
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 البيانات الشخصية:

 السنوسي محمد السنوسي هارون االسم الرباعي

 ليبي الجنسية ذكر  الجنس 1978 /12 /25 تاريخ الميالد

 2015 تاريخ الحصول عليها محاضر مساعد الدرجة العلمية

 2015 تاريخ الحصول عليها ماجستير  الدرجة األكاديمية

 علم اللغة التطبيقي التخصص اللغة االنجليزية  القسم طرابلس  /كلية التربية جهة العمل

 2015 تاريخ التعيين: 920 قرار التعيين

 0925026950 الهاتف المحمول

 A.haroun@uot.edu.ly الجامعي بريدال

 نموذج السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس



2 

  

 

 

 العـلمية: المؤهالت

 البلد الجامعة \الكلية  الحصول عليه سنة المؤهل

 ليبيا  جامعة الرفاق االهلية  2004 البكالوريوس

 ليبيا االكادمية الليبية  2015           الماجستير

 - - - الدكتوراة

 الخبرات المهنية:

 جهة العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 إلى من

 2:00        8:00 طرابلس   /كلية التربية  عضوء هيئة تدريس قار 

   

 

 الخبرات التدريسية:

 الدورات التدريبية:

 ابوسليم  /حي االنتصار  العنوان الحالي

 اسم المقرر رمز المقرر
 الفترة الزمنية

 إلى من

EN218  10:00                              8:00 4قواعد اللغة 

EN344  12:00                               10:00 تطوير مفردات اللغة 

EN212   2:00                               12:00  3قواعد اللغة 
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 اللجان المكلف بها:

 الفترة الزمنية المهام اللجنة

لجنة االشراف على امتحان القبول و 
المفاضلة للطلبة الجدد الذين يريدون 
االلتحاق بقسم اللغة االنجليزية بكلية 

 طرابلس  / التربية 

 2021ربيع  رئيس اللجنة 

  2022خريف 

 

اللجنة  اللجنة المكلفة باستقبال فريق

لجنة التدقيق التي تحاكي  التدقيقية

للمــــركز الوطـــــني الخارجي التابعة 

لضمـــان جـــودة واعتمـاد المـــؤسسات 

 التعليميـة و التـدريبية

 2019خريف  عضوء 

 المهام اإلدارية:

 تاريخ التكليف المؤسسة المنصب المهني

منسق ضمان الجودة بقسم اللغة 
 االنجليزية 

 2019 طرابلس/ كلية التربية 

   

 :  البحوث المنشورة: ) من األحدث إلى األقدم(:اإلنـــتـــاج العــــلمــي

 سنة النشر المجلد العدد جهة النشر عنوان البحث

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة

مدينة كاليفالند بوالية اوهايوا في الواليات  منحة فلبرايت 
 المتحدة االمريكية 

2006 

  2009 ليبيا  /طرابلس  ICDLالشهادة الدولية لقيادة الحاسب االلي 
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 الكتب المنشورة:

 سنة النشر دار النشر اسم الكتاب

   

   

 المشاركة في المؤتمرات:

 اسم المؤتمر
مكان المؤتمر 

 المدينة( \ )البلد
 تاريخ انعقاد المؤتمر عنوان البحث

    

 االهتمامات البحثية:

 التخصص الموضوع

  

  

 الشهادات اإلضافية:

 تاريخ االستحقاق الجهة المانحة نوع الشهادة

   

   

 الجوائز المتحصل عليها:

 تاريخ الحصول عليها البلد الجهة المانحة نوع الجائزة



5 

    

    

 االختراع:براءة 

 التاريخ جهة التسجيل عنوان براءة االختراع

   

   

 

 الخدمات المجتمعية:

 تاريخ المشاركة مكان المشاركة نوع المشاركة

   

   

 العضوية في الجمعيات العلمية:

 التاريخ نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية

    

    

 

 :................................توقيع عضو هيئة التدريس                                              
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