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 لسيرة الذاتيةا
  -: الدكتورة : ناجية مولود الكالمي

 ./ طرابلس  طرابلسأستاذ مادة األدب احلديث يف قسم اللغة العربية / كلية اللغات /جامعة 
 .1996جامعة السابع من ابريل / الزاوية / الرثاء يف الشعر اللييب يف النصف األول من القرن العشرين / احلديث  األدبادلاجستري يف     
/مجهورية مصر  اإلسكندريةجامعة  عناصر اإلبداع الفين يف الشعر احلر يف ليبيا / كلية اآلداب /  والنقداحلديث  األدبالدكتوراه يف     

 . 2005العربية /
 najia_20082003@yahoo.comاالمييل 

 0913708600ىاتف رقم 
0927220122    

 
 البحوث المنشورة .

 
 القومية يف شعر أمحد قنابة ، يف رللة اجلامعة ، جامعة السابع من ابريل / الزاوية.  -1
 . 2008، تشكيل اللوين يف شعر علي الفزاين ، أعمال ادلؤمتر الرابع ،  كلية دار العلوم  جامعة ادلنيا ، مجهورية مصر العربية ال -2
  شعر اللييب احلديث ، علي الفزاين ، وزلمد الشلطامي ، وإدريس بن الطيب منوذجا ، رللة الساتل ، جامعة التناص القرآين يف ال -3

 .مصراتة  / أكتوبرالسابع من 
 . 2008الثاين ، جامعة اجلبل الغريب ، غريان ،  األديب ادلؤمتررموز الرفض والثورة يف شعر علي الفزاين ،  - 4
 ، مجهورية مصر العربية . وإبداععمر ، رللة فكر  األسطى إبراىيماالغًتاب يف شعر  -5
اخلامس ، كلية دار العلوم ، جامعة ادلنيا ، مجهورية مصر العربية ، ، أعمال ادلؤمتر  1940عمر ادلختار يف الشعر العريب حىت سنة  -6

2009 . 
 . 2009، ، طرابلس القومية يف شعر أمحد الشارف ، ندوة أمحد الشارف الفكر واإلبداع ، مركز جهاد الليبيني  -7
 . 2009ية العادلية ،ليزيا اإلسالمجامعة مايو وسلم يف الشعر العريب ادلعاصر، شخصية الرسول صلى اهلل عل  -8
 . 2010األردن   –منوذجا " جامعة الريموك أقصيدة القناع يف الشعر اللييب " علي الفزاين  -9

 .2013الفضاء النصي يف رواية العائد باحلب للدكتور حسن البنداري ، جامعة طنطا ،  -10
 .2013قصيدة السجن يف شعر زلمد الشلطامي ، جامعة القاىرة /  -11
 ، ليبيا .2019يف السرد يف شعر حسن صاحل قصيدة عقوق منوذًجا ،ادللتقى األول لألدب اللييب / مدينة طربق /توظ -12
والًتاث الشعيب العريب ، اجمللس األعلى ادلرأة  –الثقافة الشعبية رؤى وحتوالت حتت عنوان صورة ادلرأة يف األمثال الشعبية يف ليبيا /  -13

 .2020مارس /  للثقافة وجامعة ادلنصورة
 .2020، سطس غ، ا التشاكل والتباين يف شعر ادلاجري قصيدة مدينيت أمنوذًجا ، ادللتقى الثاين لألدب والنقد يف ليبيا   -14
 
 

 .الندوات والمؤتمرات 
 

 .2008،ادلؤمتر العلمي الرابع )الوحدة والتنوع ( كلية دار العلوم / جامعة ادلنيا / مجهورية مصر العربية  -     
 .   2008غريان  الغريب( جامعة اجلبل خالق أديبحنو تفاعل الثاين ) األديبادلشاركة يف ادلؤمتر  -     
 . 2009، ، مدينة بنغازي مائة سنة على ميالده  ،مبناسبة مروربراىيم األسطى عمرادلشاركة يف احتفالية إ -     
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سلمني يف احلضارة العادلية ( كلية دار العلوم / جامعة ادلنيا / مجهورية مصر ادلشاركة يف ادلؤمتر العلمي اخلامس ) إسهام العلماء ادل -     
 . 2009،  العربية 
ادلشاركة يف ادلؤمتر الثاين حول )إسالمية الدراسات الغوية واألدبية وتطبيقاهتا( كلية الوحي / جامعة ماليزيا اإلسالمية العادلية /   -     

 .ماليزيا كواالدلبور /
، اذلامشية  األردنيةواللغة( جامعة الريموك " اربد " ادلملكة  واألدبالثالث عشر )ادلرجعيات يف النقد  األديباركة يف مؤمتر النقد ادلش -     

2010. 
 .2013ادلشاركة يف ادلؤمتر األول للحريات وحقوق االنسان / كلية اآلداب / جامعة القاىرة /  -      

ث الذي يقيمو قسم اللغة العربية / جامعة طنطا / حسن البنداري مبدعا يف شهر ديسمرب ادلشاركة يف ادلؤمتر الدويل الثال -
2013. 

دراسة سيميائية ( يف بيت  –ادلشاركة يف الندوة اليت اقيمت لتأبني الدكتور العريب الشريف بورقة حبثية حول ) قصيدة البيضاء  -
 .2013الثقافة يف مدينة الزاوية 

ابع ،  الذي اقامتو جامعة اجلبل الغريب يف مدينة غريان بورقة حبثية حول فضاء السجن يف شعر إدريس بن ادلشاركة يف ادلؤمتر الر  -
 .2014الطيب ، 

 ، توظيف السرد يف شعر حسن صاحل.2019ادللتقى األول لألدب والنقد يف ليبيا ، اغسطس  -
 ، صورة ادلرأة يف ادلثل الشعيب اللييب .2020 مارس –ادلرأة والًتاث الشعيب العريب  -الثقافة الشعبية رؤى وحتوالت ،  -
 .التشاكل والتباين يف شعر رجب ادلاجري قصيدة مدينيت أمنوذًجاادللتقى الثاين لألدب والنقد يف ليبيا ،  -

 

 
 
 
 
 

 


