
 

 بصم اهلل الرمحو الرحًم 

 املىضـــىع

 شًــرَ ذاتًــُ

 

 

 : ـــتــــبياناث شخصيـ
 : البعري الطاير خلًفُ اجلهغـــمـــــــــــاالشــــــــــــ

  لًيباجلهصًـــــــــــــــُ: 

 طرابلضـــُ: ــــــاملديهـــــــــــــــ

  م 9155: تاريخ املًـــــــالد

ُ رقم:  ُ ظخصً  غ 90241بطاق

 HR9C1521: مــــــــــــــــرق شفــــــر جىاز

  متسوج:  ُـاحلالُ االجتماعً

 

 : تـــــادلؤهالث العلمي
 جامعُ طرابلض./  م  2441الرتبًُ دبلىم دكتىراه يف  ●

 جامعُ طرابلض. / م  2490 لغُ اجنلًسيُ )علم اللغُ التطبًقٌ( جصتريما ●

 جامعُ الساويُ. /  م  2441ماجصتري يف مهايج وطرق تدريض اللغُ االجنلًسيُ  ●

 جامعُ طرابلض.  /  م 9191لًصانض آداب وتربًُ يف اللغُ االجنلًسيُ  ●

 . / جامعُ طرابلض / قصم اللغُ االجنلًسيُ فرع مالطام 9190دبلىم عالٌ يف اللغُ االجنلًسيُ  ●

 .ُيالثانى فرىي مدرشُ/  م0891( األدبٌ لقصم)ا العامُ ُيالثانى ادًَالع ●

 .فرىي معلمٌ ًدع/ م م0899( األدبٌ)القصم  اخلاصُ ضيالتدر إجازَ ●

 .جبادو نيللمعلم طالًٌاجل لًإمساع ًدمع / م 1974العامُ ضيالتدر إجازَ ●

 
 

 : ىظيفت وجهت العملال
 أشتاذ جامعٌالىظًفُ احلالًُ: 

  صاعـدم اشتاذُ: ًــدرجُ العلمال

  لغُ اجنلًسيُ/ قصم اللغات ل/ كلًُ اطرابلض جامعُ  ل:ــــالعمـــــــــملاى 

  4121111101/   4191150949ياتـــــــــــــــــــف: 
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 ـــت: ــــاحلياة الىظيفي
 .م9199وحتِ العام الدراشٌ  م9155ابتدأ مو العام الدراشٌ الشاشٌ مبرحلُ التعلًم اعام مدرط  ●

وحتِ العام  م9191مبرحلُ التعلًم املتىشط ابتدأ مو العام الدراشٌ ملادَ اللغُ االجنلًسيُ مدرط  ●

 .م9111الدراشٌ 

ابتدأ مو العام الدراشٌ مبهطقُ يفرى مفتغ تربىٍ ملادَ اللغُ االجنلًسيُ مبرحلُ التعلًم املتىشط  ●

 .م2441وحتِ العام الدراشٌ  م9110

ابتدأ مو العام / جامعُ اجلبل الغربٌ بقصم اللغُ االجنلًسيُ بللًُ آداب يفرى مصاعد ذلاضر  ●

 . م2499اجلامعٌحتِ العام  م2440اجلامعٌ 

ابتدأ مو العام اجلامعٌ / جامعُ اجلبل الغربٌ  غرياىالرتبًُ ببقصم اللغُ االجنلًسيُ بللًُ اضر ذل ●

  . م2491العام اجلامعٌ حتِ  م2492

ُ بقصم ال اضرذل ● ُ رتمج ُ / اللغات بللً ِ   م2491 ابتدأ مو العام اجلامعٌطرابلض جامع ٌ حت   م2499العام اجلامع

ُ بقصم الاشتاذ مصاعد  ● ُ رتمج سي ُ االجنًل ُ وقصم اللغ ُ طرابلض بلًل   م91/2424 ابتدأ مو العام اجلامعٌاللغات / جامع

ِ الىقت احلاٌل   .حت

 : التعليميت والقيااةةربة العلميت  ي اجا  اداااةة اخل
ابتدأ مو العام الدراشٌ مبهطقُ يفرى مفتغ تربىٍ ملادَ اللغُ االجنلًسيُ مبرحلُ التعلًم املتىشط  ●

 .م2441وحتِ العام الدراشٌ  م9110

 .م2441اىل   م2440للفرتَ مو قصم اللغات جبامعُ االقصام بععبًُ يفرى وكًل العؤوى العلمًُ ل ●

 .م2499اىل   م2445رئًض قصم اللغُ االجنلًسيُ بللًُ االداب بًفرى / جامعُ اجلبل الغربٌ للفرتَ مو  ●

 .م2491اىل   م2491/ جامعُ اجلبل الغربٌ للفرتَ مو  رئًض قصم اللغُ االجنلًسيُ بللًُ الرتبًُ بغرياى ●

●  ُ ُ / جامع  م. م2495/  9اىل  م2491/  5اجلفارَ للفرتَ مورئًض قصم اللغُ االجنلًسيُ بللًُ اللغات بالعسيسي

ُ املفتىحُ  ● ِ    2424/  99للفرتَ مو رئًض قصم اللغُ االجنلًسيُ باجلامعُ اللًبً ــــ    م2422/  1اـل

 

 :ادلنشىةة لعلميتالبحىث ا
   بعهىاى:   م2492الرابع ديصمرب العدد جامعُ اجلبل الغربٌ دللُ نعر يف حبث  ●

The Eclectic Method in Teaching English as a Foreign/Second Language   

   بعهىاى:   م2499ديصمرب  /صادط ععريف دللُ جامعُ اجلبل الغربٌ العدد ال تنعر دراشُ ●

The Reality of Teaching Practice Experience from The Perspectives of EFL 

Student-Teachers 

    بعهىاى:  م2499ديصمرب / ثامو ععر العدد الكلًُ اللغات جبامعُ طرابلض يف دللُ  تنعر دراشُ ●

Investigating the cognitive language learning strategies used by EFL students of 

faculty of languages at Tripoli University   

   بعهىاى:   م2499ديصمرب / العدد الرابع العلمًُ صرباتُ يف دللُ جامعُ  تنعر دراشُ ●

Perceptual Learning Styles Preferences of EFL Students  

   بعهىاى:   م2499ديصمرب / ثامو العدد التخدَ بالساويُ املفريقًا يف دللُ جامعُ ا تنعر دراشُ ●

Attitudes of Higher Institute for Medical Professions Students Towards Learning EFL 
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