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ــ الذاتي السيرة  ةــ

 عمر بوكر االسم: على

 طرابلس – 1959الميالد: تاريخ 

 االجتماعية: متزوج الحالة 

 البيطري. كلية الطب   – واالجنة  قسم التشريح واألنسجة – طرابلس العنوان: جامعة

 كليةم  89/90طب وجراحة الحيوان في العام الجامعي  العلمية: بكالوريوس الشهادات 

 . طرابلس جامعة   /الطب البيطري 

في  جامعة طرابلس كلية الطب البيطري البيطري /  )الماجستير(اإلجازة العالية 

 . م 21/7/2004

 –كلية الطب البيطري  –بقسم التشريح واألنسجة  عضو هيئة تدربس الحالي: العمل 

 . جامعة طرابلس 

 م 1991/ 2/2التعيين: تاريخ 

 م  1991لسنة  /57التعيين: رقم قرار 

  والعملية:التدريسية الخبرات 

تدريس علم التشريح واألنسجة واألجنة عملي لطالب السنة األولى المساعدة في  .1

 م  92-91والثانية للعام الجامعي 

  93 / 92إسبيعة وذلك للعام  –ندب للعمل بالمختبر الطبي بمستشفى على عمر عسكر  .2
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كلية  –ولى والثانية تدريس العملي لمادة التشريح البيطري لطالب السنة األ المساعدة .3

 م  94 – 93في العام الدراسي جامعة طرابلس  –الطب البيطري 

البات المعهد العالي للتمريض بأبي  لط نظرية( )محاضراتتدريس علم التشريح البشري  .4

 . م 97 – 96  ،96 – 95سليم وذلك للعامين الجامعين 

 وم الطبية البيطرية. لعضو مؤسس في جمعية الع .5

جامعة  –ة الحيوان لطالب السنة األولى بكلية الطب البيطري تدريس عملي رعاي  .6

 . م 98 – 97للعام الجامعي طرابلس 

لطالب السنة األولى بالمعهد العالي  والعملي(النظري البيطري ) تدريس علم التشريح  .7

 .م  2003وحتى عام  م 1998للمهن الشاملة / بالزهراء من عام 

للعام  )النظرى والعملي(  األولىتدريس مادة علم التشريح البيطري لطالب السنة  .8

 م.2004/2005الجامعي 

  لطالب كلية طب األسنان / خليج والرقبة(الرأس  )جزءتدريس علم التشريح البشري  .9

 الحاضر.إلى الوقت  2005 ليبيا الخاصة منذ

المختبرات بكلية التقنية تدريس علم التشريح البشري لطالب السنة الثانية قسم  .10

 .م 2010- 2009 – 2008– 2007 – 2006للعام الجامعي جامعة طرابلس الطبية /  

تدريس علم التشريح البشري لطالب المعهد العالي للمهن الطبية للعام الجامعي   .11

 . م 2010- 2009/ م2009- 2008

الته للعام مس فرع /مصراتةجامعة  واالداب تدريس علم األجنة لطالب كلية العلوم .12

 .م2010/2011 – م 2009/2010الجامعي 

  الخاصة.   خليج ليبيا -طب االسنان كليةمدير مكتب الجودة ب   .13
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النازحين من  المعهد العالي للمهن الطبيةي لطالب شرتدريس علم التشريح الب .14

 . م2014للعام الجامعي  الزهراء

  طب األسنان /  تدريس علم التشريح البشري )جزء الرأس والرقبة( لطالب كلية .15

   م.2017إلى   2014منذ  الزنتان /  الجبل الغربي جامعة

جامعة  / تدريس علم التشريح البشري )جزء الرأس والرقبة( لطالب كلية طب األسنان .16

 2017إلى  2015منذ  طرابلس 

publication 


