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 أواًل/ بيانات شخصية:
 ليبي.الجنسية:  -م، طرابلس17/2/1961 تاريخ الميالد ومكانه: -نوري أحمد محفوظ عبيريداالسم: 

 أستاذ. الدرجة العلمية:، أستاذ جامعي المهنة:متزوج،  لة االجتماعية:الحا

 ثانيًّا/ المؤهالت والشهادات العلمية:
  )قسم اللغة العربية، شعبة الدراسات األدبية، كلية دار العلوم، شهادة اإلجازة الدقيقة )الدكتوراه

 م، بمرتبة الشرف األولى.2005جامعة المنيا، جمهورية مصر العربية، 
 مركز البحوث واالستشارات، جامعة طرابلس، يشهادة دورة تدريبية في التخطيط االستراتيج ،

 م.2016

 ثالًثا/ الوظائف والمهام:
  م(.1994-م1986والدراسات اإلسالمية بالمرحلة الثانوية )أستاذ اللغة العربية 
 ( ،إلى الوقت -م 1999عضو هيئة تدريس بقسم اللغة العربية، كلية اللغات، جامعة طرابلس

 الحاضر(.
  م(.1/10/2013 -م11/2011)رئيس قسم اللغة العربية بالجامعة المفتوحة، طرابلس 
 م(.10/2013/-م11/20011، جامعة طرابلس)نات بكلية اللغاترئيس قسم الدراسة واالمتحا 
 (10/2/2015-م1/10/2013وكلية اللغات، جامعة طرابلس.)م 
 (1/10/2018-م11/2/2015عميد كلية اللغات، جامعة طرابلس.)م 
  إلى الوقت الحاضر(.-م2020 /9)عميد كلية اللغات، جامعة طرابلس 
 .عضو مؤسس لمجلس خبراء سوق الجمعة، طرابلس 
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  للجمعية الليبية األندلسية.عضو مؤسس 
 ،م2016عضو اللجنة العليا الحتفالية الذكرى الستين لتأسيس جامعة طرابلس 
  األستاذ( الصادرة عن نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس.)×ُمدقق لغوي بمجلة 
 يط، ُمدرب بدورات )معالجة األخطاء اللغوية الشائعة في كتابة التقرير العلمي(. بمعهد التخط

 طرابلس.
 رابًعا/ المشاركات العلمية:

  م.1999التاريخ اإلسالمي وأزمة الُهوية، جمعية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، ليبيا، مؤتمر 
 ،م. 2008مؤتمر إسهام العلماء المسلمين في الحضارة العالمية، كلية دار العلوم، المنيا، مصر 
  ،م.2010جامعة إربد، األردن، مؤتمر قضية المنهج في اللغة واألدب والنقد 
  ،م.2010مؤتمر السنة النبوية مصدر المعرفة وأساس الوحدة، الجامعة اإلسالمية، وماليزيا 
  ،م.2012ندوة اللغة العربية الواقع والمأمول، قسم اللغة العربية، كلية اللغات، جامعة طرابلس 
 م.2012ردن، مؤتمر جماليات التناص في األدب العربي، جامعة آل البيت، األ 
  ،م.2012مؤتمر أسلمة العلوم من منظور متعدد، جامعة الشافعية اإلسالمية، جاكرتا،أندونسيا 
  ،م.2013مؤتمر اللغة العربية في خطر، المجلس الدولي للغة العربية، دبي 
  ،م.2014المؤتمر العالمي للحضارة العربية والدراسات اإلسالمية، ماليزيا 
  م.2016التخطيط االستراتيجي، مركز البحوث واالستشارات، جامعة طرابلس، دورة تدريبية في 
  ،م.2016ورشة عمل معد ِّي ومدربي ِّ المعلمين في المرحلة االبتدائية، اليونيسف، سوسة، تونس 

 خامًسا/ النتاج العلمي:
 األعيان(. وفيات) ابن خل ِّكان في عرض تراجم كتابه أسلوب 
  ،ابن خل ِّكان أنموذًجا.ظاهرة الكتَّاب الشعراء 
 العربي. بكتب الوفيات في األد 
 .المنهج التوثيقي عند المؤلفين العرب القدامى، كتب التراجم أنموذًجا 
 .أدب الحوار في التراث النبوي وآفاقه 
 .جماليات التناص الخارجي في قصيدة البردة للبوصيري 



3 
 

 .صورة األوربي في أدب أسامة بن منقذ 
 وكي ودوره في حركة الترجمة.ديوان اإلنشاء الممل 
 .التواصل المعرفي بين علماء الشرق اإلسالمي وغربه، دوافعه ومظاهره 
 .من صور النقد الساخر في المنام الكبير للوهراني 
  :اإلشراف على العديد من الرسائل الجامعية العلمية ومناقشتها، وتقيميها بكل من جامعات

اديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور، وكلية الدعوة طرابلس، الزاوية، الجبل الغربي، واألك
 اإلسالمية بطرابلس(. 

 سادًسا/ أرقام وعناوين التواصل:
  بريد جامعة طرابلس/ ليبيا. 13436صندوق بريد 
 218915812238+: الواتس آبو  الجوال  
  :البريد االلكتروني.Nuriabirid@gmail.com 
  :البريد االلكتروني الجامعيn.abirid@uot.edu.ly 
 Nuri Abireaad: Facebook. 
  :218915812238+تيليجرام Nuri Abered 
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