
  رية الذاتيةـالس
  معلومات شخصية:

 خيعبدالسالم مفتاح محمد المش:  االسم

 يـــ: ليب الجنسية

 9137 – قصر األخيار/ مكان وتاريخ الميالد

 اإلسالمية الجامعة االسمرية/ الوظيفة الحالية

 أوالد عبدالعاطي – غنيمة / العنوان

 متزوج/  الحالة االجتماعية

 .(األب) خيمشفتاح محمد الم/  الوالدين

 .(األم) سالمة علي كرثومة  

 9006690669رقم الهاتف النقال / 

 amma 1973 @ yahoo.com /االلكترونيالبريد 

 ات / ـاللغ

 اللغة العربية ) اللغة األم(

 (متوسطاللغة االنجليزية )

 أيجاد التعامل مع الحاسب اآللي

 العلمية/  الشهادات

 / 9119 –ليبيا  – المرقبجامعة  -العلوم كليةالبكالوريوس في الجيولوجيا. 

  8009 -ليبيا  –جامعة طرابلس  -كلية العلومفي الجيوفيزياء /الماجستير . 

 السيرة التعليمية/

  غنيمة  -االبتدائية  غنيمةمدرسة   9198 -9131/  االبتدائيالتعليم. 

  غنيمة  - اإلعدادية غنيمةمدرسة  9193 – 9198 اإلعداديالتعليم. 

 غنيمة -الثانوية   غنيمةمدرسة  9117 – 9191يم الثانوي التعل. 

  المرقبجامعة  -كلية العلوم  9119 – 9118التعليم الجامعي . 

 الدورات التدريبية /

  8008 جامعة المرقب( –دورة علمية في مجال رفع كفاءة المعلمين )كلية العلوم 

  8003 س (الخم –المناهج )ثانوية المجد  تطويردورة علمية في مجال 



  8001 الخمس( –) ثانوية المجد  اآلليالحاسب قيادة دورة علمية في مجال 

  8002جامعة طرابلس  -دورة مبادئ لغة االنجليزية / كلية العلوم. 

  8002تقييم المكامن النفطية/  شركة اجيب للنفط  -دورة تخصصية: سرود اآلبار 

  8003/ معهد النفط الليبي ةالنفطي تقييم المكامن -دورة تخصصية: سرود اآلبار. 

  دورة تخصصية: منظومة Flexinlog  8003/ معهد النفط الليبي. 

  8009لبدة    –الجوابي  أمدورة مبادئ لغة االنجليزية / معهد   . 

  8001دورة علمية في مجال مبادئ المساحة / مركز البحوث الصناعية 

 الخبرات الشخصية /

 8000 – 8098 مدرس علوم ورياضيات/ مدرسة القلعي للتعليم األساسي 

 (8009 - 8092) جامعة  –والعلوم  اآلدابكلية   - قسم الجيوفيزياء –متعاون  مساعد محاضر

 .مسالته  -المرقب 

  (8090 -8098 ) جامعة  –كلية الهندسة  –قسم الهندسة الجيولوجية   –متعاون مساعد محاضر

 .الزاوية 

 (8099 - 8098.)  الجبل   جامعة   –كلية العلوم  – الجيولوجياقسم  –متعاون مساعد محاضر

 .غريان  -الغربي 

 (8097-8098 )الجامعة  –الموارد البحرية كلية  –قسم الجيولوجيا  –متعاون  مساعد محاضر

 زليتن.–االسمرية االسالمية 

  (8009 -   8092 )  جامعة  –داب والعلوم كلية اآل -دراسات حقلية لطلبة قسم الجيوفيزياء

 مسالته.  -المرقب 

 (8098-8093  ) كلية الموارد البحرية –البحرية  قسم الجيولوجيا -التدريس  هيئةعضو- – 

 زليتن.–الجامعة االسمرية االسالمية 

 جامعة المرقب  )الجيولوجياو الجيوفيزياء اإلشراف علي العديد من مشاريع التخرج لطلبة– 

 .( جامعة الزاوية –جامعة الجبل الغربي 

 المؤتمرات العلمية /

  ليبيا. –طرابلس  8002الملتقي والمعرض الثالث لتقنيات النفط والغاز 

  مؤتمرEAGE   8003  ليبيا. –طرابلس 

  ليبيا - طرابلس  8009الدورة العاشرة لمؤتمر ومعرض البحر المتوسط  للنفط. 

 ليبيا –طرابلس  8009بع  تقنيات النفط والغاز الملتقي والمعرض العالمي الرا. 

  ليبيا. –طرابلس  8009مؤتمر جيولوجية جنوب ليبيا 


