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 د الجفائريّ خيريّة خليفة محمّ  :مـــــــــــاالس

 .م 1914 / 1 / 1 :تاريخ امليالد

 .)ليبيا / طرابلس(: حمل امليالد

 . / طرابلس( عين زارة): حمل اإلقامة

  ةاحلال
 
 .جةمتزوّ : ةاالجتماعي
 
 
 ةالعربيّ قسم اللغة  تربيةة الكليّ  طرابلسجامعة : ائمعنوان العمل الد

 والّدراسات اإلسالميّة.

 
 
 Kherya1.1.1964@gmail.com :الربيد االلكرتوني

K.Gfaeri@uot.edu.ly           
  ات اهل

 
 1812101: الشخصي

 

  
قسم اللغة العربيّة )تخّصص  اللغة من فيكتوراه دّ درجة ال -1

كليّة العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة  -تونس :ةجامع يات(اللسان

 م بتقدير مشّرف.   2812

 
 
  ةسرية ذاتي

 
 
 ةاملؤهالت العلمي
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 الكريم القرآن يف الداّلليّة احلقول   : عنوان األطروحة

 " منوذجاأ االنفعاليّة األحداث حقل ألفاظ "

من قسم اللغة العربيّة )تخصص  اآلداب فيماجستير درجة ال -2

بتقدير ممتاز،  م2884ة اآلداب كليّ  -طرابلس جامعة  اللغويات(

 مع التّوصية بطبع الّرسالة على نفقة الجامعة .

 " واللغويني القراء بني الكريم القرآن يف السور فواتح " عنوان الرسالة:

  حتليلية وصفية دراسة
 .م بتقدير )ممتاز(1991-1991 بكليّة اآلداب دبلوم الدراسات العليا

راسات من قسم اللغة العربيّة والدّ  اآلداب فيليسانس درجة ال -1

 بتقدير جيد. م . 1998 مفتوحةجامعة الال -اإلسالمية 

 بتقدير جيد جدا.  م1904 معهد جميلة اإلزمرلي –دبلوم خاص  -4

 
 
 

 .م2884-م1904 طرابلس -األساسيّ بمرحلة التّعليم  ةسمدرّ  -

 طرابلس -المعهد العالي ابن منظورمساعد ب محاضر -

 .م.2880 -م2884
 –محاضر مساعد بمجمع الشيخ مختار حورية للقراءات  -

 .م.2880 -م2884طرابلس 
جامعة  -اإلعدادي–بكلية الطب  متعاون مساعد محاضر -

 م.2880طرابلس 

 
 
 ةاخلربات العلمي
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جامعة  – جنزور بكلية التربيةمتعاون محاضر مساعد  -

 م.2880طرابلس 
 م.2880جامعة طرابلس  –محاضر مساعد بكلية التربية  -
 م إلى اآلن.2889جامعة طرابلس  –ية التربية محاضر بكل -

 
 
 

 -المعهد العالي ابن منظور -مراجع لغوي بوحدة المشاريع -1

 م.2881 طرابلس
 –ابن منظور سابقا  –المركز العالي للمهن الطّبية  وكيل -2

 م.2882
 –عضو هيأة تدريس بقسم اللغة العربية والّدراسات اإلسالميّة  -1

 م إلى اآلن.2889منذ سنة كلية التّربية 
والّدراسات  منّسق الّدراسة واالمتحانات بقسم اللغة العربيّة -4

 م.2818كلية التّربية  – اإلسالميّة
التحكيم لمسابقة البحوث العلميّة بوحدة أوقاف عضو لجنة  -1

 م.2818طرابلس المركز 
المشاركة في اإلشراف والمناقشة لمشاريع التّخرج بقسم اللغة   -1

 كلية التّربية . -العربيّة 
 اإلشراف األكاديمّي. -2
 .ة بنفس القسمالمشاركة في اإلشراف على طالب التّربية العمليّ  -0
 .م2819 -م2810لكليّة عضو لجنة تأديب الطّلبة في ا -9

  م.2819 -م2810منّسق التّربية العمليّة في القسم  -18
 م إلى اآلن.2810منذ سنة  منّسق الجودة في القسم -11
 م إلى اآلن.2828عضو باالتّحاد الّدولي للغة العربيّة منذ سنة  -12
 عضو لجنة الخطة االستراتيجيّة لكليّة التّربية طرابلس. -11

 
 
 عضوي

 
 ة مهني

 
 ةة واجتماعي
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  .اإلنجليزية  ةاإللمام باللغ -14

 
 

                              
 علم الّداللة.                            -1

 علم األصوات.                                -2

 علم فقه اللغة.  -1

 علم النّحو. -4

 علم الّصرف. - 1

                   التّدريبات اللغويّة.                              -1

 اللغة العربيّة العاّمة. -2
 القرآن الكريم. -0

 
ةالدورات 

 
دريبي

 
 الت

 
 م.1998دورة أحكام القرآن الكريم  -
جامعة طرابلس  –دورة اللغة االنجليزيّة بمركز اللغات  -

 م.2889
 م.2819دورة تدريبيّة في االختبار اإللكترونّي  -

 
  

 
 ةالبحوث العلمي

 

 التدريس
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العدد الثّالث  –التّربية مجلة كلّية   -دراسة أم في سورة الطور -

 م.2889
حقل األحداث الطّبيعيّة المشتركة في القرآن الكريم  "دراسة  -

 -جامعة طرابلس -مجلّة اللسان المبين بكليّة اآلداب لغويّة "

 م.2810العدد الثّالث عشر
في القرآن الكريم  "دراسة  البعيدةحقل األحداث الطّبيعيّة  -

 تحت الطّبع. لغويّة "


