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 سية: المعلومات األسا 

 ك ستاذ مشار أ ة: ة العلميالدرج طة نوح زقو فطيم  االسم:  

ي  0917945371 : الرسم   رقم الهاتف / دي: العنوان البر

 العلوم الكلية:  fnzaggout@sci.misuratau.edu.ly اإليميل عىل موقع الجامعة: 

 
 : المهام

 ما يشغله حالًيا من وظائف أكاديمية، إدارية، بحثية داخل نطاق الجامعة: 

 وكيل كلية العلوم للشؤون العلمية 

  قام بھا خالل مهامه السابقة أو الحال 
 داخل نطاق الجامعة:  ةی أھم اإلنجازات الت 

اف عىل بحوث الماجستب  اإل  ياء النظرية لطلبة    شر ز ياء والعمل عىل افتتاح معمل الفب  ز   تخصص الفب 
فز

ياء  ز  . الدراسات العليا بقسم الفب 

 
: سار األ ة عن المنبذة رسمي  كاديمي

 1997\ 09\ 02 : للجامعة نضماماال تاري    خ 

  جامعة أو مؤسسة أكاديمية أخرى امق  إذا 
ا فز
ً
 بالتدريس سابق

ياء  –كاديمية الدراسات الجوية  أ  - ز  ن(و )متعا تدريس بعض مقررات الفب 

 ية التقنية الطبية مرصاتة لك -

 البحوث(  ب  )من غ ةی م یأھم اإلنجازات األكاد

ياء  ز   توحيد وتحديث مناهج تخصص الفب 
  توصيف بعض المقررات الدراسية والمشاركة فز

المشاركة فز

 عىل مستوى الجامعات الليبية 

 

 : ثيةالمجاالت البح

   ةی التخصصات أو المجاالت البحث
  إطار اھتماماتيالت 

 : ةیالبحث  ه عمل بھا أو فز

كيبية و البرصية تحضب  االغ  -  شية الرقيقة بطرق مختلفة ودراسة خواصها الب 
ز معدن -   منطقة االتصال بي 

يائية فز ز شبه موصل باستخدام المحاكاة  -دراسة الخواص الفب 
 الحاسوبية 
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  ق ةی أھم المجالت العلم
 بنشر بحوث بھا  امالت 

IOP  IEEE  Physical Review 
Al-Satil Journal  Science Journal 

 ه یإل للنشر العلم  وصل  فیأعىل تصن

\ 

  شارك 
 س  یبھا كباحث أو متحدث رئ أھم المؤتمرات الت 

\ 

ف ة ی مجاالت أو تخصصات الرسائل العلم   أشر
 ھا ی عل الت 

ياء  ز ونيات(شباه الموصالت )اإلأ فب   لكب 

 
 ة العلمية والمهنية: األنشط

الخارج   تضمنی االستشارات  الجامعة،  نطاق  األنشطة خارج  الجمع  ةیالعضو   ة،یكل    
  ة ی العلم  ات یفز

خارج نطاق    ةی بحث   عی    أو مشار   ب ی التدر   ة،ی لمؤتمرات أو مجالت علم  میی أو التق  می التحك  ة،ی واالجتماع
 الجامعة 

  المؤتمر السنوي حول نظريات و تطبيقات العلوم  -
تقييم العديد من البحوث المقدمة للمشاركة فز

  دورات عديدةاأل 
 ساسية والحيوية فز

األ  - للعلوم  الساتل  لمجلة  بحوث  و تقييم  مجلة ساسية  جامعة شت،  العلوم  مجلة  التطبيقية، 
اتة.   العلوم التطبيقية جامعة صبر

  جامعة مرصاتة و شت و الخمس. تقييم عدة بحوث مقدمة للب   -
ياء فز ز   تخصص الفب 

 قية العلمية فز
  دورة رفع كفاءة معلم  مرحلة التعليم األ المشاركة   -

  السنوات الدراسية  ساس  فز
 2009/ 2008  فز

 . 2009/ 2010و 

 
 : المنشورات

  مجالت علم
  كتب، تقار   ر یتحر   ة،ی تصنف المنشورات وفقا للنوع؛ مقاالت فز

 ... إلخ   ر ی كتب، فصول فز
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