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 السرية الذاتية لعضو هيئة تدريس
 

 )الرجاء استبدال الخانة بكتابة املعلومة( البيانات الشخصية

 

 

 

 
 باإلمكان إدراج الصورة الشخصية هنا

 عضو هيئة تدريس ، احمد بن مصطفى  معبد السل  معبد الكري

 لغة انجليزية 
  ماجيستير 

 أستاذ مساعد 
 1964  ذكر  الجنسية 

 

 )الرجاء استبدال الخانة بكتابة املعلومة( طرق التواصل

 اللغات والترجمةكلية  
 اإلنجليزية والترجمةاللغة قسم 

  00218914554375 
  a.ben_mustafa@lt.misratau.edu.ly 

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

 إجازة التدريس الخاصة ، معهد املعلمين، مصراته ليبيا (1985 –1980) بالسنواتاملدة 

 ليسانس آداب وتربية، كلية اآلداب والتربية، ليبيا (1997 -1993)

 ليبيا. ،الدراسات العليااكاديمية  ،لغة انجليزية ،ماجيستير (2011 – 2008)

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

 .استخدام األغاني واالناشيد في تدريس اللغة االنجليزية/كلية التربية 2015

 . ي التعليمالتفاعلية فواقع استخدام السبورة ، جامعة مصراته، الدولي األول للتعليم في ليبيا املؤتمر 2016

2019 

2020 

 األخطاء الغير عادية في نطق اللغة اإلنجليزية لتالميذ املرحلة االبتدائية. / تحليلكلية التربية

مجلة التربوي / أخطاء النطق في اللغة اإلنجليزية لطلبة قسم اللغة اإلنجليزية بكلية اللغات 

 جامعة مصراته

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

 .مصراتة، التعليم، معلم مرحلة ابتدائية (1986 –1984) بالسنواتاملدة 

 .مصراته، لتعليما، معلم لغة انجليزية املرحلة االعدادية (1991–1986)
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 التعليم، مصراته.، املرحلة الثانويةمعلم لغة انجليزية  (1991 -1993)

 التعليم، مصراته.، االعداديةمعلم لغة انجليزية املرحلة  (    1999- 1993)

 معلم لغة انجليزية بالثانوية العامة (2005 -1999)

 معلم لغة انجليزية بالثانوية التخصصية (2007 - 2005)

 مصراتةمفتش تربوي، التفتيش التربوي  (2012 - 2007)

 عضو هيئة تدريس، قسم اللغة اإلنجليزية، كلية التربية، جامعة مصراته.   (2012 - 2017)

 رئيس اللجنة الثقافية بكلية التربية. (2015 - 2016)

 مدير مكتبة كلية التربية. (2016 - 2017)

 رئيس قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة بكلية اللغات. (   2017 - 2020)

  

 )الرجاء استبدال الخانة بكتابة املعلومة( اهتمامات تدريسية

   New English File. 

 
 Headway English. 

 Face to Face English 

 )الرجاء استبدال الخانة بكتابة املعلومة( اهتمامات بحثية

  .تدريس اللغة اإلنجليزية 

  .السبورة التفاعلية 

 املعلومة( الرجاء استبدال الخانة بكتابة)عضويات 

  اللجنة الفنية للمؤتمر الدولي الدائم لتطوير التعليم 

  لجنة مراجعة واعداد مقررات جامعة مصراته 

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

 .مصراتة الحديثة جامعةدورة طرائق وأساليب التدريس  2013

 .مصراتة جامعةالتحليل االحصائي  2013

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

 اسم الجهة، مكان االنعقاد.اسم الجائزة،  السنة

 اسم الجهة، مكان االنعقاد.الشرف،  السنة

  مهارات شخصية

  العربية

 االنجليزية
 الكتابة التحدث الفهم

 القراءة االستماع
Spoken 

interaction  

Spoken 

production  
 

 جيد  جيد جدا جيد جدا جيد جدا ممتاز اكتب اللغة

ا 
ً
 أدرج اسم شهادة اللغة. أضف املستوى إذا كان معروف
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 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 

ً
 ، مثال

 
 
 (WORD ،POWER POINT ،EXCEL SHEETجيد استخدام )أ

 الشبكة العنكبوتية
 بدرجة ممتازة وتطبيقاتهللبريد اإللكتروني الجامعي م استخد

 بدرجة جيدة جدا .للبحث عبر الشبكة العنكبوتية .WWW ماستخدا

 استخدم السبورة التفاعلية، والتفاعلية البديلة واقوم بإعداد ورش تدريبية لها.  مهارات أخرى 

 

 2020/  01/ 20  التاريخ:


