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ا   :العلمية المؤهالت ثانيا

 
ايطاليا .   –من جامعة كتانيا  ةماجستير في العلوم البيئي     2006 – 2007     

 .في علم الحيوان من قسم علم الحيوان , كلية العلوم . جامعة طرابلس , طرابلس , ليبيا بكالوريوس 2003 -1998 

استراليا –كورس لغة انجليزية متقدم للغرض االكاديمي من جامعة كيرتن   2013فبراير  8 - 2012مارس  .      . 

 

 :واإلدارية العلمية المناصب ثالثاا 

 

  قصر بن غشير .كلية التربية  –بقسم االحياء  الي االن محاضر 2019سبتمبر 

 مثل علم  ليبيا . درست بعض المواد -جامعة طرابلس  –كلية التربية  –مساعد محاضر في قسم االحياء   2008 رسبتمب   

 .الحيوان , علم الالفقاريات , علم االنسجة , علم البيئة

مساعد باحت في قسم علم الحيوان , كلية العلوم , جامعة طرابلس / طرابلس . ليبيا  2008اغسطس  -2004اغسطس         

  كباحث درست التنوع البيولوجي في مناطق متنوعة من المحميات الطبيعة في ليبيا 

   2020بكلية التربية قصر بن غشير  االحياءرئيس قسم.  

  الي االن . 2015بالقسم من  منسق الدراسة واالمتحانات 

  الي االن. 2019رئيس قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية من الفصل الدراسي ربيع 

  اآلنإلى  2019بكلية التربية قصر بن غشير من  واالمتحاناتمنظومة الدراسة  عن لمسؤو. 

 

 : التدريسية الخبرات :رابعأ

  اآلن الى 2008 من غشير بن قصر التربية بكلية تدريس هيئة عضو . 

  العواتة فرع غشير بن قصر التربية بكلية المقررات العديد من تدريس في متعاون . 
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 : الجامعية للمرحلة تدريسها تم التي الدراسية المقررات خامسا

  الجزء النظري 2+  1علم الحيوان العام 

   الجزء العملي 2+  1علم الحيوان العام 

  علم الالفقاريات الجزء النظري + الجزء العملي 

  علم الفقاريات الجزء النظري + الجزء العملي 

   علم البئية 


 : والرسائل المنشورة األبحاث: ´سادسا

 
1-   Protected areas and national parks in Libya. 

2- Biodiversity and prevalence of chewing lice on local poultry. 

3- Parasitological Evaluation of  Diplodus annularis (Linnaeus, 1758) Fish from Libyan Seawater. 
        

 

 

ا   : اللجان وعضوية والعلمية والجتماعية الثقافية المناشط : سابعا

 .2001 – 2006   الحيوي في الجبل االخضر , ليبيا ساهمت في رحالت حقلية لدراسة التنوع. 

 .13  لتسلق الجبال, كتانيا , ايطاليا : حضرت دورات  2006ابريل  14 – 2006مارس. 
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