السرية العلمية

 .1البيانات الشخصية:

 االسم :حممود فتح هللا أمحد الصغري.
 مكان امليالد وتارخيهَ :ودَّان ـ ـ ليبيا 1791م.

 احلالة االجتماعية :متزوج وأب خلمسة أوالد.
 الوظيفة احلالية :أستاذ جامعي.
 الدرجة العلمية :أستاذ.
 العنوان :قسم اللغة العربية  -كلية اللغات  -جامعة طرابلس.
 االتصال:
m.alsgeer@out.edu.com
mah1975moud@yahoo.com
+912-79-5117516 

 .9التعليم واملؤهالت:

 دكتوراه يف اللسانيات العربية التطبيقية من جامعة الريموك باألردن عام 9119م.
 ماجستري يف اللسانيات العامة من جامعة طرابلس بليبيا عام 1777م.
 ليسانس يف اللغة العربية والدراسات اإلسالمية من جامعة سبها عام 1776م.
 شهادة امتام املرحلة الثانوية من مدرسة سوكنة الثانوية عام 1729م.
 شهادة امتام املرحلة اإلعدادية من مدرسة فرجان االبتدائية اإلعدادية عام 1726م.
 شهادة امتام املرحلة االبتدائية من مدرسة فرجان االبتدائية اإلعدادية عام 1721م.

 .6خربات العمل:
 تدريس املقررات اللسانية لطلبة الليسانس بقسم اللغة العربية منذ سنة 9111م.

 تدريس مقرر الصوتيات واملعجم واملدارس اللسانية لطلبة املاجستري منذ سنة 9111م.
 تدريس مقرر الصوتيات وعلم املصطلح لطلبة الدكتوراه منذ سنة 9115م.
 أشرف على عدد من رسائل املاجستري ،منها:

 اللغة الفوالنية وتأثري اللغة العربية فيها ،ماجستري0202 ،م. التنوعات الصوتية للصائت األمامي املتسع الطويل يف العربية ،ماجستري0202 ،م. االستدراك املعجمي يف التكملة والذيل والصلة ،ماجستري0202 ،م. أثر البيئات الصوتية على خصائص األصوات اللغوية ،ماجستري0202 ،م. ظاهرة اإلخفاء يف أصوات اللغة العربية ،ماجستري0202 ،م.-

اإلبدال الوظيفي يف أصوات اللغة العربية ،ماجستري0202 ،م
املعىن يف املعاجم العربية ،دراسة يف طرائق حتديده ،ماجستري0202 ،م.
الدرس الصريف يف القاموس احمليط ،ماجستري0202 ،م.
منهج أيب عمرو الداين يف الوقف واالبتداء ،ماجستري0202 ،م.

 االنسجام الصويت وأثره يف املبىن واملعىن ،ماجستري.0202، الوظائف املعجمية وطرائق الوصول إليها يف معجم تاج العروس ،ماجستري0202 ،م. ناقش عددا من رسائل املاجستري وأطاريح الدكتوراه ،منها:
-

دالالت آيات احلقائق العلمية بني التفسري الرتاثي والتفسري العلمي ،دكتوراه0202 ،م.
الداللة السياقية للمتشاهبات اللفظية يف القرآن الكرمي ،دكتوراه0202 ،م.
ظاهرة السوابق واللواحق وأثرها يف دراسة املقطع ،ماجستري0202 ،م.
حركات العربية ونظمها ،دكتوراه0202 ،م.

 دور املشرتك اللفظي يف االتساع اللغوي ،ماجستري0200 ،م. اعرتاضات حييي بن محزة العلوي على بعض املسائل البصرية والكوفية ،دكتوراه0202 ،م. -التفكري اللساين عند أيب حامد الغزايل ،دكتوراه0202 ،م.

 .4االهتمامات واالجنازات:

 شارك يف عدد من املؤمترات والندوات والورش العلمية من بينها:

 مؤمتر :األصوات واللغة العربية ،جبامعة عنابة باجلزائر سنة0222م. ندوة :املصطلح وضبط املنهجية ،جبامعة اجلبل الغريب بليبيا سنة 0222م.-

مؤمتر :الدرس الصويت وتطبيقاته ،جبامعة آل البيت باألردن سنة 0222م.
مؤمتر :اللغة أصوات ،مبجمع اللغة العربية اللييب سنة 0222م.
مؤمتر :التبادل الثقايف واألديب ،جبامعة أفل باهلند سنة 0202م.
مؤمتر :مستقبل اللغة العربية ،جبامعة هداية هللا شريف بإندونيسيا سنة 0200م.

 ندوة :العلماء الليبيون وجهودهم يف خدمة اللغة العربية ،باملركز اللييب لألحباث سنة 0202م.كتاب بعنوان :اخلصائص النطقية والفيزيائية للصوامت الرنينية يف العربية.
 له ٌ
 له عد ٌد من البحوث املنشورة يف جمالت ودوريات علمية حمكمة ،منها:

 أثر موقع الصوت وحميطه يف طوله ،جملة البينة0202 ،م. الفصيح املتداول من ألفاظ اإلبل ،منشورات جممع اللغة العربية اللييب0222 ،م. الصوامت الرنانة غري اإلنزالقية ،جملة الباحث0222 ،م.-

وضع أعضاء النطق يف حال السكوت ،جملة كلية اآلداب0222 ،م.
العني بني توسط املتقدمني واحتكاك احملدثني ،جملة البينة0200 ،م.
فيزياء الصوت عند الفارايب يف كتابه املوسيقى الكبري،حولية جممع اللغة العربية اللييب0202،م.
امتزاج الثقافتني اهلندية والعربية وأثره يف فكر الزبيدي ،حولية جممع اللغة العربية اللييب0200،م.

 دراسة أصوات اللغة العربية وتدريسها يف ليبيا،منشورات املركز اللييب لألحباثوالدراسات0202،م.
 النهوض باللغة العربية ملواكبة التطور بتيسريها معجميا ،منشورات جامعة هداية هللا شريف0202م.
 اإلبدال الوظيفي يف اللغة العربية من منظور لساين ،جملة اجلامعة0202 ،م. مباحث التشكيل الصويت عند ابن جين ،جملة كلية اآلداب0202 ،م. التفكري الصومتي يف الرتاث اإلسالمي ،جملة اللسان املبني0202 ،م. ألقى جمموعة من احملاضرات العامة والدروس العلمية يف عدة مراكز ومدارس ومساجد.
 أُسندت إليه بعض املهام العلمية مما يقع يف جمال ختصصه منها:
 -رئيس اللجنة العلمية للمؤمتر العلمي :النخلة يف الثقافة العربية.

 عضو اللجنة العلمية للمؤمتر الدويل الرابع لألصوات. عضو يف جلنة إعداد مناهج مرحلة التعليم األساسي والثانوي بوزارة التعليم. -عضو جلنة التحكيم يف عدة مسابقات علمية وثقافية.

 عضو جلنة التعليم الديين بوزارة التعليم. مدير مشروع :مهم اجلفرة لتحفيظ القرآن الكرمي.-

املنسق العام للجنة معجم األكادمييني الليبيني مبجمع اللغة العربية اللييب.
حمرر يف مدونة املعجم التارخيي باحتاد اجملامع اللغوية.
مدير خمرب النطق والدراسات الصوتية.
عضو اللجنة املشرتكة بني وزارة التعليم وجممع اللغة العربية.

 املهام اإلدارية:

 عميد كلية الرتبية سابقا. املتحدث الرمسي باسم جامعة طرابلس سابقا.-

منسق الدراسات العليا بقسم اللغة العربية سابقا.
منسق اجلودة بقسم اللغة العربية سابقا.
رئيس جلنة املوارد الذاتية جبامعة طرابلس سابقا.
عضو يف جلنة حكماء بلدية قصر بن غشري سابقا.

 .2املهارات:

 مهارة التحليل الفيزيائي لألصوات اللغوية على خمترب الكالم احملوسب ).)CSL
 مهارة التحليل اإلحصائي على برنامج ).(SPSS
 مهارة استخدام احلاسوب ((ICDL
 مهارة استخدام اسرتاتيجيات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
 مهارة العمل على مدونة املعجم التارخيي.

 مهارة استخدام تطبيقات التعليم االفرتاضي.
 مهارة اخلطابة.
 مهارة العمل الدبلوماسي.

