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 Curriculum Vitaeالسيرة الداتية                     

 

 

                                         PERSONAL INFORMATION                           بيانات شخصية

 

 CONTACT INFORMATION                     للتواصل  معلومات

 

 Education                                            المؤهالت العلمية  

  Hlal Naser Mukthar Nsier Name هــــــــالل ناصر مختار نصير االسم 

 Date of birth 30/06/1979 30/06/1979 تاريخ الميالد

 Tripoli/Libya Place of birth طرابلس  مكان الميالد

 Libyan Nationality ليبي الجنسية

 Married  Marital status متزوج الحالة االجتماعية 

 National security No 119790093599 119790093599  الرقم الوطنى 

 .L56NFJ50 L56NFJ50 Passport No رقم الجواز 

 .Mobile No 0922938101 0923928101 رقم الهاتف

 H.Nsier@uot.edu.ly H.Nsier@uot.edu.ly e-mail البريد االلكترونى

 Tripoli/Libya/Soug AlJoma  Place of birth  سوق الجمعة/ طرابلس/ليبيا العنوان 

 التخصص المؤهل
تاريخ 

الحصول 
 عليه

 Institute issued Specialty Degree الجامعة

 ماجستير
مراض أ

 الفم
 لندنجامعة  2011

Queen Mary 

/London 

/UK 

2011 
Oral 

pathology 

Master 

( Msc) 

 دبلوما
علوم 

 سنانألا
 لندنجامعة  2009

Queen Mary 

/London 

/UK 

2009 
Oral 

sciences 

Enhanced 

diploma 

(Endip) 

 دبلوم 
طرق 

 التدريس 
2017 

جامعة 
ساوثهامبتون/ 

المملكة 
 المتحدة 

Southampton 

university 

/UK 

2107 

Teaching 

in higher 

education  

diploma 

 بكالوريوس

طب 
وجراحة 

الفم 
 سنانألوا

2004 

جامعة 
 طرابلس

كلية طب /
وجراحة الفم 

 واألسنان

University of 

Tripoli/ 

school of 

dentistry 

&oral 

surgery 

2004 

Dentistry 

&oral 

surgery 

BACHELOR 

(BDs) 
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                                                           languages & computer skills               اللغة ومهارت الحاسوب

 

 EMPLOYMENT HISTORY                                                            دارية  إلالخبرة العلمية وا

 

 غةالل

 و نجليزيةإلا

 إستخدام الحاسوب 

  بطالقة ومحادثة  اللغة االنجلزية قرأة وكتابة 

 Microsoft word document ,Microsoft powerمهارت الحاسوب األساسية ) 

point presentation, Microsoft  excel 

 Date Job description التاريخ الوظيفة

مدير عام المستشفى التعليمى لطب 
جامعة /وجراحة الفم واألسنان

 .طرابلس

 21/9/2015مند 

 ومستمر.
Since 21/9/2015 

University of Tripoli dental 

training hospital director 

متحانات إلرئيس قسم الدراسة وا
بكلية طب وجراحة الفم 

 .جامعة طرابلس/واألسنان

 7/1/2013 دمن

 1/4/2015الى 
From 7/1/2013 to 

1/4/2015 

Head of study &examination 

department at factuality of 

dentistry &oral surgery 

/university of Tripoli 

عضو هيئة التدريس بكلية طب 
جامعة /وجراحة الفم وألسنان

 .طرابلس

 22/2/2012 دمن

 ومستمر .
Since  22/2/2012 

Lecturer assistant at 

factuality of dentistry 

&oral surgery /university 

of Tripoli 

المفاضلة بكلية طب عضو لجنة 
ألسنان/جامعة اوجراحة الفم و

 .طرابلس

 23/8/2016مند 

 ومستمر.
Since 23/8/2016 

Member of selection 

committee   at factuality of 

dentistry &oral surgery 

/university of Tripoli 

عضو لجنة معادلة المؤهالت  
العلمية  بكلية طب وجراحة الفم 

 .ألسنان/جامعة طرابلساو

 دمن
17/12/2015 

 .ومستمر

Since 17/12/2015 

Member of Equivalency 

certificate  committee  at 

factuality of dentistry 

&oral surgery /university 

of Tripoli 

عضو لجنة إعداد الالئحة الدخلية 
متحانات  بكلية طب إلللدراسة وا

وألسنان/جامعة وجراحة الفم 
 .طرابلس

2013  Since 2013 

Member of study 

&examination appeared 

drafting committee at 

factuality of dentistry 

&oral surgery /university 

of Tripoli 

مراض الفم بقسم أرئيس وحدة 
مراض وجراحة الفم أطب و 

واألسنان  بكلية طب وجراحة الفم 
 وألسنان/جامعة طرابلس. 

 2/2012مند 

 .ومستمر
Since 2/2012 

Oral pathology course 

coordinator for 6th & 7th 

semester at university of 

Tripoli, Faculty of 

Dentistry &Oral Surgery, 

Dept. of Oral Medicine.     
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