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 رامي أبو شهاب  د/
 حماضر الدرجة األكادميية جبامعة قطر: 

 جامعة قطر ـ كلية اآلداب والعلوم/قسم اللعة العربية
 قطر-الدوحة 2713ص. ب. 
 009744403مكتب : 

qu.edu.qa@rabushehab 

 

 
 

 البياانت الشخصية

o  االسم: رامي نزيه أبو شهاب 
o    اجلنسّية: أردنّية 
o  25/7/1974مكان واتريخ الوالدة: األردن  
o  الّداينة: اإلسالم 
o .احلالة االجتماعية: متزوج  

 

 التخصص
o  :النقد األديب احلديث التخصص الرئيسي 

o  :النظرية النقدية التخصص الدقيق  

mailto:rabushehab@qu.edu.qa
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 العلمية الشهادات

o معهد البحوث والّدارسات  -رجة األوىل احلديث )اخلطاب والّنظرية الّنقدية( بتقدير ممتاز مع مرتبة الّشرف من الدّ  دكتوراه الّنقد األديب
 .  2012-القاهرة –جامعة الدول العربية -املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو(  –العربية 

 إبشراف الدكتور صالح فضل.  –عنوان األطروحة: خطاب ما بعد االستعمار يف النقد العريب املعاصر 

o األردن  –اجلامعة اهلامشية  -( 4/4از مع مرتبة الّشرف األوىل. املعدل الرتاكمي )بتقدير ممت ماجستري األدب والنقد العريب احلديث
 إبشراف الدكتور مصطفى عليان.  -2005

 (.  2003-1967بناء الّشخصية الّرمزية يف الّرواية العربية يف األردن ) األطروحة:عنوان 

o  1996األردن  –بكالوريوس اللغة العربية، وآداهبا بتقدير عام جيد، جامعة مؤتة. 

 األكادميية والتدرج الوظيفياخلربات 
o 2016- ......:  كلية اآلداب جامعة قطر   –قسم اللغة العربية  –حماضر 

o 2005-2016:  مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية اجملتمع  –منسق قسم اللغة العربية 
  برانمج البكالوراي الدولية  –تدريس مقرر اللغة العربية 

  اإلشراف على قسم اللغة العربية 

 تعليميةالناهج مشاركة يف أتليف امل . 

o 2008-2010: مؤسسة قطر  –العليا  اإلسالمية للدراساتالكلية  –غري متفرغ  حماضر 

  تدريس مقرر اللغة العربية لطالب املاجستري 

o 1996-2005:  األردن  –وزارة الرتبية والتعليم 

  الثانوية العامةتدريس اللغة العربية لطالب .  

 : املؤلفات

 )أهم مخسة كتب(الكتب 

o أتليف : 

o املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، سردية الّشتات الفلسطيين؛ منظور ما بعد كولونيايل،  -يف املمر األخري
2017 . 

o  املؤسسة العربية للدراسات العريب املعاصر؛ النظرية والتطبيقالّرِسيس واملُخاتلة، خطاب ما بعد الكولونيالية يف النقد ،
 . 2014 2، ط2013بريوت ،1والنشر، ط

o ،2016وزارة الثقافة، الدوحة،  األنساق الثقافية يف القصة القطرية املعاصرة . 
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o جملة املأثورات  2015يناير  - 89.  نشر الكتاب كملحق مع العدد بنية احلكاية الّشعبية القطرية النموذج واالستقبال
 الشعبية القطرية.  جملة علمّية فصلية متخصصة، تصدر عن قسم الرتاث يف وزارة الثقافة والفنون القطرية.

o 2008، الدائرة الثقافية ألمانة عمان، بناء الّشخصية الرمزية يف الرواية األردنية. 
 

o مشاركة يف إعداد: 

 
o ضية فلسطني ومستقبل املشروع الوطين الفلسطيين؛ يف اهلوية واملقاومة والقانون الدويل، ابالشرتاك مع عدد من أهم كتاب ق

 . 2015املفكرين األجانب والعرب، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، الدوحة 
o  2016وحة، )ابللغة اإلجنليزية(، مركز الرتاث، الد 2دراسات يف الفلكلور القطري، جكتاب . 
o  اجلامعة اهلامشية  –يف محى النص: أوراق مهداة لألستاذ الدكتور مصطفى عليان 

 كتب تعليمية )مناهج مدرسية( 
o  2014/2016مؤسسة قطر  –التاسع  –كتب منهج الرتاث القطري من الصف األول  

  دراسات ومقدمات كتب:
o  120إصدار خاص ملحق مبجلة الدوحة، ع « املعاصرةكتاب قطاف؛ خمتارات من القصة القطرية »مقدمة ودراسة 

 .2017أكتوبر 
o  دركاوي، دار أزمنة، عمان، ال، هشام «النزعة الشعوبية من نقد النّص إىل نقد املرجع النقد املضاعف»مقدمة ودراسة كتاب

2017  . 
o   ترمجة الدكتور خليفة هزاع )قيد النشر( 2، ج«قصص مارك توين»كتاب مقدمة ودراسة ، 

 

 (أحباث عشرة)أهم  األحباث العلمية
o  قضية فلسطني »حنو خطاب فلسطيين للشتات، الكتابة يف أزمنة االرحتال، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، نشر يف كتاب

 .2016الدوحة املركز العريب لألحباث، ، «ومستقبل املشروع الوطين
o   كتاب "إمرباطورايت الكلمة" لنيقوالس أوستلر، جملة تبنّي للدراسات الثقافية والفكر " اللغة والتاريخ أيهما خيون اآلخر؟ حتليل ونقد

 . 2014، آذار 7والفلسفة، املركز العريب لألحباث ودراسة الّسياسات، ع
o  ٢، ع٢٠١٧اخلطاب القيمي يف القصة القطرية املعاصرة، جملة أنساق، جامعة قطر، أكتوبر . 
o « جملة رؤى فكرية، جامعة سوق أهراس، اجلزائر «من خطاب الرحالة الغربيني إىل اخلطاب الرقمي واإلزاحة:القدس... خطاب التثبيت ،

 )مقبول(. 
o   .)اهلوية املؤسلبة يف بوابة الذكرايت آلسيا جبار، جملة اللغة واألدب، جامعة اجلزائر )مقبول 
o  حممد هجية... وحدود التأصيل، جملة بالغة اجلمهور جامعة اإلشكاليات املعرفية واملنكتاب بالغة اجلمهور مفاهيم وتطبيقات

 . 6ع اجلزائر،  –بوضياف املسيلة 
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 (مؤمترات عشرة)أهم  متراتاملؤ 
o  "قضية فلسطني ومستقبل  -املؤمتر السنوي ملراكز األحباث يف املنطقة العربية-" الكتابة يف أزمنة االرحتال، حنو خطاب فلسطيين للشتات

  ، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات. الدوحة. 2013ديسمرب  9-7املشروع الوطين الفلسطيين 
o  26جامعة قطر  –قسم اللغة العربية  -ة"، مؤمتر اخلطاب األديب يف قطر واخلليج العريب" اخلطاب القيمي يف القصة القطرية املعاصر-

 .2017إبريل  27
o  "مركز أحباث اخلليج،  –ورقة حبثية ابللغة اإلجنليزية بعنوان: " اسرتاتيجيات اإلقصاء والتعايل؛ اخلطاب األنثوي يف القصة القطرية املعاصرة

 .  2017أغسطس  4-1 –إجنلرتا  –جامعة كامربيدج 
o  2018" املتخيل والروح اجلمعي يف رواية إبراهيم نصر هللا، مؤمتر النكبة، املركز العريب لألحباث ودراسات السياسيات، الدوحة، مايو. 

 املشاركة يف اإلعداد والتنظيم: 
o ال مّيسر الطاولة املستديرة اخلاصة ابللغة العربية، وتدريسها بعنوان "التحدايت والصعوابت اخلاصة بتعليم وتعلم اللغة العربية" ضمن أعم

مركز قطر الوطين للمؤمترات   -أوسنت  -)وايز(، ابلتعاون مع الدكتور حممود البطل من جامعة تكساس القمة العاملي لالبتكارمؤمتر 
 . 2015رب نوفم 2-5
o  2015مؤسسة قطر، مركز قطر الوطين للمؤمترات. –حمّكم أحباث وورش مؤمتر التعلم والتعليم . 
o  2013مارس  –عضو جلنة تنظيم ملتقى أقسام اللغة العربية يف منطقة اخلليج العريب . 

o  2017 –جامعة قطر  –عضو اللجنة اإلعالمية ملؤمتر اللغة واحلوسبة . 

 (ندواتعشر )أهم الندوات 
o  2018أكتوبر  15غسان كنفاين، احلي الثقايف كتارا، حرب ساخن ندوة . 
o  16، جامعة قطر «القدس يف كتاابت الرحالة الغربيني إىل املواقع الرقمية»ندوة يوم املخطوط العريب: ورقة حبثية بعنوان 

 . 2018إبريل 
o  ٢٠١٨مارس  ٦قطر  –وزارة الثقافة والرايضة  –ندوة حتليل احلكاية الشعبية . 
o  2018مارس  5جامعة قطر،  –ندوة قراءة يف كتاب بالغة اجلمهور، قسم اللغة العربية . 
o  ،2017نوفمرب  30ندوة بعنوان السرد اخلليجي اآلن، معرض الدوحة للكتاب . 
o  ٢٠١٧يوليو  ٨قراءة نقدية يف رواية ذئب هللا، اندي األردن الثقايف، عمان . 
o  ،٢٠١٧يونيو  ٦ندوة بعنوان " الرواية القطرية؛ الواقع والتاريخ"، احلي الثقايف كتارا . 
o  2017  -إبريل  7 –كتارا   –أايم الرتاث الفلسطيين  –ندوة حول األدب الفلسطيين: قضااي وإشكاليات. 
o 2015نوفمرب  24هلوية الفلسطينية"، حماضرة يف الصالون الثقايف بعنوان " التأثريات الثقافية لالحتالل اإلسرائيلي على ا . 
o  2014ندوة حول منهج أتليف كتاب الّرسيس واملخاتلة خطاب ما بعد الكولونيالية، معرض أبو ظيب للكتاب، إبريل . 

 (جلان)أهم عشر  اللجان
o  "جملة علمية حمكمة تصدر عن قسم اللغة العربية، جامعة قطر. –عضو هيئة حترير جملة " أنساق 
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o  املسيلة اجلزائر.   –عضو اهليئة العلمية، وحمكم يف جملة حوليات اآلداب واللغات العلمية، جامعة حممد بوضياف 

o   كتارا.حتكيم جائزة  

o  "جملة علمية حمكمة تصدر عن قسم اللغة العربية، جامعة قطر. –عضو هيئة حترير جملة " أنساق 

o املسيلة اجلزائر.  –يف جملة حوليات اآلداب واللغات العلمية، جامعة حممد بوضياف  عضو اهليئة العلمية 

o  2018-جامعة قطر  –قسم اللغة العربية  –عضو جلنة التواصل . 

o   ،2018عضو اللجنة اإلعالمية ملؤمتر القسم السابع، اللغة واحلوسبة الرقمية . 

o  2017كلية اآلداب   –قسم اللغة العربية  –عضو برانمج اهلوية والرتاث . 

o  2017كلية اآلداب   –قسم اللغة العربية  –عضو جلنة احملتوى الرقمي . 

o  2018- 2016 –كلية اآلداب   –قسم اللغة العربية  –عضو جلنة إجناح الطالب  

o  2018- 2016 –كلية اآلداب   –قسم اللغة العربية  –عضو جلنة متكني البحث العلمي 

o دة العروض املسرحية، مهرجان الدوحة املسرحي لدورتني مسرحيتني، وزارة الثقافة الرايضة عضو جلنة حتكيم قراءة، ومشاه
 القطرية.

o  مؤسسة قطر، مركز قطر الوطين للمؤمترات.  –حمّكم أحباث وورش مؤمتر التعلم والتعليم 

o املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات.    -حتكيم علمي 

o  وزارة الثقافة والفنون القطرية.   –عضو جلنة حتكيم مسابقة فودافون للقصة القصرية والرواية 

o  عضو جلنة خرباء مشروع دمج الثقافة القطرية يف املناهج التعليمية، وزارة الثقافة والفنون القطرية، واجمللس األعلى للتعليم
2014 . 

o ( مؤسسة قطر ابلتعاون مع وزارة الثقافة والفنون يف قطر 1-9عضو جلنة أتليف كتب الرتاث القطري للصفوف )
(2013-2015 ) 

o اجمللس األعلى للتعليم.  -رئيس جلنة حتكيم مسابقة القصة القطرية، مهرجان الليوان لإلبداع 

o .عضو اندي الكتاب العريب، جامعة جورج اتون، قطر 

 اجلوائز واألومسة
o  ،2014جائزة الشيخ زايد للكتاب عن كتاب الرسيس واملخاتلة خطاب ما بعد الكولونيالية يف النقد العريب املعاصر.  

o  ،2015جائزة منحة مسابقة األحباث القطرية عن كتاب األنساق الثقافية يف القصة القطرية . 

o  2014/2015جائزة ثناء للتميز املهين، مؤسسة قطر للرتبية والعلوم . 

 لغاتال

o (ممتاز) – العربية 

o  (جيد) اإلجنليزية 


