السيرة الذاتية
Curriculum vitae
د .دمحم فرج الحاسي
أستاذ مشارك – قسم النبات – جامعـة قاريونس – بنغازي .
االسم :د  .دمحم فرج صالح الحاســـً
الجنسٌة :لٌبــــً
مكان وتارٌخ المٌالد  :بنغازي لٌبٌا 1911 11-11
رقم جواز السفر 111919 :
مكان وتارٌخ الصدور  :بنغازي ٌ 11ناٌر .1229
الحالـة االجتماعٌة  :متزوج
عدد األطفال  7 :أطفال
المؤهالت العلمية وجهتها وتاريخ الحصول عليها:
درجة  BScفً علم النبات سنة  1979جامعـة قارٌونس .
درجة  MScفً علم النبات  (1981البٌولوجٌة اإلشعاعٌة – جامعـة كوبنهاجن الدانمرك و
جامعة قارٌونس ).
درجة  Ph.Dفً الهندسة الوراثٌة المٌكروبٌة  Microbial Genetic Engineeringمن
جامعة درهام برٌطانٌا سنة . 1997
المرتبة العلمية وجهتها وتاريخ الحصول عليها:
محاضـر مساعد فً علم الكائنات الدقٌقة  1981 Microbiologyجامعة قارٌونس( بنغازي)
محاضـر فً علم الكائنات الدقٌقة  Microbiologyسنة  1989جامعة قارٌونس ( بنغازي)
أستاذ مساعد فً علم الكائنات الدقٌقة  Microbiologyسنة  1997جامعـة قارٌونس ( بنغازي
أستاذ مشارك فً علم الكائنات الدقٌقة  Microbiologyسنة  1221جامعة قارٌونس .
التخصص الدقيق:
علم الكائنات الدقٌقة (جراثٌم).

الكتب المؤلفـة :

1

.1تجارب عملٌة فً علم الفٌروسات ( المركز القومً للبحوث والدراسات العلمٌة) لٌبٌا 1222
.
.1مقدمة فً علم حٌاة الخلٌة  ( Cell Biologyمنشورات جامعة قارٌونس)1221 .
.1مقدمـة فً علم الفطرٌات  ( Mycologyالمركز القومً للبحوث)1221 .
.4معجم المصطلحات البٌولوجٌة (الطبعة األولى) منشورات جامعة قارٌونس (بنغازي)1221 .
.
.1معجم المصطلحات البٌئٌة ( الطبعة األولً ) . 1221
.6مقدمـة فً علم الوراثة المٌكروبٌة والمناعــة  .منشورات جامعـة قارٌونس 1221
 .7آلٌات نشوء األمراض المٌكروبٌة وتأثٌر المضادات الحٌوٌة ( منشورات جامعة قارٌونس )
( .) 1229
 .8مقدمة فً علم األحٌاء الدقٌقة تحت التجهٌز .
 . 9مقدمـة فً فطرٌات األعفان تحت الطبع  .منشورات قارٌونس .
 . 12علم حٌاة الخلٌة ( الطبعة الثانٌة ) جامعة قارٌونس 1212
 .11معجم المصطلحات البٌئٌة ( الطبعة الثانٌة ) جامعة قارٌونس 1212
الكتب المترجمـة:
فطرٌات االعفان  :عزلها تعرٌفها وتنقٌتها  .تألٌف د .دٌفٌد مالوخ منشورات جامعة أونتارٌو
كندا .منشورات جامعة قارٌونس بنغازي.
المقاالت المؤلفــة:
.1إنتاج بروتٌن أحادي الخلٌة من عصٌر التمر بواسطة الفطر Fusarium solani
.1تأثٌر السكر وفترات الحضانـة والمصدر النٌتروجٌنً
مجلة جامعة عمر المختار للعلوم الزراعٌة .
 .1التأثٌرات اإلشعاعٌة على فطر أسبٌرجللس نٌودالنس.
. Experimental and Environmental Botany 1981.UK
Sequencing of 12Kb of Saccharomycetes cerevisiae chromosome 7 .1
. Microbiological review UK 1996 321: 1230-1246.
Isolation and purification of bacterial pathogenic strains from meat . .4
1985 . Garyounis Scientific Bulletin .
الخبرات العلميـــة:
.1خبرة تدرٌسٌة  16سنة فً مجال علم النبات وعلم األحٌاء الدقٌقة ( علم الفٌروسات وعلم
الطحالب وعلم البكتٌرٌا وعلم الطحالب لطلبة . Undergraduate
 .1تدرٌس مقررات متقدمـة فً علم الهندسة الوراثٌة وعلم الكائنات الدقٌقة.
 .1األشراف على عدد من طلبة الدراسات العلٌا .

1

اللغات التي يجيدهــا :
اللغـة اإلنجلٌزٌــة ( قراءة وكتابــة).
العنوان الدائم:
كلٌة العلوم –قسم النبات  .جامعـة قارٌونس بنغازي
ص .ب  9482بنغازي.
نقال رقم 092-7641836
091 4744479
العنوان الحالـي :
البركـــة بنغازي  .لٌبٌا.
األساتذة الذين يمكن الرجوع إليهم :
د .فتحً األشهب أستاذ – كلٌة العلوم – جامعة قارٌونس بنغازي.
د .دمحم المكحل أستاذ فً علم الجراثٌم –كلٌة العلوم – جامعـة قارٌونس – بنغازي.
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