
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات الشخصية:

  

 

 نجم الدين الطاهر ابوبكر الفتحلي االسم الرباعي

 ليبي الجنسية ذكر الجنس 1958 تاريخ الميالد

 12/12/1994 تاريخ الحصول عليها ماجستير في االحصاء الدرجة العلمية

 10/10/2013 تاريخ الحصول عليها محاضر الدرجة األكاديمية

 احصاء التخصص الرياضيات القسم كلية التربية طرابلس جهة العمل

 5/6/1995 تاريخ التعيين: 305 قرار التعيين

 0917050836 الهاتف المحمول

 n.fathali@uot.edu.ly الجامعي بريدال

 عين زارة طرابلس العنوان الحالي

 منوذج السرية الذاتية لعضو هيئة تدريس

mailto:n.fathali@uot.edu.ly
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 العـلمية: المؤهالت

 البلد الجامعة \الكلية  سنة الحصول عليه المؤهل

 ليبيا جامعة قاريونس \كلية االقتصاد  1981 البكالوريوس

 المجر جامعة بودابست للعلوم االقتصادية 1994 الماجستير

    الدكتوراة

 

 الخبرات المهنية:

 جهة العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 إلى من

 1994/  1981  أمانة البحث العلمي مساعدباحث 

 رئاسة قسم الرياضيات 
 قسم الحاسب اآلليرئاسة 
 قسم الدراسة واالمتحاناترئاسة 

 كلية التربية طرابلس
 كلية التربية طرابلس
 كلية التربية طرابلس

1995  /2017 

 

 الخبرات التدريسية:

 اسم المقرر رمز المقرر
 الفترة الزمنية

 إلى من

ST101 

ST102 

ST202 

ST103 

ST100 

 مقدمة في علم االحصاء

 االحتماالتمقدمة في علم 

 اإلحصاء الرياضي

 االحتماالت و االحصاء

 مبادئ اإلحصاء

1995  /2022 

 -االرقام القياسية  –السالسل الزمنية  - 
 اإلحصاء التطبيقي.

 تعاون في كلية االقتصاد



3 

 

 الدورات التدريبية:

 اللجان المكلف بها:

 الفترة الزمنية المهام اللجنة

 2018 - 2006 لجنةرئيس  –عضو  لجنة تسيير االمتحانات

  عضو لجنة اعداد دليل الكلية

 2022 عضو لجنة توحيد منظومات الدراسة واالمتحانات

 

 اإلدارية:المهام 

 تاريخ التكليف المؤسسة المنصب المهني

   

   

 

 

 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة
 دورة تدريبية لمدة اسبوعين في -1

دراسة جدوى وتقييم المشاريع 
الصناعية، بإشراف المنظمة العربية 

 للتنمية الصناعية

 28/11/1982 بدمشق

دورات متقدمة في تحليل البيانات  -2

 باستخدام برامج احصائية
SPSS, STATGRAPHICS, and 

SHAZAM for econometric 

 1992 بجامعة بودابست للعلوم االقتصادية

لمدة اسبوعين في دورة تدريبية  -3

مجال تحليل وتصميم النظم، بمعهد 
 الدراسات والبحوث االحصائية

 14/3/1999 بجامعة القاهرة
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 :  البحوث المنشورة: ) من األحدث إلى األقدم(:اإلنـــتـــاج العــــلمــي

 سنة النشر المجلد العدد جهة النشر عنوان البحث
نشر بحث مع آخرون عن "دراسة عن  -1

مستوى الكفايات التدريسية لمعلمات 
 العامة بمدينة طرابلساض األطفال ري

 

مجلة 

كلية 

التربية 

 طرابلس

العدد 

 2011خريف   السابع

واقع برنامج  عن "مع آخرون بحث نشر  -2

بلس من طرا -التربية العملية بكلية التربية

 وجهة نظر الطالب/المعلمين

مجلة 

كلية 

اآلداب 

جامعة 

 الزاوية 

العدد 

الثامن 

الجزء  عشر

 الثاني 

ديسمبر  

2014 

إسهامات نشر بحث مع آخرون عن "- -3

التعليم العالي في تحسين جودة التعليم 

 " العام في ليبيا

مجلة 

كلية 

التربية 

 طرابلس 

العدد 

حادي ال

 عشر
 2017 ربيع 

مع آخرون عن "تقويم  بحثنشر  -4

مستوى جودة أداء عضو هيئة التدريس 

الجامعي من وجهة نظر الطلبة بكلية 

 جامعة طرابلس" –الهندسة 

مجلة 

علوم 

وتقنيات 

)العلوم 

 اإلنسانية

ديسمبر  (1مجلد )  2العدد 
2017 

 

 الكتب المنشورة:

 سنة النشر دار النشر اسم الكتاب
   
   

 

 المشاركة في المؤتمرات:

مكان المؤتمر  اسم المؤتمر
 المدينة( \)البلد 

 تاريخ انعقاد المؤتمر عنوان البحث
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 البحثية:االهتمامات 

 التخصص الموضوع

  

  

 

 الشهادات اإلضافية:

 تاريخ االستحقاق الجهة المانحة نوع الشهادة

   

   

 

 الجوائز المتحصل عليها:

 تاريخ الحصول عليها البلد الجهة المانحة نوع الجائزة

    

    

 

 براءة االختراع:

 التاريخ جهة التسجيل عنوان براءة االختراع
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 الخدمات المجتمعية:

 تاريخ المشاركة مكان المشاركة نوع المشاركة

   

   

 

 العضوية في الجمعيات العلمية:

 التاريخ نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية

    

    

 

 :................................توقيع عضو هيئة التدريس                                              
 


