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        األدب القدمي           التخصص العام:
 

  االهتمامات البحثية:
 النقد الثقايف والدراسات الثقافية-
 السردايت-
 النّصية-
 بالغة القرآن الكرمي–
 اللغة والفكر–
 اهلوية والثقافة-
 الشعري والنثري-
 

 :)الفردية( العلمية املؤلفات
 .2006العامة للموسوعة العربية، دمشق، ، اهليئة تلقي العجائيب يف النقد العريب احلديث  -
 .2007، دار التكوين، دمشق، عجائبية النثر احلكائي )أدب املعراج واملناقب(  -
 .2010ظيب،  ، هيئة أبو ظيب الثقافية، أبوالدهر يف الشعر األندلسي )دراسة يف حركة املعىن(  -
 .2014ار العربية للعلوم انشرون، بريوت، (، الدالعجائيب والسرد العريب )النظرية بني التلقي والنص -
 .2020، دار كنوز املعرفة، عمان، معجم الشخصيات السردية يف الرتاث احلكائي -
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 املؤلفات العلمية )اجلماعية(:
 ، أتليف مجاعي،  موسوعة: مكة املكرمة اجلالل واجلمال )قراءة يف األدب السعودي( _

 .2005املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، عام      
 ، )املؤمتر النقدي الثاين جلامعة البرتاء(،       استقبال العرب للنظرايت النقدية الغربية_ 
 .2009أتليف مجاعي، عمادة البحث العلمي، جامعة البرتاء، األردن،     
 ثاين عشر جبامعة الريموك(، أتليف مجاعي، )مؤمتر النقد الدويل ال تداخل األنواع األدبية_ 
 .2009جدارا للكتاب العاملي وعامل الكتب احلديث، األردن،     
 .2017، أتليف مجاعي، مؤسسة السياب، لندن، الرواية العربية وحتوالت ما بعد احلداثة_ 
 
 

 األدبيةؤلفات امل
 .1997، قصص، وزارة الثقافة، دمشق،أشياء ضائعة _
 .2018دار ميسلون، الدوحة/إسطنبول،  .2011ص، احتاد الكتاب، دمشق، ص، قالقلعةوجوه _ 
 .2012، روايددة للفتيددان، جددائزة خليفددة الرتبويددة، أبو ظيب، ارمددارات العربيددة املتحدددة، محزة واهلدددهددد_ 

 .2020شركة اليامسني للنشر، بريوت، 
 .2014بريوت، ، رواية، الدار العربية للعلوم انشرون، هسيس املالئكة_ 
 .2017الدار العربية للعلوم انشرون، بريوت، ، جمموعة قصصية، العصافري دم_ 
 .2018جمموعة قصصية، الدار العربية للعلوم انشرون، بريوت، بني رصاصتني، _ 
 

 لرسائل العلمية والتحكيم العلميارشراف على ا

 لبنان، قطر()سورية،  /همثاين رسائل ماجستري ودكتوراأكثر من  شراف:ار -
 ودكتوراه/ )سورية، قطر(ماجستري من عشر رسائل  أكثر ناقشة:امل -
 ، واهلند، وتركيا.وُعمان، والكويت، والسعودية ،لنشر، يف سوريةجمموعة من األحباث للرتقية أو ل تحكيم:ال -

 
 



 :األحباث والدراسات
 

 أوال_اجملالت احملّكمة:
 
 .1997اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ،عامل الفكر، يد إخالصياملكان يف قصص ول-1
 .2005 احتاد الكتاب العرب، دمشق، ،الرتاث العريبارسالمي،  _الكرامات يف الرتاث العريب2
 . 2005 ،حوليات جامعة الكويت ،هر يف الشعر األندلسي_الد3
 .2008 سورية، ،جملة جامعة دمشق، _املقدس واخليال الروائي4
 .2006 سورية، ،جملة جامعة حلب، املعراج )دراسة يف السرد الصويف(_أدب 5
 .2013 سورية، ،جملة جامعة دمشق، )على حافة الشعر والنثر( _نّص السيولة والصالبة6

 .2014 سورية، ،جملة جامعة دمشق، قاعدة واخلرق_تداخل األنواع بني ال7

 .2014 سورية، ،جملة جامعة دمشق، خر_األدب واملوقف من اآل8
مركز امللك عبد هللا بن  ،جملة التخطيط والسياسة اللغوية ،)مشرتك( ،معيارية العربية )دراسة يف بنية النظام اللغوي(-9

 .2016 عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، الرايض،
 .2017لألحباث ودراسة السياسات جملة تبنّي/املركز العريب اهلوية والثقافة(،  ارسالمية: )التباس-العربيةاهلوية -10
 .  2018فتنة العوملة وسؤال اهلوية )اهلوايت السيالة واهلوايت الصلبة(، جملة كلية ارهليات/جامعة سيريت، تركيا، -11
التحليل البالغي للظاهرة الصوتية يف القرآن الكرمي )املنهجية وخصوصية النص(، جملة كلية ارهليات/جامعة بنغول، -12

 .2018 تركيا،
خمرب الدراسات اللغوية واألدبية  جهود املستشرقني ارسبان يف خدمة الثقافة األندلسية والعربية، جملة رؤى فكرية، -13

 .2019، ساعدية/ اجلزائرميف جامعة حممد الشريف 
العريب لألحباث ودراسة النسقان املدين والريفي يف السرد الروائي )دراسة يف حتيزات الصورة(، جملة تبني، املركز  -14

 .2019السياسات، قطر، 
حنو معجم للشخصيات السردية يف الرتاث احلكائي )املعايري الضابطة(، جملة أكادميية مشال أورواب احملكمة،  -15

 .2020الدمنارك، 
اجلزائر،  السلطة والتحيزات النسقية يف السرد الروائي، جملة حوليات اآلداب واللغات، جامعة حممد بو ضياف، -16

2020. 
، جملة حوليات اآلداب واللغات، جامعة حممد بو ضياف، اجلزائر، شخصيات القهر النسقي يف السرد الروائي -17

 .2020/نوفمرب 



مقدمة قصيدة )اي ليل الصب( للحصري القريواين/دراسة يف ضوء مفهوم النظام للفراهي، )مشرتك(، جملة التواصل -18
 .2021 حزيران، 2، عدد 10مج  ، اجلزائر،جامعة ابجي خمتار-والعلوم ارنسانيةكلية اآلداب األديب،  

، جامعة مولود معمري-خمرب حتليل اخلطابمقامات اهلمذاين واختبار الوظائف السردية، )مشرتك(، جملة اخلطاب، -19
 .6/2021، 2، عدد 16اجلزائر، مج 

 

 اثنيًا_ اجملالت غري احملكمة:
 
 م.1993                    )سورية(              مصادر فردية حي بن يقظان                             املعرفة     -
 م.276/1993عدد    )سورية(               الطاقات اجلمالية للجملة الشرطية                   املوقف األديب   -

 م.298/1995عدد        )سورية(          _ مفهوم اجلمال عند أيب حيان التوحيدي                 املوقف األديب    
 م.366/1994عدد 33_ اجلمال يف املرحلة الذهبية للفلسفة اليواننية                   املعرفة                  )سورية(   ج

 م.388/1996عدد 34البداايت                 املعرفة                )سورية(  ج _ الفلسفة واجلمال لدى اليوانن:
 م.62/1996عدد           )سورية(        _ فردية حي بن يقظان ) رموزها ورؤاها (               الرتاث العريب     

 م.1997                     )سورية(               _ مدخل إىل معاين الدهر                                    املعرفة  
 م.379/2002عدد       )سورية(          التقاطبية األندلسية                                  املوقف األديب       -
 م.2005                  )البحرين(         العجائيب واملفاهيم احلافة                            البحرين الثقافية     -
 م.2005                 )السعودية(         شعرية األسطرة                                            أفنان          _

 م.2005                 )السعودية(        _ جتنيس العجائيب                                   جملة عالمات يف النقد
 م.2007                 )السعودية(       جملة عالمات يف النقد              إيقاع النثر يف شعر محزة شحاتة         _
 م.2007               )بريوت(                اآلداب              العجائيب واألسطورة                               -
 م.2015)من دونك اي أمي( رحلة البحث عن الشعرية         جملة الدوحة                   )قطر(                     -

 الدورات والورشات التدريبية أهم 
 احلضور: -1

 .2002_دورة أتهيل تربوي، جامعة دمشق، سورية، 
 .2002 _دورة يف طرائق التدريس، املركز ارسالمي الكندي، تورنتو، كندا،

 .2006_دورة حتليل الكتابة واخلط، اجمللس اخلليجي للربجمة اللغوية العصبية، تبوك، السعودية، 

 .2017،ماليزاي ،العريب للباحث أريد منصة، احملكمة اجملالت يف النشر معايري دورة_

 .2017،ماليزاي ،العريب للباحث أريد منصة، الناقد التفكري ورشة_



 .2017،ماليزاي، العريب للباحث أريد منصة، للنشر العاملية املعايري ورشة_

 .2017،ماليزاي، العريب للباحث أريد منصة، الدماغية اهليمنة ورشة_

 .2017،ماليزاي، العريب للباحث أريد منصة، للباحث العلمية اهلوية بناء ورشة_

 .2017،ماليزاي، العريب للباحث أريد منصة، البحثية املشاريع ختطيط ورشة_
 29/12/2019فورد،س، برانمج جامعة أك_تسع دورات يف كيفية ارشراف على الرسائل اجلامعية

 .7/1/2020_ورشة النزاهة األكادميية مسؤولية من؟ جامعة قطر، 
لكشف االنتحال ونسب االقتباس، مركز ithenticate_ورشة التدريب على التعامل مع برانمج 

 7/1/2020 جامعة قطر،التميز يف التعليم والتعلم، 

 .10/1/2020، جامعة قطر، Eviews_ورشة مدخل إىل برانمج 
 التقدمي -2

 .2017،الدوحة، كتارا(، مؤسسة  الرواية)كتابة  ورشة_ 
 .2018الرواية(، مؤسسة كتارا، الدوحة، )شخصيات ورشة _

 .2018الرواية(، مؤسسة كتارا، الدوحة، )لغة ورشة _
 .2021مركز حرمون، الدوحة، (، ورشة )كتابة الرواية_ 

  الثقافية العامة اخلربات

 .2011_2009احملتوى الفكري لقناة سبيس تون لألطفال  مشرف_
 قصة(.13) سيناريو _شارك يف أتليف سلسلة قصص )قصة وعربة( ارذاعية لألطفال، كتب

 _شارك يف كتابة عدد من السيناريوهات لصاحل قناة سبيس تون الفضائية.
 .2011-2010دمشق العربية لغري الناطقني هبا يف املعهد الفرنسي للدراسات الشرقية،_دّرس 

 _كتب عدداً من املواد لصاحل املوسوعة العربية.
 (.2014-12-20 /2014 -12-11_ابحث زائر جلامعة سيينا يف إيطاليا )

 رقم اعتمادل، تركيا، جامعة بنكو  _عضو حمكم معتمد يف جملة العلوم ارنسانية قسم الدراسات العليا،

 .ISSN: 1309 6672/ ASOSYALدويل: 
عضو اهليئة االستشارية جمللة العمدة يف اللسانيات وحتليل اخلطاب، جامعة حممد بو ضياف، اجلزائر، -

 ISSN: 2570-0058رقم دويل 

 (.2019_أستاذ زائر يف أكادميية ابشاك شهري، يف تركيا )صيف 



 املناهجاخلربات يف جمال أتليف 
 له مسامهة يف منهج الصف العاشر يف وزارة الرتبية السورية._

_شارك يف حتكيم املصفوفة التأسيسية لسلسلة البيان لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها اليت أعدهتا 
 أكادميية ابشاك شهري للعلوم العربية وارسالمية يف استنبول.

 .2019-2014يف جامعة قطر خالل السنوات  2وعريب  1_شارك يف أتليف مقررات عريب 
 

 املنح
 .2014/2015منحة ستارت أب من جامعة قطر عام _ 

 املدؤتدمدرات اليت شارك فيها أبحباث علمية: 
 م.2006(، اندي جدة األديب، اململكة العربية السعودية، _ مؤمتر )ملتقى قراءة النص
 م.2007 عمان، البرتاء، جامعة للنظرايت النقدية الغربية(،)استقبال العرب  _مؤمتر البرتاء الدويل الرابع

 م.2009فاس، اململكة املغربية،  جامعة سيدي حممد بن عبد هللا، سايس_ )الصورة واخلطاب(، _ مؤمتر
  م. 2009(، اجلامعة األردنية، عمان، اململكة األردنية، _ مؤمتر )اللسانيات واألدب
 .2010اجلزائر،  جامعة معسكر، )السيميائيات العامة وفلسفة العالمة(،_ املؤمتر الدويل األول حول 

 م. 2010_ مؤمتر )الرواية العربية الواقع واآلفاق(، جامعة جرش األهلية، جرش، اململكة األردنية، 
_ ندوة حوار احلضارات واألداين يف اآلداب والفنون، مركز البحوث والدراسات يف حوار احلضارات 

 .2010املقارنة بسوسة، تونس، واألداين 
_ املؤمتر الدويل الثالث لكلية اآلداب )النص بني النظرايت النقدية واللسانيات احلديثة( الذي عقد يف 

 م.2013جامعة الزيتونة األردنية 
 م.2013_ املؤمتر الدويل العاشر للرابطة الدولية لدراسات اللهجات العربّية الذي عقد يف جامعة قطر 

(، أكادميية الدراسات ارسالمية جبامعة مالاي، كواالملبور، ماليزاي، 4القرآن الدويل الرابع )مقدس _ مؤمتر
 م.14-15/4/2014

 م.7/2/2015-5_ مؤمتر النظرية الغربية والنص العريب، جامعة كرياال، اهلند، 
 م.30/4/2015-29 _ مؤمتر النص العريب القدمي يف ضوء النظرية النقدية املعاصرة، جامعة قطر، قطر،



-5 ،(، أكادميية الدراسات ارسالمية جبامعة مالاي، كواالملبور، ماليزاي5_املؤمتر القرآين الدويل)مقدس
 م.6/5/2015

_ مؤمتر امللتقى البحثي لربانمج ماجستري اللغة العربية وآداهبا )مقارابت يف اللغة واألدب(، جامعة قطر، 
30/12/2015. 

 م.19/1/2016-18لث للغة واألدب واجملتمع، جامعة جاغادغورو كريبالو، اتيلند، _املؤمتر العاملي الثا
، الصناديق ارنسانية ملنظمة IHH_املؤمتر الدويل لتعليم السوريني )دون اجلامعي(، )عيد اخلريية، 

 م.19/2/2017-18التعاون ارسالمي، اجمللس ارسالمي للمؤسسات املاحنة، إسطنبول، 
األول لالجتاهات احلديثة يف العلوم ارنسانية واالجتماعية، احملفل العلمي الدويل/جامعة  _املؤمتر الدويل

 .23/11/2017-19مالاي، ماليزاي/لنكاوي، 
املؤمتر العلمي الدويل حوار احلضارات واألداين يف زمن حرب األفكار بني احلقيقة والوهم، مركز البحث _

ون مع أكادميية ابشاك شهري للعلوم ارسالمية، تركيا، وتطوير املوارد البشرية، األردن/ابلتعا
15/7/2020. 

_املؤمتر الدويل الرابع: األسرة املسلمة يف اجملتمعات الغربية )الفرص والتحدايت(، املركز الدويل 
لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية، السويد/ كلية الدراسات ارسالمية نويف ابزار، صربيا/ اجلامعة العاملية 

 .2020، 8، 30-29نويف ابزار، صربيا، 
، جامعة ابن خلدون/خمرب اخلطاب احلجاجي، مساءلة النقد الثقايف املغاريب_امللتقى الوطين الثالث: 

 .2021، 2 ،9-8اجلزائر، 
 

 اجلوائدز والتقديرات
 م، الكويت.1994_ جائزة سعاد الصباح للدراسات النقدية، 1
 ، سورية.م1996 ،_ جائزة البتاين للقصة القصرية2
حبثًا على مستوى العامل ضمن اللغات الست املعرتف  45أفضلك)الزمان األرجوحة(   حبثُصّنف _ 3

 م.1996 ، يف مسابقة أقامتها أملانيا تقديرا للشاعر جوته.عربيةأحباث 6أفضلومن فيها يف األمم املتحدة، 
 .ارمارات م،2012_ جائزة خليفة الرتبوية لإلبداع )رواية للفتيان( 4
 م.2016_ جائزة امللصق البحثي اخلاص ابلعلوم ارنسانية، مؤمتر مؤسسة قطر للبحوث، 5

 


