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   سالمة صالح محمد العمامي.:     االسم

 مساعد. أستاذ ة:الرتبة العلمي  
 م.8/4/1970  طبرق :  مكان وتاريخ الوالدة 

 (2، عدد األطفال )مطلقة: الحالة االجتماعية
 .: اإلسالمالديانة

 ليبية. :  الجنسية
 طبرق. ، جامعة طبرق ، دولة ليبيا:    العنوان

( 00218922998653هاتف محمول )ة وآدابهــا، كلية اآلداب، قسم اللغة العربي  
،00218911571569   

 ( ال يوجد): فاكس
 ly.edu..tu@y.amamalmas         البريد اإللكتروني:  

@gmail.comSalmanoor848 
 المؤهالت العلمية: 

 ممتاز بتقدير  1990لغة عربي ة ، عام  دبلوم
 س لغة عربية، جامعة عمر المختار، بتقدير عام ممتاز.ليسان

 دبلوم دراسات عليا، جامعة بنغازي، بتقدير ممتاز. 
 . 2004عام  بنغازي،ماجستير دراسات لغوي ة  من جامعة 
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بمرتبة الشرف  م,  2014عام    قاهرة، كلية دار العلوم،جامعة المن  نحو وصرف وعروض  دكتوراه  
 .األولى

 :مجاالت االهتمام
رف،  واللسانيات،علم اللغة   اللغوي ة،واألصوات  والمعاجم،والقراءات القرآني ة،  العروض،الن حو والص 

 ألسلوبية. وا
 
 

ات األكاديمية واإلدارية:   الخبر

 .م1996ـــــ  1990التدريس في التعليم األساسي والمتوسط في الفترة من   -1
 . م2004إلى  1997مفتش تربوي في الفترة من   -2
 . م2006ـــــ 2005حاضر مساعد بقسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة عمر المختارم  -3
 م.2007ـــــ  2006رئيس قسم اللغة العربي ة بكلي ة التربي ة  -4
 . م2009ـــــ  2007كلية القانون جامعة عمر المختار الفترة من   عميد  -5
 م 2014ـــــ   2009كلية اآلداب طبرق محاضر متفرغ بقسم اللغة العربي ة  -6
 . م2016ـــــ  2014  طبرق محاضر بقسم اللغة العربي ة بجامعة  -7
 م. 2019، 2018، 2017رئيس قسم اللغة العربي ة جامعة طبرق األعوام   -8

 . م2017طبرق  أستاذ مساعد بجامعة -9
, إعداد البرامج والخطط الدراسية, واستحداث التخصصات, مشاريع ) في مجال  خبرات إضافية-10

 (.، في لجان التحقيق والتأديب الجامعيليف الكتب والمقرراتتأ
 _ عضو الجمعية الدولية ألقسام اللغة العربية.11
 عدة سنوات. البطنانعضو هيئة تحرير مجلة  -12
 عدة سنوات.  منسق تحرير مجلة المنبر  -13
 رئيس مؤتمر ابن جني الدولي األول.   -14
 عضو تحكيم مجلة لغة الكالم -15
 آدابها. عضو تحكيم مجلة علوم اللغة العربية و  -16
 رئيس الجمعية الليبية لعلوم اللغة العربية.  -17
 المشرف العام  لمجلة ابن منظور لعلوم اللغة العربي ة.  -18
 م. 2020. رئيس مؤتمر ابن جني الثاني 19
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 . عضو محكم مجلة أبحاث.20
 . عضو محكم مجلة دراسات.21
 المقري للدراسات اللغوية والنظرية والنطبيقية. , عضو محكم مجلة22
 . عضو محكم مجلة اآلداب واللغات والعلوم اإلنسانية. 23

ي   اإلنتاج العلم 
بعنوان:  -1 -1 واالستشهاد    بحث  جني  ودوره  الشعرباالستدالل  ابن  عند  التقعيد   "   ,في 

 م. 2017سرت  مجلة جامعة ، تحليليةإحصائية دراسة الخصائص أنموذجا 
   (نموذجاللمعري أرقدة ضجعة الموت   بين التأويل والداللةشبه الجملة )  بحث بعنوان:  -2

 م.2017غزالة  الصادرة عن دار أبيمحكم مجلة الباحث 
مجلة أبحاث كلية اآلداب وهو محّكم     والنحاة  داللة التضمن بين األصوليين )  بحث بعنوان: -3

 .2017عام   جامعة سرت ليبيا
قراءة في األساليب   مة اإلعرابية بين المنهج التأويلي والنظرية التوليديةالعال  بحث بعنوان: -4

الخامس    العربي ة. الدولي   للتفاع  المؤتمر  منصة  واللغة  مؤتة  األدب  جامعة  الحضاري  ل 
 م 2018

مؤتمر واقع اللغة العربية في  ( وهو محّكم   الدخيل المشرقي في لهجة برقة  بعنوان )  بحث  -5
 . م2018 ليبيا ول ، كلية اآلداب جامعة عمر المختارليبيا المشاكل والحل

  ،   "نموذجا.أ  كتاب سيبويه  أثر المشافهة في التقعيد في علم ضوء الخطاب   "بحث بعنوان:   -6
 م 2018 بجامعة موالي إسماعيل المغرب. الندوة الدولية

7- " بعنوان:  الكتابة اإلبداعية في مرحلة امفي تن   دور مادتي التعبير والقصةبحث  لتعليم ية 
المؤتمر العلمي واقع التعليم في المؤسسات التعليمية كلية اآلداب والعلوم المرج ، "  المتوسط

 . م.2018جامعة بنغازي  
بعنوان: -8 زاوية  "  بحث  العربي ة  اللغة  تدريس  في  الدينية  والمنارات  الزوايا  في  المتون  دور 

 م 2018 ة العربية بدبيالمؤتمر الدولي السابع للغ في  منشور, بحث "الجغبوب أنموذجا
 أثــــــــر المهاجرين األندلسيين في العلوم اللغوية واألدبية ببرقة.  " بحث بعنوان: -9

مؤتمر برقة عبر العصور كلية اآلداب    .إسماعيل بن أحمد بن زيادة هللا التجيبي  أنموذجا
 م2017المرج جامعة بنغازي، 

محكم:   -10 القر بحث  في  وبه  عنه  والمسؤول  السائل  علم  في  ضوء  في  الكريم  آن 
 م.  2018، الكتاب الدولي رسالة باحث، ةالخطاب دراسة داللي
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الدولي التعلم والتلقي في ظل السيادة اإللكترونية،  بحث مشترك بعنوان:   -11 المؤتمر 
 م 2019، المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة واقع وآفاق، األول

العربي ، بحث مشترك، -12 النحو  اللغة وموقع  الدولي األول،   فلسفة  ابن جني  مؤتمر 
 م. 2019

 م 2019الدرس النحوي بين الفلسفة والتقعيد، الندوة الدولية جامعة موالي إسماعيل  -13
 الدورات التدريبية: 

 . 2010( عام Windowsدورة )
 . 2011(، عام  ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسوب )

 .2013( عام MPAشهادة )
 . 2013عام    تنمية بشريةشهادة 

 . 2013عام  شهادة تحكيم دولي 
 
 
 
 
 

ستها:    دري
 المواد الت 

العروض،   (، فقه اللغة،4(، نحو )3(، نحو )2(، نحو )1، الّصرف، نحو )عربّيةلغة  
ريبات في اللغة البديع، تد ، علم  ب قديم، علم المعاني، علم البيان المدارس النحوية، كتا

 عاجم. واألدب، نقد قديم، لسانيات عامة، داللة وم
 


