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   ســــــــــــــــرية ذاتيـــــــــــــــةال
 وال: معلومات شخصيةأ

 ف   1977من مواليد مدينة مصراتة سنة -سليمان مصطفي األطيرش االســم/ •

 .114616 رقم بطاقــة شخصيــة  •

 :متزوج.احلالة االجتماعية •

 suliman_ mustafa@yahoo.com&suiiman.mustafa40@gmail.comالعنوان اإلمييل: •

 

 ( مصراتة ـ ليبيا.1426صندوق الربيد ) •
 

 :ثانيا: الشهادات العلمية

 ف(. 2002)البكالوريوس إنتــاج الحيواني ـ كلية الزراعة جامعــة عمــر املختــار   •

 ف(. 2008اإلجازة العليا)املاجستير(ـ قسم اإلنتــاج الحيواني ـ كلية الزراعة جامعــة سرت ) •

 ثالثا : المناصب اإلدارية:

 ف. 2014/  2013جامعة مصراتة ـ  منسق مكتب الدراسة واالمتحانات / كلية االقتصاد والعلوم السياسية ـ  •

 ف2015ـ 2014منسق مكتب الدراسة واالمتحانات / كلية طب وجراحة الفم واألسنان / جامعة مصراتة  •

 ف( 2016/  2015مدير مكتب الدراسة واالمتحانات /  كلية الزراعة ــ جامعة مصراتة  ) •

 : رابعا ً الدرجة العلمية الحالية

 محاضر. •

 : الوظائف الحالية: خامسا

 رئيس قسم اإلنتاج الحيواني ـ كلية الزراعة / جامعة مصراتة •

 الجان والمهام  :سادساً 
 ف(. 2015رئيس لجنة إعداد مشروع الالئحة الداخلية كلية الزراعة ) •

 ف(. 2015إعداد مقترح املقررات الدراسة باألقسام العلمية كلية الزراعة. ) •

 ف(. 2015معرض األول لكلية الزراعة. )مشرف اللجنة التحضيرية لل •

 ف( 2015عضو لجنة صياغة توصيات الندوة الخاصة بتحديد األسس العلمية لكلية الزراعة) •

 (2016رئيس لجنة االمتحانات واملراقبة كلية الزراعة جامعة مصراتة ربيع ) •
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 (                            2017رئيس لجنة االمتحانات واملراقبة كلية الزراعة جامعة مصراتة ربيع ) •

 (2018رئيس لجنة االمتحانات واملراقبة كلية الزراعة جامعة مصراتة خريف ) •

 2019/ أكتوبر  6-5رئيس اللجنة اإلدارية واملالية للمؤتمر األول لكلية الزراعة   •

 (2019متحانات واملراقبة كلية الزراعة جامعة مصراتة ربيع )رئيس لجنة االا •

 ابعاً / الدراسات واألبحاث العلمية:س

 (2006تحــديــد الخصائــص الغذائية والتخمــرية ألشجار نباتات منطقة الجبــل األخضر. )مجلة املختار ـ البيضاء  •

 (.2008البربري املحلية بمنطقتي مصراتة)تقييم الخصائص الفيزيائية والكيميائية لصوف أغنام  •

الشمالي لليبيا "ماجر ــــــــــــــــ مصراتة ــــــــــــــــ زمزم   الو كة ــــــــــــــــ سرت"  األوسطتقييم املكونات الرئيسية لحليب اإلبل في الجزء  •

2019 

 المؤتمرات والندوات العلمية :  /ثامناً 

 / كلية العلوم ـ جامعة مصراتة. 2013للتقنيات احليوية التشوهات اجلينية وأثرها الرتاكمي / املؤمتر الوطين السادس  •

حول نظريات وتطبيقات   األولدراســـة متت ات احلليمل املتواجد ل الســـوق ارلي مصـــراتة / املؤمتر الســـنو   •

 2017 / كلية العلوم / جامعة مصراتة  األساسية

ــ مة ا      • ــل النال ااملعادن الةقيلة /املؤمتر العلمي الةالس للســ ملهنية ومحاية البيئة، جامعة النجم    تلوث عســ

 .2017الساطع الربيقة 

 تاسعًا /   جمال التدريس / 

وانسجة خلية وهي:املقررات الدراسية  لتغطية بعضمصراتة جامعة  /الرتبية  قسم األحياء بكليةمتعاون ل  سعضو هيئة تدري ❖

 2013/  2012خ ل الفصل الدراسي خريف 2الفقاريات عمليـــــــ    1الفقاريات عملي ــــــ   "عملي"

عضو هيئة تدريس متعاون في قسم األحياء بكلية العلوم الخمس/ جامعة املرقب لتغطية بعض املقررات الدراسية   ❖

 ، وعلم وظائف  األعضاءⅠ ،Ⅱفي  عبة علم الحيوان وهي : علم الحبليات ، وعلم الفقاريات ، وعلم الحيوان العام

االدراسية اآلتية:خالل الفصول 

  :(2009/  2008: ــ ربيع.  2009/  2008الفصل الدراسي )خريف 
  :(2010/  2009 ربيع:ــ    2010/  2009الفصل الدراسي )خريف 
  :(2011/  2010الفصل الدراسي )خريف 
  :(   2012/  2011: .ــ ربيع2012/  2011الفصل الدراسي )خريف 

/ جامعة سرت لتغطية بعض املقررات الدراسية  أبوقرينكليات زمزم  أقسامعضو هيئة تدريس متعاون بفروع  ❖

، علم الحبليات( خالل األعوام والفصول األنسجةوهي )علم الوراثة، علم الحيوان العام، علم  اإلحياءفي قسم 

 الدراسية التالية: 

  ف. 2010/  2009العام الجامعي 

    :ا(2011/  2010الفصل الدراس ي )خريف



   ف.2012/  2011العام الجامعي 

  ف. 2015/  2014العام الجامعي 

  م 2016/   2015العام الجامعي 

  م 2017/   2016العام الجامعي 

  م 2018/   2017العام الجامعي 

  م 2019/   2018العام الجامعي 

 
افسيولوجيا تكاثر وإدرار. –إنتاج أغنام وماعز  –ي أساسيات إنتاج الحيوان  املواد التى يدرسها :.6
 


