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  شخصيــة:معلومات 

 مكان المــيالد العمر تاريخ الميـالد الجنسية م ــــــاالس
 ليبيا -زليتن  96 1691-5-1 ليبي حمودهسليم محمد أحمد 

 ehmuda@yahoo.com البريد اإللكتروني 60182020029+ هاتف جوال

 ليبيا -الجامعة األسمرية  الجهة عضو هيئة تدريس جامعي الوظيفة
 (Optimization Theoryنظرية األمثلية ) مجال البحث رياضيات التخصص

 المؤهـــــالت العلمية والشــــهـــادات الحـــــاصل علــــيهـــا: 

 التخصص المركز  \الكلية  المعهد \ الجامعة التقدير تاريخه المــــؤهـــــل م
 اضياتري مدرسة الرياضيات جامعة ترنجانو - 3119 - 3112 دكتوراه 1
 -- EC Cape Town , South Africa جيد جدا 3111 دبلوم لغة انجليزية 2
 رياضيات كلية العلوم جامعة المرقب ممتاز 3119 - 3112 ماجستير 3
 رياضيات بحثة كلية العلوم جامعة المنوفية جيد 1669 - 1665 تمهيدي ماجستير 4
 رياضيات كلية العلوم األساسية اتهجامعة مصر  جيد 1696-1695 بكالوريوس علوم وتربية 5
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1696 - 1669 
 1666 - 1669 ليبيا -الخمس  –كلية العلوم  مساعد مدرس
 3119 - 3111 كلية التربية + كلية العلوم جامعة المرقب مساعد محاضر

 3111 - 3111 زليتن -كلية التربية  اضرمح
 3113 زليتن -كلية العلوم   محاضر

 المهام
واألعمال 
 االضافية

 

  3119الى سنة  3115زليتن من سنة  –بكلية التربية  رئيس قسم شئون أعضاء هيئة التدريس
  3115سنة الى  3111زليتن من سنة  –رئيس قسم الرياضيات بالمعهد العالي العداد المعلمين 

 3111الى  3111جامعة مصراته للفترة من  -بني وليد  –أستاذ متعاون مع كلية العلوم 
 3111الى  3111جامعة سرت للفترة من  -زمزم  –أستاذ متعاون مع كلية التربية 

 3116الى  3115مشرف دورات رفع الكفائة لمعلمي مرحلة التعليم االساسي والثانوي شعبة الرياضيات للفترة من 
 3111الى  3111للفترة من  جامعة المرقب - زليتن –منسق قسم الحاسوب بكلية اآلداب والعلوم 

 3111الى  1666جامعة خليج سرت للفترة من  –زليتن  – األقسام العلمية بكلية اآلداب والتربيةمنسق 
 

 :وورش العمل الدوراتالمؤتمرات و

 الجهة المشرفة \المكان  تاريخالفترة/ال الورشة \الدورة  \: المؤتمر عنوان
Completing the Thesis to Graduate on Time 27\4\2016 Universiti Kebangsaan Malaysia 

How to write a bibliometric paper 12\3\2016  ماليزيا -كاجانق  –أكاديمية فلسبي 

 Universiti Malaya, Malaysia 2016\2\27 ادارة األزمات واتخاذ القرار

How to Write and Publish Scientific Papers 6112\6\11 Universiti Kebangsaan Malaysia 

Quality Journal Manuscript Writing 6112\6\62 Universiti Kebangsaan Malaysia 

A Publishers Guide to Writing and Publishing 

Scientific Manuscripts 
6112\6\62 Universiti Kebangsaan Malaysia 

Conducting a Literature Search and Writing 

Review Paper 
 ماليزيا -كاجانق  –أكاديمية فلسبي  2\6\6112

Math is Everywhere: Applications of Finite Math 6112\1\11 UDEMY (online course) 

What Are the Costs, Benefits, and Joys of Global 

Research and Scholarship 
22\12\2015 Universiti Kebangsaan Malaysia 

Journal Writing Workshop 4\11\2015 Universiti Kebangsaan Malaysia 

Advance Research Method Workshop: 

Methodological Aspect of Research 

12,13,19&20 

September 2015 

&3 October 

2015 

Infrastructure University in 

Malaysia (IUKL) 

 
 السيرة الذاتية ا
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How to Prepare for a VIVA 27\10\2015 Universiti Kebangsaan Malaysia 

How to increase your papers citations and h-index 9\10\2015 Universiti Kebangsaan Malaysia 

How to write a good research proposal 15\9\2015 Universiti Kebangsaan Malaysia 

Formatting Thesis Using MS Word 18\9\2015 
Universiti Teknologi MARA 

(UiTM) 

 ماليزيا -كواال المبور  –أكاديمية أجاكسي  2015\9\12 البرمجة اللغوية العصبية

 2015\8\28 الصناعة الدافعية للهدف
Al Madinah International 

University, Malaysia 

 ماليزيا -كواال المبور  –أكاديمية أجاكسي  2015\8\23 مهارات ادارة الوقت

 ماليزيا -كواال المبور  –أكاديمية أجاكسي  2015\8\22 استراتيجيات التغيير

 ماليزيا -المركز العربي العالمي  2015\8\14 كتابة تقرير ناجح )التنفيذ والمهارات الفنية لكتابة التقارير(

 2015\8\15 فنون التعامل مع الناس
Infrastructure University in 

Malaysia (IUKL) 

How To Write A World Class Paper From Title To 

References From Submission To Revision 
6\8\2015 Universiti Kebangsaan Malaysia 

 ماليزيا -كواال المبور  –أكاديمية أجاكسي  2015\7\3 ادارة الجودة الشاملة

 ماليزيا -كواال المبور  –أكاديمية أجاكسي  2015\7\1 مهارات ادارة األزمات

Two-Day MATLAB Training Course 6&7 April 2015 
Universiti Teknologi Malaysia 

(UTM) 

The 22nd National Symposium On Mathematical 

Sciences (SKSM22) 

24-26 

November2014 
Universiti Malaya, Malaysia 

The 2nd Ism International Statistical Conference 

2014 (ISM-II) 

12-14 

August2014 

Universiti Malaysia Pahang 

(UMP) 
  

  مهارات أخرى : 
 المهارات  نوعية المهارة   

 األدوات المساعدة في البحث العلمي –تصميم مواقع  –لغات برمجة  –برامج المكتب  الحاسب اآللي واالنترنت

 اللغات
 الكتابة القراءة التحدث اللغة

 ممتاز ممتاز جدايد ج العربية
 جيد جيد جدا جيد يزيةلجاإلن

 

 


