
 

1   | 2 

 

 السرية الذاتية لعضو هيئة تدريس
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 ماجستير لغة انجليزيه 

 مساعد محاضر 
 30.4.1986  انثى الجنس   ليبية 

 

 )الرجاء استبدال الخانة بكتابة املعلومة( طرق التواصل

  والترجمةاللغات كلية  
 اإلنجليزيةاللغة قسم 

 0922564817رقم املحمول  --رقم الهاتف 
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 ------املوقع اإللكتروني

 الرجاء استبدال الخانة بكتابة املعلومة. الرجاء وضع املعلومات من األحدث إلى األقدم()العلمية املؤهالت 

 (2020إلى –2017)من  
العليا  للدراسات الليبية   التطبيقي، األكاديميةماجستير لغة انجليزية /تخصص علم اللغة 

 ليبيا.

 ليبيامصراته، جامعة اآلداب، كلية انجليزيه،  لغة سليسان (2016إلى –2008 من)

 ليبيا ،كلية اللغات والترجمة، جامعة مصراتة ،لغة انجليزية ،عضو هيئة تدريس (2020 – 2017)

 )الرجاء استبدال الخانة بكتابة املعلومة. الرجاء وضع املعلومات من األحدث إلى األقدم( الورقات املنشورة

 تحليل أخطاء النطق الغير عادية لطلبة املرحلة االبتدائية في مصراتة اسم املجلة/ السنة

 .مكان االنعقاد، عنوان الورقةاسم املجلة/املؤتمر،  السنة

 )الرجاء استبدال الخانة بكتابة املعلومة. الرجاء وضع املعلومات من األحدث إلى األقدم( خبرات ذات صلة

 .الزروق  الحرية، مكتب تعليممعلمة تعليم اساس ي بمدرسة  (2017إلى –2010)من  

 اسم الجهة، عنوان الجهة.، املسمى الوظيفي إلى( –)من 



 

2   | 2 

 

 )الرجاء استبدال الخانة بكتابة املعلومة( اهتمامات تدريسية

  phonetics 

  writing 

 )الرجاء استبدال الخانة بكتابة املعلومة( اهتمامات بحثية

  مجال االهتمامphonetics and pronunciation problems   

  مجال االهتمام 

 )الرجاء استبدال الخانة بكتابة املعلومة( عضويات 

  مجال االهتمام 

  مجال االهتمام 

 )الرجاء استبدال الخانة بكتابة املعلومة. الرجاء وضع املعلومات من األحدث إلى األقدم(دورات 

 جامعة مصراته ، اآلداب ةالكفاءة، كليدورات رفع  التربوي ضمندورة التأهيل   2019السنة

 مكان االنعقاد.عنوان الدورة،  السنة

 بكتابة املعلومة. الرجاء وضع املعلومات من األحدث إلى األقدم()الرجاء استبدال الخانة جوائز 

 اسم الجهة، مكان االنعقاد.اسم الجائزة،  السنة

 اسم الجهة، مكان االنعقاد.الشرف،  السنة

  مهارات شخصية

  العربية اللغة اللغة األم

 لغات أخرى 
 الكتابة التحدث الفهم

 القراءة االستماع
Spoken 

interaction  

Spoken 

production  
 

 ممتاز جيد جدا ممتاز ممتاز جدجدا  اإلنجليزية اكتب اللغة

ا 
ً
 أدرج اسم شهادة اللغة. أضف املستوى إذا كان معروف

 ادخل املستوى  ادخل املستوى  ادخل املستوى  ادخل املستوى  ادخل املستوى  اكتب اللغة

اأدرج اسم شهادة اللغة. أضف املستوى إذا كان  
ً
 معروف

 )الرجاء استبدال الخانة بكتابة املعلومة( مهارات الحاسوب

 MICROSOFTحزمة 
:MICROSOFTأدرج مدى حسن استخدامك لحزمة 

ً
 ، مثًل

 
 
 (جيدEXCEL SHEET، ممتازPOWER POINT، ممتازWORDجيد استخدام )أ

 الشبكة العنكبوتية
 جيد جدا مدى حسن استخدامك للبريد اإللكتروني الجامعي وتطبيقاته

 جيد جدا .للبحث عبر الشبكة العنكبوتية .WWWمدى حسن استخدامك ل 

 أدرج مدى حسن استخدامك ألي برنامج آخر. مهارات أخرى 

 

 التاريخ:


