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  حمّمد موسى علّي العبسيّ  .د
  مشارك أستاذالدرجة األكادميية جبامعة قطر: 

  جامعة قطر ـ كلية اآلداب والعلوم/قسم اللعة العربية
  قطر - الدوحة 2713ص. ب. 

  (974+) 4836 مكتب:
 ohammad.alabsi@qu.edu.qam  

                

 
  

 

ت الشخصية  البيا
    :أردينّ اجلنسية . 
   متزّوج الجتماعية:احلالة ا  .  

  التخصص
  :األدب والنقد التخصص الرئيسي. 
  :األدب القدمي -التحليل األديب التخصص الدقيق  

 العلمية الشهادات

 درجة الدكتوراه:  -
  :قدمياألدب ال التحليل األديب/ الّتخّصص الّدقيق.  
 .الّتقدير العاّم: ممتاز 
 يف العصر اجلاهلّي. -من بين بكر بن وائل -س بن ثعلبةعنوان رسالة الدّكتوراة: حركة الّشعر يف بين قي  
  :م.1998ريخ الّتخرج  
 .اجلامعة: اجلامعة األردنّية  
 درجة الماجستير: -
  /األدب القدميالّتخّصص الّدقيق: التحليل األديب. 
  .الّتقدير العاّم: ممتاز  
 ضوء النقد احلديث ).عنوان رسالة املاجستري: الّنخيل يف الّشعر اجلاهلّي ( دراسة نقديّة يف   
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  :1994ريخ الّتخرج. 
 .اجلامعة: اجلامعة األردنّية  

  

  األكادميية والتدرج الوظيفياخلربات 
 م19/9/2000حّىت  19/9/1998جامعة آل البيت حماضًرا متفّرًغا منذ  -بدأت عملي يف قسم الّلغة العربّية.  
  م.2008 /9 /1حّىت   19/9/2000فئة ب، منذ  /أستاذ مساعدمث نُِقل االسم الوظيفّي إىل 
  م.2008 /9 /1مث نُِقل االسم الوظيفّي إىل أستاذ مساعد/ فئة أ، يف 
  جامعـة آل البيـت، أسـتاًذا  -م. وظللت أعمـل، يف قسـم الّلغـة العربيّـة10/5/2010مث رُقِّيت إىل رتبة أستاذ مشارك يف

 م. 2019 /9 /1مشارًكا حىت 

     وحتكيم األحباث مناقشتهااإلشراف على الرسائل اجلامعية و 
 أشرفت على مجلة من رسائل املاجستري يف موضوعات خمتلفة، مثل: 
 أدب حكام العرب يف العصر اجلاهلّي. ) 1
 مشكلة احلريّة يف الّشعر اجلاهلّي. ) 2
 صورة الغساسنة واملناذرة يف الّشعر اجلاهلّي. ) 3
 الصورة الفنية يف شعر األخطل. ) 4
ح يف شعر احلطيئة. ) 5  االنز
 ملرقشني: دراسة أسلوبية.شعر ا ) 6
 شعر املثقب العبدي: دراسة أسلوبية. ) 7
ريخ التلقي: بني القدماء واحملدثني. ) 8  معلقة طرفة بن العبد و
ريخ التلقي: بني القدماء واحملدثني. ) 9  معلقة زهري بن أيب سلمى و
  :ـــل ر، مـــ م ـــ اج لـــة مـــ رســـائل ال ـــت ج ـــة، ناق ـــي أم ـــر ب ـــام فـــي ع ـــ مـــ ال شـــعر ال

ـــرأة وت ، وأدب ال ـــعر األمـــ ـــة فـــي ال ، والز ـــر األمـــ ح فـــي الع ـــد دة ال ـــ ـــف اإلســـالم فـــي ق

، و  ــر ــاني اله ــة القــرن ال ــى نها ــاهلي ح ــر ال ــر مــ الع ــل ال ل ــ دوائــر ال الزحافــات والعلــل ب

ئــة، شــعر األســر  ــة فــي شــعر ال رة الف ــ ــف، ال ر ــاب ال ــرار فــي شــعر ال ــاهرة ال ــى،  ع وال
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ـة فـي شــعر  رة الف ـ رـف، ال ـاب ال ـعرة فــي شـعر ال ـة اللغـة ال ـاهلي، ب ـر ال ـ فـي الع وال

اها. ة، وس او الروائ ي ف رة ص ، وت د قب الع  ال

 :ها عددة، أه الت م اث  ل را م األ ت   حّ

 األردن. -اجمللة األردنية للغة العربية -
 األردن. -جملة املنارة -
 األردن. -جلامعات العربية لكليات اآلدابجملة احتاد ا -
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  : املؤلفات

  : (أهم مخسة كتب)الكتب

  ،م.2001كتاب الّلغة العربّية للدراسات اإلسالمية والفقهية، نشرته جامعة آل البيت، األردّن 

  (أهم عشرة أحباث) :األحباث العلمية
لــى الشــعر اجلــاهلي"،"خطــاب اْلمقــّدمات وميثــاق القــراءة يف شــروح حســن كامــل الصــرييف ع .1

ا، جامعة مؤتة، األردّن، م  . 2ع،3اجمللة األردنّية يف الّلغة العربّية وآدا
 م.2007

اجمللــة األردنّيــة يف الّلغــة العربّيــة"،  ل الــذات يف الميــة أوس بــن حجــر: مقاربــة ســيميائيةتشــكُّ "  .2
ا   . 2، ع 4، جامعة مؤتة، األردّن، موآدا

  م 2008

وي"المية العرب:  .3 حبث يف مسالك املعىن" اجمللـة األردنيّـة -سيميائية األمومة والسؤال الطو
  .2، ع10جامعة مؤتة، األردّن، م -للغة العربية

  م 2014

"يف تسريد املثل القدمي: الشكلنة وإنتاج املعىن: قصة املثل "إن غـًدا لنـاظره قريـب" أمنوذًجـا، .4
  .  2، ع23جملة املنارة، جامعة آل البيت، األردّن، م

  م2015

جملـة املنـارة، جامعـة، " بنية االستجابة يف شروح حسن كامل الصـرييف علـى الشـعر اجلـاهلي " .5
  . 1، ع15آل البيت، األردّن، م

  م2009

: ِدراَســـٌة يف الـــنَّصِّ والـــنص -" اِخلطـــاُب واِخلطـــاُب املُضـــادُّ .6 ـــيِح أليب الَعـــالِء املََعـــرِّيِّ رســـالُة املَِن
  .2، ع17ة املنارة، جامعة آل البيت، األردّن، اجمللد املُوازي "، جمل

  م2011

نة" ِمثاًال" (مشرتك) نشـر  -" الَعْوَتِيبّ الصَُّحاِرّي وُجُهوُدُه يف ِدراسِة األْمثاِل لَعَربِّية .7 ِكتاُب "اإل
  جامعة القاهرة.  -يف جملة كلية اآلداب

كانون الثاين، 
  م2010

،71جامعـــة القـــاهرة، م -لعربيـــة " نشـــر يف جملـــة كليـــة اآلداب" معركـــة الزالقـــة يف املصـــادر ا .8
  .1ع

  م2011

ِم" منوذجــاً)، .9 َّ ــَع اَأل ــْدَوى ُطوقــان: الَبواِعــُث والتََّجلِّيــاُت ( ديــوان "َوْحــِدي َم احلُــْزُن يف ِشــْعِر َف
  .1، ع71جامعة القاهرة، م -جملة كلية اآلداب

  م2011
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نة " .10 "العوتيب الصحاري ونشر يف كتاب " العوتيب وتلقي الشعر اجلاهلي يف كتابه اإل
  . 1العماين"، منشورات جامعة آل البيت، م

  م2009

    
  :متراتاملؤ 
لشـــاعر مصـــطفى وهـــيب التـــل (عـــرار) .1 ، الـــذي عقـــد يف جامعـــة آل البيـــت " مئويـــة عـــرار " شـــاركت يف امللتقـــى اخلـــاص 

م بــ " فلسـفة األمل واللـذة يف شـعر عـرار "،  ونشـر يف جملـة البيـان الصـادرة عـن جامعــة ، ببحـث موسـو م25/10/1999
 .م2000، سنة4، ع2، مآل البيت

ر  22-21شاركت يف املؤمتر العلمـي الثالـث لكليـة اآلداب والعلـوم، جامعـة آل البيـت،  .2 م، ببحـث بعنـوان " 2003أ
 قراءة النص اجلاهلي ".

كــــانون األول،   23-21اث العــــريب اإلســــالمي " الــــذي عقــــد يف جامعــــة آل البيــــت، شــــاركت يف مــــؤمتر " حتقيــــق الــــرت  .3
 .م، ببحث موسوم بـ " حسن كامل الصرييف وحتقيق الشعر اجلاهلي2004

ببحـــث  م،10/5/2004-8     شـــاركت يف مـــؤمتر " آفـــاق جديـــدة يف اخلطـــاب" الـــذي عقـــد يف اجلامعـــة األردنيـــة يف  .4
 أوس بن جر: مقاربة سيميائية. موسوم بـ " تشكل الذات يف المية

م، 12/5/2009-11شــاركت يف مــؤمتر " أزمــة اللغــة العربيــة يف اجملتمــع العــريب " الــذي عقــد يف جامعــة األمــرية مسيــة،  .5
 ببحث بعنوان " اللغة واهلوية والتعريب ".

نيســـان  16 -14 شـــاركت يف مـــؤمتر: " املـــوروث األديب العـــريب يف قـــراءات املعاصـــرين " الـــذي عقـــد يف جامعـــة جـــرش، .6
 م، ببحث بعنوان " من ميثاق القراءة إىل بنية االستجابة: دراسة يف شروح الشعر اجلاهلي احلديثة. 2009

ر  14 -12شــاركت يف مــؤمتر " ابــن دريــد األزدي " الــذي عقــد يف جامعــة آل البيــت،  .7 م، ببحــث بعنــوان " 2009أ
 منهج ابن دريد يف كتاب االشتقاق ". 

األردّن، يف املدة  -"الّنص بني الّنظرّت الّنقدية والّلسانّيات احلديثة" الذي عقد يف جامعة الّزيتونةشاركت يف مؤمتر  .8
وّي".2013/  10/ 31 -29   م، وكان عنوان ورقيت: "المّية العرب: سيميائية األمومة والسؤال الطو

الّلغة العربّية اخلامس) الذي انعقد يف جامعة قطر  ورشة اخلّط العرّيب  ضمن نشاطات اليوم الثّقايف لّلغة العربّية (يوم .9
 م.12/2013 /23

 شاركت يف املؤمتر الدويل الرابع لقسم الّلغة العربّية جبامعة قطر "تلقي الّنّص القدمي يف ضوء الّنظرية الّنقديّة املعاصرة" .10
: قّصة املثل "إن غًدا لناظره م، بورقة بعنوان "يف تسريد املثل القدمي: الشكلنة وإنتاج املعىن2015 /29-30/4

 .قريب" أمنوذًجا"
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   الندوات
م ببحـــث بعنـــوان 20/4/2008شـــاركت يف نـــدوة "العـــوتيب الصـــحاري العمـــاين" الـــيت عقـــدت يف جامعـــة آل البيـــت يف  .1

نة ".  "العوتيب وتلقي الشعر اجلاهلي يف كتابه " اإل
م، ببحـث 30/3/2009-29دت يف جامعـة آل البيـت، شاركت يف ندوة " أعالم أردنيون يف اللغة واألدب " الـيت عقـ .2

 بعنوان: " رسالة املنيح أليب العالء املعري: دراسة يف النصوص املوازية ".
شاركت يف ندوة " مدخالت التعليم املدرسي يف اللغة العربية وخمرجاته يف التعليم اجلـامعي "، وقـد عقـدت يف جامعـة آل  .3

لتعاون مع مديرية الرتبية وا  م. 2008كانون األول   15يف  األردن، لتعليم يف املفرق،البيت 
، إدارًّ "، مؤسســـة عبـــد احلميـــد شـــومان،  .4 ً قـــًدا، إنســـا غـــي: أكادميًيـــا،  م، 16/9/2006شـــاركت يف نـــدوة " هاشـــم 

غي أكادميًيا ".   ببحث بعنوان " هاشم 
م، وكان عنوان ورقيت: "صورة 2013 /11 /11جامعة قطر اليت انعقدت يف  -شاركت يف ندوة قسم الّلغة العربّية  .5

ويلّية". -القطا يف المّية العرب   مقاربة 

  :اللجانأهم 
 :جلنة امتحان الكفاءة، جلنة الّندوات واملؤمترات، جلنة املعادلة، جلنة اخلّطة  جلان قسم الّلغة العربّية وكلية اآلداب

مج الّدراسّي، جلنة اإلرشاد الطال ت، جلنة تطوير الكلية وفتح الّدراسية، جلنة الرب ّيب، جلنة قضا الطّلبة، جلنة االمتحا
خطوط الّتواصل مع اجملتمع احمللّي، جلنة ضمان اجلودة يف كّلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية، جلنة الّدراسات العليا، جلنة 

 الّتعيني والّرتقية، جلنة املكتبة، جلنة اخلطة االسرتاتيجية.
 تعلقة مبسابقات اخلّط العرّيب والرسم يف جامعة آل البيت.جلنة التحكيم امل 
 .جلان حتكيم مسابقات الشعر والقصة واملقالة 
 .الّلجنة الّتحضرييّة لـ " مؤمتر حتقيق الرتاث العرّيب اإلسالمي" الذي عقد يف جامعة آل البيت 
 الذي ضوء املناهج النقدية املعاصرة" التحضريية ملؤمتر "آفاق اخلطاب النقدي: املوروث السردي يف  اللجنة مقرر

 ، يف جامعة آل البيت.عقد
  

 :اللغات 
 اللغة األم – العربية 
 متوسط/ ضعيف) /جيد(ممتاز/ – اإلجنليزية 


