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تاريخ الميالد 29 :يونيو 1981
الحالة االجتماعية :عزباء
الجنسية :ليبية

التعليم-:
ماجستير في علم اللغة النظري من قسم اللغة اإلنجليزية ،بجامعة طرابلس .2014-2013 ،رسالتي بعنوان "أهمية تدريس
اللواحق لمتعلمي اللغة اإلنجليزية الليبيين" وهو استيفاء جزئي لمتطلبات درجة الماجستير في علم اللغة النظري.

الخبرة-:
درست اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ألكثر من  13سنة.
ّ
متحصلة على شهادة التي كي تي ( اختبار معرفة طرق التدريس ).
متحصلة على شهادة اآليسلت (شهادة لتدريس اللغة اإلنجليزية أثناء الخدمة) أجزاء  1و 2و.3
متحصلة على شهادة الميلت (إدارة تدريس اللغة اإلنجليزية).
متحصلة على شهادة البيسلت (شهادة احترافية في تدريس اللغة اإلنجليزية).
جهزت اختبارات تحديد المستوى والكفاءة.
اشتركت في مالحظة المعلمين وإعطاءهم تعقيبات.
ذهبت لمؤتمر اآلياتفل (التجمع العالمي لمدرسي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية) ومؤتمر السي بي دي (التنمية المهنية
المستمرة).

األهداف-:
أهدافي هي أن أكون ناجحة في الحياة ،وأن أكافح أي نوع من التحديات التي من شأنها أن تمنعني من تحقيق أهدافي ،وأن
أوسع أفقي ،وأن أقدم أي خدمات من شأنها إفادتي وإفادة اآلخرين.

المميزات-:
قادرة على العمل تحت الضغط ،وقادرة على تحفيز ذاتي وودودة ومرحبة ومنظمة جدا وقادرة على تحمل المسؤوليات
وأستطيع التحدث باللغتين العربية واإلنجليزية.

االهتمامات-:
الطبخ وتجربة أشياء جديدة والتصوير ومشاهدة الرقص ومشاهدة األفالم األمريكية واالشراف والمشي لمسافات طويلة
ومقابلة أناس جدد.
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Education:M.A in Theoretical Linguistics, Tripoli University, English Department, 2013 – 2014. My thesis is
titled “The Relevance of Teaching Affixation to the Libyan Learners of English” which is in partial
fulfillment of the requirements of master’s degree in Theoretical Linguistics.

Experience:








Taught English as a second language for more than 13 years.
TKT (Teaching knowledge Test) certificate.
ICELT (In-service Certificate in English Language Teaching) components 1, 2 & 3.
MELT (Management of English Language Teaching).
PCELT (Professional Certificate in English Language Teaching).
Prepared placement and proficiency tests.
Involved in observing teachers and giving them feedback.
Been to IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) and
CPD (Continuous Professional development) conferences.

Objectives:My objective is to be successful in life, to compete with any type of struggle that may hinder my
objectives from being reached, to widen my horizon and to provide services that benefit others and
me.

Characteristics:Able to work under pressure, self-motivated, friendly and welcoming, well organized, able to take
responsibilities, well command of English and Arabic (mother tongue) with computer skills.

Interests:Supervising, trying new things out, photographing, cooking, long walks, and meeting new people.

