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 السرية الذاتية لعضو هيئة تدريس
 

 (الرجاء استبدال الخانة بكتابة املعلومة) البيانات الشخصية

 
 

 

 
 باإلمكان إدراج الصورة الشخصية هنا

أدمحم سالم بشير القالل: الرباعيالاسم   
 بالقسمعضو هيئة تدريس : الصفة 

 انتاج نباتي: التخصص 
 ماجستير: املؤهل العلمي 
 محاضر :الدرجة ألاكاديمية  

 مساعد
 7691:تاريخ امليالد  ذكر: الجنس  ليبي: الجنسية 

 

 (الرجاء استبدال الخانة بكتابة املعلومة) طرق التواصل

 جامعة مصراتة/ الزراعةكلية  
 إلانتاج النباتيقسم 

  رقم املحمول  7673964161: رقم الهاتف 

 
 البريد إلالكتروني

e.algella@gmail.com 
  :املوقع إلالكتروني

 (الرجاء وضع املعلومات من ألاحدث إلى ألاقدم. الرجاء استبدال الخانة بكتابة املعلومة) املؤهالت العلمية 

 (5002 – 5002)بالسنواتاملدة 
، اسم سرتجامعة : ، اسم املؤسسة التعليميةنباتيانتاج : التخصص، ماجستير: العلميةالدرجة 

 ليبيا: الدولة

(0225 – 5002) 
عمر جامعة : املؤسسةالتعليمية ،اسمبستنة: التخصص،بكالوريوس علوم زراعية: العلميةالدرجة

 ليبيا: الدولة ،اسماملختار

  

 (الرجاء وضع املعلومات من ألاحدث إلى ألاقدم. الرجاء استبدال الخانة بكتابة املعلومة) الورقات املنشورة
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 (الرجاء وضع املعلومات من ألاحدث إلى ألاقدم. الرجاء استبدال الخانة بكتابة املعلومة) خبرات ذات صلة

 .مصراتة:، عنوان الجهةمصراته الزراعية محطة:اسم الجهة، باحث:املسمى الوظيفي (5002 – 5000)بالسنواتاملدة 

(0222 – 5000) 
، عنوان مشروبات الصوبات الزوجاجية مصراتة:اسم الجهة، مهندس:املسمى الوظيفي

 .مصراتة:الجهة

  

 (الرجاء استبدال الخانة بكتابة املعلومة) اهتمامات تدريسية

  تدريس مقرر تشريح نبات 

  

 (الرجاء استبدال الخانة بكتابة املعلومة) اهتمامات بحثية

  

 (الرجاء استبدال الخانة بكتابة املعلومة) عضويات 

 
 

 (الرجاء وضع املعلومات من ألاحدث إلى ألاقدم. الرجاء استبدال الخانة بكتابة املعلومة)دورات 

 : الانعقادمكان ، تقنيات الزراعة املحلية في الوطن العربي:عنوان الدورة 5002السنة

 5002السنة
توظيف تقنيات تربية النبات والهندسة الوراثية في تطوير وإنتاج أصناف وهجن : عنوان الدورة

 .ليبيا: مكان الانعقاد، متميز من محاصيل الخضر

 .:مكان الانعقاد، زراعة أشجار الفاكهة: عنوان الدورة 5005السنة

 (الرجاء وضع املعلومات من ألاحدث إلى ألاقدم. املعلومةالرجاء استبدال الخانة بكتابة )جوائز 

 .اسم الجهة، مكان الانعقاداسم الجائزة،  السنة

 .اسم الجهة، مكان الانعقادالشرف،  السنة

 مهارات شخصية

  اللغة العربية: اللغة ألام

اللغة : لغات أخرى 

 الانجليزية

 الكتابة التحدث الفهم

 القراءة الاستماع
Spoken 

interaction  

Spoken 

production  
 

 ادخل املستوى  ادخل املستوى  ادخل املستوى  ادخل املستوى  ادخل املستوى  اكتب اللغة

ا. أدرج اسم شهادة اللغة 
ً
 أضف املستوى إذا كان معروف

 ادخل املستوى  ادخل املستوى  ادخل املستوى  ادخل املستوى  ادخل املستوى  اكتب اللغة

ا. شهادة اللغة أدرج اسم 
ً
 أضف املستوى إذا كان معروف
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 (الرجاء استبدال الخانة بكتابة املعلومة) مهارات الحاسوب

  MICROSOFTحزمة 
 
 (WORD ،POWER POINT)جيد استخدام أ

 الشبكة العنكبوتية
 بريد إلالكتروني الجامعي وتطبيقاتهاجيد استخدام ال 

 .للبحث عبر الشبكة العنكبوتية .WWWل  جيد الاستخدام

 .أدرج مدى حسن استخدامك ألي برنامج آخر مهارات أخرى 

 

 :التاريخ


