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 م ــــــــــــــــــــاألس:  الطاهر إدمحم أبوبكر االشتر 

 وانــــــــــــــــــالعن:   طرابلس  –ليبيا. 

 م الهاتفـــــــــــرق:  9309933990 

 ريد االلكترونيــالب:  @gmail.comlasheter 

 سيةــــــــــــــــالجن:  ليبي. 

 تاريخ ومكان الميالد:   1971/01/01طرابلس. 

  

  :المؤهالت الدراسية 

   جدا جيد بتقدير – 2009ربيع  –األكاديمية الليبية  – لألجانبماجستير تدريس اللغة االيطالية. 

   بتقدير عام جيد - 1996 -1997 –قسم اللغة االيطالية / جامعة طرابلس  –ليسانس لغة ايطالية. 

  :الدورات التدريبية 

  3902 انترنت وورد  إكسل دورات في الحاسوب. 

   3902دورة إدارة ذاتية. 

   2013 –االمارات العربية  –ابوظبي  –دورة مكثفة في مجال االدارة واعداد القادة. 

   2009 –االكاديمية الليبية  –دورة مكثفة في المصطلحات القانونية االيطالية. 

  :الخبرات العملية 

 
  منسق الدراسة واالمتحانات بقسم اللغة اإليطالية وعضو في اللجنة العلمية بالقسم ولجنة اعداد

 . 3900 – 3902المناهج بقسم اللغة اإليطالية حالياً 

  99/09/3909جامعة طرابلس اعتباراً من  –في قسم اللغة االيطالية  قار عضو هيئة تدريس 

   معتمد من مصلحة أثار المرقب لكافة التراب الليبي مرشد سياحي. 

   دورة غطس في المياه المفتوحةPADI OPEN WATER 

  الحترافي دورة في التصويرPHOTOGRAPHY  PROFESSIONAL3902 

  

  :البحوث العلمية

 

ترجمة " " تاريخ الفن االيطالي" "3أدب إيطالي " " 0أدب إيطالي " اعداد مناهج للمواد 

 –جامعة طرابلس  –لقسم اللغة اإليطالية   " 3و 0معمل متعدد الوسائط " " 3متخصصة 

2015  /3933. 

 
المساهمة في اعداد منهج الفصل التمهيدي لمادة اللغة اإليطالية وكذلك مناهج مادة اللغة  

 .2017/  2016 –جامعة طرابلس  –قسم اللغة اإليطالية  –اإليطالية كمادة عامة 

   

 

 GLI APPUNTI IMPORTANTI DELLA LETTERATURA ITALIANA: بحث بعنوان  
PRIMA PARTE ,حيث نشر في .  نبدة مختصرة عن االدب االيطالي في العصور الوسطى

 . 3903 مارسفي (  03) عشر  التاسعمجلة كلية اللغات في عددها 
 Difficoltà che gli studenti di lingua araba nel pronunciareبحث بعنوان  

correttamente l’italiano   صعوبات في التطق لطلبة قسم اللغة االيطالية بجامعة للشرح

 . 39العدد  2021تم نشره في مجلة اللغات شهر مارس  .  طرابلس
سرد ,  UN TUFFO NELLA STORIA DELLA LINGUA ITALIANA: بحث بعنوان  
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(  21)  حيث نشر في مجلة االستاذ في عددها .  تاريخي لنشاة اللغة االيطالية ومراحل تكونها

 . 3933 ابريلفي 
 Breve storia dell’arte italiana per gli studenti di lingua: بحث بعنوان  

italiana come LS 
حيث نشر في . كلغة أجنبية جامعة طرابلسسم اللغة االيطالية قتاريخ الفن االيطالي لطلبة ,   

 . 3933 يوليوفي (  25)  مجلة كلية اللغات في عددها 
 .l’insegnamento dell’italiano nella letteratura italiana come LSبحث بعنوان  

العلوم االنسانية جامعة نشر في مجلة .تعليم اللغة االيطالية من خالل االدب االيطالي لالجانب 
  .3933لسنة  32ب العدد المرق

 . طلبة 09لعدد التقيم بالقسم ومناقشتها امام لجنة قمت باالشراف على بحوث تخرج  
 

  : الهوايات
  القران الكريم وتدبر اياته  القراءة. 

                                                                               

 __________________: التوقيع                                                                                         


