببريطانيا  Imperial College Londonحاصل على درجة الدكتوراة من جامعة  -

 2004ببريطانيا  Glasgow Caledonianستير من جامعة حاصل على درجة الماج -

 1991حاصل على بكالوريس صناعات غذائية من جامعة سبها  -

 

 المناصب االكاديمية

 

 الى هذا الوقت -2013

أعمل حاليا بقسم علم النبات شعبة االحياء الدقيقة ، كلية العلوم جامعة سبها على درجة أستاذ مساعد ، 

مقررات النمو وفسيولوجيا الميكروبات ، التقنيات الميكروبية ، البيئة الميكروبية ، ُمُكلّف بتدريس 

 .التخمرات الصناعية

 

2005-2007 

عملت على درحة مساعد محاضر بقسم التاريخ الطبيعي ، كلية اآلداب والعلوم أوباري ، جامعة سبها 

علم الطحالب ، مقدمة علم الفطريات ،  حيث ُكلفُت بتدريس مقررات االحياء الدقيقة التطبيقية ، مقدمة

 .البيئة الميكروبية

 

 المناصب اإلدارية

 

 إلى هذا الوقت-2016

 عضو هيئة تحرير مجلة جامعة سبها للعلوم البحثة والتطبيقية وموقعها على الشبكة الدولية

 Suj.sebhau.edu.ly 

  

 2016أبريل -2015فبراير

واالمتحانات ،كلية العلوم جامعة سبها حيث كانت قناعتي تكمن في كلفت بمهام رئيس قسم الدراسة 

اإلصالح قدر المستطاع وبتوفيق من هللا عز وجل قمت بإنشاء موقع على الشبكة الدولية لهذا القسم ، 

كما قمت بإنشاء قاعدة على الشبكة الدولية لحجز القاعات والمدرجات الدراسية بكلية العلوم ، ووضع 

دراسية على مدخلها األمر الذي يوضح فترات شواغرها، كما أنني كنت صاحب فكرة  جدول كل قاعة

إجراء كل امتحانات المواد الثقافية كال حسبا قسمه األكاديمي مما نتج عنه تقلبل حاالت الغش وإنتحال 

الجميع الشخصية هذا باإلضافة إلى التوزيع العادل للمالحظات خالل فترات االمتحانات النهائية واشراك 

mailto:abd.albaser@sebhau.edu.ly


فيها دونما استثناءات، كما أنشئت أرشيف الكتروني لنتائج الفصول الدراسية والزمنا كل االقسام 

بإحالة نسخة الكترونية تحفظ منها نسخة على ذاكرة ( بكلية العلوم وعددها ثمانية انذاك)األكاديمية 

التحسينات التي أدخلتها كل هذه .خارجية وأخرى على جهاز الحاسوب في قسم الدراسة واالمتحانات

بفضل هللا لم تكن موجودة من قبل ليس في قسم الدراسة واالمتحانات وفي كلية العلوم بل على مستوى 

إن مثل هذه األشياء تظهر المقدرة القيادية التي منحني إياها ربي عّز وجّل والتي منها . جامعة سيها

 .معة وللطلبة على حٍد سواء ، فللّه الحمد والشكرتسهيل وتسريع اإلجراءات خدمةً للجالإدخال التقنية 

نظرا لما تفضل هللا علّى من نعمة األمانة والسلوك والسيرة الحسنة فإنني كلفُت مرات عديدة بمهام عدة 

 .لتسيير عمل قسم ما وقت خروج أحد الزمالء إلجازة عادية أو طارئة

 

 (البحثية)االهتمامات العلمية 

 عزل و تعريف البكتيريا -

 البكتيريا المنتجة للمضادات الحيوية -

 الميكروبات المنتجة للكهرباء -

 االنزيمات الميكروبية -

 المستخلصات النباتية وتأثيراتها على الميكروبات المرضية -

  

 

 اإلهتمامات الشخصية

  والمتحصلة على الترقيم الدولي ( 2016)مؤسس المجلة الليبية للعلوم الطبيعيةISSN 2518-5926 

  -:وموقعها على الشبكة الدولية 

                                             http://albaser474.wixsite.com/libyanjournalofns 
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