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  مشارك أستاذالدرجة األكادميية جبامعة قطر: 

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

  (974+) 44034833 مكتب:
haidar@qu.edu.qa 

  
 

ت الشخصية  :البيا
   اجلنسية:  ميين 
    :متزوج . احلالة االجتماعية  

  :التخصص
 األدب والنقد  : التخصص الرئيس. 
  :بيةدمنهجيات الدراسة األالتخصص الدقيق.  .  

 :العلمية الشهادات
 .2003، أكتوبر العراق  /جامعة بغداد  /من كلية اآلداب : درجة الدكتوراه -

   
 .2000 ديسمرب ،بغداد / العراق /اجلامعة املستنصرية  /من كلية اآلداب  :درجة الماجستير -

  

  :األكادميية والتدرج الوظيفياخلربات 
مكان ال من  إلى كاديمية الوظيفة /    الرتبة ا

2019 - 2014إبريل     قسم اللغة العربية والترجمة 
 بكلية اللغات  جامعة صنعاء

 أستاذ

2014ابريل  2008ديسمبر    قسم اللغة العربية والترجمة 
 بكلية اللغات  جامعة صنعاء

 أستاذ مشارك
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2008ديسمبر  2003وبر    أكت   قسم اللغة العربية والترجمة 
 بكلية اللغات  جامعة صنعاء

 أستاذ مساعد

قسم اللغة العربية والترجمة كلية اللغات (  1996 1998
جامعة صنعاء  - مركز اللغات سابقا )   

 معيد

.  
جامعة صنعاء  - كلية اللغات   2015 2019 لمجلس ممثل كلية اللغات في اورئيس اللجنة األكاديمية  

  األكاديمي للجامعة 
جامعة صنعاء  - كلية اللغات   2011 2013 نائب العميد  للشؤون األكاديمية والدراسات العليا   

0820 جامعة صنعاء  - كلية اللغات   2006  )الطالبيةرائد الشباب ( المشرف على األنشطة     

   :وحتكيم األحباث اإلشراف على الرسائل اجلامعية ومناقشتها
بحاثعدد الرسائل    وا  المرحلة  
 رسائل الماجستير  رسالة   30  
 رسائل الدكتوراه   رسالة  20  
ت محكمة  بحثا 40   بحاث المقدمة  للترقية والن في مج   تحكيم   ا

  

نوع 
 المشاركة

  عنوان الرسالة اسم الطالب المرحلة الجامعة

أحمد صالح الفراصي ماجستير جامعة ذمار مناقش خارجي تقنيات الخطاب الشعري في شعر أحمد ضيف هللا   
العواضي

1

جامعة ذمار-  مناقش خارجي سلوى أحمد راشد ماجستير  محمد الراوي وتشكيل عناصر السرد في قصص 
الغربي عمران

2

آمنة محمد الهتار ماجستير جامعة صنعاء إشراف )2004- 1971تقنية االحوار في الرواية اليمنية  3
ناجي جبران دكتوراه جامعة صنعاء مناقش داخلي تطور الرمز في الشعر اليمني المعاصر-  4
جامعة  ذمار-  مناقش خارجي احمد علي جابر ماجستير  في شعر محمد الشرفي  النزعة الدرامية-  5
بدر فضل العرابي ماجستير جامعة عدن مناقش خارجي بنية الخطاب السردي في قصص عبد هللا باوزير -  6
عبد هللا أحمد الطيب ماجستير جامعة عدن مناقش خارجي البناء الفني في قصص أحمد محفوظ عمر  7
حافظ قاسم صالح ماجستير جامعة عدن مناقش خارجي محمد علي لقمان دراسة موضوعية فنيةشعر -  8

محمد أحمد الصالحي ماجستير جامعة صنعاء إشراف تجليات السرد عند زيد مطيع دماج-  9
نبيلة عبد هللا الواسعي ماجستير جامعة صنعاء إشراف دراسة في ضوء الشعرية: صنعاء في شعر المقالح 

 البنيوية
10

جامعة عدن-  مناقش خارجي هللا  عقد عبد ماجستير  شعر عبدالرحمن طيب بعكر الرؤية والفن -  11

اف عليها الجامعية( الماجستير ، الدكتوراه) الرسائلمن       - ف عليها أو شارك في ا          تها :ومناقش التي أ
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جامعة عدن-  مناقش خارجي مها  يوسف عمر جاوي دكتوراه  ) 1920-1980المطوالت في شعر اليمن الحديث(- 
دراسة في الموضوع والرؤية والفن

12

محمد البكري ماجستير جامعة صنعاء مناقش داخلي المفارقة في شعر محمود درويش-  13
عزيز محمد مسعود ماجستير جامعة صنعاء إشراف المرأة في الشعر اليمني المعاصر-  14
سعيد   رزاز دكتوراه جامعة صنعاء إشراف بالغة الصمت في الرواية اليمنية-  15
يحيى احمد األحمدي  ماجستير جامعة صنعاء إشراف الصراع في النقد األدبي الحديث في اليمن (أبعاده 

ونتائجه)
16

ظاهرة التكرار في الشعر اليمني الحديث (دراسة  - أمين القعيطي          ماجستير جامعة عدن مناقش خارجي
أسلوبية فنية)

17

--  اعتدال علي الزبيري ماجستير جامعة عدن مناقش خارجي
 جامعة عدن

صورة الرجل في القصة القصيرة النسائية - 
)2008 - 1990اليمنية

18

رجامعة ذما إشراف الشجاع            سعيد ماجستير  الشخصية التراثية في الشعر اليمني المعاصر -  19
مصطفى الورداني    ماجستير جامعة صنعاء إشراف مشترك بناء الشخصية في روايات نجيب الكيالني-  20
عارف قاسم صالح    دكتوراه جامعة عدن مناقش خارجي حديثالبناء اإليقاعي في شعر اليمن ال-  21
رئيس لجنة 

 المناقشة
أديبة قائد البحري     ماجستير جامعة عدن النصوص الموازية في الرواية النسوية اليمنية - 

)2011-97 (
22

صالح عقيل دكتوراه جامعة عدن مناقش خارجي 23  عدن في الشعر العربي الحديث 
رئيس لجنة 

 المناقشة
أحمد صالح حمود  دكتوراه جامعة عدن 24   2000- 97اية النسائية في الجزيرة العربية الرو

رئيس لجنة 
 المناقشة

ماجدة  ناصر البان ماجستير جامعة عدن 25   دراسة موضوعية فنيةالرثاء في شعر حسان بن ثابت 

حنان عبده النويرة دكتوراه جامعة عدن المناقش الخارجي دراسة موضوعية فنيةقصص األطفال اليمنية المعاصرة  26
لمناقش الخارجيا عبد هللا أحمد الخالد  دكتوراه جامعة صنعاء  تعدد مواقع الخطاب اإللهي وأثره في انفتاح النص 

  القرآني 
27

رئيس لجنة 
 المناقشة

مختار نصر قاسم  ماجستير جامعة عدن 28  دراسة أسلوبية: األربعون حديثا النووية 

عصام صالح القيسي ماجستير جامعة صنعاء إشراف 29  لمنظور الشعري في شعر محمود درويشا
رجامعة  ذما المناقش الخارجي محمد سعد إبراهيم ماجستير  الخطاب القرآني في سورتي مريم وطه : دراسة 

  تداولية
30

وهيب عبد هللا أحمد  ماجستير جامعة صنعاء إشراف ( دراسة  نظرية االستعارة في النقد األدبي الحديث
  جدية الروح)تحليلية  في ديوان أب

31

منى الحملي          ماجستير جامعة صنعاء إشراف مشترك تقنيات الزمن السردي في بنية الرواية اليمني-  32
عبدهللا عباس       ماجستير جامعة ذمار إشراف النقاد في العصر  اليمنيين نظرية الشعر عند الشعراء

الحديث
33

ي  إسماعيلعال عل ماجستير جامعة صنعاء إشراف تقنيات الخطاب الشعري عند المقري  34 
نداء أحمد الحميدي ماجستير جامعة صنعاء إشراف الخطاب الحجاجي في سورة البقرة 35

عزيز صالح مسعود دكتوراه جامعة صنعاء المشرف  التناص في شعر الحداثة في اليمن  36
نيمحمد صالح القبال دكتوراه جامعة صنعاء المشرف شعرية االعتذار في الشعر العربي القديم 

  حتى نهاية العصر األموي 
37

أميرة شايف دكتوراه جامعة صنعاء المشرف الصورة السردية في الرواية اليمنية  38
جميل مثنى دكتوراه جامعة صنعاء المشرف االتجاه السيميائي في النقد المعاصر في اليمن   39
وراهدكت جامعة صنعاء المشرف صدام الشيباني  نسق األهواء في السرد العربي القديم  40



 

 

 سرية ذاتية خمتصرة
 

  
  جامعة قطر      

 كلية اآلداب والعلوم

ا  قسم اللغة العربية وآدا

 

4 | P a g e  
 

زيد النوعة دكتوراه جامعة صنعاء المشرف شعر الفرسان في العصر الجاهلي :
دراسة في األنساق الثقافية  

41

إيمان المحاقري دكتوراه جامعة صنعاء المشرف تقنيات الخطاب الحجاجي في الصحافة اليمنية
  1990 -2000  

42

عبد الخالق السعيدي دكتوراه جامعة صنعاء المشرف الصورة الشعرية في شعر حسن الشرفي  43
أميرة زيدان دكتوراه جامعة صنعاء المشرف المتخيل في الرواية التاريخية العربية   44

التمرد في شعر المقالح  ماجستير ماجستير المناقش الخارجي 45
ءجامعة صنعا المناقش االداخلي محمد شرف الدين دكتوراه  األنساق الثقافية للخطاب السياسي في الشعر األموي 46

المناقش الخارجي
 ورئيس اللجنة 

أمين القعيطي دكتوراه جامعة عدن شعر أحمد علي الهمداني في ضوء نظرية التواصل 
اللغوي لرومان جاكبسون دراسة أسلوبية 

47

عبد الحبيب دكتوراه جامعة عدن المناقش الخارجي حلم المنام في الشعر العربي الحديث  48

  : املؤلفات

    الكتب: 
  رقم التوثيق واإليداع سنة النشر النا / الطبعة عنوان الكتاب

  كتاب منهجي 2017  نشر والتوزيعللالجابري   ) ( أصول ومناهج وتطبيقات النقد األدبي الحديث  

  ) اسة ونصوصدر( مذكرات الشاعر عبدهللا البردوني 
 1وزارة الثقافة  / ط 

2013   
  صنعاء  –دار الكتب 

 593  /2013   

بواكير األدب المقارن في اليمن ومتطلبات النهضة  
ؤية عربية ترسي أسسا جديدة في (ر  الثقافية

  ) 1948 -1932المقارنة واالنفتاح الثقافي 

  
 1/ ط األمين للتوزيع والنشر

2007  
 

  صنعاء –دار الكتب 
584  /2007  

  
  األدب المقارن ومتطلبات العصر  

  
/  عبادي للنشر والتوزيع

1ط

    
2006  
 

  صنعاء  –دار الكتب     
238  /2006  

  

الصورة الشعرية في النقدين العربي واالنجليزي  
(دراسة مقارنة لمفاهيمها ومناهج دراستها في العصر 

 الحديث)

   
 1ط / وزارة الثقافة

2004   
  نعاءص –دار الكتب 

831  /2004  

  صنعاء –دار الكتب  2004 1وزارة الثقافة / ط البردوني ناقداً    
273 /  2004  
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   :األحباث العلمية
منشور  ، حيدر محمود غيالن، مفهوم العالمية في ضوء مفهوم الحكمة وعناصرها في التراث العربي  )1

عقد في جامعة باجي المنمقارن) ،الملتقى الدولي (الممارسة االدبية عند العرب والدرس الضمن أعمال 
  . 2015أبريل  29-27،  الجزائر – عنابة–مختار 

الواقع الثقافي واالجتماعي والسياسي في اليمن  النص النهضوي وتغييرعولمة النص وتغيير العالم ( )2
  2014، تعز األعمال الفائزة بالجائزة البحث الفائز بالجائزة ، – افةامؤسسة السعيد للعلوم والثق،  )أنموذجا

. 
 ) ، فصل الخطاب ( مقبول للنشر في مجلة، بحث  حيدر محمود غيالنالعولمة النصية منهجا نقديا ،  )3

الندوة الدولية ( المقارنون العرب اليوم ) ، جامعة محمد  ضمن أعمال ، و جامعة ابن خلدون ، الجزائر
  .  2013 إبريل 30-29،  الرباط / الخامس

 
، مركز  مجلة دراسات يمنية،  حيدر محمود غيالن ،وان أبجدية الروح للمقالح العولمة النصية في دي )4

 . 2012 صنعاءيونيو ،  –إبريل  ) ‘  105العدد ( ،  الدراسات والبحوث اليمني
 
 

، جامعة )  التواصل ( مجلة ، حيدر محمود غيالنأحمد علي الهمداني وعولمة البحث األدبي في اليمن ،   )5
   . 2013يناير ، عدن ،  ) 30العدد ( ، عدن

 
 حيدر محمود غيالن، ) 1945-1900االنفتاح الثقافي بين عدن والهند وأثره في النهضة األدبية في اليمن(  )6

، جامعة اللغة ) التبادل الثقافي واألدبي واللغوي بين الهند واليمنالدولي( منشور ضمن أعمال المؤتمر ، 
    . 2010 فبراير 27- 25، الهند  االنجليزية واللغات األجنبية ،حيدر أباد

 
ضمن أعمال ،  ، حيدر محمود غيالن ) 1945- 1932( بواكير األدب المقارن في اليمن والوعي التنويري )7

،   ، جامعة القاهرة ، كلية اآلداب ) الدراسات األدبية واللغوية المقارنة في الوطن العربي الدولي (المؤتمر 
  . 2007بريل إ 30 – 28

 
ة النقدية عند البردوني ( سماتها وتوجهاتها العامة ) ، حيدر محمود غيالن ، مجلة الحكمة ، العددان الكتاب )8

 2006) ، أغسطس 242 -241( 
 

مجلة ، ، حيدر محمود غيالن األدب المقارن ودور األنساق الثقافية في تطور مفاهيمه واتجاهاته   )9
  .2006 مارس -يناير  ، )80العدد ( ، (دراسات يمنية) ، مركز الدراسات والبحوث اليمني

 
منشور ضمن أعمال بحث ،  حيدر محمود غيالن محمد علي لقمان وبواكير األدب المقارن في اليمن )،  )10

   . نوفمبر   15-13، جامعة عدن ،  (محمد علي لقمان رائد حركة التنوير في اليمن )الندوة الدولية 
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  : والندوات متراتاملؤ 
م المؤتمر/ الندوة / الملتقىاس المكان التاريخ  

2015أبريل  27-29  -عنابة–جامعة باجي مختار  
 الجزائر

الملتقى الدولي (الممارسة االدبية عند العرب 
  والدرس المقارن)

.2013 إبريل 29-30 -الرباط جامعة محمد الخامس/  
 المغرب

  الندوة الدولية ( المقارنون العرب اليوم ) 

.2010فبراير 25-27  
 

عة اللغة االنجليزية واللغات جام
 األجنبية ،حيدر أباد ، الهند

مؤتمر التبادل الثقافي واألدبي واللغوي بين الهند
  واليمن

31/5/ 2008.   وحدة اليمنية في القصيدة العربيةمهرجان ال جامعة ذمار، اليمن 

2007إبريل 28-30 مصر كلية اآلداب، جامعة القاهرة،  غوية المقارنة  في اللمؤتمر الدراسات األدبية و
   الوطن العربي 

نوفمبر   13-15
2006.  

ندوة ( محمد علي لقمان رائد حركة التنوير في   اليمن  -جامعة عدن 
  اليمن )، 

6 /4/ 2005   مهرجان الزبيري الثقافي    جامعة ذمار 

2005مايو  17-18   مؤتمر ذمار بين األصالة والمعاصرة   اليمن – جامعة ذمار 

2005 - 2008 عدد من الندوات التي أقامها منتدى الناقد العربي (  اليمن –صنعاء  
  مقرر المنتدى )

2010 - 2013 عدد من الندوات التي أقيمت في الجمعية اليمنية  اليمن –صنعاء  
للنقد األدبي والحوار الثقافي ( المسؤول الثقافي

  للجمعية ) 
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  :اللجانأهم 
الجهة /المؤسسة  م  للجنةاسم ا 

 –والعلوم  بكلية اآلدا –قسم اللغة العربية 
 جامعة قطر

 1  لجنة النشاط الطالبي 

 –والعلوم  بكلية اآلدا –قسم اللغة العربية 
 جامعة قطر

 2  لجنة التمكين للبحث العلمي 

 –والعلوم  بكلية اآلدا –قسم اللغة العربية 
 جامعة قطر

 3  لجنة الجداول والعبء التدريسي 

اللغات جامعة صنعاء كلية رئيس لجنة متابعة إنشاء برنامج دراسات عليا بالنفقة   
  الخاصة

4 

جامعة صنعاء –كلية اللغات  عضو لجنة التقييم الذاتي ومتابعة تنفيذ الخطة   
االستراتيجية لكلية اللغات وتقييمها وفق معايير الجودة 

 واالعتماد األكاديمي 

5 

جامعة صنعاء - كلية اللغات  إعداد الخطة االستراتيجية لكلية اللغات  في ضو لجنة ع 
  ضوء محددات االعتماد األكاديمي  وضمان الجودة

6 

كلية اللغات –مركز الترجمة وتعليم اللغات   7  تطوير برنامج الدراسات العليا عضو لجنة    

جامعة صنعاء –كلية اللغات  معة  عضو لجنة تطوير مساقات اللغة العربية متطلبات الجا 
 )101  ،102  ،93  ،94 (  
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جامعة صنعاء -  كلية اللغات  9 فصل قسم الترجمة عن قسم اللغة العربيةعضو لجنة  

جامعة صنعاء - كلية اللغات  10  عضو لجنة إعداد مساقات قسم اللغة العربية 

  :العضوية
 ودرجة العضوية اسم المؤسسة العضويةدرجة  المكان 

  لنقد األدبي والحوار الثقافي ل اليمنية  جمعيةال   المسؤول الثقافي للجمعيةو - عضو مؤسس    2010صنعاء 

اللجنة التأسيسية للملتقى العربي لألدب المقارن     ممثل اليمن  2007القاهرة 

  الجمعية المصرية لألدب المقارن    عضوية شرفية  2007القاهرة 

   الناقد العربي تدىمن   مقرر المنتدىو  - عضو مؤسس   2005صنعاء 

وعضو اللجنة النقابية كلية اللغاترئيس فرع  2008جامعة صنعاء     بجامعة صنعاء  -   نقابة أعضاء هيئة التدريس  

 
  جامعة صنعاء  - للجنة األكاديمية بكلية اللغاتا   اللجنة رئيس  اآلن  –  2015



 

 

 سرية ذاتية خمتصرة
 

  
  جامعة قطر      

 كلية اآلداب والعلوم

ا  قسم اللغة العربية وآدا
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   ألكاديمي  بجامعة صنعاء المجلس ا  ممثل كلية اللغات  اآلن  –  2015

 عضو مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي   ممثل كلية اللغات   2013 – 2011
  .بجامعة صنعاء 

  مجلس كلية اللغات  اكتسبها بحكم مناصبه اإلدارية واألكاديمية   اآلن – 2006

  لترجمة مجلس قسم اللغة العربية وا   اكتسبها بعد حصوله على الدكتوراه   اآلن  -  2003

 

 :اللغات 
 اللغة األم – العربية. 
 متوسط  :اإلجنليزية. 


