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 لؤي علي خليل د/
 دميية جبامعة قطر: أستاذ مشاركالدرجة األكا

 جامعة قطر ـ كلية اآلداب والعلوم/قسم اللعة العربية
 قطر-الدوحة 2713ص. ب. 
 0097444036564مكتب: 

 66046371: حممول

Loui.khalil@qu.edu.qa 

 

 
 

 التخصص
o  :أدبالتخصص الرئيسي 

o  :أدب قدمي/أندلسي ومغريبالتخصص الدقيق 

 العلمية الشهادات

o  2001دكتوراه عام 

o  1997ماجستري عام 

o  1992الدراسات العليا دبلوم 

o  1991إجازة يف اللغة العربية وآداهبا 

 (رسائل عشر)أهم  اإلشراف على الرسائل اجلامعية ومناقشتها
o ماجستري ئلإلشراف على رساا: 

 .25/10/2010 دمشق)أثر الرتف يف الشعر األندلسي/عصر ملوك الطوائف_ الشكل واملضمون( جامعة  -

 .12/4/2011 دمشق)قصيدة املدح عند ابن هانئ األندلسي/دراسة يف الشكل واملضمون( جامعة  -

 (.2012)نوقشت  دمشق)الصورة البصرية يف شعر األعمى التطيلي( / جامعة  -

 (5/1/2017)نوقشت  قطرح القطري/مسرح محد الرميحي أمنوذجا( جامعة )توظيف الرتاث يف املسر  -

 (15/5/2018)نوقشت  قطر)السردية املغايرة يف مئة ليلة وليلة/دراسة يف النسق الثقايف( جامعة  -

  2018 قطر)معجم الشخصيات السردية/يف كتاب البخالء للجاحظ_ البنية والوظيفة( جامعة  -

o دكتوراه على رسالة اإلشراف: 

 (2012)نوقشت يف  دمشق)اجلمال واجلالل يف الشعر األندلسي/عصر ملوك الطوائف( جامعة  -
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o رسالة ماجستري على مشرف مشارك:  

 (2017)نوقشت  لبنان)أدب اجملالس يف مملكة إشبيلية/عهد املعتمد بن عباد( جامعة اجلنان/ -

o جلنة مناقشةيف  عضو: 

 .3/8/2010 دمشقجامعة  /)االغرتاب يف الشعر األندلسي_ عصر الدولة أمية(    رسالة دكتوراه -

 2011)عامرايت ابن دراج القسطلي( / جامعة دمشق رسالة ماجستري  -

 22/5/2018 قطرمشروع النقد الثقايف عند عبد هللا الغذامي/دراسة نسقية( جامعة ) رسالة ماجستري -

 : املؤلفات

 )أهم مخسة كتب(الكتب 

o أتليف 

 .2010ظيب،  ، هيئة أبو ظيب الثقافية، أبوالدهر يف الشعر األندلسي )دراسة يف حركة املعىن(  -
 .2014(، الدار العربية للعلوم انشرون، بريوت، العجائيب والسرد العريب )النظرية بني التلقي والنص -

 .2013، رواية للفتيان، جائزة خليفة الرتبوية، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، محزة واهلدهد_ 
 .2014، رواية، الدار العربية للعلوم انشرون، بريوت، هسيس املالئكة_ 
 .2017الدار العربية للعلوم انشرون، بريوت، ، جمموعة قصصية، دم العصافري_ 
 .2018العربية للعلوم انشرون، بريوت، جمموعة قصصية، الدار بني رصاصتني، _ 

o أتليف مشرتك 

 .2005املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، عام  ، أتليف مجاعي،موسوعة: مكة املكرمة اجلالل واجلمال )قراءة يف األدب السعودي( _
 .2009البرتاء، األردن، أتليف مجاعي، عمادة البحث العلمي، جامعة  ،استقبال العرب للنظرايت النقدية الغربية_ 
 .2009جدارا للكتاب العاملي وعامل الكتب احلديث، األردن،  ، أتليف مجاعي،تداخل األنواع األدبية_ 
 .2017، أتليف مجاعي، مؤسسة السياب، لندن، الرواية العربية وحتوالت ما بعد احلداثة_ 

 

 (أحباث عشرة)أهم  األحباث العلمية
 .1997                                                  عامل الفكراملكان يف قصص وليد إخالصي                              -1
 .2008                                              جملة جامعة دمشق_املقدس واخليال الروائي                                   2
 .2006                                                جملة جامعة حلب_أدب املعراج )دراسة يف السرد الصويف(                  3
 .2013                                               جملة جامعة دمشق_نّص السيولة والصالبة )على حافة الشعر والنثر(         4
 .2014                                                جملة جامعة دمشق_تداخل األنواع بني القاعدة واخلرق                       5
 .2014                                             جملة جامعة دمشق _األدب واملوقف من اآلخر                                 6
 .2016                                    جملة التخطيط والسياسة اللغويةمعيارية العربية )دراسة يف بنية النظام اللغوي( )مشرتك(  -7
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 .7201                      جملة تبنّي/املركز العريب لألحباث ودراسة السياساتاإلسالمية: )التباس اهلوية والثقافة(    -اهلوية العربية-8
 .  2018                      ، تركيا،جملة كلية اإلهليات/جامعة سيريتفتنة العوملة وسؤال اهلوية )اهلوايت السيالة واهلوايت الصلبة(، -9

 .2018، تركيا، جملة كلية اإلهليات/جامعة بنغولالتحليل البالغي للظاهرة الصوتية يف القرآن الكرمي )املنهجية وخصوصية النص(، -10
 

 (مؤمترات عشرة)أهم  متراتاملؤ 
o مشاركة يف مؤمتر 

 م.2006(، اندي جدة األديب، اململكة العربية السعودية، _ مؤمتر )ملتقى قراءة النص1
 م.2009فاس، اململكة املغربية،  جامعة سيدي حممد بن عبد هللا، سايس_ )الصورة واخلطاب(، _ مؤمتر2
 .2010اجلزائر،  جامعة معسكر، )السيميائيات العامة وفلسفة العالمة(،_ املؤمتر الدويل األول حول 3
 .2010_ ندوة حوار احلضارات واألداين يف اآلداب والفنون، مركز البحوث والدراسات يف حوار احلضارات واألداين املقارنة بسوسة، تونس، 4
 م.2013الذي عقد يف جامعة قطر  _ املؤمتر الدويل العاشر للرابطة الدولية لدراسات اللهجات العربّية5
 م.7/2/2015-5_ مؤمتر النظرية الغربية والنص العريب، جامعة كرياال، اهلند، 6
 م.30/4/2015-29_ مؤمتر النص العريب القدمي يف ضوء النظرية النقدية املعاصرة، جامعة قطر، قطر، 7
 م.6/5/2015-5 ،جبامعة مالاي، كواالملبور، ماليزاي(، أكادميية الدراسات اإلسالمية 5_املؤمتر القرآين الدويل)مقدس8
 م.19/1/2016-18_املؤمتر العاملي الثالث للغة واألدب واجملتمع، جامعة جاغادغورو كريبالو، اتيلند، 9

 .23/11/2017-19يزاي/ _ املؤمتر الدويل األول لالجتاهات احلديثة يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، احملفل العلمي الدويل/جامعة مالاي، مال10
 

 (جلان)أهم عشر  اللجان

 Department 2017 - Present Member املتطلبات اختبارات جلنة
 Department 2016  Head الدراما فنون برانمج فريق

 Department 2016  Member املهنية الكفاية جلنة
 Department 2016  Member العامة املتطلبات جلنة
 Department 2016 - Present Member التدريسي والعبء اجلدول جلنة
 Department 2016 - Present Member اجلودة جلنة
  Department 2015 Committee التدريس جودة جلنة
  Department 2015 Committee 200 عريب 100 عريب مقرري تطوير جلنة

 Department 2017 Member الصفية الزايرات جلنة
 Department 2017 Member  قسملل السادس للمؤمتر التنظيمية اللجنة

 Department 2016 - 2017 Member العربية اللغة أقسام ملتقى جلنة
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o  (الدراسات الفكرية يف اللغة واألدب) ي يهتم بـحبث لفريقرئيس 

o  بالغة اخلطاب الديين( ي يهتم بـحبث فريقلرئيس مشرتك(  

o  فرنسامعية الشام الفرنكوفونية، مقرها ليونجل مؤسس عضوجممع/مجعية/ عضو ، 

o ّكم يف  :ISSNدويل:  رقم اعتمادجامعة بنكول، تركيا،  عضو حمكم معتمد يف جملة العلوم اإلنسانية قسم الدراسات العليا، :حمح
1309 6672/ ASOSYAL. 

 اجلوائز واألومسة
 م، الكويت.1994_ جائزة سعاد الصباح للدراسات النقدية، 1
 م، سورية.1996جائزة البتاين للقصة القصرية، _ 2
أحباث 6حبثاً على مستوى العامل ضمن اللغات الست املعرتف فيها يف األمم املتحدة، ومن أفضل 45)الزمان األرجوحة( كأفضل _ ُصّنف حبث3

 م.1996عربية، يف مسابقة أقامتها أملانيا تقديرا للشاعر جوته. 
 م، اإلمارات.2012اع )رواية للفتيان( _ جائزة خليفة الرتبوية لإلبد4
 م.2016_ جائزة امللصق البحثي اخلاص ابلعلوم اإلنسانية، مؤمتر مؤسسة قطر للبحوث، 5

 اللغات

o (جيد) إلجنليزيةا - العربية 


