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 عبد احلق بلعابد د/
 أستاذ مشاركالدرجة األكادميية جبامعة قطر: 

 جامعة قطر ـ كلية اآلداب والعلوم/قسم اللعة العربية
 قطر-الدوحة 2713ص. ب. 
 ..........0097444037563مكتب : 
 0097470531565حممول : 

qu.edu.qa@abelabed 

 

 
 

 :البياانت الشخصية

 
o  :م ابجلزائر1976-8-23اتريخ امليالد 

o   جزائري اجلنسية 
o  احلالة املدنية: متزوج 

 :التخصص
o  :النقد األديب احلديث واملعاصرالتخصص الرئيسي 

o  :النقدية واملقارنة قضااي األدب ومناهج الدراساتالتخصص الدقيق 

 :العلمية الشهادات

o  شهادة التأهيل اجلامعي(HDR) 2010جامعة اجلزائر ،. 

o  جامعة اجلزائر2008شهادة الدكتوراه ،. 

o  جامعة اجلزائر2002شهادة ماجستري ،. 

 :األكادميية والتدرج الوظيفياخلربات 
o  إىل اآلن. 2015أستاذ مشارك، جبامعة قطر من سنة 

o  م.2015إىل  2010جبامعة امللك سعود من أستاذ مشارك 

o  م.2010أستاذ مشارك، ما يعادل أستاذ حماضر)أ(، جبامعة اجلزائر منذ 

mailto:abelabed@qu.edu.qa
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 :ومناقشتهااإلشراف على الرسائل اجلامعية 
o :جامعة قطر 

كلية ، قسم اللغة العربية،  التمثالت(، طالبة املاجستري هيا الدوسري-البنيات-سردايت أدب الطفل يف قطر)البداايت -1
 .2016اآلداب والعلوم، جامعة قطر، 

 ، )رواية ساق البامبو منوذجا(، لطالبة املاجستري ميس ربيع املسلسلت السيميائية بني النص السردي وعرض التحوال -2
 .2017قسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر، 

عفيفة  )رواايت أمحد عبد امللك منوذجا(، لطالبة املاجستري املرجعيات الثقافية يف بناء اخلطاب الروائي القطري املعاصر -3
 .2017قسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر، ، الكعيب

)رواايت عبد العزيز آل حممود أمنوذجا(، للطالبة املاجستري آمنة  الرواية التارخيية والتعالق النصي يف السرد القطري   -4
 .2018قسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر، ، عفيفة الكعيب، املسعودي

 
o :جامعة امللك سعود 

 م.2015، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، احلجاج يف خبالء اجلاحظ، طالبة املاجستري وفاء الشرتي -1
 اآلدابقسم اللغة العربية، كلية  ،إبراهيم اثبتخطاب العنف يف الرواية اليمينية، دراسة سوسيوثقافية، طالب املاجستري  -2

 .م2014امللك سعود،  جامعة
 اآلداب جامعةقسم اللغة العربية، كلية ، الرواية العربية بني التشكيل البصري والتخييل السردي، طالبة الدكتوراه مرمي الغبان -3

 .م2012امللك سعود، 
o :جامعة اجلزائر 

، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب حيفا لغسان كنفاين طالب املاجستري حممد جوديشعرية الشخصية واملكان يف عائد إىل  -1
 .2012واللغات، جامعة اجلزائر، 

قسم اللغة العربية، كلية اآلداب واللغات، ، التعالقات النصية يف رواايت واسيين األعرج، طالب املاجستري صابر حورايب -2
 .2011جامعة اجلزائر، 

قسم اللغة العربية، كلية اآلداب واللغات، جامعة  ،واسيين األعرج، طالبة الدكتوراه أمال سعوديالكون الروائي عند  -3
 .2010اجلزائر، 
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 : املؤلفات

 الكتب:

ختالف البريوت ومنشورات ا للعلوم انشرون،العربية  ر، الدا1ط(، )جريار جينيت من النص إىل املناص تعتبا بلعابد،عبد احلق -1
 .2008اجلزائر، 

 .2013العريب،  االنتشارالنادي األديب أهبا، ودار ، 1طيف املنجز الروائي العريب(،  )العتباتعنفوان الكتابة ترمجان القراءة -2
 .2015دار ابن الندمي اجلزائر، ودار رافد بريوت، ، 1طروائية،  فتوحات-3
 .2014، 1ط، منشورات ضفاف، بريوت، مؤلف مجاعي، فلسفة السرد-4
 .2017، سنة 1ط، املؤسسة العامة للحي الثقايف )كتارا(، مجاعي، الرواية العربية، ثوابت ومتغريات مؤلف-5

 :األحباث العلمية
 

 .2013سنة  ، منشورات رابطة سيما، اجلزائر،06العدد  النسيج السيميائي، سيبوك )حبث مرتجم(، جملة إيقوانت، -1
حمكمة تعىن  ةأكادمييأهواء الشعر وإغواء القراءة( عند حممد الشهاوي، مقاليد دورية  )بنييف التحليل السيميائي للخطاب الشعري  -2

 . 2013، الصادرة عن خمرب النقد ومصطلحاته، جامعة قاصدي مرابح، اجلزائر، سنة 3ابلنقد ومصطلحاته، العدد 
، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، اجمللد جمتمع النص إىل جمتمع النص(، جملة اآلداب )مناملنهج السوسيونقدي للنصوص األدبية  -3

 ه1435، حمرم 2013، نوفمرب 3، العدد 25
، 2014، أكتوبر 12اللسانيات إىل التداوليات(، جملة املخاطبات، جملة علمية حمكمة متخصصة، العدد  )منحنو حجاج قانوين  -4

 تونس.
، اجلزائر، 2اللغة العربية والرهاانت املستقبلية )من بالغة الرسم إىل بالغة الرقم(، جملة الصوتيات، خمرب اللغة العربية، جامعة البليدة  -5

 .2015أفريل 
ري، هللا العروي يساكن اخلطابني(، جملة اخلطاب، خمترب حتليل اخلطاب، جامعة مولود معم )عبدخطاب التخييل حياور خطاب التفكري  -6

 .2015، ماي 20اجلزائر، العدد -تيزي وزو
، 27اجلزائرية من جتريب الكتابة إىل كتابة التجريب(، جملة اآلداب، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، جملد  )الروايةسردايت احملنة  -7

 .2015، ماي 2العدد 
–، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة األثرالقشعمي(، مبجلة الكتب لعبد العزيز  )إهداءات شعرية اإلهداء يف املنجز األديب السعودي -8

 . 2016اجلزائر، عدد ديسمرب
 .2016، 10يف حاالته القصوى(، جملة الكوفة، جملة علمية حمكمة، تصدر عن جامعة الكوفة، العدد  )احلبسيميائيات األهواء  -9
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  :الندواتو  متراتاملؤ 

 .2018-5-16، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر  ،وآداهبا، قسم اللغة العربيةامللتقى البحثي لربانمج ماجستري اللغة العربية -1

 .2018-5-7، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر،  العلمية مقارابت بينية يف النقد ونظرية األدب، قسم اللغة العربية الندوة-2

كلية اآلداب ،  العلمية الدولية خطاب املقدمات، مدرسة الدكتوراه اآلفاق اجلديدة يف اللغات واآلداب والفنون واإلنسانيات الندوة-3
 .2018-4-18-17-16والعلوم، جامعة القريوان، 

 .2017، جامعة تورن، بولندا، الدويل الرابع الشرق يف األدب واألدب الشرقي املؤمتر-4

 .2017، قسم اللغة العربية، جامعة قطر، ادس اخلطاب األديب يف قطر واخلليج العريبالدويل الس املؤمتر-5
 .2017، بريوت-اجلزائر مركز جيل للبحث العلمي واالحتاد العاملي للمؤسسات العلمية،، الدويل لألمانة العلمية املؤمتر-6
 .2016قسم اللغة العربية، جامعة البرتا، األردن، خطاب املنفى: رؤى ثقافية وعلمية وفنية،  مؤمتر-7
 م.2016الدويل الثاين، اتريخ األدب العريب القدمي، جبامعة تراس شيفشينكو الوطنية، كييف، أوكرانيا، ماي  املؤمتر-8
 .2015، جامعة السلطان قابوس املناهج النقدية احلديثة )النص الشعري: قراءات تطبيقية، قسم اللغة العربية، مؤمتر-9

 :اللجان
o  2017-2016عضو جلنة املناهج ابلقسم 

o  2018-2016جلنة متكني البحث العلمي ابلقسم عضو 

o  2018-2016رئيس جلنة الكفاءة املهنية ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم 

o  ،2017، بولنداعضو اللجنة التنظيمية والعلمية للمؤمتر الدويل الرابع الشرق يف األدب واألدب الشرقي، جامعة تورن. 
o 2015، عضو اللجنة املشرفة على إحياء اليوم العاملي للغة العربية، اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم. 
o 2016، عضو اللجنة االستشارية للمحور اإلنساين العاملي لدراسات الطفولة وأحباثها، األردن. 
o 2014الوطين للثقافة والفنون واآلداب، دولة الكويت، منذ جملة عامل الفكر، الصادرة عن اجمللس  يف حمكم 

o  2010حمكم جمللة اآلداب، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، منذ. 

o  2015حمكم جمللة أبوليوس لآلداب واللغات، جامعة حممد الشريف مساعدية، سوق هراس اجلزائر، منذ. 

 اللغات

o (جيد) اإلجنليزية -(ممتاز) الفرنسية - العربية 


