
 

 

 
 

 

(. الكتاب ُملك لصحيفة sakkal( مةيل الخط )14(. حجم الخط )25,5×17,5الكتاب جاهز لإلعداد الطباعي قياس)

  والطباعةأالنسخ  خاّصة آفاق حرة صاحبة االمتياز، ال يجوز للمواقع اإللكترونية
ّ

  م  إداته أو النشر إال
ّ
 ا. إذن  خط
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 دليل آفاق حرة لألدباء والكتاب العرب

 اإلصدار الثالث

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (rafy2bos@yahoo.comللتواصل ) –واإلخراج  الطباعي: الروائ  محمد فتحي املقداد  *التنسيق

 وتنسيقها وإعدادها للطباعة. استعداد تام لخدمات )ما قبل الطباعة( ملراجعة وتدقيق الكتب

 المملكة األردنية الهاشميّة
 رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(3649\7\2021)  

928.1 

 
 الصوالحة، محمد حسين يوسف

 
 –محمد حسين يوسف الصوالحة  \تّاب العربدليل آفاق حرة لألدباء والك  

2021عمان: المؤلف،   
.2021\7\3649ر.ا.:   

\السيرة الذاتية\التراجم \األدباء العرب\الواصفات:  
 

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنّفه وال يعبر هذا 
 المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطتية أو أية جهة حكومية أخرى. 

mailto:rafy2bos@yahoo.com
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 املقدمة

 
" إجهود دليل آفاق حرة للكتاب واألدباء العرب، تّم لنا اإلصدات الاال( م  "إحمد هللا وتوفيقه   

ة م  سير األدإاء حاياة استغرقت مّنا الوقت والجهود الحاياة، خالل التحضير لجمع املاّدة األساسيّ 

  م  مختلف دول العالم، وعلى أساس أّ  
 
 .ب إالعربّية فهو عربّ  م وكت  كّل م  تكل

ينا م  خالل عملنا توثيق سير مم  استطعنا الوصول إليه م  الكتاب واألدإاء، وعلى األخّص    
ّ
توخ

 الُجدد، فهي فرصة ليكونوا في هذا الّسفر التوثيق .

ا م  التأتيخ للحركة الاقافّية العربية خالل هذه الفترة الزمنية، وكا  لنا أ  وهذا العمل يعتبر جزء    

قنا لامانمئة 
ّ
فنا وهو األخير، نكو  قد وث

ّ
وضعنا في كّل إصدات مئتْي اسم، وعند اإلصدات الّرابع توق

 اسم، وهو عمٌل موسوعّي ضخم، ظهر للعل  إذمكانّيات بسيطة.

، وبالتعاو  مع ة اإللكترونّ  تحت تصرفنا موقع وصحيفة آفاق حرّ تالكنا و ْم م  حس   الحظ، ا      

الصديق والشاعر "محمد حسي  الصوالحة". جاء هذا الدليل على صوتته املنجزة، كما هو إي  أيدي 

 وا   القّراء والباحاي  والّداتسي .
ّ
 إلينا. حسب ُوتودها الزمنيّ  في الّدليل ري  الس   طريقة ترتيب باعنا ت

ة ا    
ّ
 لذ

 
 إلنجاز أ
ْ
عوبات، وتجاوز التحّديات التي واجهتنا أثناء العمل. إحمد هللا تنا الكاير م  الص  س  ن

كا   لإلصرات واملتابعة لبلوغ الهدف، يحدونا على الدوام ب ّمة عزيمة للمتابعة. هذا عملنا إي  أيديكم 

 أو خطأ فم  أنفسنا، وليس هناك م  
 

ا فم  هللا، وما كا  زلال عمل ُمتكامل وعلى أتّم وجه، فما صواإ 

أإد  ال يوجد، وم  ال يعمل ال يخطئ، عملنا وأخطأنا أفضل مئة مرة. م  أ  نبقى متمترسيي  خلف 

نا سننجح ولو ُجزئ
ّ
ا أن ا. ادعوا لنا إظاهر الغيب أوهامنا ُمت ّيبي  م  خوض غمات العمل. ونعلم ُمسبق  يًّ

 االحترام.والتقدير و  لوا فائق الوّد  وتقب   تنا. أحبّ 

 محمد فتحي املقداد                                                                                                              

 مقيم في األردني سوري  روائ                                                                                                                  

 

 عّما  –األتد  

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

 )العراق(

 سعيد األجود صباح محس  كاظم

 ،قيي ، عضو إتحاد املؤتخي  الدوليونقاإة الصحفيي  العرا عضو إتحاد األدإاء والكتاب العراقيي  ،

عة الحسينية إلند ، وموسوعة تجاالت الشيعة في إيروت للسيد عبد هللا شرف وعضو في املوسو 

الدي  لبنا  ،وتدت سيرت  العلمية في اليوكبيديا العاملية.وأدخلت بعضوية إتحاد املؤتخي  

علي لعيبي وموسوعة النقد والتشكيل علي جاإر .وموسوعات -الدولي.وموسوعة ماقفو  عرب د

 نترنت العراقيي  إكلوتيوس تأتيخأخرى .عضوإتحاد كتاب اال 

..منحت شهادت  للدكتوتاه الفخرية م  أوزبكستا  .. ومصر ..حاليا  1984- 1985جامعة بغداد -

 ..أدتس إالجامعة اإلسالمية إلبنا 

 :ملؤلفات الصادرها

 .ع  العتبه العباسيه املقدسه 2009اإلمام علي)عليه السالم(نمونج اإلنسانيه -1

 .2009 1ج دتاسات نقديه-قافه العراقيه فناتات في الا-2

 - 2010-ُمقام االمام علي في ني قات -3

 .2011-بغداد  -االعالم واالمل املوعود-4

 .2012-دمشق الكتاب الاان -دتاسات نقديه -فناتات في الاقافه العراقيه-5

 (.لكتاب )اإل عالم واالمل املوعود صدوت طبعة جديدة. مزيدة-6

 ة.نج اإلنسانية الطبعة الاانينمو  -عليه السالم- كتاب اإلمام علي-7

 .العالمة التراثية في األزياء السومرية تموز وخبايا .صدت إمناسبة بغداد عاصمة الاقافة.8

 . مزيدة.4اإلعالم واألمل املوعود ط.9

 .2016 -فاطمة الزهراء واملرأة املعاصرة  -10
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 . 2016-تاهب إني هاشم وسجو  الطغاة  -11

 2016فة اإلنتظات والتمهيد للظهوت املهدوي فلس-12

 ..2018 -دات املجتبى –الرمز واملسرح -13

مؤلفات تنتظر  6لدي  الجزء الاال(-فناتات في الاقافة العراقية والعربية دتاسات نقدية  -14

...شاتكت ب ٣٥كتبت   الطبع.....
 
 صدتت إمعظم العواصم العربية ..منحت شهادت   58مقدمة

 
كتاإا

شخصية  100ضم  أفضل  2019كتوتاه الفخرية واآل  أكمل الدتاسات إلبنا  ..وقد أخترت في للد

 . عربية م  الدكتوت محمد كمال إمصر . القاهرة إاتيس

*** 
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 األديب عاطف علي الفّراية

 
ّ
 ()األردن

  

وس لغة عربّية م  جامعة إكالوتي 1964مكا  وتاتيخ الوالدة: الكرك/ األتد   -عاطف علي الفّراية

 1992إيروت العربّية عام 

شر*
ّ
 واإلصداتات الن

قافة األتدنّية 1993حنجرة غير مستعاتة: ديوا  شعر -
ّ
 .منشوتات وزاتة الا

اتقة عام-
ّ
قافة واإلعالم في الش

ّ
 كوكب الوهم: منشوتات دائرة الا

قافة / األتد  -
ّ
 .2007الّسقف )ثالث مسرحّيات( منشوتات وزاتة الا

 .2008عندما إكت الجمال: )مسرحّية( إيروت -

 .2009حاالت الّراعي ) شعر( األتد  -

 .2013األتد   أنثى الفواكه الغامضة )ثالث مجموعات شعرّية(-

ا م  املقاالت في صحف ووكاالت أنباء إليكترونّية متعّددة تفوق ال -  .مقال 300نشر عدد 

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

 (.لعامي  ونصف

 خبرات عملّية

ى م  خالل عمله تدقيق -
ّ
اتقة، تول

ّ
ا في مركز البحوث والّدتاسات في شرطة الش قا لغويًّ

ّ
عمل مدق

مة
ّ
رطّ  )فصلّية علمّية محك

ّ
 .(دوتّية الفكر الش

ا لإللقاء الّتعبيرّي في الكاير م  ا- عرّية والّناطقة إالعربّية الفصحىعمل مدّتب 
ّ
 .ملسرحّيات الش

ا( في العديد م  املسـرحّيات والبروفات املسـرحّية الّناطقة إاللغة - ا مباشر  ا )سمعيًّ ا لغويًّ عمل تقيب 

 .العربّية الفصحى
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ا( في بعض املسلسالت الّتاتيخّية والّدينّية- ا مباشر  ا )سمعيًّ ا لغويًّ  .عمل تقيب 

 .والّدكتوتاه في اإلماتات ح وتدقيق وإعادة صياغة عدد م  تسائل املاجستير عمل في تصحي-

اتقة املسـرحّية )األّيام( الّدوتة الحادية عشرة -
ّ
شـرة اليومّية ملهرجا  أّيام الش

ّ
ا في الن  .2001عمل محّرت 

شكيل( -
ّ
اتقة الّدولّي الخامس )الت

ّ
ا لنشرة إينالي الش  .2001عمل محّرت 

ا- ق 
ّ
ا في صحيفة العالم / على نظام اإلضافّي / فترات مختلفة عمل مدق  .لغويًّ

  :العضوّية

حاد العام لألدإاء والكّتاب العرب-
ّ
حاد الكّتاب واألدإاء /اإلماتات .عضو االت

ّ
عضو تاإطة  .عضو ات

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

ّ
عضو معجم الباإطي  للش

اتقة الوطنيّ .ي املعاصر 
ّ
 عضو مسرح الش

 الجوائز

اتقة لإلإداع العربّ  -
ّ
 (.ع  مسرحّيته )كوكب الوهم -الّدوتة الّرابعة  -فاز إجائزة الش

ع   2003فاز إجائزة جمعّية املسـرحّيي  في دولة اإلماتات العربّية املّتحدة للّتأليف املسرحّي عام -

 (.مسرحّيته )أشباه وطاولة

 .2007اجي نعما  العاملّية لإلإداع( عام فاز إجائزة )ن-

ماُل - ه )عندما إكْت الج   (.تنويُه لجنة  جمعّية  املسـرحّيي  في دولة اإلماتات العربّية املّتحدة إمسـرحّيت 

 عْ  عزيزة -
ُ
قافة  عْ  مسـرحّيته )البح(

ّ
 عْ  هيئة  الفجيرة  للا

ُ
 الّصادتة

ُ
فاز إجائزة املنودتاما الّدولّية

ه إأسبوعي  2013التي حازت على الجائزة األولى في أيلول / سبتمبر سليما (   (.)قبل  تحيل 

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

املشايخ قد تقّدمت ب ا وتتكّفل إدفع قيمت ا املادّية(، وكانت تحت مسمى )جائزة عاطف الفّراية 

بعنوا  )جائزة عاطف الفّراية  -إذن  هللا تعالى  - لألدب املسرحي( وستكو  اإتداء م  هذا العام 

عر
ّ
 .(للش

 

*** 
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 الدكتور عبد الرحيم عزام مراشدةاألستاذ 

 )األردن(

ـــم : آ.د.عبد الرحيم عزام مراشدة ـــ ــ الجنسية :  .5/12/1955  مكا  وتاتيخ امليالد : ســــوم/إتبـــــــــــد .االسـ

عميد البح( العلمي والدتاسات العليا في جامعة عجلو  الوطنية األتد  اآل  وأشغل ( .أتدنـــــ 

 
 
 )منصب عميد لكلية األداب غير مرة في غير جامعة ساإقا

 :املؤهالت العلمية*

وائــــ  / موضوع الرسـالة : )الفضاء الر  -(جامعة اليرموك /األتد   2001  دكتوتاة أدب ونقد عام )

 .  (نمانج م  الرواية في األتد 

 م  عام  *
 
 م   2001عملت أستانا مساعدا اعتباتا

 
 اعتباتا

 
في جامعة جرش ، وأستانا مشاتكا

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

 .جامعة جداتا في االتد 

،  2011تى ن اية عام 2010عربية وآداب ا لسنتي  متتاليتي  م  إداية عام عملت تئيسا لقسم اللغةال *

 .جامعة جداتا/األتد  – 2014إداية  -2013وأعمل منذ اواسط عام 

 للبح( العلمي منذ مطلع عام  -*
 
 .2014ولن اية عام  1014عملت عميدا

 لكلية اآلداب واللغات في جامعة جداتا، حتى ن اية الفص  *
 
 .2016ل املاض ي م  عام عمل عميدا

 :الخبرات اإلداتية واملعرفية خاتج الدوام الرسمي*

 ./ وزاتة الاقافة1996( - 1994عملت مديرا لبيت عرات الاقافي )  -1

 لدوتتي  متتاليتي  وعضوا مؤسسا له ومازلت ناشطا فيه  -2
 
 .عملت تئيسا مللتقـــــى أتبد الاقافي ساإقا

لنقاد األتدنيي  ، وعضو اتحاد الكتاب العرب أتدنيي  وعضو تاإطة أشغل منصب نائب جمعية ا -3

 .الكتاب األتدنيي 

 للسر في تاإطة الكتاب فرع إتبد في دوتة ساإقة -4
 
 .عملت أمينا
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 :املؤلفات املنشورة*

 :في مجال الشعر

 (. 1986لسع السناإل صدت ع  مكتبة كتان  /إتبد عام )  -

( . وقد كتب عن ا  2002)  ية ، صدت ع  أمانة عما  عامكتاب األشياء والصمت /مجموعة شعر  -

 .دتاسات متعددة وم  الدتاسات عليه أإحاث محكمة. ومجموعتا  تحت الطبع 

 . 2016كتاب التفاصيل واألحوال/ نصوص كونية  -

 . 2016كتاب الوجد والوتد ن اية عام  -

 :الرواية 

( وكتب عن ا كذلك دتاسات مختلفة 1999) عام  تواية صدتت ع  مكتبة كتان  /  الرحلة الاانية()-

 .ومن ا إح( محكم صدت في مجلة عالمات املغربية 

 :كتب في مجال النقد

 .( و إدعم م  وزاتة الاقافة األتدنية 1994أدونيس والتراث النقدي صدت عام ) -

  منشوتات وزاتة الاقافة األتدنية وصدت ضم2002الفضاء الروائ  /الرواية في األتد  أنمونجا -

 .سلسلة كتاب الشهر

 .   األتد ( 2007صدت عام )   منازل النص / خالد الكرك  ناقدا وأديبا -

 .2011قصيدة النثر في ن ر الشعر العرب  مشترك مع أ.د حفناوي بعلي ، عام  -

تحرير وتحكيم /وقائع املؤتمر الاان  في  –وقائع مؤتمر  سؤال الن ضة في الفكر واألدب والاقافة  -

 .، وكا  إاالشتراك مع أ.د محمد صالح الشنط  جامعة جداتا

 .2011/2012الخطاب السردي والشعرالعرب  ، األتد  ،   -

 . 1997إدعم م  وزاتة الاقافة عام  جمع وتحرير -شفيق اتشيدات حياته وفكره الاقافي -

 العراق،  2014 –الرواية واملستقبل والنص املوازي  -

 .2019. أستراليا. تمايالت التفاصيل في الرواية العربية   -

 .2020تماالت قصيدة الهايكو في الشعر العرب . عما .  -

ء في املواد األساسية، مال ف  الكتاإة 
ْ
إضافة لكتب تعليمية إوصفها مقرتات للجامعة مشترك مع زمال

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

*** 
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 الشاعرة أمل خلف هللا املخلف

 )لبنان(

 ..صل سوتيألبنانية م   ..املؤهل..أدب عرب ..هللا املخلف  أمل خلف

 كاتبة شعر ونثر

 ومقاالت

 عضو في اللقاء الاقافي

 

 عمال املببوعةاأل *

 ..نثر .حياكة السني 2019صدت في  -

 ....شعر.الحب العذتي 2020في  -

 شاهلل  إ.شعر صافي القلب..2021في  -

*** 
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 حجي األديب هاني ال

 )السعودية(

عمل محرتا ثقافيا في عدد م  الصحف  -عضو مجلس إداتة نادي الرياض األدب  -قاص وإعالم 

 أشرف على القسم الاقافي إصحيفة األقتصادية - املدينة -الجزيرة-الوط -اليوم-السعودية

 قوافل سكرتير تحرير مجلة -مجلة املشهد الاقافي -أشرف على القسم االقتصادي إمجلة اليمامة

 ساإقا

 صل على املركز الاان  لجائزة تاشد إ  حميد عجما  إاإلماتاتح -

 شاتك في العديد م  املهرجانات والفعاليات والندوات داخل وخاتج اململكة -

 

 صدر له ثالث مجموعات قصصية: 

 ليلة خروج املنتظر -

 سيد واوي  -

 نساء خشبيات -

 حاضرو  تغم غياب م -

 :وله تحت الببع*

 نصوص نثرية  -

 املعاجم التي شاتكت في ا -

 قاموس األدإاء السعوديي  الصادت ع  داتة امللك عبد العزيز -

 انطلوجيا القصة القصيرة إاللغة اإلنجليزية للدكتوت عبدهللا الطيب -

 مرايا القص -

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/هاني-الحجي.jpg
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 سعيد العريبي -لكاتبا

 )ليبيا(
ة األدإاء والكتاب.. نشر أعماله عضـو إراإط. 1957سعيد مفتاح العريبي .. م  مواليد إنغازي سنة : 

األدإية والتاتيخية.. في العديد م  الصحف واملجالت املحلية العربية.. عمل لفترة م  الوقت إمجلة 

الاقافة العربية محرتا ومصححا... ثم أمينا لالتصال الاقافي.. وعمل كذلك تئيس تحرير ملجلة تأس 

 .صنيع النفط والغازنوف.. التي كانت تصدتها شركة تأس النوف لتأل ا

.. والتحق إالدتاسات 1983تحصل على ليسانس آداب/ لغـة عربية، م  جامعة قاتيونس/ عام : -

 .العليا إنفس الجامعة

 (.بعد تخرجه في الجامعة أعد وقدم لإلناعة الليبية املسموعة إرنامج : )مداتج النوت -

يا خولنه إموجبه : القيام إكل ما يتعلق .. منحه األديب الصادق الني وم توكيال قانون1984عام : -

إجمع الدتاسات واملقاالت، التي سبق نشرها إالصحف واملجالت العربية الليبية، منذ أواخر 

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

ابع ودوت النشر في ليبيا، والحصول على إاملقاالت والدتاسات املذكوتة، ونلك ع  طريق املط

التراخيص الالزمة لذلك، وتمايله إالخصوص أمام الجهات املختصة، وقبض مستحقاته املتأتية ع  

 .نلك.. وإجماال خوله : عمل كل ما يراه، إلن اء نلك األمر، وموافقا على كل ما يجريه ب ذا الخصوص

العليا إقسم اللغة العربية م  منهج مشبوه..  عاتض وبشدة ما كا  يدتس على طالب الدتاسات-

يدعو إلى اعتماد اللهجة العامية وكتاإت ـا إالحرف الالتيني.. وكتب أول مقاالته ع  نلك املنهج 

ونشرها إصحيفة قاتيونس.. تحت عنوا  : )م  ينقذ العربية م  قسم اللغة العربية(.. ثم مقالة 

)العربية في بعدها العالمي( ثم مقالة ثالاة بعنوا  :) أفكات ثانية إمجلة الاقافة العربية بعنوا  : 

مشبوهة في مناهج مزوتة(.. ثم عرض على حلقات نقده لكتاب مدتس املادة )حيوات العرب( 

إصحيفة الزحف األخضر.. تحت عنوا  : )حيوات العرب ال ينصف العرب( ونشر من ا خمس 

 .واملتاعب حلقات.. األمر الذي سبب له الكاير م  املشاكل

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/سعيد-العريبي.jpg
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فاضطر إلى مغادتة جامعة قاتيونس.. والذهاب إلى جامعة طراإلس إلكمال دتاسته.. وهناك استقبل -

استقباال حسنا م  قبل الدكتوت عبد هللا الهون  يرحمه هللا تعالى.. الذي خيره إالشعبة التي يريد.. 

 .فاختات االلتحاق بشعبة الدتاسات اإلسالمية

م إتقدير عام )جيد جدا( في نفس الجامعة.. وسجل 1985سات العليا عام تحصل على دإلوم الدتا-

تسالته للماجستير تحت عنوا  : )منهجية التواز  اإلسالم ( إذشراف الدكتوت محمد إالحاج ، 

 .والدكتوت علي فهمي اخشيم

ادنا إرؤية منعت له أتبعة كتب م  النشر إإا  النظام الساإق وهي : )الطريق إلى عمر املختات( و )جه-

 .(وطنية موثقة( و )مملكة الحيوا  : كتاإة معاصرة لقصص الحيوا ( و )سناإل القلم

 م  أعمال الكاتب

 :صدرت لـه الكتب التالية*

 .أبعاد نقدية : في اللغة واألدب والتاتيخ ، ع  مجلس الاقافة العام*

 .مجرد حلم وحكايات أخرى، ع  مجلة املؤتمر*

 .مترجمة ، ع  مجلس الاقافة العام املرآة : قصص ومسرحيات*

 .الطريق إلى عمر املختات )مترجم( ، الطبعة األولى الاالاة*

 .كتاإة تمزية معاصرة لقصص الحيوا  : مملكة الحيوا *

 .أبعاد أخرى للكتاإة : مقاالت، ع  املؤسسة العامة للاقافة*

  .جهادنا إرؤية وطنية موثقة.. ع  دات الحقيقة*

 .. إقلم / الصادق الني وم.. إعداد / سعيد العريبيإي  حي  وآخر.*

 :الـمـخـبـوطــات* 

 .مداتج النوت : م  أخالق القرآ  الكريم*

 .أبعاد إسالمية : مقاالت على نات الطريق*

 .البعد اآلخر للكلمة : مقاالت في فلسفة اللغة*

 (.أوتاق مبعثرة : )قصاصات م  هنا وهناك*

* 
 
 .في كتاب هذا الكتاب : عشرو  كتاإا

 ( حكايتي مع هؤالء : ) مذكرات*

 .تسالة في الخمر*

  .أبعاد وطنية*

*** 
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 ابتسام بنت عبد الّرحمان الخميري األديبة  

 )تونس(

 املستوى الّتعليمي: مرحلة أولى علوم قانونية -املهنة: أستانة مداتس إإتدائّية - مكا  الوالدة: تونس

 الجمهوتّية الّتونسّية -خزامة الغربية سوسة 12عيد عددالعنوا  البريدي: نهج الحس  إ  الّس 

Khemiriibtissem71@outlook.fr :  العنوا  اإللكترون 

 0021629432629/0021698500629الهاتف:

 عضو إاتحاد الكتاب التونسيي  -ناقدة نتائعّيةقاّصة و شاعرة و 

حاد ا
ّ
 لعام للمبدعي  إاملغرب ع  تونسسفيرة الّسالم إأكاديمّية الّسالم إأملانيا/ سفيرة االت

عراء و األدإاء العرب إلبنا 
ّ
قافّية إالجمعّية العاّمة للش

ّ
 مسؤول العالقات الا

عوب إمصر ع  تونس
ّ
قافّية إأكاديمّية زويل للفنو  و اإلإداع و الّتعايش إي  الش

ّ
جنة الا

ّ
 تئيسة الل

 13/08/2017تئيس تاإطة الكاتبات التونسّيات فرع سوسة 

فة إالعالقات العاّمةعضو إ
ّ
قافة و الفنو  مكل

ّ
 جمعّية نجمة للا

 عضو إجمعّية املناتة الّتونسّية ع  إقليم الّساحل

ف ع  الجمهوتية التونسّية إالّراإطة العربّية لآلداب و الفنو  
ّ
 مكل

 2017/ 22/12تئيسة الّراإطة العربّية للفنو  و اإلإداع فرع سوسة منذ 

 

 :داتا والشهاعليه ةالجوائز املتحصل*

الب  صفاقس -
ّ
 1993الجائزة الاانية في القّصة القصيرة إاملهرجا  الط

 2002جائزة لجنة الّتحكيم في ملتقى القلم املبدع إ  عروس -

 2003جائزة القّصة إملتقى مساك  -

 2003جائزة القّصة القصيرة بسيدي علوا  -

 2002وزيدجائزة مهرجا  مرآة الوسط في القّصة القصيرة بسيدي إ -

عر إمهرجا  زمرة لألدإاء الّناشئي   -
ّ
 2002جائزة الش

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/ابتسام-الخميري.jpg
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عر العرب  إحمام سوسة -
ّ
 2002/ ش مهرجا  الّربيع األدب  إبوسالم 2003شهادة تقدير إملتقى الش

 2003جائزة أقالم واعدة إاملجلة العربّية الّصادتة إاململكة العربية الّسعودية -

 2018الم إأملانيا سنة دكتوتاه شرفّية م  أكاديمّية الّس 

 2019دكتوتاه شرفّية م  املجلس البرازيلي الّدولي سنة 

 :اإلصدارات*

 2003غواية الّسكي " مجموعة قصصية، القاهرة " -

 2005صلوات في هيكل الحياة" قرص مضغوط مجموعة شعرية صوتية مساهمة إناعة املنستير " -

 . 2005خواطر مسافر" ديوا  شعر " -

اكرة"ع  دات األديب القاهرة ش يء م  ا"-
ّ
 تونس طبعة ثانية طبعة أولى 2019لذ

 2019ألفة القصيد" ديوا  مشترك إاملغرب "-

 2019نقيق الّزم " مجموعة قصصّية " -

سامح في األدإي  العرب  و اإلفريق " مع نخبة م  الّدكاترة إاملغرب "-
ّ
 2019الت

عري املعاصر م  املوضو "-
ّ
سق" دتاسة تطبيقّية في شعر الّدكتوت سيميائّيات الّنّص الش

ّ
عّية إلى الن

 2019أحمد مفدي مع نخبة م  الّدكاترة 

بع*
ّ
 :في انتظار الب

 أفروديت الكو " ديوا  شعر"-

تائعي" دتاسات مجّمعة لبعض الشعراء و الكّتاب"-
ّ
 أقالم تحت مجهر الّنقد الذ

 الحاث " تواية اجتماعّية"-

*** 
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 رساألديبة مشلين بب

 )لبنان(
 قاّصة وأديبة سوتية مشلي  إطرس

ناشطة ثقافية نظمت العديد م  الفعاليات واألمسيات األدإية والشعرية في املراكز الاقافية  -

نشر كتاإاه ا في -التابعة للبلديات في إيروت،
ُ
لها عدة قراءات نقدية في املسرح واألدب والشعر، ت

 .الصحف والدوتيات العربية والعاملية

ضو ساإق في هيئة تحرير صفحة "األدب النسوي" في مجلة معاتج الفكر الصادتة في أملانية لعام  ع-

2016-2017 

 .لها عّدة إطالالت تلفزيونية وإناعية في لبنا  وسوتية ومصر -

 .معلمة لغة عربية للمرحلتي  اإلإتدائية واملتوسطة -

رجمت  2019تصف الليل" عام صدتت لها مجموعت ا القصصية األولى "الاالاة بعد من -
ُ
إيروت، ت

 .معظم قصصها إلى اللغتي  االنكليزية والُسريانية

 .شاتكْت بعّدة نصوص شعرية في كتاب شهرزاد العرب الصادت ع  مجلة أماتجي السومرية في بغداد -

 .على حافة عبقر" مجموعة نصوص شعرية قيد الطبع-

*** 
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 األديبة نبيهةعبد الرزاق

 ردن()األ 
 nabihamofadi@yahoo.com       نبي ه عبد الرازق 

 يفلسطينم  أصل  عما  / االتد  -/ اإريل  9تاتيخ ومكا  امليالد:  نبي ة عبد الرازق _ إاحاة وتوائية

 .الجنسية : الجنسية األتدنية

 السياسية الجمعية األتدنية للعلوم  عضو / -تاإطة الكتاب األتدنيي  واتحاد الكتاب العرب  عضو /

 الشهادات الجامعية *

ماجستير: حقوق انسا  وتنمية إنسانية / الجامعة األتدنية  -2006نجليزية / سنة إلغة   إكالوتيوس: -

 2016عما  / األتد  سنة 

 2021/  2020  دكتوتاه: علوم سياسية / جامعة مؤتة / الكرك / األتد -

 :املؤلفات األدبية*

 تد أل ا_  2010" "تومينا  تواية _

 تد األ _  2012 "" اإنة السفير  تواية _

 تد األ _  2017 "" حناجر العذاتى   كتاب نصوص _

 :الخبرات العملية*

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

S.R.I. Information- International Company 

 الرياض /السعودية _    G.T.Z ام جزئ / في الشركة األملانيةمترجمة مشاتيع / دو  _

*** 
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 ميساء البشيتياألديبة 

 )األردن(
 

مكا  اإلقامة الحالي:  -مواليد: القدس/ فلسطي  الشھرة: عصفوتة الشج  -ميساء أنوت البشيتي

 البحري 

 خواطر، شعر مناوت، قصص، مقاالت  التخصص األدب :*

 :املستوى األكادیمي 1985إكالوتيس حقوق/*

 اتحادات أدإیة عضوة فیھا: تاإطة أسرة األدإاء والكتاب البحرينية

 

 :إصدارات أدبية*

  .2019الوجه اآلخر لي: كتاب خواطر أدإية، األتد  -

  2015الجزائر صدت في -إي  شفتي الكالم: كتاب خواطر أدإية-

 .2016همسات مبحوحة: كتاب إلكترون / -

 .2016اب إلكترون / عودة البحر: كت-

 .2016نافذة على عالم الجنو : كتاب إلكترون / -

 .2016املذإوح: كتاب إلكترون /-

 .2016إتوقيت الكذب: كتاب إلكترون / -

*** 
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 لشاعرة ملياء العلوي ا

 )تونس(
 

 شاعرة  -تقني سام  داتسة فنو  جميلة تسم و ديكوت وتصميم أزياء

 :جوائز محلية ودوليةال*

الجائزة األولى  -2003  الجائزة الاالاة دوتة شاعر وقلم -2001ائزة الاانية مهرجا  قمرة الدولي الج

الجائزة الاانية في مهرجا  املبدع  -2006الجائزة األولى دات الاقافة جبل الجلود = 2006أدب الشباب 

 2018جائزة النيل والفرات   الجائزة الاانية -2013

 جوائز الّرسم*

 2012الاقافة جبل الجلودللرسم  جائزة دات

 ومنظمة صدى املستقبل اإلعالمية   مستشات ثقافي و اعالم  ملؤسسة النيل والفرات

 

 اإلصدارات اإللكترونية:*

 عندما تتفتح الوتود يبتسم القمر-

 مرأة تعشق البياضا-

 اإلصدارات الورقية:*

 صادت في مصر ويسوق هناك -تقاسيم على صخوتالنسيا  -

 .  إذتة إوحديوا -

 مجموعة قصصية تحت البباعة*

 مظلة واحدة -

 ملسرحيتي   سيناتيوي  -تصويره قريبا  سيناتيو ملسلسل تلفزيون  أ  شاء هللا سيتمكاتبة -

 إحداهما سيتم عرضها في هذا الصيف في املهرجانات

  

 *** 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/09/لمياء-العلوي.jpg


صدات الاال(()اإل  لألدإاء والكتاب العرب (                       2021دليل آفاق حرة )                       

23 
 

 

 الشاعرة والفنانة فريال الصايغ

 )لبنان(

  ف  لإنات فوصدة إل  م

 الجتماعیةوالفنیة واإیة دألت الجمعیا  امد یدلعاف  و عض-

 "ضإیقميصه األوا  :"إعنت شعوا  یدعمال  ا  متة و شاع-

ز كتلم"افقة واعلى مت لت  حصلس" الشّمانساإق وا عمال  قصّة "تعالأ  مل و فاطأص كاتإة قص-

لى إافة ضإلإار" و قصة "البٔيي الصغي ،الرسمية ةسات ء" و عرضها في الدإلنماوث واللإح وي إتلتا

 "دم يلهو على ضفاف اللغةآتحت عنوا  "   صداتاتإمجموعة قصصية م  ثالثة 

 ديوا  نثري وخواطر قيد النشر-

 م عرض مسرحي للقصص املذكوتةیدتق-

 قراءات وجدانيه ونقدية في الف  التشكيلي-

 طو  لإال اتشكیب ولخشت اف  حفتة خإ-

 ةیدولیل االشغام اتعلیم وستلدة اماس یدتت-

 : تديةلفتض المعاا

 تو إیAnanda Art space" /"لثالثةافة تلغ" ا   جاجیّةزلالقاعة ا -لسیاحة /وزاتة الإنانیة" ت منمنما"

*** 
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 أيمان قاسم جابر الالمياألديبة 

 )العراق(
 : البريد االلكترون  صحفية وأديبة -العمل : 1974العماتة  -مواليد : أيما  الالم   

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

ميسا    )  ( ومحرتة فيو) املنات العراقية  ات املدن  (الحو ل جريدة ) صوت العرب( و )يومنا هذا ما

ميشا تعني إاقافة مدير تحرير مجلة . الفضائية الاقافية ( كما عملت مراسلة القناة الحضاتة

 . تحاد أدإاء ميسا إالطفل تصدت ع  

 ات:العضوي*

عضو الهيئة اإلداتية . عضو اتحاد لألدإاء والكتاب في العراق. عضو نقاإة الصحفيي  العراقيي 

 2022 -2019( لشؤو  الاقافية والعالقات العامةإلتحاد األدإاء والكتاب في ميسا  )مسؤوله ا

 :املشتركة اإلصدرات*

 بغداد\كتاب )ترانيم سومرية ( سير ونصوص شواعر ميسا  الكاتب علي العقاب  -

 املجموعة الشعرية املشتركة)أقالم إال قيود ( للنصوص الفائزة إمساإقة )أنت شاعر ( مصر-

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

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

 كتاب ) أنطلوجيا األدب املعاصر ( الجزء الاان  إاللغة االسبانية للشاعر واملترجم حسي  ن اإه-

 الجوائز والتكريم*

 . هرة)أنت شاعر ( في القا الوط  العرب  في مساإقة الوس  الفوز إاملركز الاان  )نصوص نثرية (على

  :اإلصدارات*

 2015صدتت مجموعتي األدإية األولى ) حرائق األسئلة ( قصص ومضه عام-

 عام -
 
 2019صدتت مجموعتي األدإية الاانية ) فراغ النافذة ( قصص قصيرة جدا

 2020صدتت مجموعتي األدإية الاالاة ) يأتيني كضيف .. يحل كالقمر ( خواطر عام -

 *** 

mailto:eman.2012789@gmail.com
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 ب جورج عوضلباحث الدكتور نجيا

 )سوريا(
 أمريك ،-أستان جامعي وباح( أكاديمي وكاتب وشاعر سوتي - دكتوت. نجيب جوتج عوض  

د  وترعرع في مدينة الالنقية في سوتيا هو إروفسوتعلم الالهوت والفكر املسيحي املشرقي ومدير  .ُول 

ية هاتتفرد للدتاسات اإلسالمية في كل-إرنامج دكتوتاه الدتاسات اإلسالمية والعالقات املسيحية

حمل دتجتي ماجستير .دينية فيوالية كونكتكت، الواليات املتحدة األمريكية-اليدينية والبي 

ودتجة دكتوتاه فلسفة في علم الالهوت العقائدي/الفلسف  م  الكلية امللكية في ، وماجستير فلسفة

ة ثانية في علم الكالم في ودتجة دكتوتاه إروفسوت فلسفة تأهيلي(، 2007جامعة لند ، إريطانيا )

 (.2014العصر اإلسالم  املبكر م  جامعة ماتبوتغ، أملانيا )

 .العديد م  الدتاسات األكاديمية في دوتيات علمية محكمة في أوتوبا وأمريكا وبريطانيا :صدر له

وباإلضافة ألتبعة دواوي  شعرية وخمسة كتب أكاديمية علمية إاإلنكليزية وأتيعة كتب إحاية 

  :لعربية، مؤلفاته إاالنكليزيةإا

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

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

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

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

Lebanon (Brill, forthcoming) 

 :أما مؤلفاته بالعربية فهي*

 (.2003القاهرة، ) قصة اآلالم في إنجيل متى-

 (.2005دمشق، ) اإلنسا  والشر-هللا-

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

 .)2020عما /إيروت، ( أحفوتات الفهم، تاتيخانيات املعنى-
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ان حسناألديبة 
ّ
 فهيمة حن

 )السعودية(
 

العمل مدير مؤسسة تنوير العمرا  \م  مدينة جدة \الجنسية :سعودية \والشهرة فهيمة الحس 

 للصيانة والتشغيل

  :املؤهالت العلمية*

إكالوتيوس اداتة واقتصاد تخصص تنظيم .. م٢٠١٧في املواتد البشرية   ى املاجستيرحصلت عل

 م٢٠١٤حاصلة على الدإلوم العام في الترإية  \م٢٠٠٩وتطوير إداتي في عام 

  .كاتبة توائية \مدتبة تنمية

  :لي صدر*

 السعودية طبعة أولى\م تنمية ٢٠١٨إداتة الحياة   كتاب-

 السعودية طبعة أولى\م ٢٠١٨تواية نوت تبصر النوت -

 السعودية طبعة أولى \م ٢٠١٩ديوا  شعر نثر يكتبني حنيني -

 ( نثر  شعر 2018همس األمان  ): كانت لي مشاتكة مع كتاب وشعراء عرب م  املحيط الى الخليج-

مدائ  اإلإداع (. )قصة مع ثالثي  قاصة عربية 2020أقاصيص (. )شعر نثر 2019نبض األشجا  )

 (.اتكتي شعر نثري مش 2020

 .اآل  إصدد إصدت ديوا  نثري بعنوا  صدى النبض-

 جديد تواية  وأيضا عندي هذه السنة مولود-

*** 
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 اب متليكّه لقاص عبد الكريم و  ا

 )العراق(
 التحصيل الدتاس ي: آداب إنكليزي \1959 –التولد : البصرة \االسم األدب  : عبد الكريم السامر

عضو اتحاد األدإاء  \عضو اتحاد األدإاء والكتاب العرب. صيرة ومترجمالصفة : كاتب قصة ق

عضو نادي السرد في اتحاد األدإاء  \عضو جماعة البصرة أواخر القر  العشري  \والكتاب العراقيي 

 .والكتاب في البصرة

  :األعمال املنشورة*

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

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

 .2019كتاب مشترك   كتاب السرد / إصريو  يصنعو  الحياة ) قصص قصيرة جدا( / -3-

 2019قصص ومضة  –زنزانة  -4-

 . 2019  ديوا  شعر ُمصّوت لألطفال ُمترجم ع  اإلنكليزية ثنائ  اللغة –اهطل بعيدا أي ا املطر  -5-

 .2019  تنمو ـــ كتاب تعليمي ُمصّوت لألطفال ُمترجم ع  اإلنكليزية ثنائ  اللغةاألزهات كيف  -6-

 2019  ماتسيال والقمر/ قصة ُمصّوتة لألطفال ُمترجمة ع  اإلنكليزية ثنائ  اللغة -7-

 .2019  أتنبا  صغيرا  في دعوة شاي / قصة ُمصّوتة لألطفال ُمترجمة ع  اإلنكليزي ثنائ  اللغة -8-

 .2019ا ظل / قصص قصيرة جدا إقاي -9-

 .2019ترنيمة النات/ شعر ُمترجم ع  اإلنكليزية  -10-

 .قصص قصيرة منشوتة في مجلة فناتات ، ومجلة الترإوي وعدد م  الصحف واملجالت -11-

 .قصائد هندية ُمترجمة ع  اإلنكليزية في مجلة فناتات ، وجريدة األخبات البصرية -12-

 :تحت الببع*

 .إلله / قصص ومضةإريد ا -1-

نائية اللغة -2-
ُ
 .أتشا والبلبل/ قصة ُمصّوتة لألطفال ث

نائية اللغة -3-
ُ
ر / قصة ُمصّوتة لألطفال ث

ّ
فك

ُ
 .آدم امل
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ظالل هاتبة( مجموعة قصص ومضة مشتركة / إاللغتي  العربية واالنكليزية مع عدد م  ) 4-

 .القاصات والقصاصي  البصريي 

 :املخبوطات الغير منشورة*

 .قصص قصيرة –املهد والهدايا  -1

 .قصص قصيرة –حيرة عمر  -2

*** 
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 ذرى البرازي  لشاعرة اللبنانيةا

 )لبنان(

 
، دإية والشعريةالعديد م  األمسيات األ  شاتكت م  ،م  الناحية العلمية حصلت على البكالوتيا

 عضو في املبدعي  العرب .كثر م  مرةأكرمت 

 

 ات أربعة دواوين شعرية:اإلصدار *

 مشاعر مسجونة-

 ....ناكرتك أنا-

 مسافرة إي  الكلمات-

 لكل نسيا  قصة-

*** 
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 الدكتور أزهر سليماناألديب 

 )العراق(
سكرتير اتحاد كتاب  \عضو جمعية املترجمي  العراقيي  \عضو اتحاد الكتاب واالدإاء العراقيي 

سرح ستان املأ \لكترونية س تحرير مجلة املنات الاقافية اإلم وتئياملدير العا \نترنيت العراقيي األ 

 1983داب منذ عام واالدب االنجليزي في كلية اآل 

 

 :تأليف الكتب باللغة االنجليزية*

Henrik Ibsen: The Father of Modern Drama-1- 

George Bernard Shaw: Studies in Modern Drama-2- 

Bertolt Brecht: Studies in Modern Drama-3- 

 

 :الكتب املترجمة الى العربية*

 دمشق  \مسرحية في انتظات جودو لصموئيل إيكيت-1

 دمشق  \مسرحية مكب( لوليم شكسبير-2

 

 :الكتب املؤلفة*

 (.ديوا  شعري )صهيل الكلمات-

ربية كاير م  املقاالت النقدية والقصائد املنشوتة في الصحف العربية والعاملية إاللغتي  الع-

 ؟نجليزيةواإل 

 جائزة في التصوير الضوئ  285مصوت فوتوغرافي احترافي نال  -

*** 
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 جهاد املثناني األديبة

 )تونس(
قب :جهاد إنت الّناصر املاـنان 

ّ
أستانة أولى \ إالقيروا / تونس 1973جوا   14مولودة في  \ـ االسم والل

 وشاعرة  ممّيزة في اللغة العربّية وآداب ا /

حاد الكّتاب الّتونسيي ـ عضو 
ّ
ّتاب التونسيي  )فرع القيروا  \ة إات

ُ
حاد الك

ّ
 (نائب تئيس ات

عر العرب : املهامّ 
ّ
ة تئيسة فرع القيروا  لراإط \تئيسة فرع القيروا  لجمعّية خيمة علي إ  غذاهم للش

 .مبدعو  إال حدود

 

  :اإلصدارات

 2013مصر \  "ليٌل إال ناكرة"  ـ مجموعة

""و   ـ مجموعة  املاُء إالغرق 
 
 2017  الن

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

شرت الكترونيا
ُ
 ـ بعض املقاالت في الّنقد األدب  ن

شرت بعّدة مواقع إلكترونّية
ُ
فل ن

ّ
 ـ لها كتاإات موّجهة للط

نت لها بعض األعمال ّح 
ُ
 ـ لها تجربة في كتاإة النّص الغنائ  ول

 البريد اإللكترون ـ 

 jmethneni@gmail.com 

*** 
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 لروائي يحيى البحاري ا

 )السودان(
 خراج تلفزيون إدإلوم \ليسانس علم نفس \سيناتيست ومخرج قاص وتوائ \ يحيى البحاتي 

االنتاج التلفزيون .داخل وخاتج السودا . من ا الكتاإة للصوتة مركز   كوتسات و وتش مختلفة ع 

 .التصوير التلفزيون . مركز ماكالندو  إالتعاو  مع املركز القوم  لالنتاجالجزيرة القطري 

 

 :العمل*

نتج م\مخرج وعضو اداتة امشاج لالنتاج االعالم \فالمتاج الجمعية السودانية لصناعة األ مدير ان

 :مال للسينما والتلفزيو  واالناعة، وأعناعيةمال السينمائية والتلفزيونية واإل عمستقل لأل 

 ..فيلم توائ  قصير ..سيناتيو واخراج حدوتة

 الوصفة السحرية. فيلم توائ ..سيناتيو واخراج

صبح الهنا وثائق .. اخراج.. حائز على الجائزة الفضية في مهرجا   املهاجري  فيلم وثائق  اخراج

 ناتيومع مرتبة الشرف فيلم توائ ..سي السينما والف  الدولي لذوي االعاقة في نسخته األولى إالقاهرة

يلم الدكتوتة مدير ف خراجإملاض ي والحاضر.. سيناتيو و  \خراجإهذا غدا.. فيلم توائ . سيناتيو و حدث 

انسا  في تمضا .. إرنامج تلفزيون  قناة النيل االزتق..لخمس مواسم متتالية  خراجإعام.. توائ . 

 مساعد مخرج.مخرج منفذ. مدير انتاج .. اعداد

 .. سيناتيو واخراجلك  مامعقول.. سلسلة دتامية

 قفشات سلسلة دتامية .. سيناتيو

 وادي عبقر. وثائق .. اشراف عام

القصب االحمر.. مسرحية .. تأليف للمسرح  عداد.. مخرجومهنة.. إرنامج تلفزيون . تحت اإل فكرة 

 املدتس ي
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 دبيةاالعمال األ *

 تد األ \ هبة النيل تواية-

 مخطوط اللوحة .. مسودة -

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

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

 ..فاق العروبةآة نالت املركز الاال( في مساإقة حب تحت التنفيذ.. قصة قصير  -

لى اللغتي  إتمت ترجمت ا  .تد في مساإقة الفينيق..األ  كز الاان جدال.. قصة قصيرة جدا. نالت املر  -

 .نجليزية والفرنسيةاإل 

 

*** 
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 خديجة قادري الشاعرة 

 )الجزائر(

 
ومسقط تأس ي إمدينة البيض التي ترتعت ونشأت  ١٩٧٤ماتس   خديجة قادتي م  الجزائر مواليد .

،متوسط ، ثانوي وانتقلت ملدينة وهرا  لتكملة  ب ا حي( زاولت دتاستي في مراحلها الاالثة اإتدائ 

 دتاستي الجامعية وتخرجت ألنصب بعدها أستانة إالتعليم الاانوي 

 أديبة وشاعرة مهتمة إالدتاسات النقدية الحدياة

 حاصلة على شهادة اللسانس م  جامعة وهرا  السانيا في اللغة واألدب العرب 

: أستان مكو  إالتعليم الاا
 
 .نوي العمل حاليا

 

   األعمال:

 2020ديوا  شعري بعنوا ) متى تصدق أن  فراشة ( -

 ناعة سعيدةإ نشرت على عدة جرائد وتقية والكترونية وتم حضوتي في منصة-

*** 
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 سمير كهيه اوغلوالشاعر 

 العراق((
 االسم /}سمير حسي  ولى فتاح{ كهيه اوغلو*

 طوز خوتماتو /العراق / صالح الدي  / قضاء١٩٦٤مواليد/ *

 شاعر وناقد ادب  في اللغة التركية*

 عضو اتحاد العام األدإاء والكتاب فى العراق*

 نائب تئيس اتحاد أدإاء التركما  فى /طوز خوتماتو*

  :اإلصدارات* 

 صرخة القلب/ مجموعة شعرية/ إاللغة التركمانية -1

 أحاسيس العمر/ مجموعة شعرية إاللغة التركمانية 2 - 

 لى/ مجموعة شعرية إاللغة التركيةلي 3 - 

 الرجوع الصامتة/مجموعة شعرية إاللغة التركمانية  -  4

 نزيف عذتاء القلب/ مجموعة شعرية إاللغة العربية 5- 

 مخاض ن ر الجوع/ مجموعة شعرية إاللغة العربية - 6

 غريب كربالء/ مجموعة شعرية إاللغة التركمانية  - 7

 شعرية إاللغة التركمانية قمر إنى هاشم/ مجموعة  - 8

 مجموعة شعرية إاللغة التركمانيية  شهداء الزهراء/ -9

 يا مسموم/ مجموعة شعرية إاللغة التركمانية  10-  

 لشعراء التركما / إاللغة التركمانية  اشعات -  11

  {1شعراء انتبايجا  املعاصر /دتاسة نقد وتحليل/ جلد}  12- 

  {2ر / دتاسة نقد وتحليل/جلد}شعراء انتبايجا  املعاص - 13
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  {1شاعرات م  انتبايجا  املعاصرة/دتاسة نقد وتحليل/جلد} 14- 

  {1أنفاس القلب املعطرة/شعراء انتبايجا  املعاصر/ دتاسة نقد وتحليل/جلد} 15-

 الرؤى التبريزية/ مجموعة شعرية إاللغة التركمانية 16-

 عرية إاللغة التركمانيةمجموعة ش  انا إاقة م  إياض الرباعيات/  17-

  (إداع العرب لى اإل آل) مشاتكتي في ديوا  مشترك مع شعراء العرب بعنوا 18-

جمهوتية مصر العربية /  / مساءات الحب والصمت /مشاتكتي في ديوا  مشترك مع شعراء العرب19-

 2018سنة/ 

العرب جمهوتية مصر  شتاء إال مطر على عذاإات الوتر/  مشاتكتي في ديوا  مشترك مع شعراء 20-

 2019العربية/ سنة/ 

آخر كالم القمر/ مشاتكتي في ديوا  مشترك مع شعراء العرب /ديوا  املجمع العرب  املشترك / -21

 2019سلسلة واحة االإداع للفنو  والألداب/ جمهوتية مصر العربية/سنة/ 

   /نتبايجا أشاتكتي في ديوا  مشترك مع شعراء ضيافة الشمس/ / م 22-

 نتبايجا أشاتكتي في ديوا  مشترك مع شعراء شعر آيينى/ م-23

  

*** 
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 حامد خضير الشمري األديب 

 )العراق(
تخرج في كلية اآلداب إجامعة بغداد قسم اللغات األوتبية ودتس  \العراق –ولد في محافظة إاإل 

 شاعر ومترجم وصحف  \اللغتي  اإلنكليزية واألملانية

عضو  \عضو مؤسس جمعية الرواد الاقافية املستقلة املركز العام إاإل \ألدإاءعضو اتحاد ا *

 نائب تئيس تحرير مجلة ) أهلة ( الفصلية الاقافية \منظمة الكلمة الرائدة اإلنسانية الاقافية

 (. مسؤول القسم الاقافي في صحيفة ) اإلقليم \مدير شعبة املبدعي  العرب فرع العراق ممالية إاإل

 :أصدر *

 نقوش على كوفية أب  جهل-

 عيناها وأشرعة السندإاد-

 أميرة البنفسج-

 م(قصائد حب عاملية ) مترج-

 (. خمائل ) مختاتات م  الشعر العالمي-

 (. عندليب م  الجنائ  املعلقة ) مترجم إلى اإلنكليزية-

 (. حتى إشعال آخر ) مترجم إلى اإلنكليزية-

 (.زيةموسيقى الكائ  ) مترجم إلى اإلنكلي-

 (. ) مترجم إلى اإلنكليزية  قبلة املطر-

 امرأة م  عسل-

Inscriptions on the Walls of Babylon Part 1(  نقوش على أسوات إاإل : قصائد عراقية وعربية

 مترجمة إلى اإلنكليزية ( طبع في العراق وفي الواليات املتحدة األمريكية

*** 
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م جميعان الشاعر والباحث
ّ

 محمد سال

 ألردن()ا
عضو االتحاد العام لألدإاء  \(عضو تاإطة الكتاب األتدنيي  ) شاعر وباح( \ومشاتكات  أنشطة

 .عضو اتحاد كّتاب آسيا وإفريقية.والكتاب العرب

م وشاتك في إعداد عدد م  البرامج الاقافية في اإلناعة األتدنية والتلفزيو  األتدن ، من ا: امللك - قد 

 وشاعر 
 
، فكر وف ، )تلفزيون ( فضاءات أدإية) إناعيعبد هللا أديبا

 
كتاإة عدد م  حلقات إرنامج " )(ا

 .لقناة الرسالة الفضائية  الوسطية"

 (2010 – 2007مدير تحرير مجلة أفكات/ شهرية، تصدتها وزاتة الاقافة األتدنية)  -

 (2009 -2008عضو لجنة تقييم املخطوطات في وزاتة الاقافة األتدنية )  -

محرت ثقافي في صحيفة الرأي األتدنية / الدائرة الاقافية، .شرف ثقافي في جامعة فيالدلفيام    -

 .وصوت العالم العرب   وصحيفة اللواء األتدنية،

  :صدر له األعمال األدبية اآلتية *

 :في الشعر   -أ

 . 1985فواصل العطش واملسافات /  -

 1992عصافير الرماد /  -

  2001يسألونك  عني /  -

 :في الرواية -ب

  1987قدح م  النفط /  -

 1998أقواس الوحشة/  -

 :في الدراسات  -ج

 املال في الشعر العرب   -

 2008مكاشفات في الشعر األتدن  الحدي( / نقد   -

 2002محمد أديب العامري /  –الرّواد األوائل  -

ثني قال ... دتاسات في الرواية األتدنية والعربية.   -  2014حد 
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 2018الوحي والشعر،  -

 :في املسرح -د

) فازت إجائزة اللجنة الوطنية العليا لالحتفال بعما  عاصمة للاقافة 2002مرايا كأس السم،  -

 (./حقل التأليف املسرحي2002العربية لعام 

 :في أدب األطفال -هـ 

 قصص تربوية وتعليمية

 2001أحمد الفراهيدي / األتد ،  إائع السوس . مستشات السلطا  . الخليل إ  جرس العدالة . -

 أي ا الطبيب -ساعد الضعيف - ساعة سامر  -
 
  -عكا قاهرة الغزاة.النادل األمي  .الكنز الامي   .شكرا

 وعدد م  القصائد منشوتة في سالسل تعليمية 

 :الخبرات التربوية

  13معلم في وزاتة الترإية والتعليم / األتد  مدة  -
 
 .عاما

وزاتة  –ة العربية والتحرير اللغوي في املديرية العامة للمناهج والكتب املدتسية عضو مناهج اللغ-

 .2003حتى  1994الترإية والتعليم / األتد  منذ عام 

 .(2003حتى تقاعده عام    -2001تئيس قسم التحرير اللغوي )-

 

 00962 799103075    العنوا : هاتف نقال :

 mjomian@gmail.com    البريد اإللكترون 

*** 
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 وداد عبدالكريم أبوشنباألديبة 

 )األردن(
 

 .األتد -عما -

 .ماجستير في نقد النقد / الجزائر \إكالوتيوس اللغة العربية وآداب ا م  جامعة تيزيوزي/الجزائر -

 .عرناقدة وقاصة وكاتبة قصائد نثر وش-.مشروع دكتوتاه في استراتيجية الخطاب القرآن / الجزائر-

حاد الكّتاب األتدنيي -
ّ
 -عضو هيئة تدتيس في جامعة مولود معمري .عضو هيئة عامة في ات

 .األتد  /ساإقا-عضو هيئة تدتيس في جامعة فيالديلفيا.الجزائر/ساإقا

 

 :اإلنجازات األدبية*

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

 .2017–نصوص –هواجس وتد -2

 .2017–مجموعة قصصية –ألزتق هشيم العالم ا-3

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

 .تواية قيد اإلنجاز–نشوة الروح -يوفوتيا -5

 .مجموعة مقاالت نقدية قيد اإلنجاز-6

 .قيد اإلنجاز –سيرة ناتية  –يوميات ونكريات -7

*** 
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 الكاتب واملترجم ميلود خيزار

 )الجزائر(
 

 .يـزات. كاتب و مترجم جزائري ميلود خ

 .إبسكرة. الجزائر 23/07/1963م  مواليد 

 .حائز على عدة جوائز شعرية-

 

 :صدر له-

 (.الجزائر\شرق الجسد )مجموعة شعرية -

 (.إيروت \إن  أتى )مجموعة شعرية-

 (.القاهرة\أزتق حّد البياض )مجموعة شعرية -

 (.الجزائر \قّداس زهرة امللح )مجموعة -

 (.ة نص توائ  )مخطوطترجم-

 (.مخطوطتا  شعريتا  )في انتظات النشر-

*** 
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 فاديه عريج األديبة 

 )سوريا(
علمة ُمربية أجيال،إحساس ي يكتبني ولكني ما زلت عاجزة ع  التعبير عما ُم  -املدينة: السويداءُ  -سوتيا 

 .يجول في أعماقي إالصوتة واملشهد الذي أحب

 ..إصداراتي

 وا  )عاتية الحواس( ونصوصه تتغنى إالحب واملحبة األول تحت عن-

لإلنسانية والوط  والّسالم وغيرها م  املواضيع   والديوا  الاان  )قلبي يحدثني(ونصوصه تنشُد -

 .االجتماعية

لكترونيا )ُيشب ك هذا املطر( وهو مترجم إلى اللغة األمازيغية على يد األديب الجزائري إوديوان  الاال( -

  .ت في دولة الجزائرمازيغ يدا

 .الديوا  الرابع الكترون  تحت عنوا  )أزهات اللحظة( -

 الديوا  الاام  ملجموعة حدي( الياسمي  )حدي( الياسمي ( في سوتيا-

 بغدادصدت \ملوك الياسمي ( -

 .العراقصدت في ديوا ) شهرزاد في بغداد( -

 الصادت في العراق\الجنائ  املعلقة -

 مصر في صادت ديوا  )ألف قلم( ال-

 في العراقصدت \املترجم إلى اللغة األمازيغية  1الديوا  الشعري الشرق أوسط  وبالد فاتس ج-

 .ديوا  )أشعات ترجمية في األنسنة والسالم(-

 املوسوعة الحدياة للشعراء واألدإاء العرب في مصر   مشاتكة في الجزء التاسع م  -

 .ان  " شعراء إال حدود" مشاتكة في الكتاب الشعري العالمي الا  -

*** 
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 األديبة باسمة العّوام

 )سوريا(
داب قسم اللغة االنكليزية\إاسمة العوام م  دمشق سوتية

ٓ
عملي مدتس . حاصلة على إكالوتيوس ا

ول ملادة اللغة االنكليزية
ٔ
كثر م  محافظة في إلدي سوتية.ا

ٔ
 . عملت في ا

كتب الشعر والنثر وا
ٔ
دإية ..ا

ٔ
هتم جدا إالهايكولي اهتمامات ا

ٔ
 . ملقالة والقصة وا

  :صدر لي ديوانان*

 محطات في الذاكرة )شعر ( -

وتات الهايكو ) هايكو ( -
ٔ
 عزف على ا

خر قيد التدقيق.. ولي ديوا  إصدد الطباعة
ٓ
 . وعمل ا

كثر م  مجلة وجريدة وتقية
ٔ
 . شاتكت في العديد م  املنتديات االلكترونية وغيرها ونشر لي في ا

 

*** 
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 الروائية لونا قصير 

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

اللبنانية سافرت مع أهلها وأقامت لفترة في فرنسا، ثم عادت بعد سنتي  الى لبنا  وتابعت الدتاسة في 

 .مدتسة مات الياس

هاجرت إلى قطر وعملت في عدة  2006ي لبنا  في حقل التأمي  والتسويق، وفي عام عملت لسنوات ف

 2011األميركية. في عام  KBRشركات في حقل اإلداتة والتسويق والعالقات العامة والترجمة مع شركة

اعتزلت ع  العمل وكّرست  2014انتقلت إلى سلطنة عما  حي( نشطت في املجال اإلداتي، في عام 

للكتاإة، فكا  القميص الزهري أول إاكوتة أعمالها، وهو عباتة ع  وجدانيات وخواطر  كل وقت ا

وقصص قصيرة. لم تتوقف إل تابعت بشغف وثاإرت على الكتاإة فوجدت نفسها في هذا املجال. 

ة الروح في  2016عادت لونا قصير في عام 
 
إلى لبنا ، لكن ا لم تتوقف ع  الكتاإة فكا  لها تواية مرا

  2018 عام
 
 .التي صدتت حدياا

حب ا للكتاإة ليس إجديد، فمنذ أ  كانت في س  املراهقة، وهي تكتب يومياه ا الشخصية وكل ما 

يدوت م  حولها م  حز  أو موت أو أي حدث ترك أثرا في قلب ا، لكن ا لم تفكر في يوم أ  تنشرها، 

ميص الزهري، فلفتت إكتاإاه ا عندما صدت لها كتاب الق 2014لحي  تم اكتشاف موهبت ا في عام 

 .وأسلوب ا املتمّيز، النقاد واألدإاء

 :اإلصدرات الروائية

 ،2014في « القميص الزهري »ول كتاب ا األ  -

 ، 2015وتواية "إالد القبالت" العام  -

 .  2016وتواية "فراشة الّتوت" في عام -

ا تواية "مرآة الروح". -  صدت لها مؤخر 

 ا توايت ا "غرفة مقفلة" التي ستترجم إلى اللغة الفرنسيةكما ستبصر النوت قريب-

*** 
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 األديبة وضحى أحمد يونس

 )سوريا(
 

مدتسة النقد العرب  القديم في - أستان مساعد\ يونس وضحى أحمد: لألديبة السوتية السيرة الذاتية

 1966مواليد الالنقية - سوتية –قسم اللغة العربية إجامعة تشري  . الالنقية 

 

 :الكتب و الدراسات*

 2006 -دتاسة  -القضيايا النقدية في النثر الصوفي حتى ن اية القر  السابع الهجري -

 2019األتد   -دتاسة  -الحداثة في الشعر العرب  القديم -

 2018سوتية  -مجموعة شعرية  -مسح جغرافي لقمر تاتيخي -

 2018دمشق  -مجموعة شعرية -للعمر عمر -

 ة الاالاة بعنوا  ) حي  يتن د الفجر ( قيد الطباعة املجموعة الشعري-

 مجلة املعرفة: لها العديد م  املقاالت األدإية و الدتاسات النقدية في املجالت و الدوتيات السوتية

 جريدة الوحدة املحلية- جريدة البع( الرسمية -جريدة األسبوع األدب - مجلة املوقف األدب 

 

*** 
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 در عمراناألديبة نرجس حي

 )سوريا(
 م م ص إختصاص صيدلة\خريجة وزاتة الصحة\٢_٢٧مواليد دمشق \نرجس حيدت عمرا 

 .النتاج األدب  حتى تاتيخه

 

 :ثالثة مجموعات شعرية*

 أجراس النرجس _

 إصمات على أوتاق النرجس_

   تقاسيم على عود النرجس _

 )قيد الطباعة( والنرجس إنا إكى_

 (على أثير النرجس( ة مترجمة لألمازيغيةكترونيلمجموعة شعرية اإل#

 (إاقة نرجس) مجموعة شعرية إلكترونية#

 وغيرها(لوعة ، مملكة النرجس ، نرجسيات ،( وغيرها م  مجموعات شعرية إلكترونية

 همسات على أجنحة البحر، ملوك الياسمي  ،نداء الروح (مجموعات شعرية وتقية مشتركة عربيا#

ل ، الجنائ  املعلقة ،املعجم املبسط للمبدعي  العرب،شهران في تسائل حب م  طرطوس،ملة شم

 همسات املطر على تقاسيم الوتر .. وغيرها. بغداد

 (امللكة وعيو  املدينة (بعنوا   ونصوص في املقال والشعر والقصة   السيرة الذاتية  كتاب ع  #

ي مساإقة النيل والفرات في الحائزة على املركز األول ف( في سفر املوت( قصصية وتقية  مجموعة#

 مصر الشقيقة

 . أحلى القصص ،على ضفاف الرافدي _مجموعة قصصية مشتركة عربيا#

 توايةالليلة التي تولد بعد #

*** 
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 كاظم حسونيالقاص والناقد 

 )العراق(
 

 ولى في القصةالجائزة األ  ىبغداد. والحائز عل١٩٩٣صدت كتاب  القصص ي األول ) جنو  املطر( عام  #

 القصيرة إأدب الشباب في العراق

 دمشق  ٢٠٠٠الاان  ) تقصها مطر( عام صدت كتاب  القصص ي  #

 بغداد٢٠٠٦صدت كتاب  القصص ي الاال( ) ظمأ قديم( عام  #

 دب  والاقافي ومجموعة قصصية تابعةكتب مخطوطة في النقد األ  ٣لدي 

 .سنة  ١٥عمل في الصحافة الاقافية إبغداد منذ أ #

 معظم الصحف والدوتيات املحلية والعربية. مقاالت وقصصنشرت لي  #

 *** 
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 شاكر صبري محمد السيداألديب 

  )مصر(

إمركز   دإاح( مساع _ فاتسكوت _ كفر العرب  إدمياط   مقيم  مصر _ 1974  / 1/ 1  :  مواليد

 إلناعة والتليفزيو ،عتمد إاتحاد اشاعر غنائ  م \مصر  كتاب  عضو اتحاد البحوث الزتاعية،

 محاضر مركزي إالهيئة العامة لقصوت الاقافة

صدت لألستان الدكتوت سمير عبد الوهاب كتاب أدب األطفال وإإداعات شاعر وهو دتاسة كاملة ع  

 .  أعمالي لألطفال وقرته علي طالبات تياض األطفال إالكلية

 :املؤلفات

 م  2019إي  الرجل واملرأة .       -

 م 2019ل معجزة القرآ  الكريم . حو      -

 م  2019للنشر والتوزيع   دات توائع  ،  إرؤية عصرية  تفسير األحالم -   

 2020  املركز القوم  لاقافة الطفل  -لألطفال   قصص  -  السحاإة الطيبة -   

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

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

 م 2019

 م 2017  أناشيد وأغان  األطفال -

  م 2017نسمات الربيع ، شعر أطفال -

 م 2018  شعر أطفال -بستا  الحب  -

 م 2019لألطفال   حكايات جحا-

 م 2020، لحدي( الحيوانات، شعر لألطفا-

 م 2018  شعر أطفال  ،نشيد السالم -

 م 2019شعر لألطفال    ،   اإتسم للحياة-

 م 2017للطفولة   أشعات وأغان -

 م 2017  الشاطرة بسبسة ،شعر أطفال-
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 2020البخيل والطيوت مسرحيات شعرية قصيرة لألطفال -

 م 2017  شعر أطفال  احنا التالميذ-

 م 2019 أهال إالعيد . شعر لألطفال-

 2020الكتاب السحري ، قصص اطفال -

 –والنظاتة السوداء   أتنوب-  حكاية فرفوت   لألطفال  ثالث قصص  عبد الوهاب  صدت للدكتوت سمير

 م 2019  نانس ي إدمياط  مكتبة  ، أشعاتها  كتبت   والعجوز   كريم

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

 :تحت الببع*

 . األتد -املنظات السحري قصص لألطفال -

|*** 
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 الروائي خليل الرز 

 )سوريا(
 :لي صدر *

  1994تواية سوالويس ي -

  1995تواية يوم آخر -

  1996مسرحية إثنا  -

  1997تواية وسواس الهواء -

  1998تواية غيمة إيضاء في شباك الجدة -

  2004لندي تواية سلمو  إت -

  2008تواية أي  تقع صفد يا يوسف -

  2014تواية إالتساوي -

  2016تواية البدل -

  2019تواية الحي الروس ي -

 

 عن اللغة الروسية*
ً
 :كما صدر لي ترجمة

 ليفغيني شفاتتس  2004حكاية الزم  الضائع -

  2005مختاتات م  القصة الروسية ألندتييف وبوني  وإتنبوتغ وناإوكوف -

  2007مختاتات ألنطو  تشيخوف في مجلدي  -

*** 
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 فاطمة يوسف عبد الرحيم األديبة

 )األردن(

املؤهل العلمي: إكالوتيس في اللغة  \مكا  امليالد : إيروت \أديبة أتدنية: عضو تاإطة الكتاب األتدنيي 

 1994  األتدنية الجامعة –دإلوم تربية عال \1979جامعة إيروت العربية /لبنا  –العربية وآداب ا 

التدتيس في اململكة العربية السعودية في املداتس التابعة للرئاسة العامة للبنات  -1الحياة العملية:

التدتيس في  \1986/ 1982األتد    اإلداتة املدتسية في املداتس التابعة للتعليم الخاص في\1979

 1987/2007 مداتس وزاتة الترإية والتعليم في األتد 

 

 :فات املببوعةاملؤل*

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

 2014في إيتي وط  مسروق. مجموعة قصصية  - 2- 

 2014مدينة األحالم الواعدة /عشر مسرحيات مدتسية  -3-

 2016مجموعة قصصية    املرايا إقايا تجل.  في- -4

 2016ماتيا إي  السهم والوتر. تواية  -5-

رية م  وزاتة الترإية والتعليم لكتاإة املسرح املدتس ي والحصول على كأس وزاتة الجوائز : شهادات تقدي

 .الترإية والتعليم في املسرح املدتس ي واملسرح البيئي

 fatemayousf@ hotmail.com :البريد األلكترون 

  

*** 
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 البحري   سلوى  األديبة

 )تونس(

 ثانوي في مادة العربية  تشتغل مدتسة تعليمفي مادة العربية   كاتبة تونسية حاصلة على اإلجازة

شاتكت في العديد م  املساإقات العربية ونالت \تكتب الشعر والخاطرة والقصة القصيرة والرواية

 مراتب أولى

 في مجموعة بعنوا  "حكايا عربية"   قصة فائزة" أعلنت انتصاتي"  نشرت لها في مصر*

للقصة القصيرة    رة في ملتقى مساك  الوطني إتونسحصلت على الجائزة الاانية في كتاإة الخاط*

 2020دوتة فيفري 

 "مجموعة قصصية بعنوا  " ماكاتيا  2020صدتت لها أوت *

 وتواية  و تعّد إلصدات ديوا  شعري *

*** 
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 لشاعر والصحفي أحمد الالونديا

 )مصر(
 إاتحاد كتاب مصرعضو عامل  \1978شاعر وكاتب مصري ولد إمحافظة كفر الشيخ عام 

 :صدر له*

 قطرات م  أثرها -

 سيدة إحجم األتض -

 أنا ضحكة املاء حي  أمر -

 ناكرة الفرح -

 تأويل األحادي(.. حواتات في األدب والاقافة. الجزء األول  -

 حكايات أب  -

 نشرت قصائده وكتاإاته في الدوتيات املصرية والعربية

 البريد اإللكترون 

Ahmedelawndy22@yahoo.com 

 *** 
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 أشرف قاسملشاعر ا

 )مصر(
قرية نكال العنب / مركز إيتاي الباتود / البحيرة / \ م 1971/  11/  2مواليد  \أشرف قاسم: الشاعر

ية مصر عضو عامل إذتحاد كتاب جمهوت  \م 1995ليسانس اللغة العربية جامعة األزهر  \مصر

 العربية

 : صدر له*

شفاهك   \2010 -هذا مقام الصاإري  \. م 2009 -سهد املصاإيح  \2009 –قراءة في كتاب النأي -

 –طعم الحكايا القديمة  \2015-إئر معطلة  \2014 -ساقية مهجوتة \2013 –آخر ترنيمة للحياة 

ا " - \2016  \مختاتات شعرية -تائر شرفتينام الحني  على س- \2017لغات م  ضباب الحز  " تقمي 

الديوا  الفائز إاملركز الاان  في مساإقة مركز عماد  -على شفة م  كريز املواجع - \2018الجزائر 

 2019-كأس م  الفرح املخملي   \-2018قطري 

 الجوائز*

 2016فاز ديوانه " طعم الحكايا القديمة " في مساإقة النشر اإلقليمي -

   ديوا  ساقية مهجوتةع 2013جائزة عماد قطري -

 ع  ديوا  على شفٍة م  كريز املواجع 2017جائزة عماد قطري -

 : له تحت الببع*

ٍد يصافحها الحني   \سنبلة م  إيادت الحز   - ي 
 
 نصوص م  صهيل الروح \-م  أغان  الفتى القروي \ك

 / كتاب نقديلقطات م  املشهد األدب  في البحيرة /  \إي  املت  والهامش / قراءات نقدية -

  :للتواصل مع الشاعر*

 01226036437/  01006113224ت : 

Email : ashrafkasem2012@yahoo.com 

*** 
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 فتحي ساس يالشاعر واملترجم 

 )تونس(
 1962 هو شاعر ومترجم م  مواليد غّرة جوا  إمدينة ناإل إالجمهوتية التونسية سنة 

شاتك في العديد م  امللتقيات األدإّية  *.لهايكويكتب غالبا قصيدة الّنثر والومضة وقصيدة ا*

قافة بسوسة \عضو اتحاد الكّتاب الّتونسيي \والوطنّية
ّ
كتب  \عضو في نادي اإلإداع األدب  إدات الا

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

 : إصدارات شعرّية*

 2010 -  إذتة عشق ديوانه األّول بعنوا :  -1

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

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

 : كوتدة وحيدة...على مقعد2017في مصر في ماتس  -4

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

 .ديدة للغيابطريقة ج- 2019في أفريل  -6

ِة * ِبيَّ ر  ى الع 
 
 ِإل

ُ
ة م  ْرج 

 
ت
ُ
اُل امل ْعم 

 
 :األ

اعرة التركية ك.هالل -1
ّ
الل( للش

ّ
 .كتاب )قصائد للظ

اعر اليونانّ  مانوليس ألكيزاكيس )قصيدة ألفروديت( نشر في مصر في أفريل  -2
ّ
 2018مختاتات للش

اعر  -3
ّ
 األمريك  س. إودا  تحت عنوا ترجمة ملجموعة قصائد في كتاب مترجم لخمسة لغات للش

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

ِة * ِجِليِزيَّ
ْ
ى اإِلن

 
 ِإل

ُ
ة م  ْرج 

 
ت
ُ
ي امل

ُ
ال  :أْعم 

سخة العربية وأنت القصيدة  2017كتاب مترجم في الومضة نشر في كندا في موفى شهر ماي -1
ّ
م  الن

ها
ّ
 .كل

(AND YOU ARE THE ENTIRE POEM ) 

https://www.createspace.com/7092707على األمازو  الّراإط:  

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

( wings and butterflies ) 

 .2018ي )تميت نجمة في كأس م  الّنبيذ( في جويلية كتاب مترجم في الومضة نشر في زمباإو  -3

( I throw a star in wine glass ) 

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

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

1&pi=CB1275522461_AC_SX118_SY170_QL70&keywords=I%20threw%20a%20star

y%20Fethi%20sassi%20in%20a%20wine%20glass%20b 

ق وجهي خلف الباب(شر في كندا في شهر جويلية -4
ّ
 2019كتاب مترجم لكتاب  الخامس )كنت أعل

(I used to hang my face behind the door) 

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

(Clouds on my poems) 

 :ما ترجم لي*

ال( للمترجم واألكاديمي منير الّسرحان  كتاب مترجم ل -1
ّ
 2018أفريل فرنسا في-لفرنسّية لكتاب  الا

(Un ciel pour un oiseau étranger) 

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

 2018(مخطوط شعرّي مترجم لاالثة لغات للفرنسية واالنجليزية ) كّل هذا الكو  وجه حبيبتي -2

عري  -3
ّ
 مخطوط شعرّي مترجم م  العربية إلى االنجليزية للمترجمة منية الّزغيدي لكتاب  الش

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

اعر واملترجم محمد الّصغير القاسمي لكتاب  -4
ّ
 مخطوط شعرّي مترجم م  العربية إلى الفرنسّية للش

عري )قل للفراشات( فرنسا في نوفمبر.
ّ
 2019الش

(Dis aux papillons) 

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

*** 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/I-Threw-Star-Wine-Glass/dp/0797493352/ref=mp_s_a_1_1?ie=UTF8&qid=1530881130&sr=8-1&pi=CB1275522461_AC_SX118_SY170_QL70&keywords=I%20threw%20a%20star%20in%20a%20wine%20glass%20by%20Fethi%20sassi
https://www.amazon.com/I-Threw-Star-Wine-Glass/dp/0797493352/ref=mp_s_a_1_1?ie=UTF8&qid=1530881130&sr=8-1&pi=CB1275522461_AC_SX118_SY170_QL70&keywords=I%20threw%20a%20star%20in%20a%20wine%20glass%20by%20Fethi%20sassi
https://www.amazon.com/I-Threw-Star-Wine-Glass/dp/0797493352/ref=mp_s_a_1_1?ie=UTF8&qid=1530881130&sr=8-1&pi=CB1275522461_AC_SX118_SY170_QL70&keywords=I%20threw%20a%20star%20in%20a%20wine%20glass%20by%20Fethi%20sassi
https://www.amazon.com/I-Threw-Star-Wine-Glass/dp/0797493352/ref=mp_s_a_1_1?ie=UTF8&qid=1530881130&sr=8-1&pi=CB1275522461_AC_SX118_SY170_QL70&keywords=I%20threw%20a%20star%20in%20a%20wine%20glass%20by%20Fethi%20sassi
https://livre.fnac.com/a12494149/Fethi-Sassi-Un-ciel-pour-un-oiseau-etranger
https://livre.fnac.com/a12494149/Fethi-Sassi-Un-ciel-pour-un-oiseau-etranger
https://deref-gmx.fr/mail/client/ivHYTuSo4Kg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.edilivre.com%2Fdis-aux-papillons-fethi-sassi.html
https://deref-gmx.fr/mail/client/ivHYTuSo4Kg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.edilivre.com%2Fdis-aux-papillons-fethi-sassi.html
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 وداد طهاألديبة 

 )فلسبين(
لسفة . نالت الاانوية العامة، قسم الف١٩٨٠فلسطينية م  إلدة ميعات قضاء عكا، م  مواليد ليبيا 

، عملت ٢٠٠٤ثم التحقت إالجامعة اللبنانية، ودتست اللغة العربية وآداب ا، فنالت في ا إجازة عام 

في الترجمة والتدقيق اللغوي والتعليم، وتابعت دتاساه  ا العليا في مجال اللغة، فنالت شهادة 

 .٢٠٢٠الدكتوتاه في اللغة العربية م  الجامعة اللبنانية 

 

 :تأصدرت ثالث روايا*

  ٢٠١٣األولى ليمونةا  عام - 

  ٢٠١٦والاانية وأخو  نفس ي عام  -

 ، ٢٠١٧والاالاة حرير مريم عام  -

  .كويتال\أصدتت أولى مجموعت ا القصصية بعنوا  قمر ليل طويل ٢٠١٩وفي العام -

كما شاتكت في كتاب سيري جماعي صدت ع  مؤسسة الدتاسات الفلسطينية إيروت، وهو بعنوا  

 .٢٠١٨ت م  اللجوء ونلك في حكايا ١١

*** 

 

 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/وداد-طه.jpg
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 أنمار فؤاد سعيد منس ي

 )األردن(
 ولدت في مدينة اتبد عروس الشمال( اتدنية) م  أصل فلسطيني م  العبيدية قضاء طبريا

على مستوى الوط  العرب  والتي نظمت ا   حصلت على عدة شهادات تقدير في مساإقة إإداع الاقافية

في مصر وشاتكت في كتاب ) سلسلة اإداعات ادإية( يضم عشر   دة مواسمجمعية اإداع الاقافية لع

( م  مشروع مئة كاتب الجزء 156ومشاتكة في كتاب )إريد   شعراء م  مختلف انحاء الوط  العرب 

كاتب م  مختلف انحاء الوط  العرب  وكنت م  اعضاء لجنة تدقيق  156الاان  في األتد  يضم 

 ما( النصوص في مشروع مئة كاتب
 
ا عضوة في   الجزء الاال( في كتاب )يوما للجنة للجزء الرابع اوحالي 

ا إكتاب املوسوعة الشعرية ملئة شاعرة وشاعر عرب  مم  يكتبو  النثر وتمت ترجمة  وشاتكت ايض 

 نصوصهم للغة اإلسبانية ونشرت في مكتبات أمريكا الالتينية وإسبانيا

 ال*
 
ا  ومشاتكة ايضا في كتاب اكتبني نصا ينس ى )اول الغي(( في األتد  وحصلت على عدة شهادات أيض 

ا على إطاقة عضوية م  أكاديمية   م  فريق فكر الاقافي األتدن  والسوتي في األتد 
 
وحصلت حديا

 الفينيق لألدب العرب 

كرى( نصوص نثرّيةفي  وصدت لي*
ّ
 .األتد  )حانات الذ

*** 

 

 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/انمار-منسي.jpg
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 لكاتب والروائي محمد الحريري ا

 ()مصر
ونشر من ا الرواية و  1999مدو  على الفضاء اإللكترون  منذ عام  \محافظة الجيزة 1973مواليد 

 :القصة القصيرة والومضات كا  أهمها

 *اإلصدارات:

 2017(كيتو يا كيفو )تواية -

 (سلسلة )حكى لي صديق -

 2018 (البادت األحمر)املجموعة القصصية -

 2020تواية إني حرام -

 :صمجموعة القص*

لألنسانية   \ حلم األسبوع \ن يات حلما \طريق نجاح \ مشوات \2035مصر  \جنازة حب \في الظل -

 وعاد لك \ عدل املنجل \ أول األإطال أب  \ وعاد حمدا   \حب ال يموت \ السند  \مواقع خطر

ة صرخ\ أخر الشهر \الفستا  األسود \ مانا فعلت لنا؟ \ القبض على الشيطا \عروق إال دماء

 وداع صديق \ يوم األإاء\ نصف كيلو م  اللحم \ نتقام مشروعا  \كوب حليب  \ساعة سفر  \ممر

يوم  \ دكا  السعادة \ وجه القمر \ كلمة ضد كلمة \ غرفة اإلنتظات \ فردة شراب \ يوم املعاش

 نزيف قمر \ جنيه زائد \ مصرع إله \ القربا 

 .أكتوبر 6ية م  املعهد العالي للسياحة و الفنادق حاصل على البكالوتيوس في الدتاسات السياح*

 .حاصل على الدتاسات العليا في التسويق و املبيعات م  الجامعة األمريكية*

E-mail: moh.elhariry@gmail.com 

Mobile: 01096333331\ 01116868881 

*** 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/محمد-الحريري.jpg1_.jpg
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 د. محمد سمير عبد السالم أحمد 

 )مصر(
 .1975يونيو  18تاتيخ امليالد: - ناقد أدب ، وكاتب، ومترجم مصري *

سنة –حصل على دتجة املاجستير في اآلداب .2011سنة –حصل على دتجة الدكتوتاة في اآلداب *

م  مركز املناتة الدولي   TOEFLحاصل على شهادة إجادة اللغة اإلنجليزية .جامعة املنيا– 2003

 .2011للغات إاملنيا سنة 

 .2013قد األدب  على مستوى جمهوتية مصر العربية سنة حاز على املركز األول في تخصص الن*

 :اإلسهامات الحديثة، واملعاصرةو *األبحاث 

  ة في النقد األدب  املعاصر، والتطبيق  لاالثة اتجاهات تئيسالتقديم النظري  – 1

 التقديم النظري، والتطبيق  لاالثة اتجاهات تئيسية في النقد األدب  املعاصر -2

م   –ودتست  .ظري، والتطبيق  لألداة املنهجية األسلوب األخير طبقا إلدواتد سعيدالتقديم الن – 3

  .تواية الالسؤال، والالجواب لفؤاد التكرلي –خاللها 

 :التقديم النظري ملختلف توجهات ما بعد الحداثية إمجموعة م  الدتاسات؛ مال -4

 املتجاوزة ملا بعد الحداثيةالتقديم النظري، والنقد، والترجمة لالتجاهات الاقافية  -5

 التقديم النقدي النظري للدتاسات الاقافية املعاصرة، وتطبيقها على تواية التائ و  ألمي  معلوف  -6

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

دتاستي املعنونة ب صوت املوت التقديم النقدي النظري، والتطبيق  ملنهج النقد املوضوعات  في  -8

 .اآلخر في ديوا  أنا شاهد قبرك لفاطمة قنديل

 التقديم النظري للدتاسات الاقافية، والنقد الاقافي، وتطبيقاه ا على الشعر العرب  املعاصر  – 9

التقديم النقدي النظري لشعرية القصة القصيرة جدا في تقديمي النقدي، وترجمتي لدتاسة  – 10

 .صيرة جدا، وإشكالية النوع األدب  لخوسيه فالفيو جوماتيزالقصة الق

 التقديم النظري لتطوت الدتاسات الاقافية، والنقد الاقافي في العالم اآل  – 11

 التقديم النقدي النظري التجاه اللسانيات اإلدتاكية في النقد األدب  – 12

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/محمد-سمير.jpg
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تاسات األدإية، ودتاسات التواصل التقديم النقدي النظري التجاه البالغة الجديدة في الد – 13

 اإلنسان 

التقديم النقدي النظري التجاه النقد األدب ، وتداخل التخصصات، أو الدتاسات األدإية  – 14

 البينية

 التقديم النقدي النظري لتطوت دتاسات النوع في النقد األدب  املعاصر – 15

 شيل فوكو التقديم النقدي والنظري للجينالوجيا طبقا لتوجه مي – 16

 التقديم النظري، والتطبيق  التجاه تحليل الخطاب في الدتاسات اللسانية، والنقدية املعاصرة  – 17

 .أكتب النصوص املسرحية التجريبية ومسرح الطفل*

 :من مؤلفاته في النقد األدبي*

 .2003سنة \أنشودة الجسد املقدس  – 1

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

 .قراءات نقدية –النص وكتاإة اآلخر  – 3

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

 :البريد اإللكترون  *

msameerster@gmail.com أو 

sameer@hotmail.com-m 

***  
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 محمود إسماعيللشاعر ا

 )مصر(
  

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

إاح(  \ 2019تخرج في كلية دات العلوم جامعة القاهرة عام  \1995جامعة املنصوتةعام  الزتاعية

 .دتاسات عليا قي القسم األدب  كلية اآلداب جامعة املنصوتة

شاتك في مساإقة أمير الشعراء عام  \عضو اتحاد كتاب مصر \عضو نادي أدب ثقافة املنصوتة 

2013 

 :صدر له*

 (.لم أإرح واديك )ديوا  شعر-

 .)رإلى ضلوعي هاجري )ديوا  شع-

 (.اآل  كيف تغادتي ؟ )ديوا  شعر-

 (.بيبتي الحسنى )ديوا  شعرأسماء ح-

 (.للروح ميقات )ديوا  شعر-

 .له تحت الطبع مجموعات شعرية أخرى و 

*** 
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 ماهر حسنالشاعر واإلعالمي 

 )مصر(
  

 اسم الشهرة الصحف  واألدب  :ماهر حس  \االسم كامال : ماهر عبد املنعم محمد حس  زبيدة <<

 دسوق إمحافظة كفر الشيخ وتخرج م  كلية الهندسةإمدينة   1956    م  مواليد <<

 maher_hasan@yahoo.com: البريد اإلليكترون  <<

 01200057575و  -01000027085الهاتف )موبايل(  <<

 ست مجموعات شعرية كالتالي :  هل  <<

   "شروخ الوقت"-

 "وشايات عادية"-

 "الجديد" -

 " يمر إيننا" -

 "مختاتات " -

   .قيد الصدوت "إكاء مؤجل " -

كتب أحدها ع  ترجمة الشعر واآلخر ع  قصة الدستوت املصري في مائتي عام وقصة   وله أتبع

 وتاتيخ الصحافة املصرية  البرملا  املصري 

يعمل  \وهو عضو إاتحاد الكتاب ونقاإة الصحفيي  وأتيلييه القاهرة للكتاب والتشكيليي  <<

   1985إالصحافة منذ عام 

عنوا  )صحف  ( ماإي  مقال وحوات وقراءة نقدية في املسرح والرواية والشعر   آالفوله نحو تسعة 

والقصة القصيرة وعروض كتب والسيرة الذاتية واملوضوعات التراثية وامللفات التاتيخية واملتابعات 

 ت.ئتي حواسيرته الصحفية أكثر م  مالخبرية وله منذ إدأم

مرتي  ع  حواتت    م  نقاإة الصحفيي  املصريةصحف التفوق كأحس  محاوت   حصل على جائزة <<

 لم ينفذ بعد في شكل مسلسل تليفزيون   له سيناتيو تاتيخي .أجراها

 تراثية  علي صفحتي  أسبوعيتي  في املصري اليوم أحداها ثقافية واألخري   يشرف <<

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/ماهر-حسن.jpg
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ل ع  امللفات التاتيخية و ؤ ومس \في جريدة املصري اليوم  اثتئيسا لقسمي الاقافة والتر   يعمل اآل  <<

 .فضال عما يقدمه م  حواتات ومتابعات

***  
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 زين عمرو  األديب

 )مصر(
اعتاد تعريف نفسه ب ذه الطريقة التي تبدو بسيطة،ولك  األديب يحمل مواهب متعددة فهو يكتب 

 والقصة
 
 م  القصة القصيرة جدا

 
القصيرة والنوفيلال  السرد على اختالف أنواعه إدءا

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

املحافظة م  أتض مصر التي قدمت العديد م  أعالم األدب،من م على سبيل الذكر ال الحصر 

ض الس  وكانت خيري شلبي و أحمد سويلم ومحمد الشهاوي،محاوالته األولى إدأها وهو ما يزال غ

مع الشعر ،ولكنه لسبب ما مزق كل أوتاقه وقرت أ  يعتزل الكتاإة،ولك  األديب ال يختات قدته، إل 

واعتزل مرة حتى كانت العودة التي ال تجوع من ا   القدت يرسم طريقه ويحدد خطواته فكا  أ  عاد مرة

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

عمال  أدإيا  ، األول يحمل عنوا  " إال أ  تكو  م  الخالدي ".. و العمل الاان  "جنّية البحر" ، ثم 

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

ُ
ن

شرت لألديب املجموعة األدإية "
ُ
كلمات تنته إالياء و التاء املربوطة" فى عام  مرشح الحمير" ،ثم ن

2013 . 

ليشهد نوعا م  التوهج اإلإداعي حي( نشر لألديب أتبعة أعمال وتقية..هي على   2018ثم جاء عام 

الترتيب ديوا "امرأة األسرات " واملجموعة القصصية "وجه املوت " واملجموعة القصصية "أوتات 

تواية"   لصادتة ع  الهيئة العامة للكتاب"موت الحياة"،وأخيراا  القواتير " واملجموعة القصصية

 "الجوزائ 

وهنا يجب التنويه أ  العديد م  أعمال األديب قد نشرت في كبريات الصحف وعلى تأسها االهرام 

 .واملصري اليوم والقاهرة وأخبات األدب وغيرها

 
 
 أدإيا يعكف عليه إدأب وبعيدا

 
 .ع  الصخب و الضوضاء نح  إنا أمام أديب يملك مشروعا

*** 
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 لشاعر عصام بدرا

 )مصر(
م  مواليد جمهوتية مصر العربية في  \االسم األدب  " عصام إدت –عصام إسماعيل محمد إدت 

ولد إقرية صنافير إحدى قرى محافظة القليوبية و التي تقع شرق الدلتا إالقرب م   \1970ديسمبر 

كلية دات العلوم جامعة القاهرة حصل على دإلوم الدتاسات العليا مدينة القناطر الخيرية. تخرج في 

عمل في إداية حياته العملية في مجال الصحافة و تحديدا في جريدة .في الترإية و علم النفس الترإوي 

 . يشغل دتجة خبير للغة العربية املحافظة ، ثم تركها و عمل إوزاتة الترإية والتعليم

 جلس إداتة شعبة شعر الفصحى إاتحاد كتاب مصرعضو اتحاد كتاب مصر عضو م

مال مصر ضم  وفد اتحاد الكتاب في مؤتمر اتحاد الكتاب العرب إاإلماتات العربية املتحدة في يناير  .

واي ،   صدت له خمسة دواوي  شعرية هي 2019 ٍر ُمؤّتٍق ، ال يموُت س 
 
ت  عل و 

ٌ
ْزف ْ  أجل عيني ا ، ع  (: م 

ى 
 
 األول

ُ
ة ص 

ْ
 و شدي القيد و اختبري و الّرق

مؤسس ملتقى " الفرسا  األدب  " أمي  عام جمعية " شعلة اإلإداع العرب  " مدير فرع " تاإطة  .

 كلمات ليست كالكلمات إالقاهرة " 

حصل على املركز األول في الشعر العمودي في أكثر م  مهرجا  عرب  " جمعية األدإاء و املفكري  " 

  همسة الدولي للفنو  واألداب .. و مؤخرا الدتع الذهبي في مهرجا  مكتبة األسكندتية .. مهرجا

القوصية األدب  إصعيد مصر .و املركز الاان  إجائزة الشاعر عبد الستات سليم الدوتة األولى ع  

 . القصيدة العمودية . له الكاير م  الحلقات اإلناعية و التليفزيونية و نشرت له الكاير م  الصحف

 01061779876محمول / 

*** 
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 حازم كمال الدين سرييامل

 بلجيكا(\العراق )
القائمة الطويلة لجائزة البوكر العرب   \مسرحي، وتوائ ، ومدّتس، ومترجم \ حازم كمال الدي  االسم

 2016)اللجائزة العاملية للرواية العربية( لعام 

 ربية للمسرحع  الهيئة الع 2014جائزة أفضل مؤلف مسرحي عرب  للكبات عام 

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

 Antwerpse Mime Studio مدتس االتتجال الحرك  في معهد مسرح الحركة

 PEN-Vlaanderen عضو الهيئة التنفيذية الساإق ملؤسسة القلم الدولية الفرع الفالمان 

 ZebraArt ية ملؤسسة الفناني  الالجئي  البلجيكيةعضو الهيئة التنفيذ

 Thakafa 11 البلجيكية 11املدير املساعد ملؤسسة ثقافة 

 (في )إاإل 01/07/1954مواليد 

  ة.االختصاصات العلمي

 املؤلفات*

 :في صيغة كتاب

 األتد   شعر )ترجمة( إاط  منكب التيس      -2019

  األتد\ تواية    مروج جهّنم      -2019

 ثالث مسرحيات ملمال واحد مسرح )ترجمة( األتد        - 2018

 مسرح )مشترك( الشاتقة   املسرح والصحراء    -2017  

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

 سرد )مشترك/عرب ( تحرير طه عدنا  املغرب هذه ليست حقيبة      -2016

 ترجمة لراوية )مياه متصحرة( إلجيكا  ضّج ب  الجمال حتى يوم ممات  سرد )هولندي(ي     - 2016

 إلجيكا Uitgeveri(على الضفة األخرى م  الرغبات سرد )مشترك/هولندي     -2016

 إلجيكا PEN-Vlaanderen   سرد ترجمة/تحرير     األماك  والكلمات        -2015
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 الشاتقة الهيئة العربية للمسرح حالسادتو  في الجنو  مسر       -2015

 األتد  \تواية\مياه متصّحرة       2015

 الشاتقة\مسرح الهيئة العربية للمسرح \إيت القصب       2015

 األتد \تواية- كاإاتي ت       2014

 الشاتقة مسرح )مشترك( دائرة الاقافة واإلعالم املسرح والهوية       2013

 لبنا  \ مسرح\ ةعند مرقد السيد       2011

 إلجيكاBeefkacke publishing (تواية )هولندي -أوتال       2010

 إلجيكاCactusbloem قصص ترجمة/تحرير\إلح تائع       2008

 إلجيكاCactusbloem شعر تحرير/تدقيق \إله قديم       2008

 إلجيكاCactusbloemشعر ترجمة/تحرير-حرير       2007

 (إلجيكا Woestijn ‘93 (رح )هولنديمس العدادة       -2000

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

  

 :في صيغة أخرى 

  إلجيكا  مسرحية )ترجمة للمؤلف ستيفا  هرتمانس( مسرح الكاي مسرحية أنتيجو         2017

 مسرح   الهيئة العربية للمسرح فيجائزة أفضل مؤلف مسرحي عرب . منحت الجائزة ع

 .2015كانو  الاان  عام  13محمدالخامس يوم 

*** 
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 األديبة زهرة برياح

 )الجزائر(
إالجزائر ، خريجة معهد اللغة و األدب العرب  إجامعة  1968سبتمبر  17م  مواليد   زهرة إرياح

من ا السانية وهرا ، متحصلة على عدة شهادات علمية تكوينية وتقنية في تخصصات مختلفة 

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

م إجريدة الجمهوتية إمدينة وهرا  ثان  عاصمة للجزائر 1992التحقت إالعمل اإلعالم  في سنة 

 15مسقط تأسها، أي  ترأست بعد سنوات كصحفية محترفة، عدة أقسام من ا القسم الاقافي ملدة 

سنوات إذناعة  3سنة الى جانب إشرافها على النادي األدب  و حصة أدإية بعنوا " أوتاق أدإية" ملدة 

وهرا  و حصة إصمات التي تتناول أعالم الجزائر ، و مازالت لحد اآل  تزاول مهنة الصحافة في 

 . الجزائر

رافئ العشق الباتد ، عيو  عدة دواوي  شعرية في الجزائر و دولة مصر الشقيقة على غرات مصدر لها *

العشاق، اسمك فلسطي  ، وهرا  ... أتويني م  نبع حنانك ، و يوجد حاليا تحت الطبع كتاب بعنوا  

 . " " حرائر الجزائر .. قصة كفاح

في عيد الصحافة إالجزائر العاصمة . وسام أحس   2000" فاتس القلم" سنة : تحصلت على وسام*

الاقافي املنظم م  قبل النقاإة الوطنية لناشري الكتب إالصالو   قلم صحف  في املجال االعالم

 .2015. و وسام " فاتس الجزائر" في طبعته الاامنة لسنة 2013الدولي للكتاب سنة 

كما فازت إجائزة أحس  مقال صحف  في مساإقة مهرجا  املوسيقى و األغنية الوهرانية في طبعت ا 

 . م 2011الرابعة لسنة 

 في عيد الصحافة / وهرا  2000وسام " فاتس القلم" سنة   :التكريماتالجوائز و *

جائزة أحس  مقال صحف  في مساإقة مهرجا  املوسيقى و األغنية الوهرانية في طبعت ا الرابعة لسنة 

 . م 2011

وسام أحس  قلم صحف  في املجال اإلعالم الاقافي املنظم م  قبل النقاإة الوطنية لناشري الكتب 

 .2015وسام " فاتس الجزائر" في طبعته الاامنة لسنة \ .2013و  الدولي للكتاب سنة إالصال
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*** 

 

 أحمد مجذوب املبارك الشريفياألديب 

 )السودان(
 .م 1962الدامر  –والية ن ر النيل  -امليالد السودا  .قاص، وتوائ ، وناقد وكاتب صحف  سودان   -

طالب دتاسات عليا "جامعة  .م1986الخرطوم، وتخر ج عام دتس إكلية اآلداب جامعة القاهرة، فرع  -

 إاملراحل املتوسطة والاانوية إالسودا  ."أم دتما  اإلسالمية
 
 .عمل معلما

 .كاتب صحف ، نشرت مقاالته بعدد م  الصحف السودانية -

عمود أسبوعي يحمل عنوا : )للجميع فقط( إصحيفة أخبات اليوم السودانية. ، محرت صفحة  -

نتدى األدب  التي تنشر إصحيفة أخبات اليوم كل يوم سبت ُيقدم م  خاللها قراءات نقدية امل

معد ومقدم إرامج )متعاو ( إذناعة أم دتما ،  .متخصصة وأتاء متنوعة تعني إاألجناس األدإية

 .والتلفزيو  القوم ، وبتلفزيو  عطبرة

 بإذن هللا*
ً
 كتب ومؤلفات ستصدر للكاتب الشريفي قريبا

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

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

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

 (عيو  مؤنية( تواية تعالج أثر العيو  والسحر على الفرد واألسرة واملجتمع. )تحت الطبع -(

 .قراءات نقدية( قصص سودانية وأخرى ) -

 .قراءات نقدية( توايات سودانية)-

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

*** 
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 السيد حسن لشاعر واإلعالميا

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

 (ج القاهرة 1986)  املؤهل العلمى: إكالوتيس اإلعالم \عربيةالاقافية إذناعة جمهوتية مصر ال

 )وحتى اآل  1988تاتيخ االلتحاق إالعمل اإلناعي ) \(تقدير )جيد جدا مع مرتبة الشرف

 -حس  محمد -شاتع إإراهيم الدسوقى 2العنوا  : shassan1999@yahoo.com :إريد إليكترونى

 01279874707جوال  \مصر -جيزة –الهرم 

 :ات ثقافية وإعالميةخبر 

محاضر )م  الخاتج( إكلية اآلداب جامعة عي  شمس قسم اإلعالم على مدى اثني عشر عاما إدءا م  

 2010وحتى   1998  عام

 2012-2011  إكلية اإلعالم إاملعهد الكندي )الجامعة الكندية إالقاهرة(  محاضر )م  الخاتج(

واملشرف على الوتش التدتيبية لإللقاء واللغة  –مصر تئيس لجنة حماية اللغة العربية إاتحاد كتاب 

 .والشعر ب ا

 مقرت شعبة شعر الفصحى إاتحاد كتاب مصر \عضو ساإق إاللجنة العلمية إاملجلس األعلى للاقافة

 (.بعنوا : )إيقاع مختلف  صاحب عمود صحف  أسبوعي إجريدة )املشهد( القاهرية

األمي  العام  .اء مصر وتئيس تحرير جريدة املؤتمرتئيس اللجنة اإلعالمية إأمانة مؤتمر أدإ

تئاسة الديسك املركزي إمجلة "فكر وف "  .شعر الفصحى وحماية اللغة العربية لعدة سنوات  ملؤتمر

إداتة تحرير مجلة "األوبرا"  )1999: 1996الصادتة ع  وزاتة الاقافة املصرية في الفترة ما إي  ( 

 .)1999: 1996ة ( الصادتة ع  دات األوبرا املصري

 :اإلصدارات األدبية*

 (اإللقاء ف  املبدعي  )مقاالت نظرية وتطبيقية في لغة اإلعالم-

 ()تأمالت في ف  الحياة املعجزة ... ولك  م  نفسك أنتتوقع -
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ـــــــبوع  ديوا  شـــــعري ) هناك- ــ  (مطـ

ــــبو    يوا  شـــــعري د\ ومانا سأتسم فوق املكا - ـــ ــ  ع.مطـ

ــــبوعة  أشعات للصغات \هيا نتعلم ونغني- ـــ  .مطــ

ــــبوع   ديوا  شـــــعري  \ووددت أن  ال أتى - ـــ ــ  .مطـ

ــــعري  \ك  ال تختصر األحالم- ـــــــبوع   ديوا  شـ ــ  .مطـ

ــــبوع   ديوا  شـــــعري  \الطير إأحوالي أدتى - ـــ ــ  .مطـ

ـــ   ديوا  شـــــعري  \ ملك ليس يفنى-  .ـــــبوعمطــ

 .الطبع  شعرية تحت  مسرحية \األمير األسير-

 .تحت الطبع  ديوا  شـــــعري \ إيني وبي  هللا-

 :الجوائز األدبية*

حصل على عدد م  الجوائز األدإية م  إين ا: جائزة الشاعر حس  عبد هللا القرش ي إالتعاو  مع 

 .2015اة اللغة العربية عام . وجائزة جمعية حم 2013إالقاهرة عام   مجمع اللغة العربية

 .2020وجائزة كتاتا 

  *** 
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 الناقد والروائي حسين السكاف

 الدنمارك( \)العراق
 .ناقد وتوائ  عراقي مقيم في الدنماتك –حسي  السكاف  *

 ."ع  توايته "وجوه لتماال زائف 2017حائز على جائزة كتاتا للرواية العربية  *

 :صدر له *

 2007مال( املوت" القاهرة  –"كوبن اغ   تواية_

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

 2015مسرحيتا " بغداد  –كتاب "طاقة الحب -

 .2015مال( املوت" إيروت  –الطبعة الاانية م  تواية "كوبن اغ  -

 2018دات كتاتا  -تواية "وجوه لتماال زائف" -

 2019عة القصصية "إي  الشيخ واملريد" عما  املجمو -

 2019دات كتاتا  -الترجمة اإلنكليزية لرواية "وجوه لتماال زائف" -

 2020املجموعة القصصية "ُمُد " الكويت 

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

 عربية والعراقيةواألدب  في العديد م  الصحف ال

له بعض الترجمات الفنية واألدإية م  اللغة الدنماتكية إلى العربية، وعلى وجه خصوص، حركة  *

 .الف  التشكيلي في أوتبا خالل القر  العشري 

*** 
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 لقاص سيد عبد العال سيدا

 )مصر(
محاضر مركزي إالهيئة العامة   1969  / 10/  16/ قرية حمزاوى / مركز ملوى / املنيا /   م  مواليد

لقصوت الاقافة قصر ثقافة ملوى وعضو مجلس إداتة نادى األدب إملوى يعمل إوظيفة / تئيس 

 2011حاصل على جائزة املركز األول فى القصة القصيرة عام /   قسم إمد تسة حمزاوى اإل عدادية

  .على مستوى فرع ثقافة املنيا

 قصة قصيرة تم 50أكثر م    لعربيةف واملجالت املصرية وانشرت جميع أعماله القصصية في الصح

عبد  27نشرها فى الصحف شاتك فى مؤتمر أدإاء مصر الذى انعقد فى مدينة شرم الشيخ دوتة تقم 

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

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

  2014( ماتس القصيرة ) جائزة املنيا لإلإداع

إجائزة املركز األول في النشر وفازت  2018وصدتت له مجموعة قصصية بعنوا  موت آمال -

 قليمي فرع ثقافة املنيااإل

فى القصة القصيرة فى مؤتمر ) جائزة وتم تكريمه فى هذا اليوم وتسليمه شهادة تقدير إاملركز األول  

  .املنيا لإل إداع (

*** 
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 عصـام الغــزاليالشاعر 

 )مصر(
 22ولد يوم األتبعاء    مولده : هو : عصام الدي  محمد حس  الغزالي ، اشت ر إاسم عصام الغزالي

: نشأ عصام نشأته .اهرةم في حي املنيرة العريق إالق 1954يناير  27املوافق   هـ 1373جماى األولى 

موهبته في كتاإة  العربية وشعر الفصحى ، وقد ظهرت الغزالي في إيئة أدإية أثرت لديه حب اللغة

ا في النحو والتعبير والرياضيات    دتاسته :.الشعر في س  مبكرة
 
كا  عصام الغزالي في دتاسته متفوق

 .م1977م  جامعة عي  شمس عام والترإية الفنية، تخرج م  كلية الترإية شعبة الرياضيات 

  :مؤلفاته

 ( ) األشعات الدينية والوطنية والتأمالت  إهجة الروح  ديوا  شعر :-

 () األشعات االجتماعية وأشعات املناسبات  لحـ  الوفـاء  ديوا  شعر :-

ا في كتاب واحد بعنوا  "ديوا  الغزالي الجزءا  األول والاان " في يوليه -  2020صدتا مع 

 () أشعات الحب والغزل   عهود الصبا  وا  شعر :دي-

 (قيسيات ) م  وحي حكاية قيس وليلى  ديوا  شعر :-

ا في كتاب واحد بعنوا  "ديوا  الغزالي الجزءا  الاال( والرابع" في أكتوبر  -   2020صدتا مع 

 (الـنـهـج ) مطولة دينية تحت الطبع  ديوا  شعر :-

 ( منوعة تحت الطبع ليت شعري ) أشعات  ديوا  شعر :-

اإلصدات الاان  وهو \ 2018اإلصدات األول إاللهجة العامية املصرية عام  \مخ الفيلسوف  مـسـرحـيـة :-

 ( 2019عام   النص األصلي إاللغة العربية الفصحى

 تناول جديد لعلم العروض ) تحت الطبع(  دتاسة أدإية :-

 تأمالت في نظرية النسبية  كتاب علمي :-

 لغة اللوجو إداية لتعلم الكمبيوتر  ربوي :إح( ت-

 الاواب والعقاب في سيكلوجية التعلم  إح( تربوي :-

*** 
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 الربيـع الغــزاليالشاعر 

 )مصر(
واسمه في شهادة امليالد محمد \هو الشاعر اإلسالم  الكبير الربيع الغزالي تض ي هللا عنه وأتضاه*

م إقرية زهوت 1912  ماتس لي يوم األحد العاشر مولد الربيع الغزا   مولده :\حس  علي غزالة

 . م2006التابعة ملركز الدلنجات إمحافظة البحيرة ، وتوفي يوم األحد الاال( م  سبتمبر األمراء

عاما إدءا  40تخرج الربيع الغزالي م  كلية اآلداب ، وعمل إالصحافة ملدة : دتاسته وحياته الوظيفية*

الوفد املصري ثم مجلة الهالل ثم جريدة األهرام حتى أحيل  م  جريدة كوكب الشرق ثم جريدة

 . 1972للتقاعد عام 

 : أنشطته األدإية

شاتك الربيع الغزالي . 1964حتى  1954أصدت الربيع الغزالي مجلة صوت العروبة وتأس تحريرها م  

 . في تأسيس اتحاد الكتاب املصري 

 .2004يونيه  12يمه دتع الريادة في كرمت نقاإة الصحفيي  الشاعر الربيع الغزالي إتسل

  :مؤلفاته*

، وفيض  1932، وفوح املسك  1930أزاهير الربيع   أصدت الربيع الغزالي خمسة دواوي  شعر هي :

، وله أشعات كايرة أخرى لم تصدت في دواوي   1935، وتوح األثير  1934، وتجع الصدى  1933السنا 

 .لكاير م  أشعاته، ونشرت املجالت العربية واإلسالمية ا

كتب الربيع الغزالي دتاسات ع  العديد م  الكتب األدإية ، مال "قصر على النيل" لثروت أإاظة ، 

و"محمد في طفولته وصباه" ملحمد شوكت التون  ، ودتاسات ع  دواوي  سعد دعبيس وطاهر 

 . زمخشري ومحمد سروت صبا  وغيرهم

دة ع  الربيع الغزالي ، من م : عبد العزيز شرف ، كتب كبات النقاد دتاسات متعد :دراسات عنه*

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

 .تسالة ماجستير إجامعة األزهر بعنوا  "الربيع الغزالي حياته وشعره" للدكتوت محمد علي ضرات

*** 
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 سامي أبوبدراألديب 

 )مصر(
غة العربية وآداب ا في مصر والسعودية .م1975يناير  3مصري ، ولد في وكاتب   شاعر

 
ل م ل   

ّ
 .ُمعل

عضو االتحاد الدولي  .عضو مؤسس إنادي أدب مطوبس، كفرالشيخ .عضو نقاإة املعلمي  املصرية _

 .للغة العربية. _ عضو الهيئة اإلداتية للبيت الاقافي العرب  في الهند

 :صدر له*

يل) _
 
 م  ل

ٌ
( ديوا  شعر، فائز في مساإقة شعر الفصحى التي أجراها مركز عماد قطري لإلإداع ساعة

 .، وتم تكريمه إاملجلس األعلى للاقافة في القاهرة2015والتنمية الاقافية 

ة( ديوا  شعر،القاهرة ) _ مير 
 
 أ
ُ
يف

 
 .م2018ط

 .له ديوانا  تحت الطبع، وتجاتب قصصية بعضها منشوت  _

 .تتناول موضوعات تراثية وقضايا عامةله مقاالت منشوتة  _

شرت قصائُده في العديد م  الدوتيات الكبرى في أكثر م  عشري  دولة عربية وأجنبية _
ُ
 .ن

غات أجنبية _
ُ
 .نشرت بعض أعماله إل

ا م  قصائده في لقاءات تليفزيونية وإناعية _ ل عدد  ج   .س 

ْت دتاسات وقراءات نقدية عديدة في إ _ ر  ش 
ُ
بْت ون ت 

ُ
مت عنه حلقتا  م  ك ّد 

ُ
نتاجه الشعري، كما ق

 .إرنامج )أوتاق لها قلوب( على البرنامج الاقافي إاإلناعة املصرية

بل العديد م  املؤسسات الاقافية واإلعالمية املصرية والعربية  .تم تكريُمه م  ق 

*** 
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 نسرين ياسين بلوطاألديبة 

 )لبنان(
تخرجت م  جامعة أتاوا الكندية سنة  \عرة وتوائية لبنانيةشا\، إيروت1978تموز آب  3)مواليد 

هاجرت إلى كندا فترة وكتبت في عدة مجالت وجرائد اغتراإية مال جريدة املهاجر واملغترب  \2002

 . عضو في اتحاد الكتاب اللبنانيي  في لبنا .2003وغيرها. عادت إلى لبنا  عام 

 

 :لها من الشعر ثالث دواوين*

 ،2010عام  -لبنا  \طئأتجوا  الشا-

 ،2011الجزائر عام  \تؤيا في إحر الشوق -

 .2013 \مهربة كلمات  إليك-

 

 :الروايات والقصص القصيرة إصدارات*

 تواية بعنوا  مساؤك ألم-

 تواية الخطيئة -

 .تواية سرير الغجري -

. 1993بنا  ع  عام فائزة إالجائزة األولى ع  كل مداتس لبنا  في مساإقة نظمت ا تاإطة الإلياد في ل*

 واشترك في ا ما يقاتب املئة وستو  مدتسة تسمية وخاصة.

 وتم تكريمها في حفل خاص في مسرح نوق مصبح في إيروت.  -

*** 

 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/نسرين-بلوط.jpg


صدات الاال(()اإل  لألدإاء والكتاب العرب (                       2021دليل آفاق حرة )                       

79 
 

 

 

 

 

 محمد كمال نصار محمداألديب 

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

دخلت  ،نشأت في قرية الدتوتي  التابعة ملركز نبروه إمحافظة الدقهلية.  1996  املنصوتة ... مايو  :

للترإية   وقد عملت معلما .الجامعة م  خالل كلية الترإية النوعية إاملنصوتة قسم الترإية الفنية

م . كاتب نو تؤية  2020اآل   وحتى 1996الفنية إذداتة نبروه التعليمية منذ التخرج م  الجامعة سنة 

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

 :*اإلصدارات

 . م2010ديوا  شعر : عثرة قلب -

 . م2013  يونيه  قصيدة إقوة وإيما  ..-

 . م2014ديوا  شعر إالعامية : آه يا إلدي -

 . م2016كتاب : تأمالت نفس حاملة ...ماتس -

،   ، تحلة غراب  كاتب قصة قصيرة :أحاسيس مبعثرة ، وتوايات : نعمة واملحروس ، هي والقطات-

 ترعة حني 

 . م2016ديوا  شعر : أنا الوط  ..يونيه -

 . م2016كتاب نبض الضمير .... يوليو =

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

  

*** 

  

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


صدات الاال(()اإل  لألدإاء والكتاب العرب (                       2021دليل آفاق حرة )                       

80 
 

 

 . لشاعرة جيس ي)ياسمين ( سوبرها

 )لبنان(
ولدت في إيروت ،عاشت في كسروا  وتعلمت لدى تاهبات الفرنسيسكا ، ونالت شهادة في الفلسفة 

عملت في مجال الصحافة ، أقامت مقاإالت ومواضيع  .واللغات م  جامعة الروح القدس الكسليك

 .لى العربيةإنكليزية الفرنسية واإل  ترجمة املقاالت م  عدة تتعلق إاملرأة والجمال ، وفي

وفي اإلعالم شاتكت في إرامج عدة في إناعة لبنا  ومسلسالت اناعية .وفي صوت لبنا  كا  لها إرامج 

كما وعملت في اإلداتة العامة والترجمة لاالث لغات وفي تنظيم الحفالت على . عدة من ا إرنامج تلستات

 .أنواعها في لبنا  والخاتج

 بلقب سيدة اإلإداع وصاحبة الجرأةعرة الساحرة ، املبدعة شعرا وتقة وطيب إحساس، و لقبت إالشا

  .الراقية وشاعرة الحب إامتياز

 

 :من منشوراتها*

 كتاب بعنوا  " "ومذهبي...الحب ". -

 ." "أصلي ...الحب"  بعنوا  ٢٠١٩كتاب ثا  -

 . " كتاب ثال( قيد اإلنشاء بعنوا  " "أدمنت...الحب-

 jsoubra12@gmail.com : ترون إريد الك

 0096176552301موبايل : 

*** 
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 حازم أحمد السيد جلهوماألديب 

 )مصر(
 زوير/ شبي  الكوم / املنوفية / مصر :العنوا  1/2/1974 :تاتيخ امليالد

 :البريد اإللكترون 

  hazem_galhom@yahoo.com 

                                               01001361973 

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

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

 (تخصصاللغويات،التخصص الدقيق علم املعاجم2013دكتوتاه،كلية اآلداب، جامعة إن ا، مصر)

 :التدتج الوظيف 

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

لسانيات، قسم اللغة االنجليزية، كليةاآلداب، جامعة دمن وت، أغسطس  مدتس \2014أغسطس 

نوفية، منذ لغويات، قسم اللغة االنجليزية، كليةاآلداب، جامعة املس مدت \2015أغسطس  -2014

 .حتى تاتيخه  2015أغسطس

 كلية اآلداب، جامعة املنوفية، مصر :عنوا  العمل

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

تاب األفروأسيوية إالقاهرة
ُ
 .ملنظمة الك

 مؤلفات*

 .2007القاهرة.  .يةكلمات لها تاتيخ في اللغات األوتوبية واللغة العرب-

 .2016نسخة عربية وأخرى إنجليزية(. القاهرة  -مسرحية )آيا إونا ال تحز  ) -

، القاهرة -
 
 .2016مــ  شــهــداء وجــنــود مــصــر: قـرية زويــر أنـمونجا

 .2017أإراج الصمت الزتادشتية، مجموعة قصصية، القاهرة -

 .2017الصاإئة، مجموعة قصصية، القاهرة،-
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 .2017مجموعة قصصية، القاهرة  -على ضفاف الجانج-

 .2017مجموعة قصصية، القاهرة  -أنا أخوكم إإليس-

 .2017مجموعة قصصية، القاهرة  -إوالق التكروت-

سك، مجموعة قصصية، القاهرة - وتمان 
ُ
راسوة ه ز م ن فر الس 

 
 .2017ك

 .2017في وادي شعيب مجموعة قصصية، القاهرة-

 .2017قصصية، القاهرة،مجموعة  -املامون -

 انتحات حلموس، مجموعة قصصية تحت الطبع-

 زناإق اللوتس في كفر طنبدي مجموعة قصصية تحت الطبع-

 موسوعة شهب الدهر، تحت الطبع-

 :أعمال مترجمة من اللغة العربية إلى اإلنجليزية*

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

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

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

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

*** 
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 نعمة محمد الفيتورياألديبة 

 )ليبيا(
الوظيفة :مترجمة ومنسقة  \85/86إنغازي -جامعة قاتيونس-نجليزيةليسانس لغة إ 9.12.1961

 مترجمة قانونية معتمدة م  محكمة شمال إنغازي  \عالقات عامة ..كاتبة

 : دتاسات نقدية لكتاإات *

 د. جمال مرس ي دتاسة نقدية حول ديوا  أنات نات -1

 الشاعر أ. الكيالن  عو  ع  قصائد قصيرة-2

 صطفى جمعة ع  "ناسكة في محراب حبك" و "غربة الزحام" وغيرهاالشاعر والقاص أ .م -3

 "الصحف  أ. محمود النقناق ع  "مجاز -4

 مقاتبة ع  ديوا  عنفوا  إقلم د.زياد علي _5

 2020فبراير  11إتاتيخ  223جريدة الصباح العدد 

 قراءة ع  ديوا  عنفوا  و تقاسيم امرأة إقلم أ. مشعل العبادي _5

 :إصدارات*

 2018وا  "أنات نات " ينايردي -

 2019ديوا  "عنفوا " مصر  -

 2020ديوا  "تقاسيم امرأة" مصر يناير -

 " جمخطوط مجموعة قصصية "يوميات س -

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

األمازيغية )ضم  كتاب الديوا  الشعري \انيةاالمل"و ساتة توبنسو  "كندا"أطلس حاضر "املغرب

 "الشمال أفريق  والصحراء ( للكاتب أ. مازيغ يدت "الجزء الاان 

*** 
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 رجب لقي شحاتالشاعر 

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

.. ٢٠٠٢ت... شاتك إالعديد م  دوتات مؤتمر أدإاء مصر :املنياترأس نادي أدب املنيا عدة دوتا١٩٨٢

 ٢٠٢٠..إوتسعيد ٢٠١٦.. املنيا ٢٠١٥...أسوا  ٢٠١١شرم الشيخ 

نشر جل  ١٩٨٢كما شاتك في كل موتمرات إقليم وسط الصعيد الاقافي إدأ مسيرته األدإية عام 

 .أعماله إالصحف واملجالت األدإية واإلناعة والتلفزيو  

  

 :عة دواوين مببوعةمنها ثالثة فصحىله أرب

 ...٨٩قطرات الدم والعسل -

فر -   ٢٠٠٢س 

 (٢٠١٥مانا تبقى -

 ٢٠١٨ديوا  عامية)حبة غناوي للوجع(  -

*** 
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 الدكتور/ أيمن حماد

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

 املوقف م  التجنيد: إعفاء ن ائ - الحالة االجتماعية: متزوج -محل امليالد: محافظة القليوبية-

 محافظة الجيزة-الهرم–فيصل -محل اإلقامة: شاتع العشري -

ا: لالتصال واملراسلة  :ثاني 

 Ayman Hammad.facebook.com:الفيس إوك-

 01007496617الواتس آب: -

 01110762575-01007496617تقم الهاتف:-

 hmad8080@hotmail.com :البريد اإللكترون -

: الدتجات العلمية
 
 :ثالاا

إمرتبة الشرف (« ٢٠٠٠-١٩٥٢االغتراب في الرواية املصرية املعاصرة ): »٢٠١٨الدكتوتاه -

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

 .«جيد»م: اللغة العربية وآداب ا والعلوم اإلسالمية إتقدير ١٩٩٥الليسانس .ة القاهرةالعلوم، جامع

 :الكتب واألبحاث واملقاالت املنشورة*

 ()دتاسة١٣تأثير التراث الشعبي في املسرح العرب ، مجلة الاقافة الشعبية، البحري ، العدد -

 ()دتاسة١٩الشعبية، البحري ، العدد املظاهر الدتامية لفنو  الفرجة الشعبية، مجلة الاقافة  -

 (األحالم والكواإيس في ثالث توايات مصرية، جريدة الجمهوتية)دتاسة -

 (األسطوتة حبر اإلإداع الشعبي، جريدة الجمهوتية)دتاسة -

 (إذتة األدب القوم  في مصر، جريدة الجمهوتية)دتاسة ١٩ثوتة -

 (هوتية )مقالةمصر تمد جذوت الاقافة في أفريقيا، جريدة الجم -

 (أإو الفنو  يحتضر في غياب الكبات، جريدة الجمهوتية)تحقيق -

 (مْ  يحمي تاتيخ مصر، جريدة الجمهوتية)مقالة -
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سنوات،جريدة الجمهوتية )حوات مع د.  10مليات دوالت خسائر اقتصاديات الاقافة إمصر في  50 -

 )زينعبد الهادي تئيس دات الكتب األسبق

 )وجهة نظر النقاد واملاقفي ، جريدة الجمهوتية)تحقيقم   2018ثقافة  -

 ةإي  الشخصية الروائية والشخصية املغترإة، مجلة الاقافة الجديدة، القاهر  -

ا"، دتاسة منشوتة  - إناء القصيدة في شعر محمد الشحات، ديوا  "سيعود م  إلد بعيد نمونج 

 .الشحات ضم  كتاب "املرايا النقدية" التجربة الشعرية عند محمد

 (مستويات االغتراب في شعر محمد الشحات )دتاسة منشوتة إمجلة الاقافة الجديدة املصرية -

 :كتب مببوعة*

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

 :تحت الببع*

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

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

 :الكريمات والجوائز*

 .٢٠٠٧جائزة التفوق الصحف  م  نقاإة الصحفيي   -

 .٢٠٠٧دتع مؤسسة دات التحرير وشهادة تقدير للتفوق  -

 .٢٠١١جائزة كتاب الجمهوتية في النقد األدب  )املركز األول(  -

 .٢٠١٨  جائزة التفوق الصحف  م  نقاإة الصحفيي -

*** 
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 محمد عبد الخضر صالل أبو زمام العظماوي األديب 

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

إكالوتيوس تاتيخ /الجامعة  :التحصيل الدتاســــــــ  \      07801239565:تقم الهاتف \ مسرحي

   :moh960@gmail.comالبريد االلكترون  \املستنصرية

عضو اتحاد \نائب تئيس الراإطة العربية لآلداب والاقافة \عضو اتحاد األدإاء والكتاب العراقيي  -

تئيس تحرير مجلة الرواق  \محرت الصفحة الاقافية في صحيفة عكد الهوى \يي  االناعيي  واالعالم

 عضو اتحاد األدإاء الدولي  \األدإية

  :بعض املؤلفات*

  مسرحية ادم -1

 مسرحية األتض -2

 مسرحية املهرج-3

 مسرحية القدس في القلب -4

 مسرحية الساتق -5

 مسرحية املت م-6

 مسرحية عاد الغائب -7

 الحريةمسرحية -8

  :الكتب املببوعة *

 –والطبعة الاانية مصر  \سوتيا–مسرحية )هروب نحو األفق( الطبعة األولى -

 والطبعة الاانية مصر  \سوتيا –مسرحية )إخالص املوت املبكر( الطبعة األولى -

 والطبعة الاانية مصر  \سوتيا –مسرحية )االتنب ملك الغاإة( الطبعة األولى -

 سوتيا  -لف القضبا ( الطبعة األولى مسرحية )اللعب خ-

mailto:moh960@gmail.com
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  2020مسرحية اللعنة -

 مسرحية كنت نات يوم مونودتاما -

 (قصة قصيرة) جسر الزيتو  -

 مسرحية )حكومة العم صالح( تحت الطبع-

 مسرحية )قطط امللك( مسودات-

 مسرحية )الساعات األخيرة( مسودات-

 مسرحية )مملكة األحراش( مسودات -

 ئيس مسوداتمسرحية حصات الر -

 تواية )صقر الجنوب( مسودات-

 تواية طريق الحق /مسودات-

 

 لسيناتيوهاتا 

 سيناتيو فيلم قصير )سموم قاتلة( فاز إمساإقات كايرة-

 (سيناتيو فيلم قصير )الطبيب-

 (سيناتيو فيلم قصير )الحرب-

 (سيناتيو فيلم قصير )االإ  العاق-

 2020وت للاقافة واالعالم الدوتة السابعة فوز نص مسرحي املقبرة ملساإقة مؤسسة الن*

 2018فوز مسرحية املهرج في الشاتقة ضم  فرقة اململكة العربية السعودية *

 *** 
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 الشاعر حسام الزعبي

 )سوريا(
حسام الزعبي إعالم  وكاتب سوتي مقيم في دولة اإلماتات العربية املتحدة ويعمل في حكومة -

  .صحيفة الرؤية اإلماتاتية والخليجألدإية م  خالل كتاإة مقال دوتي في إدأ مسيرته ا \الشاتقة

 ول في مهرجا  الناشئة السينمائ وحصد جائزة املركز األ  2009كتب أول فيلم سينمائ  في عام 

  .إالشاتقة

 

  :صدر له*

 وي  شعرية دوا ةثم صدت له أتبع،ي األتد  \قناديل وأحالم  2013أول ديوا  في -

  ٢٠١٩عام  (خيمة في الخاصرة)ت له تواية كما صد-

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

 األتد \كما صدت لها كتاب نصوص صرخة وط  وحدياا صدت له كتاب أحالم في ووها  -

 *** 
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 الدكتور محمد حمدان بن جرش

 تحدة()اإلمارات العربية امل
مدير عام املدينة الجامعية \2012 – 2009مدير عام مساتح الشاتقة  \دكتوتاة في العلوم الاقافية

 2004 – 2003حاصل على جائزة املوظف املتميز في حكومة الشاتقة \2015 – 2012إالشاتقة 

قة حاصل على جائزة الشات \2006خريج الدفعة األولى م  إرنامج تطوير إلعداد القادة الشباب 

 2019حاصل على جائزة تاشد للتفوق العلمي \2015للعمل التطوعي ع  فئة الاقافة و اآلداب 

 " تئيس مجلس أمناء جائزة مليحة األدإية " ناكرة مكا *

عضو في اللجنة العليا املنظمة للبرنامج الوطني للقادة الشباب "نخر" في دوتته الخامسة ومستشات *

حتى  2017تئيس مجلس إداتة جمعية حماية اللغة العربية منذ عام نائب \2015تربوي في البرنامج 

عضو مجلس إداتة اتحاد كتاب وأدإاء اإلماتات، األمي  العام التحاد كتاب وأدإاء اإلماتات  \تاتيخه

 .حتى تاتيخه 2018منذ عام 

  :مؤلفاته*

 2004دليل اإلداتي الناجح -

 2014نوافذ -

 2015تؤى ثقافية -

 2017 آخر إرميل نفط-

 2017محكمة الحيوا  -

 2018أحالم -

 (. 2017 – 1971التنمية الاقافية في دولة اإلماتات العربية املتحدة م  التكو  إلى التمك  ) -

*** 
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 الهنوف محمدالشاعرة 

 )اإلمارات(
كتاب و  نائب تئيس اتحاد -.نائب األمي  العام لالتحاد العام لألدإاء والكتاب العرب \شاعرة إماتاتية

 .أدإاء اإلماتات

ماجستير في الترجمة التحريرية .إكالوتيوس آداب لغة انجليزية م  جامعة اإلماتات: التخصص العلمي

 .م  جامعة )سانت جوزيف( فرع دب 

 :اإلصدارات األدبية*

 . ديوا  سماوات -

 . ديوا  جدتا  -

 .ديوا  تيح يوسف -

 .كتاب : الطريق إلى الياإا  -

 .ة(لوا .) ترجمة مشتركأ: شموع نات  ا ترجمة ديو  -

*** 
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 مالك يوسف سلبان العظماوي األديب 

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

أدب  – التحصيل العلمي: دكتوتاه آداب \07800514166تقم الهاتف:  \جمهوتية العراق –ني قات 

عضو  \(يعمل اال  املديرالتنفيذي لجريدة )الجماهيراليوم -املهنة: كاتب ومؤلف واعالم  \انجليزي 

 .عضواتحاد االناعيي  والتلفزيونيي  .اتحاد االدإاء والكتاب العراقيي 

 ولد االديب مالك العظماوي في مدينة الناصرية / العراق ونشأ وترعرع في ا، أكمل دتاسته االإتدائية

واملتوسطة واالعدادية وم  ثم أكمل دتاسته الجامعية فالدتاسات العليا ان اختص إاألدب 

االنجليزي. إدأ كتاإة الشعر الشعبي منذ صباه في الدتاسة املتوسطة، وبعد اكمال الدتاسة 

املتوسطة اتجه نحو املسرح ان وجد فيه ضالته، فعمل مماال ومؤلفا ومخرجا، ثم اتجه نحو كتاإة 

 :ر الفصيح والتأليف، وله عدة مؤلفات نذكر من االشع

اك مال مسرحية ) م  مشاكل كتب عددا م  املسرحيات للمسرح املدتس ي آنذ 1977في العام -

اعد مسرحية )الحّمال( ع  قصة قصيرة  1978( ومسرحية ) دعوة غيرمباشرة ( وفي العام الحياة

 . لإلستاد حسب هللا يحيى تحمل نات االسم

الف كتاب )املخف  واملكشوف في هذه الظروف( وهومخطوط لم يطبع ان كا  يختص  1996م في العا-

 إاألموتالسياسية

 ) صدتله ديوا  )تمزالعذوبة 2000في العام  -

  .لبنا  كتاب )العشيرة إي  الشريعة والقانو (صدت في  2014في  -

 في العصرالحدي((  بغداد كتاب )التحديات التي تواجه املرأةفي  صدت 2016في العام -

 .)تحلتي مع االإتالء(  2018في العام -

  .ايرا  كتاب )أوتاق تستيقظ م  جديد .. ومسرحية الحمال(في  صدت  2019في العام -

 .صدتت الطبعة الاانية لكتاإه )تحلتي مع االإتالء( العراق 2019ا لعام  في -

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

 )العراق(
أياد خضير ألشمري قاص وتوائ  وناقد ولد في محافظة ني  \اسم الشهرة / أياد خضير فيس إوك 

مسؤول  \عضو االتحاد العام لألدإاء والكتاب في العراق / ني قات• 1954قات / الناصرية عام 

 مي  سر النقاإة الوطنية فرع ني قاتأ \العالقات العامة للراإطة العربية لآلداب والاقافة

ع  إحاه املقدم الى الكلية املفتوحة...  2017نال الطالب أثير تيسا  حس  شهادة البكالوتيوس عام *

 آليات السرد في توايتي تداخل الحواس . ــ 

 مع شهادة تقديرية منتدى املاقفي  في أمريكا. ــ  2015قلد وسام الاقافة لعام *

 مؤسسة األهرام الاقافية 2016 افة لعام قلد وسام الاق*

 جريدة الجماهير اليوم . ـــ  2016قلد وسام اإلإداع لعام  *

 ـ  .2015الفوز ــ فازه إاملرتبة األولى في القصة القصيرة )دوتة السياب ( لعام *

 . ــ 2015فاز إاملرتبة األولى إالنقد االدب  في اتحاد األدإاء الدولي في أمريكا -

إاملرتبة الخامسة في أدب تصي  للقصة القصيرة الراإطة العربية لآلداب والاقافة فرع بغداد فاز -

 . ــ 2016 لعام 

. 2016مضة ع  قصته ) الواتث ( فاز إاملرتبة الخامسة في منتدى القصة القصيرة جدا والقصة والو -

  . ــ 2017نو  شهر آب فاز املرتبة األولى إالقصة القصيرة ) ثوب الاعبا  ( مجلة األدب والف-

  .2017فاز إاملرتبة األولى إالقصة القصيرة ) إتهاصات التعب ( مجلة اآلداب والفنو  شهر أيلول -

 ) وفــاء( -
 
لعام  ٢٤في املركز الخامس إمساإقة توائع االقالم العدد      فوز القصه القصيره جدا

 في العراق . ٢٠١٨
 
 تاإطة القصة القصيرة جدا

  ٢٠١٨السالم في أملانيا منحته شهادة الدكتوتاه الفخرية  أكاديمية-

فوز القصة القصيرة دتس ل  أنساه إاملركز االول مجلة اآلداب والفنو  االلكترونية والوتقية -

٢٠١٨/١٢/٢٢  
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 املؤلفات :ـ •

  2010قصص قصيرة ) الن ايات ( سوتيا  -1

 . 2012تواية ) األجنحة البيضاء ( بغــداد  -2

 .2014واية ) اشراقات ل  تغيب ( مصر ت  -3

 5. 2015تواية ) تداخل الحواس ( دات ألجواهري  -4 

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

 . 2017كتاب )نافذة على فضاءات الحكاية ( قصة وتواية ع  بغداد -6 

 ــ  2018تواية )أوجاع السني  ( ع  دات أمل الجديدة عام -7

 املخبوطات:*

 ( مخطوطة . ــ  ني  الخراب أتواية ) -

 كتاب ) إضاءات في النقد االدب  ــ شعر ( الجزء الاال( قيد النشر . ــ -

 قصة وتواية قيد النشر .  كتاب ) نافذة على فضاءات الحكاية الجز ء الاان  ( -

  ٢٠١٩الناقد حس  البصام  كتبهياد خضير (أقراءات في قصص  كتاب )  -

  قصيرة ) دوامة الوجود (قيد النشر  مجموعة قصص -

 مجموعة قصص قصيرة ) أزمنة مهشمة ( قيد النشر. -

 )أحالم ضائعةمع) قراإي  الالج ( قيد النشر. ــ ق مجموعة قصص قصيرة -
 
 .صص قصيرة جدا

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

*** 
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 عناية حسن أخضراألديبة 

 )لبنان(
  " كاتبة وأديبة، إاحاة وشاعرة لبنانية ، ولدت وترعرعت في إلدة "الخرايب " جنوب لبنا  " جبل عامل

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

وتمّيزت إقلم جريء حر  ،عناية إصدق الكلمة وحرية التعبيرالكاتبة إمتازت ..اللقب والتي إشت رت إه

 .. فنالت ثقة قرائ ا وجميع معاتفها وكانت املستودع اآلم  لحفظ اسراتهم وحل الكاير م  مشكاله م

 .. مرشدة اجتماعية لها الكلمة املسموعة في مجالي حقوق املرأة وحقوق الطفل، والحياة األسرّية

والدها  .تئيسة منتدى الضاد اللبنان  الاقافي. واهب األدإّية " نادي الفجر الاقافيتئيسة لجنة امل

 "" حك  العيو    الشاعر الكبير "حسو  األخضر " صاحب ديوا  " الريشة الحمراء " وتواية شعرية

 

  ..إصداراتها*

 "كتاب " الجني  النوتان  وقوت األتواح-

 " خفايا وأسرات-"

 " الرجل إتادة املرأة وقوة -"

 " آله الكو  وحقيقة اإلنسا -"

 " نفحات توحية- "

 " نصائح امرأة في آنا  الرجال"-

 " سندإاديات األتز والتخيل -"

 "جنوبية م  أتض العطاء -"

 "مجموعة شعرية " ماسة الشرق -

 "مجموعة شعرية " طيف الشتاء-

 " فضاءات نقدية -"
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  :مخبوطات قيد البباعة*

 .وغيرها. إي  الاأت واإلياات\ نسيمات الربيع \ عند منعطف الرجوع \   واإلحسا اإلنسا  إي  اإليما

رو  والباحاو  واألدإاء والنقاد *
ّ
ها و تناول أعمالها املفك  شعاٍتهاأوضّمت كتب م الكاير م  نصوص 

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

 ( خضرأد في العناية الى األديبة عناية  ا ديوا  الشاعر املحام  وائل عادل تحت عنوا  . ) قصائمن

ت نصوصا م  اعمالها األدإيوالكاير م  الكتب التي تضّمنت سيره ا الذاتية و 
 
 ة.تناول

*** 
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 األديب عبد السادة خلف غفلة يعقوب

 )العراق(
إكالوتيوس  / البصرة1961مواليد/ الفاو \شاعر وكاتب وإعالم  \سادة البصري االسم الفني //عبد ال 

 املسرح، ،الرواية في أإواب/ الشعر،النقد، يكتب(أوالد،إنتا  3متزوج وعنده)  \فنو  جميلة/ مسرح

عضو اتحاد \عضو املجلس املركزي لالتحاد العام لألدإاء والكتاب في العراق(. واإلعالم الصحافة

عضو اتحاد اإلناعيي  \للصحفيي  العراقيي   عضو النقاإة الوطنية\الكتاب العرباألدإاء و 

 تئيس ملتقى جيكوت الاقافي \عضو نقاإة الفناني  في العراق\والتلفزيونيي  في العراق

 صدرت له الكتب التالية:*

 2004وأعيد طبعها مرة ثانية 1998ـ الش يء لنا /شعر /عّما  /1

 2002وأعيد طبعها في غزة عام 2000ة /شعر/ البصر   ـ تضاتيس /2

 / طبعة محدودة 2008ـ أصفى م  البياض / شعر/ البصرة/ 3

 2012/ ـ هكذا دائما / شعر /دمشق ـ  4

 / شعر /بغداد  5
 
 2015ـ لم أستعر وجها

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

 2016، دمشق، إاإل  ـ املعنّي أكثر مني / شعر / القاهرة 7

 / السويد  2018البياض / شعر /  ـ أصفى م  8

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

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

 ) ال .. كما نريد ( شعر  -11
 
 . دمشق–سيصدت له قريبا

 ـتحت الببع:*

 لية /قراءة نقدية في الشعر الكردي املعاصر/ مديرية الاقافة الكردية ــ ـ عزف جنوب  لنايات شما1

لديه العديد م  املخطوطات ) دواوي  شعرية / كتب نقدية في الشعر العراقي املعاصر، القصة 

 )والرواية،األدب السريان / مسرحيات / تواية )مخطوطة

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/عبد-السادة-البصري.jpg
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/ وحاليا قيد التحضير   في إيرا  عره وتأثيراه ا في ش  نوقشت تسالة ماجستير حول السسيولوجيا-

 .أيضا في إيرا  رى حول تأثيرات البيئة في شعرهملناقشة تسالة ماجستير أخ

*** 
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 د. ريمه عبد اإلله الخانياألديبة 

 )سوريا(

omferas@gmail.com 
ة م  جامعة الحياة إجازة لغة عربيMCSE.دوتات–هندسة شبكات وصيانة : التعليم األكاديمي

 م  جامعة الحياة الجديدة 2014دكتوتاه في األدب  .ودتاسات عليا

 :جانبا م  الكتب التي تجاوزت الاالثي 

 قصص قصيرة مقتطفات أدإيه ودينيه-تجاتب م  الحياة -

 مصر-دات اكتب -إاب الخزانة -

 قوس قزح:مجموعة قصصيه مشتركه صادتة ع  اتحاد الكتاب الفلسطينيي -

  -.مجموعه قصصيه : قلم إلو  الطيف-

 دمشق\ مجموعة قصصية : النوم في دوائر الفراغ-

 مجموعة قصصية أسرات صغيرة-

 دمشق مجموعة قصص قصيرة: ما وتاء الجدتا /-

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

 شعر*

 دمشق ديوا  شعري /جرح املحبة /-

 ة /ديوا  شعري /نكريات ممنوع-

 دمشق\ديوا  مالن الروح -

 ديوا  :وجادت لي  األيام. صافيتا-

 :مقاالت*

 دمشق الجزء االول م  سلسلة صباح الخير/-

  ء الاان  ) م  سلسلة صباح الخير(منتدى الخميس الجز-

 :روايات*

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

 تواية أحالم مجنحة -

 ."تواية "دو  كيشوت يظهر في الشرق -

 املغرب /تواية: هدى -

 :دراسات*

 الدي  إي  العالم الرقمي والواقع-

 .الطبعة األولى-دتاسة-خصوصية األدب لنيل األتب

 :أدب األطفال*

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

 :كتب الكترونية*

 مقامات-املقامة الخانية-

 السر املفقود-مجموعة قصصية-

 تجاتب م  الحياة الجزء الاان -

 6و 5و4سلسلة صباح الخير العام -

 :بانتظار تبني دور النشر للكتب*

 مجموعة قصصية-وحدنا معا-

 .تواية إلوى الكتب-

 موسوعة الحكايات، قصص قصيرة للناشئة-

 (.ألف كيلو نهب لخدمة األدب الجزء األول ) مجموعة أإحاث مهمة نشرت تباعا-

 

*** 
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 عبية منشد الرميض ديباأل 

 ()العراق
عضوا في العديد م   .م1962مواليدالعراق واسط  \كاتب شاعرمـؤتخ محقق في علم االنساب

 عضو الراإطة العراقية للتاتيخ وتوثيق علم \ عضو الراإطة العربية للنساإي  والـمؤتخي :تأاالهي

 .نساباأل

  :دبيةثاره األ آ

 اجزاء 3موسوعة شخصيات وأعالم عراقية -

 أجزاء 3عالم وأقالم عراقية اموسوعة -

 أجزاء 3نساء العراق يصنع  التاتيخ -

 ديب سام  ندا الدوتي إأقالم الباحاي  والـمؤتخي األ -

 يادي البيضاء م  االطباء وحملة الدكتوتاهاأل -

 النوتس الجريح مالك العظماوي إي  األصالة والتجديد-

 (الحركات الوطنية)مشتركمضيف العشيرة ودوته في الـمصالحة و -

 ن ات العواطف في مراث  الطف شعر شعبي دينيأ-

 أعالم اإلعالم-

 األهزوجة الشعبيـة-

 حراتم الحسي  إأقالم الكبات وقلوب األ مااإل -

 قناديل م  حياة الـمبدعي -

 (.عي  الشاهي  وشيخ الـمجاهدي  ) أب  تحسي  الصالحي-

 ربية ،عالـميةهكذا الـمتألقو  ـــ موسوعة عراقية ع-

 .قتل اغتيالوموٍت إصمت إلى...أي  .؟ ع  أشهر االغتياالت في العراق والعالم-

 خالصة األنساب م  الشك واالتتياب-
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 محطات م  حياة ي ود دجلة والفرات-

 حول العالم مشاهير العالم م  اصول عراقية وعربية-

 تحله ومتاهات وأمل عطية منشد الرميض مجموعة شعرية-

 طرائف يحتوي على مجموعة م  القصص والطرائف والطائفقصص و -

 تقريض شعر فصيح األلبوم الـمصوت للـمؤتخ سعيد تشيد زميـزم-

 .بعد النور  كتب وبحوث كثيرة لم تر  *

 :نكرهالكاير م  الكتاب والـمؤتخي  في بعض الـمصادت من ا

ـــ صباح غميس الحمدان -  األصدقاء م  العلماء واألدإاء ـ

 النواصر م  أعالم وتموز عشائر الجنوب والفرات ــــ حسي  حاجم شذتات-

 غص  البا  لتاتيخ زعامات القبائل واألعيا  ـــــ حسي  حاجم النواصر-

صوص ي-
 
 الـمدخل األساس لألنساب ـــــحسام عبد عوده الـمك

ــــ يوسف عطية الرميض 1تموز الشعر الشعبي والغنائ  في العراق ج-  ـ

*** 
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 حسن البصاماألديب 

 )العراق(
عضو اتحاد االدإاء و الكتاب  \ماجستير قانو  / حاليا طالب دكتوتاه \الناصرية –العراق  -1960-

القصة القصيرة   م  مؤسس ي تاإطة. عضو اتحاد االدإاء و الكتاب العرب \قاص وشاعر -العراقيي  

 .لالدإاء الشباب في الناصرية

  :تاليةصدرت له الكتب ال*

 2010 -مجموعة شعرية ) أساوتالذهب االسود ( دمشق  -

 2013 -مجموعة شعرية )وشم على جبي  نخلة ( دمشق  -

 2014مجموعة قصصية )البح( ع  اللو  ( إيروت  -

 2014مجموعة شعرية ) الختم إالالج االحمر ( دمشق -

 2015دمشق  مجموعة شعرية )فنجا  قهوة مع زليخاي( -

 2015رية ) الن ر الاال( ( دمشق مجموعة شع -

 2016مجموعة شعرية ) عشقتك ع  ظهر قلب( دمشق  -

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

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

  :الكتب املعدة للببع*

 (مجموعة قصصية ) مظاهرة العصافير -

 )ة أنثى ) مجموعة شعريةاألطالق -

 )هايكو عراقي ) مجموعة شعرية -

 دتاسات نقدية في القصة والشعر -

 *الجوائز:

 2014ولى في مساإقة مركز النوت للقصة القصيرة جدا فاز إالجائزة األ  -

 2017تراتيل سجادية عام  -فاز إالجائزة التقديرية في مساإقة القصة القصيرة جدا الدولية  -
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والد أدإية العراقية إالقصة القصيرة )ائزة التقديرية في مساإقة تاإطة ادإاء املرفأ االخير اال فاز إالج -

 2015دوتة السياب عام  –عامر( 

***  
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 دمحمد حافظ حافظ محماألديب 

 )مصر(
: حاصل على ليسانس دات املؤهل الدتاس ي \ 12/11/1972القليوبية في   محل امليالد : شبرا الخيمة ـ

   .لغة عربية إالتعليم الاانوي   الوظيقة : معلم خبير. 1994العلوم 

تاإطة األدب الحدي(  \. اتحاد كتاب مصر\  تاإطة األدب اإلسالم  العاملية: العضويات األدإية*

 ). أإولو ساإقا)

  :اإلصدارات األدبية*

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

  2007طبعة أولى   الشاتع املمتد شرقا  ـ

 .2014ـ " عازف وال وتر " 

بلة مؤجلة " سوتيا عام 
ُ
 . 2018ـ " ق

 . ـ " الشيخ " مسرحية شعرية ـ مخطوط

 . مخطوط  ـ " الحب أندلس "

 ـ " الزهراء " مسرحية شعرية م  مشهد واحد

  :الجوائز األدبية والتكريم*

 : م  املساإقات من ا فاز في العديد

في جمعية دات األدإاء إأفضل قصيدة فصحى على مستوى جمهوتية مصر  2007ـ املركز األول عام 

 . " العربية ع  قصيدة " ليلى

املركز األول في مساإقة جمعية حماة اللغة العربية في دوته ا األولى التي تحمل اسم الشاعر الكبير   ـ

 . " قصيدة " الجواد املتعب، ع   2010محمد الت ام  عام 

 .  " املركز الاال( في الراإطة اإلسالمية إالقاهرة ع  قصيدة " إلقيس  ـ
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ـ املركز األول في مؤسسة الجيل الجديد للاقافة واإلإداع بسوتيا على مستوى الوط  العرب  وتم 

 " الجديد طباعة ديوا  على نفقة املؤسسة يحمل نفس العنوا  وحصولي على لقب " شاعر للجيل

 .   152تم إدتاج اسمي إمعجم الباإطي  في طبعته الاالاة املجلد السابع ص 

 *** 
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 لشاعر أسامة عيدا

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

عاما كتب شعر العامية وعشق ايضا  32تية ملدة إكالريوس تجاتة وعمل محاسبا لدى إنك االسكند

شعر الفصحى دتس االدب دتاسة خاصة ع  طريق حضوت محاضرات غير تسمىة 

والدوتات التدتيبية فى اتحاد كتاب مصر حصل على عضوية اتحاد كتاب مصر وكايرا   إالجامعات

موجود اسمه فى معجم م  شهادات التقدير وكرم اكثر م  مرة ع  طريق وزات ة الشباب والاقافة 

اتحاد كتاب مصر وفى الكتاب الذى اصدتته مؤسسة الباإطي  التتباطه إاسم الشاعر الكبير فاتوق 

  .شوشة فى نكرى وفاته وهو املدير الاقافى لجمعية هيئة خريجى الجامعات الاقافية إالقاهرة

  :ربعة دواوين شعريةأوله *

 كلمة صادقة -

 حالم واحزا  شاعر ا-

 اعر قلب ش-

 إالعامية \ يوملا القلب يحب يغن-

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

*** 
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 د. محمد فتحي عبد العال

 )مصر(
معة جا-إكالوتيوس صيدلة  \كاتب وباح( مصري  \ dr_mfathy2005@yahoo.comااليميل

 2006جامعة الزقازيق -دإلوم الدتاسات العليا في امليكروبيولوجي التطبيقية \2004الزقازيق

أكاديمية  -دإلوم إداتة الجودة الشاملة \2014جامعة الزقازيق -ماجستير في الكيمياء الحيوية

العالي املعهد  -دإلوم الدتاسات العليا في الدتاسات االسالمية \2015السادات للعلوم اإلداتية 

 2017وزاتة األوقاف  -املركز الاقافي اإلسالم -شهادة معهد إعداد الدعاة \2016للدتاسات اإلسالمية 

 2018الدكتوتاه الفخرية م  أكاديمية السالم إأملانيا 

 :  الجوائز الحاصل عليها

لم والدي  شهادة تكريم م  اتحاد الصيادلة العرب وشعبة املبدعي  العرب ع  كتاب  تأمالت إي  الع-

 2020والحضاتة معرض القاهرة الدولي 

شهادة تكريم للحصول على املركز األول في فرع الدتاسات م  مؤسسة النيل والفرات للطبع والنشر -

 2020والتوزيع ع  كتاب  جائحة العصر 

  :الكتب املنشورة*

 ي أإي  العلم والدي  والحضاتة في جز كتاب تأمالت -

 كتاب جائحة العصر-

 ب مرآة التاتيخكتا-

 املجموعة القصصية في فلك الحكايات-

*** 
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 الشاعرة رشيدة رشا دريش                             

 )الجزائر(
 البلد /الجزائر \التى تجعل االنسا  فنانا وحساسا  مواليد الغرب الجزائري حي( الطبيعة*

 لسعودية ومصر وفرنسااهم مشاتكات  /ا\املستوى العلمي/دإلوم صحافة مكتوبة

 2019/الجائزة االولي في الشعر العرب  إمهرجا  القل  الحر إجمهوتية مصر العربية /هم جوائزي أ*

 2017ولى إجدة /ازة ئجا

 :كما شاركت في عدة كتب عاملية*

 الزبيدي إجمهوتية صربيا  إمؤسسة صباح  ة االلهيةآ حدود املر شعر إال-

 كل لغات العالم ع  مؤسسة منير مزيد إرومانياكتاب في حب تسول هللا مترجم ل-

 إاملغرب تشرف عليه فاطمة إوهراكة  مشاتكة إكتاب عالمي للشعر النسوي -

التي   بر للمبدعي  الع  العالمكما وصلت للدوت الن ائ  ع  املجموعة العربية إلند  إطولة كاس -

 املجموعة العربية إرئاسة الدكتوت تام  سباهي  تنظمها

 (الهطول حبا) يوا د -

 شعرية ندواوي ثةثال  لي صدر *

 2012\شواق أمال و آ-ول األ -

 2015\القمر كذلك يغني معي-ثانيا -

 2011طواتىء على حدود القلب -ااثال-

  

*** 
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 علي لفتة سعيداألديب 

 )العراق(
 سنة في محافظة كربالء 30يسك  منذ \1961ولد إمدينة سوق الشيوخ إمحافظة ني قات عام 

عضو اتحاد األدإاء والكتاب في  \عضو اتحاد األدإاء العرب \توائ  وقاص وشاعر وناقد وصحف 

 عضو عامل في نقاإة الصحفيي  العراقيي  \العراق

 أصدر* 

 في الرواية

 بغداد 2000  وشم ناصع البياض – 1

 مصر-طبعة ثانية 2018  وشم ناصع البياض -2

 بغداد 2002  اليوم االخير لكتاإة الفردوس -3

 )الفردوس  خير لكتاإةطبعة الاانية م  تواية )اليوم األ الو األتد    2015  الصوتة الاالاة -4

 طبعة ثالاة / بغداد2020الصوتة الاالاة  -5

 طبعة اولى / بغداد2004مواسم اإلسطرالب -6

 مصرول لجائزة القلم الحر/ فازت إاملركز األ و  -طبعة ثانية/دمشق  2013  مواسم اإلسطرالب 7

 / بغداد 2016 مال( املوت -8

 طبعة ثانية /الجزائر 2019مال( املوت  -9

 /مصر 2017السقشخي  -10

 /مصر  2018مزامير املدينة  -11

 / مصر 2019فضاء ضيق -12

 مصر\2020  حب عتيق -13

 تونس\ 2020   حب عتيق 14

 إلغاتيا  -2020   قلق عتيق -15

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/علي-لفته.jpg
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 طوطةمخ \البدلة البيضاء للسيد الرئيس -16

 مخطوطة\ستاتكس  -17

 مخطوطة\إاب الدتوازة  -18

 مخطوطة \ غبات الخيول  -19

 في القصة*

 / بغداد 1988امرأة م  النساء – 1

 / بغداد الفائزة إالجائزة التقديرية 1989 اليوبيل الذهبي – 2

 1998بغداد فازت إجائزة االإداع لعام \1998إيت اللعنة – 3

 ثانية / دمشق طبعة    2016إيت اللعنة  -4

 القاهرة  /  2009مداعبة الخيال  -5

 / بغداد 2019    ما بعد جلجامش -6

 مخطوطة \ضباب هرم لساعات ميتة -7

 :في الشعر* 

 / دمشق  2013 أثر كف  -1

 / بغداد  2016مدونات ناكرة الطي   - 2

 / دمشق  2016نا... -3

 / بغداد 2020أختف  في الضوء  -4

 :في املسرح* 

 / دمشق   2011مسرحية م  فصل واحد  ئذنةامل 1-

 مخطوطة \ ظلمة -2

 في النقد*

 2018تد  األ  -.. أسئلة التدوي  ومتابعة األثرإنية الكتاإة في الرواية العربية ..العراق أنمونجا -1

 2019تد  األ  - إنية الكتاإة في قصيدة النثر أساليب النّص ومحموالت التأويل -2

 2019تد  األ -املخيلة وأسطرة الواقع -القصة العربية.. العراق أنمونجا إنية الكتاإة في   -3

 2020  -فهم الزم  وداللته في النّص السردي  -4

 اصداتات اتحاد االدإاء والكتاب في العراق 2020–اإلنتاج   فهم النّص م  الى التلّق   -5

 مخطوطة \ النص الغاضب وتحوالت النص -6

 :الجوائز*

 ع  مجموعة اليوبيل الذهبي  1989لتقديرية عام الجائزة ا  -1
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 ع  مجموعة قصص إيت اللعنة 1998جائزة االإداع لعام  -2

 2015جائزة الروايةالقلم الحر/ مصر ع  تواية مواسم االسطرالب عام  -3

 2016جائزة مصطفى جمال الدي  ع  قصة قصيرة عام  -4

 قع  تواية حب عتي 2020تونس  -جائزة توفيق إكات -5

***  
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 خالد مهدي الشمري  يبداأل 

 )العراق(
عضو اتحاد االدإاء  \حاصل على شهادة إكالوتيوس تياضيات\العراق 1971/ مواليد /الهندية كربالء 

نائب تئيس اتحاد الصحفيي   \مؤسسة صدى القيااتة االعالمية  تئيس \والكتاب العراقيي 

 االعراقيي  فرع كربالء ساإق

   ..صدارات*إ 

 /إاإل 2017يام .حواتات ثقافية ..الجزء االول زبد األ  .-1

 /إاإل 2018  وكتاب وهج الحروف .قراءات ثقافية-2

 /إاإل 2018 كتاب حواتات ثقافية زبد االيام الجزء الاان  -3

 إاإل \ 2019كتاب تواق الاقافة امللتقيات الاقافية في كربالء .  -4

 2019القاهرة  \عة قصصية . نبؤءة حمامة مجمو -5

 كربالء\ 2019كتاب حواتات ثقافية عطاء االيام الجزء الاال(-6

 2020كتاب مجموعة قصصية جذوت عنيدة القاهرة / -7

 2020القاهرة  \كتاب خفايا السرد قراءات لاالث مجاميع قصصية للقاص اسامة اإراهيم  -8

/ العراق  2019في بغداد سيرة وقصص  كتاب شهريات -1كتب صادتة مشتركة  له قصص في  -9

كتاب االنسنة قصص قصيرة مساإقة انسنة االشياء ع  ملتقى السرد  -2مجموعة م  ادإاء عرب 

 2020الروائ  / العراق 

 :تحت الببع*

 يام حواتات ثقافية مخطوطةالجزء الرابع لكتاب عطاء األ -

 وتواية على حافة الخوف وهي مخطوطة-

 ءات ثقافية مخطوطةكتاب وهج السرد قرا-
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 غادة فؤاد السّماناألديبة 

 )سوريا(
،عضو إتحاد ١٩٩٢دمشقية مقيمة في لبنا  منذ عام  .فؤاد السّما ، كاتبة وشاعرة سوتية اغاد

 .توقفت ع  الدتاسة سنه ثانيه، أدب فرنس ي، كلية اآلداب جامعة دمشق .الكّتاب العرب
 
أيضا

 .اسية، الجامعة اللبنانيةتوقفت ع  املتابعة سنه ثانية علوم سي

 عملت سكرتير تحرير .١٩٩٥ -١٩٩٣عملت سكرتير تحرير القسم الاقافي، جريدة الديات اللبنانية 

مسؤولة الصفحة الاقافية جريدة "صوت .١٩٩٦ -١٩٩٥القسم الاقافي، جريدة اللواء اللبنانية 

ومقدمة إرنامج "اختالف مع  معّدة .إيروت" األسبوعية، مستشات ثقافي في مجلة املوقف اللبنانية

 .غادا فؤاد السما " عبر إناعة صوت إيروت ولبنا  الواحد

 ./ وهكذا أتكلم أنا ١٩٨٩صدت لها في دمشق *

 ./ الترياق ١٩٩١صدت لها في دمشق *

 ./ بعض التفاصيل ١٩٩٥صدت لها في إيروت * 

 ." إسرائيليات إأقالم عربية "الدس الصهيون-/ كتاب نقدي ٢٠٠١صدت لها *

 ./ م  الكتاب النقدي إسرائيليات إأقالم عربية ٢٠٠٢كما صدتت الطبعة الاانية *

 .٢٠٠٠و ١٩٩٨عضو لجنة تحكيم جائزة / سعاد الصباح / عام 

 .ترجم شعرها إلى االسبانية واالنكليزية والفرنسية

 .قدمت أطروحتي دكتوتاه في شعرها / جامعة البع( السوتية و جامعة زحلة اللبنانية

ّدمت تسالة التخّرج للماجستير في مسيره ا اإلإداعية، في الجامعة اللبنانية، وتسالة تخّرج أخرى ق

 .للماجستير في الجامعة األميركية

ي" *
ّ
 .األتد  ٢٠١٠صدت لها مجموعة شعرية بعنوا  "كّل األعالي ظل

نشر املجموعة في  مّ  .٢٠١٦ترجمت املجموعة كل األعالي ظلي في املغرب إلى اللغة الفرنسية عام *

 . ***٢٠١٨فرنسا عام 
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 سهام مهدي محمود البياراألديبة 

 )العراق(
شاتكت في اول دوتة للعمل االعالم  لدى  ١٩٩٩االختصاص دتست االدب االنكليزي وتخرجت عام 

الست آنا زاير وشاتكت في اكثر م  وتشة لنشاطات تسعى للن وض إواقع املراة العراقية ،معظم 

 ١٩٧٠انا م  بغداد /إاب الشيخ مواليد عام  .ست دف املراة العربية عامه والعراقية خاصةكتاإات  ت

 

 :صدر لي*

  (سأنتظرك)بعنوا   -

 وهي نصوص قصة قصيرة  (هازيج في زفة طرشا )أ-

 .يضا نصوص قصيرة جداأ (القفل االحمر)-

 بعنوا  )وعندما تواعد (   روايتي االولى قيد الببع-

 *** 
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اي شاعر  والصحفيال
ّ
 سالم محمد البن

 )العراق(
 العراق :البلد\1962 :املواليد\ شاعر وصحف : الصفة سالم البّناي:األدب  والصحف  االسم

صحف  في شبكة *: العمل الحالي\إكالوتيوس صحافة / كلية اآلداب/ قسم الصحافة : املؤهل العلمي

 اإلعالم العراقي/ جريدة الصباح

 عضو االتحاد العام لألدإاء والكتاب العراقيي  \د األدإاء والكتاب في محافظة كربالءتئيس اتحا*

عضو االتحاد الدولي  \عضو اتحاد الصحفيي  العرب \عضو متمرس في نقاإة الصحفيي  العراقيي 

 .للصحفيي 

   :الشهادات*

للمدتب املحترف في  ( TOT ) شهادة \دإلوم تقني  شهادة \شهادة إكالوتيوس صحافة م  كلية اآلداب

 االعالم

 :املؤلفات الصادتة *

 2000عام   كتاب )قراءة في وتد الصباح ( مجموعة شعرية-1

 2002عام  مجموعة شعرية   كتاب )احتفالية الرحيل األخير (-2

 2008عام    مجموعة شعرية  (   وما تاله  كتاب ) الفجر-3

 2011عام   يةكتاب ) إالياقوت تدلت عناقيدها ( مجموعة شعر -4

 2009عام   كتاب ) م  الخطّية إلى التشّعب(-5

 2009كتاب ) الشعر التفاعلي الرقمي ( عام -6

 2009كتاب ) ثقافتنا االلكترونية ( عام -7

 2009عام   كتاب )القصيدة التفاعلية الرقمية(-8

   /املؤلفات املخطوطة التي تنتظر الطبع

 ريةكتاب)ما يغني ع  حكاية ( مجموعة شع-1

 كتاب ) النصرة في كل حي  ( مسرحية-2
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 كتاب ) أصدقاء املزتعة ( مسرحية لألطفال-3

 ) كتاب ) أساسيات فنو  الكتاإة الصحفية-4

............. 

 : الشعريةعدد م  الكتب من ا   كتب ع  تجربته أكثر م  ناقد وأديب، كما صدت ع  تجربته*

 لديكتاب ) مدونة الوجع ( لألديبة نوتس الخا-1

كتاب )إنية الحجاج في الخطاب الشعري للشاعر سالم البناي( للباح( الدكتوت )محمدعباس -2

 .(مع 

كتاب )دتاسات ومقاالت في الخطاب االإداعي للشاعر سالم محمد البناي(للباح( تاشد داوود، -3

 .ايوتضم  الدتاسات واملقاالت التي كتب ا عدد م  األدإاء النقاد إحق تجربة الشاعر البن

لشعرية إدتاسات وبحوث أكاديمية لنيل شهادت  املاجستير والدكتوتاه في جامعات ا بتهحظيت تجر *

كتاإه ) م  الخطّية الى التشُعب( كمصدت للكاير م  الدتاسات االكاديمية  عراقية، كماأعتمد

 . الخاصة إالشعر التفاعلي الرقمي محليا وعربيا

 البريد االليكترون  

salam1962s@gmail.com 

*** 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:salam1962s@gmail.com
mailto:salam1962s@gmail.com


صدات الاال(()اإل  لألدإاء والكتاب العرب (                       2021دليل آفاق حرة )                       

118 
 

 

 

 

 محمد منير راجياألديب 

 )الجزائر(
 الصفة / كاتب و إعالم  حر \املهنة / أستان علوم الطبيعة و الحياة

ى دتست كل مراحلي التعليمية م  اإلإتدائ  ال ،) مختصرة ( منير تاجي منير تاجي السيرة الذاتية

الجامعي في مدينة وهرا  .. كانت دتاستي علمية تخرجت كاستان لعلوم الطبيعة و الحياة . كما 

ا أتيحت لي الفرصة أ  أكو  معدًّ  1982تحصلت على عضويتي في إتحاد الكتاب الجزائريي  سنة 

لة مراسال صحفيا ملجو  ،   كنت محرتاأعية إذناعة وهرا  .. كما سبق لي مقدما لعدة إرامج إناو 

 املجاهد ) األسبوعية الوتقية الجزائرية (

  لي مجموعة شعرية *

 ر الحب ( يبعنوا  ) عبصدتت -

 في طوت الطبع ..  (إديأتراتيل عشق )إضافة الى مجموعة اخرى بعنوا  -

  .عمالقة الطرب العرب  (الفنية متمالة في كتاب بعنوا  ) خوض تجربة في الكتاإةأوحاليا -

 

*** 
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 عباس عجاج البدري ديب األ 

 )العراق(
 -1970تاتيخ ومكا  امليالد :  \االسم الاقافي: عباس عجاج \االسم : عباس عجاج لفتة إدت البدتي 

 07819885088  املوبايل : \الناصرية –ني قات  –العنوا  : العراق  \الكويت

 : البريد االلكترون 07509700454   /

khabar.media.2015@gmail.com 

 :العضوية 

عضو الراإطة العربية لآلداب و -عضو اتحاد أدإاء وكتاب العراق -عضو نقاإة الصحفيي  العراقيي  -

 الاقافة

 .تئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الدولي األول في العراق للقصة القصيرة جدا، إرعاية وزاتة الاقافة-

 .2018م أول ملتقى عراقي للقصة القصيرة جدا منظ -

 :صدر للمؤلف*

 2020شكاليات القصة القصيرة جدا( إمقاتبات نقدية في )-=1

 دمشق -سوتيا  2018  /2018مجموعة قصصية )شظايا( .. قصص قصيرةبغداد )- =2

 2018بغداد  –قصص قصيرة جدا  –)تقصةاملوتى(  –مجموعة قصصية  =3

  :الكتب التاليةأعّد *

االصدات الاال(، وهو كتاب يضم لقصص الفائزة  -2020وأشرف على طباعة كتاب )ترانيم الحرف( -

إمساإقة وكالة خبراالعالمية، السنوية، الدولية، للقصة القصيرة جدا، النسخة الخامسة، إضافة 

 .لقراءات نقدية، وملخصا ع  سجل النسخ الساإقة للمساإقة

mailto:khabar.media.2015@gmail.com
mailto:khabar.media.2015@gmail.com
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، وهو كتاب يضم القصص الفائزة إمساإقة 2019( 2)ترانيم الحرفأعّد، وأشرف على طباعة كتاب -

وكالة خبر االعالمية، السنوية، الدولية، للقصة القصيرة جدا، إضافة لقراءات نقدية، وملخصا ع 

 .نسجل النسخ الساإقة للمساإقة

ة لفائزة إمساإقة وكالا (وهوكتاب يضم القصص1أعّد، وأشرف على طباعة كتاب )ترانيم الحرف -

خبراالعالمية، السنوية، الدولية، للقصة القصيرةجدا، إضافة لقصص عراقية، وعربية مختاتة، 

 2018وقراءات نقدية حول القصص الفائزة، بغداد 

وهو أول مجموعة قصصية مشتركة 2020 " (Sumerian shades) " أعّد، وأشرف على طباعة كتاب- 

 .مترجمة لإلنجليزية عربية 

 ... قصة قصيرة مترجمة للغتي  االسبانية واالنجليزية حفيد األنوناك ()-

 2020هي هكذا( مجموعة قصصية قصيرة جدا،  (-

 :كتب مشتركة*

الراإطة العربية للقصة  –سناإل م  حبر .. مجموعة قصصية قصيرة جداعربية مشتركة  =1

 ." القصيرة جدا "اليم 

تاإطة القصة القصيرة جدا  –ركة أشرعة م  ضوء .. مجموعة قصصية قصيرة جدا عربية مشت =2

 .قصص 6في سوتيا ، إمشاتكة 

 2017تاإطة أدإاء الكويت  –( .. مجموعة قصصية مشتركة 1الفائزو  ) =3

 2018تاإطة أدإاء الكويت  –( .. مجموعة قصصية مشتركة 2الفائزو  ) =4

 2020تاإطة أدإاء الكويت  –(.. مجموعة قصصية مشتركة 3الفائزو  ) =5

 2016–ا حشد .. مجموعة قصصية مشتركة كلن =6

 2018 -مصر–ضفاف النيل .. مجموعة قصصية مشتركة  =7

 2018بغداد  –ضفاف الرافدي  .. مجموعة قصصية مشتركة =8

 :كتب الكترونية*

 2020د. جميل حمداوي، عباس عجاج  -حوات صريح حول الراإطة العربية للقصة القصيرة جدا =1

 2020 كتاب االلكترون  )حواتات عربية حول القصة القصيرة جدا(، جمع وإعداد واصداتال =2

 2020 -نسخة الكترونية -مجموعة قصصية قصيرة جدا )هـ  هكـذا(،  =3

 :مخبوطات*

 "قصص قصيرة " تجل الطي  \"انطولوجيا أعالم القصة القصيرة جدا العربية \"تواية " اللعنة-

 .نسابكتاب وثائق  إاأل \مجموعة قصص قصيرة شعرية

*** 
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 د.غزالن هاشمياألديبة .

 )الجزائر(
البريد االلكترون   بسوق أهراس ـ الجزائر ـ 1982ماتس 22:تاتيخ ومكا  امليالد

:ghozlenehachemi@yahoo.com\ أدب عام :التخصص \00213777787102:تقم الهاتف

ثنائية املركز والهامش في :عنوا  مذكرة املاجستير. ومقات  ،نقد الخطاب الفكري ـ القانو  املقات  

نقد الفكر عند عبد الوهاب املسيري ـ دتاسة في :عنوا  أطروحة الدكتوتاه .كتاإات عبد هللا إإراهيم

 أستان محاضر:الرتبة .جامعة محمد الشريف مساعدية /الجزائر:مكا  العمل  \.فكرة التحيز

 .والفكرية إمركز جيل البح( العلمي تئيسة قسم الدتاسات األدإية .ـ عضو إاتحاد الكتاب الجزائريي 

ـ تئيسة تحرير املجلة الدولية املحكمة"جيل الدتاسات األدإية والفكرية" التي تصدت ع  مركز جيل 

عضو الهيئة العلمية للمجلة الدولية املحكمة"املعيات" والتي يصدتها املركز الجامعي  .البح( العلمي

 . تيسمسيلت إالجزائر

  :املؤلفات*

 .تعالقات النص وانفراط الهوية دتاسة في النص األدب  الحدي( "  سوتياكتاب "-

 .كتاب"تعاتضات املركز والهامش في الفكر املعاصر ـ عبد هللا إإراهيم أنمونجا ـ" العراق-

كتاب مشترك عنوانه "األدب وفلسفة اللغة" ،والدتاسة موسومة إـ"املاول املحاي( للذاكرة ومركزية -

 .في تواية ناكرة للنسيا  " إالعراقالغياب ـ قراءة 

كتاب نقدي مشترك مع مجموعة م  الباحاي  املغاتبة والعراقيي  واألتراك موسوم إـ"مرثية دم على -

إدتاسة موسومة إـ"مك  الربيعي:مرثية دم م  تخط  املرجعيات   قميص قتيل" إدتاسة تحت عنوا 

 .إلى االنفالت السلطوي" العراق

 .إـ"هواجس فكرية" ع  شركة االتتقاء املعرفي إالسعوديةكتاب فكري موسوم -

 .مجموعة قصصية "لك ..أهدي عودت " ع  شركة االتتقاء املعرفي إالسعودية-

كتاب مشترك عنوانه"شهادات في سميح القاسم" ع  جامعة النجاح الوطنية إفلسطي  إمساهمة -

 ."تحت عنوا "سميح القاسم مركزية ماول في ناكرة نصية

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/غزلان-الهاشمي.jpg


صدات الاال(()اإل  لألدإاء والكتاب العرب (                       2021دليل آفاق حرة )                       

122 
 

 ،أملانيا ب نقدي بعنوا  النص إي  حدود اإلفصاح وتمال املرجعياتكتا-

 كتاب فكري بعنوا  "قراءة في تحيزات الخطاب في الفكر العرب  املعاصر " الجزائر-

 :الجوائز*

 2000ـ فازت إالجائزة الاالاة في مساإقة القصة القصيرة إجريدة الراية عام 

 .2004رة إجامعة محمد الشريف مساعدية عام ـ فازت إالجائزة األولى في مساإقة الخاط

إمركز أسبات للبحوث واإلعالم والدتاسات إالسعودية ع  إحث ا  2011ـ فازت إقضية شهر نوفمبر

 . " املوسوم إـ"التحيز األيديولوجي في التمايالت الخطاإية الغربية

وم إـ"املاقف ع  إحث ا املوس2012ـ فازت للمرة الاانية إذات املركز إقضية شهر"ماتس" 

 . "العرب :اإلمكا  املفقود وتاه  التغيير

 .2014ـ منحت جائزة الفكر لإلإداع األدب  ع  مؤسسة ميديا للاقافة واإلعالم إأفريل 

*** 
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 عقيل هاشم الزبيدي قاص والناقدال

 )العراق(
عمل مشرف أ \لوتيوس لغة عربيةاإك \1960التولد  \الدولة: العراق \ االسم الاقافي :عقيل هاشم

عضو اتحاد االدإاء والكتاب في  \التخصص االدب :قاص وناقد ادب  \فني /دائرة النشاط املدتس ي

مستشات البيت  \عملت مدير تحرير صحيفة عكد الهوا \عضو اتحاد الصفحيي  العراقيي  \العراق

 الاقافي العراقي/ني قات

  :صدر لي* 

 سباعيامليتاقص في قصص علي ال -

 داللة املرئ  "قراءة في املجاميع الشعرية للشاعر عباس تيسا -

 ".كتاب اقالم تصاص -"

 قات دب في املحافظة نيإداعي لأل اإل دتاسة في املنجز -"

 "مجموعة قصصية "احالم الستائر املخملية-

 "كتاب ع  شيخ االدإاء "احمد الباقري  -

 اء م  شعر/سرد/مسرح/تشكيلكتاب دتاسات نقدية ع  املنجز االإداعي الدإ-

 . بعد الربيع العرب  كتاب غير صالح للنشر قصص قصيرة جدا املساهمات االدإية كتاب السرد ما-

الفوز إاملساإقة الوزاتي إالقصة القصيرة وملدة  \2007ز إاملركز الاان  في مساإقة اوت االإداعية فاو 

 دوتات8

*** 
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 نائي والقاص شوقي كريم حسلرو ا

 عراق()ال
حدث صدفة أن  ولدت عند ضفاف اقدم ن ر في التأتيخ السومري هو ن ر الغراف، تقول ام  ان  

ولدت يوم تتويج امللك فيصل الاان  ملكا على العراق، وينف  والدي نلك ان يقول ان  ولدت عام 

مسرحية ، عند إداية  ٤٠دتست املسرح، واخرجت وكتبت اكثر م   \في ناصرية سومر ١٩٥٦

لتتواصل مسيرت .. اول  ١٩٧١است وتني القصة القصيرة، فنشرت اول قصص ي عام  .بعينياتالس

وهو العام الذي وجدت نفس ي فيه وحيدا، دخلت دات  ١٩٧٧مجاميعي القصصية صدتت عام 

مسلسال تلفازيا هي .. دخا  الوتد.. اللهيب.. مدينة املوسيقى.. الحوت  ١٢االناعة والتلفزيو  القدم 

الحب والبرها .. املساعيد.. احالم السني  الذي اثات لغطا في تمضا  املاض ي.. وقبل ا   والجدات..

  .ناعياإمسلسال  ٢٥٠يشيخ الزم  وهو قيد التجسيد.. في االناعة قدمت 

 .االصدتات

 ١٩٧٧عندما يسقط الوشم ع  وجه ام .. قصص  ..١

 .تباعيات العاشق.. قصص ٢

 .اصوات عالية... قصص مشتركة ..٣

 مدات اليم.. تواية ٤

 الوثوب الى القلب.. مسرحيات ..٥

 فضاء القطرس.. تواية ..٦

 .غبات املوسيقى.. مسرحيات ..٧

 شروكية.. تواية ..٨

 خوشية.. تواية .. ٩

 هباشو .. تواية ...١٠

 هتلية.. تواية ١١

 مالم يره الغريب جلجامش.. مسرحية ١٢

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/شوقي-كريم.jpg
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 .املواز .. مسرحية ..١٣

 .مسرحيات ..تظمأ املفازا ..١٤

 دوي الفراغ.. ولك .. مسرحيات ..١٥

 قنزه ونزه.. تواية ..١٦

 .لباإة السر.. تواية ..١٧

 ليلة املرقد.. قصص قصيرة ..١٨

 .قطات احمر الشفاه.. قصص قصيرة ..١٩

 .له قيد النشر*

 .عي  الهدهد.. تواية-

 .ن ر الرما .. تواية-

 .الجوائز*

 .الجائزة االولى ع  قصة الكرسوع-

 .ائزة الدولة ع  مسرحية مالم يره الغريب جلجامشج-

 .الجائزة االولى م  االتحاد االفرو اسيوي.. ع  مسرحية االطفال اليغادتو  طفولت م منتصف الليل-

 .الجائزة الاانية ع  مسرحية سفاتات-

 .الجائزة الاانية ع  تواية مدات اليم-

 الجائزة االولى ع  مسلسل سمير اميس القاهرة

 .زة االولى ع  مسلسل النخلة والجيرا  القاهرةالجائ

 .جائزة تكريمية م  تونس ع  مسلسل نازك املالئكة

 .وسام االستحقاق.. اليم  ع  مسلسل سيف إ  ني يز  

 .الجائزة االولى م  موسسة عيو  كاحس  كاتب دتام  لاالث دوتات

 .مرة واليزال ١٥ي الكثر م  عضو في املجلس املركزي التحاد االدإاء ثم عضوا للمكتب التنفيذ*

 .عضو نقاإة الصحفيي  .عضو اتحاد الصحفيي .عضو نقاإة الفنانيي 

*** 
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 داود سلمان الشويلياألديب 

 )العراق(
املؤهل العلمي : دإلوم  \البلد : العراق.الصفة : ناقد، توائ ، قاص، إاح(\1952 –التولد: ناصرية 

 .العمل : ضاإط مهندس متقاعد \.ات االسالميةدإلوم عالي في الدتاس –هندسة كهربائية 

، وكذلك شعر 1968إدأ حياته األدإية إنشر قصة قصيرة عندما كا  عمرة ستة عشر عاما، سنة 

عام  عراقي، دتس دتاسة علمية، تخرج م  كلية الهندسة التكنلوجية، عمل ضاإط مهندس في القوة 

 .الجوية

 صدر للمؤلف*

 . 1986بغداد  –دتاسة  –  خالل املنهج املوتفولوجي القصص الشعبي العراقي م – 1

 .1988بغداد  –تواية  –أإاإيل  - 2

 .1988بغداد  –قصص قصيرة  –طائر العنقاء  - 3

 .2001بغداد  –تواية  –طريق الشمس  - 4

 .2000 –دمشق   1ط –دتاسات  –الف ليلة وليلة وسحر السردية العربية  - 5

 .الشاتقة 2019 –طبعة ثانية مزيدة ومنقحة  –سردية العربية الف ليلة وليلة وسحر ال - 6

 .بغداد  2020 –طبعة ثالاة مزيدة ومنقحة  –الف ليلة وليلة وسحر السردية العربية  -7

 .2001بغداد   –دتاسات في التناص االإداعي  –الذئب والخراف املهضومة  -8

 .2018 -دتاسات  –الجنس في الرواية العراقية  – 9

 .2019–تواية   -أوتاق املجهول   - 10

 .2019ني قات –تواية  –التشاإيه  – 11

 – 2000نصوص اإداعية فائزة في املساإقة االإداعية لوزاتة الاقافة لعام  –الن ر يجري دائما    - 12

 .2000بغداد  -مع مجموعة م  األدإاء 

 .2020القاهرة-تواية  –نخلة خوص سعفها كايف  – 13

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/داوود-شويلي.jpg
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 .2020-بغداد–دتاسات وتحليل  –شعبي العرب  القصص ال - 14

  –ترانيم الحرف  –15
 
 20180 –-مشترك  –قصص قصيرة جدا

 .شاتك في كتاب "ظالل سومرية" الق.ق.ج. العربية مترجما الى اللغة االنكليزية إنمانج قصصية -16 

   :كتب جاهزة للببع*

 .الدينيقصة يوسف إي  النص االسطوتي والنص  –تجليات االسطوتة  -

 .الطبيعة في شعر أب  تمام. إح( لنيل شهادة الدإلوم العالي -

 .دتاسات –قراءات في القصيدة العربية القديمة  –ميتا القصيدة  -

-  
 
 وشاعرا

 
 .دتاسات منشوتة في الصحف واملجالت العراقية -تشيد مجيد... إنسانا

 .أدإية دتاسات -إشكاليات الخطاب النقدي األدب  العرب  املعاصر -

 .""دتاسة في شعر عباس تيسا  -صياغات شعرية في كسر تتاإة الشعر -

 .()دتاسات في القصة القصيرة والرواية -اسئلة السرد -

 (.)دتاسات في الشعر -اسئلة الشعر  -

 .تواية –لهاوية ا -

 .تواية –الخزاف املاهر  -

 .ثالث توايات قصيرة –حكايات مدينتي  -

 .تواية -بستا  الحاج عبود  -

 .أدب الرحالت –تحلتي الى االتحاد السوفيتي  –الكتاب املفتوح  -

 .مجموعة قصص قصيرة -احالم املغني الصغير -

 الجوائز:*

 .1992الجائزة التقديرية ع  قصة ) املوت حياة ( في املساإقة االإداعية لعام  -

 . 2000إداعية لعام الجائزة االولى ع  قصة ) الن ر يجري دائما  ( في املساإقة اال  -

 . 2001الجائزة الاالاة ع  تواية ) طريق الشمس ( في مساإقة الرواية لعام  -

*** 
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 سعدون جبار البيضانياألديب 

 )العراق(
عضو  \عضو االتحاد العام لألدإاء والكتاب في العراق \املجر الكبير _ ميسا  /العراق 1956تولد 

 اب العرباالتحاد العام لالدإاء والكت

  –صدرت له*

 1999بغداد \جنو  م  طراز تفيع/مجموعة قصصية-

 2001بغداد –مخلوقات ومد  /مجموعة قصصية -

 2006طبعة اولى –خيبة يعقوب /تواية -

 2011ميسا \خيبة يعقوب /طبعة ثانية -

 .2012سفل الحياة /مجموعة قصصية ــ ميسا  اسفل الحرب ..أ-

 2016تواية نافلة الخراب / بغداد -

 .2018زفاف على خيول إيض/ مجموعة قصصية ــ إيروت -

 .2019مدونة الولد العاق /مجموعة قصصية ـ ميسا  -

م  إي  2012فاز إالجائزة االولى إمساإقة دات جا  الدولية للنشر إالقصة القصيرة في املانيا لعام -

 . مشاتك 264

قامها االتحاد العام لالدإاء أالتي لقصيرة جدا فاز إالجائزة الاانية إمساإقة نازك املالئكة للقصة ا-

 .مشاتك 146م  إي   2012والكتاب العراقيي  لعام 

مشاتك  400فاز إالجائزة الاانية إمساإقة تاإطة االدإاء العرب للقصة القصيرة م  إي  اكثر م  -

 .2013لعام 

علن ا االتحاد العالمي أالتي 2014العاملية االولى لعام  فاز إجائزة التميز إمساإقة القصة الومضة-

 .مشاتك عرب  300للشعراء واملبدعي  العرب م  إي  

 .. املجر الكبير ...قراءة في ناكرة املكا  .. قيد الطبع -

sadunbedany@yahoo.com*** 
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 لشاعرة نورا توميا

 )الجزائر(
لية،أهمها مهرجا  شاتكت في عدة مهرجانات محلية ودو  .شاعرة جزائرية م  مدينة الوتود البليدة

 .املربد لاالث مرات

 :صدر لها ثالثة دواوين شعرية*

 .2013الشاتقة عام \شكله وتدتا  -

 .2017الجزائر عام \أشتهي وطنا-

 .2018الجزائر عام\ظل الروح-

 إضافة إلى مخطوطي  في الشعر*

مجلة \ن مجلة نجوم بسيد\شاتكت إقصائدها في عدة مجالت عربية من ا:تكست وفناتات إالعراق

إضافة إلى مواقع إلكترونية من ا:النوت  \الحبر األإيض إذيرا \كلمات إفرنسا\تؤيا إالدانماتك

 إالسويد،الوط  الجزائري،جنة كتب إاإلماتات،الجسرة،أصوات الشمال،الاقافي ثقافي...إلخ

ض كانت لها حواتات ومقاالت مع مجلة الحقيقة،مداتات،أماتجي إالعراق الشمال إاملغرب وبع

 .الجرائد املحلية
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 خالد سامحاألديب 

 )األردن(
صحف  وقاص وتوائ  أتدن ، حاصل على إكالوتيوس العلوم السياسية م  الجامعة األتدنية عام 

، وعمل قبل نلك ٢٠٠٣يعمل في جريدة "الدستوت" األتدنية كمندوب صحف  منذ العام  .١٩٩٩

شاتك إالعديد م  امللتقيات الاقافية  .اآلثات األتدنيةموظف عالقات عامة في وزاتة السياحة و 

يوما في العام  ٤٠واالعالمية في األتد  والخاتج، حي( استضافه مركز الصحفيي  األجانب في طوكيو 

، كما شاتك إملتقيي  اعالميي  نظمت ما مؤسسة تومسو  العاملية لتدتيب الصحفيي  في كل ٢٠٠٧

 .كاته الصحفية في االماتات وقطر والكويت ومصر وبلده األتد م  مدتيد وبروكسل، اضافة ملشات 

 :الجوائز والتكريمات*

شهادة تقدير م  منظمة اليونسكو ومؤسسة زيرفاز اليونانية ملشاتكته في سمبوزيوم إاتيس الدولي -

 .٢٠١٧للفنو  التشكيلية 

 .جائزة مركز "عدالة" لحقوق االنسا  في األتد  -

 .مللتقيات الاقافية والفنية التي شاتك ب اشهادات تقديرية م  ا-

 :االصدارات األدبية*

 ٢٠٠٨نافذة هروب" /مجموعة قصصية/ "-

 ٢٠١١ن ايات مقترحة" /مجموعة قصصية ونص مسرحي/"-

"/ مجموعة قصصية/ "-
 
 ٢٠١٦ويبقى سرا

 .٢٠٢٠الهامش"/ تواية/ " - .٢٠١٧إي  سطوت املدينة" /مجموعة قصصية /"-

لالنكليزية والفرنسية وصدت نمانج من ا في ملف خاص ع  األدب العرب  إوالية ترجمت بعض قصصه 

 .ويكتب في العديد م  الصحف واملجالت واملواقع االلكترونية العربية .مساشوستس األمريكية

عضو نقاإة -.عضو األمانة العامة التحاد الكتاب العرب وكتاب آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية-

 .تدنيي الصحفيي  األ 

*** 
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 عاطف الساعدي  الكاتب والصحفي

 )سوريا(
-6-1  في  إلدة اليادودة  جنوب سوتيا  ولد في محافظة دتعا \(االسم عاطف شبلي املحمد )الساعدي

 سوتي  عرب    الجنسية \املزيريب–دتعا  –سوتيا  مكا  اإلقامة الحالي\1977

 اإلسالم   الديانة

 الشهادات

جامعة إيروت العربية    سنة أولى ماجستير أدب عرب  \ة م  جامعة دمشقإجازة إاللغة العربي

 : اإلنكليزية  اللغات\( )لبنا 

 :الخبرات*

 مدير مؤسسة شاهد \مدتس سبع سنوات للغة العربية في عدة مداتس في محافظة دتعا

 (ة مكتوبة)مجلة محلي  اإلعالمية  كاتب في مؤسسة شاهد \العاملة في الجنوب السوتي  اإلعالمية

صحف  ومراسل لقناة  \كاتب في عدة مواقع عاملية\()مجلة محلية مكتوبة    مدير مجلة نبض الجنوب

 ومدير مكتب الجنوب في القناة  ساإقا  الجسر الفضائية

 :صدر ليي كاتب روائ*

 () دموع مكسوتة -)قاع البحيرة ( -  ثالث توايات ) أنوات األسطوتة (-

 ومجموعة قصصية-

 2015يمي م  تاإطة ماقف  القنيطرة والجوال  عام تم تكر 

*** 
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  عواطف عبداللبيفاألديبة 

 )العراق(
العشرات م   \دإلوم تحليل أنظمة م  أملانيا \إكلوتيوس اقتصاد/جامعة بغداد \م  مواليد بغداد

وتة مدتاء مراكز الدوتات التخصصية داخل وخاتج العراق في أملانيا وإيطاليا ،، املرتبة األولى في د

عملت كخبيرة انظمة الكترونية واشرفت على تدتيب طلبة  \الحاسبات األلكترونية في العراق

ـــوية \الجامعات وقيادة فرق العمل والقاء املحاضرات ــــطة نســـ ــ ــ  أديبة \ناشـ

ت التضامنية متطوعة لخدمة الجالية العراقية في نيوزيالند ومشاتكة في الفعاليات التطوعية والحمال 

وتد اسمي في  \للمؤلف موفق الربيعي  وتد اسمي في كتاب شخصيات م  إالدي \م  أجل العراق

 املوسوعة الكبرى للشعراء العرب الئحة شعراء العراق 

 :تاإلصدار *

 2012ديوا  شعري)خريف طفلة(-

 2012ديوا  لقصيدة النثر والخواطر )أتقاطر منك(-

 ل-
 
 2012وجه(تسائل وومضات أدإية )وجها

 2014ديوا  شعري )خلجات العمر(-

 2014ديوا  شعري )تفعيلة وقصيدة النثر()سواقي الغياب(-

 2014ومضات أدإية )همس وتدة(-

 2016ديوا  شعري )تفيف النبض(-

 2016تسائل أدإية )تسائل لم تتنفس(-

 ديوا  في الشعر الشعبي العراقي: في البريق للببع*

 البريد األلكترون 

laym2402@yahoo.com 

*** 
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 ُبرهان شاوي األديب 

 )العراق(
 العراق  -الكوت  -1956 :تاتيخ ومكا  الوالدة 

جامعة موسكو الدولية لعلوم   -2010 –موسكو  –دكتوتاه في التاتيخ الحدي(   :التحصيل األكاديمي 

االتحاد  )املعهد العالي للسينما لعموم 1985 –موسكو  –ماجستير فنو  جميلة  \.السوسيولوجيا

 )موسكو-السوفيتي

 الكوتدية –العربية، االملانية، الروسية، االنكليزية :  اللغات 

م  مجلس  30.06.2016في  Professor (قرات ترقية لدتجة أستان كامل )إروفيسوت   :الترقيات العلمية 

 .IVERROES UNIVERSITY IN HOLLANDجامعة اإ  تشد في هولندا 

م  مجلس جامعة اإ   03.07.2012إتاتيخ  Associate professorمساعد  قرات ترقية لدتجة أستان-

 .IVERROES UNIVERSITY IN HOLLAND .تشد في هولندا

العمل في الصحافة اللبنانية \1971العمل في الصحافة العراقية املكتوبة منذ العام  :الخبرة العملية 

دي وعمل إرامج وأفالم وتدتيس لعمل بشكل حر في التلفزيو  األملان  والهولن\1979-1980

العمل تئيسا للقسم الاقافي في جريدة االتحاد الظبيانية ما \1997-1986السيناتيو في املانيا ماإي  

 2003-2002العمل في تلفزيو  أإوظبي ما إي  العام  \2002-1997إي  العام 

 .2009ولغاية  2005 العمل إمنصب مدير عام لقناة الحرية الفضائية منذ كانو  االول م  العام

 2011ولغاية  2009العمل كمدير تنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت في العراق م  العام  

 وإلى اآل  2008عميد كلية االعالم والسينما في جامعة اإ  تشد في هولندا منذ العام  

 -جامعة )نولج( كلية القانو  والعالوم السياسية في  –العمل كأستان محاضر ملادة )الرأي العام(  

 .2017هولير ألشهر قليلة في العام 

 : أهم االصداتات املطبوعة  

 2003املدخل إلى نظريات اإلعالم واالتصال الجماهيري  -

 2011تاتيخ الحضاتات القديمة  –املجلد األول  –الدعاية واآلتصال الجماهيري عبر التاتيخ -
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 الفكر واإلتادة محاولة لإلقتراب م  مفهوم حرية -وهـم الحرية -

 ع  اإلإداع وسلوك املبدع مأزق الاقافة الفاشية في العراق- 

 ع  جماليات اللغة السينمائية-

 سحر السينما- 

 مدخل إلى السينما الكوتدية- 

 كتب مترجمة  

 )هللا والعلم )م  األملانية.1 

 (قصائد ليوسف إرودسك  )م  الروسية.2 

 )ثالثة كتب –موسوعة الفضاء )م  األملانية .3 

 )لغة الف  التشكيلي )م  الروسية.4 

 ة(تدتيب املمال جسديا) م  األملاني.5  

 )دتاسة انثرإولوجية)م  االملانية-تاتيخ الحبشة.6  

 )قصائد ليوسف إرودسك  )م  الروسية.7 

 )قصائد ملاندلشتام )م  الروسية.8 

 )قصائد ألخماتوفا )م  الروسية.9 

 مجاميع شعرية* 

 \شموع للسيدة السومرية \تماد القمر \تراب الشمس\ضوء أسود \تماد املجوس ي\لطوطم مراث  ا-

 خطوات الروح

 :الروايات* 

 استراحة مفيستو \مشرحة بغداد \الجحيم املقدس-

 :ملتاهات*ا

متاهة  \متاهة األتواح املنسية\متاهة إإليس\متاهة األشباح\متاهة قاإيل\متاهة حواء\متاهة آدم 

السلسلة الجديدة: فندق إاب -املتاهات الجديدة   \متاهة العدم العظيم \هة األنبياءمتا \العميا 

 .مملكة املوتى األحياء\السماء

*** 
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 الشاعرة والتشكيلية سامية عبدالرحمن خليفة

 )لبنان(
 Top of Form 1959آب  11مواليد إيروت  .فنانة تشكيلية -شاعرة نثر \سامية عبد الرحم  خليفة 

 .سنة ثالاة أدب عرب  -.دإلوم في الرسم والتصوير.إجازة في علم النفس العام-

 :اإلصدارات الورقية*

 .ـ تواية بعنوا : سرديات نخلة عمل مشترك مع القاص التفاعلي صالح خلفاوي 1

 .ديوا :هاتفني الحب-2

 .ديوا  :أمطر حبا -3

 :اإلصدارات اإللكترونية*

سجال شعري مع الشاعر جبات \شعر نثري \ومضات شعرية\ ري إصداتات في السرد التعبي ةثالث

 .فرحا  العكيلي

 *الشهادات:

 .دكتوتاة فخرية م  أكاديمية الشرق األوسط الدولية - 

 .دكتوتاة فخرية م  حركة السالم في القاتة اإلفريقية  -

 .رب  والطفلدكتوتاه فخرية م  منظمة بسمة أمل واالتحاد الدولي للدفاع ع  حقوق اإلنسا  الع -

 .مدققة لغوية في صدى الفصول  -

*** 
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 لقمان رضوان خالد شبناوي  :الدكتور 

 )األردن(
 .م2/9/1974مكا  وتاتيخ الوالدة: )األتد ( 

  :املؤهالت العلمّية

 .م1996جامعةمؤتة  -األتد  إكالوتيوس لغة عربية -1

 .م2000تة جامعة مؤ  -األدب والنقداألتد  -ماجستـير لغـة عربيـة -2

 .م2004جامعة مؤتة  -األدب والنقد / الدتاسات األدإيةاألتد   -دكتوتاة لغة العربية -3

  :الوظائف واألعمال 

 .يعمل في وزاتة الترإية والتعليم/ اإلماتات العربية املتحدة -1 

 (.ةمحرت في مجمع اللغة العربية إالشاتقة )عضو فريق تحرير املعجم التاتيخي للغة العربي -2

ا-3 ا غير متفرغ / جامعة البلقاء التطبيقية ساإق   .عمل محاضر 

 :املؤلفات واإلنجازات 

 .2006 األتد الرمز في الشعر األتدن  الحدي( )دتاسة نظرية وتطبيقية( 1- 

 .م2007( األتد ،1951 – 1882امللك املؤسس عبدهللا إ  الحسي  حياته وشعره،) -2

ر العرب وقصصهم وحروب م في الجاهلية(، ألب  زيد عمر إ  تحقيق كتاب جمهرة العرب )سي -3

 .2013شبه،إتبد، األتد ، 

 .2013الشاتقة - ديوا  نسائم الطفولة-4

 .2016أإو ظبي –جائزة خليفة الترإوية  –ديوا  أناشيد الضياء  -5

 .2017مسرحية القرية والوحش، الشاتقة -6

 .إماتة الشاتقة-ديوا  نفح األزاهير -7

عديد م  األإحاث والدتاسات األدإية واملشاتكات الشعرية املنشوتة في املجالت الاقافية وله ال

 .واألدإية
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 ..األعمال املخطوطة

 .األتد  -مخطوط  –ديوا  مواسم الغياب -

 تحقيق ديوا  البراق إ  توحا -

 (.مسرحية الصندوق األسود)مسرحّية مونودتاما-

دخلت مجموعة كبيرة \.2016ب )معجم شعراء األتد ( لعاماألدإية ضم  كتا توجد ترجمة لسيرته*

 .م  قصائده في مناهج اللغة العربية للدول العربية

عضو اتحاد األكاديميي  والعلماء العرب منذ \.2020عضو االتحاد الدولي للغة العربية منذ عام  -

حاصل على \.JAO عضو أكاديمية سفراء الّسالم الدولية ومنظمة االعتماد الدولّية.م2020عام 

 (.وسام وقالدة الّسالم وعلى لقب )سفير سالم دولي

  :الجوائز األدإّية

 .م2014- 17الدوتة  -دائرة الاقافة واإلعالم  –اإلماتات  –الشاتقة  -جائزة الشاتقة لإلإداع العرب  -

  .م2013-دائرة الاقافة  –اإلماتات -عجما   –املركز األول  –جائزة القصيدة الوطنية  -

 - 2015  -اإلماتات –أإو ظبي  –جائزة خليفة  -التأليف الترإوي للطفل –جائزة خليفة الترإوية  -

 .م2016

 م2017 – 2016 -دائرة الاقافة واإلعالم  -اإلماتات  –الشاتقة  –جائزة الشاتقة للتأليف املسرحي -

*** 
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 حمد الوليدي أد. حنان 

 )املغرب(
للمرأة   تئيسة جمعية سند\االجتماعي إاملغرب  والسلم  سفيرة الديموقراطية\الحسنة سفيرة النوايا

عضو إاللجنة القانونية إاالتحاد الوطني لنساء \واإلهمال إاملغرب  ضحايا العنف  والطفل

مديرة مكتب جريدة  \الجليلة الال مريم  الذي ترأسه صاحبة السمو امللك  األميرة  املغرب

عضو إمجلس الكتاب  \مديرة مكتب جامعة األمم العربية إاملغرب \صرية إاملغربامل  الجاتديا 

 تئيسة فرع االتحاد الدولي األدإاء إاملغرب \واالدإا، واملاقفي  العرب إمصر

 لي عدة منشورات*

 ديوا  إوح الياسمي -

 ديوا  تد عقلي-

 ديوا  هيت لك-

 على مدى عشر سنوات إجريدة العلمكتاب قضية تأي عام عباتة ع  مجموعة مقاالت نشرت -

 عشرو  قصة قانونية .....سلسلة الطفل والقانو  -

*** 
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 محمد بشناق  إيمان صبري الشاعرة 

 )مصر(
 ـ اللقباألدبى : إيما  بشناق

 . ـ املؤهل : ليسانس آداب وتربية،قسم اللغةالعربية

 . ية والتعليم املصريةـ الوظيفة : معلم خبيرلغةعربيةإاملرحلةالاانويةإوزاتةالترإ

 . ـ الحالةاالجتماعية : متزوجة

 .عضو نادى أدب أسوا  .

 :صدر للشاعرة*

  .ديوا  شعربالعاميةاملصرية بعنوا  )حلم حاير(-

 ديوا  ) حبة سكات (-

إاملركز الاانى في مساإقة عيو  الشعر العرب  و العروض التي تقيمها دوتيا مؤسسة  2005فازت في  *

 .ي  الكويتيةسعود الباإط

 .لها عدة منشوتات أدإية في كاير م  الصحف و الدوتيات األدإية املصرية و العربية .

 .أنيعت لها حلقات شعرية في املناسبات املختلفة إاإلناعة و التلفزيو   .

 شاتكت في العديد م  األمسيات والندوات واملؤتمرات الشعرية املصرية والعربية .

 .ول في عديد م  مساإقات مجالت الكترونيةحصلت علي املركز األ  .

 .حصلت على العديد م  الشهادات التقديرية في مجال الشعر واألدب .

*** 
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 األديبة أماني أسامة املبارك

 )األردن(
 

الكاتبة أمان  أسامة املباتك، أتدنية الجنسية، م  األتد  _ محافظة إتبد، أقط  في قرية ملكا، التابعة 

 1983 _1 _1 3مواليد عام  .كنانةللواء إني 

الحالة االجتماعية متزوجة، حاصلة على شهادة البكالوتيوس في التاتيخ م  جامعة اليرموك، كاتبة 

 .نصوص نثرية، وقصص قصيرة، ومقاالت سياحية، وتسائل أدإية

اكرة" ومشروع املئة كاتب في شاتكت في عدة كتب مشتركة في فلسطي  تحت عنوا "أعشاش الذ*

و" يوما ما" كما شاتكُت بعدة نصوص  ."156إصداتات "عتبة الفراق" و"إريد ة، ضم  ثالث األتد 

غة اإلنجليزية   لي
ّ
عري الشرق أوسط  وبالد فاتس، إالل

ّ
ضم  ديوا  أشعات في املغرب، والديوا  الش

 .والفرنسية واألمازيغية واإلسبانية

قراءات نقدّية لعدد م  الّروايات والّدواوي ، وكا  لي مشاتكات عدة في املساإقات  إاإلضافة إلى كتاإة

 .واألمسيات واملهرجانات في األتد   األدإية،

ل" وهو عباتة ع  نصوص نثرية وجدانية، صدت  *
ّ
تم إصدات أول كتاب لي تحت عنوا " خطيئة الظ

شر والّتوزيع لعام 
ّ
باتك بعنوا "خطيئة الديوا  ا 2020ع  دات املعتّز للن

ُ
ألّول للشاعرة أمان  امل

ل"،
ّ
 الظ

تراك  (.كما أنني إصدد طبع مجموعة قصصّية تحت عنوا  )اقرأن  ل 

*** 
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 ميرنا أحمد حتقوة األديبة

 )األردن(
تعمل في الدائرة الاقافية  \1975مواليد عام  \إكالوتيس جغرافيا م  جامعة مؤته \أتدنية الجنسية

 ما  الكبرى في أمانة ع

عضو في العديد م  الجمعيات من ا الجمعية الخيرية الشركسية ، الجمعية األتدنية للتصوير ، 

 وعضو في نادي فضاء القراءة  الجمعية امللكية لحماية الطبيعة

 أمي  سر منتدى البيت العرب  الاقافي ومديرة البرامج واألنشطة فيه

 ة والندوات والجلسات الحواتيةقدمت العديد م  األمسيات الشعرية واألدإي

 نظمت العديد م  املهرجانات والفعاليات واألمسيات

 : أصدرت كتاب*

ر( عام -
ّ
 . وهو يضم يوميات وخواطر نثرية 2020)حّبة سك

شاتكت في العديد م  الدوتات التدتيبية وحاصلة على العديد م  الشهادات التقديرية والدتوع 

 . التكريمية

 *** 
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 ر الدكتور علي البائيالشاع

 )العراق(
.....( طبيب -م1967هو علي إ  حسي  إ  عبيد إ  جناب  إ  جواد إ  خليل ... العيساوي الطائ  ) 

ي النشأة
ّ
ً   .وشاعر وكاتب عراقي، كركوك  املولد حل 

 
ولد ألب وأم ال يتقنا  القراءة والكتاإة اال نزتا

 1970د عودة أإيه م  كركوك الى مسقط تأسه عام يسيرا. ترعرع في قرية م  قرى مدينة إاإل بع

م. عمل طبيبا في 1992دخل كلية الطب في الجامعة املستنصرية. أكمل دتاسته الطبية في ا عام *

حصل على شهادة الدإلوم  2014 م. 2001محافظته إاإل في نات العام وتدتج كطبيب حتى عام 

 .. ومازال يعمل طبيباالعالي في طب األسرة م  جامعة إاإل / كلية الطب

 :اآلثار األدبية والعلمية *

 . 2020  ديوا  حب في وط  ضائع ( طبع)- 

 .كتاب حواتيات الطب( بعدة أجزاء لم يطبع بعد)-

 .لطائف وطرائف األدب (لم يطبع بعد)-

 .كوميديا املرأة في األديا ( جاهز للطبع)-

 .كوميديا املذاهب( جاهز للطبع)-

  ( )فيه عدد كبير م  قصائده الطبية وهي م  الشعر العلمي والتعليمي لم يكتملكتاب الشعر الطبي)-

 .م2020كتاب )طب األطفال في ألف سؤال وسؤال( بعدة أجزاء طبع منه الكتاب األول -

 .ي  لم يطبع بعدأب شعراء طائيو  عبر التاتيخ( إجز كتا)-

كره ا للدكتوت املفكر صالح الطائ  وقام أو تائية العرب التي كانت فاشترك في كتابة )قصيدة وطن( *

إتأليفها مجموعة كبيرة م  شعراء األمة العربية. طبعت القصيدة في كتاب مستقل بعد أ  إلغ عدد 

شاعرا م  شعراء الوط  العرب  الكبير. وطبع  139إيتا م  الشعر العمودي إصياغة  371أإياه ا 

 .م2020الكتاب في املغرب العرب  وم  ثم في بغداد عام 

*** 
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 بّسام محمد نديم علوانيالشاعر 

 )سوريا(
، ودتسُت في مداتسها، ثم التحقُت إجامعة 1967ولدُت في مدينة حماة إحدى املحافظات السوتية 

 في 1991دمشق كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم األدب العرب  وتخرجُت في ا 
 
، ثّم حزُت دإلوما

ا للغة العربية في مداتس حماة وتيفها، وفي مداتس دات العلوم في  عملُت .1993التأهيل الترإوي  مدتس 

ا في مداتس قطر 2000-1998جدة في اململكة العربية السعودية ) ا ومرشد 
 ومنّسق 

 
(، ثم مدتسا

(، وكبير اختصاصيي تقييم مادة اللغة العربّية في مكتب تقييم الطلبة في وزاتة التعليم 2000-2010)

 .ومازلُتأعمل إاختصاص ي حتى اآل  2011الي في دولة قطر والتعليم الع

رإوّي _ دمشق  \م1991إكالوتيوس في األدب العربّ  _ دمشق  :املؤهالت*
ّ
 م1993دإلوم في الّتأهيل الت

غة العربّية كبير اختصاصيي تقييم ماّدة:العمل الحالي*
ّ
لبة  \الل

ّ
 إداتة الّتقييم –مكتب تقييم الط

 دولة قطر –ّتعليم العاليوزاتة الّتعليم وال

 جهة االتصال

55880283G:00974 

 البريد االلكترون 

e: bna-alwani@hotmail.com 

عر الّسوتّية .سوتية -عضو اتحاد الكتاب العرب :أنشبة*
ّ
شُرف إضّمه إلى معجم .عضو جمعّية الش

عراء العرب املعاصري 
ّ
 .ي إالد الشامشُرف إضّمه إلى معجم شعراء التسعينّيات ف.الباإطي  للش

غتي  اإلنجليزّية واإليطالّية 
ّ
رجمت مجموعة م  قصائده إلى الل

ُ
 .ت

 جوائز*

ح ملّح / املركز األول/ 
ّ

جائزة أفضل نشيد وطني ملّح /املركز األول/ \م1993جائزة أفضل موش

جائزة مجلة الاقافة \م1996جائزة اتحاد الكتاب العرب/ فرع حماة/ املركز األول/ \م1994

ع  
ّ
 .م1996رّية/املركز األول/ الش
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 :إصدارات شعرّية*

 .م1996آخر الرؤيا )حماة(-

 .م1998وتدخل الشمس أوتدة الصقيع)دمشق( -

باب الذاكرة )سوتية( -  .م2003دٌم ل 

 .م2005ين ض في يديه الن ر)دمشق(-

 .م2006كأ  الريح "مشتركة لجماعة قلق" )دمشق(-

 .م2008ضفتا  وأخطو )دمشق(-

رفا-
ّ
 .م2015ت )قطر( قاتئ الش

ي أنا )األعمال الشعرية -
ّ
ل ع 

 
 م2015(ل

*** 
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 الشاعر محمد إبراهيم عياش

 )سوريا(
  

معلم ساإق  --حاصل على دإلوم طبوغرافيا  ١٩٤٧م  مواليد دتعا ... عام  --محمد إإراهيم عياش  -

 .في محافظة دتعا

ضو مشاتك عضو اتحاد ع\الصحفيي  سوتياسوتيا عضو اتحاد  -عضو اتحاد الكتاب العرب  -

عضو شرف ينشر في دوتيات سوتيا والوط  العرب  وفي دوتيات اتحاد الكتاب .الكتاب الجزائريي 

 العرب

كتب النقد والتحليل للشعر والقصة والرواية ا ،وعندي أكثر م  عشر مخطوطات جاهزة للطبع -

 .١٩٦٣كتبت الشعر بشكل فعال م  عام 

مجلة اليرموك املدتسية أثناء الدتاسة الاانوية، ومجلة فلسطي  التي صدت من ا أكثر وكنت في لجنة 

 .م  عدد على أيام األساتذة عبدالحميد صياصنة، ومحمد الحوتان ، وفهد الجباوي 

 :األعمال املنشورة*

 وتريات فوق الرمال -

 شراع وعاصفة -

 قطات األحالم -

 سفينة ال تحمل السالم -

 ر الهوى سندإاد في إح -

 تحلة إلى شواطئ الجسد -

 إي  أمواج العذاب -

 :املخبوطات*

 تواية لم تكتمل بعد  \شعر طفولتي \ شعر إلي ا \تباعيات للوط  شعر مع املتنبي -

*** 
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 ابتسام البرغوثيالشاعرة 

 )فلسبين(
ماجستير  الشهادات الجامعية : \تام هللا فلسطي   م  ١٩٧٥/٩/٨شاعرة فلسطينية تاتيخ الوالدة 

 1998موظفة في وكالة الغوث الدولية منذ سنة  \م٢٠٠١/جامعة القدس /تخصص أدب عرب / 

 .  عملت إالتدتيس في جامعة القدس وكلية اآلداب وكلية العلوم الترإوية **

 

 *اإلصدارات:

اوعة شعريةممج -أنت ُمت  م -  .مطبوعة وتقي 

 الكترون  بعنوا  الصدى العذب لها ديوان شعري *

وديوا  بعنوا  )الشاعرات الفلسطينيات في الوط  والشتات ( إاإلضافة إلى قصائد مغناة إاللغة 

 الفصحى واللغة املحكية

 

 

  :املشاركات *

 مشاتكة في املوسوعة العاملية للشعر النسائ  \مشاتكة في كتاب فضاءات الجياد الصادت في االتد 

مشاتكة في ديوا  \ة في مجالت عديدة خاصة إالشعرمشاتك\مشاتكة في ديوا  يونس أإو هليل للتميز

 .ملحمة اليم 

  :الجوائز*

 جائزة فضاءات الجياد الاقافية

 جائزة الجامعة العربية االمريكية الشعرية

 وشهادات تقدير عديدة م  منتديات شعريةالكترونية
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*** 

 

 

 

 

 

 

 لدكتور علي ابراهيم الدرورةا

 )السعودية(
دكتوتاه فخرية م  معهد التاتيخ  \م2014الهند  -دي( و املعاصر م  نيو دلهيدكتوتاه في التاتيخ الح

 .م2020شهادتا دكتوتاة فخريةم  القاهرة  \م2019  التاتيخ للعلماء و املؤتخي  في اوزبكستا 

 م2009-1999إاح( و محاضر في التاتيخ و التراث مع مركز زايد للتراث و التاتيخ في أإوظبي خالل: 

كتاإا  100أصدت أكثر م   \.م2001-1977ت صحف  متعاو  في صحيفة اليوم السعودية كاتب و محر 

 م في مختلف العلوم و الفنو  2019منوعا حتى ن اية 

 الدواوي  الشعرية املطبوعة للشاعر الدكتوت علي إ  إإراهيم الدتوتة*

 .م1992، الدمام 1984زهوت خضراء للموت، إيروت  .1

 .م1992الفاختة كانت تقول، الدمام  .2

 .م1997القميص، إيروت  .3

 .م1997زهوت لصمت النوافذ، إيروت  .4

 .م1997ظّل يقاسمني الريح، إيروت  .5

 .م2005مواويل على الضفاف، الدمام  .6

 .م2008عندما تضحك املقاإر، الدمام  .7

 .م2008م  أجل حبك، دمشق  .8

 .م2008صهيل الخيوط، دمشق  .9
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 .م2009إخوت ألساطير البحر، إيروت  .10

 .م2009إيروت  أناشيد سناإيوس، .11

 .م2009فرنس ي( فاس  -أغاتيد الشوق والطي . )عرب   .12

 .م2009غيمة خضراء ال تشبنهي، دمشق  .13

 .م2010همسات العبير، إيروت  .14

 .م2010صباح تاأثأ إالطبول، )عرب ( و )إسبان ( إيروت  .15

 .م2010عطر يتوّهج، إيروت  .16

 .م2010صمت لطقوس أخرى، إيروت  .17

 .م2011مساء تاأثأ إالبخوت، القطيف  .18

 .م2011أزهات الليل، القطيف  .19

 .م2011تضاتيس الوتدة تفاصيل املاء، القطيف  .20

 .م2012همسات األشواق، القطيف  .21

 .م2012يشبه املاء، القطيف  .22

 .م2012طلسة تمر كالعساس، القطيف  .23

 .م2012حي  تأتأ السراب، القطيف  .24

 .م2012خمائل الصمت، القطيف  .25

 .م2012أغاتيد املساء، القطيف  .26

 .م2012برق، القطيف جدائل ال .27

 .م2012كالريح كاملاء كالوتد، القطيف  .28

 .م2012كأنه ضوء أسود، القطيف  .29

 .م2012ويزهر الطي  إأحالم ، القطيف  .30

 .م2012تراتيل كويتية، القطيف  .31

، القطيف  .32
 
 .م2012تسمت دائرة.. تسمت شيئا

 .م2012تأويل األشواق، القطيف  .33

 .م2012كأن ا عناقيد عنب، القطيف  .34

 .م2012انيم املساء، القطيف كأن ا تر  .35

 .م2012همسات الزهوت، القطيف  .36

 .م2012أغان  الفراشات، القطيف  .37

 .م2012شعر إدو  نقط(، القطيف  -الدتت اللوامع )مواويل .38
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 .م2103الوتدة، )مطبوع بسبع لغات(، القطيف  .39

 .م2013كحل لعيني ا، القطيف  .40

 .م2013همسات البتونيا، القطيف  .41

 .م2013يف أحادي( الزعفرا ، القط .42

 .م2013سراب ا قهوة عشق، القطيف  .43

 .م2013نجومها تزهر في قلبي، القطيف  .44

 .م2013تسمتك في قلبي، القطيف  .45

 .م2013عشب أسود، القطيف  .46

، القطيف  .47  .م2013خبأُت لك 

 .م2013كالبحر كاألمواج، القطيف  .48

 .م2013قصائد على الضفاف، القطيف  .49

 .م2013ب اء يصطف  العشق، القطيف  .50

 .م2014سك وعبير، القطيف عشقها م .51

 .م2014نسيم الشفق )إاألتدية( و )الهندية( و )التجالوج( و )البسايا(، القطيف  .52

 .م2014ملسات عشق أخرى، القطيف  .53

، القطيف  .54  .م2014قلت لها: أحّبك 

 .م2014الباب )مرثية لباب الطفولة(، القطيف  .55

 .م2014سنابس يا دانة فوسط البحر )شعبي(، القطيف  .56

 .م2014وجوه ال تشبه املاء، القطيف  .57

 .م2014ضوء يتسلل )إاإلنجليزية(، الدمام  .58

 .م2014كردي(، القطيف  -لح  مبجل إالحني ، )عرب ( و )عرب  .59

 .م2104سراب في أثر الوميض، القطيف  .60

 .م2014أحاسيس الوتدة، القطيف  .61

 .م2014همسات الفراشة، القطيف  .62

 .م2014أشعات إنفسجية، القطيف  .63

، القطيف  ما قاله .64
 
 .م2014الياسمي  ليال

 .م2014قالئد الريحا ، القطيف  .65

 .م2014صهيل الكلمات، القطيف  .66

 .م2014نقوش على جبي  الصمت، القطيف  .67
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 .م2014ه مس الوتدة ... ي طل املطر، القطيف  .68

 .م2014نقوش على جبي  امللح، القطيف  .69

 .م2017م، والقطيف 2014اسمها آلهة الحب، القطيف  .70

 .م2014أخرى، القطيف همسات عشق  .71

 .م2014أني  املراكب، القطيف  .72

 .م2014كأن ا آلهة الوتد، القطيف  .73

 .م2014مسك يتجلى في قداسته، القطيف  .74

 .م2014الغزل إرموش مشفرة، القطيف  .75

 .م2014مسكها عبق أسطوتي، القطيف  .76

 .م2014أغان  البخوت، القطيف  .77

 .م2015أحّبك إاتساع البحر، القطيف  .78

 .م2015لقطيف تائحة املسك، ا .79

 .م2015في زتقة املدى، القطيف  .80

 .م2015وتدة تغازل ظلي، القطيف  .81

 .م2015ألن ا تشبه املالئكة، القطيف  .82

 .م2016م، الجبيل 2015همسات عشق أخرى، القطيف  .83

 .م2015ما قالته النواتس للبحر، القطيف  .84

 .م2015همسات الفراشة، القطيف  .85

 .م2015وجهها وهاالت الضوء، القطيف  .86

 .م2015وت في قداسته، القطيف البخ .87

 .م2015همسات النسيم، القطيف  .88

 .م2015شفتاها حديقة وتد، القطيف  .89

 .م2015اسمها سيتاف، القطيف  .90

 .م2016وجع الضوء، حائل،  .91

 .م2015عناقيد كرز أخرى، القطيف  .92

 .م2016تحيقها قهوة وسراب، القطيف  .93

 .م2015عبق الريحا ، القطيف  .94

 .م2016في ب اء الوتدة، القطيف  .95

 .م2016توح الوتدة )إاإلنجليزية(، القطيف  .96
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 .م2015صوت الفراشة، القطيف  .97

 .م2015نقوش على جبي  العشق، القطيف  .98

 .()عرب / فرنس ي 3م. والط2016م، س2016، س1لقطيف، طكالفراشة كالحّب، ا .99

 .م2016ضوء متوهج لفراشة السراب، القطيف  .100

 .م2017مالن لهمسات الشوق، القطيف  .101

 .م2017ك، القطيف الوتدة واملس .102

 .م2017الرقص على عتبات املسك، القطيف  .103

 .م2017تعاويذ املسك واملاء، مصر  .104

 .م2017تباعيات على الضفاف، الدمام  .105

 .م2017العطر الذي ..، القطيف  .106

 .م2017جنة قلبي، القطيف  .107

 .م2017البخوت الذي، القطيف  .108

 .م2017خرائط الرماد، القطيف  .109

 .م2017أنفاسها مسك وعبير، القطيف  .110

، القطيف  .111
 
 .م2018إن  أشّم إخوتا

 .م2018ناكرة العشق والوهج، القطيف  .112

 .م2018إخوت الحوتيات، القطيف  .113

 .م2018صمت يغرد في قلبي، القطيف  .114

 .م2108إخوت الذكريات، القطيف  .115

 .م2018عشق يقتسم الضوء،  .116

 .م2018وتصدح العنادل إألحان ،  .117

 .م2018كأن ا أسطوتة إاإلية،  .118

 .م2018ب، اسمها آلهة الح .119

 .م2018عطرها األسطوتي،  .120

 .م2019الشوق وخمائل الذكرى،  .121

 .م2019كالضوء كاألزهات،  .122

 .م2019تجليات الضوء،  .123

124.  ،
 
 .م2019تجليات تتوهج عشقا

 .م2019حي( أنوتت بعشقها،  .125
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 .م2019تحيق ألمواج البحر،  .126

 .م2019مال عبق أسطوتي،  .127

 .م2019زالل م  تحيقها،  .128

 .م2019ملهمة العشق،  .129

 .م2019العاطر )إدو  نقط(، الوتد  .130

 .م2019وتبّسم الضوء،  .131

 201أيام البخوت،  .132

 2019-2012 املطبوعة للقاص الدكتوت علي الدتوتة:قائمة كتب القصص القصيرة*

 .م2012بشر آخر الزما   .1

 .م2012خيشة يا خيشة  .2

 .م2012أزهات الالج  .3

 .م2013أيام اللوز  .4

 .م2013كالم فاض ي  .5

 .م2013سلوق وحشف  .6

 .م2013حسرة  م  وي  يا .7

 .م2013ظمأ الليالي  .8

 .م2013هلوسات خوص النخيل  .9

10.  
 
 .م2013تحدثك الوتدة سهوا

 .م2013أنثى ه مس للمطر  .11

 .م2013اسمها تقصة الفراشة  .12

 .م2013صيد العصاتي  .13

 .م2013ساللة امللح  .14

 .م2013يشبه الطي   .15

 .م2014فراشات املساء  .16

 .م2014يمرو  إاآلهات فرادى  .17

 .م2015خلخال البحر  .18

 .م2015ناإت الريحا  م .19

 .م2016وتحدثك األيام  .20

 .م2017اسمها تقصة األمواج  .21
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22.  
 
 .م2017كأسطوتة نتلوها غدا

 .م2017مسافات أخرى  .23

 .م2017أنغام الزم   .24

 .م2017ترانيم لبوصلة السراب  .25

 .م2017كأنه شالل مسك  .26

 .م2018هلوسات سوتيالية  .27

 .م2018تعتليه خياالت وأشواق  .28

 .م2018أيام الهريس  .29

 .م2019ت السبل وتفرق .30

 .م2019تم حذفك )إي  يديك(  .31

 :كتب أخرى *

 (دانة خماس )تواية لألطفال .1

 .م2017: 2م، ط2016: 1أسوات الفحم، تواية، ط .2
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 مصبفى حسن مصبفى أبو الرز الشاعر 

 )فلسبين(
الدتاسات العليا في حصل على البكالوتيوس ودإلوم  -م1948فلسطي  عام -يافا –م  مواليد الخيرية -

 .اليونسكو-اللغة العربية م  القاهرة ودإلوم اللغة اإلنجليزية م  معهد الترإية

 في وزاتة الترإية والتعليم السعودية ألكثر م   -
 
 تربويا

 
 وموجها

 
  40عمل معلما

 
، ويعمل مستشاتا

 
عاما

 لدى شركة مناهل العلم إالقطيف 
 
   السعودية. –تربويا

عضو اتحاد كتاب آسيا  .عضو اتحادالكتاب واألدإاء العرب\لكتاب األتدنيي عضو تاإطة ا -

 <عضو تاإطة األدب اإلسالم  العاملية .وإفريقياوأميركا الجنوبية

 :صدر له*

 م1996 السعودية-الشاطئ يبتعد)ديوا  شعر( -

 م2013دية. السعو -دتاسة أدإية ونقدية -عبدالرحم  العبيد ودوته الريادي في املشهد الاقافي  -

 م2016-مصر\ديوا  شعر –ال إد م  يافا   -

 -2017السعودية.  -ديوا  شعر -أوتاق شاعر -

 .ديوا  شعر –مخطوط: أنا والحب  -

 *:الجوائز*

 .أمريكا–فاز بعدد م  الجوائز املحلية وإحدى الجوائز الدولية للشعر إمناسبة يوم الالجئ العالمي  -

 م2003ة للمبدعي  الفائزي  إجوائزعاملية.جائزة وزاتة الاقافة األتدني-

جائزة القصيدة الفائزة إمناسبة يوم الالجئي  العالمي )م  جمعية األتض املقدسة إالواليات  -

  )بدى نوق األدب  بعنوا  )نات الحجاجائزة القصيدة الفائزة إمساإقة منت(.املتحدة األمريكية

ة العامة للترإية والتعليم ع  قصيدة يوم املعلم جائزة اإلدات .جائزة مساإقة نادي جيزا  األدب 

 (.م2002)إمناسبة يوم املعلم العالمي

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/مصطفى-ابو-الرز.jpg
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*** 

 

 الدكتورة أمل محمد حسن جاسم األسدي

 )العراق(
  

 بغداد -م1981-1-22تأتيخ ومحل الوالدة:  \الدكتوتة أمل محمد حس  جاسم األسدي  االسم:

-جامعة بغداد  –كلية اآلداب  –إكلوتيوس في اللغة العربية alasadiamal8@gmail.com \  اإليميل

 وبتسلسل الاالاة على الدفعة  -م2005
 
األدب  –ماجستير في اللغة العربية وآداب ا.وبمعدل جيد جدا

ألدب العرب / البالغة دكتوتاه في ا.م/ كلية اآلداب جامعة بغداد2008-اإلسالم  وبتقدير ممتاز

 ./ كلية اآلداب/ جامعة بغداد 2016إتقدير جيد جدا/

 :املؤلفات*

 .الخصائص األسلوبية في آيات القيم األخالقية / القاهرة/ مصر-

 .إيروت لبنا  \حوث في االستشراق واألدب املقات  إ-

 .شعر أب  جلدة اليشكري دتاسة موضوعية وفنية/ القاهرة-

 .القاهرة \ت ودتاسات نقدية متنوعةشهقة قلم ، قراءا-

 .القاهرة \، دتاسات وقراءات نقدية متنوعة مرفأ الحروف-

في ثنائية البيوم  محمد عوض ، صمت ا زعفرا  وسيرة   متصوف وليس صوفيا دتاسة تحليلية-

 .مصر\الياقوت 

 .القاهرة ، مصر\والفرزدقتقص ي الطيف في نقائض جرير -

 .لقاهرة مصرا \حض  ضال، مجموعة شعرية-

 لها تحت الطبع مجموعتا  قصصية: أضغاث أنفاس و حكايا البرها  السومري  -

*** 

  

https://www.facebook.com/maen.rimawi
https://www.facebook.com/maen.rimawi
http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/أمل-الأسدي.jpg
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 حسين نهابةاألديب 

 )العراق(
 1966تولد  \ُمترجم خبير وشاعر وكاتب\الحلة –محافظة إاإل  –العراق 

تئيس مؤسسة "اإجد"  \009647831010190ل: تقم الّجوا \ :info@ebjed.comايميل

تئيس تحرير مجلة "الدتاويش" الوتقية الصادتة إاللغة االسبانية في اسبانيا ـ  \ebjed.comالاقافية

 2004خريج كلية الترإية لغة انكليزية  \1988خريج كلية اللغات لغة اسبانية  \.مدتيد

 من اللغة االسبانية الى اللغة العربية اربعة عشر *
ً
 ُمترجما

ً
 :كتابا

 .بغداد – 1987تواية  –البّحات الصغير -

 .لبنا  – 2010تواية  -عاصفة في الكو  -

 .لبنا  – 2011تواية  -االن يات -

 .بغداد – 2012تواية  -القرود الذهبية الاالث -

 .لبنا  – 2013تواية  -فاتاكس أ –امبراطوتية تي -

 .لبنا  – 2014نقد  -في القصة العراقية عبد هللا نيازي نمونجا -

 .لبنا  – 2015تواية  -تحلة الدوقة آنا -

 مصر/اإلسكندتية  – 2017فدتيكوغاتثيا لوتكا  -مسرحية  –العاقر -

 .املغرب -2018ديوا  شجرة ديانا للشاعرة األتجنتينية اليخاندتاإيااتنيك -

 .إلغاتيا– 2018الكاتب األسبان  تامو  ديل فاي انكال   -مسرحية  –انوات إوهيميا" -

 .العراق -2018ديوا  االعمال والليالي وقصائد اخرى للشاعرة األتجنتينية اليخاندتاإيااتنيك -

 .2019 -بغداد –العراق –بوتخس واناح-

 .إلغاتيا - 2019الشاعر االسبان  إيدتوانريك(  –ديوا  في جوف يده -

 .2020تد  األ –اسحق عظيموف –تواية  –نسا  آلي إنا أ-

mailto:info@ebjed.com/
mailto:info@ebjed.com/
http://www.ebjed.com/
http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/حسن-نهاية.jpg
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 :اربعة كتب ُمترجمة من اللغة العربية الى اللغة االسبانية*

 .إلغاتيا–2018الشاعر العراقي حس  الخرسان .  -ديوا  "وط  مجنو " -

 .املغرب – 2019الجزء األول  –املوسوعة املعاصرة ملائة شاعر وشاعرة عرب-

 .إلغاتيا–2019 –ربية فاطنة غزالي ديوا  "حروف الجمر" الشاعرة املغ-

 .إلغاتيا– 2019 –مسرحيتا  تاتيخيتا  "زفرة العرب  االخيرة" و "عائشة الحرة" -

 :ن من اللغة العربية الى اللغة االنكليزيةان ُمترجماكتاب*

الكاتبة العراقية نكرى لعيبي. الترجمة إاللغة  –حكايا الطاووس والاعلب" قصص لألطفال -

 2018واالنكليزية. االسبانية 

 2019الكاتبة السوتية تندة عوض.  –" مجموعة قصصية 208غرفة -

 :ثمانية دواوين شعرية*

رجم الى اللغة  – 2016سوتيا/السويداء  طبعة ثانية  – 2014تجليات عطش ى طبعة اولى -
ُ
بغداد. ت

 .الفرنسية، اللغة االنكليزية، اللغة االسبانية

 .بغداد – 2015طقوس ما بعد االتبعي  -

 .مصر/القاهرة – 2016فجر التعاويذ -

 لبنا   – 2016مائة شيبة وشيبة -

 .مصر/اإلسكندتية – 2017صالة الغائب -

رجم الى اللغة االسبانية-سوتيا – 2017خلخال غجرية -
ُ
 .ت

وّدعك -
ُ
 .إلغاتيا-2018اعذتن  ا  لم أ

باب غرناطة -  .إلغاتيا 2020ق 

 :مسرحيتان*

رجمت الى اللغات الفرنسية واالنكليزية  – 2017رة" زفرة العرب  األخي-
ُ
مصر/اإلسكندتية. ت

 .واالسبانية

 .مصر/اإلسكندتية – 2017مسرحية "عائشة الحرة" طبعة أولى -

 :خ توثيقيةيخمسةكتب تأر *

 .سوتيا – 2017كتاب تأتختوثيق  نقدي "تمائم حميد سعيد" -

 .سوتيا – 2018كتاب تأتختوثيق  نقدي "اساطير ناجح املعموتي" -

 .سوتيا – 2018جبات الكواز وصالح السعيد"  –كتاب تأتختوثيق  نقدي "متو  إاإلية -

ة إنيا ، سناء االعرجي، علياء اعتقال الطائ ، حسين –كتاب تأتختوثيق  نقدي "نسمات إاإلية -

 .العراق – 2019نصاتي ووداد الواسط " األ 
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 إلغاتيا  – 2020 -اإ  العلوية" كتاب تأتختوثيق  نقدي "شكر -

 

 :الجوائز والتكريمات*

العربية( لجمعية  حائز على املرتبة األولى ملساإقة ترجمة القصائد الشعرية االولى )م  االسبانية الى-

 .2018املترجمي  العراقيي  عام 

لجمعية حائز على املرتبة األولى ملساإقة ترجمة القصائد الشعرية الاانية )م  العربية الى االسبانية( -

 .2018املترجمي  العراقيي  عام 

 - 2018حائز على جائزة االإداع )وزاتة الاقافة والسياحة واآلثات( ألفضل فيلم توائ  قصير لعام -

 .(فيلم ال تخبروا انجلينا جولي)االنتاج السينمائ 

ع )صوت الشاعر حائز على املرتبة األولى ع  قصيدة )سالم إائعة الوتد( في مهرجا  توما الدولي الراب-

 .2019( عام 2019

 :السينما*

، اخراج نو الفقات املطيري. حائز على جائزة 2018منتج الفيلم القصير "ال تخبروا انجلينا جولي" -

، وجائزة افضل مونتاج في مهرجا  الساقية 2018"لجنة التحكيم" ملهرجا  ايام دمشق السينمائية 

 .2018فة والسياحة واآلثات( ألفضل فيلم توائ  قصير لعام ، وجائزة االإداع )وزاتة الاقا2018إمصر 

 .، اخراج علي اصال 2019منتج الفيلم الوثائق  الروائ  "عائلة في فرع" -

تبت عني*
ُ
 :الكتب التي ك

دمشق –الحلة ينبوع اخضر...قراءة في اإداع حسي  ن اإة / تأليف شكر حاجم الصالحي / سوتيا -

2018. 

 .2018ملونة / تأليف حمدي مخلف الحديثي / العراق  حسي  ن اإة... مواسم-

 / تأليف حمدي مخلف الحديثي / العراق -
 
 .2019حسي  ن اإة... وقصائد قصيرة جدا

  

*** 
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 الشاعرة / سامية بن عسو

 )الجزائر(
 لةتقرت والية وتق   م1972-11-0-06تاتيخ ومكا  امليالد /  \سامية إ  عسو     االسم واللقب /

 شهادة داتسات عليا عمقه-علمية / الشهادات ال \املستوى التعليمي / جامعي

تقنيات نقدية وبنكية        دتاسات تطبيقية /    جامعية /    شهادة \جامعة عناإة   مكروبيولوجيا   في

 جامعة عناإة

  :اإلصدارات*

 :مجموعة شعرية*

 م 2007الصادتة إالجزائر سنة  - يقوناتأ-

 م2019لفالمنجو " نصوص هايكو" الجزائر سنة دّوات ا-

 . هايكو املغرب الكبير -كتاب الكترون -

 عدة مخبوطات جاهزة للنشر*

 (يفا)إ تواية قيد الطبع  -

عضو  \عضو مكتب إداتة إيت الشعر الجزائري / مكتب الطاتف \عضو اتحاد الكتاب الجزائر*

 . النشر مجلس إداتة نادي هايكو املغرب الكبير

*** 
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 لكاتب واألديب وائل فهمي البيبارا

 )األردن(
األتد .حصل على البكالوتيوس م  جامعة اليرموك في  -اتبد 1964وائل فهمي البيطات م  مواليد عام 

االتد  في تخصص اللغة االنجليزية وآداب ا، واملاجستير م  الجامعة األتدنية في عما  في األدب –اتبد 

 .د حصل أيضا على عدة شهادات في اللغة االنجليزية م  جامعة شيلر الدولية في لند االنجليزي. وق

عمل في عدة مجاالت تعليمية وبحاية في الجامعة األتدنية وجامعة اليرموك والجيش اإلماتات ، ومنذ 

وحتى اآل ، يعمل كمحاضر متفرغ في قسم اللغة االنجليزية واللغويات في جامعة العلوم  1998عام 

 .والتكنولوجيا األتدنية

 :صدر له حتى اآلن املؤلفات التالية*

وهو كتاب فلسف  نفس ي ديني يناقش نشأة الكو  والصراع األزلي إي   2016شهداء ولك  ...؟!( )-

 .االنسا  والشيطا 

 .االتد -تبدإ- 2017املجموعة القصصية )صرخات صامتة( -

 األتد .-عما  2018تواية )موعد مع الشيطا ( -

 األتد .-تبدإ- 2019تواية )انتفاضة الحروف(  -

*** 
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 عبد الهادي الفرحان ديباأل 

 )سوريا(
 الحالة االجتماعية أعزب، \1.1.1996دإا مواليد أمحافظة م \سوتي الجنسية، مقيم في األتد  

  Fashion design picaso للفنو   

مشاتك في العديد م  الكتب الجماعية،  كاتب وتوائ  وصاحب نصوص نثرية أدإية، \طالب في كلية

 .عضو ساإق في فريق ُصّناع التغيير

كتاب صاعدي   ( گما أشرفت على تجميع عدة كتب جماعية ل 

 (تاب حروف مبعثرةك-

 )تاب م  جوف القلب)كو-

* 
ً
 وميتا

ً
ني حيا

 
ت
ْ
 (.صاحب رواية )قتل

 .تالف أشكالهامازال العمل جاتي على اصدات املزيد م  األعمال األدإية على اخ

 :تحت الببع*

 .اغتصاب إال ننب-

*** 
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 سلوى البريفياألديبة 

 )فلسبين(
 اختصاص –عربّية في العالم  حاملة لقب أفضل كاتبة \كاتبة فلسطينّية مقيمة في فلسطي  

ى تخّصص البرمجة ونظم املعلومات الحاسوبّية، مراسلة لجريدة عي  عل .الّنصوص األدإّية املفتوحة

  .مجلة أماتجي العراقّية في فلسطي الجنوب الّتونسّية، مدير مكتب 

مؤّسس ملتقى وتقة وقلم وصدت عنه كتاب جماعي خواطر بعنوا  )خلف جدتا  الحياة( ملجموعة 

هواياه ا .تعمل منّسقة إعالمّية .مصر نشر إلكترون  فيمؤلفي  م  الوط  العرب  )أعضاء امللتقى( 

  .لّتصميم واملونتاجالّرسم، الّتصوير، ا

    :إصداراتها*

  .نثر ونصوص –هواجس الروح-

  .مقاالت –عيو  ناطقة -

  .قصص –كادت أ  تموت -

 ّتجّسس وطرق الحماية منه مخاطر االختراق وال-

 الحياة العلمّية في مدينة القدس عبر الّتاتيخ اإلسالمّ    -

  .قع أّمة القضّية الفلسطينّية تحبير على وتق أم تجسيد لوا -

  .شعر –ديوا  سالسل وأقفال -

 (.2019-تواية أعتاب قلبي في مهد أم  )حائزة على جائزة جودة الطباعة في تونس -

 :إصدارات إلكترونّية *

ص سير األنبياء \فّ  الّتقوى  \أنامل فلسطينّية \على حافة الطريق \نقش على الحجاتة
ّ
 \ملخ

 .القصة أنا أقرا لألطف\نبض قلم \اإلنترنت

 



صدات الاال(()اإل  لألدإاء والكتاب العرب (                       2021دليل آفاق حرة )                       

163 
 

 

 :حصلت على عدة جوائز*

هبّية إمساإقة كأس العالم للمبدعي  العرب في لند -
ّ
  .إريطانيا املركز األّول وامليدالّية الذ

 .اختصاص الّنصوص األدإّية املفتوحة \لقب أفضل كاتبة عربّية في العالم -

الحياة العلمّية في  على مستوى فلسطي  ع  دتاسة -املركز الّرابع  –جائزة الّدتاسات واألإحاث -

 .مدينة القدس عبر الّتاتيخ اإلسالمّ  

شر والّتوزيع في مصر ع  قّصة سنوات الّتيه والّضياع-
ّ
 .جائزة دات فيدا للن

فوز إاملركز األّول ع  قصيدة أسير العفو والّصفح إمساإقة بعنوا  الظلم لدى مجلة ايزيس الحلم -

 .الّسوتّية

 :ترجم بلغات*

رجمْت لها قصا
ُ
 .ئد ونصوص ومقاالت لعّدة لغات؛ األتدّية، الفاتسّية، التركية، الفرنسّية، األمازيغّيةت

 .عمال مشتركةأ

ّتاب عرب 
ُ
كتاب حّتى ال يطول الغياب مع الكاتبة العراقّية هدير الجميلي،  –لها أعمال مشتركة مع ك

لة الّنظم سوس  عياد م  فل
ّ
سطي  كما لها قصيدة كتاب االختراق والّتجّسس مع املبرمجة ومحل

مس
ّ
اعرة اللبنانّية نوت املسلمان  بعنوا  تشبه الش

ّ
 .مشتركة مع الش

*** 
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 عبد القادر الغريبلالشاعر 

 )املغرب(
  6/12/1955م  مواليد مدينة تطوا  إاململكة املغربية 

 والعربية. واملجالت املحلية نشرت له قصائد في بعض الصحف

 األولى للقصة القصيرة م  تنظيم جريدة الوسيط الدولية ةفاز باملرتب*

 :صدرله*

  (إوح القلوب) ديوا  شعر مشترك-

 (نقوش على شرفة ناكرة) ديوا  شعر-

*** 
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 الشاعر و اإلعالمي / زينهم البدوي 

 )مصر(
  

املوقع الوظيف  : . األمي  العام التحاد كتاب مصر\ االسم إالكامل : زين م السيد علي حسي  البدوي 

النائب األسبق لرئيس اإلناعة املصرية ، و نائب تئيس اللجنة الدائمة للبرامج إاتحاد اإلناعات 

 . اإلسالمية

اقع الثقافية*   :املو

عضو مجلس إداتة تاإطة األدب اإلسالم  العاملية ؛ مكتب . عضو مجلس إداتة اتحاد كتاب مصر

عضو . ة العربية ، و مؤسس املرصد اللغوي إالجمعيةعضو مجلس إداتة جمعية حماة اللغ. مصر

يتولى تدتيس ف  اإللقاء و تأهيل  . مجلس إداتة جمعية حماية املشاهدي  و املستمعي  و القراء

 . الكوادت اإلعالمية في العديد م  أكاديميات اإلعالم و مراكز التدتيب اإلعالمية

  :من إصداراته*

 . ديوا  عبير م  الفردوس -

 . وا  م  وحي املراتةدي -

 (. تجاتب فريدة في دنيا القصيدة ) مختاتات شعرية و دتاسات أدإية -

 : م  صوت التكريم و التقدير

حصل على العديد م  شهادات التقدير و الدتوع م  العديد م  املؤسسات العلمية و الاقافية ؛ 

 . تكريما له و تقديرا لعطائه

*** 
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 شاعرة إسراء محاميدال

 فلسبين()
انوي في 

 
ة. أن ت تعليمها الا

 
ّم  الفحم، شمال فلسطي  الـمحتل

ُ
اعرة إسراء محاميد في مدينة أ

 
ولدت الش

م  واصلت تعليمها   الـمدينة.
ُ
ة وآداب ا م  جامعة حيفا، ث ي  ب 

ر  ة الع 
 
غ
 
ان  في الل

 
قب الا

 
حصلت على الل

ر 
 
كتوتاةوحصلت على لقٍب ثاٍ  آخر في االستشاتة الت حضير لرسالة الد  ة، وبدأت إالت   .إوي 

ة. وشغلت منصب مرشدة  رإية االجتماعي 
 
زة للت  

ّ
ية ومرك ة، مرّب 

ة والعربي  غتي  العبري 
 
عملت مدّت سة لل

ة.  غة العربي 
 
 لل

  :صدر لها*

 . 2016ديوا  شعريٌّ بعنوا  "وطٌ  على شج " عام -

ياسة، حي( شا* ة أّم  وقد خاضت مجال الّس 
ة إلدي  تكت كعضوة في حزب انتخاب  لرئاسة وعضوي 

ة عديدة تخدم  ة. وقامت إنشاطات اجتماعي  ة واجتماعات حزبي  الفحم.. وشاتكت في ندوات سياسي 

اشئي  عبير الكتاب  واإلإداعي للن  ة وحلقات في الت   .إلده ا ودت ست وتشات شعرّي 

ع*  
ّ
كريمات شاتكت في العديد م  األمسيات الش ة في الوط  والخاتج، وحصلت على العديد م  الت  ري 

ة . وشاتكت في أمسيات  ة عد  ة أدإي  ة، واشتركت في نشاطات مدتسي  ة وأدإي  م  جهات مختلفة، تربوي 

ة عديدة  ة وفني  ة وأدإي  تي دعيت إلي ا.. كما وأقامت نشاطات وأمسيات شعري 
 
ة ال رإوي 

 
سات الت في الـمؤس 

ة  س ي جمعي  رإوي. كانت م  مؤّس 
 
في إلده ا وفي القرى الـمجاوتة. ناشطة في الـمجال االجتماعي والت

ات مختلفة أخرى في نطاق العمل  اد" .. وشاتكت في نشاطات كايرة في جمعي  ة تعرف إاسم "تو  خيري 

عي في البالد طو   .الخيري والت 

 

*** 
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 األديب أحمد الحاج جاسم العبيدي

 )العراق(
  

 Ahmed Jasim. M. Alubaidi االسم الرباعي واللقب: أحمد الحاج جاسم محمد حسي  العبيدي

محل وتاتيخ الوالدة: املوصل  \الجنســيـــــة: عراقي\Ahmed Al-Haj االسم األدب  والشهرة: احمد الحاج

 الحاجالفيس إوك: احمد \ahalubaidi@yahoo.com :البريد االلكتـرون  \1/7/1969

 .العنوا : مدينة املوصل/ محافظة نينوى/ العراق

 .مترجم وشاعر وكاتب قصة وتواية ومسرح وناقد وباح( في حقل اللغة املقات  

 :املؤهالت

جامعة  –كلية اآلداب  –إكلوتيوس آداب ترجمة \قسم صحة املجتمع  –دإلوم صحة مجتمع  -

 .املوصل

 :الجوائز *

 .1997جم ـ مؤتمر الفنو  اإلإداعية ـ جامعة املوصل، العراق، الجائزة األولى ألفضل نص متر -

الجائزة األولى في مساإقة القصة القصيرة ـ دات عراقيو  للصحافة واألنباء والنشرـ املوصل، العراق/ -

2005. 

 :األعمال املنشورة*

 .2010ـ العراق/  1األقمات الشائكة، مجموعة قصصية، ط-

 2020/ دمشق 2صية، طاألقمات الشائكة، مجموعة قص-

 1ترجمة تواية "أنيس في إالد العجائب" م  العربية الى اإلنكليزية للروائ  ناهض الرمضان ، ط-

 .2011املوصل 

 .2019ديوا  شعر مشترك بعنوا  "أقالم إال قيود" -

 .2020/ دمشق 1وط  إال"، ديوا  شعر، ط"-

 .2020لولي("، مجموعة قصصية، القاهرة "-
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 :تحت الببع*

"، و"صباح شهرزاد-
 
 ."مسرحيتا : "اإلحتراق وحيدا

 ."توايتا : "األهنوم"، و"لعنة السامري -

 ."كتاب نقدي بعنوا  "ف  املقالة-

 ."كتاب بعنوا  "أغان  املهد في املوتوث الشعبي العالمي: أنواعها وتصنيفها ودالاله ا-

 :األعمال املترجمة*

 .غير منشوت 2004اإلنكليزية الى العربية،  ترجمة كتاب "مدخل لاقافة الحضر" م  اللغة-

 . غ م2005ترجمة كتاب "الف  الحيثي" م  اللغة اإلنكليزية الى العربية،               -

 . غ م2008ترجمة إح( "املونودتاما" م  اإلنكليزية الى العربية،               -

 :املهن الصحفية*

محرت أدإية في \.2014 -2012وصلية ملدة سنتي  محرت الصفحة الاقافية في صحيفة الوسيط امل-

مدير \.2014محرت أدب  في صحيفة الراصد املوصلي \.2014 -2013صحيفة الحدإاء الاقافية 

  .2020 -2019نائب تئيس تحرير مجلة صدى الريف \.2019تحرير مجلة فواصل الاقافية 

 العضويات منها:

  عضو اتحاد األدإاء والكتاب في العراق-

 اتحاد الصحفيي  العراقيي  عضو-

 .عضو املنظمة الدولية لحقوق اإلنسا -

*** 
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 محمد محمود كالواألستاذ الدكتور 

 )سوريا(
املؤسسة: جامعة أدياما  .االختصاص: تفسير وعلوم القرآ .(اللقب العلمي: أستان دكتوت )إروفيسوت 

 . سوتية - لحاصل ـ حلبام، 1967/  20/  18تاتيخ ومكا  الوالدة : .التركية

 :لشهادات العلمية *ا

إلجازة العالية )الليسانس( في ا.إلجازة في الدتاسات اإلسالمية م  معهد الدعوة الجامعي في إيروتا-

شهادة التخصص )املاجستير(  \ (الدتاسات اإلسالمية والعربية م  كلية الدعوة الليبية )فرع إيروت

الجنا  في طراإلس ، لبنا ، وكا  موضوع الرسالة: )ترجمة  في التفسيروعلوم القرآ  م  جامعة

شهادة . القرآ  الكريم إي  الحظر واإلإاحة( إذشراف األستان الدكتوت: مصطفى ديب البغا

)الدكتوتاه( في التفسير وعلوم القرآ  م  جامعة الجنا  في طراإلس / لبنا  وموضوعها: )القراءات 

 .واإط التفسير( إذشراف األستان الدكتوت: عبد املنعم بشنات املعاصرة للقرآ  الكريم في ضوء ض

 :املنشوتات العلمية 

  :الكتب الورقية املنشورة *

 م2009القراءات املعاصرة للقرآ  الكريم في ضوء ضواإط التفسير، -

 2011دب   \ترجمة القرآ  الكريم إي  الحظرواإلإاحة -

 .م2003لة دتاسات إسالمية معاصرة( قضايا إسالمية ساخنة ) الجزء األول م  سلس-

ر، -  .م2017مقاصد القرآ  أساس التدإ 

 .م2003مسيرة التفسير إي  االنحراف واالختالف ، -

 .م2004ال تجزع ) كلم ايت علق إاملوتوأحكام امليت ( -

  :الكتب اإللكترونية املنشورة*

 .م2003دوت العقل في فقه النص،كتاإذ لكترون  منشوتعلى الشبكة، -

 .م2003خطأت حويل الناس وتذلى الالهوت ،كتاب إلكترون  منشوتعلى الشبكة، -

 .م2016أتيج العطر في أحكام زكاة الفطر، كتاب -

 .م2018اإلعالم الجديد في خدمة الكتاب املجيد ، كتاب إلكترون  منشوتعلى الشبكة -
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 .م2018إضاءات قرآنية ، كتاب إلكترون  منشوتعلى الشبكة  -

 .م2018آداب ا ،كتاب إلكترون  منشوتعلى الشبكة -سنن ا -شروطها -ة:أحكامهااألضحي-

 .م2018،  أتيج التقوى ،كتاب إلكترون  منشوتعلى الشبكة-

 .م2018على الشبكة   إلكترون   منشوت \ همسات وقبسات في الدإلوماسية اإلسالمية -

 .م2018كترون  منشوتعلى الشبكة ، ،كتاب إل(العملة والنقد اإللكترون ) تكوي بحكم التعامل إال-

 .م2020جليس املتدإري  ،كتاب إلكترون  منشوتعلى الشبكة، -

 .م2020عائشة الباعونية: شاعرة الشام.. وفاضلة الزما  ، كتاب إلكترون  منشوتعلى الشبكة ، -

*** 
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 ريم سليمان نجيب الخش الشاعرة .د.

 )سوريا(
وزير للاقافة ومؤسس اتحاد الكتاب لشاعر واألديب سليما  نجيب الخش إنة اا \م  مواليد: دمشق

 .العرب

 :عليها ةالشهادات املتحصل*

 -شهادة الدكتوتاه م  جامعة إاتيس السادسة )إيير و ماتي كوتي( -1999
 
 .إاتيس إمعدل مشرف جدا

اقافة والشعر والدفاع شهادة دكتوتاه فخريةم  جامعة املواهب الكندية اللبنانيةفي مجال ال-2016

 ع  القيم اإلنسانية

الشهادة الذهبية مع مرتبة سفيرة األدب العرب  م  الكلية العاملية لتعزيز الصداقة إي   2017 -

 في مجال الاقافة والشعر والدفاع ع  القيم اإلنسانية.الشعوب

 . ادسة إمعدل جيددإلوم الدتاسات املعمقة إاالحتماالت وتطبيقاه ا م  جامعة إاتيس الس -1993

 :الخبرات املهنية*

 التعيي  في جامعة دمشق كلية العلوم قسم االحصاء*2001-

 .االنكليزية-الفرنسية -اللغات :اللغة العربية*

ودتاسات عليا  4ب الرياضيات سنة لطال  (الحركة البراونية والحساإات العشوائية)تأليف كتاب  *

 .م 2011صدات جامعة دمشق إ

إقصيده ا  2017كز الاال( في مساإقة مجلة ) صدى بغداد الاقافية اإللكترونية ( لسنة فازت إاملر --

 ) بغداد)

تم تدشي  جائزة عربية إاسمي وهي ) جائزة تيم الخش لإلإداع العرب  ( وهي جائزة  2019في عام  -

  تست دف تعاية الشعر والشعراء الشباب، وتطوير األداء، واكتشاف مساحات واسعة وتحبة م

 .2020اإلإداع العرب ، في فنو  الاقافة واآلداب إمصر

 اعتمدت إفضل هللا تعالى دواويني الشعرية لتكو  في مكتبات الدولة في محافظات مينا-
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 :املنشورات الشعرية الورقية*

 األتد  \ديوا  بعنوا  وفاء إزم  الغدت -1

 مصر \ديوا  بعنوا  ليتني دوما معه -2

 مصر \إحب مذإح ديوا  بعنوا  حالج -3

 مصر\ديوا  بعنوا  فاتغ اال منك-4

 مصر \ديوا  بعنوا  وأنت لها صالة  -5

 مصر\ديوا  سأزتع األتض آالفا م  القبل  -6

 مصر\ديوا  الراحمو  مالن آخر شهقة  -7

 مصر 2019هكذا أشعرت تيمادشت )الجزء األول( ي -8

 هكذا أشعرت تيمادشت )الجزء الاان ( القاهرة-9

 الطبعة الاانية واعتمد ليدتس في جامعات مصر-حركة البراونية والحساإات العشوائية ال-10

 القاهرة-الشريك للحب ديوا  شعري اصدات أول  -11

 2020يكاد يض يء : ديوا  شعري اصدات جامعة املبدعي  املغاتبة املغرب عام  -12

*** 
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 ربيعة بوزناد األديبة

 )املغرب(
تبيعة إوزناد إمدينة أسف  الساحلية إاملغرب ،حي( نشأت وتلقت تعليمها االإتدائ   ازدادت الشاعرة

والاانوي ، قبل أ  تشد الرحال صو إمدينة مراكش، حي( ستتابع دتاست ا في جامعة القاض ي عياض 

، ا الاانية هي العاصمة االقتصادية"شعبة اقتصاد" ، ليقع اختياتها على مهنة التعليم، فكانت وجهت 

 جل التكو  أل 

في مسقط تأسها ، كأستانة في الاانوي حي( وجدت لها مجاال  –بعد التخرج  –لتباشر مزاولة مهنت ا 

فسيحا لالنخراط في العمل الجمعوي والخيري . فكانت ثمرة هذا الجموح ، ديوان ااألول " إديعة " ثم 

ترإص إالطبع ، الرواية التي " شموع مطفأة " ثم ديوان ا الاال( بعنوا  " همس السوانح "وتواية ت

تمزج في ا إي  الشعر والنثر كأول تجربة حقيقية وتائدة في املجال، صاحبة كتاب " أشياء ضائعة 

 .... إذاكرة آسف  الرائعة " صدت ع  جامعة املبدعي  املغاتبة

دينتـنا أسـف  .. كـتاب يلـيـق لكـل األجـيال .. الحاضرمن ا والــالحق .. وشاهــدعـلى حـقـبة م  حـقـب م

للشاعرة تبيعة إوزناد أعمال أدإية وإعالمية منشوتة إاملجالت والجرائد  وتـراثـها .. وثـقافـتـها

 .. ديوا  جماعي أنجزته مع مجموعة م  الشاعرات املميزات العربيات... اإللكترونية

لسبعة وعشري    كتاب جماعي بعنوا  " أنطولوجيا آسفية زم  الحجر الصحي ..صرخة تيشة وقلم "

أعمال أدإية .. مبدعا في الف  التشكيلي والحرف شاتكت فيه الشاعرة تبيعة إوزناد إاالثة أعمال

على عدة جوائزعربية إمساإقات شعرية  حازت ... منشوتة إصحف وتقية مغربية وعربية ودولية

  وشواهد تقديرية ملشاتكت ا إمحافل أدإية وقصصية 

*** 
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 شاألديبة فضيلة معير 

 )الجزائر(
فضيلة معيرش م  مواليد مدينة إرج إوعريريج تقيم في مدينة املسيلة أستانة في التعليم املتوسط 

 ..متحصلة على ليسانس أدب عرب  م  جامعة سطيف/ تخصص لغة عربية

 ..والشعر النثري   ــ تكتب املقاالت النقدية والرواية والقصة والشعر العرب  العمودي

 .. م  األعمال األدإية في عدة جرائد إلكترونية و وتقيةنشرت لها العديد 

 "شاتكت في ديوا  مشترك " مشاعل جزائرية " ع  قصيدة " دموع ساهرة -

 "" "وكتاب مشترك "وتنفس الصبح فال ". ع  قصة "" أكف الخذال 

إطة أوتات نالت املرتبة األولى في مساإقة القصة القصيرة ع  قصة " جنية الطريق " املقامة في تا-

 إمصر ... الجزائرية

  :اإلصدارات*

 م "قسنطينة 2016صدت لها ديوا  شعري ) لفحات الهجير -

 جيجلمدينة   2016كتاب إصمات دتاسات فكرية ونقدية الجزء األول  -

 مدينة جيجل 2016صوت شاتدة " مجموعة قصصية "  -

 م عناإة 2017تيح الغواية قصص -

 . 2019تواية طيف آخر املساء  -

 سوق أهراس-قصص  2019العودة م  الفردوس  -

 .مخطوطات شعرية ونقدية و توائية تنتظر الطبع *
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 القاص ناصر الريماوي  األديب

 )األردن(
 ./ في قرية إيت تيما/ تام هللا 1967مولود / سنة  -كاتب قصة قصيرة  

العامة في مدتسة املغيرة إ  شعبة  انتقل إلى مدينة "الزتقاء" حي( تلقى تعليمه في ا، وأنهى الاانوية

، ثم حصل على شهادة البكالوتيوس في الهندسة امليكانيكية م  جامعة دمشق سنة 1986سنة 

1993. 

(، ثم في السعودية منذ سنة 1998-1994عمل في مجال تخصصه العلمي واألكاديمي؛ في األتد  )

1998. 

 :مؤلفاته في القصة القصيرة*

 ليريا" املجموعة القصصية "جا-

  ."ميرميد"-

 ."وتدة لصيف واحد" -

 "."تبع موجة حّر  -

*** 
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 طياف رشيد مجيدأاألديبة 

 )العراق(
 إكالوتيوس كلية الفنو  الجميلة قسم الفنو  املسرحية فرع النظريات\1969مواليد بغداد 

تعمل معلم  \قيةعضو في تاإطة املرأة العرا\عضو االتحاد العام لالدإاء والكتاب في العراق

 جامعي.تخصص تربية فنية

  :صدر لها*

 2007حلم أملك اجنحة لكنني أمجموعة شعرية بعنوا  ال *

 2015سوتيا \ستاتة زتقاء شفافة نصوص مسرحية *

 بغداد2018 \صالو  تجميل نصوص مسرحية*

 ٢٠٢٠ميسا  \طفال ملانا اختفت الشمس قصة لأل *

 ٢٠٢٠ميسا   \فالمسرحية تغيير في الغاإة مسرحية لالط_

 ٢٠١١فاز نص مسرحية إ( تجريبي في مساإقة مؤسسة النوت..دوتة الدكتوتة آمال كاشف الغطاء-

شاتة ( ليكو  ضم  الكتاب الخاص إفعاليات الجناح العراقي في إينالي فينيسبا اختير نصها )اإل _

 واملترجم الى االنكليزية 2015

 ة من اشاتكت في وتش للكتاإة االإداعية واملسرحي_

 .٢٠١٨وتشة كتاإة النص املسرحي الواقعي /دائرة ثقافة وفنو  الشباب ، وزاتة الرياضة والشباب *

 تناول نصوصها املسرحية في اطاتيح ماجستير من ا_

تسالة املاجستير املوسومة املقاتبات الداللية لعتبة العنوا  في النص املسرحي النسوي الباحاة سهاد 

 ٢٠٢٠حس  خلف جامعة إاإل 

وكذلك ضمنت قصائدها لالطفال في دتاسات املاجستير من اقصيدة املربع في تسالة املاجستير 

املوسومة التشخيص في ادب الطفولة العراقي الحدي( الباحاة اسماء عبد الكريم جامعة كركوك 

٢٠١٩ 

 ونشرت لها نصوص مسرحية في مجالت ادإية ومسرحية متخصصة عراقية وعربية من ا_
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 ٢٠٢٠للسنة  ٢٥لعنة شوبا  /مجلة املسرح العرب  .الهيئة العربية للمسرح العددمسرحية _

 :قدمت لها مسرحيات على الخشبة من ا_

 مسرحية )الرحلة( على خشبة معهد الفنو  الجميلة إنات .م  اخراج لبنى عالء وتمايل مالن سالم

انعاش للمخرج محمد زك   بعنوا  اخر هو 2016مسرحية )االشاتة ( في مهرجا  يناإيع الشهاده 

 .والذي فاز كعرض متكامل

 :ذكر اسمها في*

.. 2014معجم االديبات والكواتب العراقيات في العصر الحدي( للباح( جواد عبد الكاظم _١

 .16إتسلسل 

 ٢٠١٤الوافي في دتاسة املسرح العراقي للدكتوت عامر صباح املرزوك لسنة_٢

 ٢٠١٩لسودان  الجزء االول ادإاء م  إالدي للكاتب عبد الرضا ا_٣

 ٢٠١٩معجم املبدعي  العرب .جمع واعداد االستان ناجي عبد املنعم ،الجزء االول _٤

  :املسرحيات*

إ(  \ستاتة زتقاء شفافة\ضوء\٢٠٠الرحلة ؟\سماء إيضاء :ضم  كتاب ستاتة زتقاء شفافةوال:أ

الكاتب او موت  \حجم كفنافذة إ \معطف اسود \موسيقى\مكاملة لم يرد علي ا \الكرة\تجريبي

 صوت دمو   \احمر

 الحرف االول  \حضوت  \نقطة تفتيش \العيادة \صالو  تجميل: ضم  كتاب صالو  تجميلثانيا:

 االشاتة

 لعنة شوبا : ثالثا

*** 
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 خيرة بوخاري األديبة .د. 

 )الجزائر(
غة واألدب شهادة ل \شهادة البكالوتيا شعبة اآلداب والفلسفة إجامعة سيدي إلعباس *

 
يسانس في الل

غات والفنو  
 
تائدة الُدفعة \.العرب  م  جامعة الجياللي اليابس بسيدي إلعباس كلية اآلداب والل

 شهادة املاستــر في اللغة واألدب العربّ   \لشهادة الليسانس. تخّصص: تحليل الخطاب وعلم الّنص

عرية العربّية م  جامعة الجياللي اليابس
ّ
ص: الش بسيدي إلعباس كلية اآلداب واللغات  الّتخص 

املستوى العلمي: طالبة  \تائدة الدفعة في املاستر/ مشروع الشعرية العربية في النقد العربّ  .والفنو  

القديمة/ جامعة أب  إكر إلقايد   الّتخصص: اآلداب العربّية.دكتوتاه في األدب العرب  سنة تابعة

غة اإل  \تلمسا / الجزائر
 
ةشهادة في الل غة االنجليزية *سباني 

 
 شهادة في الل

فات*
ّ
 :املؤل

 سطيففي مجموعة قصصّية بعنوا : "فاكهة الّسماء" مصر. وطبعة ثانية -

 .2019ومضات شعرية بعنوا : "حواء تغسل قلبي" مصر  -

 تواية بعنوا : أمنية فوق الجسر -

 مجموعة قصصية تحت الطبع بعنوا : قلعة العباقرة-

 .بعنوا : حرائر على أسوات املدينةتواية تاتيخية -

فائزة إالجائزة األولى للمجموعة القصصية "فاكهة الّسماء" في جامعة اللغة واألدب العرب  بسيدي -

 إلعباس/ الجزائر

 الجزائر  خاطرة أقالم ميالف إوالية ميلة.فائزة في مساإقة ال-

عرية في ملتقى اإ  ال-
ّ
نيل األدب  إمصر في املعرض الدولي املرتبة األولى في مساإقة الومضة الش

 .إالقاهرة

*** 
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 بن فتح بن مبروك نور بيت نور   نعيماألديب 

 )سلبنة ُعمان(
سلطنة عما  / الوظيفة ) أخصائ  نشاط  -  محافظة ظفات –مرباط  –م 1969/ 1/1م  مواليد 

إلوم الكيلة املتوسطة املؤهل العلمي )د. مسرحية للمديرية العامة للترإية والتعليم إمحافظة ظفات

 (. للمعلمي  إصاللة

 (99497848الواتساب ) : للتواصل

buraft1978@gmail.comااليميل : 

 : الحالة الثقافية*

فرع   عضو إمجلس إداتة الجمعية العمانية للكتاب واالدإاء. كاتب ومؤلف مسرحي ودتام  واناعي-

 . العرب عضو في االتحاد الدولي ألدإاء والشعراء. محافظة ظفات

  :األعمال املببوعة*

ا    طبع في اململكة األتدنية  كتاب ) عرائس بشرية ومسرحيات أخرى ( _1  .2020في عم 

ا    ( . طبع في اململكة األتدنية  كتاب ) قلوب ضريرة ومسرحيات أخرى  _2  .2020في عم 

 .2015ة في الشاتقة دحكتاب ) نصوص مسرحية جائزة الشاتقة ( . طيع في االماتات العربية املت _3

 .2017كتاب ) نصوص مسرحية جائزة الشاتقة ( . طيع في االماتات العربية املتحة في الشاتقة  _4

  :أهم الجوائز واملراكز*

 (.القلوب الضريرة  م . ع  مسرحية: )2010  الحصول على املركز األول في مساإقة املنتدى األدب -

ليف املسرحي م  الجمعية العمانية للمسرح مهرجا  املسرح الحصول على شهادة اإلجادة في التأ-

 (.مسرحية :)القلوب الضريرة  م ع  نص2011العمان  الشعبي األول في يناير 

م . ع  مسرحية ) دموع على الرصيف( 2011  الحصول على املركز الرابع في مساإقة املنتدى األدب -

 . م2012في أإريل 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/نعيم-بن-فتح.jpg
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مهرجا  مسقط السينمائ  ألفضل سيناتيو توائ  طويل مناصفة  الحصول على الخنجر الذهبي في-

 . . م2014  ماتس29-23)عيو  الليل( في   ع  فيلم

 .(م . ع  مسرحية )الشرنقة2013  الحصول على املركز األول في مساإقة املنتدى األدب -

 .(السني م . ع  مسرحية ) عطش 2014  الحصول على املركز األول في مساإقة املنتدى األدب -

 الحصول على املركز الاان  في مساإقة الشاتقة-

*** 
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 س بن الشر الجندلبيالقاصة/ ثمنة بنت هو 

 )سلبنة ُعمان(
 .إريطانيا -حاصلة على ماجستير فى اداتة تنمية وتدتيب املواتد البشرية م  جامعة إوتنموث -

 مدتس ي اخصائية مسرح-عملت معلمة لغة انجليزية. -

مهتمة إجمع وسرد االماال الشعبية  -."مهتمة إتجميع وسرد الحكاية الشعبية الظفاتية" الحزاية -

 . الظفاتية

 .(عضوة فى ) وتشة تقنيات القصة القصيرة -.عضوة فى جمعية أدإاء وكتاب السلطنة/ فرع صاللة-

 .مصر-م2018 اصدات املجموعة القصصية الفردية االولى بعنوا  ) إحر الزي (، عام-

تد   بعنوا   الاانية  إصدات املجموعة القصصية الفردية -
ْ
 .2020 -)حدائق السلطانة ( اال

 530"اعرف ظفات م  خالل   ومترجم الى اللغة االنجليزية  ثقافي و سياحي خاص ب ،  كتاب  أصدات-

 . 2017 -سؤال وإجاإة " سلطنة عما 

 .م 2020 -3،2017+2+1  إجدية أولى( إأجزائ ا)أ  مشاتكة فى كتاإة املجموعة القصصية -

 2020-12018 \2+1جمشاتكة فى كتاإة املجموعة القصصية بعنوا  ) عندما تؤتق الكلمات ( فى -

*** 
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 أمان السيداألديبة 

 )سوريا(
حاصلة على دإلوم في التأهيل الترإوي م  \أستانة لغة عربية، كاتبة، قاصة، وشاعرة، وصحافية *

حاصلة على ليسانس/ إجازة في اللغة العربية م  جامعة \1982معة دمشق/ كلية الترإية عام جا

 .عضو اتحاد كتاب وأدإاء اإلماتات \1980تشري / كلية اآلداب في الالنقية عام

 :إصدارات الكاتبة *

 ."" قصص قصيرة  2008قدتي أ  أولد أنثى" في القاهرة " –1

 ."" قصص قصيرة  2010سيراميك" في القاهرة " -2

 ."" قصص قصيرة  2011نكوتة املنافي" في سوتية/ الالنقية "  -3

 ." " قصص قصيرة 2014أبعد م  القيامة" مع " كتاب الرافد" الشاتقة " -4

 ."" قصص قصيرة  2019نزالء املنام" في طراإلس/ لبنا  " -5

 :قيد اإلصدار للكاتبة *

 .لنثرأكثر م  عمل أدب  يتنّوع إي  الشعر، وا

 :م  أعمالها *

 .عاما 40ألكثر م    تدتيس اللغة العربية في سوتية، واإلماتات، وأستراليا-

سبق لها العمل في إعداد، وتقديم عدة إرامج ثقافية في إناعة "صوت الوط  العرب  الكبير" في -

 1985 -1983طراإلس/ ليبيا إي  العامي  

 :حصلت عليها األديبةجوائز التي ال* 

كز األول ع  قصت ا "عيو  تنشد األما " قدمت ا مؤسسة النشر "كلمة" في القاهرة، والقصة املر  -

 ."منشوتة ضم  مجموعت ا القصصية " نكوتة املنافي

 .2009ُسّجل اسم الكاتبة ضم  "ديوا  أدإاء مساإقة نجيب محفوظ للقصة" عام  -

*** 
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 سديحيدر علي كريم األ الناقد اإلعالمي 

 )العراق(
 اللقب العلمي :مدتس مساعد \محافظةالبصرة في 1987/  10/ 1تولد \ ان جامعي واعالم  وناقداست

 hayder.alasadi@buog.edu.iq:البريد االلكترون  \07716475023هاتف :

تدتيس ي في كلية االداتة الصناعية للنفط والغاز .ونقدمسرحي/جامعة البصرة الشهادة : ماجستيرأدب

 في قسم الترإية الفنية في جامعة البصرة عمل .فط والغازفي جامعة البصرة للن
 
مدير تحرير  .محاضرا

عضو هيئة تحرير في مجلة )سندإاد( الخاصة إالطفولة -مجلة )جويدي( االمريكية العلمية املحكمة

 .معد ومقدم إرنامج )مفاهيم وقضايا في االعالم االقتصادي( االناعي .والصادتة في البصرة

 عضو .البصرة فرع –العراقيي   عضونقاإةالصحفيي  .كاديميي  العراقيي عضو نقاإة اال-

 .فرع البصرة-نقاإةالفناني 

 :الجوائز والتكريمات

  2009قالدةعام  على حاصل -

الصائغ(  لإلإداع ) دوتةاملفكرعبداإلله مساإقةالنوت  في املقال إمجال الاان  جائزةاملركز على حاصل -

2009 

  .قناةالكوثرالفضائية ) تحمةللعاملي ( مساإقة في الاان  ملركزا جائزة على حاصل -

تأهلت قصته )امراة ممسوسة إالعشق( للقائمة القصيرة ملساإقة القصة القصيرة التي نظمها مجلة -

 .ونالت القصة جائزة املركز السادس 2019شجو  عربية في إيروت عام 

ع  قصته )نساء م   2019قصيرة في مصر لعام حاصل على جائزة املركز الاان  في مجال القصة ال-

 (.وتق

في مصر ع  كتاإه )تداخل االجناس االدإية واثرها  2019حاصل على جائزة افضل كتاب نقدي لعام -

 (.الجمالي في النص املسرحي العرب 
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فازت مجموعته القصصية )ليلة في الجحيم(إجائزة املركز الخامس عرب  في مساإقة دات الياسمي  -

 (.شر والتوزيع )مصرللن

فازت مقالته النقدية )تداخل االجناس االدإية وتفكيك الجنس والنوع( إجائزة املركز الاان  ضم  -

 .2019حقل املقال النقدي في املساإقة االدإية السنوية الاالاة التي نظمها اتحاد االدإاء الدولي 

 :مؤلفات ودراسات وهي صدر للباحث*

 االتد   2019دي ودوته في تنشيط اقتصاديات البلدا ( عام كتاب )االعالم االقتصا-1

 (كتاب نقدي )دتاسات في نقد القصة والرواية واملسرح والشعر-2

 االتد   2019كتاب دتاسات )تداخل االجناس االدإية واثرها الجمالي في النص املسرحي العرب ( عام-3

 أتيج : وهيقصةشباإيةهادفة-4

  صصق إكائياتاملطر : مجموعة-5
 
 قصيرةجدا

 الرواية الفائزة في مصر–الكومباتس : توايةقصيرة-6

 -الشعري  -الفلسف  الخطاب في كتاب )قراءة مغايرة في السيرة العطرة : قراءةمختاتةعنصوتةالنبي-7

 (.الفني

 (.ملسرح الطفل في الوط  العرب  كتاب )خصوصية التأليف-8

 .مصرزمة )دتاسات نقدية في املسرح( إواب األ أطرق -9

 :كتب باالشتراك*

لدى التدتيس ي عدة كتب إاالشتراك مع إاحاي  وادإاء ونقاد اخري  ، وكتب مقدمات لعدة مؤلفي  في -

 .العراق والوط  العرب 

  :بحوث قيد النشر*

)فاتس املشاكس والوتقة العجيبة  دوت نصوص مسرح الدمى في تنمية القاموس اللغوي لألطفال-

 أ
 
 .(نمونجا

 *** 

 

 

 

 

 

 

 



صدات الاال(()اإل  لألدإاء والكتاب العرب (                       2021دليل آفاق حرة )                       

185 
 

 

 سعاد سحنون األديبة 

 )الجزائر(
املؤهل العلمي : .إالجزائر العاصمة 1974\09\22م  مواليد : . كاتبة قصص وقصائد نثر ومقاالت

متحصلة على شهادة املاستر فلسفة م  جامعة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية إاتنة.إمذكرة تحت 

 ."عنوا  :"املختلف عند جاك دتيدا

  :التظاهرات األدبية*

 2019الجزائر سنة \نشرت مجموعة نصوص نثرية شعرية تحمل عنوا  : الدمى املتناحرة -

 شاتكت في كتاب مجمع جميالت للشعر واالإداع إخراج األديبة تزيقة إنت الهضاب-

بعنوا  "مشاعل جزائرية" إقصيدة "ألم   شاتكت في كتاب مجمع لألستان الناقد مشعل العبادي-

 "كون 

 مجمع صليل الحروف لديوا  العرب لألستان محمد وجيه م  مصرشاتكت في كتاب -

 "مشاتكة في مجمع قصص لدات لوتس للنشر الحر تحت عنوا  في ظل الحبر إقصة "حسرة وغبات-

تكريم م  مساإقة مسافرو  لإلإداع في القصة والسيناتيو للدكتوت عاطف عبد اللطيف.ع  قصة -

 ""الهاتبة م  الوتق

عر السالم لصحيفة الفكر للاقافة واالعالم إالعراق تحت تعاية األستان مشاتكة في ملف شا-

 . الشاعر جالل

 . مشاتكة في موسوعة "كان  مان " لألستان الشاعر أحمد سعد م  مصر-

 "األستان الشاعر "صباح الزبيدي  إرعاية-صربيا مشاتكة في الكتاب العالمي "شعر إال حدود" -

*** 
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 حاألديبة سعدية بلكار 

 )املغرب(
 

إطات إوزاتة الترإية الوطنية/  \ش يٌء م  سيرة ناتية توائية وشاعرة م  مدينة القنيطرة/ املغرب

 ..تخصص لغة عربية

 :اإلصدارات*

 (٢٠١٥حبات مطر " ديوا  شعر )" _١

 (٢٠١٨الجرعة األخيرة" تواية )" _٢

 (٢٠١٩تقصة األناكوندا" تواية )" _٣

 ٢٠٢٠جدائل ُمْتعبة" تواية "_٤

 :اإلصدارات املشتر كة*

 (٢٠١٢مجموعة قصصية في القصة القصيرة جدا )"في جنا  القناديل"_٥

 (٢٠١٢مجموعة قصصية في الق.ق.جدا. )"سراإيل م  الض ي" _٦

 ..في القراءات النقدية للنصوص األدإية ٢٠١٤غاليري األدب حصاد _٨

 (٢٠١٥انطولوجيا في القصة القصيرة جدا جيل جديد )_٩

 (٢٠١٥في شعر الهايكو) كتاب_١٠

 (٢٠١٨للقصة القصيرة جدا) "سناإل م  حبر"_١١

 (٢٠١٩للقصة القصيرة جدا ) "حيوات"_١٢

 .. إاسونافا مجموعة قصصية في الققج نوافذ

 (٢٠٢٠في تحاب مجلس الكتاب واالدإاء و املاقفي  العرب ديوا  )

 ..ومنجزات اخرى مشتركة في الشعر والقصة

 ٢٠١٧أسيس الراإطة العربية للفكر واألدب سنة ت :األنشطة الاقافية

*** 
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 شحدة سعيد محمد البهبهانيشاعر وباحث تربوي 

 )فلسبين(
متقاعد  \ م1950/ 2/ 15تاتيخ امليالد:  \6العنوا : فلسطي  ، قطاع غزة ، معسكر البريج ، إلوك 

 
 
 العمل الساإق: مدتس ساإقا إوزاتة الترإية والتعليم بغزة \حاليا

 :-هالت العلميةاملؤ *

 م1974ليسانس لغة عربية وتربية إسالمية ،كلية دات العلوم، جامعة القاهرة عام  -1

 ( م 2003ماجستير تربية ، تخصص أصول تربية، الجامعة اإلسالمية ، ) -2

 :-األبحاث العلمية*

مي املرحلة تسالة ماجستير )غير منشوتة( بعنوا  " تصوت مقترح لالتتقاء إاملستوى املنهي ملعل -1

 ." األساسية العليا في ضوء املشكالت املهنية التي تواجههم

بعنوا  " أسباب انقطاع   إح( تربوي محكم مشترك منشوت في مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة -2

طلبة الصف الاان  عشر في محافظات غزة ع  الذهاب إلى مداتسهم في منتصف الفصل الدتاس ي 

 ."الاان  ثم سبل حلها

بعنوا  " اتجاهات معلمي   إح( تربوي محكم مشترك منشوت في مجلة الجامعة اإلسالمية -3

 .الحكومة نحو الدوتات التدتيبية التي تلقوها أثناء الخدمة إمحافظات غزة

مشاتكة في مؤتمرات تربوية في   مجموعة م  االإحاث الترإوية منشوتة على الشبكة العنكبوتية، -4

 .أقيمت في الجامعة اإلسالمية ومؤسسات أخرى   بويةغزة ، وايام دتاسية تر 

 :-األعمال الشعرية*

 )) هنا القسام فانتظروا  املجموعة األولى -1-

 لكترونياإصدرت ورقيا و *

 لكترونياغصدتت وتقيا و  )املجموعة الاانية ) ما زلت لي عشقا  -2

 رونيالكتإصدتت وتقيا و ( املجوعة الاالاة )في ظالل الرسالة املحمدية -3

 اغنيات للوط ( تصدت وتقيا قريبا ا  شاء هللا – 1املجموعة الرابعة ) إطاقات شعرية  -4

 تصدت وتقيا قريبا ا  شاء هللا(.  _ لعينيك أغني 2املجموعة الخامسة ) إطاقات شعرية  -5

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/شحدة-البهبهاني.jpg
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 صدتت الكترونيا(.  املجموعة السادسة ) أندى م  قطر الشهد -6

 (.متفرقة املجموعة السابعة ) قصائد -7

 املجموعة الاامنة ) وما أحب سواك ( تعد للنشر حاليا  - 8

 املجموعة التاسعة ) لواعج قلب ( تعد للشر حاليا - 9

كتاب في العروض والقافية تحت عنوا ) الشهد الصافي في العروض والقوافي( إاالشتراك مع  -10

 .قبل سنوات صدت الكتاب الكترونيا\الشاعرية املصرية القديرة مني الغريب

ديوا  تطبيق  في العروض والقافية )شرح وتطبيق( يجري العمل عليه حاليا لكل صوت البحوت  -11

 . العروضية م  البحر الطويل حتى البحر املتداتك

*** 
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 الباحث محمد رحيم حسين الجوراني

 )العراق(
دب  أو مقال أكنت اكتب قصص قصيرة  .م الناصرية في محلة السيف العريقة1955م  مواليد 

في وتشتي و ،العمل في دائرة الصحة .وانشرها في الف إاء او املوسوعة الاقافية ومجلة ضفاف الريف

 .الفنية لتصليح اجهزة التبريد والتكييف

 .(لوقائع املنسية ملدينة الناصرية اسميت املوسوعة )أ ،)موسوعة مصوتة ةكتاإ *اشتغلت على  

اتبعة اجزاء على نفقتي الخاصة ونفذت معظمها م  االسواق واال  تحت يدي  طبعت من ا

 .مخطوطات جاهزة للطبع

 :والتنقيح حي( اكملت

 . م  ثالثة اجزاءص االهوات العراقية ويتألف كتاب يخ  =1

صوتة  250 و مخطوطة كتاب ع  )) الي ود في الناصرية (( جاهز للطبع وصوت مختلفة بعدد  =2

 . خطوطة م  جزئيي وتتكو  امل

 .. ومخطوطة كتاب ع  )) الصاإئة املندائية في الناصرية (( وتتكو  املخطوطة م  جزئيي  =3

 .. مخطوطة الناصرية في العهد العامان  معززة إصوت مختلفة =4

 (.م1921 –م1914مخطوطة الناصرية في العهد البريطان  ومعززة إصوت مختلفة ) =5

 (م1958 –م 1921العهد امللك  ) مخطوطة الناصرية في   =6

 .. عضو الراإطة العربية للنساإي  واملؤتخي  7 =

تبعة املطبوعة م  موسوعة الناصرية املصوتة إقلم املبدع االديب جزاء األ كتبت مقدمات األ  8 =

 . االستان) صباح محس  كاظم ( وكذلك مخطوطات  الستة الباقية

*** 
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 يش

 )فلسبين(
 ومترجٌم  

ٌ
" في فلسطي   .شاعٌر وباح( س 

ُ
 البكالوتيوس في االقتصاد  .م   مواليد  مدينة  "ناُإل

 
نال  دتجة

ة   داتي  ى العام  ).والعلوم  اإل 
صه  الجامعّي  حت 

 في مجال  تخص 
 
ة  وظائف

 .(م2000عمل  في عد 

دب  العربّ   
 
 البكالوتيوس في األ

 
"، وتفر غ للعمل  انتق.نال  دتجة عر  الفلسطينّي   

ّ
ل  للعمل  في "إيت  الش

قافّي  
 
دبّ   والا

 
عرّي  واأل  

ّ
عر  الفلسطينّي  .الش  

ّ
شر  في "إيت  الش

 
 ."عمل  مدير  دائرة  املطبوعات  والن

تشاد  القومّ    ة  لإل  سة  الفلسطيني  ة  في "املؤس  قافي 
 
السل  الا  ."عمل  مدير  دائرة  الس 

ٍة  لكتروني   إ 
ة  صحٍف ومواقع 

ا في عد  ا ثقافيًّ ت  عراء.عمل  محّر 
 
ة  "الش

 
 ."عمل  نائب  تئيس  تحرير  مجل

ة ة  "مشاتف مقدسي 
 
ة  "القصيدة."عمل  تئيس  تحرير  مجل

 
عمل  تئيس  "إيت  ."عمل  تئيس  تحرير  مجل

عر  الفلسطينّي    
ّ
 ال."الش

ُ
ة "حروف

 
ادعمل  تئيس  تحرير مجل ة   -عمل  تئيس  تحرير  "ديوا   اآل   ."ض 

 
مجل

دب  الحدي(  
 
قافّي  ."األ

 
نتاج  الا  الّر يشة  لإل 

 
" و"داتة اعر 

 
س  "إيت  الش  ."أس 

ة  * ة  واإل سباني  يطالي  ة  واإل  ة  والبلغاتي  ة  والفرنسي  نجليزي  غات  اإل 
 
لى الل  إ 

ٌ
ة  ونثري 

ٌ
ة رجمْت لُه نصوٌص شعري 

ُ
ت

ة   ملاني 
 
ة  واأل  .والفاتسي 

عراء  *
 
ي الّر يشة للش د حلم  اعر  محم 

 
ي املغرب  إتسمية  جائزة  الش عدي ف   عبد  املالك  الس 

ُ
قامْت جامعة

باب  )
 
ي   الش  .(م2010الجامعّي 

ي ملُبوت * ة  للفكر  واآلداب  والفنو   ف 
 املهاجر  العاملي 

 
ي حقل   -نال  جائزة ستراليا ف 

ُ
عر  ملوسم  العام   أ  

ّ
الش

 (.م2011)

 للعام  )*
 
ة  ثقافي 

 
ة ة  للفكر  2011اختيـر  شخصي 

مة  املهاجر  العاملي 
 
م( م   قبل  جريدة  املهاجر  ومنظ

ي ملُبوت  ستراليا -واآلداب  والفنو   ف 
ُ
 .أ

لمي الّر يشة ا* د ح  ي املغرب إوضع  جائزة  محم  براس  ف   الّن 
ُ
ة عراء  قامْت جمعي 

 
الميذ  الش

ة  للت  لعربي 
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http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/محمد-الريشة.jpg
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Amina Nasser: White Gray, Poetry (2019). 
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 صرمحمد نا لشاعر الدكتور ا

 )اليمن(
 الصفة: إاح( وكاتب وشاعر\ الجنسية: يمني \االسم: محمد ناصر ناصر القهالي

 :الكتاإات

والجزء الاال( جاهز للطباعة والرابع  (قيادة الذات)ول والاان  م  كتاب زء األ جاملطبوعة: ال -1

 .والخامس تحت الكتاإة

  .قصائد غزليةالغير مطبوعة: ديوا  مشاعر على ضفاف النيل وهو مجموعة -2

 وديوا  اليم  األتض الطيبة وهو مجموعة قصائد وطنية -3

 اكتب على وسائل التواصل االجتماعي واشهرها الفيسبوك واالنستاجرام والتليجرام والواتساب -

 مهتم إاالإحاث القرآنية والتاتيخ والتراث االسالم  والعرب  -

 مدتب تنمية بشرية -

 *** 
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 حمد خضر مالشاعر 

 (السعودية)
 :اإلنتاج اإلبداعي

 .شعر - 2002عّما  ، -مؤقتا تحت غيمة  -1

 .شعر - 2007املنامة ،   -صندوق أقل م  الضياع  -2

 .شعر - 2008املنامة ،  -املش ي إنصف سعادة  -3

 .شعر - 2009املغرب ،  -تماما كما كنت أظ    -4

 .تواية - 2011السماء ليست في كل مكا ،   -5

 .شعر - 2014السعودية،  -منذ أول تفاحة   -6

 .مقاالت  -2015مكة ،  -تحدي( إيانات   -7

 .مختاتات شعرية -٢٠١٥مصر،  -لئال ينتبه النسيا    -8

 .شعر -2017السعودية ،-عودة تأس ي إلى مكانه الطبيعي  -9

 .شعر -2018 -اإلماتات -تحميض  -10

 .شعر -2019 -السعودية–فراغ في طاإوت طويل  -11

تماما كما كنت : " في فرنسا صدتت مختاتات شعرية تحت عنوا   ( Bookelis )ع  إوكليس :الترجمة*

 .ترجمة: هدى قادت، تقديم: الشاعر محّمد إوحوش ABSOLUMENT COMME JE CROYAIS "أظّ  

  :كتب مشتركة*

 .نص -كتاب )شتا(   -

 .ائر عاصمة الاقافة العربيةإمناسبة الجز  -يصرو  على البحر، مختاتات شعرية   -

 .مختاتات م  الشعر السعودي -أصوات شعرية  -

 .كتاب الصحف واملنتديات اإللكترونية في نادي الرياض األدب  -

 " new voices of Arabia" نطولوجيااترجمت لإلنجليزية في   صوص شعريةمجموعة ن  -

 . Art Book-2017-ية كل ش يء ( عمل مشترك مع الفنانة مريم إو خمسي  تحت عنوا  ) نظر  -
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 عفيفة سعودياألديبة 

 )تونس(
 مدّتسة\تونسية\االسم :عفيفة سعودي سميط 

 .. توائّية

 .. ثالث توايات  في تصيدي*

 (. الّتقديرية ) كومات  حازت على الجائزةو  2009هبني أجنحة " ، صدتت في  -"

 () كومات  لجنة التحكيم  حازت على جائزةو  2011صدأ الّتيجا  " ، صدتت في  -"

 2014.. صدتت في  "نامل غليظةأغالالت إي  "-

 

*** 
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 مريم خضر الزهرانياألديبة 

 )السعودية(
 إكالوتيوس م  جامعة أم القرى إمكة*

 . كترونيةي العديد م  الصحف املحلية واإللقاصة وكاتبة مقاالت إجتماعيةف  *

اللغة إنجليزية جامعة فلوتيدا إالواليات املتحدة، واململكة العربية  حاصلة على العديد م  دإلومات*

 السعودية

 . لها العديد م  الدوتات واملشاتكات األدإية الاقافية واإلعالمية*

 عضو لجنة جماعة فصاءات السرد إنادي مكة األدب  الاقافي*

 .تئيس قسم ألليء النثر إمجلة فرقد اإلإداعية*

 ستصدت اصدات واحد مجموعة *
 
، وقريبا

 
قصصية بعنوا  ) اعتذات قبل املوت( قصص قصيرة جدا

 .لها مجموعة جديدة اخرى 

 . تم تكريمها م  عدة جهات في املناسبات واللقاءات العلمية، اإلجتماعية، االدإية،الاقافية والخيرية*

 . ساعة ( دوتات تدتيبية مختلفة ٣٠٠حاصلة على حوالي )*

 .اإل جتماعي مهتمة إالعمل التطوعي *

 .عضو قرية الشيخ زايد التراثية*

*** 
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 حبيب السامرالشاعر 

 )العراق(
 عضو اتحاد األدإاء والكتاب في العراق \إكالوتيوس لغة إنكليزية \مواليد البصرة / العراق

 نائب تئيس اتحاد أدإاء وكتاب البصرة

 :صدر للشاعر*

 2001مرايا الحب ... مرايا النات  -

 2005تأخر جدا حضوت م -

 ضم  مشروع بغداد عاصمة الاقافة العربية2ط 2013  1ط 2008تماد األسئلة  -

 2012  أصابع املطر -

 2016على قيد الحب  -

 2017شهرزاد تخرج م  عزلت ا  -

 1كتاب في الشعر / كتاإات في تجربة حبيب السامر/ ج -

 2018/   النوافذ لم تغلق بعد -

 نفقة وزاتة النفط طبع على -2019إاإيو  /  -

 إال أجنحة / دتاسة نقدية في تجربة حبيب السامر / للناقد حامد عبدالحسي  حميدي -
 
 محلقا

 .ترجمت قصائده الى لغات عدة ومن ا االنكليزية واألسبانية والفرنسية والصربية والفاتسية والكردية*

 ترجمت بعض كتبه الى اللغة الفرنسية

 .العراقي التي تصدت ع  االتحاد العام لألدإاء والكتاب في العراق ة تحرير مجلة األديبئعضو هي

 سكرتير تحرير مجلة فناتات التي تصدت ع  اتحاد األدإاء والكتاب في البصرة

 :له قيد االنجاز*

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

 مجموعة شعرية جديدة

*** 
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 الشاعر ميخائيل رزق

 )مصر(
عضو  \عضو في ندوة دات األدإاء \جامعة القاهرة \إكالوتيوس إداتة األعمال \القاهرة حلوا مواليد 

عضو \عضو قصر ثقافة الخانكة \عضو تاإطة الزجالي  وكتاب األغان  \في جماعة الفجر األدإية

 \فيإناعة القاهرة الكبري املقهي الاقا: العديد م  التسجيالت اإلناعيةله  \مؤسسة زيدا  الاقافية

إرنامج يوم جديد علي  \إرنامج دندنه قناة الصحة والجمال \إناعة الصي  الدولية املقهي الاقافي

 النيل الاقافية قناة

 صدارات الشاعر*إ

 2017 \الديوا  األول جسوت العشق -

 2019 \الديوا  الاان  قلبي إيبك 

  

*** 

 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/مخائيل-رزق.jpg


صدات الاال(()اإل  لألدإاء والكتاب العرب (                       2021دليل آفاق حرة )                       

200 
 

 

 ناهد عبد الحسين علي الشمري  األديبة 

 )العراق(
 عضو في االتحاد العام لالدإاء والكتاب في العراق \د الديوانيهموالي

وقد تضم  إاالضافة الى النصوص  ؛بعنوا  )سماء ال تنكر اال زتقت ا ( لها ديوان شعر مببوع*

الشعريه دتاستي  نقديتي  لناقدي  كبيري  على مستوى الوط  العرب  هما الدكتوت محمد إدوي م  

 .م  مصر والدكتوت محمد زيدا  تونس

 لها اعمال تحت الببع*

 خاتج العراق من ا؛  نشرت العديد م  الدتاسات في مجالت كايره

 اإداع

 ادب ونقد

 مجلة الحركه الشعريه الصادته في املكسيك

 داخل وخاتج العراق مال ؛  كما نشرت في كاير م  الصحف الوتقية

 جريدة العرب اللندنيه

 جريدة الشرق الدوليه

 ات العراقيهجريدة كل االخب

 جريدة صباح الديوانيه العراقيه

 جريدة صباح ني قات العراقيه

 جريدة الدستوت العرافيه

 كما ونشرت في الكاير م  املواقع االلكترونية الرصينه

 ترجمت بعض أعمالها الى اللغات األجنبية

*** 
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 عبدهللا ناجياألديب 

 )اليمن(
 .مكة املكرمة–السعودية  شاعر وتوائ  يمني، مقيم إاململكة العربية -

 عضو في منتدى عبقر الشعري إنادي جدة الاقافي \عضو في منتدى الحرف األدب  إمكة -

في مجلة فواصل ونلك قبل أ  يصدت ديوانه   قال عنه الشاعر الكبير محمد الابيتي تحمه هللا،-

 ."هللا ناجيوقعت إي  يدّي مخطوطة الديوا  األول لشاعر جميل جدا اسمه... عبد" :األول 

وفي مهرجا  الشعر   -.كما كا  ضيفا ومشاتكا في مهرجا  الجنادتية للتراث والاقافة في دوتته الاالثي -

 وفي مهرجا  محايل عسير  -وفي مهرجا  ليالي الشعراء إجازا -الخليجي األول 

 صدرت له ثالثة أعمال شعرية ، وروايتان-

 م2007أتصاعد في الصمت ( األتد  ) -1

 م2014أللواح ( ا) -2

 . 2018  إيروت  منازل الرؤيا () -3

 2018تونس  (تواية منبون الجبل) - 4

 2019تونس   (حاتس السفينة)تواية  -5

 :وقد صدتت ع  الشاعر وأعماله عدة دتاسات نقدية وفنية، من ا

ان جاإر مأزق التسمية وقلق األسئلة في ديوا  األلواح ( دتاسة نقدية للشاعر والناقد األست)  -

و )األلواح.. تجربة االنعتاق لـعوالم  \التجليات الصوفية في شعر عبدهللا ناجيو  \الدإيش

 ( جدلية الروح والجسد في ديوا  األلواح لعبدهللا ناجيو  \. للناقدة الدكتوتة / أمل القاامية   توحية)

 . للشاعر والناقد األستان / محمد سيدي

بعض قصائد الشاعر في دتاسة نقدية ضم  كتاإه ( إواإة الريح  وتناول الدكتوت أحمد كريم إالل -

 (والنخيل

 .وعدد م  القراءات الفنية لروايتيه منبون الجبل وحاتس السفينة -

*** 
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 الشاعر صباح سعيد الزبيدي

 )العراق(
في مدينة العماتة ، محلة السراي...  1956شاعر وكاتب ومترجم واعالم  عراقي مستقل .. ولد عام 

، تحل تاتكا كل ش ي إال ) الكلمة ( ، أصر الزبيدي على أخذ ثقافته 1977العراق عام  –وغادت العماتة 

وشعره معه إلى صربيا ، عشق الزبيدي للكلمة لم يتوقف عند حدود اللغة العربية ، إل غزا إالد 

بية الى الصرب إلغت م وكتب الشعر إاللغة الصربية وترجم م  العربية الى الصربية وم  الصر 

العربية قصائد لشعراء عرب وصرب وم  جمهوتيات يوغسالفيا الساإقة ... كا  للشاعر الزبيدي 

تأثيرا أستحون على قلوب جمهوت وعشاق الشعر الصرب  وظهر بشكل واضح خالل تفاعل عشاق 

كز الشعر واالدب معه خالل مشاتكاته في عددا م  املحافل واملساإقات الشعرية وحصوله على املرا

 .وبلغة غير لغة األم  االولى

تأثير الشاعر صباح الزبيدي لم يتوقف عند حد عتبات قلوب عشاق الشعر إل تعدى ليتسلل إلى 

 . فنظموا عنه قصائد إعجاب وتقدير إلإداعاته الشعرية  قلوب الشعراء الصربيي 

و حفيد  2010 وكذلك حفيد م  مواليد 1988ولديه إنت م  مواليد  1986متزوج م  صربية عام 

. منذ طفولته ماتس الرسم والخط والشطرنج وفي املرحلة املتوسطة إدأ اهتمامه 2019م  مواليد 

إالشعر)قصيدة النثر( إاالضافة الى اهتماماته الفنية والشطرنجية . غادت العراق في يوم 

تاعة / قسم لغرض الدتاسة الى يوغسالفيا )ساإقا( صربيا )حاليا(.. خريج كلية الز  27/08/1977

 .(تربية الحيوا  ) مهندس زتاعي

كمدير ملركز ميزوبوتاميا االعالم  في إلغراد  07.09.2007يماتس مهنة الصحافة واالعالم م  تاتيخ 

والذي يماتس نشاطة كوكالة للصحافة.. وتم نشر تقاتيره الصحفية واالعالمية ومقاإالته وحواتاته 

 .وسائل االعالم العراقية والعربية والصربية واالجنبيةمع شخصيات عديدة واخبات م  صربيا في 
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مدير مركز ميزوبوتاميا الاقافي في إلغراد والذي يماتس نشاطة كناشر. تئيس النادي االدب  جلجامش 

تئيس منظمة ميزوبوتاميا لحقوق   إلغراد ، صربيا. تئيس جمعية الصداقة الصربية العراقية.  -

 .في منظمة العفو الدولية االنسا  في صربيا . عضو دولي

الصحفيي  الصربيي    نقاإة  . عضو1881عضو نقاإة الصحفيي  الصربيي  والتي تأسست عام 

إروكسل ، إلجيكا . احد  –. عضو االتحاد الدولي للصحفيي  1994املستقلة والتي تأسست عام 

 .س النادياملركز الصحف  ملدينة تيميري  الصربية ونائب تئي –مؤسس ي نادي الصحفيي  

. عضو اتحاد ادإاء صربيا والذي تأسس 1892عضو الجمعية االدإية الصربية والتي تأسست عام 

 .1905عام 

امريكا وتئيس فرع  –عضو االتحاد العام لألدإاء والكتاب في العراق ، عضو إتحاد االدإاء الدولي 

يئة االستشاتية العليا اإلتحاد في صربيا، عضو مؤسسة شعراء وكّتاب الوط  العرب  ، عضو اله

في   سوتيا ، متطوع في مجال الدفاع ع  السالم ومستشات لحقوق اإلنسا  -إاالتحاد العرب  للاقافة 

املنتدى األدب  العالمي للسالم وحقوق اإلنسا . عضو في العديد م  االتحادات والنوادي 

تومانيا ،ايطاليا، املغرب، والجمعيات االدإية في جمهوتية صربيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، 

 .الجزائر، تونس، لبنا ، سوتيا، مصر وفلسطي 

حصل على عدة جوائز وشهادات تقديرية في مساإقات للشعر الصربى وفي مد  صربية عديدة كذلك 

ثانوية  –إيت الشعر، مدينة العماتة  –تم اقامة احتفائيات عديدة له في العراق / النجف االشرف 

وفي صربيا في مد  كايرة وتم نقل   العماتة -د األدإاء والكتاب العراقيي  في ميسا  اتحا  املتميزي ،

هذه االحتفائيات تلفزيونيا واجرت معه قنوات تلفزيونية واناعية في إلغراد ومد  صربية اخرى 

 .لقاءات عديدة . واقيمت له احتفائيات عديدة في البوسنة والهرسك وكرواتيا

 :نظم وعلى نفقته الخاصة

 2019و  2018و  2017، 2015،  2014،  2013،  2012مهرجا  ميزوبوتاميا العالمي للشعر عام -1

 .وشاتك في هذا املهرجا  شعراء م  صربيا والعراق وبعض الدول العربية واوتبا واستراليا

 .2020و  2019،  2018مهرجا  " املرأة اإللهية " -2

 .2019شعر إال حدود" مهرجا  اللقاء الشعري العالمي األول " -3

شاتك في مهرجانات ولقاءات شعرية وادإية عاملية في صربيا، البوسنة والهرسك، جمهوتية كرواتيا، 

 .تونس وتومانيا

شاتك في احتفاالت ونشاطات نات الطابع االنسان  في جمهوتية صربيا والبوسنة والهرسك والقاء 

جمهوتية صربيا والبوسنة والهرسك واملشاتكة محاضرات شعرية في مداتس اعدادية عامة ومهنية في 

 .مرة 13في حمالت التبرع إالدم وبلغ عدد مرات التبرع إالدم 
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" الذهبية والتي أقيمت في تومانيا للفترة م   2018تم منحه ميدالية " إطولة العالم للشعر 

ا لجهوده األدإية والاقافية وإإداعاته 07.10.2018ولغاية  06.10.2018 في الشعر. تم منحه ، تقدير 

جائزة فيكتوتيا الذهبية / تماال النصر الذهبي وشهادة تقدير كشاعر م  العراق في يوم 

في مدينة غاالتون   2018خالل توزيع جوائز املساإقة القومية والدولية الرابعة للشعر   01.12.2018

. ملشاتكته 31.05.2019م االيطالية .حصل على الكأس الذهبي وامليدالية الذهبية وشهادة تقدير يو 

ايطاليا. وكا  موضوع  -وتحت عنوا  " السالم والعدالة " توما   في مساإقة " صوت الشعراء "

القصائد املشاتكة يشمل )االضطهاد والظلم العالمي للمرأة واالطفال، العنصرية، التنمر، االتهاب، 

ُموع ل  
ُ
ا االإرياء " و إاللغتي  الحروب الدينية، التعصب( وشاتك الزبيدي إقصيدته " ش اي  ح  لض 

 .الصربية والعربية

تم منحه الوسام الذهبي والعضوية الشرفية لإلتحاد العام للمبدعي  إاملغرب، تم منحه شهادة 

امريكا. تم منحه شهادة تسجيل كمتطوع في  -تقديرية ووسام الاقافة م  قبل إتحاد األدإاء الدولي

لحقوق اإلنسا  م  قبل املنتدى األدب  العالمي للسالم وحقوق ع  السالم ومستشات   مجال الدفاع

اإلنسا . تم منحه شهادة شكر وتقدير م  قبل اداتة الجامعة الدولية للدتاسات والبحوث إالجزائر 

لجهوده املبذولة في املجال االنسان . تم منحه " دتع نجم السالم " م  قبل جمعية نجم العربية 

، فلسطي . تم منحه شهادة تقدير م  قبل 48ام الفحم الداخل الفلسطيني  ومقرها إمدينة  الدولية

 منتدى تغريد فياض الاقافي اللبنان  

ملشاتكته إاملنتدى االلكترون  الاان  بعنوا  " أزمة كوتونا وتأثيرها على الاقافة والف ." وتقدإرا 

ألدإية والاقافية. تم منحه جائزة م  لعطائه األدب  والاقافي والفني مع دوام اإلإداع الثراء الحياة ا

قبل جمعية املترجمي  األدإيي  لجمهوتية الجبل األسود )مونتينيغرو( لترجماته األدإية والشعرية م  

الصربية والعربية. تم منحه لقب " مواطنا فخريا " ملدينة سريمسكا متروفيتسا الصربية ولقب " 

ا  موشيتسك  " املهنية في مدينة تيميري  عّراإا فخريا مدى الحياة " إلعدادية " لوكي

الشاعر الصرب  تادوفا   2016التي أسسها عام  2017واملواطنة لجمهوتية الشعر عام   الصربية

فالهوفيتش مؤسس ومدير مركز إاناتسك  الاقافي في مدينة نوفو ميلوشيفو الصربية. وتم اختياته 

را لها في العراق. والهدف م  تأسيس هذه ليكو  سفي 01.12.2018م  قبل هذه الجمهوتية يوم 

الجمهوتية الرغبة في توحيد وإتسال تسالة السالم والصداقة التي تقول: يجب على العالم أ  يغني ، 

 .واليحاتب بعضه اآلخر

تم اختياته وملرات عديدة تئيسا او عضوا للجنة التحكيم الختيات افضل الشعراء وافضل القصائد في 

صربيا وكذلك دعوته ليكو  ضيف شرف وفي احتفائيات وامسيات شعرية في  مساإقات شعرية في

 .صربيا وكرواتيا وكذلك في الجلسات االولى ملناسبة تأسيس جمعيات ونوادي ادإية
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نشرت له قصائد شعرية ومقاالت متنوعة في الصحف واملجالت االدإية ومواقع االنترنت العراقية 

ما ترجمت بعض قصائده ومقاالته الى عدة لغات من ا : الصربية ، والعربية والصربية واالجنبية .. ك

 .الفرنسية ، املجرية ) الهنغاتية ( ، الرومانية ، االنكليزية ، السويدية ، الروسية واالسبانية

ــــاعر ـــــدت للشـ  : صــ

لتوزيع في اغان  طائر املنفى مجموعته الشعرية األولى الناشر مؤسسة النبراس للطباعة والنشر وا.1

آنات/ ماتس   النجف األشرف وم  منشوتات طائر الفينيق / إيت الشعر في النجف االشرف / العراق

 . 2008عام 

أغان  طائر املنفى مجموعته الشعرية الاانية وباللغتي  الصربية والعربية .. الناشر مركز .2

 .2011ميزوبوتاميا الاقافي في إلغراد .. حزيرا  / يونيو 

إاللغة العربية الناشر مركز  09.11.2011حاملة ... مجموعته الشعرية الاالاة صدتت يوم أطياف .3

 . ميزوبوتاميا الاقافي في إلغراد

إاللغة الصربية الناشر مركز  23.02.2012أطياف حاملة ... مجموعته الشعرية الرابعة صدتت يوم .4

 .ميزوبوتاميا الاقافي في إلغراد

إاللغة الصربية الناشر مركز  05.11.2012شعرية الخامسة صدتت يوم الرحيل ... مجموعته ال.5

 .ميزوبوتاميا الاقافي في إلغراد

إاللغة العربية الناشر  11.06.2013زهرة االوتكيد ... مجموعته الشعرية السادسة صدتت يوم .6

 .مركز ميزوبوتاميا الاقافي في إلغراد

ــنا ... مجموعته الشعرية السا.7 إاللغة الصربية الناشر مركز  31.07.2014بعة صدتت يوم صــلي ألجل 

 .ميزوبوتاميا الاقافي في إلغراد

كتاإه االول " مختاتات شعرية مترجمة الى اللغة العربية لشعراء م  دول  02.10.2014صدت يوم .8

 .يوغسالفيا الساإقة الناشر مركز ميزوبوتاميا الاقافي في إلغراد

الجزء  -ه الاان " معجم الشعراء املعاصري  في يوغسالفيا الساإقة كتاإ 27.12.2014صدت يوم .9

 .االول مترجم الى اللغة العربية الناشر مركز ميزوبوتاميا الاقافي في إلغراد

الجزء  -كتاإه الاال( " معجم الشعراء املعاصري  في يوغسالفيا الساإقة  25.04.2015صدت يوم .10

 .لناشر مركز ميزوبوتاميا الاقافي في إلغرادالاان  مترجم الى اللغة العربية ا

إاللغة الصربية الناشر  01.10.2015النــوتس الجــريح ... مجموعتة الشعرية الاامنة صدتت يوم .11

 .مركز ميزوبوتاميا الاقافي في إلغراد

كتاإه الرابع حي( ترجم للشاعر الصرب  الدكتوت آتسا كوجوكيتش  06.10.2015صدت يوم .12

 .الشعرية " أيقـــظ الصــمت " الى اللغة العربية الناشر مركز ميزوبوتاميا الاقافي في إلغراد مجموعته
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... مجموعتة الشعرية التاسعة صدتت يوم .13 إاللغة العربية الناشر  20.03.2017أحلـــُم أ  أعـــود 

 .مركز ميزوبوتاميا الاقافي في إلغراد

إاللغة الصربية  07.07.2017تة الشعرية العاشرة صدتت يوم أغـــان  طـــائر الغـــربة " مجموع.14

 .الناشر مركز ميزوبوتاميا الاقافي في إلغراد

كتاإه الخامس " معجم الشعراء املعاصري  م  جمهوتية صربيا مترجم  10.07.2018صدت يوم .15

 .الى اللغة العربية الناشر مركز ميزوبوتاميا الاقافي في إلغراد

16. 
 
ُهم  أ

ّٰ
ظنا " مجموعتة الشعرية الحادية عشرة صدتت يوم الل إاللغة الصربية   01.07.2019ْحف 

 .الناشر مركز ميزوبوتاميا الاقافي في إلغراد

إاللغتي  الصربية   25.08.2020في ملكوت هللا" مجموعتة الشعرية الاانية عشرة صدتت يوم  ".17

 .والعربية الناشر مركز ميزوبوتاميا الاقافي في إلغراد

 غـــريٍب " مجموعتة الشعرية الاالاة عشرة صدتت يوم 18.
ُ
إاللغتي  الصربية  16.08.2020مناجـــاة

 .والعربية الناشر مركز ميزوبوتاميا الاقافي في إلغراد
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 زينة جرادياألديبة 

 )لبنان(
وائّية زينة جرادي ر إاإلحساس  ...وتبقى إّواإة اإلحساس مقفلة إالكلمة. نبذة ع  الّر  ن  ة جسر ُمز  ثم 

 ...والشفافية يربط إين ا وبي  القاتئ 

تة  .توائية وكاتبة وإعالمية ل عهدها مع الكتاإة في اإلعالم املقروء، حي( عملت صحافية ومحّر  كا  أو 

 :في العديد م  الصحف واملطبوعات اللبنانية والعربية، وبعدها مالكة لعدد م  املطبوعات، من ا

مجلة: 

- سناء 

ESTHETIC 

 BELLA TEENAGER 

  ة محطات تلفزيونية ز على عد  ة، فكا  لها حضوتها املمي 
 
عت نشاطها اإلعالم  في فئات  اإلعالم كاف وز 

مت منصب مدير عام في شركة
 
 :في اإلعالم املرئ ، وتسل

- DIVA PRODUCTION ي  ..لإلنتاج الفّن 

دة معاناة "سجينة إي  قضبا  الز م "   خالل توايت ادخلت زينة جرادي عالم "الرواية" م ، مجّس 

 .األمومة املظلومة في سياق أحداث توايت ا إذحساس مرهف

لنشر مجموعت ا القصصية القصيرة  تستعد  وهي: 

- خربشات امرأة: وجدانيات نابعة م  نمطية واقع الحياة. 

-اسوسيةفي حضرة القدت: تواية عاطفية مستوحاة م  عالم الج. 

-الر قص في معبد الشيطا : تواية نات طابع عقائدي وجدان  وإنسان  عميق. 

  صدر لها* 

م  ) تواية   (سجينة إي  قضبا  الز 

*** 
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 ريتا الحكيم -األديبة 

 )سوريا(
 املؤهالت: إجازة جامعية في األدب الفرنس ي*

 :اإلصداتات: مجموعتا  شعريتا *

اكما لو أ  النوتة سقطت س--1  .هو 

 .املوت أنيق حي  يقف أمام الكاميرا--2

ز ق  -
 
 ./مجموعة قصص قصيرة /ن

شاتكت مرتي  في أنتولوجي شعرية لشعراء م  مختلف دول العالم وبكل اللغات.. صدتت في الهند  -

 .2018/2019                      على مدى عامي 

 .نشرت لي نصوص في مجالت وتقية وإلكترونية عديدة

 

 *** 

 

 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/ريتا-الحكيم.jpg
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 حاتم الشاعرة اللبنانية ريتا عسل

 )لبنان(
 معلمة \م  مواليد إيروت \تيتا عسل حاتم

 شاعرة لبنانية

 لها ديوا  مطبوع بعنوا  *

 صرخة.أنثى

 ٢٠١٣صدت تشري  اول 

 ٢٠١٧و ديوا  اخر تقص على تؤوس األقالم 

 عضو في قناديل سهرانة

 عضو مؤسس في منتدى مرايا الحرف

 عنوانه مرا ما إتنقرا  ت الطبع إاللغة املحكية اللبنانيةوهناك ديوا  تح

 

*** 
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 الشاعرة فاطمة نصيبي

 )تونس(
  ،  التابعة أقليميا لوالية جندوبة  معتمدية إوعوا   أصيلة.  شاعرة تونسية .  الشاعرة فاطمة نصيبي  

    1967سنة   جاءت إلى الحياة

  .  شعبة آداب    إكلية اآلداب إمنوبة   ومنه إلتحقت  الموزاولت دتاست ا إمعهد إوس  إلتحقت

أستانا   إلى تتبة  في مهنت ا  وترقت في  مدتس   إصفة  اإلإتدائ   والتعليم  إقطاع الترإية  إلتحقت

  فوق الرتبة .    مداتس إإتدائية

  العام للشغل .   إتحاد  الهيكل   التعليم اآلساس ي   إنقاإة   عضو

 :  لها  صدر*

  2016  سنة \  عشق إال مرافيء   وسمته  ديوا  شعري 

  وتجهيزها للطباعة .   قيد املراجعة  شعرية  مخطوطات  ولها

  

 *** 
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 صبحة أحمد محمد علقم

 )األردن(
 الجنسية : األتدنية

 :  sabaalkam2000@yahoo.com اإللكترون البريد \عما  –العنوا  : األتد  

، 2005-6-15األدب والنقد الحدي( ،  –دتجة الدكتوتاة في اللغة العربية وآداب ا : الشهادات العلمية 

-8األدب والنقد الحدي( ،–دتجة املاجستير في اللغة العربية وآداب ا  \جامعة اليرموك، إتبد، األتد 

، 1995 -6-11دتجة البكالوتيس اللغة العربية وآداب ا ، \تد ، الجامعة األتدنية، عما ، األ 2-2000

 الجامعة األتدنية، عما ، األتد 

ا " ،  : إطروحة الدكتوتاة تداخل األنواع األدإية في الرواية العربية الحدياة: "الرواية الدتامية أنمونج 

 جامعة اليرموك ، إتبد ، األتد 

 .  حتى تاتيخه 2006عة الزيتونة األتدنية م  عام عضو هيئة تدتيس في جام :الخبرات الوظيفية

عضو هيئة تدتيس في كلية القدس م   \-2000محاضر غير متفرغ في الجامعة األتدنية ، م  عام  -

 .2018-10-12الى 2018-9-27تركيا م   –استان زائر في جامعة كيلس \.  2006-2004عام 

، قسم اللغة العربية وآداب ا ، جامعة الزيتونة أستان، األدب والنقد الحدي( : الرتب األكاديمية

أستان مشاتك، األدب والنقد الحدي( ، قسم اللغة العربية وآداب ا، جامعة - \األتدنية ، األتد 

أستان مساعد، األدب والنقد الحدي( ، قسم اللغة العربية وآداب ا ، جامعة - الزيتونة األتدنية، األتد

 الزيتونة األتدنية، األتد 

 .2013-5-12الى 17-9-2006

 

 الدراسات العلمية غير املحكمة*

 . 2011إشكاليات القصة القصيرة في عصر الصوتة ،األتد  ،-

 . 2007قراءة في تجربتي وتد وكيال وملا الخباص الشعريتي   األتد  ،-

mailto:sabaalkam2000@yahoo.com
http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/صبحة-علقم-1.jpg
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 .  2008عما  في شعر حيدت محمود ، األتد  ، -

 .2017سر غياب أدب الخيال العلمي ،األتد  ، آب-

 . 2017مسرحية " كشت  " جرس األسطوتة يقرع في حاتتنا ، األتد  ، تشري  الاان  -

 .2018قراءة في مجموعة " سمه املفتاح إ  شئت " ألمان  سليما  ، األتد  ، -

 : فصل في كتاب

 .213-189، ص2017علقم ، صبحة ، حيدت محمود شاعرا وإنسانا ،األتد  ، -

 .575-562، ص2009واع األدإية ، األتد  ، علقم ، صبحة ، تداخل األن-

  :الكتب املنشورة*

 2000، إيروت ، 1علقم ، صبحة ، املسرح السياس ي عند سعد هللا ونوس، ط -

 2006إيروت ،   1علقم ، صبحة تداخل األجناس األدإية في الرواية العربية ، ط-

 2021،عما  ،  1علقم ، صبحة ، مجرد صديقة ) مجموعة قصصية ( ، ط-

*** 
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 إسماعيل حقي حسين الشاعر 

 )العراق(
 

مؤسس وتئيس التجمع العرب  لشعراء  \1957عظمية عيل حق  حسي  م  مواليد بغداد األ اسما *

االمي   \دولة عربية اإتداء م  املغرب حتى اليم 14فرعا للتجمع في  14أنشأ  \العمود والتفعيلة

ول جائزة عربية للشعر العمود تحت اسم إردة فاتس شعراء اسس ا \العام لراإطة شعراء بغداد

انشاء جائزة  \*العمود واعطيت هذه البردة الى فحول الشعراء وبمهرجانات مختلفة اقامها التجمع

 سيف شعراء العمود وقد اعط  لشخصيات عربية فذة وبمحافل مختلفة في العراق ومصر ولبنا 

مهرجا  سوهاج الدولي في جامعة سوهاج في جمهوتية ترأس  \*اسس إيت السجال إمئتي شاعر *

أسس ملتقى بغداد الاقافي في بغداد  *\واعتبرتة الجامعة مهرجانا سنويا 2018مصر العربية في سنة 

 . إرئاسة االديب عبد الجبات الجزائري 

إقات اشترك في إدايةالتسعينات إبعض املساإقات الشعرية وفاز إجوائز عديدة ثم غادت هذه املسا *

إدأ إتطوير القصيدة العمودية مع ثلة م  اقرانه في عام \. لينكب على تطوير مشروعه الشعري 

 . تحت اشراف الراحل عبد الرزاق عبد الواحد 1993

 2010اصدت ديوانه االول اوجاع الطي  سنة  *

 . 2016اصدت ديوانه الاان  االت  االخير سنة *

 ismail5751@gmail.com  البريد االلكترون 

  

*** 
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 نافذ سمانالروائي 

 مقيم في النرويج( –)سوريا 
إدأ مشواته األدب  مبكرا حي( نشر أولى كتاإاته في الصحف السوتية  \توائ  سوتي مقيم في النرويج

دتس كوتس الصحة النفسية  \1999دتس الحقوق وتخرج م  جامعة حلب عام  \سنة 16بعمر 

عمل في املحاماة وقتا قصيرا قبل أ  يترك املهنة  \2017هاتفاتد للطفل لدى إدتاك إرعاية جامعة 

 التي قال عن ا أنه كرهها وكرهته

  نشر أول أعماله الورقية*

  .سوتية\بعنوا  مطر حب وقمر  2004عام -

  :صدر في مصر ثالث روايات*

 ك  على التوالي إن م يخفو  شيئا-

 حب وثني-

 اكرة ملعونةن-

يترأس تحرير  \كاتبا وصحفيا ومهتما عربيا 965قافية الذي يضم حاليا حوالي يترأس كيا  الصحبة الا

  .موقع الصحبة نيوز ومجلة الصحبة الاقافية الشهرية االلكترونية

تلقى عدة عروض م  جهات ثقافية في النرويج الستعراض أفكاته التي ضمن ا في توايته إن م  2017عام 

 2017األوبرا في مدينة نيوتفيوتدآيد النرويجية ن ايات عام يخفو  شيئا وكا  آخر العروض م  دات 

 له نشاط ملحوظ في صحف ومواقع عربية وعاملية كايرة

كما أنه عمل لفترة مع جريدة فيوتنغ  النرويجية وأعد عديد املقاإالت واملقاالت الهادفة للتقريب إي  

 الاقافات العربية والنرويجية بشكل خاص

 لجماعية الوتقية واإللكترونية كما قام إالتقديم لكتب أساتذة عرب محترمي شاتك في عديد الكتب ا

*** 
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 لوت زينباألديبة 

 )الجزائر(
 .املنصب الوظيف : أستانة جامعية محاضرة في املدتسة العليا لألساتذة مستغانم الجزائر

 إلى يومنا هذا2019-10-02مديرة مساعدة مكلفة إالتكوي  في الدكتوتاه والبح( العلمي. اإتداء 

 2019-10-01إلى 2017 -10-10نائب تئيس قسم اللغة العربية .م  يوم

 .عضوة في مخبر اللغة والتواصل املركز الجامعة غليزا 

 جامعة اإ  إاديس مستغانم   تخصص نقد حدي( ومعاصر  التخصص العلمي : دكتوتاه علوم

Formation  de 06 moi aux « TIC et pratiques pédagogies »organisée par le centre de télé-

enseignement durant l année 2016-2017 

 :الشهادات العلمية

 .ليسانس، ماستر ،ماجستير، دكتوتاه علوم تخصص نقد حدي( ومعاصر

 : املؤلفات*

 2015تواية حصات املرايا الجزائر، -

 .2016 كتاب نقدي : حواس اللغة تعريب النص وتوليف عروبته ، الجزائر-

 . 2016كتاب نقدي : شعرية االنفتاح ، قراءة فلسفية في لزوميات املعري ، الجزائر -

كتاب امللتقى العرب  للرواية العربية ) تأليف مشترك ( الكتاإة الروائية واملنجز التخيلي ، املغرب -

2017. 

الدي  جالوجي في كتاب نقدي جماعي: الرواية في الوط  العرب  الخصوصية و التلق : تجربة عز -

 2016تواية "العشق املقدنس"املغرب 

 2017مجموعة قصصية : " فاكهة الصمت.... تنضج " ، بغداد -

 2017أثر الفراشة في تواية فراشة التوت للونا قصير، دتاسة في فيزيائية املعنى السردي، الجزائر-
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أعمال أمنة إرواض ي، الجزائر، الصوتة الجمالية و استراتيجية الكتاإة السردية، دتاسة نقدية في -

2017 

كتاب نقدي جماعي ،تمح آخيل، الخلفيات النّصية وتفاعاله ا في ديوا  سفر البوعزيزي للشاعر -

 ،تونس2017نصر سام " ، 

كتاب مشترك مع مجموعة م  الباحايي  األكادميي  عنوانه ف  الشعر قراءات وتوقيعات الشكل -

إوقرط الطيب ،إموضوع) الومضة الشعرية و املفاتقة البالغية  ونفحات م  املضمو  تقديم األستان

 .، الجزائرAlphaDoc (في شعر الهايكو تجربة الشاعر"االخضر إركة " نمونجا

د. محمد دخيس ي أإو -كتاب نو  النسوة دتاسات في السرد النسائ )د.لوت زينب"الجزائر"-

 .م2018 أسامة"املغرب" (

ة األعمال السردية للكاتبة فاطمة يوسف العلي تائدة الرواية كتاب نقدي: لعبة الفوض ى دتاس-

 .الكويتية والقصة التشكيلية، مصر

-العراق، دكتوتة لوت زينب  –كتاب العيادة م  أجل مسرح إديل مشترك إي  الدكتوت خماط جبات -

 2019الجزائر، 

 2019مصر ،  -سيزيف وتحلة الصعود نحو القاع-تواية صخرة الرماد -

*** 
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اس األديب  موس ى رحوم عبَّ

 )سوريا(
األديب السوتي الدكتوت موس ى تحوم عباس ، كاتب مهاجر يقيم خاتج سوتيا منذ سنوات طويلة، 

يحمل دكتوتاه الفلسفة في علم النفس العيادي ) السريري( واإلجازة في اللغة العربية وآداب ا، جامعة 

 السعودية ، الرياضويقيم حاليا في اململكة العربية  \حلب

 :صدر له* 

     .م2010  اآلفلو  ، شعر،إيروت، -1 

م وقد أدتجت على القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب ، دوتة 2011إيال ، تواية، إيروت ،  -2

 م2012العام 

 . م2012الوسواس القهري، ماهيته، أسباإه ، عالجه ،عما  ،  -3 

 .م2014عما ،  ، فبصرك اليوم حديد، شعر – 4

 م2015إروق على ثقوب سوداء، قصص قصيرة جدا، عما ،  – 5

 م 2019،  ليلة إعدام دمشق، مقاالت في الفكر والف  والاقافة -6

ا ، - 7 ْدي ، قصص قصيرة، عم   2020  العبوت إلى م 

 :باللغة اإلنكليزية8- 

 –  2017قرنفل أإيض، قصص قصيرة جدا، الواليات املتحدة األمريكية -  

White Carnations ,Cune press, Seattle, USA,2017  

 ( أدتج اسمه إي  أتبعي  شاعرا عامليا في األناولوجيا ) مختاتات( األمريكية )السالم شفاء العالم *

World Healing , World Peace, 2018 , p: 153-154 

 : البريد اإللكترون 

Mousa_abbas@yahoo.com 

*** 
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 بحكريم صاألديب 

 )العراق(
 العراق –/كركوك 1969الوالدة:  -

الدكتوتاه : جامعة \2000املاجستير: جامعة بغداد، \1991البكلوتيوس : جامعة بغداد : الشهادات-

 عضو االتحاد العام للكتاب واألدإاء في العراق -. 2006بغداد، 

 :مؤلفاته في التاريخ*

 . 2010، بغداد، 1916-1909نشقاق. جمهوتيو الواليات املتحدة االمريكية ومحنة اال-

 .2011، بغداد، 1971-1966تفتيت. حزب الفهد االسود ومكتب التحقيقات الفدتالي-

. جزآ ، بغداد ،  1915 – 1865التاتيخ السياس ي للصراع العرقي في الواليات املتحدة االمريكية -

2015 . 

 . 2017ي والسياس ي، بغداد، الواليات املتحدة األمريكية. دتاسات في تاتيخها االجتماع-

 :على الصعيد األدبي*

 . 2016  الغزل ليس حكرا على الرجال، مجموعة قصصية، بغداد ،-

 . 2017إائع االلم، مجموعة قصصية ، بغداد ، -

 2018تأس لإليجات ، مجموعة قصصية، إيروت ، -

 2018فياجرا، مجموعة قصصية، القاهرة، -

 2018اهرة، همٌس وجدإك  املطر، خواطر، الق-

 2020الوجه اآلخر للضباب، تواية، بغداد ،-

  

*** 
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 عيس ى بن محمود األديب

 )الجزائر(
 قاص و فنا  تشكيلي \الجزائر–اوالد دحما   1968

  :صدر له- 

 الجزائر -مجموعة قصصية  -الشليطة تغمر املدينة    -

 فلسطي  . حزيرانيات مجموعة اليكترونية

 رالجزائ -قصص  -تحيل  -

  -قصص-توح األإالسة _

 و عربية  ينشر بعدة جرائد وطنية

 عضو فاعل في عديد امللتقيات األدإية -كاتب عمود صحف  ساإقا 

 م  األعضاء املؤسسي  لجب ة كتاب القصة القصيرة في الجزائر

 عضو املجلس الوطني التحاد الكتاب الجزائريي  -تئيس نادي الجاحظية الجهوي ساإقا 

 الهالل الاقافيةمؤسس جمعية 

 مؤسس الندوة الاقافية أحادي( العشيات

 مؤسس الندوة الاقافية إصمات

 أشرف و قدم لعدة أعمال أدإية عربية

 .عضو تحكيم عديد املساإقات في القصة القصيرة وطنيا و عربيا

  

*** 

  

  

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/عيسى-بن-محمود.jpg


صدات الاال(()اإل  لألدإاء والكتاب العرب (                       2021دليل آفاق حرة )                       

220 
 

 

 األديب يوسف رقة

 )لبنان(

 
  :صدر له*

 أحالم يومية *

 

  :كتب للمسرح*

 في جوف الحوتصالة  33 *

 . "  !قام إاخراج مسرحية " الشاطر " ومسرحية " إرملا  أو إاص؟ -

 . عمل في وزاتة اإلعالم اللبنانية كمخرج إناعي في الدائرة اإلناعية وله مئات البرامج اإلناعية -

 . كتب في الصفحات الاقافية في عدد م  املجالت والصحف اللبنانية -

 .   " األدب  في إيروتمؤسس موقع " ميزا  الزما -

 .. ناشط ثقافي ومؤسس لعدد م  املنتديات الاقافيه -

  

*** 
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 جابر الزهيري الشاعر 

 )مصر(

 

املؤهل الدتاس ي /  \اسم الشهرة / جاإر الزهيري  \االسم / جاإر عبد الرحم  عبد الجليل علي

 قاص ـ املنيا ـ جمهوتيه مصر العربيةالعنوا  : كوم الزهير ـ أإوقر  \1996ليسانس آداب )لغة عربية( 

 01141728625موبايل 

gaberelzohery@ gmail.com 

 :العضويات 

عضو مجلس إداتة اتحاد كتاب مصر فرع املنيا و  \عضو اتحاد كتاب مصر \شاعر و كاتب مسرحي

 عضو تاإطة األدب اإلسالم  العاملية \أمي  صندق الفرع

 :الجوائز*

اإقة أجمل قصيدة غزلية شعر فصحى ع  قصيدة دعيني ) الهيئة العامة فاز إاملركز األول في مس

 2005لقصوت الاقافة ( عام 

فاز إاملركز الاان  في مساإقة شعر عامية ع  قصيدة نبراس العال ) املجلس األعلى للشباب (عام 

2006 

 .2007فاز إاملركز األول في مساإقة قصائد منتفضة شعر عامية ع  قصيدة إنت و ولد 

 ٢٠١٠فاز إاملركز الاان  في مساإقة األغنية ع  تاإطة الزجالي  و كتاب األغان  فرع األغنية الدينية 

فاز إاملركز الاال( في مساإقة جريدة أخبات األدب و مؤسسة املصري قصيدة عامية ع  قصيدة كوم 

 2011الزهير عام 

 2012ائية فاز إاملركز األول إمساإقة إإداع املنظمة م  قناة الفتح الفض

فاز إاملركز األول في أفضل قصيدة فصحى محاتبة السلبيات ع  قصيدة إنما األمم ) املجلس األعلى 
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 2007للشباب ( عام 

 2008فاز إاملركز الاان  في مساإقة دات األدإاء ألجمل قصيدة عامية 

دا ستشرق ع  مسرحية غ 2016فاز إاملركز الاان  في مساإقة شاعر الشرق مجال املسرح الشعري 

 الشمس

فاز إاملركز الاان  في مساإقة شاعر النيل و الفرات في مجال الشعر الفصيح ع  ديوا  ال ثال( لهما 

٢٠١٧ 

فاز إاملركز األول في مساإقة أوسكات النجوم ع  املؤسسة العربية الدولية للفنو  و األداب ع  

 ٢٠١٧قصيدة مش نبي 

إاألسكندتية في مجال الشعر الفصيح ع  قصيدة معلقة فاز إاملركز األول في مساإقة قص التذوق 

 ٢٠١٧ليست على الكعبة 

فاز إاملركز األول في مساإقة شاعر النيل و الفرات مجال الشعر الفصيح الدوتة الاانية ع  ديوا  

 2018السفر العاشق 

ملسرح تم عرض مسرحيته الشيخ على إالتعاو  مع إداتة الدتاسات و البحوث إفرع ثقافة املنيا 

 موجه يتبني قضية نوي االحتاجات الخاصة

 

*** 
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 نبيهة احمد محمد محضور األديبة 

 )اليمن(
 

 م1978تاتيخ امليالد : 

• nabeeha98@yahoo.com 

إكالوتيوس / علم  -\جامعة نمات –كلية العلوم االداتية  –ماجستير تنمية محلية / املؤهل العلمي

 دإلوم اعداد وتقديم البرامج االناعية والتلفزيونية -نمات جامعة –كلية األداب  –نفس 

 :املجال األدبي*

عضو اتحاد األدإاء والكتاب  \م والى اال  2011تئيس نادي القصة نمات منذ العام  -ةقاصة وشاعر  -

 ) عضو نادي القصة اليمنية ) إل مقة\اليمنيي 

 م2013فائزة إمساإقة البي ب  س ي في القصة القصيرة للعام  -

 صدت لي مجموعة قصصية بعنوا  )يوم في إرواز( القاهرة -

 ةمشاتكة في كتاب عرب  قصص ي صدت في القاهر  -

 ) مشاتكة في كتاب يمني قصص ي سلسلة نونة صدت م  القاهرة ) إي  حب وحرب -

 

*** 
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 الشقحاءمحمد األديب 

 )السعودية(
 

هـ 1366املولد: في مدينة )الرياض( عام  (الشقحاءاالسم: محمد الشقحاء )محمد إ  منصوت املحمد 

 وزاتة املعاتف للعمل في إداتة التعليم إالطائف عمل في هـ ا 1388ـ في عام  م 1947املوافق

عضو مجلس إداتة  \م1975 -هـ 1395ساهم في تأسيس نادي الطائف األدب  عام  \النشاط األدب 

 ه.1416هـ حتى استقال عام  1395ام نادي الطائف األدب  ) أمينا للسر ( م  ع

 

 :املببوعة ؤلفات*امل

 

  2008 3ط م  1985 2ط م 1976  /هـ 1396ـ البح( ع  اإتسامة   ) قصص قصيرة (  

 م    1977هـ   1397ــ معاناة ) شـعر ( 

 م 1978هـ   1398ـ إقايا وجود  ) شـعر (   

 م  1985 2م  ط1978  /هـ 1398ـ حكاية حب سانجة   ) قصص قصيرة(   

 م 1981هـ   1401ــ مساء يوم في آنات  ) قصص قصيرة(   

 م 1983هـ 1403ـ انتظات الرحلة امللغاة   ) قصص قصيرة(    

 م 1984هـ   1404ـ الزهوت الصفراء ) قصص قصيرة(    

 م 1987هـ 1407ـ قالت أن ا قادمة ) قصص قصيرة(   

 م 1987هـ 1407ـ مقاطع م  أوتاق عاشق ) شـعر (  

 م 1988هـ 1408ـ الغريب ) قصص قصيرة(   

 م 1993هـ 1413ـ االنحدات ) قصص قصيرة(   

 م 1994هـ 1415ـ الرجل الذي مات وهو ينتظر ) قصص قصيرة ( 
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 م 1997هـ 1418ـ الطيب ) قصص قصيرة(   

 م    1989هـ 1409ــ قصائد م  الصحراء  ) مختاتات شعرية ( 

 م 1993هـ   1414 ) تاتيخ ( وتاتيخ نادي الطائف األدب  مسيرة ـ 

 م  2002هـ /1423ـ الحملة  ) قصص قصيرة(   

 م 2004هـ / 1425ـ كلمات حتى نصل )مقاالت في األدب والحياة (   

 م 2005هـ /1426ـ الغياب  ) قصص قصيرة (  

 2007ـ أسئلة ) مقاالت في األدب والحياة ( كتاب الكترون  

 م2008وقصص قصيرة ( ـ املحطة األخيرة )حكايات 

م ) تضم أتبع مجموعات / البح( ع  2008هـ / 1429ــ البح( ع  اإتسامة: طبعة جديدة ي عام 

اإتسامة / حكاية حب سانجة / مساء يوم في آنات / انتظات الرحلة امللغاة ( الجزء األول م  املجموعة 

 الكاملة.

ضم أتبع مجموعات / االنحدات / الرجل م ) ت2009هـ / 1430ــ االنحدات: طبعة جديدة صدتت عام 

 الذي مات وهو ينتظر / الطيب / الحملة ( الجزء الاال( م  املجموعة الكاملة.

 م2009هـ / 1430ــ نعمة الوط  وجفاف املنابع ) مقاالت في الشأ  العام ( 

 الزهوت / تضم ثالث مجموعات ) م  2010/  1431الزهوت الصفراء: طبعة جديدة صدتت عام   -

 الصفراء / قالت أن ا قادمة / الغريب ( الجزء الاان  م  املجموعة الكاملة.

 2011فرشاة اله الرعد ) حكايات وقصص قصيرة ( كتاب الكترون   –

 2011/  1432النسخة األولى ) قصص قصيرة جدا (  –

 2014 – 1435فرشاة آلة الرعد ) حكايات وقصص قصيرة (  –

 م 2014 – 1435يات وقصص قصيرة ( / الفناء شعوت ال يعرف ) حكا –

 2014 –الفناء شعوت ال يعرف ) حكايات وقصص قصيرة ( كتاب الكترون   –

 كتاب الكترون  مطبوعات  –النديم ) أوتاق م  ناكرة عسكري هاتب ( تواية  –

 2016 – 1436 –.تداعيات أنثى تصالحت مع جسدها / حكايات وقصص قصيرة  –

  –مجموعة مشتركة مع القاص فؤاد نصر الدي   مرآة الصحراء ) قصص ( –

 2015 –حدث في حي الشرقية / حكايات وقصص قصيرة وقصيرة جدا  –

 2016 - 1438 –(.أي ا السرمدي ال تقاوم الصحراء ) حكايات وقصص قصيرة  –

 1440/  2019مواط  ) اضمومة سرد وشعر (  –

 1440/  2019ق  ع  لقاء األخوة الشهري ( فضاء العشق ) إي  الحرف واللو  كتاب تذكاتي وثائ –

  2020السكينة ) مجموعة قصصية (  –
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 2020  - 2نعمة الوط  وجفاف املنابع ) مقاالت في الشأ  العام ( ط –

 2021قصص قصيرة  –التحلي   –

 2021مختاتات قصصية   –عشبة عطرية   -

 *أعمال مشتركة: 

تعليق ومراجعة إمشاتكة  ج الطائف ) تأليف اإ  فهد (ـ تحفة اللطائف في فضائل الحبر اإ  عباس وو 

 م 1983هـ   1403األستان محمد سعيد كمال  

 هـ1399هـ إمشاتكة األستان على حس  العبادي 1399" ( 1ـ الشعر) كتاب دوتي " 

 هـ  1398" ( نمانج م  القصص السعودية   1، 2، 3ـ القصة ) كتاب دوتي "

 هـ1398هـ 1397"( إمشاتكة األستان على حس  العبادي     1، 2ي"ـ مقاالت في األدب ) كتاب دوت 

 2015 –مرآة الصحراء ) قصص ( مجموعة مشتركة مع القاص فؤاد نصر الدي   –

 

 :لعنوا ا

 الرياض / حي الوادي . شاتع املضاف –اململكة العربية السعودية 

 0555710833هاتف: 

 11632الرياض  86629ص . ب 

m7med2000@gmail.com 
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 فوالذ عبد هللا األنور الشاعر 

 )مصر(
 

 فوالن عبدهللا األنوت أحمد السيد فواز

 م  مواليد سوهاج تخرج في داتالعلوم جامعة القاهرة ■

 ١٩٨٧إلى  ١٩٧٥عمل إالكتاإة للبرامج الاقافية واألدإية إاإلناعات املصرية  ■

 ٢٠١٧، ١٩٨٨، ١٩٨٧، ١٩٨٦، ١٩٨٤مال مصر في مهرجانات ومؤتمرات دولية أعوام  ■

 عمل إالترإية والتعليم معلما لللغة العربية إلى دتجة مدير عام إمداتس إداتة حلوا  التعليمية ■

 أنيعت قصائده ونشرت إمختلف الصحف والدوتيات املصرية والعربية ■

 ترجمت بعض قصائده إلى اإلنجليزية ■

 األعلى للاقافة في دوتته قبل الساإقة عضو لجنة الشعر إاملجلس ■عضو اتحاد كتاب مصر ■

 اإلصدارات:*
 مجموعات شعرية -

 ١٩٧٨يناير \ تايات السالم - -1

 ١٩٨٧يناير \شاتات املجد املنطفئة --2

 ٢٠٠٤ديسمبر \ عودة األحالم الغائبة -  -3

 ٢٠٠٦ماتس  \سيدة األطالل الشمالية -- 4

 ٢٠٠٧يناير  \اعقدي حاجبيك -- 5

 ٢٠١٢يناير  \ماتس توائح م  عشب - -6

 ٢٠١٤ماتس  \على ناصية الشمس ، قصائد حب إلى ميسو   - -7

 ٢٠١٤يونيو  \انتظريني مطرا ال موسميا - -8

 ٢٠١٦نوفمبر  \تثاء املمالك البائدة - - 9

 ٢٠١٧ديسمبر  \انطلق أي ا الجواد - -10

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/فولاذ.png
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 دراسات أدبية- 

 ٢٠١٣يناير  \م  أشعات محمد الجيات -

 : قيد اإلصدات □

 حفائر ن ر املعرفة( ديوا  شعر■

 ودخلت سنة ستي ( سيرة ومذكرات■

 أجزاء 3األعمال الشعرية(  ■

 سعيد إ  جبير( مسرحية شعرية  ■

 أجمل قصائدي( مختاتات■

 أجمل قصائد الرثاء في الشعر العرب ( دتاسة أدإية■

  :جوائز* 

 ٢٠٠٧ عام《سيدة األطالل الشمالية》جائزة الدولة التشجيعية ع  ديوانه ■

 ١٩٨٤جائزة الشعر األولى للشباب ع  املجلس األعلى للاقافة عام  ■

 ١٩٧٩جائزة الشعر في عيد الف  والاقافة م  تئيس الجمهوتية عام  ■

 ٢٠١٧دتع امللتقى الدولي للشعر العرب  إالبليدة الجزائر  ■

 : جوائز أخرى وشهادات □

 ١٩٧٩اني  الشبا  عام كأس الفائز األول للشعر ع  جمعية األدإاء والفن ■

جائزة أوسكات التميز العرب  م  مجلس الشباب العرب  للتنمية ع  جامعة الدول العربية عام  ■

٢٠٠٨ 

*** 
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 ة كوكب داود البدري لشاعر ا

 )العراق(
 

دكتوتاه فيزياء أشباه موصالت / جامعة  \مواليد صالح الّدي  / سامّراء \ كوكب داود سالم البدتي 

مسّية في جامعة تكريت / قسم الفيزياء \تكريت
ّ
 أكاديمية وباحاة في مجال الخاليا الش

 في مجلة طروس / صالح الدي  2000أول نص نشرته عام 

 :  صدر لها*

 2015مجموعة شعرية ) عشرو  صيفا لغيمة ( 

 2017مجموعة شعرية ) مقتُل حّبٍ إدوي ( 

 الّن ر : شعر وموشّحات 
ُ
 2019حاتسة

حات  تاج الياسمي 
ّ

 2020: موش

شر
ّ
 عيناك والبريد : مجموعة تسائل قيد الن

شر
ّ
 هواجس تحت سماء اإلإداع قيد الن

 2015حصلت عل املركز الاان  مساإقة منتدى نبع العواطف األدب  للشعر العمودي *

 عضو مؤسس تاإطة شعراء بغداد \2017مؤسس تاإطة شعراء سامّراء 

*** 

 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/كوكب-البدري.png


صدات الاال(()اإل  لألدإاء والكتاب العرب (                       2021دليل آفاق حرة )                       

230 
 

 

 األديبة تبارك الياسين

 ألردن()ا
 كاتبة وفنانة تشكيلية \تباتك الياسي  أتدنية الجنسية مواليد سوتيا

 :اصدارات*

  2018 \تواية عف  أحمر-

 حائزة على جائزة االإداع وزا ة القافة األتدنية \تواية شهقت القرية إالسر-

 تواية ليلة البلسمك قيد النشر-

 :مجموعات قصصية

  2016\أتيد أ  أحك تلك الفكرة -

  2013 \كانت الرغبة حرف جر حي -

  2013 \يوم بعاُت ألحيا-

 مرايا قصصية مشاتكة مع قاصات عربيات -

 شقشقات مشاتكة مع الروائ  عبده خال وعدد م  القاصي -

 املعارض التشكيلية*

معاتض  \2015عما  -معرض شخص ي في االتد  \2012معرض شخص ي في الرياض ،السعودية

 مشتركة في جدة والرياض

*** 
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 محمد قراطاسالشاعر 

 )سلبنة ُعمان(
 .شاعر فصيح، وتوأي  ُعمان 

يكتب الشعر وينشره على صفحات الشبكة العنكبوتية وعلى صفحات الصحف املحلية والدولية، في 

إوظبي وغيرها. شاتك في بعض املهرجانات املحلية، زات بعض العواصم 
ٔ
مسقط و الكويت والجزأير و ا

إوظبي وغيرهاشاعرا مشاتكا ما
ٔ
 .ل الرباط ونواكشط والجزأير ودمشق وا

 اإلصدارات:*

 ، 2013" ما وتثه الضوء " إيروت -

 . 2016" تغريبة إحر العرب" دمشق -

فقد الذاكرة سريعا" دمشق-
 
عشاب ت

ٔ
 . 2019" اال

عتاب" إيروت -
ٔ
 .2016صدتت له تواية " اال

سلطنة عما  ودتس  -ملاض ي إمحافظة ظفاتولد في مدينة صاللة إداية السبعينيات م  القر  ا

جميع املراحل املدتسية في ا. حاصل على إكالوتيوس في الهندسة م  جامعة السلطا  قاإوس وعلى 

عمال الهندسية م  اململكة املتحدة
ٔ
 .املاجستير في ٕاداتة اال

*** 
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 ناصر أبو عون األديب 

 )سلبنة ُعمان(

اسم الشهرة : ناصر أإو \زايد حس  حسي  فضل هللا عو   االسم/ ناصر محمد عبد الحميد ناصر

 عو  

محرت  \TV مدير إناعة الرؤية وقناة الرؤية \تئيس تحرير : جريدة عالم الاقافة\:الوظيفة الحالية

 امللف الاقافي ومقاالت الرأي م  خاتج ُعما 

Emil: nasser@alroya.net 

 0096897411665الهاتف الجّوال: 

 :ـــــــفاتاملــــــــــؤل*

 :صدر حديثا -أوال 

 2020األتد  \ما  وقضايا اإلنسا  في أدب هاشمية املوسوي عُ -

 م2019األتد  \صحف  للبيع-

الم- موا الع 
 
 م2018 –األتد  \عرب عل

األتد  \خريف العرب وتبيع الغرب.. تحّوالت السياسة األمريكية وخاتطة سايكس إيكو الجديدة-

 .م2017

 .م2016األتد  \اتجية.. القوة الناعمة والحياد اإليجاب  سياسة ُعما  الخ-

ا 25محاوتات مع  –تواق الفكر العرب  - ا عربي  ا ومفكر 
 
 .م2016\مستشرق

 :املعاجم –ثانًيا 

 .م2014 \معجم لغوي موضوعي تاتيخي  -معجم )مصطلحات السلطا  قاإوس( -

 -معجم موضوعي تاتيخي  –ة والعربية( معجم )محاوتات السلطا  قاإوس مع وسائل اإلعالم األجنبي-

 م2015

 .م2011 \معجم مصّوت تاتيخي  –( 2011 – 1970أحداث وصوت  –معجم )ناكرة ُعما  -

عشرة صوتة للسلطا  قاإوس  ي( مفهرس ومصّوت يحتوي على اثنت2011معجم )التقويم السنوي -

 \تحك  أهم األحداث املفصلية م  تاتيخ السلطنة 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/ناصر-أبو-عون.jpg
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 .م2013  فبراير \دولة املؤسسات في ُعما ( )فلسفة الحكم و  -

شاتك مع الدكتوت مصطفى عبد الغني في تحرير موسوعة )معجم مصطلحات التاتيخ العرب  -

وجاتي  2006صفحة قطع كبير(، ووضع كشاف املعجم الجزء األول صدت عام  2000الحدي( ـ 

 .العمل في الجزء الاان 

ا 
ً
 :كتب في البالغة الحديثة –ثالث

 .م2014ما   القصة القصيرة في عُ  -رية القص وجماليات السرد واملكا شع-

 .م2012العراق \تجليات الشعر الُعمان  املعاصر -

 م2013األتد  \القصيدة الحداثوية في عما  )سيف الرحبي وأحد عشر كوكبا(-

 م2011األتد  \عشبة جلجامش  –جماليات اإليقاع في شعر عبدالرزاق الربيعي -

شعر  –صوتة الدكتاتوت إي  املجاز ولغة الجسد  –الحاك  والحرك  في الشعر العرب  املعاصر البيا  -

ا   م2015السويد  \عدنا  الصائغ نمونج 

 :كتب فكرية –رابًعا 

 م2016 – 2015األتد  \امرأة م  جبال الحجر الشرقي -

 م2015 \قضايا ُعمانية معاصرة-

 .م2010 \املرآة الُعمانية.. واقع وآفاق-

ا -تحوالت الفكر القوم  املعاصر -  .م2009القاهرة، \املاقف شاهد 

ا-  .م2008تأليف مشترك مع مجموعة م  املفكري  العرب، القاهرة  \املاقف مقاوم 

 :كتب تنموّية –خامًسا 

–مركز الدتاسات والبحوث  -القطاع الخاص ودوته في التنمية.. التحديات والنتائج واملعالجات-

2015. 

 .2015–مركز الدتاسات والبحوث  -لصحفيي  العمانيي  في تغطية انتخاإات مجلس الشوتى دليل ا-

 م2010\تأليف مشترك  –العيد األتبعي   –وعد وإنجاز( )-

 

 2010نوفمبر  \تأليف مشترك  –الحصاد.. والطريق إلى املستقبل( )-

 2010 \تأليف مشترك  –سلطنة ُعما   –كتاب )العيد الوطني األتبعي ( )-

 :كتب السيرة الفنية –سادًسا 

 .تأليف مشترك – 2015 \أيوب ملنج تائد النحت الُعمان  -

 2015\عرب علموا العالم-
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 :تحرير كتب علمية –سابًعا 

 .م2014أكتوبر \كتاب إحوث مؤتمر )املواتد البشرية والتأسيس للمستقبل( -

 .م2013تؤى معاصرة ديسمبر  –لعراقية تحرير كتاب )جسر إي  ثقافتي ( حول العالقات الُعمانية ا-

 .م2013 \كتيب في )القيادة وأخالقيات العمل املنهي(-

 .م2013 \كتاب إحوث مؤتمر )أخالقيات العمل املنهي واالتتقاء الوظيف ( -

 .م2012 \كتاب إحوث مؤتمر )التخطيط االستراتيجي وإداتة التغيير( -

 :كتب تحت الببع

 .قرآ  الكريممعجم البيا  الحرك  في ال-

 .فنو  الكتاإة واإلنتاج واالإتكات والتصميم –صناعة اإلعال  -

 :عمال مميزة في سلبنة ُعمان*أ

 .(2016 – 2012أسس مركز الدتاسات والبح( إمؤسسة عما  للصحافة والنشر واإلعال  )-

 على إصدات مشروع )كراسات استراتيجية( إمركز الدتاسات والبحوث صدت -
 
س  وأشرف شهريا مع أس 

 .جريدة عما 

س  دائرة التخطيط والدتاسات إمؤسسة عما  للصحافة والنشر واإلعال . -  2009أس 

س  ملحق )شباب عما ( إمؤسسة عما  للصحافة والنشر واإلعال .-  .2010أس 

س  شهرية )تواق( الصادتة ع  مركز الدتاسات والبحوث إمؤسسة عما  للصحافة والنشر - أس 

 .واإلعال 

*** 
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 الشاعرة فاتنة داود

 )سوريا(
 تعمل معلمة \حائزة على الشهادة الاانوية العامة

 :صدر لها*

 )ديوا  شعر بعنوا  )حني  الروح للجسد-

 

 نشرت في جريدة تشري  في سوتيا وجريدة الن ات في العراق

 وجريدة املستقبل في مصر

 وفي عدة مواقع الكترونية

 لتكريماتوحازت على العديد م  ا

 عضوة في مبادتة الوفاء لألعمال اإلنسانية في سوتيا وعضوة في مبادتة الجيل القادم في األتد 

 /١٩٧٤/٦/١م  دمشق مواليد 

*** 
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 شهيرة منير الحسناألديبة 

 )األردن(
 .كاتبة أتدنية تقيم في مسقط/سلطنة عما -

 .30/12/1988ُولدت في الكويت يوم -

ادة البكالوتيوس في هندسة التصميم الداخلي م  جامعة عجما  للعلوم حصلت على شه-

 .(2010والتكنولوجيا )

 .مدتبة معتمدة في مجال البرامج الهندسية -

 .اإللكترونية« الصحوة»كاتبة مقال تكتيك_الديكوت في صحيفة   -

سة #مجموعة_الفراشات_القـاتئــات_في_مسـقط، وهـ  مبادتة ثقافية انطل - ّ
، 2015قت في ماتس مؤس 

تلتق  في ا العضوات كل شهر مرة ملناقشة أحد الكتب. وللمجموعة فروع في كّل م  تونس واملغرب 

 .والجزائر، وشعاتها #امرأة_تقرأ_مجتمع_يرقى

و هي تواية تسلط الضوء على مشاعر نوي اإلعاقات السمعية. فبراير  (قوقعة أسرات)كاتبة تواية -

2020  

 .واقع التواصل االجتماعي على هاشتاغ #شهيرة_الحس جديدي على جميع م

  *** 
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 جيهان طلعت الزهيري األديبة 

 )مصر(
قسم اللغة العربية، ودإلوم تربوي، ودإلوم علم نفس ،   حاصلة على ليسانس آداب م  جامعة طنطا

 ٢٠١٣ودإلوم إداتة أعمال عام 

 . و املنشآت العمرانيةإداتة األعمال، والعالقات العامة،   عملت إمجال

، ولها تجربة إمجال تأليف،   لها انشطة فنية إمجال تصميم األزياء، وتصميم االستعراضات لألطفال

 .. وإخراج مسرحية لألطفال

 .ولها كتاإات إمجال الفقة، ومقاالت سياسية عدة بعدد م  املواقع االلكترونية العربية، واملصرية

  :صدر لها*

طاف"تواية بعنوا  " ت -  . القاهرةصدتت في  ّيا  مواسم الق 

*** 
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 عايدي جمعةاألديب 

  )مصر(
 .أستان األدب العرب ، جامعة أكتوبر للعلوم الحدياة واآلداب \االسم : عايدي على جمعة محمد

 :صدر له*

 2006ـ شعر خليل حاوى : دتاسة فنية / 1

 2009ـ أجدادي املوتى / ديوا  شعر / 2

 2009اضرات فى النص الصحف  /ـ مح 3

 2011ـ ضياع ماء البئر / ديوا  شعر /   4

 2012ـ شعر محمد الفيتوتى : الرؤية والتشكيل، 5

 . 2015ـ جنية الحقول ، مجموعة سردية،  6

 .2016ـ الصوت فى الشعر : دتاسة فى نمانج مختاتة،  7

 .2019ـ شمس ، ديوا  شعر ،  8

 .2012عر العرب . كتاب مجلة تراث، اإلماتات العربية املتحدة. ـ ثمرات ناضجات م  جنا  الش 9

 .2020ـ الشعر والتأويل، سلسلة كتاإات نقدية،  10

 .ـ األوبئة والتاتيخ، )تحرير( 11

 .2020ـ تحليل الخطاب: دتاسة جديدة في شعرنا القديم،  12

 .2020ـ نبع، ديوا  شعر، مؤسسة يسطرو ،  13

شعراء العرب، كما تناول أعماله وشعره كتاب كبات فى مصر والوط  ضم  معجم الاسمه مدتج ـ 

عضو مؤسس للحلقة .م2015حاصل على جائزة اتحاد كتاب مصر فى النقد التطبيقى  .العربى

 .املصرية لدتاسات النوع والشعريات املقاتنة

*** 
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 إسحاق بندري  الكاتب

 )مصر(
 2002تخرج في كلية الصيدلة جامعة أسيوط عام  -

 2020صدتت توايته األولي )جميلة الجميالت( عام  -

  2020له مساهمة في كتاب مشترك مع مجموعة أدإاء بعنوا  )عشوائية ياسمي ( صدت عام  -

 لكترونيةبة نيوز والفكر الحر اإليكتب على مواقع ومجالت الصح -

 كما أ  له مساهمات منشوتة في إريد قراء جريدة األهرام ويكلي-

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



صدات الاال(()اإل  لألدإاء والكتاب العرب (                       2021دليل آفاق حرة )                       

240 
 

 

 ناهدة الحلبي لشاعرةا

 )لبنان(
 

 ناهدة الحلبي شاعرة لبنانية حائزة على دإلوم في العلوم السياسية والشؤو  الدولية

تتلمذت على أيدي أساتذة كبات في مجال الشعر واألدب فأتقنت علم  العروض ، كذلك الصرف 

ن ا نلك م  ولوج عالم القصائد الشعرية على ال
ّ
 .نمطي  الكالسيك  والتفعيليوالنحو وقد مك

 :صدر لها*

 ٢٠١٤خواب  الروح" سنة "

 ٢٠١٥أبعد م  وحدت " عام "

 ٢٠١٨الّصمُت آخر ما لدي" عام 

 

*** 
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 عال شبيبلكاتبة السورية ا

 )سوريا(
قيم في مدينة كولونيا األملانّية منذ أواخر سنة 

ُ
 2015ُعال شيب الدي ، كاتبة سوتّية ت

ًّ
سْت كال م  . دت 

مة ملادة الفلسفة في املداتس الاانوية   
ّ
الفلسفة واالقتصاد في جامعة دمشق. عملْت بعد نلك كمعل

العامة إمحافظة السويداء جنوب سوتيا. كتبْت في العديد م  الصحف واملواقع واملناإر الاقافية 

 العربية. 

 :صدر لها *

 الت في املعنى واملغزى( كتاب )ثوتة الحرّية السوتّية: أفكات وتأّم  2015في العام -

وبعة(  2017وفي عام -  صدت لها كتاب )الز 

 .مفاهيم وإشكاليات( في إلغاتيا –صدت لها كتاب )هذا العالم هذه الحياة  2020وفي عام -

 

*** 
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 ريمة راعي األديبة

 )سوريا(
 

ي الالنقية، عملت قاصة وتوائية حاصلة على إكالوتيوس هندسة تصميم وإنتاج م  جامعة تشري  ف

في مجال التدتيس، ثم انتقلت للعمل في مجال الصحافة املطبوعة واملرئية، وتنّقلت إي  عدة وسائل 

جريدة «، » تلفزيو  الدنيا«، »قناة سما»السوتية، « الوط »إعالمية سوتية ولبنانية من ا: جريدة 

 .«األخبات اللبنانية

، الوة على كتاإإدأت مسيره ا األدإية ككاتبة عمود صحف  ع
 
 ة القصة القصيرة والقصيرة جدا

  :صدرت لها*

 :مجموعتا  قصصيتا *

 1999« وأخيرا  اإتسم العالم»

 2006« القمر ال يكتمل  »

 :وثالث روايات

 2020األتد   « نصف قطعة شوكوال » •

 2019القاهرة  - 2018إطبعتي  القاهرة « إائعة الكلمات  » •

 2017-إيروت« أحضا  مالحة» •

*** 

\ 
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 يوسف حسن ناجياألديب 

 )األردن(
 

 اتبد –عضو فرقة مسرح الف   \عضو تاإطة الكتاب األتدنيي  \-ماجستير في القانو   -

  :األعمال املسرحية*

 ،اخراج محمد حلمي  2012مسرحية اصالح يا صالح عام  -

 اخراج نسري  تدايدة  -2016مسرحية اللعبة عام  -

 ، اخراج عمرا  العنوز، فرقة مسرح الف  2017و مسرحية املايستر -

 ، اخراج وليد الجيزاوي  2018مسرحية يا تئيس البلدية  -

 ، اخراج فراس الريمون   2019مسرحية غراب أإيض  -

  :األعمال األدبية واالصدارات الفنية*

 2014يسألني عنك  الياسمي  ، ديوا  شعر عام  -

ون  ، نصوص وتأمالت عام-
 
ون  ك

ُ
 2018 ك

 أكثر م  عشري  عمل غنائ  م  تأليفه إأصوات أتدنية وعربية-

  :الجوائز*

 1993جائزة االنتاج االإداعي لألطفال م  مؤسسة عبد الحميد شوما  ومؤسسة نوت الحسي  عام  -

 ع  حقل االغنية 2017املركز الاال( في مهرجا  االإداع الطفولي الاان  عام  -

 : النشاطات

يع املسرحية لألطفال وللكبات في فرقة مسرح الف  إالتعاو  مع مؤسسات عاملية مشرف املشات  -

دتب في العديد م  الوتشات على كتاإة النصوص املسرحية وكلمات االغان  والدتاما منذ  -\ومحلية

 2008عام 

*** 
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 سعاد الورفلياألديبة 

 )ليبيا(

 
 

رجت في كلية اآلداب والترإية إمدينة إني تخ\سعاد الصيد الوتفلي )أديبة وناقدة وقاصة م  ليبيا

عملت في مجال التدتيس الاانوي، ثم تشحت للتفتيش \( تخصص)ليسانس لغة عربية -وليد

 .2006الترإوي، ونجحت في مساإقة التفتيش الترإوي سنة 

 تقدمت إالعديد م  البحوث في املجال الترإوي :
 .مقومات إعداد املعلم واالتتقاء إه-\.وأهميت ااألنشطة املدتسية -\. أسس الحداثة وتطوير املعلم

اإلإداع في فنو  تعليم األطفال ؛ أدب الطفل واالهتمام إخيال -\. مستقبل القراءة في مجتمعاتنا

 الطفل ودعمه

عرفت إأن ا : كاتبة وقاصة وتوائية ، كتبت العديد م  املقاالت التي صنفت ا اآل  في مجموعة األعمال *

جموعة كتب انقسمت إلى أتبعة أجزاء تضم مقااله ا املتنوعة : في املجتمع والاقافة الكاملة ، وهي م

 . واألسرة والتعليم والترإية ، إلى جانب املقاالت الاقافية املتنوعة : القراءة ..األدب ..النقد

إني كانت محط دتاستي  ملشروعْي تخرج : مشروع تخرج طالبات قسم اللغة العربية في كلية اآلداب / *

وليد ع  الكاتبات الليبية، وكانت القاصة سعاد الوتفلي إحدى الشخصيات املست دفة أعمالها 

 . إالبح( والدتاسة

 . ومشروع ع  اإلعالم واملبدعي  لقسم اإلعالم إكلية اآلداب / إني وليد

التي ،خبة كا  لألديبة سعاد الوتفلي العديد م  املشاتكات في الدواوي  األتبعة م  سلسلة كتاب الن*

 (2019-2018-2017- 2016توالت خالل األعوام )

سلسلة كتاب النخبة ، جاءت تباعا منذ ولوج إداية الفكرة عالم التحقيق في تأسيس مجموعة م  
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 : الدواوي  بعناوي  متنوعة وموضوعات شعرية ولوحات فنية تشكيلية متجددة، توالت الدواوي 

شاعرا وشاعرة م  مختلف البلدا   38بوح ؛ إمشاتكة الديوا  األول بعنوا : على ضفاف ال-1

 (2016العربية .)

 )2017دولة عربية) 14شاعرا وشاعرة م  60الديوا  الاان  بعنوا  : شذتات القوافي ؛ إمشاتكة -2

 )2018دولة عربية .)16مشاتكا م   50الديوا  الاال( بعنوا  : همس األمان  ؛ -3

 )2019دولة عربية .)16مشاتكا م  48األشجا  والديوا  الرابع بعنوا  : نبض -4

نبض األشجا : هو الكتاب الرابع م  "كتاب النخبة" بعد نجاح التجربة واإلقبال الكبير م  مبدعي *

 : العربية .. شاتكت الكاتبة سعاد الوتفلي إمجموعة شعرية تباعية تحت عنوا 

 طريح الشوق –جرح في فؤاد الحب  –أي  هي  –املوت عشقا 

مع نخبة م  كّتاب الوط  2016تاب ضفاف البوح ، لدي ا مقطوعات شعرية في اإلصدات األول ك-5

 . العرب 

 كتاب شذتات القوافي : شاتكت فيه إمجوعة شعرية مع نخبة م  كتاب الوط -6

*** 
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 زاده  داود  لشاعرة سانازا

 )إيران(
إدأ مسيره ا الفنية إاملسرح ولعب وعمل في  -في طهرا  شاعرة ومترجمة إيرانية مولود في إيرا  ويقيم

 العديد م  املسرحيات وفاز ت إالعديد م  الجوائز في هذا املجال

 عملت في مجال تواية القصص لألطفال -

ت للتعلم األغنية اإليرانية التقليدية وهي طالبة إري ملك  ومجتبي أصغري ، م  كبات للموسيقى أإد -

 . التقليدية في إيرا

إدات إكتاإة الشعر إالشعر الكالسيك  وتم نشر اشعاتها في أهم املجالت والجرائد اإليرانية  -

 ...ومواقع مال: تودك ، ز  امروز ، إياده تو ،نفشتا ، 

تمت ترجمة العديد م  قصائدها إلى لغات أخرى مال اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية واألملانية *

 .والسويدية والكردية

ترجمة املجموعت ا األولى "أمش ي على الحروف امليتة " إلى اللغة العربية وهي أول مجموعة شعرية  تم -

  Forough Farrokhzad مترجمة إلى العربية م  شاعرة اإليرانية بعد

 

شرت معظم قصائدها في أهم الصحف واملواقع العربية ، مال "األهرام" و "الدستوت" و "األدب" و  -
ُ
ن

 ..." "الحياة" و

الكاير م  النقاد املهم العرب كتبوا دتاسات إيجاإية ملجموعت ا في الصحف واملجالت والكتب -

 .النقدية

شاتكت في العديد م  املهرجانات العربية والعاملية مال ست في فرنسا ،تومانيا،العراق وعما  

 ...وتونس، تركيا

-  
ُ
شرت في تشيكوسلوفاكيا مع تادك مجموعة شعرية تحتوي على قصائد لاالث شاعرات م  إيرا  ن

 هاسليك وساناز كانت واحدة من ما
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 .تم ترجمة مجموعت ا الشعرية إلغة األمازيق  ، إترجمة مازق يدت في املغرب -

 .في تومانيا اتوبأو جائزة افضل قصيدة في مساإقة شعر علي  تحصل-

 على جائزة الجواهري قصيدة النثر تحصل-

 شرقية ، مختاتات شاعرات الشرق  شاتكت قصائدها في ديوا  توح-

 .نجليزية العاملية في الهنديا اإل نتولوجأشاتكت قصائدها ضم  -

 .طبع دیوان ا الاان  بعنوا  " موت إن اية مفتوحة " في طهرا  -

 شاتكت في العديد م  انتولوجيا شعرية في كل العالم

 تم ترجمة ديوان ا لالنجليزية و طبع في دات يوكيوتو في كندا

  اعمالها الجديدة الجاهزة : ترجمة قصائد للشاعر اإليران  غالم تضا إروسا  ، ترجمة شعر م

 .لشعراء عرب معاصري  ، قصة األطفال و مسرحية ع  املرأة

*** 
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 نسرين شعيب الصايغالشاعرة 

 مقيمة في أستراليا( –)لبنان 
 

أن ت اختصاصها إدتاسة السكرتاتية  \في املهجر /استراليا وشاعرة \لبنانية األصل /طراإلس الفيحاء

 . اإلداتية

 .. عملت كمذيعة تلفزيونية في مدينة طراإلس الفيحاء وباتت مولعة إالشعر والنثر والخواطر

 :صدر لها ديوانان *

 ٢٠١٨"ضيف املساء"  -

 ٢٠٢٠ال تسلني ع  غدي ".."

ال الكتاإة والنشر الواسع على النطاق الوتقي واملرئ  إاإلضافة إلى نجاحات مشاتكاه ا العديدة في مج

 . عبر شبكات التواصل االجتماعي والجرائد القيمة

 "املشاتكات الشعرية "فاتسات الشعر والكلمة

 "املوسوعة الكبرى للشعراء العرب"

 "وديوا  العرب"

  *** 
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 أ.د. بشرى حمدي البستاني

 )العراق(
 

 .والنقد العرب  إكلية اآلداب، جامعة املوصل أستانة متمرسة في األدب

 bustani622@gmail.comالبريد اإللكترون 

ولدت في مدينة املوصل العراقية وتخرجت م  قسم اللغة العربية، جامعة بغداد، كلية الترإية 

إمرتبة الشرف. حصلت على شهادة املاجستير والدكتوتاه إدتجة امتياز م  جامعة املوصل عام 

 (.1998( مع التوصية إطبع الرسالة واألطروحة، ونالت لقب األستانية عام )1990/ 1983)

 (عينت في )كلية اآلداب/ جامعة املوصل

وسام األستان املتميز ).. حصلت على العديد م  الجوائز وامليداليات واألوسمة والدتوع اإلإداعية من ا

 (.2012لي والبح( العلمي عام )األول( على األكاديمية العراقية م  وزاتة التعليم العا

 (.2011وسام األستان املتميز األول( على جامعة املوصل عام )(

 (.2000وسام األستان املتميز األول( على كلية اآلداب ، جامعة املوصل عام ))

 .( م  وزاتة التعليم العالي والبح( العلمي2001وسام العلم( في العام )(

 :تيةصدر لها املجموعات الشعرية اآل*

 ( 1973ما بعد الحز ( إيروت عام ) )

 1976بغداد عام  (االغنية والسكي ) 

 1978املوصل عام  (سواتأنا واأل )

 1984بغداد عام  - (زهر الحدائق)

 العراق)
 
 1988بغداد عام  - (أقّبُل كف

 2000بغداد عام  (البحر يصطاد الضفاف)

 2001دمشق عام  (ما تركته الريح)
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 2002بغداد عام  (مكاإدات الشجر)

 2004املوصل عام  (مائدة الخمر تدوت )

 2010إيروت عام  - (أندلسيات لجروح العراق( 

 2010القاهرة عام  (مخاطبات حواء(

 2011ا  عامعّم  (مواجع إاء عي )

 .2014\ 2ط  \2011ا  عام عّم  (كتاب الوجد)

 ، 2012تواية شعرية تروي قصة إحتالل العراق ومهداة لبغداد  (2003الحب (

رثى الجبال، مرث- –، ديوا  يحك  احتالل العراق (كتاب العذاب)
ُ
الدكتوت عبد الوهاب  اةوهْل ت

 ..املسيري 

 ( ،2012ا  عام عّم  -)مجموعة قصص(  (هواتف الليل(

 ( ، 2014عما  عام  (البس ي شالك  األخضر  وتعالي( وديوا  

 . عما سيصدت في هذا القرنفل ليس لي( ) وديوا 

علي  -ها قصائد مختاتة في عدٍد م  الدواوي  واملختاتات العراقية والعربية من ا )شعراء الطليعة وكا  ل

( ، )مسلة 2001القاهرة عام  -طبعة أولى  -( ، )أشعات تغم الحصات 1976بغداد عام  -جعفر العالق 

 ع  اإلتحاد العام -العراق 

*** 
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 إلهام زكي خابطالشاعرة 

 ()العراق
 

 م1995مقيمة في السويد منذ عام  \جامعة بغداد خريجة كلية الزتاعة

 

 :املؤلفات*

1  
 
 م 2007صدت عام \ـ ديوا  حبيبتي دوما

 م 2011صدت عام \ـ ديوا  ضاع الكالم 2

 م 2012صدت عام \ـ ديوا  إليك أي ا القادم 3

واألول  كل م  الديوا  الرابعوقد شمل هذا الكتاب ة، األعمال الشعرية والنثرية الكاملـ ديوا   4

 م 2015صدت عام \(والاان  والاال

 م 2017صدت عام \ـ ديوا  تقصات النسيم 5

 م 2019صدت عام \ـ ديوا  امرأة الظل 6

اقع النشر*  مو

مؤسسة \الكاتدينيا مجلة ثقافية عامة\شبكة اإلعالم في الدنماتك\مؤسسة النوت للاقافة واإلعال 

  ناسموقع ال\الحوات املتمد 

*** 
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 أحمد ولد الحافظالكاتب 

 )موريتانيا(
 

  (ر فكر التعايش والسالم )موتيتان تئيس مركز تسامح لنش

 (خريج كل م  جامعة نواكشوط واملدتسة العليا لألساتذة )قسم األدب العرب  \توائ  وباح(

 

 :لدي بعض األعمال املنشورة وغير املنشورة*

 2003-2002تيتان  ـ إح( لنيل شهادة املتريز م  جامعة نواكشوط ـ شعر السجو  في األدب املو 

 2016ـ عناقيد الرنيلة ـ تواية/ 

 2018ـ خطايا مقدسة ـ تواية/ 

 (.دتاسة وصفية )أطروحة دكتوتة قيد اإلنجاز -ـ قيم الطلل الجاهلي وتأثيرها على إناء العقل العرب 

 ـ جليد يت اوى ـ تواية / تحت الطبع

 قبسات م  التسامح /لم يطبع بعد سوتة يوسف:-

 .ـ عديد املقاالت املنوعة في أهم املواقع والجرائد املوتيتانية والعربية

*** 
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 زكية املرموق األديبة 

 )املغرب(
 جل السالمأتاإطة اإلإداع م  تئيسة  \شاعرة ومترجمة \أستانة آداب فرنس ي

 :لي خمس دواوين شعرية*

 لى الن اتإخرج أ-

 ش ي على املاءامل-

 نت قريبأكل غياب و -

 سيلف  مع ظل بعيد-

 أصطاد الهواء إرئة غريق-

 ينشر لي في الصحف الوتقية الوطنية والعربية

 إمصر\توزت إتونس \البلدية إالجزائر\إمهرجا  املربد إالعراق \شاتكت في عدة مهرجانات دولية

 والفرنسية\الكردية\الفاتسية\االيطالية \االنجليزية\ ترجمت نصوص ي لعدة لغات

 قمت إترجمة عدة مؤلفات ادإية

*** 
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 الشاعر صالح هواري 

 مقيم في سوريا( –)فلسبين 
 

م حائز على إجازة في األدب ١٩٣٨عام\م  مواليد فلسطي  إلدة سمخ الواقعة على إحيرة طبرية

وات ومعد للبرامج العرب  وإجازة في الحقوق عمل مدتسا للغة العربية في مداتس األونروا لسن

 ا لغويا في التلفزيو  السوتيالتعليمية املوجهة إلى الطلبة العرب في االتض العربية املحتلة ومدقق  

د الكتاب الصحافيي  عضو اتحاد الكتاب العرب) جمعية الشعر( ومقرت جمعية الشعر في فرع اتحا

  .الفلسطينيي 

 :فاز بجوائر شعرية عديدة منها*

( الجائزة األولى -
 
 م١٩٦٣ع  قصيدة ) أثمر ولو شوكا

  ٢٠٠٩م وفي عام ١٩٦١الجائزة األولى ع  قصيدة ) الفحمة واملاسة( عام -

 (فاز إجائزة القدس ع  ديوانه الشعري) فلسطي  ياحبيبتي-

 شاتك في عدة مهرجانات شعرية عربية عدة

 :كتب للكبار والصغار _من دواوينه لألطفال*

 (قطات الفرح \كتاب امله  \إالدنا \هديل الحمام \سلة االغان  \هنادي تغني \عصافير إالدي)

   وزاتة الاقافة السوتية بعنوا مجموعة في كتاب صادت ع وله ثالث مسرحيات شعرية لألطفال*

 (.قتلوا الحمام( و) الصياد والشبح)

 *أ
ً
 ما دواوينه للكبار تزيد عن اثني عشر ديوانا

 ( ٢٠١٨ت له أخيرا ) قراءة في فنجا  الغيم) وصد\٢٠١٥عمال الكاملة نشرت عام األ 

 م١٩٩٨مرايا الياسمي  -

 ٢٠٠٠ماقاله الغيم للشجر -

 ٢٠٠٦التكسري الناي -
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 (.١٩٩٠وهذا الديوا  الذي نح  إصدده) أم احمد التبيع مواويلها -

 وله العديد م  األناشيد القومية املغناةواملسجلة في التلفزيو  السوتي واإلناعة-

لوط ( و )الزحف الكبير ( و)إالعزم واإلصرات والابات(......... كلها نابعة م  وجدانه كل ش يء ل)

 املتأجج إحب الوط 

*** 
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 توفيقة خضور  األديبة

 )سوريا(
  :ببوعة هياملقصصية *املجموعات ال

  .عناق في زم  اليباس-

 نداء النصف اآلخر. -

  .انسحاب إلى سموات الجنو  -

 والء صباحي.  -

  .قيامة نكر النحل-

 الحرز -

  :أربع روايات مببوعة*

  .هي حريق البنفسج-

  .قيامة العنقاء-

  .سأعيد إنجاب القمر-

 .علينا م  عطرك السالم-

 نلت عددا من الجوائز املحلية والعربية منها: *

  2010نقاء عامجائزة الدكتوت نبيل طعمة في اتحاد الكتاب العرب ع  توايتي قيامة الع-

دا عنوان ا عمر مستعمل عام جائزة دات الوط  في اململكة املغربية ع  مجموعة قصص قصيرة ج-

2013  

  2014ئزة الطيب صالح العاملية لالإداع األدب  ع  توايتي سأعيد إنجاب القمر عام اج-

 .2019جائزة منشوتات إإيدي في مصر ع  توايتي علينا م  عطرك السالم عام -

*** 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/11/received_731657424361748.jpeg
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 سناء محمد عبدهللا اليوسف

 )األردن(
 

م  إلدة ديريوسف أن يت دتاستي  \سنة ألف وتسعمائة و واحد وسبعي  مواليد شهر خمسة

 . عملت فترة في القطاع الخاص. الاانوية سنة تسع وثماني 

 شاتكت في عدة أمسيات أدإية وشعرية إداية كانت في جالري آتب آتت

.. ثم شاتكت في منتدى الجياد للاقافة والتنمية في أمسيات ومساإقات أديبة  ونلت في ا التكريم األول 

من ا مجلة ف  الفنو   عدة مجالت عربية نشرت لي نصوص في.كرمت في ا دتوع وشهادات \وشعرية

 . وأكاديمية صدى سوتيا والكاير م  املنتديات األتدنية \األدإية العراقية

  صدر لي*

 ). غيمترياق الل )ديوان  األو -

 . إدأت الكتاإة قبل عشري  عاما

 إرز فيه نشر املحبة حمل في ا طابعه الوجدان  والذي.. تضمنت كتاإات  النثر .. والشعر املقفى

 وصلت ملرحلة أحاول في ا الرضا ع  نات  .. وإعالء قيمت ا إي  الناس ملا تحمله م  تسالة عظيمة

 وكا  هدفي نشر املحبة والوئامف، لكل كاتب هد. ومازلت أسبر غوت نات  املحبة م  نات اآلخري 

 

*** 
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 دياب يونس  كنينة األديبة

 )سوريا(
 

عضو جمعية القصة في  \إدمشق –عضو جمعية الترجمة  \سوتية -عضو اتحاد الكتاب العرب

 28/2/1948مكا  وتاتيخ امليالد: جبلة/ الالنقية \2006اتحاد كتاب الشاتقة حتى 

 1972ترجمة/ جامعة دمشق/ –قسم اللغة اإلنجليزية  –إجازة في اآلداب  -ية: الشهادات العلم

دوتات تسم ونحت وحفر على \2018جامعة دمشق/ -التعليم املفتوح  -إجازة م  قسم اإلعالم

 1970دمشق/ -مركز أدهم إسماعيل للفنو  التشكيلية  -الخشب

 –م 1983أة والطفل وصفحة غرائب العالم مترجمة ومحرتة في جريدة الخليج اإلماتاتية لصفحة املر -

معّدة ومقدمة لبرنامج "إراعم  \1987 -1983معدة لبرنامج "قصة األسبوع" تلفزيو  دب   \م1987

م 1988مترجمة وموظفة استقبال في شركة )ايبكو( للبترول إدب   \1987 -1986الغد" في إناعة دب  

 –ترجمة  –نجليزية )مسرح وقصة وشعر لغة إ –مدّتسة في معهد إعداد املدتسي  \م1991 –

 م2002مترجمة في مكتب استشاتات قانونية في دب  حتى  \م1997سوتية حتى  -قواعد( في الالنقية

 / 041-2426682الالنقية: هاتف املنزل:  :العنوا 

 :إريد إلكترون \ 0933354348/ 0990455303دمشق: هاتف متحرك: 

Kuna282@gmail.com 

kydiab@yahoo.com 

Fb: ky Diab 

 :األعمال األدبية*

 (الترجمة للشباب وللكبات)ع  اإلنجليزية

 2007 -تواية مترجمة /سوتية  -فجر الصحراء  -1-

 2008 -تواية مترجمة /سوتية  -زهرة الصحراء - -2

 2008 -تواية مترجمة /سوتية  –إنات الصحراء - -3
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 2008-حي  يغّني طائر الليل: قصص مترجمة /سوتية- -4

هبّية: قصص مترجمة- -5
ّ
 2014 -/ سوتية الكاديالك الذ

 2015-عزيزي الخائ : قصص مترجمة / سوتية- -6

 م2019 –/ دمشق –لو يدير األطفال العالم: كتاب لألطفال واليافعي  - -7

قصص نشرت في جريدة األسبوع األدب  واآلداب العاملية واملوقف األدب /اتحاد الكتاب العرب  -8-

 .إدمشق

 :لتأليف للصغار والناشئةا*

 .( قصة لألطفال مشاتكة مع فئة م  املؤلفي 365أ( حكايات قبل النوم ) -1

 .2007/ سوتية  ( قصة لألطفال90ب( حكايات قبل النوم )

 2010 - قصة 21سلسلة قصص وحكايات لألوالد والبنات أتبع مجموعات في كل من ا 

 أوتاق الشجر امللونة- -2

 قمرقالت الشمس لل- -3

 شام تسبح في الشتاء- -4

 عازف الناي الّصغير- -5

 2010–فاتس يوّدع الطفولة: قصة طويلة للناشئة - -6

 2012 –تسائل إلى أب : قصص للناشئة واليافعي   -7-

 :م2019سوتية/  \سلسلة قصص لألطفال 2016 –إراعم الغد: قصص لألطفال -8-

 سنا  وفرشاة األسنا - -9

 عيد املحبة -10-

 عربة الخيل -11-

-12-  
 
 سأصبح نجاتا

 العصفوت األزتق -13-

 فيلولة واملزمات -14-

 الضفدعة الحنونة -15-

ة الغريبة -16-
ّ
 البط

 حذاء عجيب -17-

 القمر املجنو   -18-

الّسنجاب ) :م2020األتد   \مجموعة م  ست قصص إاللغتي  العربية واإلنجليزية:

 (تاما والكتابد \دودة صغيرة \ الفيل املسكي \الرسامة الصغيرة\الّصغير
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 م2019 –فلسطي   –تأتأة صديق : قّصة لليافعي -

 م2020 –إي  فراشة ونملة: مجموعة قصص للطفولة / دمشق -

 2019 – 2008قصص نشرت في مجلة أسامة/ سوتية -

 2019سوتية  قصص وكومكس )سيناتيو( نشرت في مجلة شامة/-

 2019/2020 –قنبر/ العـراق  قصص وكومكس )سيناتيو( لألطفال ملجلة-

 م2020/ 2019قصص لألطفال ملجلة جاسم/ دولة قطر -

 م2019 –قصص لألطفال ملجلة واز املغربية/ وزاتة الاقافة/ املغرب -

 2020 – 2019 –قصص لألطفال ملجلة قطر الندى/ مصر -

تاسة ومن ا قيد عدد م  املخطوطات من ا ما قدم لدوت نشر أو ملؤسسات خاتج سوتية من ا قيد الد

  .النشر

 .إعداد وتقديم إرنامج إناعي منّوع لألطفال بعنوا  "إراعم الغد" لدوتتي  إناعيتي  متتاليتي 

*** 
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 لدكتور عبدهللا محمد أديبالباحث ا

 )مصر(
محمد أديب االسم: عبدهللا  \مدتس األدب والنقد إكلية اللغة العربية فرع جامعة األزهر إاملنوفية -

 2002سنة التخرج:  \م4/9/1980تاتيخ امليالد:  \محمد شمس الدي  القاوقجي
 
 م إتقدير جيد جدا

 :مجال العمل

 إاملعاهد األزهرية م  عام  -
 
 إكلية اللغة العربية  \م2012إلى  2004تم العمل مدتسا

 
تم التعيي  معيدا

 مساعد2012جامعة األزهر فرع املنوفية: عام 
 
 عام م ثم مدتسا

 
 عام 2017ا

 
 .م2020م، ثم مدتسا

 :الرسائل واألبحاث العلمية*

 التناص في شعر شوقي -

 جهود مدتسة الديوا  النقدية -

م وموضوعها "البنية السردية في شعر شوقي لألطفال" 2017تسالة التخصص "املاجستير" عام -

 .إتقدير ممتاز مع التوصية إالطبع والتداول إي  الجامعات

م وموضوعها: "أبعاد االختيات في أدب توفيق الحكيم 2020العاملية "الدكتوتاه" عام تسالة  -

 .القصص ي واملسرحي" إتقدير مرتبة الشرف األولى

 .توظيف العنوا  في القصة الشاعرة -

 

*** 
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 د. عالية محمد شعيب -ةاألديب

 )الكويت(
 مواليد الكويت

 .تواية و دتاسة مطبوعا إي  قصة. شعر. ١٩كاتبة. صدت لها *

 معاتض فنية في الوط  العرب  وأوتوبا ٨تشكيلية أقامت *

 1994دكتوتاه فلسفة أخالق م  جامعة إرمنجهام. إريطانيا *

 .مخرجة سينمائية. لها أفالم سينمائية قصيرة*

 .املدير التنفيذي لشركة السحاب للنشر واإلنتاج الفني. ومقرها مصر*

 وثقافية أدإية  عضوة جمعيات نسائية. حقوقية*

 2014مؤسسة ملتقى عطش منذ *

 أعدت وقدمت إرامج ثقافية. تلفزيو  الكويت. قناة العدالة*

 منجزاتها األدبية:*

 1989امرأة تتزوج البحر. الكويت. قصص. -

 1990عناكب ترث  جرحا. شعر. الكويت -

 1991إال وجه. قصص إريطانيا -

 1992الذخيرة. شعر الكويت -

 1993. شعر الكويت إوتتريه غربة-

 1994نهج الوتدة. شعر. سوتيا -

 1995شعر   سأغلق هذا الباب خلف .-

 1996شعر   أحبك ال أحبك.-

 1998طيبة. تواية. الكويت -
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 2004دتاسة علمية   الفساد.-

 2006عطش. شعر -

 2016قلق غزالة. شعر. مصر -

 2017مصر  .شقة الجاإرية. تواية. طبعة الاالاة-

 2018دتاسة. مصر  أخت الفتنة.-

 2020جسد املرأة في القرآ . -

*** 
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 زهير شيخ تراب والكاتب شاعر ال

 )سوريا(
العمل: متفرغ  \الصفة : الشاعر والكاتب \م دمشق 1956التولد:  \االسم األدب  : صنو القوافي*

 دمشق -البلد : سوتية  \للكتاإة االناعية لالطفال

دكتوتاه \ جازة في اللغة العربية واداب ا م  جامعة دمشقإ \دب أالاانوية العامة فرع  : املؤهل العلمي*

 دبفخرية في الشعر واأل 

 :عماله*أ

 ناشيد ملحنة ومنشوتة صوتياأديوا  تبيع الكشافة ط من ا -

 ديوا  سعير الوجد قيد الطباعة-

 ناميوا  شدو املست ام في مدح خير األ د-

 ديوا  انت الشآم-

 نا الشاعرأ  ديوا-

 ديوا  القدس الظافرة-

 ديوا  نكاء-

 ديوا  شدو الطفولة-

 طفالأت فتية المجموعة قصص إطو-

 طفالأمجموعة قصص حكاية قبل النوم -

 خرجون  م  إيتيأمجموعة قصص قصيرة سردية -

سالم سلسلة اناعية شباب اإل \طفالأسلسلة اناعية توى جدي \طفالأناعية قصة وعبرة إسلسلة -

سلسلة قصة وعبرة \٢٠١٧سلسلة اناعية قصص القرآ  م  توى جدي \٢٠١٦ى جدي. م  تو 

 ناعية لالطفالإ/  ٢٠١٩سلسلة قصة وعبرة \ناعية لالطفالإ/  ٢٠١٨

 طفالأمسلسل كرتو  حكايا امللوك -

*** 
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 شاعرة منال خروبيال

 )الجزائر(
 .1996ئر في الاان  م  ماي مولودة إمدينة مغنية إتلمسا  غرب الجزا -شاعرة و كاتبة جزائرية 

 .كما أن  طالبة جامعية تخصص جيولوجيا

 

  :لي إصداران*

  2019 (الجنا  ى أت )األول إاللغة العربية بعنوا  -

 (حساسة و جسوتة)الاان  إاللغة الفرنسية بعنوا  -

 .نشرت بعض قصائدي في جريدة الجديد، جريدة الديوا ، وفي موقع الخبر اإللكترون  

 

*** 
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 لشاعرة املصرية :نجوى عبد العالا

 )مصر(
تئيس لجنتى املوقع واللجنة  \وحتى اال  2015عضو مجلس اداتة االتحاد منذ  \عضو اتحاد الكتاب -

املؤهل :ـ \عضو جماعة الفجر األدإية \عضو جمعية األدإاء إالقاهرة \عضو أتيلية القاهرة\الصحية

التخصص االدبى :ـ  \وظيفة : مراجع ومحاسب إوزاتة املاليةال\إكالوتيوس التجاتة شعبة املحاسبة

 مسرح -شعر عام  

  الجوائز :ـ*

 . العروبة في العامية ةجائزه التميز إجريد -

 - الزيتو   ةائزة التميز والتفوق م  قصر حلميج -

 نس الوجود أ جائزه التميز م  قصر ثقافة أسوا  فى مؤتمر -

  :صـــــــــــــدر لها*

 2001خبطة على لوح قـزاز ش -1-

 2002الشاتع املرصوف إكا عام  -2-

 2002شاى فى ضوء القمـراواخر  -3-

 2004دهشة م  طقوس الحلم اوائل  -4-

 2004ناكرة طوليه إمقاطع شعرية أواخر  -5-

 2009عصافير إترسم للسؤال الصوت --6

 2010عطر الهوى صهد انفاس ى - -7

 :تحت الببع *مؤلفات

 ولها مسرحيتا  تحت الطبع \م  دفتر غياب الوط   \مس فى عيونى عريانه الش-

*** 
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  سالمة عايش سالمة السراحين الباحث

 )األردن(
 

 مكا  العمل: وزاتة مكا  اإلقامة: األتد _الكرك الجنسية:األتدنية \م١٩٧٩/ ٤/ ١٥تاتيخ امليالد: _

 الترإية والتعليم

 ٠٧٨٨٧٨٩٦٦٩/ ٠٧٩٧٠١٣٠٢٤تقم الهاتف: _

 :ملؤهالت العلميةا*

 م٢٠٠١إكالوتيوس: اللغة العربية _ جامعة مؤتة  _

تسالة بعنوا :  \م٢٠١١ماجستير اللغة العربية )دتاسات لغوية _ نحو وصرف( جامعة مؤتة  _

 ()املغايرة في الدتس اللغوي 

: تسالة بعنوا \ م٢٠١٥نحو وصرف( جامعة مؤتة  -)دتاسات لغويةتخصصدكتوتاه: اللغة العربية  _

 .2017 )أحكام التقويم اللغوي في القراءات القرآنية( كتاب منشوت 

 :الخبرات*

اجتياز امتحا  _مشرف تربوي في وزاتة الترإية والتعليم \عاما١٩معلم في وزاتة الترإية والتعليم ملدة _

 آل ولغاية ا ٢٠٠٩العمل في التدقيق اللغوي للرسائل الجامعية منذ عام  \التوفل اللغة االنجليزية

 إاح( في فهاتس معاجم اللغة العربية ألكترونيا_

 مدقق العديد م  الروايات والقصص األدإية_

 العديد م  الدوتات الترإوية _
*** 
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 األستاذ الدكتور نبيل يوسف حداد

 )األردن(
 

 :
 

ية اآلداب، جامعة العنـــوا  البريـدي: كل.13/11/1948تاتيــخ الـــوالدة : .مكـــا  الـــوالدة : إيسا أوال

 haddad_nabeel@yahoo.com :العنــوا  االلكترونـ .اليرموك، إتبد، األتد 

 00962796636688الهاتــف النقــال : 0096227102380الهاتــف األتضــ  : 

: املؤهالت العلمية
 
 :ثانيا

ومبيا، الواليات كول -شهادة إرنامج ما بعد الدكتوتاه في الكتاإة والتحرير، جامعة ميسوتي :1984 -

 .املتحدة، إذيفاد م  جامعة اليرموك

الدكتوتاه في الرواية العربية الحدياة، جامعة عي  شمس، مصر.)إذشراف: أ.د. عز الدي   :1980 -

 )إسماعيل

 .ماجستير في الشعر العرب  الحدي(، جامعة عي  شمس، مصر :1976 -

 .معة القاهرة، مصردإلوم )ماجستير( في الكتاإة والتحرير م  جا :1975 -

 .إكالوتيوس في اللغة العربية وآداب ا، جامعة اإلسكندتية /إيروت العربية، لبنا  :1972 -

: الخبرات العملية )بعد الدكتوتاه
 
 :(ثالاا

 .(: أستان مساعد فأستان مشاتك فأستان في جامعة اليرموك2018اآل  (  -1981 -

 .(النتداب م  قسم اللغة العربية وآداب اتئيس قسم الصحافة واإلعالم)إا :1986-1988 -

 .أستان مشاتك :1989 -

 .أستان مشاتك،جامعة مؤتة:1994-1995 -

 .( أستان األدب والنقد الحدي( في قسم اللغة العربية في جامعة اليرموك2015اآل  ) -1996 -

 ."تئيس تحرير جريدة " صحافة اليرموك :1984-1987 -

غة العربية للدتاسات العليا وأستان التحرير الكتاب  في املعهد مشرف إرامج الل 2004 -1996 -
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 .الدإلوماس ي األتدن 

 .عضو اللجنة األكاديمية العليا )مجلس العمداء( في املعهد الدإلوماس ي األتدن :1997-2001 -

 .أستان، جامعة مؤتة 2001-2002 -

 .أستان، جامعة آل البيت :2008-2009 -

 .العربية و آداب ا،جامعة اليرموك/تئيس مؤتمر النقد الدولي الاان  عشرتئيس قسم اللغة  -2007 -

 .األستان الشاغل لكرس ي عرات للدتاسات األدإية والاقافية/جامعة اليرموك-2018 -

 :اإلنتاج العلمي*

 .الكتب املنشوتة *

 .2002الرواية في األتد  / فضاءات ومرتكزات، عما   -1-

مات، واملهاتات واألشكال، والقضايا، الناشر: اللجنة الوطنية إلعال  في الكتاإة الصحفية: الس -2-

 (..)فاز إالجائزة األولى في حقله2002عما  عاصمة للاقافة العربية، عما ، 

.)عقدت حوله ندوة خاصة في 2003دتاسات نصية في الرواية األتدنية،  -الكتاإة إأوجاع الحاضر -3-

 .)مختبر السرد العرب  في الرباط

 .2003نظرات في الرواية املصرية، األتد   -4-

 .2002عما  افة في األتد ، تجربة جمعة حماد،الصح- -5

 .2005، إتبد  القصة القصيرة في األتد ، إضاءات وعالمات -6

 .2006اإلإداع ووحدة االنطباع، دتاسات في القصة العربية القصيرة عما ، - -7

 .2009كاميليا الرواية األتدنية، إتبد - -8

 .1999دليل جمستو  للصحف  العرب ، عما  - -9

 ))مشترك2001لطلبة جامعة اليرموك، ي،مقرت دتاس ي/ متطلب جامع –الحياة لغة  --10

 .ك()مشتر 2002معة آل البيت، املفرق، الرواية في األتد / جا -11

 .2002أفق التحوالت في الرواية العربية )مشترك(، إيروت  -12-

 .2009األتد  . تنوير و قراءات أخرى في القصة القصيرةهنا لحظة ال -13-

 .2010إهجة السرد الروائ ، إتبد، -14-

 .2014إتبد ، مقاتبات في العمل الاقافي- -15

 .2018نظرات في الرواية األتدنية، إتبد - -16

 .2018إتبد مرايا الصبا، عما  - -17

 .2018نية، إتبد دتاسات في الرواية األتد -املرأة مشروعا حضاتيا -18-
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 :األبحاث *

 في األدب والنقد )القصة القصيرة و الرواية( منشوتة في مجالت عل 60أكثر م   -
 
مية إحاا

القائمة جاهزة للتقديم لدى الطلب( إضافة إلى عشرات م  الدتاسات العلمية املنشوتة في محكمة)

 )مجالت نات طابع ثقافي

 (2006( و )2003ى لدوتتي .)تئيس لجنة النشر في أمانة عما  الكبر  -

 .عضو هيئة تحرير في العديد م  الدوتيات املحلية والعربية -

 :الجوائز والتكريم-

 .1985جائزة دتع مهرجا  جرش لسنة  -

احتفت مجلة  - .2003جائزة التأليف م  اللجنة الوطنية إلعال  عما  عاصمة للاقافة العربية  -

 
 
ت ملفا  ع  نتاجه وتجربتيه األكاديمية والنقدية شاتك  في إعداده  أفكات إتجربة الباح( فأعد 

 
خاصا

 )2012-12-20لسنة  281والكتاإة فيه عدد م  الباحاي  األكاديميي  والنقاد )أفكات العدد 

 بعنوا  قضايا في الرواية األتدنية ودتاسات في خطاب  -
 
 خاصا

 
أصدت  عدد م  األكاديميي  كتاإا

ت ع  األستان الدكتوت نبيل حد اد في نقد الرواية، إعداد وتقديم ومشاتكة أ.د. نضال الشمالي، صاد 

ا    .2012املؤسسة العربية للدتاسات والنشر، عم 

*** 
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 الشاعر والناقد قص ي محمد عبية

 )سوريا(
 

 .1977شاعر وناقد سوتّي، م  مواليد مدينة إانياس، التابعة ملحافظة طرطوس، عام  •

، ودإلوم الدتاسات العليا قسم الدتاسات 2000على إجازة في اللغة العربية وآداب ا عام  حاصل •

طروحته \2003األدإّية عام 
ُ
نال دتجة املاجستير في األدب العرب  الحدي( إتقدير ممتاز، ع  أ

نقد النقد  ُيعد  أطروحة دكتوتاه في .,2011املوسومة إـ )قناع املتنّبي في كتاب "الكتاب" ألدونيس( عام 

 .العربّ  الحدي(

 :له مجموعتان شعرّيتان مببوعتان• 

 .2014معراج الضوء  -1

 .2020كونشيرتو الرغبة الحدإاء  -2

له كتاٌب نقدّي مطبوع ع  دات فواصل، بعنوا : )تقنّية القناع، قناع املتنّبي في الكتاب ألدونيس(،  •

 .2019عام 

تخّصصة املنشوتة وغير املنشوتةله عدٌد م  الدتاسات النقدية واملقاال  •
ُ
 .ت امل

 .ينشر نتاجه األدبّ  في دوتّيات أدإّية ُمتخّصصة، في سوتية، والوط  العرب ، وأستراليا، وبلجيكا •

 

*** 
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 ديبة واإلعالمية مجدولين الجرمانيأل ا

 )سوريا(
في علوم الطاقة في  شهادة ماستر \حصلت على شهادة مساعد مهندس بعد الاانوية العامة في دمشق

 cpt شهادة \شهادة م  لجنة الاقافة البدنية واللياقة م  االتحاد الرياض ي العرب  السوتي \إيروت

 .م  مركز الشرق للعلوم السياحية ليفانت للتدتيب والتطوير

  :صدر لي*

 (كمامه الدتاقأويزهر م  )مجموعة شعرية  ٢٠١٨-

 (حمرأموتفي  )تواية -

مديرة مكتب املراة في االمانة  \تنمية بشرية في الجمعية الوطنية للتنمية والشباب عمل حاليا مدتبة*أ

 عضو في الجمعية العلمية التاتيخية في دمشق \العامة

سرية مع النساء استوحيت فكرة الرواية التي حاولت ب اطرح املشاكل أوم  خالل عملي كمرشدة - 

است لكت الرواية ثالث سنوات م  ،ب مع مجتمعاتنااملغطاة اجتماعيا و معالجة االموت بشكل يتناس

هي كتاب م  القطع ، خيرا تات النوت أو ، عمري في خضم االزمة التي ما زال إلدي الحبيب يحياها

 .املتوسط تبلغ مئتا  وثما  صفحة

 )مالحظة األديبة مجدولين ملتكتباسم روايتها( 

*** 
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 د. سهير املصادفة. األديبة

 )مصر(
 :م  أعمالهامصرية،  ةتوائي

 ، الطبعة األولى1997ديوا  "هجوم وديع" -

 .إالشاتقة \، الطبعة األولى1999ديوا  "فتاة تجرب حتفها" -

 ، الطبعة األولى2003تواية "لهو األإالسة" -

 ، الطبعة األولى2008تواية "ميس إيجيبت" -

 .، الطبعة األولى2013تواية "تحلة الضباع" -

 .، الطبعة األولى2015 " تواية "إياض ساخ-

 .، الطبعة األولى2017تواية "لعنة ميت تهينة" -

 .، الطبعة األولى2019تواية "يوم الابات االنفعالي" -

 العديد م  قصص األطفال مترجمة، وقد ترجمت ع  الروسية مباشرة، وم  أهم أعمالها: -

فها شاعر توسيا األشهر ي ألوكل حكايات األطفال الت\ية "توت عنخ آمو " لباخيش إاإايفتوا-

وحكايات كاتب األطفال الروس ي الكبير "أفاناسيف"، إاإلضافة إلى عدد كبير م  \ي ""إوشك

 .الحكايات الشعبية الروسية

 :الجوائز أهمها*

 .1999جائزة أندية فتيات الشاتقة للشعر م  الشاتقة ع  مجموعت ا: "فتاة تجّرب حتفها" عام 

 .2005: "لهو األإالسة" م  اتحاد كتاب مصر عام أفضل تواية ع  توايت ا-

 .1997جائزة التميز ع  عملها في مشروع مكتبة األسرة عام -

تم تحويل تواياه ا إلى مشروعات تخرج سينمائية لخريجي الجامعات، وتم التعاقد على تحويل تواية: *

 .تليفزيزن  "ميس إيجيبت" إلى فيلم سينمائ ، وتواية: "لعنة ميت تهينة" إلى مسلسل

 soheirmosadfa@yahoo.com :البريد اإللكترون  00201007000861هاتف: 

*** 
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 سالفة فتحي األسعداألديبة 

 )األردن(
 الحالة اإلجتماعية :متزوجة \الجنسية : أتدنية \بغداد العراق 4/1966: /19تاتيخ ومكا  الوالدة 

 1989مية الفنو  الجميلة /جامعة بغداد /التحصيل الدتاس ي :إكالريوس دتاما تلفزيونية / أكادي

 .املهنة :مدتسة في مداتس اإلتحاد /العقبة األتد 

 )النتاج املسرحي )كتاإة وإخراج مخرجة مسرحية :*

 2006مسرحية وامعنصماه -1

 مسرحية دوات الشمس واألغراب -2

 مسرحية قصة نجاح -3

 مسرحية لوحات مقدسية -4

 إ  الباتة اال مسرحية عود-5

 سرحية تبمام-6

 مسرحية سندتيال-7

 مسرحية النسر في ق  الدجاج-8

 كاتبة وروائية :النتاج األدبي*

ني -
 
ادتت

 
 2016 \تواية وغ

 عما  2019 \تواية ومانا-

 (تواية وقالت) :تحت الببع*

* 
 
 (يوميات عشق بغدادي( و )حوت م  صفيح) توايتي  وقد نشرتا إلكترونيا

*** 
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 اعياألديبة صباح سعيد السب

 )سوريا(
 حائزة على ليسانس العربية وآداب ا \ة ولدت في مدينة حمص سوتي

  :صدر لي*

 في القصة القصيرة:

 حروف السحاب-

حر-  همس الس 

 م  أقص ى القلب-

 وهج مجرات إلوتية-

 معاتج البوح-

 في الرواية:

 تواية للساقية شباإيكو -  

 وتواية قيد الطبع اآل 

ة م  قبل الدكتوتة منى بشير، البناء يمس السحر دتاسة أكاديموقد نالت مجموعتي القصصية ه*

 .مقاتبة أسلوبية، في مجلة محكمة إالجزائر الفني في مجموعة همس السحر

 إدتاسة إلنتاجي األدب  في موسوعة ع  الرواية والقصة القصيرة ويقوم الدكتوت جاسم خلف الياس

*** 
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 الشاعر طاهر مش ي

 )تونس(
مؤسس مجالت ومجموعات  \1976مواليد \املكناس ي والية سيدي إوزيد تونس أصيل معتمدية

مؤسس مملكة \صاحب الجريدة املصممة الشهرية جريدة الوجدا  الاقافية \الوجدا  الاقافية

 .النقد للوجدانيات األدإية

 :اإلصدارات*

 2016ديوا  شعر "همس الوجدا " -

 2017ديوا  شعر "نبض وأوتات -

 2019وهرة القلوب" ديوا  شعر "ج -

 2019شاتكت في ديوا  العرب -

ديوا  "في تحاب الوجدا  " األول والاان   مشرف ومعد ومشاتك في دواوي  الوجدا  الاقافية-

 .2020والديوا  العرب  املجمع انتاج 

 :في االنتظار*

 .مجموعة نثرية سردية-

 ديوان  شعر نثر-

 ديوا  شعر عمودي-

*** 
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 معة الكعـودعلي جالشاعر 

 )سوريا(
رجمْت  –إجازة في الدتاسات القانونية . سوتية – 1972/  4/  1م  مواليد القامشلي 

ُ
جامعة الفرات ت

عضو اتحاد  . بعض قصائده إلى اللغات الفاتسية والسريانية واإلنكليزية والسلوفاكية والفرنسية

ــــــاب العـرب )جمعية الشعـر
ّ
 . زاج األدإية الوتقيةمدير تحرير مجلة م \(.الكتـ

  :صدر له في الشعــر*

 2007   قصائد آيلة للقنوط - 

 2010  آزخ وقصائد أخرى  -

 2012نذت العاشق   -

  فراشة -

 2015 الوقت-

 2017وشوم الظل-

 2018 أناشيد إريئة لألطفال-

 2018       السوتية  أصوات شعرية م  الجزيرة-

 2019  يكف --

 *الجوائز:

 . ع  قصيدة: القدس 2004زة الخميني التقديرية في عام حاز على جائ-

 ع  قصيدة: صرخة عربية  2005حاز على جائزة الزّبـاء الشعـرية في عام -

  2008 حاز على جائزة وزاتة الاقافة السوتية في عام-
ُ
 . خرى ع  ديوا  : آزخ و فصائد أ

 شقع  قصيدة: مدينة ع 2010حاز على جائزة سفنكس الدولية في عام -

 2010حاز على مركز متقدم إأفضل قصيدة ع  األم في قناة املستقلة في عام-

 .ع  قصيدة: فراشة الوقت 2013حاز على جائزة عمر أإو تيشة في عام -

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/11/علي-جمعة-الكعود.jpg
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 .ع  قصيدة: نازحـــــــــو   2015حاز على جائزة غسا  كنفان  في عام -

 . سيو  على قاتعة الحربع  قصيدة: من 2017حاز على قالدة الجواهري الذهبية في عام -

 ع  قصيدة : مهاجر غير شرعي 2017حاز على جائزة أوصما  صبري في عام -

 ع  قصيدته: الظل 2018حاز على جائزة عبد الرزاق عبد الواحد التقديرية في عام -

 ع  ديوانه : يكف  2019حاز على جائزة دات الفراعنة املصرية في عام -

 . شعراء العرب املعاصري  في الطبعتي  الاالاة والرابعةله صفحة في معجم الباإطي  لل*

  2019له صفحة في معجم املبدعي  العرب الصادت في القاهرة *

 . التي أعدها الشاعر إراء الشام  –شعراء سوتية  –له صفحة في موسوعة الشعراء األلف *

ن اج املدتس ي في سوتية أدتجت بعض قصائده في امل. *غنى بعض قصائده العديد م  املطربي  العرب*

2019 

 عنوا  الشاعر*  

----------------------- 

 الجمهوتية العربية السوتية

 0933959721       موبايل + واتس :

 علي جمعة الكعود           فيسبوك :

 alialkaoud@hotmail.com  : إريد الكترون 

*** 
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 ة تليجاألديبة خدي

 )الجزائر(
ــــــــ  م  مواليدخديجة تلـ  ليسانس في الحقوق وشهادة الكفاءةحائزة على شهادة ال  إبسكرة 1986ـــ

  إجمعية "سناإل املجد" لترقية املرأة لوالية بسكرة   املهنية للمحاماة م  جامعة محمد خيضر بسكرة

 :عمال املنجزةاأل 

 2018ديوا  شعر بعنوا  "وبقيت على كبريائ ا تقاوم"     -1-

 كتاب خواطر الكترون  " تسائل الى عاإر إؤس "-    -2

 املشاتكة إالكتاب الجامع بعنوا  " ناكرة الوتود "    -3-

 " كتاب جامع بعنوا  "مبدعو  مروا م  هنا  املشاتكة في    -4-

 2019الجزائر سنة \ديوا  شعر مشترك بعنوا  شعر توضأ إاألشجا  واألمل  -5-    

 :الجوائز*

املركز الخامس ثم املركز الاال( على التوالي ضم  مساإقة جمعية االإداع   صيدتي إق ةفائز     -

 . الاقافية إجمهوتية مصر العربية

فائزة إقصة قصيرة بعنوا  خيوط الفجر ضم  مساإقة دات يوتوبيا وبكتاب جامع ع  دات ومضة -

 "بعنوا  " قلبي لم يستطع نسيانك

إقصة  2019هب التي نظمت ا مجلة الكاتب الجديد شهر جانف  فائزة في املساإقة الوطنية للموا  -

 ."قصيرة موسومة إــ" تجال الاوتة " ضم  كتاب جامع بعنوا  "الهطول حبا   

 املرتبة االولى في مساإقة االإداع الروائ  الشباب  ) الجزائر( ع  تواية ال تفلتي يدي-

 .14/11/2019شعر العمودي إتاتيخ:في ملتقى شاعر العرب لل  ائزة على لقب فاتس السجالح-

 2020ـ ديـــــــــــوا  شعر فائز إاملرتبة الاالاة مكرت ضم  مساإقة لدات ديوا  العرب املصرية .-

املرتبة االولى في مساإقة جيل عراقي التي نظمت ا منصة جيل ثقافة تفقة الفنا  التشكيلي العالمي  -

 .تفقة لوحة تشكيلة معبرة عن ا حسي  مرامرية جمعت ما في قصيدة ع  فلسطي 

*** 
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 فاهم وارد العفريتاألديب 

 )العراق(
قاص وشاعر وكاتب ،إكالوتيوس علوم سياسية ، عضو االتحاد العام لألدإاء والكتاب في العراق ، 

، عضو اتحاد اإلعالميي  والصحفيي   1992عضو اتحاد ادإاء ني قات منذ اول تاسيسه عام 

إيت  ، عضو   2005ر التجمع الاقافي في سوق الشيوخ وأحد املؤسسي  له عام العراقيي  ، امي  س

 وعضو الراإطة العربية لآلداب   الصحافة في العراق

  :له صدر * 

   (.إواب الخريفأتاق على و )أبعنوا   2001مجموعة قصصية عام  -

  (.صوت ونبضات)مجموعة قصصية بعنوا   -

  (ت ظامئةمطا)أمجموعة قصصية بعنوا   2018 -

للكاتب واملؤتخ  دإاءصدقاء م  العلماء واأل موعة م  قصصه القصيرة في كتاب األ نشرت سيرته ومج* 

نشرت سيرته االدإية في موسوعة تجال ني قات في العلوم واالداب والفنو  للكاتب  . صباح الحمدان 

ي صدت م  ووتدت سيرته وبعض قصصه في معجم املبدعي  العرب الذ .عبدالحليم الحصيني

وت الحك  للكاتب علي أشرت سيرته وعدد م  قصصه في كتاب ون ،مؤسسة النيل والفرات في القاهرة

ووتدت  ،قالم عراقية للمؤلف عطية منشد الرميضأعالم و أدت سيرته في كتاب ووت  ،شبيب وتد

لى وترجمت بعض قصصه ا .سيرته في كتاب قناديل م  حياة املبدعي  للمؤلف عطية منشد الرميض

 اللغة االنكليزية ونشرت في كتاب ظالل سومرية الصادت ع  منظمة ادتاك 

*** 
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 جمانة عيتانياألديبة 

 )لبنان(
ولدت في إيروت، تلّقت علومها في املرحلة االإتدائية ، في مداتس جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية في 

ني.. شاعرة متمّيزة إكتاإت ا للشعر الحدي( إاللغة إيروت ، واملرحلة الاانوية في ثانوية فخر الدي  املع

ية .العاّمّية والفصحى
ّ
حازت على اإلجازة التعليمّية واملاجستير ) في اللغة العربية وآداب ا( ، م  كل

في مداتس جمعية املقاصد الخيرية   -إدأت عملها املنهي مدّتسة :.اآلداب في الجامعة اللبنانية

 .تعتمد تسميا في املداتس الاانوية الرسمية شدانأأتبعة  لها \ االسالمية في إيروت

  :دواوين هي ةنجازاتها خمس*إ

 لؤلؤة الجما -

 حالم إي  اوتاقيأ-

 وُتّد قلبي-

 حروف وأجنحة-

 حروف ملونة -

*** 
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 غادة السنوس ي البشاري بة دياأل 

 )ليبيا(
 لس ٕاداتة مٔوسسة متو  الاقافيةتٔييسة مج \غادة البشاتي ..شاعرة ليبية م  مدينة إنغازي 

 
 
طفال ) املوقوفة مٔوقتا

ٔ
عضو في تاإطة  \عضو اتحاد الكتاب املصري \( تٔييسة تحرير مجلة دانة لال

داب .. قسم لغة ٕانجليزية \الشعراء العرب
ٓ
شهادة تحكيم دولي لالستامات وحقوق امللكية  \ليسانس ا

 دتاسات ع، الفكرية م  جامعة جنيف
 
دب والنقد في الجامعة الحرة ب ولندا: ليا فيتقدم حاليا

ٔ
 اال

 الوظيفة .. مديرة مدتسة دانة العربية الفرنسية إبنغازي 

  :صدر لها*   

 2009الرباط عام  مجموعة شعرية / -حينما نستظل إالجمر -

- 
 
 2017والطبعة الاانية مصر عام  2016ية / ئنثرية ٕاإداعية ومقاالت توا-وجهي الذي سقط سهوا

-  
 
 2017مجموعة شعرية / القاهرة عام -كعصفوت الجنة يبع( حيا

دب  -
ٔ
 تكتب في مجال النقد اال

شرت في كتب مختلفة -
ُ
دإية والتي ن

ٔ
 لها الكاير م  القراءات والدتاسات اال

 نشرت لها العديد م  الصحف العربية والليبية ٕالكترونية ووتقية -

  ٕادتاج قراءة نقدية مستفيضة  -
ٓ
 ع  كتاإاه ا ضم  قراءات لرواد النثرية اإلإداعية العربيةيتم اال

دإية في إرنامج لإلناعة الليبية بعنوا  " عندما تتحدث الكلمات -
ٔ
 " عملت كمراجعة ا

 

*** 
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 مصبفى أنيس الحسون الشاعر 

 )سوريا(
لعربية م  حصل على إجازة في اللغة ا \1970شاعر سوتي م  مواليد إدلب في الشمال السوتي عام 

حصل على ماجستير في اللغة العربية  \2001و دإلوم تأهيل تربوي عام 1997جامعة دمشق عام 

 .2020والدكتوتاه عام  \ 2017عام 

 .. يعمل موجها أول ملادة اللغة العربية في وزاتة الترإية وعضو مشاتك في اتحاد الصحفيي  العرب

دم ومق  ية و املناهج املطوتة في الجمهوتية السوتيةمشاتك في تأليف وتقويم وثيقة املعايير الوطن

علم والتواصل تومدتب وطني على مهاتات ال. ضائية الترإوية السوتيةفإرامج تعليمية وثقافية على ال

 ايعمل مدير  ، و املنظمات الدولية التي تتعاو  مع وزاتة الترإية السوتية  الفعال إالتعاو  مع بعض

 أطياف للطباعة والنشرتنفيذيا ومستشاتا ملؤسسة 

 

 

 *اإلصدرات:

 2002صادت  (عندما يأت  الخريف)ديوا  شعر بعنوا   -

 2018عام  (ات المرأة مستحيلةيتداع )ديوا  بعنوا -

 2018دتاسة ع  الشاعر وصف  القرنفلي في العام   :كتيب للناشئة-

 :له مجموعتان قيد اإلصدار و 

 

*** 
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 الشاعر .د. عبدالسالم محاميد

 )سوريا(
حاد الكّتاب العرب في . أستان ساإق في الجامعة \النقد األدب  -دكتوتاة في اللغة العربية 

ّ
عضو ات

 م.1990 سوتيا منذ عام

  

  :الكتب الصادرة*

سٌع  -1-
ّ
 م1993للصهيل. مجموعة شعرّية ضم  جوائز د.سعاد الصباح عام   و في الّروح مت

 م1994وعة شعرّية وجهك  الصبح وعيناك  البالد. مجم -2-

 م2000اإت االت إي  يدّي سّيدة الفّل والياسمي . مجموعة شعرّية  -3-

نات املساء. مجموعة شعرّية  -4-
ّ
 م2005جل

 

 *** 
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 الخاتمة

 
، الحمد  هلل الذي وفق  النجاز  الجزء الال(  وعظيم ُسلطانه ا ينبغي  لجالل وجههمكالحمد هلل     

مئة  سيرة نجزنا  توثيق  ستّ أوب ذا الجزء نكو   قد   .ألدإاء والكتاب  العربآفاق حرة ل م  دليل

  ليكو   ؛ئة كاتب  وكاتبة م  كتاإنا العربلستم ،ةأدإيّ 
 

إالحركة  ا للمهتّم  ومرجعيًّ  ا موسوعيًّ عمال

  .ةة العربي  األدإي  

 إ  فف  الختام ال يسعني     
ّ

  ال ينتهي للروائ  العربّ   الذي إالشكر الجزيل  واالمتن ا  م تقّد أ  أ ال

  . يديكمأصدات إي  ا اإل ذليكو  ه  ؛ٍ  ضْ لم  قدمه  م  جهد  ُم  ،املقدادمحمد فتحي  السوتّي 

 ى النّ ليشمل  حتّ  امتّد  ،ة لألدإاء والكتاب العربدليل آفاق حرّ  
 
  . ةغة العربيّ اطقي   إالل

زأي  ساإقي  .  وليكو  لجيل  ة لُج ليكو   تتّم  ؛اءزء الذي جعداد هذا  الُج إساهم في  شكرا لكل  م     

زهم في ّي    يكو  لهم ح  أا التي صدتت ساإق   ،و األدإاء الذي  لم  يك  لهم نصيب في املعاجمأ ،الشباب

ليكو   ،صنافإل  جمع  جميع األ   ،دبصناف األ أ  م  عيّ ُم الذي لم يرتكز على صنف  ،هذا الدليل

  . هتممُ  ا لكّل  ا حقيقيًّ مرجع  

 محمد حسي  الصوالحة                                                                                                    

 مدير ومؤسس موقع آفاق حرة اإللكترون  

 

 األتدّ   -عّما 

ـــا   20121 \5 \31ــ
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