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 المقدمة :

 

العمق و  من حيثالبحوث و التدريس في حافل مع سجل إنجازات  ذو كفاءة عاليةأكاديمية متحمسة و 

معرفة شاملة بالمواضيع المطروحة و خبرة في طرق توصيل المعلومة بشكل بارع . و , المفهومية  

 

   سنة في مجال التدريس  20خبرة ألكثر من 

 

إتمام درجة الدكتورة بامتياز في علم اللغة من حيث تقييم جودة برامج  اللغة اإلنجليزية في الجامعات الليبية 

جامعة طرابلس  -  

. القدرة على تعليم اللغة اإلنجليزية لمختلف المستويات و الفئات العمرية  

 

بشكل متوافق كتجربة تعليمية لمجموعات صغيرة و كبيرة القدرة على تقديم خبرة عالية   

 

 المؤهالت العلمية

 

2015 جامعة جون مورس ليفربول  البريطانية /  –دكتوراة في علم اللغة التطبيقي   

 عنوان الرسالة : ) أطروحة عن تقييم جودة برامج اللعة اإلنجليزية في الجامعات الليبية (

 

2008 –جامعة طرابلس  –ماجستير في علم اللغة التطبيقي   

-اللغة الى أي حد يمكن للمعامل الخاصة باللغة ان تطور من نطق متعلمي   

mailto:ibtisamdredi@gmail.com


 

2006 –قسم اللغة اإلنجليزية بجامعة طرابلس  –دبلوم في الدراسات العليا   

 

1993 –كلية اللغات بجامعة طرابلس  –ليسانس لغة انجليزية   

 

 التاريخ الوظيفي

 

2021|  2020 طرابلس بكلية الفنون و االعالم , جامعة محاضر متعاون    

 

2020/  2019محاضر بجامعة الحاضرة للعلوم اإلنسانية و التطبيقية / قسم اللغة اإلنجليزية   

 

2120 / 2016اإلنجليزية , جامعة طرابلس قسم اللغة  –محاضر بكلية اللغات   

 

2010/  2008رابلس  محاضر   بكلية اللغات _ قسم اللغة العربية و اللغة اإلنجليزية و الترجمة _ جامعة ط  

 

2010/ 2008جامعة طرابلس  –انجليزية  متعاون بكلية الطب  محاضر لغة   

 

2010/ 2009_ طرابلس  االلكترونية بكلية التقنية متعاون محاضر  

 

2008-2005درجة الماجستير دراسة و تحضير   

 

  2005 – 1993مدارس و كليات متنوعة  في عدةتدريس اللغة اإلنجليزية 

 

 الخبرة العملية

 

 اشراف و تدريس لعدة مواد منها :

 

 علم اللغة المقارن

. تدريس مجموعات للمستوى  تعليميةالوسائل و جهوزية ال: اشراف على وضع خطط متعلقة بالمنهج  المسؤولية المكلفة 

120الى  70الرابع يتراوح عدد طالبها ما بين   

 

 النحو و القواعد اإلنجليزية 

: اشراف على وضع خطط متعلقة بالمنهج وجهوزية الوسائل التعليمية و كيفية التصحيح المتحانات طلبة  المكلفةالمسؤولية  

 المستوى األول و الثاني .

 

 االستيعاب الفهمي :

اشراف على وضع خطط منهجية و جهوزية الوسائل التعليمية و كيفية التصحيح المتحانات طلبة : المسؤولية المكلفة

ألول و الثاني المستوى ا  



 

 االنشاء :     

 

 المسؤوليات : إعطاء طرق التصحيح الخاص بطلبة المستوى الثاني و الثالث

 

 كتابة إبداعية :

 

المسؤوليات : اشراف على وضع خطط منهجية و جهوزية وسائلها التعليمية و كيفية تصحيح امتحانات طلبة المستوى 

 الثالث و الرابع .

 

 اإلنجازات 

 

- 2018عام على كتابة مشاريع لطلبة الليسانس  اشراف -  

2021 – 2018تقييم مقاالت للنشر  -  

( بمؤتمر دراسات الدكتوراة  تقديم ورقة عمل تحت عنوان ) نظام اللغة اإلنجليزية في الجامعات الليبية بحاجة الى تحسين  -

2014 

زية في الجامعات الليبية متضمنة : دراسة الحالة في  عرض تقديمي تحت عنوان ) جودة تقييم نظام تعليم اللغة اإلنجلي -

2013  جامعة طرابلس  

 

2007جامعة كامبردج البريطانية ) تحديد و اختبار اللغة اإلنجليزية لمتحدثي اللغات األخرى ( مؤسسة برتش كاونسل  -  

 

 األدوار االكاديمية و اإلدارية 

 

  2015-2014الدكتوراة الجدد ضمن رعاية شاملة توجيه طلبة  -

  2014تنظيم مؤتمر  الدكتورة يخص الدراسات االجتماعية و المهنية للفنون  -

2014ة-2013تمثيل طلبة الدكتوراة و كل ما يهمهم و التحدث عن كل العراقيل  -  

  2010 –جامعة طرابلس  –تنسيق االمتحانات لطلبة المستوى الرابع  -

2009جامعة طرابلس  –رئيس لجنة االمتحانات لقسم الترجمة  -  

2009جامعة طرابلس  –لتدريس اللغة اإلنجليزية في قسم الترجمة  الملفات اشراف و تقييم -  

  2008-2005جمع و ادخال درجات الطلبة على المستوى الجامعي  -

 

 التدريبات و ورش العمل

 

SPSS 

NVIVO 

 تصميم و عرض ملصقات

 برنامج باور بوينت

 الكتابة االكاديمية

طرق بحث دراسة  

 االستفادة بشكل كبير من البحوث و استحداث تاثير

  3I’s   

 تخطيط التعلم



 العمل ضمن مجموعات كبيرة

 مقدمة في تقييم ورش العمل

في التعليم و التعلماللغة و مرجعها   

 تحضير الدروس و كيفية االستفادة من مصادر اللغة في التعليم

 كيفية إدارة عملية التعليم و التعلم

 

 

 

 


