
 مختصر السيرة الذاتية 

 مؤهالَت العلميةال

البكتيريةا  وليةة العلاا اليبيةة  ادرجةة الةتوتاراة  يسيسةةةةيالاجية  •

   .2006جامعة سري بالمملكة المتحتة ي -الحياية والجزيئية 

جامعة   -سةةةالمة ايةذية  –ضةةةمال الجادة سي درجة الماجسةةةتير  •

   .2001ريتنج بالمملكة المتحتة ي

درجةة البكةالرياف سي ملا ايايةال الةت ينةة مة وليةة العلاا بجةامعةة   •

   . 1992الملك سعاد بالرياض ي

 ا .  2010سيجما ي 6الحزاا ايساد سي تيبينات الجادة المتنتمة  •

المشةةاروة وارةةار مشةةرات التورات والمؤتمرات وورل العم   •

لجادة واالمتمةاد و االنيةادة ايوةاديميةة داخة  وخةارا المملكةة   ات العال ةة بة 

 ايايال الت ينة.واالواديمي 

  العملية الخبرات

 جامعة المعرسة

 االل.واتى  هة 20/3/1441مة  مميت ولية العلاا التيبينية •

 التعليا  وزارة

  سةةةةتشةةةةةار والمشةةةةرك العةاا ملى مكتةم وزير التعليا مةالم •

 هة 12/10/1440هة واتى 2/12/1440

 وزارة التعليا -للتعليا االهلي العالي متير ماا اإلدارة العامة  •

 هة 11/2/1440واتى   هة  21/7/1437مة

 جامعة المجمعة

مميةةت الجادة وتياير المرةةارات بجةةامعةةة المجمعةةة يربي  ايو    •

تجريز الجامعة وبرامجرا لالمتماد  . االشةةةراك ملى 1437واتى  1432

  ايواديمي المؤسةةسةةي والبرامجيا اضةةاسة لالشةةراك ملى اصةةا  سةةبعة

برامج أوةاديميةة ملى االمتمةاد الةتولي مة خال  مةتد مة هيئةات أمتمةاد 

 دولية.

 

 

 

 

 

 التوتار/ خالت بة محمت الجارهللا

 أستا  ايايال الت ينة المشارك

 ولية العلاا اليبية التيبينية 

 جامعة المجمعة

 

 



رئيس  سةةةا المختبرات اليبية بكلية العلاا اليبية التيبينية بجامعة المجمعة خال  سترة   •

 لمتة سنتية  1432الثاني التأسيس يربي  

 رئيس لجنة إمتاد مؤشرات  ياف ايدال بجامعة المجمعة  •

 رئيس اللجنة الرئيسية لمشروع التنايا الذاتي المؤسسي بجامعة المجمعة  •

 نائم رئيس اللجنة اللجنة اإلشرا ية للمشروع التيايري لتأهي  الجامعة لالمتماد االواديمي   •

 هة لجامعة المجمعة بعت مرور سنتية ملى انشائرارئيس لجنة تنايا الاض  الرا  •

 7/1437منذ انشائرا واتى  مرا وأمية اللجنة العليا المروزية للجادة بجامعة المجمعة  •

 مرا اللجنة المروزية للتعا ت بجامعة المجمعة   •

 مرا لجنة التتريم واالبتعاث بجامعة المجمعة   •

 : الجامعة السعادية اإللكترونية

 واتى اآلل. 1441المجلس العلمي بالجامعة السعادية اإللكترونية مة محرا مرا  •

 ولية ايمير سليال العسكرية : 

 1441مرا الملجس ايملى لكلية ايمير سليال العسكرية بالظررال مة ربي  ايو   •

 واتى اآلل.

 وليات سليمال الراجحي ايهلية:

 لمتة سنة  1434ات الراجحي يشعبال مستشار جادة وامتماد أواديمي ةير متفرغ لكلي   •

 الريئة العامة للغذال والتوال:

واتى  1430 يةاع الغةذال  –مؤسةةةةس ومةتير ادارة الجادة بةالريئةة العةامةة للغةذال والةتوال   •

1431 

 ولية اليم بمتينة الملك سرت اليبية: 

الملك سرت أسةةةةتا  الميكروبيالاجي المسةةةةامت ومرةةةةا هيئة التتريس بكلية اليم بمتينة    •

 1430اليبية 

لمةتة  1429العميةت المسةةةةةامةت لجادة التعليا اليبي بكليةة اليةم بمةتينةة الملةك سرةت اليبيةة   •

 سنتية .



العميةت المسةةةةامت للشةةةةؤول االدارية والمةاليةة باإلنابة بكليةة اليةم بمةتينةة الملةك سرةت اليبيةة   •

 لمتة سنتية 1429

لجادة بكلية اليم بمتينة الملك سرت اليبية مسةتشةار الجادة واالمتماد ايواديمي سي مروز ا  •

 .لمتة سنتية 1428بالرياض 

 

 الريئة السعادية  للمااصفات والمناييس والجادة:

واتى  1413بااث مااصةةفات بالريئة السةةعادية للمااصةةفات والمناييس والجادة مة ماا   •

1428. 
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