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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: البياناث الشخصيت
  متزوج :الحالة االجتماعية     ليبي  ـــة:ــــالجنسيــــ  محمد حضين ضو بلعيد االسم رباعي:

 مركس البحوث والاصتشاراث العلميت :/الكليةمكان العمل                عضو هيئت جدريط  ة:الوظيفة الحالي     محلت الضبعت زليتن مكان اإلقامة:

ـــــم: اللغت العربيت 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  أصتاذ مشارك الدرجة العلمية:    دراصاث أدبيت ص:ـــــــالتخص   القضــ

 واللغات التي يجيدها:المهارات 
 

 

    0922854706 .الهاتف:

 ثانيًا: املؤهالث العلويت )هن األحذث إىل األقذم(:

 

 ثالثًا: املهام اإلداريت:
 جهة العمل المهام اإلدارية

 مدة العمل 

 إلى من

 1989 1985 التعليم مدير ثاهويت العلوم الطبيت وألاصاصيت والهىدصيت

 9/1989 4/1989 أماهت التخطيط صوق الثالثاء مدير الشؤون ؤلاداريت بأماهت التخطيط 

 8/1999 9/1989 التعليم مدير مدرصت ؤلاصراء للتعليم ألاصاس ي

 4/2004 2000 التعليم اإلارقب مدير اإلاعهد العالي إلعداد اإلاعلمين زليتن

 11/2008 2008 كليت اللغت العربيت رئيط قضم اللغت العربيت

 7/2010 2009 الجامعت ألاصمريت مدير ؤلادارة العامت لشؤون أعضاء هيئت التدريط

 7/2010 2009 الجامعت ألاصمريت عميد كليت اللغت العربيت

 8/2011 7/2010 كليت اللغت العربيت مدير قضم الدراصاث العليا

 4/2013 8/2011 ألاصمريتالجامعت  مدير ؤلادارة العامت لشؤون أعضاء هيئت التدريط
  

 درجة اإلتقان المهارات / اللغات 

 % 07 الحاســــــــوب

 التخصص الذقيق التخصص العام الشهادة
تاريخ احلصىل 

 عليها
 جهت احلصىل عليها

 قسن كليت جاهعت
 اللغت العربيت اللغت العربيت الدول العربيت 2007 دراصاث أدبيت عربيتلغت  الدكتوراه

 اإلاقدمت الطلليت في الشعر العربي اإلاعاصر عىوان ألاطروحت

 اللغت العربيت آلاداب زليتن هاصر 1999 دراصاث أدبيت لغت عربيت اإلااجضتير

 التمرد في الشعر الجاهلي عىوان الرصالت

 البكالوريوش 

 الليضاوطأو 
 لغت عربيت ودراصاث إصالميت

لغت عربيت 

 ودراصاث إصالميت
 اللغت العربيت آلاداب والتربيت الفاجح 1984
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 العلويت:والروابط : عضىيت اجلوعياث رابعاً 
 مقرها الجهة التابعة لها مسمى الجمعية ت

 طرابلس  عضو رابطة علماء ليبيا 1

  

 )اجملاالث العلويت والفكريت واألدبيت هرتبت حسب األهويت(: جمال االهتوام: خاهساً 
 العلوم اإلسالمية -1
 والبالغيةالدراسات األدبية  -2
 الدراسات اللغوية -3

 


