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 : (حسب أولوية احلصول عليها)الدرجات اجلامعية
تاريخ الحصول على  ات الجامعيةالدرج

 الدرجة
 الدولة الجامعة الكلية

بكالوريوس اآلداب 
 والتربيه

 ه1378
 م1978

 قطر جامعة قطر التربيه

 ه1399-رجب-11 بكالوريوس اآلداب
 م1979-يونيه-6

نسانيات والعلوم اإل
 االجتماعية

 قطر جامعة قطر

في اآلداب/ أدب ماجستير
 حديث

جمهورية مصر  معة القاهرهجا اآلداب 1985
 العربيه

 –ة في اآلداب دكتورا
 / النقد األدبي الحديث

جمهورية  جامعة القاهره اآلداب 25-10-1995
 مصرالعربيه

 .صورة البحر في الشعرالعربي الحديث بالخليج عنوان رسالة الماجستير : *
 
 
 
 . ء القصيده في شعرالمهجرالجنوبيبنا:  هعنوان رسالة الدكتورا*
 
 



 

 :حصل عليها  التيالربامج التدريبية 
 الدولة التاريخ الجهة المنظمة اسم البرنامج م
  الى من    1
2      
3      
4      
5      
6      

 

 الوظائف واخلربات السابقة : 
 الدولة التاريخ الجهة الوظيفة م

 الى من
-10-14 جامعة قطر معيد  1

1978 
29-6-

1985 
 قطر

-9-18 1985-6-29 جامعة قطر مدرس مساعد 2
1995 

 فطر

 قطر  1995-9-18 جامعة قطر مدرس / أستاذ مساعد 3
4      
5      
6      

 

 اإلنتاج العلمي : 
 : محكمة أبحاث:  أوال
 *تاريخ النشر اسم الدورية عنوان البحث م

 والمجلد
 مكان االصدار جهة اإلصدار

عر صدق القصيدة/قراءة في ش 1
 محمدبن عبدالوهاب الفيحاني

كتاب/قريض الفيحاني في 
 بصائر ذوي التمييز

المجلس الوطني  2005
للثقافة والفنون 

 واآلداب

 قطر -الدوحة

الترجمة لثمانية شعراء من  2
 قطر

معجم البابطين لشعراء 
العربية في القرنين التاسع 

 عشر والعشرين

مؤسسة جائزة  1-10-2008
عبدالعزيز 

ابطين سعود الب
 لإلبداع الشعري

 الكويت

ضوء على سيرته -أمين نخلة 3
 وعطائه

مجلة المنارة للبحوث 
 والدراسات

 2العدد  -17المجلد 
 2011مايو 

 األردن آل البيتجامعة 

مشروع(اختبار الكفاءة في  4
 اللغة العربية) 

 –مكتب البحث العلمي  -
 جامعة قطر

 تحت النشر
1/4/2010- 
1/2/2011 

ث مكتب البح
جامعة  -العلمي

 قطر

 قطر -الدوحة

5      
6      
7      
8      
9      

10      
 تسجل (تحت النشر) * األعمال التي قبلت ولم تنشر بعد

 
 
 
 
 
 



 
 ثانيا : الكتب : 

 نوع الكتاب عنوان الكتاب م
(تأليف، ترجمة، 

 تحقيق..الخ)

 سنة النشر مكان النشر والناشر درجة المساهمة
 جماعي فردى

صورة البحرفي  1
الشعرالعربي الحديث 

 بالخليج

 
 تأليف

 
* 

  
 دار الثقافه_ الدوحه

 
 م1986

نزهة األبصار بطرائف  2
األخبار واألشعار 

لعبدالرحمن بن عبدهللا بن 
 درهم

 تحت الطبع   * تحقيق ودراسة 

بناء القصيدة في شعر  3
 جزءان-المهجر الجنوبي

للدراسات دار الفتح   * دراسة
 األردن -عّمان-والنشر

 ه1431
 م2010

 –الكلم��������ة ودرب الن��������ور  4
 مجلدان

للدراسات  دار الفتح  * تأليف
 ا-عّمان-والنشر
 ألردن

 

 ـــــــ2012ـــ
 

5       
6       
7       
8       
9       
10       

 
 المؤتمرات  أبحاثثالثا : 

 تاريخه مكان انعقاده الجهة المنظمة المؤتمر عنوان البحث م
في التحليل البنائي للقصيدة العربية  1

 الحديثة 
مؤتمر النقد األدبي 

 السادس 
 -قسم اللغة العربية

 جامعة اليرموك
 األردن -إربد 

 
يوليو  15-17

1996 
تعقيب على بحث د/ حمادي صمود:  2

إشكاليات التجريب في القصيدة 
 العربية المعاصرة 

 

ندوة : القصيدة 
ربية الحديثة في الع

دول مجلس التعاون 
 الخليجي

المجلس الوطني 
للثقافة والفنون 

 واآلداب

نوفمبر  23-21 الكويت
1998 

مئوية الرحيل  أمين نخله: السيره والعطاء 3
والميالد/ عبدهللا 

 الفرج وأمين نخله

مؤسسةجائزة 
عبدالعزيز سعود 
البابطين لإلبداع 

 الشعري 

 10/1/2002_ 6 الكويت

نظرة  –ن الرباعية إلى السباعية م 4
في ترجمة وديع البستاني لرباعيات 

 الخيام

المؤتمر الدولي 
إلحياء ذكرى 

الشاعر الحكيم عمر 
 الخيام النيسابوري 

قسم اللغة العربية  
جامعة قطر 

والمستشارية 
الثقافية للجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية 

 في الدوحة

جامعة  –الدوحة 
 قطر

15-16/3/2006 

موسوعة األدب السعودي قراءة  5
 تحليلية

وزارة الثقافة  مؤتمر إقليمي
 الرياض -واإلعالم 

المملكة العربية 
السعودية 

 الرياض

3-5 /3/2007 

لمحات من اإلبداع في بنية القصيدة  6
 التقليدية في الشعر القطري الحديث

الملتقى الشعري 
الثامن لدول مجلس 

 التعاون الخليجي

ة وزارة الثقاف
 والفنون والتراث

 22/5/2009-20 قطر -الدوحة 

المالمح الثقافية في قطر (الشعر  7
 نموذجا)

ملتقى اإلمارات 
 لإلبداع الخليجي
 (الدورة األولى)

اتحاد كتاب وأدباء 
 اإلمارات

 –اإلمارات 
رأس -الشارقة
 دبي -الخيمة

5- 8/12/2010 

/ابريل  26 – 24 األردن -المفرق  جامعة آل البيتالمؤتمر الدولي  التناص في النقد األدبي الحديث 8



 قالنظرية والتطبي
 

الثاني( آفاق 
 الخطاب النقدي )

(جماليات التناص 
 في األدب العربي)

 /2012  
 

9      
10      

 
 رابعا :  الرسائل الجامعية

 الدولة الجامعة نوع الخبرة رجة الرسالةد عنوان الرسالة م
 مناقشة تحكيم رافإش هدكتورا ماجستير

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
 

 والمقاالت والمشروعات...  الخ األبحاثخامسا : تحكيم 
 التاريخ الدولة الجهة النوع عنوان العمل م
تقويم األعمال المشاركة بالمسابقة  1

يد السادسة عشرة لجائزة راشد بن حم
 للثقافة والعلوم

جمعية أم  تقويم
 المؤمنين النسائية

االمارات  –عجمان 
 العربية المتحدة

1998 

الدورة  –تحكيم مسابقة أعالم من قطر  2
 الرابعة

مركز شباب   تحكيم
 برزان

 2007- 12 – 5 قطر -الدوحة 

مركز شباب  ترشيح وتقويم ترشيح أعالم لمسابقة أعالم من قطر 3
 برزان

 2008-11-14 قطر - الدوحة

الدورة  -تحكيم مسابقة أعالم من قطر 4
 الخامسة

مركز شباب  تحكيم
 برزان 

 3/2011/ 9 قطر -الدوحة

الدورة  -تحكيم مسابقة أعالم من قطر 5
 السادسة

مركز شباب  تحكيم
 برزان

 11/4/2013 قطر -الدوحة

6      
7      
 
 

 : عضوية اجلمعيات العلمية واملهنية 
 الدولة تاريخ االلتحاق بها مجال عمل الجمعية نوع العضوية معيةالج م
1      
2      
3      
4      
5      

 : اللجان اجلامعية يفاملشاركة 
 تاريخال نوع المشاركة اللجنةمستوى  اللجنة م
مجلس أعضاء هيئة التدريس  1

 القطريين
 الجامعة الكلية القسم 

* 
 مقرر/  رئيس

  * 
 من عضو

1989 
 إلى

2000 
التعليم المستمر وخدمة  2

 المجتمع
 *   * 1999 2000 

 2003 2000 *   *  اللجنة الثقافية واالجتماعية  3
 2004 2003 *   *  لجنة الندوات العلمية 4
 2004 2000 *    * اللجنة األكاديمية 5



 2004 2000 *    * لجنة األنشطة الطالبية 6
 2010 2000 *    * اللجنة الثقافية 7
 2010 2004 *                   * لجنة خدمة المجتمع 8
9 

 
10          

لجنة التطوير وتقييم 
 المخرجات

 لجنة الندوات العلمية

*  
* 

  * 
* 

2008 
2010 

2009 

مؤتمر اللغة  –لجنة اإلعالم  11
 والهوية

 2012ابريل 2011اكتوبر *    *

بة لجنة االختبار الشفوي وكتا 12
المقال لقياس المخرج الثاني 

لقسم اللغة العربية / 
 2011ربيع

*    * 21 
 2011مايو

مايو 23
2011 

 تاريخه 2013خريف   * مقرر   * لجنة منتدى اللغة العربية  13
لجنة المقابلة الشفوية للقبول  14

 في قسم اللغة العربية
  17/12/2013  * عضو   *

ت الجنة اختبار مقرر : الخبر 15
 المتكاملة ( األدب ) / مشاريع

التخرج لطالبات قسم اللغة 
 العربية

  21/5/2014  * عضو   *

 : داخل اجلامعة  أنشطة
 النشاط م

(ندوات، دورات، ورش 
 عمل... أخرى)

 النوع
 

 نوع المشاركة التاريخ
 

 المكان الجهة المنظمة

الممارسات  ورشة عمل 1
الجيدة الستخدام 
power point 

ربيع فصل ال
2005-2006 

مكتب التنمية  حضور
المهنية وتطوير 

 عمليات التعليم

 جامعة قطر

اجتماع مع لجنة تطوير  2
 الجامعة

الجامعة  حضور ومناقشة  26/9/2006 
 ومؤسسة راند

جامعة قطر 
مبنى كلية 

 -العلوم 
 البنين

للطالبات  الثقافي  تنظيم وحضور 30/11/2006 تنظيم وحضور النشاط الثقافي للطالبات 3
وقسم اللغة 

 العربية

قطر  جامعة
مبنى النشاط 

 -الطالبي 
 بنات

التعليم النشط القائم على   4
 أساليب التعلم

-18 ورشة عمل
19/2/2007 

مكتب التنمية  حضور ومشاركة
 المهنية

 جامعة قطر

تطوير مخرجات التعلم  5
 على مستوى المقرر

تنمية مكتب ال حضور ومشاركة 4/12/2007-2 ورشة عمل
 المهنية 

 جامعة قطر

مكتب التنمية  حضور ومشاركة 2008-6-26 ورشة عمل التعليم التعاوني 6
 المهنية

 جامعة قطر

كيف تحول مقررك إلى  7
على  مقرر الكتروني

       البالك بورد

                ورشة عمل
29-6-2008 

مكتب التنمية  حضور ومشاركة
 المهنية

 جامعة قطر

المعاصرة في  االتجاهات 8
مجال تحديد مخرجات 

تعلم الطالب وصياغتها 
 على مستوى المقرر

-19 ورشة عمل
24/10/2011 

مكتب التنمية  حضور ومشاركة
 المهنية

 جامعة قطر

منهجية تحديد مخرجات  9
تعلم الطالب وصياغتها 
وتقييمها على مستوى 

 البرنامج

-21 ورشة عمل
26/12/2011 

 مكتب التنمية حضور ومشاركة
 المهنية

 جامعة قطر

 جامعة قطرمكتب التنمية  مشارك 22/1/2012 ندوةسياسات الترقية ألعضاء  10



 المهنية هيئة التدريس .
تقييم مستوى المهارات  11

اللغوية لدى متعلمي اللغة 
العربية من غير الناطقين 

 بها .

-23 ورشة عمل
26/1/2012 

برنامج اللغة  مشارك
العربية لغير 

 هاالناطقين ب

 جامعة قطر

قطر والبحر في ضوء  12
االكتشافات األثرية 

 والشعر

لجنة الندوات  محاضر 14/5/2012 ندوة
 العلمية

كلية اآلداب 
-والعلوم

 جامعة قطر
محاضرة : صورة البحر  13

 في الشعر القطري .
برنامج  محاضر 20/5/2014 محاضرة

الماجستير في 
 قسم

قسم اللغة 
-العربية

 جامعة قطر

 : خارج اجلامعة  أنشطة
 النشاط م

استشارات،  دورات،  لجان، (
 ... أخرى)

 النوع
 

 نوع المشاركة التاريخ
 

 المكان الجهة المنظمة

المجلس الوطني  عضو 1999-7-19  لجنة الشعر  1
للثقافة والفنون 

 والتراث

 -الدوحة
 قطر

عضو استشاري  1998  مجلة استشراف المستقبل 2
 في هيئة المجلة

ركز استشراف م
 المستقبل

 -الدوحة
 قطر

ممثل دولة  المهرجان الدولي األول للشعر 3
قطر في 

 المهرجان

19-
 م21/12/2006

وزارة الثقافة  مشاركة شعرية
 والشباب

 - شوطنواك
 موريتانيا

لجنة تحكيم مسابقة الشعر  4
 الفصيح

المجلس الوطني  عضو 2007-3-19 تحكيم
إدارة  –للثقافة 

 نونالثقافة والف

 -الدوحة 
 قطر

مدرسة خليفة  رئيسة اللجنة 2009-3-19 تحكيم لجنة تحكيم مسابقة الشعر 4
 الثانوية للبنات

 -الدوحة
 قطر

لجنة الشعر/الدوحة عاصمة  5
 2010الثقافة العربية 

 7 -5-2009  
7-4-2010 

وزارة الثقافة  عضو
 والفنون والتراث

 -الدوحة
 قطر

 مجلس إدارة المركز الثقافي 6
 للطفولة

 7- 12- 2010 
- - 

عضو مجلس 
 إدارة

المجلس األعلى 
 لشؤون األسرة

 -الدوحة
 قطر

رئيس لجنة  برنامج : الشاعر الواعد  7
 التحكيم

1/9-
30/3/2013 

رئيس لجنة 
 التحكيم

المركز الثقافي 
 للطفولة/

 -الدوحة
 قطر

 :اجلوائز واألومسة 
 

 تاريخ الحصول عليها الجهة المانحة الجائزة م
عجمان/ اإلمارات العربية  وسام تقدير/جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم  1

 المتحدة
21-12-1999 

 2002-1-10 مؤسسة البابطين / الكويت وسام تقدير/ مئوية الرحيل والميالد 2
وزارة الثقافة  وسام تقدير/المهرجان الدولي األول للشعر 3

 والشباب/موريتانيا
 2006ديسمبر/

-مركز شباب برزان/الدوحة ام تقدير/مسابقة أعالم من قطر                               وس 4
 قطر

3-5-2008 

وحدة الدراسات  وسام تقدير/ ندوة العوتبي الصحاري الدولية 5
 العمانية/جامعة آل البيت

25-3-2008 

لمملكة ا-النادي األدبي/تبوك مهرجان تبوك األول للشعر الخليجي وسام تقدير / 6
 العربية السعودية

 م3/4/2013

الدوحة المركز الثقافي للطفولة/ شكر وتقدير وسام  7
 قطر -

 م10/4/2013



 :أخرىمهارات وخربات 
     - قطر وباألمة العربية واإلسالمية ، من هذهالمشاركة في بعض البرامج الحوارية في اإلذاعة حول قضايا خاصة بالمجتمع في  -

عالم  –رسالة دكتوراة  –عالم الفن والثقافة  –أصحاب القلم  –قضايا وآراء  - وطني الحبيب صباح الخير -ج برنامالبرامج : 
 مساء الدوحة . –شذرات من أدب الخليج  –المرأة والتنمية  –شموع قطرية  –مفتوح   لقاء –امرأة من بلدي  –األسرة 

{ لوحات ومجسمات فنية وعروض الكترونية لمقررات المنوع بي وإقامتها المعرض الطال "جماعة الورود "اإلشراف على  -
و  2009 في اليوم الثقافي لقسم اللغة العربية في عامياألدب الحديث : الشعر الحديث والنثر الحديث واألدب المعاصر في الخليج }

2010 . 
 وقضايا الوطن ، واللغة العربية .المشاركة في نقاشات شبكة االنترنت / تويتر في قضايا عديدة منها : التعليم ،  -
 كتابة العديد من القصائد ونشرها في تويتر منها :  -

 األصالة . -               
 البشرى . -               
 صباح النصر سوريا . -               
 مساء الحق سوريا . -               
 موطني . -               

 
 

 : ضافتهاإ يفترغب   أخرىمعلومات 
 

،  2007-1987عي في الصحف القطرية : الراية والوطن والشرق من عام كتابة مقاالت أدبية متخصصة في عمود أسبو -
الطفولة  –فلسطين / جرح األمة  –محاور وطنية  –معاني الدين  –التعليم  –تناول قضايا عدة منها : الفكر و الثقافة ت

 0الخ  000الشعر  –وقضاياها 
 .ي أقامة ندوات أدبية وثقافية في الجامعة وخارجها المشاركة ف -
جامعة  –عضو هيئة التحرير لمجلة " المنتدى الثقافي" الصادرة عن اللجنة الثقافية بكلية اإلنسانيات والعلوم االجتماعية  -

 .2003قطر 
" مجلة الورود " من   2010-4-27والعدد األول في  2009 -4-28شراف على تحرير وإصدار العدد التجريبي في اإل -
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- r�I�« � WO�dF�« WGK�« Èb�M� WDA�√ qOFH� . 
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