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0Bالمؤهالت العلمية  

 

 العربية وآدابها, جامعة القاهرة .دكتوراه في فلسفة اآلداب قسم اللغة  •
• 1B ماجستير في اآلداب من قسم اللغة العربية وآدابها , , جامعة القاهرة 
   2005- 2004التفرغ العلمي ، •

    University of London ( SOAS ) 
 دبي  –ستاذ زائر بجامعة زايد / األمارات العربية المتحدة أ •
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 االهتمامات البحثية
 

 الكتب المؤلفة :
 .االغتراب في الشعر األموي ، منشورات مدبولي : الطبعة األولى  -1
 .في سيفيات المتنبي : قيد النشر البناء الفني -2
صبابة المعاني : تحقيق ودراسة ؛ منشورات مركز الملك فيصل للبحوث  -3

 والدراسات اإلسالمية .
 

 البحوث المنشورة :
في كتاب مؤتمر الحرية منشور.  في العصر األموي جدلية القمع واالبداع -1

 –األدن  -منشورات جامعة فيالدلفيا  –واإلبداع واقع وطموحات 

2002 . 

, منشور ضمن فعاليات المرأة العربية بين تحقيق الذات أو االستالب -2

 . 2001المركز العربي للمصادر والمعلومات , األردن , 

امة في العالم , في كتاب مؤتمر المرأة والتنمية المستد تنمية الثقافة -3

 . 2001جامعة زايد  –أبو ظبي  -العربي 

وصّبابة المعاني ألبي بكى محيي الدين  مخطوط : صّبابة المعاني -4

,  والنوادر) , تحقيق ودراسة , عالم المخطوطات 11السليطي (ق 

 م .2005فبراير  – 2004المجلد التاسع , العدد الثاني , سبتمبر 

, نصوص جديدة وقراءة  الفزاريشعر مالك بن أسماْء بن خارجة  -5

 الرياض. –أخرى, مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
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تيار العبثية , ما بين التمرد واإللتزام , قراءة تحليلية , العصر الجاهلي  -6
المجلس الوطني للثقافة والفنون  –مجلة عالم الفكر  – أنموذجا

 .2007الكويت –واآلدب 

ورقة علمية مقدمة في اللقاء األول  وتعاونالعرب والغرب ؛ تواصل  -7

 مجلس التعاونوزراء خارجية و االتحاد األوروبي لوزراء خارجية

 2007؛ مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث .الخليجي بالرياض

أنموذجاً  األموي ؛ الحسن البصري جدلية الفكر والسياسة في العصر -8

، عمان ان قابوسكلية اآلداب، جامعة السلط، بحث مقدم لمجلة 

2009. 

مقدمة لمؤتمر : أبوظبي  الشاعرة والتحديات الثقافية ، ورقة علمية   -9

 .2011عاماً من التطور ،أبو ظبي  250

 المنحى الوجودي في الشعر الجاهلي : صراع القيم وحب البقاء -10

 قيد النشر                         

 

 بحوث قيد التحضير :

 .اإلسالمي في القرن األول الهجرياستراتيجيات الخطاب  •

 .)11تحقيق كتاب موانح األنس بالرحلة لوادي القدس  للقيمي (ق  •

 

 :  الجوائز

  .جائزة أبها من األمير خالد الفيصل •
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المركز األول ؛ ألفضل دراسة أدبية ونقدية لكتاب االغتراب في الشعر  •

 .األموي

 

 موضوع طلب التفرغ العلمي ،األبحاث الجاريةمشاريع 
 

 : تيار العبثية في الشعر اإلسالمي: النقائض أنموذجا.المشروع األول -

: تحقيق مخطوط في أدب الرحالت( رحلة إلى فلسطين) المشروع الثاني -

 عنوانه: موانح األنس بالرحلة لوادي القدس، للبقمي. 
 

 التحكيم العلمي
 

 تحكيم الترقيات:
  من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك، جامعة آل البيت.ثمانية بحوث للترقية ** 

 صورة الروح ؛ قراءة في تصميم الغالف لدى زهير أبو شايب -1
 األغنية ودورها في أعمال إبراهيم الكوني الروائية -2
 البوح والكتمان : قراءة في الشعر السياسي الليبي -3
 الشاعر بابنته أنموذجاً مواقف إنسانية في الشعر الجاهلي : عالقة  -4
 ساعدة بن جؤية أم الواحد الثكلى -5
 الرسائل الشعرية في العصر الجاهلي . -6
 الشجرة ودالالتها ورموزها لدى ابن عربي . -7
 المنامة والمقامة : قراءة في منامة ابن دريد األزدي وتأثيرها فيمن تاله  -8
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جامعة الملك ** خمسة بحوث للترقية من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك ، 
 سعود :
 نظرية المحاكاة الفارابية وجذورها اليونانية -1
 الشعر السعودي في الخطاب النقدي العربي .  -2
 : دراسة ثقافية .الخطاب الوعظي في المناهج الدراسية السعودية   -3
4- The significance of religion in Hamlet                    
5- Desire for freedom in modern women`s poetry    

 from the Arabian Gulf Area. 
 

 
 تحكيم النشر العلمي:

دراسة (فكرة الزهد في شعر أبي العتاهية وناصر خسرو القبادياني  -1
 جامعة اليرموك . –مقارنة ) اتحاد الجامعات العربية لآلداب 

 جدلية الفكر والفن في شعر الحطيئة/ مجلة الجامعة األردنية. -2
الفنية لالغتراب في قصيدة عمارة اليمني في رثاء الدولة الصورة  -3

 الفاطمية، مجلة العلوم اإلنسانية، األردن.
أدب الخليج العربي وث مؤتمر  تمثالت األنا واآلخر في تحكيم بح -4

2013. 
 

 ما قبل التدرج في جامعة قطر :لاالشراف على أبحاث التخرج 
CAPSTONE ON ARABIC LITERATURE 
 

 األول : المشروع -1
اللون األسود ودالالته في شعر   عنوان البحث:

عدد :( المنهج الداللي )        عنترة بن شداد 
 طالبات . ثالث: الطالبات 
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 المشروع الثاني : -2
مقامات بديع الزمان الهمذاني دراسة  عنوان البحث:

 أربع طالبات .: تحليلية . عدد الطالبات 
 

 المناقشات
 

كلية  -شعر النقائض األموية، رسالة دكتوراه خصائص األسلوب في  -
 م.2011جامعة القاهرة  -دار العلوم 

 
 

 
 عضوية اللجان والجمعيات والمؤسسات الثقافية

 

 :جامعة قطر 
 2004يم استراتيجية الجامعة فرع خدمة المجتمع يعضو لجنة تق •

 عضو مجلس هيئة التدريس . •

لجنة أنشطة أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب والعلوم  ثم رئيس عضو •

 )2007 -2011 ( 

 2012-2011عضو لجنة وضع استراتيجية كلية اآلداب والعلوم  •

 2012رئيس لجنة دراسة التقطير  في كلية اآلداب والعلوم  •

 عضو عدد من لجان تطوير الخطط الدراسية بقسم اللغة العربية . •
 

 منظمة اليونسكو : -

 مستشارة متطوعة بالمكتب االقليمي لليونسكو في دول مجلس التعاون. •



 
7 

 2005 -2000عضو برنامج ذاكرة العالم  •
 

 وزارة الثقافة والفنون والتراث: -

 ) حتى اآلن(عضو مؤسس لجنة أمناء جائرة الدولة التقديرية والتشجيعية  •
 

 إدارة الشباب : -

 )2012-2009(الثقافي .مؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز اإلبداع  •
 

 ( عمل تطوعي ): المجلس األعلى لشؤون األسرة -

المساهمة في تقديم خبرات واستشارات بالمجلس (اللجنة  •

 التحضيرية لالنتخابات) 

 وزارة األوقاف : -

عضو لجنة تحكيم جائزة الشيخ علي بن عبدهللا آل ثاني الوقفية  •

 .العالمية 
 

 أسهمت في تأسيس : -

 .الدوحة لإلبداع القصصي ( ألف قصة وقصة )جائزة  •
مجلة مرآة الخليج الثقافية . صدرت عن المكتب اإلقليمي  •

 لليونسكو بالدوحة .
اإلعداد لمجلة ثقافية ( لوسيل ) للمجلس الوطني للثقافة والفنون  •

 والتراث .
 اإلعداد إلعادة إصدار مجلة الدوحة . •
 م /جامعة قطر. تأسيس نادي الطالبات بكلية اآلداب والعلو •
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