
 الّسيرة الذّاتيّة

 

 

 إبراهيم سيد أبوالعيد عبدالكريم المشيطي  االســـــــــــــــــــم :      

 Ibrahim .S.A. AbdELkrim نجليزية :   االســم باللغة اإل

 متزوج   الحالة االجتماعية :

 Almshie78@Yahoo.com البريد اإللكتروني :

 محاضر مساعد  الدرجة العلمية :

عضو هيأة تدريس ورئيس قسم اللغة العربيّة والّدراسات اإلسالميّة كلّية اآلداب  الوظيفة :

 والعلوم / سلوق . 

 2609038674 رقم الهاتف :

  -المؤهالت العلمية :

 الماجستير: • 

قسم اللغة العربيّة , تحت عنوان  / السَّخرية في  -كليّة اآلداب  -من جامعة بنغازي  

 م (  0280/  6م ( وأجيزت من دون مالحظات )  8698 – 8767أدب رفيق )

 البكالوريوس الليسانس :  • 

 م ( . 0228 – 0222بنغازي لسنة )  ليسانس آداب في قسم اللغة العربيّة من جامعة 

  الخبرات العلمية :

 م (. 0224 – 0228عملُت في التَّعليم الُحّر بصفة معلم ما بين سنتي )  .8

 م(.0284حتي سنة  0223عملُت معلّماَ في التَّعليم العام من تاريخ التّعيين ) .0

نغازي بمكتب طاع التّربية والتَّعليم بتّم تكليفي بصفة مقيّم لألنشطة الثّقافيّة واألدبيّة في ق .4

 الخدمات التّعليميّة الّسالوي .

 م ( .  0284 – 0280عملُت أستاذاً متعاوناً في جامعة بنغازي ما بين سنتي ) .3

م ( في كلّيّة  0284عملُت عضو هيأة تدريس من تاريخ تعييني في جامعة بنغازي ) .5

 اآلداب والعلوم األبيار.

9.  ً م ( وعضواً في لجنة 0280للجنة النَّظام والمراقبة في ثانوية الفويهات ) عملُت رئيسا

 ( في الدورين األّول والثّاني . 0225النظام والمراقبة على الشهادة اإلعدادية )



تّم تكليفي برئاسة قسم اللغة العربيّة في كلّيّة اآلداب والعلوم  األبيار وفروعها سنة  .8

 م (. 0283)

 م ( .  0289 – 0284وناً في المعهد العالي للحاسوب بنغازي اللثامة ) عملُت متعا .7

م  0284تّم تكليفي برئاسة لجان االمتحانات في كلّيّة اآلداب األبيار و سلوق من سنة ) .6

 م (. 0289حتى سنة 

تّم تكليفي برئاسة قسم اللغة العربيّة والّدراسات اإلسالميّة في كلّيّة اآلداب والعلوم سلوق  .82

 م(. 0289في شهر مارس ) 

تحّصلُت على دورات في اللغة اإلنجليزية من مركز لغات جامعة بنغازي , ودورات  .88

 في الحاسوب وشبكة المعلومات العالميّة . 

اع التّربيّة والتَّعليم في المجلس المحلّي الماجوري ) أ ( سنة ) تم تكليفي برئاسة قط .80

 م (. 0284 – 0288

 اإلشراف على بحوث التّخرج في شعبة اللغة العربيّة في القسم . .84


