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 التدريس والعمل

 

1994-1993االحياء البحرية بتاجوراء  مركز بحوث  

  طرابلس 1995-1994مدرسة حي دمشق الثانوية من 

  2008-1995المعهد العالي للمهن الشاملة سناء محيدلي من 

2008-2007منظور للمهن الطبية من معهد ابن   

 بطرابلس

2008-2006قسم الزراعات المائية/ كلية الزراعة/ جامعة طرابلس/ طرابلس من   

 )تعاون(

2014-2008من طرابلس /طرابلس جامعة /الزراعة كلية /المائية الزراعات قسم  

 )تعيين(

 

2019-2014درجة االجازة الدقيقة في تركيا من  : منحة دراسية للحصول عليمالحظة  

 

 النشاطات العلمية والبحوث 

 

 1- وهو بعنوان 2003بحث نيل درجة الماجستير سنة 

Moisture and fat content ,length-weight   relationship and 

gonadosomatic index in Sardinellna aurita and Boops boops fish in 

Tripoli coast. 
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:     شاركت مع منظمة االمم المتحدة بمركز بحوث االحياء البحرة تاجوراء ببحثين وهما -2  

تقدير نسببببببة الرطوبة والدهون في بعم االسبببببماة االقتصبببببادية في السببببباحل الليبي ومنها  - 

  السردين ,الكواللي ,الصاورو والبوقا .

                                 الليبيمسح شامل لبعم اجزاء من المنطقة الشرقية من الساحل  -

                                 

 في جامعة كاستامونو تركيا  بحث لنيل درجة الدكتوراه -3

 EFFECTS OF RIBWORTبعنوان                                                                  

PLANTAIN (Plantago lanceolata L.) EXTRACT ON GROWTH PERFORMANCE, BLOOD  

PARAMETERS, IMMUNE SYSTEM AND ANTIOXIDANT ENZYME ACTIVITY OF 

RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss W.)  
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