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المؤهالت العلمية
 :2012/11/30 دكتواره علم لـــغة /جامعة فرونش كونتي –بيزانصون -فرنسا
 /2006/2005 ماجستير علم لغـــــة  /جامعة ميس ـ فرنسا
 :2004 دورة في تطوير اساتذة اللغــة الفرنسية -مركز اللسانيات التطبيقى -بيزانصون  -فرنسا
 :2004 برنامج خاص لتقوية المهارات الخاصة لتدريس اللغة الفرنسية لألجانب  -فرنسا
 :2003 دورة في مجال علم اللغة العام  -بيزانصون  -فرنسا
 :1999-1998 ليسانس لغة فرنسية /جامعة طرابلس /كلية اللغات /قسم اللغة الفرنسية

الخبرات العملية










 :2020-1-20عضو هيئة تدريس ( استاذ مشارك) جامعة طرابلس /كلية اللغات /قسم اللغة الفرنسية
 2019-2015رئيس قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية
 2017عضو مكلف من قبل رئاسة الجامعة للمساعدة في تنظيم منظومة الدراسة واالمتحانات بكلية
القانون /جامعة طرابلس
2016-1-20عضو هيئة تدريس ( استاذ مساعد) جامعة طرابلس /كلية اللغات /قسم اللغة الفرنسية
 2014عضو في مشروع عالمي يخص تدريس اللغة الفرنسية في العالم العربي IPFC-arabe
/http://cblle.tufs.ac.jp/ipfc
 :2013عضو هيئة تدريس ( محاضر) جامعة طرابلس /كلية اللغات /قسم اللغة الفرنسية
 :2013منسق الدراسة واالمتحانات اللغة الفرنسية /كلية اللغات
 2008-2007عضووو هيئووة توودريس ( مسوواعد محاضوور) جامع وة طوورابلس /كليووة اللغووات /قسووم اللغووة
الفرنسية
 2003-2000معيد بقسم اللغة الفرنسية
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مهارات وبرامج







2010ـ  2011عدد من الدورات في مجال الحاسب االلي جامعة فرونش كونتي بزانصون –
فرنسا
دورة في فن كتابة البحوث العلمية word
دورة علي برنامج end noteلتحرير المراجع العلمية
دورة في كيفية إنجاز ورقة بحثية حائطية poster
دورة في كيفية االستفادة من power pointفي المجال البحثي
دورة في معالجة الصور والنصوص علي photoshop-illustratos

لغـــــات
 اللغة الفرنسية كتابة ومحادثة

االهتمامات البحثية
تتمحور أنشطتي البحثية حول المواضيع التالية :
علم الصوتيات ،علم األصوات االجتماعي ،علم اللغة االجتماعي ،التعددية اللغوية ،طرق تدريس
اللغات التعليم والتدريب في العالم العربي.
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