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 : المؤهالت العلمية -1

 

 (مجال علم االمراض )  البيطريالطب  فيدرجة الدكتورة  -أ

 المملكة المتحدة  /جامعة ليفربول/  البيطريكلية الطب  

 (مجال علم االمراض ) البيطريالطب  فيدرجة الماجستير  -ب 

 جمهورية ايرلندا /جامعة دبلن /  البيطريكلية الطب  

 بيطري طب   بكالوريوس -ت 

 . )الفاتح سابقا(جامعة طرابلس /البيطري كلية الطب  

 الوظائف والخبرات االكاديميه  :  -2

 جامعة طرابلس  –رئيس مكتب أعضاء هيئة التدريس كلية التمريض   -أ

 جامعة طرابلس  –كلية التمريض   –التمريض  أستاذ مساعد بقسم أساسيات  -ب 

 األكاديمية الليبية  –مدرسة العلوم األساسية   –علوم الحياة    رئيس قسم -ت 

 مساعد بقسم علم االمراض والتشخيص المعملي كلية الطب البيطري/ جامعة الزيتونة .  أستاذ  -ث 

 رئيس قسم علم االمراض والتشخيص المعملي / كلية الطب البيطري/ جامعة الزيتونة . -ج

 كلية الطب البيطري/ جامعة الزيتونة . /الجودةرئيس قسم  -ح

 . الزيتونةبجامعة  الجودةلبرنامج  أالستراتيجيه الخطةووضع  اتيةالذ  الدراسةعضو لجنة  -خ

 العجيالت  –كلية الطب البيطري   – الزاويةمتعاون بجامعة  -د 

 جامعة طرابلس.   –ممتحن خارجي لطالبة ماجستير  -ذ 
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 . الليبيةاالكاديميه  –ممتحن خارجي لطالبة ماجستير  -ر

 

 . الحيوانية  والثروة الزراعةفي قطاع  الخبرة -3

 البيطرية  لألدويةتحديث القائمة النمطية  اللجنة رئيس -

 اللجنة العليا لتسجيل االدوية والمستلزمات والمستحضرات ت البيطرية)حاليا(  رئيس -

 . الثروة الحيوانية سابقا( أمانةمدير مركز بحوث ودراسات الثروة الحيوانية )  -

 رئيس قسم الخدمات البيطرية بإدارة الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية  -

 ضاء علي مرضي السل والبروسيال.عضو لجنة المسح والق -

 قسم اإلمراض الوبائية  رئيس -

   واألبقاربمشروع الهيرة للدواجن   طبيب بيطري -

 وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية   –ريس قسم األمراض باإلدارة العامة للصحة الحيوانية   -

   الدوليةالمنظمات العمل مع  -4

 دا رامنظمة ايك •

الزراعية   -5 البحوث  ومركز  ايكاودا  منظمة  بين  التعاون  برنامج  في  متعاون   وتنفيذ تصميم    –خبير 

امراض   لست  ميدانية  بمسوحات  القيام  على  اشتمل  والذي  الحيوانية  الصحة  مجال  في  االتفاقية 

 الجنوبية.  –الوسطى  -الشرقية -حيوانية في جل المناطق بليبيا الغربية

 FAO  والزراعة األغذية منظمة •

خبير عن إدارة الصحة الحيوانية في االتفاقية الثنائية الموقعة بين وزارة الزراعة ومنظمة االغذية   -6

 ( FAO والزراعة الفاو )

 المشاركة في وضع ومراجعة بنود االتفاقية الرئيسية والعامة لالتفاقية . -أ

المنظمة   -ب  بين  االتفاقية  في  الحيوانية  للصحة  الغنية  البرامج  وزارة  FAO)وضع   )

 الزراعة.

 :العلمياإلنتاج  -5

بحوث علمية  منشورة، ناقشت موضوعات مختلفة في مجال    10أجرى عدد    - بحوث: -

 ، وهى كالتالى: علم األمراض والتشخيص المعملى

1- Abo Rokia, M. Hosni, M. EL Maghrbi, A, A, Farrhat, M, A,.Tounsi, A, 

M,.and Ben Suleiman, Z, A. (2014). Seroprevalence of Toxoplasma gondii 

in sheep in north western of Libya. Libyan .J. Vet. Med .sci. 1 36-45. 
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2- Abdelkader A. Abdulla1, Abo Rokia, M (2014).Effect of Ascorbic acid 

supplementation on the resistance of Tilapia fish subjected to bacterial 

infection (Pseudomonas Fluorescens). International conference for 

development and the environment in the Arab worldAssiut Egypt March 

23-25, 2014 

3- Kipar, A.,.Burthe S. J.,Hetzel , U.   Abo Rokia, M.Telfer , S.  Lambin, X.  

Birtles R. J., Begon M.  and Bennett, M..(2013). Mycobacterium microti 

Tuberculosis in Its Maintenance Host, the Field Vole (Microtusagrestis) 

Characterization of the Disease and Possible Routes of Transmission.J. Vet. 

Pathol.Vet Pathol0300985813513040 

 

4- Sheahan, B. J., Ibrahim, M. A. and Atkins, G. J. (1996). Demyelination of 

olfactory pathways in mice following intranasal infection with the avirulent 

A7 strain of Semliki Forest virus. Eur. J. Vet. Pathol.2: 117–125. 

 

5- Bakar, L, Abo Rokia, M and AbouKhdair, M. (2012). Clinical and 

laboratory studies on some skin affections in imported camels in Libya. 

Alexandria Vet College Conference Egypt. 

 

6- Eltomy O, A, Kandeil, M. A Bakar, L,.andAbo Rokia.,. M. (2012). Effects 

of Chromium Picolonate and Ascorbic acid Supplementation on Growth 

kids under the summer conditions. Alexandria Vet College Conference 

Egypt. 

 

7- Effect of Virgin Olive Oil on the lipid profile of Hyperlipidemic induced 

Rats .  (39) September 2021 417-428  

   الليبية  اإلبل في والجروح الخراجات إنتشار معدل حول ةميداني  دراسة -8

                    Journal of Educational Vol 17   ISSN: 2011- 421X 

العدد األول     STGJ ة لخراجات وجروح اإلبل الليبي ألمجهري الجرثومي  النبت   -9

    2020( 1المجلد )

10-Modern technologies in the camel industry 

 

         التنمية المستدامةلمستجدات  المؤتمر الدولي المغاربي األول

المنعقد مارس    بتونس  2021 
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