
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات الشخصية:

 عبير صالح الصادق باألشهر االسم الرباعي

 ليبية الجنسية انثى الجنس 1977 - 5 – 20 تاريخ الميالد

 2011 تاريخ الحصول عليها ماجستير  الدرجة العلمية

 2016 - 4 – 19 تاريخ الحصول عليها محاضر مساعد الدرجة األكاديمية

 حاسب آلي التخصص الحاسوب القسم طرابلس  /كلية التربية  العمل جهة

 2016 - 4 – 19 تاريخ التعيين:  قرار التعيين

 6797-502-092 الهاتف المحمول

 A.belashher@uot.edu.ly الجامعي بريدال

 طرابلس  /زناتة  العنوان الحالي

 نموذج السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس
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 العـلمية: المؤهالت

 البلد الجامعة \الكلية  سنة الحصول عليه المؤهل

 ليبيا جامعة طرابلس \كلية الهندسة  2002 البكالوريوس

 University of Detroit Mercy 2011 الماجستير
Department of Electrical 

and Computer Engineering 

United State of America 

 

 الخبرات المهنية:

 

 جهة العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 إلى من

 2022 - 2016 طرابلس \كلية التربية  هيئة تدريس قارعضو 

 2022خريف-2021ربيع ط\كلية التربية  \قسم الحاسوب  منسق النشاط

 2021خريف-2019ربيع ط\ التربية كلية \ الحاسوب قسم منسق الدراسة و االمتحانات

 2018خريف  ط\ التربية كلية \ الحاسوب قسم منسق الجودة 

 2015خريف  طرابلس \كلية الهندسة  متعاون عضو هيئة تدريس 

 2017+ربيع2016خريف كلية التقنية االلكترونية  عضو هيئة تدريس متعاون 

 University of Detroit Mercy Department of مدرس مساعد 
Electrical and Computer Engineering 

Spring2012 

 2004-2003 المحمولشركة ليبيانا للهاتف  مهندسة تقنية معلومات
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 الخبرات التدريسية:

 

 

 

 اسم المقرر رمز المقرر
 الفترة الزمنية

 إلى من

CS100
  

   2021خريف 1حاسوب

CS101  2017خريف  2حاسوب 

MM308 2018خريف-2018ربيع-2017خريف تحليل عددي 

 
CS112 

 

 2022ربيع-2021خريف -2018خريف مقدمة و تطبيقات حاسوب

CS212 2018خريف-2018ربيع-2017خريف طرق و تطبيقات عددية 

CS213 2019خريف -2019ربيع -2018ربيع تنظيم حاسبات و لغة تجميع 

CS312 2021ربيع -2020خريف -2019خريف 2تراكيب بيانات- 
 2022ربيع - 2021خريف

CS329 2020خريف -2018ربيع -2017خريف شبكات الحاسوب- 
 2022ربيع -2021ربيع

CS202 2021خريف معالجة نصوص 
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 الدورات التدريبية:

 اللجان المكلف بها:

 الفترة الزمنية المهام اللجنة

 2019خريف  عضو ط\لجنة امتحانات النهائية كلية التربية 

 المهام اإلدارية:

 تاريخ التكليف المؤسسة المنصب المهني

 2020ربيع-2019خريف ط \كلية التربية  منسق دراسة و امتحانات

 2018خريف ط \كلية التربية  منسق الجودة

 2022خريف-2021ربيع ط \كلية التربية  منسق النشاط

 االهتمامات البحثية:

 التخصص الموضوع

 حاسوب هندسة برمجيات

 حاسوب امن المعلومات

 حاسوب تصميم مواقع

 حاسوب شبكات الحاسوب 

 حاسوب اصطناعيذكاء 

 

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

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة

 2020-2019 كلية التقنية االلكترونية دورة تصميم منظومات 


