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 الموضوع : السيرة الذاتية 

   .صالح سليم عبد القادر الفاخري   :  االسم 

 ليبيا مكان الميالد : محروقة. 

 م. 1/1/1957تاريخ الميالد : 

 119570169159الرقم الوطني: 

 أوال: المؤهالت العلمية :  

العربية    -1 اللغة  قسم  من  والتربية  اآلداب  في  الليسانس  اإلسالمية  درجة  كلية    –والدراسات 

 م بتقدير عام جيد جدا.  1984جامعة سبها عام   –التربية 

في الدراسات اللغوية من كلية التربية / جامعة طرابلس ) الفاتح سابقا    الدراسات العليادبلوم    -2

 م بتقدير عام جيد جدا.  1985عام ( 

) الفاتح سابقا (  جامعة طرابلس    –درجة الماجستير في الدراسات اللغوية من كلية التربية    -3

 ربية.  الصوتية في اللغة الع  م بتقدير عام ممتاز على بحث عنوانه الداللة1987عام 

بتاريخ    -4  ) سابقا  الفاتح   ( طرابلس  جامعة  اللغات  كلية  من  اللسانيات  في  الدكتوراه  درجة 

 لية وتطبيقاتها في اللغة العربية. م بتقدير عام ممتاز على بحث عنوانه نظرية الحقول الدال1993

 ثانيا: الدورات :  

اإلنج - اللغة  في  واال دورة  العلمية  المادة  وتجميع  والمراجع  ليزية  المصادر  على  طالع 

جامعة طرابلس وذلك لمدة    –المتعلقة بأطروحة الدكتوراه التي تم تسجيلها بكلية اللغات  

 م.   1992 – 1991في المملكة المتحدة عامي سنتين 

 العلمية :   الدرجات: ثالثا

   م.  1985عام معيد في قسم اللغة العربية  -1

 م. 28/04/1987الماجستير بتاريخ محاضر مساعد بعد الحصول على  -2

 م. 1991/ 23/12محاضر بتاريخ  -3

 م. 23/12/1994أستاذ مساعد بتاريخ  -4

 م. 23/12/1998أستاذ مشارك بتاريخ  -5

 م. 23/12/2002يات والداللة بتاريخ نأستاذ اللسا  -6

 رابعا: المهام العلمية واإلدارية  

ال   عضو   -1 التعليم  بمرحلة  للمناهج  العليا  والمتوسط اللجنة  اللغة    ساسي  مناهج  لجنة  ورئيس 

 م 1998بالمركز الوطني للبحوث التربوية للمناهج منذ العام العربية 
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كفاءة    -2 رفع  بمعاهد  العربية  اللغة  تخصص  ومنسق  المعلمين  كفاءة  رفع  مناهج  لجنة  عضو 

 م.  2002م وحتى العام 1994طرابلس منذ العام  –المعلمين 

ا  -3 الدراسات  العربية  لمنسق  اللغة  بقسم  عامي    –عليا  بين  ما  طرابلس  جامعة  اآلداب  كلية 

 م. 2008و  2002

رهونة ما بين  ت  -جامعة المرقب    –كلية اآلداب    -منسق الدراسات العليا بقسم اللغة العربية    -4

 م. 2007و  2003عامي 

 م. 2008و  2006جامعة طرابلس ما بين عامي  –مدير مكتب الدراسات العليا بكلية اآلداب  -5

في    -6 السماء  لجنة  العام  عضو  منذ  الليبي  العربية  اللغة  بمجمع  االقتصادي  م  2008النشاط 

 وحتى اآلن.  

 م 2007تراث بمجمع اللغة العربية الليبي منذ العام مدير مكتب الدراسات وال -7

   ة العربية على الشبكة العنكبوتية ومقره مكة المكرمة. عضو عامل بمجمع اللغ   -8 

 عضو عامل بمجمع اللغة العربية الليبي  -9

 م. 2008عضو اللجنة التأسيسية عن ليبيا لجمعية اللسانيين العرب منذ العام  -10

 م.  2015وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ ديسمبر  -11

 م 2016التسييرية لجمعية الدعوة اإلسالمية منذ يناير  رئيس اللجنة -12

 

 

 خامسا: المؤتمرات والندوات العلمية الدولية التي شاركت فيها: 

م،  2007نوفمبر     14-  13  -12الدرس الصوتي واللغة العربية أيام  المؤتمر الدولي الول :    -1

مختار   باجي  :     –بجامعة  عنوانه  ببحث  فيه  شاركت  الجزائر  الصوات  عنابة  مخارج   (

 وصفاتها بين المتقدمين والمحدثين (. 

العلمي وتوحيده  صوغ  ندوة    -2 الليبي    –المصطلح  العربية  اللغة  طرابلس في شهر    –بمجمع 

أكتوبر وكنت رئيسا للجنتها التحضيرية ، وشاركت فيها ببحث عنوانه صوغ المصطلح العلمي  

 بين غرابة اللفظ وغموض الداللة.  

الردن في اللغويات    –المؤتمر الدولي الول لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة أل البيت    -3

م ، شاركت    2008  –نوفمبر    8  –  7  –  6عربية أيام  : الدرس الصوتي وتطبيقاته على اللغة ال

 العربية.   الكلمةت الصوتية في بنية والتبدالفيه ببحث عنوانه : الوظائف الفونيمية والمورفيمية  

اللسانيات    -4 في  الثالث  الدولي  بحث    –م  2009أكتوبر    –  22  –  21  الملتقى  وحدة  تنظيم 

بها   المتصلة  المعرفية  اإلنسانية    –اللسانيات والنظم  والعلوم  اآلداب    –جامعة صفاقس    –كلية 

 تونس ، شاركت فيه ببحث الوحدات الصرفية وقيمها الداللية في العربية. 



3 
 

يات  في اللغو الردن    –آل البيت  المؤتمر الدولي الثاني لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة    -5

ببحث  2010نوفمبر    3  –  2  –  1أيام   فيه  شاركت  والتصنيف    –عنوانه  م،  المعاني  معاجم 

 المخصص لبن سيدة نموذجا.   –الحقلي لأللفاظ 

 الكتب والبحوث العلمية المنشورة :  سادسا: 

 الكتب المنشورة :   -1

 ) وهو رسالة ماجستير (. أ. كتاب الداللة الصوتية في اللغة العربية 

 يف العربي؛ الجزء الول تصريف الفعال والمصادر والمشتقات.ب. كتاب علم التصر 

 ج. ثالثة كتب في النحو لطلبة شعبة اللغة العربية بمرحلة التعليم المتوسط. 

 ة العربية بمرحلة التعليم المتوسط. د. ثالثة كتب في الصوتيات والصرف لطلبة شعبة اللغ

 ه. كتاب علم المعاني لطلبة السنة الثانية بشعبة اللغة العربية بمرحلة التعليم المتوسط. 

 :    البحوث المنشورة -2

الم كفاية  في  الداللية  الحقول  الأ.  البن  العدد   –جدابي  تحفظة  اإلسالمية  الدعوة  كلية  مجلة 

 السادس عشر. 

مجلة كلية الدعوة اإلسالمية    –ب. أسلوب الشرط في ضوء نظرية العامل ونظرية تشومسكي  

 العدد السابع عشر. 

 مجلة كلية الدعوة اإلسالمية العدد الثامن عشر.  –ج. العالقات الداللية عند ابن جني 

النحويين   المعنى عند  دراسة  المبين    –د.  اللسان  العربية    –مجلة  اللغة  اآلداب    –قسم    –كلية 

 طرابلس العدد الثاني.  جامعة 

القدامى والمحدثين  ـه الساكن بين  المبين    –.  اللسان  العربية كلية اآلداب    –مجلة  اللغة    –قسم 

 جامعة طرابلس العدد الثالث. 

 

 :   كتب وبحوث في طور اإلعداد والنشر: سابعا

 : الكتب -1

 لمسائل علم الداللة (. أ. علم الداللة ) دراسة وصفية تحليلية 

 ب. نظرية الحقول الداللية وتطبيقاتها في اللغة العربية ) أطروحة الدكتوراه (  

 المصطلح العلمي وتوحيده وضبط المنهجية.  ج. صوغ

 د. الوظائف الفونيمية والمورفيمية والتبدالت الصوتية في بنية الكلمة العربية. 

 :    البحوث -2

 (. الداللة عند الصوليين ) مقاربة لسانية تراثية لتحليل الخطاب أ. 
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 ب. تدريس اللغة العربية في الجامعات لغير المختصين بين غياب الهداف وهزلية الطرح. 

   ج. المجال الداللي للحدث بين ابن جني والدرس الداللي الحديث.


