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 تاريخ الميالد 
 تليفون

 بريد الكتروني

 

 المؤهالت العلمية

 مدرسة شارع الزاوية - (6745)الشهادة االبتدائية 

 مدرسة المامون االعدادية -( 6752)الشهادة االعدادية 

 مدرسة علي وريث الثانوية -( 6751) الشهادة الثانوية

 كلية الطب البيطري جامعة طرابلس  -( 6761)بكالوريس الطب البيطري 

 كلية الطب البيطري جامعة القاهرة -( 6773)ماجستير بعلم االمراض المشتركة 

 

 اللغات 

 قراءة وكتابة    :االنجليزية

 قراءة وكتابة : الفرنسية

 قراءة : االيطالية

 

 التسلل الوظيفي

 6752موظف  وزارة الزراعة والثروة الحيوانية  -

 6753لسنة  32قرار وزاري رقم  

 6762العمل بمختبر التحاليل الطبية بمستشفي الجالء لالطفال  طرابلس  -

 6762 407قرار رقم 

  6763معيد بكلية الطب البشري بجامعة طرابلس  قسم االحياء الدقيقة  -

 6763لسنة   366قرار 

 6775الصحي بالسفارة الليبية بالقاهرة العمل بالقسم  -

 الكاتب العام المانة الصحة والضمان االجتماعي64 06ع  46مكاتبة رقم اشاري م ك 

 

 6777العمل بمستشفي دار الفؤاد بجمهورية مصر العربية كمندوب لمركز  طرابلس الطبي لمتابعة المرضي الليبين  -

 مركز طرابلس الطبي  05  4  66  03مكاتبة رقم اشاري 

 عضو هيئة تدريس بكلية الطب البيطري جامعة طرابلس الفاتح سابقا  -

 تدريس مقرر االمراض المشتركة ورعاية الحيوان والسلوكيات -

 0224بدرجة محاضر مساعد 

 0224لسنة  0252قرار رقم 

 0260ترقية الي درجة محاضر  

 0260لسنة  6401رابلس رقم رئيس جامعة طقرار 

 0266ترقية الي درجة استاد مساعد 



  0266لسنة       رقم قرار رئيس جامعة طرابلس

 ادارة جامعة طرابلس -

 0261تكليف بمكتب  تصديق الشهائد والمستندات 

 0261لسنة  1536قرار رئيس الجامعة رقم 

 :التعاون بكال من -

 0224كلية  التربية قصر بن غشير  -6

  مقرر علم الحيوانتدريس 

 0225بوللي المعهد العالي للمهن الشاملة القره -0

 تدريس مقررالسالمة المهنية لطالب قسم المختبرات الطبية 

 تدريس مقرر السالمة المهنية لطالب قسم البيئة 

  تدريس مقرر تشخيص الطفيليات لطالب قسم المختبرات 

 0262معهد ابن النفيس  طرابلس  -1

 جليزية لطالب قسم المختبراتتدريس مقرر اللغة االن 

 تدريس مقرر تشخيص الطفيليات لطالب قسم المختبرات 

 كلية الزراعة والطب البيطري  -2

  0266 ترهونة  جامعة الزيتونة -3

 تدريس مقرر علم الرعاية وسلوكيات الحيوان 

 كلية الزراعة  -4

 0260جامعة طرابلس  طرابلس  -5

  الحيوانيتدريس مقرر الطب الوقائي  لطلبة قسم االنتاج 

  المشاركة في الدورات التاهلية للمعلمين  لتدريس مقرر علم الحيوان 

 0226كلية التربية  قصر بن غشير  -6

 0227كلية التربية  طرابلس     -7

   0262المشاركة بلجان االمتحانات بكلية الطب البيطري  جامعة طرابلس 

   0260تكليف من عميد كلية الطب البيطري  جامعة طرابلس 

  حظيرة كلية الطب البيطري وايجاد الحلول المناسبة لهامشاكل بعمل دراسة حول 

  عمل تقيم للحيونات وعمل مزاد 0261تكليف من عميد كلية الطب البيطري  جامعة طرابلس 

 الغير مرغوب بها الحيوانات لبيع

  ل مزادبعمل تقيم  للحيوانات وعم 0266تكليف من عميد كلية الطب البيطري جامعة طرابلس 

 مرغوب بهالبيع الحيوانات  لغير 

 تقييم افادات التخرج وكشووف الدرجات والساعات التدريسية لكليات جامعة  المشاركة في لجنة

 0263لسنة  61قرار رقم  - 0263طرابلس 

 تقديم مقترح  اقامة معرض للكتاب الطبي البيطري 

  0264ي جامعة طرابلس االول بكلية الطب البيطر الكتاب الطبياالشراف علي معرض 

  تقديم مقترح باقامة احتفالية بيوم الطبيب البيطري علي هامش االحتفالية بالعيد الستين لجامعة

 طرابلس

  0267االشراف علي معرض الكتاب الطبي الثاني بكلية الطب  البيطري جامعة طرابلس 

  لجامعة طرابلس االشراف علي معرض الكتاب العام لجامعة طرابلس بمناسبة العيد الستين

0267 

 0200قامة احتفالية بيوم الطبيب البيطري بكلية الطب البيطري جامعة طرابلس تقديم مقترح با 

 لكليات جامعة  التجهيز العداد معرض الكتاب الطبي الثالث والمعرض االول للمجالت العلمية

 0200 طرابلس



 الدراسة واالبحات العلمية

9191 

 
 الدودة الحلزونية منظمة الفاو االمم المتحدةالمشاركة في برنامج مكافحة 

9111 

 

 عمل دراسة حقلية حول حاالت االصابة باالوليات وحيدة الخلية بمحافظة الجيزة  ج م ع
 

9111 

 

 عمل دراسة مقارنة حول نفس االصابات في عينات  من مناطق مختلفة  في ليبيا
 

9111 

 
التريماتودا والسستودا والنيماتودا عند الحيوانات التي لها عالقة عمل دراسة حقلية حول حاالت االصابة بطفيل 

 باالنسان

1199 

 

 المشاركة مع طلبة سنة اولي في اقامة حملة تحصينات ضد مرض السعار داخل بلدية طرابلس
 

 

 

   المؤتمرات والملتقيات 

 ج م ع 0222مؤتمر االمراض الشائعةفي الكالب وتاثيرها علي االنسان  

 نشاطات اخري 

 ات العالقة ذاهتمامات خاصة بترجمة المراجع العلمية 

  االمراض المشتركة 

 تشخيص الطفيليات الطبي 

 الرعاية وسلوكيات الحيوان 

  السالمة المهنية 

 تاليف كتب في

 نظري وعملي علم الطفيليات وطرق تشخيصها 

 صحة االبقار والجواميس 

   (تحت الطبع)رعاية وسلوكيات الحيوان 

 القيام ببحوت مخبرية في

 عالقة بعض الطفيليات ببعض االمراض الشائعة 

 في طرابلس ومشاكلها الصحية  جسلخانات الدجا  

  

  

 


