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 الخبرة العملية:

في  قسم اللغة العربية ق اللغة العربية فيومنس  كلي ات وأقسام الجامعة، غة العربية في  لل   أستاذ جامعي   •
 طرابلس لبنان – جامعة طرابلس

 كلية ادارة االعمال.    -كلية اآلداب والعلوم االنسانية  -كليات الشريعة والدراسات االسالمية 

 .إىل اآلن 2017 – 2016من العام الدراسي 

 (الجامعية )عمل حر  طاريح األفي مدقق لغوي  •

 ىل اآلنإ 2007من          

 طرابلس لبنان –حمد سليم الحمصي في الكتب واألطاريح الجامعية في مكتب الدكتور أ ق لغوي  مدق   •

  2007ىل إ 1997من          

 لبنان - عكار –المشرف التربوي العام لثانوية نور الهدى  •

 إىل اآلن 2016 -2015 من العام الدراسي          

 لبنان  -عكار –المنسق العام للغة العربية والفلسفة في ثانوية نور الهدى  •

 إىل اآلن 2010-2009 من العام الدراسي          

 لبنان  -عكار –المرحلة المتوسطة في ثانوية نور الهدى  –ستاذ للغة العربية أ •



 م2009-2008ىل إ 2003-2002 من العام الدراسي          

 لبنان  -طرابلس – صالح االسالميةالمتوسطة في ثانوية اإلالمرحلة  –ستاذ للغة العربية أ •

 م2002-2001ىل إ م1998-1997من العام الدراسي         

 الدراسة: •
 تقدير ممتاز –دكتوراه في الفقه االسالمي المقارن  -

 الفقه اإلسالمي  وأصول الدين() مدارك النكفير في  م2017 -جامعة طرابلس         

 تقدير جيد جدا –ماجستير في الفقه االسالمي المقارن  -

 م2014 – جامعة طرابلس       

 تقدير حسن – جازة في اللغة العربية وآدابهاإ -

 م2001-2000 -قسم اللغة العربية وآداهبا –كلية االداب والعلوم االنسانية  –اجلامعة اللبنانية         

 اد جد  تقدير جي   –جازة في الشريعة االسالمية إ -

 م1999-1998 -جامعة طرابلس        

 المواد  ال تي در ستها: •
 " 3" "2" "1النحو " -

 قسم اللغة العربي ة . –الدراسات اإلسالمي ة العليا  –كلي ة الشريعة والدراسات اإلسالمي ة  
 الصرف -

 قسم اللغة العربي ة –كلي ة الشريعة والدراسات اإلسالمي ة  
 الل غة العربي ة -

 كلي ة الرتبي ة –كلي ة إدارة األعمال 
 تصحيح األساليب العربي ة -

 كلي ة الشريعة "مرحلة الدكتوراه".
 صناعة الكتابة -

 كلي ة الرتبية –عمال األإدارة كلي ة  –كلي ة الشريعة 



 
 والل هجات فقه اللغة -

 العربي ة اللغة قسم
 أصول النحو  -

 العربي ة اللغة قسم
 التطبيقات النحوي ة -

 العربي ة اللغة قسم
 إعراب القرآن الكريم -

 العربي ة اللغة قسم
 دراسة لغوي ة من نصوص القرآن والحديث -

 العربي ة اللغة قسم
 .البياني  في القرآن الكريماللغة العربي ة واإلعجاز  -

 دبلوم التفسري
 در ست العديد من الكتب اللغوي ة والشرعي ة يف مراكز تربوي ة وعلمي ة يف مدينة طرابلس. •
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