عضويــة اجمللــس التنفيــذي

املوضوع

(الوثيقة رقم )2

املرجع



المادة الخامسة الفقرتان (أ )2 /و(أ )4 /من دستور المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم.



المادة الثانية فقرة ( )5وفقرة ( )8من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.



قرار المؤتمر العام رقم):م ع /دع  /23ق  ،(16بتشكيل المجلس التنفيذي
الحالي.

امللخص



طبقا للمادة الثانية (فقرة  )5من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ،فإنه في
حالة استبدال أحد أعضاء المجلس التنفيذي خالل فترة عضوية المجلس،
على الدولة العضو أن تبلغ المدير العام كتابيا باسم العضو الجديد الذي
يمثلها مع بيان عن سيرته الذاتية.



جاء في الفقرة ( )8من المادة الثانية من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي
النص التالي" :يعيّن المجلس في حالة خلو مقعد أحد أعضائه من يحل
محله للمدة الباقية من مدته بناء على ترشيح الدولة التي كان يمثلها
العضو السابق".



تلقت المنظمة خطابًا من معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي بدولة
الكويت  ،يفيد بتسمية الدكتور هيثم صالح األثري ـ وكيل وزارة التربية
عض ًوا في المجلس التنفيذي عن دولة الكويت.



كما تلقت المنظمة خطابًا من وزير التعليم بدولة ليبيا ،يفيد بتسمية
الدكتور عبد المنعم امحمد أبو الئحه  -أمينًا عا ًما للجنة الوطنية وعض ًوا
في المجلس التنفيذي عن دولة ليبيا.

اإلجراء املطلوب



الموافقة على تعيين العضوين الجديدين للمجلس التنفيذي للفترة الباقية من
عضوية المجلس.

وثيقة رقم :م ت /د  /109و 2
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

وثيقة
مقدمة من المدير العام إلى المجلس التنفيذي

بشـأن
عضوية المجلس التنفيذي
ــــــــــ

 تنص الفقرة (أ )2 -من المادة الخامسة من الدستور على اآلتـــي:"تقوم الجمعية العمومية  /المؤتمر العام باعتماد تسمية أعضاء المجلس التنفيذي من األشخاص
المشهود لهم بالكفاءة في مجاالت عمل المنظمة والمؤهلين بخبرتهم وكفايتهم ألداء واجبات المجلس
اإلدارية والتنفيذية ،وعلى الجمعية العمومية /المؤتمر العام أن تراعي كذلك تنوع اختصاصات
األعضاء".
 كما تنص المادة الخامسة في فقرتها (أ )4 -من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشأنتشكيل المجلس التنفيذي ،على ما يلي:
"في حالة خلو مقعد أحد أعضاء المجلس التنفيذي ،يعين المجلس من يحل محله للمدة الباقية من فترة
عضويته بناء على ترشيح الدولة التي كان يمثلها العضو السابق .وعلى الحكومة التي تتولى الترشيح
والمجلس التنفيذي مراعاة االعتبارات التي ذكرت بالفقرة ( )2من هذه المادة".
 وتقضي المادة الثانية (فقرة  )5من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي بأنه "في حال استبدال أحد أعضاءالمجلس التنفيذي خالل فترة عضوية المجلس ،على الدولة العضو أن تبلّغ المدير العام كتابيّا باسم
العضو الجديد الذي يمثلها ،مع بيان عن سيرته الذاتية".
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 كما تنص نفس المادة (فقرة  )8من النظام الداخلي ذاته على اآلتـــي:"يعيّن المجلس في حالة خلو مقعد أحد أعضائه من يحل محله للمدة الباقية من مدته بناء على ترشيح
الدولة التي كان يمثلها العضو السابق".
 أصدر المؤتمر العام في دورته العادية الثالثة والعشرين قراره رقم( :م ع /دع  /23ق ،)16بتشكيلالمجلس التنفيذي للمنظمة من تاريخ انتهاء الدورة العادية الثالثة والعشرين للمؤتمر العام إلى نهاية الدورة
العادية الرابعة والعشرين للمؤتمر العام.
 تلقت المنظمة خطابًا من معالي الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي،يفيد بتسمية الدكتور هيثم صالح األثري ـ وكيل وزارة التربية ،عض ًوا في المجلس التنفيـذي عن دولة
الكويت (مرفق بيان السيرة الذاتية) خلفـا ً للدكتور سعود هالل الحربي.
 كما تلقت المنظمة خطابًا من معالي الدكتور عثمان عبد الجليل محمد ـ وزير التعليم ،يفيد بتسمية الدكتورعبد المنعم امحمد أبو الئحة أمين عام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم  ،عض ًوا في المجلس التنفيذي عن
دولة ليبيا( .مرفق بيان السيرة الذاتية) خلفـا ً لألستاذ سالم عبد السالم أبو شنـاف أجبارة.

لذلـك
أتشرف بعرض األمر على المجلس التنفيذي الموقر للتفضل بالنظر.
ومرفق مشروع القرار المقترح إصداره بهذا الشأن.
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املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

وثيقة رقم :م ت /د  / 109و 2

أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

(مرفق )1

السيــرة الذاتيــة
بيانات شخصية:
االســم

 :هيثم صالح أحمد األثري

المسمى الوظيفي

 :وكيل وزارة التربية

تاريخ الميالد

1967/11/29 :م

الجنسية

 :كويتية

الحالة االجتماعية

 :متزوج

العنوان الحالي

 :وزارة التربية

البريد اإللكتروني

---------------- :

املؤهالت العلمية
أعلى درجة علمية

 :دكتــوراه

حقل التخصص

 :القانون الخاص

التخصص الدقيق للدكتوراه

 :القانون المدني

لغة الدراسة أو البحث

 :الفرنسية

المؤسسة التي أصدرت الدرجة

 :جامعة ستراسبورج  – 3روبرت شومان

تاريخ تلقي الدرجة

1999 :

عنوان أطروحة الدكتوراه

 :رجوع المشتري المتضرر جسمانيًا من جراء استخدام
المنتجات المعيبة

عنوان أطروحة الماجستير

 :التفريق ما بين دعوى ضمان العيوب الخفية

اإلجازة الجامعية في الحقوق

 :جامعة الكويت

-

تقدير عام بـ :جيّد ج ّدا  :مايو 1989
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اللغــــــــات
 اللغة العربية "اللّغة األم"
 اللغة الفرنسية
 اللغة اإلنجليزية
اخلربات التدريسية
1

 :مدرس بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق ـ جامعة الكويت منذ مارس .1999

2

 :معهد القضاء الكويتي.

أجازات التفرّع ،الزيارات العلمية واملؤمترات
 Actualité du Droit de la Responsabilité Civile, 26 April 2006,
Paris,FRANCE.
 La Responsabilité du Fait des Produits Defectueux, 15 Juin 2006,
Paris, FRANCE.
 Indémnisation des Victimes de la Circulation, 4-5 Mai 2009, Paris,
FRANCE.
 Les Sources Juridiques de la Démocratie Environnementale, 22
Décembre 2010, Paris, FRANCE.

األعمال اإلدارية واللجان
1

 :عضو في لجنة الكنترول للعام الدراسي .1999 - 1998

2

 :عضو في لجنة معادلة المقررات والشهادات الدراسية بالقسم.

3

 :عضو في لجنة اإلرشاد والتسجيل بالقسم.

4

 :عضو في لجنة المكتبات بالقسم.

5

 :عضو في لجنة الميزانية بالقسم.

6

 :عضو في لجنة النظام الجامعي خالل الفترة من .2002 - 2000

7

 :عضو في مكتب الدراسات واالستشارات بكلية الحقوق.

8

 :رئيس لجنة الشؤون الطالبية بكلية الحقوق منذ .2011 - 2009
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اخلربة العملية واإلدارية
1

محام في القطاع الخاص من .1990 - 1989
:
ٍ

2

 :عضو في اللجنة القانونية للمجلس األعلى للمعاقين منذ .2009 - 2006

3

 :مستشار قانوني في مكب مدير الجامعة خالل الفترة من .2009 - 2003

4

 :المستشار القانوني في اإلدارة العامة للطيران المدني خالل الفترة من  2005ـ .2014

5

 :مساعد العميد للشؤون الطالبية بكلية الحقوق خالل الفترة من .2009 - 2001

6

 :عضو في الفريق القانوني للهيئة العامة لشؤون المعاقين .2011
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املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

وثيقة رقم :م ت /د  / 109و 2

أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

(مرفق )2

السيــرة الذاتيــة
بيانات شخصية:
االســم

 :عبد المنعم امحمد محمد أبو الئحه

تاريخ الميالد

1965/08/30 :

الجنسية

 :ليبيـة

الحالة االجتماعية

 :متزوج

البريد اإللكتروني

abdulmunem09@hotmail.com :
heconsulting@moe.gov.ly

المؤهل العلمي

 :دكتوراه علوم حيوية

الدرجة العلمية

 :أستـاذ

الوظيفة الحالية

 :أمين عام اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم
رئيس اللجنة االستشارية لشؤون التعليم العالي  /وزارة التربية

املؤهالت العلمية
 :بكالوريوس علوم أغذية
 ،1988-1984جامعة طرابلس
المؤهل

 :ماجستير فيروسات
 ،1996 – 1994ترينتي ،دبلن ،ايرلندا
Moyen institute, Trinity College, Dublin, Ireland.

عنوان البحث

A comparison in pathogenicity between the A7 strain
of Semliki forest virus and Chikungunya virus.
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دكتوراه (علوم حيوية)

 ،2003 – 1999 :جامعة نوتنقهام ،بريطانيا
Biomedical School, University of Nottingham. UK.

عنوان البحث

Mechanisms of CD20 mediated cell death in B cell :
lymphoma cell lines.

الوظائف اإلدارية والقيادية( :تسلسل الوظائف من األحداث)
 وكيل الشؤون العلمية بجامعة الجفارة2015 -م. رئيس قسم الخاليا واألنسجة البشرية-مركز بحوث التقنيات الحيوية2014-م. مدير إدارة البحوث والدراسات العلمية ومكلف بإدارة المركز في حالة غياب المدير العام-مركز بحوث التقنيات الحيوية2009 -م.
 مدير إدارة الشئون البحثية بالهيئة الليبية للبحث والعلوم والتكنولوجيا ،أكتوبر 2008م. نائب مدير المركز للشؤون العلمية ،مركز بحوث التقنيات الحيوية2004 ،م. رئيس قسم التعاون بالهيئة الليبية للبحث والعلوم والتكنولوجيا1996 ،م. رئيس قسم تنسيب طالب الثانويات العامة -إدارة الشؤون الطالبية-وزارة التعليم العالي1989م.

رئاسة وعضوية اللجان
1

 :عضو لجنة فنية تتولى إعداد مقترح لتحديد اختصاصات المركز اإلقليمي للهندسة الوراثية
والتقنيات الحيوية التابع للمركز الدولي (( .)ICGEBمارس .)2017

2

 :رئيس لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس والباحثين بمركز بحوث التقنيات الحيوية
(ديسمبر  -2014حتى اآلن).

3

 :عضو المجلس العلمي لقسم الهندسة الطبية باألكاديمية الليبية للدراسات العليا (-2015حتى
اآلن).
 :عضو اللجنة العلمية واللجنة الدولية لمركز بحوث التقنيات الحيوية (2012م -حتى اآلن).

5

 :عضو اللجنة العليا لتقييم واعتماد البحوث بالهيئة الليبية للبحث والعلوم والتكنولوجيا
(2012م2014-م).

6

 :ممثل التقنيات الحيوية وعضو الفريق الليبي في االجتماعات المشتركة بين وزارة الزراعة

4

والثروة الحيوانية والبحرية ومنظمة األغذية والزراعة الفاو ( )FAOبشأن اإلجراءات
التنفيذية لبرنامج الصندوق االستئماني (2010م&2014م).
Operational Procedures for the Unilateral Trust Fund Program (2010-2014).
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7

 :عضو اللجنة العليا للهيئة الليبية للبحث والعلوم والتكنولوجيا لتقييم الهيئة والمراكز البحثية
التابعة لها (2010م).

8

 :عضو الفريق الليبي المفاوض ومسؤول ملف قطاع البحث العلمي والتكنولوجيا في جوالت
التفاوض مع االتحاد األوروبي ( )EUللوصول التفاقية إطار ( framework
2008 ،)agreementم2010-م.

9

 :رئيس لجنة المتابعة المشتركة بين مركز بحوث التقنيات الحيوية ومركز األحياء البحرية
(وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية) القتراح واإلشراف على برامج ومشاريع
بحثية في مجال األحياء البحرية باستخدام التقنيات الحيوية الحديثة2005 ،م2010 -م

 : 10رئيس لجنة فنية مشكلة من مجموعة من خبراء ذبابة الفاكهة في ليبيا لدراسة وتقييم مشروع
ذبابة الفاكهة من جميع الجوانب اإلدارية والعلمية( ،فبراير 2010م).
 : 11رئيس لجنة فنية تتولى إبداء الرأي العلمي حول تأثير التحسين الوراثي لبعض الحبوب على
صحة االنسان والحيوان بناء على المذكرة المقدمة من مدير الشركة الوطنية للمطاحين
واألعالف( ،سبتمبر 2009م).
12

 :عضو اللجنة العلمية لمتابعة التعاون مع منظمة النيباد (( )NEPADبرنامج الشراكة
األفريقي) ،الهيئة الليبية للبحث والعلوم والتكنولوجيا (2009م).

13

 :رئيس لجنة من الخبراء من مختلف القطاعات ذات العالقة لدراسة التأثيرات االقتصادية
والفنية للقمر الصناعي الليبي راسكوم ،الهيئة الليبية لبحث والعلوم والتكنولوجيا (2009م).

 : 14عضو اللجنة التسييرية لشبكة الشراكة الجديدة النيباد للعلوم لدول شمال أفريقيا NAPnet
(2008م2009-م).
 : 15منسق الفريق المشكل من وزارة التعليم للمشاركة في مناقشة الجوانب الفنية والخطط
المستقبلية لمشاريع االتفاق بين منظمة األمم المتحدة (اليونسكو) ومؤسسات البحث العلمي.
(نوفمبر 2008م).
 : 16ممثل قطاع البحث العلمي في اللجنة المشكلة من اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) لدراسة طلب
مستشفى زليطن بشأن اعتماده مستشفى تعليمي (2008م).
 : 17عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر األفريقي للتقنيات الحيوية والمنعقد بالتعاون مع المنظمة
الدولية اليونسكو ،الهيئة الليبية للبحث والعلوم والتكنولوجيا ،طرابلس -ليبيا ،نوفبمبر
2007م.
 : 18رئيس لجنة فنية تتولى إعداد البرنامج التنموي 2012-2008م لمركز بحوث التقنيات
الحيوية( .يوليو 2007م).
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 : 19رئيس لجنة فنية تتولى التنسيق إلقامة دورات تدريبية على مدار السنة في مجال زراعة
الخاليا وتقنيات األحياء الجزيئي ،مركز بحوث التقنيات الحيوية (مارس 2007م).
 : 20رئيس اللجنة العلمية والتحضيرية المشتركة بين مركز بحوث التقنيات الحيوية ومركز
صبراته لعالج األورام للتحضير لليوم العلمي " التقنيات الحيوية ودورها في عالج
وتشخيص األورام" (أغسطس 2006م).
 : 21رئيس لجنة فنية مشتركة بين مركز بحوث التقنيات الحيوية وشركة زاكرت للبذور لدراسة
إمكاية انتاج تقاوي البطاطس على المستوى التجاري( ،أبريل 2006م).
 : 22رئيس لجنة المتابعة المشتركة بين مركز بحوث التقنيات الحيوية ومشروع تحسين وتنمية
السالالت الحيوانية لإلشراف على المشاريع المقترحة بشأن استخدام التقنيات الحيوية في
تحسين السالالت الحيوانية2005( ،م).
 : 23رئيس لجنة إعداد الدليل العام لمركز بحوث التقنيات الحيوية( .يوليو .)2005
 : 24رئيس اللجنة التحضيرية بشأن اإلعداد لمشاركة مركز بحوث التقنيات الحيوية في األسبوع
الوطني الثاني للعلوم والتكنولوجيا( ،أبريل 2005م).
 : 25رئيس لجنة فنية لدراسة إمكانيات مركز بحوث التقنيات الحيوية في تشخيص الفيروسات
باستخدام تقنيات األحياء الجزيئي بمعمل الهندسة الوراثية( ،فبراير 2005م).
 : 26رئيس لجنة فنية لدراسة نتائج البصمة الوراثية وإمكانية تطبيقها في مجال الطب الشرعي،
مركز بحوث التقنيات الحوة (يناير 2005م).
 : 27عضو لجنة فنية للقيام بأعمال المراجعة والتصحيح اللغوي للطبعة األولى للسنة الرابعة
 1998م من مجلة العلوم األساسية والتطبيقية الصادرة عن الهيئة الليبية للبحث والعلوم
والتكنولوجيا (أكتوبر 1998م).

اجتماعات اخلرباء الدولية (بداية من األحدث)
1

 :االجتماع الثالث والعشرون لمجلس الحكومات للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتقنيات
الحيوية (2017/5/17-16 .)ICGEBم ،تريستسي ،ايطاليا.

2

 :االجتماع التأسيسي لرابطة مراكز النباتات الطبية والعطرية في الوطن العربي التابعة
التحاد مجالس البحث العلمي2010/5/8-7 ،م ،الرباط ،المغرب.

3

 :االجتماع الثاني لرابطة مراكز أبحاث التقنيات الحيوية في الوطن العربي التابعة التحاد
مجالس البحث العلمي2009/11/5-3 ،م ،القاهرة ،مصر.

4

 :االجتماع التمهيدي لشبكة النيباد لدول شمال أفريقيا حول تنظيم ورشة عمل بعنوان إدارة
المشاريع وكتابة المقترحات البحثية.
2009/10/19-17م ،مقر المنظمة ،القاهرة ،مصر.
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5

 :ممثل إقليم شمال أفريقيا في االجتماع التنسيقي الخامس للحكومات والمنظمات التي تنفذ
و/أو تمول نشاطات بناء القدرات في السالمة اإلحيائية.
تنظيم األمانةة العامةة التفاقيةة التنةوع الحيةوي (2009/3/11-9 ،)SCBDم ،سةان خوسةيه،
كوستاريكا.

6

 :ممثل إقليم شمال أفريقيا في االجتماع السادس لمجموعة االتصال ( )Liaisonحول بناء
القدرات في مجال السالمة اإلحيائية.
تنظةةيم األمانةةة العامةةة التفاقيةةة التنةةوع الحيةةوي (2009/3/13-12،)SCBDم ،سةةان خوسةةيه،
كوستاريكا.

7

 :اجتماع خبراء لمناقشة التخطيط التقني واإلدارة التقنية.
2009/2/27-24م ،نيروبي ،كينيا.
مكتب العلوم والتكنولوجيا -إدارة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا -اإلتحاد األفريقي.

8

 :اجتماع خبراء لمناقشة تقييم تنفيذ سياسات نقل التقنية.
2008/5/16-12م ،دار السالم ،تنزانيا.
مكتب العلوم والتكنولوجيا -إدارة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا -اإلتحاد األفريقي.

9

 :اجتماع خبراء لمناقشة المسؤوليات االجتماعية واالخالقية للباحثين العلميين في المنطقة
العربية.
المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ،2008/5/27-26 ،القاهرة ،مصر.

 : 10اجتماع خبراء لمناقشة القانون النموذجي األفريقي المعدل للسالمة في التقنيات الحيوية.
2007/8/25-20م ،أديس أبابا ،أثيوبيا.
مكتب السالمة اإلحيائية-إدارة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا -االتحاد األفريقي.
 : 11اجتماع خبراء حول السالمة الحيوية والوضع الراهن ألفريقيا فيما يتعلق بالكائنات المحورة
جينيا -منظمة الفاو ( ،)FAOاألمانة العامة التفاقية التنوع الحيوي (-17 .)SCBD
2006/10/19م ،أديس أبابا ،أثيوبيا.
مكتب السالمة اإلحيائية-إدارة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا -االتحاد األفريقي.
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املؤمترات وورش العمل والدورات التدريبية (بداية من األحدث)
 -1دورة تدريبية بعنوان "التخطيط االستراتيجي الشخصي".
2014/10/14-13م ،سفراء التنمية ،األكاديمية الدولية للتطوير القيادات (بريطانيا) طرابلس ،ليبيا.
 -2تقييم العلم وسياسات واالبتكار.
2013-5/3-4/29م ،كلية التجارة ،جامعة مانشتر ،مانشيستر ،بريطانيا.
 -3التقنيات الحيوية الحديثة ودورها في عالج وتشخيص األمراض المستعصية.
اتحاد مجالس البحث العلمي العربية ،2009/11/12-11 ،طرابلس ،ليبيا.
 -4المؤتمر الدولي الثالث حول الهندسة الوراثية والتقنيات الحيوية " ،التقنيات الحيوية من أجل حياة
أفضل".
 ،2009/11/5-3المعهد القومي للبحوث ،القاهرة ،مصر.
 -5ورشة عمل التقنيات الحيوية -تنظيم منظمة الشراكة الجديدة النيباد ( )NEPADحول " التحديات التي
تواجه دول شمال أفريقيا ووعود لبرنامج إقليمي متكامل.
2008/11/30م ،منظمة النيباد ،الزهراء ،تونس.
 -6دورة تدريبية حول تطبيقات جهاز قياس التدفق الخلوي (.)flow cytometry
 ،2007/9/14-10شركة بيكتن ديكنسون ( ،)BDهايدلبيرق ،ألمانيا.
 -7الندوة العربية العلمية األولى حول نظرية االستنساخ.
2007/5/24-20م ،الجمعية العربية لقانون االنترنت ،شرم الشيخ ،مصر.
 -8المؤتمر الثالث للسرطان.
 ،2007/1/21-19مركز صبراته لألورام ،صبراته ليبيا.
 -9المؤتمر الثاني عشر لمركز البحوث الطبية باإلسكندرية.
2006/11/24-22م ،االسكندرية ،مصر.
 -10دورة تدريبية حول استخدامات جهاز قياس التدفق الخلوي (.)Flow Cytometry
2006/7/21-17م،شركة بيكتن ديكنسون ( ،)BDباريس ،فرنسا.
 -11المؤتمر الدولي الرابع عشر لأليدز في أفريقيا.
 ،2005/12/9-4الجمعية اأفريقية لأليدز ،أبوجا ،نيجيريا.
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 -12ورشة عمل حول السالمة الحيوية واألمن الحيوي في المعامل .اللجنة الوطنية الدائمة لألخالقيات
البيولوجية والسالمة الحيوية بالتعاون مع خبراء دوليين.
2004/1/12-9م ،بنغازي -ليبيا.
 -13ورشة عمل حول السالمة الحيوية واألمن الحيوي في المعامل .اللجنة الوطنية الدائمة لألخالقيات
البيولوجية والسالمة الحيوية بالتعاون مع خبراء دوليين.
2004/10/13-10م ،طرابلس -ليبيا.
 -14دورة تدريبية لتعزيز قضايا االستدامة واالعتبارات البيئية في تخطيط وتحليل السياسات الزراعية "
التركيز على المياه".
1998/10/8-9/27م ،منظمة الفاو ( ،)FAOالقاهرة -مصر.،
 -15الندوة القطرية حول " تعميم التعريب وتطوير الترجمة في الوطن العربي".
تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع الهيئة الليبية للبحث والعلوم والتكنولوجيا.
1998/7/13-12م .طرابلس ،ليبيا.
 -16دورة تدريبية في مجال علم الحاسوب.
الهيئة الليبية للبحث والعلوم والتكنولوجيا.
1998/4/15-3/15م .طربلس ،ليبيا.
 -17لغة انجليزية1993/6/1 ،م1994/6/1-م .دبلن ،أيرلندا.

اخلربة التدريسية
 مادة زراعة الخاليا لطلبة الدراسات العليا ،قسم الهندسة الطبية -األكاديمية الليبية للدراساتالعليا (2006م.)2015-
 مادة فلوسيتومتري لطلبة الدراسات العليا قسم الهندسة الطبية -األكاديمية الليبية للدراساتالعليا (2008م.)-2015
 مادة زراعة الخاليا لطلبة المشاريع كلية الصيدلة ،جامعة طرابلس( ،العام الدراسي2008/2007م).
 مادة زراعة الخاليا لطلبة الدراسات العليا ،قسم األحياء الدقيقة -كلية الطب البشري جامعةطرابلس (العام الدراسي 2008/2007م).
 مادة زراعة الخاليا للطلبة قسم التقنيات الحيوية جامعة الزيتونة (2007م&2008م). -مادة الخلية للطلبة قسم التقنيات الحيوية جامعة الزيتونة (2008م).
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الدراسات العليــا
: عنوان البحث-1
CD20 expression alteration and clinical outcome in Libyan B-cell lymphoma patients
treated with Rituximab.
. أكاديمية الدراسات العليا-قسم علوم الحياة
. الماجستير:الدرجة
: عنوان البحث-2
Assessment of correlation between CMV viral load and CD4 count in Libyan HIV
patients.
. األكاديمية الليبية للدراسات العليا-قسم علوم الحياة
. الماجستير:الدرجة
) عنوان البحث (مشرف ثاني-3
Expression of Wnt genes in human cumulus cells.
. األكاديمية الليبية للدراسات العليا-قسم علوم الحياة
. الماجستير:الدرجة
: عنوان البحث-4
Phenotyping assessment in ALL Libyan patients using flow cytometry.
. مصراتة- كلية التقنية الطبية
. الماجستير:الدرجة
: عنوان البحث-5
Title of the project; Evaluation of Lymphocyte Subset Count in Libyan Down syndrome
Patients by Flow Cytometry.
.قسم علوم الحياة ـ األكاديمية الليبية للدراسات العليا
. الماجستير:الدرجة
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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:منح ماليــة
)م2014-م2010(
:منحة مالية مقدمة من الهيئة الليبية للبحث والعلوم والتكنولوجيا لتمويل بحث بعنوان
Combining the monoclonal Rituximab with conventional chemotherapeutic drugs to
improve the killing effect of Rituximab in lymphoma cell lines.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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مشروع قرار رقم :م ت /د  /109ق 2
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

مشروع قرار
بشأن
عضوية المجلس التنفيذي
ــــــــــ
إن المجلس التنفيذي

 إذ يشيـر الى المادة الخامسة (أ ـ  )4من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. والى المادة الثانيـة ( 5و  )8من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي. والى قرار المؤتمر العام رقم( :م ع  /د ع  /23ق  ،)16بشأن تشكيل المجلس التنفيـذي. وبعد اطالعه على الوثيـقـة المعروضة رقم( :م ت /د  /109و )2ومرفقيها.يقـــرّر :
 -1الموافقة على تعيين كل من:
 الدكتور هيثم صالح األثري ـ وكيل وزارة التربية ،عض ًوا في المجلس التنفيـذي عن دولة الكويت،خلفـا ً للدكتور سعود هالل الحربي.
 األستاذ عبد المنعم امحمد أبو الئحة ،أمين اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم ،عض ًوابالمجلس التنفيذي عن دولة ليبـيـا ،خلفـا ً لألستـاذ سالـم عبد السالم أبو شنـاف أجبارة.

وذلك عن المدة الباقية من فترة المجلس.
 -2الترحيـب بتعيين العضوين الجديدين ،والتعبيـر عن شكره وتقديره للعضوين السابقين.
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