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 رئاسذوسدااواال اايمولا و مساا و.وو7/1/1971وسااسي وو-يىاوكمواليااجوأكاديمس وشااد خو

 والتخبس واألسدسس وجدمع والسوص و.
 سداوالمغ والعخبس وواألسدسس و مس والتخبس  زووالييئ والتجريدس ول وو. 
 و2002/وو10/و1تدريخوالتعيينو:و. 
 المغ والعخبس واالختردصوالعدم:و 
 وشقجوالحجيثوالاالختردصوالجسيقو:و 
 2002يبوالعخب والحجيثوسش وحدزوايديةوالسدجدتيخول واأل 
 و2005الحجيثوسش والعخب ويبوايديةوالج توراهول واألوحدز 
 واستدذومدد جو.وو2011/وو3/ووو13تدريخوآخخوتخقس و مسس و:و. 

 

  األنشطة األكاديمية والنقدية :

 ماوالَعخشضوشمديةوو،شاالنذدءوالتعبيخشووالشقجواأليب والحجيثوتولىوتجريذومدية-1
 .مشحوتعييشووالىواالنول والجراسدتواألشلس و

يراسااادتوماااديةو،وش ااادنوآخخىااادوالجراسااادتوالعمسااادووبعاااسومااااخياتتاااجريذووتاااولى-2
 ..وو2019-2018لمدش والجراسس واوشسزدمدوإمقدعس وامقدعس و

 التخبس واألسدسس و. زوولجش والسمتقىوالثقدل ول و مس و-3
 .و2012و-2011سس ول و مس والتخبس واالسدسس ومالمجش والعواول  زوو س و-4



 2013و-2011ل و مس والتخبس واألسدسس و س و زواول والمجش واالمتحدنس و-5
ووالعجيااجوماانورساادئ والسدجدااتيخوشأشاادريهوالااج توراهولاا ومجاادلواختردصااوناادسر-6

 .ل و مسدتواألخخىووالسشدضخةاألسددموول وسدسووشل 
 .و زووىيئ وتحخيخومجم و يمدتو-7
الداشوي ولا وجدمعا وو والتحكسسس ولسددبق والاشاونواالبجاعسا مجشالويائاول و زو-8

 .والسوص و
 :نذخوالعجيجومنوالبحوثول والجشريدتوشالسجيتوالعخاقس وشالعخبس وو-9

و
 : اآلتس ووالشقجم ووأصجروالكتب

نراوصوووااعخي ومعدصاخةو،وياروتساوزولمصبد ا وكتدبو)ولتاونوالاشزوقوساخاءاتولا و -1
 .و2011و،الصبع واالشلىووشالشذخو،وسوريدويمذقو،

كتااادبو)وجسدلسااادتوالعشاااوانوالذاااعخ وقمقدربااا ولااا وااااعخومحساااويويرشيااارو و ااانويارو -2
 2012و،مججالش و،واالرينو

ساخاءةولا وأيبومعاجوالجباور و،وتقاجماوشمذادر  ووو-كتدبواجخوالحخفوشأغردنوالكتدبا  -3
و.و2014لخعونيشوىووواتحديواأليبدءوشالكتدبوالعخاسيينو،ومشذورات

لد مساا والعتباا والشرااس ولاا واااعخو بااجوالوىاادبوالبساادت وو و،وياروو-)اااعخي والساادَحولوو -4
 2016غيجاءو،واألرينو،و

 2016غيجاءو،واألرينو،وو)جسدلسدتوالعتب والشرس ول واعخونداروقبدن و ،وويار -5
 2016تقجماوشمذدر  ووقردئجوشنقجو.وارتجدلدتولسوجوأّشلواو -6
يارويجماا و،و.ا ااجايوشتقااجماوي.وخمياا واااكخ و ساادسويشاادبساوالااشزوشجسدلساادتوالتذااكي و -7

 نذخومذتخكووو2012
دمحموصادبخو بياجو،و دلاونزدلوالقدساوالذعخ و،وسخاءاتول والبشس وشالخؤي وشالجاللا و،وو -8

 نذخومذتخكو،وو2018مشذوراتوضادفو
 البحوث األكاديمية المنجزة المنشورة في مجالت محكمة وكتب نقدية : 

 و.تشدصوالعشوانول واعخومحسويويرشيروو -1



 .والبجاشةول واعخونداروقبدن و -2
ريذا وو ولعساخواباولا وشادئخةو)سخاءةوموازن ول وسرايجت وو–االنجلذوبينوسريجتينو -3

 شسريجةوغخندش ولشداروقبدن و.و
 أحسجواوس و.ونيجوالبخيةولوسريجةاستخاتسجس والتقفس ول و -4
 تسطيخاتوالتكخارول وسريجةومدئجةوالخسخوتجشرولبذخىوالبدتدن و. -5
 جسدلسدتوالخدتس ول والذعخوالعسوي وسخاءةول ونسدذجومعدصخةو.و -6
 جسدلسدتوالقريجةواأُلَسخي وسخاءةول وييوانومخصوطوموصم ولسعجوالجبور و. -7
 العكدزوياالورامدًاوسخاءةول واعخي ور جولدض و.و -8
سخيمدو،وساخاءةولا ورشاما ويمذاقوحادءوالحابوراءوالحاخبووليادشانووالقردص ومختكدا -9

 الوزو.
و بااااوي)ولااااا وو ساااادهو مااااىويتوّ اااا )ووييااااوانولاااا وسااااخاءة وو،واااااعخي ًووتقدناااا ًووالتعخياااا  -10

  الجدبخ ّو
 وواألربعاا والارااولوأحادان)ووييااوانوشالحخ اا والسوساا/ووالسامسشاا والقراايجةوكادميخا -11

 بحثومشذوروضسنو تدبومذتخكوو.أنسوذجدًووالقدساولشزدل
بحاااثومذااادركولاااا ووساااخاءةولااا و سويمااادتو ااادرفوالداااد ج و.و–توّسااااوالقد سااا و -12

 و2018جدمع و يءوالجينو سكوبدتول ومجيش وآالنسدوالتخ س و.و
السيمهوالديخذاتس ول وييوانوتادح والوستولسحسجوصدبخو بيجو.وبحاثومذادركو -13

 .وو2018مع ويىوكو مس والتخبس واالسدسس وول ومؤتسخوجد
 

  األعمال الشعرية :
،ومشذاااوراتواتحااديواأليمااادءوشالكتااادبوشخااداتولااا وجااجاروالذاااخنق وقومجسو ااا واااعخي و،و -1

 وو2002ولخعوونيشوىوو–العخاسيينو
نقااااوشو مااااىوشجشاااا والبيبااااونو،ومجسو اااا واااااعخي ومذااااتخ  و،ومشذااااوراتواتحااااديواأليماااادءو -2

و2004لخعوونيشوىو/وو–شالكتدبوالعخاسيينو
مشذاااوراتواتحاااديواأليبااادءوشالكتااادبوو2009ووغسسيااادوقمجسو ااا وااااعخي وساااسدءوالُتَعشاااِونُو -3

 لخعونيشوىو.ووالعخاسيين



 و2012خخي واليؤمنوبدالصاخارو،ومجسو  واعخي و،وياروتسوزو،وسوريدو، -4
 .2015،وياروإابيمس و،وبيخشتولبشدنوتقميبدتول ويلتخوالثمجو،واعخ -5
بياااخشتولبشااادنو،ووبو،وخبااا وااااعخاءوالعاااخونمدنذااايتدتو،ومجسو ااا وااااعخي ومخّ ااادةو،ويارو -6

 وو2017
 و2018،ويارونخب واعخواءوالعخبو،وونسدبً و نوالسصخو،ومجسو  واعخي  -7
 .و ووشااو مىوالوستلووتحتوالصباوييوانو)و -8

 

و:ووالمشاركات والجوائز اإلبداعية

السختبا والثدلثاا ولاا ومداادبق واااد خوالعااخبوالتا وأسدمتياادوسشاادةوالسدااتقم وماانوبااينوو -1
 .و2011خسدينواد خو خب و دمو

شي ا والجشرةوالخدمد وومّث والعخاقومؤخخاول وميخجدنوالذدرس ولمذعخوالعخب وو -2
 وو2017،والييدوماوثيثينواد خاو خبسًدو

مواالرضوالاااح ونااادلويرعولمداااصينومااانوالقشرااا والامداااصيش ولااا وميخجااادنوياااووو -3
اسدمتووالقشرمس والامدصيشس ولا وأربيا و انوسرايجتوو)ومادءولحشطما والعخبا و و.و

2018 
 انوسرايجتوو)والخسااو ماىووالجدئدةواألشلىول ومدادبق ورابصا وااعخاءوالعاخبو،و -4

 .و2013 دموول وبيخشتواقسستالت ووعبدءةوالخيهو 
اااد خاوشندسااجاولاا وميخجاادنوالذااعخوالعخباا ولاا واسااصشبولوالااح وأسدمتااووااادركوو -5

 و.وو2019 دمول واسصشبولوالجسعس والجشلس ولمذعخاءوالعخبو
لاا والعااخاقوااادركولاا والكثيااخوماانوالسيخجدناادتوشالسشدساابدتوشالسحدلاا والثقد ساا وو -6

 .،وشندلوالكثيخومنوالجوائدوالت وتحتا وبدالبجاعومحمّسًدوش خبسًدوشخدرجوو
شانذاااااصتيدوالثقد سااااا وبرااااااتسوومذااااادركويائااااااولااااا ومشدسااااابدتوجدمعااااا والسوصااااا و -7

 وكديمسس وشاالبجاعس و.واأل
ورساوالسوبدي 

و07701858870
و والبخيجوااللكتخشن

 gmail.comJasemdr7@و
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