
السيرة الداتية

(البيانات الشخصية:-1

االسم / حسين فرج عبد النبي البوزيدي

   قصربن غشير10/4/1967مواليد 

)/ قصربن غشير100048708رقم البطاقة ألشخصية (

0919541876 / 0926061808رقم الهاتف/

J0FF122Jرقم جواز السفر 

   Hussei  n  zide@yahoo.com  /albozeidihussein@gmail.comالبريد االلكتروني 

( المؤهالت العلمية:-2

1987- إجازة التدريس الخاصة 1

1996- دبلوم عالي في التربية و األداب شعبة اللغة االنجليزية 2

2003- ليسانس لغة انجليزية 3

2008( من جامعة كامبريدج TKT- شهادة )4

  ) 2012- اإلجازة العليا الماجستير في اللغة اإلنجليزية )5

(2019- اإلجازة الدقيقة الدكتوراه في اللغة األنجليزية )6

العمل بالدوام الرسمي :- (3

2002 إلى سنة 1987- مدرساً من سنة 1

2012 إلى سنة 2003- مفتشاً تربوياً لمادة اللغة اإلنجليزية في مرحلة التعليم األساسي من سنة 2

2012 عضو هيئة التدريس جامعة طرابلس كلية التربية قصربن غشير 3- 

2013- رئيس قسم اللغة األنجليزية في كلية التربية قصربن غشير 4

( العمل خارج الدوامم الرسمي:-4

             2005- متعاون في تدريس اللغة االنجليزية جامعة طرابلس /كلية التربية قصربن غشير 1

                  2010/ 2009- متعاون في تدريس اللغة اإلنجليزية أكاديمية/ الشرطة للعلوم األمنية//2 
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2013 /2010/2011/2012- متعاون في تدريس اللغة االنجليزية مع المعهد/ العالي لسالمة المهنية 3

2013- متعاون مع كلية كامبريدج البريطانية في تدريس اللغة اإلنجليزية / فرع /ليبيا /قصربن غشير /4

2013- متعاون مع مركز تنمية/ القوى العاملة الطبية إلعطاء دورة في اللغة اإلنجليزية للعناصر الطبية و الطبية المس//اعدة 5
في مستشفى )علي عمر عسكر(

( ورش العمل والدورات والمؤتمرات :-5

2010- مشارك في ورشة عمل عن الكتابة االكاديمية/ /السفارة االمريكية طرابلس 1

 2018- مشارك في ورشة عمل عن طرق البحث في جامعة عليقار األسالمية بجمهورية الهند//2

2013( مع المجلس الثقافي البريطاني في المملكة المغربية CPD- مشارك في مؤتمر علمي عن التطوير المهني المستمر)3

2012- متحصل على دورة في تعليم وتدريس اللغة االنجليزية /المجلس الثقافي البريطاني في طرابلس ليبيا في  4

1993- دورة في مبادي الحاسب اآللي 5

1993- دورة في معالجة النص العربي بالحاسب اآللي 6

( األوراق البحثية:-6

- الورقة األولى: تقنيات واستراتجيات تدريس مهارات القراءة في اللغة اإلنجليزية في المرحلة الثانوية)دراسة تطبيقية(1

( في تدريس اللغة اإلنجليزية في المرحلة الثانوية في ليبيا)طريقة إلزامية فيما يتعلقWilhelm- الورقة الثانية: استراتجيات)2
بتدريس القراءة في اللغة اإلنجليزية)

( مهام أخرى:-7

اإلشراف على لجان االمتحانات للشهادات العامة لعدة سنوات في مختلف مدن ليبيا- 1

- تم تكليفي بوضع أسئلة اإلمتحان النهائي لمادة  اللغة اإلنجليزية لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم األساسي على مستوى ليبيا2
2008و الطلبة الليبين بالخارج الدورين االول والثاني  في سنة 

- تم تكليفي بوضع أسئلة اإلمتحان النهائي لمادة اللغة اإلنجليزية لطلبة شهادة إتمام مرحل//ة التعليم األساس//ي ش//عبية ت//اجوراء3
2005والنواحي األربعة 




