
 C V السيرة الذاتية
 :البيانات الشخصية

 الجنسية: السورية، االسم: طه محمد العبود
  1989\7\1تاريخ الوالدة: ، تلكلخ -مكان الوالدة: حمص 

       الحالة االجتماعية: متزوج
  العنوان الحالي:

  طرابلس -محافظة الشمال -لبنان 
 0096176429410الهاتف: 

 gmail.com84557Taha@ البريد االلكتروني: 
 :الوظيفة الحالية

العليا/  تمرحلة: الّدارسا – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -في جامعة الجنانمتفرغ أستاذ 
 لبنان. -طرابلس  -الماجستير والدكتوراه 
  الحضارة العربية.  –النقد الحديث والقديم  -النحو والصرف –أستاذ مادة: الّلغويات 

 رسائلمشرف ومناقش واألكاديميات، /  يةالعربوأستاذ زائر في العديد من الجامعات 
 مدقق لغوية لدى مرصد التدقيق اللغوي في جامعة الجنان./  .ماجستير، وأطاريح دكتوراه

  :الرتب العلمية
 أستاذ مساعد 

 :المؤهالت
 :2019( اللغة العربية وآدابهاتخصص: )دكتوراه في اللغة العربية  -1

كلية اآلداب  تقدير ممتاز،عنوان األطروحة: المصطلح النحوي عند أبي حيان األندلسي، 
 طرابلس. -لبنان -جامعة الجنانوالعلوم اإلنسانية، 

 :2016( اللغة العربية وآدابهاتخصص: )ماجستير في اللغة العربية  -2
الرسالة: المصطلح النحوي بين الزمخشري وأبي حيان األندلسي دراسة تحليلية عنوان 

 -لبنان -جامعة الجنان -نسانيةتأصيلية، تقدير جيد جدًا، كلية اآلداب والعلوم اإل
 طرابلس.
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 (2020تخصص لغة عربية )كفاءة تعليمية  –دبلوم التربية   -3
كلية التربية ، تقدير  -يروت ب –لبنان  -USAL –جامعة العلوم واآلداب اللبنانية 

 جيد جدًا. 
 :2013 دراسات إسالمية( )تخصص الدبلوم الخاص في الدراسات اإلسالمية -4

 -)بيروت -لبنان -كلية الشريعة التابعة لدار الفتوى، تقدير: جيد جدًا، كلية الشريعة 
  طرابلس(.

 :2011( اللغة العربية وآدابهاتخصص: )في اللغة العربية بكالوريوس  -5
)بيروت  -لبنان -والعلوم اإلنسانية، تقدير جيد كلية اآلداب الجامعة اللبنانية الفرع الثالث،

  .(طرابلس –
 المنشورات:

المرجعّيات االصطالحيـــــة بين  لتـــداخ (1 -1

 النحويين واألصوليين والمحدثين

2019 

 طرابلس  –لبنان 
 مجلة الجنان 
 مجلة محكمة

االعتراضات االصطالحية بين الزمخشري  (2 -2

وأبي حيان األندلسي في تفسيريهما:)الكشاف 
 والبحر المحيط(

2020 
 طرابلس  –لبنان 

 مجلة الجنان 
 ة محكمة مجل

التربية البدنية: المفهوم والمصطلح الضوابط  (3 -3

واألهداف دراسة مقارنة بين المفهومين العربي 
 اإلسالمي والغربي المعاصر

2020 
 بيروت  –لبنان 

مجلة أبحاث 
 ودراسات تربوية

 مجلة محكمة 

 2021 ة اللغة العربية في مواجهة العولمة العالميّ  -4

 طرابلس  -لبنان
 مجلة الجنان 
 مجلة محكمة 

التربوية التعليمية وفلسفته ه ؤآرا ،باولو فريري  -5

واللغوية في سبيل الحرية والوعي النقدي، )تعليم 
وأهميتها  المقهورين، تعليم الكبار القراءة والكتابة(

 ألنظمة التعليم في العالم العربي 

2022 

 بيروت  –لبنان 
مجلة أبحاث 

 ودراسات تربوية
 -العدد الرابع عشر

 السنة السابعة 
 مجلة محكمة 

االعتراضات االصطالحية بين ابن مالك   -6

 األندلسي، دراسة تحليلية تأصيليةوأبي حيان 

2022 
 طرابلس  -لبنان

 مجلة الجنان 
 مجلة محكمة

عها، اللغة العربية والوسائل التعليمّية، أنوا  -7

تحقيق األهداف  فيثر استخدامها أهميتها، وأ
 .التعليمّية

 2022 

  طرابلس –لبنان 
 

 مجلة الجنان     
 مجلة محكمة 

 



 المنية. -في المركز الدولي للتعليم النوعي، لبنان التدريس،سلسلة دورات في مهارات  -1
 جامعة الجنان. - مية في التنمية المهنيةياءات أكادمشاركات في عدة لق -2
 دورات في استراتيجيات التنسيق في المركز الدولي للتعليم النوعي. -3
 بيروت. –دورة في القانون الدولي، لبنان  -4

 اللغات األجنبية المساعدة
، الفارسية: جيد قراءة جيد كتابة وتواصالً  :الفرنسية -جيد كتابة وتواصالً  :اإلنكليزية
 وكتابة. 

 
 األهداف الشخصية:

 .االرتقاء بالمؤسسة التربوية والتعليمية وتطويرها 
  عادة  صياغتها لتناسب الوسائل الحديثة.تنظيم المناهج التعليمية وا 
 .النهوض بالمستوى التعليمي والتركيز على إنشاء جيل على قدر من الوعي والثقافة 
 .تنمية الدوافع لدى المتعلمين وتحفيزها 
 القدرة على تحمل المسؤولية. 
 .القدرة على تبليغ المعلومة للمتعلمين، وحسن التواصل مع اآلخرين والقدرة على اإلقناع 
 قات جيدة مع الزمالء في المؤسسةط عالرب.  

  ملحوظة: تقدم المستندات والشهادات عند الطلب
 

Personal Details 
Full Name: Taha Muhammad Al-Aboud  
Nationality: Syrian 
Place of Birth: Talkalakh, Homs  
Date of Birth: July 1, 1989 
Marital Status: Married 
Current Address: Tripoli - North Lebanon 
Mobile Number: (00961) 76429410 



E-mail: Taha84557@gmail.com  
Current Job 
 Teacher of Arabic language and sharia sciences in high schools and institutes of 
Tripoli.    
  Qualifications  
  1- PhD of Arabic language (Arabic language)  2019 
  Thesis Title: The syntactic term of Abi Hayyan Al-Andalusi 
  Grade: Excellent - Faculty of Letters and Human Sciences, Jinan University,      
  Tripoli, Lebanon  
  2- Master’s degree of Arabic language (Arabic language)  2016 
  Thesis Topic: The syntactic term between Abu Hayyan al-Andalusi and  
  al- Zamakhshari - analytical and fundamental study 
  Grade: Very good - Faculty of Letters and Human Sciences, Jinan University,     
  Tripoli, Lebanon 
  3- Islamic Studies Diploma (specialization in Islamic studies)  2013     
  Faculty of Sharia of Fatwa House 
  Grade: Very good - Faculty of Sharia, Lebanon (Beirut / Tripoli) 
  4- Diploma in Education (specialization in teaching and research 
methods)         
  2012 - Canadian Higher Institute for Development 
  Grade: Excellent - Tripoli, Lebanon 
  5- Bachelor’s degree in Arabic language (Arabic language)2011  
  Lebanese University, the Third Campus - Faculty of Letters and Human 
  Sciences - Tripoli, Lebano   Grade: Good  
Publications 
 Overlap of terminology references among linguists,fundamentalists, and 

modern linguists  - Referred Journal of Jinan University, Lebanon-2019 
 Terminological objections between al-Zamakhshari and Abu Hayyan al-

Andalusi in their commentaries: Alkashshaf and al-Bahr  
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 al-Muhit  Referred Journal of Jinan University, Lebanon-2019 
Education Courses 

1- A series of courses in teaching skills - International Centre for  
     Qualitative Education – Minieh, Lebanon 
2- Participating in several academic meetings on professional Development - 
Jinan University  
     3- Courses on strategies of coordination - International Centre for  
     Qualitative Education – Minieh, Lebanon 
4- A course on international law - Beirut, Lebanon 

Personal Goals 
    Improving and developing the educational and pedagogical institution. 
 Regulating and reworking on educational curriculum to fit modern methods. 
 Raising the level of education and the focus on creating a well  
       educated and aware generation.        
 Developing and stimulating motivations of learners. 
 Capacity to take on responsibility. 
 Capacity to communicate information to learners, good 
 communication with others and the power of persuasion. 
 Establishing good relationships with colleagues in the institution. 

 N.B. : Documents and certificates are available on request  


