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مةةايو  – 105عةة د  –مجلةةم  ةةرام اإلمارا يةةم  – 1904أول   الووة تُنشوو  عوو  الكنيوو  عووام  – 15

 ا.41 - 38رر – 2008

عةة د  –مجلةةم  ةةرام اإلمارا يةةم  – علوو  عبوود   الفيوواض: جووا ع التوو اث ال طوو ي و ح  وو  – 16

 ا.34 - 30رر – 2008يونيو  – 106

 107عة د  –مجلم  رام اإلمارا يةم  – نفايس وكننز تاريخية ص  المكتبة الت اثية ال ط ية – 17

 ا.73 - 66رر – 2008يوليو  –

الحاج ألفننس إيتاا ديني : ال سوام العوالم  الوبي بو ع صو  نشو  البحونث والكتوب الدينيوة  – 18

 – 2008أغسةةع   – 108عةة د  –ارا يةةم مجلةةم  ةةرام اإلم – دصاعووا  عوو  اإلسووالم ورسوونل 

 ا.107-102رر

 – 110عة د  –مجلم  رام اإلمارا يم  – الفناا الع ب  يحي  الناسط  رايد ص  المنمنمات – 19

 ا.97 - 94رر – 2008أكتوبر 

نةوفمةر  – 111عة د  –مجلةم  ةرام اإلمارا يةم  – صو  لنحوات ب يودجماا 19حياة ال  ا الـ – 20

 ا.145-140رر – 2008

 2009يناير  – 55ع د  –مجلم الةحرين الاقافيم  – األصنل الت اثية الحتفال "الك نكعنه" – 21

 ا.108-103رر –

 –مجلةم  ةرام اإلمارا يةم  – أحمد أبن خليل ال بان  رايد إحيا  الت اث ص  المس ح الع بو  – 22

 ا.71-64رر – 2009أبريل  – 116ع د 

مةايو  – 117عة د  –مجلم  رام اإلمارا يةم  – المعاص ةأبن حياا التنحيدي بي  الت اث و – 23

 ا.121-116رر – 2009

 2009يونيةو  – 118عة د  –مجلم  رام اإلمارا يم  –  تحا الف  اإلسال   ص  دولة قط  – 24

 ا.121-112رر –

 ا.55 - 48رر – 2009سةتمةر  – 121ع د  –مجلم  رام اإلمارا يم  – ت اث الك نكعنه – 25

 122ع د  –مجلم  رام اإلمارا يم  – ألس ار: إساام ت اث  لايئة المتاحا ال ط يةكتاب ا – 26

 ا.49 - 38رر – 2009أكتوبر  –

نةةوفمةر  – 25عةة د  –مجلةةم ال وحةةم القعريةةم  – أديليوود البسووتان  رايوودة ال ووحاصة الع بيووة – 27

 ا.49-43رر – 2009

عة د  –مجلةم  ةرام اإلمارا يةم  – ال ح ا  وال يد ص  لنحات ص و نتاا بي  الن ود والفو  – 28

 ا.117 - 108رر – 2009ديسمةر  – 124

مجلةةم  ةةرام  – سوون  "واجووا" صوو  قطوو  نووناة صووالحة ألول ب نووا ج سووياح  صوو  قطوو  – 29

 ا.59 - 52رر – 2010يناير  – 125ع د  –اإلمارا يم 



مثيول الع بو  وثايق نوادرة صو  والدة المسو ح الكونيت  : )الحل وة األولو ( تشوكيل ص قوة الت – 30

 ا.25 - 16رر – 2010يناير  – 21ع د  –مجلم ركوالي ا اإلمارا يم  – م1961سنة 

مجلم  رام اإلمارا يم  – ال حاب  الجليل أبن أينب األن اري: التاريخ والمسجد والمعت د – 31

 ا.141 – 134رر – 2010مارل  – 127ع د  –

 – ي ة  نجءة للمحت صي  ص   شنار البداياتوثايق المس ح الكنيت  : )الحل ة الثانية( س – 32

 ا.89 - 80رر – 2010مارل  – 22ع د  –مجلم ركوالي ا اإلمارا يم 

مجلةةم رالكويةةتا  – م1958النحوودة الكبوو   .. عوو ض  سوو ح  كوونيت   جاوونل  نووب عووام  – 33

 ا.68 - 64رر – 2010مايو  – 319ع د  –الكويتيم 

لثالثووة(: الكنيوو  تتحوونل إلوو  ح وو  داصوو  للمسوو ح وثووايق المسوو ح الكوونيت  : )الحل ووة ا – 34

 2010يونيةو  – 23ع د  –مجلم ركوالي ا اإلمارا يم  – الع ب  رغم المعنقات االجتماعية

 ا.85 - 78رر –

أغسةةع   – 131عةة د  –مجلةةم  ةةرام اإلمارا يةةم  –  شوواهدات ابوو  بطنطووة صوو  ر ضوواا – 35

 ا.123 – 120ر ر – 2010

سةةتمةر  – 132عة د  –مجلةم  ةرام اإلمارا يةم  – المسجد، المتحوا آيا صنصيا : الكنيسة، – 36

 ا.57-52ر ر – 2010

 – 2010أكتةوبر  – 133عة د  –مجلةم  ةرام اإلمارا يةم  – ت اث الخليج ص  صنرة خءصية – 37

 ا.38 - 34ر ر

والدة المعاد العال  للفننا المس حية، تكنيو  وثايق المس ح الكنيت  )الحل ة األخي ة(:  – 38

 – 2010أكتةةوبر  – 24عةة د  –مجلةةم ركةةوالي ا اإلمارا يةةم  – النشوواط المسوو ح  بالكا وول

 ا.103 - 96رر

 خا سا :   د ات لكتب  نشنرة

الهيدةم  -ا  ةيليإ محمة  عةة  ج نجة) الكن يوديا صو   سو ح جموال عبود الم  وند ق ي) كتاب ر – 1

 م.2001 –الم ريم العامم للكتاب 

مكتةةم  -ا  ةيليإ نسةرين فةوزي خورمةي  ا  بودعا  وناقودا   سو حيا  سومي  سو حا ق ي) كتاب ر – 2

 م.2001 –غريد بالقاهرة 

ا الةةاي أيةة ر  المركةةز القةةومي 1921المسوو ح الم وو ي: المنسووم المسوو ح   قةة ي) كتةةاب ر – 3

 م.2002 -وزارة الاقافم  –للمسرن والموسيقى والفنون الشعةيم 

ا الةةاي أيةة ر  المركةةز القةةومي 1922مسوو ح  المسوو ح الم وو ي: المنسووم ال قةة ي) كتةةاب ر – 4

 م.2002 -وزارة الاقافم  –للمسرن والموسيقى والفنون الشعةيم 



طمب مسة) ا، من  يليإ األسلنب ص   س ح جمال عبد الم  ندكتاب روإمرام على  ق ي)  – 5

الم ةريم  الهيدةم -اللغم العربيم بكليم العلوم اإلنسانيم واالجتماعيم بجامعم اإلمةاراأ العربيةم 

 م.2003 -العامم للكتاب 

ا الةةةاي أيةةة ر  المركةةةز القةةةومي للمسةةةرن 2003-2002المنسوووم المسووو ح   قةةة ي) كتةةةاب ر – 6

 م.2004 -وزارة الاقافم  –والموسيقى والفنون الشعةيم 

المركز القةومي  -ا الجء  األول – 1923المس ح الم  ي: المنسم المس ح   ق ي) كتاب ر – 7

 م.2004 -وزارة الاقافم  –والفنون الشعةيم للمسرن والموسيقى 

المركةةةز  -ا الجووء  الثوووان  – 1923المسووو ح الم وو ي: المنسوووم المسووو ح   قةة ي) كتةةةاب ر – 8

 م.2005 –وزارة الاقافم  –القومي للمسرن والموسيقى والفنون الشعةيم 

 سادسا :  نضنعات ضم  كتب

ا، التةي أية ر ها عبو  الع ونر  نسونعة المو أةالمشاركم بعشرة موضوعاأ، نشرأ في ر – 1

م، 2004الهيدةم الم ةريم العامةةم للكتةاب بةوزارة الاقافةةم الم ةريم فةي عشةةرة مجلة اأ عةةام 

 قةة ي) السةةي ة سةةوزان مةةةار ، وأنةةي  من ةةور راةةي   حريةةر الموسةةوعم. و وزعةةت هةةا  

الموضةةوعاأ فةةي المجلةة اأ: األول، والخةةام ، والسةةادل، والاةةامن، والتاسةةع. ومةةن هةةا  

دور الموو أة صوو  المسووو ح الم وو ي، وال ووحاصة النسووايية الع بيوووة، ودور اأ: الموضةةوع

أ ينووة السووعيد، وسوواي  . باإلضةةافم إلةةى  ةةراج): الموو أة الم وو ية صوو  الفنوونا التشووكيلية

ونبنيوة  نسوو ، ربنةت الشةةاطيئا،  ال لمواوي، وعايشوة التيمنريووة، وعايشوة عبوود الو حم 

 .وهد   ع اوي

ا،   حيواة ال ايود والوءعيم الشويخ زايود بو  سولطاا آل نايوااسوننات صوالمشاركم بموضوع ر – 2

سةوم ينشةر  مركةز زاية  للتةرام والتةارين بم ينةم العةين ب ولةم اإلمةاراأ العربيةم المتحةة ة، 

ضةةمن موضةةوعاأ أخةةرت فةةي كتيةةد خةةار بةةالمركز. و ةةّ)  سةةلي) الموضةةوع فةةي ديسةةمةر 

 م.2004

ا، سةوم يُنشةر فةي كتةاب  ةوثيقي الءعا وةالشيخ زايود بوي  ال يوادة وكتابم موضوع بعنوان ر – 3

   ر  جامعم اإلماراأ العربيم عن الشين زاي  بةن سةلعان آل نهيةان. و ة)  سةلي) الموضةوع 

 م.2004في ديسمةر 

 سابعاً: الأبحاث المقدمة في المؤتمرات

ا، : دراسوة ن ديوة وثاي يوة[1923-1887 تاريخ نشاط الفو   المسو حية صو  أقواليم   و  ر – 1

المؤ مر العامر ألدبائ م ر في األمالي)، والاي أُمةي) بكليةم ال راسةاأ العربيةم جامعةم  مُ م في

 م.1995المنيا في ديسمةر 

ا، مُة م فةي المةؤ مر الة ولي األول قضية النص المس ح  بي  الف ح  والعا يوة صو    و ر – 2

سةكن ريم، فةي حول رمءايا المسةرن فةي العةال) العربةيا، الةاي أمامتة  كليةم اآلداب جامعةم اال

 .31/3/1996-27الفترة من 



ا، مُ م فةي المةؤ مر العلمةي السةنوي يع نب صننع بي  التخطيط ال اينن  والغفلة الع بيةر – 3

لكليةةم دار العلةةوم جامعةةم المنيةةا، والةةاي أمةةي)  حةةت عنةةوان رهويةةم م ةةر الاقافيةةم: الخعةةاب 

 .22/11/2000-20والتيويلا، في الفترة من 

ا، مُة م فةي مةؤ مر رمحمة  لعفةي جمعةم لطف  جمعوة بوي  الناقوع والتواريخ  س حيات  حمدر – 4

 .10/2/2001أديةاً موسوعياًا، الاي أمي) بالمجل  األعلى للاقافم بالقاهرة يوم 

ا، مُة م فةي المةؤ مر العلمةي السةنوي 1893لطيفة عبود   أول  للفوة  سو حية ع بيوة عوام ر –5

 .14/3/2001-12أة في علومنا اإلنسانيما، في الفترة لكليم اآلداب جامعم المنيا حول رالمر

ا، مُةة م فةةي مةةؤ مر رالمشةةروع الاقةةافي للةةوي   ووءاعم لوونيس عوونض عوو  يع وونب صووننعر – 6

سةةتمةر إلةى األول  30عواا، والاي عق   المجل  األعلى للاقافم بالقةاهرة، فةي الفتةرة مةن 

 م.2001من أكتوبر 

ا، مُةة م فةةي ريخيووا :  حموود صووب ي السوو بنن  نمنسجووا   خطنطووات قلووم الوونزارات   وودرا  تار – 7

مؤ مر رالةردي والمخعوطاأ العربيم في أفريقياا، والاي عقة   مسة) التةارين بمعهة  الةحةوم 

 .27/12/2001-26وال راساأ األفريقيم بجامعم القاهرة، في الفترة 

ردور مشةةروع  ا، مُةة م فةي مةةؤ مرال يوادة الفك يووة صوو  الن ود المسوو ح  عنوود سومي  سوو حاار – 8

مكتةم األسرة في الةنيةم الاقافيةم لم ةرا، الةاي أمةي) بكليةم دار العلةوم جامعةم المنيةا فةي الفتةرة 

10-12/3/2003. 

ا، مُةة م فةي مةةؤ مر صو  التوواريخ والحيواة حموود صوب ي السوو بنن   النثوايق ال سوومية لموناجر – 9

 25، بمناسةم مرور 21/9/2003-20أمي) في القاهرة يومي ا، والاي المجل  األعلى للاقافمر

 عاماً على رحيل ال كتور محم  يةري السربوني.

مسة) ال راسةاأ العربيةم بكليةم ا، مُ م في مؤ مر أث  أس ة اليازج  ص  تاريخ األدب الع ب ر – 10

 حت عنوان رالعاالةم والةيةت فةي ، اإلنسانياأ والعلوم االجتماعيم بالجامعم األمريكيم بالقاهرة

 .20/3/2004-18ترة الففي التارينا 

باديةم اإلمةاراأ بةين ا، مُ م فةي المةؤ مر الة ولي عةن رالحكاية الخ اصية ص  بادية اإل اراتر – 11

، الاي أمام  مركز الوثااق والةحوم ب يوان راةي  ال ولةم فةي فاعليم الوثيقم ومنعق الروايما

 م.2005من مارل  فةراير إلى األول 26أبو ظةي ب ولم اإلماراأ العربيم، في الفترة من 

منةاهج التج ية  فةي العلةوم ا، مُ م في المؤ مر ال ولي حول رأث  النثايق ص  تغيي  المفاهيمر – 12

أمامتةة  كليةةم دار العلةةةوم بجامعةةم المنيةةا باالمةةةترا  مةةع رابعةةةم ، الةةةاي اإلسةةمميم والعربيةةما

 .7/3/2005-5الفترة في الجامعاأ اإلسمميم، 

، التةي الترام الشعةي: وح ة األيةل والهة ماا، مُ م في ن وة راراتيةالحكاية الشعبية اإل ر – 13

أمامهةةةا المجلةةة  األعلةةةى لرعايةةةم الفنةةةون واآلداب والعلةةةوم االجتماعيةةةم فةةةي م ينةةةم دمشةةةق 

 .16/3/2005-14الفترة في بالجمهوريم العربيم السوريم، 



يت المسرحي الاامن، التةي ا، مُ م في الن وة الفكريم لمهرجان الكوتاريخ ال قابة وتطنرهار – 14

 .20/4/2005-12الفترة أمامها المجل  الوطني للاقافم والفنون واآلداب ب ولم الكويت، في 

ا، مُ م في مؤ مر الةحوم السادل لجامعم اإلمةاراأ العربيةم أسطنرة المكاا ص  اإل اراتر – 15

 .26/4/2005-24الفترة في 

ا، مُةة م فةةي مةةؤ مر ينسووا ال ووديق نمنسجووا   نشووأة  سوو حة المنوواهج صوو    وو :  سوو حيةر – 16

رعممم المسرن بالتربيم و نميم الاااقم الفنيم من العفولم حتةى الشةةابا، الةاي أمامة  المجلة  

األعلةى لرعايةم الفنةون واآلداب والعلةوم االجتماعيةم بالجمهوريةم العربيةم السةوريم، فةي كليةةم 

 .23/11/2005-21الفترة التربيم بجامعم دمشق، في 

ا، مُ م في مؤ مر رعممةم المسةرن أث   س حيات  حمند أبن العباس عل   خ ية الطفلر – 17

بالتربيم و نميم الاااقم الفنيم من العفولةم حتةى الشةةابا، الةاي أمامة  المجلة  األعلةى لرعايةم 

الفنةون واآلداب والعلةوم االجتماعيةم بالجمهوريةم العربيةم السةوريم، فةي كليةم التربيةم بجامعةم 

 .23/11/2005-21الفترة في  دمشق،

ا، مُة م فةي المةؤ مر الة ولي قضايا المس ح عند يع نب لنداو: المس ح صو    و  نمنسجوا  ر – 18

الاةاني رالمستشةةرمون وال راسةةاأ العربيةةم واإلسةةمميما، الةاي أمامتةة  كليةةم دار العلةةوم جامعةةم 

 .6/3/2006-4المنيا، باالمترا  مع رابعم الجامعاأ اإلسمميم في الفترة 

ا، مُةة م فةةي الحيوواة األدبيووة والث اصيووة صوو  دول الخلوويج الع بوو  صوو  أوايوول ال وو ا العشوو ي ر – 19

 .24/4/2006-22مؤ مر الةحوم السابع لجامعم اإلماراأ العربيم، الاي أمي) في الفترة 

صنرة جءي ة الع ب ص  الدوريات الع بية ص  الن ا األول    ال و ا العشو ي :  جلوة ر – 20

ا، مُةة م فةةي مةةؤ مر راإلمةةاراأ والخلةةيج العربةةي فةةي الن ةةإ األول مةةن القةةرن نمنسجووا   الاووالل

 .4/5/2006-3الفترة العشرينا، الاي أمام  مركز زاي  للترام والتارين ب ولم اإلماراأ في 

ا، مُ م فةي المةؤ مر الة ولي الاالةث لكليةم دار العلةوم تنظيا الشخ ية الدينية ص  المس حر – 21

ا حول رالعلوم اإلسمميم والعربيم ومءايا اإلعجاز في القرآن والسنم بين التةرام جامعم المني

 .6/3/2007-4والمعايرةا، الاي أمي) في الفترة 

ص  تحسي  جندة التعلم اإللكت ون  ص  الجا عات الع بية:  Blackboardاستخدام نقام ر – 22

ر ةة بير الجةةودة فةةي منظومةةاأ  ا، مُةة م فةةي المةةؤ مر الةة ولي الرابةةع حةةولجا عووة قطوو  نمنسجووا  

جمعيم المغربيم لتحسين جودة التعلةي) باالمةترا  مةع جامعةم التربيم والتكوينا، الاي عق    ال

 حةةت عنةةوان رالتعلةةي) العةةالي والةحةةث ورهانةةاأ مجتمةةع المعرفةةما، وذلةة  فةةي  الحسةةن الاةةاني

 .19/4/2007-17م ينم ال ار الةيءائ بالمملكم المغربيم في الفترة 

أثوو  بحوونث األدب الع بوو  الحووديث ون ووده صوو  بنووا  حضووارة األ ووة: حنليووة كليووة اآلداب ر – 23

ا، مُةة م فةةي المةةؤ مر العةةالمي األول للغةةم العربيةةم  حةةت عنةةوان والعلوونم بجا عووة قطوو  نمنسجووا  

رإسهاماأ اللغم واألدب في الةنائ الحءاري لألمم اإلسمميما، الاي عق   مسة) اللغةم العربيةم 



وآدابها بكليم معارم الوحي والعلوم اإلنسانيم بالجامعم اإلسمميم العالميم بماليزيا، في الفترة 

 م.28-30/11/2007

ا، مُة م فةي نةة وة العةو ةي ال ةحاري ال وليةم، التةةي أثو  الفكاهوة صو  كتواب اإلبانووة للعونتب ر – 24

-24الفتةرة أمامتها وح ة ال راساأ العمانيم بجامعم آل الةيت بالمملكم األردنيم الهامةميم، فةي 

26/3/2008. 

ت المسةرحي ا، مُ م في الن وة الفكريم لمهرجان الكويالمس ح والمسي ة نحن الديم  اطيةر – 25

العامر،  حت عنوان رالمسرن وال يمقراطيةما، التةي أمامهةا المجلة  الةوطني للاقافةم والفنةون 

 .14/4/2008 -13الفترة واآلداب ب ولم الكويت، في 

ا، مُةة م فةةي إيجابيووات الف ووح  صوو  قنوواة الجءيوو ة: ب نووا ج "االتجوواه المعوواكس" نمنسجووا  ر – 26

لعربيةةم والعولمةةما، الةةاي أمامةة  مسةة) اللغةةم العربيةةم بكليةةم الملتقةةى الةة ولي الاةةاني حةةول راللغةةم ا

 .26/11/2008-25الفترة اآلداب والعلوم اإلنسانيم بجامعم با نم بالجمهوريم الجزااريم، في 

ا، مُةة م فةةي مهرجةةان دمشةةق للفنةةون رسووالة ال بووان  المسوو حية بووي  النق يووة والتطبيووقر – 27

-12الفتةةةةرة المسةةةةارن والموسةةةةيقا، فةةةةي  المسةةةةرحيم الرابةةةةع عشةةةةر، التةةةةي أمامتةةةة  م يريةةةةم

 ا.جاند ال بان  المس حية ص     ونُشر في كتاب ر م.20/12/2008

-24ا، مةةةةؤ مر األدب العربةةةةي فةةةةي األنةةةة ل  صوووونرة األنوووودلس صوووو  المسوووو ح الع بوووو ر – 28

 م، مس) اللغم العربيم وآدابها، جامعم على كر  اإلسمميم في الهن .26/3/2009

ا، مُةة م فةةي النةة وة الفكريةةم لمهرجةةان الكويةةت نية صوو  المسوو ح الم وو يال ضووية الفلسووطير – 29

المسرحي الحادي عشر،  حت عنوان رالمسةرن والمقاومةم .. فلسةعين نموذجةاًا، التةي أمامهةا 

 .16/12/2009 -7الفترة المجل  الوطني للاقافم والفنون واآلداب ب ولم الكويت، في 

أكاديميةةم الفنةةون بالقةةاهرة بالتعةةاون مةةع المجلةة   ا، مُةة م فةةي مةةؤ مر سوو ح ع بوو  ُ  توو حر – 30

األعلى للاقافم،  حت عنةوان رالمسةرن الةاي ال نعرفة : التةةادل المعرفةي المسةرحي و حة ياأ 

 م.4/4/2010 – 2الفترة المشه  العولميا، في 

وصا   باط العمانية، والمخا اليمنية، وجدة السعندية صو  ال و ا الثوا   عشو  : ثغونر ر – 31

ا، بحث مُة م فةي نة وة دارة الملة  م1782 – 1781 ة الع بية ص  رسايل هن ي روك  الجءي

عةة  العزيةز بم ينةم الريةةاا فةي المملكةم العربيةم السةةعوديم،  حةت عنةوان رالجزيةرة العربيةةم 

والخليج العربي في الوثااق الفرنسيم خمل القةرنين السةابع عشةر والاةامن عشةر الميمديةينا، 

 م.9/5/2010 – 8الفترة في 

 ثا نا :   االت أدبية ص  صحا ع بية

أخةةار العةال)  –أخةةار األدب  -الجمهوريم  –: األهرام المسااي   الة ص  صحا ستي أكث        

الخلةيج اإلمارا يةم. وبعةذ هةا   – الرأي العام الكويتيم –الوطن الكويتيم  –القاهرة  –ال حافم  –

 ، ومنها على سةيل الماال:المقاالأ مغلت يفحاأ كاملم بحج) ال حيفم



ا، جري ة األهرام المسةااى، يةفحم كاملةم لعدم كفاية األدلة  حاكمة  س ح صننع  ستم ةر – 1

 .12/3/2001منشورة يوم 

ا، جري ة أخةار األدب، يةفحتان كاملتةان منشةور ان تع يبا  عل  الدكتنر  حمد ينسا نجمر – 2

 .8/4/2001يوم 

ا، ملحةةق رفءةةااياأا بجريةة ة الخلةةيج اإلمارا يةةم،  ووببا الفوو أ ينووة رز  .. عووبرا  صوون  ر – 3

 .3/9/2003 يفحتان كاملتان منشور ان يوم

، ملحةةةق راسةةةتراحم حووواصظ نجيوووب .. ال وووحاص  المشووواكسرأوراق الاعلةةةد: الحلقةةةم األولةةةىا  - 4

 .16/1/2004الجمعما بجري ة الخليج اإلمارا يم، يفحم كاملم منشورة يوم 

، ملحق راستراحم الجمعةما بجرية ة الخلةيج الفيلسنف المخادعلحلقم الاانيما رأوراق الاعلد: ا - 5

 .23/1/2004اإلمارا يم، يفحم كاملم منشورة يوم 

ا، ملحق رال ين والحيةاةا بجرية ة الحاج إب اهيم المادي .. رحالة  سلم    أصل سنيس ير – 6

 .23/1/2004الخليج اإلمارا يم، يفحم كاملم منشورة يوم 

، ملحةةق راسةةتراحم الجمعةةما بجريةة ة الخلةةيج الشوواع  السووج وراق الاعلةةد: الحلقةةم الاالاةةما رأ - 7

 .30/1/2004اإلمارا يم، يفحم كاملم منشورة يوم 

، ملحةةق راسةةتراحم الجمعةةما بجريةة ة الخلةةيج ال وايوو  التايووبرأوراق الاعلةةد: الحلقةةم الرابعةةما  - 8

 .6/2/2004اإلمارا يم، يفحم كاملم منشورة يوم 

، ملحق راسةتراحم الجمعةما بجرية ة الخلةيج ال اص وال اهبرأوراق الاعلد: الحلقم الخامسما  - 9

 .13/2/2004اإلمارا يم، يفحم كاملم منشورة يوم 

، ملحةةق راسةةتراحم حوواصظ نجيووب المسوو ح  حيوواة وتمثوويال  رأوراق الاعلةةد: الحلقةةم السادسةةما  - 10

 .20/2/2004م منشورة يوم الجمعما بجري ة الخليج اإلمارا يم، يفحم كامل

 األنشعم التعليميم والعلميم والتعةيقيم

 أوال : التدريس

توواريخ ون وونص األدب الجوواهل ، واألدب اإلسووال   واأل ووني، واألدب ر مقةةرراأ ةة ري   – 1

 ا بكليم ال راساأ العربيم ركليم دار العلوما جامعم المنيا.العباس ، واألدب الحديث

ا لعةمب دبلةوم ال راسةاأ ن ونص  سو حية – سو حية   ارنوة  دراسواتر مقةرري  ري   – 2

 المسرحيم بقس) اللغم العربيم وآدابها بكليم اآلداب جامعم عين مم .

ا لعةةمب مسةة) النقةة  بالمعهةة  العةةالي ن وونص  سوو حية -المسوو ح الع بوو  ر مقةةرري ةة ري   –3

 للفنون المسرحيم ب ولم الكويت.



ا التع يووا بالم ووادر والم اجووع –قضووايا أدبيووة  -  نوواهج البحووث األدبوو ر مقةةرراأ ةة ري   –4

لعمب السنم التمهي يم للماجستير رال راساأ العلياا بقس) ال راساأ األدبيم بكليم دار العلةوم 

 جامعم المنيا.

أسواليب التعبيو   – نواهج البحوث صو  اللغوة واألدب  –الن د األدب  الحوديث   ري  مقرراأ ر –5

اللغةةم العربيةةم  قسةة)ا بالمكتبووة الع بيووة –دب الع بوو  الحووديث األ –علووم األسوولنب  –األدبوو  

 وآدابها بكليم العلوم اإلنسانيم واالجتماعيم، جامعم اإلماراأ العربيم.

الن وود األدبوو   –األدب الم ووارا  – العةةادي والمعةةور: 200اللغووة الع بيووة  ةة ري  مقةةرراأ ر –6

ا بقس) اللغةم لشع  الع ب  الحديثالنث  الع ب  الحديث، ا –تحليل ن نص أدبية  -الحديث 

 العربيم وآدابها بكليم اآلداب والعلوم جامعم معر.

 ثانيا : ال سايل الجا عية الت  أ  ص  علياا

كليةم دار العلةوم جامعةم المنيةا  –رسةالم ماجسةتير  –ا صنرة الم أة ص   وع  بشوار بو  بو در – 1

 م.2000

 –ا اية ال  ا ال ابع الاج ي: دراسوة صنيوةحت  نا تشكالت صنرة الج  ص  الشع  الع ب ر – 2

 م.2003 كليم دار العلوم جامعم المنيا –رسالم ماجستير 

كليةةم دار العلةةوم  –رسةةالم ماجسةةتير  –ا  ووع  المجوونا صوو  الع وو  األيوونب : دراسووة صنيووةر – 3

 م.2003 جامعم المنيا

رسةةالم  –ا يووام الثوونرة نووب االحووتالل اإليطووال  إلوو  ق النءعووة اإلنسووانية صوو  الشووع  الليبوو ر – 4

 م.2004 كليم دار العلوم جامعم المنيا –دكتورا  

 ثالثاً: عضوية اللجان

إلةةةى  28/9/1996عءةةةو لجنةةةم النةةة واأ بالهيدةةةم العامةةةم لق ةةةور الاقافةةةم، فةةةي الفتةةةرة مةةةن  - 1

16/10/1996. 

إلةةةى  23/7/1997عءةةةو لجنةةةم التحكةةةي) بالهيدةةةم العامةةةم لق ةةةور الاقافةةةم، فةةةي الفتةةةرة مةةةن  – 2

11/8/1997. 

 .1999عءو لجنم الن واأ التعةيقيم لعروا مهرجان الكويت المسرحي المحلي لعام  – 3

 وحتى اآلن. 2002ا من يناير 1862عءو ا حاد كتاب م ر رعءويم عاملم رم):  – 4

قسة) اللغةم ، التةابع لا/http://usound.uaeu.ac.aeعءو مومع يةوأ العربيةم باإلنترنةت ر - 5

 2002، منا عام بكليم العلوم اإلنسانيم واالجتماعيم جامعم اإلماراأ العربيم العربيم وآدابها

 م.2006إلى 

عءةةو لجنةةم  عةةوير الةةةرامج والخعةةع، ولجنةةم رعايةةم المنةةارين، ولجنةةم  ةة ميق االمتحانةةاأ،  - 6

لجنةم األهة ام والمخرجةاأ التعليميةم لمسةاق منةاهج الةحةث و لجنم إع اد التقرير السةنوي،و



بقسةة) اللغةةم العربيةةم وآدابهةةا بكليةةم العلةةوم اإلنسةةانيم واالجتماعيةةم جامعةةم  للغةةم،فةةي األدب وا

 .2002/2003، في العام ال راسي اإلماراأ العربيم

عءةو هيدةم  حريةر مجلةم العلةوم اإلنسةانيم واالجتماعيةم بكليةم العلةوم اإلنسةانيم واالجتماعيةم  – 7

 م.2006م إلى يوني 2003بجامعم اإلماراأ العربيم، من أكتوبر 

منسةق لجنةةم الكتةد ال راسةةيم بقسة) اللغةةم العربيةم وآدابهةةا بكليةم العلةةوم اإلنسةانيم واالجتماعيةةم  - 8

، 2004/2005، 2003/2004، فةةةةةةي األعةةةةةةوام ال راسةةةةةةيم: جامعةةةةةةم اإلمةةةةةةاراأ العربيةةةةةةم

2005/2006. 

منةاهج عءو لجنم  حليل نتااج استةانم أولويم الةحث العلمي، ولجنم وضةع محتويةاأ مقةرر ر – 9

، فةي بكليم العلوم اإلنسانيم واالجتماعيم جامعم اإلمةاراأ العربيةمالةحث في اللغم واألدبا، 

 .2003/2004العام ال راسي 

بقسةة) اللغةةم العربيةةم  إعةة اد التقريةةر السةةنويعءةةو لجنةةم  رحيةةل نتةةااج االمتحانةةاأ، ولجنةةم  - 10

، في العامين ال راسةيين: اأ العربيموآدابها بكليم العلوم اإلنسانيم واالجتماعيم جامعم اإلمار

2003/2004 ،2005/2006. 

فةةةي  خ ةةةب راألدب العربةةةي  عءةةةو لجنةةةم  قيةةةي) طلةةةةاأ  عيةةةين أعءةةةائ هيدةةةم التةةة ري  - 11

، فةي العةام ال راسةي بكليم العلوم اإلنسانيم واالجتماعيةم جامعةم اإلمةاراأ العربيةمالح يثا، 

2003/2004. 

اديمي بقسةة) اللغةةم العربيةةم وآدابهةةا بكليةةم العلةةوم اإلنسةةانيم عءةةو لجنةةم  عةةوير األدائ األكةة - 12

، 2004/2005، فةةةةةةي العةةةةةةامين ال راسةةةةةةيين: واالجتماعيةةةةةم جامعةةةةةةم اإلمةةةةةةاراأ العربيةةةةةةم

2005/2006. 

رموسوعم المرأة عةر الع ورا، التي أية ر ها الهيدةم الم ةريم العامةم عءو هيدم  حرير  - 13

 م.2004للكتاب في عشرة مجل اأ عام 

 2005/2006عءةةو لجنةةم  حكةةي) مسةةابقم جمعيةةم المسةةرحيين لل راسةةاأ والةحةةوم لموسةة)  - 14

 ب ولم اإلماراأ العربيم المتح ة.

عءو لجنم متابعم مدون العلةم المنارين بكليم اآلداب والعلوم بجامعم معةر للعةام ال راسةي  - 15

2006/2007. 

الجةة ول ال راسةةيا بقسةة) اللغةةم  -التعةةوير األكةةاديمي  –عءةةو لجةةان راإلرمةةاد األكةةاديمي  - 16

 .2006/2007العربيم وآدابها بكليم اآلداب والعلوم بجامعم معر للعام ال راسي 

منسةةق مسةة) اللغةةم العربيةةم لتعةيةةق نظةةام  قيةةي) مخرجةةاأ  علةة) العلةةةم بكليةةم اآلداب والعلةةوم  – 17

 م.2007إلى أبريل  24/12/2006بجامعم معر من 

المعةةورا كمتعلةةد لجامعةةم معةةر للعةةام  200اللغةةم العربيةةم عءةةو لجنةةم  ويةةيإ مقةةرر ر – 18

 .2006/2007ال راسي 



مقرر لجنم رالتعوير و قيي) المخرجاأا، ومماةل القسة) فةي لجنةم رالويةد بالكليةما، وعءةو  – 19

 .2007/2008لجنم رالكتدا بكليم اآلداب والعلوم بجامعم معر للعام ال راسي 

لهيدم األكاديميم بقسة) اللغةم العربيةما بكليةم اآلداب والعلةوم عءو لجنم ر قوي) أدائ أعءائ ا – 20

 .2007/2008بجامعم معر للعام ال راسي 

عءةةو راللجنةةم الاقافيةةم، ولجنةةم جةةودة التةة ري ا بقسةة) اللغةةم العربيةةم بكليةةم اآلداب والعلةةوم  – 21

 .2008/2009بجامعم معر للعام ال راسي 

العربيةةم بكليةةم اآلداب والعلةةوم بجامعةةم معةةر للعةةام منسةةق وحةة ة األدب الحةة يث بقسةة) اللغةةم  – 22

 .2008/2009ال راسي 

 .2010 /2009عءو مجلسي الكليم وال راساأ العليا بكليم دار العلوم للعام ال راسي  – 23

 .2010عءو هيدم التحرير االستشاريم لمجلم ركوالي ا اإلمارا يم ابت ائ من يناير  – 24

 مم العامم للةحوم وال راساأ المستقةليم بجامعم المنيا ابت ائ عءو مجل  إدارة مركز الخ – 25

 وحتى اآلن. 13/3/2010من 

 رابعاً: الدورات التدريبية

ورمةةم التعريةةإ بنظةةام اإلرمةةاد والتسةةجيل وخعةةع مسةة) اللغةةم العربيةةم العلميةةم، بكليةةم العلةةوم  - 1

 .11/9/2002، يوم اإلنسانيم واالجتماعيم جامعم اإلماراأ العربيم

 .23/9/2002، يوم بجامعم اإلماراأ العربيم ورمم المشاريع الةحايم الممولم - 2

 .1/10/2002، يوم بجامعم اإلماراأ العربيم ورمم نظام إدارة ودع) الخ ماأ الةحايم - 3

باإلنترنت بكليم العلةوم اإلنسةانيم واالجتماعيةم جامعةم  Web Facultyورمتا عمل عن نظام  - 4

 .9/2/2003، ويوم 16/10/2002، يوم اإلماراأ العربيم

، يةةوم باإلنترنةةت، بجامعةةم اإلمةةاراأ العربيةةم blackboardورمةةتا عمةةل عةةن نظةةام مومةةع  - 5

 .4/5/2003، ويوم 30/10/2002

باإلنترنةةت، بمقةةر التةة ريد المهنةةي والتعلةةي) التكةةاملي بجامعةةم  blackboardدورة عةةن مومةةع  - 6

 .15/9/2003، يوم اإلماراأ العربيم

، مةةن فةرايةةر إلةةى بجامعةةم اإلمةةاراأ العربيةةم دورة  علةةي) اللغةةم اإلنجليزيةةم بالمعهةة  اإلسةةممي – 7

 .2004يونيم 

 .15/6/2004إلى  13/4، من بجامعم اإلماراأ العربيمدورة الحاسد اآللي بكليم الهن سم  – 8

بجامعم المنيةا دورة  نميم م راأ أعءائ هيدم الت ري  والقياداأ رمهاراأ العرا الفعالا،  – 9

 .31/1/2005-29في الفترة من 

دورة  نميم مة راأ أعءةائ هيدةم التة ري  والقيةاداأ رالعةرا الفعةالا، بجامعةم المنيةا فةي  – 10

 .27/7/2006-25الفترة من 



دورة  نميةةم مةة راأ أعءةةائ هيدةةم التةة ري  والقيةةاداأ ر وكيةة  الجةةودة واالعتمةةادا، بجامعةةم  – 11

 .27/7/2006-25المنيا في الفترة من 

دورة  نميةةم مةة راأ أعءةةائ هيدةةم التةة ري  والقيةةاداأ رالتةة ري  باسةةتخ ام التكنولوجيةةاا،  – 12

 .31/7/2006-30بجامعم حلوان في الفترة من 

دورة  نميم م راأ أعءائ هيدم الت ري  والقياداأ رالت ري  لألع اد الكةيرة والم ةغرةا،  – 13

 .3/8/2006-1بجامعم حلوان في الفترة من 

دورة  نميم م راأ أعءةائ هيدةم التة ري  والقيةاداأ ر قيةي) التة ري ا، بجامعةم حلةوان فةي  – 14

 .3/8/2006-1الفترة من 

، ألعءةائ Blackboard Systemإدارة بيدم الةتعل) اإللكترونةي مةن خةمل م رب ورمم:  – 15

 التةي عقة أ بمكتةدهيدم الت ري  بقس) اللغم العربيم بكليم اآلداب والعلوم في جامعم معةر، و

 .25/12/2006-13التنميم المهنيم و عوير عملياأ التعلي) بجامعم معر في الفترة من 

ورمم حول نظام  قيي) مخرجاأ  عل) العمب، والتي عق أ بقاعم المؤ مراأ بكليم التربيم  – 16

 .9/1/2007جامعم معر يوم 

 Using The interactive Boardinورمم حول استعمال السةورة التفاعليم في التعلي) ر – 17

Teachingالتنميم المهنيم و عوير عمليةاأ التعلةي) بجامعةم معةر يةوم  ، والتي عق أ بمكتدا

10/1/2007. 

ورمةةم حةةول  نفيةةا خعةةم  قيةةي) مخرجةةاأ الةرنةةامج، والتةةي عقةة أ بقاعةةم المةةؤ مراأ بكليةةم  – 18

 .10/1/2007التربيم جامعم معر يوم 

، والتي عق أ بقاعم عااشم أم المؤمنين، مةن مةةل شعم الت ري  المتميزورمم حول  نفيا أن – 19

 .29/1/2007التنميم المهنيم و عوير عملياأ التعلي) بجامعم معر يوم  مكتد

التنميةم المهنيةم و عةوير  ، والتةي عقة أ بمكتةدورمم حول رإع اد ملةإ المقةرر الجةامعيا – 20

 .31/1/2007-29عملياأ التعلي) بجامعم معر يومي 

، ألعءةائ Blackboard Systemإدارة بيدم الةتعل) اإللكترونةي مةن خةمل م رب ورمم:  – 21

هيدةةم التةة ري  بقسةة) العلةةوم اإلنسةةانيم بكليةةم اآلداب والعلةةوم فةةي جامعةةم معةةر، والتةةي عقةة أ 

 .5/2/2007-4في الفترة من بمعمل الجغرافيا 

التنميةم المهنيةم و عةوير  عق أ بمكتةد، والتي ورمم حول رإدارة و نظي) المقرر الجامعيا – 22

 .8/3/2007عملياأ التعلي) بجامعم معر يوم 

، والتةي عقة أ ورمم حول راسترا يجيم   مي) الملإ اإللكتروني لعءو الهيدم األكاديميما – 23

بكليةةم التربيةةم جامعةةم معةةةر، ضةةمن برنةةامج أسةةةوع التجمةةةع التربةةوي الاالةةث  حةةت عنةةةوان 

 .29/3/2007 – 24اإللكترونيا في الفترة من  رممارساأ أفءل في التعل)



، ألعءةائ Blackboard Systemإدارة بيدم الةتعل) اإللكترونةي مةن خةمل م رب ورمم:  – 24

 25في الفترة مةن هيدم الت ري  بكليم الشريعم في جامعم معر، والتي عق أ بمعمل الشريعم 

- 29/3/2007. 

، والتةةي عقةة أ بكليةةم التربيةةم اInteractive Lecturingورمةةم عمةةل رالةةتعل) التفةةاعلي  – 25

، 18التنميم المهنيم و عوير عملياأ التعلي) بجامعةم معةر يةومي  ا بإمرام مكتد225رماعم 

19/11/2007. 

التنميةم المهنيةم و عةوير عمليةاأ التعلةي)  ، والتةي عقة أ بمكتةدورمم حول رالةتعل) النشةعا – 26

 .19/2/2008، 18بجامعم معر يومي 

، والتةي مم حول رإع اد اختةاراأ القةول في مس) اللغةم العربيةم وفةق المعةايير التربويةماور – 27

 .22/4/2008التنميم المهنيم و عوير عملياأ التعلي) بجامعم معر يوم  عق أ بمكتد

التنميةم المهنيةم  ، والتةي عقة أ بمكتةدورمم حول رالتعل) النشةع القةام علةى أسةاليد الةتعل)ا – 28

 .23/10/2008، 21التعلي) بجامعم معر يومي  و عوير عملياأ

التنميةم المهنيةم و عةوير عمليةاأ  ، والتي عق أ بمكتةدورمم حول رميال فعاليم الت ري ا – 29

 .27/10/2008، 26التعلي) بجامعم معر يومي 

التنميةم المهنيةم و عةوير  ، والتةي عقة أ بمكتةدورمم حول راختيار أساليد التقيي) ال ةفيا – 30

 .3/11/2008التعلي) بجامعم معر يوم  عملياأ

التنميةةم  ، والتةةي عقةة أ بمكتةةدجلسةاأ متابعةةم لورمةةم عمةةل حةةول رميةةال التةة ري  الفعةةالا – 31

 .22/12/2008-21المهنيم و عوير عملياأ التعلي) بجامعم معر يومي 

 ألعءةائ هيدةم التة ري  بقسة) ال راسةاأ األدبيةم بكليةم دار ويةيإ المقةرر م رب ورمم:  – 32

 .4/10/2010يوم االثنين  العلوم جامعم المنيا، والتي عق أ بالقس)

 خامساً: الندوات والمحاضرات

 .1995 –جامعم المنيا  – هنية الشخ ية الع بية ص  المس ح الم  ي – 1

 .1996 –م ر  -محافظم دمياط  –مهرجان مسرن األمالي)  – 2

 .1997 –م ر  -محافظم أسيوط  –مهرجان مسرن األمالي)  – 3

 .1998 –دولم الكويت  – المبادي  وال يم ص  المس ح اإلسال   – 4

)الليلووة الثانيووة بعوود  لعةةرا فرمةةم مسةةرن الخلةةيج العربةةي الكويتيةةم لمسةةرحيمنوودوة تطبي يووة  – 5

 .1999والتي عق أ على مسرن ال سمم الكويتي في مارل األلا(، 

أ بمةنى السفارة الم ريم ب ولم الكويت عُق  – المس ح الم  ي والكنيت : عالقة تاريخية – 6

 .5/12/1999يوم 

 م.2001 –معرا القاهرة ال ولي للكتاب  – حنل المس ح الم  ي – 7



معةرا القةاهرة الة ولي  –ا لمحم  الفيةل المس ح الع ب :   حلة التأصيلن وة حول كتاب ر – 8

 م.2002 –للكتاب 

 م.2002 –القاهرة ال ولي للكتاب معرا  – ندوة حنل الفناا عبد المنعم  دبنل  – 9

مركةةز زايةة  للتةةرام والتةةارين ب –ا التوو اث األدبوو  كم وودر لدراسووة التوواريخنةة وة بعنةةوان ر – 10

 .20/10/2002 فيبم ينم العين ب ولم اإلماراأ العربيم 

عُرضةةت أمةةام  –ا ال يووادة الفك يوة صوو  الن وود المسو ح  عنوود سوومي  سو حاانة وة بعنةةوان ر – 11

العلمةةةي رحلقةةةم الةحةةةثا بقسةةة) اللغةةةم العربيةةةم وآدابهةةةا بكليةةةم العلةةةوم اإلنسةةةانيم لجنةةةم الةحةةةث 

 .8/4/2003واالجتماعيم جامعم اإلماراأ العربيم يوم 

مركةةز زايةة  للتةةرام والتةةارين بم ينةةم ب –ا حوواصظ نجيووب بووي  األدب والتوواريخنةة وة بعنةةوان ر – 12

 .19/10/2003في  العين ب ولم اإلماراأ العربيم

عُرضةت أمةام لجنةم الةحةث  –ا أثو  أسو ة اليوازج  صو  تواريخ األدب الع بو بعنةوان ر نة وة – 13

العلمي رحلقم الةحثا بقس) اللغم العربيم وآدابها بكليةم العلةوم اإلنسةانيم واالجتماعيةم جامعةم 

 .7/4/2004اإلماراأ العربيم يوم 

ةةاأ بجامعةم اإلمةاراأ عقة أ بكليةاأ العال –ا رايودات صو  ال وحاصة األدبيوةن وة بعنةوان ر – 14

 .2/5/2004العربيم يوم 

المشةةاركم فةةي نةة وة بمركةةز زايةة  للتةةرام والتةةارين بم ينةةم العةةين ب ولةةم اإلمةةاراأ العربيةةم  – 15

،  حةةت عنةةوان رزايةة  فةةي عيةةون المفكةةرين واألدبةةائا، 13/12/2004المتحةة ة، أميمةةت يةةوم 

 ا.زايد ب  سلطاا آل ناياا سننات ص  حياة ال ايد والءعيم الشيخوذل  بموضوع بعنوان ر

عقةة أ أمةةام لجنةةم الةحةث العلمةةي رحلقةةم الةحةةثا بقسةة) اللغةةم  –ا رؤ  جديوودةنة وة بعنةةوان ر – 16

العربيةةةةم وآدابهةةةةا بكليةةةةم العلةةةةوم اإلنسةةةةانيم واالجتماعيةةةةم جامعةةةةم اإلمةةةةاراأ العربيةةةةم يةةةةوم 

4/4/2005. 

قاعم المحاضراأ بم رسةم ألقيت ب –ا كيا تكنا جس ا  للتناصل؟محاضرة عامم بعنوان ر – 17

 .27/3/2006يوم االثنين  –العين، اإلماراأ  –أم كلاوم الاانويم للةناأ بالمقام 

 –أميريكةي عشةق الشةاما  Cornelis van Dyckنة وة عامةم بعنةوان ركرنيليةول فانة ي   – 18

 .24/1/2007ألقيت بقاعم المؤ مراأ بكليم التربيم جامعم معر يوم األربعائ 

ألقيةت بقسة)  –ة عامم رمفهوم الريادة بين الحقيقم والوامع: يعقوب يةنوع نموذجةاًا محاضر – 19

 .7/5/2007اللغم العربيم بكليم اآلداب والعلوم جامعم معر يوم االثنين 

عقةة أ بمقةةر الجريةة ة يةةوم  –نةة وة جريةة ة رمسةةرحناا حةةول رمسةةتقةل المسةةرن فةةي م ةةرا  – 20

 .4/8/2010األربعائ 

 المسرحية العربية سادساً: المهرجانات

 .20/4/2005-12الفترة ا في  ا جاا الكني  المس ح  الثا  ر – 1



 .14/4/2008 -13الفترة ا في  ا جاا الكني  المس ح  العا  ر – 2

 م.20/12/2008-12الفترة ا، في  ا جاا د شق للفننا المس حية ال ابع عش ر – 3

 م.8/4/2009-31/3لفترة اا بالكويت في  ا جاا المس ح الخليج  العا  ر – 4

 .16/12/2009 -7الفترة ا في  ا جاا الكني  المس ح  الحادي عش ر – 5

 سابعاً: اللقاءات التلفيزيونية والإذاعية

 –مناة النيل الاقافيةم الفءةاايم  –ا يع نب صننع رايد المس ح الع ب برنامج ممر النيل عن ر – 1

 م.2001يناير 

القنةاة األولةى  –ا أثو  التو اث صو  المسو ح المعاصو كتةابي ر برنامج موضوع في كتاب، عن – 2

 .27/6/2001أذيع يوم  –الم ريم 

 –ا تاريخ المس ح ص      ص  ال  ا التاسع عشو برنامج موضوع في كتاب، عن كتابي ر – 3

 .26/12/2001أذيع يوم  –القناة األولى الم ريم 

القناة السابعم الم ريم  –ا ب صننع حاكمة  س ح يع نبرنامج ضيإ وكتاب، عن كتابي ر – 4

 .28/1/2002أذيع يوم  –

 .22/7/2001أذيع يوم  –إذاعم يوأ العرب  –ا تنصيق الحكيمبرنامج سهرة أدبيم عن ر – 5

القنةةاة األولةةى  –ا  حاكمووة  سوو ح يع وونب صووننعبرنةةامج موضةةوع فةةي كتةةاب، عةةن كتةةابي ر – 6

 .22/5/2003أذيع يوم  –الم ريم 

الةرنةامج  –ا ريوادة يع ونب صوننع للمسو ح الع بو  صو    و م المسرن، عةن ربرنامج أسدل – 7

أذيةةةع يةةةوم الجمعةةةم  –الاةةةاني بإذاعةةةم الكويةةةت،  قةةة ي) د.نةةةادر القنةةةم، وإخةةةراج أزور ياسةةةين 

2/5/2008. 

الةرنةامج الاةاني بإذاعةم  –ا بعض كتبو  المنشونرة صو  المسو حبرنامج أسدلم المسرن، عن ر – 8

 .9/5/2008أذيع يوم الجمعم  –القنم، وإخراج أزور ياسين الكويت،  ق ي) د.نادر 

الةرنةامج العةةام باإلذاعةم الم ةةريم،  –ا سوف يات  وإنتوواج  العلمو برنةامج سةكم سةةفر، عةن ر – 9

 .14/8/2008أذيع يوم الخمي   – ق ي) وفائ فاضل، وإع اد سي  حام  

الاقةافي باإلذاعةم الم ةريم، الةرنةامج  –ا لغة المس ح الم  يبرنامج خلإ الستار، عن ر – 10

 م.2010إع اد معتز العجمي، أذيع في يونيم 

الةرنامج الاقافي باإلذاعم الم ريم، أذيةع علةى الهةوائ مةامةرة  –برنامج ما يعلة  الماقفون  – 11

 م.2/8/2010يوم االثنين الموافق 

 ثامناً: تحكيم أبحاث علمية

فةي مةهر إبريةل  –ماعيةم جامعةم اإلمةاراأ العربيةم  حكي) بحث لمجلم العلوم اإلنسانيم واالجت - 1

 م.2003



 م.2003في مهر سةتمةر  – حكي) بحث لمجلم مؤون اجتماعيم ب ولم اإلماراأ العربيم  - 2

فةي  – حكي) بحث لمجلم جامعم الشارمم للعلوم الشةرعيم واإلنسةانيم ب ولةم اإلمةاراأ العربيةم  - 3

 م.2007مهر مارل 

 .2007في مهر يوليم  –الكويت  – راساأ الخليج والجزيرة العربيممجلم د حكي) بحث ل - 4

 .2008في مهر ديسمةر مجلم دراساأ بالجامعم األردنيم  حكي) بحث ل - 5

 .2008في مهر ديسمةر بالجامعم األردنيم  حكي) إنتاج علمي لترميم رأستاذ مشار ا  - 6

 .2009في مهر فةراير األردنيم بجامعم اليرمو   حكي) إنتاج علمي لترميم رأستاذا  - 7

فةي مةهر أبريةل بالجامعم العربيةم األمريكيةم بجنةين  حكي) إنتاج علمي لترميم رأستاذ مشار ا  - 8

2009. 

 .2010لمجلم كليم اآلداب بقنا، جامعم جنوب الوادي، في مهري مارل ومايو  ين حكي) بحا - 9

 تاسعاً: ترشيح لنيل جوائز

 .2002م، لنيل جاازة جامعم المنيا التشجيعيم عام ُمرمح كليم دار العلو – 1

العلةةوم اإلنسةةانيم واالجتماعيةةم جامعةةم اإلمةةاراأ العربيةةم، كليةةم مسةة) اللغةةم العربيةةم بُمرمةةح  – 2

حةةةول  2004للح ةةةول علةةةى جةةةاازة جامعةةةم الزرمةةةائ األردنيةةةم ألفءةةةل كتةةةاب مؤلةةةإ عةةةام 

 سرن يعقوب ينوعا.رال راع العربي ال هيونيا، وذل  بترميح كتابي رمحاكمم م

ُمرمح مس) اللغم العربيم بكليم اآلداب والعلوم جامعم معر، للح ول على جاازة سلعان ابن  – 3

علةةةي العةةةوي  الاقافيةةةم فةةةي حقةةةل رال راسةةةاأ األدبيةةةم والنقةةة ا فةةةي دور هةةةا الحاديةةةم عشةةةرة 

2008/2009. 

 عاشراً: الانتداب والإعارات

وزارة الاقافةم الم ةريم  –والموسيقى والفنةون الشةعةيم االنت اب إلى المركز القومي للمسرن  – 1

 .10/4/1996إلى  1/5/1995في الفترة من  –

إعارة لم ة عامين ون إ للعمل بقسة) النقة  بالمعهة  العةالي للفنةون المسةرحيم ب ولةم الكويةت  – 2

 .2000إلى عام  1997من عام 

م اإلنسانيم واالجتماعيةم بجامعةم اإلمةاراأ إعارة للعمل بقس) اللغم العربيم وآدابها بكليم العلو – 3

 .30/8/2006وحتى  1/9/2002العربيم المتح ة، من 

 10/9/2006إعارة للعمل بقس) اللغم العربيم وآدابها بكليم اآلداب والعلوم بجامعم معةر، مةن  – 4

 .3/7/2009وحتى 

 أحد عشر: ُطرق التدريس ومهارات الكومبيوتر

العُةرق واألسةاليد والتقنيةاأ الح ياةم فةي التة ري ، وذلة  مةن خةمل  أموم باستخ ام أح م        

مةرااح متميةزة  ابتكار بواسعما، Data Shawعن طريق راستخ ام أسلوب عرا المحاضراأ 



مع  شجيع العةمب و ة ريةه) علةى القيةام بةةعذ العةروا، كعمةل  اPower Pointمن برنامج ر

اح العةةةرا مةةةن خةةةمل مومةةةع الجامعةةةم جمةةةاعي. هةةةاا باإلضةةةافم إلةةةى بةةةث المحاضةةةراأ ومةةةرا

لي درايم  امم بمعظ) و، واستخ ام  أيءاً في التعلي) التفاعلي النشع مع العمب. اblackboardر

بجميةع  اMicrosoft Wordربرامج الكومةيةو ر و شةغيلها، والتعامةل معهةا، ومةن هةا  الةةرامج: 

 اPower Pointبرنةامج رير، وإي ارا  ، مع مهةارة التنسةيق والهةوامن وطةاعةم الكتةد والتقةار

، وبرنةامج XPمع المهةارة التامةم فةي  نفيةا الشةرااح المتميةزة بكافةم التةيثيراأ المتةوفرة فةي نظةام 

مع المهارة التامم فةي التعامةل مةع ال ةورة وضةةع ألوانهةا وأحجامهةا  اPhoto Lmpression3ر

واناأ، ونسخها .. إلن التعامل لحفظ الةرامج والملفاأ الكةيرة على أسع اNeroبرنامج ر.. إلن، و

مع إمكانياأ الةرنامج. هاا باإلضافم إلى التعامل بمهارة فااقم مع موامع اإلنترنت ذاأ العممم مةع 

 التخ ب ال ميق وكافم  خ  اأ اللغم العربيم.

 

 أ.د/ سي  علي إسماعيل
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