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 السرية الذاتية

                                   الاسم: فوزية أحمد مفتاح الحصان

    املؤهل : ماجستير 

    التخصص: الرياضيات 

 الدرجة الاكاديمية: محاضر  

 : التعليم

 / من اكاديمية الدراسات العليا/ طرابلس/ ليبيا. 8002ماجستير الرياضيات:    (1

 / قسم الرياضيات / كلية التربية / من جامعة الفاتح )سابقا( 1991 بكالوريوس الرياضيات:  (8

 مارس للمعلمات / طرابلس / ليبيا 10/ من معهد  1922 دبلوم متوسط معلمات:  (3

 الوظائف: 

 / مدرسة الفتاة الثائرة  1992 -1922من  مدرسة الرياضيات في التعليم الاساس ي :  (1

 ثانوية علي وريث/  8001-1992من  مدرسة الرياضيات في التعليم الثانوي:  (8

/ ادارة التفتيش التربوي  8010 -8001 مفتشة تربوية ملعلمات الرياضيات في التعليم الثانوي :  (3

 طرابلس

جامعة طرابلس/ كلية التربية طرابلس/ إلى آلان /  -8010من استاذة جامعية بقسم الرياضيات:  (4

 قسم الرياضيات

 في:املهمات التي قمت بها خالل وظائ

  8009-8001من معدة اسئلة الامتحانات الشهادة الثانوية تخصص )هندسية( :   (1

 8013خريف و ربيع  منسقة التربية العملية على مستوى كلية التربية طرابلس:  (8

م / 8011، خريف وربيع 8012خريف وربيع  منسقة الدراسة والامتحانات بقسم الرياضيات :  (3

 كلية التربية طرابلس

 دة مشاريع تخرج بالكلية.اشراف على ع (4

 إلى آلان. – 8019من خريف  رئيس قسم ضمان الجودة وتقييم ألاداء بكلية التربية طرابلس:  (5
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 املقررات التي درستها يف قسم الرياضيات بكلية الرتبية طرابلس: (2

 هندسة تحليلية ومستوية. 4     8جبر خطي . 3      1جبر خطي . 8     8& 1جبر مجرد .1

اساسيات الجبر ) قسم . 1  الرياضيات املتقطعة ) قسم الحاسوب(. 2  هندسة فضائية  .5

 .3& 8& 1رياضة عامة . 9 مبادئ الرياضيات ) قسم التربية الخاصة(. 2   الحاسوب(

 8& 1رياضة مدرسية . 1 طرق تدريس الرياضيات ) قسم الرياضيات، قسم معلم فصل( .2

 تطبيقات تدريسية. 2  لقسم معلم فصل 8& 1رياضة  .1

 االحباث املنجزة:

/ بحث منشور بعنوان " اثر استخدام الحاسوب على تحصيل طالب الصف الاول الثانوي  8015 (1

وعلى املستويات العليا للتفكير بحسب مستويات اهداف بلوم املعرفية" / مجلة في الرياضيات 

 املجلة / جامعة الزاوية.

( على تدريس الهندسة في مراحل GSPم لوحة جيوميتر )/ بحث منشور بعنوان " اثر استخدا8011 (8

التعليم العام" /  منشور في مؤتمر مدى مالئمة مناهج الرياضيات في التعليم الثانوي مع برنامج 

 الرياضيات في التعليم الجامعي/  الجامعة الاسمرية / كلية العلوم / زليتن.

التكنولوجيا في التدريس الجامعي / بحث بعنوان "تحديد صعوبات استخدام مستحدثات 8080 (3

من وجهة نظر أساتذة الرياضيات في كليات التربية جامعة طرابلس" بحث مشترك مع الاستاذة ثريا 

 8080/   18 / 83/ ليبياالرقمي في التعليم  حول ألاول الدولي ؤتمر املالرخيص بقسم الرياضيات/ 

 جمعية اساتذة بال حدود.املعالي للعلوم الانسانية و التطبيقية مع / جامعة 

 8080/ 10/ 11/ بحث بعنوان" جودة مشاريع التخرج في كليات التربية بالجامعات الليبية، 8080 (4

 / املؤتمر الافتراض ي ألاول لتطوير التعليم العالي بليبيا/ جامعة سبها

معايير  / بحث بعنوان " واقع البحث العلمي في كليات التربية في الجامعات الليبية في ضوء8081 (5

الجودة ومعوقاته وسبل تطوره" بحث مشترك مع الدكتورة انتصار الشريف بقسم اللغة 

/ 8/ 82-81/ 8081الانجليزية، والاستاذة فاطمة دريد بقسم اللغة الانجليزية/ مؤتمر الجودة 

 م/ جامعة بنغازي.8081

 احباث حتت االجناز:

 / كلية التربية نموذجا" النظرية و التطبيق  بينبحث بعنوان " واقع الجودة في الجامعات الليبية  (1

 توطين العلوم ألاساسية في الوطن العربي"  ة للعربية و الترجم بعنوان" واقعبحث  (8

 " اثر الترجمة على توطين العلوم ألاساسية / املانيا و الصين و اليابان أنموذجا"  بحث بعنوان (3

 الرياضيات / املانيا و الصين و اليابان أنموذجا"بحث بعنوان  " أثر الترجمة على توطين علوم  (4
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 بحث بعنوان " واقع استراتيجيات التدريس املتبعة في التدريس الجامعي/ كلية التربية أنموذجا" (5

 كتب مت اجنازها:

لوزارة التعليم / كتاب مشترك مع الدكتور بشير زغوان/  8012كتاب " طرق تدريس الرياضيات "  (1

 اعداد املعلمين/ كتاب منهجي ملعهد 

لوزارة التعليم /  8012 / كتاب مشترك مع نخبة من اساتذة الجامعة/ كتاب " التربية املهنية" (8

 كتاب منهجي للمرحلة الثانوية.

 املهارات:

 اجيد استخدام الحاسوب بمستوى جيد جدا. (1

 اجيد اللغة الانجليزية. (8

 اجيد العمل كفريق، واتمتع بمهارات القيادة .  (3

       Phone: 0926031970 – O911894247 :تواصلالاتصال و ال

 f.elhsan@uot.edu.lyإلايميل الجامعي : 

asas_aml@yahoo.commail:    fozasi21@gmail.commail:  

Facebook: aml asas - Viber: 0926031970 -  Whats App: 0926031970 

 قوقل سكولر: فوزية أحمد الحصان
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