                                           بسم الله الرحمن الرحيم   
السيرة الذاتية
الاسم الكامل: طراف طارق النهار .
مكان وتاريخ الولادة: سوريا  1968.                                     الجنسية: سوري.
الحالة الاجتماعية: متزوج.                                                 عدد الأولاد5 :
الدرجة العلمية: أستاذ مشارك.
العنوان الحالي: تركيا - أديمان - جامعة أديمان – هاتف: 00905413128432
بريد الكتروني: dtarraf@gmail.com
المؤهلات العلمية:
1-	دكتوراه لغة عربية/ أدب عربي قديم, كلية التربية - ابن رشد - جامعة بغداد - العراق. سنة التخرج: 2003. المعدل العام:( 89.95 ). معدل الأطروحة : 92% ). عنوان الأطروحة: ( رثاء الخلفاء والقادة في العصر الأموي, دراسة موضوعية وفنية ).
2-	ماجستير لغة عربية/ أدب عربي قديم, كلية التربية ابن رشد - جامعة بغداد - العراق. سنة التخرج: 2000. المعدل العام: ( 82.97% ). معدل الأطروحـــة: ( 90% ). عنوان الرسالة: ( مراثي القادة المسلمين حتى نهاية العصر الراشدي, دراسة موضوعية و وفنية( .
3-	بكالوريوس لغة عربية/ كلية التربية ابن رشد, جامعة بغداد - العراق. سنة التخرج: 1998. المعدل: ( 77.03 % ).
الخبرات العلمية:
1-	أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية في كليتي التربية والآداب – جامعة عدن – للعام الدراسي: 2003 – 2004م.
2-	أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية في كلية التربية والآداب والعلوم – صعدة –  جامعة صنعاء. للأعوام الدراسية: 2004- 2008.
3-	أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية في كلية التربية – جامعة الحديدة للعام الجامعي 2008- 2012م.
4-	أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية  - كلية الآداب والعلوم – جامعة بنغازي للأعوام: 2012- 2015م.
5- أستاذ مشارك بكلية الإلهيات – جامعة أديمان – تركيا - للعام الدراسي 2015 – 2016م ولازلت مستمرًا في عملي.
6-	تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها للمدة من 2011-2012م
7-	دورة في تحقيق المخطوطات أقامتها جامعة بغداد عام 1998م.
8-	إجازة في التجويد والقراءات ( قراءة حفص عن عاصم ).
9-	 دورة في الكمبيوتر, Windows XP & Word .
10- الإشراف الداخلي على أطروحة الدكتوراه: ( الأساليب البيانية في حماسة البحتري ). 
11- الاشراف الداخلي على أطروحة الدكتوراه: ( النثر الفني لأهل اليمن في صدر الإسلام, جمع ودراسة موضوعية وفنية ).
12- تحكيم بحوث الترقية إلى درجة أستاذ مشارك.

الكتب والبحوث:
الكتب:
1-	تحقيق كتاب:( لذيذ الطرب بنظم بحور العرب ) لمحمد بن سعد عياد, ( ت 1861م ) مطبوع ومنشور 2007م.
2-	علم البيان, محاضرات ونماذج وتطبيقات مختارة, مطبوع ومنشور 2007م.
3-	علم البديع, محاضرات ونماذج وتطبيقات مختارة, مطبوع ومنشور 2007م.
البحوث:
1- الجار في الشعر العربي بين الجاهلية والإسلام, مجلة مجمع اللغة العربية - الخرطوم.
2- المستدرك على ديوان الفرزدق, مجلة كلية الآداب – جامعة ذمار.
3- المستدرك على ديوان جرير, مجلة آفاق الثقافة والتراث – مركز جمعة الماجد - دبي.
4-	التهنئة والتعزية في الشعر العربي. بحث مشترك – أول: مجلة كلية المعارف الجامعة – الأنبار – العراق.
5- ملك النحاة الحسن بن صافي النحوي ودوره في قصيدة المديح النبوي, بحث مشترك – ثان – مجلة ريس – أديمان - تركيا.
6- واقع الطلبة السوريين في الجامعات التركية – الآلام والآمال – جامعة أديمان أنموذجًا, بحث ألقي في المؤتمر الدولي الأول ( اللاجئون السوريون بين الواقع والمأمول ) الذي عقد بجامعة أديمان 2016م.



