
 السيرة الذاتيــــــة
****************** 

 أوال : بيانات شخصيـــة :

م70/70/0097مكان وتاريخ الميالد / األصابعة               ــ االسم / مصباح المنتصر كريم فرفــــــر      

م22/02/0091تاريخ التعيين /                                    ــ الحالة االجتماعية / متزوج  

 - msympa60@yahoo.frالبريد االلكتروني/                       مشارك ــ الدرجة العلمية / أستاذ

mesbahkarim67@gmail.com    - 

 

 ثانيا : السيرة العلمية والمهنية :

 مدرسة غريان الثانوية. -قسم أدبي -الثانوية العامة ( الحصول على الشهادة 0009 - 0009ــ )

قسم اللغة  -كلية اآلداب والتربية  -( الحصول على درجة الليسانس في اآلداب 0091-0000ــ )

 جامعة بنغازي . -الفرنسية 

  . الخارجي اإلعالمإدارة  -والثقافة  اإلعالم( منتدب لوزارة 0007 -0091ــ )

 جامعة طرابلس. -كلية اللغات  -سم اللغة الفرنسية ( معيد بق0002-0000ــ )

 جامعة الجبل الغربي. -يفرن -( عضو اللجنة اإلدارية لكلية التربية 0001-0001ــ )

 علم( موفد للدراسة العليا والحصول على األجازة العالية والدقيقة في 0000أكتوبر  -0001ــ )أغسطس 

 رومانيا . -جامعة بوخارست  -المناهج وطرق تدريس اللغة الفرنسية 

جامعة الجبل  -غريان  -كلية اآلداب والعلوم -( محاضر ورئيس قسم اللغة الفرنسية 2771 -2777ــ )

 الغربي .

 جامعة طرابلس –كلية اللغات  –( عضو هيئة تدريس بقسم اللغة الفرنسية 2771)اكتوبر  -

 .( منتدب لوزارة الخارجية والتعاون الدولي 2770-2771ــ )

 ( رئيس جامعة الجبل الغربي.2707-2779ــ )

 . ( منتدب لوزارة الخارجية والتعاون الدولي2702 -2707ــ )

 جامعة طرابلس. -كلية اللغات  -( عضو هيئة تدريس بقسم اللغة الفرنسية 2709 -2701ــ )

  قسم اللغة الفرنسية ـ كلية اللغات ـ جامعة طرابلس . وحتى اآلن( رئيس 2700ــ )

 العلمية : اإلسهاماتثالثا: 

تمت المشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية التي انتظمت داخل ليبيا وخارجها بورقات بحثية أو 

وتحسين العملية بمداخالت مباشرة تناولت جميعها شؤون التعليم وتطويره وتطبيق معايير الجودة 

التعليمية بما يخدم المستهدفات المنشودة ، كذلك المشاركة خالل شهري يوليو وأغسطس من عامي 

بمركز اللغات على التوالي في دورة تعزيز قدرات ومهارات أساتذة اللغة الفرنسية  2772، 2770

كما كانت  ات العلمية .التطبيقي ببزانسون وبجامعة مونبلييه بفرنسا والحصول على دبلوم هذه الدور

المساهمة التي لم تنقطع أبدا في عملية التدريس وتغطية مفردات العديد من المقررات الدراسية سواء في 

المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا ، كما عملت متعاونا في جامعات نالوت والزاوية وطرابلس قبل أن 

من قبل في عديد المناسبات كلفت  واخيرا أيضا ار بها . بصفة أستاذ ق 2770انتقل الى األخيرة في العام 

وزارة التعليم العالي رئيسا أو عضوا لعديد اللجان الفنية والعلمية النجاز أعمال ذات طبيعة تخصصية 

  .في مجال التعليم العالي والبحث العلمي 



 


