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المؤهالت الدراسية :



ماجستير تدريس اللغة االيطالية لألجانب – األكاديمية الليبية – ربيع  – 2009بتقدير ممتاز.
ليسانس لغة ايطالية – جامعة طرابلس  /قسم اللغة االيطالية –  - 1997- 1996بتقدير عام جيد.

الدورات التدريبية :
 دورات في اللغة والثقافة االيطالية – جامعة بيروجيا  ,ايطاليا – من  2008 /2 / 2الى
.2008/4/30
 دورات في اللغة االيطالية – جامعة ريجيو كاالبريا  ,ايطاليا -من  2003/01/10إلى
.2003/08/30
 دورة مكثفة في مجال االدارة واعداد القادة – ابوظبي – االمارات العربية – .2013
 دورة مكثفة في المصطلحات القانونية االيطالية – االكاديمية الليبية – .2009

الخبرات العملية :







منسق الدراسة واالمتحانات بقسم اللغة اإليطالية وعضو في اللجنة العلمية بالقسم ولجنة اعداد
المناهج بقسم اللغة اإليطالية حاليا ً . 2019 – 2016
عضو هيئة تدريس قار في قسم اللغة االيطالية – جامعة طرابلس اعتباراً من .2015/04/22
عضو هيئة تدريس متعاون مع قسم اللغة االيطالية – جامعة طرابلس من  2014/10/11إلى
. 2015/04/21
أستاذ متعاون في تدريس اللغة االيطالية – البرنامج التدريبي للرخصة الدولية للحاسوب واللغات
– وزارة الداخلية – من  2009/10/26إلى 2013/05/10
رئيس قسم اللغات بالبرنامج التدريبي للرخصة الدولية للحاسوب واللغات بوزارة الداخلية اعتباراً
من  2012/04/16حتى . 2013/06/01
مرشد سياحي متعاون مع شركات سياحية من بينها ليبيا الساحرة والدليل اعتباراً من
 2003/10/17إلى .2008/01/10

البحوث العلمية:
اعداد مناهج للمواد" القواعد  2و القواعد  3والقواعد  " 4لقسم اللغة اإليطالية – جامعة
طرابلس – .2016 / 2015
اعداد مناهج للمواد " قواعد متقدمة  – 1قواعد متقدمة  – 2صرف – نحو " لطالب قسم اللغة
اإليطالية – جامعة طرابلس – .2018/ 2017
المساهمة في اعداد منهج الفصل التمهيدي لمادة اللغة اإليطالية وكذلك مناهج مادة اللغة
اإليطالية كمادة عامة – قسم اللغة اإليطالية – جامعة طرابلس – .2017 / 2016
بحث بعنوان  , facilitare l'apprendimento dell'imperfetto indicativo :تسهيل
استيعاب وفهم زمن الماضي الناقص  .حيث نشر في مجلة كلية اللغات في عددها السادس
عشر (  ) 16في سبتمبر . 2017
الهوايات :
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