
 جامعة طرابلس 
 لكية اللغات / قسم اللغة العربية

 سرية علمية لعضو هيئة تدريس. 
 ـ ابليانات الشخصية :  1

ود.              عح ّمد سح اِلي ُمح  االسم : عبد الّسالم الَْهمَّ

 م 1321/  17/  77=   ـه 1131/  11/  72تاريخ امليالد :             

 الوضع االجتمايع: مزتوج، وهل ثالثة أوالد.            

ستاذ.             
ح
 ادلرجة العلمية : أ
صندوق الربيد : //  9313199011//  9372301290العنوان الشخيص : )املحمول( 

  bensaud1973@yahoo.com: الربيد اإللكرتوينالربيد املركزي طرابلس.  01572

 ـ املؤهالت العلمية :  2

  دكتوراه يف األدب العريب القديم ونقده مع مرتبةة الفةا األوم مةي  يةة دار
 ".7999العلوم، جامعة املنيا، مرص، "

  ماجستري يف األدب العريب القديم ونقده، بتقدير ممتاز مي  ية اآلداب، جامعةة
 ". 7999الزاوية، يلبيا، "

 نلصةو((، بتقةدير ماجستري يف ادلراسات الرتاثية )علم املخطوطات وحتقيق ا
 ".7911ممتاز، مي معهد ابلحوث وادلراسات العربية . القاهرة، مرص، "

  دبلوم ادلراسات العليا يف علم املخطوطات وحتقيق انلصو(، بتقدير ممتاز، مي
 ".7992معهد إحياء املخطوطات العربية. القاهرة، مرص، "

  طةرابلس، يلبيةا، ليسانس يف اللغة العربية وآدابها مةي  يةة اللغةات، جامعةة
"1335." 

  دبلوم املعلمني اخلا( )نظام اخلمس سنوات(، شعبة اللغة العربية وادلراسةات



 ".1331اإلسالمية، يلبيا، "

 ـ اإلسهامات العلمية :  3

  شةةاريف يف مراجعةةة كتةةس: )السةةرية انلبويةةة( و )القةةراءة واإلنشةةاء( لطةةالب
 م.  7997اثلانويات اتلخصصية بليبيا، 

 ّف بإعداد أسئلة االمتحان الشامل اثلالث خلرييج اجلامعات األهلية بليبيا،   ح
 . 2009ة  2008يف ختصص اللغة العربية وآدابها، العام اجلاميع 

  ،اكن عضوا يف مراجعة مفردات منهاج اللغة العربية باملدارس اثلانوية يف يلبيا
 (.   7990اعم )

  عضو جلنة مراجعة مناهج اللغة العربية بمدارس اتلعليم العام بليبيا، اعم
(7910  .) 

  7990رئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جبامعة طرابلس . 

 7915)بطرابلس بكلية ادلعوة اإلسالمية  رئيس قسم اللغة العربية وآدابها  /
 م(. 7919

  7919/   7915بطرابلس،  عضو املجلس العليم بكلية ادلعوة اإلسالمية. 

   مدير حترير جملةة "الوثةائق واملخطوطةات"، الةد تصةدر عةي املركةز الةوط
 للمحفوظات وادلراسات اتلارخيية، طرابلس يلبيا.

  عضو هيئة حترير جملة  ّية ادلعوة اإلسالمية، الد تصةدر عةي  ّيةة ادلعةوة
 . 7919/   7915اإلسالمية بطرابلس، 

  عضو هيئة حترير جملة ابلينة، الد تصةدر عةي قسةم اللغةة العربيةة بكليةة
 اللغات جبامعة طرابلس. 

 م7910حىت  عضو اهليئة االستشارية ملجلة  ية اللغات جبامعة طرابلس . 

  اكن عضوا يف هيئة حترير جملة  ية اآلداب جبامعة طرابلس، يف الفرتة مةا بةني
 .  7919و  7992



  79912ة  7993أعضاء هيئة اتلدريس بكلية اللغات )مدير مكتس شؤون 
 (. 7910ة  7919، و ) (

  رسائل دكتوراه، يف جامعة  19رسالة ماجستري، و  19أكرث مي  لعى أرشا
طرابلس، واجلامعة األسمرية للعلوم اإلسالمية، ولكية ادلعوة اإلسالمية، 

 وأكاديمية ادلراسات العليا. 

 م بتدريسها يف املرحلة اجلامعّية : ـ املواد ادلراسية اليت قا 4

 .األدب العريب يف عرص اجلاهلية 

 .األدب العريب يف صدر اإلسالم وطور ب  أمّية 

 . األدب العريب يف األعرص العباسية 

 األدب املقارن 

 .)ابلالغة العربية )علم املعاين / علم ابليان / علم ابلديع 

  .حتليل انلص 

  .علم الرّصا 

 لقافية.  علم الَْعرحوض وا 

   .املدارس األدبّية 

 .مقدمة دلراسة ابلالغة وانلقد األديب 

 .انلقد العريب القديم 

 .انلقد األديب احلديث 

 .اللغة العربية لغري املتخصصني 

  .اللغة العربية للّناطقني بغريها 

 ـ املواد ادلراسية اليت قام بتدريسها يف ادلراسات العليا: 5

 انلصو(.علم املخطوطات وحتقيق  .1



 قاعة حبث. .7

 بالغّية وأسلوبّية.   مباحث .1

 كتاب قديم يف األدب.  .2

 نصو( تراثية يف األدب.  .5

 املصادر واملراجع. .9

 املطبوعة: ُكتبُه ـ  6

 م.7919نزول الغيث املنسجم يف رشح المية العجم، ادلار املالكية ببريوت،  .1

 م.7919 حتكيم العقول بأفول ابلدر بالزنول، ، ادلار املالكية ببريوت، .7

 م.7912تذكرة الطالس انلبيه بمي نسس ألمه دون أبيه، ، ادلار املالكية ببريوت،  .1

 م.7912القبور مي األشعار ، ادلار املالكية ببريوت،  لعى إخبار األخبار بما وجد  .2

 م.7912تسلية الرضير للزخمفي، ادلار املالكية ببريوت،  .5

 م.7912ببريوت، رشح معلقة انلابغة للواحدي، ادلار املالكية  .9

 م.7912قرى الضيف يف وصف أيام الصيف، ادلار املالكية ببريوت،  .2

ادلكتور ُممد مسعود جربان، أديبا ومؤرّخا، حترير وتقديم، منشورات املركةز اللية   .0
 م.  7979لألحباث وادلراسات، 

غيث األدب اذلي انسجم يف رشح المّية العجم لصالح ادليي الصفدي، حتقيق، ادلار  .3
 م.7979املالكية ببريوت، 

عحود املساّليت ) .19 يخ اهلادي بي ُمّمد سح م(،  ماٌت يف تأبينه، وبيان  1303ةة  1310الشَّ
 م. 7979فضله. مجع وحترير، ادلار املالكية ببريوت، 

ةح المحختارة )حتت الطبع( مجعية ادلعوة اإلسالمية ، طرابلس. .11 ْفَ  العي

 



 فيها بورقات حبثية، أو بعضوية جلانها العلمية:. املؤتمرات وانلدوات اليت شارك  7

املؤتمر ادلويل )إسهام العلماء املسلمني يف احلضارة العاملية(،  ية دار العلوم، جامعة  .1
 م. 7993/  1/  19ة  0املنيا بمرص، 

املؤتمر ادّلويل األّول )حنو خطة شاملة للرتاث الفكري العريب(، معهد املخطوطات  .7
 م.7919/  17/  7،  1 العربية بالقاهرة،

 م.1002 / 21 / 21 -21  ،بريوت ة،املؤتمر األول للشعر العريب، اجلامعة اللبناني .3

انلدوة العلمية األوم يف ايلوم العريب للغة العربية، )اللغة العربية، الواقع واملأمول(،  .1
 م1021/  3/  2 ية اللغات، جامعة طرابلس، 

، مي منظور متعدد( اجلامعة الشافعية اإلسالمية املؤتمر ادلويل حول )أسلمة العلوم .5
 م.1021/  7/  25 -23 أندونيسيا،  جاكرتا،

املؤتمر األديب ادلويل )وهج األدب مي عوامل اتلحرير(، جامعة اجلبل الغريب، غريان،  .6
 م. 1021/  20/  26ة  21

الشيخ عي املجاهد اللي  الشيخ سليمان ابلاروين، مجعية  انلدوة العلمية األوم .7
 م.1023/   5/  21سليمان باشا ابلاروين للثقافة والرتاث، معهد انلفط، طرابلس، 

 م.   1023/  5/  20 - 7املؤتمر اثلاين للمجلس ادلويل للغة العربية، ديب،  .8
 ،قسم اللغة العربية انلدوة العلمية األوم، مي أعالم يلبيا، الشيخ عبد السالم خليل، .2

 م.1023 / 6/  6جامعة طرابلس، 
انلدوة العلمية األوم يف ايلوم العاليم للغة العربية، )تدريس اللغة العربية يف  .20

مرحلة اتلعليم األسايس، مقتضيات الواقع، وآفاق املستقبل(، مؤسسة الشيخ الطاهر 
 م.1026/  21/  16هارون، الظهرة، طرابلس،  فندقالزاوي، 

ادلكتور ُممد مسعود جربان انلدوة اتلكريمية األوم )رحلة قلم وسرية علم،  .22
/  7/  1، طرابلسكورنثيا، فندق أديبًا ومؤرًّخا(، مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي، 

 .م 1028



انلدوة اتلكريمية اثلَانية )املؤّرخ ابلّحاثة عّمار ُممد جحيدر، سرية وعطاء(، مؤسسة  .17
  .م 1028/  7/  27، طرابلسالشيخ الطاهر الزاوي، قاعة وزارة السياحة، 

 املنشورة يف املجالت وادلورّيات :  هأحباثمن .  8

رشح املرزويق لقافّية تأبّط رّشا، جملّة  ية ادلعوة اإلسالمية بطةرابلس،  .1
 م.1998/  15العدد 

رشح معلقة انلابغة اذلبياين أليب احلسي الواحدي ة تقديم وحتقيةق ة ،   .7
جملةةة الوثةةائق املخطوطةةات، املركةةز الةةوط  للمحفوظةةات وادلراسةةات 

 م .2002ة  2001/  18ة  17اتلارخيية، طرابلس يلبيا، العدد 

مي أعالم قسم اللغة العربية الراحلني )ُممد عثمان يلع(، جملة اللسان  .1
 م . 2002/  1ابلس ، العدد املبني، طر

ألفية املرزويق ة ألفّية الوفةاة ة ، جملةة  يةة اآلداب جبامعةة طةرابلس،  .2
 م .  2003/  2العدد 

مي صور انلقد األديب يف طبقات الشةعراء البةي املعةزت ، جملةة اللسةان  .5
 م. 2003/  2املبني، طرابلس، العدد 

: عةرض ، كتاب )فهرسة املخطوطات( تةأيلف: مةريي عّبةودي فتةوي .2
حتليةةل، مقارنةةة، نقةةد. جملةةة الوثةةائق واملخطوطةةات، املركةةز الةةوط  

/  20ة  19للمحفوظات وادلراسات اتلارخيية، طةرابلس يلبيةا، العةدد 
 م . 2004ة  2003

مي أعالم قسم اللغة العربية الراحلني ) ادلواكِل ُممةد نرصة ( ، جملةة  .0
 م .2004/  3اللسان املبني ، طرابلس ، العدد 

األستاذ عبد السالم ُممد هارون وجهوده يف حتقيق املخطوطات . جملةة  .3



الوثائق واملخطوطات ، املركز  الوط  للمحفوظات وادلراسات اتلارخيية، 
 م .    7999ة  7995/  22ة  71العدد 

. اهتمام خلفاء ب  مروان بانلقد األديب ، جملّةة  يةة ادلعةوة اإلسةالمية  3
 م . 2005/  22بطرابلس، العدد 

لية تأبط رشا بفح أيب يلع املرزويق ة نقد وتوجيه ة ، جملة معهد  19 َفضَّ . مح
 م .  2005/  49املخطوطات العربية بالقاهرة ، املجدل 

. ظواهر لغوية يف بعض أعمةال أيب يلع املةرزويق ، حويّلةة جممةع اللغةة  11
 م .  2008/  6العربية بليبيا ، العدد 

جلةار ا  الّزخمفةي ة تقةديم وحتقيةق ة جملةة معهةد  . تسلية الرّضير 17
 م . 2008/  52املخطوطات العربية بالقاهرة ، املجدل 

. حايج خليفةة وكتابةه كشةف الظنةون ، جملةة  يةة اآلداب جبامعةة  11
 م . 2008/  7طرابلس ، العدد 

يف يف وصف أيام الّصيف البي رّيان احلل  ة تقديم وحتقيق 12  . قيَرى الضَّ
 م .7919/  0ة ، حويلة جممع اللغة العربية بليبيا ، العدد 

. صدى حروب الةردة يف الشةعر العةريب ، جملّةة  ّيةة اللغةات جبامعةة  15
 م .  7911ة  7919/  5طرابلس ، العدد 

. املعارضةةات الشةةعرية عنةةد شةةويق ، قةةراءة يف معارضةةتيه للبوصةةريي  19
 م 7917ة  7911/  9بلس ، العدد واحلرصي، جملّة  ّية اللغات جبامعة طرا

. رشح المّية العجم جلةالل ادليةي السةيو  ، تقةديم وحتقيةق . جملةة  12
الوثائق واملخطوطات ، املركز الةوط  للمحفوظةات وادلراسةات اتلارخييةة ، 

 م.    7917/ 72العدد 



. منهج ابي املعزت يف إبراز عنارص الشخصية األدبيةة مةي خةالل كتابةه  10
لشعراء املحدثني ( ، جملّة  ية ادلعوة اإلسالمية بطرابلس، العدد )طبقات ا

 م.7911/  72

. جهود ادلكتور ُممةد مسةعود جةربان يف حتقيةق الةرتاث، جملةة معهةد 13
 م .7913/  91املخطوطات العربية بالقاهرة ، املجدل 

عحود املساّليت، نظرات يف سريته وأطوار حيات79 ه، . الّشيخ اهلادي بي ُمّمد سح
 م. 7913جملة جممع اللغة العربية اللي ، 

****** 

 


