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: ثانیا: المؤھالت الدراسیة  

 الشھادة التخصص الجھة المانحة لھا التاریخ
27/6/2012  الماجستیر علم حیوان جامعة الزاویة 

2000/2001 الشھادة  بكالوریس علم حیوان جامعة الزاویة 
 الجامعیة

:الثا: التخصص ومجاالت االھتمامث  

 التخصص العام علم حیوان
 التخصص الدقیق علم األسماك

، علم طفیلیات  ، علم البیئة البحریةعلم أسماك ، علم البحار، 
 األسماك

 مجاالت االھتمام العلمیة

 

 ً  : عنوان وملخص رسالة الماجستیر :رابعا

 دراسة بیولوجیة لنوعین من سمكة الصاورو في الساحل الغربي من لیبیا عنوان الرسالة : 

 
 كلمة)250ملخص رسالة الماجستیر (في حدود 

 تناولت الدراسة نوعین من أسماك الصاورو ، وھي من األسماك األقتصادیة في الساحل الغربي اللیبي وھما الصاورو األسود 

Trachurustrachurus  ،والصاورو األصفرTrachurusmediterraneus1313،كان مجموع العینات التي درست 

 عینة من الصاورو األصفر ،وتم تجمیع العینات شھریا من منطقة زوارة ، وفصلیاً 635عینة من الصاورو األسود ،678عینة منھا 

 بینت القیاسات الظاھریة التجانس في أفراد ،2010نوفبمر-2009من منطقة طرابلس، امتدت فترة الدراسة من شھر دیسمبر 

 النوعین ، وھي تزداد بزیادة الطول الكلي كما أن قیاسات الرأس تزداد بزیادة طول الرأس ،والنمو اللومتري للنوعین في الساحل 
 الغربي اللیبي ،وكذلك العالقة الوزن والطول اللومتریة للنوعین في المنطقتین،كانت قیمة متوسط معامل الحالة الصحیة قریبة من

 تدل على مالئمة البیئة التي یعیش فیھا النوعین ،معامل الحالة التناسلیة ارتفع خالل فصلي الشتاء،والربیع وھذه القیم الواحد 
 معامل الحالة الغذائیة أعلى قیمة لھ في فصلي الشتاء والخریف في منطقةوانخفض في فصلي الشتاء، والخریف في المنطقتین ،

 فض في فصلي الربیع والخریف في منطقة زوارة ، أما بنسبة للصاورو طرابلس،وارتفع في فصلي الشتاء والصیف ،وانخ
 ومنطقة زوارة فقد ارتفع في فصلي األصفر في منطقة طرابلس ارتفع في فصل الصیف والربیع وانخفض في الشتاء والخریف ،

 قاتھا ،و الیوجد اختالف بینالشتاء والصیف ، وانخفض في فصلي الربیع والخریف، یفضل النوعین التغذیة على القشریات ویر
 ) متقاربة للجنسین ، شكل العمر سنة أعلى نسبة للنوعین في الدراسة.IRIالذكور واإلناث حیث كانت قیم (



 ً  . : التسلسل الوظیفيخامسا

 التاریخ جھة العمل وعنوانھا الوظیفة
 2005/2013 مدرسة عبد الجلیل العیساوي / أوالد محمود ُمدرسة
 2013/2014 مدرسة البیروني الثانویة/ طرابلس  ُمدرسة 

 2020-2014 /كلیة العلوم  صبراتةجامعة  محاضر مساعد
 2022-2021 جامعة طرابلس/كلیة الزراعة محاضر

 األبحاث العلمیة المنشورة. سادساً:

 التاریخ مكان النشر عنوان البحث
الدیدان المعویة المنتشر بین المترددین على المختبر 

 المرجعي الطبي
 
 

 
 مجلة كلیة التربیة جامعة الزاویة

 
 

 
 
 

2018/6 
 Trachurus محلیة من األسماك ال أنواعثالثة  إصابة

trachurus    ، الصاورو األسودTrachurus 
mediteraneus   وScomber scumbrus  بعدوى

 الدیدان الخیطیة في الساحل الغربي اللیبي .
 

 2019 مجلة مسارات علمیة 

تصنیف األخطبوط في الساحل اللیبي لمدینتي صرمان 
 وصبراتة

 2020 مجلة كلیة العلوم /جامعة مصراتة

دراسة محتوى الغذائي ونشاط التغذیة  لنوعین من 
 أسماك الصاورو

 2021 مجلة علوم البحار والتقنیات البیئیة 

 

 ً  : المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمیة . سابعا

مكان وتاریخ   المنظمةالجھة  اسم
 االنعقاد

 نوع المشاركة

المؤتمر السنوي الثاني 
حول نظریات وتطبیقات 

العلوم األساسیة 
 والحیویة

 
 
 
 
 
 

كلیة العلوم  كلیة العلوم /جامعة مصراتة
إصابة ورقة بحثیة بعنوان إصابة  2018/9/1مصراتة/

 Trachurustrachrusسمكة الصاورو

 :Nematodaبیرقة بالنیماتودا
Anisakidae( 

في جنوب البحر المتوسط (الساحل 
 اللیبي الغربي)

 

المؤتمر السنوي الرابع 
لنظریات وتطبیقات 

العلوم األساسیة 
 والحیویة   

 5/9/2020 كلیة العلوم جامعة مصراتة 
 ورقة بحثیة

تصنیف األخطبوط في الساحل 
 اللیبي لمدینتي صرمان وصبراتة

 

 

 



 التدریسیة .األنشطة ثامناً: 

المقررات التدریسیة التي ساھم في 
 تدریسھا منفردا

 الكلیة المرحلة الجامعیة

 كلیة العلوم غریان الثالثة علم البیئة 
 كلیة العلوم غریان الثالثة علم الفقاریات
 كلیة العلوم صبراتة الثالثة علم األنسجة
 كلیة العلوم صبراتة األولى علم الحیوان 
المعھد العالي للتقنیات علوم البحار  الثانیة علم األسماك

 صبراتة/
المعھد العالي للتقنیات علوم البحار  رابعة األسماكعلم تصنیف 

 صبراتة/
 كلیة التربیة طرابلس الثانیة العلوم الطبیعیة

 كلیة التربیة طرابلس الرابعة الفقاریات 
 كلیة التربیة طرابلس الثالثة الالفقاریات

 كلیة العلوم /جامعة صبراتة الثانیة  البحارعلوم 
 كلیة الزراعة/جامعة طرابلس الثانیة بیولوجیا األسماك 

 كلیة الزراعة/جامعة طرابلس الثالثة علم المصائد السمكیة
 

 

 

 

 

 

 

 

 


