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 رة ذاتـــيةــسيـ

 
 بيت المال   اللقب:
 اعتــــــدال   :االسم

 طرابلس, ليبــيا  العنوان:
 91 920 2574             11200 

00218 92 879 0041                        
___________________________________________________ 

 ليبية  الجنسية:
 متزوجة الحالة االجتماعية: 

 
 
 خــبرات المهنيــة:ال
 

 جامعة طرابلس  –بكلية اللغات  أستاذ مساعد حتى الوقت الحاضر – 2102مارس  -
 نقيب أعضاء هيئة التدريس بكلية اللغات     2100 – 2102من  -

 بجامعة طرابلس/ ليبيا                                        
 ضاء هيئة عضو في لجنة االنتخابات بنقابة أع   2100 – 2102من  -

 التدريس بجامعة طرابلس / ليبيا                                 
 منسق مادة اللغة الفرنسية للفصل التمهيدي     2100يونيو  – 2102من مارس  -
 محاضر بكلية اآلداب بجامعة الزاوية  2102يناير  – 2100ديسمبر  -
بسفارة كندا رجمة استقبال و تأشيرات و تموظفة   2112سبتمبر  – 2110أبريل  -

 بطرابلس
 مساعد محاضر بكلية عائشة بن نيران بطرابلس   2112سبتمبر  –مارس  -
 مديرة مكتب رئيس شركة لوندين للبترول     2110مارس  – 0991أكتوبر  -
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 طرابلسالبريطانية /                                     
  جنيفتدريب في شركة لوندين /     2111يوليو  -
 تدريب في شركة شلمبرجير / طرابلس   0992أغسطس  –يونيو  -
 
 

 الشــــهـادات:
 
 2110فرنسا, , جامعة بروفنس / دكتوراه في علم اللغة الفرنسية -
, أكاديمية الدراسات (FLEكلغة أجنبية ) ر في تعليم اللغة الفرنسيةيستجما -

 2112العليا/طرابلس, 
 0991ليسانس من كلية اللغات بجامعة طرابلس, قسم اللغة الفرنسية / طرابلس,  -

 
 

 التدريبات:
 

 لغة انجليزية / فرنسامتقدمة  دورة  2101يوليو  –مارس 
 دورة في االحصاء / فرنسا   2119مارس 
 دورة باور بوينت / فرنسا   2119فبراير 

 نت عن طريق دريم دورة في كيفية انشاء موقع على ال   2110ديسمبر 
 ويفر / فرنسا                                        

 كنداأوتاوا, دورة في االدارة /    2111سبتمبر 
 في اللغة االنجليزية, كاليفورنيا / أمريكامتقدمة دورة   2111نوفمبر  –أكتوبر 
 دورة تدريبية في االدارة, جنيف / سويسرا   2111يوليو 

 دورات في االكسيل و الباور بوينت / مالطا   0999نوفمبر 
 دورة في اللغة و الثقافة الفرنسية, بيزانسون / فرنسا   0999يوليو 
 دورات في اللغة االنجليزية, نيوكاسل / بريطانيا 0992أغسطس  –مارس 
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 / ليبيا طرابلس ورات لغة انجليزية بمعهد اللغات,د  0992يوليو  –مارس 
 اللغـــــــــــــات:

 
 : اللغة األم   اللغة العربية

 : مستوى عالي    اللغة الفرنسية
 : مستوى عالي   اللغة االنجليزية

 
 

 القدرات المعلوماتية:
 

 وورد, باور بوينت, اكسيل, انترنت
 
 

 هـــــــــــــوايات:
 

 التصفح على االنترنت –الرياضة  -الكتابة  –التصوير الفوتوغرافي  –القراءة 
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