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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة األسمرية اإلسالمية

 نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  
 

 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس 

 بالجامعة األسمرية اإلسالمية

 
 أواًل: انبياناث انشخصيت:

  خراؤ م : قدمت للمحكمة ونالت طالقهاالحالة االجتماعية. : ليبيةالجنسيـــــــــــة . عائشـــــــــــة سالـــــم احمـــــد ادراه:  رباعياالسم 

ـــن ..مكان اإلقامة: ـــ ــ ـــ ـــ  ثقىية املعلومات :/الكليةمكان العمل. عضو هيئة ثدريس :الحالية الوظيفة..محلة املىطرحة  .زليتــ

ـــــم:. علوم الحاسوب وقسم ثقىية الاهترهت.   ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  محاضر مساعد .الدرجة العلمية: علوم الحاسوب ..ص:ـــــــالتخصالقســ

 المهارات واللغات التي يجيدها:

 درجة اإلتقان المهارات / اللغات 

 عالي الحاســــــــوب
 عالي اللغة اإلنجليزية

 عالي ثطوير اسلوب التعليم
 

 as_edrah@yahoo.com.البريد االلكتروني:   7844620490.الهاتف:
 

 ثانيًا: املؤهالث انعهًيت )ين األحذث إىل األقذو(:

 
 

 : خرباث انتذريس:ثانثاً 
 المكان الجهة المستوى المقررات التي تم تدريسها ت

1 C++ Medium Faculty of Commerce & Economy Alasmarya University 

2 Java Higher 
Faculty of Commerce & Economy 

+ Computer Science 

Alasmarya University & 

Dalhousie University 

3 OOP Higher Faculty of Commerce & Economy Alasmarya University 

4 Research Method  Faculty of  Computer Science Dalhousie University - Canada 

5 Advising Computer Science students  
Learning Center / Faculty of  

Computer Science 
Dalhousie University - Canada 

 
 

  

 انتخصص انذقيق انتخصص انعاو انشهادة
تاريخ احلصىل 

 عهيها
 جهت احلصىل عهيها

 قسى كهيت جايعت

 املاجستير

Computer Science HCI & Mobile 

applications  

May 2014 Dalhousie 

University 

Faculty of 

Computer 

Science 

Computer 

Science 

   Investigating Different Map Views for Exploring Neighbourhoods عىوان الرسالة

 البكالوريوس 

 أو الليساوس

Computer Science Programming 6776-6772 Alasmarya 

University 

Faculty of 

Commerce & 

Economy  

 Programming؛

&Application 

computing 

 

صورة 

 شخصية
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 املؤنفاث وانبحىث املنجزة:: رابعاً 
 جهة النشر سنة النشر عنوان البحث ت

1 Block Party: Synchronized Planning and 
Navigation Views for Neighborhood 

Expeditions 

2112 CHI 2017 

 

: انرسائم انعهًيت انتي أشرف عهيها:خايساً   

 تاريخ اإلجازة عنوان الرسالة العلمية ت

 رسائل تحت اإلنجاز

 In processing منظومة تحدد غياب أعضاء هيئة التدريس بكلية االقتصاد والتجارة 1
 
 

 :األومست واجلىائز وانشهاداث: سادساً 
1-  Excellence Achievement Award from MESK  Halifax , Canada                       July 2016 

2- Financial support under "Mobile Graphical " research project  

       HomeZilla Compay                                                                        Jan 2013-April 2013 

            Boeing Company                                                                              May 2013 - April 2014 

 

 )اجملاالث انعهًيت وانفكريت واألدبيت يرتبت حسب األهًيت(: جمال االهتًاو: سابعاً 
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