
 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جامعة مصراته / كلیة الزراعة

 مكتب شؤون أعضاء هیئة التدریس
  

  نموذج السیرة الذاتیة
  أوال : البیانات الشخصیة:

  االسم رباعي إمحمد عثمان إمحمد فیدان
   تاریخ ومكان المیالد 19/6/1986

   الرقم الوطني 119860382433
   الحالة االجتماعیة أعزب

i.fiedan@agr.misuratau.edu.ly البرید اإللكتروني   
   رقم الهاتف 00218924715274

  
  ثانیا: المؤهالت الدراسیة

   الشهادة   التخصص   الجهة المانحة لها   التاریخ
/11/20143

0 
   الماجستیر فسیولوجي جامعة أسیوط

/07/20093
0 

   الشهادة الجامعیة علم حیوان جامعة مصراته

  
   ثالثا: التخصص ومجاالت االهتمام:

   التخصص العام علم حیوان

   التخصص الدقیق فسیولوجي

   مجاالت االهتمام العلمیة علم المناعة – فسیولوجیا الغدد الصماء
 

   رابعا: عنوان رسالة الماجستیر:
Prophylactiv treatment with thymoquinone garlic oil and L-cysteine of     :عنوان الرسالة  
.acrylamide induced reproductive organs toxicity in male rates 

 العالج الوقائي بالثیموكینون، زیت الثوم والسیستین لسمیة أعضاء التناسل باألكرلیمید في ذكور الجرذان.

 

   خامسا: التسلسل الوظیفي:

  الوظیفة  جهة العمل وعنوانها  التاریخ

mailto:i.fiedan@agr.misuratau.edu.ly


 

  عضو هیئة تدریس جامعة مصراتة / مصراتة 11/201615/

2016/03/01 
مركز الوطني لتشخیص وعالج العقم (

(Andrology Lab 
  فني معمل

2015/03/01 
مركز الوطني لتشخیص وعالج العقم (

(Embryology Lab 
 فني معمل

 
 

   سادسا : اللجان والمهام اإلداریة :

  مسمى العمل اإلداري / اللجان والمهام   التاریخ

 رئیس القسم العام  / كلیة الزراعة مصراتة 02/201725/

  رئیس اللجنة التقنیة /المؤتمر العلمي األول للعلوم الزراعیة – إنتاج نباتي. 03/02/2019

 رئیس اللجنة العلمیة/لجنة رصد ومتابعة ممتلكات الكلیة وتوفیر النواقص. 06/07/2017

25/04/2015 .(PGD))  عضو في لجنة تجهیز معمل (التشخیص الجیني قبل الزرع 
  

  :سابعا: األبحاث العلمیة المنشورة
 

Hossam El-Din Mohamed Omar, Sary Kh. Abd-elghafar,       
Imhemed O. Fiedan, Emad A. Ahmed.  (2015). 
Thymoquinone ameliorate testicular toxicity induced by      
acrylamide in rats. Photon 142 (2015) 407-414.  
 

 

Hossam El-Din M. Omar, Sary Kh. Abd-elghafar, Imhemed O. 
Fiedan, Emad Ali Ahmed. (2015). 
L-cysteine ameliorated testicular toxicity induced by 
acrylamide in rats. European Journal of Biological Research. 
.ISSN 2449-8955 

 

 
 
 
   

   ثامنا: المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمیة:

  اسم المؤتمر الجهة المنظمة مكان وتاریخ االنعقاد  نوع المشاركة

  حضور
23-25/03/2014  
 جامعة أسیوط قاعة المؤتمرات جامعة أسیوط

 المؤتمر الدولي السابع للتنمیة
 والبیئة في الوطن العربي

 

https://www.semanticscholar.org/author/Hossam-El-Din-M.-Omar/7845586
https://www.semanticscholar.org/author/Emad-Ali-Ahmed/36758941


 

 
 
 
 

  تاسعا : الدورات التدریبیة :

   اسم الدورة  الجهة المنظمة   التاریخ
 التخطیط االستراتیجي  مكتب ضمان الجودة  بالجامعة 17/03/2019

 فهرسة المراجع باستخدام برنامج Mendeley  كلیة الزراعة / مصراتة 9-10/3/2019

 أساسیات إدارة المخاطر الحیویة كلیة الزراعة / مصراتة 9-10/3/2019

 إدارة دعم التمیز / جامعة 29/9/2014
 اسیوط

HOW TO COPE WITH THE SCIENTIFIC 
LITERATURE 

 دورة إعداد المعلم الجامعي كلیة التربیة  / جامعة أسیوط 6-11/9/2014

 مركز بحوث الوراثیة 04/9/2014
  والبیولوجیا الجزیئیة / أسیوط

(Principals & Different Applications (ELISA 

 مركز بحوث الوراثیة 7-8/9/2014
  والبیولوجیا الجزیئیة / أسیوط

Applications of Bioinformatics in Molecular 
Biology 

31/03/2014 
2019/04/02 

 مركز بحوث الوراثیة
  والبیولوجیا الجزیئیة / أسیوط

From Gene to Protein 

20/03/2014 
2019/04/28 

 مركز شبكة معلومات / جامعة
  أسیوط

ICDL Ver. 5الرخصة الدولیة لقیادة الحاسوب  

 مركز بحوث الوراثیة 5-4/12/2012
  والبیولوجیا الجزیئیة / أسیوط

Protein Analysis Principles & Immunoblotting  

 
 

  عاشرا : األنشطة التدریسیة :

  المقررات التدریسیة التي ساهم في تدریسها  منفردا  المرحلة الجامعیة  الدراسات العلیا
  علم الحیوان العام الفصل األول  
  فسیولوجي حیوان الفصل الخامس 

 

 المقررات التدریسیة التي یمكن تدریسها  منفردا  المرحلة الجامعیة  الدراسات العلیا
 علم الخلیة   

 علم األنسجة 
  علم المناعة

 علم الغدد  
 
 



 

 
 
 

   احدى عشر : المهارات اللغویة:

   اللغة   كتابة   قراءة   تحدثا

 العربیة  ممتاز  ممتاز  ممتاز

 اإلنجلیزیة متوسط متوسط متوسط 
 

 

   اثنا عشر : االهتمامات والهوایات :

                                                  برامج الحاسوب ــــ هوایة القراءة والمطالعة – صید السمك .

  اسم وتوقیع عضو هیئة التدریس

 االســـــــم: ....................................

                                           التوقیع: .....................................
                                           التاریخ: ......................................

   


