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 المؤهالت العلمية   

 العلمية  اإلنجازات  

 . 2018للعام    بتكارلالحاصلة على الترتيب الثاني في مسابقة جائزة ليبيا   •

 SCOPUS)  في مجلة أمريكية تتبع تصنيف سكوبسنشر ورقة بحثية   •

indexed journal  .) 

Fayrouz MohamedAljadi, Ibrahim Almerhag, and Fardous Mohamed 

Eljadi. "Enhancement of Grain-128 Using Variable Feedback 

Polynomials of Linear Feedback Shift Register." Journal of 

Computational and Theoretical Nanoscience 16.3 (2019): 889-896. 

 ية مل الع الخبرة  

 م. 2022عضو هيئة تدريس متعاون/ جامعة الرفاق/  •

المعلومات  • تقنية  كلية  متعاون/  تدريس  هيئة  طرابلس/    -عضو  جامعة 

 م. 2021

الحاسب   • قسم  متعاون/  تدريس  هيئة  العلوم  -اآلليعضو  جامعة    -كلية 

 م. 2019-2018طرابلس/  

شركة جلول التدريبية/    /Microsoft Officeدورات تدريبية في برامج   •

 م. 2019

متعاون • تدريس  هيئة  التطبيقية   /عضو  والمالية  اإلدارية  العلوم  - كلية 

 م. 2018-2007  /رابلسط

 

 البيانات الشخصية 

 ية. ـ بـالجنسية: لي •

 .02/10/1984تاريخ الميالد:   •

 الحالة االجتماعية: متزوجة.  •

 طرابلس عنوان السكن:  •

 

 بيانات التواصل 

 0915290221 

 fayrouz.jd@gmail.com   

 

 

 اللغــــات 

 العربية )اللغة األم(.  •

 ( مستوى متوسطاإلنجليزية ) •

 

 

 الهوايات 

 القراءة. •

 اإلنترنت. التعلم عن طريق  •

 السباحة.  •

 دي ــــد الجـ مـروز محـــفي

FAYROUZ  MOHAMMED 

ALJADI 
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 المهارات الشخصية   

 واتخاذ القرارات.  حل المشاكل القدرة على •

 . الفعّال التواصل القدرة على •

 مهارات جيدة في فن اإللقاء والعرض والتحدث أمام الجمهور. •

 . بشكل فردي أو ضمن فريقالعمل  القدرة على •

 . والتنظيم إدارة الوقت  القدرة على •

 م الذاتي. التعلّ  القدرة على •

 المسؤولية.  تحمل •

 

 

 

 التقنية المهارات   

 . المتنوعةاتقان استخدام وسائل التدريب والتعليم  •

 .واستخدام تقنيات اإلنترنت  عن بعد سائل التعليم  بو معرفة جيدة •

برامج   •  ,Microsoft Office  (Word, PowerPoint, Excelاتقان 

Access, Outlook ) . 

 ( C, C ++, Python, visual basicالبرمجة )معرفة جيدة لبعض لغات   •
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منيرة الطاهر معمر/ مستشارة د. •

  .التدريب الدولي
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 . جامعة طرابلس
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عضو هيئة   / د.فردوس محمد علي •
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