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CV السيرة الذاتية 
 

   عبدالقادر الضاوي الفيتوري الضاوياالسم: 

جنزور - 9191يونيو  91 تاريخ و مكان الميالد:       

991911911919: الرقم الوطني  

ليبيا  – )الزهراء(المعمورة  :اإلقامة عنوان  

ليبيا -جامعة طرابلس: طرابلس  94999 صندوق بريد:  

+218-92 251 5177 or +218-91 315 9737:رقم النقال 

 البريد اإللكتروني:

abdulgader.dhawi@yahoo.com &  

 a.dhawi@uot.edu.ly 

   شاركعضو هيئة تدريس بدرجة استاذ مالوظيفة الحالية:  

قسم األحياء الدقيقة و الطفيليات بكلية الطب البيطري جامعة طرابلس المكان:  

ليبيا  -طرابلس     +218-21-4628421 فاكس:       هاتف:218-21-4628422+

………………………………………………………………. 

 
العلمية:المؤهالت و الشهائد   

 

 9111سنة  -في الطب البيطري بجامعه طرابلس ليبيا  سبكالوريوة جدر .9

  

 -بالمملكة المتحدة  من جامعة ليفربولفي تخصص االحياء الدقيقة  درجة الماجستير )اإلجازة العالية( .1

 1114 سنة

 

 –بالمملكة المتحدة من جامعة نوتنقهام  في تخصص االحياء الدقيقةدرجة الدكتوراه )اإلجازة الدقيقة(  .4

 1191سنة 

 

المركز الطبي بجامعة  كلية الصحة العامة و  – في مجال الصحة العامة شهادة منحة مجلس الفلبرايت  .9

  PUBLIC HEALTH COLLEGE)          ) 1194 سنة - نيبراسكا بالواليات المتحدة األمريكية

…………………………………………………………………………........................ 

 

 الخبرة العملية:

 

 2022 05شهر الى  1192ليبيا من سنة  –بالزهراء  ةمؤسس وعميد لكلية التقنية الطبية بجامعة الجفار .9

 1192لسنة  99وفقا لقرار رئيس الجامعة رقم 

 

 1192 - 1192ليبيا من سنة  –مؤسس وعميد لكلية الزراعة و الطب البيطري بجامعة الجفارة بالسواني .1

 

 ليبيا –بكلية الطب البيطري بجامعة طرابلس  و الطفيليات قسم األحياء الدقيقةتدريس قار ب ةعضو هيئ .4

  1111 – 1191ثم من سنة  1119 - 1114من سنة 

 

mailto:abdulgader.dhawi@yahoo.com%20or
mailto:a.dhawi@uot.edu.ly
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عضو هيئة تدريس متعاون لتدريس طلبة الدراسات العليا بقسم علوم الحياة بمدرسة العلوم األساسية  .9

  1191في فصل الربيع  Advanced Bacteriologyادة ليبيا في م -باألكاديمية الليبية بجنزور

 

عضو هيئة تدريس متعاون لتدريس طلبة الدراسات العليا بقسم علوم الحياة بمدرسة العلوم األساسية  .2

 1191 يفرخفي فصل ال General Microbiologyليبيا في مادة  -باألكاديمية الليبية بجنزور

 

عضو هيئة تدريس متعاون لتدريس طلبة الدراسات العليا بقسم علوم الحياة بمدرسة العلوم األساسية  .9

و كذلك فصل الربيع  1119  ربيعفي فصل ال General Microbiologyباألكاديمية الليبية في مادة 

1111 

 

بمدينة هون بجامعة  1111-1-1عضو و مؤسس اتحاد كليات التقنية الطبية بالجامعات الليبية منذ يوم  .2

 الجفرة على هامش االجتماع الثالث لعمداء كليات التقنية الطبية بالجامعات الليبية

 

 1199 منذ سنة ليبيا –طرابلس عضو في منظمة البحاث و األكاديميين الليبيين  .1

 

 1119الى شهر فبراير  1111منذ شهر مارس  ليبيا إقليممنظمة فريق التحدي الطبي,  عضو في .1

 

  1111عضو في لجنة التوعية و التثقيف بجامعة طرابلس لمجابهة جائحة كورونا منذ شهر ابريل  .91

 

 1192 - 1199 سنة فيليبيا في  يةرلجنة تسجيل األدوية البيطعضو في  .99

 

كلية الطب البشري بالجامعة األسمرية بمدينة تدريس متعاون لتدريس مادة الكيمياء الحيوية ب ةعضو هيئ .91

 1192 – 1199ليبيا في الفترة من  –زليتن 

 

 1191أبريل  19 – 19عضو باللجنة العلمية للمؤتمر الدولي للمياه الذي انعقد بطرابلس ليبيا في الفترة  .94

 

بمدرسة الطب البيطري و العلوم بجامعة نوتنقهام   Facilitatorمساعد مدرس للتدريس الجامعي .99

 1191 – 1111 ببريطانيا

 

 1191- 1199بالمدرسة الليبية بنوتنقهام ببريطانيا ياء لمرحلة الثانوية مدرس لمادة علم األح .92

 

 1111 – 9112في الفترة ليبيا  –معيد بقسم صحة األغذية بكلية الطب البيطري بجامعة طرابلس  .99

 

في الفترة – للعلوم الطبية سابقا بجامعة طرابلس اته رمص –ية الطب التقنية بكلية اترالمختببقسم معيد  .92

9119 - 9112 

 

 9111 – 9114ليبيا في الفترة  –متعاون بمركز المعمورة للخدمات البيطرية بالمعمورة  طبيب بيطري .91

 

.......................................................................................................................................... 

 

 

TRAINING & DEVELOPMENT QUALIFICATION   مؤهالت التدريب و التطوير 

 

دورة لغة انجليزية مكثفة مستوى أعلى المتوسط من كلية ويرال ميتروبوليتان بمحافظة ويرال ببريطانيا  .9

   1111مايو 

 

شهادة البيتمان في اللغة االنجليزية منحت من كلية ويرال ميتروبوليتان بمحافظة ويرال ببريطانيا يونيو  .1

1111 
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 1111دورة لغة انجليزية أكاديمية مكثفة لمدة عشر أسابيع بجامعة ليفربول ببريطانيا سبتمبر  .4

 

دورة في البوربوينت وتطوير اسلوب عرض المحاضرات العلمية بشكل حرفي وذلك بجامعة نوتنقهام  .9

 1112ببريطانيا 

 

 1112ببريطانيا  دورة في كيفية اعداد ملصق علمي للعرض بشكل حرفي وذلك بجامعة نوتنقهام .2

 

 1112دورة في كيفية البدء والتعود على الكتابة العلمية األكاديمية وذلك بجامعة نوتنقهام ببريطانيا  .9

 

 1119دورة في أساسيات المكتبات العلمية األكاديمية بشكل عملي وذلك بجامعة نوتنقهام ببريطانيا  .2

 

قديمها بشكل حرفي وذلك بالجامعة دورة في مهارات عرض المحاضرات و بناء الثقة الالزمة لت .1

 1112ببريطانيا 

 

 1119دورة في طبيعة عملية األشراف على رسالة الدكتوراة وذلك بجامعة نوتنقهام ببريطانيا  .1

 

دورة في األحياء الدقيقة اإلكلينيكية من خالل منحة ويلكم ترست معهد سانقر بجامعة كامبريدج  .91

 1111ببريطانيا 

 

 1199ن بيربوس وذلك بجامعة نوتنقهام ببريطانيا دورة في القيادة الكمو .99

 

 1199دورة مكثفة في برامج التعلم و التدريس وذلك بجامعة نوتنقهام ببريطانيا  .91

 

  1194ورشة عمل مكثفة في اللغة االنجليزية بجامعة الينوي بالواليات المتحدة األمريكية يوليو  .94

 

ذلك بالمركز الطبي بجامعة نيبراسكا بأمريكا   التدريب على التنافس و تطوير الدورات الدراسية و .99

  1194أغسطس 

 

التدريب على نظرية القيادة و فرضيات و مؤشرات مايرس بريقس و ذلك بالمركز الطبي بجامعة  .92

  1194نيبراسكا بالواليات المتحدة األمريكية أغسطس 

 

المسبب  1المادة النووية لفيروس كورونا سارس  صساعة( عن استخال 41دورة تدريبية مكثفة ) .99

بأحدث األجهزة التقنية   RT-PCRو استهداف المادة النووية للتحليل بتقنية ال  91لجائحة كوفيد 

    1111اكتوبر  11 – 12المتاحة عالميا و ذلك بمركر بحوث التقنيات الحيوية بطرابلس في الفترة من 

 

بلدية المعمورة و بإشراف المنظمة اإليطالية لألنماء في ليبيا  دورة تدريبية كناشط اجتماعي غن .92

(GVC لمدة ثالثة أيام في الفترة من )حاضرات تخلل هذه الدورة مبمدينة طرابلس.  1119يونيو  1-2

توعوية و حلقات نقاش و ورش عمل عن مواضيع ذات أهمية بالغة منها األمراض الوبائية الفيروسية 

 -يرية كالدرن الرئوي و االمراض المزمنة كالسكري و ضغط الدم و طرق الوقاية منهم و البكت ٩١كالكوفيد 

   ..و محاضرات اخرى ذات أهمية لكيفية التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة و المهجرين و النازحين

 

أشرفت على ادارة حلقة نقاش على الزوم بعنوان: جامعات ليبيا و الدراسة عن بعد مع أزمة كورونا. و  .91

. بمشاركة كال من أ.د. فاتن بن رجب عميد كلية الطب 1111مايو  1ذلك مساء يوم السبت الموافق 

جامعة طرابلس البشلري جامعة طرابلس و أ.د. ابراهيم زبيدة رئيس قسم الجراحة بكلية الطب البشري 

أ.د. احميدة بن جامع رئيس لجنة التعليم االلكتروني بكلية الطب جامعة طرابلس و أ.د. رحاب حسن 

بشير عميد كلية الطب بجامعة سبها و أ.د. دمحم اجمد البشتي رئيس الفريق التقني للتعليم االلكتروني 

وطنية الليبية للتربية و الثقافة و العلوم أ.د.  أمين عام اللجنة البوزارة التعليم و أ.د.  عبدالمنعم ابوالئحة 
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حسن القذافي مركز تقنية المعلومات بجامعة سبها و أ.د.  المهدي الشريف رئيس مركز تقنية المعلومات 

بجامعة سبها و أ.د.  ابراهيم الدغيس رئيس لجنة التوعية و التثقيف لجائحة كورونا بجامعة طرابلس. و 

قنون مدير عام مركز البحوث و االستشارات بجامعة طرابلس و أ.د.  سالمة تعذر مشاركة أ.د.  علي 

ابوخطوة عضو هيئة تدريس بكلية الصيدلة جامعة بنغازي و عميد كلية الصيدلة بالجامعة الدولية 

بنغازي ألسباب فنية و تقنية.  استمرت الحلقة لمدة تسعين دقيقة و تناولت تجربة التعليم عن بعد و 

لكتروني مزاياه و سلبياته و العراقيل التي تواجهه على مستوى االقسام و الكليات الطبية التعليم اال

و اهم المستجدات الدولية و االقليمية في هذا الشأن كما تخلل الحلقة اسئلة و بجامعتي طرابلس و سبها 

ة مركز االهل هذه الحلقة كانت برعاي –استفسارات من طلبة الكليالت الطبية في السنوات المتقدمة 

   للتطوير و التدريب )د  احسان دمحم بركة و د. دمحم الفطيسي(.

 
حضرها العديد من الكفاءات في مجال الصحة و  -في ورشة عمل عن التواصل اثناء المخاطرمشارك  .91

 و كانت المشاركات جد قيمة و تركزت -بلديات  8منطقة الجفارة التي بها عدد تعليم و االعالم من ابناء ال

و الورشة كانت برعاية المركز الوطني  -على سبل االستجابة المتاحة للتعامل مع الكوارث و االزمات 

الفترة الصباحية بقاعة  2222يونيو  1و ذلك يوم الخميس الموافق  – لمكافحة االمراض و منظمة اليونيسيف

 اجتماعات بلدية الماية

 

يوم الغد االثنين القادم   للبحوث الطبية 7الليبي الورشة العمل للتعريف بمحاور المؤتمر مشرف على  .22

 - صباحا   99:22بقاعة المعهد العالي للعلوم و التقنيات الطبية عند الساعة ال - 2222-6-91الموافق 

لحضور: اساتذة الكليات الطبية و المعاهد العليا و االطباء و االطباء المساعدين بالمستشفيات و االمستهدفين 

و الجامعات الليبية و طلبة  باألكاديميةلبيطريين و اخصائيين علوم البيئة و طلبة الدراسات العليا و االطباء ا

 المشاريع بالكليات و المعاهد العليا و كل المهتمين بمحاور المؤتمر الطبي

…………………………………………………………………………….. 

 
SCIENTIFIC PUBLICATIONS                                                   العلمية و األبحاث األوراق  

 
1. Dhawi A. et al., 2005. Bovine digital dermatitis and severe virulent ovine foot 

rot: a common spirochaetal pathogenesis. The Veterinary Journal. 169 (2): 

232-41. 

 

2. Dhawi A. et al., 2006. Characterization of spirochaete isolated from a case of 

bovine digital dermatitis. Journal of Applied Microbiology. 101 (4): 948-55. 

 

3. Dhawi A. et al., 2011. Adaptation to the chicken intestine in Salmonella 

Enteritidis PT4 studied by transcriptional analysis. Veterinary Microbiology. 

153, 198-204. 

 

4. Mohamed M. Elemam, Abdulgader Dhawi, Mahmoud Ben Shaban and 

Khaled Dahmani (2016). A study of bacterial contamination on Libyan Paper 

Banknotes in circulation. American Journal of Microbiology and 

Biotechnology 3 (1): 1-6. 

 

5. Elloulu BenDarif, Asma Khalil, Abdunnabi Rayes, Emad Bennour, 

Abdulgader Dhawi, John J. Lowe, Shawn Gibbs and Richard V. Goering 

(2016).  Characterization of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus 

isolated at Tripoli Medical Centre, between 2008 and 2014. Journal of 

Medical Microbiology. 

http://jmm.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm/10.1099/jmm.0.000

384;jsessionid=V2MJ87Qd8wfBngD0Z1iGSQkK.x-sgm-live-02   
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6. Altayeb Elazomi, Elhadi Araibi, Dhawi A.,Hatem Khapiza, Susan Liddell,  

Margret Lovell and Paul Barrow (2016). Salmonella Enteritidis’ Proteins 

produce in Vitro and in Vivo Protection against Colonization. Libyan Journal 

of Medical Research. 

 

7.  Yousef M. Abouzeed, F. Zgheel, A. Elfahem, M.A. Saad, Abdulgader Dhawi, 

Abdulkareem Elbaz, Murad A. Hiblu, Abdulwahab Kammon and Mohamed 

O. Ahmed (2018).  Identification of phenolic compounds, antibacterial and 

antioxidant activities 3 of raisin extracts. Open Veterinary Journal (8) 4. 

 

8. Abdulkareem Elbaz, Dhawi
 
A

.
, Asma K. Elramalli, Ibrahim A. Algondi, 

Asadik Anan
 
and Elazomi (2018). Antimicrobial Sensitivity Patterns of 

Pseudomonas aeruginosa Isolates Obtained From  Foot Ulcer Diabetes 

Patients in Tripoli, Libyan Medical Research Journal (2). 

 

9. Abdusalam Sharef Mahmoud, Abdulgader Dhawi , Aziza Sulieman Mayouf , 

Ahlam Masaud Ellafi. Preliminary Survey to Understand the Epidemiology of 

COVID-19 and Its Socio-economic Impacts in Libya. Fortune J Health Sci 

2021; 4 (1): 243-256. 

 

 

………………………………………………........................ 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES   محاضرات و ال

 المؤتمرات العلمية الدولية
 

1. Alfitouri Dhawi A., et al.,2010. Transcriptional analysis of Salmonella 

Enteritidis in chicken gut using microarray. Conference of the 

Pathogenesis of Bacterial Diseases of Animals. Prato Italy. 6-9 October 

2010. 

 

2. Alfitouri Dhawi A., Carter S. (2009). Spirochaetes in bovine digital 

dermatitis and severe virulent ovine foot rot. Second Scientific Symposium 

of Libyan Students in the UK. University of Bradford. 20th June.2009. 

 

3. Alfitouri Dhawi A. et al.,2010. Post-Genomic analysis of Salmonella 

Enteritidis in chicken gut by microarray technique. Third Scientific 

Symposium of Libyan Students in the UK. University of Sheffield Hallam. 

12th June.2010. 
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4. Alfitouri Dhawi A.et al., 2011. The impacts of TCA and osmoprotectant 

genes on Salmonella Enteritidis colonisation in chicken gut using 

mutational studies. Fourth Scientific Symposium of Libyan Students in the 

UK. University of Cardiff. 15th January. 2011. 

 

5. Alfitouri Dhawi A.et al.,2011. Transcriptional analysis of S. Enteritidis in 

chicken caeca. 28th Maghreb Veterinary Congress. Marrakish, Morocco. 

1-2/April/2011. 

 

6. ICR-Meetings: a Research Poster presented; Faculty of Medicine, 

University of Nottingham, QMC. 10th June.2008. 

 

7. Research Day; Poster Presentation, in Veterinary Medicine and Science; 

2nd July.2008 

 

8. Research Day; Talk Presentation, Vet School Auditorium; 13th Oct.2008 

 

9. British Veterinary Poultry Association (BVPA) meeting, 2010, East 

Midland, UK. 

 

10.  Oral presentation to under-graduate and post-graduate students at 

University of Nebraska Medical Center on Post-Genomic analysis of 

Salmonella during colonization in chicken gut. University on 9
th

 of Sep 

2013.  

11. Scientific Lecture to Postgraduate, Researcher and University staff 

members on how to write MSc dissertation and PhD thesis at the main 

theatre of Libyan Academy in Janzur –Libya on Thu 26-12-2019 

12. A seminar to 3
rd

 and 4
th

 year students of Faculty of Medical Technology; 

University of Jefara (Al-Zahra city) on how to write Graduation Project 

and using the internet in searching the references and publications on Mon 

21-02-2022 

13. A Seminar on Gene Expression of Salmonella Enteritidis PT4 during its 

colonization in chicken gut: Using Microarray Technique, In the 3
rd
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Medical Forum on Techniques of Molecular Analysis on 16 June 2022 at 

Medical Research Centre, Al-Zawia – Libya. 

 

…………………………………………………………………………… 

ACADEMIC ACTIVITIES: 

1. An External examiner for a master viva of a student name: Amera Mohamed 

Adaek at Department of Biology, Faculty of Science, University of Zawia on 

Wed 23
rd

 Dec 2020. The thesis title was: Protective effect of red onion on 

potassium bromate induced – toxicity in male rats    

2. An External examiner for a master viva of a student name: Omer Saed Omer 

Ahmed at Department of Chemistry, School of Science, Libyan Academy - 

Janzour on Wed 13
th

 Jan 2021. The thesis title was: Evaluation of antioxidants 

and antibacterial activities of alkaloids extracts from two brown algae     

3. An External examiner for a master viva of a student name: Ali Elbahi at 

Department of Bio-Medical Engineering, School of Applied Science & 

Engineering, Libyan Academy - Janzour on Mon 13
th

 Dec 2021. The thesis 

title was: Prevalence and Risk factor of H. pylori infection among Dibetic 

patients and Healthy Blood Donors. 

4. An External examiner for a master viva of a student name: Ghada Shaibani at 

Department of Bio-Science, School of Basic Science, Libyan Academy - 

Janzour on wed 2
nd

 Mar 2022. The thesis title was: Lab characterization and 

antibiotic resistance of Staphylococcus strains isolated from Brack Hospital in 

the southern region of Libya. 

5. Scientific committee member in 3
rd

 Medical Forum on Techniques of 

Molecular Analysis which will be held on 15-16 June 2022 at Medical 

Research Centre, Al-Zawia – Libya. 

6. Microbiology committee member in 7
th

 Conference of Medical Research, 

which will be held on 11-14 October 2022 at Medical Research Centre, Al-

Zawia – Libya. 

…………………………………………………………………………… 

 Educational & Cultural Activities                  النشاطات التوعوية و التثقيفية 
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المحاضرات التوعوية عن  تقديم ب األحياء الدقيقةمجال  كأستاذ مختص فيكنت و الحمد هلل من ضمن السباقين   

مع نشاطات بحوث طلبة الدراسات  حيث توافق ذلك -COVID  91 الكوفيد فيروس كورونا المستجد

و  1111  - 1191العليا بقسم علوم الحياة بمدرسة العلوم األساسية باألكاديمية الليبية لفصل الخريف 

 الني كنت مشرف عليهم بحكم تعاوني مع األكاديمية في تدريسهم 

قبل حتى تسجيل هذه العدوى لمداخالت االذاعية و االعلمية التوعوية  اتلمحاضرو ادناه ترتيب لهذه ا  

 ئحة عالمية في مختلف في المؤسسات التعليمية و الصحية في مختلف المدن و القرى:كجا

 1111 - 19 – 12طلبة الماجستير بقسم علوم الحياة باألكاديمية الليبية بتاريخ   .9

 

الطبية بجامعة الجفارة و ادارة المعهد العالي للمهن الطبية بالزهراء و برعاية كلية التقنية  .1

 1111-19-41الخدمات الطبية بالزهراء بتاريخ 

 

 1111-11-11مركز أبحاث التقنيات الحيوية بطرابلس بتاريخ  .4

 

-91جامعة طرابلس و برعاية كلية الطب البيطري و مركز التدريب بتاريخ  -بكلية العلوم  .9

11-1111 

 

ة مركز الرقابة على االغذية و االدوية و مدرسة علي وريث الثانوية بطرابلس و برعاي .2

 4111-11-94مراقبة تعليم طرابلس بتاريخ 

 

 1111-11-14زليتن و برعاية كلية الصحة العامة و التمريض بتاريخ  -الجامعة االسمرية  .9

 

في برنامج التوعية  19.9استضافة لمدة حوالي ساعتين عبر أثير االذاعة الوطنية المسموعة  .2

 1111-14-19و المجتمع بتاريخ 

 

-14-91مركز البحوث الطبية و كليتي الصيدلة و الطب البيطري بجامعة الزاوية بتاريخ  .1

1111 

 

و بحضور العديد من وزراء و مركز الرقابة على االغذية و االدوية  –ادارة الرقابة اإلدارية  .1

 1111-14-99مسئولي الدولة الليبية بطرابلس بتاريخ 

 

 1111-14-99مداخلة هاتفية على قناة سالم الليبية مع المذيع دمحم عيسى مساء يوم  .91

 

المساهمة في االجتماع الطارئ بالزهراء الذي دعت له ادارة الخدمات الصحية الجفارة  .99

توعوية على قناة الرسمية مع المذيع الهادي الصغر صباح االحد لمجابهة فيروس كورونا 

92-14-1111 

 

 1111-14-92حلقة توعوية على قناة الرسمية مع المذيع الهادي الصغر مساء االحد  .91

 

حضور اجتماع عمداء الكليات الطبية و بعض المختصين بجامعة طرابلس و تشكيل لجان  .94

 1111-14-92يوم الثالثاء  –انتشار فيروس كورونا توعوية و استشارية و تدريبية لمجابهة 
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صباح  –محاضرة توعوية بجامعة المعالي بطرابلس و برعاية منظمة أساتذة بال حدود يوم  .99

 1111-14-91يوم  الخميس 

 

حلقة توعوية على قناة التضامن األف أم و التي يصل بثها لكل ضواحي طرابلس الكبرى مع  .92

 1111-14-92يوم الخميس  – المذيع الدكتور نجيب الشريف

 

رفقة االستشاري بالمركز الوطني لمكافحة األمراض الدكتور علي المقدمي حلقة توعوية  .99

 –على قناة التضامن األف أم وفي برنامج إضاءات صحية مع المذيع الدكتور نجيب الشريف 

 1111-14-11يوم السبت 

 

و تقديم فكرة عامة على فيروسات كوروناو تصنيف   LPCلقاء خاص مع قناة ليبيا بانوراما  .92

  1111-14-49و ذلك يوم الثالثاء  91ليبيا كدولة عالية الخطورة لإلصابة بالكوفيد

 

رفقة األستاذ ا الدكتور دمحم صقر أخصائي أحياء دقيقة بكلية الصيدلة بجامعة طرابلس  .91

برنامج إضاءات صحية مع المذيع ساهمت في  حلقة توعوية على قناة التضامن األف أم وفي 

 1111-19-12يوم  –الدكتور نجيب الشريف 

 

مع الدكتور   (FM 101.9) أكثر من مداخلة هاتفية مع اذاعة غرب طرابلس المسموعة .91

فتحي النويجي و الحديث عن مستجدات كورونا بعد عودة العالقين بالخارج و كذلك بعد تزايد 

 1111و الجنوب الليبي خالل شهر رمضان و شهر شوال عدد الحاالت الموجبة بمدينة سبها 

 

عن   91جائحة كوفيد  لمجابهةأمام اللجنة االستشارية  العلمية العليا عرض مرئي تقديم  .11

يوم االربعاء  بمختلف مناطق ليبيا و ذلك  جائحةالمشروع بحثي يتعلق بالدراسة الوبائية عن 

 بطرابلس م بمركز التخصصات الطبية 1111يونيو  91

 

و مناقشة االطار الوبائي و طرق الوقاية منها  91عن جائحة كوفيد عرض مرئي تقديم  .19

المعتمد من وزارة التعليم حضرها مراقب تعليم بلدية الماية و رئيس قسم الرعاية الصحية و 

النفسية و رئيس قسم المتابعة بالمراقبة و مدير مدرسة النخبة و ذلك بمدرسة نحبة المستقبل 

    1119-19-12الموافق  ثنينلدولية بالماية و كان ذلك يوم االا

 

مع الدكتور فتحي النويجي   (FM 101.9)مداخلة هاتفية مع اذاعة غرب طرابلس المسموعة .11

جديدة ظهور طفرات   تأثيرالوضع الوبائي محليا و  دوليا و مدى و الحديث عن مستجدات 

المعتمد من وزارة التعليم للعودة االمنة للدراسة و على الفيروس و مناقشة االطار الوبائي 

و كان ذلك يوم  مدى مطابقة مدارسنا الحكومية و الخاصة للمعايير الصحية باالطار الوبائي

    1119-19-19الثالثاء الموافق 

 

و طرق الوقاية منها و مناقشة االطار الوبائي  91عن جائحة كوفيد  تقديم محاضرة توعوية .14

وزارة التعليم و كانت برعاية مراقبة تعليم بلدية الماية و حضرها مدير مكتب المعتمد من 

الدعم النفسي و االرشاد بوزارة التعليم و مديري مكاتب الدعم النفسي و االرشاد بمراقبات 

    1119-19-12بلديات حكومة الوفاق و كان ذلك يوم االربعاء الموافق 
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االطار الوبائي المعتمد من وزارة التعليم و كانت  و 91تنظيم ورشة عمل عن جائحة كوفيد  .19

  نبرعاية مكنب تعليم بلدية المعمورة و حضرها مراقب التعليم و مدراء المدارس و أخصائيي

مدارس  9مدرسة حكومية و عدد  92الدعم النفسي و االرشاد و الصحة المدرسية لعدد 

 هداء قرقوزةبمدرسة ش 1119-19-49الموافق  حدكان ذلك يوم االخاصة 

 

و االطار الوبائي المعتمد من وزارة التعليم و كانت  91تنظيم ورشة عمل عن جائحة كوفيد    .12

  نخصائيياألبرعاية مكنب تعليم بلدية الزهراء و حضرها مراقب التعليم و مدراء المدارس و 

الدعم النفسي و االرشاد و الصحة ( و االجتماعياالجتماعيين )في ذكرى يوم األخصائي 

مدارس خاصة كان ذلك يوم الثالثاء الموافق  91مدرسة حكومية و عدد  91المدرسية لعدد 

 بمستشفى الزهراء التعليمي 11-11-1119

 

و طرق الوقاية منها و مناقشة االطار الوبائي  91عن جائحة كوفيد  تقديم محاضرة توعوية .19

كانت برعاية مراقبة تعليم بلدية سوق الجمعة بمدينة طرابلس و المعتمد من وزارة التعليم و 

حضرها مدير مكتب الدعم النفسي و االرشاد بالمراقبة و اخصائيين الدعم النفسي و الصحة 

و كان  1119-11-12رياض و كان ذلك يوم االحد الموافق  9مدارس و  2المدرسية لعدد 

 .ذلك بمدرسة المنصورة للتعليم األساسي

 

كعضو بلجنة فرعية لتقييم اوضاع الكليات الطبية  1119لسنة  11يفي بقرار وزاري رقم تكل .12

 – 19بكل من جامعة سبها و جامعة فزان و جامعة الجفرة و تم انجاز العمل في الفترة من 

 1119اغسطس  41

 

ى تكليفي بقرار من مراقبة تعليم الزهراء و باعتماد من  وزارة التعليم باألشراف العام عل .11

االمتحانات النهائية لمرحلة التعليم الثانوي )الشهادة الثانوية( بالمدارس التابعة لمراقبة تعليم 

  1119الزهراء في شهر اكتوبر 

 

كعضو  1119لسنة   4رقم  من عميد كلية الطب البيطري بجامعة طرابلستكليفي بقرار  .11

 99 – 12ن الفترة مانجاز العمل في  جرد لحصر المواد الكيميائية بمخازن الكلية و تمبلجنة 

 1119 نوفمبر

 

كمقيم ألوراق علمية ذات عالقة بتخصص االحياء الدقيقة من أجل الترقية لعضو هيئة  .41

-19بتاريخ  1111لسنة   212وفقا لقرار رئيس الجامعة رقم  الزاويةتدريس جامعي بجامعة 

99-1111 

 

كمقيم ألوراق علمية ذات عالقة بتخصص االحياء الدقيقة من أجل الترقية لعضو هيئة  .49

-11بتاريخ  1111لسنة   212وفقا لقرار رئيس الجامعة رقم  الزاويةتدريس جامعي بجامعة 

91-1111 
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كمقيم ألوراق علمية ذات عالقة بتخصص االحياء الدقيقة من أجل الترقية لعضو هيئة  .41

-91بتاريخ  1119لسنة   412وفقا لقرار رئيس الجامعة رقم  الزاويةمعة تدريس جامعي بجا

9-1119 

 

لعمداء كليات التقنية الطبية على مستوى الجامعات الليبية بكلية  ولالمشاركة في االجتماع اال .44

لدراسة مناهج و مفردات  1119 ديسمبر 1 االربعاء يوم( في زاويةالتقنية الطبية )جامعة ال

 المواد العلمية لمختلف تخصصات كليات التقنية الطبية على مستوى الجامعات الليبية

 

لعمداء كليات التقنية الطبية على مستوى الجامعات الليبية بكلية  نيالمشاركة في االجتماع الثا .49

 1111اير ين 99 – 92( في الفترة من مرقب)جامعة ال الخمسالتقنية الطبية 

 

المشاركة في االجتماع الثالث لعمداء كليات التقنية الطبية على مستوى الجامعات الليبية بكلية  .42

 1111فبراير  1 – 9التقنية الطبية هون )جامعة الجفرة( في الفترة من 

 

من أجل الترقية لعضو هيئة ذات عالقة بتخصص االحياء الدقيقة كمقيم ألوراق علمية  .49

للعام  1111لسنة  92مصراته وفقا لقرار رئيس الجامعة رقم بجامعة تدريس جامعي 

 1111مارس  92 – 99في الفترة من   1111-1119الجامعي 
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