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 2اجلزء  \\وىل ألاالطبعة 

 ISBN   978-9957-67-774-9  (ردمك)

 

 سم (25\5,17)بالتنسيق الطباعي  بالكتاقياس **

هاشميةالمملكة األردنية ال  

 رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(92\1\2021)  

928,1103 

 

 الصوالحة، محمد حسين

محمد حسين الصوالحة.  \دليل آفاق حرة للكتاب واألدباء العرب  

2021عمان: المؤلف  –  

 

ص. )  ( 2ج  

2021\1\92ر.أ.:  

\المعاجم\\األدباء العرب\\التراجم\الواصفات:   

لمسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه وال يعبر هذا المصنف عن يتحمل المؤلف كامل ا

 رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

ق لنا يف اإلصدار األول من دليل آفاق حرة لألدباء والكتاب العرب، آثرنا السري ُقُدًما يف الذي حتقبعد النجاح 

املرشوع العريّب الّرائد بتوثيق سري أدباء وُكتّاب من خمتلف مناطق الوطن العريّب وخارجه؛ ففي اإلصدار األول الذي 

اك بعض الدول مل يكن منها إال اسم واحد انفردت صفحاته لالتساع ملجموعة من سبع عرشة دولة عربية، ولكن هن

مثل )ليبيا والسودان(، كام أّن اإلصدار األّول سقطنا ببعض األخطاء سهًوا، بتثبيت اسمْين هلام إصدارات ما زالت 

 حتت الطبع، أو كتبًا ُمشرتكة مع آخرين.

باألسامء بازدياد ملحوظ، وإقبال  هنا اّتسعت دائرة املشاركة والتواصل أكثر من اإلصدار األّول، بالتنّوع الغنّي 

منقطع النظري خالل فرتة زمنية قياسيّة مل تتعّد الشهرين إلغالق اإلصدارين عىل مئتي اسم لكّل منهام، حتى اضطررنا 

لفتح اإلصدار الثالث وهو يف مرحلته األخرية عىل وشك اإلغالق أيًضا عىل مئتي اسم، فنحن أصبحنا أمام مسؤولية 

حثيثة، سارت بتوّكل عىل اهلل، وامليُّض بعزيمة وثبات،  ء عمل مؤّسيس بإمكانات وجهود فردّيةكبرية،محلت عب

 بطموح آمٍل بالوصول لإلصدار اخلامس، ليصبح الدليل موسوعة معدودة عىل الساحة العربيّة. 

والتقدير ملن بذل جهًدا؛  كام ال ننكر جهود األخوة باملساعدة بتوصيلنا مع أدباء مل نستطع الوصول إليهم. كّل الّشكر

جهود الرشيك حممد صواحلة كانت عظيمة، رغم الضغط اهلائل الذي يف فكان لبنة يف هذا البناء التوثيقّي الّسامق. 

 النرش من خالل املوقع )آفاق حرة اإللكرتوين(، وإعادة التوثيق عىل ملفات الوورد، متهيًدا للتنسيق والتنضيد.

 األردن –عامن 

  2020 \11 \7ــــــا 

 الروائي حممد فتحي املقداد

 سوريا                                                                                                                
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 األديب شفيع مرتىض عودة اخللفي-1

 )العراق(

شهادة البكالوريوس يف حاصل عىل  * تولد العراق / البرصة* شفيع مرتىض عودة احللفي *

 .عضو احتاد الصحفيْي* .عضو احتاد األدباء والكتاب العراقيْي *العلوم السياسية

 :صدر له*

 2011وراق يف مهب العمر " / عام جمموعة شعرية بعنوان " أ *

 2017ديوان شعر بعنوان ) وجهًا لوجٍه معي ( بريوت  *

 : هم اجلوائزأ *

 2011املركز األول/ الشعر العمودي -بداعحائز عىل جائزة النُّور لإِلن*

 2011احد الفائزين بجائزة مسابقة اجلود العاملية بدورهتا الثانية *

مثل العراق يف  *وزارة املرأة العراقية باملركز االول للشعر العمودي  احد الفائزين بمسابقة *

 *.                           **حمافل دولية

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/مرتضى.jpg
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 ةاألديبة مجيلة سالم-2

 )األردن(

 ” جود الزمان ”مجيلة رجا امحد سالمةكاتبة و شاعرة اطلق عليها يف االوساط األدبية لقب 

 وتقول : لقد جاد الزمان عيل بالعودة للشعر بعد أن بخل كثريا واختفيت قرسيا لسنْي طويلة

الشجن هي صوت من فطاحلة الشعر.. متمكنة اعادت بأسلوهبا الرائع نفس اخلنساء ومامحلته من 

 .درست اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعة األردنية، اجلنسية األردنية .الفراقو

 .(نا هكذاعمر العرشين عاما وكان بعنوان ) أأصدرت ديواين األول وانا ب*

 (.عن دار أزمنة يف عامن ديوان بعنوان )رشفة املحال ٢٠١٧صدر يل عام  *

وأيضا كرئيسة حترير  التعليم، عمل حاليا"يف، أ الطبع وعدة خمطوطات شعرية يل ديوانان قيد*

 .جملة ألوان للثقافة والفنون اإللكرتونية

*** 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/جميلة-سلامة.jpg
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 األديب عبد احلكيم سامرة-3

 )فلسطْي(

م(، نشأت 1959ولدت يف قرية جت املثلث )جت الشعراوية( سابقًا، سنة )، عبد احلكيم سامره

وأنا ملتصق بالناس العاديْي  وترعرعت يف شوارع وحواري القرية، منذ تفتحت عيناي

ومن ثم إنتظمت يف مدرسة جت االبتدائية .والفالحْي االشاوس، تعلمت يف ُكتاب البلدة

الرسمية والوحيدة يف البلدة، حتى خترجت منها يف الصف التاسع، وتابعت دراستي الثانوية يف 

ت "اليسار" يف باقة م(، أسست منشورا1977ها إىل مدرسة احلياة عام )خترجت في.مدرسة الطرية

  .م(1978الغربية القريبة من بلديت )

م(، أصدرت العديد من الكتب 1978وكان ذلك أواخر عام ) ،ول مطبعة يف املثلثوافتتحت أ

واملؤلفات املحلية، الحقتني أجهزة الظالم والعسف وزجوا يب يف السجون ملدد متفاوتة، ملواقفي 

نتقلت إىل بلديت جت، وافتتحت مكتب للطباعة والنرش، ا( 1981يف العام )  - .ونشاطي الوطني

م(، 1988وقمت باصدار جملة فصلية ثقافية "املسرية" وجريدة اسبوعية "الديار" حتى عام )

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/عبد-الحكيم-سمارة.jpg
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عملت بعدها يف جماالت عديدة بعيدة عن الثقافة واالصدارات، بعد ذلك قمت بالعمل يف 

وأصدرت جملة شمس الشهرية حيث م( أسست منشورات شمس 1993يف سنة ).التوزيع الثقايف

( أعداد، وعملت حلساب الكثري من املؤسسات االعالمية املحلية العربية، منها 6صدر منها )

القدس(  -البيادر السيايس، االيام، الكاتب، االحتاد، احلياة اجلديدة، )مجعية الدراسات العربية 

القطع الرتاثية، وأقيم متحف  الف منسامهت يف مجع وحفظ الكثري بل اآل .وصحف حملية أخرى

يف البلدة من أجل عرض هذه األدوات، وأسست مؤسسة "اخلابية" جلمع وتوثيق املطبوعات 

(، وما زلت أمجع كل ما تصل إليه يداي من منشورات ومطبوعات. 48العربية يف الداخل )

ية الشعبية، حيث بدأت اهتاممايت اجلادة يف اجلانب الرتاثي وبالذات يف جمال الثقاف -م( 2004)

قمت بجمع وتوثيق احلكايات الشعبية الفلسطينية، وقمت بأدائها ورسدها للناس واالطفال 

والطالب، وأعمل اليوم يف هذا املجال بالعديد من املؤسسات )مدارس، نوادي، مجعيات، 

( حكايات شعبية معدة لألطفال، وأعمل اليوم بكل ثقة وقوة 4جمموعات(، حيث نرشت )

 .موسوعة تشمل املئات من احلكايات الشعبية الفلسطينيةإلصدار 

 :إصدارايت*

 (م1980تراجيديا شعرية ) -أنثى النرجس  \ )م1979قصيدة ) –جعفر ينهض من قربه  - (

 \(م1992قصيدة شعرية، ) -حريق يف غابة أصابع  \.(م1984قصائد، ) -عيون األطفال  - 

من حكايات  \1993مراحل شعرية، – جتسيان اخلروج إىل \(م1992قصائد ) -أحالم حمارصة 

تاريخ عائالت  \ م2004)املقداديون \م1999شعر ) بعل مهر(\ (م1997قصصأيام زمان، 
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ثوار  \2008مصطفى الفلرسائييل \ م2005خمتارات من قصص األمثال العربية احلديثة  \م2004

غاين الزيت أ \2009طال من بالدي أب \2009بطال من فلسطْي أ  \م2009من بالدي 

 الغربه كربه، \2012ست احلبايب  غاينأ \2010مناضالت من فلسطْي  \2009والزيتون

بطال من فلسطْي رجال وأ  \م2012احلصاد والبيادر  \م2012حكايات االمثال الشعبيه، 

 - 1900بطال من فلسطْي )رجال وأ \م2014املجموعه األوىل،  -م( 1948 - 1900)

الرتاث الشعبي  \2014مثال الشعبية الفلسطينية من األ\ م2014نيه املجموعه الثا -م( 1948

 \م2015 فلسطْيثوار عرب يف   \م2014حكايات شعبية فلسطينية .\م2014والفلكلور 

أغاين الشتاء  \ 2016 الغراب والبومه وابن احلكومة \2015 -يسحكايا اجلواس-العصافري 

توثيق تاريخ  -مجهره احلمري \ 2019( 3املفصل يف تاريخ جت ) -جت زمان  \2016واملطر

 .2019وآداب احلمري 

*** 

  
  

    

  

 

https://web.facebook.com/profile.php?id=100002072434576
https://web.facebook.com/profile.php?id=100002072434576
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 حسن إبراهيم احلسنالشاعر -4

 )سوريا(

توسط ختّرج يف جامعة حلب، املعهد امل \1976مارس  24ُولَِد يف جديدة اجلرش، ريف دمشق 

 .يقيم يف ألامنيا التجاري، قسم املحاسبة

 :صدر له*

ون باحلزن*  )        .2008ديوان شعرالشارقة  (املَُبرشر

 (ديوان شعر )2015ديب  غامض مثل احلياة وواضح كاملوت. 

 ( ديوان شعراخلرطوم )2015خريف األوسمة 

 )2017اجلزائر  كالصدأ العنيد عىل الصواري( ديوان شعر. 

 ) 2010وحدي( ديوان شعر، دمشق ها أنَت. 

 )كتاب مشرتك لعدد من الكتاب املهاجرين، ، نكتب التاريخ( باللغة األلامنية، منظمة

 .2020أوسنابروك 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/حسن-ابراهيم.jpg
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 ( باللغة األلامنية، احتاد كتّاب هامبورغ، كتاب مشرتك لعدد من )نصوص من املنفى

 .2018الكتاب املهاجرين، هامبورغ 

ن شعره يف جامعة السلطان قابوس يف مسقط بعنوان )البنية متت مناقشة أطروحة ماجستري ع*

ن ونوري ، حسن إبراهيم احلس2015إىل  2011الدرامية يف الشعر الثوري السوري املعارص، من 

 .مجت خمتارات من شعره إىل األلامنية والفرنسية واإلسبانية واإلنكليزيةتر . اجلراح أنموذجا

 :حاز عددًا من اجلوائز

 عن كتابه )خريف األوسمة(، 2014صالح العاملية لإلبداع الكتايب  جائزة الطيب ،

 .اخلرطوم

  عن كتابه )غامٌض مثل احلياة وواضٌح كاملوت(، 2013 – 2012جائزة ديب الثقافية ،

 .ديب

  عن كتابه )ها أنَت وحدي(، ديب2007 – 2006جائزة ديب الثقافية ،. 

  ون باحلزن(، الشارقة ، عن كتابه2007جائزة الشارقة لإلبداع العريب  .)املَُبرشر

  املغرب2012جائزة طنجة الشاعرة ،. 

  ،حلب2007 – 2006جائزة حلب عاصمة الثقافة اإلسالمية ،. 

  أبو ظبي2008من بْي املشاركْي يف هنائي برنامج أمري الشعراء، الدورة الثانية ،. 

  )دمشق  2008جائزة وزارة الثقافة )سليامن العيسى. 

 لندن 2011ملُستَِقلرة جائزة قناة ا. 
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   حلب  2005جائزة البحرتي الشعرية. 

  إدلب  2006جائزة عكاظ الشعرية. 

  محاة  2006جائزة أيب الفداء الشعرية. 

  الرقة  2006جائزة ربيعة الرّقي الشعرية. 

  الرقة  2011جائزة ربيعة الرّقي الشعرية. 

  القنيطرة  2006  جائزة اجلوالن الشعرية. 

 القنيطرة  2011  الن الشعرية جائزة اجلو. 

 دمشق  2007  جائزة الريموك الشعرية. 

  القنيطرة  2007جائزة اجلوالن للقصة. 

  الرقة  2011جائزة ثابت بن قرة احلّراين. 

*** 
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 أميمة وليد يوسفاألديبة -5

 )األردن(

 االسم : أميمة وليد يوسف امرأة كالوطن كرامة وكالزمن عراقة وكالقهوة نكهة السرية الذاتية

املهنة : معلمة لغة عربية يف مدرسة إناث الطيبة االبتدائية/ منطقة جنوب عامن /وكالة الغوث 

سنوات  املؤهل املسلكي : دبلوم تأهيل تربوي \املؤهل العلمي : بكالوريوس لغة عربية \الدولية

 : مهنة التعليماملهام واألنشطة اإلضافية يف نطاق  اخلربة : ثامنية عرش عاما

 كتابة الشعر العمودي واحلر وقصيدة النثر : املجاالت اإلبداعية*

 *صدر يل ديوان )ابتهال القرنفلة(.

*** 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/أميمة-يوسف.png
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 األديبة عناية خالد أسعد-6

 )األردن(

        1988/  3/  25تاريخ امليالد:  الديانة: اإلسالم  \اجلنسية: األردنية   \ عناية خالد أمحد أسعد

املؤهل   -العنوان : األردن ، إربد، حكام احلالة االجتامعية: زوجة \األردن   مليالد: عامن /مكان ا

بتقدير) جيد جدا مرتفع(   بكالوريوس لغة عربية وأداهبا قسم الدراسات األدبية والنقدية:الوظيفي 

 األولالفصل  2012من جامعة العلوم اإلسالمية العاملية من العام الدرايس  82,4وبمعدل : 

      

  :األعامل األدبية 

 (منشورة بعنوان : ) قلعة بلون السامء  رواية شعرية *

سلسة اهلدى يف ).   العديد من ) الدوسيات( اخلاصة بتدريس املرحلة الثانوية ووسائل تعليمية   *

 .(قواعد اللغة

 جمموعة مقاالت بعنوان : ) يوميات قلم مكسور(  *

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/عناية-أسعد.jpg
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ذات العيون البندقية ( وقد تم ايداعه )إلصدار ديوان شعري بعنوان  وأقوم حاليًا باإلعداد  *

 . باملكتبة الوطنية

 .(جديدة بعنوان )من وحي احلب  لرواية   التحضري *

*** 
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 الشاعر يارس األقرع-7

 )سوريا(

  5/3/1972ولد الشاعر يارس األقرع يف حي )دير بعلبة( يف مدينة محص ..بتاريخ  ★

أتم املرحلة الثانوية يف مدرسة عبد احلميد الزهراوي ، حيث نال املركز األول يف مسابقة  ★

القصة القصرية عن قصة بعنوان )حلم الطفولة(..ويف العام نفسه نرشت أوىل قصائده وكانت 

 . بعنوان )هنيئًا ياشام( يف جريدة املسرية

نال إجازة يف  1998يف عام  اسة احلقوق .سافر إىل لبنان لدر بعد حصوله عىل الشهادة الثانوية ★

 .اللغة العربية وهو العام الذي صدر فيه ديوانه األول } غدًا متحوك ذاكريت{

، وأصدر يف  1999تابع دراساته العليا ونال درجة دبلوم يف اللغة العربية قسم األدبيات عام  ★

 {العام ديوانه الثاين } عيناك ..كل لغات العشق هذا

}الشعر بْي قنديلْي ..وجهك طبع ديوانه الثالث  2001نتاجه الشعري .. ففي عام  و تواىل ★

 والقمر{

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/ياسر-الأقرع.jpg
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صدر الديوان اخلامس  2005الديوان الرابع } أنت ..ويبتدئ العمر{ ، ثم يف عام  2003ويف عام 

نال درجة الامجستري بامتياز عن بحثه } احلب عند شعراء الشام يف العرص  ★} ال.. أحبك{ 

 . 2003{ يف عام األموي

باإلضافة إىل مقاالت يف الرّد عىل )الفرقان احلّق( ، وبعض املقاالت عن سورة يوسف ، والتي *

 {،مجعت الحقًا يف كتاب محل عنوان } أحسن القصص

] احلب عند شعراء الشام يف العرص  2008عاد إىل مدينته محص ، ويف عام  2007يف عام ★

 [.بيانية جديدة يف قصة يوسف عليه السالم] أحسن القصص.. رؤية و [األموي

ـــِ نن بعض القصائد التي نرشت يف الصحافة ̷توقف الشاعر بعدها عن النشاطات األدبية إال م ★

 . آنذاك

رشع الحقًا يف التحضري لنيل شهادة الدكتوراه ، ولكن ما استجد يف بلده سورية حال دون  ★

 .إمتامها ومناقشتها

واستقر يف العاصمة األردنية )عاّمن( ..واستقطب األنظار بنشاطه األديب  اضطر ملغادرة وطنه ، ★

والشعري ، فتوالت أمسياته الشعرية ولقاءاته اإلذاعية والتلفزيونية ...وتوالت قصائده التي 

 .. زخرت هبا مواقع اإلنرتنت

العرب(  شاعر معارص يف الشام، يف كتاب )نخبة الشعراء 100تم اختياره واحدًا من أفضل  **

 .م2017طبع يف القاهرة عام 

 .م طبع ديوانه السادس )إذا قيل أنِت( األردن2018يف عام  **
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م.ضمن سلسلة الشعراء األلف الصادرة عن 2018تم اختياره يف نخبة شعراء سورية يف العام **

 .دار نخبة الشعراء العرب

*** 
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 شيامء عيسى الوطنياألديبة -8

 ن()البحري

بدأت كتابة القصة القصرية واملقال التاسعة ، احلالة اإلجتامعية : متزوجة.درست اهلندسة املعامرية

 .  (من عمرها، وحاليًا تكتب يف فنون عدة ) السرية ، الرواية ، القصة القصرية ،واملقال

  :اإلصدارات*

 م ، 2014 -كتاب ) عيسى / سرية إبتسامة ال تنطفىء ( 

 .م 2018 -الضفة األخرى (  كتاب ) هناك حيث

 .م 2018 -رواية ) املطمورة ( 

 . م 2020 -املجموعة القصصية ) أهرب من ظله ( 

  :إصدارات مشرتكة*

 (.املجموعة القصصية ) ظل، ديوان ) قلب من خوص ( للشاعر السعودي إبراهيم اجلريفاين

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/شيماء-الوطني..jpg
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املجموعة  (، قصصية املجموعة القصصية ) مرايا (، كتاب ) خطاطيف (،كتاب ) موطىء وطن

 . عضو يف أرسة األدباء والكتاب.باللغة اإلنجليزية  القصصية ) معراج عىل أجنحة الرسد (

  :اجلوائز وشهادات التقدير*

 . م / مركز سلامن الثقايف1983 -اجلائزة الثالثة عن قصة ) وشاءت األقدار ( 

 . م. / مركز سلامن الثقايف1985 -اجلائزة األوىل عن قصة ) العرس الذي حتول إىل مأتم ( 

 . م / مركز سلامن الثقايف1986 -اجلائزة الثانية عن مقال ) وأصبحت الدنيا مأساة ( 

 . م / جملة بانوراما اخلليج1999 -جائزة األسبوع عن مقال ) فلسفة احلوار ( 

 . السيف م / جممع2000 -اجلائزة األوىل عن مقال ) مجال الروح ( ، مسابقة " ملكة القلوب " 

 .م1988 -شهادة تقدير من وزارة الرتبية والتعليم مسابقة النشاط املتميز ) كتابة القصص ( 

 .م1990 -شهادة تقدير من سفارة اململكة العربية السعودية عن بحث ) جرس امللك فهد ( 

 . م / جامعة البحرين2001 -شهادة تقدير عن مقال ) التعاون املفقود ( 

 .م 2001-  عن مقال ) غازي القصيبي الشاعر واألديب (  نادي العروبة جائزة تقديرية من

 . م / مسابقة املتكأ الثقايف للقصة القصرية2014 -شهادة تقدير عن قصة ) أخربتني املرآة ( 

 2018املركز األول يف مسابقة الشارقة الثقافية للمرأة اخلليجية عن رواية ) املطمورة ( 

*** 
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 ن الرسوراألديب سليام-9

 )فلسطْي(

من أحباب اللغة  كاتب وشاعر من قرية كسيفة قضاء بئر السبع جنوب فلسطْي، سليامن الرسور

 .العربّية وعضو يف الصالون األديب يف النّقب،

 صدر له *

 القصرية بعنوان )رسائل عىل الّرمال(  كتاب يف القصة 2018يف مطلع العام -

 در" ، وهو قصائد من الشعر الفصيح.اين بعنوان "نشيد البياصدر له اإلصدار الث 2019ويف عام -

 .عكست الكثري من حياة البادية يف النّقب والاميض اجلميل

  

*** 
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 ريمة خطاب اخلطاباألديبة -10

 )سوريا(

أكتب القصة  .أصبت يف صغري بشلل األطفال وأنا اآلن من أصحاب االحتياجات اخلاصة

 مرسحيات أطفالالقصرية وقصص األطفال و

 :طبعت جمموعتْي قصصيتْي*

وهي حتكي عن معاناة السورين يف خميامت ، 2019صدرت يف تركيا عام  حتت أشجار الزيتون -

 .شامل سوريا

وتتحدث عن مشاكل ومهوم النازحْي من أيتام ، 2020جرح الياسمْي صدرت يف تركيا عام -

 .وأرامل وأصحاب احتياجات خاصة
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 ..يف تركيا 2020عام ( صدرت عاملي امللون  (ة لألطفال بعنوانوكتبت جمموعة قصصي-

وهي تثقيفية ترفيهية ورسائل .وتتحدث عن الطفولة وعاملهم الربيء امليلء باأللوان املتناقضة

  .توعوية

***  
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 خالص مجيل الرصايرهاألديبة إ-11

 )األردن(

 مي السلطخرجية فنون مجيله من معهد معل معلمه متقاعده

 (نقش عىل الرمال) صدرت ديوان نثري باسمأ-

 " جبني"أ  وباذن اهلل هذا العام سيتم إصدار ديواين النثري الثاين باسم-

 

*** 
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 سيد الرشيدي األديب-12

 )مرص(

حمل امليالد قنا، نجع ، ( روائي ،وقاص ، وشاعر ، وصحفيسيد أمحد عبيد )سيد الرشيدي

تاريخ امليالد  جنوب الصعيد يقيم يف العاصمة القاهرة ، عرب الرشايدة، قرية هبجوره اديمح

1967 

عمل  عمل مدرسًا للغة اإلنجليزية، ملؤهل الدرايس كلية اللغات والرتمجة جامعة األزهر الرشيفا

               وخارجها أداريا ومعلاًم للغة العربية لغري الناطقْي هبا يف مرص

 :األعامل األدبية*

 (ي محيدة )روايةخالت-

 (حكايات من الصعيد )جمموعة قصصية- 
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 2020 (صديق النخلة )رواية-

 (قطرات )ديوان شعر وخواط-

 (رسائل قلبي )ديوان شعر وخواطر-

 )قطوف من هنا وهناك )كتاب نثر يف احلب، واالجتامعيات ، واحلياة -

 )هل تريد بيتًا يف اجلنة؟ )كتاب إسالمي  -

 (املؤمنْي )كتاب إسالمي صالة املالئكة عىل  -

 ويل عدة كتب أدبية حتت الطبع  -

*** 
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 األستاذ الدكتور حممد فتحي بن راشد احلريري-13

 )سوريا(

 ١٩٧٧دبلوم الصيدلة ، ١٩٥٤جاسم  -الوالدة يف نمر ، ي حممد فتحي بن راشد احلريري

 .عة األوزاعي بريوتماجستري دراسات اسالمية من جام، دمشق ١٩٨٤اجازة يف الرشيعة

التدريس يف ، ٢٠٠٥دكتوراة يف فقه اللغة ، ١٩٩٩الدكتوراة يف التفسري من بريوت ، ١٩٩٥

حمارض يف  . التدريس يف وزارة الرتبية والتعليم يف ديب، مام النووي الرشعية بدرعاثانوية اإل

 . برامج تلفزيون . م٢٠٢٠مارات من عام الفْي اىل جامعات اإل

  :املؤلفات*

 كيف تكتسب حمبة تالميذك -

 سياسة الرتبية والتأديب يف االسالم -

 (سعد الدين اجلباوي) سريته وطريقته
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 . االرسائيليات يف تفسري الزهراوين -

 . الطرق الصوفية يف حوران -

 .(وسائل القياس والتقدير عند العرب)حتقيق -

 (.و اخلان)حتقيق سمي بالدير أاصقاع حوران فيام -

 . يف التاريخ واللغة األكفان -

 . عشائر حوران -

 (.اجلذور ) صدر منه جزءان -

 . ديوان شعر قمح حوران -

 ة بحثجالت والدوريات بلغت أكثر من مئضافة ملنشورات يف املإ. ومؤلفات قيد الطباعة

*** 
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 األديب الباحث نرص عبدلله املقداد-14

 )سوريا(

ولد يف الكويت ودرس أوىل سنوات تعليمه  . (بدالله املقداديأبو ع)املعروف يف اليوتيوب ب 

الث، وأكمل دراسته فيها االبتدائية فيها ، ثم انتقل اىل سوريا يف برصى الشام، وكان يف الصف الث

 (.ىل مرحلة الثانوية )البكالورياحتى وصل إ

عددة ، كالتاريخ يف الكويت وبعد عدة سنوات من العمل ، وكان شغوفا بالقراءة يف جماالت مت

والسياسة والعلوم الرشعية ، وكان يتابع املجالت العلمية واملنشورات الدورية، واحلركات 

 . األدبية والثقافية عموما

إىل أن افتتح مركزا خاصا لألبحاث العلمية ، قدم فيها العرشات من األبحاث والدراسات ، 

سفة والتاريخ والرتبية والنقد االديب ، باالضافة فكانت انطالقته األوىل نحو العلوم املختلفة يف الفل

اىل علوم الرشعية ، مما هيأ له األجواء الثقافية بسبب لقاءاته الكثرية مع املتخصصْي يف كافة 

الفروع العلمية ، وكان له بعض الكتابات واملقاالت والقصائد الشعرية ، ولكنه مل ينرشها وقتها 

  . لعدم التفرغ لذلك
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 ل ) سنن الفتن ( كتابه االو-

 2018طبع يف عامن كتابه الثاين ) اخلالفة املقدسية ( -

  2019طبع يف عامن بْي احلارض والاميض (  -) الفتن الواردة يف القرآن الكريم  -

 2020نرشت إلكرتونيا روايته األوىل التي محلت اسم ) البطشة الكربى ( -

  وبعض منها يف طريقها للطباعة. هناك العديد من األبحاث والكتي قيد اإلنجاز، -

 برنامج الفتن واملالحم بث العديد من احللقات عىل اليوتيوب.-

**  * 
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 األستاذ الدكتور خالد الفهد املياس -15

 )األردن(

العنوان  00962772441633رقم اهلاتف :  1963سنة امليالد:  الشاعر د. خالد الفهد مياس

املؤهل العلمي:دكتوراه يف اللغة العربية/ ختصص اللغة والنحو من جامعة  ثااحلايل : األردن ـ الرم

 .العمل احلايل: رئيس قسم اللغة العربية وآداهبا يف جامعة جدارا، إربد، األردن، الريموك

 :املنشورات*

 "ديوان شعر بعنوان "رشفات الشوق-

 "كتاب بعنوان " العروض واإليقاع الشعري-

 "اءات القرآنية دراسة لغويةكتاب بعنوان " القر-

 "كتاب بعنوان " التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عند الفخر الرازي يف التفسري الكبري-

 جمموعة من البحوث العلمية منشورة يف جمالت علمية حمكمة-

*** 
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 الروائي والقاص مفلح العداون-16

 )األردن(

يو وصحفي وباحث، مواليد الزرقاء مفلح العدوان/ قاص وروائي وكاتب مرسح وسينار *

م.مؤسس 1990م، حاصل عىل بكالوريوس هندسة كيميائية من اجلامعة األردنية، عام 1966عام

ورئيس خمترب الرسديات األردين، وكاتب يف جريدة الرأي األردنية، واستلم موقع مدير وحدة 

ركز الثقايف امللكي يف وزارة الشؤون الثقايف يف الديوان امللكي اهلاشمي، ويعمل اآلن مديرا للم

 .الثقافة األردنية

 : اإلصدارات املطبوعة *

 م، 2014الطبعة الثانية عام  1994الطبعة األوىل عام   –جمموعة قصصية  -الرحى "  "  -

الطبعة الثانية عام  -م  دمشق1996الطبعة األوىل عام  –جمموعة قصصية  –  الدواج" " -

 .م، األردن2012

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/مفلح-العدوان.jpg
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الطبعة الثانية عام  -األردن–م 1999الطبعة األول عام  –نصوص نثرية  –رة عامن الذاك-

 .األردن م2007

 . بريوت– 2000 –جمموعة قصصية  –موت عزرائيل"  " -

 . الشارقه  2001 –مرسحيه  –عشيات حلم -

 .2004 -القاهرة  \جمموعة قصصية  –موت ال أعرف شعائره -

 . 2004 –َعامن جمموعة قصصية  -موت ال أعرف شعائره-

 .2006-عامن( )مرسحيتان ظالل القرى و آدم وحيدا-

 .م2008-األردن -موسوعة القرية األردنية/بوح القرى/ اجلزء األول-

 .م2010-األردن -موسوعة القرية األردنية/بوح القرى/ اجلزء الثاين-

 .م2009 -األردن \ جمموعة قصصية -شجرة فوق رأس-

 .م2011-األردن -معان وقراها )بلدانيات(-

 .م2013-األردن-رواية-العتبات-

أربعة نصوص مرسحية )ظالل القرى/عشيات حلم/بال عنوان/سجون(/منشورات اهليئة -

 .االمارات العربية املتحدة-م/ الشارقة2013(/14العربية للمرسح)

– منشورات اهليئة العامة لقصور الثقافة يف مرص -خمتارات قصصية–نحت آخر لتمثال املفكر -

 .م2014(، عام 169سلسلة آفاق عربية )

 .م2016-/األردنردنية/بوح القرى/ اجلزء الثالث موسوعة القرية األ-
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مرثية الوتر اخلامس/ بالتشارك مع آخرين )املرسحيات الفائزة باملسابقة الدولية لنصوص -

إلمارات ا-الفجرية-هيئة الفجرية للثقافة واإلعالم -م2016-املونودراما/الدورة الرابعة(

 .العربية املتحدة

م. 2017سامء الفينيق/ رحلتي إىل فلسطْي: الطبعة األوىل، منشورات وزارة الثقافة الفلسطينية -

 .م2019األردن -الطبعة الثانية منشورات الدار أألهلية للنرش

 .م2018-األردن -َهب يل عينًا ثالثة-

 .م2019. األردن، الطبعة األوىل عام كتابة مشرتكة مع بوكثري دومة( -من قتل محزة؟ )مرسحية-

 -عامن–منشورات الدار األهلية  -الطبعة العربية األوىل-سامء الفينيق/ رحلتي إىل فلسطْي-

 .م2019-األردن

   :اجلوائز *

جائزة حممود تيمور للقصة عىل مستوى مرص والوطن العريب من املجلس األعىل للثقافة يف مرص  -

 . 1995 –موعة الرحى / املرتبة األوىل / عن جم

"    امليدالية الفضية من مهرجان القاهرة لإلذاعة والتلفزيون عن برامج املنوعات / عن برنامج -

 . 1997نقوش الليل " عام 

 ./ جامعة الدول العربيه 1999شهادة تقدير من مهرجان الرواد األول يف القاهره / -

 . 2001 –جائزة اليونسكو للكتابه اإلبداعيه / فرنسا -
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 –اإلمارات العربيه املتحده (  –املرتبه الثالثه ) الشارقه  –جائزة الشارقه لإلبداع يف جمال املرسح -

2001 . 

فاز نص مونودراما تغريبة ابن سريين ضمن العرشة نصوص األوىل يف مسابقة املونودراما  -

 .م2011الفجرية  -العاملية بالنسخة العربية

ة املونودراما الدولية )النسخة العربية(، التي تنظمها اهليئة الدولية اجلائزة األوىل يف مسابق-

م، عن نص مونودراما )مرثية 2015-للمونودراما بالتعاون مع هيئة الفجرية للثقافة واإلعالم

 .(الوتر اخلامس

فاز كتاب )موسوعة القرية األردنية/ بوح القرى(، بجائزة جامعة فيالدلفيا ألحسن كتاب يف -

 .م2017اإلنسانية، لعام  العلوم

جائزة "الطائر" للتبادل الثقايف بْي األردن ومدينة درم الربيطانية، التي يرشف عليها كل من -

معرض درم للكتاب الذي متثله مؤسسة الكتابة الشاملية احلديثة، واملعهد الربيطاين يف عامن ممثال يف 

 كلية سانت ماري يف جامعة درم، واملجلس جملس األبحاث الربيطانية يف بالد الشام، باإلضافة إىل

 .الثقايف الربيطاين

  :العمل واهليئات الثقافية واملهنية *

 .مدير املركز الثقايف امللكي يف وزارة الثقافة األردنية-

 .م2008رئيس وحدة الشؤون الثقافية يف الديوان امللكي اهلاشمي منذ عام  -

 .)م2019حتى  2017نذ رئيس ومؤسس خمترب الرسديات األردين )م-
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 .1994عضو رابطة الكتاب األردنيْي منذ عام -

 .1994عضو احتاد الكتاب واألدباء العرب منذ عام -

 .عضو مؤسس فرع منظمة القلم الدولية يف عامن/األردن -

 .اهليئة العربية للثقافة والتواصل احلضاري –عضو مؤسس يف" بيت األنباط " -

 .1996حلقوق اإلنسان منذ عام  عضو يف املنظمة العربية- -

 .م2009رئيس احتاد كتاب اإلنرتنت العرب/  -

 .االمارات العربية املتحدة-الشارقة-عضو يف اهليئة العربية للمرسح-

*** 
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 صباح محزة عباس فاريساألديبة -17

 )السعودية(

املؤهل:  \.يف مدينة جدةولدت يف )املدينة املنورة( مقيمة  \وطني اململكة العربية السعودية

 .بكالوريوس لغة انجليزية وآداهبا

 : اجلوائز* 

 عن حكاية من الرتاث احلجازي 2020جائزة الفلكلور الشعبي السعودي 

 :النتاج األديب*

 .2020رواية )عازف القنبوس(  -

  2017اإلصدار الرابع )حكاوي ستي رمحة( -

 االمارات يفصدر \حوارات  2016اإلصدار الثالث )وشوشة( -

 نصوص شعرية 2016اإلصدار الثاين )توسد روحي(  -

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/صباح-الفارسي.jpg
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 نصوص شعرية  2014اإلصدار األول )شغف قلبي(  -

 (مشاركة بنصوص يف ديوان مشرتك )عىل ضفاف البوح( و )شذرات القوايف -

 .و )مهس االماين( مع نخبة من األدباء العرب

 العضويات

 (دبية )كلنا نقدركعضو سابق جلنة حتكيم جلائزة اهايل جدة اال -

  

 عضو يف اجلمعية السعودية للثقافة والفنون بجدة -

  

 .عضو يف النادي األديب الثقايف بجدة -

*** 
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 معايل األديب الدكتور طه عيل اهلباهبة..-18

 وزير دولة سابق)األردن(

عيل مطلق اهلباهبة يوم ُولد طه  .املفكر العالّمة املوسوعة معايل الدكتور طه عيل اهلباهبة

وتلقى تعليمه االبتدائي يف مدرستها، واإلعدادي  يف قرية أبو خمطوب/ الشوبك، 15/3/1944

. حصل عىل شهادة 1964لثانوية سنة يف مدرسة نجل، وأهنى الثانوية يف مدرسة معان ا

الدبلوم العايل ، ثم شهادة 1970البكالوريوس يف اللغة العربية وآداهبا من اجلامعة األردنية سنة 

، ثم شهادة الامجستري يف اآلداب من اجلامعة 1980من جامعة القديس يوسف يف بريوت سنة 

سنة، وانُتخب نائبًا يف  23ملدة  1970عمل يف التلفزيون األردين منذ سنة .1987نفسها سنة 

 .1995، وُعْي وزيرًا للدولة سنة 1993الربلامن عن حمافظة معان سنة 

صحفي واالجتامعي والسيايس، وكتب مسلسل "كهف املغاريب" الذي ُبثر يف مارس العمل ال

 ."حمطات عربية عدة، وأعّد وأخرَج برامج تلفزيونّية متعّددة منها "فكر وفنّ 

   .وهو عضو يف احتاد الكّتاب واألدباء األردنيْي

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/طه-الهباهبة.jpg
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 :األدبية*اإلصدرات 

، وزارة الثقافة، 2. ط1992ابيع، عاّمن، احلكاية الشعبية يف حمافظة معان"، أدب شعبي، دار الين"

 .1993عاّمن، 

 .1992حكاية شعبية عربية"، دراسة أدبية مقارنة، عاّمن، "

 .1995، عاّمن،  الرسالة واجلدار"، قصص"

 .2004احلوت"، قصص، عاّمن، "

 .2006خدجية بنت خويلد"، سرية ألم املؤمنْي، عاّمن، "

 .2008، عاّمن،  2ن، )د.ت(. طمن يصّدق الغيالن"، قصص، )د.ن(، عاّم "

 :يف موضوعات أخرى*

، عاّمن، 2. ط1984، عاّمن،  الشوبك يف التاريخ والوجدان الشعبي" )جزءان(، تاريخ وتراث"

2000. 

 .1990الوشم: فن وعلم، أم جهل ووهم؟"، تراث شعبّي )باالشرتاك مع هناء صادق(، عاّمن، "

 .2011، عاّمن،  اسةألوان من الرتاث الشعبي يف األردن"، در"

*** 
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 األستاذ الدكتور مجال حمّمد مقابلة-19

 )األردن(

 اململكة األردنية اهلاشمية –الزرقاء  -اجلامعة اهلاشمّية  -قسم اللغة العربيّة  :العنوان *

 00962–5- 3903333) العمل (  00962 - 2 –7245140هاتف:) املنزل ( 

 00962 - 5 - 3903339  فاكس:  \0795633257خلوي( : )

  : املعلومات الشخصية *

  اجلنسية :  أردنـي \مكان الوالدة: قميم / إربد / األردن      5/12/1962تاريخ الوالدة : 

 احلالة االجتامعيــة : متزوج

   :املؤهالت العلمية *

 "عنوان رسالة الدكتوراه: "حادثة اإلرساء واملعراج وجتّلياهتا يف النثر العريب-

 "ان رسالة الامجستري: "شكري عّياد الناقدعنو-

  

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/دكتور-جمال-مقابلة.jpg
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  * الكتب   اإلنتاج العلمي : *

يرشق من كّل أفق: إىل إبراهيم السعافْي، )حترير الكتاب وتقديمه ومشاركة ببحث فيه( كتاب   -

 .2017عاّمن  \ تكريمي ُمهدى إىل إبراهيم السعافْي

مدينة الثقافة، وزارة الثقافة األردنّية، عاّمن  شكري عّياد الناقد التأصييل، احتفالّية الزرقاء   -

2010. 

 .2010تـجّليات اإلرساء واملعراج يف النثر العريّب، نرش بدعم من وزارة الثقافة األردنيّة، عاّمن    -

 .2007عاّمن يف نرش  اللحظة اجلامليّة يف النقد األديب،     -

مقابلة وحممود بركات،سلسلة جامعة آل البيت،  العربّية الوظيفّية، املستوى اخلامس، د. مجال   -

 .1998)مؤّلف مشارك(. وعضو جلنة مراجعة السلسلة كاملة 

م، 1992(، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، القاهرة، 7شكري عّياد، سلسلة نّقاد األدب )  -

 .من رسالة الامجستري 5-3الفصول 

شرتاك مع د. عيل عشا، مدعوم من اجلامعة مجهرة أدب األعراب، مجع وحتقيق ورشح، باال    -

 .(اهلاشمّية، وحمّكم، )حتت الطبع

 

*** 
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 املستشار االديب حسْي عيل اهلنداوي-20

 )سوريا(

عضو جتمع القصة  \عضو احتاد الصحفْي العرب\شاعر وناقد وقاص ومرسحي :  فالتوصي

 يف جامعة دمشق كلية الرتبية حمارض\عضو كتاب االنرتنت  \عضو النادي األديب بتبوك \السورية

 له العديد من الدراسات الفكرية واألدبية .  )صاحب موسوعة) املرصد االديب \درعا -الثالثة

هيتم بدراسة االدب العريب  \له جمموعة دواوين شعرية وجمموعة قصصية وبعض املرسحيات 

  )00963966162340. للتواصل: جوال: ) ونقده 

   :املؤلفات*

  :الشعر -أ

 هنا كان صويت وعيناك يلتقيان  -1

 هل كان علينا أن ترشق شمس ثبري  -2

 أغنيات عىل اطالل الزمن املقهور  -3

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/حسين-الهنداوي.jpg
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 املنشى يسلم مفاتيح ايلياء  -4

 ساغسل روحي بنفط اخلليج  -5

 هذه الشام ال تقويل كفانا  -6

 القدس ليست فاصلة  -7

  .........مراثي ارميا -8

 جرة التوت ش  :القصة القصرية -ب

  :املرسح -ج

 أمام املؤسسة االستهالكية  \عودة املتنبي  \درس يف اللغة العربية \حماكمة طيار 

  :النقد األديب -د

 دبية حماور الدراسة األ -1

 دبيف النقد واأل -2

 مقدمتان لنظرية األدب  -3

 دب أسلمة النقد واأل -4

  :الدراسات الفكرية -ه

 االسالم منهج وخالص  -1

 هل أنجز اهلل وعده -2

  (.فتاوى واجتهادات) تبويب وترتيب -3
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موسوعة املرصد األديب ) مخس عرشة ألف صفحة( وهو مؤلف يف حتقيب تاريخ األدب -و

  :العريب وتتألف املوسوعة من

 مرصد األدب ومنطلقاته  -1

 مرصد األدب اجلاهيل  -2

 مرصد أدب عرص صدر االسالم  -3

 د الراشدي مرصداألدب يف العه -4

 مرصد األدب يف العرص األموي يف املرشق -5

 مرصد األدب يف العرص األموي يف االندلس -6

 مرصد األدب يف العرص العبايس  -7

  (مرصد األدب يف عرص النحدار) عرص الدول املتتابعة -8

 مرصد األدب يف العرص العثامين  -9

 مرصد األدب يف العرص احلديث  -10

 يف العهد املعارصمرصد األدب  -11

*** 
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 األديبة  نور قزاز-21

 )سوريا(

و يف  ٢٠١٦نور قزاز من سوريا، مقيمة يف اسطنبول صدرت يل رواية )يف دهاليز الفيسبوك ( يف 

 صدرت منها طبعة جديدة بعد نفاذ الطبعة األوىل ٢٠١٧  عام

  :صدرت يل*

 ٢٠١٩  رواية )ليليا رحلة البحث عن الذات(-

 2020يف دهاليز الفيس بوك( رواية )-

*** 
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 حممد القطريالفنان واألديب -22

 )األردن(

أديب وفنان أردين، ولد يف قطر، حيمل دبلوما يف اهلندسة املعامرية من جامعة البلقاء التطبيقية  -

 .يكتب يف جمال اخلاطرة والنثر وله حماوالت يف الشعر والقصة ).2012)

 م من خالل رابطة الُكـتّـاب األردنيْي/ فرع إربد 2010دبية عام انطلق يف الساحة األ -

 .حائز عىل عدة شهادات تقدير من الفعاليات املشارك هبا -

خترج يف ورشة فن كتابة القصة القصرية، من مديرية ثقافة حمافظة إربد )مركز إربد الثقايف(،  -

 ).2019)بإرشاف األستاذ هاشم غرايبة، وتنسيق ومتابعة املديرية 

  ! )له إصدار مطبوع واحد، عنوانه ) بادئُة الَبـــوِح ... تاليُة التمـنّـي -

 ).2019جتنيسه " پورتريه " كونه تنويعات عىل اخلاطرة والنثر وقليل من حماوالت شعرية )

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/القطري.jpg
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ان له أكثر من خمطوطة بصدد استكامل العمل عليها مستقبال، وهو ُمـِقـلٌّ يف نتاجه األديب كونه فن -

موسيقي وغنائي، تأخذه األحلان لكنه يعود بْي الفينة واألخرى إىل هوايته األوىل وموهبته األثرية 

 ( . )الكتابة

  *** 
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 اعتامد رسسكاألديبة  -23

 )األردن(

 ١٩٦٠مواليد عامن خميم الوحدات .  صلاعتامد خليل رسسك اجلنسة أردنية..فلسطينية األ

عضو هيئة إدارية يف منتدى البيت  .ديبة وقاصةانوية عامة احلالة االجتامعية.. أثاملؤهل العلمي 

 .العريب.. والتجمع العريب لإلبداع

هازيح الوطنية وقامت بغنائها مايا رسسك ابنة اخي وكانت ترافقني يف املهرجانات أكتب األ 

من القنوات اكتب القصة واللقاءات التلفزيونية عىل قناة رؤيا والتلفزيون األردين وغريمها 

  .القصرية واخلاطرة والومضة اهتم بقضايا املرأة والقضايا االنسانية

 (رسائل إىل جمهول)يل اصدار واحد.. -

 (توقيعات أنثى)وحتت الطبع.. - 

*** 
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 ربيحة عبد الوهاب الرفاعي باحثةالكاتبة وال-24

 )األردن(

كاتبة وحمارضة يف حقوق املرأة ومتكينها  دبيةباحثة، وناقدة أ 2/10/1962 -مواليد األردن 

مدير مرسح عمون للثقافة ، ماجستري يف اإلعالم األديب -دكتوراه يف األدب املقارن ، املجتمعي

 والفنون

مستشار ثقايف دار النرس األدبية  \عضو احتاد كتاب مرص \عضو احتاد الكتاب واألدباء األردنيْي

 س االحتاد العاملي لإلبداع الفكري واألديبنائب رئي \بجمهورية مرص العربية

 صدر هلا*

 كتاب بحثى يف خلق املرأة وذكورية املزاعم يف ذلك بعنوان " كانت أوال" 

  جنس أديب جديد –كتاب نقدي بعنوان "القصة الشاعرة" 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/ربحية-الرفاعي.jpg
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  بحث أديب بعنوان "األدب واألجناسية واحلضور العريب الفاعل " وهو بحث رسالة

 الدكتوراة

 ر بعنوان " قضاء وقمرديوان شع" 

 ديوان شعر بعنوان " ظل اهلجري" 

 ديوان شعر بعنوان "وجع الغياب" 

  كتاب جذى شعرية ونثريه ) إبيجرام( بعنوان " أنسام وعواصف" باالشرتاك مع األديبة

 الفلسطينية كاملة بدارنة

 مونودراما مرسحية بعنوان " حلم للبيع" 

 مرسحية جادة بعنوان " القدس" 

 ا مرسحية بعنوان "كانت أوال" متت تأديتها عىل خشبة املرسح وأثارت جدال مونودرام

 واسعا

 جمموعة من اإلصدارات املشرتكة مرسحية 

  مرسحية ضاحكة )باللهجة املحكية ( بعنوان خّلونا نايمْي .. متت تأديتها عىل خشبة

 املرسح والقت نجاحا طيبا

  املحّكمةنرشت يف العديد من الدوريات الثقافية واملجالت 

*** 
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 املفكر واملرتجم حرب حممد شاهْي-25

 )األردن(

املؤهالت العلمية: الثانوية العامة من  \1954مكان وتاريخ امليالد: زكريا / اخلليل عام *

 .فلسطْي

معهد اعداد مدرسْي اللغة اإلنجليزية/ أساليب تدريس اللغة، تابع لألمم املتحدة / بريوت *

ماجستري يف القواعد اإلنجليزي / اجلامعة  \غة إنجليزية / جامعة دمشقبكالوريوس ل .لبنان

 .اخلربات العملية: مدرس لغة انجليزية يف لبنان وسوريا واألردن \األمريكية يف بريوت

 .اللغات: العربية واالنجليزية واأللامنية والرتكية*

 شكسبريكتابًا من االنجليزية للعربية / من بينها كتب وليم 60الرتمجة: *

 .كتابًا : دراسات إسالمية وتارخيية وأدب أطفال 20التأليف: *

 *** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/حربمحمد-شاهين.jpg


 دليل آفاق حرة         لألدباء والكتاب العرب

ــــاإلصدار الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2021ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

53 
 

 

 

 األديبة كريمة نور العيساوي-26

 )املغرب(

مسلك الفكر اإلسالمي  \شعبة الفلسفة والفكر اإلسالمي واحلضارة \أستاذة تاريخ األديان

بد الاملك السعدي، كلية أصول الدين وحوار احلضارات، جامعة ع \والفلسفة وعلوم األديان

  .تطوان

 املؤهالت العلمية

شهادة الدكتوراه يف علم مقارنة األديان، حمور الدراسات اإلسالمية، كلية اآلداب والعلوم *

 .اإلنسانية، سايس، فاس، امليزة: مرشف جدا مع التوصية بطبع األطروحة

والعلوم اإلنسانية، سايس،  شهادة الامسرت يف الدراسات السامية ومقارنة األديان، كلية اآلداب*

 .فاس، امليزة: حسن مع احلصول عىل جائزة التفوق األوىل
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شهادة اإلجازة يف اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، سايس، فاس، امليزة: *

 .مستحسن

 أستاذة تاريخ األديان بكلية أصول الدين وحوار احلضارات، جامعة عبد الاملك السعدي -

 .تطوان

  :اإلصدارات*

املفاتيح )اليهودية(، منشورات خمترب حوار احلضارات  -موسوعة: الديانات الساموية: الكلامت -

 2011 ومقارنة األديان، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، سايس، فاس،

 2015مدخل إىل نقد التوراة، رؤية من الداخل، -

 2017 ، األردن التوراة من التدوين إىل النقد-

 2017عزرا كاتب التوراة بْي األسطورة والتارخيبريوت-

 2017دراسات يف النص الدين املقارن، بريوت-

 2017اجلزائر \إبداعات نسوية مغربية -

 2018الدراسات األدبية والنقدية يف الوطن العريب، كتاب مجاعي، عامن األردن،  -

 2017املغرب  \صهيل من فلوات األرواح  -

 ع.اه البوح حتت الطبرذاذ من شف -

*** 
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  حممد أمحد النعيمي الشاعر-27

 )األردن(

 . كلية الفنون \ خريج بكالوريوس جرافيك ديزاين \١٩٨٨مواليد إربد/األردن عام 

 .وعضو العديد من امللتقيات الثقافية \عضو ملتقى إربد

 :در له*ص

 ٢٠١٧جمموعة قصصية بعنوان "عناق املسافات" -

 ٢٠١٩ن شعري بعنوان "أساور الغياب" كام ُصدر ديوا-

 "وديوان شعري خمطوط حتت الطبع بعنوان "حديُث الدراويش-

شارك يف العديد من األمسيات الشعرية ، نرش له يف العديد من الصحف املحلية والعربية

 . واملهرجان العربية

*** 
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 عبد الكريم خلف احلميصالشاعر -28

 )سوريا(

عهد املتويط للرتبية الفنية...حاصل عىل جائزة فن االعالن عىل ..خريج امل1950عريب سوري

 شاعر فصيح وشعبي وله كتب مطبوعة وكتب حتت الطباعة ...مستوى اجلمهورية

 أحلان من الريموك..ديوان شعر-

 أرساب الشذى وهديل الغامم...ديوان شعر-

 بصمة الشيطان..ديوان شعر-

 الغامدية..ديوان شعر-

 جلنة..ديوان شعر أطفال جزءانأغاريد لعصافري ا-

 كتاب الرتاث الشعبي احلوراين..-

 كتاب..صور من سور-

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/عبد-الكريم-الحمصي.jpg
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 ن العريبكتاب .التفسري األديب للقرآ-

وهناك أكثر من عرشة كتب حتت الطباعة..ولعل من املهم ان نذكر أن الشاعر عبد الكريم =

رب احلميص ..من حمافظة درعا...هو من شعراء معجم البابطْي للشعراء الع

 ..املعارصين..الكويت..ومن شعراء موسوعة ..بو هريكة.اجلزائر

 ئز من احتاد الكتاب العرب بدمشق:حاصل عىل جوا*

 انية يف املقالة.اجلائزة الث- 

 اجلائزة الثانية بالقصة.-

 اجلائزة الثالثة بشعر األطفال.-

لة التلفزيون نرشت له عدة صحف وجمالت حملية وعربية..مثل جريدة الثورة السورية ..جم

 .س الكويتية..جملة الفيصل السعوديةالسورية..جريدة القب

  

*** 
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 عبد املجيد ابراهيم جراداتالكاتب -29

 )األردن(

 .كاتب وحملل وباحث وحمارض يف القضايا املعارصة واألحداث اجلارية، والتنمية والشباب*

 .عاما ً 22وملدة 1991كتب يف جريدة الدستور األردنية منذ مطلع العام *

 .ملنشورات*ا

 : صدر له من الكتب ما ييل

م:آفاق فكرية وتربوية واقتصادية، ومما جاء فيه أن الكتابة جهد 1996مرتكزات وأفكار: .1

علمي، حيتاج لكل األوجه اإلجيابية التي جتمع بْي عنرصي اإلبداع وتوثيق احلقائق التي 

 .ُيمكن البناء عىل خمرجاهتا العملية

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/118652101_1012005212568523_2070405429484973682_n.jpg
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م: دراسات يف القضايا املعارصة واألحداث اجلارية وتطورات 2002دة ومعايري القوة اإلرا .2

الرصاع العريب اإلرسائييل وحماذير العوملة، وكيف ُيمكن بناء اخلطط التي تعتمد عىل التنبوء 

 .احلذرحتى ال تؤثر حتديات املرحلة عىل مسرية التنمية بشقيها االجتامعي واالقتصادي

م:قراءآت يف أهداف العوملة والنظام العاملي اجلديد 2007وأدوات التنمية مالمح التحّدي  .3

ودورمها يف التحوالت البنيوية : وإىل أي مدى ُيمكن تقييم جتارب الاميض من خالل النظرة 

 .املوضوعية وأمهية استرشاف املستقبل

تمد قيمتها من م:املعرفة تعمق اليقْي، ألهنا تس2011ثقافة املعرفة والتفكري االسرتاتيجي  .4

 .جوهر احلقيقة التي تسود فيها احلكمة وتتضح من خالهلا الرؤية

م: سيناريوهات موجهة وتدخالت مربكة ومرعبة،أدت 2015العرب وفضاءات األزمة  .5

خللط األوراق عىل حساب معاناة بعض الشعوب العربية التي إكتوت بنريان الفتن وإذكاء 

 .اخلالفات بْي مكوناهتا اإلجتامعية

: مل يكن بوسع الدول العربية بناء هنضة اقتصادية حديثة 2018إطالالت من رشفة احلذر .6

ختدم تطلعات شعوهبا، والسبب هو أن فكرة التعاون وتنسيق اجلهود بْي العرب يف املجاالت 

االقتصادية، ال تروق للمتنفذين يف الدول العظمى والصناعية، والذين حيرصون أن تكون 

 .هلكة ملنتجاهتم ومعجبة بثقافاهتمالدول العربية مست

تربز احلاجة للتوسع بدراسة الفلسفة، ألهنا تندرج ضمن أدوات  م: 2020من رشفة الثقافة  .7

البحث عن املعرفة وتشجع عىل التفكري النقدي الذي ُيسهم بتطوير الفكر اإلنساين، آخذين 
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حة عىل املنجزات الفكرية بعْي اإلعتبار أن احلضارة اإلسالمية كانت يف مرحلة تفوقها منفت

والتأمالت الروحية لثقافة الشعوب، ومن احلكمة تفعيل دور التفكري النقدي، الذي يستنطق 

األحداث ويقرأ الاميض واحلارض ثم يسترشف املستقبل بمنهجية تعزز دور العلامء وأهل 

ب الفكربتقديم كل ما لدهيم من مقرتحات تسهم بالرقي احلضاري وصون منجزات الشعو

 .العربية

يكتب يف جمموعة جمالت ثقافية وأدبية مرموقة منها : جملة أفكار التي تصدرها وزارة الثقافة      

االردنية، وجملة منتدى الفكر العريب وجملة جامعة فيالدلفيا، وجملة الثقافة واملعرفة التي تصدر يف 

 .جامعة عبد احلميد بن باديس / اجلزائر

*** 
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 خلف كلكول ر الشاع-30

 )سوريا(

التعليم: املرحلة اإلبتدائية  \١٩٦٦عام  -قرية الرمادي -البوكامل -مكان وتاريخ الوالدة: سوريا

مسؤول إداري يف  ١٩٨١اإلقامة والعمل: دولة الكويت منذ عام  \فقط يف مدرسة القرية الوحيدة

ّوق الشعري التي أقامتها الدورات التدريبيرة: دورة علم الَعُروض والّتذ \رشكة قطاع خاص

 ٢٠١٠ - ٢٠٠٩مؤسسة البابطْي الثقافية بالتعاون مع ُكليّة اآلداب جامعة الكويت عامي 

 ٢٠١٧دبلوم اإلبداع الشعري من أكاديمية البابطْي للشعر العريب عام 

 اإلصدارات:*

 ٢٠١٤عام  -الديوان األول " اليَس ُظلاًم " الكويت -

 احلرمان " قيد اإلصداروالديوان الثاين " شاطىء  -

*** 
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 الشاعر سليامن نحييل-31

 )سوريا(

وينحدر أبوه من بلدة . 1969ولد يف مدينة طرابلس الرشق )لبنان( ألب سوري وأم لبنانية عام *

، وأمىض طفولته بْي تلك األماكن  قلعة احلصن األثرية الشهرية يف ريف مدينة محص الغريب

وية من مدرسة الشهيد عّزة اجلندي ،ثم حصل عىل اإلجازة يف حصل عىل الشهادة الثان. الثالث

ن حمكام لدى املحاكم الرشعية يف مارس مهنة املحاماة ، وكا .1993احلقوق من جامعة حلب عام 

 . له إسهامات يف املهرجانات واألمسيات الشعرية ، وحاز عىل عدة جوائز يف جمال الشعر  .محص

 : صدرت له جمموعتان شعريتان *

 . 2006 \انتظار التي لن تأيت -

 . 2011 \هل تقرأ الشعر أهيا املوت 

 .  وله خمطوطان شعريان بانتظار النور *

***   
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 حركايت لعاممرة -32

 )اجلزائر(

 1965من شهر أيلول ) سبتمرب (  15ولدت ذات أربعاء ال، كاتب من مواليد مدينة بسكرة 

سنة بدأت  30آنذاك ، مارست مهنة التعليم ألكثر من  تعلمت يف كتاهبا ثم مدرستها الوحيدة

نترشت كتابايت عىل ما ا لألطفال ثم رسعان )امقيدش(خربشايت األوىل عىل صفحات جملة 

صفحات جرائد : النرص ، الشعب ، اضواء ،املساء وجملة الوحدة ،وبعد فرتة غياب دامت اكثر من 

الل جريدة فسرية التي أصدرها عيل مغازي سنوات ألسباب عائلية عدت اىل الكتابة من خ 10

وراس جرائد املوعد اليومي وكواليس ، األثم بدأت تظهر كتابايت بقوة عىل صفحات  2009سنة 

ردنية واألنباء الكويتية ومدونة أمحد نيوز ، اجلمهورية ،وصوت االحرار وحتى جريدة احلياة اال

 ...  طفالطوسون املرصية لأل

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/حركاتي-لعمامرة-..jpg


 دليل آفاق حرة         لألدباء والكتاب العرب

ــــاإلصدار الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2021ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

64 
 

 يف مسابقة وطنية من تنظيم جملة الوحدة 1985لثالثة للقصة القصرية سنة حتصلت عىل اجلائزة ا*

  املنشورة: عاميل*أ

 .رواية ثالثية املربع السعيد1-

 .سلسلة جتار اإلبداع وقصاصات امل جمموعة قصصية سيصدر قريبا2-

 قصص لالطفال  \حالم بريئةأ3-

 .قصص قصرية \حكايا اإلنسان يف حديث الوجدان 4-

 .قريبا باجلزائر العاصمة طفال تصدرقصص ترشيدية لأل جمموعة-5

رض ببسكرة جمموعة قصص لألطفال مشرتكة مع األستاذة فاطمة حفيظ بجامعة حممد خي- 6

 ية(.بعنوان ) أكاليل تربو

*** 
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 حنان يوسفيـة بلحرمةاألديبة -33

 )اجلزائر(

شهادة مسعفة  \رترية بمدرسة ابتدائيةسك  املهنة : \اجلزائر -و قاصة من سيدي بلعباس شاعرة

 باهلالل األمحر اجلزائري

 -عضو مكتب سابقا -مكلفة بالنرش و االتصال  عضو احتاد الكتاب

 -سابقا –نائب رئيس اجلمعية الثقافية اجلاحظية فرع سيدي بلعباس 

 .حاليا نائب رئيس اجلمعية "الثقافية دوحة الفكر و األدب" سيدي بلعباس

 : دة جوائز وطنية و عربية أمههاحتصلت عىل ع

 .2004املرتبة الثالثة عىل مستوى والية سيدي بلعباس عن قصة " أرشعة الصمت" سنة  -

 .2007سنة   املتوسط  شهادة رشفية و تقدير عن اجلمعية الثقافية لنساء حوض البحر األبيض-

 . 2007ية سنة شهادة اعرتاف و تقدير و مشاركة ضمن اجلزائر عاصمة الثقافية العرب-
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 ."عن قصيدة " وطن ال يموت  2012جويلية  05املرتبة الرابعة وطنيا بمناسبة  -

دورة  2016مسابقة روسيكادا و املرتبة األوىل عربيا عن قصة " الوجه الغريب" فيفري   -

 .تونس

  2016املرتبة الثالثة وطنيا / جائزة املرحوم األستاذ "عرعور عيل" لإلبداع القصيص نوفمرب -

 ."عن قصة "قــــدر

املرتبة الثالثة عربيا بمرص الشقيقة مسابقة القلم احلر لإلبداع العريب عن قصة بعنوان " البحر -

 .2017أيضا حيرتق" مارس 

 .و طبع النص يف كتاب جامع 2017املرتبة الرابعة عربيا باألردن عن قصة "الشهيـــــد" ماي   -

صرية بعنوان " واحدة ال تكفي" يف مهرجان القلم احلر لإلبداع املرتبة األوىل عربيا عن قصة ق -

 . مرص –بجامعة الفيوم   2019العريب يف دورته التاسعة 

املرتبة الثالثة عامليا و الثانية عربيا عن قصة قصرية بعنوان " املحارب" يف مهرجان القلم احلر  -

 . مرص – 2020لإلبداع العريب يف دورته العارشة 

 .2020رصبيا أوت  -ي يف كتاب جامع " شعر بال حدود" ببلغرادمشاركت -

 .2017ديوان شعري مطبوع حتت عنوان "شبابيك االنتظار" لسنة 

و جمموعة  \حتت الطبع -مكتملة -جمموعة قصصية بعنوان "القصيدة األخرية*املخطوطات : 

 .جمموعة قصصية خمطوط \شعرية خمطوط

*** 
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  سليامنرنا زكريا أبو األديبة -34

 )األردن(

العمل . بكالوريوس علوم مالية ومرصفية -املؤهل العلميل :. األردن / عامن -مكان الوالدة :

 . عضو رابطة الكتاب االردنيْي -العضوية :. حماسبة لدى رشكة خاص -احلايل :

 : االصدارات*

  نيف عام 2015صدرت عام قربت عيناك تشق ستار احلزن "  جمموعة قصصية بعنوان " -1

حازت الرواية عىل اجلائزة مرص ، و 2018صدرت عام رواية بعنوان " ضوضاء صيف "  -2

 . االوىل يف مسابقة دار أطلس للنرش

 :اجلوائز*

عن قصة نساء يف الزمن الصعب  2004جائزة وزارة الثقافة برعاية االمرية وجدان العيل سنة  -

 . احلائزة عىل اجلائزة الثانية
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احلائزة  2010لالبداع الشبايب عن قصة أال توقفت حلظة هناك رصخة سنة  جائزة البدوي امللثم -

 عىل اجلائزة األوىل

عن قصة بعنوان ) اإلبحار يف ليل  بمسابقة دار ناجي نعامن االدبية من لبنان  جائزة تشجيعية-

 . قامر السوداوية ( وحزت عىل عضوية الدار الفخريةاأل

*** 
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 د السعودي الشاعر زيا -35

 (ردن)األ 

 دب العريبجملس ادارة اكاديمية الفينيق لألرئيس  \رئيس جتمع األدب واالبداع / االردن  *

عضو اهليئة التاسيسية للمنظمة العربية  *ردناألللنرش والتوزيع /   مؤسسة العنقاء  مدير عام *

 . احتاد كتاب العرب عضو *ردنيْي عضو رابطة الكتاب األ   \لالعالم الثقايف االلكرتوين

 .رئيس حترير جملة امللتقى الثقايف \عميد أكاديمية الفينيق لألدب العريب  *

 2018فائز بجائزة عرار التقديرية وشخصية عرار للعام  *

   :صدر له*

 1990مرسحية يف صحة التاريخ / مرسح اجلامعة األردنية  .1

 2006بجدي لثلج فوق احتامالت احلريق االردن السجل األ .2

 2007عامن  \ديوان البحث عن حزن يليق .3
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  2013  بوح السجايا " شعر شعبي .        4

  2014رواحهم موسوعة قبس من أ .5

  2015نطولوجيا " حتت ظل النبض عام أ .6

  2020كّلام اّتسعت تضيق "شعر عامودي  .7

*** 
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 شكيب أريجاألديب -36

 )املغرب(

ستاذ التعليم أ، عىل االجازة يف االدب العريب. ختصص الروايةحاصل  بتارودانت 1979من مواليد 

وبعدها بسبت ، والد برحيل م بدائرة أ..اشتغل بمدينة طاطا ث2004الثانوي االعدادي ابتداء من 

 .عدادية بمدينة تارودانتحاليا بثانوية رحال املسكيني اإل الكردان.. يعمل

اجلديد.. ثم متعاون مع جريدة ملفات ثم مراسال  اشتغل يف املجال الصحفي: مراسل جلريدة األفق

 .ونالينين ثم ترأس حترير موقع تارودانت أمارس التدو .جلريدة عيون اجلنوب

  :له مسامهات متعددة يف كتب مشرتكة*

 2008صوات الفراشات. قصص. أ-

 2014وللحروف صدى. قصص -
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 2018القصة القصرية املغربية قريبا من النص. قصص -

 ر:*له اصدا

 2018لبنان  \. كائنات قصصية(والدها) مدينة تأ كل أ-

 2012يف دورهتا الثانية   فائز بالرتبة االوىل يف مسابقة رابطة أدباء اجلنوب*

 سابق يف مكتب مجعية مبدعي ابن سليامن الروداين  عضو*

 2017من مؤسيس مبادرة الرواية املسافرة باملغرب منذ *

*** 
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 براهيم االفغاينإ األديب-37

 )املغرب(

 حتت عنوان :   له جمموعة قصصية ئي.أستاذ التعليم االبتدا

 2018.. صدرت يف فرباير إليكيف الطريق -

 قريبا ان شاء اهلل ررواية قيد االكتامل وستصد-

 أستاذ باحث شارک بعّدة مداخالت يف عّدة ندوات، لعّل أبرزها: مداخلة بعنوان : -

 .السالمي بتارودانتتاريخ املعهد ا-

 . حول : القراءة والشباب يف زمن العوملة تمداخال-

التالميذ والطلبة وبعناوين متنوعة: فن املراجعة،  م يف تأطري عدة دورات تكوينية لفائدةساه-

 .التفوق الدرايس، قيادة الذات ..وغريها

*** 
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 اب مصطفىالكنّ األديب -38

 )املغرب(

 .تارودانت املغربب 1981مارس 3من مواليد 

ىل جامعي يدرس القانون واحلقوق سنة أوىل. حاصل عحريف يف جمال احلداد الفنية، وطالب 

 .سنة23بعد انقطاع عن الدراسة لام يقارب  2020شهادة بكالوريا 

 ول مسمى له إصدار أ .كاتب روائي مغريب يف صنف الرواية البوليسية

 .فرصة أخرية-

 مهتم باملجال االديب والثقايف والرواية .و اعامل اخرى مل تنرش بعد 

*** 
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 عبد الرحيم برياألديب -39

 )املغرب(

 املغربية.بمدينة أوالد تايمة  ١٩٧٦كاتب روائي مغريب، من مواليد 

 .٢٠٢٠امعة املبدعْي املغاربة سنة صدرت له رواية "قفص االهتام" عن ج

 بري عبدالرحيم هو باحث يف جمال الطب البديل، 

 نتج لألدوية الشبه طبية، وم

 بقا جلمعية الطب البديل يف املغرب.وكاتب عام سا

*** 

  

  

. 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/عبد-الرحيم-بري.jpg


 دليل آفاق حرة         لألدباء والكتاب العرب

ــــاإلصدار الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2021ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

76 
 

 

 

 فؤاد البسطاوياألديب -40

 )املغرب(

 .قاص وروائي مغريب

 .2016عىل شهادة البكالوريا سنة  حاصل

 .مؤطر تربوي ومهتم بالشأن الثقايف التارخيي

 قصة القصرية وفن اخلاطرة،فاز بمجموعة من اجلوائز الوطنية والدولية لل 

 :صدرت له*

 .جمموعة قصصية يف مرص بعنوان "الشيطان يف حرضة النساء"-

 رض عقيم" قريباستصدر له رواية بعنوان " دفينة أ كام -

*** 
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 صالح الّدين اقرقراألديب -41

 )املغرب(

جتريبية سنة  حاصل عىل شهادة الباكالوريا علوم \بتارودانت املغرب 1978ماي  28من مواليد 

 م1999حاصل عىل دبلوم مركز تكوين املعّلمْي واملعّلامت سنة  \م1997

حاصل عىل دبلوم الدراسات اجلامعية العامة شعبة القانون بالعربية من  \أستاذ الّتعليم االبتدائي

 2019كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بأيت ملول سنة 

 روائي وشاعر

 :ث رواياتصدرت له ثال*

 .لبنانيف وإذا األحالم وئدت" صادرة " 

 .مرصيف  مالكان وشيطان" صادرة"

 يف )أبو ظبي(.امليش يف حقل األلغام" صادرة "

*** 
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 ياسْي كنياألديب -42

 )املغرب(

           ، إجازة دراسات عربية1983كاتب مغريب من مواليد مدينة آسفي سنة 

 : من اجلوائز األدبية

ئزة ديوان العرب للقصة القصرية جدا الرتبة الثانية عن خمطوطة املجموعة القصصية جا 2016

 ""مقامات

 " تنويه جلنة حتكيم جائزة الشارقة لإلبداع العريب عن املخطوطة الروائية " سرية الصمت  2017

 " جائزة خالد الدورسي كادو للرواية العربية عن املخطوطة الروائية "سفر ديمون

ئحة الطويلة جلائزة راشد بن محد الرشقي للرواية عن املخطوطة الروائية " سرية الال  2018

 "الصمت
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   :صداراتهمن إ*

 مشاركة(  *(2012

جمموعة قصصية " يوم واحد من العزلة " ضمن إصدارات جائزة املتكأ الثقايف للقصة القصرية -

 البحرينيف جدا 

 مشاركة( *(2015

 جدا " جمموعة قصصية املغربنطولوجيا القصة القصرية " أ-

2017)*  ) 

 برلْي ألامنيا 2ط )عبد اهلل الغذامي ناقدا ثقافيا )-

 مرص)رواية تيغالْي، حلم العودة( -

2019)*   ) 

 املغرب (أسفار القلوب والصوارم)رواية -

 اإلمارات العربية املتحدة)سرية الصمت( رواية -

  (مشاركة  *(2020 

 ، دراسة اجتامعية، املغرب(غرباملعضلة التنموية يف امل)-

*** 
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 فريد اخلاملاألديب -43

 )املغرب(

خريج املدرسة العليا لألساتذة، أستاذ بالتعليم  .من مواليد مدينة طنجة قاص وكاتب مغريب

فاعل مجعوي؛ عضو اجلمعية املغربية خلدمة اللغة العربية )فرع طنجة(. عضو الراصد . العمومي

 ."مرشف عىل منصة إلكرتونية "أقالم .ةالوطني للنرش والقراء

 :صدر له*

 .م2019مرص  (حْي تغرب الشمس)جمموعة قصصية -

 .م2019حاز عىل املرتبة األوىل يف مسابقة قصص عىل اهلواء الكويت، فرباير -

 .م2019)مسابقة( مرص "  12شارك بقصتْي يف جمموعة "رعب +-

 .م2019مسابقة( )" مرص شارك بقصتْي يف جمموعة "طريق الالعودة-

 .م2018)مسابقة( مرص شارك بقصة ضمن جمموعة "عىل حافة الرسد" -

 .م2017سنة مرص"رؤى القلب"   شارك بقصتْي يف جمموعة-

*** 
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 حممد النعمة بريوكاألديب -44

 )املغرب(

حاصل عىل اإلجازة يف األدب العريب من كلية اآلداب جامعة ابن .خريج إداري من مدينة فاس

حاصل عىل دبلوم الدراسات العليا من معهد البحوث والدراسات العربية التابع .غاديرزهر بأ

 .للجامعة العربية بالقاهرة

 :اإلصدارات

 2015الرباط سنة   "ديوان "تراتيل الّطلح- 

 .2017أغادير   "ديوان "أمجل من الّصرب -

 2017الرباط   "رواية "كولومينا -

 2018اط سنة الرب  "النّيل ال يضحك كثريا" -

 2019، اإلمارات العربية املتحدة ”األروقة السوداء"رواية  -

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/محمد-النعمة.png
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 ، نامذج من القرن العرشين" دراسة.كتاب "التناص يف الشعر العمودي بالصحراء -

 :اجلوائز

بالقاهرة بمرص عن روايته  2014للرواية لسنة  ”مؤسسة عبد القادر احلسيني الثقافية“جائزة -

 ."كولومينا“

 .لقصرييب 2015سنة  ”الرواية“محد بوزفور للقصة القصرية عن قصته القصرية جائزة أ-

 2016جائزة الروداين بتارودانت عن قصته القصرية "املشط" لسنة -

 2018جائزة الرابطة املحمدية للعلامء يف الشعر عن سنة -

رشقي" باإلمارات كام ورت روايته "األروقة السوداء" يف القائمة الطويلة جلائزة "راشد بن محد ال

 .العربية التحدة مؤخرا

*** 
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 الناقد والقاص الدكتور زياد أبولبن-45

 )األردن(

. بعنوان: 2013حصل عىل الدكتوراة يف فلسفة اللغة العربية وآداهبا من اجلامعة األردنية، عام 

 (.السعافْي )الشخصية الشعبية يف أعامل نجيب حمفوظ الروائية، بإرشاف الدكتور إبراهيم

 العضوية 

 .م1992مجاعة الفنانْي والكّتاب، القاهرة، -تلييه القاهرةأ-

 م. 2001 –م 18/10/1994عامن، –رابطة الكّتاب األردنيْي-

 .م1994االحتاد العام لألدباء والكتّاب العرب، منذ عام -

 املؤلفات 

 النقد: 
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 م. الطبعة  1994، عاّمن،  ةاملونولوج الداخيل عند نجيب حمفوظ، بدعم من وزارة الثقاف

  2004الثانية صدرت بعنوان:"اللسان املبلوع: دراسة يف روايات نجيب حمفوظ" عامن، 

  ،م 1995األطفال يف قصص يوسف أبو رّية، عاّمن. 

  ،م2004رؤى نقدية يف القصة القصرية، عامن. 

  ،م2004رؤى نقدية يف الرواية، عامن. 

  ،م 2004رؤى نقدية يف الشعر، عامن. 

  ،م2006يف قضايا النقد واألدب، عامن. 

  ،م2007ما بْي النقد واألدب، عامن. 

  ،م2011نقود أدبية، عامن. 

  م2013، وزارة الثقافة، عامن، 2011-1966كشاف منشورات وزارة الثقافة 

 

 اإلعداد واجلمع والتحقيق واملختارات

 م1995ان، خليل زقطان: األعامل الشعرية غري املنشورة، مجع وحتقيق، عّمـ. 

 م2003، عامن،  عبد الفتاح الكواملة: بْي يدي النجديات، إعداد وتقديم. 

 فضاء املتخيل ورؤيا النقد: قراءات يف شعر عبد اهلل رضوان ونقده، إعداد وتقديم، عامن 

 .م2004
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  ،م. طبعة 2006عز الدين املنارصة: غابة األلوان واألصوات، إعداد وتقديم، عامن

 .2019تونس 

  م2008املالح: أوراق مطوية، وزارة الثقافة، عامن، نديم. 

  مازن شديد املتأنق املتأين: قراءات يف شعره وحوارات متفرقة معه، بدعم من وزارة

 .م2010عامن،  ،الثقافة

  ،م2011خمتارات من شعر نزار قباين، عامن. 

  ،م2011خمتارات من شعر أمحد مطر، عامن. 

 م2011ن، خمتارات من شعر مظفر النواب، عام. 

  ،م2012إبراهيم خليل ناقدًا: قراءات وبحوث، عامن. 

  ،م2014مرايا اخلطاب اإلبداعي: قراءات يف جتربة حممد صابر عبيد، عامن. 

  ،م2014احلداثة الشعرية عند عز الدين املنارصة،عامن. 

 احلوارات: 

  ،م1999حوارات مع أدباء من األردن وفلسطْي، بريوت. 

 ( 1حوارات من الداخل) ،م2006، حوارات مع الشعراء، عامن. 

 ( حوارات مع روائيْي وقصاصْي2حوارات من الداخل )  ،م2006عامن. 

 :القصة القصرية

 :قصص األطفال *
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  ،م2003احلسد، قصة لألطفال، عامن. 

  ،م2003وفاء األصدقاء، قصة لألطفال، عامن. 

  ،م2003غرور، قصة لألطفال، عامن. 

 :قصص قصرية *

 م2006ص، عامن، هذيان ميت، قص. 

  ،م2007أيب والشيخ، قصص، عامن. 

  ،م2018ذات صباح، قصص، عامن. 

 املؤلفات املشرتكة

  عبد الفتاح الكواملة: األعامل الشعرية غري املنشورة، مجع وحتقيق، باالشرتاك مع أمحد

 .م1997الكواملة، عاّمن، 

 حممد أبو زريق، عّمـان، توفيق الســيد: حيـاتـه وفـنّـه، باالشرتاك مع حممد العامري و

 .م1998

  ،عبد الرحيم عمر: الشاعر الذي قال شيئًا وارحتل، باالشرتاك مع عدد من الباحثْي

 .م1998منشورات وزارة الثقافة، عّمـان، 

  باالشرتاك مع عدد من الباحثْي، 1نجيب حمفوظ قيرص الرواية العربية، كتاب الصدى ،

 .م1999ديب، 



 دليل آفاق حرة         لألدباء والكتاب العرب

ــــاإلصدار الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2021ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

87 
 

 حوارات مع الشاعر عز الدين املنارصة، باالشرتاك مع عدد شاعرية التاريخ واألمكنة ،

 .م2000بريوت،  من الباحثْي، 

 باالشرتاك مع عدد من الباحثْي، 2املعامل الثقافية واحلضارية يف األردن عرب العصور، ج ،

 [م.]نديم املالح.. رؤية نحو التأصيل2002منشورات وزارة الثقافة، عامن، 

 ص مفتوح عابر لألنواع، عز الدين املنارصة، باالشرتاك مع عدد إشكالية قصيدة النثر: ن

 .م2002من الباحثْي، بريوت، 

  مصطفى وهبي التل )عرار( قراءة جديدة، باالشرتاك مع عدد من الباحثْي، مؤسسة عبد

  مصادر دراسة عرار شاعرًا وناثرًا[.م.]2002احلميد شومان، ووزارة الثقافة، عامن، 

 م، إعداد وحترير 2002-1992ات مع غسان إسامعيل عبد اخلالق بساط السؤال: حوار

 .م2002وتقديم: تيسري النجار،باالشرتاك مع عدد من املحاورين، عامن، 

  خمتارات من القصة القصرية األردنية، إعداد: رابطة الكّتاب األردنيْي، باالشرتاك مع

  ذات مساء[. م.]قصة:2003افة، عامن، عدد من القاصْي، منشورات وزارة الثق

  األعامل الكاملة: نديم املالح )ثالثة أجزاء(، باالشرتاك مع سمري اليوسف، منشورات

 .م2005–2003وزارة الثقافة ، عامن، 

  عبد احلليم عباس: األعامل األدبية الكاملة )جزءان(، باالشرتاك مع الدكتورة منى

 .م2004–2003حميالن، منشورات أمانة عامن الكربى، عامن، 
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 م عىل الرحيل: سنوية مؤنس الرزاز، باالشرتاك مع عدد من الباحثْي، منشورات عا

 [.37م. ]مؤنس الرزاز قاصًا، ص2004وزارة الثقافة، عامن، 

  عامن كام يراها املثقفون، إعداد: رابطة الكّتاب األردنيْي، باالشرتاك مع عدد من

 [85م.]قصة: بيت آخر، ص2005الكّتاب، وزارة الثقافة، عامن، 

  ،نحو اسرتتيجية ثقافية وطنية، باالشرتاك مع عدد من الباحثْي، أمانة عامن

 [77م.]املؤسسات الثقافية بْي الواقع والطموح، ص2005

  ،لعبة الرسد اخلادعة: حوارات مع إلياس فركوح، حترير وتقديم: جعفر العقييل

الثقافة، عامن، باالشرتاك مع عدد من املحاورين، دار أزمنة ، عامن، بدعم من وزارة 

 129م. ]الرواية ملحمة اجلميع يف هذا العرص، ص2007

  ،منازل النص: خالد الكركي ناقدًا وأديبًا، مجع وحترير ودراسة: د. عبد الرحيم مراشدة

 [245م.]اخلطاب الروائي يف األردن، ص2007باالشرتاك مع عدد من الباحثْي، عامن، 

 اءات ومقابالت، د. حممد القواسمة، عبد اهلل رضوان الذات واآلخر أبحاث وقر

م. ]الناقد والشاعر عبد اهلل رضوان، 2008باالشرتاك مع عدد من املحاورين، عامن، 

 [.263ص

  ماجد ذيب غنام: مخسون عاما من اإلبداع، إعداد وحترير: حممد املشايخ، باالشرتاك مع

م. ]مبدعون من 2008عدد من الباحثْي، دار الينابيع، بدعم من وزارة الثقافة، عامن، 

 [.159األردن، ص
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  ،سليامن املوسى أيامك لن تنسى: شهادات ومقاالت، حترير: د.بكر خازر املجايل

م. ]ثامنون: سرية ذاتية 2008باالشرتاك مع عدد من الباحثْي، وزارة الثقافة، عامن، 

 .[رحلة أيام سليامن موسى وأعوامه

 تابعة: د. علياء اخلطيب، باالشرتاك مع د. عبدالله منصور كلمة ولون وحوار، تقديم وم

 [.101م. ]حوار مع الشاعر عبدالله منصور، ص2009عدد من املحاورين، عامن، 

  ،م. 2010مازن شديد، الزرقاء يف عيون املبدعْي، الزرقاء مدينة الثقافة األردنية، عامن

 45]الزرقاء مدينة عابرة، ص

 الشرتاك مع عدد من الباحثْي، عامن، يوسف محدان، بأقالمهم: الرحلة والقيثارة، با

 .71(، ص2م. ]أقحوان عىل ضفاف النهر )2010

  القصة القصرية يف الوقت الراهن، حترير ومراجعة: د. غسان إسامعيل عبد اخلالق، بدعم

م. ]قراءة نقدية يف )ينتزع املسامري ويرتجل ضاحكًا( لرسمي 2011من وزارة الثقافة، 

 123أبو عيل، ص

 ،كتابات لكتابايت، مطابع الدستور التجارية بدعم من وزارة الثقافة، عامن،  فخري قعوار

 .278م. ]أدب األطفال الشعبي لفخري قعوار، ص2011

  القصة يف األردن، إرشاف وإعداد: جعفر العقييل، حممود الرياموي، يوسف

م. 2013ضمرة،منشورات رابطة الكتاب األردنيْي بدعم من وزارة الثقافة، عامن، 

 .185صة: زوجتي والريموت كنرتول، ص]ق
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  ،حممد املشايخ )إعداد(، د. زياد أبولبن )مراجعة وتدقيق(، ذاكرة مدينة.. ذاكرة مثقف

 .م2014رابطة الكتاب األردنيْي، عامن، 

  ،طائر املنفى: حوارات مع عبدالله رضوان، حترير ودراسة وتقديم: نضال القاسم عامن

 .65ه رضوان، صم. ]الناقد والشاعر عبدالل2015

  م. 2017غسان إسامعيل عبداخلالق، لذة الرسد: النصوص القصصية ومراياها، عامن

 .255]بنية الرسد يف "ليايل شهريار"، ص

  ،رؤيا النقد واإلبداع: قراءات يف أعامل عبدالله رضوان، إعداد وتقديم: سمري اليوسف

 .315صم. ]عبدالله رضوان يف كتابه "أدباء أردنيون"، 2017عامن، 

  ،م. ]مرسحية 2020إبرهيم العجلوين مرايا احلوار، إعداد وتقديم: سمري اليوسف، عامن

 136"اجلنرال" عمل فنتازي، ص

*** 
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 حممد العرتوساألديب -46

 )املغرب(

رئيس  .عضو احتاد كتاب املغرب .قاص وروائي وباحث .((من مواليد مدينة أبركان )املغرب  

رئيس مجعية  .مدير ملتقى أبركان للرسد .سؤول ملجلة "دهييا" الثقافية الفصليةالتحرير واملدير امل

عضو مؤسس ورئيس أسبق  .عضو مؤسس ملنتدى إبداع أبركان .الرشق للتنمية والتواصل

 عضو مؤسس جلريدة "ملوية" أول منرب إعالمي بإقليم بركان .جلمعية أبركان للثقافة والرتاث

عضو سابق بجمعية نجوم الرشق خالل \1989لثقافة والفن سنة عضو مؤسس مجعية اإلشعاع ل

أذيعت العديد من مرسحياته وقصصه عرب اإلذاعة اجلزائرية خالل الثامنينات ، الثامنينات

قدمت له التلفزة املغربية )القناة .والتسعينات حْي كان يامرس عىل مبدعي اجلهة الرشقية اإلقصاء

"الرصخة" من تقديم مجعية اإلشعاع وإخراج خالد فتحي الصغرية( مرسحية لألطفال بعنوان 

 .بداية التسعينات

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/محمد-ابركان-المغرب.jpg
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 : صدر له*

 ()قصص 1994هذا القادم..   -1

 (.)قصص 1998رائحة رجل حيرتق..     -2

 .()قصص 2002هلوسات.    -3

 .()قصص 2002عناقيد احلزن    -4

 .2009قطط تلوك الكالم )قصص(    -5

 .()قصص 2010ذاك الوجه     -6

 (.)قصص 2012ماروكان     -7

 (.)قصص 2015غالبا ما    -8

 (.)قصص 2015امر أة تقرع باب اهلل    -9

 .2018األعامل القصصية، أضمومة مجعت املجاميع القصصية التي صدرت له  10

 (.)قصص 2019الشجرة العمياء  11

 :ورواية*

 .2012أوراق الرماد " -1

 (2012إىل  1977األدب العريب يف إقليم أبركان من  ببليوغرافيا) :وكتاب يف الببليوغرافيا

كام ترمجت بعض قصصه إىل الفرنسية واإلسبانية واإلنجليزية والرتكية. يكتب املقالة والدراسة 

   ***                                                                 .األدبية
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 كاحلةم أمحد األديب الكابتن وائل-47

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/وائل-مكاحلة.jpg
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 )األردن(

، ولدت وأعيش يف 29/10/1979من مواليد  وائل أمحد موسى مكاحله.. أردين اجلنسية،*

متزوج ويل  بوظيفة خمطط سفن، 2004أعمل يف رشكة ميناء العقبة للحاويات منذ  مدينة العقبة،

 يبيا،ل -حصلت عىل شهاديت الثانوية من ثانوية صالح الدين األيويب يف بنغازي  إبن وابنتان،

 ..أدرس النقل البحري يف جامعة البلقاء التطبيقية ومل أكمل دراستي بعد

 ..مؤسس يف مجعية "أيلة للثقافة والفنون"، وحاصل عىل جائزة "سواليف" حقل املقال الساخر*

 -:أعاميل الروائية

مة )    -1  )2005املنجِّ

 (2016حارس املقابر )    -2

 (2019ن )املنيّس.. التاريخ كام جيب أن يكو -3

 :قيد اإلنجاز*

 (نمر الصحراء )حتت اإلعداد    -4

 (ةحصان احلرب )حتت الرتمج    -5

*** 
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درس الثانوية بفلسطْي ، حاصل عىل دبلوم \ كاتب فلسطيني من قرية خربثا بني حارث / رام اهلل

يوس يف اللغة العربية وآداهبا من وحاصل عىل البكالور لعربية بعامن ،يف املحاسبة من الكلية ا

 وبدأ يف الامجستري ومل يكمله. جامعة حممد اخلامس بالرباط /املغرب

 ود الرسدي يف الرواية الفلسطينية.له كتاب السارد واملرس-

 ثريات وخاصة الرواية الفلسطينية .ناقد أديب مهتم بالرسديات والن-

وبحث نقدي وثقت يف الدواوين واملجموعات القصصية يف   دراسة 50كثر من صدرت له ا-

  .غرب الوطن العريب ورشقه

بة واإللكرتونية وصدرت له جمموعة من الدراسات النقدية املوثقة يف الصحف واملجالت املكتو-

  ومنها آفاق حرة.

*** 
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 )األردن(

احلالة االجتامعية:  األردنية  اجلنسية: 1978-7-1تاريخ امليالد :  السيايدة،هلل  سامهر عبدا

 األردن -بكالوريوس إدارة أعامل جامعة مؤتة . .كاتبة روائية وسياسية ساخرة،  متزوجة

  :روايتْي أصدرت*

   امرأة اخلريفرواية -

  .ورواية وُقتلُت مرتْي-

 (.رسائل مل تصل)  ورواية  (هيدة امرأةتن)وبصدد إصدار جمموعة قصصية بعنوان 

 يف مرشوع أوراق صحفية لصحافة املوبايل   2019أفضل مقال صحفي عام جائزة نلت -

*** 
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 د. جبرار َماجد البَهاديلالناقد .-50

 )العراق(

دباء عضو احّتاد األُ .الّصفة األدبّية : ناقد أديب .م 1964  ميسان -املكان وتاريخ امليالد : العراق 

 .ة التحرير ملجلة )ميشانيون( امليسانيةالعراق. وعضو يف هيئ-اب يف ميسان والكتّ 

 : الّتحصيل العلمي والدرايس احلايل

 دكتوراه يف الّلغة العربّية وآداهبا-

 .القاهرة ، مرص-جامعة عْي شمس  -ختّرج يف كلّية اآلداب 

 ..لتخّصص الدقيق :النقد األديب احلديث-

معهد البحوث والدراسات العربية يف -جامعة الدول العربية  -ألدب والّلغة ماجستري يف ا-

 . القاهرة

 .التخّصص الدقيق علم الّلغة

 .العمل احلايل : أعمل تدريسيا يف حقل التعليم األكاديمي والثانوي يف العراق

 :النتاجات العلمية األدبية النقدّية*

 .بْي )الرتاث واملعارصة(، دراسة نقدية دّيةُجهوُد الدكتور عيل َجواد الّطاهر النق -1-

 .يف حقيل الّلغة واألدب ) شعر ُحسْي َمردان )دراسة أسلوبية -2

اموي، -3  مجاليات اخلطاب الشعري وجتّليات أساليبه يف شعر حييى السر
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 .كتيب يف النقد  اجّتاهات الفكر النقدي عند الدكتور عيل جواد الّطاهر. -4-

ملجموعة كثرية من الدراسات القراءات النقدية يف الشعر والرّسد، واألدب مقاالت صحفية - -5

واللغة عىل صفحات الصحف واملجالت العراقية والعربية واملواقع الشبكية املتخّصصة بالثقافة 

  .واألدب

 .دراسة نقدية لديوان )تيّممي برمادي(. خمطوطة حتت اليد لغرض الطبع-*

*** 
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 )سوريا(

 الدولة: سورية\مهند امحد سالم صوان 

شهادة دراسات عليا باحث بعلم  \مدرس جماز لغة عربية \مدرس جماز رياضيات :الشهادات

كتب الشعر والقصة القصرية والرواية إضافة للنص املرسحي و أ/االخرتاع والتطوير /ماجستري

 املرسحية (أرشقت ( تأليفًا وإخراجًا وأنا مدير لفرقة

 :األعامل املرسحية*

 مرسحية شامية \مرسحية امللك السعيد \مرسحية بكتب اسمك يابالدي \مرسحية وحدك ياوطن

مرسحية  \مرسحية تكهربنا \مرسحية فيتامْي واو \مرسحية دولة من ورق \حىلمرسحية بكرة أ

 .سورية قطعة من اجلنة

 :االصدارات*

قويل أحبك مثلام  \جمموعة شعرية -مجيلة انت \شعرية  جمموعة -جمموعة شعرية بعنوان البداية

صدقاء صغار جمموعة أ \طفالجمموعة اصدقاء صغار جدا لأل \جمموعة حازم لالطفال \تتصّورين

أغنية  جمموعتان بعنوان مفاتيح اللغة العربية \جمموعتان بعنوان مفاتيح الرياضيات \  )اغانٍ (

 /زة /مسلسل تلفزيوين األغنيات من تأليفيفستق ولو \(.اغنية للمقاومة)األقحوان 

جمموعة  -جمموعة رسالة إىل وطني - / طفال /جودي وورد: جمموعة قصصية لألقيد اإلصدار*

 جمموعة /الفدائي الصغري/ قيد اإلصدار -/حكايا البنفسج / شعرية قيد االصدار
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 :األعامل الروائية*

 .رواية ظالل-

حبيبي/ ويتم التحضري حاليا لتحويلها ملسلسل تلفزيوين إن   رواية /ماذا فعلت أهيا األمحق..-

 .شاء اهلل

 ./وهي قيد التأليف حاليا 48رواية /السجْي -

*** 
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 األديب سعد عبدالله الغريبي -52

 )السعودية(

 اململكة العربية السعودية -الرياض  - سعد عبد اهلل الغريبي : كاتب وشاعر سعودي

 جامعة  -التطبيقي يف جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقْي هبا  ماجستري يف علم اللغة

 .بتقدير جيد جدا 1985اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض 

  بتقدير ممتاز مع  1974جامعة أم القرى  -بكالوريوس يف اللغة العربية وآداهبا والرتبية

 .مرتبة الرشف األوىل

 1974ة واإلرشاف الرتبوي يف وزارة الرتبية )عمل يف التدريس واإلدارة املدرسي-

(، ثم يف املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني مرشفا عاما لامدة اللغة العربية 1993

 )1997 -1993ومديرا إلدارة األبحاث واملناهج )

 :مؤلفاته املطبوعة*

 :يف اللغة العربية*

مكتبة الطالب اجلامعي بمكة  –لراشدين األصوات العربية وتدريسها لغري الناطقْي هبا من ا -1

 .1985املكرمة 

مقررات اللغة العربية للمعاهد الثانوية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني  -2

 1999-1997مؤلف مشارك  -باململكة العربية السعودية )تسعة مقررات( 
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 :يف األدب*

سة لسرية أيب ذؤيب اهلذيل من خالل شعره درا –شاعر هذيل واملتحدث الرسمي باسم القبيلة -

 .1994الرياض 

 2012جدة \مالمح من حياة عدد من الشعراء عىل مر العصور  -لكل شاعر حكاية -

 2020القاهرة  -قراءات يف أعامل املبدعْي  -نزهة يف شواطئ اإلبداع -

 :الدواوين الشعرية*

 2012جدة  -مداد من غيوم -

 2013جدة  -أيقونة شعري -

 2014بريوت  -شمس تأذرن بالرحيل  -

جمموعة قصائد ترمجها لإلنجليزية الشاعر واملرتجم نزار رسطاوي صدرت عن  -الغصن الندي -

 2014رابطة الكتاب األردنيْي 

 2016الرياض  -كأن شيئا مل يكن -

 2018القاهرة  -سيسأل الليل عنها -

 :يف اخلواطر*

 2013القاهرة  -حديث الشفق -

 2019نادي أهبا األديب –توقيعات معارصة  –د طعم الور-

 :يف أدب الرحلة*
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 2014بريوت والدار البيضاء  -من سحر املرشق وفن املغرب -

 .2017نادي األحساء األديب  –بكالوريوس تربية يمنية -

 () معد للطبع -أدب رحلة  -متعة األبصار يف بالد البحار واألهنار -

 )عد للطبع)م -سرية مدينة  -شلة امللحق -

 :يف الرواية

 2015القاهرة  -أحجار يف قارعة الطريق -

 2019 الرياض  -وطن احلب -

*** 
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 )ليبيا(

اجلبل األخرض،  –املرج  1968أبريل  6  تاريخ ومكان امليالد: .حممد مفتاح الزروق الكرايت

 .ليبيا

 -يدرس الدكتوراه عن بعد حاليا يف الكتابة اإلبداعية يف جامعة بريتشام التعليم: .اإلقامة: بنغازي

متحصل عىل الامجستري يف اإلدارة اهلندسية من أكاديمية الدراسات  .2018إسبانيا، منذ عام 

والبكالوريوس يف هندسة الكمبيوتر من األكاديمية اهلندسية بتاجوراء،  2007العليا ببنغازي 

يز من مدرسة لندن لالقتصاد يف جمال اإلدارة احلكومية والقيادة والتغيري ، كام أج1991طرابلس 

ومتحصل عىل الشهادة العاملية يف اللغة اإلنجليزية من األكاديمية الربيطانية للغات  2009عام 

 .1997عام 

ع اخلربة الوظيفية: عمل ألكثر من ثالثْي عاما يف اجليش وقطاع النفط ثم الكهرباء كام عمل يف قطا

 .اإلعالم باملكتب التنفيذي، ويف جماالت التغيري الثقايف واإلدارة الثقافية

 :السرية األدبية

بدأ الكتابة يف فرتة الدراسة وشارك يف عدة مسابقات فكرية وثقافية، وبدأ الكتابة يف الصحف  -

 .1994عام 

 .ص القصريةكتب املقالة الرياضية يف أوىل إسهاماته الصحفية كام نرش عددا من القص -

 .(وجهان يف الصقيع)أصدر أول جمموعة قصصية بعنوان  2007عام  -
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 :أهم منشوراته*

بائع ) -(كيس األدلة) -(روح ورحيان) -(ناصية االنتظار )-(وجهان يف الصقيع)يف القصة: *

 .(املناديل

 .(سلسلة العزف عىل أوتار الوجع)يف الرسد الواقعي: *

 .(نساء كلية توريليل) -(جزيرة األمريات) -(عماء بْي األصاب)يف الرواية: *

*** 

 

 

 

 

 

 

 األستاذ الدكتور وليد جاسم الزبيدي-54
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 )العراق(

قضاء  -العنوان: العراق ـ حمافظة بابل .م1956بابل/  -التولد/ العراق، وليد جاسم الزبيدي

ب/ عضو احتاد عضو احتاد األدباء والكّتاب يف العراق. / عضو رابطة األدباء العر .املحاويل

خريج اجلامعة املستنرصية/ كلية اإلدارة واالقتصاد  -املؤرخْي العرب/ التحصيل الدرايس: 

قسم اللغة -جامعة بابل/ كلية الرتبية–بكالوريوس لغة عربية .م1977/ 1976للعام الدرايس 

ماجستري حتقيق خمطوطات عربية/ جامعة الدول .م2000/ 1999العربية للعام الدرايس 

جامعة –دكتوراه تراث فكري .م2005/2006للعام الدرايس  -ربية/ معهد التاريخ العريبالع

التخصص الدقيق: أدب  .م2008/2009للعام الدرايس  –الدول العربية/ معهد التاريخ العريب 

 .عبايس

 

 1 اإلصدارات:*

 .م1995 -ديوان خرافة املرايا-1

 .م1998 -ديوان حىص االنتظار -2

 .م2010خطوطة سنة املإلسالم ذات النثر والنظام/ دراسة وحتقيق كتاب مجهرة ا -3

 .م2010كتاب )ذاكرة املكان( دراسة اجتامعية  -4

 .م2011ديوان حماريت/ دار كنوز املعرفة/ األردن سنة  -5
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 .م2012األردن  -كتاب نقدي) أوراق ورأي( -6

 .م2013كتاب )حممد مهدي البصري مؤرخًا( دمشق سنة  -7

 .م2014القاهرة سنة  -)تغريدات نخلة( ديوان -8

 .م2015بريوت سنة  -كتاب نقدي )فانتازيا النص يف كتابات وفاء عبد الرزاق(  -9

 .م2015دراسة وحتقيق خمطوطة سنة  –كتاب )كاممة الزهر وفريدة الدهر(  -10

 .م2017ديوان )أيقونات عىل مكتب الذاكرة( سنة  -11

 .م2017رة / سنة ديوان )مرايا الورد( القاه -12

دراسة يف كتاب ديوان الشعر  -دراسة نقدية )الظاهرة األدونيسية بْي األصالة وآفاق احلداثة-13

 .م2018( -العريب

 .2019القاهرة، (  ديوان ) أناشيد الّرائي-14

 

  :الكتب املشرتكة*

 .م2015-ايران -مجعه: د. سعد احلّداد -كتاب )احلُسْي( يف الشعر احليل-1

يف الشعر احليل املعارص( مجعه: أ.د. أسعد حممد عيل النّجار، بابل،  -ع-)االمام احلسنكتاب-2

 .م2017

للباحث:  -حياته ومساراته الرتبوية والثقافية(-كتاب) االستاذ الدكتور صباح نوري املرزوك-3

 .م2013حممود كريم املوسوي، 
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 .م2016 كتاب )صباح احللة( ، مجعه: د. عامر صباح املرزوك،احللة،-4

الكتاب الشعري ملهرجان )ميزوبوتاميا( العاملي، يف مجهورية رصبيا، مجعه: االعالمي والشاعر -5

 .م2019املغرتب: صباح الزبيدي، 

 .م2019الكتاب األديب العاملي )لكي ال ننسى(  -6

 .م2019ديوان ) جنائن معّلقة( بغداد،  -7

 .م2019العرب، كتاب) شهريار يف بغداد( ملجموعة من األدباء  -8

ديوان شعري مشرتك/ عىل ُخطى الثائرين/ جمموعة شعراء مؤسسة فرسان عمود الشعر  -9

 .م2019بغداد -الثقافية

ديوان شعري)مرايا وطن( / مشرتك/ نصوص وقصائد بابلية إلنتفاضة ترشين/ شعراء  -10

 .م2019 -العراق

 

 :كتب حتت الطبع*

 .هـ(، دراسة وحتقيق1033 )تكتاب غزل املحبْي، للشيخ مرعي املقديس-

 .ديوان شعر-

 .، للشيخ مرعي املقديس، دراسة وحتقيق  كتاب الرشاكسة-

 ة:الرتمجـــــــــــ*
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 -الرصبية-االسبانية -األلامنية -الفرنسية -متت ترمجة قصائدي اىل اللغات: االنكليزية -

 .الكردية -األمازيغية

*** 
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 اوياألديب العريب حاج صحر-55

 )اجلزائر( 

 28/01/1965العريب حاج صحراوي 

 سطيف اجلزائرشاعر روائي

 والفيسبوك و نال جوائز.  كاتب نرش كثريا من األعامل يف اجلرائد و املواقع االلكرتونية ،

  :مؤلفاته املطبوعة واملنشورة*

 .رواية )أحالم الغد(.)عبدالله ومدينة جحا الثعلبي-

ابل أيار/وهج الظهرية/قبسات من آللئ املطر/فلوات الصمت و دواوين شعرية:)شوق إىل سن-

 (... املجاهرة/نبضات ألناي/أنا اجلزائر جزائر التحدي

*** 
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 الشاعر حيان أمحد حسن-56

 )سوريا(

ولد يف بيئة أدبية والده الشاعر السوري أمحد عيل حسن أحد  15/١١/1952مواليد  حيان حسن

 .سوريْي منتصف القرن الاميضابرز الشعراء الكالسيكيْي ال

 كتب الشعر يف سن مبكر متأثرا بام متوفر لديه من مكتبة غنية متنوعة من مفتنيات والده

 نرش بعض كتاباته بالصحف املحلية وشارك بالعديد من االمسيات والنشاطات الثقافية

ح العريب ومقاالت نشط يف جمال املقالة الصحفية لفرتة ونرش مقاالت ادبية فنية حول بدايات املرس

 عن اعالم الغناء العريب يف القرنْي الثامن عرش والتاسع عرش

 /احرتف كتابة الشعر الغنائي /املحكي

 جمموعتْي شعريتْي باللغة الدارجة املحكية 2010و2000وأصدر بْي عامي *

 /مها /ضحك وبكي/و /حكي متل الشعر

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/حيان-حسن.jpg


 دليل آفاق حرة         لألدباء والكتاب العرب

ــــاإلصدار الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2021ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

113 
 

يف سوريا منتصف امللحنيْي واملطربْي كتب الكثري من النصوص الغنائية حلنها وغناها امهي*

 ،وما يزال يتابع نشاطه بكتابة النصوص الغنائية والشعراملحكي، الاميضسبعينات القرن 

حداث التي عانى منها الشعب السوري مل يصدر اي جمموعات شعرية جديدة كانت وبظروف األ

وكتاب يضم ، (كيشعر حم)وديوان  (ديوان شعري لقصائد نثرية وتفعيلة) للطبعحتت معدة 

عالم املرسح والغناء يف مرص ولبنان وسوريا يف فية ذات طابع أديب وفني ألجموعة مقاالت صح

دب ياملحكية للشعر هو نمط من أنامط األ يعترب الكتابة باللهجات، بدايات القرن التاسع عرش

 الشعبي

دب من تذوقى أرقى فنون األ، وكتاباته باللغة األم التي تربى عىل عشقها واليؤثر عىل اهتامماته

 .  خالهلا

*** 
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 د. سمري العمريالشاعر . -57

 مقيم يف السويد( –)فلسطْي 

 شاعر ومفكر فلسطينيى ورئيس االحتاد العاملي لإلبداع الفكري واألديب. *

مؤسس ورئيس  --مؤسس ورئيس رابطة الواحة الثقافية ومدير عـام ملتقاها عىل الشابكـة. *

 ة منصة اإلبداع العريب وجملة واحة اإلبداع الثقافية. إدار

نرش له قصائد  --أصدر ديواين "كف وإزميل" و"رشفة الوجدان" ودواوين إلكرتونية أخرى *

 عدة يف جمموعات أصدرهتا مؤسسات ثقافية وأكاديميـة. 

ف يف عدة استضي --نرش له مقاالت ومواضيع أدبيـة وفكريـة يف عــدة صحف عربية وأجنبية. *

استضيف يف قنوات تلفازية وإذاعية  --قنوات تلفازية وإذاعية عربية بربامج أدبيــة وثقافيــة. 

 سويدية بربامج ثقافيـة وسياسية. 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/دكتور-سمير-العمري.jpg
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 قام بطبع عدة إصدارات أدبية مشرتكة لشعراء وأدباء من أعضاء الرابطة. *

هرجانات اجلامهريية، وله نشاط شارك يف العديد من األمسيات الشعرية واللقاءات الثقافية وامل*

 .ثقايف بارز يف الشابكة

 

*** 
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 سعداألديبة سالفة فتحي األ -58

 )األردن(

 التحصيل الدرايس بكالوريوس دراما تلفزيونية - اجلنسية أردنية١٩٦٦مواليد بغداد العراق 

 مرسحية  خمرجة - املهنة معلمة يف مدارس االحتاد العقبة -احلالة االجتامعية متزوجة

 .العنوان األردن العقبة 

 :االصدارات *

 رواية وَغادرَتني-

 رواية وماذا بعد-

 حتت الطبع ( روايةوقالت) -

 :إصدارات إلكرتونية*

 وجمموعة قصص قصرية \هلوسات\ يوميات عشق بغدادي \حوت من صفيح  رواية

*** 
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 نادية بوغرارةالشاعرة  -59

 )املغرب(

وإجازة يف  -حاصلة عىل إجازة يف العلوم القانونية -ة وجدة رشق املغربمن مواليد مدين

 مهتمة بالشعر والنثر -الدراسات العربية

 :*املجموعات الشعرية الصادرة

 2014زمان الوصل-

 2015احللم النواس-

 :األضمومات املشرتكة*

 2001ديوان فلسطْي يف الضمري اإلسالمي .نادي الفكر اإلسالمي الرباط -

 2012وان قبس من أرواحهم أكاديمية الفينيق األردن دي-
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 2013ديوان قصائد الثالثْي الشارقة -

 2016ديوان عيالن الكردي مؤسسة البابطْي الكويت-

 2016ديوان شعر لألطفال القدس جنتنا. مؤسسة القدس الدولية بريوت-

 2018امنيا أل  ديوان املنهل الصايف ألعذب القوايف.منتدى األندلس لألدب العريب-

 2019الثقايف العريب تركيا  ديوان العرب.امللتقى-

  

*** 
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 عبدالوهاب بن منصوراألديب   -60

 )اجلزائر(

 .كاتب وروائي وسيناريست/اجلزائر-

 .عضو جلنة قراءة صندوق تنمية الفن السينامئي وتقنياته وصناعته )وزارة الثقافة اجلزائرية-

 .2017و 2016رئيس اجلمهورية السنوية ألدب الشباب )فرع الرواية، عضو جلنة حتكيم جائزة-

 .عضو جلنة حتكيم جائزة حممد ديب-

 (.مكان امليالد: جبالة )تلمسان/اجلزائر 28/02/1964تاريخ امليالد: 

  :العنوان 

 174ص.ب: 

 13600 –ندرومة 

 773622677( 0) 213اهلاتف )حممول(: 

673100058+ 
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 :الكتب املنشورة

 .2008 –اجلزائر  2، طبعة 1994 -وهران1جمموعة قصصية، ط –يف ضيافة إبليس  -(1

:  3، طبعة 2011: 2، طبعة 2001 –احتاد الكتاب اجلزائريْي  –رواية  -قضاة الرشف -(2

 الفرنسية مرتمجة إىل  2013

ب باألد  مقاطع منها إىل األلامنية ملعهد غوتة للتعريف (،وترمجت أنجيال تشورسنيق2002)-

 .2003اجلزائري احلديث 

 2012،مرتمجة إىل الفرنسية2012 -2، طبعة 2006–رواية  –فصوص التيه  -(3

 .2016 -رواية–احلّي السفيّل  -4

 :السينام*

 .2011سيناريو ونّص وتعليق الفيلم الوثائقي: الشيخ قدور بن عشور الزرهوين  -

 .2013"  سيناريو الفيلم الوثائقي " عقل دون ضمري -

 .2013"الفيلم الوثائقي " سكوت، إننا نعّذب"    سيناريو ونّص وتعليق  -

  

 :املرسح*

 .2012 -رسحية ممثلة "منْي جاي، وين رايح؟"تلمسانم-

 .2016 -تلمسان" مرسحية ممثلة: "سالّك الواحلْي -
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 :اجلوائز*

 .. احللمبقصة: بصامت.. املدينة. 1991جائزة اجلاحظية للقصة )اجلائزة األوىل( سنة -1

 .بقصة: يف ضيافة إبليس 1993جائزة الرشوق العريب )اجلائزة األوىل( سنة -2

هتنئة من فخامة رئيس اجلمهورية"عبدالعزيز بوتفليقة" عن سيناريو الفيلم الوثائقي "الشيخ -3

 .2011قدور بن عاشور الزرهوين"، 

 .2013/06/08ي للفنان،تكريم من مديرية الثقافة لوالية تلمسان بمناسبةاليوم الوطن  -4

*** 
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 سامل عىل العباراألديب  -61

 )ليبيا(

يكتب  –درس احلقوق بجامعة بنغازى قاص وناقد وإعالمى  - م 1958مواليد بنغازى عام 

 –القصة القصرية والدراسات النقدية والربامج اإلذاعية 

                                                                                           -صدر له الكتب التالية * 

                                                                                 (جتليات مهرة عربية ) قصص قصرية -1

 منشورات ضدالدولة ) قصص قصرية (                            – 2

 ة (                                                                                          خدجيار ) قصص قصري -3

 اللعبة ) قصص قصرية ترمجت للغة الفرنسية (                                                – 4

                                                               مالمح البطل ىف القصة الليبية القصرية )دراسة(                      – 5

 مقاالت ىف الرتاث  ) دراسة (                                                             – 6

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/سالم-على-العبار.png
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                     خرين (                                                    األدب ) دراسات نقدية مع كتاب آدراسات ىف – 7

 لغة اجلسد ) دراسات ىف النقد مع كتاب عرب (      - 8

 عىل هامش املتن )رؤى فلسفية ( – 9

تناول كتاباته العديد من النقاد العرب واألجانب من بينهم الفرنسى ) ادجار ويرب ( ونجيب   -

يا وترمجت بعض حمفوظ  وغريهم من النقاد من تونس واملغرب والعراق وسوريا ومرص وليب

 قصصه للغة الكردية

 مثل ليبيا ىف عديد املهرجانات الثقافية ىف العراق ومرص واملغرب وفرنسا -

كتب العديد من الربامج اإلذاعية أشهرها برنامج مايكتبه املستمعون الذى اكتشف من خالله  -

 لليبيةعديد املواهب األدبية التى تشكل حاليا حضورا بارزا ىف الساحة الثقافية ا

م ومازالت تصدر حتى اآلن وبتمويل ذايت من  1996أسس صحيفة أخبار بنغازى عام  -

 الصحيفة نفسها

 1979من مؤسسى احتاد كتاب ليبيا فرع بنغازى عام -

 ترأس رابطة الكتاب الليبيْي-

 .ترأس حترير جملة الثقافة العربية وجملة الفصول األربعة-

 .حف واملجالت العربية والليبيةبالص  انتاجه القصىص واألديبنرش-

*** 
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 حممد اخلالديالشاعر والروائي 

 )تونس(

 شاعر وروائي ومرتجم تونيس. 

  حيث حصل عىل اإلجازة يف اللغة العربية  1983و  1972أقام يف بغداد بْي سنتي

 .وآداهبا من جامعة بغداد وعىل الامجستري يف االختصاص نفسه من اجلامعة املستنرصية

  ًّرا ومرتمجا يف جملة "رأي بغداد" الناطقة باللغة الفرنسية ثم مديًرا هلاعمل حمر. 

  ويف بغداد أصدر وهو لاّم يزل طالًبا جمموعتْي شعريتْي: "قراءة األسفار املحرتقة" عام

 .1978و"كل الذين جييئون حيملون اسمي عام  1974

  2017-2012بيت الشعر )مدير. 

 

 صدر له:  

  :يف الشعر

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/محمد-الخالدي.jpg
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 1974سفار املحرتقة / بغداد قراءة األ. 

  1978كل الذين جييئون حيملون إسمي / بغداد. 

  1997املرائي واملراقي / تونس. 

  1999سيدة البيت العايل / تونس. 

  2001مباهج / تونس. 

  2003وطن الشاعر / تونس. 

  2005من يدل الغريب / تونس. 

  2007قصائد الشبيه / تونس. 

  2009ديوان مدينة األنقاض / تونس. 

  2012أطوار من سرية الشبيه / تونس. 

  2016مرائيه ومراقيه /  –الّرافل يف أسامئه. 

  :يف الرسد 

  2006تونس  –ما جتلوه الذاكرة ما ال يمحوه النسيان / سرية. 

  2008تونس  –الرواية  –سيدة البيت العايل. 

  2011رحلة السالك إىل املقام األسمى وما جاوره من ممالك. 

  2013احلفيدة. 

  2017 –املالمية / بريوت. 
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  2018 –األوتاد / بريوت. 

  :يف الرتمجة

  2006ليبيا  –الديمقراطية ما بعد الشمولية / طرابلس. 

  2008قصائد الشبق املعطر / تونس. 

  2010عظام احلبار / أبوظبي. 

  2012التنْي املجنح: نصوص طاوية / تونس. 

 :يف الدراسات

 .2015ؤية مغايرة ر –اإلبداع والتجربة الروحية 

  

*** 
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 األديبة هناء حممد راشد

  )اليمن(

  .خرجية آداب علم نفس 5/5/1976  األسم هناء حممد راشد مواليد

 صدر يل*

 .2018ديوان بعنوان ) الوقت صفر ( صنعاء عام -

 . 2019وديوان بعنوان ) إىل آخره ( صنعاء عام -

 . 2017يسمنت الثقافية بصنعاء عام شاركت يف القاء بعض من قصائدي يف مؤسسة ب-

 .يف صنعاء 2018ي القصة آل مقه بعد صدوره عام دتم مناقشة ديواين األويل )الوقت صفر (يف نا

، وواحة الفكر واليمن   تم نرش بعض نصويص يف جمالت عربية إلكرتونية منها العريب اليوم

  .  دايركت

  

*** 
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 األديب حممود عيسى موسى

 )األردن(

املؤهل/ حاصل عىل إجازة يف الصيدلة والكيمياء الصيدلية من  \ مود عيسى عبدالرمحن موسىحم

 م 1976كلية الصيدلة جامعة دمشق 

 1980م إىل  1976ممثل طبي لرشكة بوهرنجرانجلهايم األلامنية يف السعودية من  -اخلربة 

 م إىل اآلن 1980الصيديل املسؤول يف صيدلية الشامل يف إربد من -

   مدرس علوم األدوية والصيدالنيات والعقاقريالطبية والسموم وتاريخ الصيدلة وترشيعات-

الكليات اآلتية: كلية الرازي،كلية ابن خلدون،كلية حوارة،كلية بنات  الصيدلة وآداهبا يف     

 م1990م إىل  1982إربد،ومعهد املهن الطبية من 

 بد لعدة دوراترئيس فرع رابطة الكتاب األردنيْي بمحافظة إر-

 رئيس فرقة مرسح الفن لعدة دورات-     

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/محمود-عيسى-موسى.jpg
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 رئيس ومؤسس غالريي "رواق احلصن" للفنون والثقافة لعدة دورات-     

 م 2007م إىل  2005رئيس حترير جملة أوراق -     

 م 2007م إىل  2005رئيس حترير نرشة رابطتنا -    

 /العضوية   

 عضو رابطة الكتاب األردنيْي-    

 عضو احتاد الكتاب العرب-    

 عضو رابطة الفنانْي التشكيليْي األردنيْي-   

 عضو نقابة الصيادلة األردنيْي-  

 م 2004م إىل  2002عضو سابق يف هيئة حتريرجملة عامن من - 

 م 2005م إىل  2002عضوهيئة حترير جملة أوراق من -

  2005م إىل  2002كتاب األردنيْي من عضو اهليئة اإلدارية وأمْي الشؤون الداخلية يف رابطة ال-

م  2005عضو اهليئة اإلدارية وأمْي الشؤون الثقافية واإلعالم يف رابطة الكتاب األردنيْي من -

 م 2007إىل 

 : املنشورات يف جماالت الرواية والنقد التشكييل واملرسحي*

 م 1995 رواية "حنتش بنتش " إصدارات اللجنة الشعبية األردنية لدعم االنتفاضة-

 م 2001رواية " أسطورة ليلو وحتن " إصدارات أمانة عامن الكربى -

 م 2001رواية " مكاتيب النارنج " بريوت،-
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 م 2006رواية " بيضة العقرب/ السرية الرسطانية بريوت،-

 م 2009رواية "الشمرب " إصدارات وزارة الثقافة،عامن،-

 م 1980كتاب "الفنان حممد مريش" سرية ونقد تشكييل، -

 م 1995كتاب "هاملت املعاكس " قراءات يف املرسح، إصدارات وزارة الثقافة،عامن،-

  م 2009رواية الشمرب "سلسلة إصدارات التفرغ اإلبداعي،وزارة الثقافة األردن -

م من وزارة الثقافة عن املرشوع  2007حائز عىل إجازة التفرغ اإلبداعي الثقايف األردين دورة -

 ""الشمرب اإلبداعي رواية

*** 
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 األديب والباحث يونس الشلبي

 )سوريا(

شاركت يف العديد من املؤمترات يف سوريا والدول  .أديب وباحث املهندس يونس الشلبي

 .العربية

 :لدي كتابات*

 .الرتبية العامة يف املجتمعات العربية واإلسالمية .١

 .االقتصاد اإلسالمي بْي النص واملصلحة .٢

 : كتب وعناوين قيد االنجاز. منها عدة* 

 .أسباب استمرار التخلف يف املجتمعات العربية-

 ..دروس من تاريخ الشعوب -

 . وغريها.. تاريخ التكفري -
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 يوسف حممد عيسى الفسفوسالشاعر 

 )األردن(

 ودبلوم الرتبية  املؤهل : بكالوريوس اللغة االنجليزية شاعر ومؤلف،  -يوسف حممد الفسفوس 

 : يعمل يف جمال التدريب والتطوير اللغوي والتنمية البرشية العمل

  :الثقايف النشاط* 

أمْي رس نادي  \عضو احتاد املؤرخْي للقبائل واالنساب\عضو احتاد الكتاب واألدباء األردنيْي-

ؤسس صالون سميح عضو وم \أرسة القلم الثقايف يف الزرقاء يف النصف الثاين من السبعينات

 عضو منتدى شعراء بالد الشام يف السعودية \عضو جتمع األدب واالبداع \ديباأل الرشيف

 .عضو نادي التوستامسرتز للخطابة الدولية -

 :نشطة األدبية*املؤلفات واأل 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/يوسف-الفسفوس.png


 دليل آفاق حرة         لألدباء والكتاب العرب

ــــاإلصدار الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2021ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

133 
 

                    السعودية 1995ديوان شعر بعنوان )قصائد للحب واملوت(،صدر عام  -

 للطبعديوانان شعريان خمطوطان جاهزان  - 

 خمطوطة  مذكرات حفار القبور)قصص قصرية( -

 (.تغريبة الفارس املهاجر )مرسحية شعرية - 

 نرش العديد من قصائده يف الصحف السعودية-

 ردن والسعوديةاألندية األدبية والثقافية يف األمشاركات شعرية عديدة يف   

 :مؤلفاته االنجليزية املطبوعة*

 اللغة االنجليزية وأفعاهلاكتاب املرجع الشامل يف قواعد 

 نجليزيةكتاب عن اختبارات قواعد اللغة اإل -

 نجليزيةكتاب عن اختبارات املفردات اإل -

 م1997حائز عىل جائزة نادي الطائف األديب الشعرية عام  -

 2007درع نادي املنطقة الرشقية األديب يف الدمام اململكة العربية السعودية عام  -

 دبيةالتقدير من األندية األ العديد من شهادات-

*** 
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 الشاعر عيل الدليمي

 مقيم يف السويد( -)العراق

عضو االحتاد  شاعر عراقي مقيم يف السويد --اسم الشهرة عيل الدليمي  عيل حممد عباس

 .السويدي للكتاب بصفة شاعر قسم اللغة العربية

  :األدبية صداراتاإل*

 يف بغداد االصدار 2014ياسيد الكلامت _1

 االصدار يف بغداد 2014باردة االعصاب _2

 مجهورية مرص العربية 2015عرشها الاميس _3

 بغداد 2016قوافل األمل _4

 بغداد 2017مل يأذن الشوق _5

 بغداد 2018التوقدي نار اجلفا _6

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/علي-محمد-عباس.jpg


 دليل آفاق حرة         لألدباء والكتاب العرب

ــــاإلصدار الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2021ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

135 
 

شاركت يف مهرجانات ثقافية ، مجيع الكتب متوزعة يف مكتبات بغداد وكذلك يف مكتبات السويد

لقاءات يف تلفزيون العراق وكذلك التلفزيون السويد لرشح ، رية داخل السويد وخارجهاكث

 دباء السويدي تقديرا لام قدمته منىل هدايا وتكريم خاص من احتاد األصلت عح، املسرية الشعرية

نشاطات وقراءات شعرية يف املحافل االدبية يف السويد من خالل الدعوات واالمسيات الشعرية 

 .وروبايف أ مقابالت يف االذاعة اخلاصة باملغرتبْي العربوكذلك 

*** 
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 خالد حممد عمران املغريب

 )ليبيا(

 .ميالديرة 1969بنغازي عاَم   ِمنن مواليِد مدينةِ  (خالد حممد عمران املغريب )ليبيا

 سياسيةحاصٌل عىل دبلوم دراسات ُعليا يف العلوِم ال شارَك يف العديِد من املحافل

 2011-2008عمَل مستشاًرا ثقافيًّا باملؤسسِة العامِة للثقافة 

 2003 1998ترأَس وحدَة النشاِط الثقايف جامعة قاريونس بنغازي 

 2016-2015رئيُس قسِم األخبار والشؤون السياسية بقناِة ليبيا الرسمية 

 2011-2007كرتوين لرئيُس حتريِر موقع جليانه اال

م يب( و )متسع فسيح للضيقصدر له من الشعر )أُ   .(هتر

*** 
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 املغريببودوارة   يق ابريكدّ الصِّ  األديب 

 (ليبيا)

 .م 1963مواليد .رئيس حترير جملة الليبي الثقافية\.استاذ جامعي يف ختصص التاريخ القديم

. جامعة عمر املختار. 1988بكالوريوس زراعة / ختصص اقتصاد زراعي . : ـ املؤهل العلمي

 .. جامعة عمر املختار. ليبيا2007ماجستري آداب / ختصص التاريخ القديم . . ياليب

 .. جامعة بنها ـ مرص2015ــ دكتوراه يف التاريخ القديم . 

اجلبل   بجامعة السيد حممد بن عيل السنويس ـ البيضاء ــ  استاذ التاريخ القديم : احلالية  ـ الوظيفة

 . األخرض / ليبيا

 .شورةاملن  املؤلفات*

 .1998ـ شجرة املطر / جمموعة قصصية . 1

 .2000بنغازي. \ـ آهلة األعذار / جمموعة قصصية 2

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/بريك-بودوارة.jpg
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 2001ـ حُيكى أن .. / جمموعة قصصية.بنغازي. 3

 .2003ـ البحث عن السيدة ج / نصوص. طرابلس. 4

 .2006ـ منساد / رواية . بنغازي . 5

 .2004ـ ميم / نصوص . بنغازي. 6

 .2015لنسبي / مقاالت عن السياسة واملجتمع. القاهرة ـ موسوعة اجلهل ا7

 .2012ـ أساطري الزمن الرديء / قصص. طرابلس. 8

 .ـ دكتاتورية الوجع / قراءات يف الشعر الشعبي الليبي . اجلزء األول9

  :املخطوطات*

 .ـ املرأة يف إقليم قورينائية يف العرصين اإلغريقي والروماين./ كتاب تارخيي1

 .ن والطقوس اجلنائزية يف قورينا يف العرصين اإلغريقي والروماين./ كتاب تارخييـ املداف2

 .ـ قبل امليالد / رواية3

 .ـ الكائنات / رواية4

 .ـ أول عباس / رواية5

 .ـ سرية بني هالل ./ دراسة6

 .ـ كتاب احلجر / نصوص7

 .ـ أساطري أم اجلراد األوىل / قصص8

 .خيال علمي. جمموعة قصصية.  7000ـ املواطن 9
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 . ـ دكتاتورية الوجع / قراءات يف الشعر الشعبي الليبي10

  :أوراق بحثية

 . ـ حقوق ومكانة املرأة يف بالد الرافدين ومرص من واقع القوانْي والنصوص الدينية1

بْي املواصفات الشكلية واإلحياءات والطقوس   ـ لغز املرأة يف النقوش والرسوم احلجرية2

 .  نموذجاً .أكاكوس والتاسييل

 . ـ الفينيقيون .. مسألة التاريخ املستورد3

 .ـ املرأة الليبية يف قورينا وسؤال اهلوية4

 .خلدون وحقائق ما قبل التاريخ  ـ األصول األوىل لسكان املغرب القديم .. بْي روايات ابن5

 .ـ القبائل الليبية ومرص القديمة ..عالقة عالمات االستفهام الكربى6

  :اجلوائز*

  عن النص  2010جائزة أحسن نص مرسحي يف ليبيا املقدمة من قناة الشبابية عام

 .املرسحي : صبايا اوالد اهالل

  جائزة السعفة الذهبية اجلزائرية عن العمل املرسحي صبايا اوالد هالل بعد عرضه يف

 .2012اجلزائر عام 

*** 
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 األديب عمر عبد الدايم 

 )ليبيا(

 .ميالديرة 1964َمواليِد مدينِة سبها / ليبيا عاَم  ِمنن  \عمر عبد الدائم

حاصٌل عىل بكالوريوس يف اهلندسة من األكاديمية العسكرية للهندسة اجلوية برساييفو  --

  .حتصل عىل درجة الامجستري يف القانون اجلنائي من جامعة طرابلس غسالفيا،يو

والعربية، منها: الشمس، ميادين، الكلمة،  نرشت أعاملُه الشعرية يف عدٍد من املجالِت املحليةِ  --

 . فسانيا، ليبيا اجلديدة، الثقافة العربية، وجملة أهنار الكويتية وغريها

  .كام نرشت أعامله الشعرية يف عدد من املواقع االلكرتونية --

 .رئيُس منتدى ألوان الثقايف --

 . عضو مؤسس وعضو جملس إدارة منظمة آفاق الثقافية --

 .يف أمسياٍت ومهرجاناٍت شعريٍة كثرية يف عدة مدن داخل ليبيا شارك --

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/عمرعبد-الدايم.jpg


 دليل آفاق حرة         لألدباء والكتاب العرب

ــــاإلصدار الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2021ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

141 
 

 له ثالث جمموعات شعرية هي:*

  2014يسكنني (  )-

 2018قبضة حلم ( طرابلس  )-

 2020بذار الروح( )-

 .ةترجم ديوان "قبضة من حلم" للغة الفرنسي-

*** 
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 أمنة حممد عيل األوجيلاألديبة 

 )ليبيا(

 1984من جامعة قاريونس عام  حاصلة عىل ليسانس أداب لغة انجليزية1960غازي. مواليد: بن

  بنغازي عام  بمكتب التفتيش الرتبوي  ومفتشة تربوية.عملت كمعلمة باملدارس الثانوية

2006. 

سامهت يف تدريب طالبات  .2020تقاعدي هذا العام يونيو  كموجهة عىل املدارس الثانوية. حتى

تم تكليفي بوضع امتحان الثانوية العامة  التابعة جلامعة قاريونس لعدة سنوات لمْيكلية اعداد املع

   .وقصيدة النثر شاعرة:اكتب الشعر احلر .2007اللغة االنجليزية لعام  لشعبة

 ديوان شعري  يلصدر *

  2020صدر يف يناير  .."عنوانه "ناسكة

 *** 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/أمنة-أوجلي.jpg
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 األديب مفتاح املعامري

 )ليبيا(

 

 .انقطع عن مواصلة الدراسة النظامية 1971  .1956يوليو  16ولد يف بنغازي  اّمريمفتاح الع ·

 .توّطدت قرابته باملكتبة، كقارئ شغوف لألدب حتديدا 1972 ·

 .صدر له أكثر من عرشين مؤلفا توزعت عناوينها بْي الشعر والرسد واملقاربات النقدية ·

 . يرا لسريتهغالبا ما ترصد جتربته يف الكتابة بوصفها تدو ·

 .2012حتّصل عىل جائزة الدولة التشجيعية يف الشعر، وجائزة جملة )أركنو( لإلبداع  2010 ·

  :األعامل املنشورة*

  – 1992 -طرابلس /ليبيا  -شعر  -قيامة الرمل  -1

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/مفتاح-العماري.jpg
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  1993 -ليامسول / قربص  -شعر  -كتاب املقامات  -2

  1993 -ن بريوت / لبنا -شعر  -رجل بأرسه يميش وحيدا  -3

  1996 -طرابلس/ ليبيا  -نقد أديب  -فعل القراءة والتأويل  -4

  1996 -ليبيا  -شعر  -منازل الريح والشوارد واألوتاد  -5

  1996 -ليبيا  -مرسحية  -تأليف مشرتك بمعية الكاتب جماهد البوسيفي  -السور  -6

  2000 -طرابلس /ليبيا  -شعر  -ديك اجلن الطرابليس  - 7

  2000 -ليبيا  -شعر  -رحلة الشنفرى  - 8

  2003 -طرابلس ليبيا  -شعر  -جنازة باذخة  - 9

  2004 -بنغازي /ليبيا  -شعر  -مشية اآلرس  - 10

 سلسلة جملة فضاءات - 2006 -طرابلس ليبيا  -يف النقد األديب  -عتبة لنثر العامل  - 11

  2006/2007 -طرابلس ليبيا  -رسد  -مفاتيح الكنز  - 12

  2006/2007 -طرابلس ليبيا  -شعر  -السلطانة  - 13

  2006/2007 -طرابلس ليبيا -سرية شعرية  -نثر الغائب  - 14

  2006/2007 -طرابلس ليبيا  -مرسحية  -برج العقرب  - 15

  2008 -ليبيا  -نصوص  -نثر املستيقظ  - 16

  2008 -ليبيا  -شعر  -فسيفسائي  - 17

  2008 -طرابلس ليبيا -مقاالت يف األدب واحلياة  -هناية العامل فن العزلة ،  - 18
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  2013حياة الظل . نصوص .  -19

  2013مدونة النثر الليبي . شعر .  -20

  2015ثكنات . شعر . نرش الكرتوين .  -21

  :له حتت الطبع*

 . حتطيب سكان الريح / شعر ·

 .تقطري العزلة/ نصوص ·

*** 
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 لؤي محزة عباسلدكتور األديب ا

 )العراق(

 2002التحصيل الدرايس : دكتوراه آداب/ جامعة البرصة  1965ـ التولد : العراق/ البرصة 

 عن اطروحته:رسد األمثال، التشكيل الرسدي يف كتب األمثال العربية

يل، فن التشك عن رسالته: تداخل الفنون يف القصة العربية القصرية يف العراق1996ـ ماجستري،  

 : عمل يف املجال الثقايف واإلعالمي\السينام

 كلية آداب جامعة البرصة  قسم اللغة العربيةـ–ـ إدارة حترير جملة )أطراس ( 

 ـ حترير جملة )اآلداب( الصادرة عن كلية اآلداب، جامعة البرصة

 ــ حترير جملة )مسارات( العراقية

 ـ حترير جملة )الكوفة( الدولية املحّكمة

 يس حترير جريدة )املنارة( الصادرة يف البرصةـ نائب ر

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/لؤي-عباس.jpg
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 .ـ يكتب القصة القصرية والرواية والنقد األديب وقصة الطفل

 )ـ ترمجت بعض قصصه لإلنكليزية ونرشت يف جملة )بانيبال

 2010ترمجة جمموعته )إغامض العينْي( إىل االنكليزية بتوقيع ياسمْي حنوش لندن 

 : حاصل عىل عدد من اجلوائز*

 1993ـ 1992   ئزة جملة )األقالم( العراقية للقصة القصرية للعامْي:ـ جا

 2002ـ جائزة قصة الطفل، االمارات العربية املتحدة 

 2010ـ جائزة موقع كيكا للقصة القصرية 

 2009ـ جائزة االبداع القصيص، بغداد 

 2017 )عن جمموعة )اغامض العينْي2010 ـ جائزة الرتمجة

 :أ ـ الدراسات

 2017العراق  2ط 2003األمثال، إحتاد الكتاب العرب، دمشق ـ رسد 

 2008ـ سلوان الرسد، بغداد 

 2009ـ املكان العراقي/ جدل الكتابة والتجربة، بريوت 

 2017العراق  2ط 2010ـ بالغة التزوير، فاعلية اخلرب يف الرسد العريب القديم، بريوت 

 2014ـ الكتابة، انقاذ اللغة من الغرق، 

 2019العراق و 2ط 2017إىل جوار الكتب، بريوت  ـ النوم

 2018البرصة  3ـ كتاب املراحيض، ط
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 :ب ـ القصص القصرية

 1997عاّمن ، ـ عىل دراجة يف الليل، قصص

 2000ـ العبيـد، كتاب قصيص، عاّمن 

 2008لندن و 2، ط 2003ـ مالعبة اخليــــول، طفوالت قصصية، بغداد

 2009ـ إغامض العينْي، قصص، عاّمن 

 2015ـ حامل املظلة، قصص، 

 2017ـ قرب شجرة عالية، عاّمن 

 2019ـ مرويات الذئب، خياالت قصصية، العراق 

 :ج ـ الروايات

 ـ حقائق احلياة الصغرية، حتت الطبع

 2011ـ مدينة الصور، 

 2010    ـ صداقة النمر، القاهرة

 2005ـ الفريسة، رواية، بغداد 

 :د، كتب األطفال

 2003ه، أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة ـ دّرة امليا

 2010ـ النهر يف الغرفة، لندن 

 2017ـ غزال سمّية، البرصة 
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***  

 

 

 (لؤي نوايا )حممد ابراهيمالقاص 

 )سوريا(

من مدينة محص، َدرَس املُحاسبة يف األُردن َوَعمَل هبا يف بعض  1981قاص سوري ولد عام 

 .حاليًا يف َمدينة اخلَرطوم األقطار العربية، ُمتزوج وُيقيم

 :مؤلفاته*

 " ،القاهرة – 2017أن متيش عىل يديك" قصص قصرية وقصرية جدًا. 

 " ،اخلرطوم -2018عىل حْي وطن" قصص قصرية جدًا. 

 " ،اخلرطوم – 2019ذاكرة معدن" قصص قصرية جدًا. 

 "جملة اللغة االنجليزية وُنرشت يف أن تقاد من اخللف" قصص قصرية جدًا ُترمجت اىل 

 ضمن أنطولوجيا 2020قصة خيال لعام  126أمريكية، وتمر اختيارها من أفضل 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/محمد-نوايا.jpg
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 :قيد الطباعة والنرش*

 "أطفال آليون" قصص قصرية. 

 " ثورة األحجار" قصص قصرية جداً  -قصص الشطرنج. 

*** 
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 القاص حسْي بن حممد الغامدي

 )السعودية(

 العمل مدرب \سعودي  اجلنسية \حلالة االجتامعية متزوجا حسْي بن حممد ال صبح الغامدي

 00966505641879رقم اهلاتف اجلوال \

ماجستري كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، علم اجتامع، جامعة امللك عبد  :املؤهــــــــالت العلميـــــة

صحافة  بكالوريوس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، بدأت يف االعالم قسم .العزيز، جدة

 .وخترجت من قسم اللغة العربية

 صدر يل*

 .2019جمموعة نصوص إبداعية بعنوان: مدينة ليس عليها صالة. عام -

نرشت عددا من القصص، والقراءات النقدية إلنتاجات أدبية يف عدد من الصحف الورقية 

 .وااللكرتونية

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/حسين-الغامدي.jpg
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*** 

 

 

 حممد إقبال حرباألديب 

 )لبنان(

رئيس املكتب اإلقليمي يف  \اخصائي برصيات -املهنة: متقاعد\اصق -روائي حممد إقبال حرب

 –مشارك أكاديمي .منظمة املتوسط لتنمية الثقافات -لبنان واملنسق العام للهيئة التنفيذية الثقافية 

 أكاديمية األدب احلديث لكتّاب أمريكا الالتينية واملكسيك

عضو مؤسس .  1204اب مرص رقم عضو احتاد كت.1023عضو احتاد الكتاب اللبنانيْي رقم 

 .عضو مؤسس يف املنتدى األديب اللبناين.2017تونس آب  -جلمعية املرسح العريب اجلامعي

عضو مؤسس يف رابطة اإلبداع من أجل السالم يف لبنانعضو فخري بمجلس إدارة صحيفة الوطن 

 .مرص -العريب األسبوعية الوطنية الشاملة

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/محمد-اقبال.jpg
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روايتْي يل  \الرعاية الصحية من جامعة أتالنتا ية يف إدارةبكالوريوس العلوم الصح:التعليم

 وثالث جمموعات قصصية وديوان شعر ترمجت منه بعض املختارات إىل اإلنكليزية واإليطالية

 :مؤلفات

 2016طبعة ثانية  -2010احلقيقة )رواية(  -1

 2012موت شاعرة )جمموعة قصصية(   -2

 2013عاشق النسيان )ديوان شعر( -3

 2014طبعة ثانية  –2013رواية   –ترقد الغاوية هنا  -4

 2015إنكليزي  -ديوان شعر/ مقتطفات من ديوان عاشق النسيان عريب  -5

 2016إنكليزي. -ديوان شعر/مقتطفات إيطايل -6

 2016جمموعة قصصية  –يعيش النظام -7

 2018–جمموعة قصصية   –العميان اجلدد -8

افة ذات املنقار األسود  -9  قريباً  –رواية  –العرر

 قيد اإلصدار–رواية  –امللعون املقدس -10

 2017جائزة اإلبداع _ جائزة ناجي نعامن األدبية عن كتاب احلقيقة آب حصلت عىل 

*** 
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 صربي يوسفاألديب 

 )سوريا(

ويديِّْي.1956مواليد سورّية ــ الاملكّية / ديريك  *  .عضو احّتاد الكتّاب واألدباء السُّ

راسات الفلسفيّة واالجتامعيّة/ شعبة علم االجتامع عام خّريج  *  .1987جامعة دمشق، قسم الدِّ

سم يف احللقة االبتدائّية واإلعدادّية  * خريج جامعة ستوكهومل قسم الفنون، اخلاص بتدريس الرر

 .2012عام 

م عامًا، يف إعداديات وثانويرات الاملكّية، ثمر عرب ا 13شتغل يف سلِك الّتعليم ا* ملسافات بعد أن قدر

باب، مضّحيًا باألهل واألصدقاء  استقالته من الّتعليم، واضعًا يف االعتبار عبور البحار والضر

اٍت جديدة لإلبداع أس بحثًا عن أبجدير  .ومسقط الرر

عرّية والقصصيّة والكتب الترالية  *  :أصدر املجموعات الشِّ

وح" جمموعة قصصيّ  1  .1997ة، ستوكهومل ـ "احرتاق حاّفات الرُّ

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/صبري-يوسف.jpg
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ويدّية ـ ستوكهومل  2  .ترمجة الكاتب نفسه 98ـ "روحي رشاٌع مسافر"، شعر، بالعربّية والسُّ

 1999ـ "حصار األطفال .. قباحات آخر زمان!" ـ شعر ـ ستوكهومل  3

 2000ـ "ذاكريت مفروشة بالبكاء" ـ قصائد ـ ستوكهومل  4

الم أعمق من البحار" ـ شعر ـ ست 5  2000وكهومل ـ "السر

ويدّية ـ ستوكهومل  6  .ترمجة الكاتب نفسه 2000ـ "طقوس فرحي"، قصائد ـ بالعربّية والسُّ

وجلان" ـ شعر ـ ستوكهومل  7  2000ـ "اإلنسان ـ. األرض، جنون الصر

 2012ـ مائة لوحة تشكيليّة ومائة قصيدة، تشكيل وشعر،ستوكهومل  8

ل، نّص  9  2012مفتوح ـ ستوكهومل  ـ أنشودة احلياة ـ اجلزء األور

حيـل ـ جمموعة قصصّية، ستـوكـهومل  10  2012ـ ترتيـلة الـرر

جـمة، مـقّومـات النّهوض بتوزيع الكتاب وسيـكولوجيـا  11 عرّية، الرتر ـ شهادة يف اإلرشاقة الشِّ

 2012األدب ـ سـتـوكـهومل 

 2012ـ أنشودة احلياة ـ اجلزء الثراين، نّص مفتوح ـ ستوكهومل 12

 2012ـ أنشودة احلياة ـ اجلزء الثرالث، نّص مفتوح ـ ستوكهومل 13

 2012ـ ستوكهومل  1ـ حوار د. ليساندرو مع صربي يوسف ـ  14

وح ـ نصوص أدبّية، ستوكهومل  15  2012ـ ديـريك يا شـهقَة الرُّ

 2012ـ ستوكهومل  2ـ حوارات مع صربي يوسف حول جتربته األدبّية والفنّية ـ  16

 2012ـ ستوكهومل  3ـ حوارات مع صربي يوسف حول جتربته األدبّية والفنّّية ـ  17
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 2012ـ ستوكهولـم  1ـ مقاالت أدبّية سياسـيّة اجتـامعّية ـ  18

 2012ـ ستوكـهومل  2ـ مقاالت أدبّية سياسـيّة اجتـامعّية ـ  19

اعـر األب يو 20  2012سف سعيد ـ ستـوكهومل ـ ـ رحـلة فسيـحة يف رحـاب بنـاء القصـيدة عنـد الشر

ابع، نّص مفتوح، ستوكهومل  21  2012ـ أنشودة احلياة ـ اجلزء الرر

 2012ـ أنشودة احلياة ـ اجلزء اخلامس، نّص مفتوح، ستوكهومل  22

ادس، نّص مفتوح، ستوكهومل 23  2012ـ أنشودة احلياة ـ اجلزء السر

ابع، نّص مفتوح، س 24  2012توكهومل ـ أنشودة احلياة ـ اجلزء السر

 2012أنشودة احلياة ـ اجلزء الثرامن، نّص مفتوح، ستوكهومل -25

 2012ـ أنشودة احلياة ـ اجلزء التراسع، نّص مفتوح، ستوكهومل  26

 2013أنشودة احلياة ـ اجلزء العارش، نّص مفتوح، ستوكهومل 

 2014ـ اِستلهام نصوص من وحي لوحات تشكيلّية، ستوكهومل 28

 2014ءات الترشكيل، ستوكهومل حوار مع فضا .29

 2014مقطع شعري، ستوكهومل  .30

الم العاملي  .31  2015، ستوكهومل 1حوار حول السر

 2015قراءات حتليلّية لفضاءات شعرّية وروائّية  .32

 2015فنّان وفنرانة تشكيلّية  20قراءة لفضاءات  .33

وح، نصوص ومقاالت، ستوكهومل  .34  2015ديريك معراج حنْي الرُّ
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 2015، لوحات طافحة نحو رحاب الطُّفولة، ستوكهومل 11اجلزء  أنشودة احلياة، .35

 2015، ابتهاالت بوح الّروح، ستوكهومل 12أنشودة احلياة، اجلزء  .36

 2015جتلِّيات يف رحاب الّذات ــ رواية، ستوكهومل  .37

اكرة ــ رواية، ستوكهومل  .38 لة يف الذر  2015قهقهات متأصِّ

 2015توكهومل إلقاء القبض عيل حارس الّرأس ـ رواية، س .39

سلامن    أنشودة احلياة بأجزائها العرشة ـ املجّلد األّول ـ صدر باللُّغة اإلنكليزّية، ترمجة  .40

 2015كريمون عن دار صايف للرتمجة والنرّش والتروزيع، واشنطن 

 2015خيبات متناثرة فوق تثاؤبات هذا الّزمان، ومضات شعرّية  .41

الم العاملي، ستوكهومل  .42  2015، 2حوار حول السر

 2016املوسيقى جتلِّيات بوح الّروح، نصوص ــ ستوكهومل  .43

 2016العّلوكة والطرّبكات، قصص قصرية ــ ستوكهومل  .44

 2016خمتارات من أربع جماميع قصصّية ـ ستوكهومل  .45

 2016، جتّليات ِمن وهِج االنبهار، ستوكهومل 14أنشودة احلياة، اجلزء  .46

 2016ة عىل قارعة املتاهات، ستوكهومل ، أحالم مرشوخ16أنشودة احلياة، اجلزء  .47

الم عبدالله، وشوشات شاعرّية مضّمخة بالواقعّية واالنطباعّية،  .48 لوحات الترشكييل عبدالسر

 2016حوار وتقديم صربي يوسف 

الم العاملي  .49  2016، ستوكهومل 3حوار حول السر
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 2016حوار نارين عمر، سمر وعر، غفران حّداد مع صربي يوسف  .50

الم )جمّلة السر  .51 (، إعداد 1الم الّدولية تكّرم فريوز / شهادات يف أيقونة الغناء ورسولة السر

 2016وتقديم ومشاركة، ستوكهومل 

الم أعمق من البحار باللُّغة اإليطاليّة، ترمجة وتقديم د. أسامء غريب  .52  .2017ديوان السر

 2017كتاب: صباح اخلري، نصوص أدبّية، عن دار نرشي ــ ستوكهومل   .53

ات، ألف سؤال وسؤال، اجلزء األول ــ ستوكهومل حو .54  2017ار مع الذر

ات، ألف سؤال وسؤال، اجلزء الّثاين ــ ستوكهومل  .55  2017حوار مع الذر

ات، ألف سؤال وسؤال، اجلزء الّثالث، دار نرشي ــ ستوكهومل  .56  2017حوار مع الذر

ات، ألف سؤال وسؤال، اجلزء الّرابع، ــ ستوكهومل .57  2017 حوار مع الذر

ات، ألف سؤال وسؤال، اجلزء اخلامس، ــ ستوكهومل  .58  2017حوار مع الذر

ات، ألف سؤال وسؤال، اجلزء الّسادس ــ ستوكهومل  .59  2017حوار مع الذر

إرشاقات، حوار موّسع أجراه معي الكاتب والباحث صبحي دّقوري، دار صربي يوسف  .60

2017 

ات، ألف سؤال وسؤال، اجلزء الّسا .61  2018بع ــ ستوكهومل حوار مع الذر

ات، ألف سؤال وسؤال، اجلزء الّثامن، ــ ستوكهومل  .62  2018حوار مع الذر

 2018مفاجآت مدهشة للغاية، جمموعة قصصّية، ستوكهومل  .63

 2018هدهدات عشقّية، جمموعة قصصّية،  ستوكهومل  .64
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كتور عبداألحد برصوم،  .65  2018نصوص تأبينّية، حدادًا عىل روِح النّحات الدُّ

 2018ملئة سؤال وجواب، مع األديبة والنّاقدة واملرتمجة د. أسامء غريب رحلة ا .66

الم ) .67 ولّية تكّرم فريوز / شهادات يف أيقونة الغناء ورسولة السر الم الدر (، إعداد 2جمّلة السر

 .2019، و 2018وتقديم ومشاركة، ستوكهومل 

ل، القاهرة  .68  2019مخس جمموعات قصصّية: املجّلد األور

ات، ألف سؤال وسؤال، اجلزء الّتاسع، ستوكهومل حوار مع ا .69  2019لذر

 2019حوار مع الّذات، ألف سؤال وسؤال، اجلزء العارش، ستوكهومل  .70

ِم إىل األلامس، مئة سؤال وجواب  .71 وحيّمن الَفحن الِم الرُّ ، حوار وتقديم صربي 2رحلُة السر

 .2019يوسف مع د. أسامء غريب

 2019،  1جتلِّيات اخليال  .72

ي .73  2020 \2ات اخليال جتلِّ

 2020رحلة طّيبة يف جتّلِيات أسامء غريب: قراءة وانطباع وحتليل  .74

الم العاملي، اجلزء الّرابع ، ستوكهومل  .75  2020حوار حول السر

وِح، ستوكهومل  .76  2020أنشودة احلياة، اجلزء الّسابع عرش، احرتاق بريوت هو احرتاُق منارِة الرُّ

 2020،نوتردام .. أواٍه ما هذا االشتعال؟! أنشودة احلياة، اجلزء الّثامن عرش .77

 2020أنشودة احلياة، اجلزء التراسع عرش، من حيرق احلنطة، حيرق احلياة!  .78

 2020أنشودة احلياة ـ اجلزء العرشون، هل كورونا نذيُر شؤٍم، أم قحٌط يف إنسانّية اإلنسان؟!  .79
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 2020قيادة العامل إىل الوئام اإلنساين مقااًل حول كيفّية  30كيَف نقوُد الكوَن إىل برِّ األمان؟!  .80

 2020 ،اقيد اإلصدار قريب-3جتلِّيات اخليال  .81

 :دراسات نقدّية وحتليليّة عن جتربته األدبيّة والترشكيليّة

الم: َمـنن ُهـَو وكيـَف َيتكّون؟ جتـربـة صربي يوسـف اإلبـداعّية أنـمـوذجـًا، بالعربيّة 1 ــ إنساُن السر

 .2016د. أسامء غريب، إيطاليا  واإليــطـالّية،

سف، د. حمّمد صابر عبيد، العراق، جدُل الّذاكرة واملتخّيل، مقاربة يف رسدّيات صربي يو .2

 .2016األردن 

سرتاتيجيّات النّّص املفتوح، حركّيُة الفضاء وملحمّيُة التّشكيل، د. حمّمد صابر عبيد،  .3

 العراق، 

د صابر عبيد ــ النّص األديب واهلوّية الثرقافّية: دراس .4 ة يف جتربة صربي يوسف اإلبداعّية، د. حممر

 2018األردن 

مَتثُّالُت الّسادة املالئكة الكروبيّْي يف جتربة صربي يوسف اإلبداعّية )من األدب إىل الفّن  .5

 .2018الّتشكييّل( د. أسامء غريب. العراق ـ بابل 

عرّية وأنامطها، دراسة يف نّص )أن .6 ورة الشِّ ل( لصربي تشكيل الصُّ شودة احلياة: اجلزء األور

 .يوسف، أحالم عامل هزاع

بناء الّذات وجدلّية الغرائبي والعجائبي يف جتربة صربي يوسف األدبّية، د. أسامء غريب،  .7

 .2020العراق ـ بابل 
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يعمل عىل نّص مفتوح، "أنشودة احلياة": قصيدة شعرّية ذات َنَفس ملحمي، طويلة جّدًا، تتأّلف  *

أجزاء، كل جزء )مائة صفحة( بمثابة ديوان مستقل ومرتبط بنفس الوقت مع األجزاء  من عّدة

الالّحقة، أنجَز املجّلد األّول من عرشة أجزاء ويشتغل عىل املجّلد الّثاين وأنجَز منه ثامنية أجزاء، 

زًا عىل عالقة اإلنسان م ع أخيه يتناول هذا النّص املفتوح قضايا إنسانّية وحياتّية عديدة، مركِّ

 .اإلنسان كمحور لبناء هذا النرّص 

تّم حتويل اجلزء األّول من أنشودة احلياة إىل سيناريو لفيلم سينامئي طويل من قبل املخرج  *

يناريست اليمني محيد عقبي وقّدمه كأحد حماور رسالة الامجستري يف باريس  .والسِّ

واية، ولديه اهتامم كبري يف احلوار يكتب القّصة القصرية، قصيدة النّثر، النّّص، املقال، و * الرِّ

سم والنرحت واملوسيقى راسات الترحليلّية والنّقدّية والرر  !والرّتمجة والدِّ

 .نال عّدة جوائز تكريمّية متفّرقة *

* ** 
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 محد مسكالشاعرة نادية أ

 )األردن(

 د الكتاب واألدباء األردنيْيعضو يف احتا\ الرابطة ألعربيه لألدب والثقافةاملمثله الرئيسّية يف

 فرع االنبار -عضو يف احتاد ادباء وكتاب العراق \عضو يف احتاد املؤورخيْي األردنيْي

 .عضو يف جملس الكتاب واالُدباء واملثقفْي العرب

 *اإلصدارات الشعرية:

 (أستبيحك عذراديوان )- 

 (خبزي ورساجي ديوان)-

*** 

  

  

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/ناديا-مسك.jpg
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 األديب جوتيار متر صّديق

 العراق()

 دهوك / اقليم كوردستان العراق -1972-7-14من مواليد :  جوتيار متر صديق

 .1992-1991حاصل عىل دبلوم يف اللغة العربية والعلوم االجتامعية من معهد اعداد املعلمْي-

 .2005-2004جامعة دهوك  –بكالريوس تاريخ/ كلية االداب  -

 .2010-2009جامعة دهوك  – ماجسيرت تاريخ العصور الوسطى/ كلية االداب-

 .مدرس يف وزارة الرتبية -

 .حمارض يف جامعة/ نوروز كلية االدارة واالقتصاد/ قسم الاملية واملرصفية -

 .حمارض يف جامعة دهوك / كلية االداب/ قسم الدراما -

  

 

 :صدارات*اإل

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/جوتيار-تمر.jpg
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/ الثالث عرش والرابع كتاب تارخيي بعنوان) الكورد القيمرية يف القرنْي السابع والثامن اهلجري -

 عرش امليالدي(. 

 كتاب )برش يمتهنون صناعة االهلة (  -

 كتاب )امراء يف الدولة االيوبية (  -

 كتاب )قراءات حول االرهاب(  -

 كتاب ) الربكان الذي الخيمد( قراءات يف اوضاع الرشق االوسط والقضية الكوردية -

 كتاب ) جنوب كوردستان اراء واحداث ( -

 ."ان شعر مشرتك مع الشاعرة التونسية ضحى بوترعة بعنوان " دم ميديا سقف قرطاجديو -

 .كتاب نقدي بعنوان قراءات نقدية لنصوص كردية مرتمجة من الشعر احلديث )ترمجة ونقد-

 .(ديوان شعر ) سيبل-

 جمموعة قصصية ومرسحية بعنوان ) موت اكرب من موت( -

 تنوع مصادره ) كتاب نقدي(. الدوافع الشعرية عند هلكورد قهار و-

 جمموعة قصصية بعنوان )صور من ذاكرة شاب( -

*** 
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 األديب ميادة مهنّا سليامن

 ()سوريا

يف األدب العريّب من جامعة  حاصلة عىل دبلوِم دراسات ُعليا\ميرادة مهنرا سليامن: من سورية

يف مسابقاٍت أدبيرٍة  ٍم كثريًة لفوزيوقد نلت شهاداِت تكري\ كتُب معظم األجناِس األدبيرةِ أ.دمشق

عضٌو يف االحّتاِد الّدويلِّ .يف جمموعات عربّية عديدة ولتحكيمي الكثري من املسابقات.متنّوعةٍ 

 الَعرِب 
ِ
عراء  والشُّ

ِ
ا، واخلاطرة،  لألدباء ٌة يف الومضة، والقّصة القصرية جدًّ ولدير دراساٌت نقدير

 .والّشعر، والّرواية

 يتمن مؤلرفا* 

 تبرًا للقرنفِل األمحِر( جمموعة شعرّية)-

( جمموعة شعرّية)-  عنايٌة فائقٌة للحبِّ

ا)-  .رصاٌص وقرنفٌل( جمموعة قصص قصرية جدًّ

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/ميادة-مهنا-سليمان.jpg
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 :مخس جمموعات قصصيّة مشرتكة عناوينها*

ا)نظرة من الّداخل\ عىل ضفاف الّرافَدين\سنابُل من حربٍ  ة القصرية جدًّ واملوسوعة البابلّية  (القصر

ا والومضات واملجزوءات \لكاملةا  .عامل القصص القصرية جدًّ

 :وأربع جمموعات شعريرة مشرتكة هي*

 .اجلنائن املعّلقة-

 د.شهرزاد يف بغدا-

ل من )معجم املبدعْي العرب-  .(اجلزء األور

 ()أقالم بال حدود-

*** 
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 فعبد املجيد حممد خل الكاتب

 )سوريا(

 .حاصل عىل إجازة يف احلقوق -1978سوريا عام  -حمافظة احلسكة -تولد مدنية )القامشيل -

النقد  -يكتب يف جمال )الراوية .حائز عىل شهادة معهد إعداد املدرسْي قسم )اللغة العربية -

 .(األديب

، 2010عام  -14حائز عىل جائزة الشارقة لإلبداع العريب يف اإلمارات العربية املتحدة، الدورة  -

 .(الصوت املخنوقعن روايته )

للمرة  و,2011 طبعت روايته الصوت املخنوق الطبعة األوىل يف اإلمارات العربية املتحدة عام  -

 .2019الثانية عام 

احلّب واحلرب(، إىل الالئحة القصرية ملسابقة ببلومانيا يف مرص  -ترشحت روايته )رسى كانيه -

 .2020عام 

 .(جامع قاسمو ودوار اهلالليةبعنوان )بْي  2012له كتاب مطبوع عام  -

 (.له رواية بعنوان )رسائل ال صدى لكلامهتا -
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 .(له كتاب يف النقد األديب قيد الطبع )رؤى يف الرسد -

 (.له جمموعة قصصية قيد الطبع بعنوان )طريق -

 (.له رواية قيد الطبع بعنوان )متنيت -

 0963993780696حممول:  \00963993780696واتس: 

*** 
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 األديبة واملرتمجة تغريد بو مرعي

 )لبنان(

 قامة : الربازيلاإل - تغريد بو مرعي من مواليد بلدة قب الياس _ البقاع _ لبنان

كاتبة وشاعرة  .حاصلة عىل إجازة يف القانون والعلوم السياسية. معلمة لغة عربية لغري الناطقْي هبا

نائب رئيس مجعية املرأة للثقافة واألدب . كرتونية فرع لبنانحمررة يف جملة العريب اليوم االل. وباحثة

حائزة عىل جوائز وميداليات وشهادات . مدرب تنموي يف محعية سوا للتنمية، والفنون يف الربازيل

ترمجت قصائد عديدة من اللغة العربية اىل اللغات  . تكريم من منظامت دولية من أجل السالم

اآلن بصدد . ترمجت قصائد أجنبية اىل اللغة العربية . الية واإلنكليزيةالثالث : اإلسبانية ، الربتغ

شاركت يف العديد من الندوات . ترمجة كتاب للشاعر اهلندي آزوك كومار ميرتا اىل اللغة الربتغالية

قلم التارخيي )  1000شاركت يف ديوان املبدعون العرب  . والنشاطات الثقافية العربية واألجنبية

حائزة عىل شهادات فخرية من قبل احتادات ومؤسسات عاملية يف مسابقات دولية ثقافية(.النخبة ال

 . يف إيطاليا وإسبانيا واملكسيك
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شاركت يف ديوان )أسباب اإلنتصار يف معركة احلياة( لناقد اجليل والشاعر والكاتب الكبري حممد *

 .دحروج مع نخبة من الشعراء واألدباء العرب

 . ارسات طروادةشاركت يف ديوان ف*

 )شاركت يف ديوان قيد الطبع ) األلف رباعية لشعراء النوارس*

 )يالكرتوين قيد الطبع ) شعر عامود ديوان*

 *اإلصدارات:

 كتاب )مفاتح العلوم آيايات وجتليّات(  -

 كتاب )زهرة النار(-

 *إصدارات الرتمجة:

 ترمجت كتاب )طقوس العشق( إىل اللغة الربتغالية.-

 اب )تغاريد الشوق( إىل اللغتْي اإلسبانية والربتغالية.ترمجت كت-

*** 
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 الشاعر نارص رمضان عبد احلميد

 )مرص(

 شاعر وروائي وكاتب صحفي وناقد \ 21/7/1975تولد 

 :عضويات

عضو اجلمعية املرصية  \عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية\عضو إحتاد كتاب مرص _

 ية محاة اللغة العربيةعضو مجع \للدراسات التارخيية

 : صدر له

 2009ترانيم روح : شعر  _

 2010يف املطار : رواية  _

 2012مرايا الرحيل : شعر _

 2012أوراق اخلريف : نقد  _

 2013شعر : حديث النار _
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 2014علمني احلب : نصوص أدبية  _

 2014 لن أنسحب : شعر _

  يف إقليم القاهرة الكربى وشامل الصعيدوهو الديوان الفائز بالنرش، شعر : طيفك بْي الرصاص _

 حلصولة عىل املركز األول

  2020 2ط\2017 1ط - ومضات – للحب رائحة األرق _

بتاريخ  كم تم نرش الديوان باملنتدى األسرتايل الثقايف حتت إرشاف دكتورة. أمرية عباس

3/4/2020 

 2018السيد حسن  طيوف بإرشاف اإلعالمي والشاعر  يب حرية الصياد :شعر سلسلة _

  2019 قصائد يف حب الزعيم شموخ : شعر _

 2019 قالت يل أمي : شعر _

 2019 تنمية برشية فقه احلياة _

 2006د. رفعت سيد أمحد مع  الوهابية تشوة اإلسالم باالشرتاك _

*** 
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 األديب حممد املساليت

 )ليبيا(

 

 ليبيا -.بنغازي  1949/ 12/ 29امليالد تاريخ  االسم الكامل : حممد عبد السالم املساليت

أحد األعضاء املؤسسْي الحتاد عام األدباء والكّتاب   \ْييعضو برابطة األدباء و الكّتاب الليبي 

  ليبيا عضو مؤسس لفرع احتاد األدباء والكّتاب بمدينة بنغازي منتصف السبعينيات القرن الاميض

ريايض الثقايف االجتامعي.. منتصف الستينات القرن ال ”التحدي “شارك بالنشاط املتكامل بنادي 

 . الاميض

تم تقديمه متثيالً بنادي التحدي خالل النشاط  ”عاقبة اخلمر  ”كتب أول نص أديب متثييل بعنوان  •

 1965/ 1964املتكامل عام 

 . 1968بدأ نرش أول كتاباته القصصية بصحيفة الرقيب أواخر عام  •

 .1972ثة بمسابقة القصة القصرية التي أقامتها وزارة الشباب عام حتصل عىل اجلائزة الثال •
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 شارك يف كتابة وإعداد عديد الربامج اإلذاعية الثقافية، واألدبية ومنها :ـ • 

لفرتة تزيد عن ثالثْي سنة ، يذاع خالل شهر رمضان ، اعتمد عىل  ”حكايات“كتابة برنامج  •

 . عىل الذاكرة الشعبية تأصيل املوروث احلكائي العريب ، مستنداً 

سامل “باإلذاعة املسموعة مع الكاتب الباحث األستاذ  ”امللتقى ”شارك يف إعداد برنامج  •

ومن تقديم الشاعر األستاذ املهدي اجليل خالل السنوات  ”السنويس حبيب”والشاعر ”الكبتي

 . ف( برنامج ثقايف شامل1976/ 1974)

قضايا  ”واملسامع للربنامج االجتامعي  ”الدرامي“مثييل قام بصياغة وإعداد وكتابة اخلط الت •

 . ” عز الدين بالعو“من إعداد وتقديم اإلذاعي  ”اجتامعية

عرش حلقات  ”للمسلسل املرئي لألطفال ”قام بكتابة النص واحلوار ،واملشاركة يف السيناريو •

اهلاميل صاحب الفكرة عام حممد سامل “بعنوان )سامل ( بالتعاون مع املخرج  ”من الرسوم املتحركة

2002.  

 : اإلصدارات ●

 تونس -1977الضجيج / قصص قصرية عام  -1

 . ليبيا1981للحبِّ / خواطر أدبّية . عام  -2

 ليبيا -الدوائر / قصص قصرية عام  - 3

  .2004املرأة الفرح / قصص قصرية. ليبيا عام  - 4

 .2006تفاصيل اليوم العادي / قصص قصرية ليبيا عام  - 5
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ات / اجلزء األول من كتاب احلكايات عام  - 6  . ليبيا2008ليل اجلدر

 ليبيا –2013الترامهي / قصص قصرية عام  - 7 

 ليبيا  - 2019هذيان الوجع / قصص قصرية عام  - 8 

اشتهاءات الّدم والرماد /  - 2كتاب احلكايات / ستة أجزاء .  - 1خمطوطات جاهزة للطبع :  •

 ة.قصريدائرة النفوس / قصص  - 4نحن املرايا / قصص قصرية جًدا.  - 3قصص قصرية. 

  *** 
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 األديب عدنان بشري معيتيق

 )ليبيا(

يكتب عن الفنون التشكيلية منذ اكثر من مخسة 1968عدنان بشري معيتيق مواليد مرصاتة ليبيا 

عريب والعرب اللندنية وجملة عرشة سنة يف الصحف واملجالت الليبية والعربية ومنها القدس ال

التشكيل العريب وجملة اجلرسة وجملة العريب الكويتية وصحيفة احلامهري الليبية وصحيفة الصباح 

الليبية ومواقع الكرتونية ومن امهها موقع جهة شعر وموقع جملة التشكييل وصحيفة الراي اليوم 

 وموقع الثقايف بلد الطيوب

وهناك خمطوط  ،ارب ليبية خمتارة من التشكييل الليبي املعارصعن جت "اصدر كتاب "مكامن الضوء

 جاهز للطبع عن جتارب عربية خمتارة تم نرشها كمقاالت يف صحف وجمالت عربية خمتلفة

 2013شارك يف معرض القاهري الدويل للكتاب عن الفن التشكييل الليبي 

*** 
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 نريان منعم حسْي الشبيباألديبة 

 )العراق(

أكتب الشعر العمودي والرسائل  \ بكالوريوس لغة عربية جامعة بغداد _اجلادرية العراق/بابل

 األدبية

 (.طبع يل كتاب باسم)نون وياء* 

 واآلن حتت الطباعة كتاب الرسائل األدبية )حيث أنت(مكونة من مخسْي رسالة*

كبري من منها مهرجان ))سالما ياعراق الدويل ((بمشاركة عدد ، وقد شاركت يف عدة مهرجانات

وشاركت يف عدد من األمسيات الشعرية ، ((ومهرجان ))بابل الدويل، شعراء الوطن العريب

 . منحت الكثري من الشهادات التقديرية،الدينية ووطنية

*** 
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 صالح ريانالشاعر 

 )فلسطْي(

 1963 مواليد القدسصالح ريان 

 *صدر يل:

 امنع 2014ول ديوان بعنوان ) أجنحة القوايف ( عام أ- 

  2017وصدر ديواين الثاين بعنوان ) ظالل البوح (عام -

 . ولدي ثالث دواوين مل تطبع بعد

 

*** 
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 األديب غازي إسامعيل املهر

 )األردن(

 1963املولد: فلسطْي .  اجلنسية: أردين. غازي إسامعيل املهر

 الكتب وجمموعايت الشعرية 

  ،األردن1994مبادى احلرب يف صدراالسالم. 

 األردن1996ت القمر،كلام. 

  ،األردن2001صهيل الكلامت . 

  ،األردن2008عاش الوطن، شعر لألطفال . 

  ،2012،  2011جداول املنى . 

  ،2017لكرتوين نرش إشمس الصهيل . 

 :اجلوائز واألوسمة
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  2003اجلائزة التقديرية الثانية يف مسابقة أديب عبايس لعام. 

  2010وسام املوسوعة الكربى من شبكة صدانا. 

  2015املركز األول يف جائزة الشعر احلر للرابطة العاملية لشعراء نور األدب، لعام. 

  املركز األول يف مسابقة رمضان، الشعر العمودي للرابطة العاملية لشعراء نور األدب، لعام

2018. 

  :أبرز اهليئات الثقافية املنتسب هلا

 احتاد الكتّاب واألدباء األردنيْي 

 إلسالمي العاملية رابطة األدب ا 

 :كتب ودوواين شعرية مشرتكة

  ،ضم قصيدة صربا غزة  2009ديوان هليب غزة، اجلزء الثاين ، 

  ،2019يف ظل احلرب، اجلزءان الثاين والثالث 

  ،الكويت، جمموعة قصائد حول  2018ديوان القدس، مؤسسة عبد العزيز سعود البابطْي

 قدس العروبة القدس ملجموعة من الشعراء العرب ضم قصيدة

 ،2018تراتيل الرحيل، حممد ابورصاع ، ضم قصيدة الفاجعة  

  ،ضم قصيدة الصديق 2020مهسات عربية، رابطة الكتاب العرب عىل الفيس بوك ، 

*** 
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 الشاعر حممد سامل املزوغي

 )ليبيا(

 1961مواليد مدينة بنغازي ى حممد سامل املزوغي

 :صدرت له قبل سبعة دواوين شعرية هي*

 2000ـ ماتبقى من سرية الوجد 

 2004ـ اّتساع املدى العام 

  2006ـ لقطات 

 2013ـ بعض ما خّبأ الياسمْي 

 ال وقت للكره  -

 2018العارفون سنة  -
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 2019نوستاجليا  -

 .2019حتصل عىل جائزة انتبريجيس لإلبداع الليبي يف جمال الشعر  -

 .2018ملناهضة العنف وخطاب الكراهية  حتصل عىل جائزة صوت اخلري من املنظمة الليبية -

*** 
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 األديبة وحيدة رجيمي

 )اجلزائر(

أصيلة مدينة عنابة  (.القائدة  اسم الشهرة مريا )معناه باألمازيغية  األستاذة: وحيدة رجيمي

صة أديبة .. كتبت اخلاطرة .. والنص النثري .. والشعري .. جربت أدب الرحالت .. الق اجلميلة

متحصلة عىل شهادة الليسانس حقوق .. جامعة ... عنابة 63نوفمرب 19من مواليد  .. القصرية

دبلوم دراسات عليا يف املنامجنت إدارة األعامل .. وتابعت الدراسة من خالل ..  باجي خمتار عنابة

  ..مشاركتي يف دورات تكوينية بأوربا .. جامعة سرتاسبورغ.. املدرسة العليا للمنامجنت

إطار بجامعة عنابة برتبة مستشار .. بكلية العلوم الطبية مكلفة بالدراسات مابعد التدرج و البحث 

ذكرت بمعجم  عضو احتاد الكتاب اجلزائريْي فرع عنابة.. عاما30العلمي.. مسار مهني ..يفوق 

 ..الصادر عن دار النيل و الفرات بمرص  املبدعْي العرب يف اجلزء الثاين

 

 :صدارايتإ*
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 )وحيدة و الدروب أحزاين ( شعر وخواطر.أول إصدارايت 2015صدر يل يف شهر أوت -

خواطر شعرية و نثرية و قصص قصرية يف جويلية ( عىل حبل الذاكرة) إصدار جمموعتي الثانية -

2018. 

باملتغري  (هذا أنت )بشري عجرود خواطر شعرية حتت عنوان  –ستاذ مازيغ يدر ترجم يل األ-

  . 2017ي الشاوي جانف

 . 2017 ).إبداعات نسوية مغاربية ألجل أطفال سوريا)شاركت يف كتاب -

 2018يف ديسمرب  (مشاعل جزائرية)شاركت يف كتاب -

 .2019صدر يل جمموعة قصصية "والقلب قبلته من حيب" مرص يف جانفي -

 "لاميسرتوصدر يل كتاب مشرتك مع الروائي الطيب عبادلية "رسائل بيان ووجدان بْي مريا وا-

 القاهرة  2020يف جانفي  

  شاركت هبام (رسائل بيان و وجدان)و كتاب  (،القلب قبلته من حيب )واملجموعة القصصية-

 .2020فيفري  05جانفي اىل  22بمعرض القاهرة الدويل للكتاب من 

 ..اجلديد يف الكتابة*

 التدقيق  يف مرحلة..الدموع(حب تسقيه ) أول رواية يل-

 .. (رحالة زاده القلم)دب الرحالت... كتاب عن أ-

***  
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 األديبة رحاب شنيب

 )ليبيا(

لعمل :رئيس قسم  \قاصة و شاعرة\ بك صيدلة -م 1974 –مواليد بنغازي   رحاب عثامن شنيب

 حتى األن 2014الربامج و األنشطة الثقافية بمكتب الثقافة / بنغازي من 

 حتى األن 2019لإلبداع الليبي من رئيس جملس إدارة منظمة جتمع تاناروت  -

 حتى األن 2016عضو مؤسس و نائب رئيس خمترب القصة القصرية من - 

 2020نائب رئيس حترير جملة الثقافة الليبية والتي تأسست عام  -

 حتى توقفها 2012مرشفة الصفحة الثقافية يف صحيفة األحوال الليبية من سنة  -

 2013حنى  2012ن سنة م عضو هيئة حترير صحيفة الشارع  -

  : صدر يل -

 2006   " جمموعة قصصية عن جملس الثقافة العام  الفستان األبيض-"

رة احلياة "- "  2008ديوان عن وزارة الثقافة   سكن
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 2013انكسار الضوء " جمموعة قصصية عن وزارة الثقافة - "

 2013  ديوان عن وزارة الثقافة   النزف قلقا "- " 

 2018" العامل ذبابة حطت عىل أنفها " جمموعة قصصية -

 2019جمموعة قصصية " تقول الريح: الغبار أسئلة" -

 2019  ديوان " منذ ذلك احلْي و أنا قطيع ذئاب "-

 2020شاركت ضمن كتاب مجاعي " نحن املجانْي" اخلاص بقصيدة النثر -

ت جلنة حتكيم مبادرة حقق حلمك لقصص األطفال وكان  تم اختيار قصة خريطة الكنزضمن-

 القصص تتكون من أطفال من عدة دول عربية وستصدر ضمن كتاب عن دار املفكر العريب

حتصلت عىل الرتتيب األول يف القصة القصرية والثاين يف الشعر يف مسابقة عىل مستوى جامعات  -

 2000ليبيا 

***  
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 األديبة الباحثة إيامن حممد أمْي الكيالين

 )األردن(

 . ممكاهنا : عامن4/12/1964تاريخ امليالد :  . : د. إيامن "حممد أمْي" خرض الكياليناالسم 

 00962772474484اهلاتف:\ العنوان احلايل: عامن/ أبو نصري

رئيسة قسم اللغة العربية للعام  :املسمى الوظيفي . أستاذة اللسانيات احلديثة :املسمى األكاديمي

 .أستاذ :ة األكاديميةالرتب. 2019-2018الدرايس احلايل 

 :البحوث املنشورة

 م2003(/1( ،عدد )21م) -ظواهر أسلوبية يف سورة الرمحن :البحث األول

  .انزياح احلركة اإلعرابية يف بعض األساليب النحوية :البحث الثاين

كتاب " الزيادة بْي الرتكيب والداللة يف خطب العرص األموي يف ضوء النظرية :البحث الثالث

 .م 2003دية التحويلية  التولي

 .ظاهرة اهلمزة يف قراءة ورش عن نافع ، دراسة فنولوجية :البحث الرابع 

  ..داللة ترتيب اجلملة يف خطب العرص األموي ، منهج وصفي حتلييل :البحث اخلامس
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ظاهرة املد والياء :فتحها وحذفها يف قراءة " ورش عن نافع"دراسة فنولوجية :البحث السادس

 . وصفيةحتليلية 

الريض والعباس بن األحنف ، دراسة يف ضوء األسلوبية   التقية يف شعر الرشيف:البحث السابع

 . الشعرية املقارنة

 .الريض ، دراسة يف ضوء األسلوبية الشعرية التطبيقية  داللة لغة االغرتاب يف شعر:البحث الثامن

ن نافع" ،دراسة فنولوجية حتليلية اإلدغام والتفخيم واإلمالة يف قراءة" ورش ع :البحث التاسع

 .وصفية

  .االحتجاج بلغة كنانة و هذيل يف ضوء صحيفة ايب نرص الفارايب :البحث العارش

 .أدب تزفْي ) ترقيص ( بني هاشم أوالدهم يف اجلاهلية وصدر اإلسالم :البحث احلادي عرش

 . دراسة أسلوبيةوقىض ربك.. :البحث الثاين عرش

لتهويدة بْي شاؤول تشرينخوفسكي وهند بنت عتبة : دراسة مقارنة يف ا :البحث الثالث عرش

 . املضمون الشعري وأثره

  .الرتاث يف فكر إسحاق احلسيني :البحث الرابع عرش

 . سورة اإلخالص " دراسة أسلوبية:البحث اخلامس عرش

 :البحث السادس عرش

 2012(،3(، ع )4مؤتة ، م ) -وآداهبااملجلة األردنية للغة العربية  -املعوذتان" دراسة أسلوبية "

 .م
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 واصرب نفسك ....." دراسة أسلوبية :البحث السابع عرش

 .االعتزاز باللغة العربية أساس يف تشكيل شخصية الفرد: -البحث الثامن عرش

  مالمح من الغربة السياسية يف شعر الرشيف الريض ، ضمن كتاب رحيق:البحث التاسع عرش

 .م2013املعاين

 .ظاهرة تعدد األوجه اإلعرابية ، أسباهبا وحلول مقرتحة :العرشونالبحث 

  .كتاب ثنائية النور والظالم يف سورة النور، دراسة أسلوبية داللية:البحث احلادي والعرشون

توظيف اللسانيات الصوتية والرتكيبية يف التخطيط لتعليم العربية لغة :البحث الثاين والعرشون

 .ثانية

 إن احلياة مجيلة" حلبيب الزيودي.شعرية التواري والتوازي يف قصيدة " :لعرشونالبحث الثالث وا

 

  :الكتب املطبوعة

  الزيادة بْي الرتكيب والداللة يف خطب العرص األموي يف ضوء النظرية التوليدية

 .م 2003–التحويلية 

  م2002دار وائل  –دور املعنى يف توجيه القاعدة النحوية من خالل كتب معاين القرآن. 

  م2007بدر شاكر السياب _دراسة أسلوبية لشعره . 
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  واقع تعليم اللغة العربية للناطقْي بغريها يف اململكة األردنية اهلاشمية، ضمن فريق عمل

مرشوع واقع تعليم العربية للناطقْي بغريها، اللجنة الوطنية األردنية للنهوض باللغة 

 .م2019 -هـ1440العربية ،

 :ـــــــــــــــــــزاجلوائــــــــــ

من جامعة الريموك   ميداليتان برونزيتان للتفوق العلمي بالامجستري والدكتوراه-

  م1990م،1987

جائزة التفوق العلمي يف الامجستري ساعة مهداة من جاللة املغفور له امللك حسْي بن طالل -

 .م1990

*** 
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 األديب واإلعالمي عيل السرتاوي

 )البحرين(

شاعر وكاتب واعالمي ، يرأس القسم الثقايف بجريدة اخبار اخلليج  عيل ابراهيم السرتاوي

الثقافية" يكتب  ”شاعر وكاتب من اجليل الرابع يعمل يف الصحافة \ البحرينية يف مملكة البحرين

الشعر العامي والفصيح واملقالة النقدية وقصص الطفل ، وما يتعلق بالرتاث الشعبي والنقد 

 .ايف.من مواليد اواخر اخلمسينيات من القرن الاميضالثق

ويرشف عىل حترير امللحق الثقايف جلريدة اخبار اخلليج البحرينية ، عمل يف  ”نبض  ”يكتب عامود 

حيث التحق بجريدة  2004يف جريدة االيام حتى عام  1992العديد من النوافذ الثقافية منذ 

املتخصصة يف أدب املوهبة يف جريدة “واعدون “ أرشف عىل حترير واعداد صفحة ، وامليثاق

بجريدة األيام التي  ”رؤى  ”األيام سابقًا، باإلضافة إىل قيامه بالكتابة يف صفحة الثقافة وملحق 

كتب عامود  ،1992 عمل فيها الكاتب منذ بدء الثالثة اعوام عىل تأسيس اجلريدة اي العام
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ترك الشاعر  اول فيه األدب الشعبي والرتاث ،يف جريدة األيام تن ”خزامى  ”أسبوعي باسم 

والكاتب الصحفي عيل السرتاوي جريدة امليثاق ليلتحق بجريدة الوطن ، يف القسم الثقايف الذي 

ة . بعدها أسند إليه القيام باإلرشاف عىل القسم عمل فيه ملدة ستة اعوام ، ثم تفرغ للكتابة األبداعي

 .ينيةخبار اخلليج البحرالثقايف بجريدة أ

 : اصدارات الشاعر والكاتب الصحفي*

 لبنان 1995صدر عام  ”املرايفء املتعبة  ”ديوان شعر باسم *

 لبنان 2001صدر عام  ”فضاء  ”ديوان شعر باسم  *

 2008صدر عام  ”عىل راحة قلبي  ”ديوان شعر باسم*

  2014ديوان شعر باسم " امرأة يف ضيافة القلب " صادر العام *

 2019اسم " فصول لسرية واحدة " صادر ديوان شعر ب*

 2018رة البحرين *رواية باسم " النديد " صاد

  :خمطوطات معدة للطبع*

  ديوان شعر " حينام غادرُت رس هذا املكان " فصيح-

 أربعة دواوين يف الشعر العامي-

 "جمموعة اطفال باسم " العصفور وغصن الرمان-

 كتاب عن الفن التشكييل 

 األديب وشئون ثقافية مقاالت يف النقد 
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  2006مقاالت كتبت عن عروض املرسح اخلليجي لعام 

 عامهلماخلليجي ، لقاءات وانطباعات عىل أدب البحريني والعريب ويشء من وجوه األ . 

 سم حمطات ، باألضافة إىل كتاب معنون حتت ا ربع جمموعات شعرية يف الشعر العاميوأ

 . من األدب الشعبي وهو عبارة عن مقاالت كتبت يف الشعر واالدب الشعبي

*** 
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 األديب عيل النّهام

 )البحرين(

أمْي عام مجعية األدب  \عضو ارسة االدباء والكتاب البحرينيْي\ عيل النهام شاعر وكاتب

 .يةقالم عربعضو هيئة التحرير بمجلة أ \البحرينية  سالمياإل

 

 :صدر له*

 ديوان شعر -قبلة املطر   -

 ديوان شعر -دمعة يف مقلة الغياب  -

 ديوان شعر -دهشة الناي  -

 

 :حتت الطباعة*

 ديوان شعر -توق إىل اآلية األوىل  -
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 .شعرية مشرتكة  يضا مع نخبة من الشعراء العرب باصدار سبعة دواوينشارك أ -

 ت الثقافية واألدبية خارج البحرينمّثل البحرين يف الكثري من املهرجانا-

داب ) قسم لعريب يف مهرجان مهسة للفنون واآلحصل عىل املركز الثالث عىل مستوى الوطن ا -

 .الشعر العمودي( الذي يقام كل عام يف مرص

*** 
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 األديب أمحد حممد املؤذن

 )البحرين(

  قسم أديب –ثانوية عامة  م ، خريج1973مواليد  –أمحد حممد حمسن حسن املؤذن . 

 يكتب يف الصحافة املحلية و العربية ، مهتم بالنشاط الثقايف العام . 

  :أصدر*

  البحرين –م / وزارة اإلعالم 2003قصص  –أنثى ال حتب املطر .. 

  البحرين  م 2006قصص  -من غابات األسمنت . 

  م 2009قصص /  -رجـل للبيع 

  م2013القاهرة  -دمشق   ط 3رواية /  –وقت للخراب القادم . 

  م / البحرين 2012قصص  -وجوه متورطة . 

  البحرين -م  2016شهية الرسد اخلليجي / قراءات أدبية . 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/احمد-المؤذن.jpg
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  البحرين  م2015 -قصص / أرسة األدباء و الكتاب  -الركض يف شهوة النار . 

  " م / اإلسكندرية2019رواية  –فـزاعة بوجه الريح " كاكايش . 

 م القاهــرة2020كتاب إلكرتوين /  -ول أنِت احلزن األ. 

 عضو سابق يف مجاعة " ضفاف الكلمة " 

  فاز بالعديد من اجلوائز األدبية داخل وخارج البحرين .. حمكم مشارك يف مسابقات

 . القصة القصرية التي تعدها وزارة الرتبية و التعليم

 فيلم / صرب  –م قصرية تم اختيار بعض أعامله القصصية ليتم مرسحتها أو انتاجها كأفال (

 . ( امللح / فيلم زينب / فيلم قوس قزح

  اختارت وزارة الرتبية و التعليم يف البحرين أحد نصوصه القصصية ليكون ضمن منهج

 .  م 2010املرحلة الثانوية عام  –اللغة العربية 

  ( املركز السادس ضمن الكتب  2ط  –حققت روايته البكر ) وقت للخراب القادم

 . م2013ثر مبيعًا بمعرض الشارقة الدويل للكتاب األك

  كرمته اجلمعية العربية السعودية للثقافة و الفنون كقاص خليجي و العديد من اجلهات

 . الثقافية داخل و خارج البحرين

  م لصالح النشاط التثقيفي  2009كتب قصة فيلم قصري بعنوان ) اسرتاحة يف الظل ( عام

 . يكتب النص املرسحي. يف معهد البحرين للتدريب

 *** 
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 عيل إدريس الغانمياألديب 

 )البحرين(

 مدرس متقاعد1971خريج املعهد العايل للمعلمْي بالبحرين سنة 1950اكتوبر  23من مواليد 

 "لدي ديوان "نظم األنوار يف العرتة األطهار-

 لدي ديوان حتت الطبع يف اإلبتهاالت واملناجات-

 لكرتونيًا يف خمتلف املواضيع جاهزة للطبعسجلة إلدي دواوين خمطوطة وم-

مزجت بْي الشعر ، أكتب يف العمودي والتفعيلة واحلر، وأكتب يف الشعر الفصيح والعامي

 .والصورة أو بْي الفن والشعر

*** 

  

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/علي-الغانمي.jpg
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 مصطفى اخلطيباألديب 

 )سوريا(

أكتب القصة القصرية جدًا .الياً أعمل مدرسًا يف الكويت ح، أمحل شهادة الامجستري يف اللغة العربية

 .أنظم الشعر قليالً .والومضة واملقامة األدبية

 .نلت مراكز متقدمة يف مسابقة القصة القصرية جدا والومضة عىل مستوى الوطن العريب

 .نرشت بعض قصيص يف الصحف واملجالت واملجموعات القصصية املشرتكة

 .ة جدًا والومضةأحّكم يف مسابقات القصة القصرية والقصة القصري

 ).ضحايا اخلطف خلفاً لدي جمموعة قصصية مطبوعة يف الكويت بعنوان )*

*** 
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 حممد أبو حسناألديب 

 )البحرين(

 .كاتب بحريني .. يكتب يف الشعر والقصة واملرسح واإلعالم والثقافة عامة

 "رئيس اللجنة  نائب رئيس جملس إدارة مركز كرزكان الثقايف والريايض "نادي كرزكان سابقًا

 .الثقافية باملركز

  م2008 – 2005مرشف الشاطئ األديب يف منتدى كرزكان اإللــكرتوين. 

  عضو مؤسس ملهرجان الريف املرسحي لألندية الوطنية. تقلد عدة مناصب إدارية: منها نائبًا

افية اإلرشاف عىل الشئون الثق –مقرر للجان العاملة  –العالقات العامة واإلعالم  -للرئيس 

 .باملهرجانات

  شارك يف العديد من  2012 – 2011عضو مؤسس بمرسح الريف: رئيس اللجنة الثقافية

 . األعامل الفنية والثقافية واإلعالمية إىل جانب اللجان األخرى العاملة باملرسح

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/الشاعر-والكاتب-محمد-أبو-حسن.jpg
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  1990"حمطة انتظار"  1984كتب وأخرج العديد من املرسحيات منها: مرسحية "الضمري" عام 

 1991مرسحية األطفال "رحلة للغابة"  1991املرسحية الشعرية "الرصاع"  1990يع" "الما نب

حاز عىل .2013"الدالية"  1998"الفخ"  1994"لوثة الغراباء"  1992"راجو لبس دشداشه" 

 .العديد من األوسمة والشهادات التقديرية نظري ما أنجزه من أعامل ثقافية أدبية

 :املخطوطات*

 .بالفصحى جاهزة للطباعةخمطوطة شعرية  -1

 .خمطوطة شعرية بالعامية جاهزة للطباعة -2

 .خمطوطة قصصية "ابتسامات هاربة" حتت للطباعة -3

 :املخطوطات املرسحية*

 . ال ما نبيع –خمطوطة مؤلفة من مرسحيتْي عاميتْي : الضمري  -1

 . الرصاع –خمطوطة مؤلفة من مرسحيتْي بالفصحى : رحلة للغابة  -2

***  
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 األديب رفعت سالّم

 )مرص(

 .، بقرية "منية شبْي"، حمافظة القليوبية1951امليالد: نوفمرب  \مبيبلوجرافيا رفعت سـالر

جملة  - 1977يف يوليو  -أسس  .، جملة "األديب" البريوتية1969أوىل القصائد املنشورة عام  

جملة "كتابات" األدبية،  - 1979 عام -أسس  ." الشعرية، مع جمموعة شعراء مرصيْي77"إضاءة 

 .مع بعض األدباء املرصيْي

رمجت قصائده إىل الفرنسية، واإلنجليزية، ت .1993ُمنح "جائزة كفافيس الدولية يف الشعر" عام  

 .والكرواتية، واليونانية، والرومانية، والبلغارية، واإليطالية، واألسبانية والكردية

الشعرية، عن ترمجة "أوراق العشب" )األعامل الشعرية الكاملة ُمنح "جائزة الشايب" يف الرتمجة 

 .2019لوالت ويتامن(، 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/الشاعر-رفعت-سلام.jpg
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 :األعمـال املنشـورة*

 أعامل شعرية*

 .1987وردُة الَفوََض اجلَميَلة، القاهرة -

 .1992القاهرة 1987إرشاَقات رفَعت سالرم )طبعة غري كاملة(، القاهرة -

 .2005؛ القاهرة 1996"نوافذ"، القاهرة  ؛ سلسلة1993إهنا ُتومئ يل، القاهرة -

 .1993هَكَذا ُقلُت للَهاوَية، القاهرة -

 .1998إىل النرَهار الاَميِض،القاهرة -

ا هَناَية األَرض، القاهرة -  .1999كأهنر

 .2008حَجٌر يطُفو عىَل الاَمء، دار "الدار"، القاهرة -

 .2012هكذا تكلرم الَكرَكدن، القاهرة -

ن، 2018ـَياه عىل املَياه،لندن أرعى الشِّ -  .2020؛ عامر

 .2020عىل خارصة األرض، خمتارات شعرية، القاهرة -

ن، -  .2020كرغوٍة عىَل جسِدي، خمتارات شعرية، عامر

 :دراَسـات*

عري الَعريِب، القاهرة -  .1986امَلرسح الشِّ

اث الَعَريب: نظرٌة نقديٌة منهجية، بريوت -  .2006؛ القاهرة 1990قاهرة ؛ ال1990بحًثا عن الرتُّ

عر، القاهرة -  .2010بحًثا عن الشِّ
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ـعر؟ ، القاهرة -  .2018ما الشِّ

 َترمَجـات*

 .2010؛ القاهرة 1982ُبوشكْي: الَغَجر.. وَقَصائد ُأخَرى، بريوت -

 . 1998 ؛ طبعة مزيدةالقاهرة 1985َماَياُكوڤسكي: غيمٌة يف بنطُلون.. وَقصائد أخرى،القاهرة -

 .1993؛ القاهرة والكويت 1987ُشويك: اإلبَداع الَقَصيص ِعنَد ُيوسف إدريس،القاهرة كربر-

يَطان.. وَقصائد أخرى، الشارقة -  .2007؛ القاهرة 1991لريُمونتوڤ: الشر

ة األُوىَل )خمتارات شعرية(، القاهرة -  .1997؛ دمشق 1992َيانِيس ِريتُسوس: اللرذر

ِهيبَة -  .1997)قصائد من كرواتيا(، القاهرة َهِذه اللرحَظة الرر

 .1997َيانِيس ريتُسوس: البعيــد )خمتارات شعرية شاملة(، القاهرة -

ة كَڤايف، القاهرة -  .1999جرجُيوري ُجوزَدانِيس: ِشعرير

بعنوان "لغة التمزق"(، القاهرة  -خطأً  -دراُجو شَتامبُوك: ُنجوٌم منطفئٌة عىَل املنَضدة، )صدر-

 .2007؛القاهرة 2001

 .2015؛ 2010شارل بودلري: األعامل الشعرية الكاملة،القاهرة -

 .2011اآلَخـر )خمتارات شعرية عاملية(، الكويت -أنا -

ة الَكامَلة،القاهرة - عرير  .2011ُقسَطنطِْي كَڤاِفيس: األعاَمل الشِّ

ة الَكامَلة، القاهرة - عرير  .2012آرَثر َرامبُو: األعاَمل الشِّ

 .2013ايلوڤا: يف انتظار الريح، القاهرة اكسينيا ميه-
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 .2017والت ويتامن: أوراق العشب )األعامل الشعرية الكاملة(، القاهرة -

ن،  2يانيس ريتسوس: سوناتا ضوء القمر )خمتارات شعرية شاملة(، -  .2020جزء، عامر

*** 
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 د. فهد حسْياألديب .

 )البحرين(

دب العريب احلديث .. عنوان ماجستري يف األ \جامعة قطر –تربية بكالوريوس لغة عربية و ▪

 .لبنان -بريوت  –جامعة القديس يوسف )اليسوعية(  –الرسالة: املكان يف الرواية البحرينية 

دراسات رسدية ونقدية .. عنوان األطروحة: صورة املرأة   -دكتوراه يف األدب العريب احلديث  ▪

 مرص -القاهرة  –معهد البحوث والدراسات العربية  –ية اجلديدة يف الرواية النسوية اخلليج

 فرع البحرين لتدريس بعض املقررات لامدة اللغة العربية –متعاون مع اجلامعة املفتوحة  ▪

  عضو أرسة األدباء والكتاب يف البحرين .الصفة الكتابية: ناقد يف الرسد األديب ▪

وزارة اإلعالم  –الكتاب املتميز التي تقيمها وزارة الثقافة حاصل عىل اجلائزة الثانية يف مسابقة  ▪

 .2003سابًقا / هيئة البحرين للثقافة واآلثار يف العام 

 :اإلصدارات❖ 

 .2002، 1إيقاعات الذات، بريوت، ط .1

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/الناقد-فهد-الحسين.jpg
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 .2002، 1من األدب اخلليجي )كتاب توثيقي(، األردن، ط .2

 . 2003- 1املكان يف الرواية البحرينية، البحرين، ط .3

، 1صورة املرأة يف روايات فوزية شويش السامل، البحرين، ط –افات الدخول مس .4

2006. 

 .2008، 1حوارات يف تقنية الكتابة الروائية، بريوت، ط –أمام القنديل  .5

 .2012، 1التجربة النسوية يف منطقة اخلليج العربية،بريوت، ط –بعيًدا عن الظل  .6

 .2012، 1الرواية والتلقي، البحرين، ط .7

، 1(، كتاب توثيقي، ط2010 – 2000املشهد الثقايف البحريني ) –اع األفق يف اتس .8

2013. 

 .2013، 1، البحرين، طضوءسرية  –إبراهيم محيدان  .9

 .2016، 1مرجعيات ثقافية يف الرواية اخلليجية، ط .10

 .2016، 1املرأة يف الرواية أنموذًجا، ط –الرسد اخلليجي النسوي  .11

 .2019، 1املثقف وأفق االنعتاق، دمشق، ط .12

 .2019، 1استجابة القارئ،البحرين، ط .13

 بع(.. )حتت الط2020، 1البحرين، ط تاريخ الرسد وفنونه يف البحرين، .14

 :اإلصدارات املشرتكة❖ 

 .2001، 1نص يف غابة التأويل، أرسة األدباء والكتاب، البحرين، ط .1
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دراسات ومقاالت وشهادات، دار مسعى  –نارص الظفريي، رواية الوطن والغرب  .2

 .2018، 1للنرش والتوزيع، كندا، ط

قراءة ومراجعات يف الراهن الثقايف، دار نينوى للدراسات  –الثقافة واملثقف العريب  .3

 .2018، 1والنرش والتوزيع، دمشق، ط

دراسات يف جتربة حسن السبع، دار مسعى للنرش والتوزيع، كندا،  –تتلوى كاف التشبيه  .4

 .2018، 1ط

 .2018، 1، مجعية النويدرات اخلريية، البحرين، طالنويدرات.. الاميض واحلارض .5

  

 :عنوان التواصل ❖

  0097339639363هاتف:  -

*** 
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 الباحث فاروق أمْي

 )البحرين(

الربيطانية   (  Essex  ) حاصل عىل شهادة الامجستري يف علم االجتامع من جامعة -فاروق أمْي، 

 .1979جامعة الكويت العام  ، وليسانس علم االجتامع من1986العام 

بدأ حياته الوظيفية باحثًا اجتامعيًا بوزارة العمل والشؤون االجتامعية )مملكة البحرين(، وتدّرج  -

 .2016يف السلم الوظيفي وأصبح مديرًا للعالقات العامة والدولية قبل تقاعده العام 

يف عدد من الصحف  عمل مرتمجاً .باحث بحريني يف علمي االجتامع واللغة -سرية أدبية

عضو .1989سنة، بدءًا بصحيفة األيام منذ تأسيسها يف مارس  20واملجالت البحرينية ألكثر من 

 .مجعية االجتامعيْي البحرينية، وقد توىل عدة مهام ادارية فيها

 .1983صدر له كتاب )دراسة حول واقع األرسة البحرينية(  *

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/الباحث-فاروق-مرعي.jpg
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الجتامعي يف البحرين(، مع السيدين إبراهيم العلوي شارك يف تأليف كتاب )املرأة والتغرّي ا *

 .1989وسلامن درباس، 

ترجم كتاب )ساحل القراصنة( للسري تشارلز بلغريف، باالشرتاك مع السيد مهدي عبدالله، *

2006. 

 .2019صدر له كتاب )نشوء وتطّور اللغة واللهجات العربية( يف العام *

خمتلف املجاالت االجتامعية واالقتصادية، يف عدد من نرش العديد من البحوث والدراسات يف  -

عمل ملدة سنة كاملة ككاتب عمود اسبوعي يف صحيفة  .املجالت العربية والصحف البحرينية

 .األيام

 *** 
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 حسن املوسوياألديب 

 )العراق(

عضو احتاد  \قعضو االحتاد العام لالدباء و الكتاب يف العرا..1965تولد بغداد .. شاعر و روائي

 .عضو احتاد األدباء الدويل \الصحفيْي العراقيْي

 

 :صدرت يل يف بغداد*

 قصائد هاربة جمموعة شعرية -

 خلف أسوار الطْي جمموعة شعرية -

 دموع الغيث جمموعة شعرية -

 ليلة شهرزاد األخرية جمموعة قصصية -

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/الشاعر-حسن-الموسوي.jpg
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 :يف مجهورية مرص العربيةيل صدرت *

 يةأسئلة الليل جمموعة شعر -

 سارق الغنم جمموعة قصصية -

 عرص الغياب رواية -

 ليتني مل أِفق رواية -

 رواية  مرأةرصخة من ذاكرة ا -

*** 
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 مريزا جعفر زهرياألديب 

 )البحرين(

عمل   . جمال التأليف :القصة واملرسح : أهم املرسحيات التي أنتجها وألفها للمرسح املدريس 

 1975عمل مدرسًا للغة العربية منذ عام   . ثقافية بإدارة اخلدمات الطالبيةاختصاصيَا للنشطة ال

.   جامعة البحرين – 1996دبلوم تربية عاٍل   مركز التأهيل  – 1978دبلوم التأهيل الرتبوي

متزوج وله   . بريوت العربية -1990املؤهل األكاديمي : ليسانس آداب لغة عربية   . الرتبوي

  الربيد اإللكرتوين abuzohair@hotmail.com 39627165اهلاتف :   . أوالد 5

   1953من مواليد البحرين   530126389الرقم السكاين :

الرهان )عرضت يف تلفزيون البحرين ( ومثلت عىل مرسح مدرسة  -3املرشوع  -2الرسالة  -1

يون البحرين ( ومثلت من قبل اجلي ارن واملتجر)عرضت يف تلفز -4ابن طفيل االبتدائية للبنْي . 
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 -5طالب مدرسة الفا اريب اإلعدادية للبنْي عىل مرسح مدرسة القريوان اإلعدادية للبنات . 

ما جرى للبستان )عرضت يف تلفزيون  -8سبع الليل  -7الكهف والباعة الثالثة  -6الكنز الثمْي 

 . البحرين ( ومثلت عىل مدرسة الروضة االبتدائية للبنْي

بشار والكنز ) تأليف الدكتور مصطفى السيد و إعداد مري از زهري (  -1حيات التي أعدها : املرس 

 عرضت يف تلفزيون البحرين ومثلت عىل

 األطفال والقمر -2مرسح مدرسة الروضة اإلبتدائية للبنْي . 

 مفتاح السعادة -1مرسحيات للكبار :  

 فقاليد الواحدة ال تص -4العلم نور  -3مأساة أب  -2

غصون حترتق -2أشواق ميتة .  -1قصص حتت الطبع نرشت يف الج ارئد املحلية و اخلليجية :  *

-8اللقاء الثاين .  -7عبد املجيد . -6احللم .  -5جامع العلب الفارغة . -4اجلحيم . -3. 

 . الشاحنة

خلامس من شارك يف املهرجان املرسحي للندية : املهرجان األول والثاين والثالث وال اربع وا 

  . يعد من مؤسيس مرسح نادي توبيل الثقايف والريايض خالل عمله مدي ار

 . للنتاج ورئيس جلنة املرسح والفنون يف نادي توبيل

أعد سلسلة قصصية للطفال من األدب العاملي بعنوان  . له اهتامم بكتابة القصة واملرسح 

دًا من رواد املرسح املدريس من قبل و كرم لكونه ارئ ُ .()سلسلة حكاية أول من حكى حكاية

فاز بجائزة املركز الثاين للتأليف املرسحي لو   . ( ازرة الرتبية والتعليم ) إدارة اخلدمات الطالبية
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فاز بجائزة املركز األول للتأليف   . عن مرسحية الصياد 2005ازرة الثقافة واإلعالم عام 

  . ازرة الرتبية والتعليم مخس مرات رس واملرسحي للهيئة اإلدارية والتعليمية بمدا

 أرشف عىل عدة أفالم وثائقية. 

  

*** 
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 نرص سامياألديب 

 )تونس(

 شاعر وروائي ورسام تشكييل وباحث من تونسنرص سامي : 

 :حاصل عىل اجلوائز التالية*

نرش، اإلمارات، ، برواية حكايات جابر الراعي، دار ورق لل2015جائزة الشارقة للرواية -

2014. 

 .2018، برواية الطائر البرشي، كتاب كتارا، 2017جائزة كتارا للرواية -

 :وهذا ثبت تفصييل بأعامله

 :كتب شعر*

 1996تونس. ، ذاكرة الّتساع اللغات. شعر -1

 1997، تونس.  أهنار ألعايل الضوء. شعر -2

 2001السرية. شعر.. تونس.  -3

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/نصر-سامي.png
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)كتاب شعري مصّور باالشرتاك مع الرّسام التّونيس  2006. ، تونس كتاب احلب. شعر -4

املقيم بألامنيا اهلادي العابد. تّم حتويله إىل عرض مرسحي بدعم من وزارة الثّقافة واملحافظة عىل 

 (.2008/ 2007الرتاث بعنوان "مديح البيت". وعرض يف املوسم الثقايف 

 2008. تونس. هبوط إيكاروس. شعر -5

 2008. تونس. . شعرعودة أوريف -6

 .، تونس2013أغىل ما يف قلبي الوطن، جمموعة شعرّية لألطفال والشباب،  -7

 2008عقد الياسمْي. شعر. نرش خاص باالشرتاك مع الشاعر سمري املستريي. تونس.  -8

 ))مخسون قصيدة قصرية بالعربيّة وجمموعة من القصائد بالفرنسّية

 .2012. تونس. حمدودة 1خليل األساطري. شعر. ط  عربة -9

 2017، مرص، 1سفر البوعزيزي، شعر، ط -10

  

 :روايات*

 2010اآليات األخرى. رواية. لبنان.  -12

 2014اإلمارات، . حكايات جابر الّراعي، رواية -13

 .2018الطائر البرشي، رواية، كتاب كتارا،  -14

 .2019، األردن، العطار، رواية -15
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 :مرسحيات*

 2010. تونس. خري. مرسحّية باللهجة املحّليةألالعشاء ا -16

  

 :كتب نقدية*

 .2014، األردن، األيروسوالّتاناتوس، بحث جامعي اجلسد يف شعر حممود درويش، -17

 2016املضاء واملعتم، حماوالت يف القراءة، نقد، سورية،  -18

  

*** 
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 )بال صورة(

 تسنيم حييى احلبيباألديبة 

 )الكويت(

 ابطة األدباءعضو ر

  :اإلصدارات*

 ٢٠١٠  آخر الشطآن / قصص-

 ٢٠١٤بوح الندى / جمموعة قصصية -

 ٢٠١٤سامء قريبة أعرفها / رواية -

 ٢٠١٥صداح زينب / رسد -

 ٢٠١٥بال جهات صوبك وحدك / شعر -

 أقفاص / جمموعة قصصية -

 إضاءات العتمة األخرية / جمموعة قصصية -

 ية للفتيان اخلروج من مدينة الزجاج/ روا-

 ديم احلنْي/ رواية للناشئة -
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 أمنية جديدة / رواية للناشئة -

 ٢٠١٨كلامت  ٩كتاب مشرتك بعنوان : امنحني -

كتاب مشرتك بعنوان : من حتت الرماد : نصوص منشورة مع عدد من الكتاب من الوطن - 

 ٢٠٠٧العريب 

 / الباقيات الصاحلات٢٠٢٠  أثر فراشة حقل النرجس-

 : للمراسلة

tasneem214@hotmail.com 

 

*** 
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 األديبة هدى توفيق

 )مرص(

من مواليد حمافظة بني .. اسم الشهرة: هدى توفيق..  االسم بالكامل: هدى حسن عباس توفيق

دير حترير سلسلة م .جامعة القاهرة –ليسانس اآلداب قسم اللغة اإلنجليزية  .مرص -سويف

عضو عامل باحتاد  .)كتابات جديدة( اهليئة املرصية العامة للكتاب_مرص_ القاهرة_ سابقا

 .الكتاب _مرص

 :صدر هلا

 .م2007)أنا تصري رجالً(  جمموعة قصصية  -1

 .م2007)عن عاقر وأحول(  جمموعة قصصية  -2

 .م 2008)كهف البطء(  جمموعة قصصية  -3

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/هدى-توفيق.jpg
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 .م2010ذاق الدهشة( )م جمموعة قصصية  -4

 .م2016م.طبعة ثالثة مرص 2012-م 2011) طبعة (. عام 2)بيوت بيضاء(  رواية  -5

 .م2012  جمموعة قصصية )األمنية األخرية(  -6

 .م2015(سالمتك يارايس(  جمموعة قصصية _ 7

 .م2015 (املريض العريب) ـ_ رواية 8

 .م2015 جمموعة قصصية )عدوى املرح(_9

 . م2016قصصية ) رسائل مل تعد تكتب ( متتالية  _10

 .م2016رؤى ثقافية _)مرص للقراءة واملعرفة (  _11

 .م2016قراءات إبداعية وفكرية يف القصة والرواية املرصية  _12

 .م2017جمموعة قصصية بعنوان )حذاء سيلفانا (  _13

 .م2017جمموعة قصصية بعنوان )الوجه اآلخر للوحدة (  _14

 .م2017صية بعنوان )الرقص عىل البحر( خمتارات قص _15

 .م2018كتاب )اقتحام اخللوة ( عن أ.د. الناقدالكبري )عبد املنعم تليمة (   _16

 .م2018خمتارات قصصية بعنوان)خيال عن وطن مغاير(  _17

 .م2019جمموعة قصصية بعنوان )بارقات قصصية (  _18

 .م2019رواية ) رقصة احلرية(  _19

 .م2020( _ قراءات ثقافية يف األدب العريب 1ءة )ناصية القرا _20
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  :اجلوائز*

 .( م.من جملة النرص )مرص1998جائزة القصة القصرية عن أدب احلرب عام -

 .م. عىل مستوى الوطن العربى1999جائزة القصة القصرية من أخبار األدب عام -

 .( م)مرص 2003حائزة القصة القصرية من نادى القصة عام -

ركز األول ، عن (رواية بيوت بيضاء )حتت ارشاف اهليئة العامة لقصور الثقافة_مرص جائزة امل-

 .م2012عام 

جائزة انرش اإلقليمي،عن كتاب قراءات إبداعية وفكرية يف القصة والرواية املرصية، اهليئة العامة -

 .م2016لقصور الثقافة_مرص عام 

 hudausef@gmail.com  الربيد األلكرتوين

*** 
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 إبراهيم ســنداألديب 

 )البحرين(

  .كتب وألف  •متخصص يف الكتابة لألطفال والناشـئة.  •كاتب مـن مملكة البحــرين

 العـديد من القصص واملســرحيات املوجهة لألطفال. 

  تم تكريمه مـن قبل جامعة الدول العربية يف ملتقى الرواد واملبدعْي العرب بالدوحة

وزارة  –تكريمه يف اليوم العاملي للكتاب عىل مدى دورتْي  كام تم •. 2005بقطر عام 

يسـاهم يف تقديم برامج  •. 2014 –مركز عيسى الثقايف  – 2004الرتبية والتعليم 

 .تدريبية يف جمال الكتابة اإلبداعية لألطفال وللمهتمْي بثقافة الطفل

 اجلـوائز

حائز عىل  -م . 1998 ألدب األطفال عام حائز عىل اجلائزة األوىل ملسـابقة امللكة نور احلسـْي -

حائز عىل درع  -م . 1999جائزة الشـيخة فاطمة بنت هزاع آل هنيان لقصـة الطفل العريب لعام

حائز عىل اجلائزة األوىل ملســـابقة  -م .  2000التكريم للرواد واملبدعْي من أهل املحرق لعام 

 طفلالشـــيخة فاطمة بنت هـــزاع آل هنيان لقصة ال

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/ابراهيم-سند.png
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 . م 2002العريب لعام 

حائز عىل اجلائزة  -م . 2003حائز عىل جائزة الكتاب املميز ألدب األطفال يف البحرين يف عام  -

 األوىل يف مسـابقة املؤســـــــسـة العامة للشـباب والرياضـة يف كتابة

 .م 2005يف عام  -البحرين  –قصص األطفال 

حائز عىل درع التكريم  -م.  2010 –الدوحة  –بدعْي العرب حائز عىل درع ملتقى الر رواد وامل -

 – مركز الشيخ عيسى الثقايف –بمناســــبة اليوم العاملي للكتاب 

 اإلصـدارات

 م 1984م  1983 –جمموعة قصصية -

 م 1987م  1986م  1985

 م 1988-جمموعة قصصية لألطفال -

ئزة الشــيخة فاطمة بنت هزاع آل هنيان م القصــة الفائزة بجا 1988-جمموعة قصصية لألطفال -

م القصـة الفائزة باجلائزة األوىل ملســـــابقة امللكة نور احلسْي ألدب األطفال لعام  1999لعام 

م  2002م القصة الفائزة باجلائزة األوىل ملسابقة الشيخة فاطمة بنت هزاع آل هنيان لعام  1998

قصة  2005قصة  2003م قصة  2003تتْي العربيـة واإلنجليزية بـالل –جمموعـة قصــــصــــيـة للفتيـان 

 م 2009جمموعة قصصية لألطفال  2007قصة  2007قصة  2006

 2014إبريل  23

 كتب ومسـرحيات لألطفال : أوال: كتب األطفال*
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ماذا متنرت النملة أن تكون اجلزيرة اخلرضاء لصوص األوطان مدينة أهل اخلرز ما  وطـن النخلة

 عل سـامي جيري ؟ الولد الذي قال من أنا الطيور الزرقاءالذي جي

 أمجل إحساس 10البطيخة القوية 

 الرحيل إىل اجلنوب 11

 16نجمة األماين  15ذات الريش الناعم  14اسـعد هامور يف العامل  13الزمرور الضاحك  12

 الكلمة السـحرية 17الكلمة السـحرية 

1 2 3 4 5 6 7 89 

 -م  2012من إصــــــدار دائرة الثقافة واإلعالم بالشـارقة قصـة للطفل  - م 2011قصـة للطفل -

معهد  – 2013قصة لألطفال  2013من إصـــــــدار دائرة الثقافة واإلعالم بالشـارقة قصة للطفل 

قصص  2015حكومة الشارقة  –دائرة اإلعالم  –البحرين للتنمية السياسية قصص لألطفال 

 2020 2019 2017حكومة الشارقة  –عالم دائرة اإل –لألطفال 

م مرسحية  2008م مسـرحية  2006م مسـرحية  1998م إسـكتش مسـرحي  1998 –مسـرحية 

 2013م مسـرحية لألطفال  2012لألطفال باللتتْي العـربية واإلنجليزية 

 الترتة الطائرة 19الوقت املناسـب  18

 ماذا تقول الشمس ؟ 21مـن أنا ؟  20

 أمجل مدينة 23مصباحك أشـعل  22

 العقال اهلارب 25حــلم صـتري  24
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 : ثانيا : مسـرحيات األطفال

سـعد واألشـباح يوم واحـد فقـط الطيـور الزرقاء يوم واحد فقط ســندريال البحرين  مسـرحية

 )فسيجرة( أشـعل مصباحك

 قصص تم حتويلها إىل نصوص

1 2 3 4 

5 6 

 : ثالثاً 

1 2 3 4 

 م 2007م  2006م  1988م  1985

وطن النخلة مدينة أهل اخلرز ))البقرة والفئران(( أمجل إحسـاس ))نجمة عىل األرض(( الزمرور 

 الضـاحك

 م 2010م  2008م  2005م  2004م  2003م  1997م  1996م  1993م  1985

 : كتب للكبار

 3خرين اك مع آاألمثااللشعبية يف البحرين باإلشرت 2احلرف والصناعات التقليدية يف البحرين  1

ألعاب  5عاملقة وأقزام )دراسة يف أدب الطفل البحريني(  4جتامعية أنا وأنت )جمموعة مقاالت ا

 9األسـواق الشـعبية يف البحرين  8أغاين األطفال الشـعبية  7بنادر الرتاث  6األطفال الشـعبية 

 عادات وتقاليد بحرينية
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 العنـوان

+ ( هاتف 973)  33739922لبحرين اهلاتف اجلوال : مملكة ا –مدينة احلد  50006ص . ب : 

 ebrahim_sanad@yahoo.com : + ( الربيد اإللكرتوين973)  17672800العمل : 

*** 
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 األديب صالح الدين رس اخلتم عيل

  )السودان(

 كاتب قصة قصرية وقصة. ماجستري يف القانون.. 1962أكتوبر  31للميالد ..مجهورية السودان

 لروايات:ا:  األعامل األدبية.وناقد  ورواية  قصرية جدا

  \القاهرة .عيون التامسيح \القاهرة . نريان كامنة\الرمال يافاطمة. القاهرة -

 القصص القصرية جدا :

   اخلرطوم..جمموعة كرات النار-

 النقد: الينابيع السحرية ومرسات اخليال يف أعامل أمري تاج الرس.-

 ._سياحة يف عامل عييس احللو اإلبداعي.. دار مدارات اخلرطومصهيل األوراق. -

 .القاهرة  فن الرسم بالكلامت )دراسة يف فن القصة القصرية جدا(-

*** 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/الكاتب-صلاح-الدين-سرالختم.jpg
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 عادل البعيني

 )سوريا+ لبنان(

شاعر وقاص كاتب حيمل إجازة يف ، حيمل اجلنسيتْي السورية واللبنانية "عادل نايف البعيني"

 .1988، ودبلوم تأهيل تربوي منذ عام 1977األدب العريب عام 

 :صدر له أربعة أعامل يف الشعر*

 " "2004 سوريامهٌس فوق ضفاف النور 

 " سويا2007أحالم وأشواك ، 

 سوريا2009  أوعية الذاكرة، 

  2011سوريا –النهر يقطر من فمي 

  :وكتابان يف اللغة العربية بعنوان*

 " 2003املعْي يف إعراب األدوات 
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 2004 اإلنشاء والتعبري" بريوت املعْي يف-"

 2016 سوريا \ليل املعري( إشكاالت ودالالت): كتاب نقدي بعنوان*

 2020 -سوريا\جمموعة قصصية  القرنفلة البيضاء"-"

 . "غربان ما قبل الفجر"  قيد اإلنجاز جمموعة قصصية بعنوان*

 وكتب أدبية أخرى، وجمموعتان شعريتان قيد اإلنجاز

*** 
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 مازن مجيل املنافاألديب 

 )العراق(

م منسق العاو ,للثقافة واآلداب عضو جملس اإلدارة يف املركز العراقي، شاعر وكاتب وإعالمي︎▪

 .دابيف املركز العراقي للثقافة واآل

 حمرر يف صحيفة مدار الثقافية وعضو هيئة ادارة حترير الصحيفة︎▪

 عضو احتاد الصحفيْي العراقيْي︎▪

 ادارة وكالة اإلعالم العراقي والعريب عضو هيئة︎▪

 عضو منظمة االعالميْي والصحفيْي العراقيْي املستقلة︎▪

 عضو سكرتارية الشؤون الثقافية جلريدة العراق االخبارية︎▪

 دباء الدويل فرع العراقعضو احتاد األ︎▪

 عضو جتمع الصحفيْي︎▪

 لورقيةنائب رئيس حترير جريدة وجملة سطور الشهرية الثقافية ا ︎▪
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 :املنجزات*

 صدر يل جمموعة نصوص شعرية )وجع عرب نوافذ الرماد ( ︎▪

 ديب رجب الشيخ قيد الطبعلدي جمموعة رسائل حوارية بيني وبْي األ︎▪

 لدي ثالثة خمطوطات قيد الطبع︎▪

 حمرر يف جريدة ) املدار ( الورقية مسؤول صفحة اقالم حرة ولدي عمود ثابت شهري فيها︎▪

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دليل آفاق حرة         لألدباء والكتاب العرب

ــــاإلصدار الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2021ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

234 
 

 

 

 رويدا الرفاعياألديبة 

 )سوريا(

التحصيل العلمي:حاصلة عىل إجازه من كلية اآلداب /قسم ، سورّية اجلنسيه من مواليد دمشق

 .. أكتب الشعر النثري، مشاركايت األدبية \التاريخ جامعة دمشق

 يل صدر *

 2019ديوان ))حرب الوريد(( طبع يف القاهره عام -

 2020شيم(( طبع يف دمشق وديوان آخر)) حصاد اهل -

جملة اآلداب ..جملة فن الفنون الورقية.. أشارك النرش يف عدة جمالت .. منها سورية احلدث

جملة اإلحتاد العام \جملة آفاق\جملة أمارجي السومرّية الورقية\والفنون الورقيةجملة مبدعون الورقية

 . ملتقى الشام الثقايف العامليإدارّية يف\وجريدة املحرر املرصّيه\لألدباء واملثقفْي العرب

*** 
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 مد عيلكريم يوسف ريض حماألديب 

 )البحرين(

العمل مرشف عامل يف رشكة حديد البحرين قي ، بلدة توبيل يف حمافظة العاصمة ١٩٦٠مواليد 

 .منطقة األمري سلامن الصناعية بمنطقة احلد بجزيرة املحرق

 وكاتب ومرتجمشاعر و وناقد  :االنشطة األدبية والثقافية

 صدر له *

غابة التأويل( وهو مكتوب بعنوان )نص يف  ٢٠٠٠كتاب نقد مشرتك مع نقاد آخرين عام -

 .ريدة، حيث يوجد النص مع قراءة النقاد األربعةبطريقة ف

وفاز بجائزة املركز الثاين جلائزة الدولة للكتاب  ٢٠٠٤ديوان شعر بعنوان ) أحاديث صفية( يف -

 .راملتميز فئة الشع
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نرشت نصوصه وكتاباته النقدية والنصية يف الصحف املحلية واملجالت واملواقع الثقافية العربية -

 .والعاملية

 .ترمجت نصوصه إىل اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والفارسية-

عضو يف أرسة األدباء والكتاب منذ هناية التسعينيات وقد شغل عضوية جملس إدارهتا عدة دورات 

 ا الدورة احلالية حيث يشغل مركز مسؤول النشاط الثقايفبام فيه

 :شارك يف تأسيس عدة مبادرات ومجاعات ثقافية وأدبية وإعالمية هي-

جمموعة سجاالتيوب  \جمموعة هامش للثقافة \جمموعة فجرائيل للثقافة \جمموعة جماز للثقافة

 ٢٠١٠قف يف كتب عمودا صحفيا بجريدة الوقت إبان صدورها قبل أن تتو.للثقافة

*** 
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 فواز الرشوقياألديب 

 )البحرين(

 :صدر له*

 ٢٠٠٨ثم حلقت حليتي "كتاب فكري" -

 ٢٠٠٩أبدية العينْي "ديوان شعر" -

 ٢٠١٤الدفنة "رواية" -

 ٢٠١٩قريبة كنجمة بعيدة كقبلة "ديوان شعر" -

 شارك يف العديد من األمسيات الشعرية داخل البحرين وخارجها

 يف الرتبية والتعليم واملناهج اهادة دكتورحيمل شه

*** 
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 األديب بياض أمحد

 )املغرب(

خريج املدرسة العليا \1956سنة  \ املغرب \من مواليد مدينة مكناس\ محداألستاذ بياض أ

 أستاذ يف الرتبية والتكوين\ ساتذةالرباطلأل

 :ثالث دواوين شعرية صدر له*

 مناجم يف حوض الشتاء-

 ىل غسيل نجمةموت كف ع-

 شمس اهلجري-

 ديوانْي يف طريق النرش-

 وكذلك عدة أبحاث

 ورسائل حتت املناقشة

*** 
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 مهـــــدي عبداللهاألديب 

 )البحرين(

 حاصل عىل بكالوريوس إدارة أعامل وعىل دبلوم يف القصة . كاتب وقاص ومرتجم

كة أرسي ألكثر من عمل سكرتريًا ملجلس إدارة رش. القصرية من أحد املعاهد األمريكية

متقاعد حالًيا ويعمل حمررًا ومرتمجًا متعاونًا مع الصحف املحلية واملجالت  .ثالثْي عاماً 

عضو أرسة األدباء والكتاب . رئيس النشاط الثقايف بمركز شباب جدحفص .اخلليجية

 ورئيس سابق للجنة الرتمجة فيها

 أصدر الكتب التالية:  

 . 1991ة البحرين سابقًا عام مذكرات بلجريف ، مستشار حكوم -1
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باللغتْي العربية  1994اجلزء األول عام  نكهة الاميض ـ حكايات تارخيية عن البحرين ـ -2

 . واالنجليزية

 .1996اجلزء الثاين باللغة العربية عام  -نكهة الاميض  -3

 .2007اجلزء الثالث عام  -نكهة الاميض -4

 .2015اجلزء الرابع عام  -نكهة الاميض -5

 . 1999جتربة ـ قصص قصرية  -6

 . 2002قصص خمتارة من األدب العاملي ـ مرتجم ـ اجلزء األول  -7

 . 2006اجلزء الثاين  -مرتجم -قصص خمتارة من األدب العاملي  -8

 . 2006ساحل القراصنة ـ مرتجم باإلشرتاك مع فاروق أمْي  -9

 .2010جمموعة قصصية  –قصص هاربة  -10

 .2011من األدب األمريكي احلديث قصص قصرية  -11

 2015 -الضفة الثالثة للنهر ــ قصص قصرية من أمريكا الالتينية  -12

 2017 –قصص من األدب العاملي  -13

 2017 –وجوه من القرية  -14

 2019 -قصص ظامئة  -15

*** 
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 حسن بو حسناألديب 

 )البحرين(

 قاص ومرسحي من البحرين -

 :ت قصصية هيصدرت له ثالث جمموعا -

 عواطف يف أحضان الغول،

 خاتون والنسوة وما يشتهون

 ."و"متر ومجر

 له حتت الطبع كتاب -

 .املطحون"، يضم ثالثة نصوص مرسحية"

كتب العديد من النصوص املرسحية وتعاون مع خمرجْي كبار ومتميزين، أبرزها لوحة من  -

ية بيت عىل حافة النهر ومرسحية اخلري مرسحية فاقد إخراج الفنّان املرحوم إبراهيم بحر، مرسح
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والرّش إخراج الفنّان عيل باقر، مرسحية عجيب إخراج الفنّان يارس سيف، مرسحية لوثة الغرباء 

إخراج الفنّان حممد بو حسن، مرسحية دبلومات إخراج الفنّان حسن منصور، مرسحية املطحون 

 .الفنّان يارس القرمزيإخراج الفنّان طاهر حمسن ومرسحية رقصة اخلمسْي إخراج 

عضو بأرسة األدباء والكتاب عضو بملتقى عبدالرمحن كانو الثقايف، عضو بملتقى مركز  -

كرزكان الثقايف، عضو مؤّسس يف مرسح الريف، عضو مؤسس يف ملتقى القصة يف البحرين، 

 .رئيس نادي اإلعالم بحلبة البحرين الدولية

عية، عمل معّدا للصفحة الثقافية يف صحيفة العهد عمل حمّررا صحفّيا يف اجلريدة األسبو -

األسبوعية، عمل معّدا للصفحة الثقافية يف جملة املواقف، ويعمل حاليا حمّررا صحفيا يف جريدة 

 .أخبار اخلليج بالقسم الريايضّ 

*** 
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 سقاي وهيـبةاألديبة 

 )اجلزائر(

من يف علم األحياء  عىل شهادة الدراسات حاصلة.ــ من مواليد مدينة قسنطينة بالرشق اجلزائري

خّصائيْي يف التحاليل املخربية أستاذة معيدة بمعهد جامعي بقسنطينة، يكّون أ.جامعة قسنطينة

حاصلة عىل شهادة يف الرتمجة العلمية من معهد للرتمجة باإلمارات  .خمتّصْي يف التخديرو ممرضْيو

 .العربية املتّحدة

 .جلزائريْياحتّاد الكتاب ا  ـــ عضو

 .، حتت عنوان "حلم حيايت"2017ــ يل جمموعة قصصية، 

  .""دموع أغرقت البحر -

*** 
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 الشاعر حممد رشيم

 )فلسطْي(

 

من عائلة تنتمي .يقيم يف بيت حلم  شاعر فلسطيني ، مهتم بكتابة الشعر العمودي والشعر احلديث

علمي : درجة البكالوريوس يف اللغة املؤهل ال.إىل قرية ديرأبان ، إحدى قرى القدس الرشيف 

م . ودبلوم مركز تدريب املعلمْي برام 1988العربية وآداهبا ودبلوم يف الرتبية / جامعة بيت حلم /

 .م 1982اهلل عام 

 :النتاج املطبوع واملنشور واملخطوط 

 م 1982ـ ) ترانيم للزنابق الفلسطينية ( ـ جمموعة شعرية باالشرتاك القدس ـ  1

 .م 1985صدى الوطن ( ـ جمموعة شعرية ـ القدس ـ ـ )  2

 .م  2004ـ ) الوهج ( ـ جمموعة شعرية ـ رام اهلل ـ  3
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كليلة ودمنة ( الرتاثي ـ ) جواهر احلكمة يف نظم كليلة ودمنة ( وهو نظم شعري لكتاب )  4

 املعروف.

 .ـ نتاج منشور يف كتب أدبية وثقافية خمتلفة يف فلسطْي والوطن العريب  5

 :النشاط واملشاركات الثقافية 

 .عضو االحتاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيْي يف مراحل تأسيسه التارخيية املختلفة  (1

ثــّم يف املنتــدى الثقايف اإلبداعي يف حمافظة  ومن 1992عضـو مؤســس فـي ) منتـــدى القلــم ( عام  (2

 .م 1996واخر العام م وأمْي ســر للمنتدى حتى أ1993بيت حلم عام

بيت حلم ورئيس اهليئة اإلدارية  رئيس اللجنة التأسيسية ملركـــز العـــودة الثقافـــي يف حمافظة (3

 .م2003عام  م وحتى 1996للمركز منذ العام 

 امتداد الوطن شارك الشاعر يف املهرجانات والفعاليات واللقاءات الثقافية عىل (4

، طار بالد الشام واملنسق العام لهلشام" الذي يضم أدباء من مجيع أقمؤسس "منرب أدباء بالد ا (5

  .ورئيس جملس إدارة املنرب يف فلسطْي

*** 
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 نوارأمحد الشاطراألديبة 

 )سوريا(

 بكالوريوس، علم أحياء، ختصص أحياء دقيقة، . مواليد دمشق.أديبةو شاعرة وإعالمية سورية

 .اختصاصية حتاليل طبية خمربية.ءمدرسة علم أحيا جامعة دمشق

  :شاركت يف عدة كتب مشرتكة*

 \النداء األخري\ املبدعون العرب..ألف قلم\نطولوجية الرسد التعبرييأ \طروادة ُنون النسوة

 . معجم الشعراء العرب

 هل بلغك شعري ؟ -كوكب دري -هديل قلب   :صدر هلا*

 حصلت عىل : 

 .لبنان –م الدولية دكتوراه فخرية من : أكاديمية السال -

 . دكتوراه فخرية باألدب من املجلس الدويل للربازيل ومعهد كونيبا وإيتموت

*** 
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 حسْي خليل إبراهيم نصيفاألديب 

 )البحرين(

 مملكة البحرين –مكان امليالد: العاصمة املنامة \ م1981سنة امليالد:  اجلنسية: بحريني

 ومعلومات مع دبلوم تربية من جامعة البحرينالشهادة: بكالوريوس تكنولوجيا تعليم 

 الوظيفة: معلم لدى وزارة الرتبية والتعليم يف البحرين

 :عمالن ومها باكورة إنتاجه 2019صدر للكاتب يف أغسطس 

 .سنة 12إىل  9قصة "جلجامش من جديد" وهي قصة موجهة لألطفال من عمر -

 .سنة 18إىل  13مر رواية "ميش رسيع" وهي رواية موجهة لليافعْي من ع-

 :اجلوائز

فازت قصة "واي فاي يف الصحراء" يف مسابقة قصص املدارس املصغرة التي تنظمها مؤسسة  -

 .م2020بحرين ترست بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة واآلثار، سنة 
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 م2020وصول رواية "ميش رسيع" للقائمة القصرية يف جائزة خليفة الرتبوية -

 :الدورات

 ن ُبعد يف )الكتابة اإلبداعية( مقدمة من قبل جامعةدورة ع-

 (The Open University)  م2015الربيطانية، سنة. 

 .م2017دورة يف )كتابة قصص األطفال( قدمتها أرسة األدباء والكتاب يف البحرين، سنة -

ة دورة يف )كتابة القصة القصرية لألطفال( قدمتها الكاتبة نجوى بركات مقدمة من قبل هيئ-

 .م2018البحرين للثقافة واآلثار، سنة 

 م2020دورة يف )كتابة القصة املصورة( مقدمة من منصة )إدراك( اإللكرتونية، سنة -

 :كتابات أخرى

للكاتب كتابات نقدية يف جمال قصص األطفال وروايات اليافعْي تنرش يف الصحافة ويف مواقع 

 .التواصل االجتامعي

*** 
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 هيثم كامل الزبيدي الشاعر واملرتجم

 )العراق(

  يسبانة يف ريف الزبيدية يف قرية الس 1971ولد الشاعر واملرتجم هيثم كامل الزبيدي عام

  .ىل حمافظة واسط يف العراقإالتابعة 

 مل كأ، ثم 1996بغداد، وخترج فيها عام لتحق بكلية الرتبية )ابن رشد( يف جامعة ا

شهادة الدكتوراه يف األدب االنجليزي من كلية  حصل عىل.الامجستري يف الكلية املذكورة

  2005اآلداب، جامعة بغداد عام 

  بغداد 2000صدرت جمموعته الشعرية األوىل )بكاء الطاولة( عام / 

  بغداد 2002صدرت جمموعته الشعرية الثانية )الضباب( عام / 

  عاّمن 2014صدرت جمموعته الشعرية الثالثة )ما قال يل أحٌد هزمت( عام /. 

  يف الواليات املتحدة  2018صدرت جمموعته العرية الرابعة )شّبار الشوك( عام

 االمريكية
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  نرشت عرب دور نرش 2020و  2003كتابا بْي عامي  15ترجم اىل اللغة العربية حوايل ،

عربية يف االمارات واألردن ولبنان واملغرب. وترجم اىل اللغة االنجليزية جمموعة 

الشعراء: مظفر النواب، حممد حسْي آل ياسْي، عارف دواوين شعرية لكل من 

 الساعدي، رعد زامل، صدرت مجيعها يف الواليات املتحدة االمريكية

  داب، جامعة بغداد. وهو رئيس نادي يف كلية اآليعمل حاليا استاذا للشعر االنجليزي

املذكور، الرتمجة يف االحتاد العام لألدباء والكتاب يف العراق، وهو عضو يف االحتاد 

 .وعضو مجعية املرتمجْي العراقيْي، وعضو املجمع العريب للمرتمجْي املحرتفْي

*** 
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 الشاعرة ليىل عطاء اهلل

 )تونس(

 .شاعرة وباحثة يف األدب العريب احلديث. أستاذة اللغة واألدب العريب - ليىل عطاء اهلل

  :هلا دراسات نقدية*

 2016ديسمرب276اع اليومي يف قصيدة النثر.احلياة الثقافية العدد بْي اإليقاع البالغي واإليق*

 2018أفريل 290احلياة الثقافية العدد \املشهد بْي اإلستعارة والسعري يف قصيدة النثر*

 2019مارس 299احلياة الثقافية العدد. الفازا شفيق طارقي:تغريبة جلجامش*

 الفالحي "ثالث مرات قبل األكل " أمحدالكتلة الشعرية يف قصيدة النثر.دراسة يف ديوان *

 2017أكتوبر 4نصوص من خارج اللغة العدد 

 2017سبتمرب3  العدد  الفضاء يف قصيدة النثر .نصوص من خارج اللغة*

  جوريات يف حقول اخلشخاش.دراسة يف الشعر النسائي الكردي. نصوص من خارج اللغة*

 2018أفريل 10العدد 
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لبوليفونية وتعدد األصوات دراسة يف ديوان فتحي النرصي "مثل من الرسدي يف قصيدة النثر:ا *

 2018العدد مارس   فوت مو عدا".نصوص من خارج اللغة

 2018ماي 12اجلبل مدفن األساطري وصاحب الشعراء.نصوص من خارج اللغة العدد *

 2019أوت 2احلق يف الشعر:من يسكت امرأة حرة.جملة شعر العدد *

 2017وردة أحبت شاعرا""ديوان ""تلك الهلا *

 2017وديوان ""لوكان يل بيت""  

يصدر هلا كتاب نقدي هيتم .و2021يصدر س""بيدين صغريتْي أطوق العامل""   وديوان ثالث

 بقصيدة النثر ما بعد احلداثة

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دليل آفاق حرة         لألدباء والكتاب العرب

ــــاإلصدار الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2021ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

253 
 

  

 

 بسام عيل عبدالله شمس الديناألديب 

 )اليمن(

 .م، القفر، حمافظة إب1978ليد عام موا..اليمن\ اسم الشهرة: بسام شمس الدين

 عضو إحتاد األدباء والكتاب اليمنيْي \يعمل يف وزارة الثقافة

 :جلوائز واملنح األدبيةا*

 .2013، 2012جائزة ديب لإلبداع األديب عن رواية لعنة الواقف الدورة الثامنة 

 .2015الدورة الثانية  منحة الصندوق العريب للثقافة والفنون )آفاق( لكتابة الرواية يف بريوت،

 :املؤلفات*

 .م2004ـ الطاووسة )رواية( من إصدارات وزارة الثقافة 1 

 ـ الباهوت )قصص( 2 

 (ـ روح احلبيبة )قصص3 

 ـ الدائرة املقدسة )رواية( 4 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/بسام-شمس-الدين.jpg
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 )رواية(   هفوة  ـ 5

 )رواية(  ـ لعنة الواقف 6

 .)رواية( بريوت ـ نزهة عائلية 7

 ..دمشقـ نبوءة الشيوخ )رواية( 8

 .ـ هناية رجل غاضب )رواية( صنعاء9

 :ترمجات

 fight to the "ـ ترجم له األكاديمي األمريكي مايكل سكوت قصة "رصاع حتى النهاية1

finish"ونرشت يف جملة بانيبال ،  Banipal 36العدد. 

ذ األدب ـ ترمجت رواية هفوة إىل اللغة اإلنجليزية، ترمجها األكاديمي األمريكي مارك وقنر، أستا

 .العريب يف جامعة لوزيانا

*** 

  
  
  

 

 

 

 



 دليل آفاق حرة         لألدباء والكتاب العرب

ــــاإلصدار الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2021ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

255 
 

 

 

 يعفاف الصاواألديبة 

 )مرص(

 من مواليد القاهرة ودرست بمعهد السينام .ألديبة والشاعرة عفاف الصاوىا

 :دواوين شعر  ةصدر هلا ثالث*

 " 2006أنا فيكى منفى " ديوان شعر بالعامية املرصية . 

 " 2008حى أدم حيفر قربة " ديوان شعر بالفص . 

 "  2009صباع روج خلبط شفايفها " ديوان شعر بالعامية 

  " 2013عيني عليك ياوطن "ديوان شعر عامى 

  " 2018األقرع " ديوان بالفصحى 

  2020وشوش مدهونة بالبوية ديوان شعر بالعامية املرصية 

  :ربع جمموعات لقصص األطفالأوصدر هلا *

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/عفاف-الصاوي.jpg
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 "  2001األنف األمحر " جمموعة قصص . 

 "  2003قصاقيص ملونة " جمموعة قصص . 

 "  2002شباب الغد " جمموعة قصص . 

 "  2001أرسار " جمموعة قصص . 

 عضو دار  ي،و عضو نادى القصة املرص ،تيلية القاهرةأوعضو  ،عضو أحتاد كتاب مرص

 . األدباء املرصية

 للتواصل عىل اإليميل 

Abdalah_elsawy@hotmail.com 

*** 
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 عصام عبد املحسن رالشاع

 )مرص(

امليالد / قرية  *18يوم  -شهر مارس - 1968مواليد /  *عصام عبد املحسن جاد أبو سمره *

املدير التنفيذي  املناصب / مدير الصفحة األدبية بجريدة صوت شربا اخليمة\ هبتيم بالقليوبية

 .ملجلة األندية العربية

بديوانه الثانى 2014  ،وتبعه ىف عام 2012العام  وصدر ديوانه األول ) ابتسامة أخرية للحياة(

ثم حتول للكتابة النثرية باللغةا لفصحى أواخر عام  )بتشدن دنيتى للرجوع( بالعامية املرصية ،

 2015وأصدرديوانه الثالث )املتحول منىِّ ( عام  مع االحتفاظ بكتابته بالعامية املرصية ، 2014

بمحافظة القليوبية ونرشت له  2016قليمى لعام قة النرش اإلوفاز بمساب، باللغة العربية الفصحى

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/عصام-عبد-المحسن.jpg
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 2017، ويف العام 2016ديوانه الرابع )يشوفنى الُغلب بعيونة ( عام   اهليئة العامة لقصور الثقافة

 (.ديوانيه بالعربية الفصحى _ )حمتدم فراغى(، )مضغة الروح  صدر تباعا

 :اجلوائز*

_ مركز 1983ية _ مسابقة نادى هبتيم الرياَض _ عام جائزة أفضل نص شعرى بالعامية املرص*

عبد القادر احلسينى الثقافية _   _ مسابقة مؤسسة2014جائزة أفضل نص شعرى عام . وأول

 .مركز ثان

_ اهليئة 2016  جائزة أفضل ديوان شعرى بمسابقة النرش االقليمى عن حمافظة القليوبية عام*

 (العربية _ وصدر الديوان الفائز )يشوفنى الُغلب بعيونهالعامة لقصور الثقافة بجمهورية مرص 

 :)ىللشاعر )األعامل الفصح صدر*

 2015  فصحى \/ املتحول مني  ديوان (1

 2017  فصحى\ديوان / حمتدٌم فراغي (2

 2017فصحى \ ديوان / مضغة الروح (3
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 2017فصحى  \ديوان / قشور من جداري الصلد (4

 :2018صدارات عام إ*

 2018فصحى  \مقاطع يف خطوط الطول  / ديوان (5

 2018فصحى  \ديوان / املتعامدة استواءايت عىل السامء (6

 2018فصحى \ديوان/ ليس غريبا عني (7

 2018فصحى    \ديوان / متاهة ال تنتهى ...أنا (8

 2018فصحى  \(ديوان / ثقوب ال يشوهها النزبف )نزيف األنبياء (9

 2018فصحى \رشدكم تارخييديوان / تلك البوصلة لن ت (10

 2018فصحى  \ديوان/ بْي طبقات روحي السبع (11

 2018فصحى \ديوان / ترسبات من ظل البداية (12

 2018فصحى \ديوان / ال أنت سيدي (13
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 2018فصحى \ ديوان/ املتوجة بال أسالك الشائكة..أنا (14

 2019:صدارات عام ا*

 2019صحى ف \من بقايا خريفي ...نجامتكم   ديوان/ (15

   2019فصحى \ديوان/ أمشط الوجود حتت جلدي (16

 2019فصحى \ديوان/ الطمث يفتح لوالدتنا طريقا (17

 2019فصحى \ديوان /أفتتح الفردوس بداخيل..لكم (18

 2019فصحى\ديوان / َلسُت َأنا امَلطروَد ...إليها (19

 2019فصحى\ديوان/ فإذا ما تيبس الزمن.. أفقت (20

 2019فصحى \مثاقيل امليزان.. رصاص وطْيديوان /  (21

 2019فصحى \ديوان/ كوين احلي ألربعْي شبيًها (22

 2019فصحى \ديوان / متجرد من أبعادي الثالثاء (23
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باحاِت ألَقداِرَنا (24  2019فصحى \ديوان / ُمتباكيٌة ..ُكلُّ الصر

 2019فصحى \ديوان / ِمنن ِدمائي ُتشعلوَن َقناديَلكم (25

 2019فصحى \ن /انعكايس فيكم.. ضوء نبوءات قادمةديوا (26

 2019فصحى \ديوان / تراودونني كاستدعاءتكم ...للنور (27

 2019فصحى \تدىل ثامًرا للخلدأديوان /من صدر السامء  (28

29)  
ِ
امء وًءَعىل َعتباِت السر ي َحليبَها ضر  2019فصحى \ديوان / َسَكَبتن ُأمِّ

 2019فصحى  \طِْي َأشعاريديوان / أرٌض مُمتزجٌة بِ  (30

 2019فصحى \ديوان / ملوثة بدمائهم.. هي األرض (31

 2019  فصحى \ديوان / ثامر نقائي ..طرح طازج بغيابكم (32

 2019فصحى  \ديوان/ كنُت النسٌخ الواضٌح للجنِة .. بينكم (33

 2019فصحى  \ديوان/ عبًثا...تركلونني للنهايات (34



 دليل آفاق حرة         لألدباء والكتاب العرب

ــــاإلصدار الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2021ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

262 
 

 2019فصحى  \دكم..ُيمتكم زفرييديوان / أنا احلي كوجو (35

 2019فصحى \ديوان/ تلفظكم مائدة الرب كالعفن (36

 2019فصحى   \ديوان/ تِلَك ُقروُء البِداياِت َأتلُوَها َعليكم (37

 2019فصحى  \ديوان / كَشياطَِْي ُتالحُقني َتعوي َعليُكم َأزمنتي (38

 2019فصحى  \  امءن ديوان / َجسدي َشجرٌة تتَسلرقها األَرِض إىل السر  (39

ي َحائُط َمبَكاُكم ..أَنا الَبشري (40  2019فصحى \ديوان/ َروحِّ

 2019فصحى  \ديوان / وَخزاتكم ُثقوب ..ُتسِكنُّ اجلَنرِة يفِّ  (41

 2019فصحى  \ديوان / َأدلُو بَِدلوي فتَمتَلُئ ُصدوَرُكم بَِيقينِي (42

 2019فصحى   نِكم..َتركُل الَوداعن ديوان / َتتَأرجُح اشتهاَءايت َبَْي ُحصو (43

 2019فصحى  \ديوان / ُمفَعٌم أَنا بِامَلطِر واحلكايات (44

مَسكم (45  2019فصحى \حُتاولوَن إطَفائي  ديوان / كاَم شر



 دليل آفاق حرة         لألدباء والكتاب العرب

ــــاإلصدار الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2021ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

263 
 

 2020إصدارات *

 2020فصحى  \ديوان / َفوَق َكتِفي َيتسلرُق هَناٌر ال َيعرَفكم  (46

 2020فصحى \ي..يؤرق نوماتكمديوان / مقيم هو الرب يف صدر (47)

 2020فصحى \مًعا  ديوان / ولامر احتدَم الُفراق ..انتَشينَا (48)

 2020فصحى \ديوان / للظالل العاجزة عن مالحقة اليقْي .. رسائيل (49)

 2020فصحى  \ديوان / اآلَن َأمتَمُت بينَكم ُحضوري ..َسادَة الِغياِب  (50)

 :اإلصدارات بالعامية املرصية*

بتسامة أخرية ا\2014عامية-بتشدين دنيتي للرجوع\2016عامية -يشوفنى الُغلب بعيونه (3

 .2012عامية\للحياة

/esam.abdelmohsen.d@gmail.comإيميل 

***  
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 الشاعرة ليالس عبد اهلادي زرزور

 )سوريا(

 .. عضو يف احتاد الكتاب العرب\جازة يف احلقوق / جامعة حلب إ\1982مواليد سورية / حلب / 

 .. أحب املطالعة ، والشعر.. أقيم يف أمسرتدام

  ..صدر يل سبعة دواوين*

 .. 2013عام  -زدين عشقا -

  2015 -تراتيل عاشقة-

  2016 -يل يف هواك قصيدة

  2016 -مهسات ليلكية-

  2017 -مهال أهيا السنونو-

   2019ما يشبه احلنْي وأكثر -

 2020 -للحب بريق آخر-

***  

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/received_746550919256135.jpeg
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 يد الديداموين عيل اسامعيلالسالشاعر 

 )مرص(

 (   م21/ 06/ 1988  )  تاريخ امليالد: \مرص / الدقهلية / املنزلة   مكان امليالد:

الوظيفه: حماسب عام \ األزهر الرشيف بمدينة نرص بالقاهره جامعةمن  بكالوريوس جتارة

 elsayed82315960@gmail.com :الربيد اإلكرتوين \باململكة العربية السعودية

وكتابة القصائد  جتاه األديب: كتابة الشعر عامة وخاصة الشعر اإلسالمي عىل بحور اخلليلإلا

 .الطوال

 بيتا( عىل بحر الكامل ديوان كامل 365أكربهم درر األنام يف تأريخ اإلسالم ) *

 بيتا (عىل بحر الوافر 330)  حممد صىل اهلل عليه وسالم وبناء أمة  والثانية*

 ( بيتا160)  يدة منابر اإلسالمالثالثة: قص*

 .بيتا 170  الرابعة : قصيدة حكم العظامء يف نشأة األبناء استدالال بالقرآن والسنة*

 .( بيتا عىل بحر الطويل 81من )   اخلامسة : قصيدة بكاء عىل األطالل*

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/السيد-الديداموني.png
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 :صدار اربعة دواوين شعر واخلامس حتت الطباعةإتم 

 مةأديوان حممد وصناعة  :1

 ألنام يف تأريخ اإلسالمدرر ا :2

 شامئل اإلسالم :3

 نزف األمة :4

  *** 
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 عبده عيل خايف ةحضياألديبة 

 )السعودية(

دارة مكافحة إعمل حاليا يف أ \ممرضة مكافحة عدوى \"من مواليد منطقه جازان "حمافظه ضمد

 .عدوى املنشأت الصحية بمديرية الشئون الصحية بصحة جازان

 ٢٠٢٠ركز الثاين يف مسابقة رواق الرسد للقصة القصرية عن نادي جدة األديب للعام فائزة بامل*

  :صدرت ثالث جمموعات قصصيةأ*

 1430أسطورة بالد النور )من اصدارات نادي جازان االديب( -1

ترمجت قصة اسطورة بالد النور للغة االنجليزية يف كتاب من اصدار النادي االديب بجازان يف -

 " EVERYTHING IS REDUCED TO ASHES ان " كل يشء يرتمدكتاب بعنو

 /خالد اليوسفلدكتورلنطلوجية القصة القصرية يف السعودية أأضيفت ضمن كتاب املوت  ةمرسحي -2

 2020عىل أكتاف السامء -3

 alnoralmasgon@hotmail.com االيميل

***  

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/حضية-خافي.jpg
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 إبراهيم حممد شيخ أمحد مغفوريالكاتب 

 )السعودية(

عودي من مواليد قرية الكربوس التابعة ملدينة جازان الواقعة جنوب غرب اململكة كاتب س 

 . هـ1380العربية السعودية سنة

 :اجلوائز التي حصل عليها*

حصل عىل جائزة األمري حممد بن نارص يف فن القصة عن قصته حكيم العصافري يف دورهتا الثالثة 

 .هـ1426/1427لعام 

 .مسابقة القصة املقامة باإلدارة العامة للرتبية والتعليم بجازان حصل عىل املركز الثاين يف

  :صدر له*

 . هـ1423عام  2ط \هـ  1420 1ـ عبد الكريم والسلطان ط1

 . هـ 1422الرشطي الصغري عام  ـ3

 .ـ سندريال املدينة4

   هـ1423 \ـ الثعلب املسافر 5

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/ابراهيم-شيخ.jpg
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 .  ـ راعي الغنم والوايل6

 .ـ حسن النية .7

 واإلعاقة . ـ الطموح 8

 . ـ نواف والضفدع9

 .ـ كنز الصياد10

  ـ مدينة األحالم11

 ـ النخلة واملنحوس12

       ـ قرية ميسون13

  ـ حكيم العصافري14

 . أول كتاب عن تاريخ القرية  \ـ الكنز الثمْي15

   هـ1429\ـ سيد البرش16

    .ـ حطب عمر17

 2011مرص \  من اجلميلة   ـ18

   .ـ غزالة األمري19

  <رـ رنيم والبح20

     .ـ نور الدنيا21

 .هـ1435 .ـ ضحى والعربة22
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  .ـ القط والقمري23

  .ـ كنز جدي24

 م2014   .ـ اجلوهرة الغالية25 

 .ـ العجوز والثعبان26

 م 2015  .ـ الطبيب ثعبون27

 .ـ املمنوع مرغوب28

 م 2015 .ـ امللك ونور العْي29 

 . ـ أطلت وسن30

 .ـ احلنفري31

   بشار واحلاممة ـ32 

 م 2015   ـ الغد املرشق33

  ـ زهرة املدائن34

 م2016   2ـ سندريال املدينة ط 35

 ـ الرشطي الصغري36

 .م2017  ـ راعي البقر37

 هـ1438ـ من أجل أيب 38

*** 
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 ميثم اخلزرجياألديب 

 )العراق(

حصيل الدرايس: الت \18/2/1987 -النجف-التولد: العراق \ ميثم حممدعيل كاظم اخلزرجي

 :االيميل07802543099رقم املوبايل: \ بكالوريوس علوم احلاسبات

mytham.ma87@yahoo.com 

 .عضو االحتاد العام لألدباء والُكتاب يف العراق -

 :املؤلفات*

بريد اآلهلة: قصص قصرية، الفائزة يف مسابقة الشباب عن احتاد األدباء والكتاب العراقي لعام -

2019 

 .نحو املمكن: قصص قصرية، هذا الكتابالنزوح  -

 .حمنة الرائي: جمموعة قصصية جاهزة للطبع -

 .2016آن لنا أن نروي: كتاب مشرتك للقصة القصرية ضم الكثري من ُكّتاب العراق والعرب -

 .2018بغداد  -جداريات... منتخبات من القصة العراقية احلديثة: جمموعة قصصية مشرتكة -

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/هيثم-الخزرجي.jpg
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صص قصرية، إعداد نادي الرسد يف احتاد األدباء والُكّتاب يف النجف من وحي النجف: ق -

 .م2018سوريا،  -األرشف

مرص \ضفاف النيل: كتاب ضمن القصص الفائزة يف مسابقة دار السكرية للقصة القصرية  -

 .م2018

ضفاف الرافدين: جمموعة مشرتكة للقصة القصرية شارك فيها كتاب من العراق والعرب، إعداد  -

 .م2018، العراق، سنة  دكتورة زينب السوداينال

فاز يف مسابقة الشباب الصادرة عن احتاد األدباء والكتاب العراقي عن جمموعتي القصصية بريد  -

 .2019اآلهلة لعام 

 (.فاز يف مسابقة دار سطور العراقية للقصة القصرية عن قصته )غصة كونية-

 .(لقصرية عن قصته )رصاخ متئدفاز يف مسابقة جريدة دليل النجف للقصة ا -

 (.فاز يف مسابقة دار ترشين املرصية عن قصته )سادن املقربة -

 .(فاز يف مسابقة دار مها املرصية عن قصته )الغرفة-

 ).فاز يف مسابقة دار السكرية املرصية عن قصة )ما ال يدركه احللم-

ملجلة العريب الكويتية بالتعاون  عْي اجلحيم: النص الفائز يف مسابقة قصص عىل اهلواء التابعة -

 .٢٠١٩مع إذاعة مونت كارلو العدد أبريل لسنة 

*** 
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 األديب مجال حممود دغيدي

 )مرص(

كان يعمل طبيبا بقسم القلب \ اسم الشهرة : مجال دغيدي : مجال حممود حممد دغيدياالسم

 من حمافظة املنوفيةشاعر و أديب مرصى معارص  \ واألوعية الدموية بمستشفى أشمون العام

 . يكتب شعر الفصحى والرواية والقصة القصرية والزجل واملقالة الطبية

 عضو احتاد كتاب مرص

  عضو نادى األدب بأشمون

   :أعامله املنشورة*

 ديوان شعر ) صمت وشئ ما (  -

 رواية ) انتبهوا العود حيرتق (  -
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 رواية ) احلافلة (  -

 رواية ) كسوف شمس ( -

  :زاجلوائ*

  2016املركز األول يف جمال الشعر بمسابقة أكتوبر انتصار شعب بوزارة الدفاع املرصية -

املركز األول يف جمال الشعر يف مسابقة املولد النبوي الرشيف باملجلس األعىل للشباب والرياضة -

 هـ 1406

اب والعلوم هيئة الفنون واآلد م يف جمال الشعر 1984املركز األول بجامعة االسكندرية   -

 م 1984االجتامعية باالسكندرية يف جمال الشعر 

 . جمموعة قصصيةو  (. ديوان شعر ) الفلك: ويعد اآلن إلصدار

 gd1232003@yahoo.com : الربيد االلكرتوين

*** 
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 األديب أمحد أبو العز

 )مرص(

وائى مرصى معارص من شاعر و ر \الشهرة أمحد أبو العز \أمحد عبد العظيم أبو العز أبو أمحد

 حمافظة املنوفية

   :-ملؤهالتا*

 م٠ ١٩٧٣بكالوريوس خدمة إجتامعية / كلية اخلدمة اإلجتامعية جامعة حلوان  -١

 م٠ ١٩٨٢جامعة املنوفية   دبلوم دراسات عليا / كلية تربية -٢

 العنوان : سبك األحد / أشمون / املنوفية*

 : أهم األعامل واملؤلفات*

كز العارش عيل مستوي اجلمهورية يف مسابقة اهليئة املرصية العامة للكتاب بالقاهرة فائز باملر -

 م يف جمال : كتابة القصة القصرية ألدب اخليال العلمي للطفل٠ ١٩٩٠لعام 

  .بحث هليئة قضايا الدولة  يف مسابقة  مستوي اجلمهورية بجائزة   ضمن العرشين عيل  فائز -

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/أحمد-أبو-العز.jpg
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  وباملركز الثاين  منوفية  إلدارة أوقاف أشمون /  النبوية باملركز األولفائز يف بحث عن السرية  -

 م ٠ ٢٠٠١عيل مستوي مديرية أوقاف املنوفية لعام 

 م ١٩٩٤( نرشت يف اململكة العربية السعودية عام   ) رحلة العذاب  جمموعة قصصية بعنوان : -

 م٠ ٢٠٢٠( لعام  جمموعة قصصية أخري حتت الطبع بعنوان : ) عواصف عابرة - ٦

 )  ديوان شعر فصحي بعنوان : ) ومضات وعطاء -٧

 (  ذكريات وأمنيات)  : ديوان شعر عامية بعنوان -٨

*** 
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 األديب وليد نصار حلمي

 )مرص(

 

مركز العدوة/   مواليد - احلالةاالجتامعية/ متزوج- مرصي –اجلنسية  \وليد نصار حلمي حممد

املؤهالت / حاصل عىل الدكتوراة املهنية يف الصحة  -م1981بصعيد مرص سنة ـ   حمافظة املنيا

 ليسانس اآلداب قسم علم نفس -الامجستري املهني يف التنمية البرشية -النفسية

ومدرب دويل معتمد يف التنمية ، الوظيفةاحلالية / اعمل بمجال دمج ذوي االحتياجات اخلاصة

 00966545674647اجلوال / البرشية ،وكاتب أديب

 walednasar727@yaho.com/االيميل

  :صدر يل*

  (ـ مملكة القرود  ـ املدينة الفائزة  الفيل احلكيم ـ احلصان الطائر ـ اإلخرتاع العجيب ـ نبيل واحلرية) -

 (. ـ اجلوهرة املرسوقة  زياد والروبوتات العجيبة ـاملخرتعة الصغرية ندى ـ العصفور املعلم)- 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/وليد-نصار.jpg
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الذكي ـ هل هذا حلم ؟ ـ الولد املشاكس أصبحت متفوًقا ـ الفتاة الفقرية واألقزام  اللص والولد)- 

 (. الثالثة

اإلخرتاع املذهل ـ التمساح الطائر ـ   السيارة الذكية ـ من املخرتع الفائز؟ ـ-(قصص حتت الطباعة -

  مرية املسحورة ـاجلندي البطل ـ شكًرا يا جدي ـ أصبحت حمبوًبا ـ القبطان واأل(.)السبورة الذكية

الكنز املفقود ـ باإلحتاد ننترص ـ قبعة السعادة ـ الغطاء السحري ـ  )  -( الصبي الشجاع والقراصنة

 ) األمرية والطبيب

*** 
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 سعاد حممد حممد لشاعرةا

 )سوريا(

 ١٩٧٣مواليد  -مهندسة مدنية  -سوريا -طرطوس 

 :صدر يل*

 )بجمموعة شعرية بعنوان ) الغري-

 ) الثانية بعنوان )عاٍل هذا الرسج-

 د(الطباعة بعنوان ) تيّمنًا بالور الثالثة قيد-

 ..والرابع بانتظار دوره للطباعة-

 ..عضو مرشح الحتاد الكتاب العرب يف سوريا-

*** 
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 رانية عمر عبد اهللاألديبة 

 )السودان(

 رياض، اململكة العربية السعوديةبمدينة ال :امليالد والنشأة- من مدينة أم درمان، اخلرطوم

 2011ماجستري التقنية احليوية، اجلامعة العثامنية، حيدر آباد/ اهلند  -:املؤهالت العلمية

 2006بكالوريوس األحياء الدقيقة واألحياء اجلزيئية، جامعة النيلْي، السودان  -

 2011ند عريب(، اجلامعة العثامنية، حيدر آباد، اهل-دبلوم الرتمجة )إنجليزي -

دبلوم درسات األمم املتحدة، معهد دراسات األمم املتحدة، جنيف/ فرعية اهلند، نيودهلي  -

 .عضو احتاد الكتاب السودانيْي \2011

  :صدر هلا  *

 م، 2017ديوان شعر بعنوان "ال تسألوين من أكون" باللغة العربية الفصحى -

 .2019وديوان "صالة الروح" باللهجة العامية السودانية  -

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/رانيا-عمر.jpg
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 األديبة أمرية عيسى

 )لبنان(

حائزة عىل درجة الدكتوراه برتبة \استاذة النقد االديب يف اجلامعة اللبنانية \للربوفسورة امرية عيسى

حائزة عىل الامجستري يف  \فرنسا-جامعة اكس ان بروفانس الرشف يف نقد األدب الفرنيس من

جازة يف األدب الفرنيس من إحائزة عىل -رنسااألدب الفرنيس من جامعة اكس ان بروفانس/ ف

 .اجلامعة اللبنانية

     

 :صدر هلا ديوانان من الشعر*

 ،٢٠١٩نقُش احلنّاء -

 ٢٠٢٠َحّب الرّمان   -

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/أميرة-عيسى.jpg
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 شاعرة قمر صربي اجلاسمال

 )سوريا(

عملت  –وإعالمية   شاعرة – عضو احتاد الكتاب العرب. بكالوريوس اقتصاد جامعة دمشق*

 القسم الثقايف جريدة العروبة . وكان هلا صفحة أسبوعية )إعداد وإرشاف ( بعنوان حمررة يف

 )فضاءات ( ، وشاركت يف تقديم الربنامج اإلذاعي اليومي )هنا محص( ملدة لثالث سنوات . 

 .وقريبا ستصدر أغاين لكبار املطربْي

 ن )للعاطلْي عن األمل( فازت قصائدها بالعديد من اجلوائز منها :جائزة املزرعة عن ديوا  -

 mbc و املركز األول يف مسابقة الشاعرات العربيات عىل قناة –وجائزة ربيعة الّرقي  -

 وجائزة الناقد الدكتور صالح فضل يف مسابقة أمري الشعراء عىل قناة أبو ظبي .  -

 الشهادة الذهبية من مؤسسة الفرات للسالم العاملي. 2017ونالت -

 

آخرها يف مسابقة صالح هالل عىل مستوى   من اجلوائز يف القصة القصريةفازت بالعديد و -

 .. 2014الوطن العريب عام 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/قمر-صبري.jpg
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وهي جتربة جديدة اعترُبت  (شقشقات)وُنرشت عدد من قصصها القصرية جدًا يف كتاب *

 . مغامرة من الكاتب عبده خال لتأسيس أصغر وحدة رسدية عرفها التاريخ األديب

 أصدرت يف الشعر :*

 2002دمشق \وريقات مبعثرة  -

 2004فاز بجائزة املزرعة عام  \للعاطلْي عن األمل –

 2005 \نياشْي عىل صدر قربي –

 2007 \دعوة للرفق بالكلامت -

 .2010 \أمواج عارية ويشء من هذا القليل–

وعن رابطة الكتاب األردنيْي ضمن سلسلة )شعراء عرب معارصون( خمتارات من قصائدها  -

 .2014بعنوان )منذ هّبة أول حرف (   العربية واإلنكليزية باللغتْي

أبو ظبي الديوان الشعري –عن جلنة إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية  2014صدر  -

 (. )قصص قصيدة جداً 

 2014و ديوان )ديمقشعرية ( األردن  -

  فرنسية، باللغتْي العربية وال2016ضمن "خمتارات من الشعر العاملي"  -

***  
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 األديبة سوزان عون

 )لبنان(

وجدُت نفيس أمحُل القلم والدفرت، يف سن املراهقة، وأخُط أول .سوزان عون، األصل من لبنان*

أعترب ديواين الثاين )ليىل .رواية أسميُتها هكذا الرحيل، وهي عبارة عن قصة حب واخالص ووفاء

 .لويب وتعاميل مع النص الشعريحتى الرمق األخري(، نقلة نوعية كبرية يف أس

املرتبة األوىل يف  ٢٠٢٠نلُت مؤخرا هذا العام /.حاصلة عىل شهادات عّدة أكاديمية يف أسرتاليا *

شهادة التميز من نقابة شعراء الزجل من لبنان سلمها النقيب  .sbs كتابة القصة القصرية من راديو

 .جورج أبو أنطون

 :املؤلفات*

  2012ين" إليك الرحيل فاذكر" *

 2015ليىل حتى الرمق األخري" لبنان. " *

 2016جدائل عىل أكتاف احلب". " *

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/سوزان-عون.jpg
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 حممد نجيب عيل لشاعرا

 )السودان(

 يعمل بالصحافة \وس قسم الدراسات الفلسفية جامعة القاهرةيوربكال\ حممد نجيب حممد عيل

 :صداراتإ*

 تعاويذ عىل رشفات الليل.. شعر -

 عرضد االحباط... ش -

 نداء االجنحة... شعر -

 دم العاصفة.. شعر -

 عن الزا وذاكرة املدينة شعر -

 اجزاء ٣حوارات يف الراهن الثقايف.. طبع منه اجلزء االول...  -

*** 
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 انتصار الرسي القاصة

 )اليمن(

 .(عضـــوة يف نادي القصة اليمنية )إل ـ مقه. قــاصــة وكــاتــبة. الـســري  انتـصـار حـسْي

 .م2010جمـموعة قــصــصية بــعـنوان " الــرقص عــىل سـيمفــونــية األلــم "  1-   :اإلصــدارات*

 .م2013قـاصـًا وقاصـة" 25"    مجع وإعداد كتاب -2-

 .م2013جمموعة قصصية بعنوان "املحرقة "الفائزة بجائزة املقالح --3

 .م2016جمموعة قصصية بعنوان " حلرٍب واحدة" مرص - -4

 .م2017جمموعة قصصية قصرية جدا بعنوان "صالة يف حضن الامء" مرص  -5-

 .م2020صدر هلا كتاب "حلظة.. يا زمن حممد املساح" كتاب عن الكاتب حممد املساح مرص--6

صدر هلا جمموعة قصص قصرية جدًا يف كتاب القصة القصرية جدًا يف الوطن العريب مرص --7

 .إىل اإلنجليزية ترمجها الدكتور حاتم حممد الشامع (املحرقة)ترمجت جمموعتها القصصية .م2013

 .م2013لعام   حاصلة عىل جائزة املقالح يف القصة*

*** 
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 الشاعرة مجيلة محود

 )لبنان(

ثم يف جمال  ..بدايًة يف جمال هندسة الديكور لعدة سنوات العمل \لبنانية من تبنْي يف جنوب لبنان

 .ة حتى تاريخ السفر اىل أمريكاالتدريس ومديرة مدرسة خاص

 ..بالعربية والإنكليزية كتب وعدة كتاب  قدمت لعدة،  شاعرة وناقدة

 :وطبعت ديوانْي*  

 2016بريوت  ”دمع الزنابق ” -

 2018سوريا  -”رفيف الذاكرة” -  

 *** 
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 حسام أمحد املقداداألديب 

 )سوريا(

لوريوس آداب جامعة دمشق . دبلوم يف حاصل عىل بكا - م١٩٦٦مواليد  - سوري اجلنسية

 .العمل احلايل: مدير امتحانات جامعة قاسيون اخلاصة.الرتبية جامعة دمشق

 :املنشورات*

 .٢٠٠٧دمشق  -جمموعة قصصية (ليست قصة تتبعها قصص) -

 .٢٠١٨دمشق  -جمموعة شعرية  (ويش حلم) -

 .ديوان مشرتك ٢٠١٨العراق (شعراء احلسْي) -

 .٢٠١٩ديوان مشرتك  (ون السوريْييران يف عي)إ -

 :حتت الطبع*

 عائد إىل املوت رواية_

 ***.(هكذا غنى احلسام)_  )يامال الشام)_ (رحلة الياطر)_ (حبك والبقية أنت)أشعر؛ - 
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 األديبة سمرية الزهراين

 ()السعودية

 : ربيد اإللكرتوينال .مرشفة تربوية بتعليم الطائف.سمرية بنت ضيف اهلل بن أمحد الكناين الزهراين

Om.koky@hotmail.com  \ حاصلة عىل بكالوريوس لغة عربية مع إعداد تربوي من كلية

حاصلة عىل ماجستري يف األدب العريب من جامعة .1421/  1420الرتبية بمكة املكرمة عام 

مرشفة .حتى تارخيه  القرى بمكة املكرمة باحثة دكتوراه بجامعة أم.1438/1439الطائف 

 .وحتى تارخيه 1437يف مكتب التعليم باملندق منطقة الباحة ثم باحلوية يف الطائف عام   تربوية

 بعنوان :)تراسلني فراشايت(   قاصة كتبت جمموعة قصصية*

حممد حسن شعرية اللغة الروائية )صدر هلا أيضا دراسة نقدية عن نادي الباحة األديب بعنوان  *

  .أنموذًجا (علوان

شاركت بمجموعة من القصص مع نخبة من قصاص الوطن العريب يف إصدار بعنوان ) مرايا *

 (. القص

mailto:Om.koky@hotmail.com
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نرش هلا قصة مرتمجة يف أنطولوجيا )معراج عىل أجنحة الرسد( للقاص واملرتجم د.عبدالله  *

 . الطيب

 . نقديهلا حتت الطبع كتاب . نرشت جمموعة من األبحاث النقدية *

*** 
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 أمحد اجلنديل األديب

 )العراق(

  . ذي قار 1947تولد : \ أمحد شهاب أمحد اجلنديل

  :جمال القصة صدر له*

  .2007اهلذيان داخل حقيبة املوت / جمموعة قصصية عام  -1

  2007أنا وكلبي والصقيع / جمموعة قصصية عام  -2

 . طبعت ثالث مرات 2009قصصية /  رف احلياء / جمموعةطقوس ال تع -3

 .   بغداد 2010بيادر اخلوف / جمموعة قصصية /  -4

 . / دمشق 2012ال يشء سوى الرساب / جمموعة قصصية /  -5

 . بغداد 2013سواقي العسل املر / جمموعة قصصية /  -7

  :يف جمال الرواية*
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 . / دمشق 2011الرماد / رواية  -1

 2017   ق /دمش -امرباطورية الثعابْي  -2

 2019 آهلة من دخان / -3

 الشيطان يتألق ليال. حتت الطبع  -4

 .2020غابة الوهم /  -5

 : يف جمال املرسح*

 (مرسحية ) الرفض والعطاء -

 (مرسحية ) اخلري والرش -

  كتب مرسحيات تم متثيلها سابقا ومل يتم طباعتها-

*** 
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 عبّاس داخل حسناألدب 

 )العراق(

 .كاتب مقال وناقد عراقّي وناشط سيايّس مستقّل  *    .م1962 العراق يف عام ُولد يف *

 .عضو النّقابة الوطنّية للّصحفيْي العراقيْي.عضو االحّتاد العام للكتاب واألدباء يف العراق *

 :صدر له *

 م2015بغداد 1خطى فراشة: جمموعة قصصّية، ط -1

 .2015بغداد 1القصرية جّدًا، ط ة عن القّصةألق احلكاية: ورقة استرشافيّ  -2

 2018دمشق  2، وط2016بغداد،  1سقوط الّسامء يف خان الّشابندر، ط -3

 2018دمشق،  1مزامري يوميّة، جمموعة قصصّية، ط -4

 2020عامن،  1، ط1حوارات مع شمس األدب العريّب سناء شعالن، جزء  -5

 2020ن، عام1، ط2حوارات مع شمس األدب العريّب سناء شعالن، جزء  -8

*** 
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 ساهرة سعيداألديبة 

 )العراق(

  

خرجية كلية اآلداب، جامعة بغداد،  \1973خترجت من الثانوية الرشقية للبنات  \1952مواليد*

حازت عىل .دّرست اللغة العربية يف ثانويات عدن ملدة ثامن سنوات.1977قسم اللغة العربية 

حصلت عىل شهادة) اإلنگليزّية  .اسل يف دمشقدبلوم يف عزف العود وفن الصولڤيج من معهد ب

 .للشؤون احلياتية ( من معهد هرو بلندن للدارسْي األجانب

 :صدر هلا*

 حكايات من وطن ومناف_١

 الرغيف األخري_٢

 الطبيب پاندّيا _٣

 . " القصصية" عواملُ السيدة ميساء  و ستصدر هلا قريبًا املجموعة \ برج العقرب _٤
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*** 

 

 

 يناس أصفريإ األديبة

 )سوريا(

يكو، الومضة، القصة هلاالصفة : كتابة النثر احلديث، ا- البلد : سورية- حلب ١٩٧٤التولد: 

املؤهل العلمي : إجازة يف اللغة العربية، دبلوم يف الرتبية، دبلوم . القصرية جًدا، وقصص الأطفال

 .يف الدراسات العليا اللغوية من جامعة حلب

  :قيةالإصدارات الور*

دراسـة أسلوبية فـي ديوان حمـمود درويش )ال تـعتذر عـام ٢٠٠٨الإيقاع وفـضاء الـنص ( )-

 فـعلت(بـحث لنيل درجـة دبـلوم الـدراسـات العليا اللغوية يف جامعة حلب/ سورية

 سورية –شعر  -٢٠١٦ر الفينيق (ئطا)-

 سورية-يكو ها -٢٠١٧قوام الامء () -

 سورية -كـتاب مشـرتك فـي الـقصة القصرية جـًدا  -٢٠١٨أشـرعـة مـن ضـوء () -

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/ايناس-أصفري.jpg
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  :لكرتونيةالكتب اإل*

 شعر  -٢٠١٥عىل عتبات املستحيل( ) -

 شعر  - ٢٠١٥قصائد ترشينية( ) -

لّية  - ٢٠١٥وذاَك بعٌض من حياة( ) -  شذرات تأمُّ

*** 
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 حطلعت حممود قديالشاعر والناقد 

 )فلسطْي(

 

حاصل عىل شهادة البكالوريوس يف إدارة .1974مواليد قطاع غزة  .يافا املحتلة -فلسطْي

شارك يف العديد من األمسيات .شاعر وناقد أديب.1999األعامل من اجلامعة اإلسالمية "غزة"

 .شارك بكتاباته يف العديد من املواقع األدبية االلكرتونية والورقية.ات األدبية والفكريةوالنّدو

 :صدر له*

 كتاب مجاعي "املنفيون إىل جوار السحاب"، "قصص قصرية" -1

 .2019.ركوة حرف"، نقد" -2

 :أعامل خمطوطة*

 ."أنا والّشهاوي "نقد -3.ديوان تراتيل التوق -2.ديوان رسائل الغرق -1

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/received_3846852605361887.jpeg
http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/received_3846852605361887.jpeg
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 حسْي اهلاشمياألديب 

 )العراق(

 1961مكان وتاريخ الوالدة : بغداد \االسم الثالثي واللقب : حسْي جابر عالوي اهلاشمي

 مكان اإلقامة : ميسان / العراق

يقيم يف حمافظة  \ناشط يف جمال املجتمع املدين \وكاتب صحفي  حمرر ثقايف \وقاص  شاعر *

 العامرة / جنوب العراق  ميسان _

 عضو االحتاد العام لألدباء والكتاب يف العراق *

  :صدرت له الدواوين اآلتية*

 م  1999حارس املناديل _ شعر _ -1

 م/ بغداد  2002 -شعر  -غيمة يف عكاز  -2

 العراق  م _2008شعر /  -من دون احرتاس  -3

 .بريوت –جائزة ناجي نعامن الدولية  – 2009شعر /  –وثيقة يف اهلواء  -4

 م / 2012يقة يف اهلواء / جمموعة شعرية مشرتكة لثامنية شعراء عراقيْي / وث .4

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/حسين-الهاشمي.jpg
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 2012 -شعر  –احلامل .. بثياب املهنة  .5

 م  2018 -شعر –صديقنا خط األفق  .6

 حصل الشاعر عىل جوائز*

 . _ بريوت 2009جائزة _ ناجي نعامن _ الدولية لإلبداع _ *

 .م 2014ثر العربية اإللكرتونية.جائزة الشاعر الكبري ) أدونيس ( / قصيدة الن*

 م2011جائزة ) إبداع خارج الوطن ( مع شهادة تقديرية من قبل وزارة الثقافة / بغداد _ متوز *

 م2007جملة )ثقافة بال حدود( للقصة القصرية جدا / دمشق   جائزة *

لسويد _ يف ا    م / مركز النور الثقايف / 2009/  2008جائزة املبدع _ عيسى حسن اليارسي _  

 .جمال قصيدة النثر _ اجلائزة األوىل

/  2009جائزة مركز النور الثقايف واإلعالمي / السويد ) دورة املفكر عبد اإلله الصائغ(  *

 . / يف القصة القصرية جدا / اجلائزة األوىل 2010

 2013ة جدا العربية اإللكرتونية يف جمال القصة القصري  جائزة مسابقة ) مملكة الرسد العريب ( *

 م / بغداد 2008السنوية لإلبداع   جائزة جريدة )املؤمتر (  *

 . م2005جائزة جريدة الزمان اإلبداعية ) دورة املفكر عزيز السيد جاسم ( / بغداد  *

 . وغريها من اجلوائز والشهادات األخرى

  

  :للشاعر والناقد خمطوطات تنتظر الطبع *
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 رواية –اختفاء شجرة اإلرث -

 جماهيل _ فسحة لطائر جريح _ شعر -

 حقائب العشب الرسية _ رواية-

 اجلدل املكاين يف الشعر التسعيني العراقي _ مقاالت نقدية -

*** 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دليل آفاق حرة         لألدباء والكتاب العرب

ــــاإلصدار الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2021ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

301 
 

 

 األديب واإلعالمي أكرم حممد التميمي

 )العراق(

 ١٩٥٦التولد / \لعراق / حمافظة ذي قار / النارصيا \االسم / أكرم حممد عبود التميمي

ولد يف مدينة النارصية وامتهن العمل الفني \ أديب و إعالمي وناشط يف حقوق الإنسان

غادر ، كانت بداياته يف املرسح ثم حتول اىل عامل االدب والصحافة والصحفي يف وقت مبكر

  .اىل سوريا ثم اىل بالد النمسا 1996العراق عام 

  لوجياووالتكن  من جامعة العلوم  يةفخر  دكتوراه\ الألامين  الصحافه  دبلوم معهد

عضو احتاد االذاعيْي والتلفزيونيْي \يسا لفرع النقابة الوطنية للصحفيْي العراقيْي يف ذي قارئر

حصل عىل شهادة الدكتوراه الفخرية يف االعالم من االكاديمية الدولية للعلوم \.العراقيْي

 والتكنلوجيا

 .ربعْي قصيدة مل تنرشأكثر من أله و2006صدر كتاب خماضات يف الغربة عام أ*

alabood@gmail.comakram  \ 00964782132371/   موبايل 

*** 

mailto:alabood@gmail.com/
mailto:alabood@gmail.com/
http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/أكرم-التميمي.jpg
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 األديب حتسْي الكعبي

 )العراق(

 

 وفنان شاعر وناقد موسيقي \ 1972مواليد ، \ عبد احلسْي تقي الكعبي  حتسْي عباس

/ ذي قار ويف السنة األخرية   1977دخل املدرسة االبتدائية يف قلعة سكر سنة \أبو وريث  كنيتهُ 

  ثم أكمل الدراسة املتوسطة  1983  انتقل اىل الساموة وخترج من مدرسة ابن رشد يف الساموة عام

ليتخرج يف متوسطة الربيع يف قلعة سكر / ذي قار عائدًا   1986  بعد عودته اىل قلعة سكر يف سنة

-1989يف عام   يف إعدادية الساموة  دراسته اإلعدادية  لساموة مرة اخرى ليكملاىل ا

 التحصيل الدرايس : بكالوريوس يف الرتبية االسالمية واللغة العربية / جامعة بغداد1990

 عضو االحتاد العام للكتاب واألدباء العراقيْي   \عضو نقابة الفنانْي العراقيْي / فرع املثنى

 و احتاد الصحافيْي العراقيْي / فرع املثنىعض\فرع املثنى

  :املؤلفات املطبوعة*

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/تحسين-عباس.jpg
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 ) 2010سنة   جمموعة شعرية حتت عنوان ) عقارب الذاكرة   

  2011جمموعة شعرية حتت عنوان ) فاكهة العطش( سنة  

 جمموعة مشرتكة بعنوان : قيثارة احلرف 

  2020جمموعة شعرية بعنوان : عثوق العمر 

 يقي بعنوان : الذاكرة الذوقية بْي الغناء واملوسيقى / حتت الطبعكتاب يف النقد املوس 

 اشرتك مع كبار النقاد املوسيقيْي وامللحنْي يف برنامج حكاياهتم / قناة احلرة عراق : 

 سباب احلزن يف االغنية السبعينيةأ  

 آداب الكالم ، وكذلك له أحلان البلبل واحلرية ، آداب الطريق ، : له أحلان لألطفال 

 ة.خمتلفة منها الوطنية والعاطفي

***  
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 األديبة فاتن متويل حسانْي

 )مرص(

دفعة  جامعة الزقازيق \بكالوريوس تربيه رياضيه \حمافظة بورسعيد \فاتن متوىل حممد حسانْي

 .مدير عام سابق بالرتبيه والتعليم\١٩٩٥

 :املطبوعات األدبية*

 شعر عامية مرصية \تلج الغربة -

 شعر عامية مرصية \رقفارس و -

 فصيح  شعر \قائمة احلزن -

 طفال مدينة احلب حازت عىل املركز الثانىمرسحية لأل - شعر فصيح \شبه غيبوبه -

 حتت الطبع *

شعر  \الغرف املغلقة- شعر عامية مرصيه\بكرة صوف -عصافري بتموت \طفالمرسحية لأل -

 فصيح

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/فاتن-متولي.jpg
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 تفاحة سابا لشاعرةا

 )فلسطْي(

حاصلة عىل لقب ثان يف اللغة العربية  -1964طينية من مواليد قرية عسفيا، سنة شاعرة فلس

اإلدارة  -وآداهبا من جامعة حيفاحاصلة عىل لقب أول يف اللغة العربية وآداهبا والرتبية بتخصص 

نرشت هلا  - .حاصلة عىل شهادة التدريس من جامعة حيفا.الرتبوية والتفتيش من جامعة حيفا

الكردية يف جريدة: "صباح كوردستان" الصادرة عن شبكة اإلعالم العراقي باللغتْي  قصائد باللغة

 .العربية والكوردية، كام ونرشت هلا قصائد باللغة العربية

 :صدر هلا*

 2020كتاب شعري بعنوان "امرأة وعرية"  (1)

 2020كتاب شعري بعنوان " مداي ألف دهشة"  -حتت الطباعة  (2)

 عضو احتاد نادي الكنعانيات لإلبداع -48م للكتاب واألدباء الفلسطينيْي عضو االحتاد العا -

 

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/received_776931673125566.jpeg
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 منى الرصافاألديبة 

 )العراق(

 

 وقاصة وشاعرة ئيةكاتبة وروا\املهنة مهندسة مدين \منى الرصاف من العراق _ بغداد _ الكاظمية

 :من مؤلفاهتا الأدبية*

 الثانية جمموعة قصصية ) للخوف ظل طويل ( بطبعتها -

 رواية ) للعشق جناحان من نار ( بطبعتها الثالثة -

 رواية ) بتوقيت بغداد ( بطبعتها االوىل -

 :عامهلا الشعريةأومن *

 (ديوان ) سفر خارج خارطتي\(ديوان ) قلب يتعرق \(ديوان ) الختربوا الورد -

***  

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/received_241154667311766.jpeg
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 األديبة ذكــــرى لعيبـــي

 )العراق(

 ٢٠٠٠غادرت العراق منذ عام \لوريوس آداب + دبلوم تربيةبكا \العراق –تولد ميسان 

تشغل حاليًا منصب إدارة حترير جملة " الرشطي الصغري" الصادرة من القيادة العامة لرشطة 

 .الشارقة/ دولة اإلمارات العربية املتحدة

 :عضو يف*

 . حتاد كتاب وأدباء اإلماراتا  \حتاد كتاب وأدباء العراقا

  :صدر هلا*

 ضيف / جمموعة قصصية / مرصال -１

 اإلمارات -حب أخرس / جمموعة قصصية  -２

 ثامن بنات نعش / جمموعة قصصية/ اإلمارات -３

 ياممة تتهجى النهار / شعر /  مرص -４
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  رسائل حنْي / جمموعة قصصية / -５

 حكاية الطاووس والثعلب/ -６

 شمس ورحلة األمس / لألطفال  -７

 للبحر حكايات / لألطفال  -８

 امرأة من كرز وعسل / شعر/مرص -９

  اللصوص والقلم املعطر / لألطفال -１０

 سوريا -بوح يف خارصة الغياب / شعر -１１

 للخبز طعم آخر/ قصص/ القاهرة -１２

 ٢٠٢٠قصص ذكرى / لألطفال / سلسلة قصص أطفال  -１３

 / بلغاريا ُخطـًى يف الضباب / رواية -１４

 :إنجازات*

 بتدائي لصف األول االلم املعطر( ضمن كتاب القصص املختارة لاختيار قصة لألطفال ) الق -1

 .مناهج دولة اإلمارات العربية املتحدة

 درع منظمة أديبات العراق / للحصول عىل املركز الثالث يف مسابقة نرصة حدودك يا وطن -2

 / لبنان٢٠١٤جائزة اإلبداع األديب لناجي نعامن عام  -3

*** 
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 بد الرمحن صبرياألديبة خالدة حممد ع

 )السودان(

املراحل  امليالد ../الكاملْي والية اجلزيرة شاعرة وكاتبة قصة..خالدة حممد عبدالرمحن صبري

احلالة  املهنة/فني كمبيوتر .الدراسية /الكاملْي/رفاعة األمريية الوسطي/رفاعة الثانوية

العام لألدباء  نشطة/عضو األحتاداأل.. اإلجتامعية /أرملة وأم ألربعة أبناء... طبيبتان.. ومهندسْي

 ْي.والكتاب السوداني

 املنشورة  :هلا من الدواوين*

 (.سم )جراح قلبي وافراحهاديوان شعر منشور ب-

 سم امللهمه.امنشور ب ديوان شعر-

 ديوان شعر منشور بإسم أغنيات.-

 .جمموعة قصائد يف الرثاء-
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بمدالية  2000رجان اإلبداع النسوي الثايت وهي الفائزة باجلائزة الثانية يف مه.جمموعة قصيصة-

 . ذهبية

 .وجائزة مالية بقصيدة بعنوان املستحيل -

بقصيدها املشهورة 2004جائزة مالية وميدالية ذهبية من مهرجان اإلبداع النسوي الثالث -

 (بعنوان )اجلالبية السودانية

عيل جائزة مالية وميدالية وحازت  2005فائزة الثالثة يف مهرجان البجراوية لإلبداع النسوي-

 (.برونزية بالقصة القصرية بعنوان)املشاجرة

فاز ديواهنا جراح قلبي وأفراحه باجلائزة الثانية لإلبداع الثقايف الثالث الذي أقامته وزارة الثقافة -

2015 

 

*** 
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 األديبة أسامء القاسمي

 )اإلمارات(

اتبة من إمارة الشارقة / دولة اإلمارات العربية شاعرة وك .أسامء بنت صقر بن سلطان القاسمى*

التخصص: بكالوريوس علوم سياسيه  \مارات العربية املتحدةاإلدولة  -مارة الشارقة إ-املتحدة

 دراسات ىف الفلسفه ومقارنه األديان \واقتصاد

 عضو احتاد الكتاب واملثقفْي العرب \عضو احتاد الكتاب يف االمارات*

  :إصداراهتا* 

 2008يف معبدالشجن دمشق - -1 

 2008صالة عشتار دمشق - -2 

 2010فاس  -شذرات من دمي عربية / إسبانية - -3 

 2011العربية / االنجليزية / االسبانية الرباط  –شهقة عطر - -4 

 2013العربية / الفرنسية / االنجليزية بريوت  –طريسون احلنْي - - 5 
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 2014هواجس الندى / اإلمارات --6 

    مرتجم لسبع لغات 2014املغرب \انا هاهنا  -7- 

طبعة ثانية  وىلأنجليزية طبعة مرتجم للفرنسية واإل 2016اجلزائر رباعيات القاسمي  -8- 

 بدمشق 2017

 يف دمشق 2016مرأة خارج الوقت ا--9 

*** 
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 السعيد عبد العاطي مباركالكاتب 

 )مرص(

و  ،له عدة كتب متنوعة يف الأدب و التاريخ و الدينصدر ي، مرصكاتب و باحث و تربوي 

 كبري معلمْي   ،خريج كلية الرتبية قسم اللغة العربية وآداهباأبحاث و مقاالت وقصص قصرية، 

احتاد الأدباء و املثقفْي العرب عن  ، ودكتوراة فخرية منمتنوعة .كام منح عدة جوائزمدير مدرسة

له نافذة بعنوان ) تغريدة  ،نرش احلب و السالم بْي شعوب االنسانيةرسالته التنويرية و مساعيه يف 

 مثابة اطاللة عىل الفنون اجلميلة، و أعمدة يف بعض الصحف و املجالت.الشعر العريب ( ب

  :االصدارات*

  ذكريات العرب يف الأندلس \ رثاء الأبناء يف الشعر العريب \ سقوط مملكة الشعر يف الضحى

 - العرب و اليهود يف فلسطْي\ ي الليبيمن روائع الشعر النسائ\ م شعراءوزراء و لكنه

سيناء الأمل و املستقبل بْي \ حىل الوصايامن أ \أخواهتا مذابح و جمازر للكيان الصهيوينقانا و
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 .من دعاء الأنبياء و املرسلْي\ لقطات من إيذاء املرشكْي للنبي و الذين معه\التنمية و التعمري

تغريدة الشعر العريب : دراسات  \أعالم الشعر احلديث يف كفر الشيخ\ م الكتابيف أنظرات 

 .متنوعة 

 (و ثمة بضعة كتب حتت الطبع موسوعة ) موسوعة جهينة للثقافة و العلوم-

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دليل آفاق حرة         لألدباء والكتاب العرب

ــــاإلصدار الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2021ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

315 
 

 

 

 األديبة .د. ميسون حنا

 )األردن(

 ل فلسطينيةمن أصو ، يف مدينة عامن  ١٩٥٥االسم: د ميسون حنا مواليد 

 :صدر يل املرسحيات التالية*

الشحاذ حاكم ، عازف الناي  \١٩٩٠   مقتل شهرزاد \١٩٨٩كاهن املعبد   \١٩٨٧شباك احللوة 

 \٢٠٠٢حكاية توت  \١٩٩٨مدينة الرهان  \١٩٩٣)ومها مرسحيتان نرشتا يف كتاب واحد( 

 ٢٠١٧الرباط األزيل 

 ٢٠١٧ (النامل مطاردة)كام صدر يل جمموعة قصصية بعنوان : *

-وحازت عىل  ٢٠٠١عرضت مرسحية عازف الناي ضمن فعاليات مهرجان عمون املرسحي -

عرضت يل عدة مرسحيات منها الشحاذ حاكام ضمن فعاليات ، جائزة أفضل نص مرسحي حميل-

  .مهرجان عمون الثاين
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 .: عرضت عىل مرسح جامعة الريموك (مقتل شهرزاد)-

ح أسامة املشيني كعرض موازي ضمن فعاليات مهرجان : عرضت عىل مرس(حكاية توت)-

 ٢٠٠٢عمون املرسحي عام 

 .: عرضت ضمن فعاليات مرسح اهلواة عىل مرسح أسامة املشيني(احللم)-

   2020)وكر األفاعي( مرسحية  -

 2020)دموع من رمال( جمموعة قصصية. -

*** 
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 الشاعرة جيهانا سبيتي

 )لبنان(

مؤخرا درست  \فنانة تشكيلية\دراستي اهلندسة الداخلية \ن اجلمهورية اللبنانيةم\جيهانا سبيتي

 الربيطانية.التنمية البرشية بمتابعة من الدكتور حاتم الغامدي حصلت عىل شهاديت من املنظمة 

 شاعرة وقاّصة

   .يل إصدار عن دار الفارايب ) بانتظارك( -

 .صداراإلوجموعتْي شعرية وقصصية قيد -

يل  \عضو استشاري يف مجعية الكاتب والكتاب \استشاري يف منتدى الثقايف اجلنويب عضو

 مشاركات عديدة فنية ثقافية يف املرئي واملسموع واملكتوب

*** 
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 القاّصة لام كربجها

 )سوريا(

 لدي جمموعتْي مطبوعتْي للكبار \١٩٨٢مواليد مدينة محاة \ لام كربجها

 جتامعيةنسانية احلم الياسمْي قصص إ-

  .دونكشوتيات قصص ساخرة-

 (مرية النائمة األ)وأحرض لطباعة جمموعتي الثالثة -

 عندي جمموعة خاصة باالطفال جاهزة للطباعة-

حصلت عىل املركز األول بكتابة القصة القصرية عىل مستوى سوريا ضمن مسابقات شباب 

 ٢٠٠٤ويف جمال املقال عام  \٢٠١٣\٢٠٠5\٢٠٠٣سورية لعام 

 ٢٠٠٩ىل املركز األول يف جمال القصة ضمن مسابقات احتاد الكتاب العرب يف محاة عام حصلت ع

بداع العريب عىل صلت عىل وسام االبداع يف جمال األدب الساخر ضمن مسابقات جملة اإلح-

  .ستوى الوطن العريبم
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الثقافة  حصلت عىل املركز الثاين يف جمال القصة عىل مستوى الوطن العريب ضمن مسابقات جملة-

فزت باملشاركة بقصتْي ضمن جمموعة قصصية مشرتكة عىل مستوى الوطن العريب تابعة ، العربية

 ة طبعت وصدرت يف العراق،ملؤسسة ثقايف

*** 
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 عيد الغولالشاعر س 

 )األردن(

 أردين اجلنسية.،فلسطيني األصل، مرصي اإلقامة واهلوى، عريب \حممد سعيد موسى رشيد الغول

 1933مواليد سلوان القدس عام  \االنتامء

 :صدر له : شعر*

املقاومة  \غاين األصيلأ \نداء الصباحأ \ومضات وظالل \هنر اجلامل \بحار إىل شواطئ االحالمإ

نفحات  \دون احرتاق ال سنى \أمواج \حدث يف اخليال \(إىل أمينة )يف رثاء زوجته \قدرنا

 نار وأوتار \غاين اجلراحأ \(قدة عىل الشعر العاملي )ترمجةنا \لصباح عينيها \غاريدأ  \مقدسية

 نداء األرض _

 : كتابان  كام صدر عنه وعن جتربته الشعرية*

 املقاومة الفلسطينية يف شعر حممد سعيد الغول ملحمد عبد احلافظ عبد املنصف  _
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الكتاب يف و، ملحمد عزت حممد إسامعيل  دراسة موضوعية وفنية يف شعر حممد سعيد الغول _

 األصل رسالة ماجستري

 * عضويات *

مجعية  \رابطة الزجالْي وكتاب االغاين \رابطة شعراء العروبة \عضو رابطة األدب احلديث _

 مجاعة الشعر بنادي الصيد \نادي أدب اجليزة \شعراء املعادي

 :له حتت الطبع*

 املقاومة الفلسطينية وشعراؤها

*** 
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 ن مجال الدينالشاعرة منى دوغا

 )لبنان(

 يف بريوت.  ١٩٦٥ولدت عام  

  .٢٠١٦نرشت ديوان شعر بعنوان"احلب اخلالد" باللغة الفرنسية يف عام *

، ٢٠١٩وترمجت من العربية إىل الفرنسية ديوان شعر بعنوان "يب حرية الصياد" يف شباط *

 . الفرنسيةبللكاتب والشاعر املرصي نارص عبد احلميد رمضان، وقد نرشت اعامهلا 

ىل العربية حتت عنوان "روحانا السفر اىل رواية باللغة الفرنسية وترمجتها إقدمت أول *

 2019الذات

كام نرشت أول كتاب خواطر هلا باللغة العربية حتت عنوان العزف عىل الكلامت عىل موقع – "

 .٢٠١٩أمازون يف آب 
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ىل العربية حتت عنوان ، والتي ترمجتها إ، صدرت هلا الرواية الثانية باللغة الفرنسية ٢٠٢٠عام -

 .""عندما تغني اجلدران

/ ماذا بعد كورونا" عىل موقع  ٢٠٨٤حديثا صدر هلا رواية باللغة العربية حتت عنوان "صيف *

 .أمازون

*** 
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 األديبة عائشة املؤدب

 )تونس(

 تعمل بمجال الرتبية والتعليم \ةأصيلة والية سوس\1972عائشة املؤدب كاتبة تونسية من مواليد 

تكتب لألطفال شعرا  \مع حماوالت مستمّرة يف التجريب  كتبت القصيد العمودي ثم قصيدة النثر

حتولت بعض األشعار املوجهة للطفل إىل أناشيد ملحنة وأخرجت بعض ، اوقصة ومرسًح 

صحافة التونسية الب تنرش، حاصلة عىل عدة جوائز يف امللتقيات الوطنية، األعامل املرسحية

سامهت يف عدة تظاهرات أدبية تنظيام وتأثيثا باإلنتاج اإلبداعي ، لكرتونياوالعربية ورقيا وإ

 والقراءات النقدية داخل تونس وخارجها

ل الذي احتوى عىل كام سامهت يف اإلعداد للموسوعة الكربى للشعراء العرب يف عددها األو*

وع ألف شاعر ضمته املوسوعة، وقد صدرت سنة ئة شاعر تونيس من جممتعريف بتجارب م

 باملغرب 2009
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رئيسة مجعية األجيال  \2019و 2016رئيسة احتاد الكتاب التونسيْي فرع سوسة لدورتْي 

ناشطة بعدة هياكل ثقافية وأدبية بجهة سوسة )اجلمعية الدولية للمثقف  \للمرسح واملوسيقى

 (.العام، صالون الزوراء األديب

 :رةالكتب املنشو

 2007قصائد من أرض تونس" " -

 2010ظيل بقعة حرب" تونس " -

 2016 تونسغواية أخرى" " -

 2015لكرتونيا منذ عدة أعامل موجهة لألطفال ورقيا وإ -

 مع مشاركات يف عدة كتب مجاعية. -

*** 
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 براءة حممد األيويب

 )لبنان(

حائزة إجازة يف العلوم السياسية  .لبنان براءة حممد األيويب كاتبة لبنانية، مواليد طرابلس _

أستاذة يف .(واإلدارية من اجلامعة اللبنانّية، وشهادة الكفاءة من كلّية الرتبية )اجلامعة اللبنانّية

عضو مشارك يف إنجاز بحثي حول "تعزيز  .التعليم الثانوي لامدة الرتبية الوطنية والتنشئة املدنية

جملس التعاون اخلليجي"، يف إطار مرشوع نّفذه مركز البحوث القيم يف التعليم العام يف دول 

 .الرتبوية

 ."كتاب يف النصوص النثرية بعنوان "ذاكرة روح 2018صدر هلا لبنان عام *

 ."جمموعة قصصية األردن بعنوان "املسكونة 2020صدر هلا حديثًا يف *

 ."بعنوان "أحاديث اجلائحة  مشاِركة يف كتاب مجاعي األردن*

 .يف النصوص النثرية يف طور الطباعة ا كتاب ُمنَجز لدهي*

*** 
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 األديب أمحد الفرحايت

 )مرص(

معلم لغة إنجليزية بجمهورية مرص العربية  \الشهرة: أمحد الفرحايت • أمحد فتحي حامد فرحات •

 .ةمدرب "التعلم النشط" بوزاة الرتبية والتعليم املرصي .واآلن معلم لغة إنجليزية بسلطنة عامن

قدم برنامج "مهسات عاشق"  )عضو مجعية نبض الشاعر يف حب مرص )منسق حمافظة الفيوم •

 .بإذاعة اجلالية املرصية بسلطنة عامن 

 .٢٠١٥صدر له ديوان الفصحى: "حبك قاريب"  •

 .٢٠١٦صدر له ديوان الفصحى: "صهوة جواد"  •

 .٢٠١٧صدر له ديوان الفصحى: "عناقيد الصباح"  •

 .٢٠١٧وان الفصحى: "رضيح الروح" صدر له دي •

 .٢٠١٧صدر له ديوان العامية: "خلطه بيضا"  •
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 .٢٠١٧صدر له ديوان الفصحى: "شذرات فرحاتية"  •

 .له ديوان "بفؤادي أفتدهيا"، حتت الطبع •

 .له جمموعة قصصية "كلامت" قصص قصرية، حتت الطبع •

*** 
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 األديبة مجيلة شحادة-

  )فلسطْي(

مجيلة شحادة، كاتبة وقاّصة فلسطينية ولدت يف مدينة النارصة وأهنت دراستها الثانوية فيها. بعد 

ذلك مبارشة توجهت اىل حيفا لتتابع دراستها األكاديمية، فدرست موضوع العلوم وحصلت عىل 

 اللقب األول )البكالوريوس(.

( بموضوع الرتبية وموضوع لقب ثاٍن )ماجستري\حيفا –لقب أول يف العلوم  :*شهادات جامعية

األطروحة؛ "موقف املربيات يف التعليم العادي إزاء دمج الطالب مع صعوبات تعلُّم يف الصفوف 

 حيفا –لقب أول يف القانون/ املحاماة  \حيفا –العادية" 

 :*إصدارات

 :سنة( ، وهي 13-9قصص للفتيان )  -5

 2017سنة( ، سنة  13-9قصة للفتيان )  -الكوكب األزرق .1

 2017سنة( ، سنة  13-9قصة للفتيان ) -ضوء ملون  .2
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 2017سنة( ، سنة  13-9قصة للفتيان )  -ابو سليم وأصدقاؤه .3

 2017سنة( ، سنة  13-9قصة للفتيان )  -سكر .4

 2017سنة( ، سنة  13-9قصة للفتيان ) -بيان ترسم باأللوان  .5

 2017سنة  -ديوان شعر  -عبق احلنْي -

 2018 -موعة قصصيةجم –ال حتالف مع الشيطان -

 :عضوية*

 .48دارة احتاد الكتاب الفلسطينيْي الكرمل عضو إ

مالحظة: هناك ديوان شعر جاهز للطباعة، وايضا جمموعة قصصية، وكتاب آخر يضم جمموعة 

 .مقال(. الكتب تنتظر انتهاء فرتة الكورونا 30مقاالت ) 

*** 
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 األديب  حممود حممد ملودة

 )ليبيا(

احلالة االجتامعية  \1967مكان وتاريخ امليالد: مرصاته \ مود حممد عبدالقادر ملودةاالسم :حم

 .متزوج

 :البيانات العلمية *

  1986جامعة مرصاته. –آداب  –الليسانس:لغة عربية 

 2003جامعة مرصاتة  –آداب  -الامجستري :أدب ونقد 

 2008جامعة الريموك _ األردن. –آداب  -الدكتوراه :أدب ونقد 

 رجة العلمية: أستاذ مشاركالد 

  جامعة مرصاته –مكان العمل :كلية اآلداب. 

 :الكتب الصادرة  *

  2009طرابلس  \جملة الفصول األربعة مسرية عرشين سنة ، دراسة وفهرسة 
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  2010األردن   \متثيالت املثقف يف الرواية الليبية 

   2012نقد القصة الليبية القصرية ، جامعة مرصاته 

 2010جائزة الفاتح التقديرية يف النقد األديب  اجلوائز : *

 بالقرب من مسجد بن عصامن –حملة الغريان  –العنوان : مرصاته  *التواصل

*** 
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 حسناء وفاء اجلاليصالشاعرة 

 )تونس(

 .وعضو بصالون الزوراء بمدينة سوسة، من مؤسيس مجعية مطارحات ثقافية 

ان مهسة الدويل الذي يقام كل سنة بالقاهرة وحيتفي باألدباء فزت بالعديد منها مثال مهرج- 

 2018كام فزت سنة  2019و   2016فقد فزت به سنة   والشعراء من خمتلف الدول العربية

  .بمهرجان القلم

  2018يل جمموعة شعرية "خطايا الرساب" نرشت سنة *

جمموعة  ة ومنكبة يف تصحيحخرى شعر الومضوأكام يل جمموعتان جاهزتان للنرش قصائد نثرية -

 "خرى بعنوان " املطلق الذي بداخيلشعرية أ

*** 
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 لينا شكورالشاعرة 

 )سوريا(

دب دب االنكليزي اختصاص أت عليا باألمحل دبلوم دراسا.أ1959من سوريا.مواليد  

 .عمل يف جمال التدريس منذ سنوات طويلةعام.أ

 .2018الظل( عام  نرشت جمموعتي الشعرية األوىل بعنوان )حرائق*

 .تونس-شاركت يف املهرجان الدويل للشعر يف توزر 2019يف 

نسان وقضاياه وبحثه عن هنا تتناول اإلواهلدوء.وتأثرت كثريا بالفلسفة ألأعشق القراءة واملوسيقا 

ن االنسان أ نساين.أؤمنارش وغري املبارش عىل املوروث اإلمصريه وايضا االسطورة وتأثرها املب

 وىل .قيم هو الفضية األه من تناقضات وملبكل ما حي

*** 
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 الشاعر أمحد خالد محد طناش

 )األردن(

 AHMAD KALED HAMAD TANASH 

املؤهل العلمي: بكالوريوس  اجلنسية: األردنية 14/9/1984مكان وتاريخ الوالدة: إربد 

 احلالة االجتامعية: متزوج جامعة الريموك –تصميم صناعي 

 :دبيةاالنجازات األ*

 ( ) شعر عمودي –تعويذة الشوق 

 )  )شعر عمودي –شظايا 

 خمطوط رواية بعنوان ) باألخرض كفناه( 

 :العضويات*

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/أحمد-طناش.jpg
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 عضو رابطة الكتاب األردنيْي-

 عضو احتاد الكتاب العرب-

 :اجلوائز واملسابقات*

ه عىل بحصول ضمن مسابقة شاعر اجلياد لدورهتا الثانية 2018حائز عىل لقب شاعر اجلياد للعام -

 .ولاملركز األ

والتي أقامها منتدى اجلياد للثقافة  2018حائز عىل املركز الثاين يف مسابقة املديح النبوي للعام -

 .والتنمية

 2019حائز عىل املركز الثالث يف مسابقة حبيب الزيودي التي أقامتها أمانة عامن الكربى عام -

  

*** 
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 األديب فراس  حج حممد 

 )فلسطْي(

م، حاصل عىل درجة 1973فراس عمر "حج حمّمد" من مواليد مدينة نابلس يف فلسطْي عام 

الامجستري يف األدب الفلسطينّي احلديث. نرش العديد من املـقاالت والقـصائد والنصوص يف 

ة الصحف واملجالت العربية والفلسطينية. يعمل حالّيا مرشفا تربوّيا لّلغة العربّية يف مديرّية الرّتبيّ 

 .والّتعليم/ جنوب نابلس التابعة لوزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية

عضو مؤسس ملنتدى املنارة للثقافة واإلبداع يف مدينة نابلس، وعضو احتاد الكتاب واألدباء 

الفلسطينيْي. عضو اهليئة اإلدارية جلمعية الزيزفونة لتنمية ثقافة الطفل لعام واحد، وحمرر ملجلتيها 

 .ْيملدة عام

  :الكتب املطبوعة

  ،2013كتاب "رسائل إىل شهرزاد" مرص 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/فرلس-حج-محمد.jpg
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  ،2013كتاب "من طقوس القهوة املُّرة"مرص 

  ،2014جمموعة "أناشيد وقصائد" )للفتيان والفتيات( فلسطْي 

  ،2014ديوان "أمرية الوجد"فلسطْي 

  دراسة "قراءة يف كتاب قلب العقرب للّشاعر حمّمد حلمي الّريشة، ذلك املنتبه

 .2014ختلف"، فلسطْي، امل

 2014مرص،  ر العطش"كتاب "دوائ 

 "2015فلسطْي،  ديوان "مزاج غّزة العاصف 

 2015األردن،  -قراءات يف القّصة القصرية جّداً  -كتاب "مالمح من الرّسد املعارص 

 "2015فلسطْي،  ديوان "وأنِت وحدِك أغنية 

  كتاب "يومّيات كاتب يدعىX" ( فلسطْي، 1-قصص ورسد )2016 

  2016( فلسطْي، 2-كتاب "كأهّنا نصف احلقيقة" )قصص ورسد 

  ،2016كتاب "يف ذكرى حممود درويش"فلسطْي 

  ،األردن "  2017ديوان "احلّب أنن

 2017مقاالت يف املرأة واإلبداع النسائي" فلسطْي،  -كتاب "شهرزاد ما زالت تروي 

 2017قراءات يف الرواية" حيفا،  -كتاب "مالمح من الرسد املعارص. 

 فلسطْي 2019قراءات يف متنوع الرسد"  -كتاب "مالمح من الرسد املعارص. 

 "2019 فلسطْيديوان "ما يشبه الرثاء. 
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  ،2020كتاب "بالغة الصنعة الشعرية"القاهرة. 

  ،2020كتاب "نِسوة يف املدينة" عامن، رام اهلل. 

 (، مجعية مؤمتر الزيزفونة األول ألدب األطفال، )نحو أدب أطفال فلسطيني وطني

 .، حتريرا باالشرتاك مع أ. رشيف سمحان2016الزيزفونة، رام اهلل، 

 باإلضافة إىل جمموعة من الكتب والدواوين املخطوطة. 

  كتب عن جتربته اإلبداعية العديد من الكتاب الفلسطينيْي والعرب، وأجريت معه عدة

 .حوارات مكتوبة ولقاءات إذاعية وتلفزيونية

 *** 
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 شاعرة إيامن مصاروةال

 )فلسطْي(

عضو األمانة العامة الحتاد الكتاب  .إيامن مصاروة، شاعرة وباحثة فلسطينية من النارصة، اجلليل

 48ومسؤولة اللجنة اإلعالمية والثقافية يف احتاد الكتاب الكرمل  48الفلسطينيْي العرب 

 :صدر هلا يف الدراسات واألبحاث

 2003نرصي، دراسة توثيقية حتليلية، باالشرتاك،األطفال املقدسّْي متيز ع -1

 2004، 1االستيطان يف البلدة القديمة، دراسة توثيقية، ج  -2

 2010، 2االستيطان بالبلدة القديمة، دراسة توثيقية معدل، ج -3

 ، دراسة توثيقية علمية2013أثر االحتالل عىل التعليم يف القدس  - 4

 2012أدبية توثيقية، القدس يف الشعر العريب، دراسة  -5

 ،2015اللفظ يف الشعر النسائي الفلسطيني، دراسة نقدية، منى ظاهر أنموذجا -6
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 2016دراسة توثيقية القدس يف الفن النثري الفلسطيني بعد أوسلو،  -7

 2015الشعر،  1تاريخ أدب السجون يف فلسطْي، ج  –8

 2016لنثر، ا 2تاريخ أدب السجون يف فلسطْي، دراسة توثيقية، جزء  -9

 2016قراءة يف شعر نور الرواشدة، دراسة حتليلية  -10

 2018، 3تاريخ أدب السجون يف فلسطْي، دراسة توثيقية علمية، ج  -11

 دراسة أبعاد داللية وفنية يف شعر األرس، الشاعر عبد النارص صالح أنموذجا، -12

 2020رية...املتوكل طه أنموذجافنيات الكتابة املقدسية، الرمزية واملكان والصورة الشع 13 -

 2017وطن تالحم يف وطن، دراسة نقدية ،عبد النارص صالح أنموذجا -14

 2020أثر الفكر السيايس يف الشعر العريب الفلسطيني، دراسة نقدية، سامي مهنا أنموذجا  -15

 2017أثر الفكر يف مجاليات املوضوع الشعري، دراسة نقدية، عالء الغول أنموذجا 16

 2019أثر مجاليات املوضوع الشعري العريب، دراسة نقدية، حاتم جوعية أنموذجا  17

" مل  2019مقومات البناء الفني يف الشعر العريب املعارص، دراسة نقدية، نزيه خري أنموذجا  -18

 "تطبع

 "" تنتظر دورها يف النرش  2019الصورة الفنية يف املرسح املحيل، معْي بسيسو أنموذجا  19

 2020فكر يف بناء الصورة الشعرية، امحد فوزي أبو بكر أنموذجا ال 20

دراسات نقدية حمكمة اللغة الشعرية زمن "الكورونا"، عبد احلي اغبارية ورشيف رشقية  -21

 أنموذجا
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 "دراسة مل تنرش  2018نوارس الفكر النقدي، عبد الفتاح أبو زايدة أنموذجا "  -22

 "اء وشعراء عرب " مل تنرش أدب 2015أوراق نقدية عربية،  -23

 االستعارة يف شعر د. عناد جابر، دراسة نقدية حتت الطبع – 24

 دراسات حمكمة نرشت يف جامعات عربية وحملية

 ، لبنان 2019جملة الفكر العريب  \أدب السجون  -25
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 2019نرشت بكلية القاسمي يف باقة الغربية 

 :ويف جمال الشعر صدر هلا*

 1989انأ حدث وجمزرة، شعر،  -1

 2002حجر سالحي، شعر،  -2

 2008رسير القمر، شعر، رام اهلل، -3

 2010، رام اهلل،بتول لغتي، شعر -4

 الشارقة 2012دموع احلبق، شعر،  -5

 2012عرائس الفجر، شعر، داخل صهيل احلواس،  -6

 2013هنا وطن، شعر، عامن، -7

 1990من خواطري، جمموعة خواطر  -8
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 2013بكائيات الوداع األخري، شعر،  -9

 ، أم الفحم2014امللحمة املحمدية، ديوان مشرتك،  -10

 2014ن، اوكوبيديا،  عام 11

 ، شعر2014سالف،  12

 2015اعتقال احلرف ال يعني القصيدة، شعر،  -13

 2016ثامنياٌت مقدسية، شعر،  – 14

 2016زهرة ومضات شعرية  – 15

 2018يف انتظار الضوء، شعر،  – 16

 2017للحلم بقية ، شعر  -17

 2018طرحة لعروس اجلليل، "النارصة"، شعر  -18

 2015باللغة الفرنسية، ترمجة الشاعرة األديبة التونسية فاطمة سعدالله صدر هلا ديوانا الكرتونيا 

 .ترجم تلها عرشات النصوص للغات عاملية منها االنكليزية والفرنسية والرتكية وااليطالية 

حصلت الشاعرة عىل عدة جوائز تقديرية عربية وحملية يف إطار تواصلها ونشاطها الثقايف إضافة لام 

 .ودراسات أخرى متخصصةقدمته من أبحاث 

*** 
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 الكاتب نبيل بقطر بشارة بقطر

 )مرص(

 أسيوط جامعة -  م1986ليسانس احلقوق  \م1964-1-16 يف  قنا –من مواليد فرشوط 

عضو  \عضو احتاد كتاب مرص - قاص وكاتب \كبري باحثْي بدرجة مدير عام بالرتبية والتعليم 

 نادي األدب بقنا

 :صدر له *

 م2011فر " جمموعة قصصية " عن ثقافة قنا عام سبعة أيام س 

  م2012حوارات أدبية عن منرب التحرير عام 

 م2012عام  " كتاب مشرتك 3ئة كاتب وروائى ىف مئوية نجيب حمفوظ جزء م 

  "م2019املتجولون يف عقولنا "تراجم 

 :له حتت الطبع *

 2حوارات أدبية اجلزء  -

 قراءات نقدية  -
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 1مقااليت جزء  -

 2 جزء  االيتمق -

  "أما اإلبداع واإلنسانية " تراجموت -

 *** 
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 محود  زينةالشاعرة 

 )لبنان(

حائزة عىل إجازة يف اللغة العربية من .شاعرة لبنانية ،عضو يف اهليئة العامة لالدب الوجيز يف لبنان-

التعليم بعدد من املدارس عملت يف .عملت يف الصحافة الورقية وااللكرتونية.اجلامعة اللبنانية

 .واملعاهد

 :صدر هلا*

 ٢٠١٤( الرحيل قررت)   الديوان االول حتت عنوان -

 ٢٠١٩( رشاع بال بحارإ)  الديوان الثاين حتت عنوان  -

*** 
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 ن أبو قطيشحساألديب 

 (األردن)

 أكتب األجناس األدبية احلديثة، السياحي  أعمل بالقطاع، حسن حممود أبو قطيش

  ويل قصائد شعرية تفعيلية، اهلايكو شعر و  رة و الومضة القصصية والقصة القصرية جداً اخلاط 

 . ناشط سايس واجتامعي .قليلة

 .عضو التجمع العريب لآلداب واإلبداع ،مؤسس نادي شعراء الطبيعة األردين عضو

  عديدة. ةشاركت يف أمسيات ثقافي \ رئيس حترير املجلة اإللكرتونية املغربية مهسات راقية 

 :صدريل*

 2020خواطر – ضياع يشبه الضباب -

 .جداً  القصرية القصةيف  العريب الوطن من أدباء بعض مع  يل كتاب مشرتك-

*** 
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 حبيب النايفالشاعر 

 )العراق(

حمامي /حمكمة استئناف ذي قار  \بكالوريوس قانون١٩٥٦تولد النارصية /  شاعرحبيب النايف 

عضو احتاد االدباء \عضو احتاد احلقوقيْي العراقيْي\حامْي العراقيْيعضو نقابة امل االحتادية

 عضو نقابة الصحفيْي العراقيْي\والكتاب يف العراق

  :صدرت يل املجاميع الشعرية

 رائحة الذبول /سوريا  *

 لوان /سوريا رس األ *

 سوريا \نرتقي سلمك ايتها الطمأنينة *

 غبار االسئلة /سوريا  *

 ر / العراق حب بلون املط *
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 متى نمسك الضوء / العراق  *

  :كتب بانتظار الطبع

 وشاية النايات / جمموعة شعرية *

 اطراف الرغبة / جمموعى شعرية *

 حماولة للتذكر / جمموعة شعرية *

 مصابيح بللها االندثار / جمموعة شعرية *

 لذة الغواية / جمموعة شعرية *

 مكائد اجلفاف / جمموعة شعرية *

*** 
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 عاشور محد عثامناألديب 

 )ليبيا(

م درست بمدارسها حتى 1962االسم: عاشور محد عثامن، من مواليد مدينة درنة/ ليبيا، سنة 

وصويل إىل الدراسة اجلامعية والتي أمتمتها يف جامعة بنغازي يف كلية اآلداب، قسم اللغة العربية 

لقسم اللغات بإدارة التفتيش، ومارست  وآداهبا، بدأت العمل معلام ثم مفتشا تربويا ورئيسا

العمل أيضا رئيسا لقسم مناهج التعليم الثانوي بوزارة التعليم، ومشاركا يف العديد من الفعاليات 

 :والندوات والدورات الفكرية والعلمية والتي أقيمت يف العديد من املدن الليبي منها

 .م2012اسرتاتيجيات التعليم يف ليبيا/ درنة/  -

 .م2013يس اللغة العربية يف مراحل التعليم األوىل)األول والثاين والثالث ابتدائي(/درنة/تدر -

 م2014تعلم برجميات احلاسوب/.درنة/ -
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 م2016توطْي تدريب املعلمْي باملؤسسات التعليمية/البيضاء/ -

 :صدر يل ديوان*-

 .القاهرة\يف قصيدة النثر بعنوان )انكسار(  -

 .وسيصدر قريبا ديوان مازال خمطوطا، -

 ) رواية مازالت خمطوطا بعنوان ) أرض اجلنوب -

 

*** 
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 غرايب هلامإاألديبة 

 )لبنان(

 2000املؤهالت العلمية : إجازة جامعية يف األدب العريب عام  اجلنسية : لبنانيةإهلام غرايب 

 عدة دورات تأهيلية يف الدورات التأهيلية : شاركت يف التوصيف : إعالمية /كاتبة ومعدة برامج

 . إعداد برامج األطفال والكبار وكتابة السيناريوهات الدرامية

  :كتابة عدة برامج لألطفال نذكر منها*

 بيت بيوت -أ 

 كبسة زر -ب 

 حارة ياسمْي -ج

 :كتابة عدة أناشيد لألطفال نذكر منها*

 زغري بوبو خيي عندي  -أ 

 الشنطة –ب 
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 نلعب بدنا وين –ج 

 ثيمجرا –د 

 يامسحر سحرنا -هـ 

 أّغا –و 

 :كتابة عدة قصص لألطفال صدر منها*

 سامر والرصصار -أ 

 (قصصية جمموعة) األلوان رحلة –ب 

 والشمس جمد –ج 

 أرنوب عطر –د 

 قصص أخرى قيد الطباعةوهناك 

 :من كتاباهتا التلفزيونية :كتابة اسكتشات نقدية اجتامعية نذكر منها*

 دبابيس برنامج –أ 

 طرابيش برنامج –ب 

 2015عام  صدر هلا كتاب شعر :هديل قمر *

)قيد  كتابات قصصية اجتامعية قصرية .... هلا كتابات منوعة يف : املرسحيات ...الشعر .. الزجل-

 (التجهيز للطباعة

***  
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 األديبة سامح عادل

 )مرص(

جامعة  -لغة عربيةقسم  -املؤهل : ليسانس آداب \عاما42السن : \االسم: سامح حممد عادل

 بتقدير جيد -1999القاهرة 

 .العمل يف حترير النصوص والتدقيق اللغوي.حمررة يف جمال الثقافة:العمل

 :املطبوعة األعامل

 .2016صدر هلا رواية بعنوان "وشم الروح"  -

 .2017كتاب" يف خفة طيف" نصوص حرة  -

 .2018 -نرش إلكرتوين -رواية "هوس اللذة" -

*** 
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 ناظم محد السويداويديب األ

 )العراق(

ماجستري يف االدب العبايس  _1998 الرتبية كلية االنبار جامعة –بكلوريوس . يف اللغة العربية   _

دكتوراة يف االدب العريب ونقده _ جامعة االنبار \2003 الرتبية كلية االنبار جامعة –

 2012ستاذ مساعد عام أحاصل عىل مرتبة \2007

 :املؤلفات*

 2012سوريا \حركية الرصاع يف القصيدة العباسية  -1

 2013 مرص \شكالية الزمان واملكان يف الشعر ا -2

 2016بريوت \الرؤية والتشكيل يف الشعر العريب  -3

 2016بريوت  \انت ويكفي ، شعر  -4

 2016 \ماذا لو ، شعر  -5

 2017 العراق \دلية القيم يف القصيدة العباسية ج -6
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 2ط   2018 العراق\التحول ومجالية االنتهاك يف القصيدة املعارصة هيمنة  -7

 2018 العراق\هنا ال شئ يشبهك  -8

 2019العراق \اىل مسقط قلبك-9

 2019بغداد ،  -قراءة يف الشعر النسوي العراقي املعارص -انفتاح النص -10

 2020 العراق\ذلك املبلل بامء اجلنون ، شعر  -11

 ياملركز االعالمي الثقايف العراق عضو م لالدباء والكّتاب يف العراقعضو االحتاد العا _

*** 
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 عبدالله عبدالرمحن محد سايتاألديب 

 )السودان(

هو معروف بإسم عبدالله سايت إختصارًا لإلسم من مواليد مدينة رفاعة بوالية اجلزيرة جنوب 

لية اإلقتصاد ان اإلسالمية يف التسعينات بكجامعة أم درمإىل نتسب ا.اخلرطوم العاصمة السودانية

حيث قام بتأليف بعض الروايات  .ثقافة الطفلوكاتب ل كاتب وشاعر غنائي . والعلوم اإلجتامعية

مثل رواية الزينبية وشيمة الشيطان وتعالوا إىل )حال( وأيضًا كتب بعض دواوين الشعر لألطفال 

مؤسس ورئيس رابطة .وعمو ظريف وغريهم مثل ديوان سيد اللبن وضابط املرور والتلميذة

كتاب ومؤلفي أدب األطفال بالسودان ومن مؤسيس إدارة مهرجان الطفل املرشد وله العديد من 

ستعراضية السودانية أبرزها جمموعة )زهرات لدى جمموعات األطفال الغنائية االاألعامل املغناة 

وعضو اإلحتاد القومي  \السودانيْي وعضو اإلحتاد العام لالدباء والكتاب \شمبات( العريقة

 *** حتاد شعراء األغنية السودانيةا ء والكتاب السودانيْي وأيضا عضولالدبا
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 لوتس عبد الكريم األديبة .د.

 )مرص(

  

موع الثقافية الفصلية* سة جملة الشُّ ولدت  \الدكتورة لوتس عبد الكريم ، هي صاحبة ومؤسِّ

وحصلت عىل الامجستري يف العلوم  .ا بقسم الفلسفةباإلسكندرية ، وخترجت يف جامعته

وقامت  .االجتامعية من جامعة لندن، والدكتوراه يف الفلسفة من جامعة السوربون يف باريس

  .بالتدريس يف جامعة طوكيو

  أصدرت*

  . 2003طبعة ثانية  .عن موسيقار األجيال حممد عبد الوهاب كتاب-

    .ميالدية2004 سنة السباعي يوسف الروائي الكاتب الرومانسية فارس عن كتاًبا-

  .الروائي إحسان عبد القدوس وأدبهعن حياة الكاتب  كتاب-

 .عن عميد املرسح يوسف وهبي كتاب
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 م(1993عن امللكة فريدة )صدر عام  كتاب-

 مل ةٌ ذاتي سريةٌ  –ميالدية كتاًبا آخر عن امللكة فريدة عنوانه "امللكة فريدة وأنا 2008و يف فرباير - 

 " مرص ملكة تكتبها

 والعلم الدين بْي الوجود سؤال..  حممود مصطفى" عنوانه صدر كتاب  ميالدية 2008 -

 . ميالدية  2009  سنة يف الثانية طبعته ،" والفلسفة

 صدر وقد ، (فنانة وسرية ملكة أرسار..  مرص فريدة ) ميالدية كتاهبا 2010أصدرت يف سنة -

 .يةالرتك اللغة إىل مرتمجا

 رواية حياة " سرية ذاتية -" رحلة البحث عني صدر هلا2014 -

كام رأست حترير "كتاب الشموع" الذي صدر عن جملة "الشموع"، وصدر فيه كتاب "توفيق 

 .احلكيم.. مئة عام" بتقديم وإرشاف لوتس عبد الكريم

*** 
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 مثنى حممد نوريلشاعر ا

 )العراق(

 يت علم بغدادي، فقرضت الشعَر وأنا مل أزل صبيا،أبرصت النور يف ب 1938عام  *

 شغلت عدة مناصب سياسية وادارية داخل القطر وخارجه *

 يمنح وسام وهو بلغاريا مجهورة رئيس  كام منحت وسام ) ديمرتي ( من الدرجة االوىل من قبل *

 .1973 عام واالدباء الشعراء لكبار

 :جمموعة شعرية 15صدر يل  *

 1967: صدر عام مرصع النرس   -1

 عينان من الغيب -2

 أطياف -3

 اشواق -4

 اعشاش احلب -5
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 الديوان هذا فقد االسف مع االحباب عطر  من -6

 حكاية عمر -7

 هينامت الرؤى -8

 ثاملة العمر -9

 هلب الوجدان -10

 رسائل النسيم -11

 نداء الروح-12

 قيثارة االمل = أخر جمموعة شعرية صدرت يل =13

 القاهرة يف طبع –ام ومرت أي – 14

 رحيل الشذى – 15

 : وصدر يل*

 وطباعة وحتقيق رشح –ديوان حسْي االعظمي  -1

 ثورة العرشين -2

 ذكرى طبيب-3

 وبعض الدول العربية

 كتبت عنه االستاذة عمرية كريم يف كلية امللك حممد اخلامس كتاب ترمجت -1

 فيه حياته ونامذج من شعره
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غزالن يف كلية اللغة العربية  محد عبد املجيدأة الدكتوراه للباحث مناقشة رسال من املؤمل  - 2

( الثانية االجتاه املحافظ وتطوره يف الشعر العراقي بعد احلرب العاملية( جامعة االزهر حتت عنوان

 وفيها ترمجتي والكثري من اشعاري،دبية ونقديةأدراسة 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دليل آفاق حرة         لألدباء والكتاب العرب

ــــاإلصدار الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2021ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

363 
 

 

 مجعة مريةأاألديبة 

 )لبنان(

 عضو مؤسس مجعية كتايب /لبنان\هواية الكتابة والقراءة\سة احلقوق اجلامعة اللبنانيةالدرا

 عضو مشارك مجعية محاية البيئة واملحافظة عىل الرتاث

  :صدر هلا*

 رواية\املتمردة والقدر_

 رواية\تناقضات رجل _

 ةرواي \صباحات أمرية_

*** 
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 رانية مرعيالشاعرة 

 )لبنان(

مدّرسة مادة اللغة العربّية لصفوف الشهادات \ربية وآداهبا من اجلامعة اللبنانّيةجمازة يف اللغة الع-

    شاعرة لبنانية\ الرسميّة

  :ديوانْي أصدرت*

 خًطى من ياسمْي-

 بال عنوان -

 والثالث سيبرص النور قريبًا-

*** 
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 حسن احلرضياألديب 

 )مرص(

، وتعلرم ا.، يف مدينة ساملوط بمحافظة املني(1975حسن عبد الفتاح خلف حسْي احلرضي، ُولِد )

ج يف قسم اللغة العربية بكلية اآلداب  عضو باحتاد كتاب مرص.يف مدارسها وجامعتها حتى خترر

 :دواوينه ومؤلفاته املطبوعة*

 .م2012م، 2005بل دعوٌة يا فؤادي )ديوان شعر( طبعة  -

 .م2011تطاول لييل )ديوان شعر( طبعة  -

 .م2016م، 2011تلك الديار )ديوان شعر( طبعة سالٌم عىل  -

 .م2013مهسات وأصداء )ديوان شعر( طبعة  -

 .م2013طبعة « الصحيح يف علم العروض»كتاب  -

 .م2014نبضات يف دجى الليل )ديوان شعر( طبعة  -
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 .م2015طبعة « القرآن الكريم حيدد ماهية األدب»كتاب  -

 .م2016طبعة « سطور من الواقع»كتاب  -

 .م2017فال تعتب عليهم )ديوان شعر( طبعة  -

 .م2018بردة األشواق )ديوان شعر( طبعة  -

 .م2019طبعة « رؤى نقدية»كتاب  -

 :أعامله غري املطبوعة*

 (.طائف الذكرى )ديوان شعر -

 .(الدالئل يف النقد األدب)كتاب  -

 .(املعترب يف نقد متون احلديث واألثر)كتاب  -

 (.قد الفني؛ بْي داللة النرص ومراد الكاتبمجاليات الن»كتاب  -

*** 
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 قمر صابويناألديبة 

 )لبنان(

 من جامعة بريوت الدولية\كورس تنمية برشية وإعالم\وكاتبة اديبة  من بريوت

 مديرة دار ابن رشيق للنرشبفرعها بريوت

 :دواوين مطبوعة مشرتكة *

 منها ديوان الياسمْي-

 ديوان أنا شاعر-

 ن الكرتونية عديدةودواوي-

 (.بعنوان )حدثني اللجْي خاص ديوان-

*** 
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 األديب حممد رمضان اجلبور

 (األردن)

 مكان الوالدة / عامن \اسم الشهرة / حممد الصورباهري  االسم /حممد رمضان اجلبور 

ية / الدراسة الثانو اهلوية األدبية / قاص وناقد وشاعر وكاتب لألطفال1959تاريخ الوالدة / 

 . مدارس الثورة العربية الكربى / الزرقاء / الثقافة العسكرية

 .بكالوريوس اللغة العربية /اجلامعة األردنية. / اللغة العربية 1980دبلوم معهد معلمْي عامن /

العمل سابقًا / معلم ، مدير مدرسة ، مدير . دبلوم صحافة وإعالم. دراسات عليا إدارة مدرسية

 .عضو احتاد الكتاب واألدباء األردنيْي. عام يف مدارس خاصة

 برنامج مثل ،  عملُت يف اإلذاعة األردنية /عامن / يف التسعينيات يف إعداد بعض الربامج الثقافية

 سمراء واملذيعة الكردي خلدون األستاذ املذيع الربنامج هذا مديق وكان كلمة ناتدند

دته وال قبل ما وسلم عليه اهلل صىل رسولال حياة عن ديني تارخيي مسلسل قدمت ثم ؛عبداملجيد

بعنوان " من القرآن والسرية " قام باألدوار جمموعة من املمثلْي األردنيْي ومن إخراج املخرج 

 بعض إعداد يف التسعينيات يف أيضاً  األردين التلفزيون يف عملُت  كام ،  األردين إبراهيم القواسمة
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  زبانة إميل وإخراج صبح عروب تقديم من" ريحال بساط"   لألطفال برنامج منها الربامج

 . ظاظا إيامن  املذيعة تقديم من"  الرتاث من وأمثال الغاز"   وبرنامج

  :اإلصدارات األدبية-

 : املجموعات القصصية

 1987   جدار الوهم *

 1994   أبواب للدخول فقط *

 2007  نعيش أنت *

 2015أحالم ممنوعة  *

 2020  أكاذيب املساء *

  :دراسات أدبية ونقدية-

 . قراءات يف عامل مصطفى القرنة الروائي *

 . عناقيد نقدية يف أعامل مصطفى القرنة الروائية *

 . تأمالت وإضاءات يف أعامل املالح *

 ديوان شعر / حْي مترين يف خاطري *

  (.ُدرر ولطائف من القرآن الكريم ) دراسة قرآنية*

*** 
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 الشاعرة مجيلة يوسف

 رين()البح

 :الربيد االلكرتوين اجلنسية: بحرينية سم: مجيلة يوسف الوطنياال\مجيلة يوسف

warda.jam@gmail.com 

الوظيفة السابقة: مستشار قانوين لرئيس املجلس األعىل للبيئة، وخبري قانوين يف البيئة من عام 

1999 - 2016. 

ثانًيا: املؤهالت  \امعة خاصةالوظيفة احلالية: أستاذ مساعد يف القانون "بدوام جزئي" يف ج

الامجستري بدرجة .شهادة نيل درجة الدكتوراه يف القانون مع مرتبة الرشف :والدرجات العلمية

 .(عضوة بأرسة األدباء والكتاب البحرينية )شاعرة وكاتبة.امتياز

 :االصدارات األدبية*

 ."ديوان شعر "هبذا الوهج أحيا -1

بَه -2  ."سرية حتت عنوان "َتعن
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 ."جمموعة قصصية "ضفاف احلنْي -3

كتابة قصائد غنائية كهاوية وغنت بعضها يف البحرين، بأحلان الفنان البحريني األستاذ أمحد -

 :سيف وهي

 .كشمس الشتاء -1

 .متاحف املجد -2

 "يا بحر "مرثية -3

 .ثالث حقائق -4

 .يف حرضة اجلامل -5

 .زفة عروس -6

*** 
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 اماألديب هشام النه

 )البحرين(

يف مدينة  1980هشام النّّهام هو قاّص ومرتجم ومرصيّف وحماسب قانوين بحريني. ولد يف ديسمرب 

، 2003املحرق يف البحرين. حصل عىل البكالريوس يف املحاسبة من جامعة البحرين عام 

ت وات يف وحصل بعدها عىل الامجستري يف إدارة األعامل من كلية إدنربا لألعامل يف جامعة هرييو

 . 2016أسكتلندا عام 

القصة القصرية يف فازت قصته القصرية : " عودة أخي الصغري" باملركز السابع يف مسابقة رابطة -

 حاليا هو عضو يف أرسة األدباء والكتاب البحرينية يف ملتقى القصة .. العامل العريب 

  صدرت له*

 يلية" األوىل جمموعة قصصية مرتمجة بعنوان : " جولة ل-

 .2020ُيتوقع إصدارها قبل هناية العام  وحتت الطبع.-

 *** 
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 ــ

 األديب جيهان سالم

 )مرص(

حاصلة عىل  \ حاصلة عىل دكتوراه الفلسفة\( سالم جيهان)  وشهرهتا   جيهان إبراهيم سالم

 يف وباحث  خبري واستشاري تربوي \حاصلة عىل دبلومة خاصة يف الرتبية\ماجستري يف الرتبية

  .العشوائيات داخل املهمشْي واألطفال املرأة شؤون

  أعامل مطبوعة*

الصبية والعجوز يف مملكة ). رواية لألطفال - (مدرسة نوبل) : أوال : أعامل موجهة لألطفال

ثورة و ) لألطفال  تربوية شعرية قصص  - (أنا واألسامء) \مرسحية شعرية للطالئع - (الكنوز

  .لألطفال مرسحية (األسد بنت زواج حفل) .الحدوتة شعرية لألطف (الطيور

 ."أوبريت شعري غنائي" (أنت يادوب رسطان) 
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جتامعي والثقايف ـــ أمنية ابنة رئيس اجلمهورية ) من سلسلة أحب احلياة رغم األمل ( عن الدمج اال

املقابر ،  عن الدمج االجتامعي والثقايف لألطفال (البنت التي أبرصنا بعينيهاو) .لألطفال املهمشْي

 (.صندوق الذكريات ينقذ البنات). وذوي القدرات اخلاصة

  :الشعر -ثانيا *

 ـــ اشتباك " ديوان شعر

 ـــ ع املكشوف " ديوان شعر

 " بليس امرأة الترصف " ديوان شعرإـــ 

 " شعر ديوان"  اخلمسون ونساؤك أنا  ــ

  :ثالثا الدراسات*

 دراسات نقدية -يناير  25اىل ثورة 1919ــ أمهات ومبدعات الثورة املرصية من 

 .(دراسة نقديةلعالقات الزوجية يف أدب املرأة )ـــ ا

 ـــ الدور الرتبوي للمجلس القومي للطفولة والألمومة نحو متكْي الفتاة املرصية 

 ( ـــ عفاف طبالة تفك شفرة اجلندر بالتكنولوجيا ) دراسة نقدية لرواية فك شفرة

 ا(.رب واملقاومة ) أمحد عبده نموذجالرتبوية يف أدب احل ـــ بيداغوجيا القيم

 ــــ دور أدب األطفال يف الدمج االجتامعي ألطفال أفريقيا وتعزيز اهلوية األفريقية 

 : أعامل حتت الطبع

 ( اجلميلة قيمنا  )بعنوان  ــ سلسلة لليافعْي
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 لألطفال شعر الباسنت زهرة غزل  ـــ

 ر لألطفالــ بنتي تقلد أبلة فضيلة شع

 ذوي  لألطفال سلسلة  ـــ  األطفال له يتعرض الذي الفكري التطرف بمواجهة خاص كتاب  ــ

 اجلانب عىل الضوء تسلط(  الصغار السعادة سفراء) بعنوان كتب ستة من مكونة اخلاصة القدرات

 .فيهم اإلجيايب

*** 
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 األديب خملد بركات البخيت

 )األردن(

مكان العمل احلايل: مدير الدراسات  \األردن، عامن \د بركات عبدالرمحن البخيتاالسم: خمل

رئيس حترير  \قاص وروائي وكاتب سيناريو \مدقق لغوي وحمرر\ والنرش/ وزارة الثقافة/ األردن

 .جملة اإلذاعة والتلفزيون

ق/ جامعة بكالوريوس حقو \دبلوم عال/ إدارة تربوية/ اجلامعة األردنية:املؤهالت العلمية

دكتوراه علم نفس/ \ ماجستري علم نفس تربوي/ جامعة البلقاء التطبيقية \ النيلْي، السودان

 اجلامعة األردنية

 عضو االحتاد العام للكتاب واألدباء العرب عضو اهليئة اإلدارية/ رابطة الكتاب األردنيْي

 عضو هيئة إدارية ومؤسس ملخترب الرسديات األردين
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 :ةاملؤلفات األدبي*

 2002رجل يف الظل/ قصص/ -

 2007النافذة احلدباء/ قصص/ -

 2008احلرذون/ رواية/ -

 2010بندورة احلية/ رواية/ -

 2010خشم العقاب/ نصوص مكان/ -

 2012حوافر مسافرة/ قصص/ -

 2013نبوءة امللح/ قصص/ -

 2016سالمل الغيم/ نصوص مكان/ -

 2016أمواج البدايات/نصوص مكان/-

 2017دوس/ متوالية قصصية/ رباعيات الفر-

 :األعامل الدرامية والوثائقية والربامج التلفزيونية*

 :معد وكاتب نصوص أفالم وثائقية وبرامج منها

 برنامج يسعد صباحك، التلفزيون االردين-

 التلفزيون االردين 2009برنامج بانوراما -

 (فيلم ) بلبل الكامن-

 االردين برنامج حكاية أغنية هوية وطن/ التلفزيون-
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 (فيلم ديكودراما ) البلقاء... أصل احلكاية-

فيلم )أحالم جرحية( يتناول حياة الالجئْي السوريْي يف األردن وذكرياهتم وأحالمهم. -

 اليونسكو

 .خطوات عىل الرمال( سرية حياة الباحثة الربتغالية)أريغا( التي تعيش يف صحراء رم)فيلم-

 (رس بْي الوهادفيلم)

 واصل التلفزيونيةالعديد من الف

 .فيلم طقوس زقالب-

 التلفزيون االردين 2016فيلم) أردن أرض العزم( بمناسبة عيد االستقالل العام -

 .فيلم املرابطون/ القدس-

 رديناخمة. التلفزيون األبرنامج رصوح ش-

 )فيلم )الرائي ألحزان النايات-

 (2017فيلم وثائقي )عامن عاصمة الثقافة االسالمية -

 .)جلعاد يصعد اجلبل( سرية الشاعر األردين أجمد نارص املقيم يف لندنفيلم -

 .العبقرية البليغة( سرية الفنان األردين الراحل يارس املرصيفيلم )-

كتابة العديد من األفالم الوثائقية للمركز الثقايف امللكي تتناول حياة رموز من احلركة الثقافية -

 ...العودات، توفيق النمري، عبده موسى، حسني فريزوالفنية يف األردن، من مثل: يعقوب 

 .مشارك يف كتابة الربنامج التلفزيوين) ومضات ثقافية( إنتاج وزارة الثقافة االردنية-
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 .فيلم اخلنساء)ديكودراما( إنتاج مشرتك اليونسكو ووزارة الثقافة االردنية-

 :اجلوائز املحلية والعربية*

 يْي العرب عن فلم )بلبل الكامن(/ القاهرةاجلائزة الفضية الحتاد اإلعالم-

 .جائزة إذاعة عاّمن نت / القصة القصرية-

 ./ القصة القصرية 2007جائزة إربد مدينة الثقافة األردنية لعام -

 البلقاء أصل احلكاية( الحتاد اإلعالميْي العرب، دورة عامناجلائزة الذهبية لفيلم)-

 لقدس. مهرجان احتاد االذاعات العربية/ تونساجلائزة الذهبية لفيلم) املرابطون( ا-

 .جائزة القوات املسلحة األردنية عن قصة )مانداال الشهيد(. معركة الكرامة-

 mekhled123@yahoo.com الربيد االلكرتوين\0799053130رقم اهلاتف -

 *** 
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 األديبة ملفينا توفيق أبو مراد

 )لبنان(

وادي شحرور العليا  20/2/1954مواليد\بومرادأية ملفينا توفيق للكاتبة اللبنانالسرية الذاتية 

 لبنان – لبنان جبل حمافظة –قضاء بعبدا 

 اإلصدارات:*

 . 2018 مثل 1000   مثال( ، ما يقاربأ-تراث)ول فسيفساء احلروف األ-

 :   اتخمطوط*

 .  الاميض القرن ستينات و مخسينات يف احلياة كانت كيف يروي(  اجلدة) كتاب-

 .  1990و  1975خمطوطة : رواية )الغياب القرسي ( تروي كيف كانت احلياة يف املرحلة بْي -

 شخرة املوت( )بْي رصخة الوالدة وخمطوطة رواية -

*** 

  

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/ملفينا-ابو-مراد.jpg
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(19) 

 

 منار السامك األديبة

 )البحرين(

 يمنسقعضو ب البحرين \شاعرة وقاصة بحرينية نقابية ناشطة يف حقوق املرأة البحرينية والعربية

 االهتاممات : كتابة وقراءة الشعر والقصة \ملتقى القصة القصرية بأرسة األدباء والكتاب

 *اإلصدارات:

 (تبكأ ليك)إ  يف الشعر-

 (فعىسم األ) يف القصة-

نرشة يل يف بعض الصحف البحرينيةواخلليجية والعربية. بعض من االشعار والقصص ومقاالت 

 قصرية

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/منار-السماك.jpg
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 تغريد فياضالشاعرة 

 )لبنان(

 taghrid.fayad@yahoo.com :ايميل

Fayadt695@gmail.com 

شاعرة، كاتبة، ومرتمجة لبنانية ورئيسة منتدى تغريد فياض الثقايف اللبناين يف  .االسم: تغريد فياض

ولدت ودرست ىف الكويت ونالت الشهادة الثانوية منها. بدأت الكتابة ىف عمر الثالثة  -.القاهرة

 .عرش

 :2015أواخر عام -س منتدى تغريد فياض الثقايف اللبناين يف القاهرةأسست وترأ-

 .بريوت-ليسانس علم نفس)عيادي(- بريوت -أدب انجليزى-ليسانس آداب:نبذة علمية-

-إعالم )صحافة(.الواليات املتحدة األمريكية-نورث كارولينا-ماجستري أدب انجليزى-

 .بريوت

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/تغريد-فياض.jpg
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 :اإلصدارات-

 2010 -الطبعة الثانية-2006 عام األوىل طبعةال–ديوان "قلب عىل سفر" -1

 2009ديوان "هل من مرافئ؟"، عام -2

 2020عام -الطبعة الثانيةو, 2014ديوان "ألحالمها قوس قزح"، عام  -3

 2018 عام -(املعلقة بابل قصص)   جمموعة قصصية -4

قامت برتمجة مرشوع ملجموعة من القصص القصرية/ لكّتاب مرصيْي من خمتلف -5

التابع لوزراة الثقافة املرصية، من اللغة العربية إىل اإلنجليزية، وصدر الكتاب  -ملحافظاتا

 2010بعنوان "حلن احلنْي"، يف مؤمتر أدباء مرص

 :هلا حتت الطبع*

 (العنقاء لطائر أخري ميناء)  ديوان رابع -1

 )رواية )كلونومانيا -2

 (Follow Your Dreams) نجليزيةديوان أول باللغة اإل-3

*** 
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 األفنديبراهيم األديب حسن إ

 )السودان(

من مواليد مدينة أرقو يف شامل السودان وتلقي تعليمه االبتدائي  -حسن إبراهيم حسن األفندي 

التحق بمدرسة وادي سيدنا الثانوية شاميل أمدرمان ـ آنذاك ـ وأكمل تعليمه اجلامعي .واملتوسط هبا

 (.رمان ) كلية الرتبية جامعة اخلرطوم حالياد بمعهد املعلمْي العايل بأم

  :املؤلفات *

 ( ثالثةأجزاء –نثرية )كتابه ليايل االغرتاب بالرتاي ستار -

 وأقوال أحوال مسمى حتت مقاالت وكتاب وحديثه قديمه (العريب الشعر يف الرثاء) كتاب-

 أجزاء عرشة من البوادر شعرية كتب وله واإلنجليزية بالعربية هبا أعجب التي ملختاراته وكتاب

 ى.ا والوفا يف مديح احلبيب املصطفالصف منها واجلزء

*** 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/حسن-ابراهيم-حسن.jpg
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 عيل محد املهدي هعايداألديبة 

 )السودان(

درست .معروفه باسم عايده املهدي من مواليد مدينه عطربه بواليه هنر النيل شامل السودان

تري والدكتوراه يف اهلندسه هندسه كيميائية جامعه اخلرطوم السودان حصلت عىل درجه الامجس

 .الكيميائية جامعه اخلرطوم يف جمال تقنيه النانو

 :املؤلفات *

 طبعت مخس طبعات  ة(مريه اجلميلاأل) ةقص-

مقاء _ طيور السالم_ الكلب احل الربتقاله_  األلوان هبجه_  الشمش  قصه ) بر الوالدين _ -

 .الطبع حتت قصصيه موعهجم وهلا(  البنفسج زهره_  الويف اجلرو_   والطاير

 ل.و رابطه كتاب وموالفي أدب األطفاالسودانيه وعض

  *** 
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 عالء األديبالشاعر والناقد 

 )العراق(

 . له العديد من االصدارات الشعرية والنثرية1965من مواليد بغداد عام 

 : صدرت مجيعها يف بغداد ومنها ،امتمثلة بتسعة عرش ديوانً  :اصداراته الشعرية*

 زنابق وبنادق-                                    أشواق وأطواق-

 ربيع العمر-                                            بوابة الوجع-

 لوعة اهلجران-                                         سيدة املحيط-

 سيدة الفصول-                                            بشائر األيام-

 ساكن السطور-                                          أوراق عاشقة-

 وجع العراق-                            مهسات عالء األديب-

 للحب راذحة املطر-                    ة احللمأاملر-                                      ة من الورقأامر-
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  :يةصداراته النثرإ*

 مثلث العجب يف لغة العرب-

 ديب يف أشعار األريب الشاعر السعودي حامد أبو طلعةرؤى األ-

 رواح بْي الدين واملنطقتناسخ األ-

 فنانون منسيون من بالدي-

 سيون من بالدينأدباء م-

 العراق عرب احلضارات-

 )يوب الشعر )السيابأهناية مأساة -

 .إشكالية مفهوم الشعر يف عرص احلداثة-

 .املخترص املعروض من علم العروض-

 .العراق عرب التاريخ-

 *** 
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 األديب حزين عمر

 )مرص(

 االسم بالكامل : حزين عمر حممد حممود حزين\نائب رئــيس حتريـر جـريــدة املســـاء حزين عمر

غة ليسانس ألسن ، قسم الل\7/2/1963من مواليد الفيوم ىف   \االسم األدبى : حزين عمر *

 1985العربية ، 

نائب رئيس  *عضو احتاد كتاب مرص*عضو نادى القصة بالقاهرة * عضو نقابة الصحفيْي *

رئيس التحرير لسلسلة )إرشاقات جديدة( التى *شاعر ـ ناقد ـ كاتب مرسحى*حترير جريدة املساء

 .تصدر عن هيئة الكتاب

لية اآلداب ـ جامعة املنيا ـ للباحث نوقشت عن أعامله الشعرية ـ مع آخرين ـ رسالة ماجستري بك *

 )عىل حوم بعنوان )الريف ىف الشعر املرصى املعارص

 ىف املرسح 2007حاصل عىل جائزة بارشاحبيل لعام  *

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/حزين-عمر.jpg
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 عىل مرسح الدولة ، وهى : قدمت له أربعة أعامل مرسحية  *

 "حريم البهلوان" إخراج محدى أبو العال-

 ج أمحد عبد اجلليل ... "أبطال الشعب" و "زمن العيال" إخرا -

 "صداقة بجد" لألطفال إخراج يس الضوى-

 : كتابًا ىف الشعر واملرسح والدراسات األدبية والسياسية ، وهى 25صدر له  *

  :ىف الشعر*

 \1989فصل من التاريخ اخلاص  *

 1996 \امليالد غداً  *

 2001 2ـ ط 1993 1اليوم العارش . ط *

 1999مذكرات فالح .  *

 2000 وهج . *

 2009املطرود منك ... آب إليك   *

 . 2020ــ آخر أخبار اجلنة "رواية شعرية" 

 . 2018ــ حاالت البنت املجنونة . 

 . 2010ــ أنت رائحة الغناء . 

 : ىف الدراسات*ـ

 .2019 .مع الضاحكْي ....ــ أزمة وطن ..جتريف اإلنسان-
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 .2018ــ ملوك الضحك وحرافيش السخرية . 

 2017يف اإلسالم ..يف مواجهة التطرف واإلرهاب . ــ احلرية 

 2002 -2طو 1995\ 1ط .2002ــ اإلبداع اجلديد وقضايا املجتمع . 

 1998ديوان القاهرة ..  *

 2002شكرى، حوار جيلْي .  غايل املغرتب ، *

 2005حديث النساء ... كتاب اجلمهورية  *

 2006قراء القرآن ونوادرهم .  *

 2006حسن نرص اهلل .  *

  :ىف املرسح*

 2002بنات للبيع .... هيئة الكتاب  *

 2005أبطال قهوة جداليا .... هيئة الكتاب  *

 2005سارة وأخواهتا ... هيئة قصور الثقافة  *

 :يف السرية

 ..2018ــ األغــــــا..سرية ذاتية حمرفة .....دار االديب 

*** 
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 اخلامتة

  .بفضل  اهلل  ومحده

ن  من   رئيس  حترير موقع آفاق حرة للثقافة  كوّ عداد املُ د  متواصل  من فريق اإلوبعد  جه ،اأخريً  

   .ومدير  حترير  املوقع  الروائي  السوري حممد  فتحي  املقداد  ،حممد حسْي الصواحلة

ه تين والذي مجع بْي  دفّ   (،لكتاب  العربوا لألدباء دليل آفاق حرة)صدار الثاين من جاز اإلإن تمّ 

، تونس ، اجلزائر،   ملئتي  أديب وأديبة  من دول املغرب العريب ) اململكة املغربية ،سرية أدبيةمئتي 

البحرين،  الكويت، اليمن ،   ،رة الشارقة (إمامارات )السعودية،   اإل ، ، السودانليبيا،  مرص

 ردن. األالعراق، سوريا، لبنان، فلسطْي ، 

يدي   صدار الثاين  بْيليكون اإل  ؛يد  التعاون قّدم ديبة  من  شكر كل أديب وأ  ومن  هنا  ال بدّ 

من  الشاعر املرصي نارص رمضان عبد احلميد   ال ننسى  شكر  كّل والقارئ  والباحث  العريب.  

، واألديب البحريتي عيل املساعدة بانجاز هذا اإلصداراعرة السورية  نوار  الشاطر  لتقديم  شوال

  السرتاوي.

تنا هذه  ليكون التعارف صداراإجح يف مجع   األدباء العرب  يف   التوفيق  وأن ننملْي من اهللآ

، وقاعدة بيانات عربية لألدباء الذين مل تصل هلم مثل هذه املوسوعات الّسابقة لدليل آفاق والتالقي

 الصواحلة سْيحممد ح                                  2020 \11 \11حرة.                   ــــــا 
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 الفهرس

 رقم الصفحة   الدولة      االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
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