
 9102 السيرة الذاتية

 ماجستير: المؤهل العلمى      : محمد على سالم حساناإلسم

 : رياضيات بحثةالتخصص الدقيق   : العلوم التطبيقيةالتخصص األكاديمي

 9002: تاريخ الحصول عليه    : ليبيابلد الحصول على المؤهل

 التربية غات كلية:    : سبهاالجامعة التي يتبعها

 : محاضرالدرجة العلمية    الرياضيات :القسم العلمي

 : ممتازةمهارات إستخدام الحاسوب    : العربيةاللغات التي تجيدها

 متزوج الحالة اإلجتماعية:  ، سبها71/9/7211: مكان الميالدتاريخ و

 san@sebha.edu.lymoh.hs:إليميلا 29177129909710: ليبيانا رقم الهاتف

 :المؤهالت العلمية

 المجال السنة إسم الجهة المانحة الدرجة العلمية

 الرياضيات 7222 جامعة سبها بكالوريوس علوم وتربية

 الرياضيات 9002 أكاديمية الدراسات العليا ماجستير
 

 الخبرات العلمية:

 طبيعة العمل المكان إلى سنة من سنة

 تعيين الثانوي بوادي الحياةالتعليم  9071 7222

 متعاون معهد النور بوادي الحياة 9002 9000

 متعاون معهد النور بأبي عيسى، الزاوية 9009 9002

 متعاون المعهد العالي بقرقارش 9001 9001

 متعاون كلية التربية أوباري 9072 9001

 متعاون وادي الحياة -المعهد العالي للمهن الشاملة 9079 9002

 متعاون كلية العلوم سبها 9079 9072

 متعاون كلية التربية جنزور 9071 9079

 متعاون الجامعة المفتوحة طرابلس 9071 9079

 محاضر كلية التربية براك 9071 9071

 متعاون كلية العلوم الهندسية والتقنية براك 9071 9071

 محاضر كلية التربية غات حتي اللحظة 9071
 

 كلفت بها: األعمال التى

 بحث تخرج بمعهد النور  29اإلشراف على عدد  (7
 ( بمنطقة القراية9009-9002منسق مادة الرياضيات و الفيزياء بالثانوية العامة ) (9
 بحوث تخرج بالمعهد العالى للمهن الشاملة وادى الحياة 9مشرف على عدد  (2
 بحوث تخرج بكلية التربية أوبارى 2مشرف على عدد  (2
لمرحلة إتمام الشهادة الثانوية العامة لعام ة الرياضيات التطبيقية )الديناميكا و اإلحصاء( مراجع و مصحح لماد (9

9002 
 (9070محاضر بدورة رفع الكفاءة للمعلمين بمنطقة وادى الحياة ) (1
 (9071منسق الجودة بقسم الرياضيات و الحاسوب بكلية التربية براك الشاطئ ) (1
 تخرج لطلبة قسم الرياضيات بكلية التربية براك وثحب 1اإلشراف على عدد  (1
 9071مدير مكتب الجودة بكلية التربية براك لعام  (2
 9072مدير مكتب الجودة بكلية التربية غات لعام  (70
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 المنشورات العلمية:

 األوراق البحثية المنشورة: ولا أ

 ( األسباب األساسية التي تؤثر على التحصيل العلمي للطالب في المرحلة 9071محمد حسان .)

 الجامعية لمادة الرياضيات. الجامعة األسمرية كلية العلوم، زليتن.

ا   العضوية في المؤسسات األكاديمية ومؤسسات المجتمع:ثانيا

 نقابة المعلمين جامعة سبها 

  ليبيارئيس فريق خيركم من تعلم وعلم 

  ماستر كوتش بالمركز العالمي للتدريب الطوعي جامعةGUT األمريكية 

ا   الهواية: ثالثا

 المطالعة والبحث 

 لعبة الشطرنج 

ا   الدورات التدريبية: رابعا

  براك 9071لقيادة الكمبيوتر الدولية الرخصة شهادة 

  سبها 9072طرق التدريس الحديثة المعاصرة بالجامعات 

 األردن 9072مج الحساب الذهني شهادة اإلمتياز ببرنا 

 

 

 وما توفيقي إال من عند هللا
 
 
 

 




