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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة األسمرية اإلسالمية

 نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

 بالجامعة األسمرية اإلسالمية

                                                                                                                  أواًل: البياًاث الشخصيت:
  زوجمت :الحالة االجتماعية  ليبي  ـــة:ــــالجنسيــــ   عبدالضالم محمد رمضان الجربي االسم رباعي:

 العلىم الشرعية مضالثة :/الكليةمكان العمل وكيل الكلية  الوظيفة الحالية:    مضالثة  مكان اإلقامة:

ـــــم: اللغة العربية ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  محاضر الدرجة العلمية:  البالغة والىقد ص:ـــــــالتخص     القضــ

 المهارات واللغات التي يجيدها:
 

 

   0926788651 .الهاتف:
 

 ثاًيًا: املؤهالث العلويت )هي األحذث إىل األقذم(:

 
 

 ثالثًا: املهام اإلداريت:
 جهة العمل المهام اإلدارية

 مدة العمل 

 إلى من

 30/8/2008 1/10/2006 كلية العلىم الشرعية مضالثة رئيط قضم اللغة العربية

 28/5/2016 1/09/2014 كلية العلىم الشرعية مضالثة وكيل الكلية

 
  

 رجة اإلتقاند المهارات / اللغات 

 % 65 الحاســــــــوب

 .اللغة العربية  .....................أخرى/

 تاريخ احلصىل عليها التخصص الذقيق التخصص العام الشهادة
 جهت احلصىل عليها

 قسن كليت جاهعت
 البالغة والىقد دار العلىم الفيىم 2014 البالغة والىقد لغة عربية الدكتىراه

 شىاهد السملكاوي من خالل كتابه البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن "دراصة بالغية ثحليلية" عىىان ألاطروحة

 اللغة العربية آلاداب والعلىم اإلارقب 2005 البالغة والىقد لغة عربية اإلااحضتير

 ثحقيق الجسء ألاول من كتاب دالئل ؤلاعجاز لعبد القاهر الجرحاوي "دراصة وثحقيق" عىىان الرصالة

 البكالىريىش 

 أو الليضاوط

اللغة العربية والدراصات 

 ؤلاصالمية
 اللغة العربية آلاداب والعلىم اإلارقب 1998 اللغة العربية
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 : خرباث التذريس:رابعاً 

 المكان الجهة المستوى المقررات التي تم تدريسها ت

 مضالثة كلية العلىم الشرعية مضالثة ألاول  ة(علم اإلاعاوي )بالغ 1

 مضالثة كلية العلىم الشرعية مضالثة الثاوي علم البيان )بالغة( 2

 مضالثة كلية العلىم الشرعية مضالثة الرابع بالغة إعجاز القرآن 3

 مضالثة كلية العلىم الشرعية مضالثة الرابع بالغة الحديث الىبىي  4

 مضالثة كلية العلىم الشرعية مضالثة الثالث علم ألاصلىب 5

  كلية العلىم الشرعية مضالثة علم العروض ألادب الجاهلي 6

  كلية العلىم الشرعية مضالثة اللغة العربية العامة ألادب ألاهدلس ي 7

    الىقد الحديث -الىقد القديم 8

 
 : املؤلفاث والبحىث املٌجزة:خاهساً 

 النشرجهة  سنة النشر عنوان البحث ت

 17مجلة الجامعة ألاصمرية العدد  2012 الحديث الىبىي ألاصل الثاوي من أصىل الاحتجاج البالغي "دراصة بالغية" 1

 
 : عضىيت اللجاى العلويت:سادساً 

 الجهة مسمى اللجنة ت
 فترة عمل اللجنة

 إلى من

 31/7/2115 1/9/2114 كلية العلوم الشرعية رئيس لجنة المعادالت 1

 28/5/2115 1/9/2115 كلية العلوم الشرعية رئيس لجنة المعادالت 2

 
 : األومست واجلىائز والشهاداث:سابعاً 
 جاهعت الفيىم -جوهىريت هصر العربيت -2114شهادة تقذير في عيذ العلن السابع ديسوبر -1

 
 : جمال االهتوام )اجملاالث العلويت والفكريت واألدبيت هرتبت حسب األهويت(:ثاهٌاً 

 بالغت إعجاز القرآى.-1

 بالغت الحذيث النبىي-2

 الشعر العربي القذين والحذيث-3

 الوخطىطاث العربيت في اللغت العربيت-4

 األدب الوقارى.-5

      

      م.2116/ 22/15تاريخ تعبئة النموذج:   

  


