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Curriculum Vitae 

 

 المعلومـات الشخصية:

 .مصطفى صالح القموني: االسم -

 م، زليتن/ ليبيا.27/2/1983 :تاريخ ومكان الميالد -

 ليبية. :الجنسية -

 كلية التربية )قصر بن غشير(، قسم اللغة العربية.-جامعة طرابلس :مكان العمل -

 العربية.اللسانيات التخصص:  -

 .mostafagamony@gmail.comني: والبريد اإللكتر -

 .00218919958630رقم الهاتف:  -

 :المؤهالت العلمية

من جامعة ابن طفيل بالمملكة المغربية سنة  واإلعداد اللغوي ت العربيةالدكتوراه في اللسانيا -

   م.2018

جامعة  م،2009سنة)نحو وصرف(  اإلجازة العالية )الماجستير( في الدراسات اللغوية -

 .المرقب/الخمس/ليبيا

في الدراسات اللغوية، جامعة  لإلجازة الدقيقة )الدكتوراه(دبلوم الدراسات العليا الممهد  -

 م. 2013طرابلس/ليبيا، 

   . م2007سنة دبلوم الدراسات العليا الممهد إلجازة الماجستير جامعة المرقب/الخمس/ليبيا. -

 م.2005سنةزليتن/ليبيا.  ،والدراسات اإلسالمية من الجامعة األسمريةالليسانس في اللغة العربية  -

بالمملكة  أكاديمية نماء للعلوم اإلنسانية واإلسالميةدبلوم عال في فلسفة العلوم ومناهج البحث من  -

 م.2020المغربية 

طرابلس/ليبيا، إجازة في حفظ القرآن الكريم برواية قالون عن نافع من لجنة مراجعة المصاحف،  -

 م.2001سنة 

 اإلجازات: -

 إجازة في تحفة األطفال للجمزوري. -

 إجازة في المقدمة الجزرية البن الجزري -

 إجازة في الدرر اللوامع البن بَري. -

 إجازة في النظم المعسول في أصول مذهب مالك للدكتور عامر بهجت. -

 إجازة في متون ومؤلفات الشيخ المقرئ محمد صفريوي المغربي. -

 :خبرة العمليةال

 ف.2010-2003محفظ للقران الكريم تابع لمكتب أوقاف زليتن في الفترة ما بين  -

 ف.2014-2012محفظ للقران الكريم تابع لمكتب أوقاف قصر بن غشير في الفترة ما بين  -

 م .2020محفظ للقران الكريم تابع لمكتب أوقاف زليتن منذ  -

 .2010-2009وطرابلس خالل عامي  أستاذ متعاون في جامعتي مصراتة -

 .2010كلية التربية )قصر بن غشير(، قسم اللغة العربية، منذ سنة -أستاذ )قار( بجامعة طرابلس -



 .2013-2012بكلية التربية قصر بن غشير خالل العام الدراسي  (مكلف)رئيس قسم اللغة العربية  -

 .2014-2013خالل العام الدراسي  (مكلف)رئيس قسم اللغة العربية  -

 م.2022رئيس قسم اللغة العربية اعتبارا من فصل الربيع  -

 .2014-2013منسق الدراسة واالمتحانات بالقسم للعام الجامعي  -

 .2014-2013تكليف بمنسق لجان تسليم واستالم بين رؤساء األقسام خالل العام الجامعي  -

 .2014االجتماع سنة تكليف من رئيس جامعة طرابلس بمراجعة لغوية لمقرر في علم  -

 .2020-2019منسق الدراسة واالمتحانات بالقسم للعام الجامعي  -

 )قصر بن غشير(رئيس اللجنة التحضيرية الحتفالية اليوم العالمي للغة العربية بكلية التربية  -

 م.2020

يمدير مركز ) -  ( لتحفيظ القرآن وتدريس علومه التابع لمكتب أوقاف زليتن.ابن بَر ِّ

ة المحكمة لتصفية مسابقة الوحدة الوطنية للقران الكريم التي نظمها مكتب أوقاف زليتن رئيس اللجن -

 م.2021مارس  ،ه1442شعبان  ،على مستوى البلدية

ن الكريم التي نظمها مكتب أوقاف زليتن على آرئيس اللجنة المحكمة لتصفية مسابقة مصراته للقر -

 م.2021بريل أ ،ه1442شعبان  ،مستوى البلدية

ن الكريم التي نظمها مكتب أوقاف زليتن على آللقر (قسطاس)رئيس اللجنة المحكمة لمسابقة  -

 م.2021بريل أ ،ه1442رمضان  ،مستوى البلدية

رئيس اللجنة المحكمة لتصفية مسابقة اإلمام نافع الكبرى للقران الكريم التي نظمها مكتب أوقاف  -

 م.2022مارس  ،ه1443رمضان  ،زليتن على مستوى البلدية

 م.2014-م2012معد ومقدم برامج توعوية بإذاعة زليتن المحلية في الفترة ما بين  -

 األنشطة البحثية:

 م.2018داللة الخطاب عند ابن القيم )أطروحة الدكتوراه(،  -

 .2009دراسة وتحقيق، )رسالة ماجستير( –المحصل في شرح المفصل  -

ماي  15-14المشاركة في الندوة الدولية الثالثة التي ُعقدت في جامعة ابن طفيل خالل يومي  -

 .(ضوابط اعتبار السياق في الداللة عند ابن القيم)م ببحث بعنوان: 2015

 3المشاركة في أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه معهد الدراسات واألبحاث للتعريب بالرباط يوم  -

 .(السياق ودوره في تحديد المعنى عند ابن قيم الجوزية)نوان: ببحث بع 2015يوليو 

المشاركة في الندوة الدولية التي أقيمت في جامعة عبد الملك السعدي بتطوان ببحث بعنوان:  -

 .2015نوفمبر  14)ظاهرة الضعف اللغوي في البحوث العلمية( في 

دار البيضاء )بنمسيك( ببحث بعنوان: المشاركة في الندوة التي أُقيمت في جامعة الحسن الثاني بال -

 .2017أبريل  20)داللة اإلشارة وأثرها في توليد المعاني من النصوص( في 

المشاركة في الندوة الدولية التي نظمها معهد الدراسات واألبحاث للتعريب بالرباط ببحث بعنوان:  -

 منشور. .15/5/2017 يوم)داللة المنطوق غير الصريح وأثرها في توليد المعاني( 

التأويل في مجمع اللغة العربية بطرابلس حول موضوع:  لمشاركة في اليوم الدراسي الذي نظمها -

 منشور. م.2018أبريل 23يوم التخاطبية  (محمد يونس)قراءة في مقاربة الفكر األصولي 

 26في الندوة العلمية التي  نظمها مركز الشيخ الطاهر الزاوي لألبحاث والدراسات يوم المشاركة  -

  في خدمة اللغة العربية(. محمد يونس عليم ببحث عنوانه:  )من جهود الدكتور 2018ديسمبر 

ه جامعة الزاوية تحت عنوان )النصوص العربية تالمشاركة في المؤتمر العلمي األول الذي نظم -

م ببحث عنوانه:  2019نوفمبر  14-13وحديثها ورأي النقاد وعلماء اللغة( خالل يومي  قديمها

 منشور. )تأويل النصوص بين االنفتاح ومراعاة الخصوصية(.



ه جامعة أفريقيا تالذي نظم الكريم المؤتمر القرآني العالمي الثاني في هدايات القرآنالمشاركة في  -

م. 2020يناير 11-9خالل يومي ت القرآنية بجامعة أم القرى  العالمية بالشراكة مع كرسي الهدايا

 منشور. )مالمح تعظيم هللا عند النحاة(.  :وقد حمل البحث عنوان

 بالتعاون مالي بدولة العربية الفرنسية أفريقيا جامعة أقامته الذي األول الدولي المؤتمرالمشاركة في  -

 وسؤال واإلسالمية العربية الدراسات)  حول الجزائرية عاشور زيان بجامعة التراث مجلة مع

 اللساني الدرس: )عنوان المشاركة وكان ،م2021-28-27، خالل يومي (والمنهج الواقع

 .منشور (واالستثمار للتوظيف منهجي تصور نحو القرآني والخطاب

بعنوان: م ببحث 2012الدولي الثاني الذي نظمته جامعة طبرق سنة  المشاركة في مؤتمر ابن جني -

 منهج األصوليين في تحليل الخطاب(.)

الثانية والذي نظمته  دورته في واألدب اللغة في المتخصص العلمي المشاركة في المؤتمر -

 العوض تنوين )إحالة: بعنوان م ببحث2021سنة  (كلية التربية أبو عيسى)جامـــــــعة الـــــزاوية 

 منشور.القرآني(  للخطاب النصي التماسك في وأثرها

اإلسالمية  السنوسي علي بن محمد السيد األول الذي نظمه جامعة الدولي المشاركة في المؤتمر -

 :بعنوان ببحثم 28/10/2021-26بتاريخ ) (وعلومه القرآن تفسير في الليبية الجهود)حول 

 منشور. (التفسير وكتب النحو) كتابه في النقدي ومنهجه رفيدة  إبراهيم )الدكتور

 العضويات

 لبنان. –عضو االتحاد الدولي للغة العربية/ بيروت  -

 بالجمعية الليبية الدولية للمتخصصين في اللغة العربية. (مشارك)عضو  -

 عضو منتدى اللغة العربية بزليتن / ليبيا. -

 عضو متعاون في مجمع اللغة العربية الليبي. -

الجمعية الليبية الدولية عضو اللجنة العلمية االستشارية بمجلة ابن منظور الصادرة عن  -

 . للمتخصصين في اللغة العربية

المشاريع العلمية لطالب الدراسات )عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي االفتراضي  -

 (العليا في علوم اللغة العربية وبرامج التبادل الطالبي بين الجامعات العربية والجامعات التركية

 م.2021

 م.2021مؤتمر ابن جني الدولي الثاني الذي نظمته جامعة طبرق سنة عضو اللجنة العلمية ل -

 (العلوم اللغوية والعلوم األخرى) عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي االفتراضي -

   .والذي أشرفت عليه الجمعية الليبية لعلوم اللغة العربيةم، 2021

التابعة للهيئة العامة لألوقاف والشؤون  عضو لجنة إعداد المناهج لمراكز تحفيظ القرآن الكريم -

 اإلسالمية بدولة ليبيا.

عضو لجنة تحكيم الطلبة المتقدمين لنيل إجازة حفظ القرآن الكريم بتجمع المنطقة الوسطى،  -

ه الموافق 1443والذي تشرف عليه الهيئة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية الليبية سنة 

 م.2021

ؤتمر العلمي الدولي األول للدراسات العلمية التربوية الذي نظمته كلية عضو اللجنة العلمية للم -

 م.29/11/2021جامعة سبها بتاريخ  –براك الشاطئ  –التربية 

 م.2022عضو اللجنة العلمية لمسابقة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم  -

 م.2022عضو اللجنة العلمية لمسابقة ليبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم  -

 م.2022عضو اللجنة العلمية لمسابقة فزان األولى لحفظ القرآن الكريم  -

ر( في المعجم التاريخي للغة العربية التابع التحاد المعاجم اللغوية بالقاهرة ومقره  - عضو )ُمحر ِّ

 بالشارقة.



عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي للدراسات اللغوية واألدبية واإلسالمية المنعقد في  -

 م.2022فبراير  10-8امعة طرابلس في الفترة من ج

 

 


