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 السويديسالمة عبد هللا  /د أ
 أستاذالدرجة األكادميية جبامعة قطر: 

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

 ......55927417حممول : ................

qu.edu.qa@salamaa 

 
 
 

 

 التخصص
o القدمي :.. األدبالتخصص الرئيسي............................ 

o  :األدب اجلاهلي......التخصص الدقيق........................ 

 العلمية الشهادات

o ... قطر.......اآلداب ......1981 ....بكالوريوس.......... 

o ..... مصر ....اآلداب ....1986 ......ماجستير..... 

o ......  مصر .....اآلداب ...1991 .......دكتوراه...... 

 األكادميية والتدرج الوظيفياخلربات 
o ..  م قطر2002 م31/10/1996 مركز الواثئق اللغة وآداهبارئيس وحدة حبوث  

o م قطر29/9/1999 م19/9/1998 جامعة قطر رئيس وحدة اللغة العربية  

o قطر م 12/11/2003 /30/9/1999 جامعة قطر رئيس قسم اللغة العربية 

o قطر م4/9/2004 م13/11/2003 جامعة قطر وكيل كلية اإلنسانيات والعلوم االجتماعية 

o م5/9/2004 جامعة قطر ملساعد لشئون أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب والعلومالعميد ا
 قطر م27/8/2005 

o قطر _ 2018- م22/4/2009 جامعة قطر أستاذ.....  

 : املؤلفات

 )أهم مخسة كتب(الكتب 

o أتليف 

o م1987،مركز الواثئق - ةالدوح ، شعر قبيلة ذبيان يف اجلاهلية وصدر اإلسالم 
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o  مركز الواثئق حتقيق( الدوحة،)اخلوارزمي اإلقناع ملا حوى حتت القناع صنعه اإلمام اللغوي برهان الدين املطرزي
 م1999 

o م2001،مكتبة دار الفتح للطباعة والنشر والتوزيعمشرتك،  أتليف املنهل من األدب العريب 

o  م2001،الواثئقمركز  األموي، الدوحة،املطر يف الشعر اجلاهلي حىت هناية العصر 

o  م2002 مركز الواثئق –الدوحة  ( للثعاليب)حتقيقمرءآة املروءات 

 (أحباث عشرة)أهم  األحباث العلمية

o كلية اآلداب جامعة اإلمارات العربية ، 11 العدد اآلدابجملة ،األنواء يف الشعر العريب حىت هناية العصر األموي ،
 م1994، املتحدة،

o  مركز  ،7العدد  ،اإلنسانيةمركز الواثئق والدراسات  ، جملةالعسلمن مالمح البيئة يف شعر هذيل النحل واشتيار
 م1995،جامعة قطر ، الواثئق

o  جامعة ، مركز الواثئق،  8العدد ، مركز الواثئق والدراسات اإلنسانية هذيل، جملةشاعر من  حكيم،مليح بن
 م1996،قطر

o  كلية   ،19 العدد االجتماعيةكلية اإلنسانيات والعلوم   حولية واإلسالميالغوص على اللؤلؤ يف الشعر اجلاهلي
 م1996 ، جامعة قطر ،اإلنسانيات

o كلية اإلنسانيات  ، 21،العدد ، حولية كلية اإلنسانيات والعلوم االجتماعية، القوس يف الشعر اجلاهلي واإلسالمي، 
 م1998،جامعة قطر

o  جامعة  ،مركز الواثئق ، 13العدد  مركز الواثئق والدراسات اإلنسانية اجلاهلي جملةصورة القطاة يف الشعر
 م2001،قطر

o جملس النشر العلمي ،26 االجتماعية العددحوليات اآلداب والعلوم ، صور اخلوف يف اعتذارايت النابغة الذبياين، 
 م2005 جامعة الكويت

o  جامعة القاهرة اآلداب،كلية ،  1العدد 66 اللغة اجمللدكلية اآلداب وعلوم   واملبدعني، جملةامرؤ القيس يف وعي النقاد 
 م2006

o مركز الدراسات الشرقية جملة رسالة املشرق الشعر اجلاهلي واإلسالمي إمنوذجاً " "جدلية حضور املرأة يف بناء القصيدة
 2006، القاهرة ، جامعةوالثاينالعددان األول  18اجمللد  

o مركز  ،املشرقجملة رسالة  العصر اجلاهلي والعصر اإلسالمي منوذجاً ""جتليات الوجد وتصويره يف الشعر القدمي
 2007، جامعة القاهرة ،الرابعمنشور العدد من األول إىل ، الدراسات الشرقية

o  2016، الزقازيقجامعة  9 7منشور العدد جملة كلية اآلداب ،  اهلذلينياأللوان وأبعادها الداللية يف شعر. 
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 (مؤمترات عشرة)أهم  متراتاملؤ 

o مشارك  م24/2009-22 الطائف اململكة العربية السعودية،ندوة نقدية) اندي الطائف األديب(ضمن برانمج سوق عكاظ 

o مشارك 3/11/2009-2 اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية، الكويت القدس رحيانة الضمري العريب 

o مشارك 2010 /10/3-8وزارة اإلعالم  الكويت جملة العريب،ل وسائط االتصال احلديثةالثقافة العربية يف ظ 

o )مؤسسة جائزة سعود  ندوة خليل مطران وحممد علي / ماك دزدار بعنوان ) حوار احلضارات يف نظام علمي خمتلف التباين واالنسجام
 لسةرئيس ج   21/10/2010-19 البوسنة -سراييفو  البابطني لإلبداع الشعري

o  ًمشارك             27/1/2011-24 وزارة اإلعالم الكويت العرب يتوجهون شرقا 

o رئيس جلسة       24/4/2011 قطر جممع الرتبية السمعية املؤمتر العلمي للصم 

o  ًمشارك 24/1/2011 وزارة اإلعالم  الكويت جملة العريب العرب يتجهون شرقا 

o مشارك 12/03/2012 وزارة اإلعالم  الكويت، جملة العريب الثقافة العربية يف املهجر 

o رئيس جلسة          18/4/2012-17 جامعة قطر قسم اللغة العربية اللغة العربية واهلوية 

o "28-جامعة قطر-"كلية اآلداب والعلوم السياسات اللغوية يف الوطن العريب: واقع وآفاق املؤمتر الدويل اخلامس لقسم اللغة العربية 
 مشارك     2016أبريل 

 (جلان)أهم عشر  اللجان

o م قطر2003-م1999اجمللس الوطين للثقافة والفنون، ) عضو (جلنة الشعر الفصيح 
o ) م2004-جملس التخطيط ومركز الواثئق   جلنة حصر البحوث والدراسات العلمية،) عضو 
o )م2004-األعلى لشؤون األسرةاجمللس   اللجنة الثقافية واإلعالمية يف إعداد اسرتاتيجية رعاية املسنني،) مشرف 
o )4اجمللس األعلى لشؤون األسرة ) اللجنة العلمية ملؤمتر الدوحة العاملي لرعاية املسنني يف ظل التحوالت املعاصرة )رئيس-

 (قطر2005أبريل6
o م2004جلنة االعتماد األكادميي ملؤسسات التعليم العايل،جملس التعاون لدول اخلليج العريب 
o م2010،) عضو (  وزارة الثقافة والفنون والرتاث جلنة الرتاث/ الدوحة عاصمة الثقافة العربية 
o ،م2016-2015كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر،(عضو،  )جلنة تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس 
o م2019-2018،(عضو )النظر يف تقييم ملفات الرتقيات األكادميية،  جلنة 
o  2018ملؤمتر قسم اللغة العربية الثامن اللجنة التحضريية 
o  2019-2018جلنة التعيينات ، عضو 

 اللغات

o العربية  

o (جيد) اإلجنليزية 


