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----------------------------------ةالخبرات المهني -------------------------------- 

في جامعة طرابلس قسم اللغة الفرنسية محاضر :الي االن  2019  

جامعة طرابلس –للغات الحية مركز الوطني الرئيس قسم اللغة الفرنسية ب 1/2020الي  7/2019  من 

معيدة بقسم اللغة الفرنسية في جامعة طرابلس  :2018إلي  2008من   

    ة غرونوبل في فرنسان الخطاب بمدينتدريس اللغة العربية في جامع عمر ب  : 2013يوليو  إلي 2012 أكتوبرمن 

                 

---------------------------------------- - ةلمؤهالت العلميا ---------------------------------- 

من جامعة غرونوبل الب بفرنسا اللغات تعليمالتطبيقي و تكنولوجيا تعلم و في مجال علم اللغة  دكتوراه:  2018  

سا  بفرن ميتزلم اللغة التطبيقي من جامعة ماجستير في مجال ع:  2011  

بمعهد تورين بفرنسا   C1 : شهادة مستوي اللغة الفرنسية  2009  

لغة فرنسية من جامعة طرابلسليسانس :  2006  

 

-----------------------------------ةالتدريبي لدوراتا -------------------------------- 

ساعة 24 – دورة بعنوان الخطاب العام و تحسين التعبير الشفوي بجامعة غرونوبل الب بفرنسا:  2015مارس     

ساعات 6 -ورشة عمل حول التعليم المدمج بجامعة غرونوبل الب بفرنسا:  2014مارس   

ساعات  6 –لتعليم التعاوني عبر االنترنت  في جامعة غرونوبل الب ورشة عمل حول ا  : 2014 

ساعات 3 -للغات بجامعة غرونوبل الب بفرنسا المرجعي األوربي اإلطارورشة عمل حول :  2013مارس   

ساعة( 69نسا )فر في معهد تورين  ةاللغة الفرنسي معلمي بدورة تدري:  2009يوليو    

 

 



 

---------------------------------العلمية ألنشطةا ------------------------------ 

:عضو في اللجنة التنظمية لمؤتمر تعلم وتعليم اللغة الفرنسية في الجامعات الليبية المنعقد في جامعة طرابلس 2021مارس 

 3.29يوم  

 المحكمة باللغة الفرنسية   Adjectifشر ملخص لرسالة الدكتوارة  في مجلة ن:  2020فبراير 

http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article513 

 ل فرنسابغرونوب ( Epal)االشتراك بورقة عمل في مؤتمر:  2018يونيو 

https://epal-2018.sciencesconf.org/data/pages/Programme_EPAL_2018.pdf 

) باللغة الفرنسية( االشتراك بورقة عمل في مؤتمر التعليم الدولي بمدينة مصراتة:  2018مارس   

http://art.misuratau.edu.ly/ar/conference/ 

)باللغة الفرنسية( هممصراتنشر مقال علمي في مجلة شمال جنوب المحكمة الصادرة عن جامعة :  2018  

http://www.misuratau.edu.ly/2018-العدد-العاشر-ديسمبر/ 

)باللغة العربية( نشر مقال بالمدونة العربية تعليم جديد: 2016   

https://www.new-educ.com/التخاطب-عبر-الحاسوب-تأثيره-على-اللغة 

 )باللغة الفرنسية( المحكمة (Frantice)نشر مقال علمي في مجلة : 2015

www.frantice.net/index.php?id=1109 

لذي يعقد في مدينة غرونوبل بفرنساعضو في اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي ايبال ا:  2015و  2013   

)تكنولوجيا االلب( بجامعة غرونوبل الب علميشتراك بورقة عمل في اليوم الاال:  2014يونيو   

االشتراك بيوستر علمي في مؤتمر الباحثين الشباب فى  جامعة غرونوبل الب فرنسا :2014  

  

-----------------------------في مجال الحاسوب مهارات-----------------------------  

:البرامج التي سبق العمل عليها   

Word, Excel, Power point, Access   :برامج اوفيس  

Antconc برنامج تحليل نصي     

NodXL برنامج تحليل الشبكات االجتماعية 

 Zotero برنامج تبويب المراجع العلمية    

SPSS برنامج تحليل البيانات     

 LMS :   Edmodo, Google Classroomاستخدام أنظمة ادراة  التعليمي 

http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article513
https://epal-2018.sciencesconf.org/data/pages/Programme_EPAL_2018.pdf
http://art.misuratau.edu.ly/ar/conference/
http://www.misuratau.edu.ly/العدد-العاشر-ديسمبر-2018/
https://www.new-educ.com/التخاطب-عبر-الحاسوب-تأثيره-على-اللغة
http://www.frantice.net/index.php?id=1109

