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 األسم : جمال علي صالح الطلحي
 1962مكان وتاريخ الميالد : بنغازي 

 المؤهل العلمي : دكتوراه 
 المؤسسة المانحه : الكلية الملكية بريطانيا 

 1994تاريخ الحصول عليه :
 الدرجة العلمية : أستاذ مشارك 

 الدولية للعلوم الطبية. بالجامعة الليبية كلية الطب عميد :  الوظيفة 
 التخصص : باطنة وامراض جهاز هضمي 

 البريد اإللكتروني : 

jeltalhi@yahoo.com 
 jamal.eltalhi@limu.edu.ly 

 ف :ــــــــــــــــــالهات

0927891138 
0913826563 

 المؤهالت العلمية : 

 1988بكالوريوس طب وجراحة جامعة العرب الطبية  -1

 1992بريطانيا   –جامعة لندن ماجستير أمراض باطنة  -2

 1994الزمالة البريطانية   -3

 1996دكتوراه تخصص باطنة  -4

 

 األكاديمي:التدرج  

 عضو هيئة تدريس بكلية الطب جامعة بنغازي   -1

 عضو هيئة تدريس كلية الطب الجامعة الليبية للعلوم الطبية -2

 أستاذ مشارك جامعة  بنغازي كلية الطب   -3

 رئيس وحدة الجهاز الهضمي بمركز بنغازي الطبي   -4

 مستمر  1998 منذ   بريطانيا–أستشاري أمراض جهاز هضمي مستشفى أنترم  -5
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 الوظائف اإلدارية : 

 عضو لجنة صياغة استراتيجية الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية  -1

 عضو لجنة صياغة استراتيجية مركز بنغازي الطبي  -2

كلفة من قبل الهيئة العامة للتخطيط للتعامل مع جائحة كورونا  -3  عضو للجنة الم 

 وكيل الجامعة لشؤون المرافق الصحية بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية   -4

 عضو لجنة تطوير المناهج بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية   -5

   عضو لجنة توصيف البرنامج التعليمي بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية -6

 2012 الى  2009الطبي  مدير ادارة الخدمات الخدمات الطبية بمركز بنغازي -7

 2014 الى 2012مدير ادارة التدريب بمركز بنغازي الطبي من   -8

الى الوقت    2008عميد كلية الطب البشري بالجامعه الليبية الدولية للعلوم الطبية ببنغازي   -9

 الحالي 

 إلى الوقت الحالي  2009عضو لجنة تطوير المناهج بالجامعة  -10

 .فبراير 17فترة ثورة مدير مركز بنغازي الطبي خالل  -11

 2016-2015 الليبية والطوارئ بالحكومة رئيس الهيئة العامة إلدارة األزمات   -12

 2008-1996 إستشاري أمراض جهاز هضمي وكبد ومناظير بريطانيا  -13

 2019-2009 رئيس وحدة الجهاز الهضمي بمركز بنغازي الطبي  -14

 .عضو نقابة األطباء البريطانية -15

 .البريطانية ألطباء الجهاز الهضميعضو الجمعية  -16

 ات والبحوث : ــالمؤلف

 نشر عدة أبحاث في مجال الباطنة والجهاز الهضمي.  -1

 داخل وخارج ليبياالمشاركة في عدد كبير من المؤتمرات  -2

 حضور عدد كبير من دورات العمل في المجاالت الصحية والتعليم الطبي   -3

 الليبية ممتحن طلبة البكالوريوس بالجامعات  -4

 المشاركة في أمتحانات طلبة الدراسات العليا  -5

واألطباء  أشرررفت على إجراء ورع عمل ودورات تدريبية عديدة لعناصررر التمريض     -6

 الصحة خالل السنوات الماضية.  بوزارة

   


