
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 البيانات الذخرية:

  

 

 

 ثريا عمي سالم الرخيص االسم الرباعي

 ليبية الجشدية انثى الجشس م2/3/9979 تاريخ السيالد

 م22/7/2292 تاريخ الحرهل عميها ماجدتير الدرجة العمسية

 م92/9/2222 تاريخ الحرهل عميها محاضر الدرجة األكاديسية

 الرياضيات التخرص الرياضيات القدم جامعة طرابمس/ طرابمس كمية التربية/ جهة العسل

 م26/4/2295 تاريخ التعيين: 892 قرار التعيين

 2926227479 الهاتف السحسهل

  T.RKHAYES@uot.edu.ly الجامعي بريدال

 ليبيا طرابمس/ /تاجهرا العشهان الحالي

 

 منوذج السرية الراتية لعضو هيئة تدزيس
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 العـمسية: السؤهالت

 البمد الجامعة \الكمية  سشة الحرهل عميه السؤهل

/ جامعة كمية التربية طرابمس 2229/ 2000 البكالهريهس
 طرابمس

 ليبيا

 ليبيا كمية العمهم / جامعة طرابمس 2292 الساجدتير

 الخبرات السهشية:

 جهة العسل الهظيفة
 الفترة الزمشية

 إلى من

الى وقتشا  2295من  جامعة طرابمس كمية التربية طرابمس /  قار هيئة تدريس وعض
 الحالي

 2295الى 2292من  كمية التربية طرابمس / جامعة طرابمس هيئة تدريس متعاون  عضو

 2225الى 2229من  كمية التربية طرابمس )معهد اعداد السعمسين سابقا(  معيدة 

  :التدريدية الخبرات

 الفترة الزمشية اسم السقرر السقرر رمز

MM101  2229خريف  /2296ربيع   9امةعرياضة 

MM102  ربيع  /2296خريف  /2295خريف  /2293خريف  2عامةرياضة
 /2299خريف  /2299ربيع  /2297خريف  /2297
 2229ربيع 

  295CT  2296خريف  2رياضيات 

MM211  خريف  /2297خريف  /2297ربيع  /2296ربيع  3رياضة
2222 

MM105 2222/ خريف 2222خريف  9 جبر خطي 
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 الدورات التدريبية: 

 المجان السكمف بها:

 الفترة الزمشية السهام المجشة

 2222ربيع   مهام اللجنة تيسير بالكلية ةالنهائي اتلجنة االمتحان

 

MM103 2295خريف  هشدسة تحميمية 

MM114 ) 2299خريف  هشدسة فزائية )فراغية 

 CS122 )2296ربيع  /2295ربيع  تراكيب مشفرمة )هياكل رياضية 

MM317 ربيع  /2298خريف  /2297خريف  /2296خريف  مشطق رياضي
 2222/ ربيع 2229

MM213 2222/ربيع 2229/ ربيع 2298خريف  نعرية السجسهعات 

MM202  2297ربيع  9معادالت تفاضمية 

MM214 2292ربيع  تحميل متجهي 

MM305  ربيع 2299خريف  /2299/ربيع 2297ربيع  9تحميل مركب/
 2222/ربيع 2229/خريف 2229

MM306  خريف 2296/خريف 2295/خريف 2295ربيع  2تحميل مركب/
/خريف 2299ربيع /2298خريف /2297
/ 2222/ربيع 2229/خريف 2222/خريف 2299
 2222خريف 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة

 5/9/2229 كمية التربية كيفية تهصيف السقرر الدراسي 

الية العسل عمى السترفح الرسسي لمقدم عمى 
 مهقع الكمية

 9/6/2222 كمية التربية
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 السهام اإلدارية:

 تاريخ التكميف السؤسدة السشرب السهشي

 96/4/2222 كمية التربية /طرابمس مشدق التهثيق والسعمهمات بقدم الرياضيات

 2229خريف  كمية التربية / طرابمس الدراسة واالمتحانات بقدم الرياضياتمشدق 

بقدم  مشدق البحهث واالستذارة والتدريب
 الرياضيات

 8/3/2222  كمية التربية / طرابمس

 2222ربيع  كمية التربية / طرابمس مشدق التربية عسمي بقدم الرياضيات

 السشذهرة: ) من األحدث إلى األقدم(::  البحهث اإلنـــتـــاج العــــمســي

 سشة الشذر السجمد العدد جهة الشذر عشهان البحث

 في التكشهلهجيا مدتحدثات استخدام صعهبات تحديد 
 في الرياضيات أساتذة نعر وجهة من الجامعي التدريس

 طرابمس بجامعة التربية كميات

 مجمة السعالي

  

 2229 3 خاص

 السذاركة في السؤتسرات: 

 اسم السؤتسر
مكان السؤتسر 

 السديشة( \)البمد 
 تاريخ انعقاد السؤتسر عشهان البحث

السؤتسر الدولي األول لتعميم الرقسي في 
 ليبيا

 مدتحدثات استخدام صعهبات تحديد طرابمس /ليبيا
 من الجامعي التدريس في التكشهلهجيا

 كميات في الرياضيات أساتذة نعر وجهة
 طرابمس بجامعة التربية

23/92/2222 

 االهتسامات البحثية:

 التخرص السهضهع

 الرياضيات كل مجاالت الرياضيات 

 ثريا عمي الرخيص :تهقيع عزه هيئة التدريس                                                                  


