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 السيرة الذاتية
 بيانات شخصية :  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 نجاح عاشور كشالف االسم:

 ليبية الجنسية:

 محاضرالدرجة العلمية: 

 جامعة طرابلس قسم االحصاء واالقتصاد القياسي: مكان العمل

 0910289395رقم الهاتف: 

 N.kushlaf@uot.edu.lyالبريد االلكتروني: 

                    najah_kushlaf@yahoo.fr      

 :علميةمؤهالت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 03/2014/ 21/  فرنسا –/ جامعة فالنسيان  دكتوراه في علوم الحاسوب 

  2009 – 2008/  فرنسا –حاسوب / جامعة فالنسيان العلوم في ماجستير  

  ماجستير في ادارة سالسل االمداد والمشتريات / المدرسة العليا للتجارة بليلSKEM – 2006- 2004/  فرنسا 

 1996- 1995/  ليبيا – يل بيانات / جامعة غريان )جامعة الجبل الغربي سابقاً( بكالوريوس تحل 

  1991 – 1990/ الشهادة الثانوية العامة / مدرسة شهداء غريان الثانوية 

 

 وظائف وخبرات عملية:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  حتى اآلن 10/03/2021من  قسم االحصاء واالقتصاد القياسي/ جامعة طرابلس  / محاضرعضو هيئة تدريس 

 10/03/2021إلى  11/2014/ 18من  عضو هيئة تدريس محاضر / جامعة غريان / قسم تحليل البيانات 

 2017إلى  2015من   عضو هيئة تدريس متعاون / جامعة طرابلس / كلية تقنية المعلومات 

 2002إلى  1998من  معيدة / جامعة غريان / قسم تحليل البيانات 

 

 االنتاج العلمي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 Crévits Igor, Hanafi Said, Kushlaf Najah (2013). «Une aide à la décision pour l'apprenant 

basée sur le QCM ». 13ème Conférence Internationale Francophone sur l'Extraction et la 

Gestion des Connaissances, Atelier aide à la décision à tous les étages, Toulouse. 

 Mohamed Mhereeg, Najah Kushlaf, Zakaria Elmgadmi, Heba Alfagi (2017). « Improving 

the Efficiency of LTT Internet Services Using Data Mining Techniques ». Almadar Journal 

for Communications, Information Technology, and Applications (AJCITA), Tripoli. 
إستخدام أسلوب بوكس جنكيز للتنبؤ بكمية الطاقة الكهربائية  (. "2021هشام الربع، نجاح كشالف )_أحمد الضبع، 

(". مجلة الجامعة، جامعة غريان، غريان.2019-2000المستهلكة في ليبيا خالل الفترة )  

 مهارات، ورش عمل وتدريب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
PRES (Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur) فرنسا   /ليل همدرسة الدكتوراتحت اشراف   

 Autoévaluation des compétences  التقييم الذاتي للمهارات 

 La valorisation économique et sociale de la recherche, c'est quoi ? ماهية التقييم االقتصادي

 واالجتماعي للبحث 

 Droit du travail قانون العمل    

 European Certificate in « Value Management ». SKEMA. الشهادة األوربية في إدارة القيمة 

 SAP- ERP Mangement and typology نظام تخطيط الموارد تطبيق على شركة ساب 

 Informatics skills  مهارات في المعلوماتية: Office, Matlab, SPSS, WEKA,  Modelisation 

(MPL, UML) 
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 :لغات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
  العربية لغة أم 

 الفرنسية : قراءة كتابة وتحدث 

  االنجليزية : قراءة وكتابة وتحدث 

 مواد قمت بتدريسها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 تحليل وتصميم نظم 

 تطبيقات حاسوب 

 )أساسيات برمجة )خوارزميات 

 تنظيم حاسبات 

  ةالبرمجة بلغ C  

  الذكاء االصطناعيمقدمة في 

  شبكاتمباديء 

 مباديء اإلحصاء 

 التحليل الرياضي 

 أمن البيانات 

 Enterprise Architecteur  )البنيان المؤسسي )معمارية المؤسسة 

  IT infrastructure المعلومات تقنيةالبنية التحتية ل  

  Decision Support Systems نظم دعم القرار 

 Enterprise systems  نظم مؤسساتية 

 IT Security and Risk Management أمن تقنية المعلومات وإدارة المخاطر 

 IS Strategy, Management and Acquisition  إستراتيجيات نظم المعلومات 


