المقدمـــــــــــــــــة

 هو من مواليد مدينة بنغازي بتاريخ 1965/11/25

 عضو هيئة التدريس بقسم اإلحصاء – كلية العلوم – جامعة قاريونس
 الدرجة العلمية  :أستاذ مساعد
 التخصص العام  :اإلحصاء

 التخصص الدقيق  :صقل البيانات و االنحدار االمعلمي

المؤهالت العلمية:
م
1

الشهادة العلمية
دبلوم علوم Dip.Sc

الجامعة
Cumosun College

2

الجامعية األولي B.Sc

Acadia University

3

الماجستير M.Sc

Dalhousie University

4

الداكتوراة Ph.D

Manchester University

المكان
Victoria,B.C.
Canada
Wolfville, N.S.
Canada
Halifax, N.S.
Canada
Manchester U.K

تاريخ الحصول عليها
15 / 04 / 1988
13 / 05/ 1991
20 / 05 / 1993
18 / 12 / 2002

 درس العديد من المقررات الدراسية في مرحلة الدراسة الجامعية األولي و كذلك شارك في
اإلشراف علي العديد من مشاريع التخرج لطالب قسم اإلحصاء الذين هم بصدد التخرج.

 درس العديد من المقررات الدراسية في مرحلة الدراسات العليا بالقسم و كذلك يشرف علي
العديد من اطروحات الماجستير لطالب الدراسات العليا بقسم اإلحصاء.

 شارك في العديد من المؤتمرات العلمية في الداخل و الخارج.

 رئيس اللجنة التحضيرية لمنتدى العلوم  )2005/6/1-2 ( 2المنعقد في كلية العلوم.
 رئيس اللجنة التحضيرية لمنتدى العلوم  )2006/6/3-4 ( 3المنعقد في كلية العلوم.
 مدير العالقات بهيئة تحرير مجلة العلم و تطبيقاته ( مجلة دورية علمية متخصصة تصدر
عن كلية العلوم – جامعة قاريونس)
http://www.garyounis.edu/jsciapp/

 رئيس لجنة قبول الطالب الجدد بكلية العلوم للعام الجامعي .2006/2005

 عضو لجنة دراسة أوضاع الطالب المتعثرين بكلية العلوم للعام الجامعي .2007/2006

 عضو لجنة إنشاء مركز للمعلومات لمجلس التخطيط بشعبية بنغازي ()2006/2006-9/1
 عضو اللجنة العلمية لدراسة إقليم بنغازي التخطيطي سكانيا ()2006/2005-9/6
 عضو اللجنة العلمية لدراسة العشوائيات في شعبية بنغازي ()2008/2007-4/7

 عضو اللجنة التحضيرية العليا لمؤتمر العاشر للكيمياء في أفريقيا ( )2007/11/18-22
المنعقد في كلية العلوم.

 عضو فريق العمل لورشة العمل المقامة في ( )2008/5/24-25لوضع تصورات و مقترحات
حول توزيع الثروة و المنعقدة في الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية و بإشراف أمانة مؤتمر

الشعب العام .

 عضو اللجنة العلمية للمؤتمر االحصاء العربي الثاني المنعقد في طرابلس 2009/11/4-2

برعاية المعهد العربي للتدريب و البحوث في االحصاء (عمان) و الهيئة العامة للمعلومات

(ليبيا )

 عضو في إتحاد اإلحصائيين العرب – عمان – االردن.

 أمين قسم اإلحصاء – كلية العلوم – جامعة قاريونس منذ  -2005/9/26أالن

