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 المؤهالت العلمية :

،من كلية اآلداب  شهادة اإلجازة الدقيقة )الدكتوراه( في النقد األدبي •

  م.2012بجامعة طرابلس  سنة 

  شهادة اإلجازة العالية )الماجستير (في اللغة العربية وآدابها ،تخصص أدب

 م.2000(سنة عربي حديث ،من كلية اللغات  بجامعة طرابلس )الفاتح سابقا 

  من كلية و النقد في األدب العربي الحديث  الدراسات العليا دبلومشهادة

 اللغات بجامعة طرابلس )الفاتح سابقا( .

  شهادة الليسانس في اللغة العربية والدراسات اإلسالمية من كلية التربية

 ) انتساب (.م .1986،جامعة طرابلس )الفاتح سابقا(

  تخصص لغة عربية وتربية إسالمية من معهد إجازة التدريس الخاصة،

 م .1981سكينة بنت الحسين للمعلمات بطرابلس 

 التسلسل الوظيفي :

عينت مدرسة مصنفة للغة العربية والتربية اإلسالمية لمرحلة التعليم  •

 م. 2000 -م 1981رة التعليم بطرابلس األساسي ،بوزا



لغة العربية مادة اللانتقلت إلى التعليم العالي عضو هيأة تدريس  •

بالمعهد العالي للمهن الشاملة )الشموخ( على درجة محاضر مساعد اعتبارا 

 م.3/12/2000من 

عينت عضو هيأة تدريس بجامعة طرابلس )الفاتح سابقا( بكلية التربية  •

 م.13/6/2006قصربن غشير على درجة محاضر اعتبارا من 

لتربية قصر بن غشير في كلفت برئاسة قسم العلوم الشرعية بكلية ا •

 .2007-م2006العام 

انتقلت إلى كلية التربية طرابلس ،بجامعة طرابلس ،عضو هيأة  •

 م.2008تدريس منذ العام 

أسند إلي وظيفة منسق النشاط في قسم اللغة العربية و الدراسات  •

 اإلسالمية بكلية التربية طرابلس .

 التدريس :

أدب  –األدب اإلسالمي  –أسند إلّي تدريس المواد )األدب الجاهلي  •

 –أدب الدول و اإلمارات  –أدب العصر العباسي  –العصر األموي 

مدخل  –األدب المقارن  –النقد الحديث  –النقد القديم  –األدب الحديث 

 م .2020حتى 2006( من إلى علم البالغة 

 :ركت بها المؤتمرات العلمية والندوات التي شا •

شاركت في دورتي تطوير المناهج التعليمية وإعداد المعلم المنعقدة     •

بطرابلس تحت إشراف وزارة التعليم )اللجنة الشعبية 

 م.87م،86للتعليم(سنة

شاركت في الحلقة الدراسية العربية لتطوير مناهج التعليم التي نظمها  •

 م.6/6/2002تاريخ العربي للتعليم التقني المنعقدة بطرابلس ب االتحاد

شاركت في مؤتمر الرواية تحت عنوان)حضور التاريخي في الرواية  •

)التاريخي في رباعية الخسوف للروائي إبراهيم  الليبية( بورقة معنونة

 الكوني(المقام بمركز جهاد الليبيين )سابقا(بطرابلس .

شاركت بالحضور في مؤتمر عن ) نقد النقد في الرواية العربية(بقراءة  •

قدية عنونتها )توظيف األسطورة في الرواية العربية المعاصرة (المنعقد ن

 م.  2009بجامعة مصراتة بمدينة مصراتة 

شاركت في حفل تأبين الشاعر علي صدقي عبد القادر بورقة نقدية  •

تحليلية عنونتها )قراءة في قصيدة وينسى الموت نفسه للشاعر علي 

 م. 2009صدقي عبد القادر(



نقدية عن )القصة القصيرة جدا النسوية في ليبيا ( قراءة  شاركت بورقة •

 بطرابلس . 2013تحليلية نقدية ، على هامش معرض الكتاب 

ألقيت محاضرة عن األدب المقارن عنونتها )األثر العربي في األدب  •

 م .2009الغربي(  على مسرح كلية التربية طرابلس 

الزمكان في شعر عبد شاركت بورقة نقدية تحليلية معنونة ) الذات و  •

المولى البغدادي ( في الملتقى األدبي " رحلة الثمانين " للشاعر الدكتور 

  .م 2017آلداب عبد المولى البغدادي الذي أقامه قسم اللغة العربية بكلية ا

شاركت بورقة نقدية تحليلية بعنوان ) تقنيات السرد في شعر الدكتور  •

أقامها قسم اللغة العربية و محمد مسعود جبران ( في الندوة التي 

الدراسات اإلسالمية في كلية التربية طرابلس تحت عنوان ) االستذكار و 

 م .2021-2-9استنهاض الهمم ( بتاريخ 

 اإلنجازات العلمية : •

كتاب مطبوع معنون ) الصورة الرمزية في الشعر العربي الحديث /  •

 . 2008شعر خليفة التليسي أنموذجا ( صدر عن دار قباء سنة 

كتاب مخطوط موسوم ) توظيف األسطورة في الرواية العربية  •

 المعاصرة (    روايات إبراهيم الكوني أنموذًجا .

 ة :أبحاث منشور •

بحث معنون ) االغتيال السياسي بين مسرحية يوليوس قيصر  -1 •

لشكسبير ورواية الدمية إلبراهيم الكوني ( مجلة كلية التربية ، العدد 

 م   .2012الثامن ، ربيع 

بحث موسوم )السارد في رواية سأمضي للروائي العراقي صالح  -2 •

جبار محمد خلفاوي ( مجلة السراج المنير ، العدد الثالث ، أول يوليو 

2016. 

بحث بعنوان )جدلية الواقع والتوقع في شعر عائشة إدريس المغربي  -3 •

 م ، .2016( مجلة كلية التربية العدد العاشر 

)الذات و الزمكان في قصيدة من وحي الثمانين للشاعر  بحث معنون -4 •

الدكتور عبد المولى البغدادي(مجلة اللسان المبين ، العدد الثاني عشر ، 

 م .2017ديسمبر 

بحث معنون )القصدية في قصيدة مسرح الظل للشاعر الدكتور رضا  -5 •

 . 2018جبران ( مجلة كلية اآلداب 

بحث موسوم ) العنوان في رواية همس الشبابيك للكاتب األردني  -6 •

 .2019سمير الشريف ( مجلة جامعة الزاوية 



 المعيار بحث عنونته )الرواية التفاعلية بين الرقمية و الورقية ( مجلة  -7 •

 . 2020 كلية العلوم الشرعية طرابلس

 

 

 نشاطات أخرى : •

الثقافية ) شعر وقصة ومسرح (   أعددت ونفذت العديد من المناشط -1 •

 . 2018 -2012لمسرح كلية التربية طرابلس 

نشرت قراءة نقدية للقصة القصيرة جدا )السماء تهمي(للقاص صالح  -2 •

 في صحيفة رأي اليوم اإللكترونية  . 2018خلفاوي 

نشرُت ورقة تحليلية نقدية لقصيدة )ال ممكنات ( للشاعر جمعة  -3 •

 لة جيل الدراسات األدبية و الفكرية اإللكترونية .في مج  2014الفاخري 

 أكتب القصة القصيرة جدا و الخاطرة . -4 •

 


