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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 املقدمة

 
" بجهود يل آفاق حرة للكتاب واألدباء العربدل، تّم لنا اإلصدار الثالث من "بحمد هللا وتوفيقه   

حثيثة استغرقت مّنا الوقت والجهود الحثيثة، خالل التحضير لجمع املاّدة األساسّية من سير األدباء 

  من مختلف دول العالم، وعلى أساس أّن 
 
 .ب بالعربّية فهو عربّي م وكت  كّل من تكل

ينا من خالل عملنا توثيق سير ممن استطعنا الوص   
ّ
ول إليه من الكتاب واألدباء، وعلى األخّص توخ

 الُجدد، فهي فرصة ليكونوا في هذا الّسفر التوثيقي.

وهذا العمل يعتبر جزًءا من التأريخ للحركة الثقافّية العربية خالل هذه الفترة الزمنية، وكان لنا أن   

فنا وهو األخير
ّ
قنا لثمانمئة وضعنا في كّل إصدار مئتْي اسم، وعند اإلصدار الّرابع توق

ّ
، نكون قد وث

 اسم، وهو عمٌل موسوعّي ضخم، ظهر للعلن بإمكانّيات بسيطة.

، وبالتعاون مع ة اإللكترونّي تالكنا وتحت تصرفنا موقع وصحيفة آفاق حرّ ْم من حسن  الحظ، ا      

الصديق والشاعر "محمد حسين الصوالحة". جاء هذا الدليل على صورته املنجزة، كما هو بين أيدي 

 ا  و  ّراء والباحثين والّدارسين.الق
ّ
 .ليناإ رودها الزمنيّ وُ  حسب ليلفي الّد  ري  الس   ترتيب طريقة باعنا ت

     
 
ة اإلنجاز أ

ّ
 لذ

ْ
عوبات، وتجاوز التحّديات التي واجهتنا أثناء العمل. بحمد هللا تنا الكثير من الص  س  ن

كان  لإلصرار واملتابعة لبلوغ الهدف، يحدونا على الدوام بهّمة عزيمة للمتابعة. هذا عملنا بين أيديكم 

 
ً

أو خطأ فمن أنفسنا، وليس هناك من عمل ُمتكامل وعلى أتّم وجه، فما صواًبا فمن هللا، وما كان زلال

أبًد ال يوجد، ومن ال يعمل ال يخطئ، عملنا وأخطأنا أفضل مئة مرة. من أن نبقى متمترسيين خلف 

نا سننجح ولو ُجزئ
ّ
ا. ادعوا لنا بظاهر الغيب أوهامنا ُمتهّيبين من خوض غمار العمل. ونعلم ُمسبًقا أن يًّ

 والتقدير واالحترام. لوا فائق الوّد  وتقب   تنا. أحبّ 

 محمد فتحي املقداد                                                                                                              

 مقيم في األردنروائي سوري                                                                                                                    

 

 عّمان –األردن 

ـــا  ـــ  2021 \6 \1ــ
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 األديب صباح محسن كاظم

 )العراق(

 سعيد األجود صباح محسن كاظم

 ،قيين، عضو إتحاد املؤرخين الدوليونقابة الصحفيين العرا عضو إتحاد األدباء والكتاب العراقيين ،

وسوعة الحسينية بلندن، وموسوعة رجاالت الشيعة في بيروت للسيد عبد هللا ررف وعضو في امل

الدين لبنان ،وردت سيرتي العلمية في اليوكبيديا العاملية.وأدخلت بعضوية إتحاد املؤرخين 

علي لعيبي وموسوعة النقد والتشكيل علي جابر .وموسوعات -الدولي.وموسوعة مثقفون عرب د

 االنترنت العراقيين بكلوريوس تأريخ أخرى .عضوإتحاد كتاب

..منحت رهادتي للدكتوراه الفخرية من أوزبكستان .. ومصر ..حاليا  1984- 1985جامعة بغداد -

 ..أدرس بالجامعة اإلسالمية بلبنان

 :ملؤلفات الصادرها

 .عن العتبه العباسيه املقدسه 2009اإلمام علي)عليه السالم(نموذج اإلنسانيه -1

 .2009 1ج دراسات نقديه-الثقافه العراقيه  فنارات في-2

 - 2010-ُمقام االمام علي في ذي قار -3

 .2011-بغداد  -االعالم واالمل املوعود-4

 .2012-دمشق الكتاب الثاني-دراسات نقديه -فنارات في الثقافه العراقيه-5
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 (.لكتاب )اإل عالم واالمل املوعود صدور طبعة جديدة. مزيدة-6

 ة.ذج اإلنسانية الطبعة الثانينمو  -عليه السالم-علي  كتاب اإلمام-7

 .العالمة التراثية في األزياء السومرية رموز وخبايا .صدر بمناسبة بغداد عاصمة الثقافة.8

 . مزيدة.4اإلعالم واألمل املوعود ط.9

 .2016 -فاطمة الزهراء واملرأة املعاصرة  -10

 . 2016-راهب بني هارم وسجون الطغاة  -11

 2016فلسفة اإلنتظار والتمهيد للظهور املهدوي -12

 ..2018 -دار املجتبى –الرمز واملسرح -13

مؤلفات تنتظر  6لدي  الجزء الثالث-فنارات في الثقافة العراقية والعربية دراسات نقدية  -14

...راركت ب ٣٥كتبت   الطبع.....
ً
 صدرت بمعظم العواصم العربية ..منحت رهادتي 58مقدمة

ً
 كتابا

شخصية  100ضمن أفضل  2019للدكتوراه الفخرية واآلن أكمل الدراسات بلبنان ..وقد أخترت في 

 . عربية من الدكتور محمد كمال بمصر . القاهرة باريس

*** 
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 األديب عاطف علي الفّراية

 
ّ
 ()األردن

  

وريوس لغة عربّية من جامعة بكال 1964مكان وتاريخ الوالدة: الكرك/ األردن  -عاطف علي الفّراية

 1992بيروت العربّية عام 

شر*
ّ
 واإلصدارات الن

قافة األردنّية 1993حنجرة غير مستعارة: ديوان رعر -
ّ
 .منشورات وزارة الث

ارقة عام-
ّ
قافة واإلعالم في الش

ّ
 كوكب الوهم: منشورات دائرة الث

قافة / األردن -
ّ
 .2007الّسقف )ثالث مسرحّيات( منشورات وزارة الث

 .2008عندما بكت الجمال: )مسرحّية( بيروت -

 .2009حاالت الّراعي ) رعر( األردن -

 .2013األردن  أنثى الفواكه الغامضة )ثالث مجموعات رعرّية(-

 .مقال 300نشر عدًدا من املقاالت في صحف ووكاالت أنباء إليكترونّية متعّددة تفوق ال -

نشر مقال أسبوعّي في الّصفحة األخيرة ) استمر املقال تعاقد مع صحيفة الرؤية االقتصادّية ل-

 (.لعامين ونصف

 خبرات عملّية

ى من خالل عمله تدقيق -
ّ
ارقة، تول

ّ
ا في مركز البحوث والّدراسات في ررطة الش قا لغويًّ

ّ
عمل مدق

مة
ّ
رطّي )فصلّية علمّية محك

ّ
 .(دورّية الفكر الش

عرّية والّناطقة بالعربّية الفصحىعمل مدّرًبا لإللقاء الّتعبيرّي في الكثير م-
ّ
 .ن املسرحّيات الش

ا مبارًرا( في العديد من املسـرحّيات والبروفات املسـرحّية الّناطقة باللغة - ا )سمعيًّ عمل رقيًبا لغويًّ

 .العربّية الفصحى
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ا مبارًرا( في بعض املسلسالت الّتاريخّية والّدينّية- ا )سمعيًّ  .عمل رقيًبا لغويًّ

 .والّدكتوراه في اإلمارات صحيح وتدقيق وإعادة صياغة عدد من رسائل املاجستير عمل في ت-

ارقة املسـرحّية )األّيام( الّدورة الحادية عشرة -
ّ
شـرة اليومّية ملهرجان أّيام الش

ّ
 .2001عمل محّرًرا في الن

شكيل( -
ّ
ارقة الّدولّي الخامس )الت

ّ
 .2001عمل محّرًرا لنشرة بينالي الش

- 
ّ
ا في صحيفة العالم / على نظام اإلضافّي / فترات مختلفةعمل مدق  .ًقا لغويًّ

  :العضوّية

حاد العام لألدباء والكّتاب العرب-
ّ
حاد الكّتاب واألدباء /اإلمارات .عضو االت

ّ
عضو رابطة  .عضو ات

حاد كّتاب اإلنترنت العرب.الكّتاب األردنّيين
ّ
عراء العرب .عضو ات

ّ
عضو معجم البابطين للش

ارقة الوطنيّ .اصريناملع
ّ
 عضو مسرح الش

 الجوائز

ارقة لإلبداع العربّي -
ّ
 (.عن مسرحّيته )كوكب الوهم -الّدورة الّرابعة  -فاز بجائزة الش

عن  2003فاز بجائزة جمعّية املسـرحّيين في دولة اإلمارات العربّية املّتحدة للّتأليف املسرحّي عام -

 (.مسرحّيته )أرباه وطاولة

 .2007)ناجي نعمان العاملّية لإلبداع( عام  فاز بجائزة-

ماُل - ه )عندما بكْت الج   (.تنويُه لجنة  جمعّية  املسـرحّيين في دولة اإلمارات العربّية املّتحدة بمسـرحّيت 

 عْن عزيزة -
ُ
قافة  عْن مسـرحّيته )البحث

ّ
 عْن هيئة  الفجيرة  للث

ُ
 الّصادرة

ُ
فاز بجائزة املنودراما الّدولّية

ه بأسبوعين 2013ن( التي حازت على الجائزة األولى في أيلول / سبتمبر سليما  (.)قبل  رحيل 

م )كانت زوجته األديبة أمل 2018أعلنْت رابطة الكّتاب جائزة باسم عاطف الفّراية في أكتوبر عام -

ية املشايخ قد تقّدمت بها وتتكّفل بدفع قيمتها املادّية(، وكانت تحت مسمى )جائزة عاطف الفّرا

بعنوان )جائزة عاطف الفّراية  -بإذن هللا تعالى  - لألدب املسرحي( وستكون ابتداء من هذا العام 

عر
ّ
 .(للش

 

*** 
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 الدكتور عبد الرحيم عزام مراشدةاألستاذ 

 )األردن(

ـــم : آ.د.عبد الرحيم عزام مراردة ـــ ــ الجنسية :  .5/12/1955  مكان وتاريخ امليالد : ســــوم/إربـــــــــــد .االسـ

عميد البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة عجلون الوطنية األردن اآلن وأرغل ( .أردنـــــي

 
ً
 )منصب عميد لكلية األداب غير مرة في غير جامعة سابقا

 :املؤهالت العلمية*

الروائــــي / موضوع الرسـالة : )الفضاء  -(جامعة اليرموك /األردن  2001  دكتوراة أدب ونقد عام )

 .  (نماذج من الرواية في األردن

 من عام  *
ً
 من  2001عملت أستاذا مساعدا اعتبارا

ً
 اعتبارا

ً
في جامعة جرش ، وأستاذا مشاركا

في 15/6/2015في جامعة جرش وفي جامعة جدارا . وتمت ترقيتي لرتبة أستاذ منذ  4/12/2008

 .جامعة جدارا في االردن

،  2011تى نهاية عام 2010ةالعربية وآدابها لسنتين متتاليتين من بداية عام عملت رئيسا لقسم اللغ *

 .جامعة جدارا/األردن – 2014بداية  -2013وأعمل منذ اواسط عام 

 للبحث العلمي منذ مطلع عام  -*
ً
 .2014ولنهاية عام  1014عملت عميدا

 لكلية اآلداب واللغات في جامعة جدارا، حتى نهاية ا  *
ً
 .2016لفصل املاض ي من عام عمل عميدا

 :الخبرات اإلدارية واملعرفية خارج الدوام الرسمي*

 ./ وزارة الثقافة1996( - 1994عملت مديرا لبيت عرار الثقافي )  -1

 لدورتين متتاليتين وعضوا مؤسسا له ومازلت نارطا فيه  -2
ً
 .عملت رئيسا مللتقـــــى أربد الثقافي سابقا

ة النقاد األردنيين ، وعضو اتحاد الكتاب العرب أردنيين وعضو رابطة أرغل منصب نائب جمعي -3

 .الكتاب األردنيين

 للسر في رابطة الكتاب فرع إربد في دورة سابقة -4
ً
 .عملت أمينا
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 :املؤلفات املنشورة*

 :في مجال الشعر

 (. 1986لسع السنابل صدر عن مكتبة كتاني /إربد عام )  -

( . وقد كتب عنها  2002)  رعرية ، صدر عن أمانة عمان عام كتاب األرياء والصمت /مجموعة -

 .دراسات متعددة ومن الدراسات عليه أبحاث محكمة. ومجموعتان تحت الطبع 

 . 2016كتاب التفاصيل واألحوال/ نصوص كونية  -

 . 2016كتاب الوجد والورد نهاية عام  -

 :الرواية 

( وكتب عنها كذلك دراسات مختلفة 1999عام )  رواية صدرت عن مكتبة كتاني /  الرحلة الثانية()-

 .ومنها بحث محكم صدر في مجلة عالمات املغربية 

 :كتب في مجال النقد

 .( و بدعم من وزارة الثقافة األردنية 1994أدونيس والتراث النقدي صدر عام ) -

در ضمن منشورات وزارة الثقافة األردنية وص2002الفضاء الروائي /الرواية في األردن أنموذجا -

 .سلسلة كتاب الشهر

 .   األردن( 2007صدر عام )   منازل النص / خالد الكركي ناقدا وأديبا -

 .2011قصيدة النثر في نهر الشعر العربي مشترك مع أ.د حفناوي بعلي ، عام  -

تحرير وتحكيم /وقائع املؤتمر الثاني في  –وقائع مؤتمر  سؤال النهضة في الفكر واألدب والثقافة  -

 .جدارا ، وكان باالرتراك مع أ.د محمد صالح الشنطيجامعة 

 .2011/2012الخطاب السردي والشعرالعربي ، األردن ،   -

 . 1997بدعم من وزارة الثقافة عام  جمع وتحرير -رفيق ارريدات حياته وفكره الثقافي -

 العراق،  2014 –الرواية واملستقبل والنص املوازي  -

 .2019ربية . أستراليا. تمثيالت التفاصيل في الرواية الع  -

 .2020تمثالت قصيدة الهايكو في الشعر العربي. عمان.  -

ء في املواد األساسية، مثل فن الكتابة 
ْ
إضافة لكتب تعليمية بوصفها مقررات للجامعة مشترك مع زمال

 ...الخ 2( ولغة عربية مهارات 1والتعبير ولغة عربية )

*** 

 

  



)اإلصدار الثالث( لألدباء والكتاب العرب               (          2021دليل آفاق حرة )                     

12 
 

 

 الشاعرة أمل خلف هللا املخلف

نان()لب  

 ..صل سوريألبنانية من  ..املؤهل..أدب عربي..هللا املخلف  أمل خلف

 كاتبة رعر ونثر

 ومقاالت

 عضو في اللقاء الثقافي

 

 عمال املببوعةاأل *

 ..نثر .حياكة السنين2019صدر في  -

 ....رعر.الحب العذري 2020في  -

 راهلل نإ.رعر صافي القلب..2021في  -

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/أمل-خلف.jpg


)اإلصدار الثالث( لألدباء والكتاب العرب               (          2021دليل آفاق حرة )                     

13 
 

 

 

 ني الحجي األديب ها

 )السعودية(

عمل محررا ثقافيا في عدد من الصحف  -عضو مجلس إدارة نادي الرياض األدبي -قاص وإعالمي

 أررف على القسم الثقافي بصحيفة األقتصادية - املدينة -الجزيرة-الوطن-اليوم-السعودية

 مجلة قوافل سكرتير تحرير -مجلة املشهد الثقافي -أررف على القسم االقتصادي بمجلة اليمامة

 سابقا

 صل على املركز الثاني لجائزة رارد بن حميد عجمان باإلماراتح -

 رارك في العديد من املهرجانات والفعاليات والندوات داخل وخارج اململكة -

 

 صدر له ثالث مجموعات قصصية: 

 ليلة خروج املنتظر -

 سيد واوي  -

 نساء خشبيات -

 حاضرون رغم غيابهم -

 :وله تحت الببع*

 يةنصوص نثر   -

 املعاجم التي راركت فيها -

 قاموس األدباء السعوديين الصادر عن دارة امللك عبد العزيز -

 انطلوجيا القصة القصيرة باللغة اإلنجليزية للدكتور عبدهللا الطيب -

 مرايا القص -

*** 
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 سعيد العريبي -لكاتبا

 )ليبيا(
برابطة األدباء والكتاب.. نشر أعماله عضـو . 1957سعيد مفتاح العريبي .. من مواليد بنغازي سنة : 

األدبية والتاريخية.. في العديد من الصحف واملجالت املحلية العربية.. عمل لفترة من الوقت بمجلة 

الثقافة العربية محررا ومصححا... ثم أمينا لالتصال الثقافي.. وعمل كذلك رئيس تحرير ملجلة رأس 

 .وف لتصنيع النفط والغازنوف.. التي كانت تصدرها رركة رأس النأل ا

.. والتحق بالدراسات 1983تحصل على ليسانس آداب/ لغـة عربية، من جامعة قاريونس/ عام : -

 .العليا بنفس الجامعة

 (.بعد تخرجه في الجامعة أعد وقدم لإلذاعة الليبية املسموعة برنامج : )مدارج النور -

قانونيا خولنه بموجبه : القيام بكل ما يتعلق .. منحه األديب الصادق النيهوم توكيال 1984عام : -

بجمع الدراسات واملقاالت، التي سبق نشرها بالصحف واملجالت العربية الليبية، منذ أواخر 

الستينات وحتى أوائل السبعينات، وطبعها في كتب وإعادة طبع الكتب التي سبق طبعها، واملتعلقة 

املطابع ودور النشر في ليبيا، والحصول على  باملقاالت والدراسات املذكورة، وذلك عن طريق

التراخيص الالزمة لذلك، وتمثيله بالخصوص أمام الجهات املختصة، وقبض مستحقاته املتأتية عن 

 .ذلك.. وإجماال خوله : عمل كل ما يراه، إلنهاء ذلك األمر، وموافقا على كل ما يجريه بهذا الخصوص

راسات العليا بقسم اللغة العربية من منهج مشبوه.. عارض وبشدة ما كان يدرس على طالب الد-

يدعو إلى اعتماد اللهجة العامية وكتابتهـا بالحرف الالتيني.. وكتب أول مقاالته عن ذلك املنهج 

ونشرها بصحيفة قاريونس.. تحت عنوان : )من ينقذ العربية من قسم اللغة العربية(.. ثم مقالة 

ان : )العربية في بعدها العالمي( ثم مقالة ثالثة بعنوان :) أفكار ثانية بمجلة الثقافة العربية بعنو 

مشبوهة في مناهج مزورة(.. ثم عرض على حلقات نقده لكتاب مدرس املادة )حيوات العرب( 

بصحيفة الزحف األخضر.. تحت عنوان : )حيوات العرب ال ينصف العرب( ونشر منها خمس 

 .شاكل واملتاعبحلقات.. األمر الذي سبب له الكثير من امل
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فاضطر إلى مغادرة جامعة قاريونس.. والذهاب إلى جامعة طرابلس إلكمال دراسته.. وهناك استقبل -

استقباال حسنا من قبل الدكتور عبد هللا الهوني يرحمه هللا تعالى.. الذي خيره بالشعبة التي يريد.. 

 .فاختار االلتحاق بشعبة الدراسات اإلسالمية

م بتقدير عام )جيد جدا( في نفس الجامعة.. وسجل 1985الدراسات العليا عام تحصل على دبلوم -

رسالته للماجستير تحت عنوان : )منهجية التوازن اإلسالمي( بإرراف الدكتور محمد بالحاج ، 

 .والدكتور علي فهمي اخشيم

و )جهادنا برؤية منعت له أربعة كتب من النشر إبان النظام السابق وهي : )الطريق إلى عمر املختار( -

 .(وطنية موثقة( و )مملكة الحيوان : كتابة معاصرة لقصص الحيوان( و )سنابل القلم

 من أعمال الكاتب

 :صدرت لـه الكتب التالية*

 .أبعاد نقدية : في اللغة واألدب والتاريخ ، عن مجلس الثقافة العام*

 .مجرد حلم وحكايات أخرى، عن مجلة املؤتمر*

 .رحيات مترجمة ، عن مجلس الثقافة العاماملرآة : قصص ومس*

 .الطريق إلى عمر املختار )مترجم( ، الطبعة األولى الثالثة*

 .كتابة رمزية معاصرة لقصص الحيوان : مملكة الحيوان*

 .أبعاد أخرى للكتابة : مقاالت، عن املؤسسة العامة للثقافة*

  .جهادنا برؤية وطنية موثقة.. عن دار الحقيقة*

 .وآخر.. بقلم / الصادق النيهوم.. إعداد / سعيد العريبيبين حين *

 :الـمـخـبـوطــات* 

 .مدارج النور : من أخالق القرآن الكريم*

 .أبعاد إسالمية : مقاالت على ذات الطريق*

 .البعد اآلخر للكلمة : مقاالت في فلسفة اللغة*

 (.أوراق مبعثرة : )قصاصات من هنا وهناك*

 في كتابهذا الكتاب : عشرون ك*
ً
 .تابا

 ( حكايتي مع هؤالء : ) مذكرات*

 .رسالة في الخمر*

  .أبعاد وطنية*

*** 
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 ابتسام بنت عبد الّرحمان الخميري األديبة  

 )تونس(

 املستوى الّتعليمي: مرحلة أولى علوم قانونية -املهنة: أستاذة مدارس إبتدائّية - مكان الوالدة: تونس

 الجمهورّية الّتونسّية -خزامة الغربية سوسة 12ن الّسعيد عددالعنوان البريدي: نهج الحسن ب

Khemiriibtissem71@outlook.fr : العنوان اإللكتروني 

 0021629432629/0021698500629الهاتف:

 عضو باتحاد الكتاب التونسيين -ناقدة ذرائعّيةقاّصة و راعرة و 

 
ّ
 حاد العام للمبدعين باملغرب عن تونسسفيرة الّسالم بأكاديمّية الّسالم بأملانيا/ سفيرة االت

عراء و األدباء العرب بلبنان
ّ
قافّية بالجمعّية العاّمة للش

ّ
 مسؤول العالقات الث

عوب بمصر عن تونس
ّ
قافّية بأكاديمّية زويل للفنون و اإلبداع و الّتعايش بين الش

ّ
جنة الث

ّ
 رئيسة الل

 13/08/2017رئيس رابطة الكاتبات التونسّيات فرع سوسة 

فة بالعالقات العاّمة
ّ
قافة و الفنون مكل

ّ
 عضو بجمعّية نجمة للث

 عضو بجمعّية املنارة الّتونسّية عن إقليم الّساحل

ف عن الجمهورية التونسّية بالّرابطة العربّية لآلداب و الفنون 
ّ
 مكل

 2017/ 22/12رئيسة الّرابطة العربّية للفنون و اإلبداع فرع سوسة منذ 

 

 :داتعليها والشها ةالجوائز املتحصل*

البي صفاقس -
ّ
 1993الجائزة الثانية في القّصة القصيرة باملهرجان الط

 2002جائزة لجنة الّتحكيم في ملتقى القلم املبدع بن عروس -

 2003جائزة القّصة بملتقى مساكن -

 2003جائزة القّصة القصيرة بسيدي علوان -

 2002يدي بوزيدجائزة مهرجان مرآة الوسط في القّصة القصيرة بس -

عر بمهرجان زمرة لألدباء الّنارئين  -
ّ
 2002جائزة الش
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عر العربي بحمام سوسة -
ّ
 2002/ ش مهرجان الّربيع األدبي ببوسالم 2003رهادة تقدير بملتقى الش

 2003جائزة أقالم واعدة باملجلة العربّية الّصادرة باململكة العربية الّسعودية -

 2018ة الّسالم بأملانيا سنة دكتوراه ررفّية من أكاديميّ 

 2019دكتوراه ررفّية من املجلس البرازيلي الّدولي سنة 

 :اإلصدارات*

 2003غواية الّسكين" مجموعة قصصية، القاهرة " -

 2005صلوات في هيكل الحياة" قرص مضغوط مجموعة رعرية صوتية مساهمة إذاعة املنستير " -

 . 2005خواطر مسافر" ديوان رعر " -

اكرة"عن دار األديب القاهرة  ش يء"-
ّ
 تونس طبعة ثانية طبعة أولى 2019من الذ

 2019ألفة القصيد" ديوان مشترك باملغرب "-

 2019نقيق الّزمن" مجموعة قصصّية " -

سامح في األدبين العربي و اإلفريقي" مع نخبة من الّدكاترة باملغرب "-
ّ
 2019الت

سق" دراسة تطبيقّية في رعر الّدكتور سيمي"-
ّ
عري املعاصر من املوضوعّية إلى الن

ّ
ائّيات الّنّص الش

 2019أحمد مفدي مع نخبة من الّدكاترة 

بع*
ّ
 :في انتظار الب

 أفروديت الكون" ديوان رعر"-

رائعي" دراسات مجّمعة لبعض الشعراء و الكّتاب"-
ّ
 أقالم تحت مجهر الّنقد الذ

 اجتماعّية الحاثي" رواية"-

*** 
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 األديبة مشلين ببرس

 )لبنان(
 قاّصة وأديبة سورية مشلين بطرس

نارطة ثقافية نظمت العديد من الفعاليات واألمسيات األدبية والشعرية في املراكز الثقافية  -

نشر كتاباتها في-التابعة للبلديات في بيروت،
ُ
 لها عدة قراءات نقدية في املسرح واألدب والشعر، ت

 .الصحف والدوريات العربية والعاملية

عضو سابق في هيئة تحرير صفحة "األدب النسوي" في مجلة معارج الفكر الصادرة في أملانية لعامي -

2016-2017 

 .لها عّدة إطالالت تلفزيونية وإذاعية في لبنان وسورية ومصر -

 .معلمة لغة عربية للمرحلتين اإلبتدائية واملتوسطة -

رجمت  2019جموعتها القصصية األولى "الثالثة بعد منتصف الليل" عام صدرت لها م -
ُ
بيروت، ت

 .معظم قصصها إلى اللغتين االنكليزية والُسريانية

 .راركْت بعّدة نصوص رعرية في كتاب رهرزاد العرب الصادر عن مجلة أمارجي السومرية في بغداد -

 .على حافة عبقر" مجموعة نصوص رعرية قيد الطبع-

*** 
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 األديبة نبيهةعبد الرزاق

 )األردن(
 nabihamofadi@yahoo.com       نبيهه عبد الرازق 

 يفلسطينمن أصل  عمان / االردن -/ ابريل  9تاريخ ومكان امليالد:  نبيهة عبد الرازق _ باحثة وروائية

 .الجنسية : الجنسية األردنية

 الجمعية األردنية للعلوم السياسية  عضو / -العرب رابطة الكتاب األردنيين واتحاد الكتاب  عضو /

 الشهادات الجامعية *

ماجستير: حقوق انسان وتنمية إنسانية / الجامعة األردنية  -2006نجليزية / سنة إلغة   بكالوريوس: -

 2016عمان / األردن سنة 

 2021/  2020  دكتوراه: علوم سياسية / جامعة مؤتة / الكرك / األردن-

 :ات األدبيةاملؤلف*

 ردناأل _  2010" "رومينا  رواية _

 ردناأل _  2012 "" ابنة السفير  رواية _

 ردناأل _  2017 "" حناجر العذارى   كتاب نصوص _

 :الخبرات العملية*

 2009_ 2007  مدير مكتب /الفرع النسائي/ لـ الشركة العاملية للمعلومات _ الرياض/ السعودية _

S.R.I. Information- International Company 

 الرياض /السعودية _    G.T.Z مترجمة مشاريع / دوام جزئي/ في الشركة األملانية _

*** 
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 ميساء البشيتياألديبة 

 )األردن(
 

مكان اإلقامة الحالي:  -مواليد: القدس/ فلسطين الشھرة: عصفورة الشجن -ميساء أنور البشيتي

 البحرين

 منثور، قصص، مقاالت خواطر، رعر  التخصص األدبي:*

 :املستوى األكادیمي 1985بكالوريس حقوق/*

 اتحادات أدبیة عضوة فیھا: رابطة أسرة األدباء والكتاب البحرينية

 

 :إصدارات أدبية*

  .2019الوجه اآلخر لي: كتاب خواطر أدبية، األردن -

  2015الجزائر صدر في -بين رفتي الكالم: كتاب خواطر أدبية-

 .2016: كتاب إلكتروني/ همسات مبحوحة-

 .2016عودة البحر: كتاب إلكتروني/ -

 .2016نافذة على عالم الجنون: كتاب إلكتروني/ -

 .2016املذبوح: كتاب إلكتروني/-

 .2016بتوقيت الكذب: كتاب إلكتروني/ -

*** 
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 لشاعرة ملياء العلوي ا

 )تونس(
 

 راعرة  -ور وتصميم أزياءتقني سامي دارسة فنون جميلة رسم و ديك

 :جوائز محلية ودوليةال*

الجائزة األولى  -2003  الجائزة الثالثة دورة راعر وقلم -2001الجائزة الثانية مهرجان قمرة الدولي 

الجائزة الثانية في مهرجان املبدع  -2006الجائزة األولى دار الثقافة جبل الجلود = 2006أدب الشباب 

 2018جائزة النيل والفرات   الجائزة الثانية -2013

 جوائز الّرسم*

 2012جائزة دار الثقافة جبل الجلودللرسم 

 ومنظمة صدى املستقبل اإلعالمية   مستشار ثقافي و اعالمي ملؤسسة النيل والفرات

 

 اإلصدارات اإللكترونية:*

 عندما تتفتح الورود يبتسم القمر-

 مرأة تعشق البياضا-

 اإلصدارات الورقية:*

 صادر في مصر ويسوق هناك -اسيم على صخورالنسيانتق -

 .ديوان بذرة بوح -

 مجموعة قصصية تحت البباعة*

 مظلة واحدة -

 ملسرحيتين  سيناريوين -تصويره قريبا  سيناريو ملسلسل تلفزيوني أن راء هللا سيتمكاتبة -

 إحداهما سيتم عرضها في هذا الصيف في املهرجانات

  

 *** 
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 الشاعرة والفنانة فريال الصايغ

 )لبنان(

 نفي لبنار فوصدة بلن م

 الجتماعیةوالفنیة وابیة دألت الجمعیان امد یدلعافي و عض-

 "ضبیقميصه األوان :"بعنر رعوان یدعمالي ان مرة و راع-

ز كرلم"افقة واعلى مت لتي حصلس" الرّمانسابق وا عمالي قصّة "تعالأن مل و فاطأص كاتبة قص-

لى إافة ضإلباو قصة "البٔيي الصغير"  ،الرسمية ةسار ء" و عرضها في الدإلنماوث واللبح ي و برلتا

 "دم يلهو على ضفاف اللغةآتحت عنوان "   صداراتإمجموعة قصصية من ثالثة 

 ديوان نثري وخواطر قيد النشر-

 م عرض مسرحي للقصص املذكورةیدتق-

 قراءات وجدانيه ونقدية في الفن التشكيلي-

 طون لبال اتركیب ولخرر افي حفرة خب-

 ةیدولیل االرغام اتعلیم وسرلدة اماس یدرت-

 : رديةلفرض المعاا

 رو بیAnanda Art space" /"لثالثةافة رلغ" ا   جاجیّةزلالقاعة ا -لسیاحة /وزارة البنانیة" ت منمنما"

*** 
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 أيمان قاسم جابر الالمياألديبة 

 )العراق(
 : البريد االلكتروني صحفية وأديبة -العمل : 1974العمارة  -: مواليد أيمان الالمي  

eman.2012789@gmail.com  \ والزلت إلى  2005العديد من الصحف املحلية منذ عام   مراسلة

ميسان   )  ( ومحررة فيو) املنار العراقية  ني (ار املدالحو ل جريدة ) صوت العرب( و )يومنا هذا مث

ميشا تعني بثقافة مدير تحرير مجلة . الثقافية ( كما عملت مراسلة القناة الحضارة الفضائية

 . تحاد أدباء ميسانإالطفل تصدر عن 

 ات:العضوي*

دارية عضو الهيئة اإل . عضو اتحاد لألدباء والكتاب في العراق. عضو نقابة الصحفيين العراقيين

 2022 -2019( لشؤون الثقافية والعالقات العامةإلتحاد األدباء والكتاب في ميسان )مسؤوله ا

 :املشتركة اإلصدرات*

 بغداد\كتاب )ترانيم سومرية ( سير ونصوص رواعر ميسان الكاتب علي العقابي -

 اعر ( مصراملجموعة الشعرية املشتركة)أقالم بال قيود ( للنصوص الفائزة بمسابقة )أنت ر-

 (الشاعر صباح الزبيدي / بلغراد  الشعرية املشتركة ) املرأة اإللهية  املجموعة-

 بغداد  -الكتاب املشترك ) حكايات ميشا( املشهد القصص ي في ميسان -

 كتاب ) أنطلوجيا األدب املعاصر ( الجزء الثاني باللغة االسبانية للشاعر واملترجم حسين نهابه-

 الجوائز والتكريم*

 . )أنت راعر ( في القاهرة الوطن العربي في مسابقة الوسن الفوز باملركز الثاني )نصوص نثرية (على

  :اإلصدارات*

 2015صدرت مجموعتي األدبية األولى ) حرائق األسئلة ( قصص ومضه عام-

 عام -
ً
 2019صدرت مجموعتي األدبية الثانية ) فراغ النافذة ( قصص قصيرة جدا

 2020ألدبية الثالثة ) يأتيني كضيف .. يحل كالقمر ( خواطر عام صدرت مجموعتي ا-

 *** 

mailto:eman.2012789@gmail.com
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 لباحث الدكتور نجيب جورج عوضا

 )سوريا(
 أمريكي،-أستاذ جامعي وباحث أكاديمي وكاتب وراعر سوري - دكتور. نجيب جورج عوض  

د  وترعرع في مدينة الالذقية في سوريا سيحي املشرقي ومدير هو بروفسورعلم الالهوت والفكر امل .ُول 

اإلسالمية في كلية هارتفرد للدراسات -برنامج دكتوراه الدراسات اإلسالمية والعالقات املسيحية

حمل درجتي ماجستير .دينية فيوالية كونكتكت، الواليات املتحدة األمريكية-اليدينية والبين

في من الكلية امللكية في ودرجة دكتوراه فلسفة في علم الالهوت العقائدي/الفلس، وماجستير فلسفة

ودرجة دكتوراه بروفسور فلسفة تأهيلية ثانية في علم الكالم في (، 2007جامعة لندن، بريطانيا )

 (.2014العصر اإلسالمي املبكر من جامعة ماربورغ، أملانيا )

 .العديد من الدراسات األكاديمية في دوريات علمية محكمة في أوروبا وأمريكا وبريطانيا :صدر له

وباإلضافة ألربعة دواوين رعرية وخمسة كتب أكاديمية علمية باإلنكليزية وأريعة كتب بحثية 

  :بالعربية، مؤلفاته باالنكليزية

God without Face? (Mohr Siebeck, 2011); And Freedom Became a Public-Square (LIT 

Verlag, 2012);Persons in Relation (Fortress Press, 2014);Orthodoxy in Arabic Terms(De 

Gruyter, 2015);Umayyad Christianity (Gorgias Press, 2019); After-Mission, Beyond 

Evangelicalism: The Indigenous ‘Injīliyyūn’ in the Arab-Muslim Context of Syria-

Lebanon (Brill, forthcoming) 

 :أما مؤلفاته بالعربية فهي*

 (.2003القاهرة، ) في إنجيل متىقصة اآلالم -

 (.2005دمشق، ) اإلنسان والشر-هللا-

 (.2017الرباط، )الحداثة ومستقبل الخطاب الديني في الغرب-مابعد-

 .)2020عمان/بيروت، ( أحفورات الفهم، تاريخانيات املعنى-
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ان حسناألديبة 
ّ
 فهيمة حن

 )السعودية(
 

العمل مدير مؤسسة تنوير العمران \ن مدينة جدةم \الجنسية :سعودية \والشهرة فهيمة الحسن

 للصيانة والتشغيل

  :املؤهالت العلمية*

بكالوريوس ادارة واقتصاد تخصص تنظيم .. م٢٠١٧في املوارد البشرية   حصلت على املاجستير

 م٢٠١٤حاصلة على الدبلوم العام في التربية  \م٢٠٠٩وتطوير إداري في عام 

  .كاتبة روائية \مدربة تنمية

  :لي صدر*

 السعودية طبعة أولى\م تنمية ٢٠١٨إدارة الحياة   كتاب-

 السعودية طبعة أولى\م ٢٠١٨رواية نور تبصر النور -

 السعودية طبعة أولى \م ٢٠١٩ديوان رعر نثر يكتبني حنيني -

 ( نثر  رعر 2018همس األماني ): كانت لي مشاركة مع كتاب ورعراء عرب من املحيط الى الخليج-

مدائن اإلبداع (. )قصة مع ثالثين قاصة عربية 2020أقاصيص (. )رعر نثر 2019ض األشجان نب)

 (.مشاركتي رعر نثري  2020

 .اآلن بصدد إصدر ديوان نثري بعنوان صدى النبض-

 جديد رواية  وأيضا عندي هذه السنة مولود-

*** 
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 اب متليكّه لقاص عبد الكريم و  ا

 )العراق(
 التحصيل الدراس ي: آداب إنكليزي \1959 –التولد : البصرة \د الكريم السامراالسم األدبي : عب

عضو اتحاد األدباء  \عضو اتحاد األدباء والكتاب العرب. الصفة : كاتب قصة قصيرة ومترجم

عضو نادي السرد في اتحاد األدباء  \عضو جماعة البصرة أواخر القرن العشرين \والكتاب العراقيين

 .ةوالكتاب في البصر 

  :األعمال املنشورة*

 .1996مجموعة قصص قصيرة جدا  –ثالثية الشجرة  -1-

 .2015العبو السرد / املشهد القصص ي في البصرة / كتاب مشترك  -2-

 .2019كتاب مشترك   كتاب السرد / بصريون يصنعون الحياة ) قصص قصيرة جدا( / -3-

 2019قصص ومضة  –زنزانة  -4-

 . 2019  ديوان رعر ُمصّور لألطفال ُمترجم عن اإلنكليزية ثنائي اللغة –طر اهطل بعيدا أيها امل -5-

 .2019  األزهار كيف تنمو ـــ كتاب تعليمي ُمصّور لألطفال ُمترجم عن اإلنكليزية ثنائي اللغة -6-

 2019  مارسيال والقمر/ قصة ُمصّورة لألطفال ُمترجمة عن اإلنكليزية ثنائي اللغة -7-

 .2019  يران في دعوة راي / قصة ُمصّورة لألطفال ُمترجمة عن اإلنكليزي ثنائي اللغةأرنبان صغ -8-

 .2019بقايا ظل / قصص قصيرة جدا  -9-

 .2019ترنيمة النار/ رعر ُمترجم عن اإلنكليزية  -10-

 .قصص قصيرة منشورة في مجلة فنارات ، ومجلة التربوي وعدد من الصحف واملجالت -11-

 .ة ُمترجمة عن اإلنكليزية في مجلة فنارات ، وجريدة األخبار البصريةقصائد هندي -12-

 :تحت الببع*

 .بريد اإلله / قصص ومضة -1-

نائية اللغة -2-
ُ
 .أررا والبلبل/ قصة ُمصّورة لألطفال ث

نائية اللغة -3-
ُ
ر / قصة ُمصّورة لألطفال ث

ّ
فك

ُ
 .آدم امل
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غتين العربية واالنكليزية مع عدد من ظالل هاربة( مجموعة قصص ومضة مشتركة / بالل) 4-

 .القاصات والقصاصين البصريين

 :املخبوطات الغير منشورة*

 .قصص قصيرة –املهد والهدايا  -1

 .قصص قصيرة –حيرة عمر  -2

*** 
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 ذرى البرازي  لشاعرة اللبنانيةا

 )لبنان(

 
، دبية والشعريةالعديد من األمسيات األ  راركت من ،من الناحية العلمية حصلت على البكالوريا

 عضو في املبدعين العرب .كثر من مرةأكرمت 

 

 اإلصدارات أربعة دواوين شعرية:*

 مشاعر مسجونة-

 ....ذاكرتك أنا-

 مسافرة بين الكلمات-

 لكل نسيان قصة-

*** 
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 الدكتور أزهر سليماناألديب 

 )العراق(
سكرتير اتحاد كتاب  \عضو جمعية املترجمين العراقيين \قيينعضو اتحاد الكتاب واالدباء العرا

سرح ستاذ املأ \لكترونية س تحرير مجلة املنار الثقافية اإلاملدير العام ورئي \نترنيت العراقييناأل 

 1983داب منذ عام واالدب االنجليزي في كلية اآل 

 

 :تأليف الكتب باللغة االنجليزية*

Henrik Ibsen: The Father of Modern Drama-1- 

George Bernard Shaw: Studies in Modern Drama-2- 

Bertolt Brecht: Studies in Modern Drama-3- 

 

 :الكتب املترجمة الى العربية*

 دمشق  \مسرحية في انتظار جودو لصموئيل بيكيت-1

 دمشق  \مسرحية مكبث لوليم ركسبير-2

 

 :الكتب املؤلفة*

 (.تديوان رعري )صهيل الكلما-

كثير من املقاالت النقدية والقصائد املنشورة في الصحف العربية والعاملية باللغتين العربية -

 ؟نجليزيةواإل 

 جائزة في التصوير الضوئي 285مصور فوتوغرافي احترافي نال  -

*** 
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 جهاد املثناني األديبة

 )تونس(
قب :جهاد بنت الّناصر املثـناني

ّ
أستاذة أولى \ بالقيروان/ تونس 1973جوان  14مولودة في  \ـ االسم والل

 وراعرة  ممّيزة في اللغة العربّية وآدابها /

حاد الكّتاب الّتونسيين
ّ
ّتاب التونسيين )فرع القيروان \ـ عضوة بات

ُ
حاد الك

ّ
 (نائب رئيس ات

عر العربي: املهامّ 
ّ
ة لرابط رئيسة فرع القيروان \رئيسة فرع القيروان لجمعّية خيمة علي بن غذاهم للش

 .مبدعون بال حدود

 

  :اإلصدارات

 2013مصر \  "ليٌل بال ذاكرة"  ـ مجموعة

"  ـ مجموعة  املاُء بالغرق 
 
 2017  "والذ

 ـ مجموعة " زهرة الحّناء " طبعة أولى العراق / طبعة ثانية ـ تونس

شرت الكترونيا
ُ
 ـ بعض املقاالت في الّنقد األدبي ن

ش
ُ
فل ن

ّ
 رت بعّدة مواقع إلكترونّيةـ لها كتابات موّجهة للط

نت لها بعض األعمال ّح 
ُ
 ـ لها تجربة في كتابة النّص الغنائي ول

 ـ البريد اإللكتروني

 jmethneni@gmail.com 

*** 
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 لروائي يحيى البحاري ا

 )السودان(
 خراج تلفزيونيإدبلوم \ليسانس علم نفس \سيناريست ومخرج قاص وروائي\ يحيى البحاري 

االنتاج التلفزيوني.داخل وخارج السودان. منها الكتابة للصورة مركز   ختلفة عنكورسات و ورش م

 .التصوير التلفزيوني. مركز ماكالندو  الجزيرة القطري بالتعاون مع املركز القومي لالنتاج

 

 :العمل*

نتج م\مخرج وعضو ادارة امشاج لالنتاج االعالمي\فالمتاج الجمعية السودانية لصناعة األ مدير ان

 :مال للسينما والتلفزيون واالذاعة، وأعذاعيةمال السينمائية والتلفزيونية واإل عستقل لأل م

 حدوتة ..فيلم روائي قصير ..سيناريو واخراج

 الوصفة السحرية. فيلم روائي..سيناريو واخراج

 صبح الهنا وثائقي.. اخراج.. حائز على الجائزة الفضية في مهرجان املهاجرين فيلم وثائقي اخراج

 مع مرتبة الشرف فيلم روائي..سيناريو السينما والفن الدولي لذوي االعاقة في نسخته األولى بالقاهرة

يلم الدكتورة مدير ف خراجإملاض ي والحاضر.. سيناريو و  \خراجإهذا غدا.. فيلم روائي. سيناريو و حدث 

..لخمس مواسم متتالية انسان في رمضان.. برنامج تلفزيوني قناة النيل االزرق خراجإعام.. روائي. 

 مساعد مخرج.مخرج منفذ. مدير انتاج .. اعداد

 لكن مامعقول.. سلسلة درامية.. سيناريو واخراج

 قفشات سلسلة درامية .. سيناريو

 وادي عبقر. وثائقي.. ارراف عام

القصب االحمر.. مسرحية .. تأليف للمسرح  عداد.. مخرجومهنة.. برنامج تلفزيوني. تحت اإل فكرة 

 درس يامل
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 دبيةاالعمال األ *

 ردناأل \ هبة النيل رواية-

 مخطوط اللوحة .. مسودة -

  .واملجالت  على الصحف اليومية خرى للقمر.. مجموعة قصص قصيرة . نشرتأغنية للشمس و ا -

  .دبيةت على الصحف اليومية واملجالت األ نشر  قاف الجميلة جدا. قصص قصيرة جدا -

 ..فاق العروبةآة نالت املركز الثالث في مسابقة ر حب تحت التنفيذ.. قصة قصي -

لى اللغتين إتمت ترجمتها  .ردنكز الثاني في مسابقة الفينيق..األ جدال.. قصة قصيرة جدا. نالت املر  -

 .نجليزية والفرنسيةاإل 

 

*** 
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 خديجة قادري الشاعرة 

 )الجزائر(

 
مسقط رأس ي بمدينة البيض التي تررعت ونشأت و  ١٩٧٤مارس   خديجة قادري من الجزائر مواليد .

بها حيث زاولت دراستي في مراحلها الثالثة ابتدائي ،متوسط ، ثانوي وانتقلت ملدينة وهران لتكملة 

 دراستي الجامعية وتخرجت ألنصب بعدها أستاذة بالتعليم الثانوي 

 أديبة وراعرة مهتمة بالدراسات النقدية الحديثة

 نس من جامعة وهران السانيا في اللغة واألدب العربيحاصلة على رهادة اللسا

: أستاذ مكون بالتعليم الثانوي 
ً
 .العمل حاليا

 

   األعمال:

 2020ديوان رعري بعنوان) متى تصدق أني فرارة ( -

 ذاعة سعيدةإ نشرت على عدة جرائد ورقية والكترونية وتم حضوري في منصة-

*** 
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 سمير كهيه اوغلوالشاعر 

 لعراق(ا(
 االسم /}سمير حسين ولى فتاح{ كهيه اوغلو*

 /العراق / صالح الدين / قضاء طوز خورماتو١٩٦٤مواليد/ *

 راعر وناقد ادبي في اللغة التركية*

 عضو اتحاد العام األدباء والكتاب فى العراق*

 نائب رئيس اتحاد أدباء التركمان فى /طوز خورماتو*

  :اإلصدارات* 

 موعة رعرية/ باللغة التركمانيةصرخة القلب/ مج -1

 أحاسيس العمر/ مجموعة رعرية باللغة التركمانية 2 - 

 ليلى/ مجموعة رعرية باللغة التركية 3 - 

 الرجوع الصامتة/مجموعة رعرية باللغة التركمانية  -  4

 نزيف عذراء القلب/ مجموعة رعرية باللغة العربية 5- 

 للغة العربيةمخاض نهر الجوع/ مجموعة رعرية با - 6

 غريب كربالء/ مجموعة رعرية باللغة التركمانية  - 7

 قمر بنى هارم/ مجموعة رعرية باللغة التركمانية  - 8

 مجموعة رعرية باللغة التركمانيية  رهداء الزهراء/ -9

 يا مسموم/ مجموعة رعرية باللغة التركمانية  10-  

 يةلشعراء التركمان/ باللغة التركمان  ارعار -  11

  {1رعراء اذربايجان املعاصر /دراسة نقد وتحليل/ جلد}  12- 

  {2رعراء اذربايجان املعاصر / دراسة نقد وتحليل/جلد} - 13
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  {1راعرات من اذربايجان املعاصرة/دراسة نقد وتحليل/جلد} 14- 

  {1أنفاس القلب املعطرة/رعراء اذربايجان املعاصر/ دراسة نقد وتحليل/جلد} 15-

 ؤى التبريزية/ مجموعة رعرية باللغة التركمانيةالر  16-

 مجموعة رعرية باللغة التركمانية  انا باقة من بياض الرباعيات/  17-

  (بداع العربيلى اإل آل) مشاركتي في ديوان مشترك مع رعراء العرب بعنوان18-

العربية / جمهورية مصر  / مساءات الحب والصمت /مشاركتي في ديوان مشترك مع رعراء العرب19-

 2018سنة/ 

رتاء بال مطر على عذابات الوتر/  مشاركتي في ديوان مشترك مع رعراء العرب جمهورية مصر  20-

 2019العربية/ سنة/ 

آخر كالم القمر/ مشاركتي في ديوان مشترك مع رعراء العرب /ديوان املجمع العربي املشترك / -21

 2019مصر العربية/سنة/  سلسلة واحة االبداع للفنون والألداب/ جمهورية

   /ذربايجانأشاركتي في ديوان مشترك مع رعراء ضيافة الشمس/ / م 22-

 ذربايجانأشاركتي في ديوان مشترك مع رعراء رعر آيينى/ م-23

  

*** 
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 حامد خضير الشمري األديب 

 )العراق(
قسم اللغات األوربية ودرس تخرج في كلية اآلداب بجامعة بغداد  \العراق –ولد في محافظة بابل 

 راعر ومترجم وصحفي \اللغتين اإلنكليزية واألملانية

عضو  \عضو مؤسس جمعية الرواد الثقافية املستقلة املركز العام بابل \عضو اتحاد األدباء *

 نائب رئيس تحرير مجلة ) أهلة ( الفصلية الثقافية \منظمة الكلمة الرائدة اإلنسانية الثقافية

 (. مسؤول القسم الثقافي في صحيفة ) اإلقليم \املبدعين العرب فرع العراق ممثلية بابلمدير رعبة 

 :أصدر *

 نقوش على كوفية أبي جهل-

 عيناها وأررعة السندباد-

 أميرة البنفسج-

 م(قصائد حب عاملية ) مترج-

 (. خمائل ) مختارات من الشعر العالمي-

 (. نكليزيةعندليب من الجنائن املعلقة ) مترجم إلى اإل -

 (. حتى إرعال آخر ) مترجم إلى اإلنكليزية-

 (.موسيقى الكائن ) مترجم إلى اإلنكليزية-

 (. ) مترجم إلى اإلنكليزية  قبلة املطر-

 امرأة من عسل-

Inscriptions on the Walls of Babylon Part 1(  نقوش على أسوار بابل : قصائد عراقية وعربية

 طبع في العراق وفي الواليات املتحدة األمريكية مترجمة إلى اإلنكليزية (

*** 
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م جميعان الشاعر والباحث
ّ

 محمد سال

 )األردن(
عضو االتحاد العام لألدباء  \(عضو رابطة الكتاب األردنيين ) راعر وباحث \ومشاركات  أنشطة

 .عضو اتحاد كّتاب آسيا وإفريقية.والكتاب العرب

م ورارك في إعداد عدد من الب- رامج الثقافية في اإلذاعة األردنية والتلفزيون األردني، منها: امللك قد 

، فكر وفن، )تلفزيوني( فضاءات أدبية) إذاعي
ً
 وراعرا

ً
كتابة عدد من حلقات برنامج " )(عبد هللا أديبا

 .لقناة الرسالة الفضائية  الوسطية"

 (2010 – 2007 مدير تحرير مجلة أفكار/ رهرية، تصدرها وزارة الثقافة األردنية) -

 (2009 -2008عضو لجنة تقييم املخطوطات في وزارة الثقافة األردنية )  -

محرر ثقافي في صحيفة الرأي األردنية / الدائرة الثقافية، .مشرف ثقافي في جامعة فيالدلفيا    -

 .وصوت العالم العربي  وصحيفة اللواء األردنية،

  :صدر له األعمال األدبية اآلتية *

 :ي الشعرف   -أ

 . 1985فواصل العطش واملسافات /  -

 1992عصافير الرماد /  -

  2001يسألونك  عني /  -

 :في الرواية -ب

  1987قدح من النفط /  -

 1998أقواس الوحشة/  -

 :في الدراسات  -ج

 املثل في الشعر العربي  -

 2008مكارفات في الشعر األردني الحديث / نقد   -

 2002حمد أديب العامري / م –الرّواد األوائل  -

ثني قال ... دراسات في الرواية األردنية والعربية.   -  2014حد 
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 2018الوحي والشعر،  -

 :في املسرح -د

) فازت بجائزة اللجنة الوطنية العليا لالحتفال بعمان عاصمة للثقافة 2002مرايا كأس السم،  -

 (./حقل التأليف املسرحي2002العربية لعام 

 :دب األطفالفي أ -هـ 

 قصص تربوية وتعليمية

 2001بائع السوس . مستشار السلطان . الخليل بن أحمد الفراهيدي / األردن،  جرس العدالة . -

 أيها الطبيب -ساعد الضعيف - ساعة سامر  -
ً
  -عكا قاهرة الغزاة.النادل األمين .الكنز الثمين  .ركرا

 وعدد من القصائد منشورة في سالسل تعليمية 

 :خبرات التربويةال

  13معلم في وزارة التربية والتعليم / األردن مدة  -
ً
 .عاما

وزارة  –عضو مناهج اللغة العربية والتحرير اللغوي في املديرية العامة للمناهج والكتب املدرسية -

 .2003حتى  1994التربية والتعليم / األردن منذ عام 

 .(2003ه عام حتى تقاعد   -2001رئيس قسم التحرير اللغوي )-

 

 00962 799103075    العنوان: هاتف نقال :

 mjomian@gmail.com    البريد اإللكتروني

*** 
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 وداد عبدالكريم أبوشنباألديبة 

 )األردن(
 

 .األردن-عمان-

 .ماجستير في نقد النقد / الجزائر \بكالوريوس اللغة العربية وآدابها من جامعة تيزيوزي/الجزائر -

 .ناقدة وقاصة وكاتبة قصائد نثر ورعر-.مشروع دكتوراه في استراتيجية الخطاب القرآني/ الجزائر-

حاد الكّتاب األردنيين-
ّ
 -عضو هيئة تدريس في جامعة مولود معمري .عضو هيئة عامة في ات

 .األردن /سابقا-عضو هيئة تدريس في جامعة فيالديلفيا.الجزائر/سابقا

 

 :اإلنجازات األدبية*

 .2017 -قصائد نثرية–ترنيمات على هامش الحياة -1

 .2017–نصوص –هواجس ورد -2

 .2017–مجموعة قصصية –هشيم العالم األزرق -3

 .تحت الطبع 2020مجموعة قصصية  –حاالت وحكايات –إيفا -4

 .رواية قيد اإلنجاز–نشوة الروح -يوفوريا -5

 .مجموعة مقاالت نقدية قيد اإلنجاز-6

 .قيد اإلنجاز –سيرة ذاتية  –ريات يوميات وذك-7

*** 
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 الكاتب واملترجم ميلود خيزار

 )الجزائر(
 

 .ميلود خيـزار. كاتب و مترجم جزائري 

 .ببسكرة. الجزائر 23/07/1963من مواليد 

 .حائز على عدة جوائز رعرية-

 

 :صدر له-

 (.الجزائر\ررق الجسد )مجموعة رعرية -

 .(بيروت \إني أرى )مجموعة رعرية-

 (.القاهرة\أزرق حّد البياض )مجموعة رعرية -

 (.الجزائر \قّداس زهرة امللح )مجموعة -

 (.ترجمة نص روائي )مخطوط-

 (.مخطوطتان رعريتان )في انتظار النشر-

*** 
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 فاديه عريج األديبة 

 )سوريا(
عاجزة عن التعبير عما  علمة ُمربية أجيال،إحساس ي يكتبني ولكني ما زلتُم  -املدينة: السويداءُ  -سوريا 

 .يجول في أعماقي بالصورة واملشهد الذي أحب

 ..إصداراتي

 األول تحت عنوان )عارية الحواس( ونصوصه تتغنى بالحب واملحبة -

لإلنسانية والوطن والّسالم وغيرها من املواضيع   والديوان الثاني )قلبي يحدثني(ونصوصه تنشُد -

 .االجتماعية

ونيا )ُيشبهك هذا املطر( وهو مترجم إلى اللغة األمازيغية على يد األديب الجزائري لكترإوديواني الثالث -

  .مازيغ يدار في دولة الجزائر

 .الديوان الرابع الكتروني تحت عنوان )أزهار اللحظة( -

 الديوان الثامن ملجموعة حديث الياسمين )حديث الياسمين( في سوريا-

 بغدادصدر \ملوك الياسمين( -

 .العراقصدر في رهرزاد في بغداد(  ديوان)-

 الصادر في العراق\الجنائن املعلقة -

 مصر في ديوان )ألف قلم( الصادر -

 في العراقصدر \املترجم إلى اللغة األمازيغية  1الديوان الشعري الشرق أوسطي وبالد فارس ج-

 .ديوان )أرعار ترجمية في األنسنة والسالم(-

 املوسوعة الحديثة للشعراء واألدباء العرب في مصر   مشاركة في الجزء التاسع من -

 .مشاركة في الكتاب الشعري العالمي الثاني " رعراء بال حدود"   -

*** 
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 األديبة باسمة العّوام

 )سوريا(
داب قسم اللغة االنكليزية\باسمة العوام من دمشق سورية

ٓ
عملي مدرس . حاصلة على بكالوريوس ا

ول ملادة اللغة االنكل
ٔ
كثر من محافظة في بلدي سورية.يزيةا

ٔ
 . عملت في ا

هتم جدا بالهايكو
ٔ
كتب الشعر والنثر واملقالة والقصة وا

ٔ
دبية ..ا

ٔ
 . لي اهتمامات ا

  :صدر لي ديوانان*

 محطات في الذاكرة )رعر ( -

وتار الهايكو ) هايكو ( -
ٔ
 عزف على ا

خر قيد التدقيق.. ولي ديوان بصدد الطباعة
ٓ
 . وعمل ا

كثر من مجلة وجريدة ورقية راركت
ٔ
 . في العديد من املنتديات االلكترونية وغيرها ونشر لي في ا

 

*** 
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 الروائية لونا قصير 

 )لبنان(
طرابلس الوالد لبناني واألم فرنسية. مع نشوب الحرب  \لونا قصير السيرة الذاتية للروائية اللبنانية

في فرنسا، ثم عادت بعد سنتين الى لبنان وتابعت الدراسة في  اللبنانية سافرت مع أهلها وأقامت لفترة

 .مدرسة مار الياس

هاجرت إلى قطر وعملت في عدة  2006عملت لسنوات في لبنان في حقل التأمين والتسويق، وفي عام 

 2011األميركية. في عام  KBRرركات في حقل اإلدارة والتسويق والعالقات العامة والترجمة مع رركة

اعتزلت عن العمل وكّرست  2014إلى سلطنة عمان حيث نشطت في املجال اإلداري، في عام  انتقلت

كل وقتها للكتابة، فكان القميص الزهري أول باكورة أعمالها، وهو عبارة عن وجدانيات وخواطر 

وقصص قصيرة. لم تتوقف بل تابعت بشغف وثابرت على الكتابة فوجدت نفسها في هذا املجال. 

ة الروح في  2016قصير في عام عادت لونا 
 
إلى لبنان، لكنها لم تتوقف عن الكتابة فكان لها رواية مرا

  2018عام 
ً
 .التي صدرت حديثا

حبها للكتابة ليس بجديد، فمنذ أن كانت في سن املراهقة، وهي تكتب يومياتها الشخصية وكل ما 

نها لم تفكر في يوم أن تنشرها، يدور من حولها من حزن أو موت أو أي حدث ترك أثرا في قلبها، لك

عندما صدر لها كتاب القميص الزهري، فلفتت بكتاباتها  2014لحين تم اكتشاف موهبتها في عام 

 .وأسلوبها املتمّيز، النقاد واألدباء

 :اإلصدرات الروائية

 ،2014في « القميص الزهري »ول كتابها األ  -

 ، 2015ورواية "بالد القبالت" العام  -

 .  2016فرارة الّتوت" في عام ورواية "-

 صدر لها مؤخًرا رواية "مرآة الروح". -

 كما ستبصر النور قريبا روايتها "غرفة مقفلة" التي ستترجم إلى اللغة الفرنسية-

*** 
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 األديبة وضحى أحمد يونس

 )سوريا(
 

بي القديم في مدرسة النقد العر - أستاذ مساعد\ يونس وضحى أحمد: لألديبة السورية السيرة الذاتية

 1966مواليد الالذقية - سورية –قسم اللغة العربية بجامعة تشرين . الالذقية 

 

 :الكتب و الدراسات*

 2006 -دراسة  -القضيايا النقدية في النثر الصوفي حتى نهاية القرن السابع الهجري -

 2019األردن  -دراسة  -الحداثة في الشعر العربي القديم -

 2018سورية  -مجموعة رعرية  -اريخي مسح جغرافي لقمر ت-

 2018دمشق  -مجموعة رعرية -للعمر عمر -

 املجموعة الشعرية الثالثة بعنوان ) حين يتنهد الفجر ( قيد الطباعة -

 مجلة املعرفة: لها العديد من املقاالت األدبية و الدراسات النقدية في املجالت و الدوريات السورية

 جريدة الوحدة املحلية- جريدة البعث الرسمية -األسبوع األدبي جريدة- مجلة املوقف األدبي

 

*** 
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 األديبة نرجس حيدر عمران

 )سوريا(
 م م ص إختصاص صيدلة\خريجة وزارة الصحة\٢_٢٧مواليد دمشق \نرجس حيدر عمران

 .النتاج األدبي حتى تاريخه

 

 :ثالثة مجموعات شعرية*

 أجراس النرجس _

 لنرجسبصمات على أوراق ا_

   تقاسيم على عود النرجس _

 )قيد الطباعة( والنرجس إذا بكى_

 (على أثير النرجس( كترونية مترجمة لألمازيغيةلمجموعة رعرية اإل#

 (باقة نرجس) مجموعة رعرية إلكترونية#

 وغيرها(لوعة ، مملكة النرجس ، نرجسيات ،( وغيرها من مجموعات رعرية إلكترونية

 همسات على أجنحة البحر، ملوك الياسمين ،نداء الروح (مشتركة عربيامجموعات رعرية ورقية #

رسائل حب من طرطوس،ملة رمل ، الجنائن املعلقة ،املعجم املبسط للمبدعين العرب،رهراذ في 

 همسات املطر على تقاسيم الوتر .. وغيرها. بغداد

 (امللكة وعيون املدينة (نبعنوا  ونصوص في املقال والشعر والقصة   السيرة الذاتية  كتاب عن #

الحائزة على املركز األول في مسابقة النيل والفرات في ( في سفر املوت( قصصية ورقية  مجموعة#

 مصر الشقيقة

 . أحلى القصص ،على ضفاف الرافدين_مجموعة قصصية مشتركة عربيا#

 روايةالليلة التي تولد بعد #

*** 
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 كاظم حسونيالقاص والناقد 

 )العراق(
 

ولى في القصة الجائزة األ  ىبغداد. والحائز عل١٩٩٣صدر كتابي القصص ي األول ) جنون املطر( عام  #

 القصيرة بأدب الشباب في العراق

 دمشق  ٢٠٠٠الثاني ) رقصها مطر( عام صدر كتابي القصص ي  #

 بغداد٢٠٠٦صدر كتابي القصص ي الثالث ) ظمأ قديم( عام  #

 والثقافي ومجموعة قصصية رابعة دبيكتب مخطوطة في النقد األ  ٣لدي 

 .سنة  ١٥عمل في الصحافة الثقافية ببغداد منذ أ #

 نشرت لي معظم الصحف والدوريات املحلية والعربية. مقاالت وقصص #

 *** 
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 شاكر صبري محمد السيداألديب 

  )مصر(

بمركز   دباحث مساع لعرب_ فارسكور _ كفر ا  بدمياط   مقيم  مصر _ 1974  / 1/ 1  :  مواليد

 عتمد باتحاد اإلذاعة والتليفزيون،راعر غنائي م \مصر  كتاب  عضو اتحاد البحوث الزراعية،

 محاضر مركزي بالهيئة العامة لقصور الثقافة

صدر لألستاذ الدكتور سمير عبد الوهاب كتاب أدب األطفال وإبداعات راعر وهو دراسة كاملة عن 

 .  لي طالبات رياض األطفال بالكليةأعمالي لألطفال وقرره ع

 :املؤلفات

 م  2019بين الرجل واملرأة .       -

 م 2019حول معجزة القرآن الكريم .      -

 م  2019للنشر والتوزيع   دار روائع  ،  برؤية عصرية  تفسير األحالم -   

 2020  املركز القومي لثقافة الطفل  -لألطفال   قصص  -  السحابة الطيبة -   

 م 2019  لألطفال فلسطين  ، ثالث قصص  النملة الذكية ، والطاووس والبومة ، والشيخ والعصا   -

قصص أطفال    ، أحالم فاطمة وحمد ، وفاطمة والرحلة املفاجئة حكاية فاطمة واأليام العشرة-   

 م 2019

 م 2017  أناريد وأغاني األطفال -

  م 2017نسمات الربيع ، رعر أطفال -

 م 2018  رعر أطفال -بستان الحب  -

 م 2019لألطفال   حكايات جحا-

 م 2020، حديث الحيوانات، رعر لألطفال-

 م 2018  رعر أطفال  ،نشيد السالم -

 م 2019رعر لألطفال    ،   ابتسم للحياة-

 م 2017للطفولة   أرعار وأغاني-

 م 2017  الشاطرة بسبسة ،رعر أطفال-
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 2020ت رعرية قصيرة لألطفال البخيل والطيور مسرحيا-

 م 2017  رعر أطفال  احنا التالميذ-

 م 2019أهال بالعيد . رعر لألطفال -

 2020الكتاب السحري ، قصص اطفال -

 –والنظارة السوداء   أرنوب-  حكاية فرفور   لألطفال  ثالث قصص  عبد الوهاب  صدر للدكتور سمير

 م 2019  نانس ي بدمياط  مكتبة  ، أرعارها  كتبت   والعجوز   كريم

 م 2018   صوت العرب الفضائية  عبر قناة    "فسر حلمك "  برنامج  قدمت

 :تحت الببع*

 . األردن-املنظار السحري قصص لألطفال -

|*** 
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 الروائي خليل الرز 

 )سوريا(
 :لي صدر *

  1994رواية سوالويس ي -

  1995رواية يوم آخر -

  1996ن مسرحية إثنا-

  1997رواية وسواس الهواء -

  1998رواية غيمة بيضاء في رباك الجدة -

  2004رواية سلمون إرلندي -

  2008رواية أين تقع صفد يا يوسف -

  2014رواية بالتساوي -

  2016رواية البدل -

  2019رواية الحي الروس ي -

 

 عن اللغة الروسية*
ً
 :كما صدر لي ترجمة

 ليفغيني رفارتس  2004حكاية الزمن الضائع -

  2005مختارات من القصة الروسية ألندرييف وبونين وإرنبورغ ونابوكوف -

  2007مختارات ألنطون تشيخوف في مجلدين -

*** 
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 فاطمة يوسف عبد الرحيم األديبة

 )األردن(

ريس في اللغة املؤهل العلمي: بكالو  \مكان امليالد : بيروت \أديبة أردنية: عضو رابطة الكتاب األردنيين

 1994  الجامعة األردنية –دبلوم تربية عال \1979جامعة بيروت العربية /لبنان –العربية وآدابها 

التدريس في اململكة العربية السعودية في املدارس التابعة للرئاسة العامة للبنات  -1الحياة العملية:

التدريس في  \1986/ 1982األردن   اإلدارة املدرسية في املدارس التابعة للتعليم الخاص في\1979

 1987/2007 مدارس وزارة التربية والتعليم في األردن

 

 :املؤلفات املببوعة*

 2010.ملجموعة القصصية "حكايا النافذة"ا--1

 2014في بيتي وطن مسروق. مجموعة قصصية  - 2- 

 2014مدينة األحالم الواعدة /عشر مسرحيات مدرسية  -3-

 2016مجموعة قصصية    ا رجل.املرايا بقاي  في- -4

 2016ماريا بين السهم والوتر. رواية  -5-

الجوائز : رهادات تقديرية من وزارة التربية والتعليم لكتابة املسرح املدرس ي والحصول على كأس وزارة 

 .التربية والتعليم في املسرح املدرس ي واملسرح البيئي

 fatemayousf@ hotmail.com :البريد األلكتروني

  

*** 
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 البحري   سلوى  األديبة

 )تونس(

 ثانوي في مادة العربية  في مادة العربية تشتغل مدرسة تعليم  كاتبة تونسية حاصلة على اإلجازة

راركت في العديد من املسابقات العربية ونالت \تكتب الشعر والخاطرة والقصة القصيرة والرواية

 مراتب أولى

 في مجموعة بعنوان "حكايا عربية"   علنت انتصاري"قصة فائزة" أ  نشرت لها في مصر*

للقصة القصيرة    حصلت على الجائزة الثانية في كتابة الخاطرة في ملتقى مساكن الوطني بتونس*

 2020دورة فيفري 

 "مجموعة قصصية بعنوان " ماكاريا  2020صدرت لها أوت *

 ورواية  و تعّد إلصدار ديوان رعري *

*** 
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 ر والصحفي أحمد الالونديلشاعا

 )مصر(
 عضو عامل باتحاد كتاب مصر \1978راعر وكاتب مصري ولد بمحافظة كفر الشيخ عام 

 :صدر له*

 قطرات من أثرها -

 سيدة بحجم األرض -

 أنا ضحكة املاء حين أمر -

 ذاكرة الفرح -

 تأويل األحاديث.. حوارات في األدب والثقافة. الجزء األول  -

 حكايات أبي -

 نشرت قصائده وكتاباته في الدوريات املصرية والعربية

 البريد اإللكتروني

Ahmedelawndy22@yahoo.com 

 *** 
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 أشرف قاسملشاعر ا

 )مصر(
د / البحيرة / قرية نكال العنب / مركز إيتاي البارو \ م 1971/  11/  2مواليد  \أررف قاسم: الشاعر

عضو عامل بإتحاد كتاب جمهورية مصر  \م 1995ليسانس اللغة العربية جامعة األزهر  \مصر

 العربية

 : صدر له*

رفاهك   \2010 -هذا مقام الصابرين \. م 2009 -سهد املصابيح  \2009 –قراءة في كتاب النأي -

 –طعم الحكايا القديمة  \2015-بئر معطلة  \2014 -ساقية مهجورة \2013 –آخر ترنيمة للحياة 

 \مختارات رعرية -نام الحنين على ستائر ررفتي- \2017لغات من ضباب الحزن " رقمًيا " - \2016

الديوان الفائز باملركز الثاني في مسابقة مركز عماد  -على رفة من كريز املواجع - \2018الجزائر 

 2019-كأس من الفرح املخملي   \-2018قطري 

 الجوائز*

 2016از ديوانه " طعم الحكايا القديمة " في مسابقة النشر اإلقليمي ف-

 عن ديوان ساقية مهجورة 2013جائزة عماد قطري -

 عن ديوان على رفٍة من كريز املواجع 2017جائزة عماد قطري -

 : له تحت الببع*

ٍد يصافحها الحنين  \سنبلة من بيادر الحزن  - ي 
 
 من صهيل الروح نصوص \-من أغاني الفتى القروي \ك

 / لقطات من املشهد األدبي في البحيرة / كتاب نقدي \بين املتن والهامش / قراءات نقدية -

  :للتواصل مع الشاعر*

 01226036437/  01006113224ت : 

Email : ashrafkasem2012@yahoo.com 

*** 
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 فتحي ساس يالشاعر واملترجم 

 )تونس(
 1962 وان بمدينة نابل بالجمهورية التونسية سنة هو راعر ومترجم من مواليد غّرة ج

رارك في العديد من امللتقيات األدبّية  *.يكتب غالبا قصيدة الّنثر والومضة وقصيدة الهايكو*

قافة بسوسة \عضو اتحاد الكّتاب الّتونسيين\والوطنّية
ّ
كتب  \عضو في نادي اإلبداع األدبي بدار الث

 .أنحاء العالم ونشر في مجالت عاملية مختلفة في العديد من األنطولوجيات في كّل 

 : إصدارات شعرّية*

 2010 -  ديوانه األّول بعنوان: بذرة عشق  -1

ع على العصافير آخر الكلمات  بعنوان:  -2
ّ
 2013  أحلم... وأوقـ

  2018  طبعة ثانّية،و  2016سماء لطائر غريب )طبعة أولى - -3

 ة...على مقعد: كوردة وحيد2017في مصر في مارس  -4

ق وجهي خلف الباب 2018أفريل  -5
ّ
 .في مصر : كنت أعل

 .طريقة جديدة للغياب- 2019في أفريل  -6

ِة * ِبيَّ ر  ى الع 
 
 ِإل

ُ
ة م  ْرج 

 
ت
ُ
اُل امل ْعم 

 
 :األ

اعرة التركية ك.هالل -1
ّ
الل( للش

ّ
 .كتاب )قصائد للظ

اعر اليونانّي مانوليس ألكيزاكيس )قصيدة ألفر  -2
ّ
 2018وديت( نشر في مصر في أفريل مختارات للش

اعر األمريكي س. بودان تحت عنوان -3
ّ
 ترجمة ملجموعة قصائد في كتاب مترجم لخمسة لغات للش

 (God’s silence a lion’s roar ) 2018في جوان

ِة * ِجِليِزيَّ
ْ
ى اإِلن

 
 ِإل

ُ
ة م  ْرج 

 
ت
ُ
ي امل

ُ
ال  :أْعم 

سخة العربية وأنت القصيدة  2017ر مايكتاب مترجم في الومضة نشر في كندا في موفى ره -1
ّ
من الن

ها
ّ
 .كل

(AND YOU ARE THE ENTIRE POEM ) 

https://www.createspace.com/7092707على األمازون الّرابط:  

https://www.createspace.com/7092707الرّابط
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 2018في كندا في جويلية  كتاب مترجم في الومضة ) قل للفرارات أعيدوا لي أجنحتي( نشر -2

( wings and butterflies ) 

 .2018كتاب مترجم في الومضة نشر في زمبابوي )رميت نجمة في كأس من الّنبيذ( في جويلية  -3

( I throw a star in wine glass ) 

-Wine-Star-Threw-https://www.amazon.com/I

-Glass/dp/0797493352/ref=mp_s_a_1_1?ie=UTF8&qid=1530881130&sr=8

275522461_AC_SX118_SY170_QL70&keywords=I%20threw%20a%20star1&pi=CB1

%20in%20a%20wine%20glass%20by%20Fethi%20sassi 

ق وجهي خلف الباب(رر في كندا في رهر جويلية -4
ّ
 2019كتاب مترجم لكتابي الخامس )كنت أعل

(I used to hang my face behind the door) 

عري في الومضة )غيوم على قصائدي(رر في انجلترا في أكتوبر - -5
ّ
 2019كتاب مترجم لكتابي الش

(Clouds on my poems) 

 :ما ترجم لي*

الث للمترجم واألكاديمي منير الّسرحاني كتاب مترجم ل -1
ّ
 2018أفريل فرنسا في-لفرنسّية لكتابي الث

(Un ciel pour un oiseau étranger) 

etranger-oiseau-un-pour-ciel-Un-Sassi-https://livre.fnac.com/a12494149/Fethi 

 2018(مخطوط رعرّي مترجم لثالثة لغات للفرنسية واالنجليزية ) كّل هذا الكون وجه حبيبتي -2

عري  -3
ّ
 مخطوط رعرّي مترجم من العربية إلى االنجليزية للمترجمة منية الّزغيدي لكتابي الش

And your love comes like a poem shadow(في أكتوبروحّبك  يأتي كظّل قصي )فرنسا 2019دة. 

اعر واملترجم محمد الّصغير القاسمي لكتابي -4
ّ
 مخطوط رعرّي مترجم من العربية إلى الفرنسّية للش

عري )قل للفرارات( فرنسا في نوفمبر.
ّ
 2019الش

(Dis aux papillons) 

sassi.html-fethi-papillons-aux-https://www.edilivre.com/dis 

*** 
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 وداد طهاألديبة 

 )فلسبين(
لسفة . نالت الثانوية العامة، قسم الف١٩٨٠فلسطينية من بلدة ميعار قضاء عكا، من مواليد ليبيا 

، عملت ٢٠٠٤ثم التحقت بالجامعة اللبنانية، ودرست اللغة العربية وآدابها، فنالت فيها إجازة عام 

ها العليا في مجال اللغة، فنالت رهادة  في الترجمة والتدقيق اللغوي والتعليم، وتابعت دراسات 

 .٢٠٢٠الدكتوراه في اللغة العربية من الجامعة اللبنانية 

 

 :تأصدرت ثالث روايا*

  ٢٠١٣األولى ليمونةان عام - 

  ٢٠١٦والثانية وأخون نفس ي عام  -

 ، ٢٠١٧والثالثة حرير مريم عام  -

  .كويتال\أصدرت أولى مجموعتها القصصية بعنوان قمر ليل طويل ٢٠١٩وفي العام -

كما راركت في كتاب سيري جماعي صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت، وهو بعنوان 

 .٢٠١٨ت من اللجوء وذلك في حكايا ١١

*** 
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 أنمار فؤاد سعيد منس ي

 )األردن(
 ولدت في مدينة اربد عروس الشمال( اردنية) من أصل فلسطيني من العبيدية قضاء طبريا

على مستوى الوطن العربي والتي نظمتها   حصلت على عدة رهادات تقدير في مسابقة إبداع الثقافية

في مصر وراركت في كتاب ) سلسلة ابداعات ادبية( يضم عشر   دة مواسمجمعية ابداع الثقافية لع

( من مشروع مئة كاتب الجزء 156ومشاركة في كتاب )بريد   رعراء من مختلف انحاء الوطن العربي

كاتب من مختلف انحاء الوطن العربي وكنت من اعضاء لجنة تدقيق  156الثاني في األردن يضم 

 ما( النصوص في مشروع مئة كاتب
ً
للجنة للجزء الرابع اوحالًيا عضوة في   الجزء الثالث في كتاب )يوما

وراركت ايًضا بكتاب املوسوعة الشعرية ملئة راعرة وراعر عربي ممن يكتبون النثر وتمت ترجمة 

 نصوصهم للغة اإلسبانية ونشرت في مكتبات أمريكا الالتينية وإسبانيا

 ال*
ً
ينس ى )اول الغيث( في األردن وحصلت على عدة رهادات أيًضا  ومشاركة ايضا في كتاب اكتبني نصا

ا على بطاقة عضوية من أكاديمية   من فريق فكر الثقافي األردني والسوري في األردن
ً
وحصلت حديث

 الفينيق لألدب العربي

كرى( نصوص نثرّيةفي  وصدر لي*
ّ
 .األردن )حانات الذ

*** 
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 لكاتب والروائي محمد الحريري ا

 ()مصر
ونشر منها الرواية و  1999مدون على الفضاء اإللكتروني منذ عام  \محافظة الجيزة 1973مواليد 

 :القصة القصيرة والومضات كان أهمها

 *اإلصدارات:

 2017(كيتو يا كيفو )رواية -

 (سلسلة )حكى لي صديقي-

 2018 (البادر األحمر)املجموعة القصصية -

 2020رواية بني حرام -

 :صمجموعة القص*

لألنسانية   \ حلم األسبوع \نهيار حلما \طريق نجاح \ مشوار \2035مصر  \جنازة حب \في الظل -

 وعاد لك \ عدل املنجل \ أول األبطال أبي \ وعاد حمدان  \حب ال يموت \ السند  \مواقع خطر

ة صرخ\ أخر الشهر \الفستان األسود \ ماذا فعلت لنا؟ \ القبض على الشيطان\عروق بال دماء

 وداع صديق \ يوم األباء\ نصف كيلو من اللحم \ نتقام مشروعا  \كوب حليب  \ساعة سفر  \ممر

يوم  \ دكان السعادة \ وجه القمر \ كلمة ضد كلمة \ غرفة اإلنتظار \ فردة رراب \ يوم املعاش

 نزيف قمر \ جنيه زائد \ مصرع إله \ القربان

 .أكتوبر 6ية من املعهد العالي للسياحة و الفنادق حاصل على البكالوريوس في الدراسات السياح*

 .حاصل على الدراسات العليا في التسويق و املبيعات من الجامعة األمريكية*

E-mail: moh.elhariry@gmail.com 

Mobile: 01096333331\ 01116868881 

*** 
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 :سيرة ذاتية وعلمية مختصرة –د. محمد سمير عبد السالم أحمد *

 .1975يونيو  18تاريخ امليالد: - ، وكاتب، ومترجم مصري ناقد أدبي*

سنة –حصل على درجة املاجستير في اآلداب .2011سنة –حصل على درجة الدكتوراة في اآلداب *

من مركز املنارة الدولي   TOEFLحاصل على رهادة إجادة اللغة اإلنجليزية .جامعة املنيا– 2003

 .2011للغات باملنيا سنة 

 .2013ركز األول في تخصص النقد األدبي على مستوى جمهورية مصر العربية سنة حاز على امل*

 :اإلسهامات الحديثة، واملعاصرةو *األبحاث 

  ة في النقد األدبي املعاصر، والتطبيقي لثالثة اتجاهات رئيسالتقديم النظري  – 1

 ملعاصرالتقديم النظري، والتطبيقي لثالثة اتجاهات رئيسية في النقد األدبي ا -2

من  –ودرست  .التقديم النظري، والتطبيقي لألداة املنهجية األسلوب األخير طبقا إلدوارد سعيد – 3

  .رواية الالسؤال، والالجواب لفؤاد التكرلي –خاللها 

 :التقديم النظري ملختلف توجهات ما بعد الحداثية بمجموعة من الدراسات؛ مثل -4

 مة لالتجاهات الثقافية املتجاوزة ملا بعد الحداثيةالتقديم النظري، والنقد، والترج -5

 التقديم النقدي النظري للدراسات الثقافية املعاصرة، وتطبيقها على رواية التائهون ألمين معلوف  -6

 التقديم النقدي النظري، والتطبيقي ملا بعد البنيوية، واتجاهات التأويل  – 7

ج النقد املوضوعاتي في دراستي املعنونة ب صوت املوت التقديم النقدي النظري، والتطبيقي ملنه -8

 .اآلخر في ديوان أنا راهد قبرك لفاطمة قنديل

 التقديم النظري للدراسات الثقافية، والنقد الثقافي، وتطبيقاتها على الشعر العربي املعاصر  – 9

رجمتي لدراسة التقديم النقدي النظري لشعرية القصة القصيرة جدا في تقديمي النقدي، وت – 10

 .القصة القصيرة جدا، وإركالية النوع األدبي لخوسيه فالفيو جوماريز

 التقديم النظري لتطور الدراسات الثقافية، والنقد الثقافي في العالم اآلن – 11

 التقديم النقدي النظري التجاه اللسانيات اإلدراكية في النقد األدبي – 12

البالغة الجديدة في الدراسات األدبية، ودراسات التواصل التقديم النقدي النظري التجاه  – 13

 اإلنساني
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التقديم النقدي النظري التجاه النقد األدبي، وتداخل التخصصات، أو الدراسات األدبية  – 14

 البينية

 التقديم النقدي النظري لتطور دراسات النوع في النقد األدبي املعاصر – 15

 ينالوجيا طبقا لتوجه ميشيل فوكو التقديم النقدي والنظري للج – 16

 التقديم النظري، والتطبيقي التجاه تحليل الخطاب في الدراسات اللسانية، والنقدية املعاصرة  – 17

 .أكتب النصوص املسرحية التجريبية ومسرح الطفل*

 :من مؤلفاته في النقد األدبي*

 .2003سنة \أنشودة الجسد املقدس  – 1

 .2010.. قراءات نقدية في الرواية املصرية املعاصرة .. سنة  فضاءات جمالية وكونية -2

 .قراءات نقدية –النص وكتابة اآلخر  – 3

 .2015قراءات نقدية في األدب والثقافة العاملية سنة  –جماليات التناقض  – 4

 :البريد اإللكتروني *

msameerster@gmail.com أو 

sameer@hotmail.com-m 

***  
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 محمود إسماعيللشاعر ا

 )مصر(
  

تخرج في كلية الهندسة  \قي محافظة الدقهلية ــ مصر 1971مواليد  \محمود السيد إسماعيل 

باحث  \ 2019معة القاهرة عام تخرج في كلية دار العلوم جا \1995جامعة املنصورةعام  الزراعية

 .دراسات عليا قي القسم األدبي كلية اآلداب جامعة املنصورة

رارك في مسابقة أمير الشعراء عام  \عضو اتحاد كتاب مصر \عضو نادي أدب ثقافة املنصورة 

2013 

 :صدر له*

 (.لم أبرح واديك )ديوان رعر-

 .)رإلى ضلوعي هاجري )ديوان رع-

 (.)ديوان رعر اآلن كيف تغادرين؟-

 (.أسماء حبيبتي الحسنى )ديوان رعر-

 (.للروح ميقات )ديوان رعر-

 .له تحت الطبع مجموعات رعرية أخرى و 

*** 
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 ماهر حسنالشاعر واإلعالمي 

 )مصر(
  

 اسم الشهرة الصحفي واألدبي :ماهر حسن \االسم كامال : ماهر عبد املنعم محمد حسن زبيدة <<

 بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ وتخرج من كلية الهندسة  1956    من مواليد <<

 maher_hasan@yahoo.com: البريد اإلليكتروني <<

 01200057575و  -01000027085الهاتف )موبايل(  <<

 ست مجموعات رعرية كالتالي :  هل  <<

   "رروخ الوقت"-

 "ورايات عادية"-

 "الجديد" -

 " يمر بيننا" -

 "مختارات " -

   ."بكاء مؤجل " قيد الصدور -

كتب أحدها عن ترجمة الشعر واآلخر عن قصة الدستور املصري في مائتي عام وقصة   وله أربع

 وتاريخ الصحافة املصرية  البرملان املصري 

يعمل  \وهو عضو باتحاد الكتاب ونقابة الصحفيين وأتيلييه القاهرة للكتاب والتشكيليين <<

   1985منذ عام بالصحافة 
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عنوان )صحفي ( مابين مقال وحوار وقراءة نقدية في املسرح والرواية والشعر   وله نحو تسعة آالف

والقصة القصيرة وعروض كتب والسيرة الذاتية واملوضوعات التراثية وامللفات التاريخية واملتابعات 

 ر.ئتي حواسيرته الصحفية أكثر من مالخبرية وله منذ بدأم

مرتين عن حوارت  ي من نقابة الصحفيين املصريةالتفوق كأحسن محاور صحف  لى جائزةحصل ع <<

 لم ينفذ بعد في ركل مسلسل تليفزيوني  له سيناريو تاريخي .أجراها

 تراثية  علي صفحتين أسبوعيتين في املصري اليوم أحداها ثقافية واألخري   يشرف <<

ول عن امللفات التاريخية ؤ ومس \في جريدة املصري اليوم  اثرئيسا لقسمي الثقافة والتر   يعمل اآلن <<

 .فضال عما يقدمه من حوارات ومتابعات

***  
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 عمرو زين األديب

 )مصر(

اعتاد تعريف نفسه بهذه الطريقة التي تبدو بسيطة،ولكن األديب يحمل مواهب متعددة فهو يكتب 

 من القص
ً
 والقصة القصيرة والنوفيلال السرد على اختالف أنواعه بدءا

ً
ة القصيرة جدا

والرواية،ويقرض الشعر سواء باللغة الفصحى أو العامية املصرية،مولده في كفر الشيخ، هذه 

املحافظة من أرض مصر التي قدمت العديد من أعالم األدب،منهم على سبيل الذكر ال الحصر 

ى بدأها وهو ما يزال غض السن وكانت خيري رلبي و أحمد سويلم ومحمد الشهاوي،محاوالته األول

مع الشعر ،ولكنه لسبب ما مزق كل أوراقه وقرر أن يعتزل الكتابة،ولكن األديب ال يختار قدره، بل 

واعتزل مرة حتى كانت العودة التي ال رجوع منها   القدر يرسم طريقه ويحدد خطواته فكان أن عاد مرة

شر له فى عام ويحمل عنوان "  2005ونشر أول كتبه في سنة 
ُ
 2007محاكمة جندي أمريكي" ،ثم ن

عمالن أدبيان ، األول يحمل عنوان " إال أن تكون من الخالدين".. و العمل الثاني "جنّية البحر" ، ثم 

شر لألديب فى 
ُ
شرت له املسرحية الساخرة "  2010النص املسرحى " أولو األمر" ، وفى عام  2008ن

ُ
ن

شرت لألد
ُ
يب املجموعة األدبية " كلمات تنته بالياء و التاء املربوطة" فى عام مرشح الحمير" ،ثم ن

2013 . 

ليشهد نوعا من التوهج اإلبداعي حيث نشر لألديب أربعة أعمال ورقية..هي على   2018ثم جاء عام 

الترتيب ديوان"امرأة األسرار " واملجموعة القصصية "وجه املوت " واملجموعة القصصية "أوتار 

رواية"   الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب"موت الحياة"،وأخيرا  واملجموعة القصصية القوارير "

 "الجوزائي

وهنا يجب التنويه أن العديد من أعمال األديب قد نشرت في كبريات الصحف وعلى رأسها االهرام 

 .واملصري اليوم والقاهرة وأخبار األدب وغيرها

 أدبيا 
ً
 عن الصخب و الضوضاءنحن إذا أمام أديب يملك مشروعا

ً
 .يعكف عليه بدأب وبعيدا

*** 
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 لشاعر عصام بدرا

 )مصر(
من مواليد جمهورية مصر العربية في  \االسم األدبي " عصام بدر –عصام إسماعيل محمد بدر 

ولد بقرية صنافير إحدى قرى محافظة القليوبية و التي تقع ررق الدلتا بالقرب من  \1970ديسمبر 

اطر الخيرية. تخرج في كلية دار العلوم جامعة القاهرة حصل على دبلوم الدراسات العليا مدينة القن

عمل في بداية حياته العملية في مجال الصحافة و تحديدا في جريدة .في التربية و علم النفس التربوي 

 . يشغل درجة خبير للغة العربية املحافظة ، ثم تركها و عمل بوزارة التربية والتعليم

 اتحاد كتاب مصر عضو مجلس إدارة رعبة رعر الفصحى باتحاد كتاب مصر عضو

مثل مصر ضمن وفد اتحاد الكتاب في مؤتمر اتحاد الكتاب العرب باإلمارات العربية املتحدة في يناير  .

واي ،   صدر له خمسة دواوين رعرية هي 2019 ٍر ُمؤّرٍق ، ال يموُت س 
 
ت  عل و 

ٌ
ْزف ْن أجل عينيها ، ع  (: م 

ى و ردي القيد و اختبري 
 
 األول

ُ
ة ص 

ْ
 و الّرق

مؤسس ملتقى " الفرسان األدبي " أمين عام جمعية " رعلة اإلبداع العربي " مدير فرع " رابطة  .

 كلمات ليست كالكلمات بالقاهرة " 

حصل على املركز األول في الشعر العمودي في أكثر من مهرجان عربي " جمعية األدباء و املفكرين " 

ة األسكندرية .. مهرجان همسة الدولي للفنون واألداب .. و مؤخرا الدرع الذهبي في مهرجان مكتب

القوصية األدبي بصعيد مصر .و املركز الثاني بجائزة الشاعر عبد الستار سليم الدورة األولى عن 

 . الصحف القصيدة العمودية . له الكثير من الحلقات اإلذاعية و التليفزيونية و نشرت له الكثير من

 01061779876محمول / 

*** 
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 حازم كمال الدين سرييامل

 بلجيكا(\العراق )
القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربي  \مسرحي، وروائي، ومدّرس، ومترجم \ حازم كمال الدين االسم

 2016)اللجائزة العاملية للرواية العربية( لعام 

 عن الهيئة العربية للمسرح 2014ام جائزة أفضل مؤلف مسرحي عربي للكبار ع

 للمسرح  Cactusbloem مدير فني سابق لجماعة \املسرحي  Woestijn 93مدير فني سابق ملحترف

 Antwerpse Mime Studio مدرس االرتجال الحركي في معهد مسرح الحركة

 PEN-Vlaanderen عضو الهيئة التنفيذية السابق ملؤسسة القلم الدولية الفرع الفالماني

 ZebraArt عضو الهيئة التنفيذية ملؤسسة الفنانين الالجئين البلجيكية

 Thakafa 11 البلجيكية 11املدير املساعد ملؤسسة ثقافة 

 (في )بابل 01/07/1954مواليد 

  ة.االختصاصات العلمي

 املؤلفات*

 :في صيغة كتاب

 األردن  رعر )ترجمة( باطن منكب التيس      -2019

 األردن\ رواية    جهّنممروج       -2019

 ثالث مسرحيات ملمثل واحد مسرح )ترجمة( األردن       - 2018

 مسرح )مشترك( الشارقة   املسرح والصحراء    -2017  

 املغرب   تحرير طه عدنان حقيبة  سرد )مشترك/فرنس ي( هذه ليست      - 2017

 ن املغربسرد )مشترك/عربي( تحرير طه عدنا هذه ليست حقيبة      -2016

 ترجمة لراوية )مياه متصحرة( بلجيكا  يضّج بي الجمال حتى يوم مماتي سرد )هولندي(     - 2016

 بلجيكا Uitgeveri(على الضفة األخرى من الرغبات سرد )مشترك/هولندي     -2016

 بلجيكا PEN-Vlaanderen   سرد ترجمة/تحرير     األماكن والكلمات        -2015

 الشارقة الهيئة العربية للمسرح لسادرون في الجنون مسرحا      -2015

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/حازم-كمال-الدين.jpg


)اإلصدار الثالث( لألدباء والكتاب العرب               (          2021دليل آفاق حرة )                     

67 
 

 األردن \رواية\مياه متصّحرة       2015

 الشارقة\مسرح الهيئة العربية للمسرح \بيت القصب       2015

 األردن\رواية- كاباريهت       2014

 الشارقة مسرح )مشترك( دائرة الثقافة واإلعالم املسرح والهوية       2013

 لبنان \ مسرح\ عند مرقد السيدة       2011

 بلجيكاBeefkacke publishing (رواية )هولندي -أورال       2010

 بلجيكاCactusbloem قصص ترجمة/تحرير\بلح رائع       2008

 بلجيكاCactusbloem رعر تحرير/تدقيق \إله قديم       2008

 بلجيكاCactusbloemرعر ترجمة/تحرير-حرير       2007

 (بلجيكا Woestijn ‘93 (مسرح )هولندي العدادة       -2000

 (بلجيكا Woestijn ‘93 (قصص )مشترك ضريح الصمت       -1993

  

 :في صيغة أخرى 

  بلجيكا  مسرحية )ترجمة للمؤلف ستيفان هرتمانس( مسرح الكاي مسرحية أنتيجون        2017

 يئة العربية للمسرح في مسرحن الهجائزة أفضل مؤلف مسرحي عربي. منحت الجائزة ع

 .2015كانون الثاني عام  13محمدالخامس يوم 

*** 
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 األديبة زهرة برياح

 )الجزائر(
بالجزائر ، خريجة معهد اللغة و األدب العربي بجامعة  1968سبتمبر  17من مواليد   زهرة برياح

نية في تخصصات مختلفة منها السانية وهران، متحصلة على عدة رهادات علمية تكوينية وتق

 .السينما، الكتابة املسرحية، التصوير الفوتوغرافي، اإلعالم اآللي ، وتصميم مواقع الواب

م بجريدة الجمهورية بمدينة وهران ثاني عاصمة للجزائر 1992التحقت بالعمل اإلعالمي في سنة 

 15القسم الثقافي ملدة  مسقط رأسها، أين ترأست بعد سنوات كصحفية محترفة، عدة أقسام منها

سنوات بإذاعة  3سنة الى جانب إررافها على النادي األدبي و حصة أدبية بعنوان" أوراق أدبية" ملدة 

وهران و حصة بصمات التي تتناول أعالم الجزائر ، و مازالت لحد اآلن تزاول مهنة الصحافة في 

 . الجزائر

صر الشقيقة على غرار مرافئ العشق البارد ، عيون عدة دواوين رعرية في الجزائر و دولة مصدر لها *

العشاق، اسمك فلسطين ، وهران ... أرويني من نبع حنانك ، و يوجد حاليا تحت الطبع كتاب بعنوان 

 . " " حرائر الجزائر .. قصة كفاح

في عيد الصحافة بالجزائر العاصمة . وسام أحسن  2000" فارس القلم" سنة : تحصلت على وسام*

حفي في املجال االعالم الثقافي املنظم من قبل النقابة الوطنية لنارري الكتب بالصالون قلم ص

 .2015. و وسام " فارس الجزائر" في طبعته الثامنة لسنة 2013الدولي للكتاب سنة 

كما فازت بجائزة أحسن مقال صحفي في مسابقة مهرجان املوسيقى و األغنية الوهرانية في طبعتها 

 . م 2011 الرابعة لسنة

 في عيد الصحافة / وهران 2000وسام " فارس القلم" سنة   :الجوائز و التكريمات*

جائزة أحسن مقال صحفي في مسابقة مهرجان املوسيقى و األغنية الوهرانية في طبعتها الرابعة لسنة 

 . م 2011

ة لنارري الكتب وسام أحسن قلم صحفي في املجال اإلعالم الثقافي املنظم من قبل النقابة الوطني

 .2015وسام " فارس الجزائر" في طبعته الثامنة لسنة \ .2013بالصالون الدولي للكتاب سنة 

*** 
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 أحمد مجذوب املبارك الشريفياألديب 

 )السودان(
 .م 1962الدامر  –والية نهر النيل  -امليالد السودان .قاص، وروائي، وناقد وكاتب صحفي سوداني  -

طالب دراسات عليا "جامعة  .م1986ب جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، وتخر ج عام درس بكلية اآلدا -

 باملراحل املتوسطة والثانوية بالسودان ."أم درمان اإلسالمية
ً
 .عمل معلما

 .كاتب صحفي، نشرت مقاالته بعدد من الصحف السودانية -

دانية. ، محرر صفحة عمود أسبوعي يحمل عنوان: )للجميع فقط( بصحيفة أخبار اليوم السو  -

املنتدى األدبي التي تنشر بصحيفة أخبار اليوم كل يوم سبت ُيقدم من خاللها قراءات نقدية 

معد ومقدم برامج )متعاون( بإذاعة أم درمان،  .متخصصة وأراء متنوعة تعني باألجناس األدبية

 .والتلفزيون القومي، وبتلفزيون عطبرة

 بإذن هللاكتب ومؤلفات ستصدر للكاتب الشريف*
ً
 ي قريبا

 (حاج سعيد( مجموعة قصص قصيرة. )تحت الطبع) -

. )تحت الطبع) -
ً
 (الوتد( مجموعة قصص قصيرة جدا

. )تحت الطبع -(
ً
 (عزم سبعيني( مجموعة قصص قصيرة جدا

 (عيون مؤذية( رواية تعالج أثر العيون والسحر على الفرد واألسرة واملجتمع. )تحت الطبع -(

 .ة( قصص سودانية وأخرى قراءات نقدي) -

 .قراءات نقدية( روايات سودانية)-

. جزء  -(
ً
 ()عربية 2)سودانية( جزء  1قراءات نقدية( قصص قصيرة جدا

*** 
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 السيد حسن لشاعر واإلعالميا

 )مصر(
 املدير العام للبرامج  املهنة : \(اسم الشهرة: )السيد حسن\ السيد محمد أحمد حسن  :  االسم

 (ج القاهرة 1986)  املؤهل العلمى: بكالوريس اإلعالم \بإذاعة جمهورية مصر العربيةالثقافية 

 )وحتى اآلن 1988تاريخ االلتحاق بالعمل اإلذاعي ) \(تقدير )جيد جدا مع مرتبة الشرف

 -حسن محمد -رارع إبراهيم الدسوقى 2العنوان : shassan1999@yahoo.com :بريد إليكترونى

 01279874707جوال  \مصر -جيزة –الهرم 

 :خبرات ثقافية وإعالمية

محاضر )من الخارج( بكلية اآلداب جامعة عين رمس قسم اإلعالم على مدى اثني عشر عاما بدءا من 

 2010وحتى   1998  عام

 2012-2011  بكلية اإلعالم باملعهد الكندي )الجامعة الكندية بالقاهرة(  محاضر )من الخارج(

واملشرف على الورش التدريبية لإللقاء واللغة  –العربية باتحاد كتاب مصر  رئيس لجنة حماية اللغة

 .والشعر بها

 مقرر رعبة رعر الفصحى باتحاد كتاب مصر \عضو سابق باللجنة العلمية باملجلس األعلى للثقافة

 (.بعنوان: )إيقاع مختلف  صاحب عمود صحفي أسبوعي بجريدة )املشهد( القاهرية

األمين العام  .مية بأمانة مؤتمر أدباء مصر ورئيس تحرير جريدة املؤتمررئيس اللجنة اإلعال 

رئاسة الديسك املركزي بمجلة "فكر وفن"  .رعر الفصحى وحماية اللغة العربية لعدة سنوات  ملؤتمر

إدارة تحرير مجلة "األوبرا"  )1999: 1996الصادرة عن وزارة الثقافة املصرية في الفترة ما بين ( 

 .)1999: 1996عن دار األوبرا املصرية ( الصادرة 

 :اإلصدارات األدبية*

 (اإللقاء فن املبدعين )مقاالت نظرية وتطبيقية في لغة اإلعالم-

 ()تأمالت في فن الحياة املعجزة ... ولكن من نفسك أنتتوقع -

ـــــــبوع  ديوان رـــــعري ) هناك- ــ  (مطـ
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ــــبو    يوان رـــــعري د\ وماذا سأرسم فوق املكان- ـــ ــ  ع.مطـ

ــــبوعة  أرعار للصغار \هيا نتعلم ونغني- ـــ  .مطــ

ــــبوع   ديوان رـــــعري  \ووددت أني ال أرى - ـــ ــ  .مطـ

ــــعري  \كي ال تختصر األحالم- ـــــــبوع   ديوان رـ ــ  .مطـ

ــــبوع   ديوان رـــــعري  \الطير بأحوالي أدرى - ـــ ــ  .مطـ

ـــــبوع   ن رـــــعري ديوا \ ملك ليس يفنى- ــ ــ  .مطـ

 .الطبع  رعرية تحت  مسرحية \األمير األسير-

 .تحت الطبع  ديوان رـــــعري \ بيني وبين هللا-

 :الجوائز األدبية*

حصل على عدد من الجوائز األدبية من بينها: جائزة الشاعر حسن عبد هللا القرش ي بالتعاون مع 

 .2015. وجائزة جمعية حماة اللغة العربية عام  2013بالقاهرة عام   مجمع اللغة العربية

 .2020وجائزة كتارا 

  *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)اإلصدار الثالث( لألدباء والكتاب العرب               (          2021دليل آفاق حرة )                     

72 
 

 

 الناقد والروائي حسين السكاف

 الدنمارك( \)العراق
 .ناقد وروائي عراقي مقيم في الدنمارك –حسين السكاف  *

 ."ئفعن روايته "وجوه لتمثال زا 2017حائز على جائزة كتارا للرواية العربية  *

 :صدر له *

 2007مثلث املوت" القاهرة  –رواية "كوبنهاغن _

 2014الكتاب النقدي "الرواية العراقية... صورة الوجع العراقي" بغداد -

 2015مسرحيتان" بغداد  –كتاب "طاقة الحب -

 .2015مثلث املوت" بيروت  –الطبعة الثانية من رواية "كوبنهاغن -

 2018ار كتارا د -رواية "وجوه لتمثال زائف" -

 2019املجموعة القصصية "بين الشيخ واملريد" عمان -

 2019دار كتارا  -الترجمة اإلنكليزية لرواية "وجوه لتمثال زائف" -

 2020املجموعة القصصية "ُمُدن" الكويت 

نشر له العديد من القصص القصيرة واملقاالت الصحفية والبحوث الفنية في مجال النقد الفني  *

 في العديد من الصحف العربية والعراقيةواألدبي 

له بعض الترجمات الفنية واألدبية من اللغة الدنماركية إلى العربية، وعلى وجه خصوص، حركة  *

 .الفن التشكيلي في أوربا خالل القرن العشرين

*** 
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 لقاص سيد عبد العال سيدا

 )مصر(
محاضر مركزي بالهيئة العامة   1969  / 10/  16ا / / قرية حمزاوى / مركز ملوى / املني  من مواليد

لقصور الثقافة قصر ثقافة ملوى وعضو مجلس إدارة نادى األدب بملوى يعمل بوظيفة / رئيس 

 2011حاصل على جائزة املركز األول فى القصة القصيرة عام /   قسم بمد رسة حمزاوى اإل عدادية

  .على مستوى فرع ثقافة املنيا

 قصة قصيرة تم 50أكثر من   لعربيةعماله القصصية في الصحف واملجالت املصرية وانشرت جميع أ

عبد  27نشرها فى الصحف رارك فى مؤتمر أدباء مصر الذى انعقد فى مدينة ررم الشيخ دورة رقم 

  2013/  1/ 20إلى  2013/  1/ 17الوهاب املسيرى فى الفترة من / 
ً
 نحو عقد ثقافى جديد أخيرا

 صلة على املركز األول فى القصةالحا (الخيط املقطوع)قصصية بعنوان مجموعة  :صدرت له*

  2014( مارس القصيرة ) جائزة املنيا لإلبداع

بجائزة املركز األول في النشر وفازت  2018وصدرت له مجموعة قصصية بعنوان موت آمال -

 قليمي فرع ثقافة املنيااإل

تقدير باملركز األول فى القصة القصيرة فى مؤتمر ) جائزة  وتم تكريمه فى هذا اليوم وتسليمه رهادة 

  .املنيا لإل بداع (

*** 
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 عصـام الغــزاليالشاعر 

 )مصر(
 22ولد يوم األربعاء    مولده : هو : عصام الدين محمد حسن الغزالي ، ارتهر باسم عصام الغزالي

: نشأ عصام نشأته .ي املنيرة العريق بالقاهرةم في ح 1954يناير  27املوافق   هـ 1373جماى األولى 

موهبته في كتابة  العربية ورعر الفصحى ، وقد ظهرت الغزالي في بيئة أدبية أثرت لديه حب اللغة

ا في النحو والتعبير والرياضيات    دراسته :.الشعر في سن مبكرة
ً
كان عصام الغزالي في دراسته متفوق

 .م1977تربية رعبة الرياضيات من جامعة عين رمس عام والتربية الفنية، تخرج من كلية ال

  :مؤلفاته

 ( ) األرعار الدينية والوطنية والتأمالت  بهجة الروح  ديوان رعر :-

 () األرعار االجتماعية وأرعار املناسبات  لحـن الوفـاء  ديوان رعر :-

 2020ني" في يوليه صدرا مًعا في كتاب واحد بعنوان "ديوان الغزالي الجزءان األول والثا-

 () أرعار الحب والغزل   عهود الصبا  ديوان رعر :-

 (قيسيات ) من وحي حكاية قيس وليلى  ديوان رعر :-

  2020صدرا مًعا في كتاب واحد بعنوان "ديوان الغزالي الجزءان الثالث والرابع" في أكتوبر  -

 (الـنـهـج ) مطولة دينية تحت الطبع  ديوان رعر :-

 ( ليت رعري ) أرعار منوعة تحت الطبع  ر :ديوان رع-

اإلصدار الثاني وهو \ 2018اإلصدار األول باللهجة العامية املصرية عام  \مخ الفيلسوف  مـسـرحـيـة :-

 ( 2019عام   النص األصلي باللغة العربية الفصحى

 تناول جديد لعلم العروض ) تحت الطبع(  دراسة أدبية :-

 نظرية النسبية تأمالت في  كتاب علمي :-

 لغة اللوجو بداية لتعلم الكمبيوتر  بحث تربوي :-

 الثواب والعقاب في سيكلوجية التعلم  بحث تربوي :-

*** 
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 الربيـع الغــزاليالشاعر 

 )مصر(
واسمه في رهادة امليالد محمد \هو الشاعر اإلسالمي الكبير الربيع الغزالي رض ي هللا عنه وأرضاه*

م بقرية زهور 1912ن مارس ولد الربيع الغزالي يوم األحد العارر م   : مولده\حسن علي غزالة

 . م2006التابعة ملركز الدلنجات بمحافظة البحيرة ، وتوفي يوم األحد الثالث من سبتمبر األمراء

عاما بدءا  40تخرج الربيع الغزالي من كلية اآلداب ، وعمل بالصحافة ملدة : دراسته وحياته الوظيفية*

ة كوكب الشرق ثم جريدة الوفد املصري ثم مجلة الهالل ثم جريدة األهرام حتى أحيل من جريد

 . 1972للتقاعد عام 

 : أنشطته األدبية

رارك الربيع الغزالي . 1964حتى  1954أصدر الربيع الغزالي مجلة صوت العروبة ورأس تحريرها من 

 . في تأسيس اتحاد الكتاب املصري 

 .2004يونيه  12ر الربيع الغزالي بتسليمه درع الريادة في كرمت نقابة الصحفيين الشاع

  :مؤلفاته*

، وفيض  1932، وفوح املسك  1930أزاهير الربيع   أصدر الربيع الغزالي خمسة دواوين رعر هي :

، وله أرعار كثيرة أخرى لم تصدر في دواوين  1935، وروح األثير  1934، ورجع الصدى  1933السنا 

 .العربية واإلسالمية الكثير من أرعاره ، ونشرت املجالت

كتب الربيع الغزالي دراسات عن العديد من الكتب األدبية ، مثل "قصر على النيل" لثروت أباظة ، 

و"محمد في طفولته وصباه" ملحمد روكت التوني ، ودراسات عن دواوين سعد دعبيس وطاهر 

 . زمخشري ومحمد سرور صبان وغيرهم

ار النقاد دراسات متعددة عن الربيع الغزالي ، منهم : عبد العزيز ررف ، كتب كب :دراسات عنه*

 2004ومحمد عبد املنعم خفاجى ، وأنور الجندي ، ومحمد مصطفى حافظ ، وأجيزت عنه عام 

 .رسالة ماجستير بجامعة األزهر بعنوان "الربيع الغزالي حياته ورعره" للدكتور محمد علي ضرار

*** 
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 درسامي أبوباألديب 

 )مصر(
غة العربية وآدابها في مصر والسعودية .م1975يناير  3وكاتب مصري ، ولد في   راعر

 
ل م ل   

ّ
 .ُمعل

عضو االتحاد الدولي  .عضو مؤسس بنادي أدب مطوبس، كفرالشيخ .عضو نقابة املعلمين املصرية _

 .للغة العربية. _ عضو الهيئة اإلدارية للبيت الثقافي العربي في الهند

 :له صدر *

يل( ديوان رعر، فائز في مسابقة رعر الفصحى التي أجراها مركز عماد قطري لإلبداع ) _
 
 من ل

ٌ
ساعة

 .، وتم تكريمه باملجلس األعلى للثقافة في القاهرة2015والتنمية الثقافية 

ة( ديوان رعر،القاهرة ) _ مير 
 
 أ
ُ
يف

 
 .م2018ط

 .له ديوانان تحت الطبع، وتجارب قصصية بعضها منشور  _

 .له مقاالت منشورة تتناول موضوعات تراثية وقضايا عامة _

شرت قصائُده في العديد من الدوريات الكبرى في أكثر من عشرين دولة عربية وأجنبية _
ُ
 .ن

غات أجنبية _
ُ
 .نشرت بعض أعماله بل

ل عدًدا من قصائده في لقاءات تليفزيونية وإذاعية _ ج   .س 

ْت دراسات وقر  _ ر  ش 
ُ
بْت ون ت 

ُ
مت عنه حلقتان من ك ّد 

ُ
اءات نقدية عديدة في إنتاجه الشعري، كما ق

 .برنامج )أوراق لها قلوب( على البرنامج الثقافي باإلذاعة املصرية

بل العديد من املؤسسات الثقافية واإلعالمية املصرية والعربية  .تم تكريُمه من ق 

*** 
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 نسرين ياسين بلوطاألديبة 

 )لبنان(
تخرجت من جامعة أتاوا الكندية سنة  \راعرة وروائية لبنانية\، بيروت1978موز آب ت 3)مواليد 

هاجرت إلى كندا فترة وكتبت في عدة مجالت وجرائد اغترابية مثل جريدة املهاجر واملغترب  \2002

 . عضو في اتحاد الكتاب اللبنانيين في لبنان.2003وغيرها. عادت إلى لبنان عام 

 

 :دواوين لها من الشعر ثالث*

 ،2010عام  -لبنان \أرجوان الشاطئ-

 ،2011الجزائر عام  \رؤيا في بحر الشوق -

 .2013 \مهربة كلماتي إليك-

 

 :الروايات والقصص القصيرة إصدارات*

 رواية بعنوان مساؤك ألم-

 رواية الخطيئة -

 .رواية سرير الغجري -

. 1993ها رابطة البلياد في لبنان عن عام فائزة بالجائزة األولى عن كل مدارس لبنان في مسابقة نظمت*

 وارترك فيها ما يقارب املئة وستون مدرسة رسمية وخاصة.

 وتم تكريمها في حفل خاص في مسرح ذوق مصبح في بيروت.  -

*** 
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 محمد كمال نصار محمداألديب 

 )مصر(
جامعة  التخصص : تربية فنية  ،  املؤهل : بكالوريوس تربية نوعية. م1974/  8/  7  تاريخ امليالد :

دخلت  ،نشأت في قرية الدروتين التابعة ملركز نبروه بمحافظة الدقهلية.  1996  املنصورة ... مايو  :

للتربية   وقد عملت معلما .الجامعة من خالل كلية التربية النوعية باملنصورة قسم التربية الفنية

م . كاتب ذو رؤية  2020وحتى اآلن  1996الجامعة سنة الفنية بإدارة نبروه التعليمية منذ التخرج من 

 (  املتنوعة  ناقدة : فنية و سياسية وتربوية واجتماعية ) مجموعة من املقاالت

 :*اإلصدارات

 . م2010ديوان رعر : عثرة قلب -

 . م2013  يونيه  قصيدة بقوة وإيمان ..-

 . م2014ديوان رعر بالعامية : آه يا بلدي -

 . م2016ت نفس حاملة ...مارس كتاب : تأمال -

،   ، رحلة غراب  كاتب قصة قصيرة :أحاسيس مبعثرة ، وروايات : نعمة واملحروس ، هي والقطار-

 ترعة حنين

 . م2016ديوان رعر : أنا الوطن ..يونيه -

 . م2016كتاب نبض الضمير .... يوليو =

 0 1095670611     /   ت           دقهلية –نبروه  –الدروتين  العنوان:*

  

*** 

  

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/محمد-كمال.jpg


)اإلصدار الثالث( لألدباء والكتاب العرب               (          2021دليل آفاق حرة )                     

79 
 

 

 . لشاعرة جيس ي)ياسمين ( سوبرها

 )لبنان(
ولدت في بيروت ،عارت في كسروان وتعلمت لدى راهبات الفرنسيسكان، ونالت رهادة في الفلسفة 

عملت في مجال الصحافة ، أقامت مقابالت ومواضيع  .واللغات من جامعة الروح القدس الكسليك

 .لى العربيةإنكليزية ترجمة املقاالت من الفرنسية واإل  وفيعدة تتعلق باملرأة والجمال ، 

وفي اإلعالم راركت في برامج عدة في إذاعة لبنان ومسلسالت اذاعية .وفي صوت لبنان كان لها برامج 

كما وعملت في اإلدارة العامة والترجمة لثالث لغات وفي تنظيم الحفالت على . عدة منها برنامج تلستار

 .ن والخارجأنواعها في لبنا

 بلقب سيدة اإلبداع وصاحبة الجرأةلقبت بالشاعرة الساحرة ، املبدعة رعرا ورقة وطيب إحساس، و 

  .الراقية وراعرة الحب بامتياز

 

 :من منشوراتها*

 كتاب بعنوان " "ومذهبي...الحب ". -

 ." "أصلي ...الحب"  بعنوان ٢٠١٩كتاب ثان -

 . " ت...الحبكتاب ثالث قيد اإلنشاء بعنوان " "أدمن-

 jsoubra12@gmail.com : بريد الكتروني

 0096176552301موبايل : 

*** 
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 حازم أحمد السيد جلهوماألديب 

 )مصر(
 زوير/ ربين الكوم / املنوفية / مصر :العنوان 1/2/1974 :تاريخ امليالد

 :البريد اإللكتروني

  hazem_galhom@yahoo.com 

                                               01001361973 

 اآلداب، في ماجستير \1995ليسانس في اآلداب، كلية اآلداب، جامعة املنوفية، مصر،   :املؤهالت

 ( تخصصاللغويات،التخصص الدقيقعلم املعاجم2008كليةاآلداب، جامعة املنوفية، مصر)

 ص الدقيق علم املعاجم(تخصصاللغويات،التخص2013دكتوراه،كلية اآلداب، جامعة بنها، مصر)

 :التدرج الوظيفي

 -1998مدرس لغة انجليزية، قسم اللغة االنجليزية، كلية اآلداب، جامعة املنوفية، أغسطس     -

لسانيات، قسم اللغة االنجليزية، كليةاآلداب، جامعة دمنهور، أغسطس  مدرس \2014أغسطس 

كليةاآلداب، جامعة املنوفية، منذ لغويات، قسم اللغة االنجليزية، س مدر \2015أغسطس  -2014

 .حتى تاريخه  2015أغسطس

 كلية اآلداب، جامعة املنوفية، مصر :عنوان العمل

عضو املكتب الدائم  -عضو نادي القصة بالقاهرة  \عضو اتحاد كتاب مصر بالقاهرة-:عضويات

تاب األفروأسيوية بالقاهرة
ُ
 .ملنظمة الك

 مؤلفات*

 .2007القاهرة.  .ألوروبية واللغة العربيةكلمات لها تاريخ في اللغات ا-

 .2016نسخة عربية وأخرى إنجليزية(. القاهرة  -مسرحية )آيا بوذا ال تحزن ) -

، القاهرة -
ً
 .2016مــن رــهــداء وجــنــود مــصــر: قـرية زويــر أنـموذجا

 .2017أبراج الصمت الزرادرتية، مجموعة قصصية، القاهرة -

 .2017صصية، القاهرة،الصابئة، مجموعة ق-
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 .2017مجموعة قصصية، القاهرة  -على ضفاف الجانج-

 .2017مجموعة قصصية، القاهرة  -أنا أخوكم إبليس-

 .2017مجموعة قصصية، القاهرة  -بوالق التكرور-

سك، مجموعة قصصية، القاهرة - ورمان 
ُ
راسوة تهز م ن فر الس 

 
 .2017ك

 .2017في وادي رعيب مجموعة قصصية، القاهرة-

 .2017مجموعة قصصية، القاهرة، -املاموني-

 انتحار حلموس، مجموعة قصصية تحت الطبع-

 زنابق اللوتس في كفر طنبدي مجموعة قصصية تحت الطبع-

 موسوعة رهب الدهر، تحت الطبع-

 :أعمال مترجمة من اللغة العربية إلى اإلنجليزية*

1-History of science. Mahmoud Ahmed Ewaida.  Cairo 2011. 

2-Meditations on the vast universe. Mahmoud Ahmed Ewaida. Cairo: 2011. 

3-Miracles in the universe. Mahmoud Ahmed Ewaida.  Cairo: 2011. 

4-Properties of matter. Mahmoud Ahmed Ewaida. Cairo: 2011. 

*** 
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 نعمة محمد الفيتورياألديبة 

 )ليبيا(
الوظيفة :مترجمة ومنسقة  \85/86بنغازي -جامعة قاريونس-ليسانس لغة إنجليزية 9.12.1961

 مترجمة قانونية معتمدة من محكمة رمال بنغازي  \عالقات عامة ..كاتبة

 : دراسات نقدية لكتاباتي*

 د. جمال مرس ي دراسة نقدية حول ديوان أنات ذاتي-1

 الشاعر أ. الكيالني عون عن قصائد قصيرة-2

 الشاعر والقاص أ .مصطفى جمعة عن "ناسكة في محراب حبك" و "غربة الزحام" وغيرها -3

 "الصحفي أ. محمود النقناق عن "مجاز -4

 مقاربة عن ديوان عنفوان بقلم د.زياد علي _5

 2020فبراير  11بتاريخ  223جريدة الصباح العدد 

 لعباديقراءة عن ديوان عنفوان و تقاسيم امرأة بقلم أ. مشعل ا _5

 :إصدارات*

 2018ديوان "أنات ذاتي" يناير -

 2019ديوان "عنفوان" مصر  -

 2020ديوان "تقاسيم امرأة" مصر يناير -

 "نجمخطوط مجموعة قصصية "يوميات س -

الفرنسية أ. \"األنجليزية أ. إبراهيم النجمي "ليبيا.\ليةترجمت بعض نصوص ي للغات التا :ترجمات*

األمازيغية )ضمن كتاب الديوان الشعري \االملانية"ة روبنسون "كنداو سار "أطلس حاضر "املغرب

 "الشمال أفريقي والصحراء ( للكاتب أ. مازيغ يدر "الجزء الثاني

*** 
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 رجب لقي شحاتالشاعر 

 )مصر(
املؤهل ليسانس اآلداب /قسم اللغة العربية/جامعة املنيا  ..من محافظة املنيا  راعر مصري معاصر

.. ٢٠٠٢ي أدب املنيا عدة دورات... رارك بالعديد من دورات مؤتمر أدباء مصر :املنياترأس ناد١٩٨٢

 ٢٠٢٠..بورسعيد ٢٠١٦.. املنيا ٢٠١٥...أسوان ٢٠١١ررم الشيخ 

نشر جل  ١٩٨٢كما رارك في كل موتمرات إقليم وسط الصعيد الثقافي بدأ مسيرته األدبية عام 

 .والتلفزيون  أعماله بالصحف واملجالت األدبية واإلذاعة

  

 :له أربعة دواوين مببوعةمنها ثالثة فصحى

 ...٨٩قطرات الدم والعسل -

فر -   ٢٠٠٢س 

 (٢٠١٥ماذا تبقى -

 ٢٠١٨ديوان عامية)حبة غناوي للوجع(  -

*** 
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 الدكتور/ أيمن حماد

 )مصر(
 ٢٢/١١/١٩٧٣امليالد: تاريخ  -اللغة األم: العربية- الجنسية: مصري -االسم: أيمن عبدهللا حماد حماد-

 املوقف من التجنيد: إعفاء نهائي- الحالة االجتماعية: متزوج -محل امليالد: محافظة القليوبية-

 محافظة الجيزة-الهرم–فيصل -محل اإلقامة: رارع العشرين-

 :ثانًيا: لالتصال واملراسلة

 Ayman Hammad.facebook.com:الفيس بوك-

 01007496617الواتس آب: -

 01110762575-01007496617لهاتف:رقم ا-

 hmad8080@hotmail.com :البريد اإللكتروني-

: الدرجات العلمية
ً
 :ثالثا

بمرتبة الشرف (« ٢٠٠٠-١٩٥٢االغتراب في الرواية املصرية املعاصرة ): »٢٠١٨الدكتوراه -

كلية دار (١٩٦٧-١٩٥٢تأثير التراث الشعبي في املسرح النثري في مصر ):»٢٠٠٦املاجستير و األولى،

 .«جيد»م: اللغة العربية وآدابها والعلوم اإلسالمية بتقدير ١٩٩٥الليسانس .العلوم، جامعة القاهرة

 :الكتب واألبحاث واملقاالت املنشورة*

 ()دراسة١٣تأثير التراث الشعبي في املسرح العربي، مجلة الثقافة الشعبية، البحرين، العدد -

 ()دراسة١٩لشعبية، مجلة الثقافة الشعبية، البحرين، العدد املظاهر الدرامية لفنون الفرجة ا -

 (األحالم والكوابيس في ثالث روايات مصرية، جريدة الجمهورية)دراسة -

 (األسطورة حبر اإلبداع الشعبي، جريدة الجمهورية)دراسة -

 (بذرة األدب القومي في مصر، جريدة الجمهورية)دراسة ١٩ثورة -

 (ي أفريقيا، جريدة الجمهورية )مقالةمصر تمد جذور الثقافة ف -

 (أبو الفنون يحتضر في غياب الكبار، جريدة الجمهورية)تحقيق -

 (مْن يحمي تاريخ مصر، جريدة الجمهورية)مقالة -
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سنوات،جريدة الجمهورية )حوار مع د.  10مليار دوالر خسائر اقتصاديات الثقافة بمصر في  50 -

 )سبقزينعبد الهادي رئيس دار الكتب األ 

 )من وجهة نظر النقاد واملثقفين، جريدة الجمهورية)تحقيق 2018ثقافة  -

 ةبين الشخصية الروائية والشخصية املغتربة، مجلة الثقافة الجديدة، القاهر  -

بناء القصيدة في رعر محمد الشحات، ديوان "سيعود من بلد بعيد نموذًجا"، دراسة منشورة  -

 .جربة الشعرية عند محمد الشحاتضمن كتاب "املرايا النقدية" الت

 (مستويات االغتراب في رعر محمد الشحات )دراسة منشورة بمجلة الثقافة الجديدة املصرية -

 :كتب مببوعة*

 .٢٠٢٠، األردن، « م٢٠٠٠-١٩٥٢»االغتراب في الرواية املصرية -

 :تحت الببع*

 (.)كتاب تحت الطبع« م١٩٦٧-١٩٥٢»املسرح والتراث الشعبي في مصر -

 )السمات الفنية لبناء قصيدة ما بعد السبعينيات بمصر )تحت الطبع-

 :الكريمات والجوائز*

 .٢٠٠٧جائزة التفوق الصحفي من نقابة الصحفيين  -

 .٢٠٠٧درع مؤسسة دار التحرير ورهادة تقدير للتفوق  -

 .٢٠١١جائزة كتاب الجمهورية في النقد األدبي )املركز األول(  -

 .٢٠١٨صحفي من نقابة الصحفيين جائزة التفوق ال -

*** 
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 محمد عبد الخضر صالل أبو زمام العظماوي األديب 

 العراق()
ــــــد : \االســـــــــــــــــم األدبي: محمد الحسيناوي  ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــس األدبي\  14/4/1964التولــ ـــ ـــــ اعالمي وكاتب  :الجنــ

بكالوريوس تاريخ /الجامعة  :التحصيل الدراســــــــي \      07801239565:قم الهاتفر  \ مسرحي

   :moh960@gmail.comالبريد االلكتروني \املستنصرية

اد عضو اتح\نائب رئيس الرابطة العربية لآلداب والثقافة \عضو اتحاد األدباء والكتاب العراقيين -

رئيس تحرير مجلة الرواق  \محرر الصفحة الثقافية في صحيفة عكد الهوى \االذاعيين واالعالميين 

 عضو اتحاد األدباء الدولي  \األدبية

  :بعض املؤلفات*

  مسرحية ادم -1

 مسرحية األرض -2

 مسرحية املهرج-3

 مسرحية القدس في القلب -4

 مسرحية السارق -5

 مسرحية املتهم-6

 عاد الغائب مسرحية -7

 مسرحية الحرية-8

  :الكتب املببوعة *

 –والطبعة الثانية مصر  \سوريا–مسرحية )هروب نحو األفق( الطبعة األولى -

 والطبعة الثانية مصر  \سوريا –مسرحية )إخالص املوت املبكر( الطبعة األولى -

 مصر والطبعة الثانية  \سوريا –مسرحية )االرنب ملك الغابة( الطبعة األولى -

 سوريا  -مسرحية )اللعب خلف القضبان( الطبعة األولى -

mailto:moh960@gmail.com
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  2020مسرحية اللعنة -

 مسرحية كنت ذات يوم مونودراما -

 (قصة قصيرة) جسر الزيتون -

 مسرحية )حكومة العم صالح( تحت الطبع-

 مسرحية )قطط امللك( مسودات-

 مسرحية )الساعات األخيرة( مسودات-

 دات مسرحية )مملكة األحراش( مسو -

 مسرحية حصار الرئيس مسودات-

 رواية )صقر الجنوب( مسودات-

 رواية طريق الحق /مسودات-

 

 لسيناريوهاتا 

 سيناريو فيلم قصير )سموم قاتلة( فاز بمسابقات كثيرة-

 (سيناريو فيلم قصير )الطبيب-

 (سيناريو فيلم قصير )الحرب-

 (سيناريو فيلم قصير )االبن العاق-

 2020برة ملسابقة مؤسسة النور للثقافة واالعالم الدورة السابعة فوز نص مسرحي املق*

 2018فوز مسرحية املهرج في الشارقة ضمن فرقة اململكة العربية السعودية *

 *** 
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 الشاعر حسام الزعبي

 )سوريا(
حسام الزعبي إعالمي وكاتب سوري مقيم في دولة اإلمارات العربية املتحدة ويعمل في حكومة -

  .صحيفة الرؤية اإلماراتية والخليجبدأ مسيرته األدبية من خالل كتابة مقال دوري في  \الشارقة

 ول في مهرجان النارئة السينمائيوحصد جائزة املركز األ  2009كتب أول فيلم سينمائي في عام 

  .بالشارقة

 

  :صدر له*

 وين رعرية دوا ةثم صدر له أربع،ي األردن \قناديل وأحالم  2013أول ديوان في -

  ٢٠١٩عام  (خيمة في الخاصرة)كما صدر له رواية -

  ٢٠١٩وكتاب كيف تقتل زوجتك الذي حصد أكثر كتاب مبيعا في معرض الجزائر الدولي للكتاب -

 األردن\كما صدر لها كتاب نصوص صرخة وطن وحديثا صدر له كتاب أحالم في ووهان -

 *** 
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 الدكتور محمد حمدان بن جرش

 )اإلمارات العربية املتحدة(
مدير عام املدينة الجامعية \2012 – 2009مدير عام مسارح الشارقة  \دكتوراة في العلوم الثقافية

 2004 – 2003حاصل على جائزة املوظف املتميز في حكومة الشارقة \2015 – 2012بالشارقة 

حاصل على جائزة الشارقة \2006خريج الدفعة األولى من برنامج تطوير إلعداد القادة الشباب 

 2019حاصل على جائزة رارد للتفوق العلمي \2015للعمل التطوعي عن فئة الثقافة و اآلداب 

 " رئيس مجلس أمناء جائزة مليحة األدبية " ذاكرة مكان*

عضو في اللجنة العليا املنظمة للبرنامج الوطني للقادة الشباب "ذخر" في دورته الخامسة ومستشار *

حتى  2017نائب رئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية منذ عام \2015ي البرنامج تربوي ف

عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات، األمين العام التحاد كتاب وأدباء اإلمارات  \تاريخه

 .حتى تاريخه 2018منذ عام 

  :مؤلفاته*

 2004دليل اإلداري الناجح -

 2014نوافذ -

 2015ة رؤى ثقافي-

 2017آخر برميل نفط -

 2017محكمة الحيوان -

 2018أحالم -

 (. 2017 – 1971التنمية الثقافية في دولة اإلمارات العربية املتحدة من التكون إلى التمكن ) -

*** 
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 الهنوف محمدالشاعرة 

 )اإلمارات(
نائب رئيس اتحاد كتاب و  -.عربنائب األمين العام لالتحاد العام لألدباء والكتاب ال \راعرة إماراتية

 .أدباء اإلمارات

ماجستير في الترجمة التحريرية .بكالوريوس آداب لغة انجليزية من جامعة اإلمارات: التخصص العلمي

 .من جامعة )سانت جوزيف( فرع دبي

 :اإلصدارات األدبية*

 . ديوان سماوات -

 . ديوان جدران -

 .ديوان ريح يوسف -

 .اليابان كتاب : الطريق إلى -

 .ة(لوان.) ترجمة مشتركأ: رموع ذات  ترجمة ديوان -

*** 
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 مالك يوسف سلبان العظماوي األديب 

 )العراق(
محافظة  –السكن الحالي: الناصرية \1960/  7/ 20تاريخ امليالد:   \ اسم الشهرة: مالك العظماوي 

أدب  –العلمي: دكتوراه آداب  التحصيل \07800514166رقم الهاتف:  \جمهورية العراق –ذي قار 

عضو  \(يعمل االن املديرالتنفيذي لجريدة )الجماهيراليوم -املهنة: كاتب ومؤلف واعالمي \انجليزي 

 .عضواتحاد االذاعيين والتلفزيونيين .اتحاد االدباء والكتاب العراقيين

كمل دراسته االبتدائية ولد االديب مالك العظماوي في مدينة الناصرية / العراق ونشأ وترعرع فيها، أ

واملتوسطة واالعدادية ومن ثم أكمل دراسته الجامعية فالدراسات العليا اذ اختص باألدب 

االنجليزي. بدأ كتابة الشعر الشعبي منذ صباه في الدراسة املتوسطة، وبعد اكمال الدراسة 

م اتجه نحو كتابة املتوسطة اتجه نحو املسرح اذ وجد فيه ضالته، فعمل ممثال ومؤلفا ومخرجا، ث

 :الشعر الفصيح والتأليف، وله عدة مؤلفات نذكر منها

اك مثل مسرحية ) من مشاكل كتب عددا من املسرحيات للمسرح املدرس ي آنذ 1977في العام -

اعد مسرحية )الحّمال( عن قصة قصيرة  1978( ومسرحية ) دعوة غيرمباررة ( وفي العام الحياة

 . ذات االسم لإلستاد حسب هللا يحيى تحمل

الف كتاب )املخفي واملكشوف في هذه الظروف( وهومخطوط لم يطبع اذ كان يختص  1996في العام -

 باألمورالسياسية

 ) صدرله ديوان )رمزالعذوبة 2000في العام  -

  .لبنان كتاب )العشيرة بين الشريعة والقانون(صدر في  2014في  -

 يات التي تواجه املرأة في العصرالحديث( بغداد كتاب )التحدفي  صدر 2016في العام -

 .)رحلتي مع االبتالء(  2018في العام -

  .ايران كتاب )أوراق تستيقظ من جديد .. ومسرحية الحمال(في  صدر  2019في العام -

 .صدرت الطبعة الثانية لكتابه )رحلتي مع االبتالء( العراق 2019ا لعام  في -

 (لى )الرثاء االخيركتب روايته االو  2020في العام  -
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 ياد خضير عبد الحسيناألديب أ

 )العراق(
أياد خضير ألشمري قاص وروائي وناقد ولد في محافظة ذي  \اسم الشهرة / أياد خضير فيس بوك 

مسؤول  \عضو االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق / ذي قار• 1954قار / الناصرية عام 

 مين سر النقابة الوطنية فرع ذي قارأ \ية لآلداب والثقافةالعالقات العامة للرابطة العرب

عن بحثه املقدم الى الكلية املفتوحة...  2017نال الطالب أثير ريسان حسن رهادة البكالوريوس عام *

 آليات السرد في روايتي تداخل الحواس . ــ 

 ا. ــ مع رهادة تقديرية منتدى املثقفين في أمريك 2015قلد وسام الثقافة لعام *

 مؤسسة األهرام الثقافية 2016 قلد وسام الثقافة لعام *

 جريدة الجماهير اليوم . ـــ  2016قلد وسام اإلبداع لعام  *

 ـ  .2015الفوز ــ فازه باملرتبة األولى في القصة القصيرة )دورة السياب ( لعام *

 . ــ 2015مريكا فاز باملرتبة األولى بالنقد االدبي في اتحاد األدباء الدولي في أ-

فاز باملرتبة الخامسة في أدب رصين للقصة القصيرة الرابطة العربية لآلداب والثقافة فرع بغداد -

 . ــ 2016 لعام 

. 2016مضة عن قصته ) الوارث ( فاز باملرتبة الخامسة في منتدى القصة القصيرة جدا والقصة والو -

  . ــ 2017بان ( مجلة األدب والفنون رهر آب فاز املرتبة األولى بالقصة القصيرة ) ثوب الثع-

  .2017فاز باملرتبة األولى بالقصة القصيرة ) إرهاصات التعب ( مجلة اآلداب والفنون رهر أيلول -

 ) وفــاء( -
ً
لعام  ٢٤في املركز الخامس بمسابقة روائع االقالم العدد      فوز القصه القصيره جدا

 ف٢٠١٨
ً
 ي العراق . رابطة القصة القصيرة جدا

  ٢٠١٨أكاديمية السالم في أملانيا منحته رهادة الدكتوراه الفخرية -

فوز القصة القصيرة درس لن أنساه باملركز االول مجلة اآلداب والفنون االلكترونية والورقية -

٢٠١٨/١٢/٢٢  
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 املؤلفات :ـ •

  2010قصص قصيرة ) النهايات ( سوريا  -1

 . 2012( بغــداد رواية ) األجنحة البيضاء  -2

 .2014رواية ) ارراقات لن تغيب ( مصر  -3

 5. 2015رواية ) تداخل الحواس ( دار ألجواهري  -4 

 2016.رة بعنوان )دائرة األوهام (قصص قصي -5

 . 2017كتاب )نافذة على فضاءات الحكاية ( قصة ورواية عن بغداد -6 

 ــ  2018رواية )أوجاع السنين ( عن دار أمل الجديدة عام -7

 املخبوطات:*

 ( مخطوطة . ــ  نين الخراب أرواية ) -

 كتاب ) إضاءات في النقد االدبي ــ رعر ( الجزء الثالث قيد النشر . ــ -

 قصة ورواية قيد النشر .  كتاب ) نافذة على فضاءات الحكاية الجز ء الثاني ( -

  ٢٠١٩ام الناقد حسن البص كتبهياد خضير (أقراءات في قصص  كتاب )  -

  مجموعة قصص قصيرة ) دوامة الوجود (قيد النشر  -

 مجموعة قصص قصيرة ) أزمنة مهشمة ( قيد النشر. -

 )أحالم ضائعةمع) قرابين الثلج ( قيد النشر. ــ ق مجموعة قصص قصيرة -
ً
 .صص قصيرة جدا

 للغة التركمانية. ـــ )ومضات رعرية ( قيد النشر. ـــ ترجمة بعض قصصه الى اللغة االنكليزية والى ا-

*** 

 

 

 

 

 

 

 



)اإلصدار الثالث( لألدباء والكتاب العرب               (          2021دليل آفاق حرة )                     

94 
 

 

 عناية حسن أخضراألديبة 

 )لبنان(
  " كاتبة وأديبة، باحثة وراعرة لبنانية ، ولدت وترعرعت في بلدة "الخرايب " جنوب لبنان " جبل عامل

لقبت ب " خضراء عامل " نسبة لجبل عامل منبت العلماء والفقهاء وكانت الوحيدة التي حملت هذا 

وتمّيزت بقلم جريء حر  ،عناية بصدق الكلمة وحرية التعبيرإمتازت الكاتبة ..تي إرتهرت بهاللقب وال

 .. فنالت ثقة قرائها وجميع معارفها وكانت املستودع اآلمن لحفظ اسرارهم وحل الكثير من مشكالتهم

 .. ّيةمرردة اجتماعية لها الكلمة املسموعة في مجالي حقوق املرأة وحقوق الطفل، والحياة األسر 

والدها  .رئيسة منتدى الضاد اللبناني الثقافي. رئيسة لجنة املواهب األدبّية " نادي الفجر الثقافي

 "" حكي العيون   الشاعر الكبير "حسون األخضر " صاحب ديوان " الريشة الحمراء " ورواية رعرية

 

  ..إصداراتها*

 "كتاب " الجنين النوراني وقوت األرواح-

 " خفايا وأسرار-"

 " إرادة املرأة وقوة الرجل -"

 " آله الكون وحقيقة اإلنسان-"

 " نفحات روحية- "

 " نصائح امرأة في آذان الرجال"-

 " سندباديات األرز والتخيل -"

 "جنوبية من أرض العطاء -"

 "مجموعة رعرية " ماسة الشرق -

 "مجموعة رعرية " طيف الشتاء-

 " فضاءات نقدية -"
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  :مخبوطات قيد البباعة*

 .وغيرها. بين الثأر واإليثار\ نسيمات الربيع \ عند منعطف الرجوع \ اإلنسان بين اإليمان واإلحسان

رون والباحثون واألدباء والنقاد *
ّ
ها و تناول أعمالها املفك  رعاٍرهاأوضّمت كتبهم الكثير من نصوص 

م في حّقها وفكرها ما يزيد عن األلف قصيدة واكثر، وكما وقد خّصصت  ظ 
ُ
كتب لها تحمل إسمها ون

 ( خضرأد في العناية الى األديبة عناية منها ديوان الشاعر املحامي وائل عادل تحت عنوان . ) قصائ

ت نصوصا من اعمالها األدبيوالكثير من الكتب التي تضّمنت سيرتها الذاتية و 
 
 ة.تناول

*** 
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 األديب عبد السادة خلف غفلة يعقوب

 )العراق(
بكالوريوس  / البصرة1961مواليد/ الفاو \راعر وكاتب وإعالمي \االسم الفني //عبد السادة البصري  

 املسرح، ،الرواية في أبواب/ الشعر،النقد، يكتب(أوالد،بنتان 3متزوج وعنده)  \فنون جميلة/ مسرح

عضو اتحاد \قعضو املجلس املركزي لالتحاد العام لألدباء والكتاب في العرا(. واإلعالم الصحافة

عضو اتحاد اإلذاعيين \للصحفيين العراقيين  عضو النقابة الوطنية\األدباء والكتاب العرب

 رئيس ملتقى جيكور الثقافي \عضو نقابة الفنانين في العراق\والتلفزيونيين في العراق

 صدرت له الكتب التالية:*

 2004وأعيد طبعها مرة ثانية 1998ـ الش يء لنا /رعر /عّمان /1

 2002وأعيد طبعها في غزة عام 2000رعر/ البصرة /  تضاريس / ـ2

 / طبعة محدودة 2008ـ أصفى من البياض / رعر/ البصرة/ 3

 2012/ ـ هكذا دائما / رعر /دمشق ـ  4

 / رعر /بغداد  5
ً
 2015ـ لم أستعر وجها

 .،،، طبعة محدودة2015ـ املعنّي أكثر مّني / رعر / املغرب /  6

 2016ر مني / رعر / القاهرة ، دمشق، بابل ـ املعنّي أكث 7

 / السويد  2018البياض / رعر /  ـ أصفى من 8

 ــ غرقى ...ويقتلنا الظمأ / رعر / بغداد 9

 ــ على مقربة منكم / قراءات في الشعر والسرد واملسرح ــ نقد / دمشق10

 ) ال .. كما نريد ( رعر  -11
ً
 . دمشق–سيصدر له قريبا

 ـتحت الببع:*

 عزف جنوبي لنايات رمالية /قراءة نقدية في الشعر الكردي املعاصر/ مديرية الثقافة الكردية ــ  ـ1

لديه العديد من املخطوطات ) دواوين رعرية / كتب نقدية في الشعر العراقي املعاصر، القصة 

 )والرواية،األدب السرياني/ مسرحيات / رواية )مخطوطة
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/ وحاليا قيد التحضير   في إيران وتأثيراتها في رعره   وجيانوقشت رسالة ماجستير حول السسيول-

 .أيضا في إيران رى حول تأثيرات البيئة في رعرهملناقشة رسالة ماجستير أخ

*** 
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 د. ريمه عبد اإلله الخانياألديبة 

 )سوريا(

omferas@gmail.com 
إجازة لغة عربية من جامعة الحياة MCSE.اتدور –هندسة ربكات وصيانة : التعليم األكاديمي

 من جامعة الحياة الجديدة 2014دكتوراه في األدب  .ودراسات عليا

 :جانبا من الكتب التي تجاوزت الثالثين

 قصص قصيرة مقتطفات أدبيه ودينيه-تجارب من الحياة -

 مصر-دار اكتب -باب الخزانة -

 قوس قزح:الفلسطينيينمجموعة قصصيه مشتركه صادرة عن اتحاد الكتاب -

  -.مجموعه قصصيه : قلم بلون الطيف-

 دمشق\ مجموعة قصصية : النوم في دوائر الفراغ-

 مجموعة قصصية أسرار صغيرة-

 دمشق مجموعة قصص قصيرة: ما وراء الجدران/-

 .مجموعة قصص قصيرة جدا /ق ق ج /نصيحة متأخرة / دمشق-

 شعر*

 دمشق ديوان رعري /جرح املحبة /-

 ان رعري /ذكريات ممنوعة /ديو -

 دمشق\ديوان مالذ الروح -

 ديوان :وجادت لي  األيام. صافيتا-

 :مقاالت*

 دمشق الجزء االول من سلسلة صباح الخير/-

  ء الثاني ) من سلسلة صباح الخير(منتدى الخميس الجز-

 :روايات*

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/ريمة-الخاني.jpg
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 رواية /مناهل الغمام-

 رواية أحالم مجنحة -

 ."الشرق  رواية "دون كيشوت يظهر في-

 املغرب رواية: هدى /-

 :دراسات*

 الدين بين العالم الرقمي والواقع-

 .الطبعة األولى-دراسة-خصوصية األدب لنيل األرب

 :أدب األطفال*

 دمشق (قطرات من ماء الزهر( املجموعة األولى الشعرية والقصصية واملسرحية لألطفال-

 :كتب الكترونية*

 مقامات-املقامة الخانية-

 السر املفقود-قصصية مجموعة-

 تجارب من الحياة الجزء الثاني-

 6و 5و4سلسلة صباح الخير العام -

 :بانتظار تبني دور النشر للكتب*

 مجموعة قصصية-وحدنا معا-

 .رواية بلوى الكتب-

 موسوعة الحكايات، قصص قصيرة للنارئة-

 (.اعاألف كيلو ذهب لخدمة األدب الجزء األول ) مجموعة أبحاث مهمة نشرت تب-

 

*** 
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 عبية منشد الرميض األديب

 ()العراق
عضوا في العديد من  .م1962مواليدالعراق واسط  \كاتب راعرمـؤرخ محقق في علم االنساب

 عضو الرابطة العراقية للتاريخ وتوثيق علم \ عضو الرابطة العربية للنسابين والـمؤرخين:تأاالهي

 .نساباأل

  :دبيةثاره األ آ

 اجزاء 3صيات وأعالم عراقية موسوعة شخ-

 أجزاء 3عالم وأقالم عراقية اموسوعة -

 أجزاء 3نساء العراق يصنعن التاريخ -

 ديب سامي ندا الدوري بأقالم الباحثين والـمؤرخيناأل -

 يادي البيضاء من االطباء وحملة الدكتوراهاأل -

 النورس الجريح مالك العظماوي بين األصالة والتجديد-

 (ودوره في الـمصالحة والحركات الوطنية)مشترك مضيف العشيرة-

 نهار العواطف في مراثي الطف رعر رعبي دينيأ-

 أعالم اإلعالم-

 األهزوجة الشعبيـة-

 حرارم الحسين بأقالم الكبار وقلوب األ مااإل -

 قناديل من حياة الـمبدعين-

 (.عين الشاهين وريخ الـمجاهدين ) أبي تحسين الصالحي-

 ن ـــ موسوعة عراقية عربية ،عالـميةهكذا الـمتألقو -

 .قتل اغتيالوموٍت بصمت إلى...أين .؟ عن أرهر االغتياالت في العراق والعالم-

 خالصة األنساب من الشك واالرتياب-



)اإلصدار الثالث( لألدباء والكتاب العرب               (          2021دليل آفاق حرة )                     

101 
 

 محطات من حياة يهود دجلة والفرات-

 حول العالم مشاهير العالم من اصول عراقية وعربية-

 ض مجموعة رعريةرحله ومتاهات وأمل عطية منشد الرمي-

 قصص وطرائف يحتوي على مجموعة من القصص والطرائف والطائف-

 تقريض رعر فصيح األلبوم الـمصور للـمؤرخ سعيد رريد زميـزم-

 .بعد النور  كتب وبحوث كثيرة لم تر  *

 :ذكرهالكثير من الكتاب والـمؤرخين في بعض الـمصادر منها

ـــ صباح-  غميس الحمداني األصدقاء من العلماء واألدباء ـ

 النواصر رذرات من أعالم ورموز عشائر الجنوب والفرات ــــ حسين حاجم-

 غصن البان لتاريخ زعامات القبائل واألعيان ـــــ حسين حاجم النواصر-

صوص ي-
 
 الـمدخل األساس لألنساب ـــــحسام عبد عوده الـمك

ــــ يوسف عطي 1رموز الشعر الشعبي والغنائي في العراق ج-  ة الرميضـ

*** 
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 حسن البصاماألديب 

 )العراق(
عضو اتحاد االدباء و الكتاب  \ماجستير قانون / حاليا طالب دكتوراه \الناصرية –العراق  -1960-

القصة القصيرة   من مؤسس ي رابطة. عضو اتحاد االدباء و الكتاب العرب \قاص وراعر -العراقيين 

 .يةلالدباء الشباب في الناصر 

  :صدرت له الكتب التالية*

 2010 -مجموعة رعرية ) أساورالذهب االسود ( دمشق  -

 2013 -مجموعة رعرية )ورم على جبين نخلة ( دمشق  -

 2014مجموعة قصصية )البحث عن اللون ( بيروت  -

 2014مجموعة رعرية ) الختم بالثلج االحمر ( دمشق -

 2015دمشق  مجموعة رعرية )فنجان قهوة مع زليخاي( -

 2015مجموعة رعرية ) النهر الثالث ( دمشق  -

 2016مجموعة رعرية ) عشقتك عن ظهر قلب( دمشق  -

 2018دمشق -كتاب نقدي  –قراءات في قصص اياد خضير   -

 2018دمشق–مام علي عليه السالم لجزائية في قضاء اإل أدلة االثبات ا -

  :الكتب املعدة للببع*

 (ة العصافيرمجموعة قصصية ) مظاهر  -

 )األطالقة أنثى ) مجموعة رعرية -

 )هايكو عراقي ) مجموعة رعرية -

 دراسات نقدية في القصة والشعر -

 *الجوائز:

 2014ولى في مسابقة مركز النور للقصة القصيرة جدا فاز بالجائزة األ  -

 2017ة عام تراتيل سجادي -فاز بالجائزة التقديرية في مسابقة القصة القصيرة جدا الدولية  -
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والد أدبية العراقية بالقصة القصيرة )فاز بالجائزة التقديرية في مسابقة رابطة ادباء املرفأ االخير اال  -

 2015دورة السياب عام  –عامر( 

***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)اإلصدار الثالث( لألدباء والكتاب العرب               (          2021دليل آفاق حرة )                     

104 
 

 
  

 دمحمد حافظ حافظ محماألديب 

 )مصر(
املؤهل الدراس ي : حاصل على ليسانس دار \ 12/11/1972القليوبية في   محل امليالد : ربرا الخيمة ـ

   .لغة عربية بالتعليم الثانوي   الوظيقة : معلم خبير. 1994العلوم 

رابطة األدب الحديث  \. اتحاد كتاب مصر\  رابطة األدب اإلسالمي العاملية: العضويات األدبية*

 ). أبولو سابقا)

  :اإلصدارات األدبية*

 .  2007، طبعة ثانية  2005طبعة أولى ستعود أصوات البالبل    ـ

  2007طبعة أولى   الشارع املمتد ررقا  ـ

 .2014ـ " عازف وال وتر " 

بلة مؤجلة " سوريا عام 
ُ
 . 2018ـ " ق

 . ـ " الشيخ " مسرحية رعرية ـ مخطوط

 . مخطوط  ـ " الحب أندلس "

 ـ " الزهراء " مسرحية رعرية من مشهد واحد

  :تكريمالجوائز األدبية وال*

 : فاز في العديد من املسابقات منها

في جمعية دار األدباء بأفضل قصيدة فصحى على مستوى جمهورية مصر  2007ـ املركز األول عام 

 . " العربية عن قصيدة " ليلى

املركز األول في مسابقة جمعية حماة اللغة العربية في دورتها األولى التي تحمل اسم الشاعر الكبير   ـ

 . " ، عن قصيدة " الجواد املتعب 2010لتهامي عام محمد ا

 .  " املركز الثالث في الرابطة اإلسالمية بالقاهرة عن قصيدة " بلقيس  ـ

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/محمد-حافظ.jpg
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ـ املركز األول في مؤسسة الجيل الجديد للثقافة واإلبداع بسوريا على مستوى الوطن العربي وتم 

 " على لقب " راعر للجيل الجديد طباعة ديوان على نفقة املؤسسة يحمل نفس العنوان وحصولي

 .   152تم إدراج اسمي بمعجم البابطين في طبعته الثالثة املجلد السابع ص 

 *** 
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 لشاعر أسامة عيدا

 )مصر(
حاصل على  1956 -8- 25سامة احمد عيد معوض من مواليد حى ربرا القاهرة أاالسم كامال 

عاما كتب رعر العامية وعشق ايضا  32حاسبا لدى بنك االسكندرية ملدة بكالريوس تجارة وعمل م

رعر الفصحى درس االدب دراسة خاصة عن طريق حضور محاضرات غير رسمىة 

والدورات التدريبية فى اتحاد كتاب مصر حصل على عضوية اتحاد كتاب مصر وكثيرا   بالجامعات

ار ة الشباب والثقافة موجود اسمه فى معجم من رهادات التقدير وكرم اكثر من مرة عن طريق وز 

اتحاد كتاب مصر وفى الكتاب الذى اصدرته مؤسسة البابطين الرتباطه باسم الشاعر الكبير فاروق 

  .رورة فى ذكرى وفاته وهو املدير الثقافى لجمعية هيئة خريجى الجامعات الثقافية بالقاهرة

  :ربعة دواوين شعريةأوله *

 كلمة صادقة -

 م واحزان راعر حال ا-

 قلب راعر -

 بالعامية \ يوملا القلب يحب يغن-

 .ذاعة املصريةغناه فى اإل عمال ُم أوله ثالثة  ،والخامس تحت الطبع-

*** 
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 د. محمد فتحي عبد العال

 )مصر(
جامعة -بكالوريوس صيدلة  \كاتب وباحث مصري  \ dr_mfathy2005@yahoo.comااليميل

 2006جامعة الزقازيق -دبلوم الدراسات العليا في امليكروبيولوجي التطبيقية \2004الزقازيق

أكاديمية  -دبلوم إدارة الجودة الشاملة \2014جامعة الزقازيق -ماجستير في الكيمياء الحيوية

املعهد العالي  -ت االسالمية دبلوم الدراسات العليا في الدراسا\2015السادات للعلوم اإلدارية 

 2017وزارة األوقاف  -املركز الثقافي اإلسالمي-رهادة معهد إعداد الدعاة \2016للدراسات اإلسالمية 

 2018الدكتوراه الفخرية من أكاديمية السالم بأملانيا 

 :  الجوائز الحاصل عليها

كتابي تأمالت بين العلم والدين  رهادة تكريم من اتحاد الصيادلة العرب ورعبة املبدعين العرب عن-

 2020والحضارة معرض القاهرة الدولي 

رهادة تكريم للحصول على املركز األول في فرع الدراسات من مؤسسة النيل والفرات للطبع والنشر -

 2020والتوزيع عن كتابي جائحة العصر 

  :الكتب املنشورة*

 ينأبين العلم والدين والحضارة في جز كتاب تأمالت -

 كتاب جائحة العصر-

 كتاب مرآة التاريخ-

 املجموعة القصصية في فلك الحكايات-

*** 
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 الشاعرة رشيدة رشا دريش                             

 )الجزائر(
 البلد /الجزائر \التى تجعل االنسان فنانا وحساسا  مواليد الغرب الجزائري حيث الطبيعة*

 اهم مشاركاتي /السعودية ومصر وفرنسا\كتوبةاملستوى العلمي/دبلوم صحافة م

 2019/الجائزة االولي في الشعر العربي بمهرجان القلن الحر بجمهورية مصر العربية /هم جوائزي أ*

 2017ولى بجدة /ازة ئجا

 :كما شاركت في عدة كتب عاملية*

 الزبيدي بجمهورية صربيا  بمؤسسة صباح  ة االلهيةآ حدود املر رعر بال-

 حب رسول هللا مترجم لكل لغات العالم عن مؤسسة منير مزيد برومانيا كتاب في-

 باملغرب تشرف عليه فاطمة بوهراكة  مشاركة بكتاب عالمي للشعر النسوي -

التي   بر للمبدعين الع  العالمكما وصلت للدور النهائي عن املجموعة العربية بلندن بطولة كاس -

 ور رامي سباهياملجموعة العربية برئاسة الدكت  تنظمها

 (الهطول حبا) يواند -

 شعرية ندواوي ثةثال  لي صدر *

 2012\رواق أمال و آ-ول األ -

 2015\القمر كذلك يغني معي-ثانيا -

 2011طوارىء على حدود القلب -اثثال-

  

*** 
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 علي لفتة سعيداألديب 

 )العراق(
 سنة في محافظة كربالء 30يسكن منذ \1961ولد بمدينة سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار عام 

عضو اتحاد األدباء والكتاب في  \عضو اتحاد األدباء العرب \روائي وقاص وراعر وناقد وصحفي

 عضو عامل في نقابة الصحفيين العراقيين \العراق

 أصدر* 

 في الرواية

 بغداد 2000  ورم ناصع البياض – 1

 مصر-طبعة ثانية 2018  ورم ناصع البياض -2

 بغداد 2002  لكتابة الفردوساليوم االخير  -3

 )الفردوس  خير لكتابةطبعة الثانية من رواية )اليوم األ الو األردن   2015  الصورة الثالثة -4

 طبعة ثالثة / بغداد2020الصورة الثالثة  -5

 طبعة اولى / بغداد2004مواسم اإلسطرالب -6

 ل لجائزة القلم الحر/ مصرو فازت باملركز األ و  -طبعة ثانية/دمشق  2013  مواسم اإلسطرالب 7

 / بغداد 2016 مثلث املوت -8

 طبعة ثانية /الجزائر 2019مثلث املوت  -9

 /مصر 2017السقشخي  -10

 /مصر  2018مزامير املدينة  -11

 / مصر 2019فضاء ضيق -12

 مصر\2020  حب عتيق -13

 تونس\ 2020   حب عتيق 14

 بلغاريا  -2020   قلق عتيق -15
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 مخطوطة \يضاء للسيد الرئيسالبدلة الب -16

 مخطوطة\ستاركس  -17

 مخطوطة\باب الدروازة  -18

 مخطوطة \ غبار الخيول  -19

 في القصة*

 / بغداد 1988امرأة من النساء – 1

 / بغداد الفائزة بالجائزة التقديرية 1989 اليوبيل الذهبي – 2

 1998بغداد فازت بجائزة االبداع لعام \1998بيت اللعنة – 3

 طبعة ثانية / دمشق    2016ت اللعنة بي -4

 القاهرة  /  2009مداعبة الخيال  -5

 / بغداد 2019    ما بعد جلجامش -6

 مخطوطة \ضباب هرم لساعات ميتة -7

 :في الشعر* 

 / دمشق  2013 أثر كفي -1

 / بغداد  2016مدونات ذاكرة الطين  - 2

 / دمشق  2016نا... -3

 اد/ بغد 2020أختفي في الضوء  -4

 :في املسرح* 

 / دمشق   2011مسرحية من فصل واحد  املئذنة 1-

 مخطوطة \ ظلمة -2

 في النقد*

 2018ردن األ  -.. أسئلة التدوين ومتابعة األثربنية الكتابة في الرواية العربية ..العراق أنموذجا -1

 2019ردن األ  - بنية الكتابة في قصيدة النثر أساليب النّص ومحموالت التأويل -2

 2019ردن األ -املخيلة وأسطرة الواقع -بنية الكتابة في القصة العربية.. العراق أنموذجا   -3

 2020  -فهم الزمن وداللته في النّص السردي  -4

 اصدارات اتحاد االدباء والكتاب في العراق 2020–اإلنتاج   فهم النّص من الى التلّقي  -5

 مخطوطة \ النص الغاضب وتحوالت النص -6

 :لجوائزا*

 عن مجموعة اليوبيل الذهبي  1989الجائزة التقديرية عام   -1



)اإلصدار الثالث( لألدباء والكتاب العرب               (          2021دليل آفاق حرة )                     

111 
 

 عن مجموعة قصص بيت اللعنة 1998جائزة االبداع لعام  -2

 2015جائزة الروايةالقلم الحر/ مصر عن رواية مواسم االسطرالب عام  -3

 2016جائزة مصطفى جمال الدين عن قصة قصيرة عام  -4

 عن رواية حب عتيق 2020 تونس -جائزة توفيق بكار -5

***  
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 خالد مهدي الشمري  يبداأل 

 )العراق(
عضو اتحاد االدباء  \حاصل على رهادة بكالوريوس رياضيات\العراق 1971/ مواليد /الهندية كربالء 

نائب رئيس اتحاد الصحفيين  \مؤسسة صدى القيثارة االعالمية  رئيس \والكتاب العراقيين

 اقيين فرع كربالء سابقاالعر 

   ..صدارات*إ 

 /بابل 2017يام .حوارات ثقافية ..الجزء االول زبد األ  .-1

 /بابل 2018  وكتاب وهج الحروف .قراءات ثقافية-2

 /بابل 2018 كتاب حوارات ثقافية زبد االيام الجزء الثاني -3

 بلبا \ 2019كتاب رواق الثقافة امللتقيات الثقافية في كربالء .  -4

 2019القاهرة  \نبؤءة حمامة مجموعة قصصية . -5

 كربالء\ 2019كتاب حوارات ثقافية عطاء االيام الجزء الثالث-6

 2020كتاب مجموعة قصصية جذور عنيدة القاهرة / -7

 2020القاهرة  \كتاب خفايا السرد قراءات لثالث مجاميع قصصية للقاص اسامة ابراهيم  -8

/ العراق  2019كتاب رهريار في بغداد سيرة وقصص  -1مشتركة كتب صادرة  له قصص في  -9

كتاب االنسنة قصص قصيرة مسابقة انسنة االرياء عن ملتقى السرد  -2مجموعة من ادباء عرب 

 2020الروائي / العراق 

 :تحت الببع*

 يام حوارات ثقافية مخطوطةالجزء الرابع لكتاب عطاء األ -

 ةورواية على حافة الخوف وهي مخطوط-

 كتاب وهج السرد قراءات ثقافية مخطوطة-
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 غادة فؤاد السّماناألديبة 

 )سوريا(
،عضو إتحاد ١٩٩٢دمشقية مقيمة في لبنان منذ عام  .فؤاد السّمان، كاتبة وراعرة سورية اغاد

 .توقفت عن الدراسة سنه ثانيه، أدب فرنس ي، كلية اآلداب جامعة دمشق .الكّتاب العرب
ً
أيضا

 .بعة سنه ثانية علوم سياسية، الجامعة اللبنانيةتوقفت عن املتا

 عملت سكرتير تحرير .١٩٩٥ -١٩٩٣عملت سكرتير تحرير القسم الثقافي، جريدة الديار اللبنانية 

مسؤولة الصفحة الثقافية جريدة "صوت .١٩٩٦ -١٩٩٥القسم الثقافي، جريدة اللواء اللبنانية 

معّدة ومقدمة برنامج "اختالف مع  .وقف اللبنانيةبيروت" األسبوعية، مستشار ثقافي في مجلة امل

 .غادا فؤاد السمان" عبر إذاعة صوت بيروت ولبنان الواحد

 ./ وهكذا أتكلم أنا ١٩٨٩صدر لها في دمشق *

 ./ الترياق ١٩٩١صدر لها في دمشق *

 ./ بعض التفاصيل ١٩٩٥صدر لها في بيروت * 

 ."م عربية "الدس الصهيونيإسرائيليات بأقال -/ كتاب نقدي ٢٠٠١صدر لها *

 ./ من الكتاب النقدي إسرائيليات بأقالم عربية ٢٠٠٢كما صدرت الطبعة الثانية *

 .٢٠٠٠و ١٩٩٨عضو لجنة تحكيم جائزة / سعاد الصباح / عام 

 .ترجم رعرها إلى االسبانية واالنكليزية والفرنسية

 .معة زحلة اللبنانيةقدمت أطروحتي دكتوراه في رعرها / جامعة البعث السورية و جا

قّدمت رسالة التخّرج للماجستير في مسيرتها اإلبداعية، في الجامعة اللبنانية، ورسالة تخّرج أخرى 

 .للماجستير في الجامعة األميركية

ي" *
ّ
 .األردن ٢٠١٠صدر لها مجموعة رعرية بعنوان "كّل األعالي ظل

ّم نشر املجموعة في  .٢٠١٦الفرنسية عام ترجمت املجموعة كل األعالي ظلي في املغرب إلى اللغة *

 . ***٢٠١٨فرنسا عام 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/غادة-السمان.jpg
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 سهام مهدي محمود البياراألديبة 

 )العراق(
راركت في اول دورة للعمل االعالمي لدى  ١٩٩٩االختصاص درست االدب االنكليزي وتخرجت عام 

راقية ،معظم الست آنا زاير وراركت في اكثر من وررة لنشاطات تسعى للنهوض بواقع املراة الع

 ١٩٧٠انا من بغداد /باب الشيخ مواليد عام  .كتاباتي تستهدف املراة العربية عامه والعراقية خاصة

 

 :صدر لي*

  (سأنتظرك)بعنوان  -

 وهي نصوص قصة قصيرة  (هازيج في زفة طرران)أ-

 .يضا نصوص قصيرة جداأ (القفل االحمر)-

 اعدن( بعنوان )وعندما تو   روايتي االولى قيد الببع-

 *** 
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اي شاعر  والصحفيال
ّ
 سالم محمد البن

 )العراق(
 العراق :البلد\1962 :املواليد\ راعر وصحفي: الصفة سالم البّناي:األدبي والصحفي االسم

صحفي في ربكة *: العمل الحالي\بكالوريوس صحافة / كلية اآلداب/ قسم الصحافة : املؤهل العلمي

 يدة الصباحاإلعالم العراقي/ جر 

 عضو االتحاد العام لألدباء والكتاب العراقيين \رئيس اتحاد األدباء والكتاب في محافظة كربالء*

عضو االتحاد الدولي  \عضو اتحاد الصحفيين العرب \عضو متمرس في نقابة الصحفيين العراقيين

 .للصحفيين

   :الشهادات*

للمدرب املحترف في  ( TOT ) رهادة \وم تقنيدبل  رهادة \رهادة بكالوريوس صحافة من كلية اآلداب

 االعالم

 :املؤلفات الصادرة *

 2000عام   كتاب )قراءة في ورد الصباح ( مجموعة رعرية-1

 2002عام  مجموعة رعرية   كتاب )احتفالية الرحيل األخير (-2

 2008عام    مجموعة رعرية  (   وما تاله  كتاب ) الفجر-3

 2011عام   عناقيدها ( مجموعة رعريةكتاب ) بالياقوت تدلت -4

 2009عام   كتاب ) من الخطّية إلى التشّعب(-5

 2009كتاب ) الشعر التفاعلي الرقمي ( عام -6

 2009كتاب ) ثقافتنا االلكترونية ( عام -7

 2009عام   كتاب )القصيدة التفاعلية الرقمية(-8

   /املؤلفات املخطوطة التي تنتظر الطبع

 عن حكاية ( مجموعة رعرية كتاب)ما يغني-1

 كتاب ) النصرة في كل حين ( مسرحية-2

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/سلام-البناي.jpg
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 كتاب ) أصدقاء املزرعة ( مسرحية لألطفال-3

 ) كتاب ) أساسيات فنون الكتابة الصحفية-4

............. 

 : الشعريةعدد من الكتب منها   كتب عن تجربته أكثر من ناقد وأديب، كما صدر عن تجربته*

 ع ( لألديبة نورس الخالديكتاب ) مدونة الوج-1

كتاب )بنية الحجاج في الخطاب الشعري للشاعر سالم البناي( للباحث الدكتور )محمدعباس -2

 .(معن

كتاب )دراسات ومقاالت في الخطاب االبداعي للشاعر سالم محمد البناي(للباحث رارد داوود، -3

 .بحق تجربة الشاعر البنايوتضمن الدراسات واملقاالت التي كتبها عدد من األدباء النقاد 

لشعرية بدراسات وبحوث أكاديمية لنيل رهادتي املاجستير والدكتوراه في جامعات ا بتهحظيت تجر *

كتابه ) من الخطّية الى التشُعب( كمصدر للكثير من الدراسات االكاديمية  عراقية، كماأعتمد

 . الخاصة بالشعر التفاعلي الرقمي محليا وعربيا

 روني البريد االليكت

salam1962s@gmail.com 

*** 
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 محمد منير راجياألديب 

 )الجزائر(
 الصفة / كاتب و إعالمي حر \املهنة / أستاذ علوم الطبيعة و الحياة

ليمية من اإلبتدائي الى درست كل مراحلي التع ،) مختصرة ( منير راجي منير راجي السيرة الذاتية

الجامعي في مدينة وهران .. كانت دراستي علمية تخرجت كاستاذ لعلوم الطبيعة و الحياة . كما 

ا أتيحت لي الفرصة أن أكون معدًّ  1982تحصلت على عضويتي في إتحاد الكتاب الجزائريين سنة 

مراسال صحفيا ملجلة و  ، ان كنت محرر أعية بإذاعة وهران .. كما سبق لي مقدما لعدة برامج إذاو 

 املجاهد ) األسبوعية الورقية الجزائرية (

  لي مجموعة شعرية *

 ر الحب ( يبعنوان ) عبصدرت -

 في طور الطبع ..  (بديأتراتيل عشق )إضافة الى مجموعة اخرى بعنوان -

  .(عمالقة الطرب العربي الفنية متمثلة في كتاب بعنوان ) خوض تجربة في الكتابةأوحاليا -

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/محمد-منير-راجي.jpg
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 عباس عجاج البدري األديب 

 )العراق(
 -1970تاريخ ومكان امليالد :  \االسم الثقافي: عباس عجاج \االسم : عباس عجاج لفتة بدر البدري 

 07819885088  املوبايل : \الناصرية –ذي قار  –العنوان : العراق  \الكويت

 : البريد االلكتروني07509700454   /

khabar.media.2015@gmail.com 

 :العضوية 

عضو الرابطة العربية لآلداب و -عضو اتحاد أدباء وكتاب العراق -عضو نقابة الصحفيين العراقيين -

 الثقافة

 .وزارة الثقافة رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الدولي األول في العراق للقصة القصيرة جدا، برعاية-

 .2018منظم أول ملتقى عراقي للقصة القصيرة جدا  -

 :صدر للمؤلف*

 2020ركاليات القصة القصيرة جدا( إمقاربات نقدية في )-=1

 دمشق -سوريا  2018  /2018مجموعة قصصية )رظايا( .. قصص قصيرةبغداد )- =2

 2018بغداد  –قصص قصيرة جدا  –)رقصةاملوتى(  –مجموعة قصصية  =3

  الكتب التالية:أعّد *

االصدار الثالث، وهو كتاب يضم لقصص الفائزة  -2020وأررف على طباعة كتاب )ترانيم الحرف( -

بمسابقة وكالة خبراالعالمية، السنوية، الدولية، للقصة القصيرة جدا، النسخة الخامسة، إضافة 

 .لقراءات نقدية، وملخصا عن سجل النسخ السابقة للمسابقة

mailto:khabar.media.2015@gmail.com
mailto:khabar.media.2015@gmail.com
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، وهو كتاب يضم القصص الفائزة بمسابقة 2019( 2وأررف على طباعة كتاب )ترانيم الحرفأعّد، -

وكالة خبر االعالمية، السنوية، الدولية، للقصة القصيرة جدا، إضافة لقراءات نقدية، وملخصا ع 

 .نسجل النسخ السابقة للمسابقة

لفائزة بمسابقة وكالة ا (وهوكتاب يضم القصص1أعّد، وأررف على طباعة كتاب )ترانيم الحرف -

خبراالعالمية، السنوية، الدولية، للقصة القصيرةجدا، إضافة لقصص عراقية، وعربية مختارة، 

 2018وقراءات نقدية حول القصص الفائزة، بغداد 

وهو أول مجموعة قصصية مشتركة 2020 " (Sumerian shades) " أعّد، وأررف على طباعة كتاب- 

 .يةمترجمة لإلنجليز  عربية 

 .حفيد األنوناكي( .. قصة قصيرة مترجمة للغتين االسبانية واالنجليزية)-

 2020هي هكذا( مجموعة قصصية قصيرة جدا،  (-

 :كتب مشتركة*

الرابطة العربية للقصة  –سنابل من حبر .. مجموعة قصصية قصيرة جداعربية مشتركة  =1

 ." القصيرة جدا "اليمن

رابطة القصة القصيرة جدا  –ة قصيرة جدا عربية مشتركة أررعة من ضوء .. مجموعة قصصي =2

 .قصص 6في سوريا ، بمشاركة 

 2017رابطة أدباء الكويت  –( .. مجموعة قصصية مشتركة 1الفائزون ) =3

 2018رابطة أدباء الكويت  –( .. مجموعة قصصية مشتركة 2الفائزون ) =4

 2020اء الكويت رابطة أدب –(.. مجموعة قصصية مشتركة 3الفائزون ) =5

 2016–كلنا حشد .. مجموعة قصصية مشتركة  =6

 2018 -مصر–ضفاف النيل .. مجموعة قصصية مشتركة  =7

 2018بغداد  –ضفاف الرافدين .. مجموعة قصصية مشتركة =8

 :كتب الكترونية*

 2020د. جميل حمداوي، عباس عجاج  -حوار صريح حول الرابطة العربية للقصة القصيرة جدا =1

 2020 جمع وإعداد واصدارالكتاب االلكتروني )حوارات عربية حول القصة القصيرة جدا(،  =2

 2020 -نسخة الكترونية -مجموعة قصصية قصيرة جدا )هـي هكـذا(،  =3

 :مخبوطات*

 "قصص قصيرة " رجل الطين \"انطولوجيا أعالم القصة القصيرة جدا العربية \"رواية " اللعنة-

 .كتاب وثائقي باألنساب \عريةمجموعة قصص قصيرة ر

*** 
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 د.غزالن هاشمياألديبة .

 )الجزائر(
البريد االلكتروني  بسوق أهراس ـ الجزائر ـ 1982مارس 22:تاريخ ومكان امليالد

:ghozlenehachemi@yahoo.com\ أدب عام :التخصص \00213777787102:رقم الهاتف

ثنائية املركز والهامش في :نوان مذكرة املاجستيرع. ومقارن ،نقد الخطاب الفكري ـ القانون املقارن 

نقد الفكر عند عبد الوهاب املسيري ـ دراسة في :عنوان أطروحة الدكتوراه .كتابات عبد هللا إبراهيم

 أستاذ محاضر:الرتبة .جامعة محمد الشريف مساعدية /الجزائر:مكان العمل  \.فكرة التحيز

 .قسم الدراسات األدبية والفكرية بمركز جيل البحث العلمي رئيسة .ـ عضو باتحاد الكتاب الجزائريين

ـ رئيسة تحرير املجلة الدولية املحكمة"جيل الدراسات األدبية والفكرية" التي تصدر عن مركز جيل 

عضو الهيئة العلمية للمجلة الدولية املحكمة"املعيار" والتي يصدرها املركز الجامعي  .البحث العلمي

 . تيسمسيلت بالجزائر

  :املؤلفات*

 .كتاب "تعالقات النص وانفراط الهوية دراسة في النص األدبي الحديث "  سوريا-

 .كتاب"تعارضات املركز والهامش في الفكر املعاصر ـ عبد هللا إبراهيم أنموذجا ـ" العراق-

ركزية كتاب مشترك عنوانه "األدب وفلسفة اللغة" ،والدراسة موسومة بـ"املثول املحايث للذاكرة وم-

 .الغياب ـ قراءة في رواية ذاكرة للنسيان " بالعراق

كتاب نقدي مشترك مع مجموعة من الباحثين املغاربة والعراقيين واألتراك موسوم بـ"مرثية دم على -

بدراسة موسومة بـ"مكي الربيعي:مرثية دم من تخطي املرجعيات   قميص قتيل" بدراسة تحت عنوان

 .اقإلى االنفالت السلطوي" العر 

 .كتاب فكري موسوم بـ"هواجس فكرية" عن رركة االرتقاء املعرفي بالسعودية-

 .مجموعة قصصية "لك ..أهدي عودتي" عن رركة االرتقاء املعرفي بالسعودية-

كتاب مشترك عنوانه"رهادات في سميح القاسم" عن جامعة النجاح الوطنية بفلسطين بمساهمة -

 ."في ذاكرة نصية تحت عنوان"سميح القاسم مركزية مثول 
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 ،أملانيا كتاب نقدي بعنوان النص بين حدود اإلفصاح وتمثل املرجعيات-

 كتاب فكري بعنوان "قراءة في تحيزات الخطاب في الفكر العربي املعاصر " الجزائر-

 :الجوائز*

 2000ـ فازت بالجائزة الثالثة في مسابقة القصة القصيرة بجريدة الراية عام 

 .2004ألولى في مسابقة الخاطرة بجامعة محمد الشريف مساعدية عام ـ فازت بالجائزة ا

بمركز أسبار للبحوث واإلعالم والدراسات بالسعودية عن بحثها  2011ـ فازت بقضية رهر نوفمبر

 . " املوسوم بـ"التحيز األيديولوجي في التمثيالت الخطابية الغربية

عن بحثها املوسوم بـ"املثقف 2012س" ـ فازت للمرة الثانية بذات املركز بقضية رهر"مار 

 . "العربي:اإلمكان املفقود وراهن التغيير

 .2014ـ منحت جائزة الفكر لإلبداع األدبي عن مؤسسة ميديا للثقافة واإلعالم بأفريل 

*** 
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 عقيل هاشم الزبيدي قاص والناقدال

 )العراق(
عمل مشرف أ \لوريوس لغة عربيةابك \1960التولد  \راقالدولة: الع \ االسم الثقافي :عقيل هارم

عضو اتحاد االدباء والكتاب في  \التخصص االدبي:قاص وناقد ادبي \فني /دائرة النشاط املدرس ي

مستشار البيت  \عملت مدير تحرير صحيفة عكد الهوا \عضو اتحاد الصفحيين العراقيين \العراق

 الثقافي العراقي/ذي قار

  :صدر لي* 

 مليتاقص في قصص علي السباعيا -

 داللة املرئي "قراءة في املجاميع الشعرية للشاعر عباس ريسان-

 ".كتاب اقالم رصاص -"

 قار دب في املحافظة ذيبداعي لأل اإل دراسة في املنجز -"

 "مجموعة قصصية "احالم الستائر املخملية-

 "كتاب عن ريخ االدباء "احمد الباقري  -

 املنجز االبداعي الدباء من رعر/سرد/مسرح/تشكيل كتاب دراسات نقدية عن-

 . بعد الربيع العربي كتاب غير صالح للنشر قصص قصيرة جدا املساهمات االدبية كتاب السرد ما-

الفوز باملسابقة الوزاري بالقصة القصيرة وملدة  \2007ز باملركز الثاني في مسابقة اور االبداعية فاو 

 دورات8

*** 
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 نقاص شوقي كريم حسائي واللرو ا

 )العراق(
حدث صدفة أني ولدت عند ضفاف اقدم نهر في التأريخ السومري هو نهر الغراف، تقول امي اني 

ولدت يوم تتويج امللك فيصل الثاني ملكا على العراق، وينفي والدي ذلك اذ يقول اني ولدت عام 

سرحية ، عند بداية م ٤٠درست املسرح، واخرجت وكتبت اكثر من  \في ناصرية سومر ١٩٥٦

لتتواصل مسيرتي.. اول  ١٩٧١استهوتني القصة القصيرة، فنشرت اول قصص ي عام  .السبعينيات

وهو العام الذي وجدت نفس ي فيه وحيدا، دخلت دار  ١٩٧٧مجاميعي القصصية صدرت عام 

يقى.. الحوت مسلسال تلفازيا هي .. دخان الورد.. اللهيب.. مدينة املوس ١٢االذاعة والتلفزيون القدم 

والجدار.. الحب والبرهان.. املساعيد.. احالم السنين الذي اثار لغطا في رمضان املاض ي.. وقبل ان 

  .ذاعياإمسلسال  ٢٥٠يشيخ الزمن وهو قيد التجسيد.. في االذاعة قدمت 

 .االصدرات

 ١٩٧٧عندما يسقط الورم عن وجه امي.. قصص  ..١

 .رباعيات العارق.. قصص ٢

 .الية... قصص مشتركةاصوات ع ..٣

 مدار اليم.. رواية ٤

 الوثوب الى القلب.. مسرحيات ..٥

 فضاء القطرس.. رواية ..٦

 .غبار املوسيقى.. مسرحيات ..٧

 رروكية.. رواية ..٨

 خورية.. رواية .. ٩

 هبارون.. رواية ...١٠

 هتلية.. رواية ١١

 مالم يره الغريب جلجامش.. مسرحية ١٢
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 .املوازن.. مسرحية ..١٣

 ... مسرحياتتظمأ املفازا ..١٤

 دوي الفراغ.. ولكن.. مسرحيات ..١٥

 قنزه ونزه.. رواية ..١٦

 .لبابة السر.. رواية ..١٧

 ليلة املرقد.. قصص قصيرة ..١٨

 .قطار احمر الشفاه.. قصص قصيرة ..١٩

 .له قيد النشر*

 .عين الهدهد.. رواية-

 .نهر الرمان.. رواية-

 .الجوائز*

 .لى عن قصة الكرسوعالجائزة االو -

 .جائزة الدولة عن مسرحية مالم يره الغريب جلجامش-

 .الجائزة االولى من االتحاد االفرو اسيوي.. عن مسرحية االطفال اليغادرون طفولتهم منتصف الليل-

 .الجائزة الثانية عن مسرحية سفارات-

 .الجائزة الثانية عن رواية مدار اليم-

 ير اميس القاهرةالجائزة االولى عن مسلسل سم

 .الجائزة االولى عن مسلسل النخلة والجيران القاهرة

 .جائزة تكريمية من تونس عن مسلسل نازك املالئكة

 .وسام االستحقاق.. اليمن عن مسلسل سيف بن ذي يزن 

 .الجائزة االولى من موسسة عيون كاحسن كاتب درامي لثالث دورات

 .مرة واليزال ١٥م عضوا للمكتب التنفيذي الكثر من عضو في املجلس املركزي التحاد االدباء ث*

 .عضو نقابة الصحفيين .عضو اتحاد الصحفيين.عضو نقابة الفنانيين

*** 
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 داود سلمان الشويلياألديب 

 )العراق(
املؤهل العلمي : دبلوم  \البلد : العراق.الصفة : ناقد، روائي، قاص، باحث\1952 –التولد: ناصرية 

 .العمل : ضابط مهندس متقاعد \.دبلوم عالي في الدراسات االسالمية –هندسة كهربائية 

، وكذلك رعر 1968بدأ حياته األدبية بنشر قصة قصيرة عندما كان عمرة ستة عشر عاما، سنة 

عامي عراقي، درس دراسة علمية، تخرج من كلية الهندسة التكنلوجية، عمل ضابط مهندس في القوة 

 .الجوية

 صدر للمؤلف*

 . 1986بغداد  –دراسة  –لقصص الشعبي العراقي من خالل املنهج املورفولوجي ا – 1

 .1988بغداد  –رواية  –أبابيل  - 2

 .1988بغداد  –قصص قصيرة  –طائر العنقاء  - 3

 .2001بغداد  –رواية  –طريق الشمس  - 4

 .2000 –دمشق   1ط –دراسات  –الف ليلة وليلة وسحر السردية العربية  - 5

 .الشارقة 2019 –طبعة ثانية مزيدة ومنقحة  –لف ليلة وليلة وسحر السردية العربية ا - 6

 .بغداد  2020 –طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة  –الف ليلة وليلة وسحر السردية العربية  -7

 .2001بغداد   –دراسات في التناص االبداعي  –الذئب والخراف املهضومة  -8

 .2018 -دراسات  –الجنس في الرواية العراقية  – 9

 .2019–رواية   -أوراق املجهول   - 10

 .2019ذي قار –رواية  –التشابيه  – 11

 – 2000نصوص ابداعية فائزة في املسابقة االبداعية لوزارة الثقافة لعام  –النهر يجري دائما ً  - 12

 .2000بغداد  -مع مجموعة من األدباء 

 .2020رةالقاه-رواية  –نخلة خوص سعفها كثيف  – 13
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 .2020-بغداد–دراسات وتحليل  –القصص الشعبي العربي  - 14

  –ترانيم الحرف  –15
ً
 20180 –-مشترك  –قصص قصيرة جدا

 .رارك في كتاب "ظالل سومرية" الق.ق.ج. العربية مترجما الى اللغة االنكليزية بنماذج قصصية -16 

   :كتب جاهزة للببع*

 .النص االسطوري والنص الديني قصة يوسف بين –تجليات االسطورة  -

 .الطبيعة في رعر أبي تمام. بحث لنيل رهادة الدبلوم العالي -

 .دراسات –قراءات في القصيدة العربية القديمة  –ميتا القصيدة  -

-  
ً
 وراعرا

ً
 .دراسات منشورة في الصحف واملجالت العراقية -رريد مجيد... إنسانا

 .دراسات أدبية -لعربي املعاصرإركاليات الخطاب النقدي األدبي ا -

 .""دراسة في رعر عباس ريسان -صياغات رعرية في كسر رتابة الشعر -

 .()دراسات في القصة القصيرة والرواية -اسئلة السرد -

 (.)دراسات في الشعر -اسئلة الشعر  -

 .رواية –لهاوية ا -

 .رواية –الخزاف املاهر  -

 .ثالث روايات قصيرة –حكايات مدينتي  -

 .رواية -بستان الحاج عبود  -

 .أدب الرحالت –رحلتي الى االتحاد السوفيتي  –الكتاب املفتوح  -

 .مجموعة قصص قصيرة -احالم املغني الصغير -

 الجوائز:*

 .1992الجائزة التقديرية عن قصة ) املوت حياة ( في املسابقة االبداعية لعام  -

 . 2000ئما ً( في املسابقة االبداعية لعام الجائزة االولى عن قصة ) النهر يجري دا -

 . 2001الجائزة الثالثة عن رواية ) طريق الشمس ( في مسابقة الرواية لعام  -

*** 
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 سعدون جبار البيضانياألديب 

 )العراق(
عضو  \عضو االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق \املجر الكبير _ ميسان /العراق 1956تولد 

 د العام لالدباء والكتاب العرباالتحا

  –صدرت له*

 1999بغداد \جنون من طراز رفيع/مجموعة قصصية-

 2001بغداد –مخلوقات ومدن /مجموعة قصصية -

 2006طبعة اولى –خيبة يعقوب /رواية -

 2011ميسان\خيبة يعقوب /طبعة ثانية -

 .2012سفل الحياة /مجموعة قصصية ــ ميسان اسفل الحرب ..أ-

 2016نافلة الخراب / بغداد رواية -

 .2018زفاف على خيول بيض/ مجموعة قصصية ــ بيروت -

 .2019مدونة الولد العاق /مجموعة قصصية ـ ميسان -

من بين 2012فاز بالجائزة االولى بمسابقة دار جان الدولية للنشر بالقصة القصيرة في املانيا لعام -

 . مشارك 264

قامها االتحاد العام لالدباء أالتي نازك املالئكة للقصة القصيرة جدا فاز بالجائزة الثانية بمسابقة -

 .مشارك 146من بين  2012والكتاب العراقيين لعام 

مشارك  400فاز بالجائزة الثانية بمسابقة رابطة االدباء العرب للقصة القصيرة من بين اكثر من -

 .2013لعام 

علنها االتحاد العالمي أالتي 2014ملية االولى لعام العا فاز بجائزة التميز بمسابقة القصة الومضة-

 .مشارك عربي 300للشعراء واملبدعين العرب من بين 

 .. املجر الكبير ...قراءة في ذاكرة املكان .. قيد الطبع -

sadunbedany@yahoo.com*** 
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 لشاعرة نورا توميا

 )الجزائر(
دة مهرجانات محلية ودولية،أهمها مهرجان راركت في ع .راعرة جزائرية من مدينة الورود البليدة

 .املربد لثالث مرات

 :صدر لها ثالثة دواوين شعرية*

 .2013الشارقة عام \ركله وردتان -

 .2017الجزائر عام \أرتهي وطنا-

 .2018الجزائر عام\ظل الروح-

 إضافة إلى مخطوطين في الشعر*

مجلة \مجلة نجوم بسيدني\العراقراركت بقصائدها في عدة مجالت عربية منها:تكست وفنارات ب

إضافة إلى مواقع إلكترونية منها:النور  \الحبر األبيض بإيران\كلمات بفرنسا\رؤيا بالدانمارك

 بالسويد،الوطن الجزائري،جنة كتب باإلمارات،الجسرة،أصوات الشمال،الثقافي ثقافي...إلخ

اق الشمال باملغرب وبعض كانت لها حوارات ومقاالت مع مجلة الحقيقة،مدارات،أمارجي بالعر 

 .الجرائد املحلية
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 خالد سامحاألديب 

صحفي وقاص وروائي أردني، حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من الجامعة األردنية عام 

، وعمل قبل ذلك ٢٠٠٣يعمل في جريدة "الدستور" األردنية كمندوب صحفي منذ العام  .١٩٩٩

رارك بالعديد من امللتقيات الثقافية  .رة السياحة واآلثار األردنيةموظف عالقات عامة في وزا

يوما في العام  ٤٠واالعالمية في األردن والخارج، حيث استضافه مركز الصحفيين األجانب في طوكيو 

، كما رارك بملتقيين اعالميين نظمتهما مؤسسة تومسون العاملية لتدريب الصحفيين في كل ٢٠٠٧

 .اضافة ملشاركاته الصحفية في االمارات وقطر والكويت ومصر وبلده األردن من مدريد وبروكسل،

 :الجوائز والتكريمات*

رهادة تقدير من منظمة اليونسكو ومؤسسة زيرفاز اليونانية ملشاركته في سمبوزيوم باريس الدولي -

 .٢٠١٧للفنون التشكيلية 

 .جائزة مركز "عدالة" لحقوق االنسان في األردن -

 .تقديرية من امللتقيات الثقافية والفنية التي رارك بهارهادات -

 :االصدارات األدبية*

 ٢٠٠٨نافذة هروب" /مجموعة قصصية/ "-

 ٢٠١١نهايات مقترحة" /مجموعة قصصية ونص مسرحي/"-

"/ مجموعة قصصية/ "-
ً
 ٢٠١٦ويبقى سرا

 .٢٠١٧بين سطور املدينة" /مجموعة قصصية /"-

 .٢٠٢٠الهامش"/ رواية/ "

بعض قصصه لالنكليزية والفرنسية وصدر نماذج منها في ملف خاص عن األدب العربي بوالية  ترجمت

 .مساروستس األمريكية

 .ويكتب في العديد من الصحف واملجالت واملواقع االلكترونية العربية

 .عضو األمانة العامة التحاد الكتاب العرب وكتاب آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية-

 .لصحفيين األردنيينعضو نقابة ا-

*** 
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 عاطف الساعدي  الكاتب والصحفي

 )سوريا(
-6-1  في  بلدة اليادودة  جنوب سوريا  ولد في محافظة درعا \(االسم عاطف ربلي املحمد )الساعدي

 سوري  عربي   الجنسية \املزيريب–درعا  –سوريا  مكان اإلقامة الحالي\1977

 اإلسالم   الديانة

 الشهادات

جامعة بيروت العربية    سنة أولى ماجستير أدب عربي \للغة العربية من جامعة دمشقإجازة با

 : اإلنكليزية  اللغات\( )لبنان

 :الخبرات*

 مدير مؤسسة راهد \مدرس سبع سنوات للغة العربية في عدة مدارس في محافظة درعا

 ()مجلة محلية مكتوبة  اإلعالمية  كاتب في مؤسسة راهد \العاملة في الجنوب السوري  اإلعالمية

صحفي ومراسل لقناة  \كاتب في عدة مواقع عاملية\()مجلة محلية مكتوبة    مدير مجلة نبض الجنوب

 ومدير مكتب الجنوب في القناة  سابقا  الجسر الفضائية

 :صدر ليي كاتب روائ*

 () دموع مكسورة -)قاع البحيرة ( -  ثالث روايات ) أنوار األسطورة (-

 صصيةومجموعة ق-

 2015تم تكريمي من رابطة مثقفي القنيطرة والجوالن عام 

*** 
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  عواطف عبداللبيفاألديبة 

 )العراق(
العشرات من  \دبلوم تحليل أنظمة من أملانيا \بكلوريوس اقتصاد/جامعة بغداد \من مواليد بغداد

األولى في دورة مدراء مراكز الدورات التخصصية داخل وخارج العراق في أملانيا وإيطاليا ،، املرتبة 

عملت كخبيرة انظمة الكترونية واررفت على تدريب طلبة  \الحاسبات األلكترونية في العراق

ـــوية \الجامعات وقيادة فرق العمل والقاء املحاضرات ــــطة نســـ ــ ــ  أديبة \نارـ

عية والحمالت التضامنية متطوعة لخدمة الجالية العراقية في نيوزيالند ومشاركة في الفعاليات التطو 

ورد اسمي في  \للمؤلف موفق الربيعي  ورد اسمي في كتاب شخصيات من بالدي \من أجل العراق

 املوسوعة الكبرى للشعراء العرب الئحة رعراء العراق 

 :تاإلصدار *

 2012ديوان رعري)خريف طفلة(-

 2012ديوان لقصيدة النثر والخواطر )أتقاطر منك(-

 لوجه(رسائل وومضات أدب-
ً
 2012ية )وجها

 2014ديوان رعري )خلجات العمر(-

 2014ديوان رعري )تفعيلة وقصيدة النثر()سواقي الغياب(-

 2014ومضات أدبية )همس وردة(-

 2016ديوان رعري )رفيف النبض(-

 2016رسائل أدبية )رسائل لم تتنفس(-

 ديوان في الشعر الشعبي العراقي: في البريق للببع*

 نيالبريد األلكترو 

laym2402@yahoo.com 

*** 
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 ُبرهان شاوي األديب 

 )العراق(
 العراق  -الكوت  -1956 :تاريخ ومكان الوالدة 

جامعة موسكو الدولية لعلوم   -2010 –موسكو  –دكتوراه في التاريخ الحديث   :التحصيل األكاديمي 

سينما لعموم االتحاد )املعهد العالي لل 1985 –موسكو  –ماجستير فنون جميلة  \.السوسيولوجيا

 )موسكو-السوفيتي

 الكوردية –العربية، االملانية، الروسية، االنكليزية :  اللغات 

من مجلس  30.06.2016في  Professor (قرار ترقية لدرجة أستاذ كامل )بروفيسور   :الترقيات العلمية 

 .IVERROES UNIVERSITY IN HOLLANDجامعة ابن ررد في هولندا 

من مجلس جامعة ابن  03.07.2012بتاريخ  Associate professorلدرجة أستاذ مساعد قرار ترقية -

 .IVERROES UNIVERSITY IN HOLLAND .ررد في هولندا

العمل في الصحافة اللبنانية \1971العمل في الصحافة العراقية املكتوبة منذ العام  :الخبرة العملية 

اني والهولندي وعمل برامج وأفالم وتدريس لعمل بشكل حر في التلفزيون األمل\1979-1980

العمل رئيسا للقسم الثقافي في جريدة االتحاد الظبيانية ما \1997-1986السيناريو في املانيا مابين 

 2003-2002العمل في تلفزيون أبوظبي ما بين العام  \2002-1997بين العام 

 .2009ولغاية  2005ول من العام العمل بمنصب مدير عام لقناة الحرية الفضائية منذ كانون اال 

 2011ولغاية  2009العمل كمدير تنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت في العراق من العام  

 وإلى اآلن 2008عميد كلية االعالم والسينما في جامعة ابن ررد في هولندا منذ العام  

 -لسياسية في جامعة )نولج( كلية القانون والعالوم ا –العمل كأستاذ محاضر ملادة )الرأي العام(  

 .2017هولير ألرهر قليلة في العام 

 : أهم االصدارات املطبوعة  

 2003املدخل إلى نظريات اإلعالم واالتصال الجماهيري  -

 2011تاريخ الحضارات القديمة  –املجلد األول  –الدعاية واآلتصال الجماهيري عبر التاريخ -
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 مفهوم حرية الفكر واإلرادة محاولة لإلقتراب من -وهـم الحرية -

 عن اإلبداع وسلوك املبدع مأزق الثقافة الفارية في العراق- 

 عن جماليات اللغة السينمائية-

 سحر السينما- 

 مدخل إلى السينما الكوردية- 

 كتب مترجمة  

 )هللا والعلم )من األملانية.1 

 (قصائد ليوسف برودسكي )من الروسية.2 

 )ثالثة كتب –ألملانية موسوعة الفضاء )من ا.3 

 )لغة الفن التشكيلي )من الروسية.4 

 ة(تدريب املمثل جسديا) من األملاني.5  

 )دراسة انثربولوجية)من االملانية-تاريخ الحبشة.6  

 )قصائد ليوسف برودسكي )من الروسية.7 

 )قصائد ملاندلشتام )من الروسية.8 

 )قصائد ألخماتوفا )من الروسية.9 

 يةمجاميع رعر * 

 \رموع للسيدة السومرية \رماد القمر \تراب الشمس\ضوء أسود \رماد املجوس ي\مراثي الطوطم -

 خطوات الروح

 :الروايات* 

 استراحة مفيستو \مشرحة بغداد \الجحيم املقدس-

 :ملتاهات*ا

متاهة  \متاهة األرواح املنسية\متاهة إبليس\متاهة األرباح\متاهة قابيل\متاهة حواء\متاهة آدم 

السلسلة الجديدة: فندق باب -املتاهات الجديدة   \متاهة العدم العظيم \متاهة األنبياء \لعميانا

 .مملكة املوتى األحياء\السماء

*** 
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 الشاعرة والتشكيلية سامية عبدالرحمن خليفة

 )لبنان(
 Top of Form 1959آب  11مواليد بيروت  .فنانة تشكيلية -راعرة نثر \سامية عبد الرحمن خليفة 

 .سنة ثالثة أدب عربي -.دبلوم في الرسم والتصوير.إجازة في علم النفس العام-

 :اإلصدارات الورقية*

 .ـ رواية بعنوان: سرديات نخلة عمل مشترك مع القاص التفاعلي صالح خلفاوي 1

 .ديوان:هاتفني الحب-2

 .ديوان :أمطر حبا -3

 :اإلصدارات اإللكترونية*

سجال رعري مع الشاعر جبار \رعر نثري \ومضات رعرية\ لسرد التعبيري إصدارات في ا ةثالث

 .فرحان العكيلي

 *الشهادات:

 .دكتوراة فخرية من أكاديمية الشرق األوسط الدولية - 

 .دكتوراة فخرية من حركة السالم في القارة اإلفريقية  -

 .اإلنسان العربي والطفلدكتوراه فخرية من منظمة بسمة أمل واالتحاد الدولي للدفاع عن حقوق  -

 .مدققة لغوية في صدى الفصول  -

*** 
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 لقمان رضوان خالد شبناوي  :الدكتور 

 )األردن(
 .م2/9/1974مكان وتاريخ الوالدة: )األردن( 

  :املؤهالت العلمّية

 .م1996جامعةمؤتة  -األردن بكالوريوس لغة عربية -1

 .م2000جامعة مؤتة  - األدب والنقداألردن-ماجستـير لغـة عربيـة -2

 .م2004جامعة مؤتة  -األدب والنقد / الدراسات األدبيةاألردن  -دكتوراة لغة العربية -3

  :الوظائف واألعمال 

 .يعمل في وزارة التربية والتعليم/ اإلمارات العربية املتحدة -1 

 (.للغة العربيةمحرر في مجمع اللغة العربية بالشارقة )عضو فريق تحرير املعجم التاريخي  -2

 .عمل محاضًرا غير متفرغ / جامعة البلقاء التطبيقية سابًقا-3

 :املؤلفات واإلنجازات 

 .2006 األردنالرمز في الشعر األردني الحديث )دراسة نظرية وتطبيقية( 1- 

 .م2007( األردن،1951 – 1882امللك املؤسس عبدهللا بن الحسين حياته ورعره،) -2

ة العرب )سير العرب وقصصهم وحروبهم في الجاهلية(، ألبي زيد عمر بن تحقيق كتاب جمهر  -3

 .2013ربه،إربد، األردن، 

 .2013الشارقة - ديوان نسائم الطفولة-4

 .2016أبو ظبي –جائزة خليفة التربوية  –ديوان أناريد الضياء  -5

 .2017مسرحية القرية والوحش، الشارقة -6

 .رقةإمارة الشا-ديوان نفح األزاهير -7

وله العديد من األبحاث والدراسات األدبية واملشاركات الشعرية املنشورة في املجالت الثقافية 

 .واألدبية
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 ..األعمال املخطوطة

 .األردن -مخطوط  –ديوان مواسم الغياب -

 تحقيق ديوان البراق بن روحان-

 (.مسرحية الصندوق األسود)مسرحّية مونودراما-

دخلت مجموعة كبيرة \.2016بية ضمن كتاب )معجم رعراء األردن( لعاماألد توجد ترجمة لسيرته*

 .من قصائده في مناهج اللغة العربية للدول العربية

عضو اتحاد األكاديميين والعلماء العرب منذ \.2020عضو االتحاد الدولي للغة العربية منذ عام  -

حاصل على \.JAO اد الدولّيةعضو أكاديمية سفراء الّسالم الدولية ومنظمة االعتم.م2020عام 

 (.وسام وقالدة الّسالم وعلى لقب )سفير سالم دولي

  :الجوائز األدبّية

 .م2014- 17الدورة  -دائرة الثقافة واإلعالم  –اإلمارات  –الشارقة  -جائزة الشارقة لإلبداع العربي -

  .م2013-افة دائرة الثق –اإلمارات -عجمان  –املركز األول  –جائزة القصيدة الوطنية  -

 - 2015  -اإلمارات –أبو ظبي  –جائزة خليفة  -التأليف التربوي للطفل –جائزة خليفة التربوية  -

 .م2016

 م2017 – 2016 -دائرة الثقافة واإلعالم  -اإلمارات  –الشارقة  –جائزة الشارقة للتأليف املسرحي -

*** 
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 د. حنان احمد الوليدي 

للمرأة   رئيسة جمعية سند\االجتماعي باملغرب  والسلم  سفيرة الديموقراطية\وايا الحسنةسفيرة الن

عضو باللجنة القانونية باالتحاد الوطني لنساء \واإلهمال باملغرب  ضحايا العنف  والطفل

مديرة مكتب جريدة  \الجليلة الال مريم  الذي ترأسه صاحبة السمو امللكي األميرة  املغرب

عضو بمجلس الكتاب  \مديرة مكتب جامعة األمم العربية باملغرب \املصرية باملغرب  الجارديان

 رئيسة فرع االتحاد الدولي األدباء باملغرب \واالدبا، واملثقفين العرب بمصر

 لي عدة منشورات*

 ديوان بوح الياسمين-

 ديوان رد عقلي-

 ديوان هيت لك-

 شرت على مدى عشر سنوات بجريدة العلمكتاب قضية رأي عام عبارة عن مجموعة مقاالت ن-

 عشرون قصة قانونية .....سلسلة الطفل والقانون -

*** 
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 محمد بشناق  إيمان صبري الشاعرة 

 )مصر(
 ـ اللقباألدبى : إيمان بشناق

 . ـ املؤهل : ليسانس آداب وتربية،قسم اللغةالعربية

 . لتربية والتعليم املصريةـ الوظيفة : معلم خبيرلغةعربيةباملرحلةالثانويةبوزارةا

 . ـ الحالةاالجتماعية : متزوجة

 .عضو نادى أدب أسوان .

 :صدر للشاعرة*

  .ديوان رعربالعاميةاملصرية بعنوان )حلم حاير(-

 ديوان ) حبة سكات (-

باملركز الثانى في مسابقة عيون الشعر العربي و العروض التي تقيمها دوريا مؤسسة  2005فازت في  *

 .بابطين الكويتيةسعود ال

 .لها عدة منشورات أدبية في كثير من الصحف و الدوريات األدبية املصرية و العربية .

 .أذيعت لها حلقات رعرية في املناسبات املختلفة باإلذاعة و التلفزيون  .

 راركت في العديد من األمسيات والندوات واملؤتمرات الشعرية املصرية والعربية .

 .األول في عديد من مسابقات مجالت الكترونية حصلت علي املركز .

 .حصلت على العديد من الشهادات التقديرية في مجال الشعر واألدب .

*** 
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 األديبة أماني أسامة املبارك

 )األردن(
 

الكاتبة أماني أسامة املبارك، أردنية الجنسية، من األردن _ محافظة إربد، أقطن في قرية ملكا، التابعة 

 1983 _1 _1 3مواليد عام  .بني كنانةللواء 

الحالة االجتماعية متزوجة، حاصلة على رهادة البكالوريوس في التاريخ من جامعة اليرموك، كاتبة 

 .نصوص نثرية، وقصص قصيرة، ومقاالت سياحية، ورسائل أدبية

اكرة" ومشروع املئة كاتب في راركت في عدة كتب مشتركة في فلسطين تحت عنوان"أعشاش الذ*

و" يوما ما" كما راركُت بعدة نصوص  ."156إصدارات "عتبة الفراق" و"بريد ة، ضمن ثالث األردن

غة اإلنجليزية   لي
ّ
عري الشرق أوسطي وبالد فارس، بالل

ّ
ضمن ديوان أرعار في املغرب، والديوان الش

 .والفرنسية واألمازيغية واإلسبانية

قراءات نقدّية لعدد من الّروايات والّدواوين، وكان لي مشاركات عدة في املسابقات  باإلضافة إلى كتابة

 .واألمسيات واملهرجانات في األردن  األدبية،

ل" وهو عبارة عن نصوص نثرية وجدانية، صدر  *
ّ
تم إصدار أول كتاب لي تحت عنوان" خطيئة الظ

شر والّتوزيع لعام 
ّ
بارك بعنوان"خطيئة الديوان ا 2020عن دار املعتّز للن

ُ
ألّول للشاعرة أماني امل

ل"،
ّ
 الظ

تراك  (.كما أنني بصدد طبع مجموعة قصصّية تحت عنوان )اقرأني ل 

*** 
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 ميرنا أحمد حتقوة األديبة

 )األردن(
تعمل في الدائرة الثقافية  \1975مواليد عام  \بكالوريس جغرافيا من جامعة مؤته \أردنية الجنسية

 مان الكبرى في أمانة ع

عضو في العديد من الجمعيات منها الجمعية الخيرية الشركسية ، الجمعية األردنية للتصوير ، 

 وعضو في نادي فضاء القراءة  الجمعية امللكية لحماية الطبيعة

 أمين سر منتدى البيت العربي الثقافي ومديرة البرامج واألنشطة فيه

 ة والندوات والجلسات الحواريةقدمت العديد من األمسيات الشعرية واألدبي

 نظمت العديد من املهرجانات والفعاليات واألمسيات

 : أصدرت كتاب*

ر( عام -
ّ
 . وهو يضم يوميات وخواطر نثرية 2020)حّبة سك

راركت في العديد من الدورات التدريبية وحاصلة على العديد من الشهادات التقديرية والدروع 

 . التكريمية

 *** 
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 ر الدكتور علي البائيالشاع

 )العراق(
.....( طبيب -م1967هو علي بن حسين بن عبيد بن جنابي بن جواد بن خليل ... العيساوي الطائي ) 

ي النشأة
ّ
ًً  .وراعر وكاتب عراقي، كركوكي املولد حل 

ً
ولد ألب وأم ال يتقنان القراءة والكتابة اال نزرا

 1970د عودة أبيه من كركوك الى مسقط رأسه عام يسيرا. ترعرع في قرية من قرى مدينة بابل بع

م. عمل طبيبا في 1992دخل كلية الطب في الجامعة املستنصرية. أكمل دراسته الطبية فيها عام *

حصل على رهادة الدبلوم  2014 م. 2001محافظته بابل في ذات العام وتدرج كطبيب حتى عام 

 .. ومازال يعمل طبيباالعالي في طب األسرة من جامعة بابل / كلية الطب

 :اآلثار األدبية والعلمية *

 . 2020  ديوان حب في وطن ضائع ( طبع)- 

 .كتاب حواريات الطب( بعدة أجزاء لم يطبع بعد)-

 .لطائف وطرائف األدب (لم يطبع بعد)-

 .كوميديا املرأة في األديان( جاهز للطبع)-

 .كوميديا املذاهب( جاهز للطبع)-

  ( )فيه عدد كبير من قصائده الطبية وهي من الشعر العلمي والتعليمي لم يكتملكتاب الشعر الطبي)-

 .م2020كتاب )طب األطفال في ألف سؤال وسؤال( بعدة أجزاء طبع منه الكتاب األول -

 .ين لم يطبع بعدأب رعراء طائيون عبر التاريخ( بجز كتا)-

كرتها للدكتور املفكر صالح الطائي وقام أو رائية العرب التي كانت فاشترك في كتابة )قصيدة وطن( *

بتأليفها مجموعة كبيرة من رعراء األمة العربية. طبعت القصيدة في كتاب مستقل بعد أن بلغ عدد 

راعرا من رعراء الوطن العربي الكبير. وطبع  139بيتا من الشعر العمودي بصياغة  371أبياتها 

 .م2020الكتاب في املغرب العربي ومن ثم في بغداد عام 

*** 
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 بّسام محمد نديم علوانيالشاعر 

 )سوريا(
، ودرسُت في مدارسها، ثم التحقُت بجامعة 1967ولدُت في مدينة حماة إحدى املحافظات السورية 

 في 1991دمشق كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم األدب العربي وتخرجُت فيها 
ً
، ثّم حزُت دبلوما

مدرًسا للغة العربية في مدارس حماة وريفها، وفي مدارس دار العلوم في  عملُت .1993التأهيل التربوي 

 ومنّسًقا ومررًدا في مدارس قطر 2000-1998جدة في اململكة العربية السعودية )
ً
(، ثم مدرسا

(، وكبير اختصاصيي تقييم مادة اللغة العربّية في مكتب تقييم الطلبة في وزارة التعليم 2000-2010)

 .ومازلُتأعمل باختصاص ي حتى اآلن 2011الي في دولة قطر والتعليم الع

ربوّي _ دمشق  \م1991بكالوريوس في األدب العربّي _ دمشق  :املؤهالت*
ّ
 م1993دبلوم في الّتأهيل الت

غة العربّية كبير اختصاصيي تقييم ماّدة:العمل الحالي*
ّ
لبة  \الل

ّ
 إدارة الّتقييم –مكتب تقييم الط

 دولة قطر –ّتعليم العاليوزارة الّتعليم وال

 جهة االتصال

55880283G:00974 

 البريد االلكتروني

e: bna-alwani@hotmail.com 

عر الّسورّية .سورية -عضو اتحاد الكتاب العرب :أنشبة*
ّ
رُرف بضّمه إلى معجم .عضو جمعّية الش

عراء العرب املعاصرين
ّ
 .ي بالد الشامرُرف بضّمه إلى معجم رعراء التسعينّيات ف.البابطين للش

غتين اإلنجليزّية واإليطالّية 
ّ
رجمت مجموعة من قصائده إلى الل

ُ
 .ت

 جوائز*

ح ملّحن/ املركز األول/ 
ّ

جائزة أفضل نشيد وطني ملّحن/املركز األول/ \م1993جائزة أفضل موش

جائزة مجلة الثقافة \م1996جائزة اتحاد الكتاب العرب/ فرع حماة/ املركز األول/ \م1994

ع  
ّ
 .م1996رّية/املركز األول/ الش
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 :إصدارات شعرّية*

 .م1996آخر الرؤيا )حماة(-

 .م1998وتدخل الشمس أوردة الصقيع)دمشق( -

باب الذاكرة )سورية( -  .م2003دٌم ل 

 .م2005ينهض في يديه النهر)دمشق(-

 .م2006كأن الريح "مشتركة لجماعة قلق" )دمشق(-

 .م2008ضفتان وأخطو )دمشق(-

رفا-
ّ
 .م2015ت )قطر( قارئ الش

ي أنا )األعمال الشعرية -
ّ
ل ع 

 
 م2015(ل

*** 
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 الشاعر محمد إبراهيم عياش

  

معلم سابق  --حاصل على دبلوم طبوغرافيا  ١٩٤٧من مواليد درعا ... عام  --محمد إبراهيم عياش  -

 .في محافظة درعا

ضو مشارك عضو اتحاد ع\سوريا سوريا عضو اتحاد الصحفيين -عضو اتحاد الكتاب العرب  -

عضو ررف ينشر في دوريات سوريا والوطن العربي وفي دوريات اتحاد الكتاب .الكتاب الجزائريين

 العرب

كتب النقد والتحليل للشعر والقصة والرواية ا ،وعندي أكثر من عشر مخطوطات جاهزة للطبع -

 .١٩٦٣كتبت الشعر بشكل فعال من عام 

رموك املدرسية أثناء الدراسة الثانوية، ومجلة فلسطين التي صدر منها أكثر وكنت في لجنة مجلة الي

 .من عدد على أيام األساتذة عبدالحميد صياصنة، ومحمد الحوراني، وفهد الجباوي 

 :األعمال املنشورة*

 وتريات فوق الرمال -

 رراع وعاصفة -

 قطار األحالم -

 سفينة ال تحمل السالم -

 سندباد في بحر الهوى  -

 رحلة إلى رواطئ الجسد -

 بين أمواج العذاب -

 :املخبوطات*

 رواية لم تكتمل بعد  \رعر طفولتي \ رعر إليها \رباعيات للوطن رعر مع املتنبي -

*** 
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 ابتسام البرغوثيالشاعرة 

 )فلسبين(
 الشهادات الجامعية : ماجستير \رام هللا فلسطين  من ١٩٧٥/٩/٨راعرة فلسطينية تاريخ الوالدة 

 1998موظفة في وكالة الغوث الدولية منذ سنة  \م٢٠٠١/جامعة القدس /تخصص أدب عربي/ 

 .  عملت بالتدريس في جامعة القدس وكلية اآلداب وكلية العلوم التربوية **

 

 *اإلصدارات:

هم -  .مطبوعة ورقًياوعة رعريةممج -أنت ُمت 

 الكتروني بعنوان الصدى العذب لها ديوان شعري *

عنوان )الشاعرات الفلسطينيات في الوطن والشتات ( باإلضافة إلى قصائد مغناة باللغة وديوان ب

 الفصحى واللغة املحكية

 

 

  :املشاركات *

 مشاركة في املوسوعة العاملية للشعر النسائي \مشاركة في كتاب فضاءات الجياد الصادر في االردن

مشاركة في ديوان \ت عديدة خاصة بالشعرمشاركة في مجال \مشاركة في ديوان يونس أبو هليل للتميز

 .ملحمة اليمن

  :الجوائز*

 جائزة فضاءات الجياد الثقافية

 جائزة الجامعة العربية االمريكية الشعرية

 ورهادات تقدير عديدة من منتديات رعريةالكترونية

*** 
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 لدكتور علي ابراهيم الدرورةا

 )السعودية(
دكتوراه فخرية من معهد التاريخ  \م2014الهند  -عاصر من نيو دلهيدكتوراه في التاريخ الحديث و امل

 .م2020رهادتا دكتوراة فخريةمن القاهرة  \م2019  التاريخ للعلماء و املؤرخين في اوزبكستان

 م2009-1999باحث و محاضر في التاريخ و التراث مع مركز زايد للتراث و التاريخ في أبوظبي خالل: 

كتابا  100أصدر أكثر من  \.م2001-1977تعاون في صحيفة اليوم السعودية كاتب و محرر صحفي م

 م في مختلف العلوم و الفنون 2019منوعا حتى نهاية 

 الدواوين الشعرية املطبوعة للشاعر الدكتور علي بن إبراهيم الدرورة*

 .م1992، الدمام 1984زهور خضراء للموت، بيروت  .1

 .م1992الفاختة كانت تقول، الدمام  .2

 .م1997لقميص، بيروت ا .3

 .م1997زهور لصمت النوافذ، بيروت  .4

 .م1997ظّل يقاسمني الريح، بيروت  .5

 .م2005مواويل على الضفاف، الدمام  .6

 .م2008عندما تضحك املقابر، الدمام  .7

 .م2008من أجل حبك، دمشق  .8

 .م2008صهيل الخيوط، دمشق  .9

 .م2009بخور ألساطير البحر، بيروت  .10
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 .م2009أناريد سنابيوس، بيروت  .11

 .م2009فرنس ي( فاس  -أغاريد الشوق والطين. )عربي  .12

 .م2009غيمة خضراء ال تشبنهي، دمشق  .13

 .م2010همسات العبير، بيروت  .14

 .م2010صباح تثأثأ بالطبول، )عربي( و )إسباني( بيروت  .15

 .م2010عطر يتوّهج، بيروت  .16

 .م2010صمت لطقوس أخرى، بيروت  .17

 .م2011مساء تثأثأ بالبخور، القطيف  .18

 .م2011ار الليل، القطيف أزه .19

 .م2011تضاريس الوردة تفاصيل املاء، القطيف  .20

 .م2012همسات األرواق، القطيف  .21

 .م2012يشبه املاء، القطيف  .22

 .م2012طلسة تمر كالعساس، القطيف  .23

 .م2012حين رأرأ السراب، القطيف  .24

 .م2012خمائل الصمت، القطيف  .25

 .م2012أغاريد املساء، القطيف  .26

 .م2012طيف جدائل البرق، الق .27

 .م2012كالريح كاملاء كالورد، القطيف  .28

 .م2012كأنه ضوء أسود، القطيف  .29

 .م2012ويزهر الطين بأحالمي، القطيف  .30

 .م2012تراتيل كويتية، القطيف  .31

، القطيف  .32
ً
 .م2012رسمت دائرة.. رسمت ريئا

 .م2012تأويل األرواق، القطيف  .33

 .م2012كأنها عناقيد عنب، القطيف  .34

 .م2012ساء، القطيف كأنها ترانيم امل .35

 .م2012همسات الزهور، القطيف  .36

 .م2012أغاني الفرارات، القطيف  .37

 .م2012رعر بدون نقط(، القطيف  -الدرر اللوامع )مواويل .38

 .م2103الوردة، )مطبوع بسبع لغات(، القطيف  .39
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 .م2013كحل لعينيها، القطيف  .40

 .م2013همسات البتونيا، القطيف  .41

 .م2013أحاديث الزعفران، القطيف  .42

 .م2013سرابها قهوة عشق، القطيف  .43

 .م2013نجومها تزهر في قلبي، القطيف  .44

 .م2013رسمتك في قلبي، القطيف  .45

 .م2013عشب أسود، القطيف  .46

، القطيف  .47  .م2013خبأُت لك 

 .م2013كالبحر كاألمواج، القطيف  .48

 .م2013قصائد على الضفاف، القطيف  .49

 .م2013بهاء يصطفي العشق، القطيف  .50

 .م2014، القطيف عشقها مسك وعبير .51

 .م2014نسيم الشفق )باألردية( و )الهندية( و )التجالوج( و )البسايا(، القطيف  .52

 .م2014ملسات عشق أخرى، القطيف  .53

، القطيف  .54  .م2014قلت لها: أحّبك 

 .م2014الباب )مرثية لباب الطفولة(، القطيف  .55

 .م2014سنابس يا دانة فوسط البحر )رعبي(، القطيف  .56

 .م2014اء، القطيف وجوه ال تشبه امل .57

 .م2014ضوء يتسلل )باإلنجليزية(، الدمام  .58

 .م2014كردي(، القطيف  -لحن مبجل بالحنين، )عربي( و )عربي .59

 .م2104سراب في أثر الوميض، القطيف  .60

 .م2014أحاسيس الوردة، القطيف  .61

 .م2014همسات الفرارة، القطيف  .62

 .م2014أرعار بنفسجية، القطيف  .63

64. ،
ً
 .م2014القطيف  ما قاله الياسمين ليال

 .م2014قالئد الريحان، القطيف  .65

 .م2014صهيل الكلمات، القطيف  .66

 .م2014نقوش على جبين الصمت، القطيف  .67

 .م2014تهمس الوردة ... يهطل املطر، القطيف  .68
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 .م2014نقوش على جبين امللح، القطيف  .69

 .م2017م، والقطيف 2014اسمها آلهة الحب، القطيف  .70

 .م2014همسات عشق أخرى، القطيف  .71

 .م2014أنين املراكب، القطيف  .72

 .م2014كأنها آلهة الورد، القطيف  .73

 .م2014مسك يتجلى في قداسته، القطيف  .74

 .م2014الغزل برموش مشفرة، القطيف  .75

 .م2014مسكها عبق أسطوري، القطيف  .76

 .م2014أغاني البخور، القطيف  .77

 .م2015أحّبك باتساع البحر، القطيف  .78

 .م2015رائحة املسك، القطيف  .79

 .م2015زرقة املدى، القطيف في  .80

 .م2015وردة تغازل ظلي، القطيف  .81

 .م2015ألنها تشبه املالئكة، القطيف  .82

 .م2016م، الجبيل 2015همسات عشق أخرى، القطيف  .83

 .م2015ما قالته النوارس للبحر، القطيف  .84

 .م2015همسات الفرارة، القطيف  .85

 .م2015وجهها وهاالت الضوء، القطيف  .86

 .م2015قطيف البخور في قداسته، ال .87

 .م2015همسات النسيم، القطيف  .88

 .م2015رفتاها حديقة ورد، القطيف  .89

 .م2015اسمها سيتاف، القطيف  .90

 .م2016وجع الضوء، حائل،  .91

 .م2015عناقيد كرز أخرى، القطيف  .92

 .م2016رحيقها قهوة وسراب، القطيف  .93

 .م2015عبق الريحان، القطيف  .94

 .م2016في بهاء الوردة، القطيف  .95

 .م2016باإلنجليزية(، القطيف روح الوردة ) .96

 .م2015صوت الفرارة، القطيف  .97
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 .م2015نقوش على جبين العشق، القطيف  .98

 .()عربي/ فرنس ي 3م. والط2016م، س2016، س1لقطيف، طكالفرارة كالحّب، ا .99

 .م2016ضوء متوهج لفرارة السراب، القطيف  .100

 .م2017مالذ لهمسات الشوق، القطيف  .101

 .م2017الوردة واملسك، القطيف  .102

 .م2017الرقص على عتبات املسك، القطيف  .103

 .م2017تعاويذ املسك واملاء، مصر  .104

 .م2017رباعيات على الضفاف، الدمام  .105

 .م2017العطر الذي ..، القطيف  .106

 .م2017جنة قلبي، القطيف  .107

 .م2017البخور الذي، القطيف  .108

 .م2017خرائط الرماد، القطيف  .109

 .م2017أنفاسها مسك وعبير، القطيف  .110

، القطيف إني أرّم بخ .111
ً
 .م2018ورا

 .م2018ذاكرة العشق والوهج، القطيف  .112

 .م2018بخور الحوريات، القطيف  .113

 .م2018صمت يغرد في قلبي، القطيف  .114

 .م2108بخور الذكريات، القطيف  .115

 .م2018عشق يقتسم الضوء،  .116

 .م2018وتصدح العنادل بألحاني،  .117

 .م2018كأنها أسطورة بابلية،  .118

 .م2018اسمها آلهة الحب،  .119

 .م2018األسطوري، عطرها  .120

 .م2019الشوق وخمائل الذكرى،  .121

 .م2019كالضوء كاألزهار،  .122

 .م2019تجليات الضوء،  .123

124.  ،
ً
 .م2019تجليات تتوهج عشقا

 .م2019حيث أنورت بعشقها،  .125

 .م2019رحيق ألمواج البحر،  .126
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 .م2019مثل عبق أسطوري،  .127

 .م2019زالل من رحيقها،  .128

 .م2019ملهمة العشق،  .129

 .م2019(، الورد العاطر )بدون نقط .130

 .م2019وتبّسم الضوء،  .131

 201أيام البخور،  .132

 2019-2012 املطبوعة للقاص الدكتور علي الدرورة:قائمة كتب القصص القصيرة*

 .م2012بشر آخر الزمان  .1

 .م2012خيشة يا خيشة  .2

 .م2012أزهار الثلج  .3

 .م2013أيام اللوز  .4

 .م2013كالم فاض ي  .5

 .م2013سلوق وحشف  .6

 .م2013من وين يا حسرة  .7

 .م2013الليالي  ظمأ .8

 .م2013هلوسات خوص النخيل  .9

10.  
ً
 .م2013تحدثك الوردة سهوا

 .م2013أنثى تهمس للمطر  .11

 .م2013اسمها رقصة الفرارة  .12

 .م2013صيد العصاري  .13

 .م2013ساللة امللح  .14

 .م2013يشبه الطين  .15

 .م2014فرارات املساء  .16

 .م2014يمرون باآلهات فرادى  .17

 .م2015خلخال البحر  .18

 .م2015منابت الريحان  .19

 .م2016وتحدثك األيام  .20

 .م2017اسمها رقصة األمواج  .21

22.  
ً
 .م2017كأسطورة نتلوها غدا
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 .م2017مسافات أخرى  .23

 .م2017أنغام الزمن  .24

 .م2017ترانيم لبوصلة السراب  .25

 .م2017كأنه رالل مسك  .26

 .م2018هلوسات سوريالية  .27

 .م2018تعتليه خياالت وأرواق  .28

 .م2018أيام الهريس  .29

 .م2019وتفرقت السبل  .30

 .م2019م حذفك )بين يديك( ت .31

 :كتب أخرى *

 (دانة خماس )رواية لألطفال .1

 .م2017: 2م، ط2016: 1أسوار الفحم، رواية، ط .2

  

*** 
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 مصبفى حسن مصبفى أبو الرز الشاعر 

 )فلسبين(
في حصل على البكالوريوس ودبلوم الدراسات العليا  -م1948فلسطين عام -يافا –من مواليد الخيرية -

 .اليونسكو-اللغة العربية من القاهرة ودبلوم اللغة اإلنجليزية من معهد التربية

 في وزارة التربية والتعليم السعودية ألكثر من  -
ً
 تربويا

ً
 وموجها

ً
  40عمل معلما

ً
، ويعمل مستشارا

ً
عاما

 لدى رركة مناهل العلم بالقطيف 
ً
   السعودية. –تربويا

عضو اتحاد كتاب آسيا  .عضو اتحادالكتاب واألدباء العرب\عضو رابطة الكتاب األردنيين -

 <عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية .وإفريقياوأميركا الجنوبية

 :صدر له*

 م1996 السعودية-الشاطئ يبتعد)ديوان رعر( -

 م2013السعودية. -دراسة أدبية ونقدية -عبدالرحمن العبيد ودوره الريادي في املشهد الثقافي  -

 م2016-مصر\ديوان رعر –بد من يافا  ال  -

 -2017السعودية.  -ديوان رعر -أوراق راعر -

 .ديوان رعر –مخطوط: أنا والحب  -

 *:الجوائز*

 .أمريكا–فاز بعدد من الجوائز املحلية وإحدى الجوائز الدولية للشعر بمناسبة يوم الالجئ العالمي  -

 م2003زين بجوائزعاملية.جائزة وزارة الثقافة األردنية للمبدعين الفائ-

جائزة القصيدة الفائزة بمناسبة يوم الالجئين العالمي )من جمعية األرض املقدسة بالواليات  -

  )بدى ذوق األدبي بعنوان )ذات الحجاجائزة القصيدة الفائزة بمسابقة منت(.املتحدة األمريكية

والتعليم عن قصيدة يوم املعلم  جائزة اإلدارة العامة للتربية.جائزة مسابقة نادي جيزان األدبي

 (.م2002)بمناسبة يوم املعلم العالمي

 

*** 

https://www.facebook.com/maen.rimawi
https://www.facebook.com/maen.rimawi
http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/مصطفى-ابو-الرز.jpg
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 الدكتورة أمل محمد حسن جاسم األسدي

 )العراق(
  

 بغداد -م1981-1-22تأريخ ومحل الوالدة:  \الدكتورة أمل محمد حسن جاسم األسدي  االسم:

-جامعة بغداد  –كلية اآلداب  –بكلوريوس في اللغة العربية alasadiamal8@gmail.com \  يلاإليم

 وبتسلسل الثالثة على الدفعة  -م2005
ً
األدب  –ماجستير في اللغة العربية وآدابها.وبمعدل جيد جدا

الغة دكتوراه في األدب العربي/ الب.م/ كلية اآلداب جامعة بغداد2008-اإلسالمي وبتقدير ممتاز

 ./ كلية اآلداب/ جامعة بغداد 2016بتقدير جيد جدا/

 :املؤلفات*

 .الخصائص األسلوبية في آيات القيم األخالقية / القاهرة/ مصر-

 .بيروت لبنان \حوث في االستشراق واألدب املقارن ب-

 .رعر أبي جلدة اليشكري دراسة موضوعية وفنية/ القاهرة-

 .القاهرة \متنوعةرهقة قلم ، قراءات ودراسات نقدية -

 .القاهرة \، دراسات وقراءات نقدية متنوعة مرفأ الحروف-

في ثنائية البيومي محمد عوض ، صمتها زعفران وسيرة   متصوف وليس صوفيا دراسة تحليلية-

 .مصر\الياقوت 

 .القاهرة ، مصر\والفرزدقتقص ي الطيف في نقائض جرير -

 .القاهرة مصر \حضن ضال، مجموعة رعرية-

 ا تحت الطبع مجموعتان قصصية: أضغاث أنفاس و حكايا البرهان السومري له -

*** 

  

  

  

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/أمل-الأسدي.jpg
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 حسين نهابةاألديب 

 )العراق(
 1966تولد  \ُمترجم خبير وراعر وكاتب\الحلة –محافظة بابل  –العراق 

رئيس مؤسسة "ابجد"  \900096478310101رقم الّجوال:  \ :info@ebjed.comايميل

رئيس تحرير مجلة "الدراويش" الورقية الصادرة باللغة االسبانية في اسبانيا ـ  \ebjed.comالثقافية

 2004خريج كلية التربية لغة انكليزية  \1988خريج كلية اللغات لغة اسبانية  \.مدريد

* 
ً
 ُمترجما

ً
 :من اللغة االسبانية الى اللغة العربية اربعة عشر كتابا

 .بغداد – 1987رواية  –البّحار الصغير -

 .لبنان – 2010رواية  -عاصفة في الكون -

 .لبنان – 2011رواية  -االنهيار -

 .بغداد – 2012رواية  -القرود الذهبية الثالث -

 .لبنان – 2013رواية  -فاراكس أ –امبراطورية ري -

 .لبنان – 2014نقد  -ة عبد هللا نيازي نموذجا في القصة العراقي-

 .لبنان – 2015رواية  -رحلة الدوقة آنا -

 مصر/اإلسكندرية  – 2017فدريكوغارثيا لوركا  -مسرحية  –العاقر -

 .املغرب -2018ديوان شجرة ديانا للشاعرة األرجنتينية اليخاندرابيثارنيك -

 .بلغاريا– 2018رامون ديل فايهانكالن  الكاتب األسباني -مسرحية  –انوار بوهيميا" -

 .العراق -2018ديوان االعمال والليالي وقصائد اخرى للشاعرة األرجنتينية اليخاندرابيثارنيك -

 .2019 -بغداد –العراق –بورخس واناح-

 .بلغاريا - 2019الشاعر االسباني بيدروانريكث  –ديوان في جوف يده -

 .2020ردن األ –يموفاسحق عظ –رواية  –نسان آلي إنا أ-

 :اربعة كتب ُمترجمة من اللغة العربية الى اللغة االسبانية*

 .بلغاريا–2018الشاعر العراقي حسن الخرساني.  -ديوان "وطن مجنون" -

mailto:info@ebjed.com/
mailto:info@ebjed.com/
http://www.ebjed.com/
http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/حسن-نهاية.jpg
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 .املغرب – 2019الجزء األول  –املوسوعة املعاصرة ملائة راعر وراعرة عرب-

 .بلغاريا–2019 – ديوان "حروف الجمر" الشاعرة املغربية فاطنة غزالي-

 .بلغاريا– 2019 –مسرحيتان تاريخيتان "زفرة العربي االخيرة" و "عائشة الحرة" -

 :ن من اللغة العربية الى اللغة االنكليزيةان ُمترجماكتاب*

الكاتبة العراقية ذكرى لعيبي. الترجمة باللغة  –حكايا الطاووس والثعلب" قصص لألطفال -

 2018االسبانية واالنكليزية. 

 2019الكاتبة السورية رندة عوض.  –" مجموعة قصصية 208غرفة -

 :ثمانية دواوين شعرية*

رجم الى اللغة  – 2016سوريا/السويداء  طبعة ثانية  – 2014تجليات عطش ى طبعة اولى -
ُ
بغداد. ت

 .الفرنسية، اللغة االنكليزية، اللغة االسبانية

 .بغداد – 2015طقوس ما بعد االربعين -

 .مصر/القاهرة – 2016تعاويذ فجر ال-

 لبنان  – 2016مائة ريبة وريبة -

 .مصر/اإلسكندرية – 2017صالة الغائب -

رجم الى اللغة االسبانية-سوريا – 2017خلخال غجرية -
ُ
 .ت

وّدعك -
ُ
 .بلغاريا-2018اعذرني ان لم أ

باب غرناطة -  .بلغاريا 2020ق 

 :مسرحيتان*

رجمت الى اللغات الفرنسية واالنكليزية مصر/ا – 2017زفرة العربي األخيرة" -
ُ
إلسكندرية. ت

 .واالسبانية

 .مصر/اإلسكندرية – 2017مسرحية "عائشة الحرة" طبعة أولى -

 :خ توثيقيةيخمسةكتب تأر *

 .سوريا – 2017كتاب تأرختوثيقي نقدي "تمائم حميد سعيد" -

 .سوريا – 2018كتاب تأرختوثيقي نقدي "اساطير ناجح املعموري" -

 .سوريا – 2018جبار الكواز وصالح السعيد"  –تاب تأرختوثيقي نقدي "متون بابلية ك-

ة بنيان، سناء االعرجي، علياء اعتقال الطائي، حسين –كتاب تأرختوثيقي نقدي "نسمات بابلية -

 .العراق – 2019نصاري ووداد الواسطي" األ 

  بلغاريا – 2020 -ابن العلوية" كتاب تأرختوثيقي نقدي "ركر -
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 :الجوائز والتكريمات*

العربية( لجمعية  حائز على املرتبة األولى ملسابقة ترجمة القصائد الشعرية االولى )من االسبانية الى-

 .2018املترجمين العراقيين عام 

حائز على املرتبة األولى ملسابقة ترجمة القصائد الشعرية الثانية )من العربية الى االسبانية( لجمعية -

 .2018العراقيين عام  املترجمين

 - 2018حائز على جائزة االبداع )وزارة الثقافة والسياحة واآلثار( ألفضل فيلم روائي قصير لعام -

 .(فيلم ال تخبروا انجلينا جولي)االنتاج السينمائي

حائز على املرتبة األولى عن قصيدة )سالم بائعة الورد( في مهرجان روما الدولي الرابع )صوت الشاعر -

 .2019( عام 2019

 :السينما*

، اخراج ذو الفقار املطيري. حائز على جائزة 2018منتج الفيلم القصير "ال تخبروا انجلينا جولي" -

، وجائزة افضل مونتاج في مهرجان الساقية 2018"لجنة التحكيم" ملهرجان ايام دمشق السينمائية 

 .2018ثار( ألفضل فيلم روائي قصير لعام ، وجائزة االبداع )وزارة الثقافة والسياحة واآل2018بمصر 

 .، اخراج علي اصالن2019منتج الفيلم الوثائقي الروائي "عائلة في فرع" -

تبت عني*
ُ
 :الكتب التي ك

دمشق –الحلة ينبوع اخضر...قراءة في ابداع حسين نهابة / تأليف ركر حاجم الصالحي / سوريا -

2018. 

 .2018مدي مخلف الحديثي / العراق حسين نهابة... مواسم ملونة / تأليف ح-

 / تأليف حمدي مخلف الحديثي / العراق -
ً
 .2019حسين نهابة... وقصائد قصيرة جدا

  

*** 
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 الشاعرة / سامية بن عسو

 )الجزائر(
 تقرت والية ورقلة   م1972-11-0-06تاريخ ومكان امليالد /  \سامية بن عسو     االسم واللقب /

 رهادة دارسات عليا عمقه-علمية / الشهادات ال \يمي / جامعياملستوى التعل

تقنيات نقدية وبنكية        دراسات تطبيقية /    جامعية /    رهادة \جامعة عنابة   مكروبيولوجيا   في

 جامعة عنابة

  :اإلصدارات*

 :مجموعة شعرية*

 م 2007الصادرة بالجزائر سنة  - يقوناتأ-

 م2019هايكو" الجزائر سنة دّوار الفالمنجو " نصوص -

 . هايكو املغرب الكبير -كتاب الكتروني-

 عدة مخبوطات جاهزة للنشر*

 (يفا)إ رواية قيد الطبع  -

عضو  \عضو مكتب إدارة بيت الشعر الجزائري / مكتب الطارف \عضو اتحاد الكتاب الجزائر*

 . النشر مجلس إدارة نادي هايكو املغرب الكبير

*** 
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 لكاتب واألديب وائل فهمي البيبارا

 )األردن(
األردن.حصل على البكالوريوس من جامعة اليرموك في  -اربد 1964وائل فهمي البيطار من مواليد عام 

االردن في تخصص اللغة االنجليزية وآدابها، واملاجستير من الجامعة األردنية في عمان في األدب –اربد 

 .دة رهادات في اللغة االنجليزية من جامعة ريلر الدولية في لندناالنجليزي. وقد حصل أيضا على ع

عمل في عدة مجاالت تعليمية وبحثية في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك والجيش اإلماراتي، ومنذ 

وحتى اآلن، يعمل كمحاضر متفرغ في قسم اللغة االنجليزية واللغويات في جامعة العلوم  1998عام 

 .ردنيةوالتكنولوجيا األ 

 :صدر له حتى اآلن املؤلفات التالية*

وهو كتاب فلسفي نفس ي ديني يناقش نشأة الكون والصراع األزلي بين  2016رهداء ولكن ...؟!( )-

 .االنسان والشيطان

 .االردن-ربدإ- 2017املجموعة القصصية )صرخات صامتة( -

 األردن.-عمان 2018رواية )موعد مع الشيطان( -

 األردن.-ربدإ- 2019الحروف(  رواية )انتفاضة -

*** 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/وائل-البيطار.jpg
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 عبد الهادي الفرحان ديباأل 

 )سوريا(
 الحالة االجتماعية أعزب، \1.1.1996دبا مواليد أمحافظة م \سوري الجنسية، مقيم في األردن 

  Fashion design picaso للفنون  

من الكتب الجماعية،  كاتب وروائي وصاحب نصوص نثرية أدبية، مشارك في العديد \طالب في كلية

 .عضو سابق في فريق ُصّناع التغيير

كتاب صاعدين  ( گما أررفت على تجميع عدة كتب جماعية ل 

 (تاب حروف مبعثرةك-

 )تاب من جوف القلب)كو-

* 
ً
 وميتا

ً
ني حيا

 
ت
ْ
 (.صاحب رواية )قتل

 .مازال العمل جاري على اصدار املزيد من األعمال األدبية على اختالف أركالها

 :حت الببعت*

 .اغتصاب بال ذنب-

*** 
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 سلوى البريفياألديبة 

 )فلسبين(
 اختصاص –عربّية في العالم  حاملة لقب أفضل كاتبة \كاتبة فلسطينّية مقيمة في فلسطين 

تخّصص البرمجة ونظم املعلومات الحاسوبّية، مراسلة لجريدة عين على  .الّنصوص األدبّية املفتوحة

  .مجلة أمارجي العراقّية في فلسطينّية، مدير مكتب الجنوب الّتونس

مؤّسس ملتقى ورقة وقلم وصدر عنه كتاب جماعي خواطر بعنوان )خلف جدران الحياة( ملجموعة 

هواياتها .تعمل منّسقة إعالمّية .مصر نشر إلكتروني فيمؤلفين من الوطن العربي )أعضاء امللتقى( 

  .جالّرسم، الّتصوير، الّتصميم واملونتا

    :إصداراتها*

  .نثر ونصوص –هواجس الروح-

  .مقاالت –عيون ناطقة -

  .قصص –كادت أن تموت -

 ّتجّسس وطرق الحماية منه مخاطر االختراق وال-

 الحياة العلمّية في مدينة القدس عبر الّتاريخ اإلسالمّي   -

  .القضّية الفلسطينّية تحبير على ورق أم تجسيد لواقع أّمة  -

  .رعر –ن سالسل وأقفال ديوا-

 (.2019-رواية أعتاب قلبي في مهد أمي )حائزة على جائزة جودة الطباعة في تونس -

 :إصدارات إلكترونّية *

ص سير األنبياء \فّن الّتقوى  \أنامل فلسطينّية \على حافة الطريق \نقش على الحجارة
ّ
 \ملخ

 .قصة أنا أقرا لألطفال\نبض قلم \اإلنترنت
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 :عدة جوائزحصلت على *

هبّية بمسابقة كأس العالم للمبدعين العرب في لندن-
ّ
  .بريطانيا املركز األّول وامليدالّية الذ

 .اختصاص الّنصوص األدبّية املفتوحة \لقب أفضل كاتبة عربّية في العالم -

في  على مستوى فلسطين عن دراسة الحياة العلمّية -املركز الّرابع  –جائزة الّدراسات واألبحاث -

 .مدينة القدس عبر الّتاريخ اإلسالمّي 

شر والّتوزيع في مصر عن قّصة سنوات الّتيه والّضياع-
ّ
 .جائزة دار فيدا للن

فوز باملركز األّول عن قصيدة أسير العفو والّصفح بمسابقة بعنوان الظلم لدى مجلة ايزيس الحلم -

 .الّسورّية

 :ترجم بلغات*

رجمْت لها قصائد ونصوص ومقاالت
ُ
 .لعّدة لغات؛ األردّية، الفارسّية، التركية، الفرنسّية، األمازيغّية ت

 .عمال مشتركةأ

ّتاب عرب 
ُ
كتاب حّتى ال يطول الغياب مع الكاتبة العراقّية هدير الجميلي،  –لها أعمال مشتركة مع ك

لة الّنظم سوسن عياد من فلسطين كما لها قصي
ّ
دة كتاب االختراق والّتجّسس مع املبرمجة ومحل

مس
ّ
اعرة اللبنانّية نور املسلماني بعنوان تشبه الش

ّ
 .مشتركة مع الش

*** 
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 عبد القادر الغريبلالشاعر 

 )املغرب(
  6/12/1955من مواليد مدينة تطوان باململكة املغربية 

 والعربية. واملجالت املحلية نشرت له قصائد في بعض الصحف

 لقصيرة من تنظيم جريدة الوسيط الدوليةاألولى للقصة ا فاز باملرتبة*

 :صدرله*

  (بوح القلوب) ديوان رعر مشترك-

 (نقوش على ررفة ذاكرة) ديوان رعر-

*** 
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 الشاعر و اإلعالمي / زينهم البدوي 

 )مصر(
  

 املوقع الوظيفي :. األمين العام التحاد كتاب مصر\ االسم بالكامل : زينهم السيد علي حسين البدوي 

النائب األسبق لرئيس اإلذاعة املصرية ، و نائب رئيس اللجنة الدائمة للبرامج باتحاد اإلذاعات 

 . اإلسالمية

اقع الثقافية*   :املو

عضو مجلس إدارة رابطة األدب اإلسالمي العاملية ؛ مكتب . عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر

عضو . سس املرصد اللغوي بالجمعيةعضو مجلس إدارة جمعية حماة اللغة العربية ، و مؤ . مصر

يتولى تدريس فن اإللقاء و تأهيل  . مجلس إدارة جمعية حماية املشاهدين و املستمعين و القراء

 . الكوادر اإلعالمية في العديد من أكاديميات اإلعالم و مراكز التدريب اإلعالمية

  :من إصداراته*

 . ديوان عبير من الفردوس -

 . رةديوان من وحي املرا -

 (. تجارب فريدة في دنيا القصيدة ) مختارات رعرية و دراسات أدبية -

 : من صور التكريم و التقدير

حصل على العديد من رهادات التقدير و الدروع من العديد من املؤسسات العلمية و الثقافية ؛ 

 . تكريما له و تقديرا لعطائه

*** 
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 شاعرة إسراء محاميدال

 )فلسبين(
 
 
انوي في ولدت الش

 
ة. أنهت تعليمها الث

 
ّم  الفحم، رمال فلسطين الـمحتل

ُ
اعرة إسراء محاميد في مدينة أ

م  واصلت تعليمها   الـمدينة.
ُ
ة وآدابها من جامعة حيفا، ث ي  ب 

ر  ة الع 
 
غ
 
اني في الل

 
قب الث

 
حصلت على الل

ة، وبدأت با ربوي 
 
كتوراةوحصلت على لقٍب ثاٍن آخر في االستشارة الت حضير لرسالة الد   .لت 

ة. ورغلت منصب مرردة  ربية االجتماعي 
 
زة للت  

ّ
ية ومرك ة، مرّب 

ة والعربي  غتين العبري 
 
عملت مدّر سة لل

ة.  غة العربي 
 
 لل

  :صدر لها*

 . 2016ديوان رعريٌّ بعنوان "وطٌن على شجن" عام -

ياسة، حيث راركت كعضوة في حزب* ة أّم   وقد خاضت مجال الّس 
ة بلدي  انتخابي لرئاسة وعضوي 

ة عديدة تخدم  ة. وقامت بنشاطات اجتماعي  ة واجتماعات حزبي  الفحم.. وراركت في ندوات سياسي 

ارئين عبير الكتابي واإلبداعي للن  ة وحلقات في الت   .بلدتها ودر ست وررات رعرّي 

ة في الوطن و * عري   
ّ
كريمات راركت في العديد من األمسيات الش الخارج، وحصلت على العديد من الت 

ة . وراركت في أمسيات  ة عد  ة أدبي  ة، وارتركت في نشاطات مدرسي  ة وأدبي  من جهات مختلفة، تربوي 

ة عديدة  ة وفني  ة وأدبي  تي دعيت إليها.. كما وأقامت نشاطات وأمسيات رعري 
 
ة ال ربوي 

 
سات الت في الـمؤس 

ة في بلدتها وفي ال س ي جمعي  ربوي. كانت من مؤّس 
 
قرى الـمجاورة. نارطة في الـمجال االجتماعي والت

ات مختلفة أخرى في نطاق العمل  اد" .. وراركت في نشاطات كثيرة في جمعي  ة تعرف باسم "رو  خيري 

عي في البالد طو   .الخيري والت 

 

*** 
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 األديب أحمد الحاج جاسم العبيدي

 )العراق(
  

 Ahmed Jasim. M. Alubaidi م الرباعي واللقب: أحمد الحاج جاسم محمد حسين العبيدياالس

محل وتاريخ الوالدة: املوصل  \الجنســيـــــة: عراقي\Ahmed Al-Haj االسم األدبي والشهرة: احمد الحاج

 الفيس بوك: احمد الحاج\ahalubaidi@yahoo.com :البريد االلكتـروني \1/7/1969

 .دينة املوصل/ محافظة نينوى/ العراقالعنوان: م

 .مترجم وراعر وكاتب قصة ورواية ومسرح وناقد وباحث في حقل اللغة املقارن 

 :املؤهالت

جامعة  –كلية اآلداب  –بكلوريوس آداب ترجمة \قسم صحة املجتمع  –دبلوم صحة مجتمع  -

 .املوصل

 :الجوائز *

 .1997ن اإلبداعية ـ جامعة املوصل، العراق، الجائزة األولى ألفضل نص مترجم ـ مؤتمر الفنو -

الجائزة األولى في مسابقة القصة القصيرة ـ دار عراقيون للصحافة واألنباء والنشرـ املوصل، العراق/ -

2005. 

 :األعمال املنشورة*

 .2010ـ العراق/  1األقمار الشائكة، مجموعة قصصية، ط-

 2020/ دمشق 2األقمار الشائكة، مجموعة قصصية، ط-

 1ترجمة رواية "أنيس في بالد العجائب" من العربية الى اإلنكليزية للروائي ناهض الرمضاني، ط-

 .2011املوصل 

 .2019ديوان رعر مشترك بعنوان "أقالم بال قيود" -

 .2020/ دمشق 1وطن بال"، ديوان رعر، ط"-

 .2020لوليث"، مجموعة قصصية، القاهرة "-
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 :تحت الببع*

"، و"صباح رهرزادمسرحيتان: "اإلحت-
ً
 ."راق وحيدا

 ."روايتان: "األهنوم"، و"لعنة السامري -

 ."كتاب نقدي بعنوان "فن املقالة-

 ."كتاب بعنوان "أغاني املهد في املوروث الشعبي العالمي: أنواعها وتصنيفها ودالالتها-

 :األعمال املترجمة*

 .غير منشور 2004العربية، ترجمة كتاب "مدخل لثقافة الحضر" من اللغة اإلنكليزية الى -

 . غ م2005ترجمة كتاب "الفن الحيثي" من اللغة اإلنكليزية الى العربية،               -

 . غ م2008ترجمة بحث "املونودراما" من اإلنكليزية الى العربية،               -

 :املهن الصحفية*

محرر أدبية في \.2014 -2012 محرر الصفحة الثقافية في صحيفة الوسيط املوصلية ملدة سنتين-

مدير \.2014محرر أدبي في صحيفة الراصد املوصلي \.2014 -2013صحيفة الحدباء الثقافية 

  .2020 -2019نائب رئيس تحرير مجلة صدى الريف \.2019تحرير مجلة فواصل الثقافية 

 العضويات منها:

  عضو اتحاد األدباء والكتاب في العراق-

 العراقيينعضو اتحاد الصحفيين -

 .عضو املنظمة الدولية لحقوق اإلنسان-

*** 
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 محمد محمود كالواألستاذ الدكتور 

 )سوريا(
املؤسسة: جامعة أديامان .االختصاص: تفسير وعلوم القرآن.(اللقب العلمي: أستاذ دكتور )بروفيسور 

 . ريةسو  - لحاصل ـ حلبام، 1967/  20/  18تاريخ ومكان الوالدة : .التركية

 :لشهادات العلمية *ا

إلجازة العالية )الليسانس( في ا.إلجازة في الدراسات اإلسالمية من معهد الدعوة الجامعي في بيروتا-

رهادة التخصص )املاجستير(  \ (الدراسات اإلسالمية والعربية من كلية الدعوة الليبية )فرع بيروت

س ، لبنان، وكان موضوع الرسالة: )ترجمة في التفسيروعلوم القرآن من جامعة الجنان في طرابل

رهادة . القرآن الكريم بين الحظر واإلباحة( بإرراف األستاذ الدكتور: مصطفى ديب البغا

)الدكتوراه( في التفسير وعلوم القرآن من جامعة الجنان في طرابلس / لبنان وموضوعها: )القراءات 

 .رراف األستاذ الدكتور: عبد املنعم بشناتياملعاصرة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسير( بإ

 :املنشورات العلمية 

  :الكتب الورقية املنشورة *

 م2009القراءات املعاصرة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسير، -

 2011دبي  \ترجمة القرآن الكريم بين الحظرواإلباحة -

 .م2003ة معاصرة( قضايا إسالمية ساخنة ) الجزء األول من سلسلة دراسات إسالمي-

ر، -  .م2017مقاصد القرآن أساس التدب 

 .م2003مسيرة التفسير بين االنحراف واالختالف ، -

 .م2004ال تجزع ) كلم ايت علق باملوتوأحكام امليت ( -

  :الكتب اإللكترونية املنشورة*

 .م2003دور العقل في فقه النص،كتابإ لكتروني منشورعلى الشبكة، -

 .م2003اس وتإلى الالهوت ،كتاب إلكتروني منشورعلى الشبكة، خطأت حويل الن-

 .م2016أريج العطر في أحكام زكاة الفطر، كتاب -

 .م2018اإلعالم الجديد في خدمة الكتاب املجيد ، كتاب إلكتروني منشورعلى الشبكة -

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/محمد-كالو.jpg
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 .م2018إضاءات قرآنية ، كتاب إلكتروني منشورعلى الشبكة  -

 .م2018آدابها ،كتاب إلكتروني منشورعلى الشبكة -سننها -ارروطه -األضحية:أحكامها-

 .م2018،  أريج التقوى ،كتاب إلكتروني منشورعلى الشبكة-

 .م2018على الشبكة   إلكتروني  منشور \ همسات وقبسات في الدبلوماسية اإلسالمية -

 .م2018الشبكة ، ،كتاب إلكتروني منشورعلى (العملة والنقد اإللكتروني) تكوينبحكم التعامل بال-

 .م2020جليس املتدبرين ،كتاب إلكتروني منشورعلى الشبكة، -

 .م2020عائشة الباعونية: راعرة الشام.. وفاضلة الزمان ، كتاب إلكتروني منشورعلى الشبكة ، -

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)اإلصدار الثالث( لألدباء والكتاب العرب               (          2021دليل آفاق حرة )                     

170 
 

 

 ريم سليمان نجيب الخش الشاعرة .د.

 )سوريا(
وزير للثقافة ومؤسس اتحاد الكتاب يب سليمان نجيب الخش لشاعر واألدابنة ا \من مواليد: دمشق

 .العرب

 :عليها ةالشهادات املتحصل*

 -رهادة الدكتوراه من جامعة باريس السادسة )بيير و ماري كوري( -1999
ً
 .باريس بمعدل مشرف جدا

دفاع رهادة دكتوراه فخريةمن جامعة املواهب الكندية اللبنانيةفي مجال الثقافة والشعر وال-2016

 عن القيم اإلنسانية

الشهادة الذهبية مع مرتبة سفيرة األدب العربي من الكلية العاملية لتعزيز الصداقة بين  2017 -

 في مجال الثقافة والشعر والدفاع عن القيم اإلنسانية.الشعوب

 . دبلوم الدراسات املعمقة باالحتماالت وتطبيقاتها من جامعة باريس السادسة بمعدل جيد -1993

 :الخبرات املهنية*

 التعيين في جامعة دمشق كلية العلوم قسم االحصاء*2001-

 .االنكليزية-الفرنسية -اللغات :اللغة العربية*

ودراسات عليا  4ب الرياضيات سنة لطال  (الحركة البراونية والحسابات العشوائية)تأليف كتاب  *

 .م 2011صدار جامعة دمشق إ

بقصيدتها  2017بقة مجلة ) صدى بغداد الثقافية اإللكترونية ( لسنة فازت باملركز الثالث في مسا--

 ) بغداد)

تم تدرين جائزة عربية باسمي وهي ) جائزة ريم الخش لإلبداع العربي ( وهي جائزة  2019في عام  -

تستهدف رعاية الشعر والشعراء الشباب، وتطوير األداء، واكتشاف مساحات واسعة ورحبة من 

 .2020، في فنون الثقافة واآلداب بمصراإلبداع العربي

 اعتمدت بفضل هللا تعالى دواويني الشعرية لتكون في مكتبات الدولة في محافظات مينا-
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 :املنشورات الشعرية الورقية*

 األردن \ديوان بعنوان وفاء بزمن الغدر -1

 مصر \ديوان بعنوان ليتني دوما معه -2

 مصر \ديوان بعنوان حالج بحب مذبح -3

 مصر\ديوان بعنوان فارغ اال منك-4

 مصر \ديوان بعنوان وأنت لها صالة  -5

 مصر\ديوان سأزرع األرض آالفا من القبل  -6

 مصر\ديوان الراحمون مالذ آخر رهقة  -7

 مصر 2019هكذا أرعرت ريمادرت )الجزء األول( ي -8

 هكذا أرعرت ريمادرت )الجزء الثاني( القاهرة-9

 الطبعة الثانية واعتمد ليدرس في جامعات مصر-الحسابات العشوائية الحركة البراونية و -10

 القاهرة-الرريك للحب ديوان رعري اصدار أول  -11

 2020يكاد يض يء : ديوان رعري اصدار جامعة املبدعين املغاربة املغرب عام  -12

*** 
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 ربيعة بوزناد األديبة

 )املغرب(
دينة أسفي الساحلية باملغرب ،حيث نشأت وتلقت تعليمها االبتدائي ازدادت الشاعرة ربيعة بوزناد بم

والثانوي ، قبل أن تشد الرحال صو بمدينة مراكش، حيث ستتابع دراستها في جامعة القاض ي عياض 

، ا الثانية هي العاصمة االقتصادية"رعبة اقتصاد" ، ليقع اختيارها على مهنة التعليم، فكانت وجهته

 ألجل التكون 

في مسقط رأسها ، كأستاذة في الثانوي حيث وجدت لها مجاال  –بعد التخرج  –ر مزاولة مهنتها لتبار

فسيحا لالنخراط في العمل الجمعوي والخيري . فكانت ثمرة هذا الجموح ، ديوانهااألول " بديعة " ثم 

رواية التي " رموع مطفأة " ثم ديوانها الثالث بعنوان " همس السوانح "ورواية تتربص بالطبع ، ال

تمزج فيها بين الشعر والنثر كأول تجربة حقيقية ورائدة في املجال، صاحبة كتاب " أرياء ضائعة 

 .... بذاكرة آسفي الرائعة " صدر عن جامعة املبدعين املغاربة

 كـتاب يلـيـق لكـل األجـيال .. الحاضرمنها والــالحق .. وراهــدعـلى حـقـبة من حـقـب مدينتـنا أسـفي ..

للشاعرة ربيعة بوزناد أعمال أدبية وإعالمية منشورة باملجالت والجرائد  وتـراثـها .. وثـقافـتـها

 .. ديوان جماعي أنجزته مع مجموعة من الشاعرات املميزات العربيات... اإللكترونية

لسبعة وعشرين  كتاب جماعي بعنوان " أنطولوجيا آسفية زمن الحجر الصحي ..صرخة ريشة وقلم " 

أعمال أدبية .. بدعا في الفن التشكيلي والحرف راركت فيه الشاعرة ربيعة بوزناد بثالثة أعمالم

على عدة جوائزعربية بمسابقات رعرية  حازت ... منشورة بصحف ورقية مغربية وعربية ودولية

  ورواهد تقديرية ملشاركتها بمحافل أدبية وقصصية 

*** 
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 األديبة فضيلة معيرش

 )الجزائر(
ة معيرش من مواليد مدينة برج بوعريريج تقيم في مدينة املسيلة أستاذة في التعليم املتوسط فضيل

 ..متحصلة على ليسانس أدب عربي من جامعة سطيف/ تخصص لغة عربية

 ..والشعر النثري   ــ تكتب املقاالت النقدية والرواية والقصة والشعر العربي العمودي

 .. ية في عدة جرائد إلكترونية و ورقيةنشرت لها العديد من األعمال األدب

 "راركت في ديوان مشترك " مشاعل جزائرية " عن قصيدة " دموع ساهرة -

 "" "وكتاب مشترك "وتنفس الصبح فال ". عن قصة "" أكف الخذالن

نالت املرتبة األولى في مسابقة القصة القصيرة عن قصة " جنية الطريق " املقامة في رابطة أوتار -

 .. الجزائريةبمصر .

  :اإلصدارات*

 م "قسنطينة 2016صدر لها ديوان رعري ) لفحات الهجير -

 جيجلمدينة   2016كتاب بصمات دراسات فكرية ونقدية الجزء األول  -

 مدينة جيجل 2016صور راردة " مجموعة قصصية "  -

 م عنابة 2017ريح الغواية قصص -

 . 2019رواية طيف آخر املساء  -

 سوق أهراس-قصص  2019الفردوس العودة من  -

 .مخطوطات رعرية ونقدية و روائية تنتظر الطبع *
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 القاص ناصر الريماوي  األديب

 )األردن(
 ./ في قرية بيت ريما/ رام هللا 1967مولود / سنة  -كاتب قصة قصيرة  

املغيرة بن رعبة  انتقل إلى مدينة "الزرقاء" حيث تلقى تعليمه فيها، وأنهى الثانوية العامة في مدرسة

، ثم حصل على رهادة البكالوريوس في الهندسة امليكانيكية من جامعة دمشق سنة 1986سنة 

1993. 

(، ثم في السعودية منذ سنة 1998-1994عمل في مجال تخصصه العلمي واألكاديمي؛ في األردن )

1998. 

 :مؤلفاته في القصة القصيرة*

 املجموعة القصصية "جاليريا" -

  .""ميرميد-

 ."وردة لصيف واحد" -

 "."ربع موجة حّر  -

*** 
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 طياف رشيد مجيدأاألديبة 

 )العراق(
 بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم الفنون املسرحية فرع النظريات\1969مواليد بغداد 

تعمل معلم  \عضو في رابطة املرأة العراقية\عضو االتحاد العام لالدباء والكتاب في العراق

 امعي.تخصص تربية فنيةج

  :صدر لها*

 2007حلم أملك اجنحة لكنني أمجموعة رعرية بعنوان ال *

 2015سوريا \ستارة زرقاء رفافة نصوص مسرحية *

 بغداد2018 \صالون تجميل نصوص مسرحية*

 ٢٠٢٠ميسان \طفال ملاذا اختفت الشمس قصة لأل *

 ٢٠٢٠ميسان  \مسرحية تغيير في الغابة مسرحية لالطفال_

 ٢٠١١فاز نص مسرحية بث تجريبي في مسابقة مؤسسة النور..دورة الدكتورة آمال كارف الغطاء-

رارة ( ليكون ضمن الكتاب الخاص بفعاليات الجناح العراقي في بينالي فينيسبا اختير نصها )اإل _

 واملترجم الى االنكليزية 2015

 راركت في ورش للكتابة االبداعية واملسرحية منها_

 .٢٠١٨بة النص املسرحي الواقعي /دائرة ثقافة وفنون الشباب ، وزارة الرياضة والشباب وررة كتا*

 تناول نصوصها املسرحية في اطاريح ماجستير منها_

رسالة املاجستير املوسومة املقاربات الداللية لعتبة العنوان في النص املسرحي النسوي الباحثة سهاد 

 ٢٠٢٠حسن خلف جامعة بابل 

صائدها لالطفال في دراسات املاجستير منهاقصيدة املربع في رسالة املاجستير وكذلك ضمنت ق

املوسومة التشخيص في ادب الطفولة العراقي الحديث الباحثة اسماء عبد الكريم جامعة كركوك 

٢٠١٩ 

 ونشرت لها نصوص مسرحية في مجالت ادبية ومسرحية متخصصة عراقية وعربية منها_

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/أطياف-رشيد.jpg


)اإلصدار الثالث( لألدباء والكتاب العرب               (          2021دليل آفاق حرة )                     

176 
 

 ٢٠٢٠للسنة  ٢٥املسرح العربي .الهيئة العربية للمسرح العدد مسرحية لعنة روبان /مجلة_

 :قدمت لها مسرحيات على الخشبة منها_

 مسرحية )الرحلة( على خشبة معهد الفنون الجميلة بنات .من اخراج لبنى عالء وتمثيل مالذ سالم

مد زكي بعنوان اخر هو انعاش للمخرج مح 2016مسرحية )االرارة ( في مهرجان ينابيع الشهاده 

 .والذي فاز كعرض متكامل

 :ذكر اسمها في*

.. 2014معجم االديبات والكواتب العراقيات في العصر الحديث للباحث جواد عبد الكاظم _١

 .16بتسلسل 

 ٢٠١٤الوافي في دراسة املسرح العراقي للدكتور عامر صباح املرزوك لسنة_٢

 ٢٠١٩ول ادباء من بالدي للكاتب عبد الرضا السوداني الجزء اال _٣

 ٢٠١٩معجم املبدعين العرب .جمع واعداد االستاذ ناجي عبد املنعم ،الجزء االول _٤

  :املسرحيات*

بث  \ستارة زرقاء رفافة\ضوء\٢٠٠الرحلة ؟\سماء بيضاء :ضمن كتاب ستارة زرقاء رفافةوال:أ

و موت الكاتب ا \نافذة بحجم كف \معطف اسود \موسيقى\مكاملة لم يرد عليها \الكرة\تجريبي

 صوت دمون  \احمر

 الحرف االول  \حضور  \نقطة تفتيش \العيادة \صالون تجميل: ضمن كتاب صالون تجميلثانيا:

 االرارة

 لعنة روبان: ثالثا

*** 
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 خيرة بوخاري األديبة .د. 

 )الجزائر(
غة \رهادة البكالوريا رعبة اآلداب والفلسفة بجامعة سيدي بلعباس *

 
واألدب  رهادة ليسانس في الل

غات والفنون 
 
رائدة الُدفعة \.العربي من جامعة الجياللي اليابس بسيدي بلعباس كلية اآلداب والل

 رهادة املاستــر في اللغة واألدب العربّي  \لشهادة الليسانس. تخّصص: تحليل الخطاب وعلم الّنص

عرية العربّية من جامعة الجياللي اليابس بسيدي بلعباس كل
ّ
ص: الش ية اآلداب واللغات الّتخص 

املستوى العلمي: طالبة  \رائدة الدفعة في املاستر/ مشروع الشعرية العربية في النقد العربّي .والفنون 

القديمة/ جامعة أبي بكر بلقايد   الّتخصص: اآلداب العربّية.دكتوراه في األدب العربي سنة رابعة

ة \تلمسان/ الجزائر غة اإلسباني 
 
غة االنجليزيةرهادة  *رهادة في الل

 
 في الل

فات*
ّ
 :املؤل

 سطيففي مجموعة قصصّية بعنوان: "فاكهة الّسماء" مصر. وطبعة ثانية -

 .2019ومضات رعرية بعنوان: "حواء تغسل قلبي" مصر  -

 رواية بعنوان: أمنية فوق الجسر -

 مجموعة قصصية تحت الطبع بعنوان: قلعة العباقرة-

 .ى أسوار املدينةرواية تاريخية بعنوان: حرائر عل-

فائزة بالجائزة األولى للمجموعة القصصية "فاكهة الّسماء" في جامعة اللغة واألدب العربي بسيدي -

 بلعباس/ الجزائر

 الجزائر  خاطرة أقالم ميالف بوالية ميلة.فائزة في مسابقة ال-

عرية في ملتقى ابن النيل األدبي بمصر -
ّ
في املعرض الدولي املرتبة األولى في مسابقة الومضة الش

 .بالقاهرة

*** 
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 بن فتح بن مبروك نور بيت نور   نعيماألديب 

 )سلبنة ُعمان(
سلطنة عمان / الوظيفة ) أخصائي نشاط  -  محافظة ظفار –مرباط  –م 1969/ 1/1من مواليد 

وسطة املؤهل العلمي )دبلوم الكيلة املت. مسرحية للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار

 (. للمعلمين بصاللة

 (99497848الواتساب ) : للتواصل

buraft1978@gmail.comااليميل : 

 : الحالة الثقافية*

فرع   عضو بمجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب واالدباء. كاتب ومؤلف مسرحي ودرامي واذاعي-

 . عضو في االتحاد الدولي ألدباء والشعراء العرب. محافظة ظفار

  :ل املببوعةاألعما*

ان   طبع في اململكة األردنية  كتاب ) عرائس بشرية ومسرحيات أخرى ( _1  .2020في عم 

ان   ( . طبع في اململكة األردنية  كتاب ) قلوب ضريرة ومسرحيات أخرى  _2  .2020في عم 

 .2015ة في الشارقة دكتاب ) نصوص مسرحية جائزة الشارقة ( . طيع في االمارات العربية املتح _3

 .2017كتاب ) نصوص مسرحية جائزة الشارقة ( . طيع في االمارات العربية املتحة في الشارقة  _4

  :أهم الجوائز واملراكز*

 (.القلوب الضريرة  م . عن مسرحية: )2010  الحصول على املركز األول في مسابقة املنتدى األدبي-

لجمعية العمانية للمسرح مهرجان املسرح الحصول على رهادة اإلجادة في التأليف املسرحي من ا-

 (.مسرحية :)القلوب الضريرة  م عن نص2011العماني الشعبي األول في يناير 

م . عن مسرحية ) دموع على الرصيف( 2011  الحصول على املركز الرابع في مسابقة املنتدى األدبي-

 . م2012في أبريل 
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ينمائي ألفضل سيناريو روائي طويل مناصفة الحصول على الخنجر الذهبي في مهرجان مسقط الس-

 . . م2014  مارس29-23)عيون الليل( في   عن فيلم

 .(م . عن مسرحية )الشرنقة2013  الحصول على املركز األول في مسابقة املنتدى األدبي-

 .(م . عن مسرحية ) عطش السنين2014  الحصول على املركز األول في مسابقة املنتدى األدبي-

 على املركز الثاني في مسابقة الشارقة الحصول -

*** 
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 س بن الشر الجندلبيالقاصة/ ثمنة بنت هو 

 )سلبنة ُعمان(
 .بريطانيا -حاصلة على ماجستير فى ادارة تنمية وتدريب املوارد البشرية من جامعة بورنموث -

 اخصائية مسرح مدرس ي-عملت معلمة لغة انجليزية. -

مهتمة بجمع وسرد االمثال الشعبية  -."تجميع وسرد الحكاية الشعبية الظفارية" الحزايةمهتمة ب -

 . الظفارية

 .(عضوة فى ) وررة تقنيات القصة القصيرة -.عضوة فى جمعية أدباء وكتاب السلطنة/ فرع صاللة-

 .مصر-م2018اصدار املجموعة القصصية الفردية االولى بعنوان ) بحر الزين(، عام -

ردن  بعنوان  الثانية  دار املجموعة القصصية الفرديةإص -
ْ
 .2020 -)حدائق السلطانة ( اال

 530"اعرف ظفار من خالل   ومترجم الى اللغة االنجليزية  ثقافي و سياحي خاص بي،  كتاب  أصدار-

 . 2017 -سؤال وإجابة " سلطنة عمان

 .م 2020 -3،2017+2+1  ائها)أبجدية أولى( بأجز   مشاركة فى كتابة املجموعة القصصية -

 2020-12018 \2+1جمشاركة فى كتابة املجموعة القصصية بعنوان ) عندما تؤرق الكلمات ( فى -

*** 
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 أمان السيداألديبة 

 )سوريا(
حاصلة على دبلوم في التأهيل التربوي من \أستاذة لغة عربية، كاتبة، قاصة، وراعرة، وصحافية *

حاصلة على ليسانس/ إجازة في اللغة العربية من جامعة \1982لتربية عام جامعة دمشق/ كلية ا

 .عضو اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات \1980تشرين/ كلية اآلداب في الالذقية عام

 :إصدارات الكاتبة *

 ."" قصص قصيرة  2008قدري أن أولد أنثى" في القاهرة " –1

 ."" قصص قصيرة  2010سيراميك" في القاهرة " -2

 ."" قصص قصيرة  2011ذكورة املنافي" في سورية/ الالذقية "  -3

 ." " قصص قصيرة 2014أبعد من القيامة" مع " كتاب الرافد" الشارقة " -4

 ."" قصص قصيرة  2019نزالء املنام" في طرابلس/ لبنان " -5

 :قيد اإلصدار للكاتبة *

 .أكثر من عمل أدبي يتنّوع بين الشعر، والنثر

 :هامن أعمال *

 .عاما 40ألكثر من   تدريس اللغة العربية في سورية، واإلمارات، وأستراليا-

سبق لها العمل في إعداد، وتقديم عدة برامج ثقافية في إذاعة "صوت الوطن العربي الكبير" في -

 1985 -1983طرابلس/ ليبيا بين العامين 

 :حصلت عليها األديبةجوائز التي ال* 

ا "عيون تنشد األمان" قدمتها مؤسسة النشر "كلمة" في القاهرة، والقصة املركز األول عن قصته -

 ."منشورة ضمن مجموعتها القصصية " ذكورة املنافي

 .2009ُسّجل اسم الكاتبة ضمن "ديوان أدباء مسابقة نجيب محفوظ للقصة" عام  -

*** 
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 سديحيدر علي كريم األ الناقد اإلعالمي 

 )العراق(
 اللقب العلمي :مدرس مساعد \محافظةالبصرة في 1987/  10/ 1تولد \ وناقد استاذ جامعي واعالمي

 hayder.alasadi@buog.edu.iq:البريد االلكتروني \07716475023هاتف :

تدريس ي في كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز .ونقدمسرحي/جامعة البصرة الشهادة : ماجستيرأدب

 في قسم التربية الفنية في جامعة البصرةم عمل .في جامعة البصرة للنفط والغاز
ً
مدير تحرير  .حاضرا

عضو هيئة تحرير في مجلة )سندباد( الخاصة بالطفولة -مجلة )جويدي( االمريكية العلمية املحكمة

 .معد ومقدم برنامج )مفاهيم وقضايا في االعالم االقتصادي( االذاعي .والصادرة في البصرة

 عضو .البصرة فرع –العراقيين  عضونقابةالصحفيين .يينعضو نقابة االكاديميين العراق-

 .فرع البصرة-نقابةالفنانين

 :الجوائز والتكريمات

  2009قالدةعام  على حاصل -

الصائغ(  لإلبداع ) دورةاملفكرعبداإلله مسابقةالنور  في املقال بمجال الثاني جائزةاملركز على حاصل -

2009 

  .قناةالكوثرالفضائية ) رحمةللعاملين( مسابقة في الثاني املركز جائزة على حاصل -

تأهلت قصته )امراة ممسوسة بالعشق( للقائمة القصيرة ملسابقة القصة القصيرة التي نظمها مجلة -

 .ونالت القصة جائزة املركز السادس 2019شجون عربية في بيروت عام 

عن قصته )نساء من  2019م حاصل على جائزة املركز الثاني في مجال القصة القصيرة في مصر لعا-

 (.ورق

في مصر عن كتابه )تداخل االجناس االدبية واثرها  2019حاصل على جائزة افضل كتاب نقدي لعام -

 (.الجمالي في النص املسرحي العربي
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فازت مجموعته القصصية )ليلة في الجحيم(بجائزة املركز الخامس عربي في مسابقة دار الياسمين -

 (.للنشر والتوزيع )مصر

فازت مقالته النقدية )تداخل االجناس االدبية وتفكيك الجنس والنوع( بجائزة املركز الثاني ضمن -

 .2019حقل املقال النقدي في املسابقة االدبية السنوية الثالثة التي نظمها اتحاد االدباء الدولي 

 :مؤلفات ودراسات وهي صدر للباحث*

 االردن  2019ط اقتصاديات البلدان( عام كتاب )االعالم االقتصادي ودوره في تنشي-1

 (كتاب نقدي )دراسات في نقد القصة والرواية واملسرح والشعر-2

 االردن  2019كتاب دراسات )تداخل االجناس االدبية واثرها الجمالي في النص املسرحي العربي( عام-3

 أريج : وهيقصةربابيةهادفة-4

  قصص بكائياتاملطر : مجموعة-5
ً
 قصيرةجدا

 الرواية الفائزة في مصر–لكومبارس : روايةقصيرةا-6

 -الشعري  -الفلسفي الخطاب في كتاب )قراءة مغايرة في السيرة العطرة : قراءةمختارةعنصورةالنبي-7

 (.الفني

 (.ملسرح الطفل في الوطن العربي كتاب )خصوصية التأليف-8

 .زمة )دراسات نقدية في املسرح( مصربواب األ أطرق -9

 :راككتب باالشت*

لدى التدريس ي عدة كتب باالرتراك مع باحثين وادباء ونقاد اخرين ، وكتب مقدمات لعدة مؤلفين في -

 .العراق والوطن العربي

  :بحوث قيد النشر*

)فارس املشاكس والورقة العجيبة  دور نصوص مسرح الدمى في تنمية القاموس اللغوي لألطفال-

 أ
ً
 .(نموذجا

 *** 
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 سحنون سعاد األديبة 

 )الجزائر(
املؤهل العلمي : .بالجزائر العاصمة 1974\09\22من مواليد : . كاتبة قصص وقصائد نثر ومقاالت

متحصلة على رهادة املاستر فلسفة من جامعة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية باتنة.بمذكرة تحت 

 ."عنوان :"املختلف عند جاك دريدا

  :التظاهرات األدبية*

 2019الجزائر سنة \وص نثرية رعرية تحمل عنوان : الدمى املتناحرة نشرت مجموعة نص-

 راركت في كتاب مجمع جميالت للشعر واالبداع إخراج األديبة رزيقة بنت الهضاب-

بعنوان "مشاعل جزائرية" بقصيدة "ألم   راركت في كتاب مجمع لألستاذ الناقد مشعل العبادي-

 "كوني

 لديوان العرب لألستاذ محمد وجيه من مصر راركت في كتاب مجمع صليل الحروف-

 "مشاركة في مجمع قصص لدار لوتس للنشر الحر تحت عنوان في ظل الحبر بقصة "حسرة وغبار-

تكريم من مسابقة مسافرون لإلبداع في القصة والسيناريو للدكتور عاطف عبد اللطيف.عن قصة -

 ""الهاربة من الورق

الفكر للثقافة واالعالم بالعراق تحت رعاية األستاذ  مشاركة في ملف راعر السالم لصحيفة-

 . الشاعر جالل

 . مشاركة في موسوعة "كاني ماني" لألستاذ الشاعر أحمد سعد من مصر-

 "األستاذ الشاعر "صباح الزبيدي  برعاية-صربيا مشاركة في الكتاب العالمي "رعر بال حدود" -

*** 
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 األديبة سعدية بلكارح

 )املغرب(
 

إطار بوزارة التربية الوطنية/  \من سيرة ذاتية روائية وراعرة من مدينة القنيطرة/ املغرب ش يءٌ 

 ..تخصص لغة عربية

 :اإلصدارات*

 (٢٠١٥حبات مطر " ديوان رعر )" _١

 (٢٠١٨الجرعة األخيرة" رواية )" _٢

 (٢٠١٩رقصة األناكوندا" رواية )" _٣

 ٢٠٢٠جدائل ُمْتعبة" رواية "_٤

 :شتر كةاإلصدارات امل*

 (٢٠١٢مجموعة قصصية في القصة القصيرة جدا )"في جنان القناديل"_٥

 (٢٠١٢مجموعة قصصية في الق.ق.جدا. )"سرابيل من الض ي" _٦

 ..في القراءات النقدية للنصوص األدبية ٢٠١٤غاليري األدب حصاد _٨

 (٢٠١٥انطولوجيا في القصة القصيرة جدا جيل جديد )_٩

 (٢٠١٥كتاب في رعر الهايكو)_١٠

 (٢٠١٨للقصة القصيرة جدا) "سنابل من حبر"_١١

 (٢٠١٩للقصة القصيرة جدا ) "حيوات"_١٢

 .. باسونافا مجموعة قصصية في الققج نوافذ

 (٢٠٢٠في رحاب مجلس الكتاب واالدباء و املثقفين العرب ديوان )

 ..ومنجزات اخرى مشتركة في الشعر والقصة

 ٢٠١٧ربية للفكر واألدب سنة تأسيس الرابطة الع :األنشطة الثقافية

*** 
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 شحدة سعيد محمد البهبهانيشاعر وباحث تربوي 

 )فلسبين(
متقاعد  \ م1950/ 2/ 15تاريخ امليالد:  \6العنوان: فلسطين ، قطاع غزة ، معسكر البريج ، بلوك 

 
ً
 العمل السابق: مدرس سابقا بوزارة التربية والتعليم بغزة \حاليا

 :-املؤهالت العلمية*

 م1974ليسانس لغة عربية وتربية إسالمية ،كلية دار العلوم، جامعة القاهرة عام  -1

 ( م 2003ماجستير تربية ، تخصص أصول تربية، الجامعة اإلسالمية ، ) -2

 :-األبحاث العلمية*

رسالة ماجستير )غير منشورة( بعنوان " تصور مقترح لالرتقاء باملستوى املنهي ملعلمي املرحلة  -1

 ." سية العليا في ضوء املشكالت املهنية التي تواجههماألسا

بعنوان " أسباب انقطاع   بحث تربوي محكم مشترك منشور في مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة -2

طلبة الصف الثاني عشر في محافظات غزة عن الذهاب إلى مدارسهم في منتصف الفصل الدراس ي 

 ."الثاني ثم سبل حلها

بعنوان " اتجاهات معلمي   شترك منشور في مجلة الجامعة اإلسالميةبحث تربوي محكم م -3

 .الحكومة نحو الدورات التدريبية التي تلقوها أثناء الخدمة بمحافظات غزة

مشاركة في مؤتمرات تربوية في   مجموعة من االبحاث التربوية منشورة على الشبكة العنكبوتية، -4

 .لجامعة اإلسالمية ومؤسسات أخرى أقيمت في ا  غزة ، وايام دراسية تربوية

 :-األعمال الشعرية*

 )) هنا القسام فانتظروا  املجموعة األولى -1-

 لكترونياإصدرت ورقيا و *

 لكترونياغصدرت ورقيا و  )املجموعة الثانية ) ما زلت لي عشقا  -2

 لكترونياإصدرت ورقيا و ( املجوعة الثالثة )في ظالل الرسالة املحمدية -3

 اغنيات للوطن( تصدر ورقيا قريبا ان راء هللا – 1ة الرابعة ) بطاقات رعرية املجموع -4

 تصدر ورقيا قريبا ان راء هللا(.  _ لعينيك أغني 2املجموعة الخامسة ) بطاقات رعرية  -5

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/شحدة-البهبهاني.jpg
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 صدرت الكترونيا(.  املجموعة السادسة ) أندى من قطر الشهد -6

 (.املجموعة السابعة ) قصائد متفرقة -7

 ملجموعة الثامنة ) وما أحب سواك ( تعد للنشر حالياا  - 8

 املجموعة التاسعة ) لواعج قلب ( تعد للشر حاليا - 9

كتاب في العروض والقافية تحت عنوان) الشهد الصافي في العروض والقوافي( باالرتراك مع  -10

 .صدر الكتاب الكترونيا قبل سنوات\الشاعرية املصرية القديرة مني الغريب

ديوان تطبيقي في العروض والقافية )ررح وتطبيق( يجري العمل عليه حاليا لكل صور البحور  -11

 . العروضية من البحر الطويل حتى البحر املتدارك

*** 
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 الباحث محمد رحيم حسين الجوراني

 )العراق(
دبي أو مقال أيرة كنت اكتب قصص قص .م الناصرية في محلة السيف العريقة1955من مواليد 

في وررتي و ،العمل في دائرة الصحة .وانشرها في الف باء او املوسوعة الثقافية ومجلة ضفاف الريف

 .الفنية لتصليح اجهزة التبريد والتكييف

 .(لوقائع املنسية ملدينة الناصرية اسميت املوسوعة )أ ،)موسوعة مصورة ةكتاب *ارتغلت على  

نفقتي الخاصة ونفذت معظمها من االسواق واالن تحت يدي  طبعت منها اربعة اجزاء على

 .مخطوطات جاهزة للطبع

 :والتنقيح حيث اكملت

 . من ثالثة اجزاءص االهوار العراقية ويتألف كتاب يخ  =1

صورة  250 و مخطوطة كتاب عن )) اليهود في الناصرية (( جاهز للطبع وصور مختلفة بعدد  =2

 . وتتكون املخطوطة من جزئيين

 .. ومخطوطة كتاب عن )) الصابئة املندائية في الناصرية (( وتتكون املخطوطة من جزئيين =3

 .. مخطوطة الناصرية في العهد العثماني معززة بصور مختلفة =4

 (.م1921 –م1914مخطوطة الناصرية في العهد البريطاني ومعززة بصور مختلفة ) =5

 (م1958 –م 1921مخطوطة الناصرية في العهد امللكي )   =6

 .. عضو الرابطة العربية للنسابين واملؤرخين 7 =

ربعة املطبوعة من موسوعة الناصرية املصورة بقلم املبدع االديب جزاء األ كتبت مقدمات األ  8 =

 . االستاذ) صباح محسن كاظم ( وكذلك مخطوطاتي الستة الباقية

*** 
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االر  .ب 

ْرو يش (2008)
ْحُمود د  اك   -م  ر  ت 

ْ
االر / ب 

اء  ْضر 
 
ٍة خ ي  ين  ْسط 

 
ل ُعُيوٍن ف  ر  ب  اع 

 
 الش

ُ
ة ُصور  . 

ق (2010) ْزر 
 
يل  األ ه 

ا الص  اي  ر  اٌت  -م  ار  و  اٌت. ح  اء  ر  . ق 
ٌ
ة ُرؤي  . 
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ب   (2014)
ْقر  ُب الع 

ْ
ل
 
ير   -ق ْعرٍ س   ر 

ُ
ة . 

ي (2016) ب 
ْ
ل
 
ُه ق اك  يُحد  ي ُهن  ن 

 
ط ة   -و  ي  ر  ائ 

ز  ة  الج  ْور 
 
ي الث  ف 

ٌ
ة ي  ْعر  اٌت ر  ار 

ت 
ْ
ُمخ . 

ْجه   (2017)
اُب الو  ت  ْيْت  -ك  ْهد 

 
 ر يش

م 
 
ل
 
ك
 
ا ت

 
ذ
 
هك . 

يُل  (2018) ي 
ْ
خ  والت 

ُ
ف

 
غ

 
عْ  -الش اٍل ر  ْعم 

 
ي أ اٌت، ف  اء  ر  اٌت. ق  ب  ار 

 
اٌت. ُمق اس  ر  يد  ٍة ل 

ي  ب 
د 
 
ٍة وأ ي  ر  . 

ة   ي  ب 
ر  ة  الع 

 
غ
 
ى الل

 
ل  إ 

ُ
ة م  ْرج 

 
ت
ُ
اُل امل ْعم 

 
 األ

(2007)  
ً
ة ي  ان 

 
ُب ث

ْ
س  الُعش م  ا ه 

 
اذ
 
ير يْل  -مل  ْر م 

 
ر يْسُتوف ر  ك  اع 

 
لش " ل  ار 

 الن 
ُ
ة د  اه 

 
ْن "ُمش  م 

ٌ
ة ي  ْعر  اٌت ر  ار 

ت 
ْ
ُمخ . 

يء   (2010) ط 
ْهر  الب 

اة  الن 
 
اذ ُمح    -ب 

ٌ
ة ي  ص 

ص 
 
ق  و 

ٌ
ة ي  ْعر  اٌت ر  ار 

ت 
ْ
ُمخ . 

ي (2011) ْوب 
 
ار  ث ْزر 

 
ْمُضُغ أ

 
 ت
ٌ
ْرآة م   -م 

 
ال ن  الع  اٍت م  ر  اع 

 
ش  ل 

ٌ
ة ي  ْعر  اٌت ر  ار 

ت 
ْ
ُمخ . 

ْحُر  (2013) ي الب  ُبن 
ْسح  ي 

 
ة  ف

ْوح 
 
ق  الل زر 

 
ُل أ

ُ
ْدخ

 
م   -أ

 
ال ن  الع   م 

ٌ
ة ي  ْعر  اٌت ر  ار 

ت 
ْ
ُمخ . 

(2013)  
ُ
ر يف

 
ُب  الخ ح 

ت 
ْ
ن اٌن ي  م 

 
م   -ك

 
ال ن  الع   م 

ٌ
ة ار 

ت 
ْ
اٌت ُمخ ي  ْعر  ر  . 

ي (2016) ين  ْعُر الُحّب  الّص  يث   -ر  د 
الح  يكّي  و  س 

 
ال ْعر  الُحّب  الك  ْن ر  اٌت م  ار 

ت 
ْ
ُمخ . 

ي   (2018)
 
ل ُر إ 

ُ
ْنظ

 
ك  ت ن 

 
 أل

ً
اال م  ُر ج 

 
ث
ْ
ك
 
ت  األ

ْ
ن
 
 م   -أ

ٌ
ة ار 

ت 
ْ
 ُمخ

ٌ
ة ي  ْسو  اٌت ن  ي  ْعر  م  ر 

 
ال ن  الع  . 

ر ى  (0000)
ْ
خ
ُ
ُد أ ائ 

ص 
 
ق اب  و  ب  ي الض   ف 

د  ق 
ُ
يْنْغ: ف ا س  ن 

ْ
ر يش

ْ
اْم ك ار   -ر 

 ْصد 
ْ

ْيد  اإل
 
و. )ق

ُ
اْيك ه  ). 

(0000)  
ُ
ة ي  ْون 

 
ك
ْ
 ال

ُ
ة ي  يْمُفون  ي: الّس  اد 

اْر ب  وم 
ُ
افاْت ك ار   -ْبر 

 ْصد 
ْ

ْيد  اإل
 
و. )ق

ُ
اْيك ه  ). 

  
 
ل  إ 

ُ
ة م  ْرج 

 
ت
ُ
اُل امل ْعم 

 
ر ين  األ

 
خ ة  آل  ي  يز  ل  ج 

ْ
ن ة  اإل 

 
غ
 
ى الل  

Amina Nasser: White Gray, Poetry (2019). 

Jenan Al Hassan: Alone stretching My Shadow on the Sun as a Tree, Poetry (2019). 

Daren Zakria: OBSESSION, Haiku and Beat (2019). 

ر    اع 
 
لش اٍل ل  ْعم 

 
ْن أ اٌل ع  ْعم 

 
 أ

ّص   (2001)
ُب الن  ات  ر 

ة: م  ب  ات 
 
ين ك ء الّد 

 
ال ة   -ع  ي  ْعر   

ّ
ة الش

 
ي الّر يش م 

ْ
ل د ح  م  ة  ُمح  ير  ي س   ف 

ٌ
ة اء  ر  ق  . 

ص   (2004)
ْ
ق ُل الر 

 
ال اٍب: ظ  ت 

ُ
ك اٍد و  ق 

ُ
 ن
ُ
ة ْجُموع  ة -م 

 
ي الّر يش م 

ْ
ل د ح  م  ْعر  ُمح  ي ر  اٌت ف  اس  ر  د  . 

(2005)  
 
ون س  يم ح  اه  بر  يل إ  ل 

 
ىد. خ

ُ
ث
ْ
ن
ُ
 األ

ُ
اف ف  ّص   -ة: ض 

ُقوُس الن 
ُ
ط ة  و 

 
ْحظ

 
 الل

ُ
ة و 

ْ
ط ْعر   -س  ي ر  اٌت ف  ب  ار 

 
ُمق

ة
 
ي الّر يش م 

ْ
ل د ح  م   .ُمح 

ة (2013)
 
ي الّر يش م 

ْ
ل د ح  م  ْعر  ُمح  اتي: ر  من  حمد الّد 

 
اٌت  -د. أ ار 

ت 
ْ
ُمخ اٌر و  ؛ حو  ة 

 
ان ي  ى الخ 

 
ل اض  ع  ي  ْدر يُب الب 

 
ت

 
ٌ
ة ي  ْعر   .ر 

ْين   (2014) بو صالح: رهيُن البيت 
 
ي  -د. وائل أ دب  الفلسطينّي  ف 

 
 األ

ُ
، سلسلة عر   

ّ
بيت  الّر يشة  وبيت  الش

ابُع  ، الكتاُب الر  تات 
 
ة  والقطاع  والش

ف   .الّض 

(2014)  
ُ
ف ختل 

ُ
ُه امل لمي الّر يشة ذلك  املنتب  د ح  د: محم  ي "قلُب العقرب   -فراس حج محم   ف 

ٌ
 سير  -قراءة

ُ
ة

عرٍ   ."ر 
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ر   (2017) اي 
 
غ
ُ
ّص  امل

 الن 
ُ
ة
 
ل ْسئ 

 
ة: أ

 
ون س  يم ح  اه  بر  يل إ  ل 

 
ة   -د. خ ي  ْعر   

ّ
ال  الش ْعم 

 
ْعض  األ ي ب  ٍة ف 

ي  ج 
ْنه  ْيُر م 

 
 غ

ٌ
ة اء  ر  ق 

ة
 
ي الّر يش م 

ْ
ل د ح  م  ر  ُمح  اع 

 
لش  .ل 

ة  (2018) سلوبي 
ُ
واهُر األ

 
" خالد طالب محمود حسن )خالد عرار(: الظ ق 

 
 القل

ُ
ة ي "ثالثي 

 
في ديوان

لمي الّر يشة د ح  اعر  محم 
 
" للش ورة 

خيُر بعد  التقاط  الص 
 
 .و"الوميُض األ

لمي الّر يشة (2018) د ح  ناص  في رعر  محم  ياُت الت   
ّ
ستاذ: تجل

ُ
د حسن األ  .سحر محم 

*** 
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 محمد ناصر لشاعر الدكتور ا

 )اليمن(
 الصفة: باحث وكاتب وراعر\ الجنسية: يمني \: محمد ناصر ناصر القهالياالسم

 :الكتابات

والجزء الثالث جاهز للطباعة والرابع  (قيادة الذات)ول والثاني من كتاب زء األ جاملطبوعة: ال -1

 .والخامس تحت الكتابة

  .الغير مطبوعة: ديوان مشاعر على ضفاف النيل وهو مجموعة قصائد غزلية-2

 وديوان اليمن األرض الطيبة وهو مجموعة قصائد وطنية -3

 اكتب على وسائل التواصل االجتماعي وارهرها الفيسبوك واالنستاجرام والتليجرام والواتساب -

 مهتم باالبحاث القرآنية والتاريخ والتراث االسالمي والعربي -

 مدرب تنمية بشرية -

 *** 
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 محمد خضر الشاعر 

 (يةالسعود)
 :اإلنتاج اإلبداعي

 .رعر - 2002عّمان ، -مؤقتا تحت غيمة  -1

 .رعر - 2007املنامة ،   -صندوق أقل من الضياع  -2

 .رعر - 2008املنامة ،  -املش ي بنصف سعادة  -3

 .رعر - 2009املغرب ،  -تماما كما كنت أظن   -4

 .رواية - 2011السماء ليست في كل مكان،   -5

 .رعر - 2014السعودية،  -ة منذ أول تفاح  -6

 .مقاالت  -2015مكة ،  -تحديث بيانات   -7

 .مختارات رعرية -٢٠١٥مصر،  -لئال ينتبه النسيان   -8

 .رعر -2017السعودية ،-عودة رأس ي إلى مكانه الطبيعي  -9

 .رعر -2018 -اإلمارات -تحميض  -10

 .رعر -2019 -السعودية–فراغ في طابور طويل  -11

تماما كما كنت : " في فرنسا صدرت مختارات رعرية تحت عنوان  ( Bookelis )عن بوكليس :الترجمة*

 .ترجمة: هدى قادر، تقديم: الشاعر محّمد بوحوش ABSOLUMENT COMME JE CROYAIS "أظّن 

  :كتب مشتركة*

 .نص -كتاب )رتا(   -

 .ة العربيةبمناسبة الجزائر عاصمة الثقاف -يصرون على البحر، مختارات رعرية   -

 .مختارات من الشعر السعودي -أصوات رعرية  -

 .كتاب الصحف واملنتديات اإللكترونية في نادي الرياض األدبي -

 " new voices of Arabia" نطولوجيااترجمت لإلنجليزية في   صوص رعريةمجموعة ن  -

 . Art Book-2017-عمل مشترك مع الفنانة مريم بو خمسين تحت عنوان ) نظرية كل ش يء (  -
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 عفيفة سعودياألديبة 

 )تونس(
 مدّرسة\تونسية\االسم :عفيفة سعودي سميطي

 .. روائّية

 .. ثالث روايات  في رصيدي*

 (. الّتقديرية ) كومار  حازت على الجائزةو  2009هبني أجنحة " ، صدرت في  -"

 (كومار)   لجنة التحكيم  حازت على جائزةو  2011صدأ الّتيجان " ، صدرت في  -"

 2014.. صدرت في  "نامل غليظةأغالالت بين "-

 

*** 
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 مريم خضر الزهرانياألديبة 

 )السعودية(
 بكالوريوس من جامعة أم القرى بمكة*

 . كترونيةي العديد من الصحف املحلية واإللقاصة وكاتبة مقاالت إجتماعيةف  *

جامعة فلوريدا بالواليات املتحدة، واململكة العربية حاصلة على العديد من دبلومات اللغة إنجليزية *

 السعودية

 . لها العديد من الدورات واملشاركات األدبية الثقافية واإلعالمية*

 عضو لجنة جماعة فصاءات السرد بنادي مكة األدبي الثقافي*

 .رئيس قسم ألليء النثر بمجلة فرقد اإلبداعية*

 ستصدر اصدار واحد مجموعة قصصية بعنوان ) ا*
ً
، وقريبا

ً
عتذار قبل املوت( قصص قصيرة جدا

 .لها مجموعة جديدة اخرى 

 . تم تكريمها من عدة جهات في املناسبات واللقاءات العلمية، اإلجتماعية، االدبية،الثقافية والخيرية*

 . ساعة ( دورات تدريبية مختلفة ٣٠٠حاصلة على حوالي )*

 .مهتمة بالعمل التطوعي اإل جتماعي *

 .و قرية الشيخ زايد التراثيةعض*

*** 
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 حبيب السامرالشاعر 

 )العراق(
 عضو اتحاد األدباء والكتاب في العراق \بكالوريوس لغة إنكليزية \مواليد البصرة / العراق

 نائب رئيس اتحاد أدباء وكتاب البصرة

 :صدر للشاعر*

 2001مرايا الحب ... مرايا النار  -

 2005حضور متأخر جدا  -

 ضمن مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية2ط 2013  1ط 2008رماد األسئلة  -

 2012  أصابع املطر -

 2016على قيد الحب  -

 2017رهرزاد تخرج من عزلتها  -

 1كتاب في الشعر / كتابات في تجربة حبيب السامر/ ج -

 2018/   النوافذ لم تغلق بعد -

 ططبع على نفقة وزارة النف -2019بابيون /  -

 بال أجنحة / دراسة نقدية في تجربة حبيب السامر / للناقد حامد عبدالحسين حميدي -
ً
 محلقا

 .ترجمت قصائده الى لغات عدة ومنها االنكليزية واألسبانية والفرنسية والصربية والفارسية والكردية*

 ترجمت بعض كتبه الى اللغة الفرنسية

 .در عن االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراقة تحرير مجلة األديب العراقي التي تصئعضو هي

 سكرتير تحرير مجلة فنارات التي تصدر عن اتحاد األدباء والكتاب في البصرة

 :له قيد االنجاز*

 2كتاب في الشعر ) قراءات في تجربة حبيب السامر( ج 

 مجموعة رعرية جديدة

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/حبيب-السامر.jpg
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 الشاعر ميخائيل رزق

 )مصر(
عضو  \عضو في ندوة دار األدباء \جامعة القاهرة \كالوريوس إدارة األعمالب \مواليد القاهرة حلوان

عضو \عضو قصر ثقافة الخانكة \عضو رابطة الزجالين وكتاب األغاني \في جماعة الفجر األدبية

 \إذاعة القاهرة الكبري املقهي الثقافي: العديد من التسجيالت اإلذاعيةله  \مؤسسة زيدان الثقافية

برنامج يوم جديد علي  \برنامج دندنه قناة الصحة والجمال \الدولية املقهي الثقافيإذاعة الصين 

 النيل الثقافية قناة

 صدارات الشاعر*إ

 2017 \الديوان األول جسور العشق -

 2019 \الديوان الثاني قلبي بيبكي

  

*** 
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 ناهد عبد الحسين علي الشمري  األديبة 

 )العراق(
 في االتحاد العام لالدباء والكتاب في العراق عضو \مواليد الديوانيه

وقد تضمن باالضافة الى النصوص  ؛بعنوان )سماء ال تنكر اال زرقتها ( لها ديوان شعر مببوع*

الشعريه دراستين نقديتين لناقدين كبيرين على مستوى الوطن العربي هما الدكتور محمد بدوي من 

 .والدكتور محمد زيدان من مصر تونس

 مال تحت الببعلها اع*

 خارج العراق منها؛  نشرت العديد من الدراسات في مجالت كثيره

 ابداع

 ادب ونقد

 مجلة الحركه الشعريه الصادره في املكسيك

 داخل وخارج العراق مثل ؛  كما نشرت في كثير من الصحف الورقية

 جريدة العرب اللندنيه

 جريدة الشرق الدوليه

 جريدة كل االخبار العراقيه

 ة صباح الديوانيه العراقيهجريد

 جريدة صباح ذي قار العراقيه

 جريدة الدستور العرافيه

 كما ونشرت في الكثير من املواقع االلكترونية الرصينه

 ترجمت بعض أعمالها الى اللغات األجنبية

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/ناهد-الشمري.jpg
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 عبدهللا ناجياألديب 

 )اليمن(
 .ملكرمةمكة ا–راعر وروائي يمني، مقيم باململكة العربية السعودية  -

 عضو في منتدى عبقر الشعري بنادي جدة الثقافي \عضو في منتدى الحرف األدبي بمكة -

في مجلة فواصل وذلك قبل أن يصدر ديوانه   قال عنه الشاعر الكبير محمد الثبيتي رحمه هللا،-

 ."وقعت بين يدّي مخطوطة الديوان األول لشاعر جميل جدا اسمه... عبدهللا ناجي" :األول 

وفي مهرجان الشعر   -.كان ضيفا ومشاركا في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة في دورته الثالثين كما-

 وفي مهرجان محايل عسير  -وفي مهرجان ليالي الشعراء بجازان-الخليجي األول 

 صدرت له ثالثة أعمال شعرية ، وروايتان-

 م2007أتصاعد في الصمت ( األردن ) -1

 م2014األلواح ( ) -2

 . 2018  بيروت  منازل الرؤيا () -3

 2018تونس  (رواية منبوذ الجبل) - 4

 2019تونس   (حارس السفينة)رواية  -5

 :وقد صدرت عن الشاعر وأعماله عدة دراسات نقدية وفنية، منها

مأزق التسمية وقلق األسئلة في ديوان األلواح ( دراسة نقدية للشاعر والناقد األستاذ جابر )  -

و )األلواح.. تجربة االنعتاق لـعوالم  \التجليات الصوفية في رعر عبدهللا ناجيو  \الدبيش

 ( جدلية الروح والجسد في ديوان األلواح لعبدهللا ناجيو  \. للناقدة الدكتورة / أمل القثامية   روحية)

 . للشاعر والناقد األستاذ / محمد سيدي

ر في دراسة نقدية ضمن كتابه ( بوابة الريح وتناول الدكتور أحمد كريم بالل بعض قصائد الشاع -

 (والنخيل

 .وعدد من القراءات الفنية لروايتيه منبوذ الجبل وحارس السفينة -

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/عبد-الله-ناجي.jpg
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 الشاعر صباح سعيد الزبيدي

 )العراق(
في مدينة العمارة ، محلة السراي...  1956راعر وكاتب ومترجم واعالمي عراقي مستقل .. ولد عام 

، رحل تاركا كل ش ي إال ) الكلمة ( ، أصر الزبيدي على أخذ ثقافته 1977العراق عام  –وغادر العمارة 

ورعره معه إلى صربيا ، عشق الزبيدي للكلمة لم يتوقف عند حدود اللغة العربية ، بل غزا بالد 

الصرب بلغتهم وكتب الشعر باللغة الصربية وترجم من العربية الى الصربية ومن الصربية الى 

قصائد لشعراء عرب وصرب ومن جمهوريات يوغسالفيا السابقة ... كان للشاعر الزبيدي العربية 

تأثيرا أستحوذ على قلوب جمهور وعشاق الشعر الصربي وظهر بشكل واضح خالل تفاعل عشاق 

الشعر واالدب معه خالل مشاركاته في عددا من املحافل واملسابقات الشعرية وحصوله على املراكز 

 .غير لغة األم وبلغة  االولى

تأثير الشاعر صباح الزبيدي لم يتوقف عند حد عتبات قلوب عشاق الشعر بل تعدى ليتسلل إلى 

 . فنظموا عنه قصائد إعجاب وتقدير إلبداعاته الشعرية  قلوب الشعراء الصربيين

و حفيد  2010وكذلك حفيد من مواليد  1988ولديه بنت من مواليد  1986متزوج من صربية عام 

. منذ طفولته مارس الرسم والخط والشطرنج وفي املرحلة املتوسطة بدأ اهتمامه 2019مواليد من 

بالشعر)قصيدة النثر( باالضافة الى اهتماماته الفنية والشطرنجية . غادر العراق في يوم 

لغرض الدراسة الى يوغسالفيا )سابقا( صربيا )حاليا(.. خريج كلية الزراعة / قسم  27/08/1977

 .(الحيوان ) مهندس زراعي تربية

كمدير ملركز ميزوبوتاميا االعالمي في بلغراد  07.09.2007يمارس مهنة الصحافة واالعالم من تاريخ 

والذي يمارس نشاطة كوكالة للصحافة.. وتم نشر تقاريره الصحفية واالعالمية ومقابالته وحواراته 

 .عراقية والعربية والصربية واالجنبيةمع شخصيات عديدة واخبار من صربيا في وسائل االعالم ال

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/صباح-االزبيدي.jpg
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مدير مركز ميزوبوتاميا الثقافي في بلغراد والذي يمارس نشاطة كنارر. رئيس النادي االدبي جلجامش 

رئيس منظمة ميزوبوتاميا لحقوق   بلغراد ، صربيا. رئيس جمعية الصداقة الصربية العراقية.  -

 .الدوليةاالنسان في صربيا . عضو دولي في منظمة العفو 

الصحفيين الصربيين   نقابة  . عضو1881عضو نقابة الصحفيين الصربيين والتي تأسست عام 

بروكسل ، بلجيكا . احد  –. عضو االتحاد الدولي للصحفيين 1994املستقلة والتي تأسست عام 

 .املركز الصحفي ملدينة تيميرين الصربية ونائب رئيس النادي –مؤسس ي نادي الصحفيين 

. عضو اتحاد ادباء صربيا والذي تأسس 1892جمعية االدبية الصربية والتي تأسست عام عضو ال

 .1905عام 

امريكا ورئيس فرع  –عضو االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق ، عضو إتحاد االدباء الدولي 

لعليا اإلتحاد في صربيا، عضو مؤسسة رعراء وكّتاب الوطن العربي ، عضو الهيئة االستشارية ا

في   سوريا ، متطوع في مجال الدفاع عن السالم ومستشار لحقوق اإلنسان -باالتحاد العربي للثقافة 

املنتدى األدبي العالمي للسالم وحقوق اإلنسان. عضو في العديد من االتحادات والنوادي 

، املغرب، والجمعيات االدبية في جمهورية صربيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، رومانيا ،ايطاليا

 .الجزائر، تونس، لبنان، سوريا، مصر وفلسطين

حصل على عدة جوائز ورهادات تقديرية في مسابقات للشعر الصربى وفي مدن صربية عديدة كذلك 

ثانوية  –بيت الشعر، مدينة العمارة  –تم اقامة احتفائيات عديدة له في العراق / النجف االررف 

وفي صربيا في مدن كثيرة وتم نقل   العمارة -ب العراقيين في ميسان اتحاد األدباء والكتا  املتميزين،

هذه االحتفائيات تلفزيونيا واجرت معه قنوات تلفزيونية واذاعية في بلغراد ومدن صربية اخرى 

 .لقاءات عديدة . واقيمت له احتفائيات عديدة في البوسنة والهرسك وكرواتيا

 :نظم وعلى نفقته الخاصة

 2019و  2018و  2017، 2015،  2014،  2013،  2012وتاميا العالمي للشعر عام مهرجان ميزوب-1

 .ورارك في هذا املهرجان رعراء من صربيا والعراق وبعض الدول العربية واوربا واستراليا

 .2020و  2019،  2018مهرجان " املرأة اإللهية " -2

 .2019مهرجان اللقاء الشعري العالمي األول " رعر بال حدود" -3

رارك في مهرجانات ولقاءات رعرية وادبية عاملية في صربيا، البوسنة والهرسك، جمهورية كرواتيا، 

 .تونس ورومانيا

رارك في احتفاالت ونشاطات ذات الطابع االنساني في جمهورية صربيا والبوسنة والهرسك والقاء 

لبوسنة والهرسك واملشاركة محاضرات رعرية في مدارس اعدادية عامة ومهنية في جمهورية صربيا وا

 .مرة 13في حمالت التبرع بالدم وبلغ عدد مرات التبرع بالدم 
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" الذهبية والتي أقيمت في رومانيا للفترة من  2018تم منحه ميدالية " بطولة العالم للشعر 

ه ، تقديًرا لجهوده األدبية والثقافية وإبداعاته في الشعر. تم منح07.10.2018ولغاية  06.10.2018

جائزة فيكتوريا الذهبية / تمثال النصر الذهبي ورهادة تقدير كشاعر من العراق في يوم 

في مدينة غاالتوني  2018خالل توزيع جوائز املسابقة القومية والدولية الرابعة للشعر   01.12.2018

شاركته . مل31.05.2019االيطالية .حصل على الكأس الذهبي وامليدالية الذهبية ورهادة تقدير يوم 

ايطاليا. وكان موضوع  -وتحت عنوان " السالم والعدالة " روما   في مسابقة " صوت الشعراء "

القصائد املشاركة يشمل )االضطهاد والظلم العالمي للمرأة واالطفال، العنصرية، التنمر، االرهاب، 

ا االبر  اي  ح  لض  ُموع ل 
ُ
ياء " و باللغتين الحروب الدينية، التعصب( ورارك الزبيدي بقصيدته " ر

 .الصربية والعربية

تم منحه الوسام الذهبي والعضوية الشرفية لإلتحاد العام للمبدعين باملغرب، تم منحه رهادة 

امريكا. تم منحه رهادة تسجيل كمتطوع في  -تقديرية ووسام الثقافة من قبل إتحاد األدباء الدولي

قبل املنتدى األدبي العالمي للسالم وحقوق  عن السالم ومستشار لحقوق اإلنسان من  مجال الدفاع

اإلنسان. تم منحه رهادة ركر وتقدير من قبل ادارة الجامعة الدولية للدراسات والبحوث بالجزائر 

لجهوده املبذولة في املجال االنساني. تم منحه " درع نجم السالم " من قبل جمعية نجم العربية 

، فلسطين. تم منحه رهادة تقدير من قبل 48الفلسطيني  ومقرها بمدينة ام الفحم الداخل  الدولية

 منتدى تغريد فياض الثقافي اللبناني 

ملشاركته باملنتدى االلكتروني الثاني بعنوان " أزمة كورونا وتأثيرها على الثقافة والفن." وتقدبرا 

. تم منحه جائزة من لعطائه األدبي والثقافي والفني مع دوام اإلبداع الثراء الحياة األدبية والثقافية

قبل جمعية املترجمين األدبيين لجمهورية الجبل األسود )مونتينيغرو( لترجماته األدبية والشعرية من 

الصربية والعربية. تم منحه لقب " مواطنا فخريا " ملدينة سريمسكا متروفيتسا الصربية ولقب " 

هنية في مدينة تيميرين عّرابا فخريا مدى الحياة " إلعدادية " لوكيان موريتسكي " امل

الشاعر الصربي رادوفان  2016التي أسسها عام  2017واملواطنة لجمهورية الشعر عام   الصربية

فالهوفيتش مؤسس ومدير مركز باناتسكي الثقافي في مدينة نوفو ميلوريفو الصربية. وتم اختياره 

. والهدف من تأسيس هذه ليكون سفيرا لها في العراق 01.12.2018من قبل هذه الجمهورية يوم 

الجمهورية الرغبة في توحيد وإرسال رسالة السالم والصداقة التي تقول: يجب على العالم أن يغني ، 

 .واليحارب بعضه اآلخر

تم اختياره وملرات عديدة رئيسا او عضوا للجنة التحكيم الختيار افضل الشعراء وافضل القصائد في 

ته ليكون ضيف ررف وفي احتفائيات وامسيات رعرية في مسابقات رعرية في صربيا وكذلك دعو 

 .صربيا وكرواتيا وكذلك في الجلسات االولى ملناسبة تأسيس جمعيات ونوادي ادبية
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نشرت له قصائد رعرية ومقاالت متنوعة في الصحف واملجالت االدبية ومواقع االنترنت العراقية 

ئده ومقاالته الى عدة لغات منها : الصربية ، والعربية والصربية واالجنبية .. كما ترجمت بعض قصا

 .الفرنسية ، املجرية ) الهنغارية ( ، الرومانية ، االنكليزية ، السويدية ، الروسية واالسبانية

ــــاعر ـــــدر للشـ  : صــ

اغاني طائر املنفى مجموعته الشعرية األولى النارر مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع في .1

آذار/ مارس   األررف ومن منشورات طائر الفينيق / بيت الشعر في النجف االررف / العراقالنجف 

 . 2008عام 

أغاني طائر املنفى مجموعته الشعرية الثانية وباللغتين الصربية والعربية .. النارر مركز .2

 .2011ميزوبوتاميا الثقافي في بلغراد .. حزيران / يونيو 

باللغة العربية النارر مركز  09.11.2011ه الشعرية الثالثة صدرت يوم أطياف حاملة ... مجموعت.3

 . ميزوبوتاميا الثقافي في بلغراد

باللغة الصربية النارر مركز  23.02.2012أطياف حاملة ... مجموعته الشعرية الرابعة صدرت يوم .4

 .ميزوبوتاميا الثقافي في بلغراد

باللغة الصربية النارر مركز  05.11.2012رت يوم الرحيل ... مجموعته الشعرية الخامسة صد.5

 .ميزوبوتاميا الثقافي في بلغراد

باللغة العربية النارر  11.06.2013زهرة االوركيد ... مجموعته الشعرية السادسة صدرت يوم .6

 .مركز ميزوبوتاميا الثقافي في بلغراد

ــنا ... مجموعته الشعرية السابعة صدرت يوم .7 باللغة الصربية النارر مركز  31.07.2014صــلي ألجل 

 .ميزوبوتاميا الثقافي في بلغراد

كتابه االول " مختارات رعرية مترجمة الى اللغة العربية لشعراء من دول  02.10.2014صدر يوم .8

 .يوغسالفيا السابقة النارر مركز ميزوبوتاميا الثقافي في بلغراد

الجزء  -لشعراء املعاصرين في يوغسالفيا السابقة كتابه الثاني" معجم ا 27.12.2014صدر يوم .9

 .االول مترجم الى اللغة العربية النارر مركز ميزوبوتاميا الثقافي في بلغراد

الجزء  -كتابه الثالث " معجم الشعراء املعاصرين في يوغسالفيا السابقة  25.04.2015صدر يوم .10

 .وتاميا الثقافي في بلغرادالثاني مترجم الى اللغة العربية النارر مركز ميزوب

باللغة الصربية النارر  01.10.2015النــورس الجــريح ... مجموعتة الشعرية الثامنة صدرت يوم .11

 .مركز ميزوبوتاميا الثقافي في بلغراد

كتابه الرابع حيث ترجم للشاعر الصربي الدكتور آتسا كوجوكيتش  06.10.2015صدر يوم .12

 .ـظ الصــمت " الى اللغة العربية النارر مركز ميزوبوتاميا الثقافي في بلغرادمجموعته الشعرية " أيقــ
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... مجموعتة الشعرية التاسعة صدرت يوم .13 باللغة العربية النارر  20.03.2017أحلـــُم أن أعـــود 

 .مركز ميزوبوتاميا الثقافي في بلغراد

باللغة الصربية  07.07.2017رة صدرت يوم أغـــاني طـــائر الغـــربة " مجموعتة الشعرية العار.14

 .النارر مركز ميزوبوتاميا الثقافي في بلغراد

كتابه الخامس " معجم الشعراء املعاصرين من جمهورية صربيا مترجم  10.07.2018صدر يوم .15

 .الى اللغة العربية النارر مركز ميزوبوتاميا الثقافي في بلغراد

ظنا " مجموع.16 ْحف 
 
ُهم  أ

ّٰ
باللغة الصربية   01.07.2019تة الشعرية الحادية عشرة صدرت يوم الل

 .النارر مركز ميزوبوتاميا الثقافي في بلغراد

باللغتين الصربية   25.08.2020في ملكوت هللا" مجموعتة الشعرية الثانية عشرة صدرت يوم  ".17

 .والعربية النارر مركز ميزوبوتاميا الثقافي في بلغراد

.18 
ُ
باللغتين الصربية  16.08.2020غـــريٍب " مجموعتة الشعرية الثالثة عشرة صدرت يوم مناجـــاة

 .والعربية النارر مركز ميزوبوتاميا الثقافي في بلغراد
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 زينة جرادياألديبة 

 )لبنان(
وائّية زينة جرادي ة جسر ُمز   ...وتبقى بّوابة اإلحساس مقفلة بالكلمة. نبذة عن الّر  ر باإلحساس ثم  ن 

 ...والشفافية يربط بينها وبين القارئ 

رة  .روائية وكاتبة وإعالمية ل عهدها مع الكتابة في اإلعالم املقروء، حيث عملت صحافية ومحّر  كان أو 

 :في العديد من الصحف واملطبوعات اللبنانية والعربية، وبعدها مالكة لعدد من املطبوعات، منها

مجلة: 

- سناء 

ESTHETIC 

 BELLA TEENAGER 

  ة محطات تلفزيونية ز على عد  ة، فكان لها حضورها املمي 
 
عت نشاطها اإلعالمي في فئات  اإلعالم كاف وز 

مت منصب مدير عام في رركة
 
 :في اإلعالم املرئي، وتسل

- DIVA PRODUCTION ي  ..لإلنتاج الفّن 

دة معاناة "سجينة بين قضبان الز من" دخلت زينة جرادي عالم "الرواية" من خالل روايتها ، مجّس 

 .األمومة املظلومة في سياق أحداث روايتها بإحساس مرهف

لنشر مجموعتها القصصية القصيرة  تستعد  وهي: 

- خربشات امرأة: وجدانيات نابعة من نمطية واقع الحياة. 

-في حضرة القدر: رواية عاطفية مستوحاة من عالم الجاسوسية. 

-ق  .ص في معبد الشيطان: رواية ذات طابع عقائدي وجداني وإنساني عميقالر 

  صدر لها* 

من ) رواية   (سجينة بين قضبان الز 

*** 
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 ريتا الحكيم -األديبة 

 )سوريا(
 املؤهالت: إجازة جامعية في األدب الفرنس ي*

 :اإلصدارات: مجموعتان رعريتان*

 .كما لو أن النوتة سقطت سهًوا--1

 .نيق حين يقف أمام الكاميرااملوت أ--2

ز ق  -
 
 ./مجموعة قصص قصيرة /ن

راركت مرتين في أنتولوجي رعرية لشعراء من مختلف دول العالم وبكل اللغات.. صدرت في الهند  -

 .2018/2019                      على مدى عامين

 .نشرت لي نصوص في مجالت ورقية وإلكترونية عديدة

 

 *** 
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 حاتم للبنانية ريتا عسلالشاعرة ا

 )لبنان(
 معلمة \من مواليد بيروت \ريتا عسل حاتم

 راعرة لبنانية

 لها ديوان مطبوع بعنوان *

 صرخة.أنثى

 ٢٠١٣صدر تشرين اول 

 ٢٠١٧و ديوان اخر رقص على رؤوس األقالم 

 عضو في قناديل سهرانة

 عضو مؤسس في منتدى مرايا الحرف

 عنوانه مرا ما بتنقرا  ملحكية اللبنانيةوهناك ديوان تحت الطبع باللغة ا

 

*** 
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 الشاعرة فاطمة نصيبي

 )تونس(
  ،  التابعة أقليميا لوالية جندوبة  معتمدية بوعوان  أصيلة.  راعرة تونسية .  الشاعرة فاطمة نصيبي  

    1967سنة   جاءت إلى الحياة

  .  رعبة آداب    بكلية اآلداب بمنوبة   ومنه إلتحقت  وزاولت دراستها بمعهد بوسالم  إلتحقت

أستاذا   إلى رتبة  في مهنتها  وترقت في  مدرس   بصفة  اإلبتدائي  والتعليم  بقطاع التربية  إلتحقت

  فوق الرتبة .    مدارس إبتدائية

  العام للشغل .   إتحاد  الهيكل   التعليم اآلساس ي   بنقابة   عضو

 :  لها  صدر*

  2016  سنة \  عشق بال مرافيء   وسمته  ديوان رعري 

  وتجهيزها للطباعة .   قيد املراجعة  رعرية  مخطوطات  ولها

  

 *** 
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 صبحة أحمد محمد علقم

 )األردن(
 الجنسية : األردنية

 \0790870602      تلفون: \عمان –العنوان : األردن 

 :  sabaalkam2000@yahoo.com اإللكترونيالبريد

، 2005-6-15األدب والنقد الحديث ،  –درجة الدكتوراة في اللغة العربية وآدابها : الشهادات العلمية 

-8األدب والنقد الحديث ،–درجة املاجستير في اللغة العربية وآدابها  \جامعة اليرموك، إربد، األردن

، 1995 -6-11درجة البكالوريس اللغة العربية وآدابها ، \مان، األردن، الجامعة األردنية، ع2-2000

 الجامعة األردنية، عمان، األردن

تداخل األنواع األدبية في الرواية العربية الحديثة: "الرواية الدرامية أنموذًجا " ،  : إطروحة الدكتوراة

 جامعة اليرموك ، إربد ، األردن

 .  حتى تاريخه 2006س في جامعة الزيتونة األردنية من عام عضو هيئة تدري :الخبرات الوظيفية

عضو هيئة تدريس في كلية القدس من  \-2000محاضر غير متفرغ في الجامعة األردنية ، من عام  -

 .2018-10-12الى 2018-9-27تركيا من  –استاذ زائر في جامعة كيلس \.  2006-2004عام 

الحديث ، قسم اللغة العربية وآدابها ، جامعة الزيتونة  أستاذ، األدب والنقد: الرتب األكاديمية

أستاذ مشارك، األدب والنقد الحديث ، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة - \األردنية ، األردن

أستاذ مساعد، األدب والنقد الحديث ، قسم اللغة العربية وآدابها ، جامعة -نالزيتونة األردنية، األرد

 ألردنالزيتونة األردنية، ا

 .2013-5-12الى 17-9-2006

 

 الدراسات العلمية غير املحكمة*

 . 2011إركاليات القصة القصيرة في عصر الصورة ،األردن ،-

mailto:sabaalkam2000@yahoo.com
http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/صبحة-علقم-1.jpg


)اإلصدار الثالث( لألدباء والكتاب العرب               (          2021دليل آفاق حرة )                     

211 
 

 . 2007قراءة في تجربتي ورد وكيال وملا الخباص الشعريتين  األردن ،-

 .  2008عمان في رعر حيدر محمود ، األردن ، -

 .2017ن ، آبسر غياب أدب الخيال العلمي ،األرد-

 . 2017مسرحية " كشتن " جرس األسطورة يقرع في حارتنا ، األردن ، تشرين الثاني -

 .2018قراءة في مجموعة " سمه املفتاح إن رئت " ألماني سليمان ، األردن ، -

 : فصل في كتاب

 .213-189، ص2017علقم ، صبحة ، حيدر محمود راعرا وإنسانا ،األردن ، -

 .575-562، ص2009اخل األنواع األدبية ، األردن ، علقم ، صبحة ، تد-

  :الكتب املنشورة*

 2000، بيروت ، 1علقم ، صبحة ، املسرح السياس ي عند سعد هللا ونوس، ط -

 2006بيروت ،   1علقم ، صبحة تداخل األجناس األدبية في الرواية العربية ، ط-

 2021ان ، ،عم 1علقم ، صبحة ، مجرد صديقة ) مجموعة قصصية ( ، ط-

*** 
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 إسماعيل حقي حسين الشاعر 

 )العراق(
 

مؤسس ورئيس التجمع العربي لشعراء  \1957عظمية عيل حقي حسين من مواليد بغداد األ اسما *

االمين  \دولة عربية ابتداء من املغرب حتى اليمن14فرعا للتجمع في  14أنشأ  \العمود والتفعيلة

اسس اول جائزة عربية للشعر العمود تحت اسم بردة فارس رعراء  \العام لرابطة رعراء بغداد

انشاء جائزة  \*العمود واعطيت هذه البردة الى فحول الشعراء وبمهرجانات مختلفة اقامها التجمع

 سيف رعراء العمود وقد اعطي لشخصيات عربية فذة وبمحافل مختلفة في العراق ومصر ولبنان

ترأس مهرجان سوهاج الدولي في جامعة سوهاج في جمهورية  \*اسس بيت السجال بمئتي راعر *

أسس ملتقى بغداد الثقافي في بغداد  *\واعتبرتة الجامعة مهرجانا سنويا 2018مصر العربية في سنة 

 . برئاسة االديب عبد الجبار الجزائري 

ه املسابقات ارترك في بدايةالتسعينات ببعض املسابقات الشعرية وفاز بجوائز عديدة ثم غادر هذ *

بدأ بتطوير القصيدة العمودية مع ثلة من اقرانه في عام \. لينكب على تطوير مشروعه الشعري 

 . تحت ارراف الراحل عبد الرزاق عبد الواحد 1993

 2010اصدر ديوانه االول اوجاع الطين سنة  *

 . 2016اصدر ديوانه الثاني االتي االخير سنة *

 ismail5751@gmail.com  البريد االلكتروني

  

*** 
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 نافذ سمانالروائي 

 مقيم في النرويج( –)سوريا 
بدأ مشواره األدبي مبكرا حيث نشر أولى كتاباته في الصحف السورية  \روائي سوري مقيم في النرويج

درس كورس الصحة النفسية  \1999درس الحقوق وتخرج من جامعة حلب عام  \سنة 16بعمر 

عمل في املحاماة وقتا قصيرا قبل أن يترك املهنة  \2017جامعة هارفارد  للطفل لدى إدراك برعاية

 التي قال عنها أنه كرهها وكرهته

  نشر أول أعماله الورقية*

  .سورية\بعنوان مطر حب وقمر  2004عام -

  :صدر في مصر ثالث روايات*

 كن على التوالي إنهم يخفون ريئا-

 حب وثني-

 اكرة ملعونةذ-

يترأس تحرير  \كاتبا وصحفيا ومهتما عربيا 965حبة الثقافية الذي يضم حاليا حوالي يترأس كيان الص

  .موقع الصحبة نيوز ومجلة الصحبة الثقافية الشهرية االلكترونية

تلقى عدة عروض من جهات ثقافية في النرويج الستعراض أفكاره التي ضمنها في روايته إنهم  2017عام 

 2017من دار األوبرا في مدينة نيورفيوردآيد النرويجية نهايات عام يخفون ريئا وكان آخر العروض 

 له نشاط ملحوظ في صحف ومواقع عربية وعاملية كثيرة

كما أنه عمل لفترة مع جريدة فيورنغن النرويجية وأعد عديد املقابالت واملقاالت الهادفة للتقريب بين 

 الثقافات العربية والنرويجية بشكل خاص

 الكتب الجماعية الورقية واإللكترونية كما قام بالتقديم لكتب أساتذة عرب محترمينرارك في عديد 

*** 
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 لوت زينباألديبة 

 )الجزائر(
 .املنصب الوظيفي: أستاذة جامعية محاضرة في املدرسة العليا لألساتذة مستغانم الجزائر

 إلى يومنا هذا2019-10-02تداء مديرة مساعدة مكلفة بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي. اب

 2019-10-01إلى 2017 -10-10نائب رئيس قسم اللغة العربية .من يوم

 .عضوة في مخبر اللغة والتواصل املركز الجامعة غليزان

 جامعة ابن باديس مستغانم   تخصص نقد حديث ومعاصر  التخصص العلمي : دكتوراه علوم

Formation  de 06 moi aux « TIC et pratiques pédagogies »organisée par le centre de télé-

enseignement durant l année 2016-2017 

 :الشهادات العلمية

 .ليسانس، ماستر ،ماجستير، دكتوراه علوم تخصص نقد حديث ومعاصر

 : املؤلفات*

 2015رواية حصار املرايا الجزائر، -

 .2016بته ، الجزائر كتاب نقدي : حواس اللغة تعريب النص وتوليف عرو -

 . 2016كتاب نقدي : رعرية االنفتاح ، قراءة فلسفية في لزوميات املعري ، الجزائر -

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/زينب-لوت.jpg
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كتاب امللتقى العربي للرواية العربية ) تأليف مشترك ( الكتابة الروائية واملنجز التخيلي ، املغرب -

2017. 

قي: تجربة عز الدين جالوجي في كتاب نقدي جماعي: الرواية في الوطن العربي الخصوصية و التل-

 2016رواية "العشق املقدنس"املغرب 

 2017مجموعة قصصية : " فاكهة الصمت.... تنضج " ، بغداد -

 2017أثر الفرارة في رواية فرارة التوت للونا قصير، دراسة في فيزيائية املعنى السردي، الجزائر-

اسة نقدية في أعمال أمنة برواض ي، الجزائر، الصورة الجمالية و استراتيجية الكتابة السردية، در -

2017 

كتاب نقدي جماعي ،رمح آخيل، الخلفيات النّصية وتفاعالتها في ديوان سفر البوعزيزي للشاعر -

 ،تونس2017نصر سامي" ، 

كتاب مشترك مع مجموعة من الباحثيين األكادميين عنوانه فن الشعر قراءات وتوقيعات الشكل -

تقديم األستاذ بوقرط الطيب ،بموضوع) الومضة الشعرية و املفارقة البالغية ونفحات من املضمون 

 .، الجزائرAlphaDoc (في رعر الهايكو تجربة الشاعر"االخضر بركة " نموذجا

د. محمد دخيس ي أبو -كتاب نون النسوة دراسات في السرد النسائي)د.لوت زينب"الجزائر"-

 .م2018 أسامة"املغرب" (

ة الفوض ى دراسة األعمال السردية للكاتبة فاطمة يوسف العلي رائدة الرواية كتاب نقدي: لعب-

 .الكويتية والقصة التشكيلية، مصر

-العراق، دكتورة لوت زينب  –كتاب العيادة من أجل مسرح بديل مشترك بين الدكتور خماط جبار -

 2019الجزائر، 

 2019، مصر  -سيزيف ورحلة الصعود نحو القاع-رواية صخرة الرماد -

*** 
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اس األديب  موس ى رحوم عبَّ

 )سوريا(
األديب السوري الدكتور موس ى رحوم عباس ، كاتب مهاجر يقيم خارج سوريا منذ سنوات طويلة، 

يحمل دكتوراه الفلسفة في علم النفس العيادي ) السريري( واإلجازة في اللغة العربية وآدابها، جامعة 

 العربية السعودية ، الرياضويقيم حاليا في اململكة  \حلب

 :صدر له* 

     .م2010  اآلفلون ، رعر،بيروت، -1 

م وقد أدرجت على القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب ، دورة 2011بيالن، رواية، بيروت ،  -2

 م2012العام 

 . م2012الوسواس القهري، ماهيته، أسبابه ، عالجه ،عمان ،  -3 

 .م2014، عمان،  د، رعرفبصرك اليوم حدي – 4

 م2015بروق على ثقوب سوداء، قصص قصيرة جدا، عمان،  – 5

 م 2019،  ليلة إعدام دمشق، مقاالت في الفكر والفن والثقافة -6

ان، - 7 ْدين، قصص قصيرة، عم   2020  العبور إلى م 

 :باللغة اإلنكليزية8- 

 –  2017يكية قرنفل أبيض، قصص قصيرة جدا، الواليات املتحدة األمر -  

White Carnations ,Cune press, Seattle, USA,2017  

 ( أدرج اسمه بين أربعين راعرا عامليا في األنثولوجيا ) مختارات( األمريكية )السالم رفاء العالم *

World Healing , World Peace, 2018 , p: 153-154 

 : البريد اإللكتروني

Mousa_abbas@yahoo.com 

*** 
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 كريم صبحب األدي

 )العراق(
 العراق –/كركوك 1969الوالدة:  -

الدكتوراه : جامعة \2000املاجستير: جامعة بغداد، \1991البكلوريوس : جامعة بغداد : الشهادات-

 عضو االتحاد العام للكتاب واألدباء في العراق -. 2006بغداد، 

 :مؤلفاته في التاريخ*

 . 2010، بغداد، 1916-1909محنة االنشقاق. جمهوريو الواليات املتحدة االمريكية و -

 .2011، بغداد، 1971-1966تفتيت. حزب الفهد االسود ومكتب التحقيقات الفدرالي-

. جزآن، بغداد ،  1915 – 1865التاريخ السياس ي للصراع العرقي في الواليات املتحدة االمريكية -

2015 . 

 . 2017االجتماعي والسياس ي، بغداد، الواليات املتحدة األمريكية. دراسات في تاريخها -

 :على الصعيد األدبي*

 . 2016  الغزل ليس حكرا على الرجال، مجموعة قصصية، بغداد ،-

 . 2017بائع االلم، مجموعة قصصية ، بغداد ، -

 2018رأس لإليجار ، مجموعة قصصية، بيروت ، -

 2018فياجرا، مجموعة قصصية، القاهرة، -

 2018اطر، القاهرة، همٌس وجدبك  املطر، خو -

 2020الوجه اآلخر للضباب، رواية، بغداد ،-

  

*** 
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 عيس ى بن محمود األديب

 )الجزائر(
 قاص و فنان تشكيلي \الجزائر–اوالد دحمان  1968

  :صدر له- 

 الجزائر -مجموعة قصصية  -الشليطة تغمر املدينة    -

 فلسطين . حزيرانيات مجموعة اليكترونية

 الجزائر -قصص  -رحيل  -

  -قصص-روح األبالسة _

 و عربية  ينشر بعدة جرائد وطنية

 عضو فاعل في عديد امللتقيات األدبية -كاتب عمود صحفي سابقا 

 من األعضاء املؤسسين لجبهة كتاب القصة القصيرة في الجزائر

 عضو املجلس الوطني التحاد الكتاب الجزائريين -رئيس نادي الجاحظية الجهوي سابقا 

 س جمعية الهالل الثقافيةمؤس

 مؤسس الندوة الثقافية أحاديث العشيات

 مؤسس الندوة الثقافية بصمات

 أررف و قدم لعدة أعمال أدبية عربية

 .عضو تحكيم عديد املسابقات في القصة القصيرة وطنيا و عربيا

  

*** 
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 األديب يوسف رقة

 
  :صدر له*

 أحالم يومية *

 

  :كتب للمسرح*

 في جوف الحوتصالة  33 *

 . "  !قام باخراج مسرحية " الشاطر " ومسرحية " برملان أو باص؟ -

 . عمل في وزارة اإلعالم اللبنانية كمخرج إذاعي في الدائرة اإلذاعية وله مئات البرامج اإلذاعية -

 . كتب في الصفحات الثقافية في عدد من املجالت والصحف اللبنانية -

 . ن " األدبي في بيروتمؤسس موقع " ميزان الزما -

 .. نارط ثقافي ومؤسس لعدد من املنتديات الثقافيه -

  

*** 
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 جابر الزهيري الشاعر 

 )مصر(

 

املؤهل الدراس ي /  \اسم الشهرة / جابر الزهيري  \االسم / جابر عبد الرحمن عبد الجليل علي

 رقاص ـ املنيا ـ جمهوريه مصر العربيةالعنوان : كوم الزهير ـ أبوق \1996ليسانس آداب )لغة عربية( 

 01141728625موبايل 

gaberelzohery@ gmail.com 

 :العضويات 

عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر فرع املنيا و  \عضو اتحاد كتاب مصر \راعر و كاتب مسرحي

 عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية \أمين صندق الفرع

 :الجوائز*

سابقة أجمل قصيدة غزلية رعر فصحى عن قصيدة دعيني ) الهيئة العامة فاز باملركز األول في م

 2005لقصور الثقافة ( عام 

فاز باملركز الثاني في مسابقة رعر عامية عن قصيدة نبراس العال ) املجلس األعلى للشباب (عام 

2006 

 .2007فاز باملركز األول في مسابقة قصائد منتفضة رعر عامية عن قصيدة بنت و ولد 

 ٢٠١٠فاز باملركز الثاني في مسابقة األغنية عن رابطة الزجالين و كتاب األغاني فرع األغنية الدينية 

فاز باملركز الثالث في مسابقة جريدة أخبار األدب و مؤسسة املصري قصيدة عامية عن قصيدة كوم 

 2011الزهير عام 

 2012ضائية فاز باملركز األول بمسابقة إبداع املنظمة من قناة الفتح الف

فاز باملركز األول في أفضل قصيدة فصحى محاربة السلبيات عن قصيدة إنما األمم ) املجلس األعلى 

 2007للشباب ( عام 
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 2008فاز باملركز الثاني في مسابقة دار األدباء ألجمل قصيدة عامية 

غدا ستشرق عن مسرحية  2016فاز باملركز الثاني في مسابقة راعر الشرق مجال املسرح الشعري 

 الشمس

فاز باملركز الثاني في مسابقة راعر النيل و الفرات في مجال الشعر الفصيح عن ديوان ال ثالث لهما 

٢٠١٧ 

فاز باملركز األول في مسابقة أوسكار النجوم عن املؤسسة العربية الدولية للفنون و األداب عن 

 ٢٠١٧قصيدة مش نبي 

باألسكندرية في مجال الشعر الفصيح عن قصيدة معلقة  فاز باملركز األول في مسابقة قص التذوق 

 ٢٠١٧ليست على الكعبة 

فاز باملركز األول في مسابقة راعر النيل و الفرات مجال الشعر الفصيح الدورة الثانية عن ديوان 

 2018السفر العارق 

ملسرح  تم عرض مسرحيته الشيخ على بالتعاون مع إدارة الدراسات و البحوث بفرع ثقافة املنيا

 موجه يتبني قضية ذوي االحتاجات الخاصة

 

*** 
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 نبيهة احمد محمد محضور األديبة 

 )اليمن(
 

 م1978تاريخ امليالد : 

• nabeeha98@yahoo.com 

بكالوريوس / علم  -\جامعة ذمار –كلية العلوم االدارية  –ماجستير تنمية محلية / املؤهل العلمي

 دبلوم اعداد وتقديم البرامج االذاعية والتلفزيونية -ة ذمارجامع –كلية األداب  –نفس 

 :املجال األدبي*

عضو اتحاد األدباء والكتاب  \م والى االن 2011رئيس نادي القصة ذمار منذ العام  -ةقاصة وراعر  -

 ) عضو نادي القصة اليمنية ) إل مقة\اليمنيين

 م2013فائزة بمسابقة البي بي س ي في القصة القصيرة للعام  -

 صدر لي مجموعة قصصية بعنوان )يوم في برواز( القاهرة -

 ةمشاركة في كتاب عربي قصص ي صدر في القاهر  -

 ) مشاركة في كتاب يمني قصص ي سلسلة نونة صدر من القاهرة ) بين حب وحرب -

 

*** 
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 الشقحاءمحمد األديب 

 )السعودية(
 

هـ 1366املولد: في مدينة )الرياض( عام  (الشقحاء االسم: محمد الشقحاء )محمد بن منصور املحمد

 وزارة املعارف للعمل في إدارة التعليم بالطائف عمل في هـ ا 1388ـ في عام  م 1947املوافق

 النشاط األدبي

عضو مجلس إدارة نادي الطائف \ م1975 -هـ 1395ساهم في تأسيس نادي الطائف األدبي عام  1

 ه.1416هـ حتى استقال عام  1395 اماألدبي ) أمينا للسر ( من ع

 

 *إصدارات مششتركة:

 هـ بمشاركة األستاذ على حسن العبادي 1399" ( 1ــ الشعر) كتاب دوري " 

هـ مطبوعات نادي الطائف  1398" ( نماذج من القصص السعودية  1، 2، 3ــ القصة ) كتاب دوري "

 األدبي

 هـ1398هـ 1397األستاذ على حسن العبادي  "( بمشاركة 1، 2ــ مقاالت في األدب ) كتاب دوري"

 مطبوعات نادي الطائف األدبي

 م منشورات نادي جازان األدبي2002هـ /1423ــ الحملة ) قصص قصيرة( 20

 م مطبوعات نادي أبها األدبي2004هـ / 1425ــ كلمات حتى نصل )مقاالت في األدب و الحياة ( 21

(  145م صدر ضمن سلسلة أصوات معاصرة ) العدد 2005هـ /1426ــ الغياب ) قصص قصيرة ( 22

 ديرب نجم ـ ررقية / مصر

توزيع موقع الكتاب االلكتروني   PDFــ أسئلة ) مقاالت في األدب والحياة ( كتاب الكتروني بصيغة23

 هـ1328م/2007العربي 

 م2008ــ املحطة األخيرة )حكايات وقصص قصيرة ( / دار الفارابي ببيروت  24
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م ) تضم 2008هـ / 1429بحث عن ابتسامة: طبعة جديدة أصدرها نادي القصيم األدبي عام ــ ال 25

أربع مجموعات / البحث عن ابتسامة / حكاية حب ساذجة / مساء يوم في آذار / انتظار الرحلة 

 .امللغاة ( الجزء األول من املجموعة الكاملة

م ) تضم أربع 2009هـ / 1430روت عام ــ االنحدار: طبعة جديدة صدرت عن دار الفارابي. بي 26

مجموعات / االنحدار / الرجل الذي مات وهو ينتظر / الطيب / الحملة ( الجزء الثالث من 

 .املجموعة الكاملة

هـ 1430ــ نعمة الوطن وجفاف املنابع ) مقاالت في الشأن العام ( السمطي للنشر واإلعالم ــ القاهرة  27

 م2009/ 

م تضم  2010/  1431اء: طبعة جديدة صدرت عن دار الفارابي ببيروت. عام الزهور الصفر  __ 28

 .ثالث مجموعات / الزهور الصفراء / قالت أنها قادمة / الغريب ( الجزء الثاني من املجموعة الكاملة

م تضم ثالث 2010/  1431الزهور الصفراء: الطبعة الثانية صدرت عن نادي لطائف األدبي  29– 

 هور الصفراء / قالت انها قادمة / الغريبمجموعات / الز 

كتب ( أو  -موقع النارر ) أي –فرراة اله الرعد ) حكايات وقصص قصيرة ( كتاب الكتروني  30– 

 2011غوغل بكس 

 2011/  1432النسخة األولى ) قصص قصيرة جدا ( صدرت عن نادي الطائف األدبي  31– 

( النارر: دار النابغة للنشر والتوزيع االسكنرية . فرراة آلة الرعد ) حكايات وقصص قصيرة  32– 

 2014 – 1435/ 1مصر ط 

الفناء رعور ال يعرف ) حكايات وقصص قصيرة ( النارر: دار النابغة للنشر والتوزيع  33– 

 م2014 – 1435/  1االسكندرية. مصر ط 

كتب .  –ت. أي مطبوعا –الفناء رعور ال يعرف ) حكايات وقصص قصيرة ( كتاب الكتروني  34– 

 م2014لندن / 

كتب .  –كتاب الكتروني مطبوعات / أي  –النديم ) أوراق من ذاكرة عسكري هارب ( روايه  35– 

 م2013لندن 

 لقد أعدت توجيه رابط

 لقد أرسلت

 منذ يومين

 لقد ألغيت إرسال رسالة

 لقد أعدت توجيه رسالة

 لقد أرسلت
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 منذ يومين

 –دها / حكايات وقصص قصيرة . نادي مكة الثقافي األدبي تداعيات أنثى تصالحت مع جس 36– 

1436 – 2016 

عن قروب القصة  –مرآة الصحراء ) قصص ( مجموعة مشتركة مع القاص فؤاد نصر الدين  37– 

 / األسكندرية 
ً
 1436 – 2015القصيرة جدا

ب مؤسسة تحيا مصر وجرو  –حدث في حي الشرقية / حكايات وقصص قصيرة وقصيرة جدا 38– 

 1437 – 2016األسكندرية  –القصة القصيرة جدا في املختبر 

 –أيها السرمدي ال تقاوم الصحراء ) حكايات وقصص قصيرة (. النادي األدبي الثقافي بحائل 39– 

1438 - 2016 

مواطن ) أضمومة سرد ورعر ( النادي األدبي الثقافي بالطائف ومؤسسة األنتشار العربي  40– 

2019  /1440 

فضاء العشق ) بين الحرف واللون كتاب تذكاري وثائقي عن لقاء األخوة الشهري ( مؤسسة  41– 

 1440/  2019األنتشار العربي ببيروت 

 

 :لعنوان

 الرياض / حي الوادي . رارع املضاف –اململكة العربية السعودية 

 0555710833هاتف: 

 11632الرياض  86629ص . ب 

m7med2000@gmail.com 
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 فوالذ عبد هللا األنور الشاعر 

 )مصر(
 

 فوالذ عبدهللا األنور أحمد السيد فواز

 من مواليد سوهاج تخرج في دارالعلوم جامعة القاهرة ■

 ١٩٨٧إلى  ١٩٧٥عمل بالكتابة للبرامج الثقافية واألدبية باإلذاعات املصرية  ■

 ٢٠١٧، ١٩٨٨ ،١٩٨٧، ١٩٨٦، ١٩٨٤مثل مصر في مهرجانات ومؤتمرات دولية أعوام  ■

 عمل بالتربية والتعليم معلما لللغة العربية إلى درجة مدير عام بمدارس إدارة حلوان التعليمية ■

 أذيعت قصائده ونشرت بمختلف الصحف والدوريات املصرية والعربية ■

 ترجمت بعض قصائده إلى اإلنجليزية ■

 ة في دورته قبل السابقةعضو لجنة الشعر باملجلس األعلى للثقاف ■عضو اتحاد كتاب مصر ■

 اإلصدارات:*
 مجموعات رعرية -

 ١٩٧٨يناير \ رايات السالم - -1

 ١٩٨٧يناير \رارات املجد املنطفئة --2

 ٢٠٠٤ديسمبر \ عودة األحالم الغائبة -  -3

 ٢٠٠٦مارس  \سيدة األطالل الشمالية -- 4

 ٢٠٠٧يناير  \اعقدي حاجبيك -- 5

 ٢٠١٢يناير  \روائح من عشب مارس - -6

 ٢٠١٤مارس  \على ناصية الشمس ، قصائد حب إلى ميسون  - -7

 ٢٠١٤يونيو  \انتظريني مطرا ال موسميا - -8

 ٢٠١٦نوفمبر  \رثاء املمالك البائدة - - 9

 ٢٠١٧ديسمبر  \انطلق أيها الجواد - -10
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 دراسات أدبية- 

 ٢٠١٣يناير  \من أرعار محمد الجيار -

 : قيد اإلصدار □

 رفة( ديوان رعرحفائر نهر املع■

 ودخلت سنة ستين( سيرة ومذكرات■

 أجزاء 3األعمال الشعرية(  ■

 سعيد بن جبير( مسرحية رعرية  ■

 أجمل قصائدي( مختارات■

 أجمل قصائد الرثاء في الشعر العربي( دراسة أدبية■

  :جوائز* 

 ٢٠٠٧عام 《سيدة األطالل الشمالية》جائزة الدولة التشجيعية عن ديوانه ■

 ١٩٨٤الشعر األولى للشباب عن املجلس األعلى للثقافة عام جائزة  ■

 ١٩٧٩جائزة الشعر في عيد الفن والثقافة من رئيس الجمهورية عام  ■

 ٢٠١٧درع امللتقى الدولي للشعر العربي بالبليدة الجزائر  ■

 : جوائز أخرى ورهادات □

 ١٩٧٩م كأس الفائز األول للشعر عن جمعية األدباء والفنانين الشبان عا ■

جائزة أوسكار التميز العربي من مجلس الشباب العربي للتنمية عن جامعة الدول العربية عام  ■

٢٠٠٨ 

*** 
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 ة كوكب داود البدري لشاعر ا

 )العراق(
 

دكتوراه فيزياء أرباه موصالت / جامعة  \مواليد صالح الّدين / سامّراء \ كوكب داود سالم البدري 

مسّية في جامعة تكريت / قسم الفيزياءأكاديمية وباح \تكريت
ّ
 ثة في مجال الخاليا الش

 في مجلة طروس / صالح الدين 2000أول نص نشرته عام 

 :  صدر لها*

 2015مجموعة رعرية ) عشرون صيفا لغيمة ( 

 2017مجموعة رعرية ) مقتُل حّبٍ بدوي ( 

 الّنهر : رعر وموشّحات 
ُ
 2019حارسة

حات 
ّ

 2020تاج الياسمين : موش

شر
ّ
 عيناك والبريد : مجموعة رسائل قيد الن

شر
ّ
 هواجس تحت سماء اإلبداع قيد الن

 2015حصلت عل املركز الثاني مسابقة منتدى نبع العواطف األدبي للشعر العمودي *

 عضو مؤسس رابطة رعراء بغداد \2017مؤسس رابطة رعراء سامّراء 

*** 
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 األديبة تبارك الياسين

 )األردن(
 كاتبة وفنانة تشكيلية \لياسين أردنية الجنسية مواليد سورياتبارك ا

 :اصدارات*

  2018 \رواية عفن أحمر-

 حائزة على جائزة االبداع وزا ة القافة األردنية \رواية رهقت القرية بالسر-

 رواية ليلة البلسمك قيد النشر-

 :مجموعات قصصية

  2016\أريد أن أحك تلك الفكرة -

  2013 \رف جرحين كانت الرغبة ح-

  2013 \يوم بعثُت ألحيا-

 مرايا قصصية مشاركة مع قاصات عربيات -

 رقشقات مشاركة مع الروائي عبده خال وعدد من القاصين-

 املعارض التشكيلية*

معارض  \2015عمان -معرض شخص ي في االردن \2012معرض شخص ي في الرياض ،السعودية

 مشتركة في جدة والرياض

*** 
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 محمد قراطاسالشاعر 

 )سلبنة ُعمان(
 .راعر فصيح، وروأيي ُعماني

يكتب الشعر وينشره على صفحات الشبكة العنكبوتية وعلى صفحات الصحف املحلية والدولية، في 

بوظبي وغيرها. رارك في بعض املهرجانات املحلية، زار بعض العواصم 
ٔ
مسقط و الكويت والجزأير و ا

بوظبي وغيرهاراعرا مشاركا مثل الرباط ونواك
ٔ
 .شط والجزأير ودمشق وا

 اإلصدارات:*

 ، 2013" ما ورثه الضوء " بيروت -

 . 2016" تغريبة بحر العرب" دمشق -

فقد الذاكرة سريعا" دمشق-
 
عشاب ت

ٔ
 . 2019" اال

عتاب" بيروت -
ٔ
 .2016صدرت له رواية " اال

سلطنة عمان ودرس  -ظفارولد في مدينة صاللة بداية السبعينيات من القرن املاض ي بمحافظة 

جميع املراحل املدرسية فيها. حاصل على بكالوريوس في الهندسة من جامعة السلطان قابوس وعلى 

عمال الهندسية من اململكة املتحدة
ٔ
 .املاجستير في ٕادارة اال

*** 

 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/122746820_1005303976608783_1833322708931270328_n.jpg


)اإلصدار الثالث( لألدباء والكتاب العرب               (          2021دليل آفاق حرة )                     

231 
 

 

 ناصر أبو عون األديب 

 )سلبنة ُعمان(

اسم الشهرة : ناصر أبو \فضل هللا عون  االسم/ ناصر محمد عبد الحميد ناصر زايد حسن حسين

 عون 

محرر  \TV مدير إذاعة الرؤية وقناة الرؤية \رئيس تحرير : جريدة عالم الثقافة\:الوظيفة الحالية

 امللف الثقافي ومقاالت الرأي من خارج ُعمان

Emil: nasser@alroya.net 

 0096897411665الهاتف الجّوال: 

 :املــــــــــؤلـــــــفات*

 :صدر حديثا -ال أو 

 2020األردن \مان وقضايا اإلنسان في أدب هارمية املوسوي عُ -

 م2019األردن \صحفي للبيع-

الم- موا الع 
 
 م2018 –األردن \عرب عل

األردن \خريف العرب وربيع الغرب.. تحّوالت السياسة األمريكية وخارطة سايكس بيكو الجديدة-

 .م2017

 .م2016األردن \الناعمة والحياد اإليجابي سياسة ُعمان الخارجية.. القوة -

ا ومفكًرا عربًيا 25محاورات مع  –رواق الفكر العربي -
ً
 .م2016\مستشرق

 :املعاجم –ثانًيا 

 .م2014 \معجم لغوي موضوعي تاريخي  -معجم )مصطلحات السلطان قابوس( -

 -معجم موضوعي تاريخي  –معجم )محاورات السلطان قابوس مع وسائل اإلعالم األجنبية والعربية( -

 م2015

 .م2011 \معجم مصّور تاريخي  –( 2011 – 1970أحداث وصور  –معجم )ذاكرة ُعمان -

عشرة صورة للسلطان قابوس  ي( مفهرس ومصّور يحتوي على اثنت2011معجم )التقويم السنوي -

 \تحكي أهم األحداث املفصلية من تاريخ السلطنة 
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 .م2013  فبراير \في ُعمان( )فلسفة الحكم ودولة املؤسسات  -

رارك مع الدكتور مصطفى عبد الغني في تحرير موسوعة )معجم مصطلحات التاريخ العربي -

وجاري  2006صفحة قطع كبير(، ووضع كشاف املعجم الجزء األول صدر عام  2000الحديث ـ 

 .العمل في الجزء الثاني

ا 
ً
 :كتب في البالغة الحديثة –ثالث

 .م2014مان  القصة القصيرة في عُ  -يات السرد واملكانرعرية القص وجمال-

 .م2012العراق \تجليات الشعر الُعماني املعاصر -

 م2013األردن \القصيدة الحداثوية في عمان )سيف الرحبي وأحد عشر كوكبا(-

 م2011األردن \عشبة جلجامش  –جماليات اإليقاع في رعر عبدالرزاق الربيعي -

رعر  –صورة الدكتاتور بين املجاز ولغة الجسد  –في الشعر العربي املعاصر  البيان الحاكي والحركي-

 م2015السويد  \عدنان الصائغ نموذًجا 

 :كتب فكرية –رابًعا 

 م2016 – 2015األردن \امرأة من جبال الحجر الشرقي -

 م2015 \قضايا ُعمانية معاصرة-

 .م2010 \املرآة الُعمانية.. واقع وآفاق-

 .م2009القاهرة، \املثقف راهًدا -القومي املعاصر  تحوالت الفكر-

 .م2008تأليف مشترك مع مجموعة من املفكرين العرب، القاهرة  \املثقف مقاوًما-

 :كتب تنموّية –خامًسا 

–مركز الدراسات والبحوث  -القطاع الخاص ودوره في التنمية.. التحديات والنتائج واملعالجات-

2015. 

 .2015–مركز الدراسات والبحوث  -يين في تغطية انتخابات مجلس الشورى دليل الصحفيين العمان-

 م2010\تأليف مشترك  –العيد األربعين  –وعد وإنجاز( )-

 

 2010نوفمبر  \تأليف مشترك  –الحصاد.. والطريق إلى املستقبل( )-

 2010 \تأليف مشترك  –سلطنة ُعمان  –كتاب )العيد الوطني األربعين( )-

 :ب السيرة الفنيةكت –سادًسا 

 .تأليف مشترك – 2015 \أيوب ملنج رائد النحت الُعماني -

 2015\عرب علموا العالم-
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 :تحرير كتب علمية –سابًعا 

 .م2014أكتوبر \كتاب بحوث مؤتمر )املوارد البشرية والتأسيس للمستقبل( -

 .م2013معاصرة ديسمبر رؤى  –تحرير كتاب )جسر بين ثقافتين( حول العالقات الُعمانية العراقية -

 .م2013 \كتيب في )القيادة وأخالقيات العمل املنهي(-

 .م2013 \كتاب بحوث مؤتمر )أخالقيات العمل املنهي واالرتقاء الوظيفي( -

 .م2012 \كتاب بحوث مؤتمر )التخطيط االستراتيجي وإدارة التغيير( -

 :كتب تحت الببع

 .معجم البيان الحركي في القرآن الكريم-

 .فنون الكتابة واإلنتاج واالبتكار والتصميم –صناعة اإلعالن -

 :عمال مميزة في سلبنة ُعمان*أ

 .(2016 – 2012أسس مركز الدراسات والبحث بمؤسسة عمان للصحافة والنشر واإلعالن )-

 على إصدار مشروع )كراسات استراتيجية( بمركز الدراسات والبحوث صدر رهريا مع -
 
س  وأررف أس 

 .عمان جريدة

س  دائرة التخطيط والدراسات بمؤسسة عمان للصحافة والنشر واإلعالن. -  2009أس 

س  ملحق )رباب عمان( بمؤسسة عمان للصحافة والنشر واإلعالن.-  .2010أس 

س  رهرية )رواق( الصادرة عن مركز الدراسات والبحوث بمؤسسة عمان للصحافة والنشر - أس 

 .واإلعالن

*** 
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 الشاعرة فاتنة داود

 )سوريا(
 تعمل معلمة \حائزة على الشهادة الثانوية العامة

 :صدر لها*

 )ديوان رعر بعنوان )حنين الروح للجسد-

 

 نشرت في جريدة تشرين في سوريا وجريدة النهار في العراق

 وجريدة املستقبل في مصر

 وفي عدة مواقع الكترونية

 وحازت على العديد من التكريمات

 في مبادرة الوفاء لألعمال اإلنسانية في سوريا وعضوة في مبادرة الجيل القادم في األردنعضوة 

 /١٩٧٤/٦/١من دمشق مواليد 

*** 
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 شهيرة منير الحسناألديبة 

 )األردن(
 .كاتبة أردنية تقيم في مسقط/سلطنة عمان-

 .30/12/1988ُولدت في الكويت يوم -

س في هندسة التصميم الداخلي من جامعة عجمان للعلوم حصلت على رهادة البكالوريو -

 .(2010والتكنولوجيا )

 .مدربة معتمدة في مجال البرامج الهندسية -

 .اإللكترونية« الصحوة»كاتبة مقال تكتيك_الديكور في صحيفة   -

سة #مجموعة_الفرارات_القـارئــات_في_مسـقط، وهـي مبادرة ثقافية انطلقت في مارس  - ّ
، 2015مؤس 

تلتقي فيها العضوات كل رهر مرة ملناقشة أحد الكتب. وللمجموعة فروع في كّل من تونس واملغرب 

 .والجزائر، ورعارها #امرأة_تقرأ_مجتمع_يرقى

و هي رواية تسلط الضوء على مشاعر ذوي اإلعاقات السمعية. فبراير  (قوقعة أسرار)كاتبة رواية -

2020  

 .الجتماعي على هارتاغ #رهيرة_الحسنجديدي على جميع مواقع التواصل ا

  *** 
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 جيهان طلعت الزهيري األديبة 

 )مصر(
قسم اللغة العربية، ودبلوم تربوي، ودبلوم علم نفس ،   حاصلة على ليسانس آداب من جامعة طنطا

 ٢٠١٣ودبلوم إدارة أعمال عام 

 . رانيةإدارة األعمال، والعالقات العامة، و املنشآت العم  عملت بمجال

، ولها تجربة بمجال تأليف،   لها انشطة فنية بمجال تصميم األزياء، وتصميم االستعراضات لألطفال

 .. وإخراج مسرحية لألطفال

 .ولها كتابات بمجال الفقة، ومقاالت سياسية عدة بعدد من املواقع االلكترونية العربية، واملصرية

  :صدر لها*

 . القاهرةصدرت في  طاف"رواية بعنوان " رّيان مواسم الق  -

*** 
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 عايدي جمعةاألديب 

  )مصر(
 .أستاذ األدب العربي، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب \االسم : عايدي على جمعة محمد

 :صدر له*

 2006ـ رعر خليل حاوى : دراسة فنية / 1

 2009ـ أجدادي املوتى / ديوان رعر / 2

 2009الصحفي /ـ محاضرات فى النص  3

 2011ـ ضياع ماء البئر / ديوان رعر /   4

 2012ـ رعر محمد الفيتورى : الرؤية والتشكيل، 5

 . 2015ـ جنية الحقول ، مجموعة سردية،  6

 .2016ـ الصوت فى الشعر : دراسة فى نماذج مختارة،  7

 .2019ـ رمس ، ديوان رعر ،  8

 .2012ب مجلة تراث، اإلمارات العربية املتحدة. ـ ثمرات ناضجات من جنان الشعر العربي. كتا 9

 .2020ـ الشعر والتأويل، سلسلة كتابات نقدية،  10

 .ـ األوبئة والتاريخ، )تحرير( 11

 .2020ـ تحليل الخطاب: دراسة جديدة في رعرنا القديم،  12

 .2020ـ نبع، ديوان رعر، مؤسسة يسطرون،  13

ما تناول أعماله ورعره كتاب كبار فى مصر والوطن ضمن معجم الشعراء العرب، كاسمه مدرج ـ 

عضو مؤسس للحلقة .م2015حاصل على جائزة اتحاد كتاب مصر فى النقد التطبيقى  .العربى

 .املصرية لدراسات النوع والشعريات املقارنة

*** 
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 إسحاق بندري  الكاتب

 )مصر(
 2002تخرج في كلية الصيدلة جامعة أسيوط عام  -

 2020األولي )جميلة الجميالت( عام صدرت روايته  -

  2020له مساهمة في كتاب مشترك مع مجموعة أدباء بعنوان )عشوائية ياسمين( صدر عام  -

 لكترونيةبة نيوز والفكر الحر اإليكتب على مواقع ومجالت الصح -

 كما أن له مساهمات منشورة في بريد قراء جريدة األهرام ويكلي-

*** 
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 ناهدة الحلبي عرةلشاا

 )لبنان(
 

 ناهدة الحلبي راعرة لبنانية حائزة على دبلوم في العلوم السياسية والشؤون الدولية

تتلمذت على أيدي أساتذة كبار في مجال الشعر واألدب فأتقنت علم  العروض ، كذلك الصرف 

نها ذلك من ولوج عالم القصائد الشعرية على النمطين الكالسيك
ّ
 .ي والتفعيليوالنحو وقد مك

 :صدر لها*

 ٢٠١٤خوابي الروح" سنة "

 ٢٠١٥أبعد من وحدتي" عام "

 ٢٠١٨الّصمُت آخر ما لدي" عام 

 

*** 
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 عال شبيبلكاتبة السورية ا

 )سوريا(
قيم في مدينة كولونيا األملانّية منذ أواخر سنة 

ُ
 من 2015ُعال ريب الدين، كاتبة سورّية ت

ًّ
سْت كال . در 

مة ملادة الفلسفة في املدارس الثانوية الفلسفة واال  
ّ
قتصاد في جامعة دمشق. عملْت بعد ذلك كمعل

العامة بمحافظة السويداء جنوب سوريا. كتبْت في العديد من الصحف واملواقع واملنابر الثقافية 

 العربية. 

 :صدر لها *

 واملغزى(  كتاب )ثورة الحرّية السورّية: أفكار وتأّمالت في املعنى 2015في العام -

وبعة(  2017وفي عام -  صدر لها كتاب )الز 

 .مفاهيم وإركاليات( في بلغاريا –صدر لها كتاب )هذا العالم هذه الحياة  2020وفي عام -

 

*** 
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 ريمة راعي األديبة

 )سوريا(
 

لت قاصة وروائية حاصلة على بكالوريوس هندسة تصميم وإنتاج من جامعة تشرين في الالذقية، عم

في مجال التدريس، ثم انتقلت للعمل في مجال الصحافة املطبوعة واملرئية، وتنّقلت بين عدة وسائل 

جريدة «، » تلفزيون الدنيا«، »قناة سما»السورية، « الوطن»إعالمية سورية ولبنانية منها: جريدة 

 .«األخبار اللبنانية

،  ةبدأت مسيرتها األدبية ككاتبة عمود صحفي عالوة على كتاب
ً
 القصة القصيرة والقصيرة جدا

  :صدرت لها*

 :مجموعتان قصصيتان*

 1999« وأخيرا ًابتسم العالم»

 2006« القمر ال يكتمل  »

 :وثالث روايات

 2020األردن  « نصف قطعة روكوال » •

 2019القاهرة  - 2018بطبعتين القاهرة « بائعة الكلمات  » •

 2017-بيروت« أحضان مالحة» •

*** 

\ 
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 يوسف حسن ناجياألديب 

 )األردن(
 

 اربد –عضو فرقة مسرح الفن  \عضو رابطة الكتاب األردنيين \-ماجستير في القانون  -

  :األعمال املسرحية*

 ،اخراج محمد حلمي  2012مسرحية اصالح يا صالح عام  -

 اخراج نسرين ردايدة  -2016مسرحية اللعبة عام  -

 عمران العنوز، فرقة مسرح الفن ، اخراج 2017مسرحية املايسترو  -

 ، اخراج وليد الجيزاوي  2018مسرحية يا رئيس البلدية  -

 ، اخراج فراس الريموني  2019مسرحية غراب أبيض  -

  :األعمال األدبية واالصدارات الفنية*

 2014يسألني عنك  الياسمين ، ديوان رعر عام  -

وني ، نصوص وتأمالت عام -
 
وني ك

ُ
 2018ك

 عشرين عمل غنائي من تأليفه بأصوات أردنية وعربية أكثر من-

  :الجوائز*

 1993جائزة االنتاج االبداعي لألطفال من مؤسسة عبد الحميد رومان ومؤسسة نور الحسين عام  -

 عن حقل االغنية 2017املركز الثالث في مهرجان االبداع الطفولي الثاني عام  -

 : النشاطات

طفال وللكبار في فرقة مسرح الفن بالتعاون مع مؤسسات عاملية مشرف املشاريع املسرحية لأل  -

درب في العديد من الوررات على كتابة النصوص املسرحية وكلمات االغاني والدراما منذ  -\ومحلية

 2008عام 

*** 
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 سعاد الورفلياألديبة 

 )ليبيا(

 
 

داب والتربية بمدينة بني تخرجت في كلية اآل \سعاد الصيد الورفلي )أديبة وناقدة وقاصة من ليبيا

عملت في مجال التدريس الثانوي، ثم رشحت للتفتيش \( تخصص)ليسانس لغة عربية -وليد

 .2006التربوي، ونجحت في مسابقة التفتيش التربوي سنة 

 تقدمت بالعديد من البحوث في املجال التربوي :
 .مات إعداد املعلم واالرتقاء بهمقو -\.األنشطة املدرسية وأهميتها-\. أسس الحداثة وتطوير املعلم

اإلبداع في فنون تعليم األطفال ؛ أدب الطفل واالهتمام بخيال -\. مستقبل القراءة في مجتمعاتنا

 الطفل ودعمه

عرفت بأنها : كاتبة وقاصة وروائية ، كتبت العديد من املقاالت التي صنفتها اآلن في مجموعة األعمال *

مت إلى أربعة أجزاء تضم مقاالتها املتنوعة : في املجتمع والثقافة الكاملة ، وهي مجموعة كتب انقس

 . واألسرة والتعليم والتربية ، إلى جانب املقاالت الثقافية املتنوعة : القراءة ..األدب ..النقد

كانت محط دراستين ملشروعْي تخرج : مشروع تخرج طالبات قسم اللغة العربية في كلية اآلداب / بني *

كاتبات الليبية، وكانت القاصة سعاد الورفلي إحدى الشخصيات املستهدفة أعمالها وليد عن ال

 . بالبحث والدراسة

 . ومشروع عن اإلعالم واملبدعين لقسم اإلعالم بكلية اآلداب / بني وليد

التي ،كان لألديبة سعاد الورفلي العديد من املشاركات في الدواوين األربعة من سلسلة كتاب النخبة *

 (2019-2018-2017- 2016ت خالل األعوام )توال

سلسلة كتاب النخبة ، جاءت تباعا منذ ولوج بداية الفكرة عالم التحقيق في تأسيس مجموعة من 
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 : الدواوين بعناوين متنوعة وموضوعات رعرية ولوحات فنية تشكيلية متجددة، توالت الدواوين

راعرا وراعرة من مختلف البلدان  38الديوان األول بعنوان: على ضفاف البوح ؛ بمشاركة -1

 (2016العربية .)

 )2017دولة عربية) 14راعرا وراعرة من 60الديوان الثاني بعنوان : رذرات القوافي ؛ بمشاركة -2

 )2018دولة عربية .)16مشاركا من  50الديوان الثالث بعنوان : همس األماني ؛ -3

 )2019دولة عربية .)16كا من مشار 48والديوان الرابع بعنوان : نبض األشجان -4

نبض األشجان: هو الكتاب الرابع من "كتاب النخبة" بعد نجاح التجربة واإلقبال الكبير من مبدعي *

 : العربية .. راركت الكاتبة سعاد الورفلي بمجموعة رعرية رباعية تحت عنوان

 طريح الشوق –جرح في فؤاد الحب  –أين هي  –املوت عشقا 

مع نخبة من كّتاب الوطن 2016، لديها مقطوعات رعرية في اإلصدار األول  كتاب ضفاف البوح-5

 . العربي

 كتاب رذرات القوافي : راركت فيه بمجوعة رعرية مع نخبة من كتاب الوطن-6

*** 
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 زاده  داود  لشاعرة سانازا

 )إيران(
مسيرتها الفنية باملسرح ولعب وعمل في  بدأ -راعرة ومترجمة إيرانية مولود في إيران ويقيم في طهران

 العديد من املسرحيات وفاز ت بالعديد من الجوائز في هذا املجال

 عملت في مجال رواية القصص لألطفال -

ت للتعلم األغنية اإليرانية التقليدية وهي طالبة بري ملكي ومجتبي أصغري ، من كبار للموسيقى أبد -

 .التقليدية في إيران

بة الشعر بالشعر الكالسيكي وتم نشر ارعارها في أهم املجالت والجرائد اإليرانية بدات بكتا -

 ...ومواقع مثل: رودكي، زن امروز ، بياده رو ،نفشتا ، 

تمت ترجمة العديد من قصائدها إلى لغات أخرى مثل اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية واألملانية *

 .والسويدية والكردية

تها األولى "أمش ي على الحروف امليتة " إلى اللغة العربية وهي أول مجموعة رعرية تم ترجمة املجموع -

  Forough Farrokhzad مترجمة إلى العربية من راعرة اإليرانية بعد

 

شرت معظم قصائدها في أهم الصحف واملواقع العربية ، مثل "األهرام" و "الدستور" و "األدب" و  -
ُ
ن

 ..." "الحياة" و

النقاد املهم العرب كتبوا دراسات إيجابية ملجموعتها في الصحف واملجالت والكتب  الكثير من-

 .النقدية

راركت في العديد من املهرجانات العربية والعاملية مثل ست في فرنسا ،رومانيا،العراق وعمان 

 ...وتونس، تركيا

شرت في تشيكوسل -
ُ
وفاكيا مع رادك مجموعة رعرية تحتوي على قصائد لثالث راعرات من إيران ن

 هاسليك وساناز كانت واحدة منهما
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 .تم ترجمة مجموعتها الشعرية بلغة األمازيقي ، بترجمة مازق يدر في املغرب -

 .في رومانيا اروبأو جائزة افضل قصيدة في مسابقة رعر علي  تحصل-

 على جائزة الجواهري قصيدة النثر تحصل-

 ات راعرات الشرق راركت قصائدها في ديوان روح ررقية ، مختار -

 .نجليزية العاملية في الهنديا اإل نتولوجأراركت قصائدها ضمن -

 .طبع دیوانها الثاني بعنوان " موت بنهاية مفتوحة " في طهران -

 راركت في العديد من انتولوجيا رعرية في كل العالم

 تم ترجمة ديوانها لالنجليزية و طبع في دار يوكيوتو في كندا

يدة الجاهزة : ترجمة قصائد للشاعر اإليراني غالم رضا بروسان ، ترجمة رعر من اعمالها الجد

 .لشعراء عرب معاصرين ، قصة األطفال و مسرحية عن املرأة

*** 
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 نسرين شعيب الصايغالشاعرة 

 مقيمة في أستراليا( –)لبنان 
 

أنهت اختصاصها بدراسة السكرتارية  \ترالياوراعرة في املهجر /اس \لبنانية األصل /طرابلس الفيحاء

 . اإلدارية

 .. عملت كمذيعة تلفزيونية في مدينة طرابلس الفيحاء وباتت مولعة بالشعر والنثر والخواطر

 :صدر لها ديوانان *

 ٢٠١٨"ضيف املساء"  -

 ٢٠٢٠ال تسلني عن غدي ".."

نشر الواسع على النطاق الورقي واملرئي باإلضافة إلى نجاحات مشاركاتها العديدة في مجال الكتابة وال

 . عبر ربكات التواصل االجتماعي والجرائد القيمة

 "املشاركات الشعرية "فارسات الشعر والكلمة

 "املوسوعة الكبرى للشعراء العرب"

 "وديوان العرب"

  *** 
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 أ.د. بشرى حمدي البستاني

 )العراق(
 

 .بكلية اآلداب، جامعة املوصل أستاذة متمرسة في األدب والنقد العربي

 bustani622@gmail.comالبريد اإللكتروني

ولدت في مدينة املوصل العراقية وتخرجت من قسم اللغة العربية، جامعة بغداد، كلية التربية 

بمرتبة الشرف. حصلت على رهادة املاجستير والدكتوراه بدرجة امتياز من جامعة املوصل عام 

 (.1998ية بطبع الرسالة واألطروحة، ونالت لقب األستاذية عام )( مع التوص1990/ 1983)

 (عينت في )كلية اآلداب/ جامعة املوصل

وسام األستاذ املتميز ).. حصلت على العديد من الجوائز وامليداليات واألوسمة والدروع اإلبداعية منها

 (.2012مي عام )األول( على األكاديمية العراقية من وزارة التعليم العالي والبحث العل

 (.2011وسام األستاذ املتميز األول( على جامعة املوصل عام )(

 (.2000وسام األستاذ املتميز األول( على كلية اآلداب ، جامعة املوصل عام ))

 .( من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي2001وسام العلم( في العام )(

 :صدر لها املجموعات الشعرية اآلتية*

 ( 1973الحزن( بيروت عام ) ما بعد )

 1976بغداد عام  (االغنية والسكين) 

 1978املوصل عام  (سوارأنا واأل )

 1984بغداد عام  - (زهر الحدائق)

 العراق)
 
 1988بغداد عام  - (أقّبُل كف

 2000بغداد عام  (البحر يصطاد الضفاف)

 2001دمشق عام  (ما تركته الريح)
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 2002بغداد عام  (مكابدات الشجر)

 2004املوصل عام  (مائدة الخمر تدور )

 2010بيروت عام  - (أندلسيات لجروح العراق( 

 2010القاهرة عام  (مخاطبات حواء(

 2011ان عامعّم  (مواجع باء عين)

 .2014\ 2ط  \2011ان عام عّم  (كتاب الوجد)

 ، 2012رواية رعرية تروي قصة إحتالل العراق ومهداة لبغداد  (2003الحب (

رثى الجبال، مرث- –، ديوان يحكي احتالل العراق (لعذابكتاب ا)
ُ
الدكتور عبد الوهاب  اةوهْل ت

 ..املسيري 

 ( ،2012ان عام عّم  -)مجموعة قصص(  (هواتف الليل(

 ( ، 2014عمان عام  (البس ي رالك  األخضر  وتعالي( وديوان 

 . عمانسيصدر في هذا القرنفل ليس لي( ) وديوان

علي  -ة في عدٍد من الدواوين واملختارات العراقية والعربية منها )رعراء الطليعة وكان لها قصائد مختار 

( ، )مسلة 2001القاهرة عام  -طبعة أولى  -( ، )أرعار رغم الحصار 1976بغداد عام  -جعفر العالق 

 عن اإلتحاد العام -العراق 

*** 
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 إلهام زكي خابطالشاعرة 

 )العراق(
 

 م1995مقيمة في السويد منذ عام  \جامعة بغداد الزراعةخريجة كلية 

 

 :املؤلفات*

1  
ً
 م 2007صدر عام \ـ ديوان حبيبتي دوما

 م 2011صدر عام \ـ ديوان ضاع الكالم 2

 م 2012صدر عام \ـ ديوان إليك أيها القادم 3

واألول  الرابعوقد رمل هذا الكتاب كل من الديوان ة، األعمال الشعرية والنثرية الكاملـ ديوان  4

 م 2015صدر عام \ثوالثاني والثال

 م 2017صدر عام \ـ ديوان رقصات النسيم 5

 م 2019صدر عام \ـ ديوان امرأة الظل 6

اقع النشر*  مو

مؤسسة \الكاردينيا مجلة ثقافية عامة\ربكة اإلعالم في الدنمارك\مؤسسة النور للثقافة واإلعالن

  موقع الناس\الحوار املتمدن

*** 
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 أحمد ولد الحافظالكاتب 

 )موريتانيا(
 

  (ر فكر التعايش والسالم )موريتانيرئيس مركز تسامح لنش

 (خريج كل من جامعة نواكشوط واملدرسة العليا لألساتذة )قسم األدب العربي \روائي وباحث

 

 :لدي بعض األعمال املنشورة وغير املنشورة*

 2003-2002نيل رهادة املتريز من جامعة نواكشوط ـ رعر السجون في األدب املوريتاني ـ بحث ل

 2016ـ عناقيد الرذيلة ـ رواية/ 

 2018ـ خطايا مقدسة ـ رواية/ 

 (.دراسة وصفية )أطروحة دكتورة قيد اإلنجاز -ـ قيم الطلل الجاهلي وتأثيرها على بناء العقل العربي

 ـ جليد يتهاوى ـ رواية / تحت الطبع

 امح /لم يطبع بعدسورة يوسف: قبسات من التس-

 .ـ عديد املقاالت املنوعة في أهم املواقع والجرائد املوريتانية والعربية

*** 
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 زكية املرموق األديبة 

 )املغرب(
 جل السالمأرابطة اإلبداع من رئيسة  \راعرة ومترجمة \أستاذة آداب فرنس ي

 :لي خمس دواوين شعرية*

 لى النهارإخرج أ-

 املش ي على املاء-

 نت قريبأكل غياب و -

 سيلفي مع ظل بعيد-

 أصطاد الهواء برئة غريق-

 ينشر لي في الصحف الورقية الوطنية والعربية

 بمصر\توزر بتونس \البلدية بالجزائر\بمهرجان املربد بالعراق \راركت في عدة مهرجانات دولية

 سيةوالفرن\الكردية\الفارسية\االيطالية \االنجليزية\ ترجمت نصوص ي لعدة لغات

 قمت بترجمة عدة مؤلفات ادبية

*** 
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 الشاعر صالح هواري 

 مقيم في سوريا( –)فلسبين 
 

م حائز على إجازة في األدب ١٩٣٨عام\من مواليد فلسطين بلدة سمخ الواقعة على بحيرة طبرية

مج العربي وإجازة في الحقوق عمل مدرسا للغة العربية في مدارس األونروا لسنوات ومعد للبرا

 ا لغويا في التلفزيون السوريالتعليمية املوجهة إلى الطلبة العرب في االرض العربية املحتلة ومدقًق 

د الكتاب الصحافيين عضو اتحاد الكتاب العرب) جمعية الشعر( ومقرر جمعية الشعر في فرع اتحا

  .الفلسطينيين

 :فاز بجوائر شعرية عديدة منها*

( الجائزة األولى عن قصيدة ) أثم-
ً
 م١٩٦٣ر ولو روكا

  ٢٠٠٩م وفي عام ١٩٦١الجائزة األولى عن قصيدة ) الفحمة واملاسة( عام -

 (فاز بجائزة القدس عن ديوانه الشعري) فلسطين ياحبيبتي-

 رارك في عدة مهرجانات رعرية عربية عدة

 :كتب للكبار والصغار _من دواوينه لألطفال*

 (قطار الفرح \كتاب املهن \بالدنا \هديل الحمام \سلة االغاني \هنادي تغني \عصافير بالدي)

 ن وزارة الثقافة السورية بعنوانمجموعة في كتاب صادر ع وله ثالث مسرحيات شعرية لألطفال*

 (.قتلوا الحمام( و) الصياد والشبح)

 *أ
ً
 ما دواوينه للكبار تزيد عن اثني عشر ديوانا

 ( ٢٠١٨راءة في فنجان الغيم) وصدر له أخيرا ) ق\٢٠١٥عمال الكاملة نشرت عام األ 

 م١٩٩٨مرايا الياسمين -

 ٢٠٠٠ماقاله الغيم للشجر -

 ٢٠٠٦التكسري الناي -
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 (.١٩٩٠وهذا الديوان الذي نحن بصدده) أم احمد التبيع مواويلها -

 وله العديد من األناريد القومية املغناةواملسجلة في التلفزيون السوري واإلذاعة-

الكبير ( و)بالعزم واإلصرار والثبات(......... كلها نابعة من وجدانه  كل ش يء للوطن( و )الزحف)

 املتأجج بحب الوطن

*** 
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 توفيقة خضور قاصة وروائية 

 )سوريا(
  :ببوعة هياملقصصية *املجموعات ال

  .عناق في زمن اليباس-

 نداء النصف اآلخر. -

  .انسحاب إلى سموات الجنون -

 باحي. والء ص -

  .قيامة ذكر النحل-

 الحرز -

  :أربع روايات مببوعة*

  .هي حريق البنفسج-

  .قيامة العنقاء-

  .سأعيد إنجاب القمر-

 .علينا من عطرك السالم-

 نلت عددا من الجوائز املحلية والعربية منها: *

  2010جائزة الدكتور نبيل طعمة في اتحاد الكتاب العرب عن روايتي قيامة العنقاء عام-

دا عنوانها عمر مستعمل عام جائزة دار الوطن في اململكة املغربية عن مجموعة قصص قصيرة ج-

2013  

  2014ئزة الطيب صالح العاملية لالبداع األدبي عن روايتي سأعيد إنجاب القمر عام اج-

 .2019جائزة منشورات إبيدي في مصر عن روايتي علينا من عطرك السالم عام -

*** 
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 ء محمد عبدهللا اليوسفسنا

 )األردن(
 

من بلدة ديريوسف أنهيت دراستي  \سنة ألف وتسعمائة و واحد وسبعين مواليد رهر خمسة

 . عملت فترة في القطاع الخاص. الثانوية سنة تسع وثمانين

 راركت في عدة أمسيات أدبية ورعرية بداية كانت في جالري آرب آرت

ركت في منتدى الجياد للثقافة والتنمية في أمسيات ومسابقات أديبة ونلت فيها التكريم األول .. ثم را

منها مجلة فن الفنون  عدة مجالت عربية نشرت لي نصوص في.كرمت فيها دروع ورهادات \ورعرية

 . وأكاديمية صدى سوريا والكثير من املنتديات األردنية \األدبية العراقية

  صدر لي*

 ). ترياق الغيمل )ديواني األو -

 . أت الكتابة قبل عشرين عامابد

 برز فيه نشر املحبة حمل فيها طابعه الوجداني والذي.. تضمنت كتاباتي النثر .. والشعر املقفى

 وصلت ملرحلة أحاول فيها الرضا عن ذاتي .. وإعالء قيمتها بين الناس ملا تحمله من رسالة عظيمة

 وكان هدفي نشر املحبة والوئامف، ب هدلكل كات. ومازلت أسبر غور ذاتي املحبة من ذات اآلخرين

 

*** 
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 دياب يونس  كنينة األديبة

 )سوريا(
 

عضو جمعية القصة في  \بدمشق –عضو جمعية الترجمة  \سورية -عضو اتحاد الكتاب العرب

 28/2/1948مكان وتاريخ امليالد: جبلة/ الالذقية \2006اتحاد كتاب الشارقة حتى 

 1972ترجمة/ جامعة دمشق/ –قسم اللغة اإلنجليزية  –زة في اآلداب إجا -الشهادات العلمية: 

دورات رسم ونحت وحفر على \2018جامعة دمشق/ -التعليم املفتوح  -إجازة من قسم اإلعالم

 1970دمشق/ -مركز أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية  -الخشب

 –م 1983وصفحة غرائب العالم  مترجمة ومحررة في جريدة الخليج اإلماراتية لصفحة املرأة والطفل-

معّدة ومقدمة لبرنامج "براعم  \1987 -1983معدة لبرنامج "قصة األسبوع" تلفزيون دبي  \م1987

م 1988مترجمة وموظفة استقبال في رركة )ايبكو( للبترول بدبي  \1987 -1986الغد" في إذاعة دبي 

 –ترجمة  –مسرح وقصة ورعر لغة إنجليزية ) –مدّرسة في معهد إعداد املدرسين \م1991 –

 م2002مترجمة في مكتب استشارات قانونية في دبي حتى  \م1997سورية حتى  -قواعد( في الالذقية

 / 041-2426682الالذقية: هاتف املنزل:  :العنوان

 :بريد إلكتروني\ 0933354348/ 0990455303دمشق: هاتف متحرك: 

Kuna282@gmail.com 

kydiab@yahoo.com 

Fb: ky Diab 

 :األعمال األدبية*

 (الترجمة للشباب وللكبار)عن اإلنجليزية

 2007 -رواية مترجمة /سورية  -فجر الصحراء  -1-

 2008 -رواية مترجمة /سورية  -زهرة الصحراء - -2

 2008 -رواية مترجمة /سورية  –بنات الصحراء - -3
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 2008-حين يغّني طائر الليل: قصص مترجمة /سورية- -4

هبّية: قصص مترجمةالكاد- -5
ّ
 2014 -/ سورية يالك الذ

 2015-عزيزي الخائن: قصص مترجمة / سورية- -6

 م2019 –/ دمشق –لو يدير األطفال العالم: كتاب لألطفال واليافعين - -7

قصص نشرت في جريدة األسبوع األدبي واآلداب العاملية واملوقف األدبي/اتحاد الكتاب العرب  -8-

 .بدمشق

 :صغار والناشئةالتأليف لل*

 .( قصة لألطفال مشاركة مع فئة من املؤلفين365أ( حكايات قبل النوم ) -1

 .2007/ سورية  ( قصة لألطفال90ب( حكايات قبل النوم )

 2010 - قصة 21سلسلة قصص وحكايات لألوالد والبنات أربع مجموعات في كل منها 

 أوراق الشجر امللونة- -2

 قالت الشمس للقمر- -3

 ام تسبح في الشتاءر- -4

 عازف الناي الّصغير- -5

 2010–فارس يوّدع الطفولة: قصة طويلة للنارئة - -6

 2012 –رسائل إلى أبي: قصص للنارئة واليافعين  -7-

 :م2019سورية/  \سلسلة قصص لألطفال 2016 –براعم الغد: قصص لألطفال -8-

 سنان وفرراة األسنان- -9

 عيد املحبة -10-

 خيلعربة ال -11-

-12-  
ً
 سأصبح نجارا

 العصفور األزرق -13-

 فيلولة واملزمار -14-

 الضفدعة الحنونة -15-

ة الغريبة -16-
ّ
 البط

 حذاء عجيب -17-

 القمر املجنون  -18-

الّسنجاب ) :م2020األردن  \مجموعة من ست قصص باللغتين العربية واإلنجليزية:

 (راما والكتابد \غيرةدودة ص \الفيل املسكين \الرسامة الصغيرة\الّصغير
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 م2019 –فلسطين  –تأتأة صديقي: قّصة لليافعين-

 م2020 –بين فرارة ونملة: مجموعة قصص للطفولة / دمشق -

 2019 – 2008قصص نشرت في مجلة أسامة/ سورية -

 2019سورية  قصص وكومكس )سيناريو( نشرت في مجلة رامة/-

 2019/2020 –عـراق قصص وكومكس )سيناريو( لألطفال ملجلة قنبر/ ال-

 م2020/ 2019قصص لألطفال ملجلة جاسم/ دولة قطر -

 م2019 –قصص لألطفال ملجلة واز املغربية/ وزارة الثقافة/ املغرب -

 2020 – 2019 –قصص لألطفال ملجلة قطر الندى/ مصر -

ا قيد عدد من املخطوطات منها ما قدم لدور نشر أو ملؤسسات خارج سورية منها قيد الدراسة ومنه

  .النشر

 .إعداد وتقديم برنامج إذاعي منّوع لألطفال بعنوان "براعم الغد" لدورتين إذاعيتين متتاليتين

*** 
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 لدكتور عبدهللا محمد أديبالباحث ا

 )مصر(
 االسم: عبدهللا محمد أديب \مدرس األدب والنقد بكلية اللغة العربية فرع جامعة األزهر باملنوفية -

 2002سنة التخرج:  \م4/9/1980تاريخ امليالد:  \محمد رمس الدين القاوقجي
ً
 م بتقدير جيد جدا

 :مجال العمل

 باملعاهد األزهرية من عام  -
ً
 بكلية اللغة العربية  \م2012إلى  2004تم العمل مدرسا

ً
تم التعيين معيدا

 عام 2012جامعة األزهر فرع املنوفية: عام 
ً
 مساعدا

ً
 عام 2017م ثم مدرسا

ً
 .م2020م، ثم مدرسا

 :الرسائل واألبحاث العلمية*

 التناص في رعر روقي -

 جهود مدرسة الديوان النقدية -

م وموضوعها "البنية السردية في رعر روقي لألطفال" 2017رسالة التخصص "املاجستير" عام -

 .بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعات

م وموضوعها: "أبعاد االختيار في أدب توفيق الحكيم 2020"الدكتوراه" عام رسالة العاملية  -

 .القصص ي واملسرحي" بتقدير مرتبة الشرف األولى

 .توظيف العنوان في القصة الشاعرة -

 

*** 
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 د. عالية محمد شعيباألديب 

 )الكويت(
 مواليد الكويت

 .دراسةمطبوعا بين قصة. رعر. رواية و  ١٩كاتبة. صدر لها *

 معارض فنية في الوطن العربي وأوروبا ٨تشكيلية أقامت *

 1994دكتوراه فلسفة أخالق من جامعة برمنجهام. بريطانيا *

 .مخرجة سينمائية. لها أفالم سينمائية قصيرة*

 .املدير التنفيذي لشركة السحاب للنشر واإلنتاج الفني. ومقرها مصر*

 أدبية وثقافية  عضوة جمعيات نسائية. حقوقية*

 2014مؤسسة ملتقى عطش منذ *

 أعدت وقدمت برامج ثقافية. تلفزيون الكويت. قناة العدالة*

 منجزاتها األدبية:*

 1989امرأة تتزوج البحر. الكويت. قصص. -

 1990عناكب ترثي جرحا. رعر. الكويت -

 1991بال وجه. قصص بريطانيا -

 1992الذخيرة. رعر الكويت -

 1993ويت بورتريه غربة. رعر الك-

 1994نهج الوردة. رعر. سوريا -

 1995رعر   سأغلق هذا الباب خلفي.-

 1996رعر   أحبك ال أحبك.-

 1998طيبة. رواية. الكويت -
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 2004دراسة علمية   الفساد.-

 2006عطش. رعر -

 2016قلق غزالة. رعر. مصر -

 2017مصر  .رقة الجابرية. رواية. طبعة الثالثة-

 2018صر أخت الفتنة. دراسة. م-

 2020جسد املرأة في القرآن. -

*** 
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 زهير شيخ تراب والكاتب شاعر ال

 )سوريا(
العمل: متفرغ  \الصفة : الشاعر والكاتب \م دمشق 1956التولد:  \االسم األدبي : صنو القوافي*

 دمشق -البلد : سورية  \للكتابة االذاعية لالطفال

دكتوراه \ جازة في اللغة العربية وادابها من جامعة دمشقإ \دبيأالعامة فرع  الثانوية : املؤهل العلمي*

 دبفخرية في الشعر واأل 

 :عماله*أ

 ناريد ملحنة ومنشورة صوتياأديوان ربيع الكشافة ط منها -

 ديوان سعير الوجد قيد الطباعة-

 ناميوان ردو املستهام في مدح خير األ د-

 ديوان انت الشآم-

 اعرنا الشأديوان -

 ديوان القدس الظافرة-

 ديوان ذكاء-

 ديوان ردو الطفولة-

 طفالأت فتية المجموعة قصص بطو-

 طفالأمجموعة قصص حكاية قبل النوم -

 خرجوني من بيتيأمجموعة قصص قصيرة سردية -

سالم سلسلة اذاعية رباب اإل \طفالأسلسلة اذاعية روى جدي \طفالأذاعية قصة وعبرة إسلسلة -

سلسلة قصة وعبرة \٢٠١٧سلسلة اذاعية قصص القرآن من روى جدي \٢٠١٦من روى جدي. 

 ذاعية لالطفالإ/  ٢٠١٩سلسلة قصة وعبرة \ذاعية لالطفالإ/  ٢٠١٨

 طفالأمسلسل كرتون حكايا امللوك -

*** 
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 شاعرة منال خروبيال

 )الجزائر(
 .1996اني من ماي مولودة بمدينة مغنية بتلمسان غرب الجزائر في الث -راعرة و كاتبة جزائرية 

 .كما أني طالبة جامعية تخصص جيولوجيا

 

  :لي إصداران*

  2019 (الجنان ى أر )األول باللغة العربية بعنوان -

 (حساسة و جسورة)الثاني باللغة الفرنسية بعنوان -

 .نشرت بعض قصائدي في جريدة الجديد، جريدة الديوان، وفي موقع الخبر اإللكتروني 

 

*** 
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 اعرة املصرية :نجوى عبد العاللشا

 )مصر(
رئيس لجنتى املوقع واللجنة  \وحتى االن 2015عضو مجلس ادارة االتحاد منذ  \عضو اتحاد الكتاب -

املؤهل :ـ \عضو جماعة الفجر األدبية \عضو جمعية األدباء بالقاهرة \عضو أتيلية القاهرة\الصحية

التخصص االدبى :ـ  \راجع ومحاسب بوزارة املاليةالوظيفة : م\بكالوريوس التجارة رعبة املحاسبة

 مسرح -رعر عامي 

  الجوائز :ـ*

 . العروبة في العامية ةجائزه التميز بجريد -

 - الزيتون  ةائزة التميز والتفوق من قصر حلميج -

 نس الوجود أ جائزه التميز من قصر ثقافة أسوان فى مؤتمر -

  :صـــــــــــــدر لها*

 2001لوح قـزاز شخبطة على  -1-

 2002الشارع املرصوف بكا عام  -2-

 2002راى فى ضوء القمـراواخر  -3-

 2004دهشة من طقوس الحلم اوائل  -4-

 2004ذاكرة طوليه بمقاطع رعرية أواخر  -5-

 2009عصافير بترسم للسؤال الصوت --6

 2010عطر الهوى صهد انفاس ى - -7

 :تحت الببع *مؤلفات

 ولها مسرحيتان تحت الطبع \من دفتر غياب الوطن  \نى عريانه الشمس فى عيو -

*** 



)اإلصدار الثالث( لألدباء والكتاب العرب               (          2021دليل آفاق حرة )                     

266 
 

 

  سالمة عايش سالمة السراحين الباحث

 )األردن(
 

 مكان العمل: وزارة مكان اإلقامة: األردن_الكرك الجنسية:األردنية \م١٩٧٩/ ٤/ ١٥تاريخ امليالد: _

 التربية والتعليم

 ٠٧٨٨٧٨٩٦٦٩/ ٠٧٩٧٠١٣٠٢٤رقم الهاتف: _

 :لعلميةاملؤهالت ا*

 م٢٠٠١بكالوريوس: اللغة العربية _ جامعة مؤتة  _

رسالة بعنوان:  \م٢٠١١ماجستير اللغة العربية )دراسات لغوية _ نحو وصرف( جامعة مؤتة  _

 ()املغايرة في الدرس اللغوي 

رسالة بعنوان: \ م٢٠١٥نحو وصرف( جامعة مؤتة  -)دراسات لغويةتخصصدكتوراه: اللغة العربية  _

 .2017 التقويم اللغوي في القراءات القرآنية( كتاب منشور )أحكام 

 :الخبرات*

اجتياز امتحان _مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم \عاما١٩معلم في وزارة التربية والتعليم ملدة _

 ولغاية اآلن ٢٠٠٩العمل في التدقيق اللغوي للرسائل الجامعية منذ عام  \التوفل اللغة االنجليزية

 في فهارس معاجم اللغة العربية ألكترونيا باحث_

 مدقق العديد من الروايات والقصص األدبية_

 العديد من الدورات التربوية _
*** 
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 األستاذ الدكتور نبيل يوسف حداد

 )األردن(
 

 :
ً

، جامعة العنـــوان البريـدي: كلية اآلداب.13/11/1948تاريــخ الـــوالدة : .مكـــان الـــوالدة : بيسانأوال

 haddad_nabeel@yahoo.com :العنــوان االلكترونـي.اليرموك، إربد، األردن

 00962796636688الهاتــف النقــال : 0096227102380الهاتــف األرضــي : 

: املؤهالت العلمية
ً
 :ثانيا

واليات كولومبيا، ال -رهادة برنامج ما بعد الدكتوراه في الكتابة والتحرير، جامعة ميسوري :1984 -

 .املتحدة، بإيفاد من جامعة اليرموك

الدكتوراه في الرواية العربية الحديثة، جامعة عين رمس، مصر.)بإرراف: أ.د. عز الدين  :1980 -

 )إسماعيل

 .ماجستير في الشعر العربي الحديث، جامعة عين رمس، مصر :1976 -

 .رة، مصردبلوم )ماجستير( في الكتابة والتحرير من جامعة القاه :1975 -

 .بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها، جامعة اإلسكندرية /بيروت العربية، لبنان :1972 -

: الخبرات العملية )بعد الدكتوراه
ً
 :(ثالثا

 .(: أستاذ مساعد فأستاذ مشارك فأستاذ في جامعة اليرموك2018اآلن (  -1981 -

 .(ن قسم اللغة العربية وآدابهارئيس قسم الصحافة واإلعالم)باالنتداب م :1986-1988 -

 .أستاذ مشارك :1989 -

 .أستاذ مشارك،جامعة مؤتة:1994-1995 -

 .( أستاذ األدب والنقد الحديث في قسم اللغة العربية في جامعة اليرموك2015اآلن ) -1996 -

 ."رئيس تحرير جريدة " صحافة اليرموك :1984-1987 -

ة للدراسات العليا وأستاذ التحرير الكتابي في املعهد مشرف برامج اللغة العربي 2004 -1996 -
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 .الدبلوماس ي األردني

 .عضو اللجنة األكاديمية العليا )مجلس العمداء( في املعهد الدبلوماس ي األردني:1997-2001 -

 .أستاذ، جامعة مؤتة 2001-2002 -

 .أستاذ، جامعة آل البيت :2008-2009 -

 .آدابها،جامعة اليرموك/رئيس مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر رئيس قسم اللغة العربية و -2007 -

 .األستاذ الشاغل لكرس ي عرار للدراسات األدبية والثقافية/جامعة اليرموك-2018 -

 :اإلنتاج العلمي*

 .الكتب املنشورة *

 .2002الرواية في األردن / فضاءات ومرتكزات، عمان  -1-

هارات واألركال، والقضايا، النارر: اللجنة الوطنية إلعالن في الكتابة الصحفية: السمات، وامل -2-

 (..)فاز بالجائزة األولى في حقله2002عمان عاصمة للثقافة العربية، عمان، 

.)عقدت حوله ندوة خاصة في 2003دراسات نصية في الرواية األردنية،  -الكتابة بأوجاع الحاضر -3-

 .)مختبر السرد العربي في الرباط

 .2003في الرواية املصرية، األردن نظرات  -4-

 .2002عمان افة في األردن، تجربة جمعة حماد،الصح- -5

 .2005، إربد  القصة القصيرة في األردن، إضاءات وعالمات -6

 .2006اإلبداع ووحدة االنطباع، دراسات في القصة العربية القصيرة عمان، - -7

 .2009كاميليا الرواية األردنية، إربد - -8

 .1999دليل جمستون للصحفي العربي، عمان - -9

 ))مشترك2001لطلبة جامعة اليرموك، ي،مقرر دراس ي/ متطلب جامع –الحياة لغة  --10

 .ك()مشتر 2002معة آل البيت، املفرق، الرواية في األردن/ جا -11

 .2002أفق التحوالت في الرواية العربية )مشترك(، بيروت  -12-

 .2009األردن . راءات أخرى في القصة القصيرةهنا لحظة التنوير و ق -13-

 .2010بهجة السرد الروائي، إربد، -14-

 .2014إربد ، مقاربات في العمل الثقافي- -15

 .2018نظرات في الرواية األردنية، إربد - -16

 .2018إربد مرايا الصبا، عمان - -17

 .2018 دراسات في الرواية األردنية، إربد -املرأة مشروعا حضاريا -18-
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 :األبحاث *

 في األدب والنقد )القصة القصيرة و الرواية( منشورة في مجالت عل 60أكثر من  -
ً
مية بحثا

القائمة جاهزة للتقديم لدى الطلب( إضافة إلى عشرات من الدراسات العلمية املنشورة في محكمة)

 )مجالت ذات طابع ثقافي

 (2006( و )2003.)رئيس لجنة النشر في أمانة عمان الكبرى لدورتين -

 .عضو هيئة تحرير في العديد من الدوريات املحلية والعربية -

 :الجوائز والتكريم-

 .1985جائزة درع مهرجان جرش لسنة  -

احتفت مجلة  - .2003جائزة التأليف من اللجنة الوطنية إلعالن عمان عاصمة للثقافة العربية  -

 عن
ً
 خاصا

ً
ت ملفا نتاجه وتجربتيه األكاديمية والنقدية رارك  في إعداده  أفكار بتجربة الباحث فأعد 

 )2012-12-20لسنة  281والكتابة فيه عدد من الباحثين األكاديميين والنقاد )أفكار العدد 

 بعنوان قضايا في الرواية األردنية ودراسات في خطاب  -
ً
 خاصا

ً
أصدر  عدد من األكاديميين كتابا

ر عن  األستاذ الدكتور نبيل حداد في نقد الرواية، إعداد وتقديم ومشاركة أ.د. نضال الشمالي، صاد 

ان   .2012املؤسسة العربية للدراسات والنشر، عم 

*** 
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 الشاعر والناقد قص ي محمد عبية

 )سوريا(
 

 .1977راعر وناقد سورّي، من مواليد مدينة بانياس، التابعة ملحافظة طرطوس، عام  •

، ودبلوم الدراسات العليا قسم الدراسات 2000ة في اللغة العربية وآدابها عام حاصل على إجاز  •

طروحته \2003األدبّية عام 
ُ
نال درجة املاجستير في األدب العربي الحديث بتقدير ممتاز، عن أ

د ُيعد  أطروحة دكتوراه في نقد النق .,2011املوسومة بـ )قناع املتنّبي في كتاب "الكتاب" ألدونيس( عام 

 .العربّي الحديث

 :له مجموعتان شعرّيتان مببوعتان• 

 .2014معراج الضوء  -1

 .2020كونشيرتو الرغبة الحدباء  -2

له كتاٌب نقدّي مطبوع عن دار فواصل، بعنوان: )تقنّية القناع، قناع املتنّبي في الكتاب ألدونيس(،  •

 .2019عام 

تخ •
ُ
 .ّصصة املنشورة وغير املنشورةله عدٌد من الدراسات النقدية واملقاالت امل

 .ينشر نتاجه األدبّي في دورّيات أدبّية ُمتخّصصة، في سورية، والوطن العربي، وأستراليا، وبلجيكا •

 

*** 
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 ديبة واإلعالمية مجدولين الجرمانيأل ا

 )سوريا(
الطاقة في رهادة ماستر في علوم  \حصلت على رهادة مساعد مهندس بعد الثانوية العامة في دمشق

 cpt رهادة \رهادة من لجنة الثقافة البدنية واللياقة من االتحاد الرياض ي العربي السوري \بيروت

 .من مركز الشرق للعلوم السياحية ليفانت للتدريب والتطوير

  :صدر لي*

 (كمامه الدراقأويزهر من )مجموعة رعرية  ٢٠١٨-

 (حمرأمورفين )رواية -

مديرة مكتب املراة في االمانة  \رية في الجمعية الوطنية للتنمية والشبابعمل حاليا مدربة تنمية بش*أ

 عضو في الجمعية العلمية التاريخية في دمشق \العامة

سرية مع النساء استوحيت فكرة الرواية التي حاولت بهاطرح املشاكل أومن خالل عملي كمرردة - 

استهلكت الرواية ثالث سنوات من ،عاتنااملغطاة اجتماعيا و معالجة االمور بشكل يتناسب مع مجتم

هي كتاب من القطع ، خيرا رات النور أو ، عمري في خضم االزمة التي ما زال بلدي الحبيب يحياها

 .املتوسط تبلغ مئتان وثمان صفحة

 )مالحظة األديبة مجدولين ملتكتباسم روايتها( 

*** 
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 د. سهير املصادفة. األديبة

 )مصر(
 :من أعمالهامصرية،  روائية

 ، الطبعة األولى1997ديوان "هجوم وديع" -

 .بالشارقة \، الطبعة األولى1999ديوان "فتاة تجرب حتفها" -

 ، الطبعة األولى2003رواية "لهو األبالسة" -

 ، الطبعة األولى2008رواية "ميس إيجيبت" -

 .، الطبعة األولى2013رواية "رحلة الضباع" -

 .الطبعة األولى، 2015رواية "بياض ساخن" -

 .، الطبعة األولى2017رواية "لعنة ميت رهينة" -

 .، الطبعة األولى2019رواية "يوم الثبات االنفعالي" -

 العديد من قصص األطفال مترجمة، وقد ترجمت عن الروسية مباررة، ومن أهم أعمالها: -

اعر روسيا األرهر فها روكل حكايات األطفال التي أل\ية "توت عنخ آمون" لباخيش بابايفروا-

وحكايات كاتب األطفال الروس ي الكبير "أفاناسيف"، باإلضافة إلى عدد كبير من \ين""بورك

 .الحكايات الشعبية الروسية

 :الجوائز أهمها*

 .1999جائزة أندية فتيات الشارقة للشعر من الشارقة عن مجموعتها: "فتاة تجّرب حتفها" عام 

 .2005بالسة" من اتحاد كتاب مصر عام أفضل رواية عن روايتها: "لهو األ -

 .1997جائزة التميز عن عملها في مشروع مكتبة األسرة عام -

تم تحويل رواياتها إلى مشروعات تخرج سينمائية لخريجي الجامعات، وتم التعاقد على تحويل رواية: *

 .ي"ميس إيجيبت" إلى فيلم سينمائي، ورواية: "لعنة ميت رهينة" إلى مسلسل تليفزيزن

 soheirmosadfa@yahoo.com :البريد اإللكتروني 00201007000861هاتف: 

*** 
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 سالفة فتحي األسعداألديبة 

 )األردن(
 الحالة اإلجتماعية :متزوجة \الجنسية : أردنية \بغداد العراق 4/1966: /19تاريخ ومكان الوالدة 

 1989ن الجميلة /جامعة بغداد /التحصيل الدراس ي :بكالريوس دراما تلفزيونية / أكاديمية الفنو 

 .املهنة :مدرسة في مدارس اإلتحاد /العقبة األردن

 )النتاج املسرحي )كتابة وإخراج مخرجة مسرحية :*

 2006مسرحية وامعنصماه -1

 مسرحية دوار الشمس واألغراب -2

 مسرحية قصة نجاح -3

 مسرحية لوحات مقدسية -4

 بن البارة اال مسرحية عود-5

 امسرحية ربم-6

 مسرحية سندريال-7

 مسرحية النسر في قن الدجاج-8

 كاتبة وروائية :النتاج األدبي*

ني -
 
ادرت

 
 2016 \رواية وغ

 عمان 2019 \رواية وماذا-

 (رواية وقالت) :تحت الببع*

* 
ً
 (يوميات عشق بغدادي( و )حوت من صفيح) روايتين وقد نشرتا إلكترونيا

*** 
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 األديبة صباح سعيد السباعي

 ا()سوري
 حائزة على ليسانس العربية وآدابها \ة ولدت في مدينة حمص سوري

  :صدر لي*

 في القصة القصيرة:

 حروف السحاب-

حر-  همس الس 

 من أقص ى القلب-

 وهج مجرات بلورية-

 معارج البوح-

 في الرواية:

 رواية للساقية ربابيكو -  

 ورواية قيد الطبع اآلن

ة من قبل الدكتورة منى بشير، البناء يدراسة أكاديموقد نالت مجموعتي القصصية همس السحر *

 .مقاربة أسلوبية، في مجلة محكمة بالجزائر الفني في مجموعة همس السحر

 بدراسة إلنتاجي األدبي في موسوعة عن الرواية والقصة القصيرة ويقوم الدكتور جاسم خلف الياس

*** 
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 الشاعر طاهر مش ي

 )تونس(
مؤسس مجالت ومجموعات  \1976مواليد \والية سيدي بوزيد تونس أصيل معتمدية املكناس ي

مؤسس مملكة \صاحب الجريدة املصممة الشهرية جريدة الوجدان الثقافية \الوجدان الثقافية

 .النقد للوجدانيات األدبية

 :اإلصدارات*

 2016ديوان رعر "همس الوجدان" -

 2017ديوان رعر "نبض وأوتار -

 2019وب" ديوان رعر "جوهرة القل -

 2019راركت في ديوان العرب -

ديوان "في رحاب الوجدان " األول والثاني  مشرف ومعد ومشارك في دواوين الوجدان الثقافية-

 .2020والديوان العربي املجمع انتاج 

 :في االنتظار*

 .مجموعة نثرية سردية-

 ديواني رعر نثر-

 ديوان رعر عمودي-

*** 
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 ودعلي جمعة الكعـالشاعر 

 )سوريا(
رجمْت  –إجازة في الدراسات القانونية . سورية – 1972/  4/  1من مواليد القامشلي 

ُ
جامعة الفرات ت

عضو اتحاد  . بعض قصائده إلى اللغات الفارسية والسريانية واإلنكليزية والسلوفاكية والفرنسية

ــــــاب العـرب )جمعية الشعـر
ّ
 . ية الورقيةمدير تحرير مجلة مزاج األدب \(.الكتـ

  :صدر له في الشعــر*

 2007   قصائد آيلة للقنوط - 

 2010  آزخ وقصائد أخرى  -

 2012نذر العارق   -

  فرارة -

 2015 الوقت-

 2017وروم الظل-

 2018 أناريد بريئة لألطفال-

 2018       السورية  أصوات رعرية من الجزيرة-

 2019  يكفي--

 *الجوائز:

 . عن قصيدة: القدس 2004ي التقديرية في عام حاز على جائزة الخمين-

 عن قصيدة: صرخة عربية  2005حاز على جائزة الزّبـاء الشعـرية في عام -

  2008 حاز على جائزة وزارة الثقافة السورية في عام-
ُ
 . خرى عن ديوان : آزخ و فصائد أ

 عن قصيدة: مدينة عشق 2010حاز على جائزة سفنكس الدولية في عام -

 2010لى مركز متقدم بأفضل قصيدة عن األم في قناة املستقلة في عامحاز ع-

 .عن قصيدة: فرارة الوقت 2013حاز على جائزة عمر أبو ريشة في عام -
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 .عن قصيدة: نازحـــــــــون  2015حاز على جائزة غسان كنفاني في عام -

 . قارعة الحربعن قصيدة: منسيون على  2017حاز على قالدة الجواهري الذهبية في عام -

 عن قصيدة : مهاجر غير ررعي 2017حاز على جائزة أوصمان صبري في عام -

 عن قصيدته: الظل 2018حاز على جائزة عبد الرزاق عبد الواحد التقديرية في عام -

 عن ديوانه : يكفي 2019حاز على جائزة دار الفراعنة املصرية في عام -

 . رب املعاصرين في الطبعتين الثالثة والرابعةله صفحة في معجم البابطين للشعراء الع*

  2019له صفحة في معجم املبدعين العرب الصادر في القاهرة *

 . التي أعدها الشاعر براء الشامي –رعراء سورية  –له صفحة في موسوعة الشعراء األلف *

رس ي في سورية أدرجت بعض قصائده في املنهاج املد. *غنى بعض قصائده العديد من املطربين العرب*

2019 

 عنوان الشاعر*  

----------------------- 

 الجمهورية العربية السورية

 0933959721       موبايل + واتس :

 علي جمعة الكعود           فيسبوك :

 alialkaoud@hotmail.com  : بريد الكتروني

*** 
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 ة تليجاألديبة خدي

 )الجزائر(
ــــــ ـــ  ليسانس في الحقوق ورهادة الكفاءةحائزة على رهادة ال  ببسكرة 1986ــي من مواليدخديجة تلـ

  بجمعية "سنابل املجد" لترقية املرأة لوالية بسكرة   املهنية للمحاماة من جامعة محمد خيضر بسكرة

 :عمال املنجزةاأل 

 2018ديوان رعر بعنوان "وبقيت على كبريائها تقاوم"     -1-

 اطر الكتروني " رسائل الى عابر بؤس "كتاب خو -    -2

 املشاركة بالكتاب الجامع بعنوان " ذاكرة الورود "    -3-

 " كتاب جامع بعنوان "مبدعون مروا من هنا  املشاركة في    -4-

 2019الجزائر سنة \ديوان رعر مشترك بعنوان رعر توضأ باألشجان واألمل  -5-    

 :الجوائز*

ملركز الخامس ثم املركز الثالث على التوالي ضمن مسابقة جمعية االبداع ا  بقصيدتين ةفائز     -

 . الثقافية بجمهورية مصر العربية

فائزة بقصة قصيرة بعنوان خيوط الفجر ضمن مسابقة دار يوتوبيا وبكتاب جامع عن دار ومضة -

 "بعنوان " قلبي لم يستطع نسيانك

بقصة  2019ظمتها مجلة الكاتب الجديد رهر جانفي فائزة في املسابقة الوطنية للمواهب التي ن  -

 ."قصيرة موسومة بــ" رجال الثورة " ضمن كتاب جامع بعنوان "الهطول حبا ً 

 املرتبة االولى في مسابقة االبداع الروائي الشبابي ) الجزائر( عن رواية ال تفلتي يدي-

 .14/11/2019دي بتاريخ:في ملتقى راعر العرب للشعر العمو   ائزة على لقب فارس السجالح-

 2020ـ ديـــــــــــوان رعر فائز باملرتبة الثالثة مكرر ضمن مسابقة لدار ديوان العرب املصرية .-

املرتبة االولى في مسابقة جيل عراقي التي نظمتها منصة جيل ثقافة رفقة الفنان التشكيلي العالمي  -

 .ة تشكيلة معبرة عنهاحسين مرامرية جمعتهما في قصيدة عن فلسطين رفقة لوح

*** 
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 فاهم وارد العفريتاألديب 

 )العراق(
قاص وراعر وكاتب ،بكالوريوس علوم سياسية ، عضو االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق ، 

، عضو اتحاد اإلعالميين والصحفيين  1992عضو اتحاد ادباء ذي قار منذ اول تاسيسه عام 

بيت  ، عضو   2005الثقافي في سوق الشيوخ وأحد املؤسسين له عام العراقيين ، امين سر التجمع 

 وعضو الرابطة العربية لآلداب   الصحافة في العراق

  :له صدر * 

   (.بواب الخريفأراق على و )أبعنوان  2001مجموعة قصصية عام  -

  (.صور ونبضات)مجموعة قصصية بعنوان  -

  (مطار ظامئة)أمجموعة قصصية بعنوان  2018 -

للكاتب واملؤرخ  دباءصدقاء من العلماء واأل موعة من قصصه القصيرة في كتاب األ نشرت سيرته ومج* 

نشرت سيرته االدبية في موسوعة رجال ذي قار في العلوم واالداب والفنون للكاتب  . صباح الحمداني

ووردت سيرته وبعض قصصه في معجم املبدعين العرب الذي صدر من  .عبدالحليم الحصيني

ور الحكي للكاتب علي أشرت سيرته وعدد من قصصه في كتاب ون ،مؤسسة النيل والفرات في القاهرة

ووردت  ،قالم عراقية للمؤلف عطية منشد الرميضأعالم و أدت سيرته في كتاب وور  ،ربيب ورد

وترجمت بعض قصصه الى  .سيرته في كتاب قناديل من حياة املبدعين للمؤلف عطية منشد الرميض

 االنكليزية ونشرت في كتاب ظالل سومرية الصادر عن منظمة ادراك اللغة 

*** 
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 جمانة عيتانياألديبة 

 )لبنان(
ولدت في بيروت، تلّقت علومها في املرحلة االبتدائية ، في مدارس جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية في 

ة متمّيزة بكتابتها للشعر الحديث باللغة بيروت ، واملرحلة الثانوية في ثانوية فخر الدين املعني.. راعر 

ية .العاّمّية والفصحى
ّ
حازت على اإلجازة التعليمّية واملاجستير ) في اللغة العربية وآدابها( ، من كل

في مدارس جمعية املقاصد الخيرية   -بدأت عملها املنهي مدّرسة :.اآلداب في الجامعة اللبنانية

 .تعتمد رسميا في املدارس الثانوية الرسمية ردانألها أربعة  \ االسالمية في بيروت

  :دواوين هي ةنجازاتها خمس*إ

 لؤلؤة الجمان-

 حالم بين اوراقيأ-

 وُرّد قلبي-

 حروف وأجنحة-

 حروف ملونة -

*** 
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 غادة السنوس ي البشاري بة دياأل 

 )ليبيا(
 مٔوسسة متون الثقافية رٔييسة مجلس ٕادارة \غادة البشاري ..راعرة ليبية من مدينة بنغازي 

 
ً
طفال ) املوقوفة مٔوقتا

ٔ
عضو في رابطة  \عضو اتحاد الكتاب املصري \( رٔييسة تحرير مجلة دانة لال

داب .. قسم لغة ٕانجليزية \الشعراء العرب
ٓ
رهادة تحكيم دولي لالستثمار وحقوق امللكية  \ليسانس ا

 دراسات عليا في، الفكرية من جامعة جنيف
ً
دب والنقد في الجامعة الحرة بهولنداا: تقدم حاليا

ٔ
 ال

 الوظيفة .. مديرة مدرسة دانة العربية الفرنسية ببنغازي 

  :صدر لها*   

 2009الرباط عام  مجموعة رعرية / -حينما نستظل بالجمر -

- 
ً
 2017والطبعة الثانية مصر عام  2016ية / ئنثرية ٕابداعية ومقاالت روا-وجهي الذي سقط سهوا

 كعصفور ا -
ً
 2017مجموعة رعرية / القاهرة عام -لجنة يبعث حيا

دبي -
ٔ
 تكتب في مجال النقد اال

شرت في كتب مختلفة -
ُ
دبية والتي ن

ٔ
 لها الكثير من القراءات والدراسات اال

 نشرت لها العديد من الصحف العربية والليبية ٕالكترونية وورقية -

ن ٕادراج قراءة نقدية مستفيضة عن كتابات -
ٓ
 ها ضمن قراءات لرواد النثرية اإلبداعية العربيةيتم اال

دبية في برنامج لإلذاعة الليبية بعنوان " عندما تتحدث الكلمات -
ٔ
 " عملت كمراجعة ا

 

*** 
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 مصبفى أنيس الحسون الشاعر 

 )سوريا(
حصل على إجازة في اللغة العربية من  \1970راعر سوري من مواليد إدلب في الشمال السوري عام 

حصل على ماجستير في اللغة العربية  \2001و دبلوم تأهيل تربوي عام 1997جامعة دمشق عام 

 .2020والدكتوراه عام  \ 2017عام 

 .. مل موجها أول ملادة اللغة العربية في وزارة التربية وعضو مشارك في اتحاد الصحفيين العربيع

دم ومق  مشارك في تأليف وتقويم وثيقة املعايير الوطنية و املناهج املطورة في الجمهورية السورية

علم والتواصل تومدرب وطني على مهارات ال. ضائية التربوية السوريةفبرامج تعليمية وثقافية على ال

 ايعمل مديرً ، و املنظمات الدولية التي تتعاون مع وزارة التربية السورية  الفعال بالتعاون مع بعض

 تنفيذيا ومستشارا ملؤسسة أطياف للطباعة والنشر

 

 

 *اإلصدرات:

 2002صادر  (عندما يأتي الخريف)ديوان رعر بعنوان  -

 2018عام  (ات المرأة مستحيلةيتداع )ديوان بعنوان-

 2018دراسة عن الشاعر وصفي القرنفلي في العام   :كتيب للنارئة-

 :له مجموعتان قيد اإلصدار و 

 

*** 
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 الخاتمة

 
 الذي وفقن النجاز  الجزء الثلث  ، الحمد  هلللطانهوعظيم ُس  ا ينبغي  لجالل وجههمكالحمد هلل     

سيرة ئة  مستّ   توثيق نجزنا أوبهذا الجزء نكون  قد   .آفاق حرة لألدباء والكتاب  العرب من دليل

  ليكون  ؛ئة كاتب  وكاتبة من كتابنا العربلستم ،ةأدبيّ 
ً

بالحركة  ا للمهتّم  ومرجعيًّ  ا موسوعيًّ عمال

  .ةة العربي  األدبي  

 إ  ففي الختام ال يسعني     
ّ

  ال ينتهي للروائي العربّي  بالشكر الجزيل  واالمتنهان الذي م تقّد أن أ ال

  . يديكمأصدار بين ا اإل ذليكون ه  ؛ٍن ضْ لم  قدمه  من جهد  ُم  ،املقدادمحمد فتحي  السورّي 

 ى النّ ليشمل  حتّ  امتّد  ،ة لألدباء والكتاب العربدليل آفاق حرّ  
 
  . ةغة العربيّ اطقين  بالل

زأين سابقين .  وليكون لجيل  ة لُج ليكون  تتّم  ؛زء الذي جاءعداد هذا  الُج إساهم في  ركرا لكل  من    

زهم في ن يكون لهم حّي  أا التي صدرت سابًق  ،و األدباء الذين لم  يكن لهم نصيب في املعاجمأ ،الشباب

ليكون  ،صنافبل  جمع  جميع األ   ،دبصناف األ أن من عيّ ُم الذي لم يرتكز على صنف  ،هذا الدليل

  . هتممُ  ا لكّل  حقيقيًّ  امرجعً 

 حسين الصوالحةمحمد                                                                                                     

  لكترونيإلا فاق حرةآموقع ومؤسس مدير 

 

 ردّن أل ا -انعّم 

ــ  20121 \5 \31ا ـــ
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 156    العراق  أمل محمد حسن جاسم األسدي-107

 157    العراق    حسين نهاية -108

 160    زائرالج   سامية بن عسو-109

 161    األردن   وائل فهمي البيطار-110

 162    سوريا   عبد الهادي الفرحان-111

 163    فلسطين    سلوى الطريفي-112

 165    املغرب   عبد القادر الغريبل-113

 166    مصر    زينهم البدوي -114

 167    فلسطين    إسراء محاميد-115

 168    لعراقا  أحمد الحاج جاسم العبيدي-116

 170    سوريا   محمد محمود كالو-117

 172    سوريا   ريم سليمان نجيب الخش-118

 174    املغرب    ربيعة بو زناد-119

 175    الجزائر    فضيلة معيرش-120

 176    األردن    ناصر الريماوي -121

 177    العراق   أطياف رريد مجيد-122

 179    الجزائر    خيرة بوخاري -123

 180   سلطنة ُعمان   نعيم بن فتح بن مبروك-124

 182   سلطنة ُعمان  ثمنة بنت هوبيس بن الشر جندل-125

 183    سوريا    أمان السيد-126

 184    العراق   حيدر علي كريم األسدي-127

 186    الجزائر    سعاد سحنون -128

 187    املغرب    سعدية بلكارح-129

 188    فلسطين  حمد البهبهانيشحدة سعيد م-130

 190    العراق  محمد رحيم حسين الحوراني-131

 191    فلسطين   محمد حلمي الريشة-132
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 195    اليمن    محمد ناصر-133

 196    السعودية    محمد خضر-134

 197    تونس   عفيفة سعودي-135

 198    السعودية   مريم خضر الزهراني-136

 199    العراق    حبيب السامر-137

 200    مصر    ميخائيل رزق-138

 201    العراق  ناهد عبد الحسين علي الشمري -139

 202    اليمن    عبدهللا ناجي-140

 203    العراق   صباح سعيد الزبيدي-141

 208    لبنان    زينة جرادي-142

 209    سوريا    ريتا الحكيم-143

 210    لبنان   ريتا عسل حاتم-144

 211    تونس    فاطمة نصيبي-145

 212    األردن   صبحة أحمد محمد علقم-146

 214    العراق   إسماعيل حقي حسين-147

 215   النرويج \سوريا    نافذ سمان-148

 216    الجزائر    لوت زينب-149

 218    سوريا   موس ى رحوم عباس-150

 219    العراق    كريم صبح-151

 220    الجزائر   بن محمودعيس ى  -152

 221    لبنان    يوسف رقة-153

 222    مصر    جابر الزهيري -154

 224    اليمن  نبيهة أحمد محمد محضور -155

 225    السعودية   محمد الشقحاء-156

 مصر   فوالذ عبدهللا األنور -157

 العراق   كوكب داود البدري -158

 األردن    تبارك الياسين-159

 سلطنة ُعمان   مد قراطاسمح-160

 سلطنة ُعمان    ناصر أبو عون -161

 سوريا   فاتنة محمد داود-162

 األردن   رهيرة منير الحسن-163

 مصر   جيهان  طلعت الزهيري -164

 مصر    عايدي جمعة-165

 مصر    إسحاق بندري -166
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 لبنان    ناهدة الحلبي-167

 سوريا    عال ربيب-168

 رياسو     ريمة راعي-169

 األردن   يوسف حسن ناجي-170

 ليبيا    سعاد الورفلي-171

 إيران   ساناز داود زادة-172

 أستراليا\لبنان   نسرين رعيب الصايغ-173

 العراق   بشرى حمدي البستاني-174

 العراق   إلهام زكي خابط-175

 موريتانيا   أحمد  ولد الحافظ-176

 املغرب    زكية املرموق -177

 سوريا \فلسطين    واري صالح اله-178

 سوريا    توفيقة خضور -179

 األردن   سناء محمد عبدهللا األنور -180

 سوريا   كنينة يونس دياب-181

 مصر   عبدهللا محمد أديب-182

 الكويت   عالية محمد رعيب-183

 سوريا    زهير ريخ تراب-184

 الجزائر    منال خروبي-185

 مصر   نجوى عبد العال-186

 األردن   ة عايش السراحينسالم-187

 األردن   نبيل يوسف حداد-188

 سوريا   قص ي محمد عطية-189

 سوريا   مجدولين الجرماني-190

 مصر    سهير املصادفة-191

 األردن   سالفة فتحي األسعد-192

 سوريا   صباح سعيد السباعي-193

 تونس    طاهر مش ي-194

 سوريا   علي جمعة الكعود-195

 الجزائر    خديجة تلي-196

 العراق   فاهم وارد العفريت-197

 لبنان    جمانة عيتاني-198

 ليبيا   غادة السنوس ي البشاري -199
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     سوريا   نيس الحسون أمصطفى -200

          

  

 

 


