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 طرابلس –سوق الجمعة عنوان السكن: 

 المؤهالت العلمية:

  جامعة طرابلس -كلية الزراعة -قسم اإلنتاج الحيواني (1997/1998ربيع )بكالوريس العلوم الزراعية. 

  كلية الزراعة -( قسم اإلنتاج الحيواني2005/2006ماجستر العلوم الزراعية في اإلنتاج الحيواني )ربيع- 

 جامعة طرابلس.

 السمكي قسم اإلنتاج الحيواني و 2018جن( دكتوراه في إنتاج الدواجن تخصص دقيق )فسيولوجيا الدوا– 

  جامعة اإلسكندرية.  –كلية الزراعة سابا باشا 

 - علمية:ويمية خبرات أكاد

  (.2006-2002جامعة طرابلس ) –معيد بقسم اإلنتاج الحيواني بكلية الزراعة 

  (.2008-2006جامعة طرابلس ) –محاضر مساعد بقسم اإلنتاج الحيواني بكلية الزراعة 

  م2022-2019 جامعة طرابلس –محاضر بقسم اإلنتاج الحيواني بكلية الزراعة. 

  حتى اآلن. 2022 جامعة طرابلس –أستاذ مساعد بقسم اإلنتاج الحيواني بكلية الزراعة 

  2009 بجامعة مينيسوتا لمدة سنة اللغة اإلنجليزيةااللتحاق ببرنامج (Minnesota English 

Language program.) 

  دورة أونالين بمنصةCoursera  عنLearning to teach online جامعة معتمدة من The 

University of New South Wales (UNSW) SYDNEY. 

 - مقررات تم تدريسها:

 طرابلس. -كلية الزراعة جامعة  -اإلنتاج الحيواني عملي( قسم علم الدواجن )نظري و 

 جامعة طرابلس. -كلية الزراعة  -عملي( قسم اإلنتاج الحيواني علم الحيوان العام )نظري و 

 جامعة الزيتونة )ناصر األممية سابقاً( – علم الحيوان العام )نظري( كلية الزراعة.  

 جامعة طرابلس. -كلية الزراعة  -يواني عملي( قسم اإلنتاج الحفسيولوجيا الحيوان )نظري و 

  جامعة الجبل الغربي. -فسيولوجيا الحيوان )نظري( كلية الزراعة الرياينة 

 

mailto:B.Sheif@uot.edu.ly


  )سوق الخميس امسيحل -المعهد التقني الزراعي العاليإدارة المفرخات )نظري. 

  )سوق الخميس امسيحل -المعهد التقني الزراعي العاليأمراض الدواجن )نظري. 

  جامعة طرابلس. -كلية الزراعة  -اإلنتاج الحيواني )نظري( قسم اإلنتاج الحيواني مقدمة في 

  جامعة طرابلس. -كلية الزراعة  -إدارة المفرخات )نظري( قسم اإلنتاج الحيواني 

 - خبرات إدارية:

 (.2019-2018بقسم اإلنتاج الحيواني ) االمتحاناتعضو في لجنة الدراسة و 

  (.2019-2018األمتحانات بكلية الزراعة )عضو في لجنة تسيير 

 حتى اآلن(. -2019التدريب بقسم اإلنتاج الحيواني )رئيس لجنة الدراسات العليا و 

 م(.2022كلية الزراعة ) بمحطة أبحاث عضو في لجنة حصر المعدات والمواد منتهية الصالحية 

 لخاصة باعتماد الجودة بقسم اإلنتاج المشاركة في إعداد توصيف مقررات الدراسات العليا والبكالوريوس ا

 .2022-2021الحيواني 

 - أبحاث منشورة:

  تأثير إضافة تركيزات مختلفة من بيكربونات الصوديوم في األعالف التجارية على جودة قشرة

، المجلة الليبية للعلوم الزراعية. (2013) البيض للدجاج البياض تحت ظروف اإلجهاد الحراري

  (.2-1) عددال, 18مجلد ال

 Effect of partial replacing of wheat by sea buckthorn (Hippophae rhamnoides 

L.) fruit residues in broiler diets on performance and skin pigmentation. Open 

Veterinary Journal, (2021), Vol. 11(4): 780-788. 

  مر الثاني المؤت .(2021) على ذكور السمان اليابانيالتأثير اإلستروجيني لنبات الكركديه واليانسون

 .125-112(: 1(، العدد )3، المجلد )لعلوم الزراعيةل امعة مصراتةج مجلة –للعلوم الزراعية مصراتة 

 حثة م البمجلة جامعة سبها للعلو (.2022) المائدة بيض جودة معدالت على اإلجباري القلش تأثير

  40-34(:1), العدد 21التطبيقية، المجلد و

 - اللغات التي أجيدها:

 اللغة اإلنجليزية.اللغة العربية و

 - مهارات أخرى:

 + البحث في مواقع اإلنترنت.  الكمبيوتر )وورد+إكسل+باوربوينت(برامج استخدام 

 


