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  م2013 ليبيا / المدني والمجتمع الثقافة بوزارة مستشار •

 العربية الثقافة عاصمة بطرابمس لالحتفاء العميا التحضيرية المجنة عضو •
  م2014

  :مثل ثقافية ومجالت ورقية صحف بـعدة كاتب •

 طرابمس صحيفة -

  الوفاء فةصحي -

  الثقافة ميادين مجمة -

 :مثل إلكترونية ومجالت وصحف

 بدبي العربية لمغة الدولي المجمس صحيفة -



  ببرلين الفكر معارج مجمة - 

  الميبية الوطن مجمة -

 ليبيا صوت مجمة -

 :اإلعالمي الظهور

ذاعات عربية تمفزيونية بقنوات ثقافية وندوات لقاءات عدة في الظيور  وا 
  :مثل مسموعة

  الوثايقية الجزيرة قناة -

  العربية قناة -

 بتونس المنستير صوت إذاعة -

ذاعات وقنوات    :مثل محمية وا 

  الفضائية العاصمة قناة -

 األحرار ليبيا قناة -

  المسموعة سبيا إذاعة -

 .المحمية طرابمس صوت إذاعة -

 :العممية العضويات

 عديدة دول في محكمة عممية ومجالت وعممية بحثية مراكز في العضوية
 العربية اإلمارات ، الجزائر ، العراق ، لبنان ، ماليزيا ، اليند ) وعربية أجنبية
 . (المتحدة

 المتحدة العربية اإلمارات - دبي (العربية لمغة الدولي المجمس) عضو •

 لبنان - بيروت (العربية لمغة العالمي المجمس) عضو •

  (العممي لمبحث الدولي العممي البحث جيل) لـمركز العممية الييئة عضو •
 .الجزائر

 بماليزيا (والمغات والتطوير والبحوث لمدراسات العربي العالمي المركز) عضو •

 بيا محكم وخبير (والفكرية األدبية الدراسات جيل مجمة) تحرير ىيئة عضو •
 الجزائر - لبنان (محّكمة عممية دولية مجمة)

 بالجزائر المحكمة العممية (المعيار) لمجمة االستشارية العممية المجنة عضو •



 العراق ، واسط جامعة (التربية كمية) لمجمة االستشارية العممية المجنة عضو •

  اليند (الحرف) لمجمة االستشارية العممية المجنة عضو •

 ليبيا – طرابمس ، واإلبداع الفكر حرية عن دفاعاًا  لمتنمية فال منظمة عضو •
  بيا الثقافية المجنة ورئيس

  ليبيا (لإلبداع فال جائزة) عمى المشرفة المجنة عضو  •

 ليبيا / االجتماعية الدراسات بمركز (اجتماعية قضايا) مجمة تحرير عضو •
 . مؤسسييا وأحد

 ، اآلداب كمية ، االجتماعية العموم بمجمة (محكم خبير) العممية المجنة عضو •
 .ليبيا – طرابمس جامعة

  الدولية االتصاالت شبكة عمى ولغوية وأدبية ثقافية منتديات عدة في عضو •

  .(االنترنت)

 :اإلدارية المناصب

 الثقافة وزارة يتبع) تأسيسو عن والمسؤول الميبي الثقافي النادي رئيس •
 . األخيرة األحداث بسبب فتوق .. م2013 (الميبي والمجتمع

 ليبيا - طرابمس جامعة اآلداب، بكمية التعميمية والبرامج المناىج لجنة رئيس •
 م2012

 سابقاًا  ليبيا /طرابمس جامعة اآلداب، بكمية العربية، المغة قسم  رئيس •
 .م2011/2012

 طرابمس جامعة اآلداب، كمية العربية، المغة بقسم واالمتحانات الدراسة منسق •
 .م2011 – م2010 ، سابقاًا  ، ياليب 

 (سابقا) ليبيا / طرابمس جامعة (المحّكمة المبين المسان مجّمة) تحرير رئيس  •
 .حاليا بيا محكم وخبير  ، تأسيسيا ومعيد

 وزارة ، االجتماعية الدراسات بمركز (اجتماعية قضايا مجمة) تحرير منسق •
 ليبيا / طرابمس ، االجتماعية الشؤون

 ليبيا - طرابمس ، النقدية األدبية (وجيات) ةمجل تحرير رئيس •
 



 :الوظيفي والتسمسل العممية الخبرة

 منيا سنوات (6) (م2015 / م1994)  عاماًا  (21) التعميم مجال في الخبرة •
 . (الجامعي) العالي التعميم في سنة (15)و الثانوي التعميم في

 :األكاديمي والتسمسل التدريس 

 .م1996 -م1994 والخاصة الحكومية المتوسطة المعاىد في التدريس •

 . م1999 -م1997 المعممين معاىد في التدريس •

 اآلداب، كمية العربية، المغة بقسم (مساعد محاضر) درجة عمى التعيين •
 .م10/6/2000 ليبيا / طرابمس جامعة

 .م10/6/2004 بتاريخ (محاضر) درجة إلى الترقية •

 .م2010 /10/6 بتاريخ (مساعد أستاذ) ةدرج إلى الترقية •

 .م10/6/2014 (مشارك أستاذ) درجة إلى الترقية •

 : طرابمس بجامعة كميات عدة في التدريس •

 قسم ، الفرنسية المغة قسم ، العربية المغة قسم) : طرابمس اآلداب كمية -
 .(االجتماعية الخدمة قسم ، التفسير قسم ، والمعمومات المكتبات

 المعيد ، االقتصاد كمية ، الطب كمية ، السواني اآلداب كمية ، اتالمغ كمية -
 المعممين إلعداد العالي المعيد  ، غشير بن قصر المعممين إلعداد العالي
 المعيد ، العواتة المعممين إلعداد العالي المعيد ، امسيحل الخميس سوق
 . األخيار قصر المعممين إلعداد العالي

 :العميا الدراسات

 اآلداب بكميتي العربية المغة بقسمي والدكتوراه الماجستير مرحمتي في يسالتدر •
  . طرابمس بجامعة والمغات

 . طرابمس بجامعة (والدكتوراه الماجستير) العممية الرسائل عمى اإلشراف •

 .طرابمس جامعة في عديدة عممية لرسائل المناقشة لجان في العضوية •

 : مثل ، ليبية جامعات عدة في ماجستير لرسائل (ممتحن) خارجي عضو •
 الميبية واألكاديمية ، اإلسالمية الدعوة وكمية ، الزاوية وجامعة سبيا، جامعة

 . العميا لمدراسات



 :العممي النشاط

 : والنشر التأليف

  :والمنشورة المطبوعة الكتب •

 لتخطيط الوطني المركز ، بالمشاركة (والصرف الصوتيات مبادئ) كتاب-1
 .م2003 ، ليبيا – طرابمس ، والتدريب التعميم

 .م2007 ، ليبيا – طرابمس ، النخمة دار (األسموبية إلى مدخل) كتاب-2 

  .م2010 ، ليبيا – طرابمس ، النخمة دار (واإلبداع الشعر) كتاب-3 

  ..م2010 ، ليبيا – لسطراب ، النخمة دار (األدبي والخطاب المسانيات) كتاب-4

 ليبيا – طرابمس ، النخمة دار (والبنات لمبنين واألمهات اآلباء وصايا) كتاب-5
  .م2010 

 :لمكتب العممية المراجعة •

 الثالثة لمسنة ( العربية  المغة عموم إلى مدخل ) لكتاب العممية المراجعة •
 لتخطيط الوطني المركز العربية، المغة شعبة / االجتماعية العموم بثانوية
 .م2003 – 2002 سنة ليبيا، –طرابمس والتدريب، التعميم

 العموم بثانوية الرابعة لمسنة ( واإلنشاء المطالعة ) لكتاب العممية المراجعة •
 التعميم لتخطيط الوطني المركز م2002 ، العربية المغة شعبة / االجتماعية
   .م2003 –2002 يا،ليب –طرابمس والتدريب،

 : المنشورة العممية األبحاث •

 الميبي العربية المغة مجمع حولية النص، إلى الجممة من الحديثة المسانيات •
 .م2009 السابع، العدد

 ،المحكمة المبين المسان مجمة العربي، التصريف عمم في الصوتي التعميل •
 .م2010 يونيو، الرابع، العدد

 المغة مجمع حولية والمعرفي، والمفيومي المصطمحي والتداخل المغة فقو •
 .م2010 الثامن، العدد ،الميبي العربية



 الحديثة، والنقدية واألدبية المسانية الدراسات في وأثرىا والكالم المسان ثنائية •
 .م2010 ديسمير، الخامس، العدد ،المحكمة المبين المسان مجمة

 جامعة ،اآلداب كمية مجمة المعجمية، الدراسات مجال في العربية عمماء ريادة •
 .م2011 / 18 العدد ليبيا، -طرابمس

 ليبيا - طرابمس جامعة ، اآلداب كمية مجمة ، العربية والنحو التحويمي النحو  •
  .م19/2011 العدد

 مجمة البغدادي، المولى عبد لمشاعر (موالي قصيدة) في أسموبية خصائص •
 .م2012 مارس، الثاني، العدد الميبية، األوقاف ارةوز ،اإلسالمي الهدي

 ، نموذجا الميبي العربية المغة مجمع والمأمول الواقع العربية المغوية المجامع •
 م2013 مايو ، دبي ، العربية لمغة الدولي لممجمس الثاني المؤتمر

 ومالعل مجمة ، العربي الطفل لغة في الكرتونية واألفالم المتحركة الرسوم تأثير •
 يونيو الخامس العدد ، ليبيا ، طرابمس جامعة ، اآلداب كمية ، االجتماعية

 .م2013

 كتاب ، ونشرىا العربية المغة تعميم في الحديثة المسانية النظريات استثمار •
 دبي ، العربية لمغة الدولي المجمس ، العربية لمغة الثالث الدولي المؤتمر
 .م2014 المتحدة العربية األمارات

  : العممية والمؤتمرات الندوات •

 العربية المغة مجمع (أصوات المغة) :حول العالمي العممي المؤتمر -1
  .م18/5/2009-17 المجمع، قاعة ، ليبيا -طرابمس الميبي،

 – عمان األردنية، الجامعة (األمة وهوية العربية) حول الدولي المؤتمر -2
 .م17/10/2012-15 األردن،

 المعيد (الخطاب في واإلضمار اإلظهار) حول الدولية ةالعممي الندوة -3
   ،تونس – العاصمة تونس ، قرطاج جامعة – بتونس لمغات العالي

 .م2013 أبريل 6-4 أيام



 في شركاء الجميع خطر في العربية المغة) حول الدولي العممي المؤتمر •
  المتحدة العربية اإلمارات –دبي العربية، لمغة الدولي المجمس (حمايتها

 .م2013 مايو 7-10

 الثقافي بالنشاط (المغة في اإلنتاجية الظاهرة .. التوليد) لندوة الجمسة رئيس  •
 . م2013 أكتوبر شير لمكتاب الدولي طرابمس لمعرض المصاحب

 في (إضعافها أو العربية المغة تقوية في اإلعالم دور) لندوة الجمسة رئيس •
 م2013 ديسمبر 18 العربية لمغة العالمي باليوم ليبيا / الثقافة وزارة احتفالية
 . والجزائر وتونس ليبيا من ونقاد أدباء بمشاركة

 نوفمبر شير (م2013 العربية لمثقافة عاصمة ببغداد االحتفاء) ندوة  •
 . ببغداد م2013

 بغداد ختام حفل ىامش عمى (الراهن الوقت في العربية الثقافة) ندوة  •
 . م2014 فبراير شير في م2013 العربية ثقافةال عاصمة

 جيل مركز (العممي البحث ومناهج العولمة) لمؤتمر العممية المجنة عضو  •
 أبريل 27-25 ، لبنان -بيروت ، األمريكية إريس وجامعة العممي البحث
 . م2014

 17 (وآفاقيا العربية المغة واقع) لندوة االستشارية العممية المجنة عضو •
 . الجزائر تبسة جامعة م2014 ديسمبر

 :الرسمية الدبموماسية المهام

 لممشاركة ، بغداد إلى الميبية الثقافة لوزارة الثقافي الدبموماسي الوفد مستشار *
 فبراير شير في م2013 العربية الثقافة عاصمة ببغداد االحتفاء ختام حفل في

 .م2014

 :والتكريم التشريف

 .م2014 أبريل 5 ليبيا – طرابمس صحيفة من تكريم شيادة •

 والعموم والثقافة لمتربية العربية والمنظمة العراقية الثقافة وزارة من تكريم شيادة •
 .م2013 نوفمبر شير (ألكسو)

 .م2013 ديسمبر 18 ليبيا – المدني والمجتمع الثقافة وزارة من تكريم شيادة •



 المتحدة اإلمارات – دبي العربية لمغة الدولي المجمس من تكريم شيادة •
 .م2013 مايو11

 أبريل 6 ، تونس  قرطاج بجامعة لمغات العالي المعيد من تكريم شيادة •
  م2013

 17 ، األردنية بالجامعة اآلداب بكمية العربية المغة قسم من تكريم شيادة •
 م2012 أكتوبر

  .م2009 مايو 18 الميبي العربية المغة مجمع من تكريم شيادة •
 


