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   قام بتنسيق واإلعداد الطباعي و إخراج

 ارهذا اإلصد

  .)الروائي السوري )حممد فتحي املقداد 

   للتواصل

(rafy2bos@yahoo.com ) 

   أو الواتساب

(00962797852696) 
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فالصوالحة، محمد حسين يوس  
عمان  –محمد حسين يوسف الصوالحة.  \دليل آفاق حرة لألدباء والكتاب العرب

2022. المؤلف،   

.ص(    )ج   
2022\3\1598 : .إ.ر  

دباء العربألا \التراجم \ة الذاتيةرسيال\ :الواصفات  
 

هذا  وال يعبر ،فهة عن محتوى مصن  ات القانوني  ة المسؤولي  ف  كا فمؤلالل يتحم  
  .خرىأية جهة حكومية أو أتبة الوطنية كالم ائرةد يأعن ر المصنف
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 املقدمة 
بحمد هللا وتوفيقه، استطعنا الوصول لإلصدار الرابع من دليل آفاق حرة لألدباء والكتاب العرب، 

وهو ما تمثل بجهود الصديق محمد حسين وهذا من فضائل العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، 

 الصوالحة، وتعاون األصدقاء من الكتاب واألدباء العرب من مختلف ربوع الوطن العربي. 

ل لنا نوًعا من التحّدي، التحّدي بداية 
ّ
دخلنا مراحل صعبة أثناء جمع املادة األدبية، مّما شك

 الّسهام بدأت  ألنفسنا بكسر موانع الكسل واإلحباط في بعض األحيان، في
ّ
حين أحسسنا بأن

حاباة وأخرى بالتحّيز، ومّرة بالتعالي علينا خاّصة عندما نطلب سيرة أحدهم، 
ُ
تتوّجه إلينا، مرة بامل

 أحد األشخاص اعتقد أننا أنقصنا من 
ّ
ه عاد وأرسلها عن طريق شخص آخر، كما أن

ّ
علًما أن

كر من مصاعب، وغير ذلك من معلوماته، وهو ما بدأ بتهديده لنا باللجوء إلى القضا
ُ
ء. جميع ما ذ

بحمد هللا، استطعنا بكّل اقتدار تجاوز كّل العقبات  ظروف مشاغلنا الخاّصة بأعمالنا،

ضايقات.
ُ
 وامل

ه صار موسوعة معتبرة لها 
ّ
والفرحة تضللنا، وتستوعب قلوبنا ونحُن نرى عملنا املتواضع، بأن

ا، ومّما زاد الفرحة وصولنا  لألخوة الكتاب العرب في أرتيريا والصومال وتشاد وإيران، وجودها عربيًّ

ل 
ّ
ب بالعربّية. وهو ما شك

ُ
 هناك في هذه املناطق البعيدة من يكت

ّ
التي لم يكن يخطر على بالنا أن

 ما أثار سرورنا وأنسانا املشاكل جميعها، هو مبادرة األخوة بطباعة 
ّ
ًعا فريًدا في عملنا، كما أن تنوُّ

اب ُجُدد اإلصدارات السا
ّ
ت
ُ
َير في معظمها، هي ألدباء وك  األسماء والّسِّ

ّ
أقطارهم. كما أن بقة في دولهم و

 دماء شاّبة. 

 2022\1\20األردن ــــا  –عّمان 

 روائي سوري مقيم في األردن \محمد فتحي املقداد
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 املقدادفارس  محمود : الدكتور األستاذ  -1

 )سوريا(
 ، وباحث

ً
 أكاديميا

ً
 ، ومترجما

ً
 ، وشاعرا

ً
 malmeqdad@yahoo.com : البريد اإللكتروني: . للتواصلا

-1958 سورية –ولد ) د. محمود فارس املقداد ( في مدينة بصرى بمحافظة درعا  :1951السيرة العلمية (1)

 )) الفرع العلميالثانوية العامة  ونال  دمشق  مدارس  في  درس املراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية 1970

 \جامعة دمشق -اآلداب  بكلية  العربيةغة العربية وآدابها من قسم اللغة نال إجازة في الل  )\1971-1974

 . نال دبلوم الدراسات األدبية العليا من قسم اللغة العربية نفسه1975.

 (. دراسة األدب العربي في  الفرنسيين  املستعربين  سجل أطروحة لنيل درجة املاجستير بعنوان ) مناهج1976

 باختصاص ) األدب في صدر اإلسالم والعصر األموي  : 1978
ً
ن معيدا ِّ

 (. ُعي 

 في قسم اللغة العربية نفسه لنيل درجة : 1979-1982
ً
 داخليا

ً
 في  املاجستير  أوفد إيفادا

 (. امتيازجة بتقدير )ونال الدر  ، ط الشعري للموالي في العصر األموي(اآلداب بأطروحة جديدة بعنوان ) النشا

1983-1986 :  
ً
 في القسم نفسه أيضا

ً
 داخليا

ً
اآلداب بأطروحة  في  دولة  دكتوراه  درجة  لنيل  أوفد إيفادا

األموي ( ، ونال الدرجة بتقدير أواخر العصر  إلى  الجاهلية  من  العرب  عند  النثري   الترسل  تاريخ)  عنوانها

 . (امتياز)

ن بمرتبة : 1987 ِّ
 . ) مدرس ( في قسم اللغة العربية نفسه ُعي 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/11/محمود-المقداد.png
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ْير إلى قسم اللغة العربية في جامعة عمر املختار بمدينة ) البيضاء ( : 1991-1993 عِّ
ُ
 . ليبيا في  أ

ن بمرتبة ) أستاذ مساعد ( في قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة دمشق : 1993 ِّ
 . ُعي 

اب العرب  : 1993  في اتحاد الكتَّ
ً
 . ) جمعية البحوث والدراسات ( بدمشقأصبح عضوا

َس في : 1993-2007  العامة  الهيئة  في  األساسية  التربية  بكلية  العربية  اللغة  قسم  َدرَّ

 . للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت

 . بجامعة دمشق)  درعا  فرعالثالثة )  اآلداب  بكلية  ابهاأستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآد -2008

 . جامعة دمشق –عين في مرتبة ) أستاذ ( في قسم اللغة العربية بكلية اآلداب الثالثة بدرعا  -2015

 :أنشطة أكاديمية وثقافية* 

 في  ، ويشارك  والدكتوراه   املاجستير   رسائل   من   عدد   أشرف ، وال يزال ، على -

 . وغيرها مناقشة عدد منها في قسم اللغة العربية بآداب جامعة دمشق

 في  مدرسين  للتعيين  شارك في عدد من لجان فحص اإلنتاج العلمي لبعض املرشحين -

 . قسم اللغة العربية بآداب جامعة دمشق

 في الصحف واملجالت السورية والعربية-
ً
 . له نحو سبعين مقالة وبحثا

،  É.-É. Schmitt انويل شميتإيم –مراجعة ترجمة مسرحية ) اعترافات زوجية ( للكاتب الفرنس ي إيريك  -12

ترجمة : أحمد الويزي ، سلسلة ) من املسرح العالمي ( الصادرة عن : املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

 . 2016، يوليو/تموز ،  383بالكويت ، العدد 

 :الكتب املنشورة* 

  1988األولى ،  الطبعةجاهلية إلى أواخر العصر األموي (املوالي ونظام الوالء ) من ال -1

ن نِّ الفرنسييْ للمستعربيْ (.االستعراب الفرنس ي  نظر  وجهة )  بية وترجمتهاقواعد تحقيق املخطوطات العر  -2

 (. سوفاجيه  و) جان   R. Blachère (  بالشير  ريجيس)

( Sauvaget J.  ) 1988بدمشق ، الطبعة األولى ، طبعت ترجمة عن الفرنسية  

الوطني للثقافة  املجلس  منشورات  ،  (  عالم املعرفة  سلسلة )  :  ربية في فرنساتاريخ الدراسات الع -3

 1992  ،  ، الطبعة األولى 167والفنون واآلداب بالكويت ، العدد 
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دمشق ، الطبعة األولى ،  جامعة  منشورات  :  (  النثرية  النصوص  صدر اإلسالم )  مختارات من األدب في -4

1992. 

  1992األولى ،  الطبعة  ،  دمشق  جامعة  منشورات  :  (  النثر  )  ي أدب العصر األموي قراءات ف -5

   .1993 1و دمشق ط تاريخ الترسل النثري عند العرب ) في الجاهلية ( : بيروت -6-

 تاريخ الترسل النثري عند العرب ) في صدر اإلسالم ( بيروت -7-

 1997الطبعة األولى ، الكويت. (  األموي   لعصرتاريخ الترسل النثري عند العرب ) في ا -

   2004  ،  األولى  الطبعة  بيروت ، ديوان محمود املقداد : -9

 .A  ( بودوالموت الفرنس ي ) أنطوان  للمستعرب  شوقي  اإللهام وفن الشعر عند أمير الشعراء أحمد -10

Boudot-Lamotte    جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع  مؤسسة منشورات  :  (  الفرنسية  عن  ترجمة

 2006،الكويت ،  األولى  الشعري العربي ، الطبعة

 Gérard  لوكونت الفرنس ي ) جيرار  للمستعرب (   أديب الفقهاء وفقيه األدباء  )  ابن قتيبة الدينوري -11

Lecomte      2006الطبعة األولى ، الثقافة بدمشق ،  وزارة  منشورات  :  (  الفرنسية  عن  ترجمة  

األدبية في بالد الشام ، الحركة   :  كتاب  عر والنثر ( ضمناألدب في بالد الشام في صدر اإلسالم ) الش -12

مختارة من األدب ببالد الشام في صدر اإلسالم ، ضمن :  ونصوص  .  166-103ص  ،  (  الجزء األول ) التأريخ

   ، وقد صدرا 86-57، صاملختارات ( ) الثاني  م.س. ، الجزء
ً
للثقافة  عاصمة  دمشق  ةاحتفالي    بمناسبة  معا

 . 2008، دمشق ،  2008العربية عام 

 François de كوريل دو  الفرنس ي ) فرانسوا  للكاتب  فصول (  ثالثة  الرقص أمام املرآة ) مسرحية من -13

Curel    ) مي ( ، الصادرة عن املجلس الوطني للثقافة العال املسرح  من  : سلسلة )   ترجمة عن الفرنسية

  2010الرابع عشر ، الطبعة األولى ، آذار ) مارس ( ،  العدد  ،  بالكويت  والفنون واآلداب

ة -14  François  de ) دو كوريل  فرانسوا  الفرنس ي  للكاتب  (  فصول   ثالثة  من  مسرحية  )   املدُعوَّ

Curel  العالمي ( ، الصادرة عن املجلس الوطني للثقافة  املسرح  من  )  سلسلة  :  (  الفرنسية  عن  ترجمة

  2012، الطبعة األولى ، نوفمبر ) تشرين الثاني ( ،  362 العدد  ،  بالكويت  والفنون واآلداب
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و  -15 رُّ ( :  ترجمة عن الفرنسية (  Ch. Perrault برو   لـ ) شارل   (  أقاصيص شعبية فرنسية  )  حكايات شارل بِّ

 .  2014بدمشق  الثقافة  بوزارة  السورية  منشورات الهيئة العامة

اإلنسانية ( التي تصدر عن  والعلوم  اآلداب  رواية أشعار املوالي في العصر األموي عند القدماء : ) حوليات -16

 (.ص120) 2015،   يونيو ) حزيران ) ، 35) مجلس النشر العلمي ( بجامعة الكويت ، الحولية 

ترجمة عن الفرنسية ( :  ) David Foenkinos  ( فوينكينوس  ) دافيد  الفرنس ي  إني أتعافى ) رواية ( للكاتب -17

الوطني للثقافة والفنون واآلداب بالكويت ، العدد  املجلس  عن  ضمن سلسلة ) إبداعات عاملية ( ، الصادرة

 .2015 يونيو  ،  األولى  الطبعة  ، 407

فة ) مسرحية من ثالثة فصول ( للكاتب الفرنس ي ) فرانسواالراهبة املز  -18  (. دو كوريل  يَّ

François    de   CureL العالمي ( ، الصادرة عن املجلس  املسرح  من  )  سلسلة  :  (  الفرنسية  عن  ترجمة

  2016، ، الطبعة األولى ، مارس ) آذار (  381 العدد  ،  بالكويت  الوطني للثقافة والفنون واآلداب

 )  سينويه  جلبير  )  املتفرنس  ( للكاتب  رواية  الرجل الذي كان ينظر إلى الليل ) -19

Gilbert Sinoué  املجلس الوطني للثقافة  ترجمة عن الفرنسية ( : سلسلة ) إبداعات عاملية ( ، الصادرة عن

 ، 414العدد   ،  بالكويت  والفنون واآلداب

 Joseph Laporte  ش الحملة الفرنسية على مصر والشام لـ ) جوزيف البورتمذكرات جندي شاب في جي -20

 2018ة ، دمشق ، الطبعة األولى ، ترجمة عن الفرنسية ( : الهيئة العامة السورية للكتاب بوزارة الثقاف)
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 صادق الطريحي :وأديبشاعر  -2

 )العراق(

 
ة / محلة املهدية / 

 
 شاعر وأكاديمي وقاص -1964الحل

 .قصائده منشورة في معظم الصحف واملجالت العراقية والعربيةـ 

 من املقاالت النقدية في الصحف العراقية والعربية
ً
 .ـ نشر عددا

 .ـ منعت بعض قصائده من النشر في تسعينيات القرن املاض ي، وحذف الرقيب بعض أجزائها

 :أعماله*

ة / 
 
 2002ـ تجربة في سيمياء الخلق / مجموعة شعرية / الحل

 .2009ـ للوقت نص يحميه / مجموعة شعرية / املركز الثقافي العربي السويسري/ زيورخ / بغداد 

 .2011ـ مياه النص األول / مجموعة شعرية / دار الشؤون الثقافية العامة / بغداد/

واد / أدب رحالت، دار الشؤون الثقافية العامة، سلسلة املوسوعة الثقافية، بغداد،   .2015ـ رحلة في الس 

 .2018داد، ام لألدباء والكتاب في العراق، بغـ بيُت القارئات، مجموعة شعرية، االتحاد الع

 .ـ خذي زينتك عند كل  قصيدٍة، مجموعة شعرية مخطوطة

 .2019ـ متحف النصوص/ مجموعة قصصية، تحت الطبع، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/11/صادق-الطريحي.jpg
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 .األدب الساخر/ كتاب مخطوطـ أبجدية بابل على العالم/ مقاالت في 

 

 *األبحاث العلمية:

ـ له عدة بحوث علمية في طرائق التدريس، وأخرى في النقد األدبي نشرت في مجالت أكاديمية محكمة في 

 .العراق، واشترك في عدد من املؤتمرات العلمية

مالء( . املؤتمر العلمي في مادة اإل  )أثر أسلوب التعلم التعاوني في تحصيل طالب الصف الثاني املتوسط  ـ1

 .2012لكلية التربية للعلوم اإلنسانية / جامعة كربالء / 

ـ ) أثرالخرائط املفاهيمية في تحصيل طالب الصف الرابع األدبي في مادة قواعد اللغة العربية( املؤتمر العلمي 2

 .2012الثالث لكلية التربية للعلوم اإلنسانية / جامعة بابل / 

طاهر وجهوده في تدريس اللغة العربية ( املؤتمر العلمي الدولي الخامس / كلية التربية األساسية ـ )علي جواد ال3

 .2012/ جامعة بابل/ 

ـ )االغتراب في رواية )القنافذ في يوم ساخن( للكاتب فالح رحيم( املؤتمر العلمي الدولي الثاني للغات / كلية 4

 .2013التربية / جامعة املوصل / 

السردية وإنتاج الداللة في رواية )قلب الظالم( لجوزيف كونراد( املؤتمر العلمي الرابع / كلية التربية ـ )البنية 5

 .2013للعلوم اإلنسانية / جامعة بابل / 

 .ـ املضامين التربوية في الصحيفة السجادية / املؤتمر العلمي السنوي الخامس للعتبة الكاظمية املقدسة6

منة في ثورة اإلمام الحسين )عليه السالم( والزيارة األربعينية ، مؤتمر املسيرة ـ الدروس التربوية املتض7

 .2015األربعينية األول، جامعة القادسية، نيسان، 

ـ أمالي الشريف املرتض ى، قيمته األدبية واللغوية واألساليب والطرائق التدريسية املتبعة فيه، مؤتمر كلية 8

 .2019اآلداب، جامعة القادسية، 

 :لجوائزا*

حصل على الجائزة األولى في القصة القصيرة عن قصة )النديم( في مسابقة )األمل( بيت الحكمة / بغداد  ـ

2008 
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 .2009ـ حصل على الجائزة الثانية/ مناصفة، عن قصة )ورقة الشهود( في مسابقة جعفر الخليلي/ النجف 

عر األولى / مناصفة عن قصيدة )تقريب األسماء( 
 
يد جاسم/ بغداد ـ جائزة الش  .2009في مسابقة عزيز الس 

 .2009ـ حصل على الجائزة الثانية عن قصة )دائرة األسماء املفقودة( في مسابقة جريد الغد / بابل 

 .2010ـ حصل على الجائزة الثالثة عن مسرحية )بث تجريبي( في مسابقة دار الشون الثقافية العامة / بغداد /

عر عن قصيدة )من يوميات النبي  السامي( مسابقة دار الشؤون الثقافية ـ حصل على الجائزة الثالثة 
 
في الش

 .2011العامة/ بغداد/ 

واد( في مسابقة ناجي جواد الساعاتي ألدب  ـ حصل على الجائزة األولى مناصفة عن مخطوطة )رحلة في الس 

 .2012الرحالت. الدورة الثالثة/ بغداد/ 

رة بورخيس( مسابقة سافرة جميل حافظ، اتحاد األدباء في العراق، بغداد، ـ الجائزة التقديرية عن قصة )ذاك

2017. 

الم( ضمن جوائز ناجي نعمان األدبية، املوسم السادس  ى مطلع الس  عرية )حت 
 
ـ جائزة اإلبداع عن املجموعة الش

 .2018عشر، بيروت، 

 .2001ـ بكالوريوس لغة عربية / كلية التربية جامعة بابل 

 .2006في طرائق تدريس اللغة العربية/ كلية التربية / جامعة بابل ـ ماجستير 

 في جامعة أهل البيت / كربالء
ً
 .ـ عمل تدريسيا

 بكلية التربية / جامعة القادسية
ً
 .ـ يعمل اآلن تدريسيا

 : ترجمته في

ة، سعد الحداد، ج 
 
 .2001، بابل، 112، ص 1ـ موسوعة أعالم الحل

ة أو ال
 
 .2006، جامعة بابل، 169بابليات، الدكتور صباح نوري املرزوك، ص ـ تكملة شعراء الحل

ة، د.صباح نوري املرزوك، 
 
 .2008، بابل، 110ـ النهضة الفكرية في الحل

، مهرجان بابل للثقافات والفنون 150ـ ديوان القصة، أنطولوجيا القصة البابلية، الدكتور سعد الحداد، ص 

 .2013العاملية، بابل، 

 .2013، جامعة بابل، 174راء بابل في نصف قرن، الدكتور سعد الحداد، ص ـ تراجم شع
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 .2013بابل،  160ـ ديوان الحلة، أنطولوجيا الشعر البابلي  املعاصر، الدكتور سعد الحداد، ص 

ة بابل أو بغداد الصغرى، الدكتور صباح نوري املرزوك، مج 
 
، بغداد عاصمة الثقافة العراقية، 79، 2ـ حل

2013. 

 .2013، بغداد، 81أنطولوجيا الشعر العراقي املعاصر، إشراف الدكتور عبد جاسم الساعدي، ص  ـ

، الدكتور سعد الحداد، ج   .2015، قم املقدسة، 335، ص 2ـ الحسين في الشعر الحلي 

 .2020، أكاديمية الكوفة، هولندا، 135ـ تأريخ آل الطريحي، محمد سعيد الطريحي، املجلد األول، ص 

 

*** 
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 الشاعرة والقاصة: سمية تكجي -3

 )لبنان(
 .  ٢٠١٨و رذاذ على لوحة الشغف " عام \   ٢٠١٦شعر " مرايا البوح " عام   صدر لها ديوانا

   ٢٠١٨كما صدر لها مجموعة قصص قصيرة و قصيرة جدا في كتاب " بين انا و عيوني البعيدة "عام 

 . لسياس ي ( و نشرت في عديد من املواقع و الصحف اللبنانية و العربيةكتبت الكوميديا السوداء ) األدب ا

ترجمت العديد من النصوص و القراءات األدبية و نشرتها في املواقع \تتقن اللغة الفرنسية و اإلسبانية

و حضرت العديد من   عملت في املجتمع األهلي اللبناني و الفلسطيني ، تطوعا،. اإللكترونية و الصحف

مرات في لبنان و الخارج ، مثلت فيها مسيرة حق العودة ،و اإلئتالف اللبناني الفلسطيني ، كما عملت في املؤت

 . الكثير من ورش العمل و نالت شهادة مشاركة عن الهجرة و اللجوء

 . أدارت العديد من الندوات األجتماعية و االقتصادية

 . و النوادي الثقافيةشغلت عدة مهام ثقافية و اعالمية في عدد من املراكز 

 . األدبية  قراءات في الشعراء و نصوصهم  نظمت العديد من األمسيات الشعرية و قدمت فيها

 . للمشاركة بإحياء أمسيات شعرية و قصصية   كما استضافتها العديد من املنتديات الثقافية

ري الثالث ،و كتاب يتضمن و تعمل على طباعة ديوانها الشع  صاحبة و رئيسة تحرير حصاد الحبر  حاليا

 . قصص قصيرة و قصيرة جدا

***  
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 الشاعرة رانية مرعي-4

 )لبنان(  
ة- ة\مجازة في اللغة العربية وآدابها من الجامعة اللبناني  ة لصفوف الشهادات الرسمي   مدر سة مادة اللغة العربي 

    شاعرة لبنانية-

  :أصدرت ديوانين*

ى من ياسمين-
ً
 خط

 بال عنوان -

 لثالث سيبصر النور قريًباوا

  مسؤولة الشؤون األدبية في االتحاد الدولي للفنون والصحافة واإلعالم. أمينة سر هيئة الحوار الثقافي الدائم-

م. مديرة مكتب املوجز العربي في لبنان- برنامًجا       من أسرة تحرير مجلة كواليس اللبنانية ، تعد  وتقد 

ناشطة - كتبت في مجلة مناشير البقاعية-. عضو في الصالون الثقافي. " راءأسبوعًيا بعتوان " أدباء وشع

ة مت العديد من اللقاءات والحوارات. شاركت في العديد من األمسيات الشعرية-. إجتماعي  ت وقد  نشرت . أعد 

بت ب" شاعرة الحب " و " شاعرة الي. قصائدها ومقاالتها في الصحف واملجالت اللبنانية والعربية  " اسمينلق 

ة  حائزة على شهادات تقدير وتكريم من املنتديات.  . والجهات الثقافية املعني 

***   
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 األديب يسري أبو القاسم-5

 )مصر(

، بقرية فاو بحري مركز دشنا محافظة قنا. يعمل بجريدة 1976سبتمبر  30أديب وصحفي مصري، ولد في 

وعمل سكرتيرا لتحرير جريدة الدستور من  2010 ، التحق بنقابة الصحفيين عام2006الدستور منذ عام 

 2007حارة األدباء" و"قراءة وكتابة"، و"شوية هموم"، منذ  3، كما عمل مشرفا لصفحات "2011حتى  2010

، إضافة إلى مئات املوضوعات الصحفية املتنوعة. صدرت له ست مؤلفات في الرواية والقصة 2017حتى 

 وأدب األطفال

 :دبيةاأل  أعماله*.

 ( 2015حارة األدباء ) \(2009رواية شحاته ورنيش )-

 .ي صلى هللا عليه وسلمحياة النب \رواية "من روائع عمر" -

  موالنا الشيخ جوابا \صحابيا أنصفهم التاريخ -30

ومجموعة قصصية بعنوان "سيجارة  \  من قلب النجع .. موسوعة التراث الصعيدى "" كتاب. له تحت الطبع

 ة إلى تعاقدة على مسلسلين من تأليفهباإلضاف\. فرط"

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/11/يسريابو-القاسم-1.jpg
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 ليلى غبرا الشاعرة -6

  )سوريا(

 هوى الكتابه ..وأحب مهنة اإلعالم. أواتعلم بمدرسة الشعر  تذوق الحروف الجميله، أمن محافظة السويداء

ية شاركت بعدة ندوات ثقاف. في سوريا  من املؤسسين لجمعية التوثيق ذاكرة الوطن . عضوةوأعشق السفر

شاركت بدورة \شاركت بعدة أمسيات ومهرجانات شعرية داخل املحافظة وخارجها\باالحتفاالت الوطنية

شاركت بدورة تحكيم  \ألول مره تقوم بها محافظة السويداء ومنحت شهادة بها  تدريب وتأهيل االعالم

مع شعراء من كافة ملوك الياسمين ج  وضع اسمي في ديوان مشترك .تحكيم قضاء خاص محلي دولي \أرادوس

نصوص الى اللغة الفرنسية   ترجمت لي \وحاليا توجد مشاركات بأكثر من ديوان مشترك \املحافظات السورية

 والرومانية واالمازيغية واالنكليزية

 .شاءهللا قريبا والثالث ان\الليل  ضياء \سنبقى ويبقى الحب: صدارات*اإل 

جرائد ومجالت عامليه بأستراليا ..النجوم .. الوطن العربي بمجالت وجرائد ورقية عديدة من كافة  نشر لي

ومنها شهادات  \واشتراك نص لي بمجلد خاص لتكريم الفنانه فيروز أيقونة الحياة \..والتلغراف االسبوعيه

 من فريق العمل لبرنامج دائرة  \الوطن العربي ومسابقات فائزة فيها على مستوى  \دكتوراة فخرية
ً
وحاليا

 . عالم سوريامكتب إمصر الفضائية  ذي يبث على شاشةاإلبداع ال

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/11/ليلى-غبرا.jpg
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 مصطفى كمال نعيم الزايداألديب: -7

 )سوريا(
 .إجازة في اللغة العربية من جامعة حلب :املؤهل العلمي  .2/4/1966/ :الوالدة

  15مدرس لغة عربية :املهن التي عملت بها
ً
 .سنوات 4 دار طويق للنشرمدقق لغوي متعاون في \.عاما

مدقق لغوي \.سنة واحدة كليات الغدالدوليةمحرر صحافي في  \سنوات 5 صحيفة الحياةمدقق لغوي في 

 .سنة واحدة مركز البحوث والتواصل املعرفي)متعاون( في 

شاعر وأديب وصحافي، مدير عام منتدى الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب )واتا(،  :مؤهالت أخرى 

، عميد ملتقى عبقر للمبدعين، عضو جماعة الشعر في املركز الثقافي «رية األحراراتحاد كتاب سو »عضو 

العربي بدير الزور، عضو جمعية أصدقاء املركز الثقافي بامليادين، عضو لجنة مهرجان امليادين األدبي، عضو 

 .«رابطة أدباء الشام»في 

 /00966544598617/ :جوال – الرياض –السعودية  :العنوان

alzayd7@gmail.comبريد إلكتروني: 

 :كتبي املنشورة*

 م1993دمشق عام / :ترنيمات وتــر-

mailto:alzayd7@gmail.com
mailto:alzayd7@gmail.com
http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/11/مصطفى-الزايد.png
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- 
ً
 .هـ1424الرياض / :أتمنى أن أكون صحابيا

 .هـ1424تاريخي صادر بالرياض / -كتاب أدبي :نسـاء وشـعراء وأمراء-

 .األستاذعبداملطلب حمد عثمانهـ بمشاركة 1424 الرياض صادر :فرص ذهبية-

 .، قصيدة شعرية مطولةسوريا \منبجصدر في   :تطلعات في املنفى

 :املخطوطات النثرية*

 حقائق مغيبة –القمع في اإلسالم  -1

 بين الوحي والرأي rأخطاء النبي محمد  -2

 :املخطوطات الشعرية

 .قراءة في عيون نادر -1

 .تطلعات في املنفى -2

 .حملحمة الفات -3

 للشام جرحي -4

 .عصافير الشرفة -5

 .بوح املحراب -6

 من القصائد واملقاالت فيصحف: الفداء، والثقافة األسبوعية، واألسبوع األدبي، والجماهير، 
ً
نشرت عددا

والجزيرة )السعودية(، ومجلة العربي )الكويتية(. ومواقع رسمية ومتخصصة، مثل موقع رابطة أدباء الشام، 

الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب )واتا(، وموقع القناة الفضائية السودانية. كما ومجلة أقالم، و 

 .2016 - 2011، وبعض القنوات السعودية 1989ألقيت بعض قصائدي عبر التلفزيون السوري عام 

*** 
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 عادل فاروق محمد أحمد عبد الرحمنالكاتب: -8

 )مصر(
ست  17سنوات الخبرة :  \.الوظيفة : مدرس لغة عربية \م1997سنة التخرج : \.1974/  5/  1تاريخ امليالد : 

 0096590934563رقم الجوال بالكويت والواتساب:  \00201119177958  رقم الجوال بمصر:\ .عشرة سنة

 adelfarouk1974@yahoo.comالبريد اإلليكترونى

الت **  :املؤه 

ة اآلداب ـ جامعة  1 ة )نحو وصرف( بتقدير ـ الدكتوراه، من كليَّ القاهرة ـ قسم اللغة العربية ـ الشعبة اللغويَّ

كلية  والرسالة بعنوان: "التوجيه النحوي بين تفسيرْي تنزيه القرآن ومجمع البيان"  \.مرتبة الشرف األولى

 .اآلداب، جامعة القاهرة

ة ـ الشعبة ا 2 ة )نحو وصرفـ ماجستير في اآلداب ـ جامعة القاهرة ـ قسم اللغة العربي  عنوان .(للغوي 

 .التقدير: جيد جدا( )أثر االعتزال في التوجيه النحوي  من خالل تفسير الكشاف للزمخشري    الرسالة

 .ـ بتقدير جيد 1997ـ ليسانس آداب ـ قسم اللغة العربية ـ جامعة القاهرة ـ  3

 .م، املركز الثالث 2012لعام   ـ حاصل على جائزة وشهادة تقدير من وزارة الثقافة في الشعر 4

ة ـ عام  5  .م1999ـ دبلوم الخط العربي  )أربع سنوات(، من مدرسة السعيدي 

 .في اللغة اإلنجليزية، من مركز اللغات األجنبية والترجمة بجامعة القاهرة  500ـ تويفل بدرجة  6

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/11/عادل-فاروق.jpg
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 .ICDL  شهادة -7

 :املهارات*

م، في مسابقة الشعر الخاصة  2012افة في الشعر لعام ـ عضو اتحاد الكتاب، وحاصل على جائزة وزارة الثق 1

عضو رابطة جمعية أنصار \.عضو رابطة األدب الحديث \.باحتفاالت ثورة الخامس والعشرين من يناير

ة\.التمثيل مؤلف إذاعي معتمد باإلذاعة املصرية، وقد قمت بتأليف عدة \.عضو جمعية رعاية املواهب املصريَّ

ة إذاعيَّ   .ةأعمال دراميَّ

ـ فزت باملركز األول في املسابقة الدولية للقصة القصيرة )يوسف إدريس _ قاص الشرق( وحصلت على لقب -

 .م2020)قاص الشرق( عام 

 :املؤلفات **

ة لتفسير القرآن الكريم، تفسير الكشاف نموذجا"،  - 1 ة دالليَّ  2  صدر لي كتاب بعنوان: "دراسة نحويَّ

 .ـ صدر لي ثالثة دواوين -2

  :ـ تحت الطبع3

راسة والفصاحة احة في الفِّ  ."ـ كتاب "الدرر الوض 

ة ة لعشاق اللغة العربيَّ  ."ـ كتاب "اللطائف الثريَّ

 ."كتاب "من مباهج الحياة في نوادر الشعراء واألمراء والنحاة -

 ."هي والقصيدة" ديوان فصحى  ـ

 *** 
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 بو العال:محمد محمود محمد ألشاعر ا-9

 )مصر(
 (مقيم بالقاهرة ) مصر. شهرة محمد الشرقاوي ال

 :األنشطة األدبية

عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية ومدير لجنة اإلعالم  \عضو اللجنة الفكرية بنقابة اتحاد كتاب مصر

 محاضر مركزي بوزارة الثقافة \بمكتب مصر

  :صدر للشاعر*

 1999     ديوان رسالة حب -  1

 معتمد بوزارة التعليم2007ر واألمان ديوان شعر مصر الخي - 2

 معتمد بوزارة التعليم 2013ديوان شعر لألطفال بعنوان خيوط الشمس  - 3

 معتمد بوزارة التعليم 2013ديوان شعر لألطفال بعنوان حكايات املساء  - 4

 معتمد بوزارة التعليم2014ديوان شعر لألطفال بعنوان زهور األمل  - 5

 2017 ديوان شعر اعتراف -  6

 2019   ديوان شعر ما عاد سرا -7

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/11/محمد-الشرقاوي.jpg
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 2019الجزء األول من املجموعة القصصية لألطفال بعنوان سلسلة خطوة لبكرة -8

 2019   ديوان شعر شد الحزام -9

 ولديه العديد من األعمال للكبار ولألطفال قيد الطبع

ز شعراء األطفال في العصر حصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير وقال عنه النقاد إنه من أبر 

نوقشت عدة رسائل جامعية ) ماجستير ودكتوراه عن أعماله لألطفال ( بجامعتي اإلسكندرية . الحديث

 ينشر في العديد من الصحف واملجالت املصرية والعربية \ودمنهور 

*** 
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 يناس جاسم الشمري األديبة: إ-10

 )العراق(
 .سنان جامعة بابلس طب أحاصلة على بكالوريو  \مقيمة حاليا في تركيا \قالعرا –بابل  -1987مواليد 

 . عضو املنتدى األدبي اإلبداعي التابع ألتحاد أدباء وكتاب بابل\. سنان ممارسة و كاتبة وقاصةطبيبة أ

نشرت العديد من القصص القصيرة في الصحف مثل طريق الشعب وصحيفة صباح بابل ومجلة الشرارة 

 . وفي مجالت الكترونية مثل صدى الفصول وغيرها العراقية ،

 لدي ثالث روايات الكترونيا -

 .رواية بعنوان ) طوف الذكريات ( 2016ول عمل ورقي عام صدر لي أ-

صدر لي قصة قصيرة بعنوان ) على نافذة الحلم ( في كتاب ملجموعة من الكتاب والشعراء بعنوان ) نصوص -

 . 2017ال تعرف املوت ( لسنة 

ملشاركتي القصصية في امللتق ىالقصص ي البابلي االول ..)دورة القاص  حائزة على تكريم ) درع الجواهري(-

فازت روايتي املخطوطة ) حبة القلب ( بمسابقة الراحلة نجيبة ارهوني األدبية وقد  \(والروائي عائدخصباك

  .حصلت على املرتبة التاسعة

***   

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/11/ايناس-الشمري.jpg
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 هبة أحمد غصناألديبة: -11

 بنان()ل
 AUCE من الجامعة األمريكية الخاصة Business Administration حاصلة على بكالوريوس في إدارة األعمال

في املوارد البشرية من جامعة كامبريدج فرع  International Diploma in HR Management دبلوما عاملية

  .وومضات عربيةكاتبة قصص وخواطر وحكم \CIS معلوماتية و محاسبة من معهدTS1..كندا

 (.طبعت لي عدة أعمال ورقية )كتاب روائع القصص الجزء األول والثاني*

 (.جريدة اليوم الفرنسية وغيرهما -نشرت لي عدة أعمال في جرائد عربية وعاملية )جريدة العراق 

 ..محكمة للقصة القصيرة و القصة الومضة والخواطر في عدة مجموعات أدبية

 Lycee Venus معلمة لغة إنجليزية للمرحلة املتوسطة في مدرسة خاصة \ألدباء العربعضوة في رابطة اتحاد ا

School\ القسم االجتماعي -عضوة سابقة في جمعية حقوق املرأة. 

*** 
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 عبد الجليل عباس صالح الحافظاألديب:  -12

 )السعودية(
 .(إصدارات نادي األحساء األدبيأحد أعضاء اللجنة العلمية إلعداد معجم كتاب السرد في األحساء )من 

شارك في معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين بمجموعة من املقاالت لشعراء 

 .أحسائيين

وله مجموعة  (.م2007له كتاب بعنوان ))حركة األصابع(( )مطبوع( وهو قراءة لنصوص أدبية. )سنة الطبع -

ومجموعة قصصية بعنوان ))عتمة(( طبعت عام  .م السعودية2010ام قصصية بعنوان ))ناي(( طبعت ع

شارك بمجموعة من  \م 2012شارك في مجموعة قصص عربية الذي أصدره موقع القصة العربية  \م 2014

 .م 2016النصوص في املجموعة القصصية )أزاهير اإلبداع( 

 .م2012لبحرين اصدرفي  \ترجمت سيرته وذكرت بعض نصوصه في أصوات قصصية أحسائية

 .م 2014كذلك ترجمت سيرته وذكرت بعض نصوصه من خالل معجم كتاب السرد في األحساء لعام 

عضو نادي األحساء األدبي، وعضو لجنة السرد فيه. ونائًبا لسكرتير الجماعة منذ بداية شهر جمادى األولى 

رة نادي األحساء األدبي بدًءا منذ عام عضو مجلس إدا\.هـ 1431هـ، سكرتيًرا لها منذ ربيع الثاني  1430لعام 

 هـ 1439هـ إلى عام  1432

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/11/عبد-الجليل-عباس.jpg
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 آن عادل يس حاج الصافي  األديبة:-13

 )السودان( -()آن الصافي
حاصلة على بكالوريوس \.دولة اإلمارات العربية املتحدة وكندا-مدينة أبو ظبي  أديبة من السودان، مقيمة بين

من خريجي أكاديمية الشعر بأبو ظبي، الدفعة \.ة وُمدربة في مجال اإلدارةإعالمية ، محاضر   هندسة كمبيوتر،

عضو في مؤسسة بحر الثقافة .منسقة ثقافية في إتحاد كتاب وأدباء اإلمارات/ فرع أبو ظبي.الخامسة

 .للسينما طوال سنواته  عملت في املكتب اإلعالمي ملهرجان أبوظبي الدولي .أبوظبي  بمدينة

َدَرس أوراق ك
ُ
 .ضمن مقرر اللغة العربية في املدرسة الفرنسية بمدينة أبوظبي تاب )الكتابة للمستقبل( بجزئيهت

 :روايات* :صدر لها

لك الغواية، -
ُ
إنه هوصدرت  \2016كما روح  \ 2015قافية الراوي  \2015توالي \2014جميل نادوند \2014ف

رهاة \2017في   .2019ت في خبز الغجر صدر   رواية \2018صدرت في   رواية مِّ

 2017صدر الجزء الثانيفي   بينما 2015كتاب فكري ثقافي )الكتابة للمستقبل ( الجزء األول، صدر في *

 :تحت الطبع*

رواية تفاعلية  \الجزء الثالث من كتاب الكتابة للمستقبل \2021قصة لليافعة،  \رواية لليافعة ، آكينوش-

 .)في حضرتهم( مع الكاتب عبدالواحد ستيتو

e-mail: aelsafi@hotmail.comFacebook: Ann El Safi Novelist***  

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/11/آن-الصافي.jpg
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 إبراهيم جاد هللاالكاتب: -14

 )مصر(
ريوس الدراما باملعهد العالى للفنون املسرحىة . أكاديمية و حاصل على بكال.باملنصورة . مصر 1951مواليد 

شرف بعض املنظمات الثقافية  وعضو. واتحاد املسرحيين العرب. عضو اتحاد كتاب مصر. الفنون بالقاهرة

. اختير الشخصية اتحاد كتاب املغرب، اتحاد األدباء اليمنيين، رابطة الكتاب األردنيين :والفنية العربية

فى فلسطين الداخل لتتويج جهوده سنوات طويلة فى دراسة معجمية عن عروبية  2020العربية فى العام 

 .الفضاء املسرحى فى الداخل الفلسطينى املحتل

شارك بفعالية فى معظم املهرجانات املسرحية العربية مهرجان بغداد ، ومهرجان دمشق ، ومهرجان جرش 

بفعاليات املجلس ، شارك للفنون ، ومهرجان جمعية الخشبة بمكناس املغرب ، امللتقى الفنى بوهران الجزائر

دة عامين بعد نقل مقر الجامعة عمل مل،ومركز دراسات الوحدة العربية . بيروت، األعلى للثقافة العربية

عمل ، 83،  82عامى  \خبيرا للمسرح باملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس  \العربية الى تونس 

عمل مستشارا للمسرح بمكتب وزير الثقافة اليمنى من ، مدرسا للدراما بالجامعة املستنصرية ببغداد العراق

كتاب مصر ، واالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب ، واتحاد املسرحيين  عضو اتحاد.   92الى عام  84عام 

 .يحاضر فى عدد من الجامعات العربية فى النقد املسرحى، العرب

 :مؤلفاته*

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/11/ابراهيم-جاد-الله.jpg


 دليل آ فاق حرة للأدابء والكتاب العرب  الإصدار الرابع لعام  2022

30 
 

 77القاهرة \قصص  \مشاهد من حكاية الوابور املقدس    -1

 95قافة/ القاهرة سلسلة اصوات أدبية / هيئة قصور الث \قصص  \من أوراق موت البنفسج    -2

 طبعة ثانية 2001، و  طبعة أولى \2000ة قصور الثقافة هيئ \قصص  \ظهيرة اليقظة    -3

 2001هيئة قصور الثقافة \رواية  \تداعيات الزمن املر    -4

 ،1999القاهرة  \حوارات فكرية وفنية  \شدو طائر عربى     -5

 2002 \قافةهيئة قصور الث \دراسات  \بيت من زجاج وحجر    -6

 1984الجزائر  \دراسات \املسرح العربى والتحدى الحضارى    -7

 1992 \الجزائر  \دراسات  \الثابت واملتحول فى املسرح العربى    -8

 (مواقيت لغير البهجة ) قصص   _8

   2011\ مصر \إيميالت تال الليل( ) رواية مشتركة( مع الكاتبة العراقية كلشان البياتى     -9

 0-2013) من أشجان اإلقامة والرحيل والكتابة (   وكأنها الحياة _ 10

 () قراءات فى الوجوه واإلبداعات العربية  اإلبحار فى ذاكرة الكتابة   _11

 2015 . فلسطينكنت هناك ) وليس من شاهد كمن سمع ( حيفا – 12

 2016/ حيفا  وتريات الحب والحزن والوطن  – 13

 2016. من دفتر الكاوى .. حيفا / فلسطين ليست لك . ليست لى  -14

 2018قمر للزمان املستحيل .. مكتبة كل ش ىء . حيفا / فلسطين  _15

 2019شراشف ملدونة رحلة حب لفلسطين ، حيفا  0  سيدة البالد ، سيدة التوغل– 16

 2019حيفا  \للوجوه وللمدن _ 17

 2020فلسطين ، و األردن   النور يأتى من خلف النافذة / مع حنان جبيلى عابد  _18

 2020/ مصر   معارج الروح – 19

 :تحت الطبع*

 .مقاربة تحليلية  )استخدام القناع فى املسرح العربى دار الجمل | فرانكفورت | أملانيا   -1

 .رواية \(الضنى   الصعود يوم جمعة ) الجزء األول من منازل الحنين ومواسم     -2
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 مدينة الصدأ / رواية __ 3

 / رواية  الضوء العائد __ 4

 / دراسات  دفاتر املسرح العربى __ 5

 صهيل الروح __ 6

 السبعينى __ 7

 (الجزء الثانى من الثالثية البغدادية . رواية ) اشتعاالت الضوء _3

 )مر الذى مر ) سيرة حياة . من سنوات االشتعال واالنطفاء _4

*** 
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 ألشقر د. إكرام ااألديبة:  -15

 (لبنان)
 \حائزة على دكتوراه في املسرح من الجامعة اليسوعية  \أستاذة في كلية الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية

حائزة على اجازه في علم النفس العيادي  \حائزة على دبلوم دراسات عليا في علم االجتماع _الجامعة اللبنانية

 .لديها عدة مؤلفات في الفن واملسرح \بيروتهد الثقافي الروس ي بالرسم في املعدرست  \_الجامعة اللبنانية

  مؤلفاتها :*

 الرقص لغة الجسد-

 مسرح سعيد تقي الدين بين التنظير والتطبيق-

 :كتابان قيد الطبع*

 كتاب أنجزت ترجمته قيد الطبع_

 النشاطات:*

للمسرح والفنون في مجلة نفرتيتي مستشارة التحرير  \محكمة في لبنان والخارج  نشر ابحاث في مجالت فنية

عضو في اللجنة االعالمية ملواكبة وتنسيق نشاطات واحتفاالت كلية الفنون الجميلة في  \تصدر في األقصر
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مسؤولة  \عضو مؤسس في لجنة رواد الشرق لتكريم املبدعين في لبنان والعالم العربي\الجامعة اللبنانية

 .ونسكواملعارض في قصر األ 

*** 
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 األديبة: نوال منهي أحمد أبو زيد-16

 )مصر(
نوال منهي .  -اسـم الشهرة :  \(نوال منهي أحمد أبو زيد .. أديبة مصرية ) شاعرة وروائية وقاصة وكاتبة مسرح

 ليسانس آداب قسم الفلسفة -املؤهل العلمي : محل امليالد ـــ محافظة املنيا محل اإلقامة ـــ محافظة الجيزة ــ

 وعلم النفس+ دراسات خاصة في اللغة العربية والتاريخ

العمل : ــ عملت معلمة للفلسفة وعلم النفس باملدارس الثانوية، ومشرفة على الصحافة املدرسية بوزارة 

التربية التعليم املصرية، ثم معدة برامج من خارج اإلذاعة والتليفزيون املصري، أعدت الكثير من البرامج 

اجحة منها برنامج ــ حوار باألشعار وأصل الحكاية ــ باإلضافة لبرامج املرأة والطفل منها ــ دار الهنا الثقافية الن

وبنت بلدي ــ والبنورة املسحورة ورحالت ابن بطوطة ــ كما أعدت لإلذاعة فوازير رمضان ملدة خمس سنوات 

 .. متصلة ، وهي معتمدة شاعرة في جميع اإلذاعات املصرية

 : التكريمالجوائز و 

ــــ  1  م عن ديوانها ـ ذات مرة 2009ــ جائزة الشاعر محمد التهامي للشعر العمودي 

اب مصر ــــــ 2  .م عن مجمل أعمالها 2014  ــ جائزة التميز ــ من اتحاد كت 

 م عن قصة ـ الشهيد الحي ـ 2016ــ جائزة الشئون املعنوية للقوات املسلحة املصرية في القصة 3

 .م 2015الية املبدعة املثالية ــ من الهيئة املصرية العامة لقصور الثقافة ـــ ميد4
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 : كما صدر عنها 

كما قدمت عنها رسالة دكتوراه بعنوان: \كتاب تذكاري بعنوان )شاعرة من مصر( إعداد أحمد علي حسن 

ات لدرجة املاجستير كما قدمت رسالتان دكتوراه و ثالث أطروح \( )التواصل الشعري عند الشاعرة نوال منهي

 .عن أعمالها في الشعر واملسرح الشعري والرواية والقصة ) باالشتراك مع آخرين

اب مصر ــ ورئيسة اللجنة الفكرية باالتحاد اب األفريقيين  \. عضو مجلس إدارة إتحاد كت  عضو منظمة الكت 

 . عضو رابطة األدب الحديث بالقاهرة. األسيويين

 

 : بعقيد الط* كتب لألديبة 

  -:األعمال التي صدرت

أغاريد الربيع + ذات مرة + فيض األشجان + أنغام ثائرة ـــ أغاني الطفولة +  -نبع الوجدان : دواوين شعر -أوال : 

في رياض الشعراء مساجالت ومختارات  أغاريد الطفولة ــ لعبة الحروف ـ –أهازيج الطفولة  -أناشيد الطفولة 

 . شعرية

 الفارس واألميرة + الجميلة والعراف + على عتبات القدس ـ: شعرية مسرحيات -ثانيا :

الصومعة + شمس غاربة + بسمتيك األول قاهر : روايات ومجموعات قصصية ومسرحيات نثرية -ثالثا : 

 األشوريين + ملحات من عبق التراث ـ

 وعاد الحب ـ  إيزادورا هبة إيزيس + البحث عن اطلنطا ـ+    إإ

 -: جموعات قصصية لألطفالرابعا: ــــ م

 أزهار اللوتس+ رحالت ابن بطوطة + أصل الحكاية + مغامرات فستق وبندق ــ مكتبة ندى

*** 
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  عبدالناصر محمود عطيفياألديب:  -17

 )مصر(
عضو جمعية دار  / عضو اتحاد كتاب مصر \مواليد / الغنايم بحري / أسيوط (عبدالناصر العطيفي )

حاصل على  \محاضر مركزي بوزارة الثقافة  \عضو جماعة االدب الحديث أبوللو \ي القصةعضو ناد \األدباء

 الجيزة يعمل خبيرا للغة العربية بمحافظة \ دار العلوم ج القاهرة

 . حصل على لقب ) املعلم املثالي ( مرتين متتاليتين #

 :املؤلفات* 

 الباب املوارب = قصص قصيرة - ١

 مسرحيةالحلقة املفقودة ذ=  - ٢

 النخل البحري = قصص قصيرة الهيئة العامة للكتاب - ٣

 اللبط وقصص أخرى = قصص هيئة قصور الثقافة - ٤

 طعم الشاى = قصص قصيرة - ٥

 استراحة في الباويطي = رواية - ٦

س عوضين = قصص قصيرة - ٧  فرقة الري 

 اتحاد الكتاب -عتبات شبه مقدسة = رواية  - ٨

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/11/عبد-الناصر-عطيفي.jpg
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بي الغالي حكا- ٩
 
 يات قصيرة جدا / أدب ساخرمرت

 :تحت الطبع*

 مقامات العطيفي = فن املقامة. قصص قصيرة -كورونوي  وقصص اخرى  \ومضات قصصية صدى الصمت.

 : الجوائز*

جائزة ساقية الصاوي في القصة  \٢٠٠٦جائزة نادي القصة  \جائزة جامعة القاهرة في القصة القصيرة

جائزة الجمهورية في القصة القصيرة  \٢٠٠٩ القصة القصيرة جدا قية الصاوي فيجائزة سا \٢٠٠٨القصيرة 

تدر س قصصه  \ ُدرِّست رواية استراحة في الباويطي بكلية اآلداب ج حلوان شعبة اإلذاعة والتلفزيون  \٢٠١٠

 القصيرة وومضاته في جامعة عين شمس

*** 
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 أديبة خليل حسيكةالشاعرة: -18

 )سوريا(
  \درست الفنون الجميلة في محافظة طرطوس \١٩٦٧ليد الالذقية من موا  سورية

 عملت مدرسة للتربية الفنية و موجهه في مدارس دمشق و الالذقية

 كتبت الشعر منذ نعومة اظفارها

 للشاعرة لوحات فنية تشكيلية كثيرة

  :صدر للشاعرة مجمو عتان شعريتان*

 ورٌد أضاَء دمي-

ال عيون -  صباٌح بِّ

 

 .و جريدة الوحدة، كثيرة في املراكز الثقافية و امللتقيات األدبية لها مشاركات

 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/أديبة-خليل-حسيكة.jpg
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 محمد حسن رياني : الكاتب-19 

 )السعودية( -()محمد الرياني
دبلوم معهد إعداد املعلمين  \للهجرة1383العربية السعودية عام  من مواليد بلدة الريان /جازان /اململكة

عمل معلًما في الفترة \1414ة العربية من كلية املعلمين في جازان عام بكالوريوس في اللغ \1401بجازان عام 

 1417إلى  1401من 

عضو لجنة املطبوعات واملشرف عليها فيما بعد في نادي  \عضو الجمعية العمومية في نادي جازان األدبي

 .1440إلى  1436جازان األدبي من عام 

 *صدر له:

لبنان عام  -خطوات تمنحني عطًرا\م2018مصر عام  -جدران الطين \م2016لبنان عام  -ليلة على الرابية -

 عند األصيل  \م2019لبنان عام  -بذور املانجو\م2019
ً
 م2019مصر عام  -وقوفا

 م2020لبنان عام  \لثام وعينان سوداوان -

 .ستصدر قريبا \أرجوحة تالين\لدي مجموعة قصصية هي السابعة أستعد لطباعتها بعنوان 

 جهيز عدة إصدارات هي خالصة تجاربي في اإلعالم واإلدارة وعن بعض الشأعكف على ت

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/محمد-الرياني.jpg
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 حجاج  سعيداألديب:  -20

 )مصر(
عضو جمعية . عضو نقابة املهن التمثيليه. عضو اتحاد الكتاب. م1964مواليد القاهرة . شاعر وكاتب مسرحى

 (الفنانين واألدباء ) اتيلييه القاهرة

. عن مسرحية " احتفال خاص 1992جائزة محمد تيمور  \املجلس االعلى للثقافةبلجنة املسر ح ب  عضوسابق

حصل  \1996،    1995. 1993حصل على جوائز الهيئة العامة لقصور الثقافة أعوام \" على شرف العائلة

حصل على جائزة اإلبداع العربى  .1997حصل على جائزة املجلس األعلى للثقافة  \1995عام  ART على جائزة

حصل على جائزة اتحاد  \2006حصل على الجائزة الكبرى للهيئة العامه لقصور الثقافة  \2003  الشارقةب

 2013حصل على جائزة ساويرس  \2009الكتاب 

 

 *صدر له:

مسرحية " احتفال خاص على شرف العائلة " الحائزة على جائزة تيمور عن الهيئة املصرية العامة للكتاب -

 .1993سنة 

 .1993رحية "ليلة عرس سوداء" عن الهيئة املصرية العامة للكتاب مجموعة مس-

 .1996مسرحيتان "كليوباترا"، ، "عرشك يا موالي" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة -
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 .1999مجموعة مسرحية "الكما هو" عن الهيئة املصرية العامة للكتاب -

 .2003لكتاب مجموعة مسرحية "يوتوبيا" عن الهيئة العامة املصرية ل -

اإلمارات العربية املتحدة و التي فازت -مسرحية "بيت العزلة بيت الريح" عن دائرة الثقافة و اإلعالم بالشارقة -

صدر له مجموعة مسرحيات ) العشاء األخير ( عن \2003باملركز األول في جائزة اإلبداع العربي بالشارقة عام 

 2007  اتحاد كتاب مصر

 2007  ه والجسد ( الهيئة العامه لقصور الثقافةمسرحية ) التميم -

 2006  مسرحية ) حد فاهم حاجة ؟( املركز القومى للمسرح-

 2009مسرحيتان ) مقامات الرحيل ( الهيئة املصريه العامة للكتاب .-

 2010مسرحية ) اخران فى االنتظار ( ضمن كتاب نصوص مصريه الصادر عن الهيئة العربيه للمسرح -

 2013وعه مسرحيات ) اسرار ( من الهيئه املصريه العامه للكتاب عام مجم-

 2013سيرة االشياء (   ديوان شعر )-

 2014اإلمارات العربية املتحدة عام  –) مسرحيات من زماننا ( عن الهيئة العربية للمسرح  -

 2015ديوان شعر ) ليل فى سرير الحبيبة .. دهر فى سريرتها (  -

  2016حيات معدة عن نصوص روائية وقصصية ) عيش السرايا ( عام مجموعة مسر -

 . 2017مسرحية للطفل ) كلنى ياموالى ( عن املركز القومى لثقافة الطفل-

 . عن الهيئة املصرية العامة للكتاب 2018هواجس ريحانية ( عام  –مسرحيتان ) قضية ذهب الحمار -

 لهيئة املصريه العامة للكتابا2019عام  –فيلم ) وجع البنات ( مجلة فنون -

 :تحت الطبع*
 . عن املركز القومى لثقافة الطفل  مسرحية الطفل ) حنان فى بحر املرجان (-

 . مسرحية الطفل ) شر الطريق ( عن الهيئة املصرية العامة للكتاب-

 ت املصريةوغيرهم وذلك فى العديد من الكتب والدوريا،  تيلعديد من الدراسات النقدية اآلكتبت عنه ا

*** 
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 طفول سالمالقاصة:  -21

 )سلطنة ُعمان(
 .تعيش بسلطنة عمان  1/10/1978كاتبة عمانية من محافظة ظفار، من مواليد  -
اب واألدباء - ة للكت  ة العماني   .عضوة بالجمعي 

 .عضوة في مجلس إشراقات ثقافية -

ة القصيرة - ات القص   .عضوة بورشة أبجدي 

ة مع جريدة الرؤية العمانية املشاركات  لها بعض -  .في مجموعات قصصي 

ة بعنوان "في قلب أختي يسكن مسعود القزم" صدر سنة   لها -  .٢٠١٨إصدار مجموعة قصصي 

 طفول سالم

 سلطنة عمان؛ محافظة ظفار، صاللة

 xyz134n@gmail.com: البريد االلكتروني

*** 
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 الروائي: يحيى حمدان-22

 )األردن( 
في قرية ساكب شمال األردن في محافظة جرش، ولقد  1970 \ 12 \ 21حيى حمدان في سنة ولد الروائي ي*

والتحق في العمل في الجيش  .عاش طفولة بائسة وصعبة في تلك القرية وعاش مع أسرته الكبيرة والفقيرة

دون اتمامه ومجددا حالت الظروف القاهرة . محاولة ثانية إلتمام تعليمه الذي فقده بسبب الفقرو  .األردني

حظى بكثير من األهتمام اإلعالمي . كان قارئا للكتب بنهم وال يترك لحظة فراغ إال وأشغلها بالقراءة. للدراسة

 . حيث تم عمل مقابالت تلفزيونية عديدة وكتبت عنه الكثير من الصحف واملواقع االخبارية

 .عضو أتحاد الكتاب واألدباء العرب  .عضو رابطة الكتاي األردنيين*

 .عضو أتحاد كتاب أسيا وأفريقيا وأمريكيا الالتينية -

 :كتب ةصدر للمؤلف خمس*

 ٢٠١٥  رواية ذو الشيب األسود عام -

 ٢٠١٦رواية الحقيبة ليست دبلوماسية عام  -

 ٢٠١٧رواية أيها الغادي إلى أين عام  -

صراعين عام  -  ٢٠١٨رواية بين مِّ

دف عام   كتاب نصوص -
ُ
 . في الوطن العربي اللقاءات التلفزيونية والصحفية وله العديد من٢٠١٩ن

 *** 
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تيسير حسين علي السعيديند. : ديباأل   -23 

 )األردن(
     مشرف تربوي متقاعد

  d.Taiseer@gmail.com :البريد إلكتروني

ية وآدابها البكالوريوس في اللغة العرب \1978غة العربية تخصص الل -علمين دبلوم معهد امل: املؤهالت العلمية

 \1985بية / جامعة اليرموك الدبلوم العالي في التربية / أساليب تدريس اللغة العر  \1985/ جامعة اليرموك 

ول التربية / جامعة املاجستير في التربية / أص \راسات اإلسالمية / جامعة اليرموكالدبلوم العالي في الد

دور املديرين واملعلمين في مديرة تربية إربد نحو التربية على العمل  "رسالة املاجستير بعنوان \1994وك اليرم

علوم اإلسالمية / والل التربية / جامعة القرآن الكريم الدكتوراه في التربية أصو  \" في إطار التربية اإلسالمية

ي لدى جان جاك روسو : دراسة نقدية من الفكر التربو " طروحة الدكتوراة بعنوانأ \م20002السودان 

 " منظور إسالمي

 \سنوات 5أساسية  مدير مدرسة \سنوات9لجميع املراحل التعليمية  معلم للغة العربيةى:الخبرات العملية

 6أستاذ مساعد / جامعة امللك خالد /اململكة العربية السعودية . سنة 11مشرف تربوي ملبحث اللغة العربية 

 \سنوات 3ة رانيا لتدريب املعلمين / مدر ب لشبكة اللغة العربية في أكاديمية امللك .ساندمشرف م \سنوات

 . م2011حاصل على رتبة خبير تربوي في وزارة التربية والتعليم من عام 

mailto:d.Taiseer@gmail.com
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 مجموعة قصة قصيرة جدا )ما بعد الغياب(. املطبوعة : اإلصدارات

التربوية في الوقاية من الفكر املتطرف ـ مجلة البحوث  دور املؤسسات: البحوث العلمية املحكمة واملنشورة*

القيم الخلقية في  •. م2005، مايو  1426ربيع اآلخر  30، العدد  14األمنية / كلية امللك فهد األمنية ، املجلد 

 1426م ، شوال 2005نوفمبر  2، ج  127جامعة األزهر ، العدد  –أدب صدر اإلسالم ـ مجلة كلية التربية 

كلية امللك فهد األمنية ،  –مجلة البحوث األمنية  –ر التربوي لألسرة في الوقاية من االنحراف الفكري الدو .

 م 2008هـ ، أغسطس 1429، شعبان  40، العدد  17املجلد 

مجلة جامعة امللك سعود ، العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية ـ  –حرية اإلرادة في الفكر التربوي اإلسالمي  •

اآلثار التربوية للفتن ومدى انعكاسها على سلوك  \هـ1430م /  2009، العدد الثاني  لد الحادي والعشريناملج

 مجلة الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة . –املسلم 

***  
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 موس ى نجيب موس ى معوضاألديب: د.  -24

 )مصر(
 م1971/  7/  17             تاريخ امليالد :

 : مدير مركز الدكتور موس ي نجيب موس ي لالستشارات األسرية والخدمات التأهيليةاملهنة

 -: البريد اإللكتروني

moussa_010318850@ hotmail. Com 

moussa_0103188501@yahoo.com\  00201003188501حمول: تليفون 

 : املؤهالت

م بتقدير 1993جامعة القاهرة ) فرع الفيوم (  –كلية الخدمة االجتماعية  –الخدمة االجتماعية  ـ بكالوريوس

 .عام جيًد 

م 1994جامعة املنيا  –كلية اآلداب  –قسم االجتماع  –دبلوم الدراسات العليا في )سياسات وعلوم السكان(  -

 .بتقدير عام جيًد 

 –كلية الخدمة االجتماعية  –ية تخصص )رعاية الشباب( دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماع -

 1997جامعة حلوان 
ً
كلية  –قسم خدمة الفرد  –حصل على درجة املاجستير  .م بتقدير عام جيد جدا

أساليب املعاملة الوالدية لألطفال »وكانت الرسالة بعنوان  – 2003جامعة حلوان  –الخدمة االجتماعية 

 –كلية الخدمة االجتماعية  –طرق الخدمة االجتماعية   قسم –لدكتوراه حصل علي درجة ا .«املوهوبين

mailto:moussa_0103188501@yahoo.com/
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بامتياز مع مرتبة الشرف األولي وكانت الرسالة بعنوان ) العالقة بين ممارسة خدمة  2011  جامعة الفيوم

 (.الفرد والتأهيل االجتماعي ألسرة سجين األخذ بالثأر بعد اإلفراج عنه

  :اإلصدارات*

 .1994 -بعنوان ) حكايات الزمن البريء ( القاهرة مجموعة قصصية  -

 .2000 -القاهرة -مجموعة قصصية مشتركة بعنوان ) أجنحة البوح(  -

 .2001 –مجموعة قصصية مشتركة بعنوان )إنهم يكتبون النهر( املنيا   -

 .2001 -مجموعة قصصية بعنوان ) وحدي احتفي بمماتي ( املنيا -

 . 2005 -الطبعة األولى  –  نوان) السمكة الحائرة( القاهرةمجموعة قصصية لألطفال بع -

 .2006  -الطبعة الثانية  –مجموعة قصصية لألطفال بعنوان )السمكة الحائرة( سوريا  -

 \فى مسابقة كتاب اليوم  بعنوان ) مولد سيدي املراكبي(  مجموعة قصصية مشتركة فى كتاب الفائزون  -

 .2006  -القاهرة 

 .2006  -املنيا   -كتاب الجنوبى   -صية مشتركة مجموعة قص -

 .2007  -لبنان –مع ترجمة باللغة اإلنجليزية   مجموعة قصصية مشتركة فى كتاب جوائز ناجى نعمان العاملية -

 .2008 -مجموعة قصصية بعنوان)قلب الطاهرة( القاهرة  -

 .2010مجموعة قصصية مشتركة بعنوان)نصوص عربية(  -

 .2010  -) الطفل املوهوب ( األردن   مي بعنوانكتاب اكادي -

 .2010 -مجموعة قصصية بعنوان ) لحم البنات ( اإلسكندرية  -

 .2010 -القاهرة    " حور مالك "  مجموعة قصصية بعنوان -

 . .2017  -الطبعة الثانية  –اإلسكندرية  2010  -الطبعة األولى  -شهد الغواية ( القاهرة  رواية )  -

 .2012  -الشاعر عماد علي قطري القاهرة   وعة قصصية بعنوان ) سر االعتراف( الفائزة بمسابقةمجم -

 .2012 -" املرض والعالج"  القاهرة   كتاب أكاديمي بعنوان) مشكالت الطفولة (  -

 .2013 -كتاب لألطفال بعنوان ) القاض ي العادل( لبنان  -
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الدول العربية صدر عن مختبر كة مع كتاب من مجموعة قصصية مشتر  قصص عربية قصيرة جدا  -

 .2013 -السرديات بمكتبة اإلسكندرية 

 .2014  -سلسلة حالة باإلسكندرية   -مجموعة قصصية بعنوان ) رسائل الحب( -

 .2015-كتاب أكاديمي بعنوان) التأهيل االجتماعي ألسر املسجونين ( األردن  -

 .2015-ملوهوبين ( األردنكتاب أكاديمي بعنوان) رعاية األطفال ا -

 .2015-كتاب أكاديمى بعنوان ) دليل األسرة لتنمية قدرات طفل الروضة( األردن-

 .2015-كتاب أكاديمي بعنوان) املشكالت السلوكية للطفل " رؤية عالجية " ( األردن-

 .2015-كتاب أكاديمي بعنوان ) االضطرابات السلوكية ( األردن -

 .2015 -املنيا   كتاب القصة باملنيا بعنوان )أبناء اخناتون( مجموعة قصصية مشتركة مع-

 .2016  -مجموعة قصصية لألطفال بعنوان ) بيتنا القديم( القاهرة -

 2016 -مجموعة قصصية لألطفال بعنوان ) شارعنا الجميل ( القاهرة -

 . 2019  -( القاهرةة قصصية بعنوان )اعتزال بائعة هوى مجموع-

 .2020 -القاهرةطفال بعنوان ) سنابل األمل( مجموعة قصصية لأل -

 .2020 -( لبنان  لألطفال بعنوان ) مشمش والبحيرة   مجموعة قصصية -

 2020-اإلمارات العربية املتحدة  داع عند ذوي االحتياجات الخاصة (كتاب أكاديمي بعنوان ) املوهبة واإلب-

*** 
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 األديب: أركان خميس القيس ي -25

 )العراق(
في محافظة ديالى ناحية جلوالء حاصل على شهادة البكالوريوس  ١٩٧٧ركان خميس القيس ي املولود في العراق أ

كلية التربية للعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية له العديد من النشاطات األدبية وله مشاركات محلية ودولية 

مية يكتب بأجناس ادبية مختلفة منها وهو كاتب و أديب يحب وطنه العراق ومحب لألمة العربية واالسال 

 الرواية والقصة القصيرة والققج وشعر الهايكو والومضة والخاطرة والقصيدة النثرية ومن أهم

كتاب \كتاب نياط القلب مجموعة قصائد نثرية \كتاب أجنحة في مهب الريح مجموعة قصصية :اصداراته* 

 ؤلفات عربية مشتركة منها كتاب جنود اإلنسانيةشارك في كتب وم \يضا مجموعة قصصيةأهسيس األرواح 

 "الغرابملحمة الحمامة و "ورواية بعنوان  \عمال جديدة سترى النور قريبا منها ديوان في شعر الهايكوهناك أ -

تنافس في مسابقات . شارك القيس ي في معرض الكتاب الدولي في االردن و مصر و الجزائر ومعرض اإلسكندرية

قصيرة وقققج وخاطرة وومضة وهايكو وشعر وحصل على مراكز متميزة بين األول  أدبية مختلفة قصص

والثاني والثالث بفضل هللا، وحصل على القاب أدبية عديدة من أهمها لقب اإلسطورة التي اقامته احدى 

فهو وله نشاط ثقافي ايضا  \املنتديات العربية وافضل شخصية أدبية وتغنى كثيرا بقضية العرب األم فلسطين

يكتب في صحف ومجالت محلية وعربية من أهم تلك الصحف جريدة الشرق والعراق وصدى املستقبل 

 .الليبية وافاق والدستور ومجلة الفيصل واملساء األدبية

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/أركان-القيسي.jpg
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 لياساألديب: مهند إ -26

 )العراق(
انتقل الى بغداد في \)نبارفي مدينة عانة ) محافظة األ  1949ولد في العام  \شاعر وكاتب عراقيمهند إلياس 

عضو نقابة الصحفيين  \()الفر ع التجاري   عداديةدرس االبتدائية واملتوسطة واإل  \منتصف الخمسيينات

عضو حركة  \دباء والكتاب العراقيينعضو االتحاد العام لأل  \عضو اتحاد الصحفيين العرب \العراقيين

إلى اللغات األجنبية. نشر في أكثر املواقع الثقافية ترجمت أعماله  .مريكا الجنوبيةأ–شيلي تشعراء العالم .. 

 واألدبية العراقية والعربية

 :اصدر الكتب التالية

  ديوان شعر–نت خارطتي أ-1

  شعر –نت في مسائك الجميل أجيئك وأ -2 

 الكويت-شعر-أمطار -3

   شعر-   نت شجرة الحروفأ -4

  شعر–قطرات على شفاه الورد -5

 قصص–املغني -7 \ عرش–تجليا ت صوفية  -6

 شعر–كل الهوى فيك يمور في دمي  -9 \الرياض -نقد فني–الت في الفن التشكيلي تأم -8

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/مهند-الياس.png
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 الشاعر: سميح سامي دليقان -27

 )سوريا(
 معلومات شخصية

 جمعية الشعر –عضو اتحاد الكتاب العرب في دمشق 

 االسم: سميح سامي دليقان

 ٤/٣/١٩٦٤تاريخ الوالدة: 

 دة: املتونة_ السويداء_ سوريةمكان الوال 

 البريد اإللكترونيsamdleekan@gmail.comر

دبلوم الدراسات  \درجة املاجستير في اللغة اإلنكليزية من جامعة دبلن في جمهورية أيرلندا: املؤهالت العلمية

 األدبية العليا من جامعة دمشق

 إجازة في األدب اإلنكليزي من جامعة دمشق

شطآن هجرها \ طن طاعن في الوجع و\قلب في مهب الريح  \  بوح الياسمين :ة الورقيةاإلصدارات األدبي*

 .املوج

*** 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/download.jpg
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 أحمد ثروت عبد السميع الجابراألديب:  -28

 )مصر(
  :mahmedtharwat304@yahoo.coاإليميل \10/7/1977مواليد  \الشهرة : أحمد ثروت

304ahmedtharwat@gmail.com 

جامعة  –ليسانس الحقوق  \2000جامعة املنصورة  –قسم اللغة االنجليزية -ليسانس اآلداب: املؤهالت

 2009املنصورة 

 :ة ورقيار و نشاملاإلصدارات 

 2018املجموعة القصصية " نباتات األسفلت" -

من النصوص في مجلة الثقافة الجديدة وجريدة الدستور ومجلة أوراق ثقافية وموقع الكتابة  العديد-

 .االلكتروني وغيرها من الجرائد واملجالت

 :تحت الطبع*

 .2020مجموعة قصصية بعنوان "الحكايات الستة عن ريحانة"  -

 .2020مجموعة قصصية لألطفال بعنوان "آدم والحكايات الستة"  -

 ."قصصية لألطفال بعنوان "قصص من التراث لألطفال "إعادة كتابةمجموعة  -

 :الجوائز*

mailto:ahmedtharwat304@yahoo.com
mailto:304ahmedtharwat@gmail.com
mailto:304ahmedtharwat@gmail.com
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 2020املركز الثالث، عن املجموعة القصصية لألطفال "آدم والحكايات الستة"  جائزة "هبة بنداري" 

 ""قصة جنون املدن 2020جائزة صالح هالل األدبية للقصة، املركز الثاني 

فرع قصة األطفال " قصة آدم  2020ة إلقليم شرق الدلتا الثقافي، املركز األول جائزة املسابقة األدبية املركزي

 "والتابلت

فرع القصة القصيرة "قصة  2019جائزة املسابقة األدبية املركزية إلقليم شرق الدلتا الثقافي،املركز األول 

 "نوستالجيا الزبادي

 "وسيكلفرع القصة املركز الثاني "قصة التر 2018جائزة ربيع مفتاح 

 "عن املجموعة القصصية" نباتات األسفلت 2017جائزة عماد قطري لإلصدار األول فرع القصة، سنة 

***  
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 النوري قمالشاعر:  -29

 )تونس(
عضو بإتحاد الكتاب التونسيين منذ  .1963من مواليد بنان التونسية في غرة نوفمبر  .كاتب و شاعر تونس ي

سبق أن كتب املقال الصحفي و أسهم بقلمه .و بحركة شعراء العالم بالشيلي،غربيةبدارة الشعر امل \.2005

 .ومشرف على صفحات أدبية  مدون .أسس و ترأس عدة جمعيات ثقافية تونسية.كمتعاون بدار الصباح

 :مؤلف لستة كتب بين شعر و نثر*

 .أخش ى إحتقار الريح لي-

 أنفاس السحر-

 أحبك قرطاجة-

 للوطن عناقيد محبتي-

 .كنزة///شعر-

 بنان ..ذاكرة تأبى النسيان-

*** 
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 صبحي صالح الششتاوي  - شاعرال -30

 )األردن(
 عضو اتحاد الكتاب واألدباء األردنيين

 عضو منتدى البيت العربي الثقافي

 عضو اداري 

 جمعية سماء الثقافة

 عضو جمعية ديار العز

 للحقوق والحريات

 :الكتب الصادرة

 اطرةوالدة عشق في ليلة م-

 *الكتب املخطوطة:

 ويجذبني صهيل األمل-

 حصاد الياسمين-

 .أشرعة السفر-

*** 
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 راكان فياض فاضل املساعيدالشاعر:   -31

 )األردن(
 عضو منتدى آفاق الثقافي\عضو منتدى درة البلقاء\عضو اتحاد الكتاب واألدباء اإلردنيين\السلط

  :اإلصدارات املطبوعة

 تمثال الظالل-

 لبنت الجبا-

 *الكتب املخطوطة:

 عزف منفرد-

  :املشاركات*

مهرجان العقبة ومهرجان وادي الحور ومهرجان شارع  \مهرجان األغنية األردنية من خالل وزارة الثقافة

 الحمام ومهرجان السلط الثقافي

 اذاعة الرابعة من \قناة تراث السلط \تلفزيون جو سات \تلفزيون الحقيقة الدولية: مشاركات اعالمية

 بيت الشعر املفرق  \الخليل

 .مهرجان صيف السلط \مهرجان الشعر الفصيح األول والثاني

*** 
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 أيهم إلياس روائي:ال -32

 )سوريا(
 ،بكالوریوس إعالم من جامعة دمشق. 1985أيهم الیاس، موالید دمشق 

ة ع اإلعالمي قرابالقطا وعشت فیها قرابة العامين، ثم 2013. غادرت إلى لبنان في عام امتهنت الصحافة 

 
َ
 الخمسة عش

ً
 ر عاما

  إلى تركیا ملدة ستة أشهر.

 . 2015استقر بي الترحال في أملانیا منذ عام 

هوایة الكتابة ُمرتبطة بي منذ الصغر، وتبلورت أكثر بعد فترة املراهقة نتیجة القراءة املستمرة لروایات 

  من كتبي لو  األدب العالمي، باإلضافة للعمل ، فكل مواضیعي
ً
في الصحافة، فكما یقول  لم أكن صحفیا

اقع  أخذتها من الو
ً
 ."ماركيز "ما كان لي أن أؤلف شیئا

  :أولى أعمالي الروائیة املطبوعة*

 *اسمي كالرا* -

 

*** 
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 شاعر وإعالمي: نصير الشيخ -33

 )العراق(
ـــخ/ شاعر وإعالمي ــ ــ ـــــاب العربعضو اتحاد ال.م1962تولد العراق/ العمارة .ــ نصيرالشيـ  .كتــ

 .ــ عضواتحاد األدباء والكتاب العراقيين

 :لـــــــــــه صدر

ـــــاقط الظل/ بغداد/ - ـــ  .1997مسـ

ــــــــالم -  .2000/ بغداد  في أعالي الكـ

 .2010شجر من محنة الوقت/ دمشق/  -

 2013ــ اإلقامة في جسد الشعر/ قراءات نقدية / اتحاد ادباء ميسان / .

 .2017 بغدادأس لحياة أخرى / شعر/ــ ك 

 . 2019سوريا / /ــ النافذة والظالل / قراءات في تجارب مختارة من التشكيل العراقي

Pout5815@gmil.com 

 

*** 
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 عبدالقادرمحمد بن عبدالسالم الغريبلالشاعر:  -34

 )املغرب(
وصحف  والتقديرمن جرائد العديد من شهادات التكريم  حصلت على  \متقاعد \12/6/55تولد بتطوان 

و من  \وشهادة دكتوراه فخرية من أكاديمية صدى سوريا \ورقية ومن منتديات ومجالت ومواقع إلكترونية

 \وفي منتديات ومجموعات ومواقع الكترونية أنشر في صحف وجرائد ومجالت ورقية  \جريدة الخبرالعلمية

 .يةجرائد وصحف ورقية ومجالت ومنتديات الكترون وعضو في 

 :صدارات*إ

دان الثقافية ديوان الكتروني مشترك بين مؤسسة الوج \) ديوان الكتروني مشترك ديوان )فرسان الحنين-

ديوان مشترك  \5_4_3_2_1ديوان الكتروني مشترك لجريدة الوجدان الثقافية  \دبيةوإذاعة للتسابيح األ 

 .ابطة أدباء ومثقفي الوطن العربيديوان مشترك الكتروني لر  \(الكتروني قصائد الهايكو)هبة ريح

 ديوان ورقي مشترك)بوح القلوب( -

 (.مجموعة شعرية الكترونية )تراتيل على أكف النور و  (، صدرلي مجموعة قصصية الكترونية)أشياء عابرة-

 شعرية ورقية )نقوش على شرفة ذاكرة(مجموعة -

 

*** 
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 األديب: عبدهللا مرشدي -35

 )مصر(
 عضو اتحاد كتاب مصر \الجنس األدبى/ أدب األطفال \ىسم/ عبدهللا مرشداال 

 :الجــــــــوائـز*

جائزة مكتبة البلسم للكتابة فوق عشر  \)مركز ثانى 2011الجائزة املركزية لقصور الثقافة فرع أدب األطفال 

ركز )م 2013جائزة القصير دورة الهوية املصرية فرع ادب االطفال  \مركز أول  2012سنوات أدب األطفال 

جائزة املجلس األعلى للثقافة قناة  \()مركز أول  2014جائزة إقليم وسط وغرب الدلتا فرع أدب األطفال \(أول 

التابعة لهيئة قصور -جائزة مجلة مصر املحروسة  \2015عام  السويس فى عيون املبدعين فرع أدب األطفال

فضل شبلول فى شعر األطفال مركز أول عام جائزة أحمد  \2017مركز أول عام   فى الكتابة لألطفال -الثقافة

جائزة السيد زكريا شاعر الشرق فرع قصص االطفال  \2018جائزة ربيع مفتاح مسرح الطفل عام  \2017

2019 

  :األعمال املنشورة*

 -6 \شذى واللص -5 \علمنى ابنى الصغير -4\ لريشة الذهبية --3\ اإلوزة البرية \-2 -الطباشيرة املغرورة -1

 \فكرت وحاولت. -10 \القمر األحمر -9  \دستور بيتنا -٨ \وردة من الجنة-7  \ولدى الصغير شكرا

 اليد التي تدلت من السماء -11

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/عبدالله-مرشدى.jpg
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 كن بطة-١٢

 التاج األخضر يعترف -١٣

 تليفون الديك املحمول  -١٤

 ملاذا اعتذر الديك للشمس؟-١٥

 فالفيو النشيط-١٦

***  
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 سمير صابر الجندي مي: د.األديب واألكادي -36

 )فلسطين(
-11-29تاريخ الوالدة :  \حارة السعدية –البلدة القديمة  –عنوان السكن : القدس  \مسقط الرأس: القدس

 في  \م1958
َ
مة دخل معترك الحياة النضالية منذ نعومة أظافره وعانى منها الكثير، وواجه من التحديات الجَّ

مدرس في جامعة  :العمل \م وأب ضريرين من قرية دير ياسين املقدسيةالحفاظ على هوية القدس ، ولد أل 

عضو منتخب \عضو مؤسس في اتحاد الناشرين الفلسطينيين-1 .توزيعنشر و  دارلناشر؛ مدير عام  .القدس

 .في مجلس اتحاد الناشرين العرب في دورته الثامنة ورئيس لجنة فض املنازعات.

دكتوراة في .\ ماجستير لغة عربية في النقد الحديث.بكالوريوس أدب عربي\ دبلوم تربية :التحصيل األكاديمي

  .األدب العربي

 :مؤلف وكاتب مقدس ي صدر له الكتب التالية :اإلنجازات األدبية*

الرواية الفلسطينية و التراث ) دراسة  \2011باب العمود  \2009خلود  \2008نبضات  \2006الطوفان -

املنهج األسلوبي بين النظرية \2014حواء في دبي  \2013حوش الشاي  \2012 درج الطابونة \2011نقدية( 

العمارة في شعر القرنين السادس والسابع  \2015تفاؤل وأمل / دراسة في شعر ابراهيم طوقان  \والتطبيق

 2020رواية فتى املدينة   -14\2014 2018مناخ العشق نصوص أدبية  \2016فانتازيا رواية  \2015الهجريين 

*** 
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 عائشة الخضر د. :الديبة واإلعالميةا -37

 )سوريا(
مؤسسة ورئيسة االتحاد العربي  \كاديمية باالعالمدكتوراة أ \شاعرة واعالمية \االسم االدبي : لونا عامر

 سفيرة سالم عالمي \للثقافة

عضوة الهيئة االستشارية  \ةمديرة مكتب سورية التحاد الجوائز العربي \املنسق العام للبورد االملاني في سورية

 .اتحاد الكتاب واملثقفين العرب في باريس \العليا

 :ديوانين مطبوعين*

 االول : تانغو

 الثاني : وللعشق ،،، موال ٌ أزرق

 لغات عاملية 9أغلب القصائد ل ترجمت *

 ( قصيدة60ن ترجمة ديوان )انتهت اآل 

 عةسبانية وتتم حاليا مرحلة التدقيق والتهيئة للطبالإل 

 وآخر بالفرنسيةلطباعة ديوان بالعربية،   رتيباتوايضا هناك مرحلة ت

*** 
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 موفق فرحان نادرالشاعر:  -38

 )سوريا(
ة . السويداء . سورية   mouwaffaqnader1956@gmail.com : البريد األلكتروني \1956مواليد : الغاري 

  :املؤهالت

 2003دبلوم التأهيل التربوي . جامعة دمشق .  \1977شق . إجازة في اللغة العربية وآدابها . جامعة دم -

ه اختصاص ي في اللغة العربية \1977مدرس للغة العربية منذ العام  :الخبرات نشرت في  \2016 -2008 موج 

 عدد من الصحف السورية والعربية

 :الجوائز األدبّية في الشعر والقصة والرواية منها*

جائزة الشعر مهرجان  \2002جائزة ماجد أبو شرار في القصة  \2000جائزة ماجد أبو شرار في الشعر -

 2009جائزة الرواية مهرجان املزرعة  \2005املزرعة عام 

 :(لألطفال) املؤلفات*

أنشودة املطر .  \1987. دمشق.نائل يلتقي أباه . شعر لألطفال \1984الغيمة تمرح . شعر لألطفال . دمشق.

أغنيات بطعم الليمون . شعر  \2000فور الثلج . شعر لألطفال .دمشق .عص \1991شعر لألطفال . دمشق.

 \2019أربع شمعات . شعر لألطفال.دمشق. \2004لعبة النهر . قصص لألطفال .دمشق. \2002لألطفال.
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ان . قصة لألطفال.دمشق. \2018فراشات.قصة لألطفال .دمشق. غيوم بيضاء.قصة  \2017حلم حس 

  \2019لألطفال.دمشق.
 
 2020رات الدجاجة األم.قصة لألطفال.دمشق.من مذك

حروف  \2004مشاغبات صغيرة.دمشق.  \2001طيور الكالم.شعر.دمشق. :لكبارل

هة.شعر.دمشق. تحت  \2007صعود.رواية.دمشق.  \2006بين القلب وما يخفى.شعر.دمشق. \2004مشب 

 2011في زرقة الروح.شعر.دمشق. \2009سماء صافية.رواية.دمشق. 

 بكل
ً
االشتراك في تأليف منهج اللغة  \(املشهد الثقافي في السويداء ) باملشاركة \2019ماتي.شعر.دمشق. مثخنا

 2018مشاركة في موسوعة الجبل.  \2011العربية للحلقة الثانوية.دمشق . 

***  
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 رجاء قيباش الشاعرة: -39

 )املغرب(
 1982من مواليد مدينة مكناس املغربية سنة 

 ..باحثة في علم االجتماع  كوتش أسري و تربوي و مدربة معتمدة في التنمية الذاتية،  شاعرة ، إعالمية، كاتبة ،

 ..  البحث العلمي  استاذة بقطاع التربية و التكوين ، وزارة التربية الوطنية و التكوين املنهي و التعليم العالي و

  :صدر لها*

 2016ديوان صرخة قلب محتضر سنة -

 2018بض من غياهب الصمت سنة ديوان ن-

 2020رواية نمارق سنة -

 . معدة و مقدمة برنامج اذاعي موسوم ب لنتفهم أبناءنا سابقا

 *** 
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 جمال عابد فتاح  :ديباإلعالمي واأل  -40

 (العراق)
 

نيق جمال عابد محاور ا \ابن مجلة اآلداب والفنون .ومدير مكتبها في البصرة .ايقونة الثقافة العراقية

.يسعى بكل روحه الجذابة ان يحصل على عمق من يحاور .يتميز الوفاء وإخالص وحرص .علة جملته التي 

 ١٩٨١بكالوريوس ادارة اعمال .جامعة البصرة  \ ١٩٥٨مواليد البصرة  \ساهم يناسبها

عضو اتحاد  \عضو جمعية سيدات ورجال األعمال. البصرة \عضو اتحاد رجال األعمال. البصرة

 عضو هيئة ادارية في مجلة االداب والفنون  \كاتب في جريدة االضواء\يين العراقيينالصحف

 :اصداراته*

 ٢٠١٨دردشة بصرية .الطبعة األولى -

 ٢٠١٩دردشة بصرية .الطبعة الثانية -

 ٢٠١٦قد يعود مرة اخرى. ديوان شعر مشترك -

 ٢٠١٨عزف على أوتار الحروف. ديوان شعر مشترك -

دورة  ٣٢قام بتغطية مهرجاني املربد الدورة \قاءات الصحفية مع كبار وادباء البصرةاجرى العديد من الل

جرى حوارات صحفية كثيرة مع أ\دورة الشاعر حسين عبد اللطيف ٣٣الشاعر كاظم الحجاج والدورة 
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 ٣٣و  ٣٢العديد من الشعراء العرب في مهرجاني املربد 

ديد من املوضوعات الصحفية عن البصرة وتراثها كاتب متميز ومتخصص في تراث البصرة حيث نشر الع

 ومهنها وتسويقها ونسائها

مثل مجلة اآلداب والفنون في االتحاد الدولي لالدباء والشعراء العرب وصالون تحيا مصر والذي أقيم في 

 ٢٠٢٠القاهرة في آذار 

محبوب  \ام في محافظة البصرةله حضور كبير في املنتديات الثقافية واألدبية التي تق \يمتاز بكاريزما جميلة

 من كل الشعراء واالدباء البصريون 

*** 
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 عقيل فاخر كاظم الواجديشاعر وقاص:  -41

 )العراق(
 

رئيس رابطة الشعر العربي \شاعر وقاص\2007عضو اتحاد ادباء وكتاب ذي قار \1969مواليد الناصرية 

1995 – 2001 

منها املركز االول في مسابقة الحبوبي القطرية لعام  -\ي الشعر والقصةحاصل على نتائج متقدمة في مجال -

 للقصة القصيرة 2000

حاصل على املركز االول في مسابقة  \-1995املركز االول في مسابقة سوق الفلوجة للقصة القصيرة في  -

 2002الحبوبي للقصة القصيرة عام 

 في القصة القصيرة عن قصة ) الوقت اليكفي لبناء حلم آخر املركز االول في مسابقة الرابطة الدولية لالداب -

عملت محررا في جريدة الجنوب \املركز االول في مسابقة احمد بوزفور للقصة القصيرة في املغرب العربي \

  الصادرة في محافظة ذي قار 2003

البصيرة( الثقافية من ترأست تحرير جريدة )  \2015سوريا ) فلسفة الطين (  في لي مجموعة شعرية مطبوعة -

 .الصادرة عن دائرة صحة ذي قار 2008 – 2004
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 *اإلصدارات املطبوعة:

 2016سوريا )كاني (  فيمجموعة قصصية مطبوعة -

 2019مجموعة شعرية ) ميارنا (  -

 *الكتب املشتركة:

ة حروف في منتصف الضوء مجموعة شعرية مشترك \2016آن لنا ان نرتوي مجموعة قصصية مشتركة  -

تم توثيق تجربتي االدبية في كتاب ) سوق الشيوخ \2018قلوب نقية مجموعة شعرية مشتركة / مصر  \2016

تم توثيق تجربتي الشعر األدبية في كتاب ) رعشات \ مسلة الشعر واالنسان ( لألستاذ االديب حسن الشنون 

 .الحنين لبوابات السنين ( لألستاذ االديب حسن عبدالغني الحمادي

 . ستاذة االديبة خلود البدري دبية في كتاب ) شفاه الكلمات( لأل وثيق تجربتي األ تم ت -

*** 
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 محمد عبد الستار محمد الدشالشاعر:  -42

 )مصر(
السكرتير العام لنقابة  .عضو اتحاد كتاب مصرمد عبد الستار الدش. أو)محمد الدش( اسم الشهرة: مح

 .عضو نقابة املعلمين .عضو مؤسس لجماعة رؤى األدبية -.بطنطااتحاد كتاب مصر فرع وسط الدلتا 

 :اإليميل .الـعـــمـل: كبير معلمين فى التعليم الثانوى سابقا.عضونادى أدب قصر ثقافة غزل املحلة الكبرى 

moh.adeep@yahoo.com|| Mohadeep120@gmail.com\رجمت بعض القصائد لإلنجليزيةت. 

ـــ:الدواوين* ـــلــم \.م2009 مصر\من أغانى الطمى\.م1998مصر\رائــحـة للـــوطن\.م1998 مصر\رؤىيـمــــام الـ حـــ

 .م2019مصر حديث الوقت ..)لألطفال(\.م2015الـوردة)لألطفال(سلسلة سنابل

 -من أحوالها ديوان شعر  -فرحة قطرة العرق ديوان لألطفال  -أغنيات أحبها ديوان لألطفال ):تحت الطبع*

 ).يوان شعرمن مناماتي د

 :كلها فى الشعر الجوائز:*

جائزة الهيئة العامة \م1991جائزة املجلس األعلى للشباب والرياضة \م1989جائزة جمعية الشبان املسلمين 

 م1996لقصور الثقافة فى شعر األطفال 

*** 
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 زينب فخري حسين محمداألديبة واألكاديمية:  -43

 )العراق(
ماجستير في علوم القرآن والحديث من كلية أصول الدين في قم :الدراس ي التحصيل.1967بغداد   مواليد:

بكالوريوس في علوم القرآن والحديث من كلية اإلمام الكاظم )عليه السالم( الجامعة \.2014املقدسة عام 

 -1988حاصلة على بكالوريوس في اللغة الفرنسية من كلية اللغات/ جامعة بغداد \.2009 -2008

كانت مرشحة وزارة الثقافة ملنصب معاون  2016في عام  :اإلدارية التي شغلتها ورشحت لها املناصب.1989

مدير عام ملكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية والعلوم والثقافة باملنطقة العربية التابع ملنظمة األمم املتحدة التي 

لفت في .مقرها في القاهرة
ُ
مدينة الصدر التابع لدائرة العالقات بإدارة البيت الثقافي في  2018من أيار  15ك

 .الثقافية / وزارة الثقافة

الفرنسية واإلنكليزية )الترجمة التحريرية(، ولها معرفة بالفارسية، تمكن كامل باللغة :اللغات التي تجيدها

 .العربية

 :مؤلفاتها*

ير مبدعي مدينة شهادات املعاناة  \ 2018النيسابوري وإضافاته البالغية إلى تفسير الكشاف("،   - واإلبداع: سِّ

 (.كتاب )القضاء والقدر عند املسلمين    -\الثورة"، عمل املشترك مع اإلعالمي عادل الساعدي

 :البحوث والدراسات التي انجزتها



 دليل آ فاق حرة للأدابء والكتاب العرب  الإصدار الرابع لعام  2022

73 
 

 .2019البيوت الثقافية واقع ومعالجات/ بحث مقدم إلى مركز الدراسات والبحوث في وزارة الثقافة/ عام 

ثيرها على الهوية الثقافية/ بحث مقدم إلى مركز الدراسات والبحوث في وزارة الثقافة/ عام الهواتف الذكية وتأ

2019. 

/ دراسة قدمت إلى مركز الدراسات والبحوث في وزارة 
ً
ثقافة الحراك الجماهيري.. تظاهرات تشرين إنموذجا

 .2019الثقافة/ عام 

صحة والسالمة في العراق/ دراسة قدمت إلى مركز مستويات التزام املواطن اتجاه قرارات اللجنة العليا لل

 .1994نقابة الصحفيين العراقيين منذ عام  :عضو في.2020الدراسات والبحوث في وزارة الثقافة/ ايلول 

أرواح بال وطن(، في عام ) .(2014سبايكر(، في عام  \ (2014على الرصيف(، في عام ) :لها أربع مجاميع قصصية

 .2019بغداد/  من الذاكرة( في األفق متسع)\.2015

فازت باملركز الثالث عن قصتها القصيرة "الكائن املحلق" في املهرجان األدبي السنوي  :الجوائز التي فازت بها

 .الذي تقيمه املديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط املدرس ي في وزارة التربية

***  
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 صباح الجلبي  واثق: ديباأل  -44

 راق()الع
بكالوريوس / أكاديمية الفنون الجميلة عام . 1976  تولد : العراق / بغداد /\وشاعر وصحفي  كاتب وروائي

 . قسم السمعية واملرئية 1997

عمل في التلفزيون العراقي بعد تخرجه من معهد التدريب اإلذاعي حيث كان األول على الدورة .. كما عمل في 

ا منها جريدة املوقف وترأس تحريرها وجريدة العهد وجريدة الكلمة وأسس بعض  اغلب الصحف العراقية

الحرة وجريدة اللواء وجريدة املشرق وجريدة البينة وجريدة البينة الجديدة التي يعمل سكرتيرا لتحريرها 

له وجريدة العراقي وجريدة املراقب العراقي وجريدة الدستور وجريدة املرآة وجريدة التآخي وجريدة البهرا .. 

مجاميع قصصية وروايات وكتاب بعنوان )الفرزدق ــ دراسة تحليلية( قدمه البروفسور إحسان محمد الحسن 

خالد العزاوي في كتابه موسوعة   صادق فرج في كتابه موسوعة الصحافيين العراقيين وكذلك  .. وكتب

شعرية ( و)تسبيحة عارية(  وهي مجموعة  الصحافة العراقية . له مجاميع شعرية )رسالة حب وشواطئ اللؤلؤ

) مجموعة شعرية (قدمها الدكتور محمد حسين آل ياسين .. له عدة روايات منها )كل أنواع الحلي ال تفيد 

املوتى( و )يوسف ال يعرف الحب( و )شفاه الشطرنج( و)للقلب فم آخر( و ) فقيه الطين( .. له مجاميع 

از و)لحاء الطباشير( قدمها الدكتور خزعل املاجدي قصصية منها )قشرة امللح ــ قدمها على حسن الفو 
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، ورواية ) منطق الطير والشيخ يوسف ( حيث بدأ بها من حيث انتهى   و)االغتيال األزرق( قدمها عباس لطيف

 . فريد الدين العطار

 كتب عنه نقاد وأدباء ومثقفون عراقيون وعرب منهم

/ الصحفية عدوية الهاللي / محمود الهاشمي/ حميد اد.حسن هادي حمودي / شوقي كريم/ علي حسن الفواز 

املختار/جمال جاسم أمين /جمال الجنابي / محمد النوار / احمد الخزاعي / خضير الخزاعي / قاسم داود أمين 

 محمد يونس / زيد الحلي  /

راقية له نشاطات متعددة وهو عضو فاعل في عدد من النقابات واالتحادات املهنية وشارك في مهرجانات ع

كثيرة كاملربد ومهرجان الجواهري واملتنبي وهو عضو لجنة تحكيمية للقصة العربية في واحة األدب الكويتية 

 . وله عمود ثابت يكتبه يوميا املوسوم )جبهة قلم( في صحيفة البينة الجديدة وجريدة النهار العراقية

*** 
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 حبيب السامرالشاعر  -45

 )العراق(
 

نائب رئيس اتحاد  \عضو اتحاد األدباء والكتاب في العراق \بكالوريوس لغة إنكليزية \بصرة / العراقمواليد ال

 أدباء وكتاب البصرة

 :صدر للشاعر*

على \2012  أصابع املطر\1ط 2008رماد األسئلة  \2005حضور متأخر جدا  \2001مرايا الحب ... مرايا النار 

 2016قيد الحب 

النوافذ لم تغلق  \1كتاب في الشعر / كتابات في تجربة حبيب السامر/ ج \2017 شهرزاد تخرج من عزلتها

 بال أجنحة / دراسة نقدية في تجربة حبيب  \طبع على نفقة وزارة النفط -2019بابيون /  \2018/   بعد
ً
محلقا

 السامر / للناقد حامد عبدالحسين حميدي

 :مشاركاته*

صر ولبنان و )أبو ظبي ( وسوريا ودول أخرى.. وتلقى دعوات عديدة شارك في مهرجانات وملتقيات عربية في م*

 شارك في أغلب املهرجانات وامللتقيات العراقية \من دول املغرب العربي ودول أخرى 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/حبيب-السامر1.jpg


 دليل آ فاق حرة للأدابء والكتاب العرب  الإصدار الرابع لعام  2022

77 
 

ترجمت \.ترجمت قصائده الى لغات عدة ومنها االنكليزية واألسبانية والفرنسية والصربية والفارسية والكردية*

 لفرنسيةبعض كتبه الى اللغة ا

 :مهام ومسؤوليات*

شغل مناصب عدة في إدارة املهرجانات وامللتقيات التي أقيمت في البصرة ، ومنها مهرجان املربد الشعري ، 

شغل منصب رئيس تحرير مجلة مصافي الجنوب  .ملتقى قصيدة النثر، ملتقى الرواية في البصرة

ر عن االتحاد العام لألدباء والكتاب في عضو هيأة تحرير مجلة األديب العراقي التي تصد.املتنوعة

 سكرتير تحرير مجلة فنارات التي تصدر عن اتحاد األدباء والكتاب في البصرة.العراق

 :له قيد االنجاز

 2كتاب في الشعر ) قراءات في تجربة حبيب السامر( ج -

 مجموعة شعرية جديدة-

*** 
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 شالل عباس عنوز الشاعروالروائي:  -46

 اق()العر 
له حضور فاعل في املشهد الثقافي العراقي \شاعر وروائي عراقي\محامي \بكالوريوس قانون \١٩٥٠مواليد: 

عضو  \ترجمت بعض أعماله الى اللغة االنكليزية واللغة الكردية واللغة الفرنسية واللغة االيطالية \والعربي

عضو \1992لالدباء والكتاب العرب منذ  عضو االتحاد العام \1985اتحاد االدباء والكتاب في العراق منذ 

 1985مؤسس في اتحاد ادباء النجف منذ 

ووزارة   من وزارة الثقافة واالعالم سابقا وجامعة الكوفة  الجوائز التقديرية  حاز على الكثير من*الجوائز:  

ومنج درع الجواهري \..يواتحاد األدباء والكتاب في العراق واتحاد األدباء الدول . 2006الثقافة في العراق عام 

كماحصل على جوائز تقديرية ودروع ابداع من منظمات ثقافية \. لالبداع من اتحاد االدباء والكتاب في العراق

 .عربية وعاملية ومواقع مرموقة

 :األعمال الصادرة٠

 .العراق١٩٩٩مرايا الزهور... مجموعة شعرية صدرت عام -١

 العراق ٢٠١٣صدرت عام  الشاعر وسفر الغريب...مجموعة شعرية -٢

 .سوريا ٢٠١٧وبكى املاء ....مجموعة شعرية صدرت عام  -٣

 .سوريا ٢٠١٧السماء لم تزل زرقاء...مجموعة شعرية صدرت عام  -٤
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 سوريا  ٢٠١٨امنحيني مطر الدفء ... مجموعة شعرية صدرت عام  -٥

 سورياديوان حديث الياسمين... مجموعة مشتركة مع شعراء عرب وعراقيين /  -٦

 ديوان صدى الفصول.. مجموعة مشتركة / العراق -٧

 العراق. م ٢٠٢٠رواية وكر السلمان/صدرت عام  -٨

 يها املحتمي باألرق...شعر عموديا أ-  :أعمال غير مطبوعة

 ماكتب عن شعره من دراسات نقدية -٢

*** 
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 أحمد "محّمد يونس" البزور  الناقد األكاديمي: د.47-

 دن()األر 

 
ةالجنسّية-  رقاء.: أردني  واهرة- 21/6/1990تاريخ الوالدة:  -   مكان الوالدة: الز  رقاء ـ حي الز  البريد . - العنوان: الز 

 albzoor_ahmad@yahoo.com :اإللكتروني  

ة، وب:املؤهالت العلمّية * ة، من الجامعةِّ األردني  جستير ما- م.2019تقديرِّ ممتاز ، سنة دكتوراه اللغة العربي 

قد الحديث، من الجامعةِّ الهاشمية، وبتقدير ة، من  م.2015ممتاز. سنة  األدب والن  بكالوريوس اللغة العربي 

د جًدا، سنة   .م2012جامعةِّ آل البيت، وبتقديرِّ جي 

 :الخبرات العملّية *

ة غير متفر غ برتبةِّ أستاٍذ مساعد فيمحاضر  رقاء الخاص  رقاء مدر س ملادةِّ اللغة ا.جامعة الز  ةِّ الز  ة في كلي  لعربي 

طة قنية املتوس  ةِّ .الت  ابعةِّ لوزارةِّ التربي 
ة في املدارسِّ الت  انوي 

 
ةِّ والث ة للمرحلةِّ األساسي  ٌس ملادةِّ اللغة العربي  مدر 

ة عليمِّ األردني 
 .والت 

ة؛ تقديًرا للجهودِّ املشهودة و  ولي  للغةِّ العربي 
حادِّ الد 

 
ة من االت ة رسمي   عضوي 

ُ
عاونِّ املستمر ـ شهادة

دعًما على الت 

ى تاريخه
ة حت   .في خدمةِّ اللغةِّ العربي 

 :الكتب*

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/أحمد-البزور-1.jpg
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عر األردني  أنموذًجا، ط
 
ة: الش صي  ان2020ـ  1ـ العتباُت الن   .م، دار ألفا، عم 

شر
ّ
 :*كتب قيد الن

ة قافة األردني 
 
 الث

ُ
ة في األدبِّ الحديث، وزارة  .ـ مراجعاٌت نقدي 

بحاث املحكمة املنشورة في املجالت والحوليات املتخصصة،وهناك مجموعة من يضاف إلى ذلك العديد من األ 

 األبحاث أيضا قيد التحكيم. 

***  
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 أحمد الحاج جاسم محمد حسين العبيدياألديب:  -48

 )العراق(
Ahmed Jasim. M. Alubaidi  االسم األدبي والشهرة: احمد الحاجAhmed Al-Haj:ــــة حل م \عراقي الجنســيـ

الفيس بوك: احمد  \ :ahalubaidi@yahoo.comالبريد االلكتـروني \1/7/1969وتاريخ الوالدة: املوصل 

 .العنوان: مدينة املوصل/ محافظة نينوى/ العراق \الحاج

 .للغة املقارن مترجم وشاعر وكاتب قصة ورواية ومسرح وناقد وباحث في حقل ا

بكلوريوس آداب \.1990املعهد الفني في املوصل  –قسم صحة املجتمع  –دبلوم صحة مجتمع :املؤهالت*

جامعة الوصل،  –كلية اآلداب  –ة في الترجمة شهادة الكفاء.1999جامعة املوصل،  –كلية اآلداب  –ترجمة 

2000/2001. 

 :الجوائز*

الجائزة األولى في .1997الفنون اإلبداعية ـ جامعة املوصل، العراق،  الجائزة األولى ألفضل نص مترجم ـ مؤتمر

 .2005مسابقة القصة القصيرة ـ دار عراقيون للصحافة واألنباء والنشرـ املوصل، العراق/ 

 

 

mailto:ahalubaidi@yahoo.com/
mailto:ahalubaidi@yahoo.com/
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 :األعمال املنشورة*

ق/ ـ العرا 1األقمار الشائكة، مجموعة قصصية، املديرية العامة للنشاط املدرس ي ـ تربية نينوى، ط-

ترجمة رواية "أنيس في بالد العجائب" من \2020/ دمشق 2األقمار الشائكة، مجموعة قصصية، ط\.2010

ديوان شعر مشترك بعنوان "أقالم بال قيود" \.2011املوصل  1العربية الى اإلنكليزية للروائي ناهض الرمضانيط

 .2020القاهرة لوليث"، مجموعة قصصية، "\.2020/ دمشق 1وطن بال"، ديوان شعر ط\.2019

 إضافة للعديد من البحوث املنشورة في الحوليات واملجالت املتخصصة.

"، و"صباح شهرزاد:تحت الطبع*
ً
كتاب ."روايتان: "األهنوم"، و"لعنة السامري "\.مسرحيتان: "اإلحتراق وحيدا

 ."نقدي بعنوان "فن املقالة

 ."فها وأغراضها ودالالتهاكتاب بعنوان "أغاني املهد في املوروث الشعبي العالمي: تصني

.غير 2004ترجمة كتاب "مدخل لثقافة الحضر" من اللغة اإلنكليزية الى العربية،  -:األعمال املترجمة*

ترجمة بحث "املونودراما"   - \. غ م2005ترجمة كتاب "الفن الحيثي" من اللغة اإلنكليزية الى العربية، \منشور 

 مغ. 2008من اإلنكليزية الى العربية، 

*** 
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 جاسر خالد داود البزور  الشاعر: -49

 )األردن(
 من بلدة املطلة قضاء جنين

 أردني الجنسية\ميالدية 1975ُولد في محافظة درعا السورية عام 

 يقيُم في محافظة املفرق األردنية

 لدى شركةِّ كهرباء محافظة إربد
ٌ
 موظف

 شاعر وكاتب_

 م 2017" عاَم ـ صدر له ديوان شعر بعنوان "ثغر الهوى 

 " م تحت عنوان " في حضرة الربيع 2018وصدر ديوانه الثاني عام 

 "وله مخطوط شعري تحت عنوان "على هامش الخجل

عضو اتحاد كتاب آسيا  \عضو اإلتحاد العام للكتاب واألدباء العرب\عضو في رابطة الكتاب األردنيين -

اب الثقافية في مدينة املفرق / االردن وأمين سرها عضو مؤسس في جمعية خط \وأفريقيا وأمريكا الالتينية

 ونائب رئيسها حاليا ٢٠١٧لعام 

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/جاسر-البزور.jpg
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 حوراء الربيعيبة: كاتال -50

 )العراق(
اكتب النصوص النثرية، الومضات،الهايكو،القصص \شاعرة وكاتبة قصصية\1998مواليد نوفمبر  

 القصيرة، والخواطر والنصوص السردية

ة اإلدار  -
ٔ
اب في العراقعضو الهيا دباء والكت 

ٔ
ضو املنتدى ع\ية لنادي وتريات قصيدة النثر /االتحاد العام لال

اب بابل اء وكت  دب 
ٔ
دبي اإلبداعي/اتحاد ا

ٔ
ملانية والفرنسية \اال

ٔ
نشر  \تمت ترجمة بعض من نصوص ي لإلنكليزية واال

  ..بية رصينةلي في مجالت وصحف عراقية وعربية ورقية والكترونية اضافة الى مواقع عر 

وتار وحناجر من رماد ( ( شاركت بمجموعة شعرية مشتركة*
ٔ
 صدرت في العراق ا

 قصيدة نثرية 30مجموعة بعنوان )قربان على مذبح الصيت( ب صدر لي :*

 ومجموعة قصصية \مجموعة ومضات وهايكو \مجموعة قصائد نثرية ثانيةتحت الطبع*

 : ات .. منهاقراءات نقدية ودراس كتب عن نصوص ي ومجموعتي

 مقطع من نص لي تمت دراسته )كومضة( في كتاب )التجديدية في الشعر العراقي( لالستاذ سعد الساعدي -

 : اضافة الى

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/حوراء-الربيعي.jpg
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اص بين قراءة الناقد ومرتكزات التحليل :قراءة موجزة عن مجموعة " قربان على مذبح الصيت" بعنوان - الن 

الستاذ للناقد سعد الساعدي ونشرت على جريدة الزمان وفق نظرية التحليل واالرتقاء النقدية( ايضا ل

الشاعرة حوراء الربيعي،بين مشروع التيه ـ الشعرـ، وبين الواقع  \املصري وعلى موقع الحوار املتمدن

)!.. ل والواقع في ) قربان على مذبح الصيت -...\ لالستاذ الناقد وجدان عبدالعزيز  املر  اص بين املتخي   الن 

 ء الربيعي. االستاذ الناقد والقاص/غانم عمران املعموريللشاعرة حورا

*** 
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 )بدل الصورة الشخصية(

 شيمة محمد الشمري  األديبة: -51

 )السعودية(
 . دكتوراه في األدب والنقد / عضو هيئة التدريس بجامعة حائل، وقاصة وشاعرة وناقدة سعودية، أكاديمية

عضو مركز األميرة نورة بنت عبد الرحمن الثقافي  *. ية السعودية للغة العربيةعضو فاعل في الجمعية العلم

 . بعنيزة

 :الجوائز والتكريمات*

عن دراسة ) التعالي 2018الحصول على املركز األول بجائزة الشارقة للمرأة الخليجية عن فئة الدراسات  -

 .لة اإلماراتالنص ي للقصة القصيرة الخليجية (والتكريم في حفل الجائزة بدو 

 هـ١٣٣٧خلف السياج \هـ ١٤٣٥عرافة املساء \هـ1432أقواس ونوافذ \ هـ1430ربما غدا : املؤلفات اإلبداعية

 م٢٠٢١منسية  \هـ١٤٤٠مازالت عالقة 

 م.٢٠١٨التعالي النص ي في القصة القصيرة الخليجية  \.هـ١٤٣٤شاعر الجبل  :الكتب النقدية

***  

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/06/آفاق-حرة-1-300x243-1.jpg
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 رعد فاضل :لشاعرا -52

 لعراق()ا
عرّيةا ِّ

ّ
 ... \1987بغداد/  املوجة الجديدة )ُمشتركة( *1984بغداد/ أناشيد املحارب )ُمشتركة( *ألعمال الش

ة( بغداد/  لة شعري  هاء إلى املكيدة )مطو  م الد  عندما اشتبك  \1999مورو/ نينوى شانقبا أ \1994فليتقد 

مخطوطة  *\2009السلسلة األدبية نينوى منمنمات )طبعة تجريبية(   \ 2002  الضوء بالياقوت، بغداد

خص ي، دمشق  \2010املحنة/ سوريا 
 

ة،بريطانيا، لندن  \2012رعد فاضل واسمي الش
 
شذرات حكمة ضال

دات عابر َعيش/ سوريا  \2014 م الدهاء إلى املكيدة، النص  األصل الكامل، العراق.\2019ُمسوَّ  -فليتقد 

 .2020املوصل، 

ظرّية
ّ
 . 2014دمشق  2013/ 1991ر من الكالم، منتخبات اآلخ: األعمال الن

ال غبار... ال أحد: مونودراما شعرية عرضت في مهرجان املسرح العراقي الثاني ــــــــــ يوم الفن   األعمال املسرحّية

 1989العربي ببغداد/

ن. وملاذا؟ \1993نشيد األخطاء: عرضت في مهرجان يوم املسرح العالمي ببغداد  * م  عرضت في مهرجان  َمن. مِّ

 .2007الحدباء املسرحي  

 .املسرحيات الثالث من اخراج الفنان الراحل د. جالل جميل

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/رغد-فاضل.jpg
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 أهّم الّدراسات النقدّية

ة رعــد فاضل،  (1) ة، قراءة في شعري  ة، أسئلة القيمة الشعري  أ. د. محمد   ، للناقد2011كتاب: القصيدة الرائي 

 .صابر عبيد

الع من الد   (2)
 
اد واألدباء واألكاديميين، كتاب: الط هشة، دراسات وشهادات وحوارات منتخبة لنخبــــة من النق 

 . 2012دمشق 

ة، جامعة املوصل  (3) ردي  في شعر رعد فاضل، كلية التربية األساسي  رسالة ماجستير بعنوان: البناء الس 

2013. 

ة رعـد فاضل للناقد ياس (4) ة في شعري  ار: دراسة فضائي 
ة الن  ر، العراق، نينوى محف   1، ط2018ين النصي 

ر )طبعة ثانية(، سورية، دمشق،  (5) ة رعـد فاضل للناقد ياسين النصي  ة في شعري  ة النار: دراسة فضائي 
محف 

2019. 

ثر عند رعد فاضل، جامعة املوصل،  (6)
 .2020أطروحة دكتوراه للطالب محمد الربيعي  بعنوان: قصيدة الن 

ماٌت بال خواتيم\.ر األشياءاللعب بجواه:املخطوطات زوح -سقوط املوصل \تجه 
 
ات الرزوح والن  \يومي 

مين\.ُمنمَنمات
 
هَمل الث

ُ
ات\.املختلف امل  .ثالث مسرحي 

***  
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 حنان باشا :ةقاصال – 53

 )األردن(
 .عضو رابطة الكتاب األردنيين_

  :صدر لها*

 "٢٠١٢أوجاع البنفسج، مجموعة قصص وخواطر "_

 "2014قوٌس أخرى، قصص قصيرة "للرحيل ط_

 "2012شهادة تقدير عن املشاركة في بشاير مهرجان جرش "_

 "2012حاصلة على درع التكريم، وشهادة تقدير عن مبادرة أدب لتجمع ناشرون للثقافة والعلوم "_

لقصيرة شهادة تقدير من الرابطة اإللكترونية للكتاب واملفكرين األردنيين للمشاركة في مسابقة القصة ا_

 "2014و2013و 2013والومضة الحكائية لعام "

 "2016جائزة الناصر صالح الدين األيوبي لإلبداع عن أفضل مجموعة قصصية لعام "_

" عن القصة 2019األجناس األدبية عن الدورة الخامسة "  الفوز في مسابقة الجياد الدولية في جميع_

 مركز ثاني .القصيرة

 ."2020دباء الوطن العربي "جياد للقصة القصيرة مع كوكبة من أت الاملشاركة في موسوعة فضاءا_

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/حنان-باشا.jpg
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 الشاعرة باسمة غنيم -54

 )األردن(
 

ان، حاصلة على شهادة الدبلوم في التعليم األساس ي، عملت  \لشاعرة باسمة غنيما من مواليد مدينة عم 

سة للمرحلة األساسية، اهتمت منذ طفولتها بقراءة الشعر وكتابته . نشرت العديد من نصوصها الشعرية مدر 

  ملواقع الثقافية اإللكترونية.في مجلة "أفكار" وجريدة "الرأي"، وفي عدد من ا

 :صدر لها*

 ألزرع كمنجة" سنة - 
ً
 2017مجموعة شعرية بعنوان "أقطع وترا

 2019مجموعة "اقطفني مرتين" سنة -

 .. رى وقد شاركت بعدة مهرجانات شعرية داخل األردن وفي دول أخ

قام الكاتب والناقد األردني محمود أبو عواد بعمل دارسة نقدية على مجموعة "اقطفني مرتين " مع مجموعة 

واسة " الذي أصدره عام   ..2020كتاب آخرين في كتابه "ضوء الن 

وقام الشاعر والكاتب جواد العقاد من غزة بعمل دراسة تأملية صوفية على نص "عزم" من مجموعة "أقطع 

 
ً
 .2020ألزرع كمنجة " في كتابه "في التأمالت الصوفية الجمالية "الذي صدر عام  وترا

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/باسمة-غنيم-1.jpg
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 عبد القادر فيدوح :األستاذ -55

 )الجزائر(
 أستاذ الدراسات النقدية والبالغة والدراسات السيميائة

 58 67 55 5 213 00الجزائر. ت:  –وهران  – 31133حي خميستي ـ بئر الجير  – 22العنوان في الجزائر: ص ب: 

 \afidouh@hotmail.com  \: abdelkader.f@qu.edu.qaالبريد اإللكتروني \37 19 50 71 7 213 00/   + 88

 afidouhfacebook.fidouh.abdelkader@   /      :التواصلاملوقع 

شهادة الكفاءة في القانون كلية \(لباكالوريوس )ليسانسا \راملاجستي \الدكتوراه :كاديمية*املؤهالت األ

 جمهورية مصرمن  الحقوق 

 :الجوائـز*

 –جائزة شرفية / منظم ملتقى دولي \.2017وسم التميز األكاديمي، جامعة قطر، كلية اآلداب، يونيو )ربيع( 

 \.1995الجزائر  –وهران 

 .م1993 –جائزة شرفية / :)جمعية تعابير الثقافية وهران 

جمعية مالك بن نبي \جمعية رابطة األساتذة امللتقى الثقافي األهلي/ \أسرة األدباء في مملكة البحرين عضو*

     الثقافية

 

mailto:afidouh@hotmail.com/
mailto:afidouh@hotmail.com/
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 *اإلصدارات:

مجازات املضمر وظالله في  الخطاب الواصف ومؤوالته،\2020التأويالت والفكر العربي، باالشتراك، املغرب، 

 لتصوف تحرير واشراف، عبد القادر فيدوح، مع مجموعة من األكاديميين،الشعر الجزائري املعاصر،سؤال ا

علي الشرقاوي ـ دراسة في التجربة \.2019تأويل املتخيل ـ السرد واألنساق الثقافية ـسوريا، \2019الجزائر

 \2017التجربة الشعرية ملحمود حسن إساعيل، )باالشتراك( مصر \.2017والحياة ـ )باالشتراك(، البحرين 

املعرفة واالبتستيولوجيا، )باالشتراك( الجزائر، طبعة \.2017 بيروتمدخل إلى فلسفة الدين، )باالشتراك( 

أيقونة الحرف وتأويل العبارة  \2016األنسنة العربية املعاصرة )ورهانات اإلنسان العربي( بيروت،  \2017

)رؤية نقدية في السرد القطري ـ القصة ثقافة قطر وتراثها  \2016الصوفية في شعر أديب كمال الدين،بيروت، 

موسوعة الفلسفة اإلسالمية، " الجزء األول" جدل األصالة واملعاصرة،  \2016القصيرة نموذجا( قطر، 

 2015آفاق الشعرية، تحوالت النظرية واإلجراء)باالشتراك( العراق،  \2016، 1بيروت، ط

تجارب تعليم اللغة العربية في دول القارة األسيوية،  \2015التجربة الجمالية في الفكر العربي املعاصر، سوريا 

 2015الرياض، 

مداخل تعليم مهارات اللغة  \2014،2014تحليل الخطاب، الهيئة املصرية العامة للكتاب، الجزء األول، -

األربع، العربية للناطقين بغيرها، ضمن كتاب: مرجعيات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في قارات العالم 

املسيري مفكر ال  \2013ديسمبر  1البحرين، ط (نجيب محفوظ " ضمير الرواية العربية، )باالشتراك \2014

معارج املعنى في الشعر العربي الحديث، سوريا، \2012البحرين، .يأفل نجمه، )باالشتراك( سلسلة أطياف

ـ )باالشتراك( مركز الحضارة لتنمية الفكر التأويل والهرمنوطيقا ـ دراسة في آليات القراءة والتفسير  \2012

أركون ـ فكر األنسنة، )باالشتراك( سلسلة أطياف )تاء الشباب(  \2011اإلسالمي، الطبعة األولى، بيروت، 

 \2010قضايا املنهج في الدراسات اللغوية واألدبية ـ النظرية والتطبيق ـ )باالشتراك( الرياض،  \2011البحرين، 

 \2009إراءة التاويل " ومدارج معنى الشعر "،سوريا،  \2010األردن،  .ي نقد الشعر العربياالتجاه النفس ي ف

التعليم  \2006الفكر الخلدوني ومنابع الحداثة، تونس  \2008اللغة العربية والعوملة وجها لوجه، اندونيسيا 

اإلصالح، ]باالشتراك[ الفكر الخلدوني وخطاب \.2007العالي ومتطلبات التنمية، ]باالشتراك[ البحرين، 

الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ]الطبيعة والذاكرة [ مؤلف باالشتراك، البحرين \.2006البحرين، 
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القصيدة الحديثة في الخليج العربي \.2004نظرية التأويل في الفلسفة العربية اإلسالمية، سوريا، \.2005

دمشق  الجمالية في الفكر العربي.\.م2000( لبنان طرفة بن العبد )باالشتراك \.م2000)باالشتراك( )لبنان( 

الجزائر –شعرية القص \.1998القيم الفكرية والجمالية في شعر طرفة بن العبد. البحرين \.م1999

األدب الجزائري في  \.م1993الجزائر –دالئلية النص األدبي  \.م1994 –الجزائر –الرؤيا والتأويل \.م1996

 .م1992االتجاه النفس ي في نقد الشعر العربي دمشق \.م1993الجزائر  –ابة ميزان النقد )باالشتراك( عن

 

*** 
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 لودي جورج الحّدادالشاعرة:  -56

 )لبنان(
ا الوادي/ لبنان  .عكار /محافظة الشمال  متأهلة وتقيم في بلدة حلبا/ .مواليد املحيدثة/ قضاء راشي 

 مارست مهنة التدريس لعدة أعوام.

 .ا ثالثة إصداراتلديه*

 ٢٠١٧كؤوس األحالم/ ديوان شعر/  -

 ٢٠١٨نفحات من جليٍد ونار/ ديوان شعر/  -

ة/  - بح/ نصوص نثري   ٢٠٢٠نجمة الص 

تاب اللبنانيين -
 
حاد الك

 
 .عضو في إت

 . حائزة على عدة شهادات تقدير -

 .شاركت في العديد من األمسيات الشعرية في جميع املناطق اللبنانية -

 .نشر قصائدها في العديد من الصحف واملجالت املحلية والعربيةت -

عر في الوطن العربي -
 
لت قصائدها من قبل العديد من مختص ي األدب والش

 
 .ُحل

 

*** 
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 مريم خضراوي   :اإلعالميةو الشاعرة  -57

 )تونس(
الدبلومات : دبلوم \يا آداباملؤهل الدراس ى : بكالور \اإلقامة : تونس\الجنسية : تونسية\االسم : مريم خضراوي 

 العمل : موظفة بوزارة الصحة\اخصائية عالج طبيعي

 إعالمية : معدة ومقدمة برامج ثقافية أدبية إذاعية \شاعرة \كاتبة مقال : النشاط

  :اإلصدارات

 قدم ببيت الشعر األقصر -ديوان )أحاول أن أكتب عن السنابل(  -1

 (ديوان جديد )قيد اإلصدار -2

 : ت امليدانيةاملشاركا

 املشاركة فى مهرجانات وملتقيات تونسية وجهوية -1

 النشر فى صحف عربية ومواقع إلكترونية -2

 ...تكريمات من جهات رسمية وجمعيات ثقافية ومدنية ..تونسية وعربية.3

*** 
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 نجاة سعيد هاشميالشاعرة:  -58

 ) املغرب( 
بدأت مشواري بكتابة \منذ الطفولة  ألدب والفلسفةعاشقة للشعر وا\تخصص دراسات عليا لغة إنجليزية

ترأست املجلة الحائطية في سن املراهقة بثانويتي واد الذهب بوجدة ..الخواطر واليوميات في سن الثاني عشر

انخرطت بعدة إذاعات أثيرية فكانت قصيدة* امي الحبيبة* اول ما رأى النور \املتواجدة بشمال شرق املغرب

حصلت على بعض الشهادات \كحبي للخير والجمال والحياة وأراه موعظة ورسالة ساميةأحب الشعر \انذاك

عضو باتحاد الكتاب واملثقفين \التكريمية في كل من ليلة بهاء الشعر بآيت عميرة وآيت ملول وكذلك بآيت باها

 العرب بمصر

 :دوانين ورقية  لي أربعة

 . وأوتارأزهار  .في حضرة الشعر .شهد املعاني .رانيم قلبت-

 .مقاالت نثرية وفلسفية  من جزئين عبارة عن  .*قيم إنسانية  وكتابان أدبيان ورقيان

*** 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/نجاة-سعيد.jpg
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 هناء أمين إسماعيل -59

 )مصر(
م بالقاهرة.. حي السيدة زينب، هذا الحي العريق الذي يحمل عبق األصالة والبساطة 1974مواليد مارس -

حتى منتصف املرحلة االبتدائية، مما فتح وعيى مبكرا على اللغة  كان من حظى أن أبدأ تعليمى أزهريا.والنقاء

د االنتقال إلى بعهو الوهج الذى أذكاه تحمس مدرساتي لي. وقواعدها وجمالياتها،وأشعل وهج تعلقى بها، و 

% ثم التحقت بمدرسة البهية البرهانية اإلعدادية، ثم 98اجتزت املرحلة االبتدائية بمجموعالتعليم العام. 

 .قسم اللغات الشرقية -جامعة القاهرة -حلمية الثانوية القسم األدبي، ومنه إلى رحاب كلية اآلداب ال

انضممت لجماعة األدب العربي بالجامعة وكان يشرف عليها الدكتور سيد البحراوي، وكنت عضوا في اللجنة -

لثاني في الزجل في إحدى الثقافية بالكلية، وشاركت في جميع أنشطتها وندواتها، وحصلت على املركز ا

  .عضو مجلس إدارة نادي أدب الجيزة \عضو اتحاد كتاب مصر . املسابقات التي أقيمت على مستوى الجامعة

 .عضو مجلس إدارة صالون السيد حسن ومنسقه اإلعالمي  

 :اإلصدارات

 ا.جات جوايديوان حبة حا \.ديوان طفلة لكن .. عاقلة جدا \.سلسلة كتاب طيوف \ديوان بردك دفا *

*** 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/هناء-امين-اسماعيل.jpg
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 األسعد الجميعي: لشاعرا -60

 )تونس(
 : تاريخ امليالد ومكانه\تونسية :  الجنسيةJEMEI   LASSAAD   .األسعد بن البشير الجميعي : اإلسم الكامل

   :comlassaad.jemai@yahoo.العنوان اإللكتروني \بتونس 1963أوت  28

اإلجازة العليا في الشريعة من جامعة القرويين بفاس، املغرب : :املستوى العلمي )الشهائد العلمية

 .13/9/2006األستاذية في الحقوق من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس :  \.29/7/1989

بحي الزهور في دورته الرابعة،  الجائزة التقديرية األولى للمهرجان الوطني لألدباء الناشئين)  :املسيرة األدبية

ـ الجائزة الثانية .1993\12\26األدبي بزغوان في دورتها الرابعةالجائزة الثالثة أليام اإلبداع .6/7/1991

 ..6/8/1994للمهرجان الوطني الثامن لألدباء الهواة بقليبية،

 تونس. 2012صـدر لي ديوان شعر بعنوان "داليـة العطاشـى" سنة *

 . ديواني الثاني بعنوان "هكذا تحّدث آدم" تونس 2019ة سن لي صدر* 

 .2014تم إدراجي بالطبعة الثالثة من معجم البابطين للشعراء العرب املعاصرين الصادرة سنة *

*** 

 

mailto:lassaad.jemai@yahoo.com
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 محمد عبد الشافي القوص ياألديب والباحث:  -61

 )مصر(
اب .كاتب، وُمترجم، وقاص، وباحث في مقارنة األديان عضو جمعية ُحماة اللغة  .مصرعضو اتحاد كتَّ

 في عدد من الصحف العربية واألجنبية.العربية
ً
را ِّ
َل ُمحر   .عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية،عمِّ

 :من مؤلفاته

ة اللغة العربية،لغة القرآن، د ُمشتَهى األمم، شعراء في مواجهة الطغيان عبقري  رحالت األعالم إلى البلد ، ُمحم 

عبقرية ، عبقرية التسامح، أسرار ليلة القدر، ابن تيمَية في امليزان، ن، سقوط الحداثةغرائب القرآ، الحرام

 .أعالم الصعيد في القرن العشرين، العربية لغة الوحي والوحدة، األمومة

 :له عدة مجموعات قصصية

ادة الخْضر، امرأة العزيز)  .عصا موس ى( وغيرها -سج 

E; assad888@hotmail.com 

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/محمد-القوصي.jpg
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 جابر ائي: حجــيالرو  -62

 )أرتيريا(
ع الساحلية  ، من مواليد مدينة مصو   1976روائي  إرتري 

 :روايات هي 5أصدر 

 .، حازت جائزة الشارقة لإلبداع العربي2012سمراويت" -

 .، ترجمت إلى اإليطالية2013مرس ى فاطمة" -

 .، بلغت القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب2015لعبة املغزل" -

، وبلغت القائمة الطويلة للجائزة العاملية 2019، حصلت على جائزة كتارا للرواية العربية 2018وة سوداء" رغ-

 .للرواية العربية

 2021رامبو الحبش ي -

يعمل حجي جابر ضمن مشروع روائي يهتم بتسليط الضوء على إرتريا املاض ي والحاضر، اإلنسان واألشجار 

أدباء إرتريا إخراج هذا البلد من عزلته الحضارية والثقافية وإعادة االعتبار وحجارة الطريق، ويحاول مع بقية 

 .له في على الخارطة

*** 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/حجي-جابر.jpg
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 سجاد حسن عواد العقيلياألديب والصحفي:  -63

 )العراق(
14/5/199  تولد: - العراق -بغداد عراقي  كاتب وصحفي \ . 

حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة ._ماجستير في قسم اللغة العربية _ فرع اللغةطالب دراسات عليا -

حاصل على درجة الدكتوراه الفخرية من اتحاد املثقفين  .العربية وآدابها في الجامعة املستنصرية_ كلية التربية

 .بغداد -حاصل على درجة الدكتوراه الفخرية من مؤسسة الكاظمي اإلعالمية  -.العرب

  :صدر لي- 

 ية بعنوان )غيمة عاقر(.كتاب يتألف من مجموعة قصص حوار 

 .نالت بعض القصص الترجمة إلى اللغة اإلسبانية -

 :إصدارات مشتركة

كتاب يتألف من مجموعة قصص قصيرة مشتركة بعنوان: )فقهاء القاف والصاد(، من إعداد سجاد حسن  -

 .عواد

 .األردن.القصيرة  عة الجياد في القصةكتاب قصص قصيرة مشتركة بعنوان: موسو  -

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/سجاد-العقيلي.jpg
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ا بالل الّرشيد األديب واألكاديمي: د. -64
ّ
 مهن

 )سوريا(
اريخ العربي  جامعة ماردين أرتوقلو/تركيا منذ 

ة والت  غة العربي 
 
محل  \.م2017-10-03أستاذ مساعد في قسم الل

َدَبس :الوالدة وتاريخها
ْ
ل
َ
عمان/ ت ة الن  ج، وله خمسة أوالد :الوضع العائلي   .م1981سوريا/إدلب/معر   .متزو 

 MAHANNA2012@YAHOO.COM :البريد اإللكتروني  

( بتقدير امتياز حلب  :املؤّهالت العلمّية يميائي  قد الس  اللة والن  ة )علم الد  غة العربي 
 
دكتوراه في الل

ة جامعة حلب \.م2015 غوي 
 
راسات الل

ر  .م2010ماجستير الد 
 
أهيل الت بوي  جامعة البعث دبلوم الت 

ة العليا تشرين \.م2008 غوي 
 
راسات الل

ة حلب \.م2006دبلوم الد  غة العربي 
 
 .م2004إجازة في الل

 :الخبرات العلمّية واألكاديمّية

غات املقارن )جامعة ماردين أرتوقلو
 
اللة وفقه الل اريخ -أستاذ مساعد في علم الد 

تركيا( مدر س فلسفة الت 

راس ي  -ة ماردين أرتوقلووتاريخ الحضارة )جامع
ى اآلن 2018-2017تركيا( منذ العام الد  م .حت  د  ومقد  ُمعِّ

ة منذ  قافي 
 
ة في تلفزيون البوادي وقناة البابطين الث قافي 

 
  2015ومشرف البرامج الث

ة  ربية الكويتي 
 
ة في وزارة الت ة واألندية املسائي  قافي 

 
قد .م2016مشرف األنشطة الث حو والن  والبالغة في مدر س الن 

يني  في الكويت بين  ميط الد  ة  .م2017-2011معهد عبد الر حمن الس  ي 
 
اللة واألدب الحديث في كل مدر س علم الد 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/مهنا-الرشيد.jpg
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ة في ربية األساسي 
 
ة في مدارس األنجال ثنائية  مدر س.م2017-2015الكويت بين عامي  جامعة الت غة العربي 

 
الل

ة  عودي  ة/الس  غة جد 
 
ة بين مدر س .م2009-2008الل وري  ربية الس 

 
ات محافظة إدلب وزارة الت ة في ثانوي  غة العربي 

 
الل

 .م2006-2008

مة
 
َحك

ُ
ة امل ولي   :البحوث الد 

راسات في املغرب 
، سُينشر في كتاب جماعي  عن مركز ابن غازي للد  اللة الجيوسياس ي   .2020علم الد 

اللة القديم )مفهومه، نشأته، مصادره، مجاالته وتط م منشور في كتاب جماعي  علم الد 
 
بيقاته(. بحث محك

ة والوافدة(، اسطنبول  راثي 
 
غة واألدب الت

 
 ..م2020بعنوان: )مراجعات في علوم الل

م منشور في كتاب 
 
بيع العربي  )سوريا نموذًجا(. بحث محك لمي  في بلدان الر  عايش الس  قات الت  ة ومعو  يمقراطي  الد 

عايش وأشكاله ة(، اسطنبول  جماعي  بعنوان: )الت   ..م2020من منظور العلوم اإلنساني 

م منشور في كتاب 
 
ة(. بحث محك ي  ة والفن  غوي 

 
راث الغنائي  في ماردين )نشأة أغاني األفراح وخصائصها الل

 
الت

فهي  العربي  في ماردين(، ماردين 
 
 .2019جماعي  بعنوان: )األدب الش

ة من األساطير  مزي  الته الر  عر وتحو 
 
 األولى إلى ما بعد الحداثةرحلة الش

ة مقارنة(( ة فيلولوجي  ة-دراسة سيميائي  ات اآلداب والعلوم االجتماعي  شر في -الكويت-حولي 
 
موافقة على الن

 .م2020م، وسُينشر أواخر 2019

ة دراسات )
 
م منشور في مجل

 
ة(، بحث علمي  محك عري 

 
ان الش مزي  في تجربة خليفة الوقي  ل الر  حو  ة الت  جمالي 

ة، العدد ال  .م2014، الكويت 154خليج والجزيرة العربي 

ة بحوث جامعة )
 
م منشور في مجل

 
ين(، بحث علمي  محك د علي شمس الد  ة في شعر محم  ي 

 
ورة الكل وظيفة الص 

 .م2014، حلب 92حلب، العدد 

(، بحث )  مزي  في شعر تميم البرغوثي  ل الر  حو  اللي  ودورها في الت  فاعل الد  ة الت  ة ثالثي 
 
م منشور في مجل

 
علمي  محك

 .م2014، حلب 92بحوث جامعة حلب، العدد 

 :سابقات*جوائز امل

ة القصيرة، إدلب  1 ل في القص   .م2018جائزة )سوريا بعيون إدلب( عن املركز األو 
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ة القصيرة في شهري ش2 ل في القص  تين عن املركز األو  ة(مر  ة العربي  وهيئة اإلذاعة البريطاني 
 
باط جائزة )مجل

 .م2015ونيسان 

عمان  3 ة الن  ة القصيرة إدلب/معر  ل في القص   .م2010جائزة )مهرجان أبي العالء املعر ي( عن املركز األو 

ة القصيرة جامعة حلب  4 ل في القص  باب( عن املركز األو 
 
 .م2006جائزة )مهرجان تشرين لألدباء الش

بع*كتب 
ّ
 :تحت الط

يميائي  في الن   زوع الس 
 
ة املعاصرةكتاب:)الن ة العربي   (.صوص الغنائي 

ة عري 
 
ة اإليقاع في تجربة سعيد عقل الش  (.كتاب: )جمالي 

ابة
َّ
ط

َ
ة بعنوان:)خ ة كوميدي   (.مسرحي 

*** 
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 األديب: زهير بوعزاوي  -65

 )املغرب(
  :bouazzaouizouhair47@gmail.comالبريد اإللكتروني .طالب جامعي بجامعة املولى اسماعيل بمكناس

كتابة املقاالت و  .كتابة القصص القصيرة، الرواية، القصص القصيرة جدا، الومضات،الشعر الحر و الزجل

 .الخواطر

عر اإلنجازات األدبية في القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا والش .فن التصوير :هوايات واهتمامات أخرى 

 :والومضة القصصية

 مجموعة قصصية "قرية أجلموس' املغرب.:  :2020االصدارات

 *الجوائز : 

دورة الراحل: عبد  .الجائزة الوطنية األولى في مسابقة منظمة كشاف مغامر فرع املسيرة الخضراء :2020

 . الرحمان اليوسفي

والفوز بلقب أمير أدباء العرب بمدينة  .الكبرى الجائزة األولى عربيا في مسابقة واحة مبدعي أدباء العرب  :2020

 .فاس

mailto:bouazzaouizouhair47@gmail.com
http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/زهير-بوعزاوي.jpg
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 "الفوز بالجائزة األولى في مسابقة مؤسسة هبة بنداري للتنمية بمجموعة قصصية "قرية أجلموس :2020

 .الجائزة األولى في مسابقة منتدى ابن النيل األدبي صنف القصة القصيرة :2019

 .بداع الثقافية صنف القصة القصيرةالفوز باملركز األول في مسابقة جمعية إ :2019

 .الفوز باملركز األول في مسابقة الومضة القصصية برعاية األستاذ مجدي شبلي :2019

 األردن .ملنتدى الجياد للثقافة والتنمية  الجائزة األولى في مسابقة الجياد الدولية : 2019

 *** 
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 علي يوسف ماريل الروائي: -66

 )تشاد(

املؤهل : بكالرويس \مكان االقامة : جدة / اململكة العربية السعودية \يةالجنسية : تشاد1979امليالد :  تاريخ

كاتب غير متفرغ في بعض الصحف : الهوايات\العمل : موظف في شركة في القطاع الخاص\اعالم

 ة والثقافيةولدي العديد من املقاالت االجتماعية واالدبي\مدون وناشط اجتماعي واعالمي\السعودية

 . 2017رواية اجتماعية بعنوان ) بقشة الفرقنا ( صادرة العام  االصدارات : 

عضو مؤسس رايطة الجاليات  \عضو النادي االدبي بجدة \عضو جمعية الثقافة والفنون بجدة: العضويات

 ملقام سنويا في تشادعضو مشارك في مبادرة ) اقرا ( ا \عضو نادي النهضة الثقافي بانجمينا\االفريقية باململكة

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/علي-ماريل.jpg
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 الروائي: هاشم محمود حسن -67

 )أرتيريا(

املراحل التعليمية: القران  \الجنسية ارتري  \دولة ارتريا  مكان امليالد قرية قلوج\١٩٧٦/١٠/٢٢تاريخ امليالد 

 ٩٠-٩٨نين مدرسة ام االبتدائية ب \٨٩-٨٣معهد ام بروش السلفي  \الكريم خلوة ام بروش )الوكالة االسالمية(

جامعة  \٩٦-٩٣الثانوية مدرسة عمر الحاج موس ي الثانوية بنين  \٩٣-٩١مدرسة ام سقطة املتوسطة بنين 

دبلوم الحاسب \ ٢٠٠١-٩٧بكالريوس ادارة اعمال \كلية الدراسات التجارية\ السودان للعلوم والتكنولوجيا

خبرات: محاسب تجاري ومدير مالي، لدى ال \١٩٩٩دبلوم لغة انجليز الخرطوم \١٩٩٨االلي اكاديمية سالكين

 العديد من الشركات التجارية

 *األعمال األدبية:

 اململكة االردنية الهاشمية\٢٠١٧رواية الطريق الي أدال يناير -

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/هاشم-محمود-حسن.jpg
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 جمهورية مصر \٢٠١٧رواية تقوربا ديسمبر -

 جمهورية مصر العربية \٢٠١٨شتاء أسمرا مجموعة قصصية -

 2019مصر العربية  جمهورية\رواية عطر البارود 

 جمهورية مصر العربية. تحت الترجمة إلى اللغة املاليمالية في الهند. \مسافر زاده الكرة -

من \٢٠١٩اململكة االردنية الهاشمية، وقد حازت علي األوسكار عام  \ترجمت رواية عطر البارود الي االنجليزية-

 ة املاليمالية في الهند.، وكذلك إلى اللغ٢٠١٩قبل شبكة اعالم املراءة العربية 

  ترجمت املجموعة القصصية شتاء أسمرا الي اللغة الداخلية األرترية )التغرنية(-

 اململكة االردنية الهاشمية في طبعتها األولى. \رواية "فجر ايلول وصلت الي الطبعة الثالثة  - 

 ةمصر العربي في جمهورية ٢٠٢٢عام رواية "كولونيا الجديدة" التي سوف تصدر بداية ال -

*** 
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 الشاعرة والقاصة: ميساء الصح -68

 (فلسطين)

ابة الجليلَية- مة برانامج ثقافي في تلفزيون هال-\ولدت وترعرعت في مدينة عر  عضو في اتحاد \إعالمية تعمل مقد 

ين اب الفلسطيني  مين\الكت 
 
ب العرب\عضو في نقابة املعل

 
 \مربية -عضو في لجنة متابعة قضايا شؤون الطال

ة في موضوع تطوير مناهج وأساليب تدريس اللغة   طالبة دكتوراة \حاصلة على شهادة ماجستير لغة عربي 

ة  العربي 

ة هذي أنا  -2017فيض من الروح -2017ترانيم الفجر -2010سر  الحياة أصدرت أربعة دواوين شعرّية:- عربي 

إلى مسيرة الكتاب ويتم  تدريسهما صدرت خمس قصص لألطفال، دخلت قصتان من قصص الشاعرة \2019

بها\ في املدارس
 

ة للكتاب\ أشرفت على إصدار قصص لطال حاصلة على \ شاركت إصداراتها في معارض عاملي 

 *** جائزة اإلبداع

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/ميسا-صح.jpg
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 الكاتب والباحث: محمد محمود مسعود عبابنة -69

 )األردن(

الشهادة :  \م 1966/  3/  1تاريخ امليالد :  \جيش املهنة : متقاعد \مكان اإلقامة : اربد / سال\الجنسية : أردني

 ثانوية

كاتب وباحث وشاعر ومدرب دولي معتمد من وزارة العمل االردنية ومعتمد من األكاديمية البريطانية : املهارات

 الهوايات : املطالعة والتأليف وكتابة الشعر \الدولية ومدرب محترف من أكاديمية االبتكار الدولية

 \التدخين أضراره قاتلة وتكاليفه باهضه \كتاب كنوز الطبيعة وفوائدها العالجيةالتي نشرت:  *املؤلفات

 عالم االمومة والطفولة

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/محمد-عبابنة.jpg
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أغذية داء  \معلومات طبية عن األغذية الصحية *الكتب التي تم توقيع عقودها مع دور النشر في عمان:

 حقوق وآدأب ذكرت بالسنه والكتاب \ةعالج البشرة بالنصائح الطبية والوصفات الطبيعي \وأخرى دواء

مدن تاريخيه ومواقع اثريه  \آيات من وحي القرآن الكريم*الكتب التي تم تسجيلها في املكتبه الوطنيه عمان: 

 )سياحة عبر التاريخ(.

حكمه التحليل والتحريم \إبداعات الشعوب وعادتهم\معلومات تفيدك في دنياك ودينك*كتب تحت التنفيذ: 

 بالسنه والقرآن الكريمكما ذكرت 

تحفه الكالم في تحقيق الوئام  \أسرار الكون \تحفة البيان في إعجاز القرآن \أسماء ذكرت بالقرآن الكريم

 (الجزء االول)وئام املحبة والتسامح

 <)تحفة الكالم في تحقيق الوئام الجزء الثاني )وئام النجاح واإلبداع

 \كلمات تزيل الخمول في قصص أصحاب الرسول  \سيد املرسلينكلمات فيها حنين في سيرة *دواوين الشعر* 

 كلمات لها صهيل في قصص الصالحين \كلمات لها انين في حب أمهات املؤمنين

عضو في التجمع العربي لألدب واالبداع \عضو في اتحاد الكتاب واالدباء األردنيين بصفة كاتب*العضويات: 

 بصفة كاتب وباحث

حاصل على  \شهادة سفير السألم الدولية من األكاديمية الدولية لسفراء السألم حاصل على\إنجازات ثقافية

 م. 2017وسام الحضور املميز من أكاديمية بداية للتنمية البشرية والتدريب وذلك عن عام 

*** 
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 روائي وقاص: رياض محمد عبد املجيد حاليقه -70

 )األردن(

عملت سنتين في سلطة  \دبلوم مساحة \روائي وقاص كاتب \1956فلسطين  –الخليل  –مواليد الشيوخ 

وحوالي تسع سنوات في بنك االسكان ثم محاسب واداري في عدد من  -مساحة  –املصادر الطبيعية في عمان 

أمين الثقافة في املركز العالمي  \عضو اتحاد الكتاب واألدباء االردنين \الشركات الصغيرة في الخليل وعمان

  riadh1956@yahoo.comاألردن -دة االشراف لبحوث ودراسات السا

مصر  - 2ط \2014األردن  1رواية رجل من املاض ي. ط \1981رواية األخوة األعداء  \األعمال األدبية :*

ب الفرنس ي في و ترجمتها للفرنسية د. حليمة بواري استاذة االد \2018لندن  4ط\2017الجزائر  3ط\2017

 –رواية أسرار القلعة  \2017االردن  -1دراما فلسطينيةز ط -  رواية البريئة \جامعة سيدي مرباح بالجزائر 

  رواية رغم اإلعتقال\2018مصر   -1ايطاليا.ط –خيالية 

 *** 

mailto:riadh1956@yahoo.com


 دليل آ فاق حرة للأدابء والكتاب العرب  الإصدار الرابع لعام  2022

115 
 

 

 األديب: محمد حافظ محمد خضر -71

 )األر دن(

درس االبتدائية في قريته في  .. ١٩٤٤ة/نابلس بفلسطين عام الوالدة في قرية طلوز .. اسم الشهرة : محمد حافظ

طلوزة ثم اكمل دراسته اإلعدادية في بلدة عصيرة الشمالية ، وبعدها أتم دراسته الثانوية في املدرسة 

تعلم نظم اإلدارة .. ١٩٦٢الصالحية في نابلس في القسم العلمي .. ليحصل على الشهادة الثانوية عام 

معاهد مدينة نابلس وبعدها سافر إلى الكويت وعمل في عدة وظائف إدارية كان آخرها سكرتيرا والسكرتارية في 

في جامعة     ثم سكرتيرا.. عاما في دار الرأي العام للصحافة والطباعة والنشر في سبعينات القرن املاض ي

 الكويت.

 وخالل هذه الفترة املاضية درس الحقوق في جام.

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/محمد-حافظ.jpg
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 أحيانا واغلب األحيان باالنتساب إلى أن حصل على درجة الليسانس عام جامعة بيروت العربية ملت
ً
 ١٩٧٢حقا

. والتحق بنقابة املحامين األردنيين ليحصل على إجازة  ١٩٩١بقي في الكويت حتى أوائل عام -..

إلى أن  ١٩٩١عمل بمهنة املحاماة في االردن منذ اواخر عام  .. النظامية ثم اجازة املحاماة الشرعية  املحاماة

وكان ينشر خواطره ومقاالته -وهو عضو اتحاد الكتاب واألدباء األردنيين. -..  ٢٠١٩تقاعد من املهنة عام 

 وحتى اآلن ..  ١٩٩٣وأشعاره في صحف ومجالت الكويت عام 

 *اإلصدارات:

 .. بيروت \عصافير الغربة \أصدر ديوان شعره األول  ١٩٨٧وبعدها في عام  ١٩٨٢عام \آه يا وطني -

 الليالي .. شعر \.. الكوخ .. قصص قصيرة-

وهو تعريف بالنفوذ الصهيوني في أمريكا مأخوذعن كتاب عضو الكونجرس األمريكي ..   الصهيونية في أمريكا-

 .. جاك تني

آه يا  \.. سعيد أسعد ابو سعادة .. قصص قصيرة- \.. أطياف .. أجناس أدبية مختلفة \دارت األيام .. شعر-

حة ... عام وطني .. طبع  .٢٠١٩ة ثانية منق 

 رواية   .. ٢٠١٩آه يا وطني .. "الكتاب الثاني" عام -

*** 
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 الروائي: مجدي حليم -72

 )مصر(

 حاصل على ليسانس آداب قسم اللغة العربية\مصر  –باالسماعيلية  1961-1-10مواليد 

 :*مؤلفاته املنشورة

رواية فتاة  \رواية الحسين عثمانلي )منشورة(\)منشورة(  رواية تغريبة بال رغبة \رواية فيكا )منشورة( -

 )منشورة(  حلم أينورا –رواية لن أموت  \رواية قاتل كانداكا )منشورة( \مونجولية )منشورة(

 *روايات غير منشورة:

 .رواية سانتا داريا \.رواية خبيئة البارون \.رواية أفيون  \.رواية تانجو حياتي \.رواية بنت ملك الجان-

 .رواية فرعون  \.رواية عالء الدين واملارد \.رواية طائر الهند الحزين \.رواية ذئاب ابن الشامان

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/مجدي-حليم.jpg
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 رواية شحات \.رواية سوينج بوت \.رواية صولجان العقرب

 مجموعات قصصية:

 رجل بال عنوان )مجموعة قصص قصيرة(.-

 أيام لن تعود )مجموعة قصص قصيرة(.-

 *سيناريو:

 .سيناريو فيلم فيكا-

 .سيناريو فيلم تغريبة بال رغبة-

 مثل مصر والعرب في مئتمر قراءات الدولي الثالث في كازاخستان *نشاطات ثقافية خارج مصر:

*** 

 

 

 

 

 



 دليل آ فاق حرة للأدابء والكتاب العرب  الإصدار الرابع لعام  2022

119 
 

 

 شاعر وكاتب: محمد بن طاهر بن حسـين الجِـّلـواح -73

 )السعودية(

في بلدة الــقــاَرة، بواحة األحساء   ولد  . .. من األحــســـاء  شاعر وكاتب سعودي  -الجـلـواح  اسم الشهرة : مـحمـد

 تقريبا    م1955هـ / 1375)شرق اململكة العربية السعودية(. عام : 

ـس ملجلس إدارة نادي األحساء األدبي\متقاعد من شركة االتصاالت السعودية  - ِّ
س 
َ
عضو مجلس  -عضو ُمـؤ

ـَتَب القصيدة الشعبية ، والفصيحة اإلدارة، واملسؤول اإلداري ومدير العالقات العامة لنادي األ 
َ
حساء األدبي.ك

 .. العمودية وقصيدة التفعيلة

  :*صدر له

  م. 1990 -هـ  1410ترانيم قروية( . ديوان باللهجة العامية عام  -1

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/محمد-الجلواخ.jpg
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 م. 1994هـ، 1414مسارات( مقاالت متنوعة في األدب والفن والحياة في عام  2-

ْوح( ديوان بالفصحى :  -3
َ
 ، 1م ، ط  2003ــ   هـ 1424بـ

 م.2009 -هـ 1430متنوعة ..   ( مقاالت أدبية1فضاءات/ ج -4

ْزف ديوان بالفصحى ..  -5
َ
 م السعودية.2009 -هـ 1430نـ

 م.  2012هـ ، 1433الطاهرون ديوان بالفصحى ،  -6

 م. 2013هـ ، 1434( مقاالت أدبية متنوعة 2فضاءات /ج  -7

 م  2013ـ ، ه 1434بالفصحى   قوارير .ديوان -8

ان اليأس( ديوان الشاعر الجزائري مبارك جلواح، شرح وتعليق -9
َ
 م 2015هـ ، 1436  ُدخـ

 م. 2018هـ ،  1439نخيل .. ديوان بالفصحى،  -10

 م2018هـ ،  1439زوارق. مقاالت في الثقافة واألدب والسيرة والذكريات وصور من الحياة املعاصرة..  -11

وكة. قصائد با -12
 
 م، ويتضمن قصيدة )امللحمة الشعبية(.2018هـ ،  1439لعامية، حـكـ

 *** 
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 الشاعر: نشأت شوقي محمد املصرى -74

 )مصر(

عضو اتحاد الكتاب ونقابة الصحفيين  •بكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية •مصر –منية النصر  •

شارك في عضوية \ .القصة وغيره لعالمي ونادىوجمعية األدباء ورابطة األدب الحديث ورابطة األدب اإلسالمي ا

عن  1998حاز جائرة الدولة عام  \بعض لجان املجلس األعلى للثقافة واملجلس األعلى للشئون اإلسالمية

 .2007عن رواية مدينة القطط عام   حاز جائزة اتحاد الكتاب \ديوان قالت األشجار

 nashaatelm3344@gmail.com :لبريد اإللكترونيا.ناقش أعمالة أكثر من ستين ناقدا مصريا وعربيا •

 :للكبار –*من األعمال الشعرية 

إال هذا اللون األحمر،  \1996الحلم املعاند،  \1986القلب والوطن، \.1979النزهة بين شرائح اللهب، **

 2017قد نختلف. عام  \2016الحفر إلى أعلى ..مسرحية شعرية،  \2004

 : *روايات تاريخية للكبار

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/نشأت-المصري.jpg


 دليل آ فاق حرة للأدابء والكتاب العرب  الإصدار الرابع لعام  2022

122 
 

 2007أسطورة نفرتيتى ، .\2008تاوسرت ،  .\2016بلباى ،   \2019دماء جائعة ، -

 *روايات أخرى للكبار*

 2018خاص جدا ،  .

 2019املهزوز ،  .

 2020كوتشــينة ،  .

 2020مالئكة فى جهنم. .

 .األدبية األخرى لألطفال والكبار  وعشرات من الكتب **

*** 
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 حجازي الشاعر: محمد أحمد عطية -75

 )مصر(

درس املرحلة _درس املرحلة االبتدائية واإلعدادية بالقرية_1953/1999الفيوم -سنورس  -مواليد : مطرطارس 

التحق بجامعة عين شمس بالقاهرة. كلية التربية. قسم  <الثانوية بمدرسة )صالح سالم( محافظة الفيوم

اإلنجليزية بمركز الداخلة محافظة الوادى الجديد،  العمل : عمل في بداية حياته مدرسا للغة _اللغة اإلنجليزية

 وانتقل بعدها ملدينة حلوان، ومركز طامية بالفيوم، ومركز سنوس بالفيوم

ابتعث _1987/1991عين موجها للغة اإلنجليزية بمركز طاميةأعير إلى اململكة العربية السعودية في الفترة :_

 1999لندن عاممن قبل وزارة التربية والتعليم في بعثة إلى 

 : *صدر له

 ديوان شعر.الحب دموع خرساء- 
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 ال أرهاب. ديوان شعر -

 نزار قباني في محكمة الحجازي. نقد -

 رحلة إلى مركز األرض. للروائي االنجليزي. جول فيرن. خيال علمي. ترجمة. -

The Lord-.شرح مقرر دبلوم املعلمين والثانوية األزهرية 

*** 
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 ـــليمى الســــرايـري الشاعرة: س-76

 )تونس(

مة ديكور ومصممة أزياء عضو  \رئيسة صالون السرايا لألدب والفنون والتراث.شاعرة وفنانة تشكيلية.مصم 

مدير عام في ملتقى األدباء واملبدعين العرب ورئيسة قسم أدب الفنون  \مؤسس في رابطة الكاتبات التونسيات

ية في تون 5أقامت .والتشكيل ة في األدب وتسليط الضوء على نصوص الشعراء بعض  \سمعارض فن  مختص 

جْت باللحن واألداء. و 
ُ
مت مسرحية غنائية عنوانها قصائدها ت قمرة “:خاضت تجربة الكتابة املسرحية وقد 

ة وحكايات  عرضتها في املركز الثقافي بئر األحجار وبالجنوب التونس.”وصبي 

 : االصدارات*

 الشمس 2010 -2009ديوان أصدرته في  -
 
 ”بعنوان: "أصابع في كف
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ة أقطار    شاعر 45في سوريا مشترك مع  2016صدر ” حديث الياسمين“ديوان عنوانه  - وشاعرة من عد 

 .عربية

 .مترجم إلى الفرنسية واالنجليزية  ”كصلوات مفقودة… صمٌت “ديوان بعنوان :  -

 رنسيةمترجم الى الف 2021جانفي   ديوان / "حين اشتهانا الغرق"  -

صدرا  2019مشاركة في كتاب عالمي بعنوان "لكي ال ننس ى":  2019مشاركة في الكتاب العالمي "املرأة اآللهة"   -

 في صربيا بلغراد.

 2020مشاركة في ديوان عالمي بعنوان باقات من الورد  -

 *الكتب املخطوطة:

ي. ” حين يبكي الشعراء“مخطوط عنوانه :  -  في النثر الفن 

 .مجموعة قصص قصيرة  مخطوط -

رجم الى األنجليزية اإليطالية فازت قصتها بالجائزة 
ُ
وعديد املشاركات في كتب عاملية صدرت كذلك في بلغراد ت

 فازت قصيدتها في مهرجان شاعر تونس."الفراشات ال تغضب" في مهرجان همسة الدولي بمصر

 *** 
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 القاص: عادل املعموري -77

 )العراق(

دل املعموري النشر في أواسط الثمانينات من القرن املنصرم في املجالت والصحف ابتدأ الكاتب عا

انقطع عن .الرسمية:كجريدة الثورة والجمهورية والعراق والطليعة األدبية واألقالم وغيرها من الصحف

.  عضو 2012الكتابة والنشر لعدة سنوات بسبب ظروف شخصية بحتة ..ثم عاود النشر والكتابة في عام

حاد ادباء وكتاب العراق /عضوالرابطة العربية للفنون واآلداب، نال العديد من الجوائز وكتب الشكر ات

عنى بكتابة القصة
ُ
  .والتقدير في املنتديات األدبية التي ت

 2017نال لقب أبرز كاتب عربي في جنس القصة القصيرة عن مؤسسة )اللوتس (اإلنسانية واألدبية لعام_

 2016بداع من جمعية اتحاد املثقف العام نال جائزة درع اإل _

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/عادل-المعموري.jpg
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 *اإلصدارات:

 .كانت باكورة أعماله املطبوعة،ببغداد 2015مجموعته القصصية )العزف على وتر الفجيعة (   -

 .2016مجموعته الثانية من القصص القصيرة ببغداد،تحت عنوان )خطوات ثقيلة(   -

ة( كان حاضًرا مع ٣٣و في كتاب )  -  .٢٠١٦عشرة ساردين عراقيين،صدر عام أيقونة عراقي 

 .سوريا 2017الركض في فراغ( مجموعة قصصية صدرت في العام  -

 .2018رواية )الرقص على إيقاع الغياب ( سوريا _

 

*** 
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 الشاعرة: فاطمة حامد رضا-78

 )لبنان(

ة والشعر والزجل الشعبي نشأت في عائلة تهتم بالثقاف 1954لبنانية..مواليد البابلية..قضاء صيدا ..العام 

بموهبة موروثةعن امها وجدها.. وتعلمت في بيروت..تخرجت من دار املعلمين في االشرفية العام 

 كمعلمةللغة الفرنسية ..تابعت دراستها الجامعية في األدب العربي ..1975

العديد من  اهتمت بادب االطفال فكتبت الكثير من القصص والقصائد واالغاني واالناشيد ونشرتها في

 املجالت والصحف املحلية
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 ...شاركت في العديد من الندوات والنشاطات االدبية املختلفة..وحصلت على الكثير من الدروع التكريمية

 :*صدر لها

 2011)خفق الجناح( باللغة الفصحى   ديوان شعري بعنوان -

 ..تقاعدها من التعليم الرسمي بمناسبة  2018ديوان باللغة العامية بعنوان) عمر الذهب( في العام  -

 ..وعندها مجموعة قصص لالطفال جاهزة للطباعة -

 ***  
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 الشاعر محمد جميل وهبه-79

 )لبنان(

شارك في العديد من األمسيات  .حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال في بيروت \1968مواليد بيروت عام 

 .والتكريمات الخاصة والندوات الثقافية

 :الشعرية*دواوينه 

 روح عارية -

 همسات قلب -

 أريج الشوق  -

 إحساس صادق -

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/محمد-جميل-وهبة.jpg
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 : *كتبوا عنه

، اإلعالمية ميرفت 
ً
مجلة الرافد التابعة لدائرة الثقافة واإلعالم في الشارقة نشرت ديوان أريج الشوق كامال

قضامي الدولي الخطيب. جريدة الخليج. أإلعالمية والشاعرة أمل ناصر على موقع ألفا الم. اإلعالمية هبة 

موقع الفرح اإلخباري. ومصطفى النجار. صحيفة األنوار اللبنانية صحيفة الشرق االوسط   اللبناني..

 اإلخباري مجلة هال صور دكتور عماد سعيد. مجموعة الوادي اإلعالمية،   الجديد.
ً
ورجاء شاهين موقع معا

جلة ديوان العرب. مجلة ليله املصرية. موقع بلدتي مجلة دنيا الوطن الشاعر واإلعالمي محمد درويش. م

 .الشاعرة رانيا مرعي مجلة كواليس. مجلة مقاربات وغيرهم

إذاعة لبنان في برنامج بالحب وبس مع اإلعالمية لوركا سبيتي كما أجرى العديد من املقابالت اإلذاعية 

 .والصحفية

 Mohamed.wehbe@gmail.com :البريد اإللكتروني

*** 

 

 

 

 

 



 دليل آ فاق حرة للأدابء والكتاب العرب  الإصدار الرابع لعام  2022

133 
 

 

 مارلين سعاده الكاتبة:-80

 )لبنان(

ة، مواليد الخامس من أيار  غة  -الحدث 1966مارلين سعاده، كاتبة لبناني 
 
بعبدا.حائزة إجازة التعليم في الل

ة  بناني 
 
ة وآدابهامن الجامعة الل ة وآدابها من الجامعة نفسها 2015العربي  غة العربي 

 
 .2017،وماجيستير في الل

ا مت ألكثر من سنتين )لديها خبرة في  .ناشطة ثقافيًّ ت وقد  غوي.أعد 
 
ي التدريس والتدقيق الل

َ
حتى  2007مجال

ة بالصغار والشبيبة عبر التلفزيون املسيحي2009 ة خاص   .Télé Lumière( برامج ثقافي 

 إصداراتها:

ل "خي  جيديوس"تقديَر" العام  -   2013حاز كتابها األو 

 ود الوجود". " كتابها الثالث "أبعد من حد  2019وفي العام  -

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/12/مارلين-سعادة.jpg
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ة الهادفة  *نالت جائزة املتروبوليت عمان األدبي 
َ
ة )من ضمن جوائز ناجي ن عمان للفضائل اإلنساني 

َ
وس ن

 
نقوال

 (، عن مجموعة أقاصيصها كتابها الثاني بعنوان "أبطال األمس". 2017للعام 

ة في جريدة األنوار ال- ة والنصوص الوجداني  شرلها عدد من املقاالت النقدي 
ُ
فها عن الصدور، ن

 
ة قبل توق بناني 

 
ل

نشر،منذ 
ُ
ة؛ ال تزال مقاالتهات ة. 2014كما في عدد من الجرائد واملجالت العربي  بناني 

 
،على موقع جريدة النهار الل

ة مار مارون ة، منذ تأسيسها بداية-شغلت،وال تزال، منصب أمينة سر  الرابطة الثقافي  ، برئاسة 2018البوشري 

 .جالدكتور طوني الحا

*** 
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 دور سعدهللاأكاتب وقاص: سامح -81

 )مصر(

 ي كاتب وقاص مصر  \م1977 من مواليد عام

 دموع لم تجف الثانية:  \األولى: تحدي القدر: *لي مجموعتان قصصيتان منشورتان

 و نحو هدف مجهول  \املعبد القديم :وهناك مجموعتان أخريان تحت الطبع*

 لي العديد من القصص املنشورة في جميع صحف الوطن العربي \ملصريةلي قصص كثيرة منشورة بالجرائد ا

في  كذلك لي الكثير من القصص و املقاالت املنشورة  \و الكثير من الجرائد العربية التي تصدر في الدول العاملية

 شرت بهانالت العديد من شهادات التقدير من بعض الجرائد واملجالت التي ن\العديد من املواقع اإللكترونية

و اإللكترونية و \وكذلك لي تجربة ناجحة في كتابة الشعر النثري املنشور في العديد من الجرائد و الورقية

 تم تكريمي في أكثر من مؤسسة أدبية و فنية\كذلك املواقع اإللكترونية

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/08/سامج-ادوارد.jpg
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 روائي وقاص: عبد النبي فرج -82

 )مصر(

حر فى   واشتغلت فى العمل الصحفى كمحرر ثقافى  ودار نشر\سنوات ثم أغلق 4ظل   أسس موقع الف ليلة

جريدة الشرق األوسط والثقافة الجديدة وكتبت مقاالت لكثير من املجالت الثقافية مثل نزوي والدوحة 

 والعربي الجديد والبحريين الثقافية وغيرها من املجالت

 محافظة الجيزة –مصر  \1966يونيو   مواليد

 :صدر له

 لقاهرة.جسد في ظل )قصص( ا -

  2016طفولة ضائعة رواية  -

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/01/عبد-النبي-فرح.jpg
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 رواية 2005الحروب األخيرة للعبيد  -

  2008ريح فبراير رواية  -

 2011   سجن مفتوح . رواية -

 رواية 2010مزرعة الجنراالت  -

    2020زواحف سامة  -

 قصص  – 2017   بار مزدحم بالحمقى -

   قصص  2015  يد بيضاء مشعة *

 *تحت الطبع:

بندقية صالح  \حدائق كافكا املعلقة رواية \بئر يوسف قصص قصيرة \ربعة قصص قصيرةالفصول األ 

 قصص قصيرة

*** 
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 الشاعرة: بهية الفتح-83

 )املغرب(

نائبة رئيسة هيئة املساواة \رئيسة جمعية عشاق الحرف\موظفة بوزارة املالية\مغربية من مواليد مدينة سال

 تكتب الشعر و الزجل و فنانة تشكيلية و فاعلة جمعوية\باطوتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بهيئة الر 

 *من إصدارات الشاعرة:

 2018ديوان زجل سوارت الكالم سنة  \2018ديوان زجل رياض الكالم سنة  -

 2019ديوان شعر فصيح عاشقة في مملكة النحل سنة  \2019سنة   ديوان شعر فصيح بنت آدم -

 2020ديوان شعر فصيح قفص العشق سنة  \2020ديوان شعر فصيح وطن السالم سنة  -

 ومجموعة شعرية ابتهاالت الفجر في طريق االصدار -

*** 
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 الشاعرة: سميا حسين صالح-84

 )سوريا(

 خريجة كليه التربيه / جامعة تشرين\خريجة معهد إعداد املعلمين \١٩٧٢من مواليد دمشق /

 *مؤلفاتي:

رقص  \كأنك إني/على السطر األخير \ي األبعاد/كل مابقي منيعشق ثالث \هكذا تماما /غربة النرجس  كوردة -

 على إيقاع املطر

 مجموعه قصائد في ديوان مشترك تم طبعه في العراق.-

 التاريخية  عضو الجمعية السورية \عضو املنتدى الثقافي في بانياس \عضو جمعية بانياس الثقافية_

 شاركت في عدة مهرجانات

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/01/سميا-صالح.jpg
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 في الالذقية برعاية وزاره الشؤون االجتماعيةمهرجان الجمعيه التاريخيه 

 مهرجان جمعية التنمية االنسانية في عيد املرأه

 شاركت بدعوات المسيات أدبيه في أغلب املراكز الثقافية السورية

 شاركت في عدة مسابقات شعرية

لفنون في سويسرا عام فازت قصيدتي )قال لي( باملركز الثاني في مسابقه أقامها املركز االستشاري للثقافة وا-

2017 

 فازت قصيدتي) زدني اشتعاال ( باملركز األول في مدينه سلمية مدينه املاغوط ...بلد الثقافه والفكر-2

 ٢٠١٥عضو لجنة تحكيم لقصيده النثر أقامتها جمعيه العاديات في سلميه عام _

 عضو لجنة تحكيم قصة قصيره عبر موقع الكتروني للشاعر حمير ونوس_

 ي في عدد كبير من املجالت والجرائد العربيةنشر ل

جريدة كواليس الجزائرية - جريده الرؤية في سلطنه عمان  - جريدة الثورة وتشرين والبعث والفداء السورية-

 من الصحفي مصطفى بو غازي 

 مجلة مبدعون العراقية.- مجلة اآلداب والفنون العراقيه

*** 
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 أ.د. عبدهللا سالم مليطان-85

 )ليبيا(

 : البريد اإللكتروني\م مصراته ـ ليبيا1964مارس  3مواليد  \عبد هللا سالم مليطان

Mlitan_64@yahoo.comأوinfo@mlitan.com 

ماجستير فلسفة )كلية \.م2005ـ طرابلس دكتوراه فلسفة )حضارة( األكاديمية الليبية   :*الشهادة العلمية

 .م 1988ليسانس تاريخ )كلية التربية( جامعة طرابلس ـ طرابلس .م1998اآلداب( جامعة طرابلس ـ طرابلس 

حاليا يعد للحصول على الدكتوراه الثانية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة محمد الخامس باملغرب 

 م2021ة خالل شهر مارس )تخصص أدب حديث( متوقع املناقش

 م(2017ستاذ )\م(2013أستاذ مشارك ) \)م2009أستاذ مساعد )\م( 2005محاضر ): الدرجة العلمية

عضو هيئة \)م2005 – 1988موظف بالهيئة العامة لإلذاعات الليبية ( : *العمل السابق والوظيفة الحالية

 التدريس بكلية اآلداب بجامعة طرابلس

mailto:Mlitan_64@yahoo.com
mailto:info@mlitan.com
http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/01/عبدالله-سالم-مليطان.jpg
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رئيس القسم الثقافي  \م(1984مدير فرقة الشباب الثائر للمسرح بمصراته ): *الوظائف التي شغلها

رئيس تحرير صحيفة الفتح الثقافي  \ )م1997أمين مجمع الفتح الثقافي )\م(1993بصحيفة الشمس )

م( رئيس الهيئة الليبية العامة 2007رئيس تحرير مجلة الجليس )\ )م2003رئيس تحرير املشهد ) \م(1998)

 م(2009للكتاب )

عضو اتحاد الصحفيين .عضو نقابة الصحفيين الليبيين \.عضو رابطة األدباء والكتاب الليبيين :*العضويات

 عضو اتحاد املؤرخين العرب )بغداد(. \عضو اتحاد الكتاب العرب )دمشق(\ العرب )القاهرة(

 الكتب املطبوعة:

1998التفكير األسطوري في اإلسرائيليات   \1998 تقضايا وموضوعا  \املثقف العربي والتحديات 1990\ 

1989 \ 2001معجم األدباء والكتاب الليبيين املعاصرين \قراءة في االنتماء معجم الشعراء الليبيين 2001

(1)ج \2008 ( 1/3معجم الشعراء الليبيين ) \2001 \(1معجم القصاصين الليبيين )ج معجم )2008 

1/3القصاصين الليبيين )   \2001 بأقالم عربيةعلي مصطفى املصراتي  أمم أخرى \ القاهرة2004\

 أولياء هللا الطاغوت أمثالنا  \القاهرة2004\ا

 - حوارات معهم\القاهرة 2004\الثورة الجزائرية في الشعر الليبي القاهرة 2004\

\طرابلس 2005 معجم الكاتبات واألديبات الليبيات -  

معجم األدب الشعبي في ليبيا ـ - طرابلس 2005  

(3ـ  2ـ  1دونة املسرح الليبي  )حم طرابلس 2008  

 قبلة على جبين فاس ) تقديم الكاتب املغربي / عبد الكريم غالب ( طرابلس 2008 
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 القاهرة في البال ) تقديم الشاعر املصري / فاروق شوشة ( طرابلس2008

 رسالة إلى بتررت ) تقديم الكاتب التونس ي / أبو القاسم كرو( طرابلس 2008

ى بيروت تبتسم ؟ ) تقديم الشاعر اللبناني / جورج جرداق (مت طرابلس 2008   

 بغداد الشوق والحصار ) تقديم الكاتب العراقي / صالح نيازي ( طرابلس 2008

 فلسطين في القلب ) تقديم الكاتب الفلسطيني / عز الدين املناصرة ( طرابلس 2008 

قلة عرسان (على ضفاف بردى ) تقديم الكاتب السوري / علي ع طرابلس 2008  

 العروبية منشأ اللغات )تفاصيل الحقيقة في رؤى املفكر علي فهمي خشيم( طرابلس 2009

 هذا هو املصراتي\طرابلس 2009

 علي فهمي خشيم )مغامر ال يعترف بحدود للتفكير ( طرابلس 2009

 حرية التفكير والرقابة\ طرابلس2010

ان املصراتي( ـمدارج املجد )باقة من أشعار محمد حمد طرابلس2010  

 زعيمة الباروني )رائدة األدب النسائي في ليبيا( طرابلس2010  

 الحقيقة السبئية وعمق صلتها بالفكر الشيعي ـ القاهرة2011

 قبلة فاطمة وعتاب عائشة ـ دمشق 2011  
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 بنو أمية على منبر الرسول  القاهرة2012  

 إضاءات )عن بعض املوضوعات والشخصيات( طرابلس2012

 الدنيا ستة آالف سنة )بعض مما اختلقه خيال  وهب بن منبه في التاريخ واآلثار( طرابلس2012

اليعقوبي والبلدان الليبية)وصف جغرافي لبعض البلدان الليبية خالل القرن الثالث  طرابلس2012

 الهجري(

 وقفات.. )عند بعض كتب التراجم الليبية( طرابلس 2013
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 د. عايدة الجوهري -86

 نان () لب 

 دكتوراة في اللغة الفرنسية وآدابها \أستاذة جامعية وكاتبة وباحثة

 :*املؤلفات

نوال السعداوي وعايدة الجوهري في حواٍر حول الذكورة واألنوثة  \ 2008رمزية الحجاب مفاهيم ودالالت" -"

 .2013والدين واإلبداع 

دروس  \.2015ليسار املاهية والدور"، ا "\2013القاض ي والنقاب"، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، "

 " \2020شهرزاد" 

 *مقاالت منشورة في الجرائد:

 لشرف الرجال" \زمرد اململوكية"
ً
الحب نهب \صورة األم في السرد العربي"" \شهرزاد تقتل النساء إنتقاما

النساء العاملات في  \خصية"واقع املرأة اللبنانية في قوانين األحوال الش \املال واملرأة"" \ "الطائفية والذكورية
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النساء املقتوالت".  \في كراهية النساء" \املرأة التي تعشق جالدها" \الرجولة والفحولة"  \ألف ليلة وليلة" 

وعشرات األبحاث واملقاالت في السياسة، واإلجتماع، والتربية، والدين، منشورة في الصحف واملجالت اللبنانية 

اثي حول قضايا وإبداعات املرأة ولكن إهتماماتي شملت قضايا وموضوعات مالحظة: تتركز أبح .والعربية

 عن كون إختصاص ي  –أخرى لقناعتي أن معاناة املرأة 
ً
املواطنة ال تقل أهمية عن معاناتها الجندرية فضال

 .األكاديمي الرئيس ي يتصل باألدب واللغة والتربية

***  
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 ىأحمد محمد الجناين :الشاعر والفنان-87

 )مصر(

عضو لجنة الفنون التشكيلية باملجلس األعلى  \رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة \عضو نقابة التشكيلين

عضو مؤسس  \عضو أتبليه اإلسكندرية \عضو لجنة املعارض الدولية باملجلس االعلى للثقافة \للثقافة

 حاد الكتابعضو ات \رئيس تحرير مجلة الخيال للثقافة البصرية \ألتيليه املنصورة

) قليال من عصير الروح ( و )على جناح  \:  ديوان من الشعر التشكيلى ) عشرون رمحا من أرق(*صدر له

و أعد و أخرج العديد من  \( عاريات مودليانى –و ) سيرة لذاكرة اللون \ديوان من الشعر التشكيلي( –فراشة 

وسلسلة  \ل الفنى عن سلسلة إصدارات خاصةاملسؤو  -  اإلصدارات اإلبداعية الصادرة عن وزارة الثقافة

وساهم فى إصدارات كتاب قطر الندى و إصدارات الهيئة – كتابات الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

 العامة للكتاب.

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/01/أحمد-الجنايني.jpg
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جائزه ثالثه تصوير بينالي بورسعيد  \1987جائزه اولي تصوير للمعرض القطري االول بغداد *الجوائز:

جائزه اولي  \2001جائزه اولي تصوير فناني شرق الدلتا  \1996  عيه بينالي بورسعيدجائزه تشجي \1994

جائزه اولي الهيئه العامه لقصور الثقافه اخراج مجله اوراق  \1990تصوير الهيئه العامه للفنون واالداب 

ارة الشباب ووزارة ودرع التفوقمن االتحاد العام لالذاعة والتليفزيون ووزارة الثقافة ووز 2004-2003ثقافيه 

   Elgnainy22@yahoo.com  :  mail-E\\2016االتار .
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 محمد أبو الكرام: الكاتب -88

 )املغرب(

حاصل على ماستر علوم الهندسة املدنية من  \مغربي األصل و املنشأ\بالدار البيضاء 1976يناير  22مواليد 

حاصل على دبلوم في \حاصل على ماستر الهندسة املدنية و البنيات التحتية \لية املدارس األوربية بزيوريخفدرا

البريد )حاصل على دبلوم مسير أعمال )األشغال الكبرى  \قطاع البناء )األوراش الكبرى 

 m.abouelkaram@gmail.com:االلكتروني

- 1995 ابن الخطيب للتربية و الثقافة مؤسس و كاتب عام جمعية قدماء تالميذ مدرسة  

 مؤسس و نائب رئيس جمعية رواد ابن الخطيب للشباب و الطفولة1999 -

 كاتب عام جمعية رواد ابن الخطيب للشباب و الطفولة 2003 -

 املشرف العام للملتقى التكويني األول حول فنون التعبير 1999-
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ن التعبيراملشرف العام للملتقى التكويني الثاني حول فنو  2000-  

 مدير امللتقى التكويني الثالث للتنشيط املسرحي 2002-

  صدر لي أربع كتب الكترونية*-

 لكويت \صدر لي كتاب صوتي معجزة الحسنات-

 2017أملانيا يناير \صدر لي كتاب ورقي الطبعة األولى رسالة خضراء -

 مهتم بأدب الطفل و الشباب. -

*** 
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 عبد الحميدى مصطفروال الشاعرة: -89

 )سوريا(
املؤهالت: إجازة في اللغة العربية وآدابها،  \20/10/1974مواليد : \.العنوان : السريان الجديدة، حلب، سورية

الجامعة: جامعة حلب ـ .من جامعة حلب، ودبلوم دراسات عليا في اللغات السامية، ودبلوم تأهيل تربوي 

 اب العرباتحاد الكت  عضو \1998سنة التخرج:  \ سورية

سة ملادة اللغة العربية في ثانويات حلب  تنشر في املجالت السورية والعربية .العمل: مدر 

 *الجوائز:

 حائزة على شهادات تقدير من مديرية الثقافة في حلب ومن وزارة الثقافة السورية -

 حائزة على درع تكريمي من ديوان العرب -

 *اإلصدرات:

 حلب 2015ياضفيرتها التنامي:  -

 دمشق 2016موسم العنب قريب:  -

 دمشق 2016لنمش تحت املطر:  -

 2017حلب  .  رسائل في غار اليمام -

 حلب 2017 .بجعاتي مازالت منتظرة -

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/01/رولا-عبد-الحميد.jpg
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 2017حلب  .اسألوا هديل النارنج -

 2019 أيا زمردة الصباح تنفس ي: منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب -

 2020اتحاد الكتاب العرب دمشق سوريةمنشورات  .في شريانك آنست شمسا -

 2020  حلب .لصوته يتعطر قلبي -

 2020  حلب .دثرني بكلمتين -

*** 
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 منيرة مصباحالشاعرة:  -90

 )لبنان(
 -  *لبنان –من مواليد: بيروت   *اللغة العربية في جامعة شيكاغو، في قسم دراسات الشرق األدنى در ست   *

 بيروت تلقت تعليمها في

حاصلة على بكالوريوس اعالم من جامعة  -  *حاصلة على ليسانس فلسفة من جامعة بيروت العربية -  *

در ست اللغة  -  *وعملت في البحث األكاديمي -تابعت دراستها العليا في الواليات املتحدة االمريكية  -  *.الكويت

مريكا هي هجرتها إلى أ -  *. 2010الى  1998نذ العربية في مركز دراسات الشرق األوسط في جامعة شيكاغو م

في الكويت عملت في حقل التعليم ثم  -  *في بيروت عملت في حقل التعليم  *. الثانية بعد الهجرة للكويت

وترأست القسم الثقافي في جريدة الرأي العام الكويتية الى عام  1980انتقلت للعمل في الصحافة الكويتية عام 

1990. 

  :في الشعر الدواوين التالية اصدر له*  

، 2005امرأة في عزلة الرياح، عام  -*، بيروت 2009اتنفسك حنينا،  \ ، األردن2018كعاشق يلم جناحيه،  -*

سيدة البراعم،  -  .، عمان1995خضاب الندى، عام  -  . ، القاهرة1999تجليات ماسة البرهة، عام  \.بيروت

 .، بيروت1988عام 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/01/منيرة-مصباح.jpg


 دليل آ فاق حرة للأدابء والكتاب العرب  الإصدار الرابع لعام  2022

154 
 

دبية الصادرة عن الكلية امللكية البريطانية " كينج مترجمة إلى اإلنكليزية في الدورية األ  صدر لها قصائد -*

 . 1998كوليج" في لندن عام 

 :بحاثصدر لها في الدراسات واأل *

نسج الزمان واملكان، دراسات في  -*القاهرة 2016بداع الفني، عام يمتلك الفن الروح، دراسات في اإل  حين -*

 \، بيروت2007خرى عام دراسات أسفر الكلمات "شموع فلسطينية و  \القاهرة 2011عام  األدب العالمي،

من فضاء  \، بيروت2002مرافئ "رحلة في لغة الوجود وفكره" عام  - * ، بيروت2004حوارات واشراقات عام 

 بيروت 2000لى أفق االحتماالت "نصوص تهاجر باتجاه فلسطين، عام الحلم إ

 :تحت الطبع*

 دراسات عن الحداثة ومتغيرات الكتابة \-* "ديوان شعر "تقلبات الكائن - * "سيرة، "في شرنقة الزمن -ة رواي -*

muniramesbah@yahoo.comE.mail :  

jalfimunira@gmail.com 

***  
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 نجاح عزالدينالباحثة األكاديمية: -91

 )سوريا(
 

  .تاذة وباحثة اكاديميةأس

  .بصدد إنجاز شهادة الدكتوراه

 متحصلة على األستاذية في اللغة واآلداب والحضارة العربية وعلى شهادة املاجستير في األدب والحضارة واللغة

   .لي مقاالت ومداخالت عديدة في النقد حول الكتابة السردية خاصة والشعرية

 :م بعنواندبي القديإصدار في النقد األ ولي*

  ."في أفانين الهوى" السورية -

 في الكتابة القصصية القصيرة  كذلك لي بعض املحاوالت  وبصدد اإلعداد الصدار جديد في القراءات النقدية

 أنشط في ميدان السينما للطالب الشباب وأنجزنا عدد من األفالم القصيرة

*** 
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 ادزرياف عبد القادر املقدد. الروائية والقاصة: -92

 )سوريا(
: أستاذة \1967 -2-1زرياف عبد القادر املقداد / مواليد سوريا/ درعا/ معربة 

ُ
 مقيمة في فرنسا.) العمل سابقا

العمل الحالي : أستاذة اللغة العربية لغير الناطقين  \، جامعة دمشق فرع درعاجامعية في كلية التربية الثالثة

املؤهالت العلمية: ماجستير/ . Université du Temps Libre    \d'Aquitaine – Pau بها فرنسا : جامعة

 االجازة علوم حيوية كيميائية \تربية تخصص مناهج وطرائق التدريس  دكتوراه

عضو شرف في اتحاد الكتاب  \عضو اتحاد الكتاب العرب \zrzr2004@gmail.com: البريد االلكتروني

 .عضو اللجنة االستشارية ملجلة جيل للبحث \عضو شرف في املرصد االوربي لتعليم اللغة العربية \لجزائري ا

 :األعمال املنشورة*

 1992دمشق .الكل يحترق: قصص -

 1999الالذقية .ش يء من الوجع : قصص -

 2000 .البراري: قصص -

 دمشق .جنوب القصة السورية مجموعة مشتركة  -

 2005دمشق  .يةاملقطومة: روا -

mailto:zrzr2004@gmail.com/
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 2008سكرة املوت: قصص  -

 –عدد من القصص املنشورة في مجالت والصحف العربية واملحلية والعاملية منها ) صحيفة األسبوع األدبي 

مجلة العربي  -مجلة الجوبة–صحيفة الحياة  -مجلة ثقافات -صحيفة االتحاد –مجلة الكويت  -املوقف األدبي

 ( .......  لكلمةمجلة ا -مجلة كلمات –  الصغير

 قصص لألطفال منشورة في مجلة سامر لبنان

 مجلة العربي الصغير الكويت

***  
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 األديب: حسن إسماعيل قنطار-93

 )سوريا(
: املؤهل العلمي. في ريف حماة الشمالي من قرية قسطون  1978حسن إسماعيل قنطار من مواليد 

ً
إجازة :ثانيا

في معهد الفتح اإلسالمي ـ تخصص فلسفة وعقائد في املعهد نفسه ) القسم  في العلوم الشرعية والعربية

-  دبلوم علوم شرعية في أكاديمية املعاهد الجامعي( ـ أتابع اآلن ماجستير لغة عربية في جامعة أجيال تكنلوجيا ـ

عضو اتحاد : األعمال و الخبرات الحالية و السابقة. طالب دبلوم علوم سياسية في جامعة رشد االفتراضية

عضو ورئيس املكتب الفكري والثقافي في الجمعية السورية  .عضو رابطة الكتاب العرب.كتاب سوريا األحرار

 . مدرس ملادتي اللغة العربية ومناهج البحث \لألدب والثقافة

 :الكتب الصادرة *

 مصر .من وحي الخيام :كتاب -

 رمليات ليست هاربة . مصر -

 بنات الشيطان . مصر -

 وشاية قلم . مصر -

*** 
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 زهراء ناجي صاحب: شاعرة وقاصة-94

 )العراق(
محل السكن في محافظة  \1972مواليد مدينة الناصرية    معلمة / فنانة تشكيلية/ وكاتبة قاصة وشاعرة

 بغداد

 :صدر لها*

 2016جنحة من أوراق الخريف /نصوص شعرية سنة : أكتاب -

 2019سنة  أنين على الوسائد / نصوص شعرية :كتاب -

 2020مجموعة قصصية ) العناق األخير( سنة  -

 :مشتركة*إصدارات 

 2019كتاب الغليم الحكيم / مجموعة قصصية سنة  1- 

 2019كتاب أنين الكمان / نصوص شعرية سنة  - 2

 2019كتاب تذكرة الى الجنة / نصوص شعرية سنة  - 3

 2018الكتاب االلكتروني ضريع / مجموعة قصصية سنة  - 4

مجموعة قصصية ) فضاءات الجياد( مشتركة مع كتاب عرب وعراقيين ضمن موسوعة الجياد للقصة  - 5

 2020القصيرة سنة 

*** 
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 الروائي: علي لفتة سعيد-95

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

عضو عامل في  \عضو اتحاد األدباء والكتاب في العراق\تحاد األدباء العربعضو ا \وشاعر وناقد وصحفي

ينشر في عدد من الصحف  \يعمل محررا ومراسال في جريدة الصباح العراقية\نقابة الصحفيين العراقيين

 العراقية والعربية في البلدان العربية ودول املهجر

 اته الروائية:صدر *إ

 طبعة ثانية مصر 2018 \دادبغ 2000.وشم ناصع البياض – 1- 

 . والطبعة الثانية. بغداد 2002  اليوم االخير لكتابة الفردوس - -3

 .بغداد .طبعة ثالثة 2020  .دار فضاءات / األردن      2015  الصورة الثالثة - -4

القلم ول لجائزة )فازت باملركز األ دمشق .طبعة ثانية  2013طبعة اولى بغداد 2004مواسم اإلسطرالب  - -6

 (الحر/ مصر

 طبعة ثانية الجزائر2019 .بغداد2016.مثلث املوت - -8

 .مصر 2017 .السقشخي -10

 .مصر 2018 .مزامير املدينة -11

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/01/علي-لفتة.jpg
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 .مصر 2019.فضاء ضيق -12

 بلغاريا  -2020 \بغداد – 2020 \تونس 2020 \صرم  2020حب عتيق  -13

   غبار الخيول \ باب الدروازة\اركسست \البدلة البيضاء للسيد الرئيس*الروايات املخطوطة:

 في القصة

 / بغداد1988  امرأة من النساء – 1

 / بغداد الفائزة بالجائزة التقديرية1989اليوبيل الذهبي – 2

 دمشق - 2016 \1998بغداد فازت بجائزة االبداع لعام  1998بيت اللعنة  – 3

 القاهرة -2009  مداعبة الخيال -5

 بغداد - 2019ما بعد جلجامش -6

 مخطوطة     ضباب هرم لساعات ميتة -7

 :في الشعر

أختفي في  \دمشق-2016...نا .صدر  \بغداد-2016مدونات ذاكرة الطين \دمشق. 2013 -أثر كفي - 1

 بغداد-دار  2020 الضوء

 :في املسرح

 .مخطوطة "ظلمة" مسرحية   / دمشق 2011( مسرحية من فصل واحد)املئذنة -1

 :في النقد

 2018االردن   -لكتابة في الرواية العربية ..العراق أنموذجا.. أسئلة التدوين ومتابعة األثربنية ا -1

 2019االردن  - بنية الكتابة في قصيدة النثر أساليب النص  ومحموالت التأويل -2

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

 العراق  2020  -م الزمن وداللته في النص  السرديفه  -4

ي  -5  العراق 2020 –اإلنتاج   فهم النص  من الى التلق 

 مخطوطة  النص الغاضب وتحوالت النص -6

 عداد الدكتور عمار الياسري ثالثية علي لفتة سعيد / إاغتراب السرد دراسات نقدية في *كتب عنه : 
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 :الجوائز*

 عن مجموعة اليوبيل الذهبي / دار الشؤون الثقافية 1989ة عام الجائزة التقديري  -1

 عن مجموعة قصص بيت اللعنة 1998جائزة االبداع لعام  -2

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

 2016جائزة مصطفى جمال الدين عن قصة قصيرة عام  -4

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

*** 
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 لروائي: السعداوي الكافوريا -96

 )مصر(

يكتب القصة القصيرة والرواية \١٩٩٠أنهي تعليمه الجامعي في مايو  -١٩٦٦مواليد الضهرية بحيرة أكتوبر 

 وعمل محررا صحفيا بالعديد من الصحف واملجالت \والنقد األدبي
 :القصصيةصدر له املجموعات *

 قصص قصيرة -وخ الروح شر - ١

 -قصص قصيرة -متاهات السراب الجميل -٢

 -إحباطات فضفاضة -٣

 قصص قصيرة -فضاءات للمدي املستباح -٤

 مراسم خاصة للسقوط -٥

 نقد -بهجة الحكاية وضراوة الواقع - ٦

 دراسة طويلة -سبعون عاما من العشق ٠٠٠يوسف القعيد -٧

 في عبقرية الفن والتاريخدراسة -دنشواي ذاكرة تقاوم الغياب - ٨

 قراءات في السيرة الذاتية ملبدعين عرب -وجوه ومال مح -٩

  رشيد ...التاريخ إال قليال11- –قصص قصيرة  -كوابيس النهار  -١٠

*** 
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 حورية خرباش :شاعرةال -97

 )املغرب(
 من مواليد مدينة صفرو -

 .حمد بن عبد هللا بفاسحاصلة على اإلجازة في التاريخ والجغرافيا ،من جامعة سيدي م_

 حاصلة على دبلوم املدرسة العليا لألساتذة اجتماعيات بمكناس_

 حاصلة على دبلوم الدراسات املعمقة من جامعة محمد الخامس بالرباط_

 اشتغلت أستاذة ملادة اإلجتماعات بالسلك الثانوي بالرباط

 إصداراتها *

 الرباط\ديوان عودة  1915_

 .الدار البيضاء\بياض الروح ديوان ترانيم على 2018_

 .تراتيل على حافة البوح2020_

 باإلضافة إلى ديوان جماعي:قبسات هايكوية

 كتفي بكومجموعة قصصية على قيد الطبع:لن أ

 *** 
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 حليمة تلي الشاعرة:  -98

 )املغرب(
انتقلت الى .ئريةدراستها وتخرجها من كلية الحقوق بجامعة وهران الجزا يدة قانون بحكممحاسبة مغربية وس

 شركات في إحدىمحاسبة مهنتها  أثناء رحلتها الطويلة باملهجر غيرت مسارها العلمي،.فرنسا إلتمام دراستها

واملدينة  كلم من مدينة وجدة عاصمة املغرب الشرقي25العقارات. هي من مواليد قرية قنفودة على بعد 

 .الثقافية للمغرب

 دواوين ةلها ثالث

 je veux t'écrire بالفرنسية عنوانه

 عنوانه : "رسائل الهوى . لعربية الفصحىوا

 "والزجل بعنوان : "هم الدنيا"

ولها ديوان مشترك عنوانه: "تراتيل ألوجاع الوطن واملنفى" فرنسا الصادر  \تأجل الطبع بسبب جائحة كورونا

 2018سنة 

*** 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/01/حليمة-تلي.jpg
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 صباح أبو السعود سلطان :بةكاتال-99

 )األردن(
  ..من عمان األردن

ً
عضو في ...عضو في عدة منتديات ثقافيه... في بلدي وأغلب الدول العربية  ناشطة ثقافيا

 ..بيت الثقافه والفنون .. عمان

عضو في جمعية العالقات العامة في ..في االسكندريه   عضو في املؤسسة العربية للسالم والتنمية

مشاركة في مهرجان مسقط في 2019العربي شاركت في مهرجان اإلسكندريه الدولي الرابع للشعر ..القاهرة

عدد من األمسيات الثقافية   كاتبة نثر وخواطر وبعض من القصائد.. .. أشارك في  .2018سلطنة عمان عام

منذ زمن وع التواصل االجتماعي ومن ثم الثقافة تعطي على إتاحة الفرص   بدأت الكتابة..على أرض الواقع

 وتعرف الثقافات على مستوى   تحقق األمنياتإنها   للمواهب والشعراء والكتاب

 وليس أخرا كلمة خفيفة
ً
 ......للقراءاألعزاء  وأخيرا

 :صدر لي*

 األردن \هلوسات عاشقة بنفسج-

 )وإصدار كتاب جماعي اسمه.. )أريج العصر-

*** 
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 وداد رضا الحبيباألديبة:   -100

 )تونس(
  :widednoureddine1234@yahoo.com :اإللكتروني نالعنوا \الوالية: نابل1982أكتوبر  15تاريخ الوالدة: 

األستاذية في اللغة واآلداب  - ماجستيربحث في الفلسفة،التنوير والحداثة) مرحلة البحث:الشهادات العلمية

ة ة --الفرنسي   باكالوريا علوم تجريبي 

ا  شهادات ة املستوى األول   البرمجة:ُمعتمدة دولي  ق الدراس ي  -والثاني. اللغوية العصبي  مهارات التفو 

 واستراتيجيات املذاكرة الحديثة

ة ثقافة و فنون ببني خالد في  :األنشطة ضمن املجتمع املدني رئيسة جمعية ثقافة وفنون  -2016تأسيس جمعي 

 .عضو اتحاد الكتاب التونسيين \2018إلى  2016من 

 :صدارات*اإل 

 2016مجموعة قصصية بعنوان" ثرثرة أنثى" *

ة " *  2017أنا العاشقة "  مجموعة شعري 

ة " خيال املرايا " *  2018    مجموعة شعري 

ة " سزيف األخير"  *  2019مجموعة قصصي 

 2020مجموعة شعرية " كأسطورة في كتاب الفناء"جانفي *

mailto:widednoureddine1234@yahoo.com


 دليل آ فاق حرة للأدابء والكتاب العرب  الإصدار الرابع لعام  2022

168 
 

ة " شهي  كالوداد " ديسمبر  *  2020مجموعة شعري 

 :ات قيد النشرصدار *إ

ة " *  .كتاب جماعي بعنوان " دراسات في القصة القصيرة املغاربي 

ة " *  .كتاب جماعي بعنوان " شموع تونسي 

 جوائز

الجائزة الثانية بمصر عن مسابقة القصة القصيرة " مسابقة يوسف زيدان " عن كتاب " ثرثرة أنثى " في  *

2016 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دليل آ فاق حرة للأدابء والكتاب العرب  الإصدار الرابع لعام  2022

169 
 

 

 ين الرفاعيماجدول كاتبة وصحفية: -101

 )سوريا(
 \كورس صحافة الكترونية من لندن \تكتب القصة والقصة القصيرة جدا وقصة الطفل \كاتبة وصحفية

رئيسة تحرير تنفيذية لجريدة الصوت وكاتبة عمود صحفي  \2006محررة في موقع ميدل ايست اونالين 

رئيسة تحرير مجلة  \2013_2008صاحبة مديرة دار تالة للنشر والتوزيع بدمشق  \/سوريا2007-2013/

 ٢٠٢١-2016مديرة املؤسسة العربية االوروبية للسالم  \.2011-2005ثقافة بالحدود الكترونية/

مسؤولة الصفحات اإلجتماعية ملجلة كل \.٢٠١٦/2019رئيسة تحرير تنفيذية ملجلة الصوت/ اسطنبول. 

عضو اتحاد  \سوريا.ضو اتحاد الصحفيينع \رئيسة رابطة االبداع ألجل السالم فرع هولندا \العرب/باريس

شاركت بسلسة  .ترجمت بعض قصصها للغة االيطالية واالنكليزية والفرنسية، والهولندية \الكتاب/سوريا

 .انطلوجيات شعرية مع املركز الثقافي الروس ي في بلجيكا عنوان السلسة: قيثارة الغرب

حصلت على املرتبة الثانية في  \الجانب االخرعن مجموعتها قبالت على  2007فازت بجائزة ناجي نعمان 

 مسابقة لقاء األجيال في حلب

مسابقة)سوريا(   صاحبة .صاحبة اول جائزة على مستوى الوطن العربي في مجال القصة القصيرة جدا

 .2021-٢٠٢٠للقصة القصيرة   الدولية



 دليل آ فاق حرة للأدابء والكتاب العرب  الإصدار الرابع لعام  2022

170 
 

اسم منظمتها:املؤسسة العربية تنشط في مجال اقامة االمسيات والندوات ب .حصلت على الجنسبة الهولندية

 .األوروبية للسالم

 إصداراتها:

مجموعة \()نصوص خارجة عن القانون مجموعة قصصية \()قبالت على الجانب االخرمجموعة قصصية-

 ()تداعيات شجيرة الزيزفون  نصوص سردية

ثرية مجموعة ن \()مرثية لزمن الهباء مجموعة قصصية\(مجموعة لقصص الطفل )تالة ومشاكسات أخرى 

 \(بعنوان )ضجيج منتصف الصمت

 " باللغة االنكليزية.سوريا"صدرت لها رواية بعنوان : وكان اسمها -

 .نطلوجيا عاملية بعنوان: عزف على وتر الغيابصدرت لها بمشاركة زميل أ-

 .أصدرت مجموعة شعرية مشتركة بعنوان: ترتيل لقلب البالد-

 .ة من برج الحبصدر لها مجموعة سردية بعنوان: مرايا امرأ-

 

***  
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 رحمة بن مدربلالشاعرة: -102

 )الجزائر(
 :املؤهالت العلمية و الشهادات . ، بمدينة حسين داي الجزائر العاصمة1988نوفمبر  27: تولد

ـــ شهادة ليصانس كالسيكي في شعبة" علوم اإلعالم و اإلتصال، تخصص إتصال و عالقات عامة، دورة جوان 

 . ة وهران كلية االعالم/ العلوم اإلنسانية و الحضارة اإلسالميةبجامع 2010

ـــ شهادة الدراسات التطبيقية في ميدان االعالم واالتصال ، تخصص تقديم إذاعي و تلفزيوني، بمركز التدريب 

 . 16\15-0017، الرقم :  18الدفعة : ت/ أ/ ت   بفرع البليدة في  اإلعالمي ) إلعالمي "د. ساعد ساعد"

 .2007ـــ تربص قصير املدى في "إذاعة الشلف" الجهوية، سنة 

 .2007\08 \13إلى   2007\05\13ـــ شهادة تربص في االعالم اآللي، " عامل تحصيل في االعالم اآللي ، من 

 باملجمع العلمي " أمحمد جليد" مديرية الشباب و الرياضة، لوالية الشلف

 .2006ـــ  07ــ 02، ومنحت في :  2006العلوم اإلنسانية،دورة جوان ـــ شهادة البكالوريا، شعبة اآلداب و 

 .2018ديوان شعري بعنوان " همس بين غيمتين: حديث األنا" مصر /: اإلصدارات األدبية

 .2018صدر في الجزائر  إصدار مشترك بعنوان " مشاعل جزائرية، أديبات من الجزائر العميقة"-

 الجزائر.نكتب لنعيش: حين يتحدث أحفاد أبوليوس" مجموعة قصصية مشتركة بعنوان " -

*** 
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 زيد عبدالباري سفيانشاعر وقاص: -103

 )اليمن(
راسات الفكرية في \1968شاعر وقاص عربي  من اليمن، من مواليد 

نشر العديد من املقاالت السياسية والد 

ة، ت والصحف كثيًرا من النصوص كما تنشر له العديد من املجال  العديد من املواقع واملطبوعات العربي 

ة من جامعة صنعاء بين عامي ...األدبية ة ودراسات إسالمي   \1995 -1994حاصل على بكالوريوس لغة عربي 

ا  ابطة العربية للقصة القصيرة جدًّ نته الر  شارك في إصدار واإلشراف على كتاب "سنابل من حبر" الذي تب 

 ."اليمن" والتي يشارك في إدارتها

 :قصصّية إصدارات*

 الجزائر  2018باقة جمر" "-

ر ببعض ي" "-
 
 الجزائر 2018حين أتعث

 .مصر طبعة أول+ ثانية+ ثالثة في 2019للفرح عمر واحد" "-

وء""-   2020طبعة ثانية + مصر 2020طبعة أولى   طاعن في الض 

بلة" "-
ُ
 صنعاء .طبعة ثانية. 2020مثقال ق

بع*
 
بع" سماء وأجنحةجموعة قصصية تح، ومديوان شعر قيد الط

 
 "ت الط

تب أفردت لتناول أعماله القصصية
ُ
 :ك

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/01/زيد-سفيان.jpg
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ا، "للفرح عمر واحد أنموذًجا" لألديب األستاذ عبدالرحيم التدالوي. -1 ة القصيرة جدًّ تقنيات كتابة القص 

 2019مصر 

 2020 مصرجماليات )ق.ق.ج( قصص زيد سفيان أنموذًجا. لألديب الدكتور ميمون مسلك. -2

اللية... قيد اإلنجاز لألديب األستاذ عبد املجيد بطالي-3  األنساق الد 

راسات والحلقات النقاشية التي اهتمت وتناولت -4
كتاب يصدر قريًبا يحوي مجموعة كبيرة من القراءات والد 

َدة
َ
ق عدًدا من  كما أن   ..كتاباته القصصية بالقراءة والتحليل، سيطبع قريًبا تقديًرا لجهود كل  األدباء والن 

ت أجزاء منها لتناول أعماله  ص   الكتب النقدية خص 

*** 
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 تغريد فياض: الشاعرة والكاتبة -104

 )لبنان(
 Fayadt695@gmail.com ايميل

 : taghrid.fayad@yahoo.com 

 .قاهرةشاعرة، كاتبة، ومترجمة لبنانية ورئيسة منتدى تغريد فياض الثقافي اللبناني في ال-

 .ولدت ودرست فى الكويت ونالت الشهادة الثانوية منها. بدأت الكتابة فى عمر الثالثة عشر -

 :2015أواخر عام -أسست وترأس منتدى تغريد فياض الثقافي اللبناني في القاهرة-

ماجستير أدب -.بيروت-ليسانس علم نفس)عيادي(\ بيروت -أدب انجليزى -ليسانس آداب- :نبذة علمية-

 .الواليات املتحدة األمريكية-نورث كارولينا-يزى انجل

 .بيروت-إعالم )صحافة( -4

 -ظبيركن الشعر/أبو -املجمع الثقافى-2007منذ  –القاهرة -حاد كتاب مصرالكاتبة عضو في: ات :العضويات-

الثقافي املجلس .2009القاهرة منذ -أتيليه القاهرة للفنانين واألدباء.2003-2002اإلمارات العربية املتحدة 

 .2006 -القاهرة-معية أنصار التمثيل والسينماج.1995منذ  -بيروت -للبنان

 .2006-القاهرة -رابطة األدب الحديث-
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 :اإلصدارات-

 2010 -الطبعة الثانية-2006الطبعة األولى عام –ديوان "قلب على سفر" -1

 ،2009ديوان "هل من مرافئ؟"، عام -2

 2020عام -الطبعة الثانية-الطبعة األولى،2014م ديوان "ألحالمها قوس قزح"، عا -3

 2018عام  -مجموعة قصصية  ) قصص بابل املعلقة( -4

اب مصريين من مختلف املحافظات-5 التابع  -قامت بترجمة مشروع ملجموعة من القصص القصيرة/ لكت 

لحن الحنين"، في مؤتمر أدباء لوزراة الثقافة املصرية، من اللغة العربية إلى اإلنجليزية، وصدر الكتاب بعنوان "

 2010عن الهيئة العامة لقصور الثقافة عام -مصر

كما قامت بالعديد من الترجمات األدبية والعلمية لعدة كتب أدبية وروايات، وإلتفاقيات ودراسات ملنظمات  -

 .بيئية تابعة لألمم املتحدة، وألدباء من مصر ومن لبنان، ولدور نشر لبنانية

  

 :طبعلها تحت ال-

 )ديوان رابع  )ميناء أخير لطائر العنقاء -1

 )رواية )كلونومانيا -2

 (Follow Your Dreamsديوان أول باللغة االنجليزية )-3

 

*** 
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 نجيب كيالياألديب:  -105

 )سوريا(
 

عضو اتحاد  \1980، يحمل شهادة جامعية في األدب العربي من جامعة حلب  1953إدلب  -مواليد: سوريا

اب العرب في سوريا منذ العام ال  طويلة في ثانوية املتنبي، \ *1996كتَّ
ً
عمل في تدريس مادة اللغة العربية مدة

، ومع هذين الفنين يكتب  \والثورة، واملتفوقين بمدينته
ً
قاص يعشق أدب األطفال، والقصة القصيرة جدا

عر للكبار والصغار، كما أنَّ له مساهماٍت في املقالة ِّ
 
 .، واملتابعاتِّ النقديةالقصة والش

ُه في عدد من الصحف واملجالت العربية، بعضها للصغار، وبعضها للكبار، منها: أسامة، الطليعي،  *
َ
نشَر أعمال

 \*سامر اللبنانية، العربي الصغير، وسام األردنية، املعرفة السورية، تشرين، دبي الثقافية، اإلمارات الثقافية

 بطبيعتها الجميلةيعشُق مدينته إدلب، ومنها است
ٌ
 من قصصه، ولغته األدبية معجونة

ً
 كبيرا

ً
 .وحى عددا

 

 :له عدد من الكتب للجيلين اللذينِّ يكتب لهما *

 :للكبار*

ت ال يموت - -1 ِّ
  -مي 

ً
 1996سورية  \قصص قصيرة جدا

لُه القط -2- 
َ
ك
َ
 2001دمشق \قصص قصيرة ساخرة  -لساني أ

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/01/inbound3891076662306857752.jpg
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بلة بالشماس ي  -3-
ُ
 2010 دمشق\قصص قصيرة -ق

نة -4-  عات عن دار نون  -خيوط ملوَّ  2011بحلب  4كتاب منوَّ

  -بين زرقتين - -5
ً
 2018دمشق  -قصص قصيرة جدا

أة في األصابع - -6  2019األردن  -الحكايات املخبَّ

7- -  
ً
 2020تركيا  -قصص قصيرة -ال أعص ي لك حزنا

 :للصغار

 1991دمشق  -قصص لألطفال -الطبل املثقوب -1

رأميرة ال -2
َّ
 2003 دمشق -قصص لألطفال -سك

 2006اإلمارات  -جائزة ميرا بنت هزاع -قصائد لألطفال -طفل ونافورة -3

ب صالح -قصص لألطفال –العيد واألرجوحة -4 ِّ
 2016السودان  -جائزة الطي 

عر واللون  -قصائد لألطفال -طفل يلهو -5 ِّ
 
 جائزة عبد الحميد -ضمن مجموعة مشتركة، عنوانها: مرايا الش

 2016األردن  -شومان

 

 آخر جاهز للطباعة*
ً
 .وله أكثر من عشرين كتابا

 :حاصل على عدد من الجوائز العربية في مجال أدب األطفال *

 .املركز الثاني -قصائد -كتاب: )طفل ونافورة( -2006 -اإلمارات -جائزة الشيخة ميرا بنت هزاع -1

ب صالح -2 ِّ
 .املركز الثاني -قصص -لعيد واألرجوحة(كتاب: )ا -2016 -السودان -جائزة الطي 

 .املركز األول  -قصائد -كتاب: )طفل يلهو( -2016 -األردن -جائزة عبد الحميد شومان -3

 .قصص -كتاب: )شجرة رسمتها العصافير( -2019 -لبنان -جائزة ناجي نعمان -4
 *** 
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 سماعيل عليسلوى إ شاعرة:ال -106

 )سوريا(
 املهنة _ معلمة صف \مواليد الحسكة / سوريا \كيامقيمة في اسطنبول / تر 

 :هم أعمالي*أ

 ٢٠٢٠ديوان / أنَت البهلوان والسيرك والحبل/طبع تركيا  -١

 ديوان / امرأة من عبق / مترجم عربي أمازيغي / ترجمة األديب مازيغ يدر من الجزائر -٢

 العراق \التكذب/ الكتروني ديوان / النوارس -4-العراق \ديوان / نايات الغربة / الكتروني -٣

مشاركة مع مجموعة شعراء عرب بديوان / األنسنة والسالم العالمي / بواسطة مترجمون بال حدود مترجم  -٥

 /ل/ انكليزي ،اسباني ،امازيغي ، كوردي

مشاركة بديوان / من عفرين إلى كوباني / امازيغي كوردي...ترجمة الشاعر لقمان منصور والشاعر مازيغ  _٦

 .ريد

 انكليزي ،تركي،كوردي،اسباني ،فارس ي/ مترجمون بال حدود مشاركة بديوان / املصافحة الرابعة / مترجم -٧

 إعداد مازيغ يدر\

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/01/inbound5814209362576006865.jpg
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 ملياء بن ڨبلي :لشاعرةا -107

 )تونس(
 

 .باكالوريا آداب \بزغوان 1985شاعرة تونسية من مواليد 

 ة بتونسشاركت في العديد من امللتقيات واألمسيات الشعري

شرت بمجالت ورقية عربية على غرار مصر والجزائر
ُ
 .لي نصوص قد ن

 ."بين الفواصل"لي مجموعة شعرية بعنوان -

 .النشر ولي مجموعة اخرى في انتظار-

 

*** 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/01/inbound8871365698532391261.jpg
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 هارون عبد اللطيف الصبيحيالكاتب:  -108

 )األردن(
 

 .ية وله كتب ورقية وإلكترونيةأديب أردني له العديد من املقاالت في الصحف األردنية والعامل

 ) من األعماق ) قصص قصيرة جدا -

 ) شعر وخواطر وشذراتبستان قلم ) -

 (ماوراء الحرف ) كتاب مشترك مع مجموعة من الكتاب العرب -

اء على مواقع التواصل  .له بصمة واضحة في نشر الحوار البن 

 .مؤسس ملجموعات أدبية على مواقع التواصل

*** 
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 مريم ذياببة: األدي -109

 )تونس(
 عضو اتحاد الكتاب التونسيين \روائية وشاعرة تونسية \استاذة فوق الرتبة مميز باملدارس االبتدائية

 :صدارات فياإل *

 : الرواية املنشورة-

 حفيف الورق -

 عذرا كان تشابها في األسماء- 

 رقص على أعتاب العابرين- 

 .العته – الحريق  :الرواية مخطوط*

 رات في الشعراالصدا*

 حجية النايمجموعة أ -

 :الدراسات*

 نموذجاالتصوف النسوي السيدة املنوبية أ دراسة حول *

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/01/مريم-ذياب.jpg
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 منى العقدة :ةشاعر لا -110

 )مصر(
 2008كاتبة حرة في الثالثين من عمرها حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة حلوان عام 

 كتبت عن املرأة واضطهادها

 2016حتى 2009من عام ظلت تكتب باسم مستعار 

  :حتى صدر لها*

 2020ديوان ناقصة عقل في عام  -

 الجحيم قهوة بال وجه -

وانتقلت إلى أسلوب جديد في كتابة النصوص النثرية وظهر ذلك بديوان الجحيم قهوة بال وجه الفائز بجائزة 

 2021كيميت األدبية 

 

*** 
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 الشاعرة واألديبة: إيمان الكاشف -111

 )مصر(
 مصرية من مواليد إ*

ٌ
 ورسامة

ٌ
 ومترجمة

ٌ
 وكاتبة

ٌ
تكتب الشعر بالعربية .1979/  1/  8يمان الكاشف شاعرة

والفرنسية، وبالفصحى والعامية، الشعر العمودي وشعر التفعيلة، وتكتب الخاطرة واملقالة والرواية والقصة 

خريجة كلية األلسن جامعة عين .ًراالقصيرة، وتترجم الشعر من العربية للفرنسية ومن الفرنسية للعربية شع

 للغة  2001أشرفت على القسم األدبي  بمجلة "كلمتنا" سنة  .)شمس )قسم اللغة الفرنسية
ً
وعملت مترجمة

 باتحاد كتاب مصر وبجمعية الكاتبات .2004إلى سنة  2002الفرنسية بمكتب وزير الثقافة من سنة 
ٌ
عضوة

حصلت على املركز الثاني في مجال شعر *.لتقى السرد العربياملصريات وبجمعية حماة اللغة العربية وبم

وعلى املركز الثالث في شعر الفصحى من الهيئة العامة لقصور  2001الفصحى من قصر ثقافة القاهرة عام 

، كما 2020الثقافة في نفس العام، وعلى املركز األول في مسابقة منتدى الناي بملتقى السرد العربي عام 

جريت عن شعرها العديد من الدراسات النقديةحصلت على العد
ُ
 *.يد من التكريمات وشهادات التقدير، وأ

شرت لها عدة قصائد بمختلف الجرائد واملجالت، 
ُ
اشتركت في العديد من الندوات واملهرجانات الشعرية ون

 واسُتضيفت في العديد من البرامج باإلذاعة والتليفزيون. 
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شرت لها مجموعة قصائد وقصٍص 
ُ
 قصيرٍة في كتٍب اشتركت فيها مع أدباء آخرين  *ن

 ، 2002في كتاب "على مرمى بصر" 

 ، 2002 مصروكتاب "أصوات شعرية" )اإلصدار األول( 

 ، 2004وكتاب "أصوات شعرية" )اإلصدار الثاني( سنة 

 مصر، 2004وكتاب "أصوات قصصية" )اإلصدار الثاني( سنة 

  .2020، والطبعة الثانية 2018" ولها ديواٌن بعنوان "نوٌر من السماء -

 ، 2019وديواٌن بعنوان "الحنيُن إلى النور"  -

 إلى هللا" 
ٌ
 .2020وديواٌن بعنوان "أغنية

***  
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 112- األديب: ياسر محمود محمد

  )مصر(

ة القاهرة جامع -قسم اللغة العربية -املؤهل: ليسانس اآلداب .السويس -األربعين– 1977مايو  26امليالد: 

-عضو اتحاد كتاب مصر -2001الوظيفة: مدرس أول لغة عربية بالتربية والتعليم بالسويس منذ عام  \1999

سكرتير - 2012 -2010عضو مجلس إدارة نادي األدب .شاعر وكاتب للقصة واملقال النقدي والخيال العلمي

العامة لقصور الثقافة منذ يوليو محاضر مركزي بالهيئة - 2016 -2014مجلس إدارة نادي األدب الحالي 

ل السويس في عدد من الندوات واملؤتمرات والصالونات األدبية. كما ألقى العديد من  2012
 
شارك وأدار ومث

 .املحاضرات في قصر ثقافة السويس وفيصل

 :جوائز حصل علیها*

 \2012/ 7/ 10الوطني  جائزة أحسن مقال. عن مقال "الثورة واألدب". ونشرت املقالة في جريدة الدستور -

عن  2013حصل على املركز الثالث في القصة القصيرة لجائزة نهاد شريف للخيال العلمي الدورة األولى يونيو 

حصل على املركز األول في القصة القصيرة في مسابقة إقليم  \."قصة "أبي حزمة من الضوء تجوب األكوان

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/01/ياسر-محمود.jpg
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، وذلك عن قصته القصيرة "عروسة 2014" من يناير 20-18مؤتمر اإلقليم السابع عشر " –القناة وسيناء 

 ."ورق... تخزي العين

 :كتب مطبوعة*

 2001 -قصص من الخيال العلمي -البحث عن أنثى-

 2012 -قصص قصيرة -عروسة ورق... تخزي العين-

 2012 -قصص قصيرة من الخيال العلمي -العودة من املريخ-

 2013 -نشر خاص -كتاب مشترك -قصص ومقاالت -السويس... شرارة الثورة-

 2016حدث مهم بدرجة ما ) قصص قصيرة ( -

 2020غواية القصيدة ) شعر ( -

 :كتب تحت الطبع*

 .قصص قصيرة -تبوح به األشياءما -

 .كتاب نقدي -الرواية اآلن-

 .شعر عامية -مدخل للسنين الضلمه من عمرك يافارس-

 2011ت نشرت بعد ثورة مقاالت وحوارا -مقاالت وحوارات ما بعد الثورة-
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 .شعر فصحى -املغني على السجية-

 .شعر غنائي -حكايتي معاكي يا دنيا-

 :للتواصل مع األديب*

Yasser34m@gmail.com 

*** 
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)العراق( يآالء السعد  -113 

 

 حاصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة القادسية/ كلية التربية١٩٨٤مواليد  باحثة وأكاديمية

 :ؤلفات عدة منهالها م*

 ٢٠١٥االشتغال الفضائي في شعر ناصر مؤنس دراسة سيميائية، هولندا ،عام  -

 ٢٠١٧طقوس الجسد والكتابة مقاربات في النص اإلبداعي، بيروت ،بغداد،عام  -

 ٢٠١٨حفريات الخطاب في البيانات املهمشة،بغداد،عام  -

 ٢٠٢٠ام فتنة الطواف قراءات في النصوص اإلبداعية، بغداد ،ع -

 هي أطروحة الدكتوراه ٢٠١٩-٢٠٠٣العدوانية في الرواية العراقية من سنة  -

  :ولها دراسات في كتب مشتركة مع مجموعة مؤلفين منها*

، والدراسة املنشورة هي )تقنيات النص الشعري في ديوان سارق  ٢٠٢٠، عام غوغ مسامرات خضير ميري -

أدباء الناصرية ،قيد اإلعداد ، الدراسة عن الروائي موس ى واستكتاب مشترك عن \الحدائق( لخضير ميري 

 ***.(غافل الشطري)عقدة الحيونة اإلنسية في رواية الياقوتة السوداء

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/01/inbound6955191848931382915.jpg
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 حنان إسماعيل عبد الهادي: قاصة وشاعرة -114

 )مصر(
 

املؤهالت  .ةاملركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائي .الوظيفة الحالية: مدير عام املكتبات واملعلومات

دكتوراه فى العلوم االنسانية البيئية، معهد البحوث والدراسات البيئية، جامعة عين شمس، نوفمبر  :العلمية

م، فى الرسالة املعنونة بـ "إشباع االحتياجات االجتماعية والنفسية لساكنى املجتمعات العمرانية 2017

ماجستير في العلوم ."ة السادس من أكتوبرالجديدة فى ضوء مؤشرات جودة الحياة: دراسة حالة مدين

 "م، فى الرسالة املعنونة بـ "املجتمعات2014اإلنسانية البيئيفة، معهد البيئة، جامعة عين شمس، مايو 

فعاليات املؤتمر الثانى والعشرين للجمعية املصرية للمكتبات واملعلومات واألرشيف املعنون "دور مرافق 

 .. فى مكتبة مصر العامة بمرس ى مطروح 2019يوليو  11 -9واملنعقد فى الفترة من املعلومات فى بناء االنسان" 

عضو نادي أدب قصر ثقافة  \عضو نادي أدب قصر ثقافة الجيزة\عضو جمعية الكاتبات املصريات

 عضو اتحاد الكتاب واألدباء املصريين \محاضر مركزي بوزارة الثقافة \الخانكة

 :مؤلفات*

 2019مجموعة قصصية طوق الياسمين،  - .1
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 2019ماس كهربائي، مجموعة قصصية  .2- 

 2019خواطر أنثى عاشقة، ديوان شعــر  - .3

 2020املرآه، مجموعة قصصية  - .4

 2020إكسير األنوثة  - .5

 2021البيت الخشبي  - .6

***  
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 عبدهللا إبراهيمد. الكاتب:  -115

 )العراق(
ر وناقد وأستاذ جامع

 
ص في الدراسات الثقافية والسردية. نال درجة الدكتوراه في مفك ي من العراق، متخص 

 Cambridge History of Arabic) من جامعة بغداد. وهو باحث مشارك في املوسوعة العاملية 1991عام 

Literature) ٍ ( وزميل معهد ،Sangalli) يئة العلمية للدراسات الثقافية والدينية في فلورنسا بإيطاليا، وعضو اله

ملعهد غرناطة للبحوث والدراسات العليا، حاصل على عدد من الجوائز العاملية والعربية في مجال الفكر 

، وجائزة الشيخ زايد للكتاب في حقل الدراسات 2014والثقافة، منها جائزة امللك فيصل العاملية في اآلداب عام 

ية والهيئات العلمية لعدد من مراكز البحوث، . وهو عضو في املجالس االستشار 2013النقدية في عام 

كتابا في مجال اختصاصه الفكري والنقدي،  25واملجالت الفكرية املتخصصة في العالم العربي. أصدر أكثر من

أجزاء، و"املطابقة واالختالف"  9منها: "املركزية الغربية" و" املركزية اإلسالمية"، "موسوعة السرد العربي" في 

 ."و"أعراف الكتابة السردية"، و"األرشيف السردي"، وسيرته الذاتية "أمواجأجزاء،  3في 

 *املؤلفات) كتب(:

 .2010بيروت  2، ط2001املركزية اإلسالمية، بيروت،  -

 .2010بيروت، 3، ط2003بيروت، 2، ط1997املركزية الغربية، بيروت -

 2016موسوعة السرد العربي)تسعة أجزاء( دبي -
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 2019بيروت األرشيف السردي، -

 2019أعراف الكتابة السردية، بيروت  -

 2018عين الشمس:االبصار والعمى من هوميروس إلى بورخيس، بيروت  -

 .2018املطابقة واالختالف) ثالثة أجزاء(، الرباط  -

 2017أمواج: سيرة ذاتية) باللغتين االنجليزية والعربية( الدوحة  -

 2، وط2001ن، املجمع الثقافي، أبو ظبي،عالم القرون الوسطى في أعين املسلمي -

 .2000بيروت،  2، ط1992السردية العربية، بيروت -

 2013السردية العربية الحديثة) مجلدان(، بيروت -

ل السردي، بيروت -  .1990املتخي 

 .2007الرواية العربية: األبنية السردية والداللية،الرياض  -

 .2012املحاورات السردية، بيروت  -

ل التاريخي، بيروتالتخ -  .2011ي 

 .2011السرد النسوي، بيروت -

 .2011السرد والهوية واالعتراف، بيروت -

 .1990التفكيك: األصول واملقوالت، الدار البيضاء-

 .2002النثر العربي القديم، الدوحة،  -

 ،2، ط1999الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة، بيروت -

 .2010، بيروت 3، وط2004لنشر ، بيروت، املؤسسة العربية للدراسات وا

 .2005، الجزائر،3ط ،2001، الرياض،2، ط2000التلقي والسياقات الثقافية، بيروت،  -

 .2012السرد والترجمة، بيروت  -

 .2004القصة القصيرة في قطر. الدوحة  -

 .1988البناء الفني للرواية العربية في العراق، بغداد، -

 *** .1988رة(، بغداد، رمال الليل ) قصص قصي-
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 محّمد عارف قّسومالشاعر:  -116

 )سوريا(
 

 ..شاعٌر سوريُّ املولدِّ إنسانيُّ الوالءِّ واالنتماء •

بة اإلمام  •  1975/  7/  7مواليد: طي 

ة وآدابها من جامعة حلب  • كتوراة في األدب 2001ماجستير في اللغة العربي  ، وقد أنهى أطروحته لنيل درجة الد 

؛ لكْن لم ُيَتح له الع  املناسُب ملناقشتها بعد - 2012بسبب هجرته  -ربي 
ُ
رف

 
 .الظ

 من أعماله:  •

ي  -شعر)، )على جدار القلب  -)حداء الحزن   -شعر(، ) حديث ذو شجون  -شعر )، )ومازال في القلب طفٌل يغن 

ذي الُيقاس 
 
غة والحياة)، (الُبعد ال

 
ة)..، )محافظة حماة.. أوابد وتراث دراسة تاريخ -مقاالت في األدب والل  -ي 

 )صليل اآله 
ً
اس/ مخطوط(، وأخيرا ة باالشتراك مع د. جورج نح   .(شعر -دراسة تاريخي 

ة • ة واألدبي  عري 
 
دوات واملحاضرات واألمسيات واملهرجانات الش  .شارك في عدد كبير من الن 

عراء العنرب امل •
 
اعر في معجم البابطين للش

 
د الخامسوردت ترجمة الش

 
 .عاصرين: املجل

بة اإلمام ) • قافي في طي 
 
 (2005 -2000مدير املركز الث

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/02/inbound6899127306072040937.jpg
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 ( 2010-2005مدير عام  للثقافة في محافظة حماة ) •

بة اإلمام • ا سنة  2011مدير متحف طي  ى مغادرته سوري 
 .2012حت 

ع بناة املستقبل للثقافة وا •  لتجم 
ً
ا  عام 

ً
ا عمل مديرا ة، إضافة إلى فور وصوله إلى تركي  نمية البشري  عليم والت  لت 

ى تاريخه
 مللتقى خطوة منذ تأسيسه وحت 

ً
 .عمله رئيسا

*** 
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 : نهال خيري القاصة -117

 )مصر(
 .أديبة قاصة وكاتبة مصرية 

 .م2002حاصلة علي ليسانس آداب قسم اللغة العربية  *

 .م2006حاصلة على دبلوما لغات أفريقية  *

 .م2007صلة على جزء ماجستير لغويات حا *

 .م2009حاصلة على بكالوريوس تجارة قسم إدارة أعمال بتقدير جيد جدا، والرابع علي الدفعة 

 .م2018حاصلة على دبلوما إدارة أعمال بتقدير امتياز، والسابع مكرر علي الدفعة 

منحة مثلث القادة الدولية يناير  - ٢٠٢٠لية حاصلة على املاجستير املنهي املصغر في علوم القيادة واإلدارة الدو 

 .م2020

 .م2020حاصلة على الدورة التدريبية األكاديمية )استراتيجية األمن القومى( شهر فبراير 

 .حاصلة علي الدكتوراة الفخرية بمؤتمر التحول الرقمى طبقا لتفوقها فى بحثها العلمى املقدم للمؤتمر

في شعبة  -الذى أنشأه يوسف السباعى -ة القصيرة بنادى القصة مركز ثانى جمهورية فى كتابة القص

 .م2016الترجمة؛لتنشر قصتى الفائزة باسمى بعد ترجمتها إلى كل اللغات األجنبية فى املجالت األدبية العاملية 
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مركز ثانى قصة قصيرة على مستوى الوطن العربى فى مسابقة مجلة أمارجى السومرية األدبية بالعراق يوليو 

 .م2020

فى كتابة قصة أدب الخيال العلمى للطفل فى جمعية أدب الخيال العلمى بتكريم من األستاذ  23مركز ال

الدكتور حسام الزمبيلى واألديب مع البشمهندس محمد نجيب مطر، و أيضا من الضيف أديب األطفال 

 .م2018الكبير ا/ يعقوب الشارونى 

خيال العلمي للطفل في كتاب بعنوان )املستقبليون( صدر بمعرض لها قصة فائزة مع مجموعة مؤلفين ألدب ال

 .م2018القاهرة الدولى للكتاب عام 

 .م2019لها كتاب قصص قصيرة بعنوان )عروس الوطن( صدر عام 

***  
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 الشاعر: محمود مفلح -118

 )فلسطين(
ة طبريا... عاش في سورية وعمل في محمود حسين مفلح، أديب فلسطيني ولد في بلدة سمخ على ضفاف بحير 

لقب بأمير الشعراء .. في مصر  اململكة املغربية ثم اململكة العربية السعودية وأخيرا استقرت سفينته

 اإلسالميين

مخطوطة بعنوان )دراسات في األدب   كتب القصة القصيرة وله فيها ثالث مجموعات مطبوعة، والنقد وله فيه

)األعمال   وله فيه سبعة عشر ديوانا مطبوعا صدرت في مجلدين كبيرين بعنوان السعودي املعاصر(، والشعر

 .الشعرية الكاملة(، الطبعة األولى في فلسطين والثانية في مصر

 وديوانان لألطفال

 غرد ياشبل اإليمان وهيا ننشد هيا نلعب

 .دخل شعره في كثير من املناهج الدراسية في الوطن العربي

الباحثين في اكثر من عشر رسائل بين املاجستير والدكتوراة في إيران، العراق، السعودية، تناول شعره عدد من 

 .مصر، الجزائر وفلسطين

 .درس شعره في أكثر من ثالث جامعات عربية في املغرب، السعودية،وفلسطين
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بلغ عدد قصيدة له حولت إلى فيديو و   أنشدت الكثير من قصائده من قبل فرق ومنشدين دون علمه. وهناك

 .املشاهدين لها ثالثة ماليين ونصف دون علم منه إال مؤخرا

 -:وهو عضو في

عضو مؤسس في رابطة  \\عضو اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين\\اتحاد الكتاب العرب بدمشق

 .يحمل وسام االستحقاق الثقافي في فلسطين\\شرف في اتحاد كتاب مصر  عضو\\األدب اإلسالمي العاملية

***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دليل آ فاق حرة للأدابء والكتاب العرب  الإصدار الرابع لعام  2022

199 
 

 
 الشاعر: وليد محجوب -119

 )مصر(
 كتب: وليد محجوب

وليد محمد أحمد محجوب شاعر مصري معاصر ومرشد سياحي وممثل وصحفي حر عضو نادي أدب إطسا 

حاصل على بكالوريوس سياحة  1/12/1981من مواليد قرية الصوافنة مركز اطسا محافظة الفيوم فى 

 القاهرة فرع الفيوم.  وفنادق إرشاد سياحي جامعة

 . 2008أصدر ديوان شعر بلدتي القديمة 

شارك فى كثير من الندوات واملؤتمرات االدبية حصل على جوائز وشهادات تقدير ونشرت أعماله في الصحف 

 واملجالت

عضو في منتديات بوابة \\عضو في موقع الشعر\\مستشار أدبى بمجلة الصواب املستقلة بكركوك

 عضو في بيت األدباء والشعراء\\عضو في رابطة الكتاب العرب \\أكاديمية الفنيقعضو في \\العرب

 حصل علي وسام الكرامة

 .الشيخ أحمد محجوب الرفاعى من أعالم األزهر  ابن الشاعر واألديب محمد محجوب وحفيد

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/02/وليد-محجوب.jpg
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 الروائي والقاص: سعد سعيد -120

 )العراق(
انتقل مع أهله إلى بغداد  1971في عام  .كمل دراسته االبتدائية فيهاوأ 1957ديالى عام  ولد في خانقين محافظة

كتب بأجناس .خريج كلية اإلداراة واالقتصاد بالجامعة املستنصرية.حيث أنهى دراسته املتوسطة والثانوية فيها

 أدبية مختلفة مثل القصة القصيرة وقصص األطفال والسيناريو، وكانت له مقاالت ثقافية ورياضية كثيرة

 .بالصحف العراقية حتى استقر رأيه في النهاية على الرواية فتخصص بكتابتها

 *صدر له :

  2007روايته األولى الدومينو عام  -

  2008مجموعته القصصية كواليس القيامة عام  -

 .2009رواية قال األفعوان  -

 2010رواية يا حادي العيس   -

 .2012رواية ڤيرچوالية  - 

 .2013شرة ليلة وليلة رواية ثالث ع    -

 .2015رواية هسيس اليمام    -

 .2017رواية انسانزم    -

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/02/سعد-سعيد.jpg
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 .2018رواية السيد العظيم    -

 .2019رواية صوت خافت جدا    -

 .2020رواية آيو    -

 2020رواية فيث   -

 2021رواية موت رخيص   -

***  
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 فتحية الفرارجى ألستاذة الدكتورة:ا -121

 )مصر(
عضو عامل باتحاد كتاب \\جامعة طنطا -كلية التربية -استاذ النقد واألدب الفرنس ى :الوظيفة الحالــية

عضو باملجلس االعلى للجامعات فى لجان محكمين فحص االنتاج العلمى لشغل وظائف االساتذة \\مصر

 والساتذة املساعدين

ـــهـــادات الحـــــاصل \\drfatheyalfa@gmail.com  البريد اإللكترونى \\كاتبة وأديبة- ــــالت العلمية والشـ املؤهـ

 :علــــيهـــا

 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف -كلية التربية      طنطا 1995        ليسانس آداب وتربية1

 جامعة طنطا–كلية اآلداب      طنطا 1997      ليسانس آداب2

 فرنسا       تعليم الفرنسيةوزارة ال     (DALF)دبلوم عالي في اللغة الفرنسية3

 جامعة طنطا–كلية اآلداب 1998     تمهيدى ماجستير4

 3باريس -جامعة السوربون       فرنسا 2000  ليسانس 5

 طنطا بتقدير ممتاز –قسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية اآلداب   يناير طنطا2003ماجستير في اآلداب 6
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 -امعة وفتح القناة العلمية مع جامعة السوربون الجديدة بباريسبعثة إشراف مشترك من قبل الج -دكتوراة7

 فرنسا

 منشورة باللغة العربي: كتب

 2011   القاهرة\ صهيل الخيول وألبابها1

 2013   القاهرة\ نبض الورود على الثلوج 2

 2014   القاهرة\ جنين فى القلب املجروح3

 2017   القاهرة \وأغلقت املدينة عينيها4

   2018   القاهرة\هرة بأحضان باريس الساهرةنيل القا5

 2021شدو الرين. رواية  -6

 :تحت الطبع*

 (.شدو الرين )رواية-

 (.فكك بمخمخ )مجموعة قصصية-

 2003   عضو بالجمعية املصرية ألساتذة اللغة الفرنسية-

 2005روجية مارتان دو جار بفرنسا   عضو بجمعية أصدقاء الكاتب=

 2005      املدينة الجامعية الدولية بباريسعضو برابطة أصدقاء -

 بفرنسا ايميل زوال التابعة ملركز االبحاث  عضو بجمعية أصدقاء الكاتب-

  :الجوائز *

مسابقة الجمعية املصرية ألساتذة اللغة الفرنسية الحصول على املركز األول فى مسابقة إلقاء الشعر التى  -

 1995 أقامتها

 1997والحصول على املركز الثانى   بالقاهرة  امها املركز الثقافى الفرنس ىأق  الشعرية  املسابقة -

 الحصول على جائزة الجامعة التشجيعية بجامعة طنطا -

  

*** 
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 محمد مجدالوي الروائي  -122

 )األردن(
 

 بكالوريوس علوم/ جامعة اليرموك\1962مواليد \األردن

 .بدأت الكتابة في بداية الثمانينات

 .1987مقالة في جريدة الدستور في العام نشرت أول 

 .كتبت كثير من القصص القصيرة، ولم أنشر منها أبدآ

 ..باكورة أعمالي كانت رواية قطن أسود

، شاركت في مسابقة كثارا للرواية غير املنشورة عن 2019وأنهيت كتابتها في نهاية العام 1916بدأت بها في العام 

 .ولم يحالفني الحظ 2020العام

 .عمان. 2021رت رواية قطن أسود في العام صد

 .لدي مخطوطتان في مجال الرواية

*** 
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 نعمات إبراهيم العزة: األديبة -123

 )األردن(
 

تربوية و معلمة  /كاتبة سابقة في مديرية التوجيه املعنوي / مجلة األقص ى.. درست اللغة العربية وآدابها

عضو في  \عضو في إتحاد الكتاب واألدباء األردني \ريدة البيرق وعملت في مراكز أبحاث ودراسات / وج\سابقا

 .. عضو في العديد من املجالت وامللتقيات اإللكترونية \منتدى سماء الثقافة

 : لها من املؤلفات أربعة كتب أدبية تحتوي وهي*

 ةخيوط دخان * نصوص أدبية متنوع _٤ \خلف بوابات الزمن_٣ \أسفار الروح _٢ \أشرعة روحي _١

 :وكتاب تحت الطباعة*

 " عزف من شرفة األيام يحمل اسم-

 مابين الومضات والخواطر والنثر والشعر الحر و الهايكو

 :كتابان مشتركان*

 ديوان العرب _١

 وميض النجوم _٢

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/02/inbound6290401202550778860.jpg
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*** 

 

 ميساء على سيفو: الشاعرة -124

 )سوريا(
م تمنعني دراستي العلمية عن موظفة ل \ميساء علي سيفو من مدينة سلمية في محافظة حماة / سورية

 االهتمام بالكلمة

لي مشاركات عديدة في كافة منابر الجمعيات األهلية في سلمية وفي   منذ صغري استهوتني القراءة والكتابة

 مهرجانها الذي يقام كل عام في املركز الثقافي كما شاركت في املراكز الثقافية في املحافظات السورية

 ونية وورقية في سورية والوطن العربينشرت لي مواقع إلكتر 

 الشروق التونسية من أهم املجالت الورقية األسبوع األدبي /سورية األهرام املصرية

 لي ديوان بعنوان على مرأى من الحب*

امللتقى األدبي في مصياف وكذلك على منبر الهالل األحمر   وديوان ثاني قيد الطبع كرمت من أكثر من جهة ومنها

وفي مركزها الثقافي االن أنا نائبة رئيس اللجنة الثقافية في الهالل األحمر بسلمية مديرة منتدى الفكر  في سلمية

 واالدب والفن

*** 
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 سليم محمد غضبان كاتب ومترجم:  -125

 )فلسطين(
 .فلسطيني يحمل الجنسية الدانماركية. كاتب و مترجم و باحث -عربي

 من قرية كويكات في شمال فلسطين في م في بلدة قانا في جن١٩٥٥ولد عام 
ً
را قسرا  

وب لبنان من والدين ُهجِّ

 .١٩٤٨حرب 

نهى املرحلة اإلبتدأيية في مدرسة الحكمة في برج البراجنة، و املرحلة التكميلية في مدرسة القدس التكميلية في 
ٔ
ا

 .الغبيري 

 -املٔوسسة العامة القطرية للبترولدخل معهد سبلين و تخر ج فني راديو و تلفزيون. عمل في دولة قطر في 

س عمله في مدارس قطر الليلية. ٕانتسب  ١٤العمليات البحرية ملدة 
ٔ
. درس الثانوية العامة و هو على را

ً
عاما

م الى الدانمارك و كتب في الصحافة ١٩٩٠بعدها لجامعة بيروت العربية، و درس في كلية التجارة. هاجر عام 

 .العربية هناك

دبية و الشعرية من اهتماماته
ٔ
 .الثقافية، الترجمة اال

 :من ٕاصداراته
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 .م١٩٩٦، Svend Holm ترجمة "الغنمة البيضاء" للكاتب الدانماركي -

 .م٢٠٠٠العوملة بعيون دانماركية. عام  -

 .م. الشارقة٢٠٠٦، Thorkild Hansen ترجمة "العربية السعيدة" للكاتب الدانماركي-

 .، الشارقةThorkild Hansen، "كةترجمة "رحلة الى جزيرة فيل -

 نشرت في كثير من املواقع اإللكترونيةكتب مئا -
ً
 ت من القصص القصيرة جدا

 .دراسة اللغة اإلنجليزية في جامعة كوبنهاجن ٢٠١٥-٢٠١١

*** 
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 مقبولة عبد الحليم -126

 )فلسطين(
لجليل/ في الداخل الفلسطيني، شاعرة وأديبة الشاعرة الفلسطينية مقبولة عبد الحليم، من كفرمندا/ ا

كتب الشعر والقصة القصيرة والخاطرة وهي شغوفة جدا باملطالعة وقرأت الكثير من الروايات ودواوين ت

 11/1/1960ولدت في سنة .الشعر

 .سنة 42أكملت تعليمها الثانوي في عمر  ، وعادتوبعد توقفها عن الدراسة، أكملت تعليمها اإلعدادي

 اراتها:*إصد

  2011 ”ال تغادر“ولى أخرجت مجموعتها األ -

 \ 2012 "قصائد تبحث عن وطن "مجموعة -

  2013 |ملسات على خد الصباح"مجموعة -

  2016"وفي عينيك تكتبني القصيدة"ديوان -

  2018صدر سنة  2017صدر سنة  "نشوة النخيل"ديوان -

 2019صدر سنة  "ألنك في  "ديوان  -
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وشاركت  ،وعضو التجمع العربي لألدب وا إلبداع األردني 48العرب فلسطين الكرمل  عضو اتحاد الكتاب 

، و)األلفية اإلصدارات، مثل )قبس من أرواحهم(مجموعة من شعراء من العالم العربي في كتابة بعض 

ة في ايضا لها مشاركة في ديوان العصف املأكول والذي حرر وطبع في غزة هاشم وأيضا لها مشارك \املحمدية(

 ديوان عيالن عبد هللا الكردي والذي طبعته على اسمه مؤسسة البابطين لالبداع الشعري ناشطة 

*** 
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 وجدي محمد عبدة األهدل -127

 )اليمن(
حاصل  .1973مواليد اليمن، محافظة الحديدة عام  .وجدي محمد عبده األهدل، كاتب يمني مقيم في صنعاء

 .يعمل مدير تحرير مجلة الثقافة التي تصدر عن وزارة الثقافة .من جامعة صنعاء على بكالوريوس آداب

 :األعمال التي صدرت له*

الطبعة األولى صدرت بصنعاء في نفس العام وتعرضْت و .2، ط 2002، رواية،بيروت، قوارب جبلية-

 .للمصادرة

 2011القاهرة، في آفاق عربية سلسلة الطبعة الثانية ضمنو  .2004رواية بيروت،  حمار بين األغاني،-

 2014، بيروت،  الطبعة الثانية 2007، رواية،صنعاء، فيلسوف الكرنتينة-

 2020الطبعة الثالثة، صنعاء،  -2012الطبعة الثانية، بيروت،  -  2008، رواية، صنعاء، بالد بال سماء-

 .2021الطبعة الثانية، القاهرة، .1997، قصص،صنعاء، زهرة العابر-

ان، البطالصورة -  .1998، قصص، عم 

 . 1998، قصص صنعاء، رطانة الزمن املقماق-

 . 2001، قصص، صنعاء، حرب لم يعلم بوقوعها أحد-



 دليل آ فاق حرة للأدابء والكتاب العرب  الإصدار الرابع لعام  2022

212 
 

 . 2006، سيناريو فيلم سينمائي، صنعاء ، األغنية املسحورة-

 . 2007، مسرحية، صنعاء، السقوط من شرفة العالم-

 .2012، سيناريو فيلم سينمائي قصير،صنعاء، الشاعر-

 .2017، قصص، القاهرة، ناس شارع املطاعم-

 .2017، قصص، صنعاء، وادي الضجوج-

 .2018، رواية، بيروت، أرض املؤامرات السعيدة-

 .2019، مجموعة قصصية، بيروت، التعبئة -

 الترجمات*

 طاليصدرت في باري الترجمة اإليطالية لروايته "حمار بين األغاني" وقام بالترجمة املستعرب اإلي -1

 .2010مايو  (فرانشيسكو دي انجيلوس)

، يناير (سارة رولفو) باريس الترجمة الفرنسية لروايته "قوارب جبلية" التي ترجمتها املستعربةفي صدرت  -2

2011. 

، سبتمبر (وليم ماينارد هتشينز) .صدرت لندن الترجمة اإلنجليزية لروايته "بالد بال سماء" التي ترجمها د -3

2012. 

رت في أنقرة الترجمة التركية لرواية بالد بال سماء، ترجمها للتركية د.يوسف كوشلي وسوسو يونسو، صد -4

2020. 

*** 
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 ليالس زرزور الشاعرة: -128

 )سوريا(
حصلت على دكتوراه فخرية من  ولدْت في مدينة حلب ، حاصلة على بكالوريوس )حقوق( في جامعة حلب ،

 أكاديمية السالم الدولية

 عضو اتحاد الكتاب العرب ومقيمة في مدينة أمستردام ، كتبت الشعر والتفعيلة والنثر والقصة القصيرة ،

تعمل بالقسم األدبي " شعراء وأدباء" قدمت سلسلة حوار.. رئيسة فرع جمعية واحة الفكر واألدب في هولندا

رئيس تحرير زهرة الليلك ، لكترونياإل رئيس تحرير موقع قوس قزح .. ومجلة آفاق حرة.. بموقع العربي اليوم

 اإللكترونية.

 

 :صدر لها ثمانية دواوين* 

 2011زدني عشقا( بيروت / )-

 / سورية 2015  تراتيل عاشقة()-

 / سورية 2016على همس الوريد( )-

 / سورية 2016مسات ليلكية( )-
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 سورية  / 2017لي في هواك قصيدة ()-

 ةسوري  / 2018  مهال أيها السنونو( -(

 القاهرة  / 2019  ما يشبه الحنين وأكثر(-(

  القاهرة \ 2020  للحب بريق آخر( -(

*** 
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 آمنة محمد ناصر :الشاعرة -129

 )لبنان(
قضاء النبطية .بلدة جميلة ومعروفة بطبيعتها   "قاقعية الجسر "   من بلدة جنوبية  كاتبة وشاعرة من لبنان   

من خرير   قافيتي  وأنغام  مرافقة الزهر  التقطت أحاسيس ي من  حيث  تي تنحدر إلى النهرالخالبة وبتلتها ال

الذين يكتبون   بأبي وجدي وأخوالي  وتأثرت  وانا في عمر الحادية عشرة  النهر .كتبت الشعر منذ نعومة أظافري 

إجازة في علم النفس التربوي كما اني حاصلة على   أستاذة ومنسقة في اللغة الفرنسية  املحكي.. انا  الشعر

 في فرنسا مع  في طرق التدريس  ايضا. شاركت في العديد من الدورات  باللغة الفرنسية من الجامعة اللبنانية

Alain Didier  François Femia  في  وغيرهم  Carel  في Royan  ونلت وساما في تعليم اللغة الفرنسية

 .l'yeuse حيث درست في مدرسة   إلى فرنساوهبني منحة   الذي   Jacques Doucetمن

قصيدة .والذي نال   67املؤلف من  souvenirs et soupirs" إصدار ديواني األول باللغة الفرنسية  وكان لي*

"أوراق   كما صدر لي حديثا الديوان األول باللغة العربية\2007في كندا /مونتريال. وذلك في قبوال من القراء 

 بيروت.  2020  قلب "إصدارمتناثرة على ضفاف 

*** 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/02/آمنة-محمد-ناصر.jpg
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مين العالم السرطاوي  -130
ٔ
 د. نجاح ا

 )األردن(
ردنية

ٔ
ديبة، ناقدة، كاتبة، باحثة، ومدققة لغوية\فلسطينية ا

ٔ
داب من جامعة \ا

ٓ
حاصلة على بكالوريوس ا

دب العربي/ تفريع علوم ٕاسالمية و لغة ف  فرع اإلسكندرية/\  بيروت العربية
ٔ
عضو \ارسيةمتخصصة في اال

ردنيين
ٔ
دباء اال

ٔ
اب و اال ت 

ُ
معلمة للغة \ حاصلة على شهادة لغة اإلشارة لتعليم الصم بتقدير امتياز\ اتحاد الك

 حاصلة على العديد من الجوأيز و االمتيازات من وزارة التربية و التعليم\العربية و الثقافة اإلسالمية 

 : صدر لي*

دب- 1
ٔ
 يةتباشير صباحية على مأيدة ا

 تجربتي مع الصم   -٢

 "النجاح في النحو و الصرف" -٣

دبية و حاصلة على العديد من شهادات التقدير و 
ٔ
كثر من خمسين مجموعة ا

ٔ
دبية في ا

ٔ
م جميع الفنون اال قي 

ٔ
ا

 التكريم

عمالهم في الخاطر 
ٔ
اب و الشعراء ا دباء و الكت 

ٔ
عمال في النقد و قد نقدت للكثير من اال

ٔ
ة و الشعر لي الكثير من اال

 و الققج و الومضة

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/02/نجاج-السرطاوي.jpg
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دبية، مديرة ملٔوسسة الديوان وطن الضاد
ٔ
حصلت على دكتوراة فخرية ، و ٕادارية في الكثير من املجموعات اال

ماكن
ٔ
حاد املثقفين العرب وفي مجلة املثقف العربي، من عدة ا

 
ومجلة عشتروت   رٔييس هئية التدقيق في ات

دبية
ٔ
 والكثير من املجموعات اال

  :تابان تحت الطبعك *

دبي -١
ٔ
 كتاب في النقد اال

دب الرحالت -٢
ٔ
 كتاب في ا

*** 
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 إيهاب الشلبيأديب وكاتب:  -131

 )األردن(
يحمل بكالوريوس -. م1966فلسطيني، أردني ولد في إربد عام \شاعر، كاتب مسرحي، وباحث في األدب والتراث

دباء -(.1987)في الصحافة واإلعالم من جامعة اليرموك 
ُ
اب األردنيين واالتحاد العام لأل عضو رابطة الكتَّ

اب العرب تَّ
ُ
 -.والك

ً
 .فقد بصره منذ أكثر من عشرين عاما

 :-صدر له-

 : (األعمال الشعرية) للكبار

ـدُّ لنا املائدة"، عمان، عام  عِّ
ُ
 م1999إيال ت

 2002قبل حين من الورد"، عمان، عام "

ا" "، عم 
ً
 2012ن أحَزُن املاءِّ نهرا

ري"،عمان "
َ
 .2013عازفة عن وت

ان "  بنـاري"، عم 
ً
رِّدا

َ
 .2014ُمبت

 .اإلمارات-مونودراما شعرية–سرير.. أريكة" "

" ، "
ً
 2021عمان، -وأخفض للهوى مني جناحا

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/02/إيهاب-الشلبي1.jpg
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ي" ، عمان "  2021لعينيك الصباح يغن 

 : (األعمال الشعرية واملسرحية) لألطفال والفتيان*

 2001فال ما قبل املدرسة، عمان، دارة القمر"، أناشيد لألط"

َرم، قصائد للفتيان، عمان، "
َ
 2006أغني مع ك

 2007 عمان. سيما الحلوة، أناشيد مختارة لألطفال،"

 2009سارة وأرجوحة الفرح، اناشيد، عمان، "

 .2011أناشيد أسمى، لألطفال، عمان، "

 الذئب، مسرحية شعرية لألطفال، الشارقة"
ُ
 .غلطة

 تطير نوا"
ً
 .2019رس ي، شعر لألطفال، عمان فرحا

 :أهم الجوائز التي حازها*

( عن مجموعته " دارة 2002جائزة شرحبيل بن حسنة لإلبداع الشعري في مجال شعر األطفال/ األردن عام) -

 "القمر

ي مع كَرم2007جائزة إربد الثقافية في مجال أدب األطفال/ األردن عام) -  ."( عن مجموعته " أغن 

األردن، مسابقة التي نظمتها مؤسسة فجرنا لإلنتاج الفني بالتعاون مع وزارة الثقافة والتلفزيون جائزة شاعر -

 .، املركز الثاني2012األردني في عام) 

( عن مجموعته) أناشيد 2012جائزة شومان ألدب الطفل العربي من مؤسسة عبد الحميد شومان عام)-

 )أسمى

في حقل التأليف املسرحي املوجه للطفل،املركز الثاني/  2014ة عام جائزة الهيئة العربية للمسرح / الشارق-

 ."عن نصه املسرحي " غلطة الذئب

جائزة رابطة الكتاب األردنيين في أدب األطفال )جائزة خليل السكاكيني( عن نصه الشعري "حوارية الفاكهة" -

 .2015في عام 

*** 
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 منال الشربيني .د:الشاعرة والروائية -132

 )مصر(
بروفيسور ترجمة معتمد/ أستاذ لغات وترجمة فرنس ي وانجليزي وأملاني..حاصلة على دبلومة الترجمة 

ليسانس اآلداب قسم ترجمة/ جانعة The  University of Cambridge/London اإلنجليزية من

املترجمين مترحم معتمد من جمعية اللغويين و \جامعة االسكندرية٠بكالوريوس تربية لغة انجليزية \القاهرة

حاصلة على الدكتوراة الفخرية من املركز الثقافي البريطاني/ األردن عن بحث بعنوان" النطق \.املصريين

دكتوراة فخرية من األكاديمية \"خالل التجويد في القرآن الكريم  والصوتيات في اللغات الحية من

ران وجون يبتس/ دراسة بين جبران خليل جب  البريطانية/اسكندرية عن البحث املقدم بعنوان"

 ..ومتخصصة في التدريب على الشهادات الد.ولية\"مقارنة

 :ترجماتي*

 اآلثار الفلسطينية.. من العربية إلى اإلنجليزية املؤرخ الفلسطيني ابراهيم عباس-

 فلسطين..من هنا بدأت الحضارة.. املؤرخ الفلسطيني أحمد الدبش.. من العربية لإلنجليزية-

الخفية.. هل كان يهوذا حواري املسيح كائنا أم بطال.. للكاتبة السعودية فاطمة أسرار الصلب - 

 ..القاهرة مترجمة عن اإلنجليزية إلى العربية والفرنسية\املفض ي
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ترجمها لالنجليزية والفرنسية منال الشربيني .. وقريبا باألسواق  .بقلم منال الشربيني "تالت ورقات"رواية  -

 العربية والعاملية

ترجمة التراث االذاعي القديم مشروع محمد قطامش ومسرح العرائس/ بلقاس/ الدندورما مثال...مرفوعة  - 

 .يوتيوب

 :تحت الطبع

 .السر املفقود..فك شفرة حجر رشيد للباحث إيهاب غريب..من العربية إلى اإلنجليزية

ئيس تحرير جريدة الجمهورية ..من بين الدين املبدأ والدين املنزل للكاتب الصحفي الكبير محمد هزاع نائب ر 

 ..العربية إلى اإلنجليزية

 :االصدارات األدبية*

 ناي، نخيل، حابي" ديوان شعر/عمان" - 

 عند مفترق الذكرى والخرافة"/ ديوان شعر/ مصر "-

 حكاية الحرير واملرسم/ ديوان شعر / السعودية -

 .تالت ورقات" رواية/ مصر / القاهرة " -

manal_sherbini@yahoo.com 

*** 
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 أمــيـــرة تــوحيــدالشاعرة:  -133

 )مصر(
amiratawheed83@gmail.comشاعرة مصرية من مواليد مدينة اإلسكندرية تقيم في : البريد اإللكتروني

 .حاصلة على بكالوريوس العلوم والتربية قسم علوم بيولوجية جيولوجية\الشارقة

شر لي ديوان مطبوع  -
ُ
 بعنوان " همٌس في ضوءِّ القمر " – 2017 يناير –ن

 ديوان مخطوط للطباعة قريًبا إن شاء هللا -

 شاركت في عدة ندوات وأمسيات شعرية في مصر واإلمارات العربية املتحدة

شرت لي بعض القصائد في صحف مصرية وعدة صحف عربية
ُ
 ن

 شاعر عبر العالم العربي 100،  شاركت في " املوسوعة الشعرية العربية املعاصرة " في جزئها الثاني

*** 
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 رشا محمد طه املحمود الحسين -134

 )سوريا(
 

 مكان اإلقامة :اململكة العربية السعودية / الرياض /1970مكان وتاريخ امليالد : سورية دير الزور 

 بكالوريوس علم نفس \دبلوم تربية فنية: الشهادات العلمية

مديرة القسم النسائي مجلة  \جميلة و مدرسة لذوي االحتياجات الخاصة مدرسة فنون : الخبرات العملية

 معدة ومقدمة برنامج سيرة ومسيرة ضيفة في البرامج األسرية ألكثر من قناة تلفزيونية \رموز عربية

 "أحالم مخبأة"بعنوان  " اغتصاب الياسمين"صدر الجزء األول من رباعيتي الروائية -

 عة قصصية وديوان ان شعري ال زالت قيد النشرنتاجي ثماني روايات ومجمو 

 : بيانات التواصل

E:rasha.acari@hotmail.com 

Rashaalosh554@gmail.com 

 

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/03/received_831050907625593.jpeg
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األديبة: أمل مطر -135  

 )العراق(

 \كاتبة ورسامة تشكيلية \خريجة اإلدارة واالقتصاد / جامعة املستنصرية / بغداد \الكنية: أمل مطر

نشرت  \عملت عدة معارض تشكيلية في الدنمارك في مدينتي فايله وكوبنهاغن:ثائقيةمصورة فوتغرافية وو 

نشرت قصص قصيرة مترجمة الى اللغة الدنماركية في  \الصحف الدنماركية محمل املعارض التي اقمتها

ترجمت بعض القصص الى اللغة الكردية ونشرت في صحيفة \الصحف املحلية واملجالت الدنماركية

-١٩٨٠عضوة اتحاد االدباء والكتاب العرب سنة = عضوة اتحاد االدباء والكتاب العراق. بغداد  .هاوكاري 

 مدينة بعقوبة / محافظة ديالى -معرض بغداد الدولي -عملت عدة معارض فوتغرافية في العراق

كتاب  : صهيل -\٢٠١٦مجموعة قصصية صدرت ببغداد  \الحقيقة كانت هناك-هجرة القمر *اصدارات:

 ٢٠٢١االردن سنة  \كتاب االرجوحة\ ٢٠١٧رسائل مذكرات . بغداد  -رة الذاك

*** 
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 اليوجد صورة شخصية

 األديبة: د. زكية السليس العتيبي -136

 )السعودية(

مقال، حجازية األصل نجدية  أكاديمية ،قاصة، شاعرة، كاتبة. زكية بنت محمد السليس العتيبي 

حاصلة على بكالورويوس التربية واللغة العربية من .التحقت بمدارسهاولدت في الرياض ونشأت فيها و  النشأة. 

عن رسالتها  2004وماجستير فلسفة اللغة العربية وآدابها تخصص البالغة والنقد  1998كلية التربية للبنات

املوسومة ) من بالغة القرآن الكريم في سورة الكهف( كما حصلت على دكتوراه فلسفة اللغة العربية 

في التخصص ذاته عن رسالتها) البالغة القرآنية في سورة التوبة( ترقت إلى رتبة أستاذ مشارك  2011اعاموآدابه

العديد من  أستاذة الدراسات العليا في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ناقشت وأشرفت على . 2018عام 

العربية في كلية التربية للبنات منذ أن  كما ترأست النشاط الثقافي لقسم اللغة. رسائل املاجستير والدكتوراه

-2019عملت مستشارة غير متفرغة لعمادة ضمان الجودة في جامعة األميرة نورة .2005-2000كانت معيدة 

وفازت باملركز . 2018في الجامعة ذاتها  ومستشارة غير متفرغة لعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر 2020

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/06/آفاق-حرة-1-300x243-1.jpg
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ثم باملركز األول في السنة األولى في الكلية كما حصلت على املركز الثاني في األول في الصف الثاني ثانوي 

مدربة معتمدة في التطوير 1994السنة الثانية على مستوى كلية التربية األقسام األدبية   مسابقة القصة في

 2013املنهي والتنمية البشرية منذ

 :حيث صدر لها*

هطول اليجيء)  \2015ي مصر متعثرة) مجموعة قصصية(رسائل  \2013أنثى الغمام) مجموعة قصصية( 

أحوال الكلمة في السياق كتاب  \2013\األسرار البالغية في سورة التوبةكتاب   \2017مجموعة قصصية( 

 2019-تحت ظل آيةكتاب  \2016أوراق نقدية) نادي األحساء(كتاب  \2014القرآني)عمان( 

 :ل املاجستير والدكتوراه مثلدرست مجموعاتها القصصية في العديد من رسائ

 دكتوراه -محمداملشهوري -التداولية السردية في خطاب األقصوصة النسائية 

 العنود  -القصة القصيرة جدافي اململكة العربية السعودية -البنية السردية في القصة العربية

 محمودقراءة في رسائل متعثرة لزكية العتيبي للدكتورة اخالص  \رسالة ماجستير -املطيري 

 عبدهللا  -مفارقات الذات واآلخر وتجليات الشكل القصص ي عند زكية العتيبي في أنثى الغمام

 .السمطي

 العالمات السردية في قصص زكية العتيبي القصيرة دراسة سيمائية للدكتور مصطفى الضبع- 

 د. منصور البلوي  -اإليقاع املض يء في هطول اليجيء للقاصة زكية العتيبي \مجلة حقول 

 محمد الزعير -راءة لهطول اليجيءق. 

 حمد الرشيدي –حضور التحليل الوصفي وغياب الحوار الداخلي -هطول اليجيء. 

***  
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 فادي الراعيالقس الكاتب والباحث:  -137

 )لبنان(
 في كنيسة الروم امللكيين الكاثوليك  .لبنان –زحلة  13/6/1980فادي الراعي من مواليد 

ً
 إنجيليا

ً
ارتسم شماسا

ة 2008آذار  29، وكاهًنا في 2007تشرين األول  19في  ة الشويريَّ ة الباسيليَّ  إلى  .ومن أبناء الرهبانيَّ
ً
ينتمي قانونيا

ة، \16/7/2013من جزيرة سردينيا منذ  Sotgiu عائلة إيطالية ة، اإلنكليزي  ة، اإليطالي  ة، الفرنسي  يتكلم: العربي 

ة. ويقرأ الالتيني   ة والهولندي  ةاإلسباني  ة واألملاني  في الفلسفة واألنثروبولوجيا  (PhD) دكتوراه .ة والروماني 

ة من جامعة كالياري  ة والسياسي  سردينيا، إيطاليا تحت عنوان: لبنان السياس ي بين األحزاب،  –االجتماعي 

ة من الجامعة ا(. 2015العائالت واألديان في الواقع املعاصر) ة في العلوم الالهوتي  ة إجازة جامعي   –ألنطوني 

ة في الفلسفة من معهد القديس بولس للفلسفة والالهوت  (.2007لبنان ) ( تحت 2006لبنان ) –إجازة تعليمي 

ة  ة –عنوان: الحقوق اإلنساني  ة، فرع االجتماع واالقتصاد  -.الحقوق االجتماعي  لبنان  –شهادة الثانوية اللبنانيَّ

ة )مؤسس مجلة عائلة "آل الراعي" اإللك. )2001) رئيس لجنة الحوار الثقافي في الجامعة  ) -.(2013تروني 

ة في العالم لقارة أوروبا ) ة الثقافي   (.2017-2014اللبناني 

ة معاون لغبطة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، بطريرك إنطاكية واملشرق  :املهام واملسؤوليات الحاليَّ

ة وأورشليم للروم امللكيين الكاثوليك  مسؤول عن القسم العربي البيزنطي في موقع  .السابقواإلسكندري 
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ة في العال ) -2006"اإلنجيل اليومي" ) ة الثقافي  ض الجامعة اللبناني   ُمفوَّ

 :منشورات*

ة، )  گتیب عن بدعة شهود يهوی، باللغة -  .(1997العربيَّ

ة- ة في الفلسفة حول حقوق اإلنسان: الحقوق االجتماعي   .(٢٠٠٦، )أطروحة اإلجازة التعليمي 

ة، الطبعة األولى في  - ، وطبعة ثانية سنة  2011كتاب "شهداء رهبنة الفادي األقدس األوكران" باللغة اإليطالي 

2012  

أطروحة الدكتوراه في الفلسفة واألنثروبولوجيا االجتماعية والسياسية حول لبنان السياس ي: بين األحزاب،  -

ةالعائالت واالديان في واقعنا املعاصر، ب  .اللغة اإليطاليَّ

ة -  .2016 .كتاب "لبنان السياس ي"، باللغة اإليطالي 

ة2018أسقف وبطريرك،  –كتاب "غالل الساهر" البطريرك غريغوريوس الثالث لحام : كاهن -  .، باللغة العربيَّ

ة، -  ث إلى قلب"، بتصرُّف األب فادي الراعي، باللغة العربيَّ  .2019كتاب "قلب يتحدَّ

ات: كلمات، عظات، مقاالت، رسائل غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام"، كتاب "مقد- ، 2020سيَّ

ة  .باللغة العربيَّ

ة، السياسة في الشرق األوسط، الحياة 200نشر العديد من املقاالت واألبحاث )أكثر من - ( حول الروحاني 

ة، ا ةاالجتماعية، األنثروبولوجيا والتنشئة باللغة العربية، الفرنسي  ة والهولندي   .إليطالي 

ة في الشرق - ُمنفذ برنامج "رموز ليتورجية" على إذاعة راديو صوت الرب حول الرموز والعادات والتقاليد الديني 

 .(2007كندا ) –والغرب، مونتريال 

 :قيد الطبع*

 .كتاب "الحزب واملجتمع املدني" باللغة العربية-

ي على ضوء السر  الفصحي" بال -
 
ةكتاب "لنصل  .لغة اإليطالي 

 :قيد التحضير

 .كتاب "إيماني" باللغة العربية -

*** 
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 كوثر الجندياألديبة:  -138

 )األردن(
العمل: معلمة لغة  \م23/1/1967مكان وتاريخ الوالدة : الزرقاء في \االسم الكامل: كوثر محمد سعد الجندي

دبلوم الدراسات \1997 –وآدابها. جامعة اليرموك  بكالوريوس في اللغة االنجليزية :املؤهالت العلمية \انجليزية

ماجستير لغة انجليزية / أدب ونقد. الجامعة \2002-العليا في األدب والنقد/ لغة انجليزية. جامعة اليرموك

اب واألدباء العرب:العضوية \\األردنية
َّ
اب األردنيين واالتحاد العام للكت

َّ
 .عضو رابطة الكت

 :النتاج اإلبداعي*

 2004بعد اآلن" : مجموعة قصصية،ليس  -

 2008نحن أصدقاء": مجموعة أناشيد لألطفال،-

 2011أمواج غناء"، قصائد وأناشيد للفتيات، -

 2017دفتر سيرين" ، رواية، منشورات جائزة كتارا، قطر -"

دون، ترجمة، عمان -
 
 2021املناقضون واملقل

 ."عن روايتها "دفتر سيرين 2017فئة الفتيان عام  -ثةجائزة كتارا للرواية العربية / الدورة الثال:الجوائز

  

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/03/كوثر-الجندي.jpg
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 موس ى الزعيمالقاص:  -139

 )سوريا(
دبلوم تربية وعلم نفس من جامعة  \1995  وآدابها من جامعة حلب  اجازة في اللغة العربية\من مواليد سوريا

 حلب

  كاتب قصة قصيرة

 : صدر لي 

 "بعنوان "األساس 2011مجموعة قصصة عام  -

 "أملانيا بعنوان "الرقص مع الريح  صدرت في 2019عام   مجموعة قصصية ثانية -

 صدرت  25مجموعة قصصية مشتركة في مصر بعنوان من روائع القصص شاركت فيها ب  -
ً
قصة قصيرة جدا

 2015عام 

 والوطن العربي منها  وفزت بعدد من املسابقات القصصية في سوريا حصلت على عدد من الجوائز*

 عن قصة العرس 2000مسابقة وزارة الثقافة عام  -

 2007،  2005و2001  مسابقات اتحاد الكتاب العرب -

 2015  مسابقة وزارة الثقافة املركز األول  -
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 2016مسابقة صالح هالل في مصر  -

 2016  مسابقة دار الرائدية في السعودية -

 2016وآخرها مسابقة واحة األدب في الكويت املركز األول  -

 2019شاركت في تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية العربية في أملانيا برلين وخاصة مهرجان ببلومانيا 

في مجلة الدليل الصادرة في أملانيا حول أهم القضايا الثفافية العربية وخاصة اإلصدارات   لدي مقال شهري 

 العربية في أملانيا

 لغويا في دار الدليل للطباعة والنشرأكتب في بعض الصحف واملواقع االلكترونية وأعم
ً
مقيم في  ل مدققا

 2015أملانيا منذ عام 

*** 
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 تمامة عويدات اللبنانية :لكاتبةا -140

 )لبنان(
 الكاتبة تمامة عويدات _شاعرة نثر

 لبنان_قضاء الشوف_شحيم

 درست علم اآلثار في الجامعة اللبنانية _كلية اآلداب

 الثقافة العامة و دراسات موسعة في

 لدى دار عويدات للنشر و الطباعة  تعمل

 من اصداراتها : 

 بيروت. " إشراقتي "  ديوان شعر-

 ولها دواوين أخرى قيد الطبع

 نشر في جريدة االنباء الكويتية

 وجريدة االخبار الجزائرية

 و جريدة الشرق اللبنانية

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/03/تمامة-عويدات.jpg
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 الكاتب : علي أحمد عبده قاسم -141

 )اليمن(
بكالوريوس لغة عربية جامعة : املؤهل العلمي \1970تاريخ امليالد : من مواليد  \لد / اليمن : محافظة إبالب

عضو في نادي القصة  -عضو في نقابة املعلمين واملهن التربوية -.عضو في اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين -اب

 "اليمني" إملقة

 :إصدارات الكاتب 

 "النابغة جمهورية مصر العربية " كتاب نقديكتاب محاورة النص عن دار -1

 مجموعة شعرية في الهايكو عن مكتبة عزيز صنعاء -

 شارك في خمسة كتب مشتركة مع كتاب منها : كنوز الومضة -

 . بورسعيد .مصرالقصة القصيرة في اليمن ارتباك البدايات ومالمح النضج -

  :أربعة كتب كذلك* 

 ة جًداسنابل الحبر في القصة القصير  -

 :كترونيان بعنوانصدر له كتابان إل -

  .مجموعة هايكو"ال يرتدي قلبي األقنعة - "
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 برق األماني" مجموعة ومضات قصصية- "

 مصر  \ومالمح النضج "ارتباك البدايات" القصة القصيرة جدا في اليمن -

 :له كتب تحت الطباعة وستخرج للنور قريًبا وهي - 

 "نقدي فضاء النص األدبي " كتاب -

 .برق األماني" مجموعة قصصية ومضات " -

 .اإلماراتله كتاب مشترك بعنوان " قضايا وإشكاليات القصة القصيرة جًدا في اليمن"  - 

  توهج " من سرد مجموعة قصصية في الققج "\لم" ديوان شعري كؤوس الح" -

*** 
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 طهران صارمالشاعرة:  -142

 )سوريا(
 .سوريامواليد دمشق .

 عضو اتحاد الكتاب العرب

 ثالث مجموعات شعرية

 ٢٠١٢لحن الغريب 

 ٢٠١٣بيدر فواصل 

 ٢٠١٥على مرمى رصاصة 

 . العديد من املشاركات الشعرية في صحف محلية وعربية ومواقع إلكترونية ومجالت إلكترونية

 .العديد من املقاالت النقدية في صحف محلية وعربية ومواقع الكترونية

 

 

*** 
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 األديب: حسن علي البطران -143

 (سعودية)ال
بكالوريوس تخصص . من مواليد ) قرية فريق الرمل ( بمدينة العمران ــ األحساء ــ اململكة العربية السعودية

كاتب  \معلم .. وكيل مدرسة .. قائد مدرسة\1417/  1416جامعة امللك عبد العزيز  -أحياء ـ كلية التربية

 واملقال الصحفي والخاطرة اإلبداعية يكتب القصة\وقاص
ً
نائب اإلتحاد العربي ألندية  .والقصة القصيرة جدا

في مناهج التعليم  يدرس نصوصه القصصية عضو نادي األحساء األدبي ..  القصة والسرد وعضو مؤسس

 ١٤٤٠للصف الثالث الثانوي (  5العام للمرحلة الثانوية ) الكفايات 

ن ) خصائص القصة القصيرة جدا عند الكاتب السعودي حسن البطران ( صدر عنه كتاب نقدي بعنوا

نشرت عدة دراسات نقدية حول نصوصه اإلبداعية في \م2009للناقد املغربي الدكتور جميل حمداوي 

 في دوريات ومجالت وصحف مح
ً
 . ودوليةلية وخليجية وعربية القصة القصيرة جدا

  :صدر له*

 ٢٠٠٩ـ / ه 1430ـ نزف من تحت الرمال  1
ً
 . م قصص قصيرة جدا

 2011ـ بعد منتصف الليل 2
ً
 م ـ قصص قصيرة جدا

 ٢٠١١هــ /  1432ـ ماء البحر ال يخلو من ملح  3
ً
 . م قصص قصيرة جدا

 .  م ـ مقاالت ونصوص إبداعية2007ـ همسات من خاطري  4

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/03/حسن-البطران.jpg
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 ــ مترجمة إلى اللغة  2013هـ / 1434نزف تحت الرمال   ـ 5
ً
 . اإلنجليزيةم ـ قصص قصيرة جدا

 . م ــ نصوص إبداعية مكثفة2013ــ أزهار .. لون أحمر فوق غصن رمان 6

7  
ً
 . م2014ـ ناهدات ديسمبر ـ قصص قصيرة جدا

 م2014هـ / 1435ـ ماء البحر ال يخلو من ملح ــ الطبعة الثانية  8

 . غة الفارسيةم ـ مختارات من مجموعاتي القصصية ـ مترجمة إلى الل 2015ـ اللجوء في الوطن  9

10 
ً
 م2015  ـ وتشابكت األيادي في السماء . قصص قصيرة جدا

 . ـ نزف من تحت الرمال .مترجمة إلى اللغة األوردية 11

 ٢٠١٨دانة ـ  -12
ً
 . م قصص قصيرة جدا

 . قصص قصيرة جدا ٢٠١٩/  ١٤٣٩  سماوات ال تنبت أشجارا . 13

 . ــ نصوص إبداعية مكثفة 1435الثانية أزهار .. لون أحمر فوق غصن رمان . الطبعة   - 14

  ٢٠٢٠مارية وربع من الدائرة .  - ١٥
ً
 .. قصص قصيرة جدا

 . وأجري خلف خولة . قصص قصيرة جدا -١٦ 

١٧ -  
ً
 .على باب مغارة . قصص قصيرة جدا

  :له تحت الطبع *

 . ـ لن تسقط ورقة الليمون ـ نصوص مفتوحة

 )ـ جدتي ) مرثية نثرية

 . خيال ـ سرديات أدبية ـ بقايا قطع من

 . واقتربت من قارورة عطري ـ نصوص مكثفة #

 . أصغر من رجل بعوضة . قصص قصيرة جدا @

 يمش ي على بيض ال تلمسه إال النساء . قصص قصيرة جدا @

&  
ً
 .على باب مغارة . قصص قصيرة جدا

 .ستائر ال يبللها ماء . قصص قصيرة جدا &

 . ق ق ج ال أريد لهذه القصص أن تنتهي . &
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 . من أرض بلقيس . ق ق ج &

ترجمت مجموعته القصصية ) نزف من تحت الرمال ( إلى .\ترجمت له مختارات قصصية إلى اللغة الفارسية*

 ترجمت مجموعته القصصية ) ماء البحر ال يخلو من ملح ( إلى الفرنسية \اللغة األوردية

 albatran151@gmail.com . \40333ـ ص . ب ـ 31982األحساء  \اململكة العربية السعودية: للتواصل

*** 
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 أمين الساطياألديب:  -144

 )سوريا(
 

، وذهب ودرس في أمريكا ، وتخرج من جامعة والية  1941 أمين الساطي ، كاتب سوري ولد في دمشق عام 

 مدنيافي ديترويت في شركة الدراسات،  1965 أوكالهوما في عام 
ً
حتى تقاعد عن العمل في . وعمل مهندسا

 . ، ليسافر بعدها الى مدينة دبي باالمارات العربية ويتقاعد فيها  2016 عام 

  :مؤلفاته*

 2018كتاب أوهام حقيقية مجموعة قصصية . الطبعة الثانية .  -

 . 2019رواية نبوءة على التلفاز . نشر خاص في عام  -

 . 2020كتاب املمسوسة مجموعة قصصية .  -

 وعة من القصص القصيرة ، تم نشرها في املجالت مجم -

 عضو في اتحاد الكتاب العرب\ عضو في اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات : مراجعة

  :ما قالته الصحافة
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، في والية تكساس في أمريكا . بقلم  Aug 22, 2108  الصادرة بتاريخ Arab Times  مقالة نقد ادبية في جريدة -

 . حول كتاب أوهام حقيقيةاألديب مقبل امليلع . 

. الصادرة عن اتحاد الكتاب  1705مقالة نقدية عن رواية نبوءة على التلفاز في مجلة األسبوع األدبي رقم  -

  العرب بقلم الناقد حامد العبد

عن كتابي املمسوسة . الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب .  1702مقالة نقدية في مجلة األسبوع األدبي رقم  -

 . الروائي محمد الحفري بقلم 

*** 
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 لورا مقدس ي :ةاألديب -145

 )لبنان(
 

في الصحافة السويدية والعربية. والتحقت باألمم املتحدة في العراق  1994صحافية وكاتبة لبنانية. عملت منذ  

 والسودان. 

املرحلة االنتقالية للعراق من  والذي يعالج 2009يوم في بغداد" عام  700نشرت كتابها األول بالسويدية "*

صدرت   الديكتاتورية إلى الوضع الحالي؛ وأسباب الفشل األميركي في خلق عراق آمن؛ مستقر؛وديمقراطي.

 ٢٠١٣، والترجمة العربية عام 2010الترجمة األملانية للكتاب عام 

ة والحب  ـ وتطرح الرواية قضايا مت٢٠١٧نشرت روايتها " موسم الهجرة إلى الحرية" عام * علقة بالهجرة والهوي 

ها أوهام وقيود، وتض يء على تأثير العنف والحروب املتواصلة على الناس  واالنتماء، وتنتهي بدحضها على أن 

 .وطريقة عيشهم وشعورهم الدائم باإلحباط

 .كما لها مساهمات دورية في الصحف اللبنانية والعربية

 .تبحث حاليا عن دار نشر إلصدارها الثالث

*** 
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 خالدي وليد :لدكتور ا -146

 )الجزائر(
دكتور في  .م بوالية بشار1982جانفي  22مكان الوالدة وتاريخها :  \الجامعة الجزائرية –كلية اآلداب واللغات 

 ..النقد األدبي املعاصر

البريد  .الفرع: الخطاب النقدي العربي املعاصر بين التنظير واملمارسة \لغة وأدب عربي موضوع التخصص : 

 walidkhaldi18@gmail.com :اإللكتروني

 :املؤلفات*

فياللي ) جمالية التلقي  فعل القراءة وما بعد الحداثة ) مقاربة نقدية في رواية اليربوع للكاتب حسين -1

 .م2020( الجزائر، أنموذجا

 .م2020نصوص شعرية، توهجات جسد،  الجزائر،  -2

 .م2021) نماذج مختارة ( الجزائر،  لخطاب السردي العربي املعاصرمقاربات نقدية بعيون حداثية في ا -3

 :املنشورات الدولية -أ*

التناص الديني في رواية اليربوع للكاتب حسين فياللي، مجلة حوليات كلية اآلداب واللغات بجامعة طاهري  – 1

 .م2016ديسمبر  16الجزائر،العدد  -محمد بشار

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/03/وليد-الخالدي.png
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الجزائر،  -فكيك) الكالم / الكتابة (،مجلة الحقيقة بجامعة أحمد دراية أدراراملعطيات الكبرى لنظرية الت – 2

 .م2016ديسمبر  39العدد 

التعالق النص ي في املجموعة القصصية ريح آخر الليل للكاتب عمري بشير) التناص الديني أنموذجا  – 3

 .م2018براير ،ف01/ العدد:07الجزائر، مجلد:  -بشار  -(،مجلة دراسات بجامعة طاهري محمد

 :املنشورات الدولية -ب

قراءة في األدب النسوي الجزائري املعاصر) جميلة زنير وفاطمة العقون أنموذجا (، مجلة جيل الدراسات  – 1

 .2019يونيو -53العدد  -لبنان، العام السادس  -الفكرية واألدبية

النقد العربي املعاصر،مجلة جيل  التفكيكية بين الترجمة والتعريب، قراءة في إشكالية املصطلح في– 2

 .2019أكتوبر  -56العدد  -لبنان،العام السادس  -الدراسات الفكرية واألدبية

السؤال الحداثي: بين العقل األداتي وحقيقة الفعل التواصلي ( قراءة في فكر يورغن هابرماس )مجلة جيل   -3

 ..م2020مايو  -61 العدد -لبنان، العام السابع  -الدراسات الفكرية واألدبية 

*** 
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 زينب رمال شاعرةال -147

 )لبنان(
 اختصاص ادب عربي

 شاركت في العديد من االمسيات الشعرية على مساحة الوطن

 حازت على العديد من الشهادات التقديرية

 واخرها من وزارة الثقافة اللبنانية

 ةاضافة لصحف لبناني  لها منشورات في صحف ومجالت عربية

 عراقية/ مصرية/ جزأيرية

 لها مشاركة في كتاب املجموعة الحديثة للشعراء العرب صدر مٔوخرا في جمهورية مصر العربية

 : منجزاتها*

 لبنان \فتنة الغواية \ديوان شعري 

 ... خر قيد الطبعآ  وديوان

***   

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/03/زينب-رمال.jpg
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 ليلى لوكريفاألديبة:   -148

 )الجزائر(
حاصلة على شهادات من نوادي األدب  \العمل : مديرة التوزيع\ ن أملانيا وفرنسامغتربة بي \الجنسية : جزائرية

 .والشعر

 حاصلة على شاهدة خبرة للتوزيع في دور النشر

 وحاليا مديرة توزيع ومضة للنشر والتوزيع والترجمة والية جيجل ،

 : *مؤلفاتها

 رواية) ليلى السواد( من جزئين-

 (كاتبة ديوان شعر )ليلى السجينة-

 (بين الحب واملعتقد: )مجموعة قصصية تحت عنوان-

 كتاب سرديات غربة بعنوان )فرنسا تخش ى قطعة قماش( -

 )كتاب صغير عن التقليد األعمى للغرب بعنوان ) راقي بال تقليد-

د ، للكاتب السعودي) أحمد السماري( لرواية ليلى السوا من القرءات أولها كانت   تحصلت على الكتير

 ف العراقي )محمد يونس(.والفيلسو 

*** 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/03/ليلى-لوكريف.jpg
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 د. إبراهيم الرفيعاألديب: -149

 )سوريا(
حصل الرفيع على الليسانس في الشريعة اإلسالمية من جامعة دمشق، ثم درس دبلوم التأهيل التربوي في 

 للتربية اإلسالمية واللغة العربية في الثانويات العامة، ومعهد إعداد املعلمي
ً
ن جامعة حلب. وعمل مدرسا

 ملجلة الفرحة وولدي وتحت العشرين، 
ً
 لغويا

ً
 ومدققا

ً
 محررا

ً
)الصف الخاص، والثانوية الشرعية،عمل أيضا

وشارك في الكتابة واملراجعة اللغوية لسلسلة قصص أعالم املسلمين التي تصدرها مكتبة عالمي املمتع، 

 للجنة إعداد منهج اللغة العربية ملناهج السراج املنير التاب
ً
 للجنة البحوث ورئيسا

ً
 عة لوزارة األوقاف. وعضوا

ماجستير دراسات إسالمية، ثم ماجستير في التربية اختصاص صعوبات تعلم، ونال درجة الدكتوراه  حصلو 

والرفيع شاعر يكتب بالفصحى واملحكية الفراتية، وناقد ذو  .في أصول الفقه، ويعد أطروحة دكتوراه في التربية

كافة. يختار كلماته بعناية حيث كان النشغاله بالعلوم اإلسالمية أثر واضح في ملكة ودراية بفنون األدب 

 .توجيهه نحو األدب الراقي املوسوم بالقيم األخالقية

 ما بين مطبوع ومخطوط في 
ً
وأثمرت مسيرته وجهوده الكبيرة في الدراسة والبحث ما يزيد عن ثالثين مؤلفا

 تربية واملناهج، مجال اللغة العربية والعلوم الشرعية وال

 وله ديوان شعر مطبوع بعنوان عزف بال آثام، -

 .وتحقيق ديوان أبدع ما نظم في األخالق والحكم باملشاركة، الكويت
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كما نشرت بعض أشعاره في معجم البابطين للشعراء العرب املعاصرين، وبعض املجالت والصحف ووسائل  

 .التواصل االجتماعي

ب القصة واملقال والخاطرة وله )مجموعة قصصية( قيد اإلنجاز، وأسس منتدى إضافة إلى ما سبق، فهو يكت

م لها بعنوان )روائع   صفوة األدباء، الذي أصدر عنه مجموعة شعرية نثرية جمعها وأعدها وشارك فيها وقد 

وممن كتب عن سيرته الذاتية ونشرها: معجم  صفوة األدباء(، ومجموعة شعرية أخرى بعنوان )األقص ى(

 ن في طبعته الثالثة الجزء الثامن.ابطين للشعراء العرب املعاصريالب

 

***  
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 إيمان خالد البهنس ي: األديبة -150

 )سوريا(
مارات و مقرها إلمستشاره لرابطة إبداع العالم العربي و املهجر في ا \عضو في إتحاد كتاب وادباء االمارات

 \ة و رابطة كتاب العرب عضو في نادي كتاب مسرح الشعبي بدبيردنيألعضو مؤسسة عرار العربية ا\باريس ،

نصة في آذار في اليونيسكو من قبل سفير السودان و في جامعة إفري بفرنسا داخل م 2017كرمت في باريس 

بداع جائزة إلفئة ا 2019فازت بالجائزة األدبية لدار ناجي نعمان في لبنان لعام  ،املدرج من قبل إدارة الجامعة

 و شهادة الدكتوراه الفخرية و سفيرة السالم الدولي. يةعامل

 4لديها ديوان شعر مطبوع و صوتي و الكتروني ) أرتدي وطني ( و تحت الطبع ) ليلكي املبتور ( باضافة الى *

دواوين جاهزة للطباعة و النشر . باالضافة الى مشاركات للمدونات تعشق املنمنمات بقصائدها كما شاركت في 

رنامج إذاعي برأس الخيمة سوالف ويك إند بفقرتها الثقافية منمنمات شعرية و يعرض على راك أف أم ادارة ب

انستكرام و السوشل ميديا ، حاصلة على كأس العالم للمبدعين العرب على لقب ) أفضل شاعرة نثر عربية في 

 ) العالم

لها  .كتاباتها الفلسفية الرمزية ية ونسانإلن و العالقات اكاتبة و شاعرة و قاصة تكتب في الحب و الوجدا

كتابات سردية و قصصية تكتب القصة القصيرة و القصيرة جدا ، ترياق ، نزق ، حبيبتي سورية أيضا لها 

 ))كحلم ينتفض من رقادة الهايكو بطريقة فلسفية قصائد في

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/03/ايمان-بهنسي.jpg
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وبي أغمض عتمة أعماقي نقطاع النظر لكن السماء ستغدق املطر ( ) حين ال أرى في النور عيإلعذرا ياحنون (

 ) فتشرق ( ) حين أنام في حضن وسادة السماء تراودني عصافير حلمي تعد اللقاء

 ت املهارات الخطابية و اإللقاء.لديها تقدير من مراكز الطفل للشيخة جواهر للتدريب الرياض ي و شهادا

***  
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 ممدوح رزقكاتب وناقد:  -151

 )مصر(
يقوم بتدريس القصة  \.ترجمت نصوصه إلى اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية\1977رة( ولد في )املنصو 

 .القصيرة في ورشته للكتابة اإلبداعية

تبت العديد من الدراسات والقراءات النقدية عن .شارك في تحكيم العديد من جوائز القصة القصيرة
ُ
ك

در س لدارس ي اللغة اختيرت قصته القصيرة "اللعب بالفقاعات" ضمن امل .أعماله
ُ
جموعة القصصية التي ت

 .العربية، غير الناطقين بها، كنموذج للقصة العربية املعاصرة بجامعة ييل األمريكية

اختير كتابه "هل تؤمن باألشباح؟" عن كالسيكيات القصة القصيرة كمرجع دراس ي لطالب قسم اللغة 

 .اإلنجليزية بجامعة األقص ى

 :*إصدارات الكتب 

 2021الغياب / قراءات نقدية ـ  ـ مطاردة

ل / نوڤيال   2021ـ مقتل نجمك املفض 

 2021ـ ولقلبي سواده الفاتن / قصص قصيرة ـ مؤسسة أبجد للترجمة والنشر والتوزيع بالعراق 

 2019ـ نقد استجابة القارئ العربي / مقدمة في جينالوجيا التأويل ـ 

 2019ـ املطر في كارمينا بورانا / قصص قصيرة ـ 
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 2019ـ تشارلز بوكوفسكي .. ما وراء اللعنة، وقراءات نقدية أخرى ـ 

 2018ـ جرثومة بو / نوفيال ـ 

 2017ـ إثر حادث أليم / رواية ـ 

 2017ـ خيال التأويل / قراءات نقدية ـ 

 2017 -ـ هل تؤمن باألشباح؟ / قراءات في كالسيكيات القصة القصيرة 

ر العالم / قصص  2017قصيرة ـ  ـ هفوات صغيرة ملغي 

 . 2016يئة العامة لقصور الثقافة ـ خيانة األثر / الدراسة الفائزة بجائزة املقال النقدي باملسابقة املركزية لله

 2016ـ عتبات املحو / مقاالت في النقد التطبيقي ـ 

 2015ـ دون أن يصل إلى األورجازم األخير / قصص قصيرة ـ 

 2015ـ بعد صراع طويل مع املرض / شعر ـ 

 2015ـ فأر يحتفل بخطاب الحقيقة / مسرحية ـ 

 2014ـ الفشل في النوم مع السيدة نون/ رواية ـ 

 2013ـ مكان جيد لسلحفاة محنطة / مجموعة قصصية ـ سلسلة حروف 

 2013ـ الخبراء في الحياة / مسرحية من فصل واحد ـ 

 2013ـ عداء النص / مقاالت نقدية ـ 

 2013قصصية لألطفال ـ  ـ صندوق الذكريات / مجموعة

 2012ـ خلق املوتى / رواية ـ سلسلة إبداع الحرية 

 2011ـ قبل القيامة بقليل / مجموعة قصصية ـ 

 2010ـ سوبر ماريو / رواية ـ 

 2009ـ بعد كل إغماءة ناقصة / نصوص ـ 

 2008ـ الس يء في األمر / نصوص ـ 

 2004ة / نصوص ـ ـ رعشة أصابعه .. روح دعابة لم تكن كافية لتصديق مزح

 2001ـ جسد باتجاه نافذة مغلقة / مجموعة قصصية ـ 
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 2001ـ احتقان / مجموعة قصصية ـ سلسلة إبداعات( 

 1998ـ انفالت مصاحب ألشياء بعيدة / مجموعة قصصية ـ

 :كتب مشتركة*

اب عرب ـ   2013ـ يوم واحد من العزلة / مجموعة قصص قصيرة جدا مع كت 

 2012ظة الراهنة / نقاد مصريين ـ الكاتب وتحديات اللح

اب مصريين ـ   2009ـ النمو بطريقة طبيعية / مجموعة قصصية مع كت 

 2009ـ العامية كنز اإلبداع / مع نقاد مصريين 

 2005ـ مالمح وعرة / ديوان شعر مع الشاعرين السوري )عبدالوهاب عزاوي(، والعراقي )صالح حسن( ـ 

 :أفالم*

/ ُعرض بمهرجان شيكاغو السينمائي 2019 ن( / روائي قصير ـ إخراج: نواف الجناحي ـ قصة فيلم )مكان في الزم

 2020الدولي 

ـ قصة وسيناريو فيلم )إخفاء العالم( / روائي قصير ـ مع فناني أفالم اسكندرية املستقلة / إخراج: محمد 

 2012 صبري 

املخرجة اإلماراتية )منال بن عمرو( /  ـ سيناريو فيلم )من أجندة الخيانة( / روائي قصير ـ باالشتراك مع

 2008/ شارك بمهرجان الخليج السينمائي  2008مجموعة دبي لألفالم ـ إخراج: منال بن عمرو 

 2008ـ قصة وإخراج فيلم )بازل( / موبايل ـ شارك بمهرجان القاهرة ألفالم املوبايل 

 :جوائز

 2016فة عن املقال النقدي )خيانة األثر( ـ جائزة املسابقة املركزية للهيئة العامة لقصور الثقا

 2015ـ القائمة القصيرة لجائزة )ساويرس( في القصة القصيرة عن مجموعة )مكان جيد لسلحفاة محنطة( 

اب مصر عن قصة )دخول املرآة(   2014ـ جائزة اتحاد كت 

 2013ـ جائزة نادي القصة عن قصة )إنقاذ جيروم( 

 2013قصة )التخلص من الذباب( ـ جائزة رابطة األدباء العرب عن 

 2013ـ جائزة )أحمد بوزفور( املغربية في القصة القصيرة عن قصة )إنقاذ جيروم( 
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ـ جائزة شبكة املنصورة اإلخبارية في القصة القصيرة عن قصة )الثقب الذي ال يعنينا في الساحر الطيب( 

2012 

 2008و بطريقة طبيعية( للنشر في القصة القصيرة عن قصة )النم  ـ جائزة دار مالمح

 2007ـ جائزة ملتقى مدد في الشعر عن نص )نار هادئة( 

 2006ـ جائزة منتدى جريدة شروق اإلعالمي األدبي في القصة القصيرة عن قصة )بال أدنى خجل( 

*** 
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 روند أحمد عارف الكفارنةة: قاصال -152

 )األردن(
 

  .قاصة \خريجة علم حاسوب

 (.لألشياء أسماء أخرى )موعة قصصية بعنوان لي مج-

 الغزل  مخطوط مجموعة نثرية بعنوان إلى رجل ال يتقن-

 مخطوط رواية فستان أحمر

 مشاركات بالعديد من املسابقات في فن النثر كتابة القصة

 وصلت للقائمة الطويلة في مسابقة شومان للقصص األطفال

 ديد من املجالت اإللكترونية والورقية والجرائد اليوميةلي مجموعة كبيرة من القصص املنشورة في الع

شاركت بالعديد من األمسيات في عدد كبير من \عضو في منتدى البيت العربي \عضو في منتدى الجياد الثقافي

 (.ناشطة اجتماعية وعضو في جمعيات تعنى باملرأة )جمعية سيدات أرابيال \املناسبات

*** 
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 حمد سيف اإلسالم بوفـالقـةمـ :لباحث الدكتور ا -153

 )الجزائر(
 saifalislamsaad@yahoo.fr : البريد اإللكتروني

Boufalaka_saifalislam@hotmail.fr 

درجة أولى -اإلعالم اآللي  نال دبلوم- .م2007نال شهادة البكالوريا )القسم األدبي( بمدينة عنابة سنة:-

اللغة العربية وآدابها بجامعة عنابة، بتقدير، وكان من  نال شهادة اإلجازة)ليسانس(من قسم-.بتقدير:ممتاز

 .م2010األوائل على مستوى الدفعة،سنة:

- 
ً
 نال شهادة املاستر)املاجستير( العاملية من قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة عنابة، بتقدير: مشرف جدا

 .م2012سنة:

-ية وآدابها بجامعة الشهيد باجي مختار بعنابةمن قسم اللغة العرب  نال شهادة دكتوراه)العاملية العالية(-

 
ً
 الجزائر، بتقدير :مشرف جدا

ة الدولية في لبنان سنة: - م،في فرع جوائز االستحقاق عن جهوده، وأنشطته 2016نال جائزة ناجي نعمان األدبيَّ

نظمة من قبل كلية للبحث العلمي امل« إبداع»نال الجائزة األولى ملسابقة:-. التي شملت جميع األقطار العربية

نال -.م2012سنة:-املقال العلمي-اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار بعنابة،عن فئة

املنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية « تاريخ الجزائر الـمعاصر» الجائزة األولى للمسابقة الوطنية عن:

 الجزائرية

 :من مؤلفاته

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/03/download-6.jpg
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 .م2014املغرب األقص ى،ولبنان،سنة: كتاب اإلحاطة في أخبار غرناطة البن الخطيب، التاريخي واألدبي في-1

 .م2016،القاهرة، مصر،سنة: مباحث ومساءالت في األدب املعاصر،-2

 .م2016الثابت واملتغير في النص الشعري األندلس ي،مصر،سنة:-3

 .م2016أبحاث ودراسات في أدب الخليج العربي،مصر،سنة:-4

 .م2016ات في تاريخ الجزائر الحديث،مصر،سنة:بحوث وقراء-5

 .م2016مصر، دراسات في التراث األدبي والفكر املعاصر،-6

 .م2016،ودراسات أخرى،مصر،سنة:-تحديات وآفاق-األدب املقارن والعوملة-7

 .م2016قيم الحوار الحضاري مع اآلخر في الرؤية الثقافية اإلسالمية،مصر،سنة:-8

 .م2017، مصر،سنة:قضايا نقدية معاصرة-9

 .م2015جهود علماء األندلس في خدمة التاريخ والتراجم،األردن،سنة:-10

 م2017املعوقات والحلول ،القاهرة،سنة:–الواقع التعليمي للغة العربية -11

 -سيميائية الخطاب السردي الُعماني-12 
ً
 .م2017،األردن،سنة:-رواية سيدات القمر نموذجا

 .م2018تأمالت في أعماله، مصر،سنة:-كر الناقدعبد امللك مرتاض: املف-13

 .م2018مصر،سنة: عبد الحميد مهري:سيرة وعطاء ،-14

 .م2018القاهرة،سنة: مباحث في أدب الغرب اإلسالمي،-15

 .م2020،األردن أبو القاسم الشابي في ميزان البحث النقدي،ودراسات أخرى،-16

 ة لرواية: )عندما اختفت الشمس(،مقاربة تحليلية سيميائي-جمالية النص السردي-17

 .م2019سنة:  القاهرة،

 .م2020،األردن بحوث وقراءات في األدب اإلماراتي،-18

 .م2020سنة:  القاهرة،-مداخل منهجية وتحاليل-الشعريات وتحليل الخطاب األدبي-19

عاصر،القاهرة،-20
ُ
 .م2020سنة:  شذرات من األدب الجزائري امل

ة و  -21 غة العربي 
ُّ
عاصرةالل

ُ
يات امل حد  ة-الت  تصلة بواقعها في بيئتها االجتماعي 

ُ
ة لبعض القضايا امل -ُمعالجة تحليلي 

 .م2020سنة:  ، منشورات املكتب العربي للمعارف بالقاهرة،
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 .م2020تجليات في األدب األندلس ي: مداخل وتحليالت، اململكة األردنية،-22

 .م2020ي، اململكة األردنية،جماليات االتباع في الخطاب الشعري األندلس -23

 .م2020ُممارسات في النقد واألدب،اململكة األردنية،-24

 .م2020مظاهر التميز في النص الشعري األندلس ي،اململكة األردنية،-25

 .م2020قضايا أدبية تراثية :تأمالت ومساءالت،اململكة األردنية،-26

 .م2020في النقد العربي الحديث، اململكة األردنية،-27

 .م2020محاضرات في تاريخ الجزائر املعاصر،اململكة األردنية،-28

 .م2020التجربة الشعرية األندلسية بين التماثل واإلبداع،اململكة األردنية،-29

ردي في أدب األطفال -30 غة وخصائص الخطاب الس 
ُّ
 .م2021دراسة نظرية وتطبيقية،القاهرة سنة:-وظيفة الل

غة الع-31
ُّ
سانيات والل

 
ة،القاهرة،الل ة وقضايا معرفي   .م2021سنة:  ربية :إشكاالت علمي 

:األشكال واملضامين الفنية،القاهرة،-32 عبير األدبي   .م2021سنة:  الت 

 .م2021سنة:  ُمضمرات النص  والخطاب في الرواية اإلماراتية الجديدة ،القاهرة، -33

 *** 
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 اعيل أبو شنديعصام حسين إسماألديب والباحث: الدكتور  -154

 )األردن(
-في اللغة العربية وآدابها  -بكالوريوس : املؤهالت العلمية \م1973 -إربد  –: األردن   مواليد\الجنسية : أردني

عنوان  -م 2005عام  –جامعة أل البيت   -في اللغة العربية وآدابها  -  ماجستير\م1996عام  –جامعة مؤتة   

عام  –جامعة دمشق   -في اللغة العربية وآدابها  -  دكتوراه كتابات إحسان عباس الرسالة : نقد النثر العربي في

. اإليميل: عنوان الرسالة : نزعة التأصيل في الفكر النقدي عند الدكتور شكري عياد -م 2010

esashendy@gmail.com   -  eabuhindi@ut.edu.sa  

  :املؤلفات*

  :(، وهي5الروايات )عددها 

 م2020يحة،نشر اإللكتروني، النرويج، فضيحة في شر -

 م2019مالبس عسكرية، إربد، -

 م2018سائرون إلى هناك،عمان عام -

 م2017أيتام وقطط، رواية، عمان، -

 م2016دماء على الجدران، عمان، -

  :(، وهي3الكتب )عددها 

 م2020نظرات في نصوص أدبية، عمان، -

 م2011التأصيل عند الناقد شكري عياد،عمان، -
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 م2006نقد النثر العربي في كتابات إحسان عباس،عمان، -

  :( وآخرها12البحوث العلمية : )عددها 

 . م2021السعودية،  .تقنيات السرد في رواية "ميرا" لقاسم توفيق

الجوائز : حاصل على درع "الطالب األول في قسم  . م2020بحث : التناص في شعر أماني بسيسو، السعودية، 

 ".م1996في الفوج السابع، من خريجي الجناح املدني في جامعة مؤتة عام  اللغة العربية

 *** 
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 الكاتبة غادة رافع عزام -155

 )األردن(
ة  \كاتبة نصوص نثرية وقصص قصيرة ، وقصائد تفعيلة \أردنية الجنسية _من األردن ،محافظة إربد معد 

مة برامج إذاعية إلكترونية في إذاعة  \سقيفة املواسم ،لي برنامج فلسفة حرف وبرنامج تراتيل الصباح ومقد 

  تضمنت البرامج مواضيع اجتماعية حياتية ولقاءات أدبية وثقافية وفنية

شاركت في نصوص أدبية ضمن ديوان أشعار مترجمة في األنسنة والسالم العالمي في املغرب ،وترجمت 

 . يةغة اإلنجليزية والكردية واألمازيغالنصوص لل

ان  شاركت بندوات فكرية أدبية في املكتبة الوطنية في عم 

 وكما شاركت بمهرجانات شعرية أدبية متنوعة

اب وامللتقى  منها مهرجان وحدتنا الرد ، كما لي العديد من مشاركات في أمسيات أدبية شعرية مع رابطة الكت 

 فنون الثقافي في إربد ، وفعاليات مع جمعية سقيفة املواسم للثقافة وال

 . من ضمنها مسابقة ثقافية لطالب املدارس مع مديرية التربية والتعليم ملحافظة إربد

 .بعنوان )فوض ى فراشة( ةنثري مجموعة وصدر لي

 

*** 
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 طارق محمد عبد الفضيل عوض -156

 )مصر(
يونيو عام ولد في الثالث عشر من  \من مواليد / قرية ديمشلت التابعة ملركز دكرنس محافظة الدقهلية  -

؛ حيث حصل على درجة الليسانس في اللغة  1992تخرج في كلية اآلداب جامعة املنصورة عام  -. 1970

حصل على دبلوم عام في التربية بتقدير عام جيد جدا .اإلنجليزية و آدابها بتقدير عام جيد الثاني على الدفعة

بتقدير   وم الدراسات العليا في أصول التربيةثم حصل على دبل.  من كلية التربية جامعة املنصورة 1997عام 

يعمل معلما للغة اإلنجليزية )كبير معلمي لغة انجليزية   . 1998عام جيد من كلية التربية جامعة املنصورة عام 

 . عضو عامل باتحاد كتاب مصر. عضوا عامل في نادي أدب املنصورة(.بالتعليم األساس ي

 :أعماله األدبية*

ديوان أنا  \ديوان سأغير تاريخ العشق \ديوان اشتهاء التوجه \ديوان بعض أنفاس البحر\ردديوان ليالي الب-

 ديوان أغنية للصمت و العودة \ديوان أوقفوا التاريخ عندي\ديوان ال يقترب العاشق \عنترة و أبي شداد

 (أسئلة الهوية في شعر سكينة جوهر ) دراسات نقدية تحت الطبع-

 )) دراسات نقدية تحت الطبع مسارات الرؤية الشعرية-

 )دروب السرد ) دراسات نقدية تحت الطبع-

 tarekabdfadeel@gmail.com /بريد الكتروني

 *** 
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 مبارك سيد أحمد عبد اللطيف شاعر:ال -157

 )مصر(
 .م، بمحافظة قنا مركز نجع حمادي قرية الشرقي بهجورة1983شاعٌر مصري ولد عام  -

 .م2005طري عام تخرج في كلية الطب البي -

 .م2019حصل على دبلوم املايكروبيولوجي عام  -

دُت فيك( عام  -  م2018صدر له ديوان شعري فصيح بعنوان )ُولِّ

شَر له العديد من القصائد باملجالت اإللكترونية، والصحف الورقية املصرية والعربية -
ُ
 .ن

حمد أبو طبيخ،ونشر عنه دراسة نقدية بكتابه) تناول شعره بالنقد والتحليل الشاعر والناقد العراقي غازي أ -

 .(سلسلة آفاق نقدية

 .2019حصل على املركز الثالث باملوسم الثامن ملسابقة وبرنامج أمير الشعراء التي أقيمت في أبو ظبي عام  -

دولة عربية على مستوى الوطن العربي للمشاركة بمهرجان  ١١شاعرا وشاعرة يمثلون  ٢٢اختير من بين  -

 .ظ للشعر العربي الفصيح والذي يقام باململكة العربية السعوديةعكا

 : له تحت الطبع -

 )ديوان بعنوان )جنة األشقياء

 )وآخر عنوانه )على خطى التائهين

 

*** 



 دليل آ فاق حرة للأدابء والكتاب العرب  الإصدار الرابع لعام  2022

263 
 

 
 صابر فرج ياسين علي -158

 )مصر(
 \هرةحاصل على بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة القا\مواليد محافظة القاهرة من جذور صعيدية

 01117311278واتساب / 

 كاتب وشاعر

 صدر لي اربعة دواوين شعرية*

 ) ديوان رحلة فراق ) شعر فصحى حر - ١

 (شعر فصحى حر)  ديوان حب عاشق – ٢

 ) شعر بالعامية املصريةديوان نقطة ومن أول السطر ) –٣

 )ديوان شقايق الروح ) بالعامية املصرية _ ٤

 :تحت الطبع

نثى
ُ
 2021( )شعر فصحى ديوان كبرياء أ

*** 
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 جمعة محمود عبد الرازق  والكاتب: شاعر لا -159

 )مصر(
 .املنصورة، مصر 1980سبتمبر  19من مواليد  \عر وكاتب وصحفي مصري شا \محمود عبد الرازق جمعة

سكرتير تحرير مجلة الدراسات اإليرانية الصادرة عن مركز الخليج العربي للدراسات اإليرانية ومحرر لغوي 

 باملركز

 :أعماله

 .2009لعلكم تهتدون، شعر فصحى،  -

قدان مؤقت للذاكرة، شعر فصحى،  -  .2011فِّ

 .2015سندبادة، شعر عامية، القاهرة،  -

 .2015قواعد القهوة األربعون، القاهرة،  -

 .2005ال تعذريني، شعر فصحى، اإلسكندرية،  -

 .2016لغة النور، شعر فصحى، -

 .2016موسقة، شعر فصحى، -
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 3ط - 2020 2ط - 2020مؤسسة بتانة  ١عزيزي_املحرر.. دليلك إلى صياغة احترافية، دراسة لغوية: ط# -

 - 2009سبتمبر  ٢ط - 2008يناير  ١األخطاء اللغوية الشائعة في األوساط الثقافية، دراسة لغوية: ط - .2021

 .2021 8، ط2020 7-6، ط2019 5-4ط - 2013يناير  ٣ط

 

*** 
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 الكاتب والناقد: د. رامي أبو شهاب -160

 )مصر(
الدكتور رامي أبو شهاب كاتب وناقد متخصص في النظرية النقدية والدراسات الثقافية وخطاب ما بعد 

 .االستعمار. حاصل على درجة الدكتوراة من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة
ً
 محاضرا

ً
يعمل أستاذا

الرسيس واملخاتلة خطاب ما بعد الكولونيالية في النقد »در عشرة كتب نقدية أهمها: في جامعة قطر. أص

حيث وصفت الهيئة العلمية الكتاب بأنه من  2014الحائزعلى جائزة الشيخ زايد للكتاب لعام « العربي املعاصر

 .أهم الكتب النقدية املعاصرة

أصدر .2015« ق الثقافية في القصة القطريةاألنسا»حاصل على منحة مسابقة األبحاث القطرية عن كتاب 

، 2019« األنوات املشوهة»،باإلضافة إلى كتاب 2017عام « في املمر األخير سردية الشتات الفلسطيني»كتاب 

 كتاب 
ً
 .، باإلضافة إلى مجموعتين شعريتين«2021خطاب الوعي املؤسلب في الرواية العربية»ومؤخرا

ونيالية في النقد العربي على مستوى التلقي والنقد حيث شكلت دراساته أسهم في تشكيل خطاب ما بعد الكول

 للعديد من األبحاث التي تتناول موضوعات خطاب ما بعد الكولونيالية والهوية والشتات واللجوء
ً
 .مدخال

عن  الصادر« فلسطين في مرايا الفكر واإلبداع»شارك في كتابة التقرير الحادي عشر للتنمية الثقافية بعنوان 

 .2019مؤسسة الفكر العربي 

 .نشرأكثر من تسعة بحوث أكاديمية محكمة
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تتناولتحليالت ومراجعات في األدب 2014يكتب مقالة أسبوعية في صحيفة القدس العربي بلندنمن عام 

 .والسينما والثقافة

 ٢٠عضو لجنة تحكيم جائزة امللتقى للقصة بالكويت عام 

 .الدولية بكتارا الحي الثقافي بقطرعضو لجنة هيئة تحرير مجلة سرديات 

شارك في عدد من املؤتمرات والندوات في جامعة كمبريدج بإنجلترا وجامعة قطر، باإلضافة إلى مؤتمرات كل 

تناولت أعماله عدد من البحوث  .من البحرين وكينيا، واليونان، واألردن، والواليات املتحدة األمريكية، وغيرها

  .وراهورسائل املاجستير والدكت

***  
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 مختارية بن غالم الشاعرة:  -161

 )الجزائر(

 
مختــارية بن غالم من الجزائر : "عون إدارة رئيسية متقاعدة" بدأت الكتابة بالنثر وأنا طالبة في الثانوي وقد 

شرت لي حينها عددا من النصوص في جريدة املساء الجزائرية واعتبرتها بداية موفقة. أكتب
ُ
الشعر العمودي  ن

أي منذ ظهور وسائل التواصل االجتماعي ولي قصائد في بعض الدواوين التي شملت مجموعة من  2013منذ

الشعراء العرب عبر الوطن العربي ..) ديوان حب هللا من إصدارات مجموعة صحيفة ذي املجاز .. ديوان نعلين 

ات املجموعة الدولية للشعراء العرب في عيون الشعراء العرب )فلسطين (، ديوان العرب من إصدار 

 . باسطنبول ، الديوان العمري وديوان الشعراء األلف من إصدارات نخبة شعراء العرب

 و لي ديوان واحد بعنوان " رسائل ال تصل " من إصدار نخبة شعراء العرب في مصر

 

*** 
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 : سعاد محمد الناصرالشاعرة والقاصة -162

 )العراق(
واقتصاد شاعرة وقاصة ومدربة دولية )حاصلة على شهادة معتمده من جامعة دوفر بكالوريوس إدارة 

 عضوة اتحاد األدباء الدولي. عضو في الرابطة العربية لالداب والثقافة / بغداد(. االمريكيه في التنمية البشرية

ح النواعير شاركت في كتاب بو  \عضوة منتدى الكلمة / كنيسة ماركوركيس \عضوة منتدى نازك املالئكة.

شاركت في كتاب ارق جماعي مع مجموعة شعراء صادر  \مجموعه قصصيه صادر عن الرابطة العربية لآلداب

شاركت في \شاركت في كتاب همس أقالمهن مع مجموعة كاتبات عربيات .لآلداب والثقافة عن الرابطة العربية

ي كتاب شاطىء النسيان /مجموعة شاركت ف \مصرحيث احرزت املركز الثاني بالقصة  / 77كتاب الغرفة 

اتب العراقيات في العصر الحديث \قصصيه صادر عن دار الزيات في مصر شاركت في كتاب األديبات الكو 

شاركت في كتاب غصص وقصص من جحيم  \شاركت في كتاب دراسات في الشعر العراقي املعاصر \4ج/

 التهجير

 مجموعات شعرية
ُ
 :اصدرت

جديد، حوار صامت، آنية النور، نبراس الحرية واالباء )ملحمة شعرية(، ال  هواجس، عبق البنفسج، فجر-

 .حياة بدونك، انتفاضة تشرين

ر ) \(.مجموعة قصصية قيد اإلصدار )لن يموت الياسمين - أفكار في دهاليز الذاكرة( مجموعة مقاالت وسي 

 ***                                                                     قيد األصدار
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 بة: ميسون البازكاتال -163

 )األردن(
قط الرأس وعمان مسقط القلب.. واألردن موطن العرب من صول فلسطينية.. نابلس مسأديبة أردنية من أ

 من والسالم العالميسفيرة اال  .صول واملنابت.... بكالوريوس في التربية الخاصةشتى األ 

 دكتوراه فخرية

 تماعيةناشطة ثقافية واج

منسقة ومنظمة ومقدمة للعديد من الفعاليات الثقافية والوطنية على مستوى الوطن والعالم العربي.. حائزة 

 : على العديد من الدروع وشهادات التكريم من عدة هيئات ثقافية محلية وعربية ومن خواطرها

 كتاب غروب مشرق  : صدر لها

بتساماتنا.. حين ترحل، كل حنان ودفء وسكينة الدنيا حين ترحل االم ترحل معها اعيادنا وبهجتنا وا(

 )ترحل معها

 

*** 
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 محمد فايد عثمان: الشاعر -164

 )مصر(
من تنجع الدير مركز الُعَسْيرات ـ محافظة سوهاج ـ . وشهرته : محمد فايد عثمان ـ  محمد محمد فايد عثمان

مديرعام بجامعة  \ريوس إعالم جامعة القاهرةبكالو  . م 1951يناير  15مولود بالدقهلية  . مقيم بالجيزة

نادي أدب الجيزة سابًقا   رئيس. ـ عضو اتحاد الكتاب ـ عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية).  القاهرة ) متقاعد

 م ، 1969عضو رابطة األدب الحديث ، منذ عام     . مشرف نادي أدب الطفل بالجيزة سابًقا .

فاز بجوائز عديدٍة في مجال الشعر ، . والعديد من الجمعيات والروابط األدبيةوعضو ملتقى السرد العربي ، 

 . على مستوى مصر والعالم العربي

 م2011" مسرحية شعرية "   ( محاولة اغتيال شاعر1) صدر له :

  :مجموعات شعرية

 . م 2011( ركعتان للعشق َوُضوُءُهما دٌم :3ملن ينحاز العشق ؟ ) (2)

 . م 2013الحالج:  أغنية في عرس (4)

ي ) لألطفال(  (5) ِّ
غن 

ُ
ِّ ت
 . م 2015أنغامي للحب 

ي فمي ماء (6)  . م 2015( خذني يا وحي هللا . 7ـ )  فِّ
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َتْيكِّ  (8)
َ
ُمقل ُبولِّ بِّ

ُّ
لذ

َ
 . م 2021يا ل

 وله تحت الطبع ، مجموعات شعرية : حج

 . وغيرها  ( لهم الُبشرى. ـ3( أنا قلبي )2مذكرات راقصة معتزلة ) 

 (.( نثيريات بعنوان : )كان يستطيُع أن5أناشيد وقصص لألطفال ) (4)

   :ashe_96kan@yahoo.comـ بريد أليكتروني

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ashe_96kan@yahoo.com***
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 أحمد محمد فرج عبد السيد الخليفة -165

 )مصر(
العنوان: محافظة قنا  \م1976مايو سنة  6 –يالد: محافظة قنا تاريخ ومكان امل \االسم األدبي:أحمد الخليفة

 كوم بالل –مركز نقادة  –

 Monydero36@yahoo.comالبريد اإللكتروني

 :األنشطة واملهارات

 –تقديم ورش فنية في كيفية كتابة النص األدبي  - مدير مكتب الكويت ملهرجان همسة لألدب والفنون 

عضو عامل في واحة  \الكويت –م 2019ر من مكتبة البابطين الثقافية حاصل على دبلومة الشع \الكويت

 الكويت. –عضو نادي سين السينمائي .التابعة لرابطة األدباء الكويتيين –األدب في الكويت 

حاصل على املركز الثاني في  \م2015الكويت -حاصل على املركز األول كأفضل نص مسرحي /وزارة التربية 

 م2015الكويت -وزارة التربية اإلخراج املسرحي/ 

 :أهم اإلصدارات واملنشورات

 م1996 -املشاركة في املجموعة الشعرية تراتيل  -1

 م2009( 1املشاركة في ديوان مشترك )أقالم في حضرة الوجود  -2

 م2010( 2املشاركة في ديوان مشترك )أقالم في حضرة الوجود  -3

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/04/أحمد-فرح-خليفة.jpg
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 م2011املشاركة في ديوان مشترك )همسة(  -4

 م2012صدور ديواني الشعري الخاص )روح وجسدان(  -5

 م2016صدور الديوان الثاني )تراتيل املساء(  -6

 م2019صدور الديوان الثالث )خطوا بدمي(  -7

***   
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 عماد صالل عبد ألدعمي والناقد: الشاعر  -166

 )العراق(
قرية   ناحية الجدول الغربي\قضاء الهندية –بالء كر  -العراق  1969أسم الشهرة عماد ألدعمي من مواليد 

تعين معلما بعدها حصل على شهادة البكالوريوس  1995املشورب أكمل دراسته االبتدائية والثانوية وفي عام 

يعمل مشرفا فنيا في الوقت \ شاعر وناقد وكاتب وباحث. في اللغة العربية من جامعة كربالء 2002عام 

 الحاضر،

وهي أوراق الخريف ومدن لم يهطل عليها املطر وأوراق مبعثرة  :منها ست مجاميع شعريةمطبوعا 14له  

  .ومحطات الطريق وقصائد حب وكبرياء وكلمات حبرها من دمي 

بعنوان نص وتحليل لثالثين قصيدة عربية معاصرة في جزأين والبعد الفلسفي  وله في النقد ثمانية مؤلفات

لم مجموعة مقاالت وقراءات في مؤلفات أدبية في جزأين وكشكول ومنوعات لقصيدة حفار القبور وكبرياء ق

 . عماد ألدعمي ورؤى نقدية في أدب حاتم عباس بصيلة

حصل على عباءة فارس عمود الشعر من التجمع العربي لشعراء العمود والتفعيلة ونال عضوية إتحاد األدباء 

في   كتوراه الفخرية من أكاديمية منظمة السالم العامليةالدولي وعضوية اإلتحاد العربي وحصل على شهادة الد

عمل رئيسا لتحرير صحيفة نبض الوطن الصادرة من مؤسسة اإلبداع الفكري للثقافة \ 2018أملانيا عام 



 دليل آ فاق حرة للأدابء والكتاب العرب  الإصدار الرابع لعام  2022

276 
 

وسكرتير مجلة صدى القيثارة ومحررا في مجلة مرايا الشعر، عضو في إتحاد الصحفيين العراقيين  ،واإلعالم

 ة اإلبداع الفكري للثقافة واإلعالم وحاليوعمل نائبا ملؤسس

 منها التشابك الصوري في قصيدة املومس العمياء لبدر شاكر السياب  :مخطوطات 

 

*** 
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 فاطمة يوسف موس ى عبد الرحيم -167

 )األردن(
بكالوريس في اللغة  -1املؤهل العلمي: \الجنسية : أردنبة \مكان الوالدة : لبنان \عضو رابطة الكتاب األردنيين

الحياة العملية: التعليم في \ الجامعة األردنية –دبلوم تربية عال \جامعة بيروت العربية –العربية وآدابها 

  \ اإلدارة املدرسية في التعليم الخاص في األردن \مدارس الرئاسة العامة للبنات في اململكة العربية السعودية

 والتعليم في األردن التعليم في مدارس وزارة التربية

 :املؤلفات*

  2010املجموعة القصصية "حكايا النافذة" األردن -1

 2014املجموعة القصصية "في بيتي وطن مسروق"عمان  -2

 2016املجموعة القصصية " في املرايا بقايا رجل" عمان  -3

 2014عمان الكتابة الدرامية: "مدينة األحالم الواعدة" )عشر مسرحيات مدرسية( -4

 2016الرواية " ماريا بين السهم والوتر" عمان  -5

الجوائز: الحصول على كأس وزارة التربية والتعليم في املسرح املدرس ي واملسرح البيئي )ثالث مرات( وشهادات 

 .تقديرية من وزارة التربية والتعليم لكتابة النصوص املسرحية

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/04/فاطمة-يوسف.jpg
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النشر في املجالت  -القراءة في املنتديات الثقافية -س ياألنشطة الثقافية: املشاركة في مسابقات املسرح املدر 

 األدبية والصحف اليومية واملواقع اإللكترونية األدبية

 fatemayousf@ hotmail.com :البريد األلكتروني

*** 
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 الباحث والناقد: د.ميمون مسلك-168

 )املغرب(
 .  و النقد أستـاذ البالغة \وجــدة 14/11/1953ـ من مواليد 

 . 
ً
بـاب باملغرب سابقا

 
 2002ـ   /1996ـ األمين الـعـام لرابطة املتأدبين الش

 .  ـ أحد األربعة املؤسسين ملجلـة املشكـاة التي تعنى باألدب

 ـ منتج إذاعي لعدة برامج ثقافية و أدبية / أكادير

 لكة املغربيةـ أكادير ـ املم 80005تالبرجت  3238ـ العنوان : مسلك ميمون ـ ص.ب 

       maslak53@hotmail.fr ـ العنوان اإللكتروني

 0664652650ـ الهـاتف املحمـول 

واهـد املحصل عليهـا 2
 
 : ـ الش

سانس : قسم اللغة العربية و آدابها ،كلية اآلداب جامعة محمد األول وجدة ،
 
 1982ـ شهادة الل

 . ـ أثـر الـقرآن في تآليـف بديـع الزمـان

 1990استكمال الـدروس : كلية اآلداب جامعة محمد األول وجدة ، ـ شهادة 

 ـ التأصيل اإلجرائي ملفهوم الشعر عند ابن سالم الجمحي

 (كلية اآلداب وجدة 1998ـ دبلوم الدراسات العليـا:)السلك الثالث( تخصص األدب القديم.) 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/04/مسلك-ميمون.jpg
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 . ـ مصطلحـات العـروض و القافيـة في لسـان العــرب

  2003 تــوراه : تخصص األدب األندلس ي و املغـربي ـ شهـادة الدك

 .ـ بنية القصيدة عند ابن زيدون 

 : ـ الـمنشـــورات 3

 . ـ أثـر الـقرآن في تآليـف بديـع الزمـان 1

قـد املنهجـي عند العرب : التأريـخ ،املنهج، املصطلحـات، املراجع 2  ـ الن 

 . ـربـ مصطلحـات العـروض و القافيـة في لسـان الع 3

 . ـ بنيـة القصيـدة عنـد ابـن زيـدون  4

 . ــ إواليات التخييل في قصص جمعة الفاخري  5

6  
ً
 . ــ غواية السرد القصير / دراسة نقدية في القصة القصيرة جدا

 2004_2003ـ معلـم الداخليـة الواقـع و اآلفــاق ، بحث تربـوي ـ  7

 2004بـوي . ـ مـحو األميـة و تعليـم الكبـار ـ بـحث تر  8

 ( ــ مجموعات قصصية لألطفال. ) حكايات سعدى 9

 .ــ جدلية الذات و الشعر في اشعار إسماعيل زوريق 10

 .ــ غواية السرد القصير/ دراسة في القصة القصيرة جدا 11

 ــ أيام وجدة الجميلة/ سيرة ذاتية 12

 .ــ أربع مجموعات قصصية 13

 ..ــ النقد التطبيقي 14

 .و التجديد في قصص حنون مجيدالتجريب  15

 .الصورة السردية في قصص شريف عابدين16

 ما قبل السرد / تصديرات مجموعات قصصية  ــ 17

 ــ اللغة القصصية 18

 ــ جماليات القصة القصيرة جدا /قصص زيد عبد الباري سفيان أنموذجا 19
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 ــ نور الدين محقق بين نقد الفن املرئي و نقد األدب 20

 . مجالت املشرق العربي  املقاالت و الدراسات نشرت في املغرب ، وفي و عدد من

*** 
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 هناء مهتاب: األديبة واملترجمة -169

 )إيران(
سقط رأسها مدينة عبادان التي تقع في ايران كاتبة وشاعرة ومترجمة أهوازية تحمل شهادة \1976مواليد عام 

   ماجستير في األدب اإلنجليزي،

  در لها مجموعتان:*ص

 قصائد النثرية  \هدنة مع الروح-

 . "عندما يأتي املساء"مجموعة خواطر -

  :وفي مجال الترجمة صدر لها ثالثة اعمال

 غة الفارسية إلی اللغة لعربية، رواية قروش لآلدیب األهوازی عدنان غریفی من ل -

   یطي من لغة العربية إلى اللغة الفارسية،رواية متسلل نحو املتاهة لآلدیب والشاعر الکویتى بدر السو -

 رواية سوق عبدالحميد للكاتب األهوازي توفيق بني جميل ربيعي من مبدأ الفارسية للعربية. -

  .شاركت في العديد من املهرجانات والندوات األدبية علی صعيد البالد

 .من قبل وزارة الثقافة واإلرشاد 2018قيمت هذه املسابقة عام املرتبة األولى في الترجمة التي أوحازت ب-

*** 
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 فاطمة أحمد عبد القادر الزغول د.  -170

 )األردن(
دبلوم متوسط في اللغة : املؤهالت العلمية م١٧/٨/١٩٦٨تاريخ الوالدة :  \مكان الوالدة: عجلون /عنجرة

-البلقاء التطبيقية /عجلون بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها /جامعة  \العربية وآدابها /كلية مجتمع عجلون 

طالبة  -دبلوم عالي إدارة مدرسية /جامعة آل البيت- ماجستير في اللغة العربية وآدابها /جامعة جرش األهلية

 دكتوراه في جامعة اليرموك في السنة األولى من الدراسة

اب : أثر مواقع عنوان الكت .صدر لي كتاب نقدي وهو عبارة عن دراسة لنيل درجة املاجستير حولته لكتاب

 
ً
 .التواصل االجتماعي في القصة القصيرة جدا

 :صدر لي مجموعة من املقاالت األدبية في عدد من الصحف املحلية والعربية وهي

 عند الكاتب حسن البطران /صحيفة -
ً
مقال بعنوان: املرأة ثيمة للحداثة املجتمعية في القصة القصيرة جدا

 \قصة محاوالت للكاتب حسن البطرانقال بعنوان: رهاب الحلم في م -\الدستور األردنية /موقع سرايا

مقال بعنوان: قصيدة الهايكو في األردن، نماذج  \صحيفة الدستور األردنية /صحيفة الجزيرة السعودية

مقال بعنوان مئوية الدولة األردنية بين البناء والعطاء /صحيفة الدستور  - مضيئة /صحيفة الدستور األردنية

  ***                                                                           يةاألردن
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 فراس عثمانالشاعر:  -171

 )األردن(
ان؛ درس في مدارسها وجامعاتها، تخرج من جامعة  1965من مواليد مدينة القدس عام  نشأ في مدينة عم 

عليمه العالي ليحصل على ماجستير في اللغويات في اليرموك وتخصص في اللغة اإلنجليزية وآدابها،واصل ت

كاتب وشاعر ومترجم، يشغل منصب مدير "سكربتور"  .مجال علم الداللة من جامعة غالسكو في بريطانيا

للترجمة والتعريب"، وهو املترجم الرسمي ملؤسسة اإلمارات لآلداب، ومحرر القسم اإلنجليزي في مجلة الثقافة 

البحرين، واملدرب املعتمد لدى العديد من الجهات والهيئات في دولة اإلمارات العربية  الشعبية التي تصدر من

قام بترجمة عدد كبير من قصائد الشعر الفصيح الكالسيكي والحديث والشعر النبطي ألساطين .املتحدة

"، ونشر شعراء النبط، وأشرف على ترجمة ونشر قصائد شعراء العالم في إطار "مهرجان دبي الدولي للشعر

العديد من الدراسات املتخصصة في اإلعالم واللغويات، إضافة إلى إنجاز عدد هائل من ملخصات وعروض 

 .الكتب وامللخصات التنفيذية لكبار الشخصيات ورجال األعمال والسياسيين والقادة

 *مؤلف لثالث سير:

 .اعة والنشر"قدس أبي" الذي مازال قيد الطب \"كلما جفت األلوان"\"في وجه الشمس-"

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/04/فراس-الشاعر.jpg
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 باسمة قصاصالشاعرة:  -172

 )سوريا(

اسمة قصاصب  

بريلأ١٩٥٨سوريا مواليد دمشق/   

 في مرحلة االعدادية بدات بالشعر املحكي و زجل وفي املرحلة

الثانوية كتبت الشعر  العامودي ثم انقطعت بسبب الزواج وتربية االوالد ولم ابتعد عن الشعر انا من عشاق 

ومن خالل صفحات التواصل االجتماعي بدات مشواري وكانت نافذتي الى الشعر ، ةأاملؤيد للمر قباني  نزار

 بانواعه

خذت حظها االكبرأكذلك الومضات  وكان للهايكو نصيب  

 مؤلفات

 *مجموعة شعرية

  -لوالك 
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 مجموعة شعرية

 دروب العشق

 ادب الطفل قصة

 ملاذا حزنت النحلة_1

2_ _االمارات العربية املتحدة امللكة التي اصبحت ملكة جمال  

 مجموعة شعرية

 همسات على عتبات البنفسج

*** 
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 كاتب وإعالمي: أحمد زكارنة  -173

 )فلسطين(
 في الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية منذ العام  -

ً
 1997كاتب وإعالمي فلسطيني، يعمل مذيعا

 وحتى االن

 1971من مواليد القاهرة عام  -

 2017صدرت له مجموعة شعرية بعنوان "ما لم أكنه" عام  -

يرصد فيه مالمح القضية  2021إعادة اختراع املعنى"  –وكتاب في النقد الثقافي بعنوان "وعي الهزيمة 

 .الفلسطينية في السرد الفلسطيني بعد ربع قرن من أوسلو

 لتحرير صحيفة "الحدث الفلسطيني" من نشأتها عام -
ً
 2019وحتى العام   2013 عمل مديرا

 لصحيفة "األسبوع املصرية" من العام  -
ً
 2006حتى العام  2001عمل مراسال صحفيا

 ألكثر من منبر صحفي فلسطيني منذ عودته في العام  -
ً
 إعالميا

ً
 1996عمل مستشارا

 ةكان من أوائل العاملين في اإلعالم الثقافي املسموع منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطيني -

ومشهد  –فقدم عديد البرامج اإلذاعية املتخصصة في الثقافة واألدب وما يزال، كان أهمها برنامجي "آخر كالم 

 ."التأويل

*** 
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 إخالص فرنسيساألديبة:  -174

 )لبنان(
تعمل بالتعليم  ٢٠٠٤هاجرت ألمريكا عام  .األديبة اللبنانية من قرية علما الشعب في الجنوب اللبناني

لم تتخل  عن حلمها في الكتابة، مارستها خارج الوطن، وكانت الكتابة امللجأ الجديد الذي تلجأ إليه ..بأمريكا

ا وعشًقا  .والوسيلة للتعبير عن الذات، ودواء مارسته حبًّ

مة" بذلك املزج ما بين الشعر والنثر
 
زت الكاتبة إخالص في روايتها "رغبات مهش   .لقد تمي 

 :إنتاجها األدبّي *

 )٢٠٢٠شعر " وأمض ي في جنوني" )ديوان -

 )٢٠٢٠مرفأ الحكايات" مجموعة قصصية قصيرة مشترك اإلمارات )-"

فة من -"
 
بلة" مجموعة قصصية مؤل

ُ
 .األردن )٢٠٢٠قصة قصيرة. ) ٢٨على مرمى ق

مة" مصر )
 
 (٢٠١٩رواية "رغبات مهش

لشاعر السوري معروف عازار. ديوان شعر "حين يزهر الورد" كتاب الكتروني، عبارة عن حواريات غزل مع ا

(٢٠١٨.) 

 :كتب قيد الطباعة*

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/04/اخلاص-فرنسيس.png
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س  س ٢٠يتناول العشق املقد  الجائحة  ١٩كوفيد " \كنفحات من العمر" مشتر   \شخصية من الكتاب املقد 

وطن "\ مجموعة من املقاالت والشعر وقصص قصيرة مشترك "وظاللها تنويعات إبداعية بأقالم عربية

 .حكايات العمر" ديوان قصائد مشترك"\ديوان شعر مشترك النجوم" قصائد حب إلى بيروت

*** 
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بوري -175  د. عدي علي كاظم الجُّ

 )العراق(
، طرائق التدريس القديمة و الجديدة. يدرس: و طرائق التدريس  ستاذ املناهج، أمدرس دكتور \1980  التولد :

 مناهج البحث العلميو 

 ناهج القديمة و الحديثةاملو  ،اساليب التدريس الحديثة

 \م 2004-2003  حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية التربية الفنية من جامعة بابل: التحصيل العلمي

حاصل على .بتقدير امتياز م 2008حاصل على شهادة املاجستير من جامعة بابل كلية الفنون الجميلة عام 

 2016بتقدير امتياز عام   نية / جمهورية مصر العربيةجامعة الدكتورة من جامعة حلوان كلية التربية الف

 . شراف على بحوث طلبة البكالوريوس في البحوث التربوية و النفسية و االرشاد التربوي اإل   .

 .مشاركات ملهرجانات فنية داخل العراق و خارجه مثل مهرجان نقابة الفنانين فرع بابل

 : االصدارات*

 2019، فكري في نصوص بيراندللو املسرحيةكتاب : البناء الدرامي و ال -

 2019، ة املعاصرة في ضؤ متطلبات الجودةكتاب : التربية الفني-

 مصر 2019العام  \مهارات التعليم الذاتي  كتاب اكتساب-
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*** 

 

 

 

 صبري يوسفالكاتب واألديب:  -176

 )سوريا(
ة / ديريك  * ة ــ املالكي  حاد الكت   .1956مواليد سوري 

 
ينعضو ات ِّ

ويدي  ة  *.اب واألدباء السُّ انوية العام 
َّ
حصل على الث

ة عام  ة يوسف العظمة باملالكي  ف  *. 1975ــ القسم األدبي من ثانوي  عليم االبتدائي، الصَّ ة التَّ حصل على أهلي 

انوية العامة، القسم األدبي كطالب حر  من  .1976الخاص من محافظة الحسكة عام 
َّ
حصل على الث

انية *. 1978ام القامشلي ع
َّ
نة الث   .درس األدب االنكليزي في جامعة حلب وانتقل إلى السَّ

ة/ شعبة علم االجتماع عام  * ة واالجتماعي  راسات الفلسفي  ِّ
يج جامعة دمشق، قسم الد  خريج  .1987خر 

ة عام  ة واإلعدادي  سم في الحلقة االبتدائي   .2012جامعة ستوكهولم قسم الفنون، الخاص بتدريس الرَّ

عليم  * ة، 13اشتغل في سلكِّ الت  ات املالكي  ، في إعداديات وثانويَّ
ً
 عاما

الية هجموعاتوأصدر م 1998" في ستوكهولم عام أّسس "دار نشر  *
َّ
عرّية والقصصّية والكتب الت ِّ

ّ
 :الش

ة، ستوكهولم  1 وح" مجموعة قصصي  ات الرُّ
 
 .1997ـ "احتراق حاف



 دليل آ فاق حرة للأدابء والكتاب العرب  الإصدار الرابع لعام  2022

292 
 

ة ـ ستوكهولم ـ "روحي شراٌع مسافر"، شعر، بالع 2 ويدي  ة والسُّ  .ترجمة الكاتب نفسه 98ربي 

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

 2000ـ "ذاكرتي مفروشة بالبكاء" ـ قصائد ـ ستوكهولم  4

الم أعمق من البحار" ـ شعر ـ ستوكهولم  5  2000ـ "السَّ

ة والسُّ  6 ة ـ ستوكهولم ـ "طقوس فرحي"، قصائد ـ بالعربي   .ترجمة الكاتب نفسه 2000ويدي 

ولجان" ـ شعر ـ ستوكهولم  7  2000ـ "اإلنسان ـ. األرض، جنون الصَّ

ة ومائة قصيدة، تشكيل وشعر،ستوكهولم  8  2012ـ مائة لوحة تشكيلي 

ل، نص  مفتوح ـ ستوكهولم  9  2012ـ أنشودة الحياة ـ الجزء األوَّ

ة، ستـوكـهولم ـ ترتيـلة الـرَّحيـل ـ مج 10  2012موعة قصصي 

هوض بتوزيع الكتاب وسيـكولوجيـا األدب ـ سـتـوكـهولم  11 مـات الن  رجـمة، مـقو 
َّ
ة، الت عري  ِّ

 
ـ شهادة في اإلشراقة الش

2012 

اني، نص  مفتوح ـ ستوكهولم 12
َّ
 2012ـ أنشودة الحياة ـ الجزء الث

الث، نص  مفتوح ـ 13
َّ
 2012ستوكهولم ـ أنشودة الحياة ـ الجزء الث

 2012ـ ستوكهولم  1ـ حوار د. ليساندرو مع صبري يوسف ـ  14

ة، ستوكهولم  15 وح ـ نصوص أدبي   الرُّ
َ
 2012ـ ديـريك يا شـهقة

ية ـ  16 ة والفن   2012ـ ستوكهولم  2ـ حوارات مع صبري يوسف حول تجربته األدبي 

ة 17 ي  ة والفن   2012ـ ستوكهولم  3ـ  ـ حوارات مع صبري يوسف حول تجربته األدبي 

ة ـ  18 ة اجتـماعي  ة سياسـي   2012ـ ستوكهولـم  1ـ مقاالت أدبي 

ة ـ  19 ة اجتـماعي  ة سياسـي   2012ـ ستوكـهولم  2ـ مقاالت أدبي 

اعـر األب يوسف سعيد ـ ستـوكهولم ـ  20
َّ
 2012ـ رحـلة فسيـحة في رحـاب بنـاء القصـيدة عنـد الش

ابع، نص  مفتوح، ستوكهولم ـ أنشودة الحياة ـ الج 21  2012زء الرَّ

 2012ـ أنشودة الحياة ـ الجزء الخامس، نص  مفتوح، ستوكهولم  22

ادس، نص  مفتوح، ستوكهولم  23  2012ـ أنشودة الحياة ـ الجزء السَّ
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ابع، نص  مفتوح، ستوكهولم  24  2012ـ أنشودة الحياة ـ الجزء السَّ

امن، ن25
َّ
 2012ص  مفتوح، ستوكهولم ـ أنشودة الحياة ـ الجزء الث

اسع، نص  مفتوح، ستوكهولم  26  2012ـ أنشودة الحياة ـ الجزء التَّ

 2013أنشودة الحياة ـ الجزء العاشر، نص  مفتوح، ستوكهولم -27

ة، ستوكهولم 28 ستلهام نصوص من وحي لوحات تشكيلي   2014ـ اِّ

شكيل، ستوكهولم  -29
َّ
 2014حوار مع فضاءات الت

 2014كهولم مقطع شعري، ستو 200 .29

الم العالمي  .30  2015، ستوكهولم 1حوار حول السَّ

ة  .31 ة وروائي  ة لفضاءات شعري   2015قراءات تحليلي 

ة  20قراءة لفضاءات  .32 انة تشكيلي  ان وفنَّ  2015فن 

وح، نصوص ومقاالت، ستوكهولم  .33  2015ديريك معراج حنين الرُّ

فولة، 11أنشودة الحياة، الجزء  .34
ُّ
 2015ستوكهولم ، لوحات طافحة نحو رحاب الط

وح، ستوكهولم 12أنشودة الحياة، الجزء  .35  2015، ابتهاالت بوح الر 

ات ــ رواية، ستوكهولم  .36
 
يات في رحاب الذ ِّ

 
 2015تجل

اكرة ــ رواية، ستوكهولم  .37
َّ
لة في الذ ِّ

 2015قهقهات متأص 

 2015إلقاء القبض علي حاسر الر أس ـ رواية، ستوكهولم  .38

ة، ترجمة سلمان كريمون أنشودة الحياة بأجزائها العشرة  .39 غة اإلنكليزي 
ُّ
ل ـ صدر بالل د األو 

 
ـ املجل

 2015واشنطن 

ة  .40 مان، ومضات شعري   2015خيبات متناثرة فوق تثاؤبات هذا الز 

الم العالمي، ستوكهولم  .41  2015، 2حوار حول السَّ

وح، نصوص ــ ستوكهولم  .42 يات بوح الر  ِّ
 
 2016املوسيقى تجل

كات، قصص ق .43 ب 
َّ
وكة والط

 
 2016صيرة ــ ستوكهولم العل

ة ـ ستوكهولم  .44  2016مختارات من أربع مجاميع قصصي 
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ن وهجِّ االنبهار، ستوكهولم 14أنشودة الحياة، الجزء  .45 يات مِّ
 
 2016، تجل

 2016، أحالم مشروخة على قارعة املتاهات، ستوكهولم 16أنشودة الحياة، الجزء  .46

الم عبدهللا، وشوشات شاعري   .47 شكيلي عبدالسَّ
َّ
ة، حوار وتقديم لوحات الت ة واالنطباعي  ة الواقعي 

 2016صبري يوسف 

الم العالمي  .48  2016، ستوكهولم 3حوار حول السَّ

اد مع صبري يوسف  .49  2016حوار نارين عمر، سمر وعر، غفران حد 

الم ) .50 م فيروز / شهادات في أيقونة الغناء ورسولة السَّ ولية تكر  الم الد  ة السَّ
 
(، إعداد وتقديم 1مجل

 2016ستوكهولم  ومشاركة،

ة، ترجمة وتقديم د. أسماء غريب  .51 غة اإليطالي 
ُّ
الم أعمق من البحار بالل  .2017ديوان السَّ

ة، عن دار نشري ــ ستوكهولم  . 53  2017كتاب: صباح الخير، نصوص أدبي 

ات، ألف سؤال وسؤال، الجزء األول ــ ستوكهولم  .54
َّ
 2017حوار مع الذ

ات، ألف سؤال وسؤا .55
َّ
اني ــ ستوكهولم حوار مع الذ

 
 2017ل، الجزء الث

الث ــ ستوكهولم  .56
 
ات، ألف سؤال وسؤال، الجزء الث

َّ
 2017حوار مع الذ

ابع ــ ستوكهولم  .57 ات، ألف سؤال وسؤال، الجزء الر 
َّ
 2017حوار مع الذ

ات، ألف سؤال وسؤال، الجزء الخامس، ــ ستوكهولم  .58
َّ
 2017حوار مع الذ

ات، ألف سؤال وسؤا .59
َّ
ادس، ــ ستوكهولم حوار مع الذ  2017ل، الجزء الس 

وري،  .60
 
ع أجراه معي الكاتب والباحث صبحي دق  2017إشراقات، حوار موس 

ابع ــ ستوكهولم  .61 ات، ألف سؤال وسؤال، الجزء الس 
َّ
 2018حوار مع الذ

امن ــ ستوكهولم  .62
 
ات، ألف سؤال وسؤال، الجزء الث

َّ
 2018حوار مع الذ

ة ـ ستوكهولم مفاجآت مدهشة للغاية، مجموعة قص .63  2018صي 

ة ــ ستوكهولم  .64 ة، مجموعة قصصي   2018هدهدات عشقي 

كتور عبداألحد برصوم،  .65 حات الدُّ  على روحِّ الن 
ً
ة، حدادا  2018نصوص تأبيني 

اقدة واملترجمة د. أسماء غريب  .66  2018رحلة املئة سؤال وجواب، مع األديبة والن 
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م فيروز / شهادات .67 ة تكر  ولي  الم الدَّ ة السَّ
 
الم ) مجل (، إعداد وتقديم 2في أيقونة الغناء ورسولة السَّ

 .2019، و 2018ومشاركة، ستوكهولم 

ل،القاهرة  .68 د األوَّ
 
ة: املجل  2019خمس مجموعات قصصي 

اسع، ستوكهولم  .69 ات، ألف سؤال وسؤال، الجزء الت 
َّ
 2019حوار مع الذ

ات، ألف سؤال وسؤال، الجزء العاشر، ستوكهولم  .70
 
 2019حوار مع الذ

من الَفْحمِّ إلى األملاس، مئة سؤال وجواب ر  .71 وحي  المِّ الرُّ
 السَّ

ُ
، حوار وتقديم صبري يوسف مع 2حلة

 .2019د. أسماء غريب

يات الخيال  .72 ِّ
 
 2019،  1تجل

يات الخيال  .73 ِّ
 
 2020، 2تجل

ات أسماء غريب: قراءة وانطباع وتحليل  .74 يِّ
 
بة في تجل  2020رحلة طي 

الم العالمي، الجزء ال .75 ابع ، ستوكهولم حوار حول السَّ  2020ر 

، ستوكهولم  .76 وحِّ
ابع عشر، احتراق بيروت هو احتراُق منارةِّ الرُّ  2020أنشودة الحياة، الجزء الس 

امن عشر،نوتردام .. أواٍه ما هذا االشتعال؟!  .77
 
 2020أنشودة الحياة، الجزء الث

اسع عشر، من يحرق الحنطة، يحرق الحياة!  .78  2020أنشودة الحياة، الجزء التَّ

ة اإلنسان؟! أنش .79  في إنساني 
ٌ
 2020ودة الحياة ـ الجزء العشرون، هل كورونا نذيُر شؤٍم، أم قحط

ِّ األمان؟!  .80
 نقوُد الكوَن إلى بر 

َ
ة قيادة العالم إلى الوئام اإلنساني  30كيف  حول كيفي 

ً
 2020مقاال

يات الخيال  .81 ِّ
 
 2020دار نشر صبري يوسف  ،3تجل

ل من أنشودة * يناريست  تم  تحويل الجزء األو  ِّ
الحياة إلى سيناريو لفيلم سينمائي طويل من قبل املخرج والس 

مه كأحد محاور رسالة املاجستير في باريس  .اليمني حميد عقبي وقد 

ة، صورويو * رياني  ِّ
ة الس  ة" في الفضائي   لبرنامج "بطاقات ثقافي 

ً
ة  TV اشتغل مديرا م عد  في القسم العربي وقد 

ى غاية عام لقاءات عبر برنامجه مع كت   انين ومؤر خين حت   .2004اب وشعراء وفن 
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ة  * اعرات في ستوكهولم للمساهمة في إصدار أنطولوجيا شعري 
 
عراء والش

 
تم  اختياره مع مجموعة من الش

الم  ة حول الس  ويدي  غة السُّ
ُّ
ة، 2005بالل ة واإلسباني  ة واإلنكليزي  ويدي  غة السُّ

ُّ
، وتمَّ ترجمة بعض نتاجاته إلى الل

ة  .واإليطالي 

س عام  * رها من  2013أس  ِّ
ة، يحر 

 
ة مستقل ية سنوي  ة فن  ة ثقافي  ة أدبية فكري 

 
ة، مجل ولي  الم الدَّ ة السَّ

 
مجل

 .ستوكهولم

ة عام  * وايات حول تجربته في الوطن األم2015أصدر ثالثة أعمال روائي  ِّ
اشتغل على  * ، تتمحور فضاءات الر 

ع بعنوان: "حوار  )كل  مشروع حوار موس 
ً
دبأجزائه العشرةتباعا

 
ات، ألف سؤال وسؤال"، وأصدر املجل

 
مع الذ

 . 2020ـ  2017جزء مئة سؤال وجواب( ما بين 

sabriyousef56@hotmail.com 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sabriyousef56@hotmail.com***
mailto:sabriyousef56@hotmail.com***
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 منتصر ثروت عالء الدين محمدالشاعر:  -177

 )مصر(
ولد في مدينة فرشوط، محافظة قنا،  -13/2/1974تاريخ امليالد:  \دبي: منتصر ثروت القاض ياالسم األ 

 .جمهورية مصر العربية

عمل مهندسا في هيئة الطاقة  -.1999تخرج في قسم الهندسة النووية، كلية الهندسة، جامعة اإلسكندرية  -

 .2000الذرية املصرية منذ عام 

مساعد بعد حصوله على درجة املاجستير في الهندسة النووية واإلشعاعية عمل بنفس الهيئة بدرجة مدرس  -

 .2012عام 

 .2016الطبعة الثانية عام و  .2010القاهرة عام . صدرت له الطبعة األولى من ديوان )تشبثي بذراعي( -

 .2018صدر له الديوان الثاني )الشقراء والقلب الغريب( عام  -

شارك في العديد من األمسيات  .رية في الصحف واملجالت األدبيةتم نشر العديد من أعماله الشع -

 .واملهرجانات الشعرية في العديد من املدن املصرية

 :حصل على العديد من الجوائز في مجال الشعر العربي ومنها -

 .الجائزة األولى على مستوى جامعة اإلسكندرية *

 .الجائزة األولى على مستوى محافظة اإلسكندرية *

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/04/منتصر-ثروت.jpg
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 .لجائزة األولى على مستوى محافظة الجيزةا *

 .الجائزة األولى في مسابقة إبداعات املهندسين على مستوى مهندس ي جمهورية مصر العربية *

 .الجائزة الثالثة في مسابقة منتدى املثقف العربي على مستوى الوطن العربي *

التابعة لرابطة األدب اإلسالمي  2009 الجائزة التشجيعية في مسابقة القدس عاصمة الثقافة العربية لعام *

 .العاملية

 

*** 
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ّواراألديبة:  -178

ُ
 نجاة ن

 )تونس(
متخرجة من املعاهد العليا لتكوين   من والية مدنين / تونس،  أستاذة مدارس ابتدائية اصيلة مدينة بن قردان

 .  املعلمين

ة القصيرة  .و قصيد النثر والرواية  تكتب القص 

ة نصوصل  ة  ها عد  ة و شعري  ت وجرائدمنشورة بالص    قصصي 
 

ة ملجال ة و  فحات الثقافي  ة وعربي  ة تونسي  ورقي 

 .  املواقع اإللكترونية  على بعض

ة األولى  صدرت حديثا مجموعتهاأ  .بعنوان :" ُبقعة حلم" تونس  القصصي 

 . تحت املراجعة مخطوط رواية ومخطوط شعر  عندها

 

*** 
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 محجوب حامد آدمالشاعر والقاص:  -179

 )أرتيريا(
 -دبلوم معهد إعداد املعلمين  \. 1993الخرطوم .  -دبلوم معهد املواد التجارية  \1974مواليد مدينة كرن 

 . 1908 - 1995من عام   ريايرتباملدارس العربية في أ  واألرياف مدرس في عدد من املدن  عملت\1994  سمراأ

مشرف علي البرامج الثقافية بالتلفزيون . 2019 - 2009ري القسم العربي يرتالتلفزيون األ منتج ومقدم برامج ب

ول اإلعالمي لجائزة محمد سعيد املسؤ . ريا الحديثةيرترر بامللحق الثقافي بصحيفة أمح. القسم العربي -االرتري 

 فريقيلقرن األ لتراث والفلكلور بمنطقة امهتم بالبحث في ا. شاعر وقاص. ناود للقصة القصيرة

جائزة فن الخطابة باللغة العربية \2004جائزة الشعر املكتوب بالعربية في مهرجان الشباب االول  :حائز على

والدراسات األدبية والفنية في بعض   نشرت عدد من القصائد والقصص القصيرة. 2007ملهرجان ارتريا 

 أعمل كصحفي مستقلاالن مقيم بالقاهرة و  .  الدوريات واملواقع اإللكترونية

 القاهرة 2020صدر لي ديوان شعر بعنوان "أندلسية العينين" 

 .مجموعة قصصية \مجموعة شعرية ثانية: تحت الطبع

 

*** 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/04/محمد-محجوب.jpg
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 رندلى منصور الشاعرة والروائية:  -180

 )لبنان(
 

الجامعة   ية فيالدراسة الجامع أما .لبنان، سنوات الطفولة والتعليم االبتدائي 1976رندلى منصور من مواليد 

على   الياسوعية/ جامعة القديس يوسف في بيروت وكان مجال التخصص علم اإلجتماع وقد تم  الحصول 

دبلوم في علم اإلجتماع من كلية العلوم اإلنسانية ، حاصلة على ماجستير في إدارة املوارد البشرية، حالًيا طالبة 

رئيسة  \لى شهادة مدرب لحل  النزاعات بالطرق السلميةدكتوراه في إدارة املوارد البشرية. وتم  الحصول ع

عضو مؤسس  \عضو في منتدى انماء غرب عاليه .اللجنة الثقافية والتربوية في نادي الندوة الثقافي لسنوات

حائزة على عدة  \حالًيا عضو إداري في ملتقى األدب الوجيز. وإداري، وأمينة سر  املنتدى األدبي اللبناني، سابًقا

 .ز وشهادات تقدير عن بعض النصوص املشاركة في منتديات أدبية عربيةجوائ

 :األعمال األدبية*

ل ديوان شعري بعنوان "بال عنوان" سنة  -  2013اإلصدار األو 

 .  2015اإلصدار الثاني رواية بعنوان "حرية وراء القضبان" سنة  -

  2017اإلصدار الثالث ديوان شعري بعنوان "دوران" سنة  -

 لنشر اإللكترونيا 2020صدار الرابع، رواية بعنوان "معمودية شيطان" سنة اإل -
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 .اللمسات األخيرة لديوان جديد سيصدر قريًبا-

 :أعمال إعالمية *

على  Rindala Mansour معدة ومقدمة برنامج "بالهوى سوا"، برنامج أدبي وثقافي، إعداد وتقديم، على قناة-

 يوتيوب

 البساتين على راديو بستان العرب مباشر أسبوعًيامعدة ومقدمة برنامج صوت -

 معدة ومقدمة برنامج الفرصة األخيرة على صفحة الحضارة الكونية-

 قراءات شعرية لبعض قصائدي-

 حلقات متفرقة عن كورونا، وبعض األوضاع اإلجتماعية-

 .تم  ترجمة بعض القصائد من ديوان "بال عنوان" إلى اللغة اإلنكليزية

 .ة بعض القصائد من ديوان "دوران" إلى اللغة السريانيةتم  ترجم -

 

*** 
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 األديبة: رنا العسلي -181

 )سوريا(
 

شاركت في العديد من  كاتبة قصة وشعر ولي مؤلفات  \خريجة كلية التريبة اختصاص رياض أطفال

كرمت كأم كاتبة من فرع دمشق  \املهرجانات واألمسيات الشعرية واألدبية ولي مقابالت إذاعية وتلفزيونية

 التحاد الكتاب في سورية عن مجموع انجازاتي التي صدرت

 

  *إصداراتها:

 . على صوت نبضه\على شفاه الوجد \: بعنوان رسائل لم يقرأها آدمكتب نثرية

 . وعلى صوت نبضه  \سنين املخاض \مسكونة بك الروايات:

مهرجان همسة الدولي بمصر دورة الراحل فريد شوقي عام حاصلة على املركز الثاني في القصة القصيرة في 

  \2019فائزة بمسابقة النثر بمصر عام \ 2019 فائزة بقصة قصيرة في مسابقة اسكرايب عام  \2018

 \2020فائزة بالقصة القصيرة مع دار ابن النيل عام  \2020فائزة بالقصة القصيرة بمسابقة دار الحلم عام 

 مع ملتقى الحضارات باملركز األول مناصفةفائزة بالقصة القصيرة 

في لندن مع املجموعة العربية عن روايتي )سنين املخاض( و ) على  2020حاصلة على ذهبية أفضل روائية لعام 
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 (.صوت نبضه

فازت بقصة قصيرة  \في مصر في مؤتمر منهجية املرأة في بناء األوطان 2019حاصلة على لقب شخصية العام 

فازت بالقصة القصيرة مع  \2021محمد أنقار للمركز املتوسطي للدراسات واألبحاث عام  في املغرب دورة

 2020مبادرة ض حروف حرة عام 
***  
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 خليل األديبة: كوثر -182

 )سوريا(
د مدينة دمشق عام 

 
حاصلة على شهادة معهد إعداد مدر سين من دمشق قسم  1986االسم كوثر خليل تول

 2007وسيقية عام التربية امل

 :مؤلفات في املجال األدبي

حاب" األردن 2014الرواية األولى عام   بعنوان "رجل فوق الس 

شتهى" األردن 2016ديوان شعر عام 
ُ
 امل

ُ
ة  بعنوان "كرزي 

يد قبلة" 2019الكتاب الثالث نصوص نثرية عام   األردن. بعنوان "على الج 

ان شاركت املنشورات الثالثة على مدار األعوا م املنصرمة في معارض الكتاب العربي في كل  من املدن التالية: عم 

ة الجزائر وبيروت  القاهرة الشارقة جد 

 في مدينة برلين أملانيا منذ عام 
ً
ت في مجال 2015تقيم كوثر خليل حاليا ، درست اللغة األملانية وبعدها اختص 

 2021البصريات وتخر جت منه في شهر شباط عام 

 

*** 
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 لبنى ياسيناألديبة:   -183

 )سوريا(
 .هولندية\الجنسية: سورية \ :lubnayas@gmail.comاإليميل .كاتبة صحفية وروائية و تشكيلية سورية

 .م2005-2004مراسلة ملجلة حياة في سوريا  .2016عضو هيئة تحرير في مجلة ننار التي تصدر في السويد منذ 

 ..، وحتى إغالقها 2005عضو هيئة تحرير في مجلة حياة في السعودية.منذ 

عضو فخري في .عضو اتحاد الكتاب العرب مقرها في العراق .عضو اتحاد الكتاب العرب في سوريا:العضويات

 .جمعية الكاتبات املصريات

دبلوم في  .تربوي جامعة دمشقدبلوم عالي للتأهيل  .بكالوريوس علوم جامعة دمشق :الشهادات األكاديمية

 .دبلوم في الصحافة .الرسم والنحت في معهد أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة في دمشق

 .دبلوم لغة إنكليزية

فازت بالجائزة األولى للقصة القصيرة ألدب املهجر في مسابقة الهجرة في هولندا، والتي  :املشاركات الثقافية

ترجمت بعض أعمالها إلى الفرنسية واالنكليزية واألملانية، .2014دب املهاجر إلى جانب األدب الهولندي تقام لأل 

 .واالسبانية وااليطالية والبنغالية والهندية والكردية والبلغارية والروسية

mailto:lubnayas@gmail.com/
mailto:lubnayas@gmail.com/
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في اآلرت هاوس  2015معرض شخص ي  .في اآلرت هاوس خرونيجن 2016معرض شخص ي  :املعارض الفردية

في  2012معرض شخص ي  .للفنون في هولندا 4، في جالوري باند 2014معرض شخص ي . في هولندا بايوم

 .هولندا -ليواردن

 :اإلصدارات* 

 : مجموعة قصصية
َ
 .2020األردن.نساء األصفر: مجموعة نصوص شعرية .2020األردن .السماء تخون أيضا

. اي والشغف: مجموعة نصوص شعريةتراتيل الن .2014العراق .سبعة أزرار وعروتان: مجموعة قصصية

 على أقدام نازفة مجموعة قصصية.  2012لبنان. رواية -رجل املرايا املهشمة .2013العراق
ً
. 2011سوريا. سيرا

 .2011مقاالت ساخرة–شارب زوجتي  .2011سوريا. مجموعة قصصية-ثقب في صدري 

 .2008السعودية .عة قصصيةمجمو  -طقوس متوحشة. 2007السعودية. . مجموعة قصصية -أنثى في قفص

 .مجموعة قصصية -ضد التيار

 :إصدارات جماعية

املشاركة في مجموعة قصصية  .تراتيل لقلب البالد" مجموعة شعرية مع مجمةعة من شعراء املهجر"

املشاركة في مجموعة  \املشاركة في مجموعة قصصية بعنوان ) أسراب طينية( \ بعنوان)استفهامات خرساء(

  .املشاركة في كتاب القصة القصيرة جدا \)سديم االنتظار( قصصية بعنوان

 :تحت الطباعة

 مقاالت ساخرة –نزهة الدهشة مع كائنات تعاني النفشة 

***  
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 ابتسام بنت عبد الّرحمان الخميري األديبة:  -184

 )تونس(
 

ة عليمي: مرحلة أولى علوم قانو  \املهنة: أستاذة مدارس إبتدائي  العنوان البريدي: نهج الحسن  \نيةاملستوى الت 

عيد عدد ة -خزامة الغربية سوسة 12بن الس  ونسي  ة الت   : Khemiriibtissem71@outlook.fr. الجمهوري 

 العنوان اإللكتروني

ة ة قاص  الم بأملانيا/ \عضو باتحاد الكتاب التونسيين\و شاعرة و ناقدة ذرائعي  ة الس  الم بأكاديمي  سفيرة الس 

ح
 
ات فرع سوسة  \اد العام للمبدعين باملغرب عن تونسسفيرة االت رئيس رابطة الكاتبات التونسي 

ة للفنون و اإلبداع فرع سوسة منذ \13/08/2017 ابطة العربي   2017/ 22/12رئيسة الر 

البي صفاقس :الجوائز
 
ة القصيرة باملهرجان الط حكيم في \ 1993الجائزة الثانية في القص  جائزة لجنة الت 

 2002قلم املبدع بن عروسملتقى ال

ة بملتقى مساكن - ة القصيرة بسيدي علوان\2003جائزة القص  جائزة مهرجان مرآة  \2003جائزة القص 

ة القصيرة بسيدي بوزيد اشئين  \2002الوسط في القص  عر بمهرجان زمرة لألدباء الن 
 
جائزة  - \2002جائزة الش

ادرة باململكة ة الص  عودية أقالم واعدة باملجلة العربي   2003العربية الس 
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الم بأملانيا سنة  - ة الس  ة من أكاديمي  ولي سنة  \2018دكتوراه شرفي  ة من املجلس البرازيلي الد  دكتوراه شرفي 

2019 

 :اإلصدارات*

كين" مجموعة قصصية،القاهرة " -  2003غواية الس 

 2005ملنستير صلوات في هيكل الحياة" قرص مضغوط مجموعة شعرية صوتية مساهمة إذاعة ا" -

 . 2005خواطر مسافر" ديوان شعر " -

اكرة" القاهرة "-
 
 طبعة أولى و بتونس طبعة ثانية 2019ش يء من الذ

 2019ألفة القصيد" ديوان مشترك باملغرب "-

ة " - من" مجموعة قصصي   2019 تونسنقيق الز 

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

كتور أحمد "- ة في شعر الد  سق" دراسة تطبيقي 
 
ة إلى الن عري املعاصر من املوضوعي 

 
ص  الش ات الن  سيميائي 

كاترة   2019مفدي مع نخبة من الد 

 فتنة الخطاب الشعري اللبناني املعاصر عند ماجدة داغر مع نخبة من الدكاترة و النقاد بالعالم العربي "-

 ة، تونس.العاثي" رواية اجتماعي  "-

 . السعودية.صخب النوارس ديوان شعر مشترك مع شعراء عرب بمناسبة اليوم العالمي للشعر-

 .السعودية.حكايات النوارس مجموعة قصصية مع نخبة من الكتاب العرب -
 

*** 
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 ليندة كاملاألديبة:  -185

 )الجزائر(
أعمل مستشارة توجيه بإحدى  \فس التربوي التخصص الجامعي : ليسانس علم الن\البلد األصلي : الجزائر

عضو اتحاد كتاب الجزائر فرع والية  \التخصص األدبي : شاعرة وقاصة قصص قصيرة \مراكز التكوين املنهي

تحمل مدالية التميز لسنة  \تحمل وسام األكادمية للعطاء \عضو في شبكة اإلعالم والثقافة بوالية ميلة\ميلة

 ة القصيرة الدورة السادسةجائزة صالح هالل للقص \2012

  *اإلصدارات:

 2014.كتاب مشتركنطولوجيا األدب املعاصر أ \2013 . األردنديوان مشترك قبس من أرواحهم

صحو وي \مجموعة قصصية الجثة املشوهة \2014الجزائر سنة . نشر لي كتاب نثريات ويصحو الصبح أحينا-

 مصر .راوية زر االعتراف\العراق. ية املطاردون روا\الثقافة العربيية قسنطينة عاصمة \حيناالصبح 

 .صوت من شفاه املطر\مصر.تسابيح مهربة من جسد الذاكرة مجموعة نثرية \الغمريان رواية

مجموعة  \مجموعة قصصية تربوية لألطفال\مجموعة قصصية قصيرة جدا بعنوان هواجس: تنتظر الطبع

 ل املوت بقليلقب \نثىرواية لم أنجبتني أ\قصصية تأديبية لألطفال

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/05/inbound3124693851711373480.jpg
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 فيهويدا ناص :الشاعرة -186

 (بريطانيا - )لبنان
الجنسية:  \ :houeidanassif@hotmail.comعنوان البريد اإللكتروني\االسم الكامل: هويدا ناصيف

 بريطانية/ لبنانية

دبلوم اللغة  .كلية العلوم الجامعة اللبنانية ، بيروت  ،2004-2003ماجستير في علم األحياء  : التعليم

 .أدب الجامعة اللبنانية \2006/2007دبلوم اللغة العربية  .الجامعة اللبنانية -األدب  2003/2004الفرنسية 

جنة ل (.خدمة بي بي س ي العاملية )بي بي س ي العربية  شهادات لجنة دعم الصحفيين \ شهادة بي بي س ي العربية

 .JSC دعم الصحفيين

اللغة  ةمدرس.2012/2013 \2005/  2004علوم: كلية مدينة السدر لبنان  ةمدرس :خبرة في العمل

 \املمثلة الرسمية لالتحاد الدولي للمبدعين في لندن \مدرس دون بوسكو ومدرسة ماري دومينيك \الفرنسية

 لندنالعرب فرع   رئيسة مجلس االتحاد الدولي لالدباء والشعراء

 )حصلت على املركز االول في مسابقة القلم الواعد ) قصيدة ال تخرسوا دمعي :شاعرة غنائية-

ترجمت قصائدها الى اللغتان : االنكليزية \عضو في اتحاد كتاب مصر  \ممثلة اتحاد النساء العرب في لندن-

 والفرنسية

mailto:houeidanassif@hotmail.com/
mailto:houeidanassif@hotmail.com/
http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/05/هويدا-ناصيف.jpg
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ة   : االصدارات نثى أ\ أنا العاشقة\طفل لم يولد بعد \املطر عذابات \اشتهاءات أنثى\ لذيذ الغرام: دواوينست 

 .القصيد

 . حازت على جائزة التميز واإلبداع من الرابطة العربية لآلداب والثقافة / دولة فلسطين -

 . شكر وتقدير من وكالة نقطة ضوء االخبارية بالتعاون مع وزارة الثقافة العراقية  حازت على وسام-

يالشاعر الراحل   حازت على وسام- ومِّ
ُ
 لها من الرابطة املجهرية لالبداع املشرقي في   عبد األحد ق

ً
تكريما

 ......أملانيا

*** 
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 شينوار إبراهيم الشاعر والباحث:   -187

 أملانيا(–)العراق 
    

لُه أعماٌل مسرحية باللغة الكردية ، وكذلك في أدب األطفال .. ونقل مسرحية } شنكي وبنكي { من اللغة 

ملانية إلى اللغة الكردية .. يكتب باألملانية ، ية الى اللغة األملانية ، وقصة }مستو ومارتين{ من اللغة األلكردا

. الدماغ و الحركة عند ، وبحوث في مجال " املوتولوجي " والعربية ، والكردية ، ولُه دراسات ، ومحاضرات

اعماله اكثر   كتب عن .لفة عربية ، وكردية ، وأملانيةكما أن لُه منشورات عدة في مواقع ثقافية مخت \ االطفال

 ناقد عربي كوردي و املاني 50من 

 ... لغة 12وترجمت قصائدة الى اكثر من 

في ظل املاض ي مجموعة قصصية  \(  Schritte der Nacht  ) خطوات الليل :صدرت له باللغة األملانية* 

مسرحية لألطفال من تأليفه باللغة الكردية وقد )وبنكة شنكة \ (Im Schatten der Vergangenheit) وشعرية

 ) ترجمها املؤلف إلى اللغة األملانية

 ديكل أغا \مجموعة قصص لألطفال :إصدارات باللغة الكردية 

 نشيد الحياة \ التحقيق :مسرحيات* 
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العائدون من  \مهاجرحقيبة  :إصدارات باللغة العربية* .(من األملانية إلى الكردية) مارتين و مستو :ترجمة* 

 .. املوت

 

***  
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 أسماء على الزرعونياألديبة والكاتبة:  -188

 )اإلمارات(
شهادات في التدريب مدرب  \كلوريس تربية \م 1988)مكتبات (عام   دبلوم التأهيل التربوي  : املؤهالت العلمية

 معتمد

رابطة أديبات اإلمارات عضو  \16مارات ) نائبة الرئيس (ملدة إتحاد كتاب وأدباء اإل  :الجمعيات املنتسبة إليها

عضو مجلس الفكر  سفيرة املجلس اإلماراتي لكتب اليافعين \مللتقى الخليجي ئيسة األمانة العامةر   \مؤسس

 جمعية حماية اللغة \والحوار في مجلس األعلى لشؤون األسرة

عضو مؤسس  \ة في اتحاد الكتاب وأدباء اإلمارات. عضو مؤسس لنادي القصعضو اتحاد كتاب وأدباء العرب

 :مساهمات في منهج وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات \لنادي الشعر في إتحاد كتاب وأدباء اإلمارات

قصتان في منهج الرابع االبتدائي  \(قصتان في منهج األول االبتدائي )أحمد والسمكة ، العصفورة والوطن

 من موؤسسة زايد الخيرية  قصة سالمة ترجمت على طريقة لغة برايل )الصندوق األزرق(،

 (. م 1994همس الشواطئ )مجموعة قصصية عام  :*إصدارات

 (م 2000الشواطئ الفارغة )مجموعة قصصية عام  -

 )م 1996هذا املساء لنا ) مجموعة شعرية  -
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 )2002عالم احمد أمين املدني متوالية العزلة والحنين )دائرة الثقافة و اإل  -

 م دائرة الثقافة واإلعالم 2004الجسد الراحل رواية  -

 مجموعة شعرية دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة 2009بوح الحمام  -

 20010مجموعة قصصية   همس الشواطئ الفرغة -

 غاتم ترجمة الى سبع ل 2014م الطبعة الثانية  2011  شارع املحكام رواية دائرة الثقافة واإلعالم -

 ترجمة الى اللغة االنجليزية 2015  رواية - ال تقتلني مرتين

 م2020عفراء رواية -

 1994أحمد والسمكة ، العصفورة والوطن عام  إصدارات لألطفال : -

 1997م ، قصص وأشعار ألحبتنا الصغار  1996غابة السعادة عام  -

 اتم صادرة من إتحاد كتاب وأدباء اإلمار  2000عام   قصة سالمة -

 صادرة من إتحاد كتاب وأدباء اإلمارات  م 2004قصة حكيمة عام  -

 م وزارة الثقافة 2009مرزوق ومزنة  -

 م غرفة تجارة وصناعة عجمان 210   دانة والجدة -

 م وزارة اللثقافة واإلعالم2012حكاية هند  -

 م 2014حياة املغفور له الشيخ زايد لألطفال 

 : ولةأناشيد للمناسبات ملدارس الد

 م 1989م ، أمي يا لحنا لحياتي مدرسة النخيالت  1988سالما سالما يا إماراتنا مدرسة النخيالت   _

 أقبل العيد فمرحب بك يا يوم الوطن مدرسة الخنساء دبي -

 مرحب مرحب يا رمضان مدرسه رابعه العدوية بالشارقة -

 يا محطم األصنام يا محمد مدرسة النخيالت -

 ربي منطقة الشارقة الطبيةفمي فمي نعمة _

 أبوريت العيد أندية الفتيات بالشارقة_

 أنا في الصبح أصحى نشيطة مدرسة األندلس_
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 :أهم الجوائز*

 من دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة 1996حاصلة على جائزة الشرف عام  -

 النخيل في دولة اإلمارات جمعية أحياء التراث -

 م 2007جائزة املتطوع املثالي  -

 م معرض كتاب الشارقة 2009جائزة أفضل كتاب محلي في املجال األدبي  -

 م 2011جائزة الشيخة شمسة بنت هالل للنساء املبدعات  -

 م2021جائزة الهند للتميز االبداعي 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دليل آ فاق حرة للأدابء والكتاب العرب  الإصدار الرابع لعام  2022

318 
 

 
 نيران عبد الرازق العبيدي ألديبة:ا -189

 )العراق(

 

خريجة جامعة بغداد كلية القانون والسياسة قسم القانون  1959 نيران عبدالرزاق العبيدي مواليد بغداد

وخريحة الدورة الثانية عشر للمحققين العدليين ، املعهد القضائي العالي ، عملت باملحاكم العراقية في دهوك 

  لتحقيق واضح في كتاباتها وقصصها.وتدرجت من معاون قضائي الى محقق عدلي ويظهر اثر ا

  :صدر لها*

  .كتاب ) حديث تين الوزيرية ( \ 2015رواية اوراق شجرة الدفلى  \2014منعطف الصابونجية  رواية-

  2021رواية عند باب األزج \.وهو كتاب الكتروني .اضاءات نقدية بالرواية وبحوث نقدية-

املثقف  ولها بحوث ومقاالت كثيرة بالقانون واالدب والسياسة موزعة بموقع الناقد العراقي وكتابات ، وموقع

مقال نقدي وبحث ومجموع ما كتب عنها يعا دل الرواية واكثر  17العربي ، كتب برواية منعطف الصابونجية 

 .خرينالدكتور الناقد نجم عبدهللا وآ ،والناقد قاسم ماض ي وجمعة عبدهللامنهم الدكتور حسين سرمك 

 

*** 
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 عماد سالم: شاعر  والكاتبال -190

 )مصر(
 –مركز ههيا  –فى قرية العالقمة  1969ى وروائى مصرى ، ولد فى السادس من ديسمبر شاعر وكاتب مسرح -

 . محافظة الشرقية

ساهم فى الحركة الثقافية املصرية  .عمل فى مجال الطباعة والنشر. درس بكلية الحقوق جامعة القاهرة -

 . 2008فأسس جماعة النيل األدبية 

 . عضو املنتدى الثقافى املصرى . باءعضو جمعية األد . عضو اتحاد كتاب مصر -

 :أهم اإلصدارات**

 . () أديفايهودى فى شارع الغجر \كعابيش \أبو خشبة \ليزا  :الروايات*

مسرحية : فرحة \ مسرحية : عودة األميرة\ مسرحية : رقصة يناير\ مسرحية : إنسان مالك  :املسرح- 

مسرحية : فستان  .\مسرحية : عالم غريب\ .بيبتىمسرحية : جوز ح \عبدالراض ى: أحالم مسرحية \.الغلبان

  .مسرحية : ليالى\ .مسرحية : الرجل األحمر\ .مسرحية : مجانين فى خطر\ .مسرحية : ناشط سياس ى .\فرح

 . مركب أفكار. أسرار مريد. الحب فى ميدان التحرير .(غيطان الليل ) أغانى مصرية. تلغراف: الشعر*

االت نشرت فى أهم الصحف املصرية والعربية : الشروق ، اليوم السابع ، مقآخر محطة للوطن ) :الكتب*

 (.الفجر ،الوفد ،الديار ، السياسة الكويتية
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 . : فى ظالل األدب تحت الطبع*

ليزا ( عماد سالم .. قراءة في تاريخ الحركة اإلسالمية .. و  : (صدرت حول مؤلفاته العديد من الدراسات منها

 < القاعواقعية  العودة إلى

د .. ليزا ( عماد سالم .. الشخصية املصرية قبل الطوفان) . د / حسام عقل : رئيس ملتقى السرد العربى

مسرح عماد سالم . أستاذ الدراما ، ورئيس قسم اإلعالم بجامعتى دمياط والوادى الجديد: عبدالرحيم درويش

  كيرالكاتب والناقد املسرحى د / أمين ب... وعامله واملوش ى باألرق 

***  
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 إيمان مصطفى :الروائية -191

 )سوريا(
ة للعام   ١٩٨٢إيمان مصطفى ولدت في مدينة حلب السوري 

 .ذات األحداث الحقيقية مئة باملئة بعد تجارب قاسية مر ت بها مع عائلتها "موت األمنيات"كتبت رواية 

 ( زوجها وطفليها الصغيرين(

 فقط عانت فيها مع عائلتها آالم النزوح خالل الثورة السورية التي بد
ً
أت بعد والدة طفلها الثاني بإثني عشر يوما

 واللجوء ومرارها

ي"العمل القادم للكاتبة..رواية  م 
ُ
 "ثوب أ

 

*** 
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الشاعر واألديب: عبد اللطيف الجوهري  -192  

 )مصر(
الشرقية،   واللغات  العربية  اللغة  مقس  فى  باإلسكندرية  اآلداب  بكلية  وآدابها  العربية  اللغة  درس

عمل في حقل التربية، واشتغل باإلعالم والتعليم في مصر والبالد العربية، وتواصل  وتخرج في كلية التربية.

 مع اإلعالم املصري والعربي.

 ه:ل  صدر  وقد*

  ١٩٨٢  التربية  مةأز   فى  مقال\  ١٩٨٠  الرباعيات  وقصة  الخيام  عمر  \ ١٩٧٨  إسرائيل  مع  قضيتنا

  \ ١٩٨٤  القرآنى  النفس ى  الطب  رحاب  فى  هللا  رحمة\ ١٩٨٢  الرباعيات  ومسألة  الخيام  عمر

-  وصفاته  نآالقر   أسماء  \ ١٩٩٠  التوحيد  أمة  من  رجل \  ١٩٨٦  اإلسالمية  الوحدة  شاعر  إقبال  مع

 \٠  ١٩٩٦)ديوان(  نورس  تسابيح-٩  ١٩٩٥  

  فى  الدعاة  أعالم  من  ١٢  ١٩٩٦  اهتدى  الذى  النصرانى  الفتى  قصة  \ ١٩٩٦  معاصرة  الميةإس  قمم

 ١٤  م2٠٠٠  والجمال  والنهضة  للحق \ ١٩٩٨  أوروبا
ً
ديوان   الشمس،  تشرق   غدا

 (الكتاب  )هذا  ٢٠١١  جديد  من  تنهض  مصر\ ٢٠٠٥  األدب  منتدى

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/05/عبداللطيف-الجوهري.jpg
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الخلي  اإلعالم  وسائل  فى  واملبتهلين  املطربين  بعص  وأنشدها  لدينيةا  قصائده  بعض  لحنت  وقد  هذا

  األدبية  وأعماله  الديوان  صاحب  بمؤلفات واإلعالمية   والثقافية  األدبية  األوساط  احتفلت  وقد  جية

  .تكريمه  على  وحرصت

*** 
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 خيرة الساكت :الكاتبة -193

 )تونس(
تكتب القصة القصيرة منذ قرابة  \ة مدينة رأس الجبل ) والية بنزرت ( وهي أستاذة تعليم إبتدائيأصيل  تونسية

متحصلة على شهادة ختم الدروس . سنوات كما تكتب أيضا الرواية و لها نصوص شعرية لم تنشر بعد 5

 باملعاهد العليا لتكوين املعلمين

و قد تناولت عديد القضايا على غرار ، تونس 2020سنة " أصدرت مجموعة قصصية بعنوان " حبر ال ينضب

 العنصرية... العنف.. الوطن... املرأة... الحرية.... القضية الفلسطينية

 . و مجمل القضايا تسلط الضوء على الظلم و املعاناة اإلنسانية أينما كانت و محاولة إيجاد الحلول 

كون بأسره... هو دعوة للمحبة و الحياة معا هو نظرة أخرى مغايرة لوجود اإلنسان و لل  حبر ال ينضب""

في املعرض الوطني الكتاب التونس ي في دورته   الكتاب  أقيم حفل توقيع . فالحب هو شرط ضروري للحياة

 و في االذاعة الثقافية بتونس \Express fm كما تم تقديمه في اذاعة \الثانية بمدينة الثقافة بتونس

كما لديها مخطوط رواية جاهز في انتظار . و هو باكورة أعمال كاتبته \حظي حبر ال ينضب بإهتمام نقدي

 ... النشر

*** 
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 األديبةجميلة علوي حسن -194

 )البحرين(
 –حاصلة على بكالوريوس لغة عربية من جامعة البحرين . م1968 -8 -21البحرين  -من مواليد املنامة 

صلة ماجستير فلسفة تربية املوهوبين من حا \ودراسات عليا في التربية من جامعة القديس يوسف

عملت معلمة لغة عربية بمدارس مملكة البحرين االبتدائية  \الجامعة العاملية للعلوم اإلسالمية بلندن

عضو في املنظمة العاملية .عضو أسرة األدباء والكتاب في البحرين \(م2019 – 2002عام، من)17ملدة 

االهتمام بالكتابة في أدب الطفل من شعر : والدراسات العلمية االهتمامات)\ للخطابة ) التوست ماستر

واألبوذية بشكل عام وفي شتى   الكتابة بالشعر العمودي واألفقي والنثري والفصحى والعامي \وقصة

 .الكتابة ملسرح البشري ومسرح العرائس، واإلخراج املسرحي .املجاالت ولجميع املستويات

القيام حاليا بالدراسات العليا ) الدكتوراة( تخصص تربية دراسة  .ة للكباروالرواي  كتابة القصة القصيرة

 .بجامعة العاملية للعلوم اإلسالمية بلندن  املوهوبين

 : تحت عنوان سلسلة أناشيد الحياة ) لألطفال( التالية : صدرت لها األعمال الشعرية*

 أناشيد الطبيعة – 1

 أناشيد أحبتي – 2

 :لیهاالتي حصلت ع  الجوائز

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/05/جميلة-علوي.jpg
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 : وفازت بها في وزارة التربية والتعليم منها ،كتبت عدة أعمال مسرحية*

 مسرحية العطاء -1

 مسرحية بناء الكعبة -2

 :فازت بها في مسابقات وزارة التربية والتعليم :األناشيد لألطفال*

 نشيدة معلمتي -1

 أنشودة الحياة -2

امللتقى الشعري ) عبارة عن مشروع يتضمن  :والتعليم في مسابقات وزارة التربية فازت بهاالتي املسابقات 

 (.إنتاج مجموعات شعرية من كتابة التلميذات للحلقة الثانية

الديوان : م في دورته الثانية2019في جائزة الشارقة إلبداعات املرأة الخليجية للعام  اإلنتاج الشعري الفائز 

 (.الشعري )كشرنقة احتويني

الجد واالجتهاد )  \سامر والغيمة \قطرة الندى :صة أنشادية املطبوعةوق القصص القصيرة لألطفال

 (.قصة ممسرحة إنشادية

 التي تحت الطباعة هي: مسيرة حياة غيمة املسرحيات الشعرية لألطفال

 عذاب امرأة  للكبار الغير مطبوعة : القصص القصيرة

 خيوط الزمن   : الغير مطبوعة  الرواية

 : للتواصل مع جميلة علوي 

Email Address     

 ja1mela@hotmail.com \  or\ jameelaalawi@icloud.com    

*** 
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 ماجدة عبد الكريم عبودي نبعةاألديبة:  -195

 (األردن)
 بكالوريوس لغة عربية

 ودبلوم محاسبة

 معلمة لغة عربية عضو في ملتقى إبداعات أدبية

 :مؤلفات

 )على رصيف الحياة) نصوص نثرية

 (ترك ورقي) توسكاكتاب مش

 قيد اإلصدار \رسائل ضائعة في البريد \وكتاب مشترك

 مشاركة في عدة ندوات أدبية

 

*** 
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 غربة محمد حسين الشاعرة:  -196

 (العراق)
 كورديه \بالتحديد من شمال العراق

 : صدر لها

 القاهرة( )رهن التحقيق االول : ديوان شعر

 ة. وعضو في أكثر من رابطة عبر اإلنترنتلها مساهمات في مواقع إلكترونية عديد

فكان ذلك   فقد شجعني اخوتي أن انشر بأسمي  كنت انشر بأسم مستعار )ماري انطوانيت( ملدة ثالث سنوات

 ٢٠٢٠بعد أن رأى ديواني النور في نهاية عام 

 

*** 
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 األديبة خلود أنيس ابراهيم -197

 )سوريا(
 املهنة : مهندسة زراعية

 محافظة الالذقية -جمهورية العربية السورية البلد : ال

 

 *اإلنتاج محاولتين روائيتين:

-)
ً
 .  األولى مطبوعة بعنوان )قلبي ما زال حيا

ا ) العنوان قابل للتبديل(.  الرواية الثانية قيد اإلنجاز و هي بعنوان -  ماري 

 أماكن النشر: في الجمهورية العربية السورية

*** 

 

 

 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/11/خلود-أنيس.jpg
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 هايل الصباغ ءسنا :واإلعالمّية الشاعرة -198

 )سوريا(
عملت في حقل التعليم في مدارس وزارة التربية و املدارس الخاصة مدة ..2005خريجة املعهد التقاني الهندس ي *

املسؤولة \عضو إتحاد الصحفيين في سورية \عضو اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين..خمس سنوات

 رئيسة املكتب الصحفي في ثقافة ريف دمشق..قاإلعالمية في مديرية ثقافة دمش
ً
 وحاليا

  :في رصيدها األدبي*

 "مجموعة قصصية بعنوان "إلى آدم فقط-

 "ديوان شعر بعنوان "لبوة الحرف-

 "ديوان قيد الطباعة بعنوان "شظايا أنثى و وطن -

 ":مجموعة قصصية بعنوان "قصاصات أنثى*قيد التحضير

 حاصلة على عدة جوائز: *

 2005ة اتحاد الكتاب العرب في مسابقة القصة القصيرة جائز -

 2008جائزة مهرجان ربيع األدب الرابع -

 2008جائزة مهرجان رابطة الخريجين الجامعيين في حمص -

 2010جائزة امللتقى الثامن للقصة القصيرة في حلب -

***  
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 199-الشاعرة: منار السماك

 (البحرين)
عضو سابق في لجنة املراة والطفل \اشطة في حقوق املرأة البحرينية والعربيةشاعرة وقاصة بحرينية نقابية ن

 باالتحاد العام لنقابات عمال البحرين

عضو بمنسقي ملتقى القصة القصيرة بأسرة \عضو في املنبر التقدمي\عضو بمركز عبد الرحمن كانو الثقافي

 األدباء والكتاب

اشطة نسوية واجتماعية شاركة في عدد من الورش والدورات ن \االهتمامات : كتابة وقراءة الشعر والقصة

  واملؤتمرات املتخصصة في عدت

 شاركت في عدد من االمسيات الشعرية واالدبية واالجتماعية

 :إنتاجي في مجال القصة والشعر اصدران*

 (في الشعر إصدار واحد بعنوان  )إليك أكتب-

عىاما في القصة فإصدار واحد فقط بعنوان )سم األف ) 

 نشرة لي في بعض الصحف البحرينية والخليجية والعربية. بعض من االشعار والقصص ومقاالت قصيرة

*** 
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 الكاتب والباحث: د. رديف املقداد -200

 )سوريا(
 

 1976-4-24مواليد  –بصرى الشام  –سوريا  \رديف يوسف املقداد

ماجستير في علوم القرآن \منيسوتا االمريكيةالجامعة اإلسالمية والية  –دكتوراه في علوم القرآن الكريم 

معهد الفتح -إجازة في الدراسات اإلسالمية والعربية\اإلسالمية والية منيسوتا االمريكية الجامعة-الكريم

 مدرب ومحاضر في التطوير الشخص ي واملؤسس ي. \إمام وخطيب ومدرس ديني  \اإلسالمي دمشق

 *املؤلفات واألبحاث:

  :مية في مدينة بصرى الشامالحضارة اإلسال كتاب 

  غاثيكتاب: استراتيجيات العمل الخيري واإل 

  :دور املنبر في توحيد جهود العاملين في الثورةكتاب 

  :أثر اللغة العربية في أحكام القرآن الكريمكتاب 

 بحث التكرار في القرآن الكريم 

 بحث حروف املعاني في القرآن الكريم 

 األعمال القلبية في القرآن الكريم-لكريمبحث التكامل املعرفي في القرآن ا 

 بحث أساليب القرآن الكريم في تنمية التفكير من خالل سورة الغاشية 

*** 
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الرحيم بسم هللا الرحمن          

              الخاتمة

وشمل  ،ومنة منه  تم انجاز اإلصدار  الرابع من دليل آفاق حرة  لألدباء والكتاب  العرب بفضل من هللا 

ملئتي أديب وأديبة من  مختلف  بلدان الوطن العربي وبعض األدباء  دار الرابع على مئتي سيرة ذاتيةصاال 

أديب وأديبة مد يد املساعدة النجاز هذا  الشكر والعرفان لكل وهنا ال بد من ،الناطقين بالعربية

  . االصدار

 للروائي العربي السوري يل والعرفانال بد هنا من وقفة موقع آفاق حرة للثقافة ليزجي الشكر الجز كما  

والتنسيق والصف ليرى هذا في اإلعداد  املوقع لم بذل من جهد رريمدير تح  "املقداد محمد فتحي"

  . سماء  ملعت في سماء األدبأا  بنً زي  اإلصدار النور ُم 

جعا للباحثين من ليكون مر  ،عداد النجاز هذا الدليلللجهد املبذول من فريق اإل  شارةوهنا ال بد من اال  

ا تاًح سيكون ُم  ؛صداراتإمن  سبقهوما  ،الصدار... علما بأن هذا العربيمختلف أقطار الوطن ا

  . ة ملن شاء  بطباعتهللطباعة الورقي  

ه األربعة ... ال يبغي  عداد الذي عمل  ملا يزيد عن عام ونصف في جمع  هذا الدليل باصداراتوفريق اإل  

 إمن ذلك 
 

الذي يعرف بهم  ،واصل بين األدباء  والكتاب العرب من خالل هذا الدليلالتجسور    مد  ال

 ِّ
  . وبمنجزهم  اإلبداعي 

 ومن هنا  يكرر فريق اإل   
ُ
والكاتب  "،محمد فتحي املقداد"وري ن من الروائي العربي السُّ كوَّ عداد امل

وبهذا    ،لكتاب العرببالشكر الجزيل  لكل  من تعاون معه  من األدباء وا "محمد حسين الصوالحة"

ومن مختلف األقطار  ،وكتاب وشعراء الوطن العربي ،قد جمع  العديد من أدباء  ،عداديكون فريق  اإل 

وعلى أمل أن  نلتقي  باالصدار  األخير نكون بهذا اإلصدار  قد جمعنا  ثمانماية سيرة أدبية   ة،العربي

 .                          لثمانماية أديب وأديبة

ان                                                                         2022 \2\15األردن ـــــــــــــا  –عم 

 

 مدير عام موقع آفاق حرة –محمد حسين الصوالحة                           
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 180   لبنان      رندلي منصور  -301

 181   سوريا      رنا العسلي -303
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 182   سوريا      كوثر خليل -305

 183   سوريا      نى ياسينلب -306

 184   تونس   ابتسام بنت عبد الرحمان الخميري  -308

 185   الجزائر      ليندة كامل -310

 186  بريطانيا -لبنان      ناصيف هويدا -311

 187  أملانيا -العراق     شينوار  إبراهيم -313

 188   اإلمارات     الزرعوني أسماء علي -315

 189   العراق    الرزاق العبيدي  نيران عبد -318

 190   مصر      سالم عماد -319

 191   سوريا     إيمان مصطفى -321

 192   مصر    عبد اللطيف الجوهري  -422

 193   تونس      خيرة الساكت -324

 194   البحرين     جميلة علوي حسن -325

 195   األردن   ماجدة عبد الكريم عبودي نبعة -327

 196   العراق     غربة محمد حسين  -328

 197   سوريا     خلود أنيس إبراهيم -329

 198   سوريا     سناء هايل الصباغ -330

 199   البحرين      منار السماك -331

 200   سوريا     رديف يوسف املقداد -332

ــ      الخاتمة -333 ــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــ   ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 م بعون هللا وتوفيقهت                                                                 
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