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 ثانياً المؤهالت العلمية:

 1771الشهادة الثانوية  ●

  1771الشهادة الجامعية)البكالوريوس(  ●

 2229الشهادة الجامعية)الماجستير( ●

 

 العلمية واإلدارية: ثالثاً المناصب

 2211 الى 2221من  بقسم الرياضيات االمتحاناتمنسق الدراسة و  ●
  2217الى 2219من بقسم الرياضيات االمتحانات منسق الدراسة و   ●
  2219 الرياضيات منسق مناهج   ●
 2217ات يالرياض رئاسة قسم   ●
●                     

 
 رابعأ:  الخبرات التدريسية :

  2221الى2221جامعة طرابلس /كلية التربية من  ●
  2221الى 2229من)الشموخ(المعهد العالي للمهن الشاملة  ●
  2229الى1777من   تعليم ثانوي ●

 
 

 خامسا المقررات الدراسية التي تم تدريسها للمرحلة الجامعية :

 1,2,9رياضة عامة  ●

 1,2جبر خطي ●
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 1,2معادالت تفاضلية  ●

 هندسة تحليلية و فضائية ●

 تحليل متجهي ●

 منطق رياضي ●

 جزئيةمعادالت تفاضلية  ●

 1,2تحليل مركب ●

 1تحليل حقيقي ●

 1,2رياضة مدرسية ●

 استاتيكا و ديناميكا ●

 مشروع تخرج ●

 لقسم معلم فصل 1,2رياضة  ●

 قسم الحاسب االلي1,2رياضة  ●

 قسم الكيمياء 1,2رياضة  ●

 2ةتربية عمليمشرف اكاديمي  ●

 سادساً : المقررات الدراسية التي تم تدريسها لمرحلة الدراسات العليا :

●  

 

 :األبحاث المنشورة والرسائل :سابعاً 

 2219استمرارية الدوال بحث بعنوان : ●

كفاءات معلم الرياضيات لتدريس المنهج الثانوي بما يالئم المرحلة بحث بعنوان:  ●

 2219الجامعية

 2211كتاب بعنوان:األساليب الحديثة في تدريس الرياضيات ●

 2221بحث بعنوان: التحليل التوافقي لمتسلسلة فورييه ●

بعنوان:دور اإلدارة المدرسية في الدفع بمعلمي الرياضيات الستخدام األلعاب بحث  ●

 2221االلكترونية
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بحث بعنوان:سبل تطوير مناهج الرياضيات في كليات التربية في ضوء تكنولوجيا  ●

 2221المعرفة

● On the use of Greens Functions in solving Boundary Value 

Problems 2022 

       

 

  : المناشط الثقافية واالجتماعية والعلمية وعضوية اللجان :ثامناً 

 الشموخ/اللجنة العلمية للمعهد العالي للمهن الشاملة عضوية ●

 قصربن غشير لكلية التربية األوللمعرض شرفة على اعضوية اللجنة الم ●

 قصر بن غشير عضوية اللجنة العليا المتحانات كلية التربية ●

 غشير بنالمتحانات الشهادة الثانوية قصر عضوية اللجنة العليا ●

  عضوية اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية قصر بن غشير ●

  العلمي الدولي للجمعية الليبية لعلوم التعليمعضوية اللجنة التحضيرية للمؤتمر  ●


