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 السٌرة الذاتٌة والعلمٌة للدكتور رفٌق جمٌل جبالوي
 
 . Rafik Jamil Jeblawiرفٌق جمٌل جبالوي االسم الثالثً :  

 .1946/  12/  11: الالذقٌة  مكان وتارٌخ الوالدة
 .سورٌا –: أستاذ فً جامعة تشرٌن  الوظٌفة والمرتبة العلمٌة

 )الطب الوقائً البٌطري(. مشتركةأمراض الحٌوان المعدٌة والوبائٌة والاالختصاص : 
 

 0006341221040سورٌا ؛ هاتف :  -الالذقٌة  -جامعة تشرٌن  -: كلٌة الزراعة  العنوان
Fax: 0006341418459 

E-mail: Jeblawi@scs-net.org 
 

 :  الشهادات التً ٌحملها
 .1973ـ دبلوم فً الطب البٌطري من أكادٌمٌة صوفٌا للعلوم الزراعٌة والبٌطرٌة 

، 1981ـ ماجستٌر فً العلوم الطبٌة البٌطرٌة من جامعة سراٌٌفو بجمهورٌة البوسنة والهرسك 
 .وغسالفٌا سابقا  ٌب

 ،1984ـ دكتوراه فً العلوم الطبٌة البٌطرٌة من جامعة سراٌٌفو بجمهورٌة البوسنة والهرسك 
 .وغسالفٌا سابقا  ٌب

 .ٌزٌةلك: البلغارٌة ؛ الصربٌة ؛ االن اللغات التً ٌجٌدها
 

 : الحالة الوظٌفٌة والعلمٌة
ـ طبٌب بٌطري فً مركز أمراض الدواجن بدمشق ثم رئٌسا  لقسم الصحة الحٌوانٌة فً مركز 

 .1975/  9/ 11حتى  1974تحسٌن األبقار والماعز الشامً بدمشق من بداٌة عام 
 .1975/ 9 /11ـ معٌد فً قسم أمراض الحٌوان المعدٌة والباطنة بكلٌة الطب البٌطري منذ 

ـ عضو هٌئة تدرٌسٌة )مدرس متفرغ( فً قسم أمراض الحٌوان المعدٌة والباطنة بكلٌة الطب 
 .1984/  6/  17/ ب تارٌخ  15البٌطري بموجب القرار رقم / 

ـ أستاذ مساعد متفرغ فً قسم أمراض الحٌوان المعدٌة والباطنة بكلٌة الطب البٌطري بموجب 
 .1989/  6/  17/ ب تارٌخ  90القرار رقم / 

ـ نقل إلى وظٌفة أستاذ مساعد متفرغ فً قسم اإلنتاج الحٌوانً بكلٌة الزراعة بجامعة تشرٌن 
 .1990/ 10/ 24/ ل . ن تارٌخ  19بموجب القرار رقم / 

م ـرار رقـقـب الـرٌن بموجــة تشـة بجامعـٌة الزراعــ أستاذ متفرغ فً قسم اإلنتاج الحٌوانً بكل
 .19/10/1994/ ل  تارٌخ 828/

 
 العلمٌة: اتالنشاطالخبرات و

ـ خبٌر فً علم األوبئة واألمراض المعدٌة والحجر الصحً البٌطري لدى المنظمة العربٌة 
  .للتنمٌة الزراعٌة بجامعة الدول العربٌة

لدى وزارة الزراعة واإلصالح األمراض الوافدة من  حماٌة الثروة الحٌوانٌةخبٌر فً  -
  ة.الزراعً فً سورٌ

  :شاركت فً -
الدراسات العلمٌة ومشارٌع القرارات واألنظمة والقوانٌن الكفٌلة بحماٌة من العدٌد  إعداد .1

 والقومٌة. الثروة الحٌوانٌة الوطنٌة 
اإلجراءات الناظمة لعملٌات االستٌراد والتصدٌر الحٌوانً والحجر الصحً وضع  .2

 البٌطري 
 .     فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة قانون مزاولة مهنة الطب البٌطريإعداد مشروع  .3
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ـ مدٌر للمشفى البٌطري التعلٌمً التابع لجامعة الجبل الغربً بلٌبٌا لمدة ثالث أعوام خالل مدة 
 .(1996ـ  1993اإلعارة )

عضو فً لجنة الحكم على رسالة الماجستٌر فً الطب البٌطري بعنوان: ألتهاب المفاصل   -
رٌة، مقدمة من الطالب بسام قلعجً بموجب قرار مجلس الشؤون الكالمٌدي عند األغنام فً سو

 . 1989لعام  286العلمٌة بجامعة البعث رقم 
دراسات مصلٌة عضو فً لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه فً الطب البٌطري بعنوان:  -

بموجب قرار مجلس ومخبرٌة على مرض البروسٌالت فً األبقار فً القطر العربً السوري، 
 .06/07/1991تارٌخ  390ن العلمٌة بجامعة البعث رقم الشؤو

دراسة تفرٌقٌة لسالالت عضو لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه فً علم الحٌوان بعنوان:  -
مقدمة من الطالبة صبااح بالج بموجب  الشمانٌا الجلدٌة فً حلب باستخدام أجسام ضدٌة.

 .16/07/2001رٌخ تا 867قرار مجلس الشؤون العلمٌة بجامعة حلب رقم 
العالمات األكلٌنٌكٌة عضو فً لجنة الحكم على رسالة الماجستٌر فً الطب البٌطري بعنوان:  -

للطالب هٌثم الدهٌمش بموجب قرار مجلس  والمخبرٌة لمرض أنزٌاح األنفحة عند األبقار،
 .21/05/2002تارٌخ  562الشؤون العلمٌة بجامعة البعث رقم 

تاج العلمً لتعٌٌن وترفٌع أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة لمرتبة أستاذ عضو فً لجان فحص اإلن -
 .2002 -1994مساعد وأستاذ فً الجامعات السورٌة خالل األعوام 

 اإلشـراف على طـالب الدراسـات العليـا )رسـائل الماجسـتير والدكتـوراه( -
 

 ح و  اتتا ار ـة دراس بعٌزشاى : الطبٍب البٍطشي هعتز  البشيزً  على سسالت هاجستٍش ا  ششفه

تزاسٌ   278. بالقشاس سقن مرض البروسيلوسيز فً الماعز واإلتسان فً القطر العربً السوري

 .البعثم الصادس عي هجلس جاهعت  07/04/1986
 دساسزت ببايٍزت يٌزذي بعٌشاى أبزشايٍن هششفا  على سسالت هاجسزتٍش الونٌذسزت ال ساعٍزت سبزى:

 اًتاجٍت حٍشاًاث الزبٍح فً سشسٌا. هخبشٌت لذاء الوتشسقت الكبذٌت بأثشيا على

  هشززشفا علززى سسززالت هاجسززتٍش الونٌززذح ال ساعززً حسززٍي علززً الوشززٍعً بعٌززشاى: دساسززت
هشسفشلشجٍزت حزةٍت للعزشن عٌزذ اربقزاس الجشرًٍزت الوةلٍزت رب الوذسجزت بأثزش رلزه علزى اداينزا 

ي هجلس جاهعزت الصادس ع 11/5/2010تاسٌ   636ارًتاجً فً هةافظت القٌٍطشة.بالقشاس سقن 

 تششٌي.
   هشززشفا علززى سسززالت هاجسززتٍش الونٌززذح ال ساعززً حسززي التعوززشي بعٌززشاى : دساسززت التنززا

. الولتةوت بالقشًٍت الوعذي بأثشٍ علزى الةالزت الصزةٍت ب ارًتاجٍزت لربقزاس فزً السزاحي السزشسي

 الصادس عي هجلس جاهعت تششٌي. 7/2/2012تاسٌ   1011بالقشاس سقن 

  : الكتب المؤلفة

 الناشر السنة المقررة اسم الكتاب
عام 
 النشر

علم األوبئة وأمراض الحٌوان  
 (نظري + عملً) (1المعدٌة )ج

  الخامسة
 طب بٌطري

كلٌة الطب 
 حماهبالبٌطري 

1991 

علم األوبئة وأمراض الحٌوان  
 (نظري + عملً)( 2المعدٌة )ج

 الخامسة
 طب بٌطري

كلٌة الطب 
 حماهبالبٌطري 

1990 

 الثانٌة  أمراض الحٌوان   )نظري(صحة و 
 الزراعً(المتوسط )لطالب المعهد 

وزارة التعلٌم 
 العالً دمشق

1996 

 صحة وأمراض الحٌوان   
 )عملً(

 الثانٌة 
 الزراعً(المتوسط )لطالب المعهد 

وزارة التعلٌم 
 العالً دمشق

1996 

 ٌةصحة الحٌوانال
 )نظري + عملً(

 الثالثة
 وانًلطالب قسم اإلنتاج الحٌ

 كلٌة الزراعة 
 بجامعة تشرٌن

2000 
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 أمراض الحٌوان

 )نظري + عملً(

 الرابعة

 لطالب قسم اإلنتاج الحٌوانً

 كلٌة الزراعة 

 بجامعة تشرٌن

2001 

 

 
 : المقاالت المنشورةاألصٌلة والبحوث 

 المجلة الناشرة أو المقال عنوان البحث
 رقم العدد 

 وتارٌخ النشر

 اع المصلٌة دراسة حول انتشار األنو .1
والحٌوانات  لجراثٌم البرٌمٌات فً اإلنسان

 األهلٌة والبرٌة.

مجلة فٌترٌنارٌا البٌطرٌة 
 الٌوغسالفٌة

(33 )1984 

 دراسة مصلٌة على مرض البروسٌلة  .2
 فً المجترات السورٌة.

مجلة فٌٌترٌنارٌا البٌطرٌة 
 الٌوغسالفٌة 

(38 )1985 

 
دراسة عن مرض البرٌمٌات فً األبقار  .3

 ألغنام السورٌة.وا

مجلة جامعة البعث للدراسات 

 والبحوث العلمٌة 

(2 )1985 

مجلة جامعة البعث للدراسات  مرض الحمى الزائلة ألول مرة فً سورٌة  .4
 والبحوث العلمٌة

(3 )1986 

مجلة جامعة البعث للدراسات  الفارواتوز مرض النحل الجدٌد .5
 والبحوث العلمٌة

(3 )1986 

مجلة جامعة البعث للدراسات  غٌرة فً سورٌةطاعون المجترات الص .6
 والبحوث العلمٌة

(5 )1988 

مجلة جامعة البعث للدراسات  دراسة على مرض نظٌر السل فً سورٌة .7
 والبحوث العلمٌة

(5 )1988 

دراسة حول انتشار األنواع المصلٌة لجراثٌم  .8
البرٌمٌات فً الحٌوانات االهلٌة والبرٌة 

 واإلنسان فً أوروبا.

مجلد أسبوع العلم الثالثون 
 دمشق 

 (30 )1990 

دراسة حول انتشار األنواع المصلٌة لجراثٌم  .9
البرٌمٌات فً اإلنسان والحٌوانات االهلٌة 

 والبرٌة فً قارات العالم ما عدا أوروبا.

مجلة جامعة تشرٌن للدراسات 
 والبحوث العلمٌة 

(13)1991 

دراسة حول مرض اللٌكوزس فً إحدى  .10
 بقار السورٌة مزارع األ

مجلة جامعة تشرٌن للدراسات 
 والبحوث العلمٌة

(14 )1992 

االمراض المشتركة بٌن اإلنسان والحٌوان  .11
 طرق انتقالها وسبل الوقاٌة منها–

مجلة جامعة تشرٌن للبحوث 
 والدراسات العلمٌة

(15 )1993 

مجلة جامعة تشرٌن للدراسات  دراسة داء اللوكٌمٌا الٌافع فً العجول .12
 لبحوث العلمٌةوا

(15 )1993 

تواجد داء الكٌسات المائٌة بٌن الحٌوانات  .13
المذبوحة فً مجزر سوق الثالثاء بمدٌنة 

 لٌبٌا–طرابلس 

مجلة كلٌة الطب البٌطري 
جمهورٌة -جامعة الزقازٌق
 مصر العربٌة 

(2 )1994 

دراسة حول انتشار داء األكٌاس المائٌة فً  .14
-الذقٌةالحٌوانات المذبوحة فً محافظة ال

 سورٌة 

مجلة جامعة تشرٌن للدراسات 
 والبحوث العلمٌة

(16 )1994 

دراسة حول انتشار داء االكٌاس المائٌة فً  .15

الحٌوانات المذبوحة فً الجماهٌرٌة 
 اللٌبٌة

مجلد أسبوع العلم السابع 

 والثالثٌن

(37 )1997 

تأثٌر المخلفات المستخدمة فً تغذٌة الحٌوان  .16
 على الصحة الحٌوانٌة 

مجلد المجلس األعلى للعلوم 
 دمشق

2001 
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ألتهاب الضرع الكامن عند األبقار  .17

 الحلوب فً محافظة الالذقٌة بسورٌة

مجلة جامعة تشرٌن للدراسات 

 والبحوث العلمٌة

2002 

مرض حمى الوادي المتصدع )وادي  .18

 رفت( فً الحٌوانات واإلنسان 

دواجن وزراعة الشرق   

 األوسط   

 (67 )1986 

 1987( 15) المهندس الزراعً العربً بروسٌالتداء ال .19

 1989( 25) مجلة المهندس الزراعً العربً طاعون المجترات الصغٌرة  .20

 1992( 32) مجلة المهندس الزراعً العربً داء األكٌاس المائٌة .21

األمراض المشتركة بٌن اإلنسان  .22
والحٌوان والعوامل المساعدة على 

فحتها انتشارها وطرق الوقاٌة منها ومكا

 فً سورٌة

 1993( 35) مجلة المهندس الزراعً العربً

نظرة عامة على أعتالل الدماغ األسفنجً  .23

 البقري أو مرض جنون البقر

 1997( 45)  مجلة المهندس الزراعً العربً

وبائٌة داء األكٌاس المائٌة والسٌطرة  .24

 علٌه

مجلة أبقار وأغنام الشرق 

 االوسط وشمال أفرٌقٌا 

(19 )1999 

 
لحجر الصحً البٌطري والخبرات ا .25

والمهارات الواجب توافرها فً عناصره 
 وسبل تطوٌرها

 2000( 50)  مجلة المهندس الزراعً العربً 

نظرة عامة على  مرض الحمى القالعٌة  .26
 الوبائً

 2001( 53) مجلة المهندس الزراعً العربً

االثر االقتصادي والصحً لمرض  .27
 مكافحةالحمى القالعٌة سبل الوقاٌة وال

مجلة أبقار وأغنام الشرق 
 األوسط وشمال أفرٌقٌا

 (33)2001 

األثر الصحً لمرض الجمرة الخبٌثة فً  .28
 اإلنسان والحٌوان سبل الوقاٌة والمكافحة

مجلة أبقار وأغنام الشرق 
 االوسط وشمال أفرٌقٌا

(35 )2002 

إصابات فردٌة بمرض الحمى الرشحٌة  .29
 .سورٌة -الخبٌثة بمحافظة الالذقٌة

مجلة أبقار وأغنام الشرق 
 االوسط وشمال أفرٌقٌا

(36 )2002 
 

 

استعمال تراكٌز محددة من الماء  .30

بالطرٌقة االكسجٌنً و حمض اللبن 
الرذاذٌة فً خفض مستوى التلوث 
الجرثومً فً هواء حظئر الدواجن 

 خالل فترة الرعاٌة

مجلة جامعة تشرٌن للدراسات 

 3والبحوث البٌولوجٌة مجلد
 1عدد

2008 

دراسة صحٌة للضرع عند االبقار  .31

الجوالنٌة المحلٌة و المدرجة و أثر ذلك 
على ادئها االنتاجً فً محافظة 

 القنٌطرة.

مجلة جامعة تشرٌن للدراسات و 

 32البحوث البٌولوجٌة مجلد
 .3عدد

2010 

مورفولوجٌا الضرع فً االبقار المحلٌة  .32
والمدرجة و عالقته بإنتاج اللبن فً 

 ٌطرة .محافظة القن

مجلة كفر الشٌخ الطبٌة البٌطرٌة 
 1عدد 8مجلد

2010 

دراسة التهاب الملتحمة والقرنٌة المعدي  .33

وأثره على الحالة الصحٌة لألبقار فً 
 سورٌا

مجلة جامعة تشرٌن للدراسات و 

البحوث البٌولوجٌة 
 3عدد38مجلد

2014 

 
 المؤتمرات العلمٌة واإلٌفادات 

 شارك فً:
 1985بع والعشرٌن لعلم األحٌاء الدقٌقة فً مدٌنة بوال الٌوغوسالفٌة عام المؤتمر العلمً السا. 
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  المؤتمر العلمً العاشر للتشخٌص والعالج والوقاٌة من األمراض الوبائٌة فً مدٌنة برٌموشتن

 .1985الٌوغوسالفٌة عام 

  1986أسبوع العلم السادس والعشرٌن فً دمشق عام. 

 1991ذقٌة أسبوع العلم الحادي والثالثون الال. 

  تمت إعارته للعمل فً المعهد العالً للعلوم البٌطرٌة والزراعة البعلٌة بجامعة الجبل الغربً فً لٌبٌا ولمدة

 وتمدٌداته. 24/10/1993/ل تارٌخ 874ثالث سنوات بموجب القرار رقم 

  1994مؤتمر الطب البٌطري فً جامعة الزقازٌق فً جمهورٌة مصر العربٌة عام. 

 1995قلٌمٌة حول الحجر الزراعً والحجر البٌطري المنعقد فً سلطنة عمان عام الندوة اال. 

 1997دمشق  -أسبوع العلم السابع والثالثٌن. 

  الندوة القطرٌة حول استخدام مخلفات المحاصٌل والمنتجات الحٌوانٌة فً تغذٌة الحٌوان الالذقٌة سورٌا عام
1999. 

 
 المقررات التً درسها:

 الكلٌة القسم السنة أسم المقرر

 الطب البٌطري بحماة أمراض الحٌوان خامسة علم االوبئة واالمراض المعدٌة

 الطب البٌطري بحماة دراسات علٌا دبلوم علم أمراض الحٌوان الخاصة

 الطب البٌطري بحماة دراسات علٌا دبلوم علم االوبئة العام

 أمراض الحٌوان االولى سلوكٌات ورعاٌة الحٌوان
عالً لعلوم المعهد ال

 البٌطرة بلٌبٌا

 أمراض الحٌوان الرابعة أساسٌات الطب الباطنً
المعهد العالً لعلوم 

 البٌطرة بلٌبٌا

 أمراض الحٌوان خامسة أمراض الحٌوان الباطنة
المعهد العالً لعلوم 

 البٌطرة بلٌبٌا

 الجراثٌم ثالثة علم األحٌاء الدقٌقة
المعهد العالً لعلوم 

 البٌطرة بلٌبٌا

لتشخٌص المخبري الجرثومً ا
 لألمراض المعدٌة

 الجراثٌم رابعة
المعهد العالً لعلوم 

 البٌطرة بلٌبٌا

 إنتاج حٌوانً ثالثة صحة الحٌوان
كلٌة الهندسة الزراعٌة 

 جامعة تشرٌن
 
 

 شعبة المراعً ثانٌة صحة الحٌوان

المعهد العربً للغابات 
والمراعً التابع للمنظمة 

اعٌة العربٌة للتنمٌة الزر
 بجامعة الدول العربٌة

 اإلنتاج الحٌوانً رابعة امراض الحٌوان
كلٌة الهندسة الزراعٌة 

 جامعة تشرٌن

 اإلنتاج الحٌوانً ثالثة تشرٌح ونسج
كلٌة الهندسة الزراعٌة 

 جامعة تشرٌن

 اإلنتاج الحٌوانً ثانٌة أساسٌات اإلنتاج الحٌوانً
كلٌة الهندسة الزراعٌة 

 جامعة تشرٌن

 اإلنتاج الحٌوانً ثالثة الحٌوان تربٌة
كلٌة الهندسة الزراعٌة 

 جامعة تشرٌن
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 اإلنتاج الحٌوانً الخامسة إنتاج الجلود والفراء
كلٌة الهندسة الزراعٌة 

 جامعة تشرٌن

 اإلنتاج الحٌوانً الخامسة الخٌول والجمال
كلٌة الهندسة الزراعٌة 

 جامعة تشرٌن
 
15/3/2018 
 

 الويالدكتور رفٌق جمٌل جب 


