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اإلاؤهالث العلميت :
MA in ELT. Nottingham Trent University. UK

July 2011

هبجضزيز في رذريش اللغخ االًجليزيخ .جبهعخ ًىريٌغبم رزًذ  ،ثزيطبًيب
1st June – 18 Sept. 2009

Pre-sessional EAP Course. Nottingham Trent Language Centre. UK

شهبدح في اللغخ االًجليزيخ االكبديويخ هي هزكز جبهعخ ًىريٌغهبم رزًذ ،جبهعخ ًىريٌغهبم
رزًذ ،ثزيطبًيب
()2009
19th Jan. – 3rd April 2009

IELTS Certificate
شهادة امتحان اللغة العالمي
Full Time English as a Foreign Language Course at Proficiency Level.
New College Nottingham, Nottingham, UK
شهادة لغة انجليزية (المستوى المحترف) من نيو كولج نوتينغهام ،نوتينغهام  ،بريطانيا

12th Jan. – 2nd April 2009

Part-time Academic English Course. New College Nottingham. UK
شهادة لغة انجليزية أكاديمية من نيو كولج نوتينغهام ،نوتينغهام  ،بريطانيا

15th Sept. -12th Dec. 2008

Full Time English as a Foreign Language Course at Advanced Level. New
College Nottingham, Nottingham,. UK
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شهادة لغة انجليزية (المستوى المتقدم) من نيو كولج نوتينغهام ،نوتينغهام  ،بريطانيا
15th Sep. – 11th Dec. 2008

Part-time IELTS Course. New College Nottingham, Nottingham. UK
شهادة لغة انجليزية (تحضير المتحان اللغة العالمي) من نيو كولج نوتينغهام ،نوتينغهام  ،بريطانيا
BA in English Language. Department of English , Faculty of Arts (7TH
October University). Libya

2001 -1998

شهبدح ليضبًش في اللغخ االًجليزيخ هي قضن اللغخ االًجليزيخ ثكليخ اآلداة (جبهعخ  7أكزىثز)،
هصزارخ -ليجيب

الورقاث البحثيت اإلانشورة :
Investigating Libyan Students’ Use of English Coordinating Conjunctions in
Their Writing
هجلخ كليخ اآلداة (جبهعخ هصزارخ)  /العذد الثبلث عشز /يىًيى 2019 /
ًشز إلكززوًيب  18هبيى 2019



Teachers' Perceptions of the Use of Technology in Teaching English at the
English Department at Faculty of Arts, Misurata University



مجلت كليت التربيت (حامعت مصساجت)  /اإلاجلد ألاول  /العدد الثبًي عشز /هبرس.2019 /
Learners-Produced Learning Materials: a Step Towards Learner Autonomy



in EFL Grammar Classes
هجلخ كليخ اآلداة (جبهعخ هصزارخ) /العذد  / 12ديضوجز 2018 /
A self –access Learning Facility in a Libyan University



مجلت كليت آلاداب (حامعت مصساجت) /العذد  / 3يىًيى 2015 /
المؤجمرات العلمية الحي شاركث فيها بىرقة بحثية أو ورشة عمل:


الوؤروز الذولي العلوي الثبًي للزعلين في ليجيب  /ثكليخ اآلداة (جبهعخ هصزارخ) /ليجيب  31-30 /هبرس
2019م



الوؤروز العلوي لزذريش اللغخ االًجليزيخ ثوزكز اللغبد (جبهعخ هصزارخ)  /ليجيب 17 /هبيى 2017م



الوؤروز العلوي الثبًي ألصبرذح اللغخ االًجليزيخ الزىًضييي (/ (TATEرىًش  4-3 /هبيى 2014م
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أعمال بحثية قيد اإلعداد:


كزت ثعٌىاى:



ورقخ ثحثيخ ثعٌىاى:

English Grammar for EFL Learners



Insights in Learner autonomy



Investigating Learning strategies used by Libyan students to enhance their
English Language learning



خبراث ذاث صلت
من  2019-02-25ئلى آلان
 15أكتىبس  2015ئلى آلان
من  2019-03-11ئلى آلان
من  2015ئلى آلان
 2019-03-07ئلى آلان
 2019-03-07ئلى آلان

هذيز هكزت ضوبى الجىدح و رقيين األداء ثكليخ اآلداة(جبهعخ مصساجت)

عضى هيئت جدزيع بلظم اللغت ؤلاهجليزًت بكليت آلاداب (حامعت مصساجت ) بدزحت محاضس
عضى بلجىت مظاهدة التدزيب بمكتب التىميت البؼسيت (حامعت مصساجت)
محكم بحىث علميت بمجلت كليت آلاداب (حامعت مصساجت)
زئيع فسيم الليادة لتأهيل كليت آلاداب لالعتماد اإلاإطس ي
مدكم حىدة معتمد من اإلاسكص الىطجي لضوبى الجىدح و اعزوبد الوؤصضبد الزعليويخ و
الزذريجيخ (ليبيا)

 2019-03-07ئلى آلان
من  2018-11-15ئلى آلان
زبيع 2019
2019-03-02 – 2019-02-23
زبيع 2019
زبيع 2019م

مدكم مظإول عن فسيلي العمل إلاعياز الؼإون الطالبيت و معياز البرامج التعليميت
مظتؼاز حىدة مكلف بمتابعت جطبيم بسامج الجىدة في ألاكظام العلميت بكليت الفىىن و
ؤلاعالم (حامعت مصساجت)
عضى بلجىت الامتحاهاث النهائيت اإلاسكصيت بكليت آلاداب (حامعت مصساجت)
مدًس مكتب أعضاء هيئت التدزيع(اإلاكلف) بكليت آلاداب( حامعت مصساجت)
عضى في لجىت ئعداد دليل ؤلازػاد ألاكادًمي لكليت آلاداب (حامعت مصساجت)
عضى بلجىت مساحعت زؤيت و زطالت و أهداف كليت آلاداب و أكظامها العلميت (حامعت
مصساجت)
رئيش اللجٌخ الفٌيخ للوؤروز الذولي الثبًي للزعلين في ليجيب  ،جبهعخ هصزارخ ،ليجيب

 31-30مازض 2019
 13أكتىبس 09 -2018-هىفمبر  2018رئيش قضن اللغخ اإلًجليزيخ (الوكلف) ثكليخ اآلداة (جبهعخ هصزارخ)
 29-28هبرس 2018

عضى ثبللجٌخ الفٌيخ للوؤروز الذولي للزعلين في ليجيب ،كليخ اآلداة (جبهعخ هصزارخ)

2018-2017

عضى في لجٌخ إعذاد و رٌفيذ الزقزيز الضٌىي الخبص ثأًشطخ كليخ اآلداة (جبهعخ
هصزارخ)

2017-2016

عضى في لجٌخ إعذاد ورٌفيذ الزقزيز الضٌىي الخبص ثأًشطخ كليخ اآلداة (جبهعخ
هصزارخ)

 06اثزيل 2016م

رئيش جلضخ في الوىصن الثقبفي الضبثع الذي يٌظوه هكزت الجىدح ثكليخ اآلداة (جبهعخ
هصزارخ)
رئيش جلضخ في الوىصن الثقبفي الزبصع الذي يٌظوه هكزت الجىدح ثكليخ اآلداة هصزارخ)

 03هبيى 2017
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خزيف 2018-2017م

عضى ثبللجٌخ الوزكزيخ لالهزحبًبد الٌهبئيخ ثكليخ اآلداة (جبهعخ هصزارخ)

2017

عضى ثلجٌخ إعذاد ثزاهج الذراصبد العليب العزوبد الجىدح ثكليخ اآلداة (جبهعخ هصزارخ)

2017

عضى ثلجٌخ الذراصخ الذاريخ لجزًبهج الذراصبد العليب ثقضن الفلضفخ،كليخ اآلداة (جبهعخ
هصزارخ)
عضى ثلجٌخ إعذاد دليل كليخ اآلداة (جبهعخ هصزارخ)

2017

عضى ثلجٌخ إعذاد دليل أعضبء هيئخ الزذريش ثكليخ اآلداة (جبهعخ هصزارخ)

2017/07/22 – 2015/09/30م

هذيز هكزت ضوبى الجىدح و رقيين األداء ثكليخ اآلداة (جبهعخ هصزارخ)

رثيع 2015 - 2014

عضى ثلجٌخ االهزحبًبد الٌهبئيخ ثقضن اللغخ االًجليزيخ في كليخ اآلداة (جبهعخ هصزارخ)

2015 - 2014
خزيف 2015 – 2014

رئيش لجٌخ هعبدلخ الوىاد الذراصيخ ثقضن اللغخ االًجليزيخ في كليخ اآلداة – جبهعخ
هصزارخ
رئيش لجٌخ االهزحبًبد الٌهبئيخ ثقضن اللغخ االًجليزيخ ثكليخ اآلداة – جبهعخ هصزارخ

2015 - 4 /5 – 3/ 25

رئيش قضن هكلف ثقضن اللغخ االًجليزيخ ثكليخ اآلداة – جبهعخ هصزارخ

2014

عضى لجٌخ االهزحبًبد الٌهبئيخ ثقضن اللغخ اإلًجليزيخ ثكليخ اآلداة – جبهعخ هصزارخ

2014 - 2013

عضى ثلجٌخ هعبدلخ الوىاد الذراصيخ ثقضن اللغخ اإلًجليزيخ ثكليخ اآلداة – جبهعخ
هصزارخ
عضى ثلجٌخ هعبدلخ الوىاد الذراصيخ ثقضن اللغخ اإلًجليزيخ ثكليخ اآلداة – جبهعخ
هصزارخ
عضى هيئخ رذريش ثقضن اللغخ االًجليزيخ – كليخ اآلداة (جبهعخ هصزارخ) ثذرجخ
هحبضز هضبعذ
هعيذ ثقضن اللغخ االًجليزيخ ثقضن اللغخ االًجليزيخ في كليخ اآلداة – جبهعخ هصزارخ

2017

خزيف 2013-2012
-15أكزىثز 2011
2008 -2006

2005 – 2004

هعلوخ لغخ اًجليزيخ عبهخ ثبلوزكز الىطٌي للحبصىة و دوراد اللغخ االًجليزيخ –
هصزارخ (ليجيب)
هعلوخ لغخ اًجليزيخ ثوذرصخ الزحف األخضز  -هصزارخ  -ليجيب

2007

2003 – 2001

هعلوخ لغخ اًجليزيخ ثثبًىيخ اليقظخ للجٌبد – هصزارخ  -ليجيب
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اهتماماث جدريسيت:
Introduction to Linguistics
Teaching Methods and Testing
Grammar I,II , Advanced Grammar and Grammar 4
General English
Writing I
Reading Comprehension
Vocabulary and Spelling
English 6,7 and 8
General English
English 1
Spoken English I













اهتماماث بحثيت:
Learner autonomy
Use of Technology in English Language Teaching
Learning Strategies and English Language learning
ELT

عضوياث:






ال ًىحد

دوراث:
دوراث و ورش عمل قمت بحضورها:


وزػت عمل خاصت بفسق التأهيل لالعتماد اإلاإطس ي حىل معياز البرامج التعليميت هظمها مكتب
ضمان الجىدة و جلييم ألاداء (حامعت مصساجت) ًىم الخميع اإلاىافم 2019/05/09م.



دوزة جدزيبيت لعداد مدكلي الجىدة وفم معاًير ضمان الجىدة و الاعتماد الصادزة عن اإلاسكص
الىطجي لضمان حىدة و اعتماد اإلاإطظاث التعليميت و التدزيبيت التي هظمها مكتب ضمان
الجىدة و جلييم ألاداء (حامعت مصساجت) خالل الفترة من 2019/02/07-04م و علدث في كليت
آلاداب،مصساجت.



وزػت عمل جىصيف البرهامج التعليمي ضمن فعالياث اإلاإجمس الدولي الثاوي للتعليم في ليبيا
(الجىدة في التعليم العالي) في كليت آلاداب ،حامعت مصساجت خالل الفترة من-30
2019/03/31م



وزػت عمل ئعداد جلسيس الدزاطت الراجيت ضمن فعالياث اإلاإجمس الدولي الثاوي للتعليم في ليبيا
(الجىدة في التعليم العالي) في كليت آلاداب ،حامعت مصساجت خالل الفترة من-30
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2019/03/31م.



وزػت عمل ئعداد جىصيف اإلالسز الدزاس ي ضمن فعالياث اإلاإجمس الدولي الثاوي للتعليم في ليبيا
(الجىدة في التعليم العالي) في كليت آلاداب ،حامعت مصساجت خالل الفترة من-30
2019/03/31م.



دوزة بعىىان ( )International Relationsخالل الفترة من  20فبراًس ئلى  24فبراًس
2017م ضمن بسهامج التدزيب  ENROLالري هظمته حامعت  Granadaفي مىطلت
الحماماث ،جىوع.



دوزة بعىىان ( (Partnershipخالل الفترة من  20فبراًس ئلى  24فبراًس 2017م ضمن بسهامج
التدزيب  ENROLالري هظمته حامعت  Granadaفي مىطلت الحماماث ،جىوع.



دوزة بعىىان (  )Lobbyingخالل الفترة من  20فبراًس ئلى  24فبراًس 2017م ضمن بسهامج
التدزيب  ENROLالري هظمته حامعت  Granadaفي مىطلت الحماماث ،جىوع.



دوزة جدزيبيت بعىىان ( )Quality Assuranceخالل الفترة من  27فبراًس ئلى  3مازض
2017م ضمن بسهامج التدزيب  ENROLالري هظمته حامعت  Calabriaفي مىطلت
الحماماث ،جىوع.



وزػت عمل بعىىان الخطت ؤلاطتراجيجيت و التؼغيليت :اإلافاهيم و ئحساءاث التىفير التي هظمها
مكتب ضمان الجىدة و جلييم ألاداء بجامعت مصساجت في كليت العلىم،مصساجت/08 /08-07 /
2016م.
دوزة جدزيبيت في جىميت مهازة صياغت ألاهداف التربىيت التي هظمها مكتب ضمان الجىدة و
جلييم ألاداء بجامعت مصساجت بالتعاون مع كظم التربيت و علم الىفع في كليت التربيت،مصساجت/
2016-03-28م
دوزة ػاملت في اطتعمال الحاطىب (الىىافر  +XPالىيىدوش  +2000الطباعت باللمع)
اإلاىعلدة في الفترة من  2007-12-31ئلى 2008-02-10م في اإلاسكص العسبي الهىدس ي ،مصساجت.





دوراث و ورش عمل قمت بتقديمها:
 وزػت عمل عن معياز الؼإون الطالبيت ضمن طلظلت وزغ العمل لتأهيل الكلياث لالعتماد
اإلاإطس ي و التي هظمها مكتب ضمان الجىدة و جلييم ألاداء (حامعت مصساجت) 2019-04-28م
 وزػت عمل عن جىصيف اإلالسز الدزاس ي ضمن وزغ العمل اإلاىعلدة في اإلاإجمس الدولي الثاوي
للتعليم العالي في ليبيا ًىم 30مازض 2019م و اإلاىعلد في كليت آلاداب (حامعت مصساجت)
 وزػت عمل عن جىصيف اإلالسزاث الدزاطيت في كليت الفىىن و ؤلاعالم (حامعت مصساجت) /أكتىبس
2018م
 وزػت عمل عن جىصيف اإلالسز الدزاس ي في كليت آلاداب (حامعت مصساجت)  28-27ماًى
2017م
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جوائز :

الًىحد

مهاراث شخصيت
اللغت ألام العسبيت
الفهم

اللغت ؤلانجليزيت
اللغت ؤلانجليزيت

الاطتماع

Proficient

التحدث
اللساءة

Spoken
interaction

الكتابت
Spoken
production

Proficient
Advanced
Proficient
ً
أدزج اطم ػهادة اللغت .أضف اإلاظتىي ئذا كان معسوفا

Advanced

مهاراث الحاسوب
أحيد اطتخدام بسهامج الطباعت و الىيىدوش و العسض التلدًمي بدزحت ممتاشة
حزمت MICROSOFT
أحيد اطتخدام بسهامج الجداول الالكتروهيت بدزحت حيدة
أحيد اطتخدام محسكاث البحث بدزحت ممتاشة
الشبكت العنكبوجيت
أحيد البحث في الؼبكت العىكبىجيت بدزحت ممتاشة

أجيذ اصزخذام رطجيقبد  Googleالزبليخ:
Google classroom
مهارات أخري Google sheet
Google Docs.
Google forms
Easy Bib

الزبريخ2019-06-23 :م
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