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 السٌرة الذاتٌة

 

 بن رجب عبد الحمٌد    فاتن                              اإلسم :

 شهداء عٌن زارة                                    العنوان : 

 08/03/1965                              تارٌخ المٌالد :

 أبناء 5/ ةمتزوج                          الحالة اإلجتماعٌة :

 ةلٌبٌ                                   الجنسٌة : 

 انثى                                    الجنس : 

 0925252661                                    هاتف :

                                            0914302307 

FatenBenRajab@yahoo.com    األلكترونًالبرٌد  

         F.BenRajab@uot.ed.ly                                                  

  المراحل التعلٌمٌة :

 :التعلٌم العالً

        MRCPCH - FRCPCH    2010        :الزمالة البرٌطانٌة   

 MRCP 1995                                        

     1993:   دبلوم طب األطفال وصحة الطفل : )جامعة جالسكو(  

 الجامعٌة:المرحلة        

  1989 – 1983جامعة طرابلس كلٌة الطب البشري :       
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 الشهائد العلمٌة:

                                                                         2012            دبلوم ادارة مستشفٌات بطرابلس منحت من مجموعة الجهود المشتركة: -

                                                 Royal college of pediatrics &child health      2010 البرٌطانٌة الزمالة -  

 1995              الكلٌة الملكٌة ببرٌطانٌا :        من دكتوراة فى طب و امراض االطفال -

  1993            دبلوم فى طب وامراض االطفال من الكلٌة الملكٌة بجالسكو برٌطانٌا:    -

 1989              كلٌة الطب البشري جامعة طرابلس :وجراحة. بكالورٌوس طب عام   -

 الوظائف الحالٌة : 

 2017 نوفمبر/ / جامعة طرابلس: ـبـعمٌد كلٌة الط -

 .2017أستاذ والوصول إلى درجة حتً األن  2005األطفال/جامعة طرابلس: عضو هٌئة تدرٌس قسم -

 حتً األن.  2004   : طرابلس لااالطف مستشفىب اطفال وغدد صماء يستشارا -

 .حتى االن  2000من  :طرابلس و السكرى بمستشفى االطفال ءالغدد الصما رئٌس وحدة -

 

 : والدورات النشاطات العلمٌة 

 2017 اكتوبر/ مهارات القٌادة واإلدارة الصحٌة  من ادارة الجودة بوزارة الصحة  -
 
 .  2017دورات األنعاش األساسٌة والمتقدمة  ابرٌل/تحدٌث فً  -
 
 .2014حول التقنٌات الحدٌثة لعالج السكري ٌونٌو/ ورشة عمل -
   
    2014فبراٌر / 2013اساسٌات العمل بالدلٌل اساس الممارسة  نوفمبر  -

Practice)        (Principles of Evidence-based 
 
 .12/2013  إدارة االجتماعاتدورة فى  -

 
 .12/2013دورة متقدمة ومتخصصة فً العالج بمضخة األنسولٌن   -
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 .                              2013/ 7لٌة للصحة فً لٌبٌا  اذات جودة ع مستقبلهٌكلٌة    -
(Shaping the future of high quality health care in Libya) 

 
   .3/2013 (TBC) ت حسب الموارد المتاحةالإلحتٌاج التدرٌب والتخطٌط  -
 
   2012 اإلسماعٌلٌة بجامعة السوٌس/ والقٌادة دورة تنمٌة للموارد البشرٌة و الخدمات الطبٌة -

                                                                                                     
 .2008العاملة    داء السكرى والمقامة  م.التخصصات/ معهد تنمٌة القوى  -

 

)عن بعد( حضور ومساهمة بورقة علمٌة عن  2020وأكتوبر   2019مؤتمر الملتقى العربً للسكري أكتوبر  -
 السكري النوع األول.

 

 : دارٌةاإلالخبرة و الوظائف 
 

 .2017عمٌد كلٌة الطب البشرى بالجامعة -

 .2015\8الجودة بالمستشفى مهام اإلشراف على عمل اللجان المساعدة فى هٌكلٌة مكتب  -

 .2014\3مستشار لمدٌر عام المستشفى عن إدارة الخدمات الطبٌة وهٌئة التمرٌض  - 

 .2014 /2 رئٌس قسم طب األطفال بكلٌة الطب البشرى جامعة طرابلس -

 .2013\1مدٌر عام مجلس اإلدارة بالمستشفى  - 

 ..1/2013إلى  1011/2011مدٌر إدارة الشئون الطبٌة  -

 .2012\4عضوا فى مجلس إدارة مستشفى األطفال طرابلس وفقا لقرار وزارى  -

 إلى اآلن. 2000وحدة الغدد الصماء مستشفى األطفال من رئٌس  -

 

  -عضوٌة اللجان :

 عضو اللجنة العلمٌة مستشفى االطفال طرابلس. -

 عضو اللجنة العلمٌة قسم طب األطفال كلٌة الطب البشرى. -

 العلمٌة فى كلٌة الطب البشرى "مجلس الكلٌة".عضو اللجنة -

 عضو فى جمعٌة داء السكرى اللٌبٌة لإلطفال.-

 عضو فى الجمعٌة اللٌبٌة للسكرى والغدد الصماء لإلطباء اللٌبٌن فى لٌبٌا وخارجها.-

 .2012بقرارمن وزارة الصحة داء السكرى اللٌبٌة الوطنٌة ل  اللجنةعضو فى -

  

 العلمٌة للمؤتمرات:المشاركة فً اللجان 

 2014/ 4نائب رئٌس اللجنة العلمٌة لمؤتمر األول لمرضى السكرى بمدٌنة طرابلس  -

 11/2017عضو باللجنة العلمٌة بمؤتمر جودة التعلٌم الطبً الثالث لكلٌة الطب - 
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   -منظمات العالمٌة:ال

 - Fellowship of Royal collage of Paediatrics and child health 

 .    2013عضو ضمن فرٌق الجودة مع منظمة الصحة العالمٌة فى برنامج تعزٌز نظام الصحة فى لٌبٌا-

 

 -الخبرة العلمٌة والسرٌرٌة :

 -:نإلى االا  1999طرابلس من خبرة فى مستشفى األطفال  -    

 (خصائى إلى استشارى فى طب األطفال والغدد الصماء والسكرى.امن )            

  Glasgow-    York hill hospitalخبرة عملٌة وعلمٌة ببرٌطانٌا 1996 -1998األطفال الفترة طب  -    

 .1992-1990 طرابلس خبرة فى مستشفى األطفال -    

    York hill hospital/Glasgow 1995-1992علٌا فى برٌطانٌا بجامعة  اتدراس -     

                                             

 -:العلمً والبحث للدراسة النشاط العلمى  

 

 تطوٌر برنامج الدراسة واالمتحانات:

              7/2017قسم الجراحة /كلٌة الطب/ جامعة طرابلس ورشة عمل لألوسكً )اعداد ومشاركة(  -  

 . 5/2017لتطوٌر نظام االمتحانات النهائٌة لكلٌة الطب  ٌوم علمًقامة إلعداد اإل -   

 2/2017ادخال نظام التقٌٌم باألوسكً : المرقبقسم طب األطفال /كلٌة الطب/ جامعة  -   

 10/2015التقٌٌم باألوسكً من :ادخال نظام كلٌة الطب/ جامعة طرابلسقسم طب األطفال / -   

 - تدرٌس طلبة الدراسات العلٌا: 

 بٌة.اللٌالعام للزمالة  طلبة الطبالمشاركة فى تدرٌس                      

 برنامج  تدرٌب الزمالة اللٌبٌة والعربٌة.  تدرٌس طلبة طب األطفال فى

   -:)أجٌزت للباحثٌن( اإلشراف على رسائل الدراسات العلٌا لطب األطفال والطب العام

 

- Outcome of growth hormone therapy in children with short stature 

Endocrine clinic- Tripoli children hospital (2000-2004). 

 (لطب األطفال د.نعٌمة ظافر)الزمالة اللٌبٌة
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- Presence of Growth Hormone Deficiency in Short Statured Children 

 

Tripoli Children Hospital (2005-2008). 

 د.منى الدقٌز )الزمالة اللٌبٌة للطب العام(

 

- Prevalence of celiac disease among type 1 diabetic children (2002-2007). 

 )الزمالة العربٌة لطب األطفال( م كلثوم هٌبةاد.

- Epidemiological and clinical aspects of delayed puberty in children Tripoli 

Hospital (2000-2009). 

 د.ابتسام ادرٌس )الزمالة العربٌة لطب األطفال(

 

- Lipid screening in 100 pediatric patients with type 1 DM in Tripoli Children 

hospital (2008-2009) 

 )الزمالة العربٌة لطب األطفال(صالحة قلٌوان د.

 

- Presentation and management of hypopituitarism in Tripoli-Children Hospital 

2000-2010. 

 لعربٌة لطب األطفال()الزمالة اهناء قجم د.

 

- The prevalence of DM among schoolchildren and adolescent in Tripoli 

(2009-2010). 

 د.سلٌمة ساسى )الزمالة العربٌة لطب األطفال(

  

 :األشراف على رسائل الدراسات العلٌارسائل التخرج/وفى الكلٌات األخرى  المشاركة مع 

    

 مع أ.د. البشٌر أبوعجٌلة القنطرى قسم التربٌة البدنٌة، علوم التربٌة البدنٌة والرٌاضة كلٌة -     -

 (9-6) الستٌة  إفراز هرمون النمو للمرحلة " تأثٌر برنامج تمرٌنات بدنٌة خاص على األطفال المصابٌن بنقص

  2009 – 2008فى علوم التربٌة البدنٌة  لنٌل درجة الماجستٌر                             

 ة قوٌدرفتحٌلباحثة:ا.ا
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 مع أ.د مصطفى جبرٌل كلٌة الصٌدلة   -

  " "إنتشار األمراض المناعٌة لدى األطفال المصابٌن بالسكرى النوع األول   

 - Prevalence of autoimmune disease among type1 diabetic July /2010 

 وحدة الغدد الصماء /مستشفى االطفال طرابلس                               

 .لنٌل إجازة الزمالة اللٌبٌة فى المعامل الطبٌة                                      

 الباحثة: د.عائشة المانع

 

  عمران زوٌد لٌة الصٌدلة  مع أ.ك -

 "عالج النوع األول السكرى لدى األطفال"                 

 وحدة الغدد الصماء /مستشفى االطفال طرابلس                     

 مشروع تخرج لطلبة البكالورٌوس الصٌدلة                   

 البحوث المنشورة:

- Audit in management of type 1 DM in children (2000-2004).  

- Outcome of growth hormone therapy in children with short stature 

endocrine clinic- Tripoli children hospital (2000-2004).   

- Presence of Growth Hormone Deficiency in Short Statured Children 

Tripoli Children Hospital (2005-2008)  

- Glycemic control for type 1 diabetic children on multiple daily insulin 

therapy in Tripoli Children Hospital (2006-2007).  

- Prevalence of celiac disease among type 1 diabetic children (2002-

2007).  

- Prevalence of autoimmune disease among type1 diabetic children 

endocrine clinic – Tripoli children hospital (2000-2008).  

- Epidemiological and clinical aspects of delayed puberty in children 

Tripoli Hospital (2000-2009).  

- Lipid screening in 100 pediatric patients with type 1 DM in Tripoli 

children hospital (2008-2009)  



8 
 

- Hypocalcaemia among children up to 2 years old in children Tripoli 

hospital (October 2008 –March 2010).  

- Presentation and management of hypopituitarism in Tripoli-Children 

Hospital 2000-2010. LIMUJ, Volume 2, PP 112-119, 2017 

- The prevalence of DM among school children and adolescent in 

Tripoli (2009-2010).  

- Case report about primary hyper-parathyoidism (parathyroid 

hyperplasia) in 4 months old girl (2006-2007).  

-  First Libyan Experience with Insulin Pump Therapy: Impact on 

Glycemic Control and Patients Satisfaction. March 2013- March 2014" 

Published: 09 November 2016   

- Safety of Ramadan Fasting in Children, Adolescents and Young 

People with Type 1 Diabetes Ramadan (July 2014) Tripolitana Medical 

Journal; 2017, Vol.6, No. II, pp. 12-16 

- Clinical Pattern of Acquired Thyroid Disorders in Childhood and 

Adolescents Attending Endocrine Unit, Tripoli Children Hospital Asian 

Journal of Medicine and Health 12(3): 1-9, 2018; Article 

no.AJMAH.43515 

-Knowledge, Attitude, and Practice among Care Providers of Children 

and Adolescents with Type 1 Diabetes, Endocrine Clinic-Tripoli 

Children Hospital, 2015,Tripolitana Medical Tripolitana Medical 

Journal; 2018, Vol.7, No. 2, pp. 43-47 
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 :المحلٌة والعالمٌةالمؤتمرات 

  في المؤتمرات المحلية والعالمية في تخصص الغذد الصماء والسكري: ةالحضور والمشارك

 محلٌا:

 مؤتمر جودة التعلٌم الطبً لكلٌة الطب األول/الثالث لتطوٌر نظام الدراسة بالكلٌة. -
 عدة مؤتمرات مع الجمعٌة اللٌبٌة للسكرى والغدد الصماء لإلطباء اللٌبٌن .

 األطفال.الرابطة اللٌبٌة لطب  مؤتمرات -
 مؤتمرات السكرى والغدد الصماء خارج طرابلس. -   

 ملتقى العرب للسكري . -

 عالمٌا:

International/ European society for pediatric endocrine:  

ISPAD 10/2012 Istanbul, Turkey 

ESPSE 9/2013 Milan, Italy 

 

 المساهمة فً النشاطات التوعوٌة العلمٌة:

 السنوى للٌوم العالمً للسكري فً صورة جلسات تثقٌفٌة وتوعوٌة للمجتمع:حتفال اال-

 األهالً وطلبة المدارس والمدرسٌن والقائمٌن على خدمة مرضى السكرى ، حول طبٌعة 

 المرض ومضاعفاته وكٌفٌة اتباع  أسالٌب  الحٌاة الصحٌة.

 فً الشهر حلقات نقاش بخصوص حساب النشوٌات لحساب جرعات األنسولٌن مرتان -

 تقدمها اخصائٌة التغذٌة بالوحدة تحت اشرافنا.

 (برنامج مستشار الجرعة)االنسولٌن  لتحدٌد جرعة كسٌلألتطبٌق عن طرٌق ا  ثتم استحدا -

 والذي قام بإعداده والد المرٌض عمر سعد بلقاسم تحت اشرافنا.

 حلقات تثقٌفٌة إلتباع األرشادات الوقائٌة حول القدم السكرى تحت اشرافنا.  -
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  دور فعال فً المؤسسات الخٌرٌة:

 دعم الجمعٌات الخٌرٌة التى تهتم بأمور المرأة والطفل.

 األرامل واألٌتام. تدعم جمعٌة  فٌنا الخٌر لكفالة الٌتٌم التىدعم 

 مالمح خطة عمٌد الكلٌة:

 بما ٌتماشى مع رؤٌة ورسالة وأهداف محددة. تطوٌر الكلٌة -

 الجودة فً العمل بالكلٌة.اتباع معاٌٌر -

 العمل بالدلٌل اساس الممارسة. -

 .تطوٌر نظم الدراسة بما ٌتماشى مع تطور العملٌة التعلٌمٌة اقلٌمٌا وعالمٌا -

 فً مجال البحث العلمً . األهتمام ووضع خطة واضحة  -

 الى األعتمادٌة.اعداد الخطط للوصول بالكلٌة  -
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