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 العـلمية:  المؤهالت

 البلد  الجامعة \الكلية  سنة الحصول عليه المؤهل

 ليبيا   ة العلومكلي \جامعة طرابلس 2003 البكالوريوس 

 ليبيا   ة العلومكلي \جامعة طرابلس 2009 الماجستير 

 زيا يمال ات واالتصاالت ممعلو الة  ليك \ميةية العالالممعة االسجاال 2020 الدكتوراة

 

 الخبرات المهنية: 

 جهة العمل  الوظيفة 
 الفترة الزمنية 

 إلى  من

   االن  -  2011 سطرابلالتربية ة كلي \جامعة طرابلس ة تدريسئهيعضو 

 2011-  2010 نية المعلومات تقة كلي \جامعة طرابلس  تعاون م ة تدريسئهيعضو 

 2010  -2009 الدراسات العليا والتدريبب مكت \جامعة طرابلس IC3ب مدر 

 2010  – 2008 ة العلومكلي \جامعة طرابلس حاسوبقسم الليا بعالدراسات التب مك –ف موظ

 2008  – 2004 ة العلومكلي \جامعة طرابلس لوجيايو ب بقسم الجل حاسو فني معم

    2004-  2003 يةدسنمال الهعذ لالنوافلمكتب ا مبرمج  
 

 الخبرات التدريسية:

 اسم المقرر رمز المقرر 
 الفترة الزمنية 

 إلى  من

CS 223 2022  – 2010 غيل ظم التش ن 

CS 411 2014- 2010 ت قنية المعلومات   
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 : الدورات التدريبية

 

 اللجان المكلف بها:

 الفترة الزمنية  المهام اللجنة

 2021بر يسمد   س ة التربية طرابليل بكية جنة العلمالل
 

CS 314 2014- 2010 نظم وتصميم يل لحت   

CS 122 2022-  2021 فصلة(يب منل البيانات )تراك هياك   

CS 327 2014-  2012 جيات البرمندسة ه 

CS 329 2014- 2010 ات بكش   

CS 111   2014- 2010 1أساسيات برمجة   

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة 

IC3 للمالشا والمعلوماتلة  والتاهيل    – س  )طرابلية  تدريب 
 (اليبي 

 2010س مار 

Thesis Proposal Writing in 
English 

  – بور  كوااللمية العالمية ماليزيا )  سالمجامعة االال
 ا( يزيالم

 2016اكتوبر 

Infusing Thinking Skills into 
Teaching: Towards a Better 

Teaching Methodology 

 2019ير نا ي ا(يزي الم –بور  كوااللمي ) مدرسة داما

Advance Research Phenomena: 
High Impact Research (HIR) 

 2019و  ليو ي ا(يزي الم –  سيالنجورزية  )ا الماليوتر امعة بج
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 المهام اإلدارية:

 تاريخ التكليف المؤسسة  المنصب المهني 

 2021اكتوبر  س طرابلجامعة  –طرابلس بية ية التر لك منسق الجودة بقسم الحاسوب 

 2022ر  برايف س طرابلجامعة  –طرابلس بية ية التر لك ب ئيس قسم الحاسو ر 
 

 :  البحوث المنشورة: ) من األحدث إلى األقدم(: العــــلمــياإلنـــتـــاج 

 سنة النشر  فحةالص العدد  جهة النشر  عنوان البحث
An Overview of Query Processing on 

Crowdsourced Databases 

The Scientific Journal 

of King Faisal 

University 

22 5 2020 

Skyline queries computation on 

crowdsourced-enabled incomplete 

database 

IEEE 8 106660 2020 

An overview of anomaly detection for 

online social network 

IEEE  172 2019 

A model for processing skyline queries in 

crowd-sourced databases 

Indonesian Journal of 

Electrical  Engineering 

and Computer 

Science 

10 798 2018 

SCSA: Evaluating skyline queries in 

incomplete data 

Springer US 49 1636 9201  

 

 المشاركة في المؤتمرات: 

 اسم المؤتمر 
 \مكان المؤتمر )البلد 

 المدينة( 
 تاريخ انعقاد المؤتمر  عنوان البحث

ACSAT ا يزيالم –بور كوااللم A model for processing skyline queries 
in crowd-sourced databases 

11-14 Dec 2017 

 

 

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9110574/
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9110574/
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9110574/
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=OIo1MdQAAAAJ&citation_for_view=OIo1MdQAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=OIo1MdQAAAAJ&citation_for_view=OIo1MdQAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=OIo1MdQAAAAJ&citation_for_view=OIo1MdQAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=OIo1MdQAAAAJ&citation_for_view=OIo1MdQAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=OIo1MdQAAAAJ&citation_for_view=OIo1MdQAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=OIo1MdQAAAAJ&citation_for_view=OIo1MdQAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=OIo1MdQAAAAJ&citation_for_view=OIo1MdQAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=OIo1MdQAAAAJ&citation_for_view=OIo1MdQAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
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 االهتمامات البحثية: 

 التخصص الموضوع

skyline queries - crowd-sourced databases Database 

Detecting anomaly Machine learning and network 
 

 الشهادات اإلضافية:

 تاريخ االستحقاق  الجهة المانحة  نوع الشهادة

Participation in KICT 3 Minutes Thesis 
Competition 

International Islamic University Malaysia 12 Mar 2020 

Participation In PG colloquium International Islamic University Malaysia 2017- 2018- 2019 

Participation in Seminar of Information 
Retrieval and Knowledge Management 

International Islamic University Malaysia 13 Sep 2018 

 

 الجوائز المتحصل عليها:

 تاريخ الحصول عليها البلد  الجهة المانحة  نوع الجائزة 

Bronze Medal at KICT PG 
Colloquium 

International Islamic University 
Malaysia 

Malaysia 12 Dec 2019, 

 

 الخدمات المجتمعية: 

 تاريخ المشاركة  مكان المشاركة  نوع المشاركة 

سسات ؤ بالم ات نخلي البيامدل يةتدريب  دورة
ية بلدبيم لة والتعبة التربيقمراالتعليمية التابعة ل

 ق الجمعةسو 

 2022 سبتمبر يبيا( ل –لس  بطرا ر )ء الدامو سة شهدادر م

 

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


