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 حممود حممد انصر كحيل د/
 أستاذ مساعدالدرجة األكادميية جبامعة قطر: 

 جامعة قطر ـ كلية اآلداب والعلوم/قسم اللعة العربية
 قطر-الدوحة 2713ص. ب. 
 ..........0097444036771مكتب : 
 0097474017219حممول : 

qu.edu.qa@mahmoud.kaheel 

 

  
 

 البياانت الشخصية

o   اجلدنسية: سوري 

o  1960اتريخ امليالد مكانه: سورية ــ حلب ــ 
o   ......................... 

 التخصص
o  :اللغة العربية وآداهباالتخصص الرئيسي 

o  :األدب األمويالتخصص الدقيق 

 العلمية الشهادات

o  م ــ جامعة حلب ــ سورية.1983اإلجازة يف اللغة العربية 

o  جامعة حلب ــ سورية. ..م1985دبلوم اللغات الّسامّية القدمية 

o  جامعة حلب ــ سورية.م1986دبلوم الدراسات األدبية . 

o )م. جامعة حلب ــ سورية.1992 ماجستري يف اللغة العربية وآداهبا )األدب األموي 

o  )م جامعة حلب ــ سورية.1998دكتوراه يف الدراسات األدبية ) األدب اإلسالمي واألموي 

 األكادميية والتدرج الوظيفياخلربات 
o 2018-...  :... أستاذ مساعد.. 

 املهام. 

 املهام. 

o 2013-2015  :..أستاذ مساعد.... 
 املهام 

mailto:mahmoud.kaheel@qu.edu.qa
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 املهام 

o 2012-...  :........................................... 

 املهام 

 املهام 

o 2007-2012  :.................................... 

 (رسائل عشر)أهم  اإلشراف على الرسائل اجلامعية ومناقشتها
o  جامعة حلب ــ سورية. :الرسائل يف عهد النبّوة ــ دراسة يف الشكل واملضمون.اإلشراف على رسالة ماجستري بعنوان 

o  جامعة حلب ــ سورية. :القيم التعبريية للموسيقا يف شعر الغزل األموي .دكتوراه بعنوان على رسالة مشرف مشارك 

o  جامعة حلب ــ سورية. دكتوراه بعنوان: الصورة الفنية يف شعر الطبيعة يف العصر األموي.مشرف مشارك على رسالة 

o  جلنة مناقشة عضو يف : 

 جامعة حلب ــ سورية.. .أنماط الخطاب الشفوي في الشعر الجاهليــ 1                      

 جامعة حلب ــ سورية..  الحسن البصري ـ أديبآــ  2                        

 جامعة حلب ــ سورية. ردية في شعر عمر بن أبي ربيعة ـالبنية الســ  3                         

 .جامعة حلب ــ سورية.. الصورة الفنية في شعر أوس بن حجر ــ  4                        

ــ السرديّة المغايرة في )مائة ليلة وليلة( ــ دراسة في النسق الثقافي. جامعة قطر            5    
 

 

 : املؤلفات

 )أهم مخسة كتب(الكتب 

o ترمجة كتاب 

o أتليف  

o      دار القلم ، حلب سورية.م 2/2009ــ ط   1/2004النزوع المثالي في الشعر اإلسالمي واألموي ،  طــــــ  1ـــــــ ، 

o      م،حلب ، سورية.2004مشاركة يف إعداد كتاب: مئة أوائل من حلب ) أعالم ومعامل( ــ  2ــ 

o     م2010لمؤلفه شهاب الدين محمد بن إسماعيل الحجازي المصري.   حتقيق كتاب: سفينة امللك ونفيسة الفلك  ـــــــ ، 

o            .ــ الدوحة ، قطر                                                                     

o        حلب ، سورية. م.2011دراسات في الشعر اإلسالمي واألموي.  ـــ 
o        عّمان ــ األردن.  م2018شعر الغزل في حواضر الحجاز، ــ ،                                                                                                                                               
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 (أحباث عشرة)أهم  األحباث العلمية
o . 

*تاريخ النشر اسم الدورية عنوان البحث م والمجلد  اإلصدار جهة  مكان   

  االصدار
     

 صورة السيد الماجد في الشعر 1

 اإلسالمي و األموي

بحوث جامعة حلب مجلة م1997 /32العدد/   سورية جامعة حلب 

النزوع المثالي في الفكر الحضاري  2

 القديم

بحوث جامعة حلب مجلة م1997 /32العدد/   سورية جامعة حلب 

 مفهوم األمة في الشعر اإلسالمي 3

 واألموي

-83العددان/ مجلة التراث العربي

م84/2001  

 اتحاد الكتاب 

العرب       

 سورية

المثال أو النموذج بين اإلنساني و  4

 اإللهي

م2002 /31 -1العدد/ مجلة عالم الفكر المجلس  

 الوطني

الكويت      

شعر الغزل في العصر األموي من  5

 حواضر الحجاز إلى الشام

م2007لعام  59العدد  مجلة بحوث جامعة حلب سورية      جامعة حلب   

م2008لعام  60العدد  مجلة بحوث جامعة حلب البناء الفني للقصيدة في شعر القطامي 6 سورية     جامعة حلب   

 
 

        

مالمح التوظيف الرمزي في شعر  7

 الغزل األموي
م2013لعام  87العدد  مجلة بحوث جامعة حلب سورية    جامعة حلب   

 START UP تحقيق رسائل أدبية للحسن البصري 8

APPLICATION 

15/3/2014بدءاً من   

م14/3/2015وحتى   

قطر  جامعة قطر  

الشخصية النموذجية في الشعر  9

اإلسالمي واألموي ــ قراءة في أساليب 

 التعبير.

م2016 /38العدد  /   مجلة كلية اآلداب ــ   

 

 

جامعة  بني 

 سويف

 

 مصر

الرمزية األسطورية في الشعر توظيف  10

 اإلسالمي واألموي

م7201 /105العدد  /   مجلة كلية دار العلوم ــ  

 

 مصر جامعة القاهرة

o  

 (مؤمترات عشرة)أهم  متراتاملؤ 

o مشاركة يف مؤمتر 

 

   تاريخه مكان انعقاده الجهة المنظمة المؤتمر عنوان البحث

المؤتمر الدولي إلحياء  حضور ومشاركة في المناقشات

ذكرىالشاعر الحكيم عمر 

 الخيام

قسم اللغة العربية 

بجامعة قطر 

والمستشارية الثقافية 

 اإليرانية

 جامعة قطر

 قاعة ابن خلدون

ما16و15

رس/ آذار 

م2006  
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 القيم األخالقية الكبرى في

 الشعر اإلسالمي واألموي

 
 

المؤتمر الدولي الثالث ـ 

ربية للعلوم اإلسالمية والع

وقضايا اإلعجاز في القرآن 

 والسنة

ـ كلية دار العلوم  

 جامعة المنيا

 كلية دار العلوم

جامعة المنيا ـ 

 مصر

 7ـ  4

مارس/آذا

م2007ر   
 

تطور مفهوَمي السيادة والمجد في 

 الشعر اإلسالمي واألموي

المؤتمر العلمي 

العاشر)التفكير المنهجي في 

 العلوم العربية واإلسالمية

 
دار العلوم ـ كلية 

 جامعة الفيوم

جامعة 

الفيوم ـ 

 مصر

ـ  22

23/4/2008

 م

 

 

تطور النموذج األسري في شعر 

 األطفال وأناشيدهم بين القديم والحديث

المؤتمر الدولي حول نشأة 

أدب األطفال وتطوره في 

 اللغة العربية

 قسم اللغة العربية 

جامعة  

 كيرال

 الهند

إلى  27من 

يناير/  29

الثانيكانون   

م2016  

 

 

o تنظيم مؤمتر 

 (عشر ندوات)أهم الندوات 
   تاريخه مكان انعقاده الجهة المنظمة المؤتمر عنوان البحث م

        

“مناقشة كتاب 1  

”  الخل الموافق والصديق الصادق

 للشاعر عبد هللا الخليفي،

 تحقيق د. مريم النعيمي
 

م30/4/2010 الدوحة ـ قطر نادي الجسرة ـ ندوة  

  

 
2 

الشفاهية والتوثيق  الموشحات بين  

 كتاب سفينة الملك نموذجاً 
 جمعية العاديات ندوة

 حلب ـ

 سورية

م30/3/2011  
 

ح

ل

ب 

3

0

/

3

/

2

0

1
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1

 م
 

 جامعة حلب قسم اللغة العربية  ندوة الندوة الدولية للنقد التطبيقي 3
2/11و1  

م2010  
  

الشخصية النموذجية في الشعر  4

 اإلسالمي واألموي
قطر جامعة  قسم اللغة العربية ندوة م17/11/2014   

5 
 

 الملتقى الشعري األول

 " الشعر رغماً  "
 جامعة قطر فرع اإلعالم  ندوة

20/11/  

م2017  
 

 

 
  6  جامعة قطر قسم اللغة العربية احتفالية يوم الشعر العالمي 

20/3/  

2018 
2  

   7  
 جامعة قطر فرع اإلعالم  ندوة الملتقى الشعري الثاني 

10/10/  

م2018  
 

 

 (جلان)أهم عشر  اللجان
ــ لجنة التطوير وتقويم مخرجات 1

 القسم

م2014ـ2013 عضو      

م2014/2015  

 

ــ لجنة الندوات الثقافية2 م2014م/2013 عضو        

ــ لجنة منتدى الطالبات3     =   = م2015م/2014 عضو              
 

 

ــ لجنة اإلشراف على الجلسات 4

 لمؤتمر قسم اللغة العربية

م2014/2015 عضو       

ــ لجنة االختبار )اللوجستية(5     =   = ــ  2015ربيع  عضو            

م2016  
 

 

ــ لجنة الندوات الثقافية في القسم6   =   =   = /2016م/2015 عضو              
 

 

        

ــ لجنة دراسة التضّخم في نتائج  7

 االختبار النهائي

 =   =   = م2015خريف  عضو               

        

ــ لجنة المناهج 8   =   =   = م2016/8201 عضو               

ــ لجنة تفعيل المشاركات  9

 واألنشطة

  =   =   = م2016/8201 عضو               

ــ لجنة المتطلبات العامة 10    =   =   = م2016/8201 عضو               
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o  نة األدب العربي القديم ـــ دراسات معجمّية ونقدية: رئيس فريق حبثي بعنوان: فريقرئيس  ُمدوَّ

o  جممع/مجعية/ ......عضو 

o  ّكم يف  م2018م والثانية 2017جائزة كتارا لشاعر الرسول يف الدورتني األوىل حمح

 اجلوائز واألومسة
o .................. 

o ................ 

 اللغات

o العربية – 

o  اإلجنليزية  


