
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات الشخصية:

  

 

 

 ليلى علي أحمد الحكنون  االسم الرباعي

 ليبية الجنسية أنثى الجنس 19/10/1976 تاريخ الميالد

 01/05/2020 تاريخ الحصول عليها محاضر الدرجة العلمية

 13/09/2013 تاريخ الحصول عليها ماجستير الدرجة األكاديمية

تحليل أنظمة و شبكات  التخصص الحاسوب القسم التربية_طرابلسكلية  جهة العمل
 عصبية

 09/03/2016 تاريخ التعيين: 671 قرار التعيين

 0925188648 الهاتف المحمول

 l.elhaknon@uot.edu.ly الجامعي بريدال

 السراج_ طرابلس العنوان الحالي

 منوذج السرية الذاتية لعضو هيئة تدريس الصورة
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 العـلمية: المؤهالت

 البلد الجامعة \الكلية  سنة الحصول عليه المؤهل

 ليبيا العلوم/جامعة طرابلس 2021 البكالوريوس

 ليبيا العلوم/جامعة طرابلس 13/09/2013 الماجستير

 الخبرات المهنية:

 جهة العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 إلى من

 إلى اآلن 2016 _ جامعة طرابلسكلية التربية طرابلس_ قسم الحاسوب عضو هيئة تدريس قار

   2016- 2014 إدارة التفتيش التربوي  وحدة الحاسوب بقسم العلوم التطبيقيةرئيس 

 جامعة طرابلس قاطع ب /كلية التربية البدنية و علوم الرياضة عضو هيئة تدريس متعاون 

 معهد الشموخ العالي للتقنيات

 معهد الضياء للتعليم العالي لعلوم الحاسوب

2014 -2015 

 2014 - 2013 كلية التربية طرابلس_ قسم الحاسوب عضو هيئة تدريس متعاون 

مفتش تربوي لمادة الحاسوب و تقنية 
 المعلومات بالتعليم الثانوي 

   2015 - 2007 طرابلس -مكتب التفتيش التربوي 

 2007 - 2001 ثانوية الشهيد عبد السالم شرف الدين للعلوم الهندسية معلمة مادة الحاسوب
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 التدريسية:الخبرات 

 

 الدورات التدريبية:

 اسم المقرر رمز المقرر
 الفترة الزمنية

 إلى من

Cs101  2022خريف-2018خريف– 2018ربيع -2017خريف  2حاسوب 

Cs111 2019ربيع  1أساسيات برمجة 

Cs112 2019ربيع  مقدمة وتطبيقات الحاسوب 

Cs213 2022ربيع  - 2017- 2016 تنظيم حاسبات و لغة التجميع 

Cs314  ربيع  -2020خريف – 2019ربيع وخريف – 2018خريف تصميم النظمتحليل و
 2022خريف -2022ربيع-2021وخريف 

Cs317 2021خريف-2019خريف-2018ربيع -2017خريف تطبيقات تدريسية-
 2022ربيع

Cs327 2020خريف -2019خريف-2018ربيع-2017خريف هندسة برمجيات-
 2021خريف

Cs328 2022خريف-2021ربيع-2018ربيع وسائط متعددة 

Cs202 )2017خريف معالجة نصوص)ورد واكسل 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة

 2007 مكتب التفتيش التربوي طرابلس التفتيش التربوي 

 2012 مكتب التدريب وتطوير التعليم/طرابلس HTMLتصميم مواقع االنترنت باستخدام 

 13.04.2014 مكتب التفتيش التربوي طرابلس لقيادة الحاسوب  ICDL الرخصة الدولية
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 اللجان المكلف بها:

 الفترة الزمنية المهام اللجنة

لجنة لمراجعة مقررات مادة الحاسوب 
بمركز المناهج التعليمية والبحوث 

 التربوية

 2022 عضو

الحاسوب و تقنية مادتي لجنة 
المعلومات في ورشة عمل )نحو تعليم 

 أفضل( 

ورشة عمل عقدها مركز برئيس اللجنة 
 المناهج التعليمية و البحوث التربوية

 2022أكتوبر  12-13

 المهام اإلدارية:

 تاريخ التكليف المؤسسة المنصب المهني

 2015 التفتيش التربوي دارة إ الحاسوب بقسم العلوم التطبيقية  وحدة رئيس

عضو لجنة إعادة صف كتاب الحاسوب 
المقرر على الصف األول الثانوي وإعداد 

 كتاب دليل المعلم

مركز المناهج التعليمية و البحوث 
 التربوية

2016 

  

جامعة الحاضرة بإشراف مركز ضمان  التخطيط االستراتيجي
 الجودة

2019 

معايير االعتماد لمدارس التعليم األساسي و 
 الثانوي 

جامعة الحاضرة بإشراف مركز ضمان 
 الجودة

 2020يناير وفبراير 

الذاتي واجراء عملية الدراسة الذاتية التقييم 
 لمؤسسات التعليم األساسي والثانوي 

جامعة الحاضرة بإشراف مركز ضمان 
 الجودة

 2020سبتمبر 
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 معد و مراجع ألسئلة امتحانات الشهادة
تقنية الحاسوب و  الثانوية بمادة  اإلعدادية و
 )علمي_ ادبي(المعلومات

-2016-2015-2014 إدارة االمتحانات
2017 

 

 :  البحوث المنشورة: ) من األحدث إلى األقدم(:اإلنـــتـــاج العــــلمــي

 سنة النشر المجلد العدد جهة النشر عنوان البحث

العملية  راثر استخدام التعليم االلكتروني على سي
 التعليمية داخل كلية التربية وفق الظروف الراهنة

المجلة الدولية للعلوم و 
 ISTJالتقنية 

 2019ديسمبر   العشرون 

 االهتمامات البحثية:

 التخصص الموضوع

 حاسب الي  الشبكات العصبية

 قواعد البيانات تحليل و تصميم النظم

 

 الخدمات المجتمعية:

 تاريخ المشاركة مكان المشاركة نوع المشاركة

 2021 التربية و التعليمديوان وزارة  مدرب حقيبة ميكروسوفت

 2018 كلية التربية _ طرابلس مدرب 

 

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

 

 


