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 المملكة األردنية الهاشمية

 رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(415\1\0202)  

 

 الصوالحة، دمحم حسٌن ٌوسف

عمان .  –دمحم حسٌن ٌوسف الصوالحة.  \دلٌل آفاق حرة لألدباء والكتاب العرب

2223المؤلف،   

ص. ج )    (  

2223\1\514ر.إ. :   

األدباء العرب \التراجم \السٌرة الذاتٌة\الواصفات:   

 

ٌتحّمل المؤلف كافّة المسؤولٌّات المانونٌّة عن محتوى مصنّفه، وال ٌعبر هذا 
 المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنٌة أو أٌة جهة حكومٌة أخرى. 
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 بطاقة شكر وتقدير
 

شُّكر اجلسيم عهى تتىجَّه إدارة يىقع آفاق نهطيِّداث وانطَّادة، بان

جهىدهى ويطامهاهتى يف اإلصدار اخلايص، يٍ دنيم آفاق حرة 

 نألدباء وانكُتَّاب انعرب.

   . ضىريانيالش زرزور : نشاعرةا*

 . انعراقصباح حمطٍ كاظى :انناقد*

 . انيًٍ.صىفيا  اذلدار : تقاصَّان*

 انروائي: حمًد إقبال حرب. نبناٌ*

 2023 \1 \1ـــــا 

وادلدير انعا  

 حمًد حطني صىاحلت
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 اإلالضمت

٣ُه  . بدمض هللا وجٞى

ة لألصباء جمَّ بٖضاص َظا إلانضاع الخامـ وألازحر مً صلُل آٞا١ خغَّ 

ّخاب الٗغب، بٗض
ُ
ت ٖلى مضاع ُم  وال٨

َّ
لت وقا٢ مً  ؤ٦ثرٗاهاة ٍَى

ة مً زال٫ التراُؾ ٖامْحن، ل م٘ ل والخىانُ اؾخٛغ٢ا حم٘ املاصَّ

خاَغة ُم 
ُ
ا بامل

ً
ت. املكغٕو ٧ان مدٟٞى َُّ ت وألاصب اث ال٨ٟغٍَّ َُّ سخل٠ الٟٛال

 َُّ ل املاّصي ال٨ُٟلت بدىُٟظٍ، وبٗض لِا لٗضم وحىص بم٩اه ٩ا٫ اث الخمٍى
ّ
ج

ِ ٖلى هللا، وإلانغا
ّ
عي، والش احي الخُىُّ

ّ
٣ت ع ٖلى إلاهجاػ بُجهضها الظ

 َُّ َُّ واملهضا٢ اث الش٣اٞ َُّ ت ت التي خُٓىا بها مً مسخل٠ الٟٗال

ت، و٦ظل٪ وحىص مى٢٘ آٞا١  َُّ ت ٖلى الّؿاخت الٗغبُت والٗامل َُّ والٗلم

 ًْ ، ؤجاح لىا مؿاخت واٞغة مً الخىز٤ُ إلال٨ترووي بضاًت، ضًىاخغة بحن ؤ

ا  ؛"الىووصبلى نٟداث " ومً ه٣ل املىاص لخيؿ٣ُها والٗمل ٖلى بنضاَع

٤ الىاخض م٘ الهض٤ً " الٗمل الجماعيّ  الخ٣ًا. اّؾـ " املضًغ الٗام، وُم دمحم خؿين نىالحتبغوح الٍٟغ

َّٟ جسهَّ  يمى٢٘ آٞا١ خغة. الظ خ٨ملىا الٗضص ْؾ ى اِ اث. ختّ و باليكغ صازل املى٢٘، وخٟٓه ٖلى مل

 املُلىب، لُإحي صوعي بالخيؿ
َّ

ت الال
َّ
، وإزغاحه بالُخل باعّيِ ِ

ّ
ضاص الُ ، حؼء مً ث٣ت ٦مكغٕو ٖغبّي  ٤ُ وإلٖا

ت ٖمىًما. ٦ما ؤنَّ الًٟل لبٌٗ ألانض٢اء الظًً ؾاٖضوها بالخىانل م٘  ُّ ت الٗغب َُّ ش للخغ٦ت الش٣اٞ جإٍع

خلهت
ُ
اب وؤصباء لم ههل هدً لهم. و٧ان لهم قٝغ مكاع٦خىا بلمؿاتهم امل خَّ

ُ
في حمُ٘ مغاخل  ٦

 ت في بضاًت ٧ّلِ بنضاع.، و٧ان لهم بُا٢ت ق٨غ زانَّ إلانضاعاث الّؿاب٣ت

م،وال  ص البٌٗ بالّخجاوب م٘ صٖىجىا لهم إلعؾا٫ ؾحَر هاث، وال مً جغصُّ ِ
ّ
ب٘ لم ًسُل الٗمل مً ُمىٛ

َّ
بالُ

 
َّ
ا، بياٞت ال٢خُإ و٢خىا وحهضها ممً ٦ثرة الُ ًُّ غِب٪ لىا ج٣ى

ُ
ً ؤحل لباث بالخٗضًل والخظٝ، ألامغ امل

٤ نض٤ً  املكغٕو بإ٢ّلِ الخؿاثغ، وخاولىا بعياء حمُ٘ مً جىانل مٗىا ؾىاء مباقغة ؤو ًٖ ٍَغ

سُئ، ٞما ٧ان نىاًبا ٞمً هللا ٖؼ وحّل، وما ْؾ اِ  عتهضها ٢ضْح مكتر٥. خاولىا واِ  ًُ خُاٖخىا، ومً ال ٌٗمل ال 

ُُان. مً ٧ان 
ّ
 زُإ وػلل ٞمً ؤهٟؿىا والك

ا ًد٩ي ٣ٞض ؤنبذ الضَّ  ؛املٗاًحر وامل٣اًِـ ب٩ّلِ  ًُّ ا ٖغب ًُّ  بةنضاعاجه الخمؿت، ُمىَجًؼا مىؾٖى
ً

لُل ٧امال

ل   جىز٣ُي   ٞهى ُحهض   هٟؿه، ٞال خاحت لتز٦ُت وال ملضح؛ بىٟؿه ًٖ اث واملٗاحم  ُم٨ّمِ لكبحهاجه مً املىؾٖى

اب وألاصباء الٗغب. وؿإ٫ هللا ؤن ًجٗله في محزان خؿىاجىا، في ٖالم  خَّ
ُ
وؤن ٩ًىن ُٞه الٟاثضة الترحماث لل٨

ان . ألاعصن ـــــــــــا                                                                         للّضاعؾحن والباخشحن.    2022 \12 \29ٖمَّ

ة الشلافي**دمحم فخحي اإلالضاص –الغوائي **                         غ  إلاىكع آفاق خغَّ  . مضًغ الخدٍغ

 ()الروائي حممد فتحي املقداد

 -سوريا-
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 جلضًم

ل بدكض الُاكاث ؤلابضاعُت ُّ  ؤلاهجاػ العغبّي الجم

 . العغاقهخب : نباح مدؿً واظم

 

غ الىحىص ،زمت حما٫ ت ،وألال٤  إلاوؿان ٚاًت وحَى ًٌُٟ باملٗٞغ

ت بدكض الُا٢اث إلابضاعي ُّ ت ،وإلابضاٖ مت ال٨ٟغٍّ ُّ ، في ببغاػ ال٣

 ُّ ت ٖغب ت بمىؾٖى ُّ دمحم )مً ألاعصن مً املبضٖحن :  ت جهضعإلابضاٖ

ًيُت  (نىالحت ودمحم فخحي اإلالضاص
ُ
م ًبظلىن الجهىص امل َو

ت ..ْهغث ٖضة  ُّ بالخٍٗغ٠ باملىجؼ الٗغبّي ب٩اٞت ألاحىاؽ إلابضاٖ

اث ًٖ املاعزحن  اث للكٗغ اليؿاجي الٗغبّي ، ؤو مىؾٖى -مىؾٖى

ٖحن ومٗاحم املبض-املؿغخُحن -الدك٨ُلُحن  -الصخُٟحن –الى٣اص 

لم حغا جسههذ بجيـ ببضاعي ٢ض وعصث  ؾحرحي الش٣اُٞت بال٨شحر َو

ىا٥ ،جدُت لجهىص مً ٢امذ و٢ام بجمٗها والًم٨ً بسـ ، مجها َىا َو

خ٣ى٢هم بل الشىاء الخام ٖلى ما ؤهجؼٍو و٢ضمىا زضماتهم الجلُلت بغنض 

ً املىجؼ إلابضاعي ، ل٨ً للخىيُذ ٣ِٞ حؿض الى٣و في مُضان واخض بال  معجم ألاصباء الٗغب الظي وجضٍو

ت ؤي مجا٫  ُّ ت الٗغب ُّ نضع بمهغ للكاٖغ هاجي ٖبض املىٗم خاو٫ إلاحتهاص بكمى٫ حمُ٘ ألاحىاؽ إلابضاٖ

ت آٞا١ خغة  : ببضاعي واخض ..ُٞما مىؾٖى

قاملت ..واُٞت لجمُ٘ ألاحىاؽ إلابضاُٖت..ُٚذ مؿاخاث وإياءاث ٖلى مسخل٠ إلاهجاػاث مً ٦خاب 

لماء الىٟـ وإلاحخمإ الؿغص بال٣هت وال غواًت م٘ هسبت ٦بحرة مً الكٗغاء والدك٨ُلُحن واملؿغخُحن ٖو

ا بةزخُاع حَر ً الٗغبّي مً مكغ٢ه بلى مٛغبه مً  ((1000)) والٟلؿٟت ٚو مً املبضٖاث واملبضٖحن بالَى

ت لظل٪ ٧اه ُّ اث ألازيُت وال٣ىمُت والٗغ٢ تالجيؿحن وبمسخل٠ ألاحُا٫ إلابضاُٖت صون الىٓغ للهٍى ًّ   ذ خُاص

لٟذ مً املبضٖحن )نىالخت 
ُ
ً الٗغبي –خُىما ٧ وامل٣ضاص( بمكاع٦تهم بترقُذ ألاؾماء مً الٗغا١ والَى

ت مً  ُّ ت التي ٢ضمذ بَغوخاتها إلابضاٖ ُّ  مً الجؼء الشاوي للخامـ إلهخ٣اء الىماطج الٗغب
ً
خاولذ حاَضا

ت ٢ؿم ٦بحر مجهم مً زال٫ املاجمغ  ت ملٗٞغ ُّ اعاحي ملٗٓم الٗىانم مٗٓم ألا٢ُاع الٗغب اث الش٣اُٞت بٍؼ

ت ُّ  . الٗغب

 األديب والباحح 

 العراق(صباح حمسن كاظم. )
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غ جها مً ألاصًباث الٗغبُاث  ٦ظل٪ الؿهم ألاٞو باإلزخُاع ٖلى "املخمضًً" باإلزخُاع الض٤ُ٢ ملً ٌٗغٞو

 
ً
ىه ؤو زاعج ؤؾىاٍع بمهجٍغ ، و٢ض َغخذ ٨ٞغة ؾىاء مً ألاعصن ؤو مً ألاق٣اء الٗغب مً ٧ان صازل َو

غاُٞا الكاملت ٢بل ؤٖىام ٖلى إلازىة ؤن ً ٣ام ماجمغ ٖغبي ز٣افي بٗمان ًجم٘ ألال٠..بن َظٍ الببلٚى

ت لها مُُٗاتها إلاؾتراجُجُت لخٍٗغ٠ حمُ٘ املبضٖحن ِلُيخٟ٘ َالب املاحؿخحر  ُّ وإلاوؿ٩لىبُضًا الٗغب

م ال٨ٟغّي والٟجّي  اث ًٖ املبضٖحن مً زال٫ وكغ هخاحهم ومىجَؼ والض٦خىعاٍ بالبدث ًٖ مىيٖى

لش٣افّي ٦ظل٪ الخٍٗغ٠ باملبضٕ الٗغبي ل٩ل ؤ٢ُاع ؤمخىا التي حٗلذ الخضوص م٣ٟلت بحن إلازىة والى٣ضّي وا

ل ؾخسلض مً ٢ام بهظا الٟٗل  ُّ  ..لٗمغي ّ َظا الجهض الجم
ً
ت ؤل٨تروهُا ت بيكغ جل٪ املىؾٖى ُّ الٗغب

ت للىحىص  3الخًاعي ٫ ،الٍعب ؾىىاث مخخالُت بالٗمل لُل جهاع مً ؤحل بزغاج نٟداث جل٪ املىؾٖى

حٍر جًاٝ  ىا٥ باإلم٩ان باملؿخ٣بل بٗض ٣ٖض ٚو الًىحض ؤي ٖمل بخ٩امل جام ٢ض ًدهل الؿهى َىا َو

َىا٥ ؤحؼاء ٢اصمت لكمى٫ ألاحُا٫ الالخ٣ت ومً ٞاث ط٦ٍغ .. جدُت م٘ الىعص والىص ملً ؤقٝغ وؾاَم 

ً ال ت الَى  . ٗغبي آٞا١ خغةبهظا الٗمل الىاجر ..مباع٥ مً ال٣لب لجمُ٘ املبضٖحن ألال٠ بمىؾٖى

 ،٦خبذ  20نباح مدؿً ٧اْم : ماعر وها٢ض ٖغبي نضع لي -ص
ً
 ملبضٖحن مً الٗغا١  ٦66خابا

ً
م٣ضمت

ً الٗغبي ، قاع٦ذ ب  بالى٣ض صازل وزاعج الٗغا١ 75والَى
ً
 . ٦خابا
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 دمحم علي قمـ الضًًالكاعغ:  -1

 لبىان

 

ش ب. بلجىى بِذ ًاخىن / ا 15/10/1942الىالصة. قاٖغ لبىاوي حاػة في الخ٣ى١ وص٦خىعاٍ في الخاٍع

ًٖى قٝغ في عابُت  \ًٖى اجداص ال٨خاب الٗغب \ًٖى اجداص ال٨خاب اللبىاهُحن\(لجامٗت اللبىاهُتا)

 .عصهُحنال٨خاب ألا 

ت*  (.) نضعث بُبٗاث مخٗضصة ألاعماٌ الكعٍغ

 1979هاصً٪ ًا مل٩ي وخبُبي ؤ \1977خالم املل٪ املخلٕى ُٚم ل \1975لى خبِبتي اؾُا ب٢هاثض مهغبت 

محرا٫ ؤ \1989ن ًيخهي ؤن للغ٢و آما ؤ \1984َُىع الى الكمـ املغة  \1981الكى٦ت البىٟسجُت 

اث \2002ممال٪ ٖالُت  \1999مىاػ٫ الجرص  \1992الُُىع   2006الُٛىم التي في الًىاحي  \2005قحراٍػ

ذ  \2012زًغ الُحر ًىام ٖلى الصجغ ألا  \2009الُإؽ مً الىعصة  ٦غسخي ٖلى  \2013الىاػلىن ٖلى الٍغ

 2018الؼبض 

ت لٛاًت * ما٫ الكٍٗغ ت بجؼ . ال٣اَغة في 1994نضعث ألٖا ما٫ الكٍٗغ نضعث ٢هاثض * \2009ًً ؤألٖا

ت( ال٣اَغة \2010) الجؼاثغ(  .ؾُا"آمسخاعة بٗىىان " خضاث٤   2011هجىم في املجغة ) مسخاعاث قٍٗغ

 (2015ع٢ت ) بمىاؾبت حاثؼة الكاع٢ت للكٗغ الٗغبي ؾُىح ٚاصعث ؾا٦ىحها بِذ الكٗغ الكا

محرا٫ الُُىع.... مىاػ٫ الجرص ًٖ الهُئت الٗامت ل٣هىع ؤالكى٦ت البىٟسجُت..  عماٌ مسخاعة :أزالزت *

 2021ٖمان  .للهبابت للبلبل وللمل٩ىث \2016الش٣اٞت ال٣اَغة 

تألا  ت  :عماٌ الىثًر اح حجٍغ ٣اث لخ٦1987خاب الُىاٝ  \1985ُت نالح الهاصت ؤوعا١ قغ٢إلا  \1981ٍع

زغ ما جغ٦خه البراعي آ \.2016صم ابٌُ ؾذ مداوعاث في الكٗغ  \2009ٚغباء في م٩اجهم \1993الٗؼلت. 

 2020ال٨ك٠ وال٣ُحن وه٣ًُه  \2020
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 :للهغاع*الىخب الهاصعة 

ب لاحخماعي ومىٓمت الُىهِؿ٩ى ؤبجؼ  (ٚىىا ٚىىا)-  1983ًً ًٖ مغ٦ؼ الخضٍع

ـ للكٗغ صوعةها٫ حاثؼة *  2010/2011الَٗى

 2015جم ازخُاٍع الصخهُت الٗغبُت امل٨غمت لجاثؼة الكاع٢ت للكٗغ الٗغبي 

ذ( اصب وه٣ض )ال٣اَغة( الخضازت ) بحروث( بِذ  نضعث ملٟاث في قٍٗغ في ٧ل مً مجلت الٗغبي )ال٩ٍى

 (.الكٗغ )اجداص ال٨خاب الٟلؿُُيُحن عام هللا

َغوخت ماحؿخحر وص٦خىعاٍ في مسخل٠ ؤ٦ثر مً زالزحن ؤ٦خب في قٍٗغ ، و ٦خبذ في قٍٗغ ابدار مخٗضصة 

ض َهغانصاب الٗغبُت وألاحىبُت : في لبىان ألا ٧لُاث لا   ٍقٗاع ؤجغحمذ ، و عصن املٛغب الٗغبي الجؼاثغ مضٍع

ت ولاعمىُت والغوماهُت ،ؾباهُتلل  ٣ًُم بحن ، ومسخاعاث مجها للٟغوؿُت ولاملاهُت والٟاعؾُت وإلاهجلحًز

مل مضًغا للخٟخِل في الًمان لاحخماعي، بحروث والجىىب اللبىاوي  ماعؽ الخٗلُم الجامعي ٖو
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ت:  -2 ا أخمض الضباؽالباخشت واللانَّ  ٍع

 ألاعصن

 

ىُت  :الكهاصاث العلمُت* صعحت املاحؿخحر / لاعقٟت لال٨تروهُت :مغ٦ؼ الىزاث٤ صاثغة امل٨خبت الَى

ت مهغ الٗغبُت –صبلىم ٖلم املخٍُى \rayaahmad@yahoo.com  إلاًمُل-عصهُتألا    حمهىٍع

ىؽ م٨خباث وجىز٤ُ مٗلىماث ت : حُض حضا  \اللٛت الٗغبُت : اللٛت ألام :اللٛاث.ب٩الىٍع  اللٛت إلاهجلحًز

ت الخضماث امل٨خبُت  ومغ٦ؼ لاًضإ : الخبراث العلمُت و العملُت* ىُت :  –مضًغ مضًٍغ صاثغة امل٨خبت الَى

ت مغ٦ؼ إلاًضإ -عة الش٣اٞت لاعصهُت وػا ىُت   –مكٞغ عثِؿت ٢ؿم الٟهغؾت ؤزىاء اليكغ  -صاثغة امل٨خبت الَى

ىُت غاُٞا الَى جي  -وإٖضاص البُبُلٚى ىُت  –عثِؿت ٞؿم جىز٤ُ املاجمغاث والىضواث الَى  صاثغة امل٨خبت الَى

  - BEYOND ACCESS INITITIVE - ًٖى باملىٓمت الضولُت -2012ؤمحن ؾغ حمُٗت امل٨خباث ألاعصهُت 

ت مؿا٫ املالُه ؛ عابُت ال٨خاب ألاعصهُحن -واقىًُ  ًٖى بالهُئت الٗامه الجداص . ًٖى َُئت اصاٍع

عثِـ اللجىت لاحخماُٖت والش٣اُٞت في  صمك٤ –ًٖى اجداص ال٨خاب الٗغب  - 2013 -ال٨خاب ألاعصهُحن  

مجا٫ ٖلم امل٨خباث وجىز٤ُ املٗلىماث ٖلى املؿخىي باخشت ومدايغة في   -   حمُٗت امل٨خباث ألاعصهُت

جي والضولي   . الَى

 :أهم ؤلانضاعاث*

ُت فى امل٨خباث ومغا٦ -2- امل٨خباث فى ٖهغ الغ٢مُت .1 ؼ املٗلىماث الٟهغؾت الىنُٟت واملىيٖى

الش٣اٞت  -6-الخ٩ىمت لال٨تروهُت -5- امل٨خبت لال٨تروهُت-4- اليكغ لال٨ترووي- .3الخ٣لُضًت واملخىؾبت

ت بىى٥  -9- املغح٘ فى ٖلم امل٨خباث واملٗلىماث -8- زضماث املٗلىماث -7- زهاثهها وم٩ىهاتها مىؾٖى
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ت عواج٘ ال٣هو الٗغبيم - -10ثاملٗلىما الٗى٠ يض  -13بدغ الضٖاء . -12ؽ فى عمًانصعو  -11-ىؾٖى

 .ةؤاملغ 

فاٌ*  :كهو ألَا

ىُت ت ال٣هو الخ٨ُم -  اًت خ٤ املال٠ؾالم حهخ٠ مل٨خب خم - ٞغح جؼوع امل٨خبت الَى حضي  - مجمٖى

ض وحؿيُم  - وشجغاجه خمؼة ًؼوع حمُٗت امل٨خباث  - ٞغح حؿدىجض ب٣ىاث الضٞإ املضوي -ؾاٞغ م٘ ٍػ

ت ٚظاء الغوح  و٢هو ازغي  - حؿلم ألاًاصي - الى٢اًت ؾالمت -  عصهُتألا  غ - مجمٖى  -الىمى٫ الكٍغ

ه صاٖ - .الضحاحت الخمغاء ً - .2017مه ملىاهج وػاعة التربُت والخٗلُم لٗام ؾذ ٢هو مىٖى  - طا٦غة َو

ىت وم٨خبت املضعؾت - معجىن ؾالًم -خ٩ي لي خضوجها- ال٨ظب ٖىا٢به وزُمت -عها فى ُٖاصة الُبِب - ٍػ

الٗم  -٢صخي و٦غة ال٣ضم -ؾبٕى الخحرؤ - هٓاعة بال٫ - ؾلؿت خ٩اًاحي الجمُلت -  َٟا٫احمل ال٣هو لأل 

 (مىه )عواًتآالض٦خىعة  - له٠ املشاليا -  ؾامي الُُب

 :الجىائؼ التى خهلذ عليها*

 2022حاثؼة  مىخضي الجُاص للش٣اٞت والخىمُت ، مؿاب٣خه الضولُت الشاهُت ،اعبض  -1

ت؛ ماؾؿت ٖغاع الٗغبُت لالٖالم ، -2  2018ازخُاع شخهبت ٖغاع الش٣اُٞت الؿىٍى

غ هجاح ٢هتي فى ملخ٣ى ٢هو الىجاح والخدضًاث ا  -3 لتى جىاحه املغاة فى ال٣ُإ الٗام ، وػاعة جٍُى

 2015ال٣ُإ الٗام ،
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م حابغ الظفيري الباخث واإلاترحم:  -3  فُهل هٍغ

ذ  الىٍى

ش املُالص: 1435/ 6/ 26  ذ. مى٣ُت قما٫ ٚغب الهلُبُساث. ٢ُٗت 20/3/1973جاٍع  . 149. قإع 1ال٩ٍى

ض إلال٨ُترووي  https://faisalkareem.com :املى٢٘ الصخصخي  :faisal175@gmail.comالبًر

ترfaisal_1751 :ؾ٩اًب :وؾاثل الخىانل لاحخماعي  faisal175@ :جٍى

 www.facebook.com/faisal.kareem.3 :ِٞؿبى٥

 http://www.youtube.com/user/faisal175 :ًىجُىب

 https://www.linkedin.com/profile/view?id=178283027&trk=spm_pic :لُى٨ضن

 :ألاَضاٝ 

ت بلى الٗغبُت وال٨ٗـ *  الترحمت مً اللٛت إلاهجلحًز

مىح بةهجاػ ؤٖما٫ جغحمت ٦بري حؿاَم باعج٣اء ال٨ٟغ الٗغبي * بت َو  ٚع

ل الضعاسخي  املَا

ذ  ت وآصابها -٧لُت لاصاب  -حامٗت ال٩ٍى  ٢ؿم اللٛت إلاهجلحًز

 1998صٞٗت ٖام  -

 بىٓام الى٣اٍ ألاعبٗت 2.98جسغج بخ٣ضًغ حُض حضا بمٗض٫ ه٣اٍ  -

 الخبراث

ا   مترحم مدتٝر لضي الٗضًض مً قغ٧اث الترحمت ومغا٦َؼ

ذ  | مى٣ُت قغ١ + مترحم ملجلت ماثضحي + مضًغا ملغ٦ؼ ٧ىه٩ىعص  -ٖمل لكغ٦ت ألابغاج للترحمت في ال٩ٍى

غ  للُباٖت والخهٍى

mailto:faisal175@gmail.com
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 ... – 1998بضاًت الخبرة ٖام 

م الظفيري  مً  :الىخب اإلايكىعة بترحمت فُهل هٍغ

اء الخُاة الُىمُت |  "جغحمت ٦خاب "ٖانٟت في ٧ىب قاي: ٞحًز

املالٟت: ص. َُلحن .Storm in a teacup: The Everyday life Physics :ٖىىان ال٨خاب بلٛخه ألانلُت•

 .حكحرؾ٩ي

ت والخغ٧اث الهضامت •  Secret Societies :ب بلٛخه ألانلُتٖىىان ال٨خا"جغحمت ٦خاب "الجمُٗاث الؿٍغ

and Subversive Movementsاملالٟت: هِؿخا َُلحن وبؿتر 

ش ال٣ٗض لاحخماعي |• املال٠: ما٩ًل Social Contract :ٖىىان ال٨خاب بلٛخه ألانلُت" جغحمت ٦خاب "جاٍع

 لِكىٝى

: ألاًام ألازحرة-  The Last Days of :ٖىىان ال٨خاب بلٛخه ألانلُت" جغحمت ٦خاب "آ٫ عوماهٝى

Romanovs املال٠: عوبغث ِولخىن 

ت بلى الٗغبُت وال٨ٗـ صخُذجغحمت الىهىم إلا  : *أهم الىاحباث الىظُفُت* مغاحٗت \هجلحًز

ا إل \ؤعقٟت وججمُ٘ املىاص الىزاث٣ُت *الترحماث وجى٣ُدها لٍٛى جغحمت املىاص املغثُت والؿمُٗت )ًغجى لَا

 (مً َظٍ الترحماث ٖلى ال٣ىاة ؤٖالٍ ملٗاًىت هماطج

 اإلاهاعاث*

 زبرة بالخٗامل م٘ البرمجُاث إلال٨ُتروهُت وؤهٓمت الدكُٛل

ت بلى الٗغبُت  جغحمت ألاٞالم الىزاث٣ُت والضعامُت مً اللٛت إلاهجلحًز

غ املهىعة غ امل٣االث و٦خابت املىايُ٘ والخ٣اٍع  جدٍغ

 جىُٓمبملام ب٣ىاٖض اللٛت الٗغبُت ونُاٚت ألا٩ٞاع بؿالؾت وخؿً 

م الظفيري  ت لفُهل هٍغ  :هماطج مً اإلاىايُع البدشُت واإلالاالث الفىٍغ

 Why the West Rules–For Now   جغحمت م٣ضمت ٦خاب•

 Is America’s Alliance With Turkey Doomed  جغحمت بدث•

ت الٗشماهت ووالصة الكغ١ ألاوؾ• ِ جغحمت زخامُت ٦خاب | ؾالم ما بٗضٍ ؾالم: ؾ٣ٍى لامبراَىٍع

  2009الخضًث )َبٗت 

 جغحمت م٣ضمت ٦خاب الهضوء: ٢ىة لاهُىاثُحن في ٖالم ال ٠٨ً ًٖ الهمذ•
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  1815و 1648ؤوعوبا بحن ٖامي  –جغحمت م٣ضمت ٦خاب | الؿعي هدى املجض  •

م الٟٓحري • سُت للضولت الٗشماهُت. ب٣لم ُٞهل ٦ٍغ  ٞخذ ال٣ؿُىُُيُت وهٓغة جاٍع

ُاهُا. ب٣لم• ش بٍغ م الٟٓحري  مجهغ ٖلى جاٍع  ُٞهل ٦ٍغ

م الٟٓحري •  الههُىهُت والحهىصًت: مٟاع٢ت الكخاث ولاخخال٫. ب٣لم ُٞهل ٦ٍغ

م الٟٓحري 1967الهجىم ٖلى الؿُٟىت لُبرحي •  . ب٣لم ُٞهل ٦ٍغ

م الٟٓحري • ُاهُت جدذ املجهغ. ب٣لم ُٞهل ٦ٍغ  الضبلىماؾُت البًر
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 عبض الحؿين ماهىص -الكاعغ -4

 العغاق

 

ىؽ ٞىىن مؿغخُت _  ٞىـان و ؤصًب _ ى ومسغج اٞالم  -٧اجب ومسغج وها٢ض مؿغحي -ب٩الىٍع ٧اجب ؾِىاٍع

 ٨ًخب ال٣هت .٨ًخب الكٗغ -اٖالمي-عواثُت ٢هحرة

 نضاعاجهئ*

 -بٛضاص–املضعج  \1999 -ُٚىم–اؾخيؿار  –ؤٞىاٍ  \1999 -بٛضاص -اؾخيؿار –ههان في املىهىصعاما  

ت ههىم -حمغاث \2009-صمك٤ –لىن الؿماء \2002-بٛضاص– بِذ في ٖىان الؿماء  \2001 مجمٖى

 2013 -بٛضاص–الجهاع الخاصي ولاعبٗىن   \2010-بٛضاص–٩ٖاػ  \2010 –مؿغخُت مكتر٦ت 

  

 :أهم اإلاؿغخُاث التي هخبها وازغحها

  ًاٚى ناو٘ ألامىاج جإلُٟه وإزغاحه وج٣ضًم ٞغ٢ت مؿغح الغؾالت يمً مهغحان املىهىصعاما

 .ٖغيذ ٖلى مىخضي املؿغح1997ٖام ألاو٫ 

  اًٚب بال َغاوة مً جإلُٟه وإزغاحه وج٣ضًم ٞغ٢ت مؿغح الدؿٗحن يمً مهغحان مىخضي

 .ٖغيذ ٖلى مىخضي املؿغح1997املـ عح الشالث ٖكغ ٖام 

  ٞإؽ مً الالػوعص مً جإلُٟه وإزغاحه وج٣ضًم ٞغ٢ت مؿغح الدؿٗحن يمً مهغحان املىهىصعاما

 غيذ ٖلى مىخضي املؿغح. 1998ٖالشاوي ٖام 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/عغبد-الحسين-ماهود.jpg
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  الىسُل ال ًغج٣ي املضاعج مً جإلُٟه وإزغاحه وج٣ضًم ٞغ٢ت مؿغح الُلُٗت ٖغيذ ٖلى مؿغح

 وألاًام الخالُت 22/2/2001الغقُض في 

  :ازغج أفالمه الغوائُت اللهيرة الخالُت*

مضة  باًَ ال٠٨ \آوي خامض \اللُلت ؤمغ \اهُٟاء \ؤخؼان ال٨غاسخي\ٖضاص ألٖا

تالجىائؼ و *  :الكهاصاث الخلضًٍغ

  ى الغواجي التي ؤ٢امتها صاثغة الؿِىما واملؿغح ٖام الجاثؼة الدصجُُٗت في مؿاب٣ت الؿِىاٍع

ى ُٞلمه ) ٖال٢اث ٖمل 1988  (.ًٖ ؾِىاٍع

  الجاثؼة ألاولى في مؿاب٣ت ًىؾ٠ الٗاوي للىهىم املؿغخُت التي ؤ٢امتها صاثغة الؿِىما

 .(ألاؾّغةًٖ مؿغخُخه )ممل٨ت 1996واملؿغح ٖام 

 الشالث ٖكغ ًٖ بزغاحه  حاثؼة ؤًٞل مسغج مؿغحي في مهغحان مىخضي املؿغح

وحاثؼة ؤخؿً ممشلت في املهغحان ملمشلخه مُضًا  1997ًٚب بال َغاوة( امل٣ام في الٗام املؿغخُت)

ا في املؿغخُت ؤٖالٍ  .ٞسغالضًً ًٖ صوَع

  (.مل٨ت ألاؾّغةًٖ مؿغخُت ) م 2001حاثؼة الضولت الدصجُُٗت للبضإ لٗام 

  ٕت ازغ للش٣اٞت والٟىىن –حاثؼة ابضا  2017مجمٖى

  ت ازغ للش٣اٞت  –املؿغحي لاو٫  1×2مهغحان  –حاثؼة ؤًٞل مسغج مؿغحي ؤو٫ مجمٖى

 2018الؿماوة  والٟىىن بالخٗاون م٘ صاثغة الؿِىما واملؿغح

 زغاحه في مهغحان حاثؼة الخمشُل ملمشله دمحم الؿُض في مؿغخُت )مؿا٦ً ما٢خت( مً جإلُٟه وا

 2019اًام صًالى املؿغخُت 
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 ؾعض الؿاعضي -الكاعغ وألاصًب -5

 العغاق

 

الم ولاجها٫ في حامٗت بٛضاص\/ الٗغا٠٦٩١١الخىلض  \لاؾم ؾٗض الؿاٖضي* صعؽ اللٛت  \صعؽ لٖا

ت في حامٗت بٛضاص صباء ًٖى لاجداص الٗام لأل  \ًٖى مخمغؽ في ه٣ابت الصخُٟحن الٗغا٢ُحن \لاه٩لحًز

 اٖالمي و٧اجب وقاٖغ وعواجي وها٢ض ؤصبي \والكٗغاء الٗغب

غ في اطاٖت الُٟداء* غ  \مٗض وم٣ضم بغامج اطاُٖت: قٛل مىهب مضًغ جدٍغ قٛل مىهب ؾ٨غجحر جدٍغ

الم\مجلت الُبِب الٗغا٢ُت ضة لٖا ضة الؼمان \مدغع نٟدت قاون حامُٗت في حٍغ  في حٍغ
ً
ماػا٫ ٧اجبا

 في  \املهغي 
ً
ضة الٗغا٢ُت في ؾضويماػا٫ ٧اجبا الم الٗغاقي \حٍغ ضة لٖا  في حٍغ

ً
 ما ػا٫ ٧اجبا

 ٧١٠٢خاثؼ ٖلى املغ٦ؼ الشالث في مؿاب٣ت اجداص لاصباء الضولي ًٖ الى٣ض لاصبي لٗام 

٩ا\مال٠ ٢هو ٢هحرة بٗىىان ُٚىم ال حٗٝغ الٛؼ٫   مال٠ عواًت ؾُاخت في الجخُم، وعواًت اهؼوٍع

مال٠ ٦خاب صعاؾت ه٣ضًت \.الىا٢ُٗت الى٣ضًت في ال٣هت ال٣هحرة مال٠ ٦خاب صعاؾت ه٣ضًت بٗىىان

ت ه٣ضًت باؾم "الخدلُل ولاعج٣اء، مضعؾت الى٣ض \.بٗىىان اهخٟايت الكٗغ الخ٣ُ٣ُت ناخب هٍٓغ

٨ُت/ واقىًُ ت لامٍغ مال٠ ٦خاب الخجضًضًت في الكٗغ \الخجضًضًت" مىز٣ت في ا٧اصًمُت الٗلىم التربٍى

ت، صعاؾت ه٣ضًت ؤصبُت حضًضة، بدث لضًه ٦خب جيخ\.الٗغاقي ً قٍٗغ ٓغ الُب٘ : زمان عواًاث، زالزت صواٍو

ذي، ؾحرة ًىمُت ًٖ الٗمل في الصخاٞت خاثؼ ٖلى املغ٦ؼ الشالث في املؿاب٣ت الضولُت لل٣هت ال٣هحرة \جاٍع

 ٧١٠٢لٗام 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/سعد-الساعدي.jpeg
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 الهماصيئؾماعُل ابدؿام ص.  -الكاعغة  -6

ا  ؾىٍع

 

ت ص. ابدؿاما  –ماؾـ و ًٖى مجلـ ؤمىاء حامٗت ٢اؾُىن  -اؾماُٖل الهماصي لكاٖغة الؿىٍع

ا ما٫ في حامٗت صمك٤– ؾىٍع   (.ًٖى اجداص ال٨خاب الٗغب ) حمُٗت الكٗغ -٢اثم باٖل

ت*   :صمكم \أنضعث املجمىعاث الكعٍغ

زغ) ) \( 1993ؾٟحرة ٞى١ الٗاصة ) 
ُ
 (2005ب٩امل ًاؾمُجها )\(2002ماؽ لها ) \(1995هي و ؤها و قاون ؤ

خاّؾت الكام \( 2015(وزالشت)2007ب٩امل ًاؾمُجها َبٗت حضًضة )\(2014َبٗت حضًضة مً " ماؽ لها")

. جغ٦ُا ( 2022حاءها َحر الخمام قٗغ لالَٟا٫)\ /جغ٦ُا( 2022والكى١ قإه٪ )\. ٖمان-ألاعصن  (2016)

تها )ب٩امل ًاؾمُجها( ٞترحمذ الى إلاؾباهُت ب٩املها  ؤما مجمٖى

 ذ ٖلحها مازغا حاثؼة ٖبض الغػا١ ٖبض الىاخض ألاولىآزغ حاثؼة خهل-

عثِـ اللجىت الش٣اُٞت في مهغحان جضمغ/الباصًت -( ًٖى اجداص ال٨خاب الصخٟحن الٗغب ) مكاع٥ -

ا.ؾاب٣ا  . ًٖى مىخضي ال٨ٟغ الٗغبي في ّٖمان/ألاعصن -\ : ناخبت نالىن الشالزاء الش٣افي\ؾىٍع

ت في مجلت ؤٖىاب الهاصعة-- ت بٗىىان )جىث قامي لها ػاٍو ضة الكغ١ ال٣ٍُغ  (ًٖ حٍغ

اكع التي قغلتها و ألاوكُت العامت* عي ًٖى مجلـ الكٗب الؿىعي ) :اإلاى البرملان( للضوع الدكَغ

حمُٗت عثِـ \ًٖى لجىت الخىحُه و إلاعقاص\لجىت الكاون الٗغبُت و الخاعحُت ًٖى -مهامها:  \الشامً

ت الهىلىضًت ت ال٨ىضًتًى لجىت اٖ\الهضا٢ت الؿىٍع مكٝغ ٖلى م٨خب الُىعو \لهضا٢ت الؿىٍع

 باخشت ؤ٧اصًمُت في مجاالث املغؤة \( ًٖى في لاجداص البرملاوي الضولي .)لجىت املغؤة -مخىؾُي

سُت)حامٗت هِـ/ٞغوؿا  (.ج٣ُم الكاٖغة في ٢ُغ(.والجىضع:الؿُاؾُت و لاحخماُٖت والخاٍع
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 أخمض ئبغاهُم العالوهت الباخث واإلاترحم: -7

 عصنألا 

م(. ونى٘ ٞهاعؽ ل٨خاب )الىدى الىافي( 1966َـ )1386مً مىالُض الُُبت بمداٞٓت بعبض بالعصن ٖام  - 

ت ٖلم  ، وملا ؤههى صعاؾخه الشاهٍى ً مً ٖمٍغ ى في الٗكٍغ الخد٤ بالٗمل الخ٩ىمي  1984لٗباؽ خؿً َو

 2000بلى ؤن ؤخُل بلى الخ٣اٖض ٖلم 
ً
مل باخشا ٚحر مخٟٙغ في ٖماصة البدث ، لُخٟٙغ للبدث والخإل٠ُ،ٖو

الم( ب٨خاب الٗام  .2021-2019الٗلمي بجامٗت الٗلىم إلاؾالمُت الٗاملُت  اػ ٦خابه )طًل ألٖا مً  2018ٞو

 .٢بل املىٓمت الٗغبُت للش٣اٞت والٗلىم

 

 :هخبه اإلاُبىعت *

الم للؼع٦لي، نضع الجؼء ألاو٫ ٖام - ى ج٨ملت ل٨خاب ألٖا الم )زمؿت مجلضاث( َو ، والشاوي 1998طًل ألٖا

مً  2018. وازخحر ل٩ُىن ال٨خاب التراسي لٗام 2017، والخامـ 2011، والغاب٘ 2006، والشالث 2002

 .٢بل املىٓمت الٗغبُت للش٣اٞت والٗلىم

الم \.2002الخظًُل ولاؾخضعا٥ ٖلى معجم املالٟحن  هٓغاث في ٦خاب \.2003هٓغاث في ٦خاب ألٖا

الم)املؿخضع٥(  غة الٗغبُت وماعزها ووّؿابتهاخمض الج\.2005ألٖا مدمىص  \.2001اؾغ، ماعر الجٍؼ

اق٤ الترار زحر الضًً الؼع٦لي، املاعر \.2001ببغاَُم الؿامغاجي\.2001الُىاحي، ٖالم الٗغبُت ٖو

الم  .2004هانغ الضًً ألاؾض ألاصًب امل٨ٟغ الكاٖغ\.2002ألاصًب الكاٖغ، ناخب ٦خاب ألٖا

اث ٖلي الُىُاوي \.2004ٖمغ ٞغور، في زضمت إلاؾالم ؼ ال٨ؿاء في الدؿاوي \.1994ٞهاعؽ ط٦ٍغ جٍُغ

ت بحن الغحا٫ 2004بحن ؤؾماء الغحا٫ واليؿاء الم املدؿاٍو ، زم ؾّمُخه في َبٗت الخ٣ت)معجم ألٖا

ا وخغ٦ُا\.2011واليؿاء( مأ٫ م٨خباث ٖلماء اململ٨ت الٗغبُت \.2009معجم املٗا٢حن ؾمُٗا وبهٍغ

 .2011في ال٨خاب وؤخىاله\.2011ب املٗانغون ومأ٫ م٨خباتهمالٗلماء الٗغ \.2010الؿٗىصًت
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الم الم، لخحرالضًً الؼع٦لي، مغاحٗاث وجصخُداث\.2013جىقُذ ٦خاب ألٖا زحر الضًً \.2015ألٖا

غاُٞا، نىع ووزاث٤، وبٌٗ ما لم ًيكغ مً \.2012الؼع٦لي، صعاؾت وجىز٤ُ زحرالضًً الؼع٦لي، ببلُٚى

عؾاثلهم بلي، مً عؾاثل الٗلماء وألاصباء بلى ؤخمض \.2013لماتهممعجم نىع الكٗغاء ب٩\.٦2014خبه

 .2015إلازىة املبضٖىن الشالزت\.2014املىجض الهاصي بلى ؤٖالم الٗغب واملؿلمحن\.2013الٗالوهت

غاُٞا الم، لخحرالضًً الؼع٦لي، مداوالث في الى٣ض \.2015خؿً ٖبضهللا ال٣غشخي، صعاؾاث وببُلُٚى ألٖا

 ؤػواج حمٗهم الٗلم وألاصب وال٨ٟغالؼوحان الٗاملان، \.2018الهىع واؾخضعا٥ الخٍُى و 

٠ )مً \.2015جى٢ُٗاث املالٟحن واملخ٣٣حن بم٨خبت هانغالضًً )ألاؾض(\.2018وإلابضإ ؤو٫ مئت مْى

ش ألاعصن( باالقترا٥ م٘ الض٦خىع بخؿان طهىن  ؤو٫ مئت مٗلم، \.2015ؾلؿلت ألاواثل في جاٍع

 .2021ؤو٫ مئت ؤ٧اصًمي\.2018ؤو٫ مئت ممغى\.2016ُض، باالقترا٥ؤو٫ مئت قه\.2016باالقترا٥

الم اث في ٦خاب ألٖا اجه. م٣االث ب٣ل٪ \.2019هٟاجـ املخَُى ال٣غوي، قاٖغ الٗغوبت، ؾحرجه في ط٦ٍغ

ُتر. حم٘ ومغاحٗت وج٣ضًم ٞهاعؽ قىاَض ٦خاب \.2019قٗغاء ًغؾمىن و٢هاثض جخ٩لم\.2019ؤ٦غم ٖػ

م في لٛت الىهاعي الٗغبؤزغ ال٣\.2020الىدى الىافي آباء وبىاتهم في ٖالم الش٣اٞت \.2021غآن ال٨ٍغ

الم الٗغب في الٗهغ الخضًث.\.2020والٗلم  املئت في جغاحم مً بلٜ املئت، مً ألٖا
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غ قمـ -الباخث واإلافىغ -8  زالض خٍى

 العغاق

ت/ حي الجامٗت _ .م1981الخىلض:  _  .الٗىىان: طي ٢اع/ الىانٍغ

املاحؿخحر ٧لُت لاصاب  .م2004 -2003اللِؿاوـ ٧لُت لاصاب حامٗت ال٣اصؾُت،  :خدهُل الضعاسخيال _

خانل ٖلى ل٣ب ؤؾخاط مؿاٖض  .م2013الض٦خىعاٍ ٧لُت لاصاب حامٗت بٛضاص  .م2008حامٗت ال٣اصؾُت 

٣ابت ًٖى ه .ممشل حمُٗت اللؿاهُحن الٗغا٢ُحن في حامٗت طي ٢اع.14/5/2017في ٖلىم اللؿاهُاث 

ض لال٨ترووي  _.لا٧اصًمُحن الٗغا٢ُحن   :dkalshamssh@yahoo.comالبًر

  :)هماطج(البدىر امليكىعة  _ 

ه. ميكىع في مجلت اوعو٥ ٧لُت التربُت حامٗت املشجى.. - ت في ٦خاب ؾِبٍى  . م2011ال٨ٟاًت اللٍٛى

الخٟؿحر ال٣غآوي مىت املىان اهمىطحا ميكىع في مجلت املهباح في الٗخبت الخؿُيُت  الضاللت لاخخمالُت في-

 .م2012امل٣ضؾت، 

لىم لاوؿاهُاث، ٧لُت لاماعاث - املؿاثل الخالُٞت لضي املبرص في ٦خابه امل٣خًب، مجلت الٟىىن ولاصب ٖو

ت، الٗضص   .2018، 31للٗلىم التربٍى

ت- بًًاح لجمالُت إلا٣ًإ ميكىع في مجلت املهباح في الٗخبت الخؿُيُت  البيُت امل٣ُُٗت في ؾىعة ال٣اٖع

 .م2014امل٣ضؾت، 

الٗال٢ت بحن الخضاولُت والخضَعـ مؿعى لخبجي جضاولُت حٗلُمُت ميكىع في مجلت اصاب طي ٢اع/ الٗغا١، -

 .م2012

 :الىخب اإلاإلفت _

mailto:dkalshamssh@yahoo.com
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اث في املجخم٘ الٗغاقي املٗانغ. ٖمان لاعصن -  .م2020، 1، ٍمجخمُٗاث ملخْى

 .م2020، 1قٗاعاث الخُٛحر الشاثغة صعاؾت في جدلُل الخُاب. ٖمان لاعصن ، ٍ-

 .م2020، 1جضاولُت الىثر الهىفي. املغ٦ؼ ال٨خاب ألا٧اصًمي، ٖمان لاعصن ، ٍ-

 .م2020، 1الىثر الهىفي في يىء الى٣ض الش٣افي. ٖمان لاعصن ، ٍ-

 .م2020، 1عصن ، ٍصعاؾاث ه٣ضًت في الكٗغ والىثر، ٖمان لا -

 .م2020، 1الىثر الهىفي صعاؾت في لؿاهُاث الىو. ٖمان لاعصن ، ٍ-

 .م2020، 1البدث الضاللي في جٟؿحر نضع املخإلهحن الكحراػي. ٖمان لاعصن ، ٍ-

 .م2021اللؿاهُاث الخاؾىبُت جىٓحرا وجُب٣ُا ، ٖمان لاعصن، -

 .م2021، 1اللؿاهُاث البُيبت، ٍ-

 .م2020، 1اولُت ، ٖمان لاعصن ، ٍمهاص في الخض-

ت، لاعصن، ٍ- ٟي لهىاٖت بٌٗ وؾاثل املهاعاث الخٗبحًر ت سجل حٍٗغ  .م2021، 1املهاعاث اللٍٛى

 .م2020الخُاب الشاثغ لؿاهُا وه٣ضًا ، الٗغا١ -

 .م2020، 1حٗلُل املهُلر الىدىي صعاؾت في احغاءاث الدؿمُت، ٍ-

 :املىانب امل٣لضة واللجان*

عثِـ ٢ؿم ٖلىم ال٣غان في ٧لُت لاصاب حامٗت طي ٢اع مً  .ة لاعقاص التربىي في ٧لُت لاصابمضًغ وخض

ؿُت في ٧لُت لاصاب / حامٗت طي ٢اع/ ٢ؿم اللٛت  .م2019/ 12/ 20الى  14/1/2017 ًٖى الهُئت الخضَع

 الٗغبُت.
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 ضفاًؼة ؾعُ -الكاعغة -9

 الؿعىصًت

 قاٖغة. ؾٗىصًت - ٠٦٢١مىلىصة. 

 *ؤلانضاعاث:

بت ) -  (صمك٧١١١٤وكُض الٚغ

 ( بحروث٧١١٩هه٠ جٟاخت )  -

ذ ) -  ( صمك٧١١٩٤ٚضاثغ فى مهب الٍغ

 مك٤( ص٧١١٢ناو٘ الىعصة ) -

 صمك٤( ٢٧١١٦بل الٛغوب ) -

 حروث ب (٧١٠٠امغؤة مجهىلت ) -

 ( ٧١٠٢جغ٦ذ زلٟي ٢بُلت ) -

 (٧١٠٦مبضٖاث الخٝغ وؿاء وؤؾماء ) -

 (٧١٠٦ب الٗغبي ) هجىم في ؾماء ألاص -

 (.2021) الٗك٤ ألازحر -
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 خؿين علي عىفي البابليالكاعغ:  -10

 العغاق

ألا٧اصًمُت الضولُت -عثِـ ٢ؿم إلاقغاٝ ٖلى البدىر والضعاؾاث ألاصبُت. الٗغا١ -بابل1956جىلض

ً املش٣ٟحن الٗغب ت -ماحؿخحر اصاب. لل٨خاب وامل٨ٍٟغ ت في ألا . الجامٗت املؿدىهٍغ صب ص٦خىعاٍ ٞسٍغ

 الهٟت لاصبُت: ها٢ض و قاٖغ.الٗغبي ـ مغ٦ؼ الخٝغ للضعاؾاث ألاصبُت الٗلُا

 -هاثب عثِـ املىٓمت الٗاملُت للبضإ مً ؤحل الؿالم. الجىاَغي  -ًٖىاجداص اصباء و٦خاب الٗغا١.1

 .٣لتخهاثب عثِـ حمُٗت الغواص الش٣اُٞت املؿ .لىضن

 :الانضاعاث*

مىصي  .حـ.صًىان خضًث الُاؾمحن \.ان ٢الثض الغزاء، في خبا٫ هبي وألاولُاءب.صًى \.ؤ.صًىان ؤؾُل..قٖٗغ

ػ.لالُت الى٣ضًت في جضاو٫ الىهىم  \.و.صًىان ؤٚىُاحي \.َـ.صًىان ألالُٟت البابلُت \.ص.صًىان ؤل٣هُضة

٣ي ٖهغهت ا .ألاصبُت اءٖبضالغػا١ ،خـ. جدذ الُب٘ )الٟٗل املُخاٞحًز  .(همىطحاؤلغواًت...عواًاث ٞو

 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/06/حسن-البابلي.jpeg
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 زالض دمحم عبضالغني الياجب والباخث ألاصًب: ص.-11

 مهغ

ت بل٣ـ جابٗت ملغ٦ؼ ٢لُىب بمداٞٓت ال٣لُىبُت ،  1970ًىاًغ  31ولض الض٦خىع زالض ٖبض الٛجي في  .. في ٢ٍغ

ٖمل ألاؾخاط الض٦خىع زالض ٖبض الٛجى مىحه جغبُت هٟؿُت، وؤزهاجي هٟسخي جغبُت زانت في ٢ُغ في 

ت للخدلُل الىٟسخي بال٣اَغة  2007-2000الٟترة مً  لان ،  -2014، ًٖى مجلـ بصاعة الجمُٗت املهٍغ

ت  ًى عابُت ألازهاثُحن الىٟؿُحن املهٍغ ت الٗامت  - 1997ٖو لان ، مضًغ مجلت الغواًت الهُئت املهٍغ

ت  2011 - 2010لل٨خاب  ضة الىضاء املهٍغ غ حٍغ  ختى لان ، وهاثب 2011ال٣اَغة ، وماؾـ وعثِـ جدٍغ

كٛل  ت. َو ضة الخُاة املهٍغ ت ، عثِـ ال٣ؿم ألاصبي بجٍغ غ مجلت الخدلُل الىٟسخي املهٍغ عثِـ جدٍغ

ت للخدلُل الىٟسخي  . مازغا ؤمحن ٖام الجمُٗت املهٍغ

٢ؿم  -1992خهل الض٦خىع زالض ٖبض الٛجى ٖلى صعحت اللِؿاوـ في لاصاب بخ٣ضًغ ٖام حُض صوع ماًى 

صعحت صبلىم الخضمت الىٟؿُت ، صعحت الض٦خىعاٍ في لاصاب بخ٣ضًغ  -هاٖلم الىٟـ ٧لُت لاصاب حامٗت بج

  .مغجبت الكٝغ ألاولى حامٗت بجها

  :ؤَم مالٟاجه

الخدلُل  \ 2006ال٣اَغة  .قٗغ .وحى الخجلي \ 2005قٗغ ال٣اَغة  -ٖغوؽ البدغ ال جضزل الجىت

 .الظ٧اء والصخهُت \ ٣2007اَغة ال .اخخُاحاث ويٍٛى ؤؾغ املٗا٢حن \ 2006ال٣اَغة  .الىٟسخي وألاصب

ٟا٫ \ 2008ال٣اَغة  هجُب مدّٟى وؾغصًاجه  \ 2008ال٣اَغة  .الضالالث الىٟؿُت لخُىع عؾىم ألَا

ً( ال٣اَغة  \ 2011 .العجاثبُت ،  2012هجُب مدّٟى مً الجمالُت بلى هىبل )باالقترا٥ م٘ آزٍغ

ت الجيؿُت \ 2014ايُغاب الصخهُت "صعاؾاث في الغواًت الٗغبُت" ٖمان   2014ٖمان  .ايُغاب الهٍى

ً"  \ 2014ٖمان  .ٖلم الىٟـ ومك٨الجىا الىٟؿُت ل "مً ؤٖالم ٖلم الىٟـ املٗانٍغ ٖؼث الٍُى

 .هجُب مدّٟى بحن ألاؾُىعة والخدلُل الىٟسخي \ 2015ٖمان  .ؾ٩ُىلىحُت ألالىان \ 2013ال٣اَغة 

ايُغاباث  \ 2016 .ري في التربُت الخانتال٣ًاًا ال٨ب \ 2016م٣ضمت في ايُغاباث الخىانل \ 2016

https://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2022/03/خالد-محمد-عبد-الغني.jpeg
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ال٢تها بالصخهُت ٟا٫  \ 2016 .الخدلُل الىٟسخي و٢ًاًا الٗهغ \ 2016.الىىم ٖو ؾ٩ُىلىحُت عؾىم ألَا

اب في ٖاملىا املٗانغ \ 2017ٖمان  .الٗاصًحن والٟئاث الخانت  \ 2017ٖمان  .ؾ٩ُىلىحُت الٗى٠ وإلاَع

ٖبض الؿخاع ببغاَُم "مً  \ 2017ٖمان  .مٗانغة في ٖلم الىٟـ اججاَاث \ 2017ال٣اَغة  .في ؤصب الدج

يُت بدغي بلى ؤن  ت في الغواًت \ 2019ال٣اَغة  .عبىع مِكُجانؤالٍؼ   \2018ال٣اَغة  .الصخهُت املخىٍع

مسخاعاث مً الخدلُل الىٟسخي وألاصب \ 2019ٖبض الؿخاع ببغاَُم "الخُاب ولاًضولىحُا" ال٣اَغة 

الضالالث الىٟؿُت لخُىع  \ 2018ٖمان  .في التربُت الخانت مك٨الث وخلى٫  \ 2019ال٣اَغة  .الٗالمي

ٟا٫ واملغا٣َحن ٍ زاهُت ٖمان  .الظاث واملىيٕى في الش٣اٞت الٗغبُت املٗانغة \ 2019ٖمان  .عؾىم ألَا

 \ 2018 ال٣اَغة .املخخاعاث مً ال٨ٟغ إلاؾالمي \ 2019الٗالم الغواجي لـ ٖلى لٟخت ؾُٗض. ٖمان  \ 2019

ت "ؾلؿلت الضعاؾاث الٗغبُت في ٖلم  \ 2018ال٣اَغة  .ؤٖالم ٖىض ال٣مت "خىاعاث ومىا٢كاث" مىؾٖى

٢ضعي خٟجي الٗالم  \2020ٖمان  .مجلضان .ٖلم الىٟـ الش٣افي\ 2020ٖمان .الىٟـ" زمـ مجلضاث

 \2020 ال٣اَغة.خؿحن ٖبض ال٣اصع وجضاُٖاث خى٫ الصخبت \2020ال٣اَغة  .والؿُاسخي وإلاوؿان

 .الصخهُت الخاثغة بحن لايُغاب الىٟسخي والؿىاء \2021ٖمان  .ًٞاءاث الى٣ض الىٟسخي لألصب

. لىضن  \2021ال٣اَغة  ش والىا٢٘ والغمؼ ٢غاءة في ؤٖما٫ هجُب مدّٟى  2021زالزُت الخاٍع

 :مً انضاعاجه*

 ،«الخدلُل الىٟسخي وألاصب»

  ،«الظ٧اء والصخهُت»و

ٟا٫الضالالث الىٟؿُت لخُىُّ »و  ،«ع عؾىم ألَا

 هجُب مدّٟى وؾغصًاجه العجاثبُت»و
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 دمحم ؾمدان  -الكاعغ  -12

 ألاعصن

في   وصخٟي، خُث ؤن له املئاث مً الضعاؾاث ولابدار وامل٣االث امليكىعة،  و٧اجب  قاٖغ وها٢ض وماعر

ىهُت، الخباالياٞت الى الٗكغاث مً الل٣اءاث لاطاُٖت و   مسخل٠ الصخ٠ واملجالث الٗغبُت، لٍٟؼ

ش ـ اجداص املاعزحن الٗغب بٛضاصـ  واملكاع٧اث الٟاٖلت ٞحها.والىضواث واملخايغاث،   2002ص٦خىعاة في الخاٍع

ت مً حامٗت املىاَب الٗاملُت \ لى لالٖالم  \2015ص٦خىعاة ٞسٍغ ت مً املجلـ لٖا ص٦خىعاة ٞسٍغ

 \.ألاعصن -ٖمان  -1989 -عصهُت الجامٗت لا -  مخُلباث املاحؿخحر في لاصاب \2016الٟلؿُُجي 

ىؽ في لاصاب  مكٝغ وم٣ضم بغهامج اوعا١ ٞلؿُُيُت .ألاعصن -ٖمان  - 1973  -الجامٗت لاعصهُت  -ب٩الىٍع

ٝ وم٣ضم بغهامج ٞلؿُحن في ال٣لب / ٢ىاة هىعمُىا مكغ \  2015/ ٢ىاة بغاًم الًٟاثُتلاعصهُت 

عثِـ لجىت الكٗغ  1987ُت وز٣اُٞت / لاطاٖت لاعصهُتمٗض بغامج اطاُٖت اصب\2012االًٟاثُت لاعصهُت 

 .1984في مهغحان حغف 

 لاعصهُحن  ًٖى عابُت ال٨خاب.ًٖى اجداص املاعزحن الٗغب.ًٖى اجداص ال٨خاب الٗغب

تؤلانضاعاث *  :الكعٍغ

خان ٖلى وجغ م٣ُٕى  -      بجضًتؤ\.1979اهذ او املىث  \.1972اهاقُض الٟاعؽ ال٨ىٗاوي \.1972مٗؼٞو

٤  \.2003  بضجانألا  \.2002   ٢اهُمؤ \.1985الٗك٤ والجىىن  ً  \2017عصهُاث ؤ\2012ؤٞاٍو زالزت صواٍو

ت ت مسَُى  قٍٗغ

 :الىلضًت*ؤلانضاصث   

صب ياءاث ه٣ضًت في ألا ب\2003ًٞ الكٗغ بحن املاَُت والٛاثُت \.1984عصوي املٗانغ صب ألا م٣االث في ألا 

 2012عصوي والٗغبي والٗالمي ألا 
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 خمُض علبي -ألاصًب والفىان -13

 الُمً

ماؾـ وعثِـ  \مسغج ؾِىماجي، ٢ام وها٢ض، حهىي الكٗغ والًٟ الدك٨ُلي \ًمجي / م٣ُم بٟغوؿا

باخث بمغ٦ؼ البدىر إلاوؿاهُت بجامٗت ٧ىن الٟغوؿُت مىظ  \املىخضي الٗغبي ألاوعوبي للؿِىما واملؿغح

2002 

 2019ـ  1998 كهيرة بين زغج زماهُت أفالمأأهخج و *

ًٖ ٢هُضة مداولت لل٨خابت بضم الخىاعج للكاٖغ الُمجي  1998ُٞلم مداولت لل٨خابت بضم امل٣الر  -

ؼ امل٣الر  ص.ٖبضالٍٗؼ

 ًٖ ٢هُضة خُاة حامضة للكاٖغ الٗغاقي ؾٗضي ًىؾ٠ 2005ُٞلم خُاة حامضة  -

ؼ البابُحن ًٖ ٢هُضة الغجاج املبهىع للكاٖغ2006ُٞلم الغجاج املبهىع  - تي ٖبضالٍٗؼ  ال٩ٍى

بت  -يمً وعقت ٦ُىى الضولُت Vision2017 ُٞلم -  nvisible ُٞلم -Silence ُٞلم -2017ُٞلم ٚع

ب   2019ُٞلم ٍٚغ

لت ٍى اث لٞالم ٢هحرة َو َى ٦خب ٖضصا مً الىهىم املؿغخُت وكغث بل٨ُتروهُا  \٦خب ٖضصا مً ؾِىاٍع

غة بٗضة مىهاث مجاها وؤَمها  مخٞى

ا ٧اثىاث ؤزغي"، ؤَٟا٫ الكمـ"، "ال شخيء ًدضر َىا" و زمـ مؿغ *  خُاث "الغن٠ُ"، ٞىخاٍػ

 "ٞخاُٞذ ػع٢اء" هٟظث بًٗها ٖلى املؿغح

خان ٢هانِخان وكغث بل٨ُتروهُا "٧اعمً" و"مدُت مضًىت ٧ىن *  ٦خب بل٨ُتروهُت  7له * "مجمٖى

 ؾِىماثُت

  :ليكغ ؤلالىترووي*نضع له با

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/06/حميد-عقبي.jpg
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الؿِىما: »٦خاب  \خاب الؿِىما ال٨ٟغة وال٦ًٟ\ .“″الؿِىما والىا٢٘”اب٦خ\ .”الؿِىما وإلاوؿان“٦خاب 

ت ”٦خاب \ى٦خاب مداولت لٟهم الؿِىاٍع \« ال٨ٟغة والًٟ الؿِىما الٗغبُت..مداوالث البدث ًٖ الهٍى

٦خاب "املكهض ألاصبى  \ .٦خاب املهمكىن والًىاحي في الؿِىما الٟغوؿُت، نضع وع٢ُا  \”وألاؾلىب

ؤيىاء “٦خاب  \٦خاب ؤصبى املكهض ألاصبى الجؼاثغي .. م٣اعباث ومىاحهاث ؾازىت \ٗض الخُٛحر"الٗغاقى ما ب

ىُت مً املٛغب الٗغبي \”ٖلى املكهض ألاصبى املٛغبى  "٦خاب "خىاعاث ؤصبُت ٞو

غ ؤًًا بل٨ُتروهُا  ٦خاب باللٛت الٟغوؿُت نضع وع٢ُا ومخٞى

Le cinema de poesie : une quete du sacre/ Hamid OQAB 

 الفً الدكىُلي:

ل  مٗاعى حك٨ُلُت بمضًىت ٧ىن الىىعماهضي وباَعـ وله ؤ٦ثر  4وؤ٢ام  2020بضاث ججغبخه مً قهغ ؤبٍغ

لىخت وؾدىٓم ٖضة مٗاعى جم إلاجٟا١ ٖلحها في َظا الٗام، وكغث بٌٗ امل٣االث خى٫ ججغبخه  200مً 

ت الؿابٗت ملخغحه املبضٕ الٟىان الدك٨ُلُت واؾخًاٞه بغهامج عهامج حالحري خى٫ الٗالم وال٣ى اة املهٍغ

ضصا مً ال٣ىاواث الٗغبُت  . اؾماُٖل ب٨غ ٖو

ضصا مً  ججضون ٖضة خىاعاث وم٣ابالث اطاُٖت مٗه ٖبر عاصًى مىهذ ٧اعلى الضولي وعاصًى نىث الٗغب ٖو

 الصخ٠

ا ح 1998له مئاث امل٣االث بٗضص مً الصخ٠ واملىا٢٘ مىظ  مٗذ ووكغ ؤ٦ثر مً زمؿحن هها قٍٗغ

تي ههاع الىهاع ماهُت للمسغج ال٩ٍى  .بًٗها وجم مٗالجتها مؿغخُت جدذ ؤؾم مؿغخُت صٚو

ماثُت  مؿغخُت صٚو
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 فىػي الخُبا -أصًب وباخث -14

 ألاعصن

الم و  ش و ال٨ٟغ و ألاصب و الى٣ض و ألٖا ؤصًب و باخث و ها٢ض له الٗضًض مً املالٟاث و الضعاؾاث في الخاٍع

ض ًٖ ؾبٗت وزالزحن ٦خاب ، ولض في مضًىت الُُٟلت ٖامالؿحر  ىؽ في اللٛت الٗغبُت و  .1963جٍؼ ب٩الىٍع

ص٦خىعاٍ مً حامٗت  ماحؿخحر صعاؾاث ٖلُا في اللٛت الٗغبُت/ه٣ض، ،1986بُت / الجامٗت ألاعصهُت ٖام التر 

٨ُت غص ألامٍغ ت مً ؤ٦ثر مً حامٗت و حهت ٖلمُت وابضاُٖت – َاٞع ى عابُت ال٨خاب ًٖ.ص٦خىعاة ٞسٍغ

ٞاػ بجاثؼة اًٞل اصاعي و مكٝغ في حاثؼة جدضي ال٣غاءة الٗغبي  \ًٖى عابُت ألاصب الخضًث \ألاعصهُحن

 .ولىفي صوعتها ألا  2016اململ٨ت لٗام  ٖلى مؿخىي 

 :نضع للمإلف*

 . 41ط -1985 –اإلنسان والتارٌخ  -الطفٌله 

 . 1986 -حٌاته وشعره  -ابراهٌم المبٌضٌن 

 . 1989-جمع وتمدٌم ودراسة  -نجاشً الحارثً شعر ال

 2ط -1989حٌاته وآثاره  -دمحم المحٌسن 

 1992 –شعر ابن جبٌر ) تحمٌك( 

 1993 –حٌاته وآثاره  -دمحم الشرٌمً 

 1994 –ضٌف هللا الحمود  -جمع وتمدٌم مائة مشكلة 

 1996 –حٌاته وشعره  -ضٌف هللا الحمود 

 1997 –ة فً أدب تٌسٌر سبول غٌر المنشور دراس -أمواج على األثٌر 

 1998 -) مؤلف مشترن ( –دلٌل الرحالت المدرسٌة 

 1998 –دراسات فً األدب العربً الحدٌث  -أدباء عرب 

 1999 –منشوات أمانة عمان الكبرى  -شهداء النهضة العربٌة 

 2222 –حٌاته وآثاره  -المهاجر الثائر دمحم المحٌسن 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/06/فوزي-الخطبا.jpg
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 2222 –حٌاته وموالفه  -ً عضو المجلس التشرٌعً األول شمس الدٌن سام

 .2226 -دلٌل الرحالت المدرسٌة  -تارٌخ األردن تارٌخ وحضارة 

 2229 –أٌوب علٌه السالم ٌعود من عفرا 

 2228حٌاة األنبٌاء فً األردن مؤلف مشترن 

 تربٌة الشباب فً اإلسالم ، مؤلف مشترن

 2223تمدٌممسرحٌة فتح االندلس ، دراسة و

صفحات من تارٌخ االردن الحدٌث ، حسٌن الطراونة رئٌس المؤتمرات الوطنٌة وعضو مجالس التشرٌع االردنً 

2229 

 الداعٌة اإلسالمً أحمد الدباغ

 سورة ٌوسف افاق وظاللها وإعرابها

 (. موسوعة الجنوب ) الجنوب اإلنسان والتارٌخ

 (.وحضارةدلٌل الرحالت المدرسٌة ) األردن تارٌخ 

 دلٌل تفعٌل ومتابعة المجالس والبرلمانات الطالبٌة 

 مأسسة البرلمان المدرسً 

 تحلٌل وضع مجالس الطلبة ومجالس اآلباء والمعلمٌن فً المدارس االردنٌة 

 ًالمائ  دلٌل النشاط

مصباح  \را وإنسانا سعٌد ٌعموب شاع \ ." الفضاء األزرق فً الرواٌة العربٌة " رواٌة أنثى افتراضٌة نموذجا

مع صاحبة إكلٌل  \زٌاد لاسم روائٌا )باالشتران( \عبد السالم الدمحمي "لراءة فً شعره" \العابودي حٌاته وشعره
 أدباء عرب.دراسات فً األدب العربً الحدٌث. \نازن شمرة لاصا وروائٌا \الجبل سحر ملص لاصة وروائٌة
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م ألا الكاعغة:  -15  خمضهُام عبض الىٍغ

ا  ؾىٍع

 

ا  مً خمو ؾىٍع

جت ٧لُت التربُت مٗلم ن٠ وؤخمل بحاػة في الخ٣ى١ مً حامٗت صمك٤  زٍغ

 ٖملذ في ؾل٪ التربُت والخٗلُم ملضة ؤعب٘ وزالزحن ٖاًما

 ؤ٦خب الكٗغ الٗمىصي، ػ ومىظ ؾيخحن ج٣اٖضث

 :لي صًىاهان مُبىعان*

 طثب الُٗىن( خمو)-

ذ  و)َىاحـ ؤهثى ( ال٩ٍى

 اٖتومسٍُى ٢ُض الُب

 و٢هاثض ٦شحرة جيخٓغ ٞغنت الجم٘ و الُباٖت

 .قاع٦ذ في ال٨شحر مً ألامؿُاث وألانبىخاث واملهغحاهاث املخلُت

 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/هيام-عبد-الكريم.jpg
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ان أخمض كمدُت ص. -الكاعغ واإلاترحم -16  خؿَّ

ا  ؾىٍع

 

Hassan Ahmad Kamhia \ ،ت، خمو ت ٖام  • \م 1968َمىالُض ؾىعٍَّ عاَؾت الشاهٍى هاصة الّضِ
َ
 .م 1986ق

ه •
َ
ب٢امت لالزخهام في الُّبِ الباَجي  •.م 1992اَصة الض٦خىعاٍ في الُب البكغي بجامٗت صمك٤ ٖام ق

بُِب َىاعت م٘ َُئت الهال٫ ألاخمغ الؿٗىصي  .م في مؿدكُٟاث حامٗت صمك٤ 1997-1993مً ٖام 
َ
َ

ي للِهال٫ِ ألاخمغ الؿٗىصي بمى٣ُت املضًىت املىىَّ  .م 2006ختى  2000مً ٖام   َّبِ
عة، ومضًغ مضًغ 

عاؾاث مىظ ٖام  لىم الصخُت )ؤ٦ملؼ( مىظ ٖام  •.م 2006وختى  2002للّضِ ُٗ ب ال ٍغ ْٗ
َ
ي في مغ٦ؼ ح  َّبِ

رِحم 
َ
ُمت

ت املل٪ ٖبض هللا الٗغبُت  .م 2011م خّتى  1999 ًى مجلـ إلاصاعة ٞـي مىؾٖى ُحن ٖو ً الُّبِ ٍع ٦بحر الـمدّغِ

ي، بجامٗت املل٪ ؾٗىص للٗلىم الصّخِ  جي، مىظ ٖام للمدخىي الهّخِ سه  2011ُت بالخغؽ الَى ى جاٍع م وختَّ

ت الٗاملُت مىظ ٖام (. )الٗمل الخالي مت الصخَّ
َّ
ي في مىٓ ع َّبِ ًى   2014م وخّتى  1997مترحم ومدّغِ م، ٖو

ت  ُت الخابٗت للم٨خب إلا٢لُمي لكغ١ املخىؾِ في مىٓمت الصخَّ ب الٗلىم الصّخِ ـ في قب٨ِت حٍٗغ ماّؾِ

ت؛ و٦خاب حضًض ًٖ ِبْنض •.الٗاملُت َُّ ا، بًٗها ها٫ حىاثَؼ ٖغب ًٟ  وجإلُ
ً
ُت، جغحمت ضص  مً ال٨خب الُّبِ

َٖ اُع 

ُت  "الترحمت بٗىىان "مٗالم في الترحمت الُّبِ

ت* ُّ ا وألاصب
ً
 وجألُف

ً
ُت جغحمت ى خُىه ؤ٦ثر مً ِحْؿٗحن ٦خاًبا، أْنضع عضًصا مً الىخب الُّبِّ ذ ختَّ

َ
، و٢ض َبلٛ

 َٖ م الٗلمي ٖـً ٦خاب َاعبغ م٘ الخهى٫ ٖلى َحىاثؼ  ذ للخ٣ضُّ ؿت ال٩ٍى ت مكتر٦ت، مشل حاثؼة ماؾَّ َُّ  -غب

ت ٧إًٞل ٦خاب مترحم ٞـي الٗلىم لؿىت  ـً ٦خاب ألاؾـ البازىلىحُت  2000ال٨ُمُاء الخُىٍَّ م، ٖو

َـى  2011لألمغاى ؾـىت  ت والـمغى»م. وآزـغ ٦خـاب نـضع لـه ٞـي الـمجا٫ الُّبي  « صوع الى٢ذ ٞـي الصخَّ

ٟت 2021ٖـً صاع إلاعقـاص بدمو، 
َّ
 (:م. ومـً بٌٗ جل٪ ال٨خب )مترحمت ؤو مال

غة ) - ُت الـمِؿَّ ت الُّبِ  .م 1997-1995ؤحؼاء(، صمك٤،  4الـمىؾٖى

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/حسن-قمحية.jpeg
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ت ) - َُّ ىلىحُا الـمغي ُت والٟحًز ىلىحُا الُّبِ  .م 1998-1997ؤحؼاء( صمك٤،  3الٟحًز

صة )ُحْؼ  -  .م 1997ن(، صمك٤، ءاَّب الٗىاًت الـمكضَّ

 .م 2002ؤَلـ ؤمغاى الجلض، صمك٤،  -

 .م ٦2003خاب ال٣لب، بحروث،  -

اى،  -  .م 2005صلُل الـمؿ٠ٗ )مكتر٥(، الٍغ

اى،  -  .م 2005بغوجى٧ى٫ الٗمل إلاؾٗافي )مكتر٥(، الٍغ

ماع، بحروث،  -  .م 2006زىعة بَالت ألٖا

اث،بحروث،  - َى  .م 2008ؤؾىؤ الؿِىاعٍُ

 .م 2012 معجؼة الجىحن، بحروث، -

 .م 2011ًىم مً الخُاة في حؿم٪،بحروث،  -

ً،بحروث،  -  .م 2013الخمل ٞـي ال٣غن الىاخض والٗكٍغ

 :صعاؾاث فـي ألاصب الـمهجغي   *

غاب 
ُ
غ الـَمْهجغي ُخْؿجي ٚ ِٖ ا

َّ
٣ْضًم وَيْبِ( خمو،  -صًىان الك

َ
هاقُض الَخُاة )ج

َ
 .م 2019ؤ

غاب 
ُ
غ الـَمْهجغي ُخْؿجي ٚ ِٖ ـا

َّ
ه وقـُٗغٍ )صعاؾت( خمو،  -الك

ُ
 .م 2018خُاج

٣ْضًم واؾـِخْضعا٥ وَيْبِ(، خمو، 
َ
ْهغ َؾـْمٗان )ج

َ
غ الـَمْهجغي ه ِٖ ـا

َّ
 .م 2020صًىان الك

ْهغ ؾمٗان
َ
غ الـَمْهجغي ه ِٖ ـا

َّ
خباث الىّو ٞـي صًىان الك  .م 2019خـمو،  \َٖ

ْغ٧ىح 
َ
غ الـَمْهجغي َبْضعي ٞ ِٖ ـا

َّ
٣ْضًم وَح  -صًىان الك

َ
 .م 2020ـْم٘ وَيـْبِ، خـمو، ج

اص  ْضعة َخضَّ
َ
غ الـَمْهجغي ه ِٖ ا

َّ
٣ْضًم واؾِخْضعا٥ وَيْبِ(  -صًىان الك

َ
هاِثض ؤزغي )ج

َ
ٍغ٠ و٢

َ
ْوعا١ الخ

َ
ؤ

 .م 2020خمو، 

٣ْضًم وَحْم٘ وَيْبِ( خـمو، 
َ
ىي ؾـالَمت )ج

ْ
ت َؾـل  .م 2020صًىان الكـاٖغة الـَمْهجغٍَّ

ىي َؾالَمت ألاصًبت والكـاٖغة الـَمْه 
ْ
ت َؾـل  .م 2020خُاُتها وؤصبها، خـمو،  -جغٍَّ

٣ْضًم وَحْم٘ وَيْبِ( خـمو، 
َ
رو الُغابلؿـي )ج

ْ
 .م 2020صًىان الكـاٖغ الـمهجغّي ِبت

٣ْضًم وَحـْم٘ وَيْبِ(، خـمو، 
َ
ا )ج ضٍع

ْ
ه
َ
 .م 2020صًىان الكــاٖغ الـَمْهجغّي َنـْبري ؤ

غ الـَمْهجغي ِمِ ِٖ ا
َّ
غبـي صًىان الك

ْ
٣ْضًم واؾِخْضعا٥ وَيْبِ( خمو،  -كُل َمٛ

َ
ىع )ج

ُ
ْمىاج وُصخ

َ
 .م 2021ؤ
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٣ْضًم وَحْم٘ وَيْبِ( خـمو، 
َ
غ الـَمْهجغي حمُل خلىة )ج ِٖ ـا

َّ
 .م 2021صًىان الك

غ الـَمْهجغي وؿِب ٍٖغًت  ِٖ ا
َّ
٣ْضًم واؾِخْضعا٥ وَيْبِ(،  -صًىان الك

َ
ْعواح الخاثغة و٢هاثض ؤزغي )ج

َ
ألا

 .م 2021خمو، 

غ الـَمْهجغي هبُه ؾالمت  ِٖ ا
َّ
٣ْضًم واؾِخْضعا٥ وَيْبِ( خمو،  -صًىان الك

َ
ْوجاع ال٣لىب و٢هاثض ؤزغي )ج

َ
ؤ

 .م 2021

غ الـَمْهجغي مىسخى الخّضاص،الالط٢ُت،  ِٖ ا
َّ
 .م 2021صًىان الك

غ الـَمْهجغي ًىؾ٠ ناعمي،الالط٢ُت،  ِٖ ا
َّ
 .م 2021صًىان الك

ىن،الالط٢ُت، ؤصباء وقٗغاء َمْهج ُّ ىن ميؿ  .م 2022ٍغ

 .م 2022صًىان ألاصًب الـَمْهجغي ٖبض الـمؿُذ خّضاص،الالط٢ُت، 

 .م 2022صًىان الكاٖغ الـَمْهجغي ٖلي مدّمض ِٖسخى،الالط٢ُت، 

ه وؤصبه،الالط٢ُت،  –ص. ٖبض الل٠ُُ الُىوـ 
ُ
 .م 2022خُاج

٤ُ ٞسغ،الالط٢ُت،   .م 2022صًىان الكاٖغ الـَمْهجغي جٞى

  .م 2022صًىان الكاٖغ الـَمْهجغي مدمىص ناعمي،الالط٢ُت، 

ت وهخب أزغي -  ً قعٍغ  :صواٍو

ت( ال٣اَغة،  غٍَّ ْٗ ت ِق ْمذ )َمْجمٖى ْبلٜ مً الهَّ
َ
 .م 2017ؤ

ت( ال٣اَغة،  غٍَّ ْٗ ت ِق سبت لألَٟا٫ )َمْجمٖى  م،  2017بغاٖم الىُّ

ت( ال٣اَغة،  غٍَّ ْٗ ت ِق ت خؼن )َمْجمٖى  م،  2018حٖغ

ت( بؾُىبى٫،  غٍَّ ْٗ ت ِق  .م 2019مغاًا اللُل )َمْجمٖى

ت( بؾُىبى٫،  غٍَّ ْٗ ت ِق اص ال٣مغ )َمْجمٖى  .م 2020ٖو

ب، بؾُىبى٫،   .م 2022ِهشاع الٍٛغ

 .م 2017الِٟؿبى٥ جدذ الـمجهغ، ال٣اَغة، 

ُت   .م 2019مداولت لىي٘ ال٣ىاٖض وألاؾـ، خـمو،  -َمٗاِلـم ٞـي الترحمت الُّبِ

ُت الخُب٣ُُت ا ذ، –لترحمت الُّبِ  .م 2022ال٩ٍى

، الُبٗت ألاولى  م 2020خـمو، \ألا٢ٕغ بً مٗاط ال٣كـحري، ما جب٣ّى مـً قـٍٗغ
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 أخمض قهاب أخمض الجىضًل -الياجب -17

 العغاق

 . طي ٢اع 1947جىلض : \ؤخمض الجىضًل

  :في مجاٌ اللهت*ئنضاعاث 

ت ٢ههُت ٖام الهظًان صازل خ٣ُبت امل : 1  .  2007ىث / مجمٖى

ت ٢ههُت ٖام  : 2   2007ؤها و٧لبي واله٣ُ٘ / مجمٖى

ت ٢ههُت /  :3  . / َبٗذ زالر مغاث ٣َ2009ىؽ ال حٗٝغ الخُاء / مجمٖى

ت ٢ههُت /  : 4  .   بٛضاص. 2010بُاصع الخٝى / مجمٖى

ت ٢ههُت /  : 5  . صمك٤ 2012ال شخيء ؾىي الؿغاب / مجمٖى

ت ٢ههُت / ؾىاقي الٗؿ : 6  . بٛضاص  2013ل املغ / مجمٖى

  :في مجاٌ الغواًتئنضعاث 

 . صمك٤  2011الغماص / عواًت / ٖام  :1

ت الشٗابحن :2  2017   صمك٤ /\ امبراَىٍع

 2019آلهت مً صزان /  :3

 . جدذ الُب٘   الكُُان ًخإل٤ لُال : 4

الن واليكغ /  : 5 م / صاع مضاص للش٣اٞت ولٖا  2020ٚابت الَى

 : ي مجا٫ املؿغحف

ٌ والُٗاء  (.مؿغخُت ) الخحر والكغ \(مؿغخُت ) الٞغ

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2020/10/أحمد-شهاب.jpg
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 لُال كاؾم فياعي  -صًبتألا  -18

 ئًغان

اعؾُت \اًغان مضًىت ) زغمكهغ (املخمغة ٠٦٢٧مىالُض  جت صاع املٗلمحن ٕٞغ \مضعؾت لٛت ٖغبُت ٞو زٍغ

ىؽ خ٣ى١) ال٣اهىن ال٣ًاجي\اللٛت الٟاعؾُت  ماحؿخحر لٛت ٖغبُت\(ب٩الىٍع

  ؤلانضاع الىعقي: *

 (.الى٣ض الؿىؾُىلىجي ل٣هاثض ًدحى الؿماوي )-

 وكغث لي ٢هاثض ؤًًا في ال٨خاب الىعقي قٗغاء الٗغب وكغ وػاعة الش٣اٞت الٗغا٢ُت

 املجلت الىع٢ُت إلاًغاهُت خبر ابٌُ

ضة مجالث ال٨تروهُت  ٖو

 مجها مجلت الٗغبُت لان املٛغبُت جيكغ مً مهغ

 الٗغا٢ُتمجلت ؤوجاع الش٣اُٞت 

ت الٗماهُت  مجلت مُضًا هُىػ الٗاملُت، مجلت الغٍئ

ضة مجالث وع٢ُت وإل٨تروهُت ازغي   ٖو

 مكاع٦ت في مهغحاهاث صازل وزاعج البلض
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 هضي هانُف الخىعي -الكاعغة  -19

 لبىان

داص ال٨خاب اللبىاهُحن \.لبىان -مً مىالُض بِذ قباب
ّ
ت في اج اء مً مجاػة في ال \ًٖى الهُئت لاصاٍع ٟحًز

ُت الٗلىم
ّ
اء مً ٧لُت التربُت في الجامٗت اللبىاهُت \الجامٗت اللبىاهُت -٧ل  خاثؼة ٖلى ٦ٟاءة في حٗلُم الٟحًز

اءؤ شت في املغ٦ؼ التربىي للبدىر عثِؿت ٢ؿم الخ٨ىىلىحُا الخُاجُت الخضً\ؾخاطة حٗلُم زاهىي ملاصة الٟحًز

 .هماءوإلا 

ت*  :نضعث لي زالر مجمىعاث قعٍغ

- 
ّ
 (٤1997 فّي ؤّحها البدغ )جضٞ

 (2000وؾِ ألانىام )-

 (2007نمذ ؾىا )-
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اعخؿِب  عبير  -اللانت -20 عَّ
َّ
 عغبُض الك

 لبىان

ت مً الٗام  اع، جغبىٍّ ّٗ
ّ
 .وما ػلذ 1992ٖبحر ٖغبُض الك

ت، ٞال ؤخّب جى ُّ غ خُاحي مً صوهه، ؤ٦خبه ببؿاَت وبُبُٗ
ّ
ٗغ ال ؤط٦غ مىظ متى، ٞال ؤجظ٦

ّ
م٤ُ ؤ٦خب الك

ت الّخى٣ّل بحن الّؿُىع  ٠ في ال٨خابت، ٞإها ؤخمل ال٣لم وؤجغ٥ له خغٍّ
ّ
زل
ّ
ا، ؤو الت  .ال٩لماث وازخُاَع

ت والضعاما ال٣هحرة  ُّ ؤ٢غب ما جيخمي ٦خاباحي بلى مضعؾت الىحضان الجماعي خُث ؤّن ألا٢هىنت املىيٖى

 .َما ؤؾاؽ ال٣هُضة لضّي 

 "عواًت بٗىىان "َمؿاث ٖك٤ :أنضعث*

ت في هاصي ال٨خاب اللبىاوي، ٦ىذ ؾاب٣ا في مكاع٦ت  ًى لجىت بؾدكاعٍّ ت، ٖو ُّ ت بل٨تروه ُّ بّٗضة ؤهضًت ؤصب

ت لهُئت  ت، ٦ما ٦ىذ في اللجىت إلاصاعٍّ ت لجامٗت ؾىا عبِىا وخهلذ مجها ٖلى ص٦خىعاٍ ٞسغٍّ اللجىت إلاصاعٍّ

الم ٣افي الّضاثم والّخداص الّضولّي للٟىىن وإلٖا
ّ
 الخىاع الش

تؤٖضصث بغها داص، وبغهامج خؼوعة عمًان الكٗغٍّ
ّ
 مجا للّؼحل في لاج

 

 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/عبير-عربيد.jpg
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 أخمض ئبغاهُم الؿُض –الكاعغ  -21

ا  ؾىٍع

 ؤخمض الؿُض ) اخمض ببغاَُم الؿُض ( : الكاٖغ

 و صعؽ في مضاعؾها  1962ولض في خلب 

ت لضعاؾاث خانل ٖلى بحاػة في الٗغبُت و آصابها و قهاصة ا\و بضؤ اليكغ و َى في املغخلت الشاهٍى

ت و في الجامٗت اًًاٖمل زُاَا و \الٗلُا له مىهج زام في \صخُٟا و ؤؾخاطا للٗغبُت في املغخلت الشاهٍى

ا  حٗلُم الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

خان*  :نضع له مجمىعخان قعٍغ

 .م صمك1994٤ُٚمت الىاع / صمك٤ -

 م1997ء ه٣ىف ًىؾُٟت ٖلى حضعان البئر / نىٗا-

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/أحمد-السيد.jpeg
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 م مدّمض حاؾم العجتحاؾ -الكاعغ -22

 العغاق

ؿُت في ٧لُت \٠٦٢٠ؤ٧اصًمي وقاٖغ ، ًٖى اجداص لاصباء وال٨خاب في الٗغا١ .مىالُض  ًٖى الهُئت الخضَع

خاػ قهاصة الض٦خىعاٍ في لاصب الٗغبي الخضًث  .1 .التربُت ألاؾاؾُت ٢ؿم اللٛت الٗغبُت حامٗت املىنل

غوى في الضعاؾاث جىلى جضَعـ ماصة الى٣ض ألاصبي ا . 2005ؾىت  َٗ لخضًث والخٗبحر وإلاوكاء، وماصة ٖلم ال

  ا.عاؾاث ا٣ًاُٖت في الضعاؾاث الٗلًُخىلى جضَعـ ماصحي ٖلم الجما٫ ، وص. ألاولُت

   :أنضع الىخب الىلضًت آلاجُت*

ت مٗانغة -1  . 2011صمك٤ ،الُبٗت لاولى /  .٦خاب ) ٞخىن الىو _ ٢غاءاث في ههىم قٍٗغ

ل ( لاعصن / ٦خاب ) حمال -2  2012ُاث الٗىىان الكٗغي _م٣اعبت في قٗغ مدمىص صعَو

  .٢2014غاءة في ؤصب مٗض الجبىعي ، ج٣ضًم ومكاع٦ت ، هِىىي  -٦خاب شجغ الخٝغ وؤٚهان ال٨خابت -3

ت املاَخى٫  -4 اب البُاحي ( ألاعصن ،  -قٍٗغ  2016ٞاٖلُت الٗخبت الىهُت في قٗغ ٖبض الَى

 2016هُت في قٗغ هؼاع ٢باوي ( ألاعصن ، حمالُاث الٗخبت الى -5

  . اعججاٞاث ملىج ؤو٫ ( ، ًٖ اجداص اصباء هِىىي . ج٣ضًم مكاع٦ت -6

ت*    :ألاعماٌ الكعٍغ

ت مكتر٦ت  -1 ت قٍٗغ  2004هِىىي / .ه٣ىف ٖلى وحىت البِبىن ، مجمٖى

ت  -2 ت قٍٗغ ىِىُن ُٚمها _مجمٖى َٗ
ُ
 . هِىىي  2009ؾماء الح

ت زٍغ٠ الًامً باالن -3 ت قٍٗغ ا ، .ٟغاع ، مجمٖى   2012ؾىٍع

 .2015ج٣لُباث في صٞتر الشلج ، قٗغ، لبىان  -4

ؼة ، لبىان ،  -5
ّ
ت مغ٦ ت قٍٗغ   2017ماوكِخاث ، مجمٖى

ت ،  -6 ت قٍٗغ  ًٖ املُغ ، مجمٖى
ً
  2018هُابت

ان . و٦خاب ه٣ضي ًيخٓغان الُب٘ َظا الٗام -7   . له صًىاهان مسَُى

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/جاسم-محمد-جاسم.jpeg
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 عاؽ مجض أبى  –الكاعغ  -23

ا  ؾىٍع

ت  .لاؾم: مجض ؤبىعاؽ، ًل٣ب بكاٖغ الىحرب قاٖغ و٧اجب وباخث ولٛىي مً مىالُض مضًىت خلب في ؾىٍع

ت.1970ٖام  ق٠ٛ مىظ وٗىمت ؤْٟاٍع بالكٗغ، ٨ٞخبه مىشىًعا  \جل٣ى حٗلُمه في مضاعؽ خلب ختى الشاهٍى

ى صون الٗاقغة، زم صعؽ ٦خب الٗغوى، واللٛت، والىدى، واَل٘ ٖلى صع  اؾاث ٣ٞهاء اللٛت وآعاءَم َو

  .()مظاهب الىداة جدذ املجهغواؾخضالالتهم، ٞإل٠، و٦خَب في طل٪ ٖضة م٣االث وعؾاثل مجها: 

غاب  ت الٟلؿُٟت في هٓغجه للخٗبحر ال٣غآوي ٩ٞان له عؾالت في إلٖا صعؽ ٖلىم ال٣غآن وؤناب حاهًبا مً الغٍئ

 اٖخمض قىاَضٍ ٞحها مً ال٣غآن 

ًؤخضَ :له صًىاها قعغ   .والشاوي بٗىىان )خب في همحر الُٛم( (ما بٗىىان )ٚغبت َو

ت بعىىان ت وهدٍى (  وصعاؾاث لغٍى  )الخٝغ صون خٝغ في الىدى والهٝغ

ً بعىىان)٧ل شخي ٕ املىيت(  :له مؿغخُاث باللهجت املحلُت منها تر وعواًت كُض الخضٍو ذ وٖػ  (.)ٍػ

ت بٗىىان )٦ُمُاء ال • ت ما جؼا٫ مسَُى ى ٦خاب ًبدث في مٗاوي الخٝغ الٗغبي له صعاؾت لٍٛى ( َو خغٝو

ضعؽ حظوع ال٩لماث ألانُلت واملىدىجت واملكخ٣ت مجها والضزُلت بحن  ٢بل وبٗض صزىله بلى ال٩لمت ٍو

ب والخٍٛغب  الخٍٗغ
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.    

 أ.د. دمحم حسين آل ياسين  -الشاعر -05

 العراق
 ٠١ال٩اْمیت في  -م بٛضاص ۹۹٤۸ /۷/ ۰۲ :الىالصة \  دمحم خؿحن بً دمحم خؿً بً دمحم عيا آ٫ یاؾحن

جاعیش الخهى٫ ٖلى ألاؾخاطیت \  الٗغبیت ولاه٩لحزیت والٗبریت :اللٛاث التي یجیضَا   ٌ ۹۱٩۷/عمًان/ 

 (.م ۹۹٩۲ؤ٦مل لابخضاثیت ) . م ٧١٠١جاعیش الخهى٫ ٖلى ل٣ب ) ألاؾخاط املخمغؽ ( \  م ۹۹۹۹ؾىت 

ض.  م ۹۹٩۱ؤ٦مل املخىؾُت )  خهل ٖلى الكهاصة الجامٗیت   (.م ۹۹٩١اصیت / الٟٕغ ألاصبي ) ؤ٦مل إلٖا

 (م بضعحت حیض حضا۹۹٩۹بٛضاص ) ٢ؿم اللٛت الٗغبیت (   ألاولى ) الب٩الىعیىؽ( مً ٧لیت لاصاب بجامٗـت

لاصاب/   ٧لیـــت خهـــل ٖلـــى قـــهاصة املاحؿـــخحر ٞـــي " ٣ٞـــه اللٛـــت " بضعحـــت امخیـــاػ مـــً(. ألاو٫ ٖلى ال٣ؿم

خهـــل ٖلـــى قـــهاصة الـــض٦خىعاٍ ٞـــي " ٣ٞـــه اللٛـــت " بضعحـــت امخیـــاػ مــًـ . م ۹۹۷۱حامٗـــت بٛـــضاص ؾـــىت 

في  ۹۸عثیـ املجم٘ الٗلمي الٗغاقي بدؿب ألامغ الضیىاوي \  م ۹۹۷۸لاصاب/ حامٗت بٛضاص ؾىت   ٧لیـــت

  م ۰۲۰۲/ ۹۰/ ۰۹

  والبدىر  الىخب* 

بحروث  ۰م ، ٍ ۹۹۷۹  بٛـــضاص ٠م٣ضمـــت ٞـــي ألانـــى٫ اللٛىیـــت املكـــتر٦ت بـــحن الٗغبیـــت والٗبریـــت / ٍ. ٠

۹۹۹٩  

ــــغوى الخلیــــل : ٍألا . ٧ ـــضاص ٠زٟــــل ٖو ٛـ   . م۹۹۹٩بحروث  ٧ٍ  م ،۹۹۷۱ب

ـــضاص بٛــ ٠ٞــــــي املــــــضاعؽ الىدىیــــــت : ٍ. ١    . م ۹۹۹٩بحروث  ۰ٍ   م ، ۹۹۷٤ـ

ٗــت بٛــضاص ٍ. ٤    م ۰۲۹٤ّٖم ان  ۰م ، ٍ  ۹۹۷٤  بٛــضاص  ٠ألايــضاص ٞــي اللٛــت : حًٗــیض حام

بحروث  ۰م ، ٍ  ۹۹۷٩  بٛــضاص ٠الجـؼء ألاو٫ ) ه٣ـض الخد٣یــ٤ ( باملكـاع٦ت / ٍ -صیـىان خـیو بــیو . ١

   م ۹۹۹٩
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بحروث  ۰م ، ٍ  ۹۹۷۷  بٛـضاص ٠بي ٖلـى مكـ٨الث املخيبـي ) ه٣ـض الخد٣یـ٤ ( باملكـاع٦ت / ٍالٟـخذ الـَى. ٩

   م ۹۹۹٩

   م ۹۹۹٩بحروث  ۰ٍ   م ، ۹۹۷۸بٛـضاص  ٠هٓغیاث وكإة اللٛت ٖىض الٗغب : ٍ. ٢

ا ال٣ضیمت : ٍ. ٢    . م ۹۹۹٩بحروث  ٧ٍ  م ، ۹۹۷۸بٛـضاص  ٠الٗغبیت وبٌٗ ْىاََغ

، الُبٗـــت الشاهیـــت :   م ۹۹۷۹للخـا ػي ) صعاؾـت وجد٣یـ٤ ( / الُبٗـت ألاولـى : بٛـضاص  ٦خاب ألايضاص. ٦

   م٧١١٦م ، الُبٗت الغابٗت : ٖمان  ۹۹۹٩م ، الُبٗـــت الشالشـــت : بیـــغوث  ۹۹۸۱بیـــغوث 

  ۰۲۹۱بیغان  ۰م ، ٍ  ۹۹۸۲بحروث  ٠الــــث / ٍالضعاؾــــاث اللٛىیــــت ٖىــــض الٗــــغب بلــــى جهایــــت ال٣ــــغن الش. ٠١

 -م ، ٍ الشاهیت  ۹۹۸۲بٛضاص  - 1مـا ويـ٘ ٞـي اللٛـت ٖىـض الٗـغب بلـى جهایـت ال٣ـغن الشالـث الهجـغي / ٍ. ٠٠

  . م ۹۹۹٩بحروث 

ــــــــاع٦ت : و. ٠٧ ــــي ( باملكـ ــــاب مىهجـــــ ـــ ـــت ) ٦خــ ـــ ـــت الٗغبیـــ ـــــ    . م ۹۹۸۹الٗالي / املىنل  كـــــــــغ وػاعة الخٗلـــــــــیماللٛـ

   . م ۹۹۹٩م ، ٍ الشاهیت م . بحروث  ۹۹۷۹  بٛـــضاص ٠البــضی٘ ٞـــي ه٣ـــض الكـــٗغ ) ه٣ـــض الخد٣یــ٤ ( : ٍ. ٠١

   . م ۹۹۹٩بحروث - ۰م ، ٍ ۹۹۸۹ضاص بٛ ٦خـــــــاب مدكــــــــابه ال٣ـــــــغان ) صعاؾــــــــت ( : ٍ ألاولـــــــى. ٠٤

   . م ۹۹۹٩بحروث  -. ٍ الشاهیت   م ٦۹۹۸۰خاب الخبیان للُىسخي : ٍ ألاولى بٛـضاص . ٠١

   . م ۹۹۹٩بحروث - ۰م ، ٍ  ۹۹۸۰  نـیٜ الجمـٕى ٞـي الٗغبیـت : ٍ ألاولـى بٛـضاص. ٠٩

 -الُبٗــت الشاهیـت   .م ۹۹۸٤بٛـضاص  -عؾالت ألايضاص للميصخي ) صعاؾت وجد٣ی٤ ( / الُبٗـت ألاولـى . ٠٢

ٛــضاص    . م ۰۲۲۸م ، ٍ الغابٗت : ٖمان  ۹۹۹٩بحروث   م ، ٍ الشالشــت ۹۹۸١ب

   م ۰۲۲۹ّٖم ان  ٠م ، ٍ ۹۹۸۷بــاب ألايــضاص لبــي ٖبیــض ) صعاؾــت وجد٣یــ٤ ( بٛضاص . ٠٢

ـــت ال . ٠٦ ٞغ م  ۹۹۸۸بٛـضاص  -ألاولـى   ـان ) صعاؾـــت وجد٣یـــ٤ ( / ًٍ ٦یؿــبقـــغح ٢هـــیضحي امـــغت ال٣ـــیـ َو

   . م ۰۲۲۹م ، ٍ الغابٗت ٖمان  ۰۲۲۰  بٛـضاص -م ، ٍ الشالشـت  ۰۲۲۹صمكـ٤  -، ٍ الشاهیـت 

ـــت   م ، ۹۹٩۷ٞهاعؽ الباٙل : زمـاوي ؾـىىاث ألاولـى / بٛـضاص . ٧١ ـــت  ٠٦٩٦الشاهیـ ٗــــت  ۹۹۷۹، الشالشـ م ، الغاب

ـــت  ۹۹۷۱   . م ۹۹۸۹م ، الشامىت  ۹۹۷۹م ، الؿابٗت  ۹۹۷۷الؿاصؾت   م ، ۹۹۷١م ، الخامؿـ

   . م ۹۹۸۸بٛضاص  -ججغبتي : وكغ وػاعة الش٣اٞت . ٧٠

ا . ٧٧ م  ۹۹۹٩بحروث  -.زالزت ههىم في ألايضاص  ٧١م.  ۹۹۹٩بحروث  -ؤبدار في جاعیش الٗغبیت ومهاصَع

ٖمان  -، ٍ الشاهیت  ۰۲۲۸-۰۲۲۷  اؾـت وجد٣یـ٤( ٍ ألاولـى: بٛـضاص.مدكابه ال٣غآن لل٨ؿاجي ) صع  ٧٤. 

   . م ۰۲۲۸
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.عؾالت الخٗغیب  ٧٩  ما حم٘ ؤو قغح مً الكٗغ ٖىض الٗغب بلى جهایت ال٣غن الشالث ) لم ُی َب٘ بٗض(. ٧١

   . م ۰۲۲۹ٖمان  -للميصخي ) صعاؾت وجد٣ی٤ ( : ٍ ألاولى 

  الضواویً الكعغیت *

   . م ۹۹۸۲بحروث  ۰م، ٍ ۹۹٩٩  بٛـــضاص ألاولـــى 1ـــب : ٍهبًـــاث ٢ل. ٠

ـــأن : ٍ. ٧ ـــل الٓمــ ـــضاص  1ألامــ    . م۹۹۸۲  بیـــــغوث ٧م ، ٍ ۹۹٩۸بٛــ

  . م ۹۹۸۲بحروث  ۰م ، ٍ  ٢۹۹۷١ىضیل في الٗانٟت : بٛـضاص . ١

  .م  ۹۹۸۲بحروث  ٧م ، ٍ ۹۹۷۹ممل٨ـــت الخـــٝغ : ٍ بٛـــضاص . ٤

  . م ۹۹۸۲بحروث  ۰ٍ   م ، ۹۹۸۲بٛـضاص  ٠الهبا والجما٫ : ٍ. ١

مـــــا٫ ال٩املـــــت / بیـــــغوث٠ؾـــــٟغ الىسیـــــل : ٍ. ٩    .م۹۹۸۲  ٞـــــي ألٖا

ما٫ الكٗغیت ال٩املت . ٢ .ؤلىاح ال٩لیم   ٦م .  ۹۹۸۹.ؤهاقیض ؤعى الؿىاص / جىوـ  ٢م .  ۹۹۸۲بحروث  .ألٖا

   . م ۹۹۸۰بٛضاص 

صیىان آ٫ یاؾحن ) الجؼء ألاو٫ ( ٍ الشاهیت بٛضاص . ٠٠  . م ۹۹۸٤صیىان آ٫ یاؾحن / ٍ ألاولى / بٛضاص . ٠١

.صیىان آ٫ یاؾحن : ) حؼءان ( / ٍ الشالشت / بٛضاص  ٠١م .  ۹۹۸۸نىث الٗغا١  / ال٣اَغة . ٠٧ .م۹۹۸۷

  . م ۹۹۹۹.املؼامحر : بحروث ،  ٠٤م.  ۹۹۸۹

   . ۹۹۹١اص الصخ٠ ألاولى : بٛض. ٠١

   . م ۹۹۹۹ؤؾاَحر ألاولحن : بٛضاص . ٠٩

   . م ۰۲۲۲ػبىع بابلي : صمك٤ . ٠٢

  . م ۰۲۲۲صیىان آ٫ یاؾحن : صمك٤ . ٠٢

ـــت / الؿلیماهیت . ٠٦ ـــ ـــــ ـــــت ال٨غصیـ ــــــــحن : باللٛـــــــ ــ ــــىاوي ؤ٫ یاؾــ ـــ ـــ   .م٧١١١صیــ

   .  ۰۲۹۲بٛضاص  ۰م ، ٍ ۰۲۲۷بیـغان الٗهـض الشالـث : ٍ ألاولـى . ٧١

  .م۰۲۹۲بٛضاص  -ؤؾغاع الخب : باللٛت لاه٩لحزیت . ٧٠

  .م٧١٠٧ؤٞغوصیـــــــــذ : باللٛـــــــــت لاه٩لحزیـــــــــت . بحروث . ٧٧

  .م٧٧١٠٩اعولیىا   قٗغ ٖلى قٗغ : باللٛت لاه٩لحزیـت . َبـ٘ الىالیـاث املخدـضة ألامغی٨یـت، هـىعر. ٧١

 (.زماالث : ٍ ألاولى وكغ ماؾؿت ال٨ٗبي لليكغ )جدذ الُب٘. ٧٤

   :مجامیع قعغیت مكترهت*
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  . م ۹۹۹۷املٗغ٦ت : وكغ الجمٗیت إلاؾالمیت للخضماث الش٣اٞیت / بٛضاص . ٠

غ اء الهٛحر / الىج٠ . ٧ ت : .مـــً ؤنـــضاء الى٨ؿـــ ١م. ۹۹٩۸املبضؤ واملٗاص : حم٘ وٕا ٖضاص الكیش ٖبض الَؼ

  .م۹۹٩۹  وكـــغ الجمٗیـــت إلاؾـــالمیت للخـــضماث الش٣اٞیـــت / بٛـــضاص

   .م٢۹۹۸٠هاثض وؤهاقیض: وكغ عیاؾت حامٗت بٛضاص / بٛضاص . ٤

   . م ۹۹۹۹ًٖى الهیإة املاؾؿت إلاجداص الغواص الٗغب : . ٠١

  م ٧١٧١املجم٘ الٗلمي الٗغاقي . ٠٠

  الجىائؼ  *

حاثؼة املجم٘ الٗلمي الٗغاقي :  .م ۹۹٩٩ : حاثؼة ٢ؿم اللٛت الٗغبیت.  م ۹۹٩١صاب : حاثؼة ٖماصة ٧لیت لا 

   . م ۹۹٩۹حاثؼة حمٗیت املالٟحن وال٨خاب الٗغا٢یحن :  . م ۹۹٩۸حاثؼة عیاؾت حامٗت بٛضاص :  .م ۹۹٩۷

باء في الٗغا١ : حاثؼة اجداص ألاص.م ۹۹۷۰حاثؼة الكٗغ ألاولى / املاؾؿت الٗامت للطاٖت والخلٟؼیىن : 

ؿالٞیا   . م ۹۹۸۸حاثؼة هاصي املىهىع : .  م ۹۹۷١ حاثؼة الكٗغ ال٨بري : ملخ٣ى ال٨خاب الٗالمي : یٚى

جي لُلبت الٗغا١ : .م ۹۹۹۱م.حاثؼة لاجداص الٗام لكباب الٗغا١  ۹۹۸۹    م ۹۹۹٤حاثؼة لاجداص الَى

.حاثؼة الغواص )مهغحان الغواص  ٠١  م ۹۹۹۹ٞت حاثؼة لابضإ ) حاثؼة الضولت الخ٣ضیغیت ( : وػاعة الش٣ا

.حاثؼة وػاعة الش٣اٞت ) عاثضا ز٣اٞیا ( ٖلى املؿخىي  ٠٤م. ۰۲۲۰و۹۹۹۹الٗغب ألاو٫ والشاوي( ال٣اَغة : 

حاثؼة اجداص ألاصباء الضولي )وحؿمیت صوعة لاخخٟا٫ باؾم الكاٖغ( . ٠١  م٧١٠٠الٗغاقي والٗغبي 

ألاصباء الضولي للكاٖغ ًٖ ٢اعة ؤؾیا م٘ عمـىػ ؤحاهـب آزـغیً  حاثؼة اجداص. ٠٩  م ۰۲۹۷نٟا٢ـ

   م ۰۲۹۹واخض ًٖ ٢اعة ، ال٣اَغة   ٦ـل
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 خؿً عبضالغاػق خؿين مىهىع  -الكاعغ  -25

 ألاعصن

  لاؾم ألاصبي: خؿً مىهىع 

الث الٗلمُت  :املَا

 لاحخمإ بامخُاػماحؿخحر في ٖلم  \صبلىم الضعاؾاث إلاؾالمُت \لِؿاوـ ٞلؿٟت واحخمإ

4 
ً
، املُبٕى مجها واخض وؤعبٗىن ٦خابا

ً
 .ـ ٖضص مالٟاجه: زمؿت وؤعبٗىن ٦خابا

 .(ـ ٨ًخب في مجاالث ٦شحرة هي: )ال٨ٟغ والكٗغ وألاصب واللٛت والى٣ض والتربُت5

 باململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، مً )6
ً
م(. ولان 1998ـ 1963ـ ٖمل في الخٗلُم ملضة زمؿت وزالزحن ٖاما

 .خٟٙغ لل٨خابتم

 أؾماء اإلاإلفاث*

 :أـ ؾلؿلت الحًاعة والفىغ

تراب ـ صعاؾت جدلُلُت1  ـ لاهخماء ولٚا

 ـ الخًاعة الخضًشت والٗال٢اث إلاوؿاهُت في مجخم٘ الٍغ٠ 2

ش والىا3٘٢  ـ املجخم٘ الٗغبي بحن الخاٍع

 ـ بىاء إلاوؿان ـ بحن الىٓغ والٗمل4

سُت خًاع 5  ٍتـ ؤػمت الًمحر ـ صعاؾت جاٍع

 ...ـ الٗغب والصخغاء ـ عؤي  في إلا٩ًىلىحُا الؿُاؾُت والش٣اُٞت6

 ـ الكٗغ وال٣ٗل ـ مىهج للٟهم7

ت8 ُّ ُت وال٣ُم  .ـ خُاجىا الجيؿُت ـ بحن املىيٖى

ش.ـ صعاؾت جدلُلُت9  ـ ٞلؿٟت الشىابذ الٗغبُت ـ الٗغب ونىاٖت الخاٍع

ا. ـ صعاؾت جدلُلُت10  ـ ز٣اٞت الٗى٠ ومهاصَع
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 ه الش٣افي الٗغبي ـ جدلُل للخُاب الش٣افي املٗانغـ الّخـُ 11

 ...ـ ٨َظا ؤ٨ٞغ 12

٣ا إلاوؿان13  ـ مُخاٞحًز

 (ـ ز٣اٞت الٓلم وؤبٗاصَا )صعاؾت جدلُلُت 14

ً الكعغ  : ب ـ صواٍو

 ـ ٖلى الضعب2ـ بٌٗ ال٩لماث ألاولى 1

 ـ وحٍى بٛحر ْال3٫

 ـ ملً ؤٚجي5ـ قىاَئ الؿغاب 4

 ـ ٖىضما ٨ًبر ألاسخى6

٤ ـ و7٢  ـ في صاثغة املٗجى9ـ في الضّوامت 8ٟت ٖلى الٍُغ

 .ـ ؤوازغ اله11٠ُـ ج٣اؾُم ٖلى مؿحرة الؼمً . 10

 ـ بضون ٖىىان13ـ ٖىضما جى٨ؿغ الضاثغة.  12

 (.)ؾلؿلت بحن الىا٢٘ واملخسُل ج ـ في ألاصب وغيره:

 ـ بضون ؤ٢ىٗت3ـ مىا٠٢ للخ٨ٟحر 2ـ في الهمُم 1

 ر١ ـ خغٝو ال جدت5ـ صٖجي ؤج٩لم 4

 ـ ما جدذ الغماص6

8ًـ في اهخٓاع املُغ 7  .ـ جإعجر املىاٍػ

 ـ ٖىان٠ الغب9ُ٘

 .ـ ههىم مً الىثر الكٗغي  11ـ ٦ك٩ى٫ املؿاٞغ 10

ملُت 13ـ ه٣ض الى٣ض  12 ت ٖو ت ـ ٨ٍٞغ  .ـ ل٣ُاث جغبٍى

 ـ ملً ؤل٣ى الؿم٘ 14

 :ص ـ في اللغت

 .جدلُلُتـ هدى جإنُل لٛىي م٣جن: مك٩لت ال٠ًٗ في إلامالءـ صعاؾت 1

 .ـ هدى جإنُل لٛىي م٣جن: مك٩لت الهمؼة في اللٛت الٗغبُت ـ صعاؾت جدلُلُت2

 .ـ هدى جإنُل لٛىي م٣جن : في ْال٫ ٣ٞه اللٛت 3

 منها )45املجمىع: )] .ـ ًٞ ال٣غاءة ـ هٓغة جدلُلُت 4
ً
 41( مإلفا

ً
 مُبىعا

ً
 [( مإلفا

 



   دليل آفاق حرة لألدباء والكتاب العرب      2222اإلصدار اخلامس

52 
 

 

 نبحي ًاؾين -الكاعغ -26

 فلؿُين

ت،٠٦٤١/٧/٦ي الصجاُٖت في ولضث في مضًىت ٚؼة ح ضاًت والشاهٍى  وفي ٚؼة صعؾذ املغاخل لابخضاثُت وإلٖا

ت ٢ؿم اللٛت الٗغبُت  ٠٦٩٤ومجها ؾاٞغث ملهغ خُث الخد٣ذ ب٩لُت لاصاب حامٗت إلاؾ٨ىضٍع

 ٠٦٩٢الخد٣ذ بٗضَا بهٟٝى الشىعة الٟلؿُُيُت ٖلى ؤزغ ٖضوان : ٠٦٩٢وجسغحذ مجها ًىهُى ٖام 

ت ٖبض  ٠٦٩٦وفي ا٦خىبغ ، ت وؾِىاء والجىالنواخخال٫ ٚؼة والًٟ حٗا٢ضث م٘ الجؼاثغ مضعؾا في زاهٍى

ً وب٣ُذ ٞحها ٖاما ٣ِٞ  ٠٦٢١وفي ٖام . املامً في ؾُٗضة وب٣ُذ ٞحها زمـ ؾىىاث حٗا٢ضث م٘ البدٍغ

حٗا٢ضث م٘ لاماعاث وب٣ُذ ٞحها وفي  ٠٦٢٦ومجها اهُل٣ذ الى لُبُا بىٛاػي وب٣ُذ ٞحها ؤعب٘ ؾىىاث وفي

 .مضًىت الٗحن ؾخت ٖكغ ٖاما

 

 :-َبعذ في بيروث ما ًلي*

مت \مً وحي الدجاعة\الؿغاب \صمٗت في ٖحن ال٣ضؽ \لً هغ٦٘ ضًل\مساى الهٍؼ  نهُل َو

 

ٌ  :-زم َبعذ في الجؼائغ ما ًلي*  ألاعماٌ الياملت الجؼء ألاو

 ًجيٞلؿُحن جىاص \ٚجيؤلل٣ضؽ  \٢لبان في نضعي \هضي الغوح\ب٣اًا ٖب٤ \ولُالَي ٦ىِذ 

ت ألازحرة في صمك٤ ؤو   ٖضث َباٖت املجمٖى

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/صبحي-ياسين.jpeg
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ت دمحم أخمض قاهين -الكاعغة -27  فىٍػ

 مهغ

 

ت قاَحن ت الٗامت \اؾم الكهغة / ٞىٍػ  ملهىت / ٦بحر مٗلمي اللٛت الٗغبُت للمغخلت الشاهٍى

ل / لِؿاوـ الضعاؾاث الٗغبُت + صعاؾاث ٖلُا باخشت ماحؿخحر في التربُت امل٣اعهت وهٓم   الخٗلُماملَا

ت  ًٖى هاصي ؤصب ٢هغ ز٣اٞت ألاهٟىشخي  -ًٖى اجداص ٦خاب مهغ -٧لُت التربُت حامٗت إلاؾ٨ىضٍع

ت  باإلؾ٨ىضٍع

 :الجىائؼ

 ٧١١٢املغ٦ؼ ألاو٫ في مؿاب٣ت الكاٖغ ٖا٠َ الجىضي ٖام 

 ٧١٠٠املغ٦ؼ الشالث م٨غع في ٦خابت ٢هُضة الٟهخى في مؿاب٣ت الكاٖغ ٖماص ٖلي ٢ُغي ٖام 

 ٫٧١٠٧ في مؿاب٣ت ٧لماث لِؿذ ٧ال٩لماث ٖام املغ٦ؼ ألاو 

ً الٗغبي في ٦خابت ٢هُضة الٟهخى مً عابُت الكٗغاء الٗغب بالكاع٢ت  املغ٦ؼ الشاوي ٖلى مؿخىي الَى

 الخانت بالكىاٖغ ٧١٠١ٖام 

ً الٗغبي في مؿاب٣ت عابُت الكٗغاء الٗغب ) مؿاب٣ت ألال٠ قاٖغ (  املغ٦ؼ ألاو٫ ٖلى مؿخىي الَى

  ٧١٠٤م بالكاع٢ت ٖا

 ؤلانضاعاث*

اع ( \صًىان ) ما لم ج٣له الخيؿاء ( ال٣اَغة \صًىان ) وجىٟؿذ قهغ ػاص ( إلاماعاث- صًىان ) ٖىصة قهٍغ

ـ  مً مؿحرة الىىع ( في مضح الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص \ال٣اَغة وصًىان ) ٧ى٦ب الكٗغ( جدذ  \ال٣اَغة.صًىان ) ٢ب

 الُباٖت 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/فوزية-شاهين.jpeg
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 خبيإلاِـ الغ  –الكاعغة  -28  

ا  ؾىٍع

ا  –ملِـ الغخبي   قاٖغة و٧اجبت -ٕاحاػة في لا٢خهاص حامٗت خلب -املُاصًً –صًغ الؼوع  –ؾىٍع

ت الٗامت لغابُت قٗغاء الٗغب - حن في جغ٦ُا -املكٞغ صباء ول٨خاب الؿىٍع
ٔ
 ًٖى ملخ٣ى لا

 مُىت الؿغ في الجمُٗت الضولُت للكٗغاء الٗغب في اؾُىبى٫ ؤ -

ت في جغ٦ُا -املغؤة وبىاء الؿالمهاقُت في مجا٫ خ٣ى١  - ة الؿىٍع
ٔ
 مٔىؾؿت مىخضي وعص البلض للمغا

 ًٖى مىهت جغ٦ُا في مغ٦ؼ املجخم٘ املضوي والضًم٣غاَُت -

 ًٖى اصاعي في البِذ الٟغاحي في اؾُىبى٫  -

 مٗلمت في مضعؾت جغ٦ُت في اؾُىبى٫ خالُا

 :نضع لي*

 صبينضع في صًىان "مالمذ الىىع "  -

محرة"  وصًىان "هبٌ -
ٔ
ذنضع في لا  ال٩ٍى

 :كُض الُباعت*

ؾىص -
ٔ
 صًىان الكا٫ لا

غ -  صًىان قبُه الَؼ

 عواًت َباعي  -

 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/لنيس.jpeg
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 عها عيىان -ألاصًبت -29

ا  ؾىٍع

 

ت /خلب/  ٧٠/٦/٠٦٢٧مىالُض ؾىٍع

ت ومدغعة في مجلت ؤ٢الم ٖغبُت الىع٢ُت الُمىُت مضًغة البِذ الش٣افي -..عثِؿت ٢ؿم الٟهخى ومض٣٢ت لٍٛى

تالٗ  ..خاثؼة ٖلى املُضالُت الظَبُت مً عابُت املغؤة للبخ٩اع وإلابضإ في بٛضاص..غبي ٕٞغ ؾىٍع

 جسّغحذ بضعحت امخُاػ مً مٗهض آًضة الضولي للخجمُل والٟىىن الجمُلت..في خلب

خان بعىىان*   :نضع لها مجمىعخان قعٍغ

 ) نضي لاقدُا١( -

 (.) َُىع الىاع-

٩اهذ ج٣غؤ الكٗغ ال٣ضًم بجهم مىظ الهٛغ ..وصعؾذ ٖلم الٗغوى تهىي ٦خابت الكٗغ الٗمىصي ٞ-

والبدىع الٟغاَُضًت باحتهاص شخصخي وجىلضث لها ؤطن مىؾ٣ُُت..ٞاؾخُاٖذ ٦خابت الكٗغ املىػون ٖام 

٧١٠٧  
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 وامل خؿً الضلُمي -الياجب وألاصًب -30

 العغاق

 

ت -م1963جىلض  ىؽ ٖلىم ٖؿ٨ٍغ ىؽ اصاع  -. ب٩الىٍع ىؽ ٖلىم ٢غ . ة وا٢خهاصب٩الىٍع .  نآب٩الىٍع

ىؽ لٛت ٖغبُت ت وهٟؿُت. ب٩الىٍع  . صبلىم ٖلىم جغبٍى

  :نضع له

ش الٗى٠ في الضولت الٗغبُت لاؾالمُت (1)  . جاٍع

ت / صمك٤ (2) ت قٍٗغ ً / مجمٖى  .٢ُض َو

 . / الٗغا2١ـ 1ٍٖكحرجىا الٗغا١ ــ ٦خاب في لاوؿاب ــ / ٍ (3)

 . ُت / بحروث٢غاءة في مُاعخاث ٞلؿٟ (4)

ت في الٗغا١ والكام ــ / بحروث (5)  . اؾالم املىث ام مىث لاؾالم ــ ٢غاءة في الخغ٧اث الخ٨ٟحًر

ت / بحروث (6) ت قٍٗغ  .ٖثرة ؾىىهى / مجمٖى

ت لاصًان الؿم (7) ت قٗبٍى ت / ٞلؿٟت ؤاٍو  . صًان / لاعصنؤم هسبٍى

 .بضإ / ه٣ضي / صمك٤ٛم ٚغبت الؤابضإ الٛغبت  (8)

ت / بحروث (9) ت قٍٗغ  . ل٪ وخض٥ ازلٗجي / مجمٖى

ت / بحروث (10) ت قٍٗغ  . اقغب و٢خ٪ ختى جشمل / مجمٖى

ت / ال٣اَغة (11) ت قٍٗغ  . زلخا٫ الى٢ذ / مجمٖى

 . الظعاجُٗت الُاث مغجب٨ت / ه٣ضي / ال٣اَغة (12)

 . املغاة الٗغبُت بحن الخدغع والخدلل / ٖلم احخمإ / ال٣اَغة (13)

 . لاصب / ه٣ضي / ال٣اَغة تهاٞذ (14)

 . ٣ٖلىت الجىىن / ه٣ضي / ال٣اَغة (15)
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ت / ال٣اَغة (16) ت قٍٗغ  . اًغ٢و الغن٠ُ / مجمٖى

 . مٟٛلىن بال مهاثض / ه٣ضي / ال٣اَغة (17)

  . مدا٦م الخغٝو / ه٣ضي / ال٣اَغة (18)

  :له جدذ الُبع*

 . صًان الىيُٗتألا  (1)

ت ٖغبُتؤ (2) ذ / مجمٖى  خؼمت الٍغ

 ق٩الُت الش٣اٞت الٗغبُت والتهاٞذب (3)

 2003ه٩ىم الصخهُت الٗغا٢ُت بٗض ٖام  (4)
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 أقغف دمحم خكِل -لكاعغ ا -31

 فلؿُين

قاٖغ ٞلؿُُجي ٌكبه الىو الظي ٨ًخبه، م٣ُم  في صوعا / الخلُل ناخب صًىان ) َىا ؾمسىا نٛاعا( 

ٗمل لا  هضح بإمجاصَا صعؽ في حامٗت الخلُل وجسغج ٞحها َو ن في مضاعؾها وما ػا٫ ًدكبث بترابها ٍو

ً الٛالي ٞلؿُحن خٛجى ببُىالث الَى  ٍو

ىُت ٖضة وجم بهخاج بٌٗ ٢هاثضٍ ٞىُا  ٦خب الكٗغ في املغخلت املضعؾُت وقاع٥ ب٣هاثضٍ في ؤمؿُاث َو

ا حَر  مشل ) زظ لل٣باب ( و ) بِذ ؤمغ عاًتي( ٚو

ى مدغع  مً عب٣ت املخخلحنولض ٖام ؤل٠ وحؿٗمئت وؤعبٗت وؾبٗحن وؤؾ  مى ؤماهُه ؤن ًهلي في ألا٢صخى َو

 :بعىىان 2014نضع له صًىان *

 في ال٣اَغةنضع َىا قمسىا نٛاعا (  )-
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  دمحم ؾعُض الغغبي -الكاعغ والياجب -32

ا  ؾىٍع

  ...٨ًخب الكٗغ الٟهُذ والىبُي واللىن الكٗبي الجؼعاوي والٛىاجي بلىهُه الٟغاحي والخابىعي

اث الٗغبُت  .....٨ًخب في الٗضًض مً الضوٍع

 :الجىائؼ*

ا ٞىٍػ باملغ٦ؼ الشاوي  الٟهخىقٗغ في -  لى مؿخىي ال٣ُغٍفي ؾىع 2010ٖام ٧ان آزَغ  ...ا ٖو

ً الٗغبي في املؿاب٣ت.التي- لى مؿخىي الَى ؤ٢امها الىاصي  خاثؼ ٖلى املغ٦ؼ ألاو٫ بالكٗغ الكٗبي ٖو

 .ؾترالُاإفي ؾُضوي ب الش٣افي الٗغاقي

اًت - ا في مهغحان قاٖغ الكٗغاء للكٗغ الىبُي والظي ٧ان بٖغ اخض الكٗغاء الٗكغة الظًً مشلىاؾىٍع

ً الٗغبي وبمكاع٦ت  2007ؾٗىصًت ٖام  لى مؿخىي الَى  ...صولت ٖغبُت11في صمك٤ ٖو

 ...وله الٗضًض مً املؿغخُاث التي مشلذ ٖلى الخكبت ...٨ًخب املؿغح وزانت ال٩ىمُضًا الؿىصاء

ُٟت)ؤ ـ٦ ا (الؿذ والخاصمو) (وعا١ زٍغ حَر  ...ٚو

ت في الىبُي والٟهخى اث الكٍٗغ  ..له الٗضًض مً املجمٖى

  :نضع له*

اع الكغ١ الُٗصخىؤ-  ... َػ

ش-  الضًً والخاٍع

 لُلى وال٣مغ-

 خضاءاث البرصي-
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  عبضاللاصع عبضاللُُف -الكاعغ -33

ا  ؾىٍع

 ماؾـ لُىان قٗغاء الٗغب.. مإع ٢ًاء ؤٖؼاػ وُٗمي ألانل .. مً .. م 1979جىلض خلب 

 .. مضّعؽ في ٖلمّي الٗغوى وال٣ىافي

ً وع٢ُت ٖغبُت ومدلُت  ضة مكاع٧اث مخٟغ٢ت في صواٍو ً نىجُت ومغثُت ٢ضًًما.. ٖو له زمؿت صواٍو

 .مكتر٦ت

  :نضع له

 (. في مهغ صًىان وعقي بٗىىان ) ًا لُخجي-

ىهُت وألامؿُاث واملهغحاهاث والخٓاَغاث ألاصبُت ٖلى الهُٗضًً  قاع٥ في الٗضًض مً البرامج الخلٍٟؼ

 .. ٨ًخب الكٗغ الٟهُذ والىبُي والؼحلي والٛىاجي.. املخلي والخاعجي

 ٢غى الكٗغ في ؾً مب٨غة مخإزغا بىالضٍ عخمه هللا حٗالى الظي ٧ان قاٖغا
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  عاًضه علي خمض اإلاهضي - تالياجب -34

 الؿىصان

ه باؾم ٖاًضٍ ا  .ملهضي مً مىالُض مضًىه ُٖبٍر بىالًه جهغ الىُل قما٫ الؿىصانمٗغٞو

ىم الؿىصان خهلذ ٖلى صعحه املاحؿخحر والض٦خىعاٍ في  صعؾذ َىضؾه ٦ُمُاثُت حامٗه الخَغ

ىم في مجا٫ ج٣ىُه الىاهى  .الهىضؾه ال٨ُمُاثُت حامٗه الخَغ

ايُاث وبحن خبها لل٨خابه لأل ٖاقذ بحن ٖك٣ها لل٨ُمُاء  ها الٗضًض مً املالٟاث مجها ٢هه َٟا٫ لوالٍغ

ا مً لا   ؤمحٍر الجمُله التي حٗخبَر
ًّ
  طب .ا٦ثر ٢ههها خٓ

ُ
وفي ٧ل مٍغ جىٟظ ال٨مُه  ،بٗذ زمـ َبٗاثَ

ٗا والٟذ اًًا ٢هه ) بغ الىالضًً _ الكمل _ بهجه ألالىان _ البرج٣اله الخم٣اء _ َُىع الؿالم_   ؾَغ

ٍغ ال  ال٩لب والُاًغ ه ٢ههُه جدذ الُب٘_ الجغو الىفي _ َػ  .بىٟسج ( ولها مجمٖى

ى باملجله مجها : املضًغ الٗام ملجله قلُل لأل  َٟا٫ ) الىع٢ُه وإلال٨تروهُت (_ مجله ؾىصاهُه و٧اجبه ؾِىاٍع

 .اعهىب وازىاهه _ مظ٦غاث زالض وزالضٍ _ قلُل وقلى٫ 

ًى عابُه ٦خاب وم -تالؿىصاهُ ًٖى الجمُٗه الهىضؾُه ٟا٫ا ٖو  لٟي ؤصب ألَا
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 عُضعوؽ ؾالم الضًاوي -الياجب واللام -35

 الُمً

 

ىؽ لٛت ٖغبُت مً ٧لُت الٗلىم ى ب٩ال -مُالصًت ٠٦٢١مىالُض ٖام  -٧اجب و٢ام ًمجي مً مداٞٓت قبىة ٍع

 . لاوؿاهُت بجامٗت الٗلىم والخ٨ىىلىحُا

ي ومجلت له الٗضًض مً ال٣هو ال٣هحرة وامل٣االث ميكىعة بصخ٠ ومجالث ٖغبُت ٧ال٣ضؽ الٗغب

دُت   .الٗغبي ال٩ٍى

  :نضعث له*

ت ٢ههُت بٗىىان " اهخ٣ام نٛحر " في ٖام -   ٧١٠٦مجمٖى

 ،"وله عواًت ٢ُض الُب٘ بٗىىان "هسلت وبِذ-
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 عائض عبض هللا مدؿً خؿين  -الكاعغ -36

 الُمً

ت الغباٍ م/خاملحن م/ لدج - الل٣ب: ال٣اضخي ش املُالص : ٢ٍغ ت:مضعؽ في ٧لُت املهى - م1984مدل وجاٍع

ض إلال٨ترووي .التربُت عصٞان، حامٗت ٖضن   :البًر

raed201421@gmail.com  

:صعاؾاث ؤصبُت ،٧لُت التربُت ص٦خىعاٍ ب٣ؿم اللٛت الٗغبُت ، جسهو   َالب -عاثض ال٣اضخي الخالمي

ُت ماحؿخحر في اللٛت الٗغبُت وآصابها ،حامٗت ٖضن / ٧لُتالترب  .م2019/2020حامٗت ٖضن،  ،ٖضن

ىؽ لٛى لاب٩  .م2019ٖضن، جسهو صعاؾاث ؤصبُت،  ٧لُت التربُت -ت ٖغبُت حامٗت ٖضنٍع

ت /٧لُت اللٛاث ∙ .م2007/2008نبر،  ∙ .م2016حامٗت ٖضن،-قهاصة ٦ٟاءة في اللٛت إلاهجلحًز

ت ٖامت ال٣ؿم الٗلمي ،مضعؾت خاملحن الىمىطحُت،  .م2002زاهٍى

 نضع له:

  ."ىىان"عماص البرو١خًغمىث ًدمل ٖ فيضع ن صًىان قٗغ -

ً الجىىبي في مؿاب٣ت ٖضن  للبضإ ألاصبي ،مجا٫  24خاثؼ ٖلى املغجبت ألاولى ٖلى مؿخىي الَى

ًٖى هاصي الكٗغ ٖضن ، .م2019ًٖى اجداص ألاصباء وال٨خاب الجىىبُحن،ٖضن،  .م2017الكٗغ

  .م2015ًٖى هاصي الؿغص ٖضن، .م2016

ت للكٗغاء -   .م2009الكباب ًٖ قباب مداٞٓت لدج، ٞاثؼ بجاثؼة عثِـ الجمهىٍع

  .م،املغ٦ؼألاو٫ 2008 ،2007  -2006 ٞاثؼ بجاثؼة حامٗت ٖضن للبضإ الكٗغي زالر مغاث مخخالُت-

ِ الش٣افي في مجا٫ الكٗغ ،املغجبت ألاولى، -   .م2005ٞاثؼ بجاثؼة مىخضي الَى

اى -18ذ ؾً ٞاثؼ بجاثؼة امللخ٣ى الش٣افي الُالبي الٗغبي للُالب الٗغب جد ∙ في مجا٫ الكٗغ ،الٍغ

  .م2000اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت،

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/0000000000.jpeg
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 الحؿً اليامذ  -الكاعغ  -37

 اإلاغغب

الكاٖغ الخَؿً ال٩اَمذ مً مىالُض مضًىت جاوهاث املٛغب في بضاًت الؿخِىُاث، ٢غب مضًىت ٞاؽ املٛغبُت، 

خابت الكٗغ في جهاًت بضؤث ٦ ،ؤ٢ًُ في مضًىت ؤ٧اصًغ مىظ ؤوازغ الشماهِىاث، قاٖغ ومؿغحي وعواجي

  .الؿبُٗيُاِث 

  :مُبىعت ىان قعغ ًلي أعبع عكغ ص*

ت وج٣اَٗاث بحن الهىعة وال٣هُضة(: بضاًت مً ؤو٫ اَتزاػ ؾىت   1992)اَتزاػاث قٍٗغ

َخَى٤ُ"  -1 ْٗ ٌُ  املٛغب- 1992لاَتزاػ ألاو٫: " اٖخىا١ُ ما ال 

ُا ُبَجيَّ -2
ْ
ه   2013" لاَتزاػ الشاوي: "َظا خا٫ُ الضُّ

ْبَل لاههغاٝ" -3
َ
  2014لاَتزاػ الشالث "٢

" »لاَتزاػ الغاب٘ - 4 ّم 
ُ
 ؤ
ُ
ت
َ
 2014َنْغز

إعاوي"  -5 
َ
ٞ ٍُ  2014لاَتزاػ الخامـ: "ؤعا

َُىِت " الجؼء ألاو٫ ؾحرة م٩ان  -6  ِ
ّ
 2015لاَتزاػ الؿاصؽ: "بضوي الُ

 7-  "
ُ
 هُضةؾحرة طاجُت لل٣ 2015لاَتزاػ الؿاب٘: "ؤهِذ ال٣هُضة

ْؼَغ مغجحِن"  -8 
ُ
َُىِت... ؤْن ج ِ

ّ
ى الجؼء الشاوي لالَتزاػ  2016لاَتزاػ الشامً: " للُ ؾحرة مً ٧اهىا َىا، َو

َُىِت " الجؼء ألاو٫ ؾحرة م٩ان، ِ
ّ
 الؿاصؽ: "بضوي الُ

غافي ًىوـ الٗلىي، -9  غاُٞا: الٟىان الٟىجٚى الخ٣اَ٘ ألاو٫ بحن الهىعة وال٣هُضة: "نغزت ًض"، الٟىجٚى

ت: الكاٖغ الخبِب الىاعي   .2017الترحمت بالٟغوؿُت: الكاٖغ خؿً ؤو مىلىص، الترحمت باإلهجلحًز

 2017( لاَتزاػ الخاؾ٘: "وناًا الجؿض" ؾحرة طاجُت للجؿض، 10 

غافي ًىوـ - 11 غاُٞا: الٟىان الٟىجٚى الخ٣اَ٘ الشاوي بحن الهىعة وال٣هُضة: "ؤ٧اصًغ... ؤ٧اصًغ" الٟىجٚى

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/الحسن-الكامح.jpeg
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ُٛت الكاٖغ نالح آًذ نالح الٗلىي، التر   2018حمت ألاماَػ

  2019لاَتزاػ الٗاقغ: "ناٖضا ال ؤعجىي" ؾحرة طاجُت ملخهٝى - 12

غاُٞا: ؤعق٠ُ حمُٗت -13 الخ٣اَ٘ الشالث بحن الهىعة وال٣هُضة: "ؤ٧اصًغبالبٌُ وألاؾىص " الٟىجٚى

 2020ملخ٣ى بًؼوعان هى٧اصًغ 

ت مً الخ٣اَ٘ الغاب٘ بحن الهىعة وال٣هُ- 14 غاُٞا مجمٖى ضة: "يىء ٖلى حضاع البُاى" الٟىجٚى

غاُٞحن الٗغب   2021الٟىاهحن الىجٚى

ت ولي ههىم مؿغخُت وعواثُت ىى"  -مسَُى ت ازىان.... واخض .... ؤعبٗت". و "املٞغ والىو الغواجي:" الٛٞغ

 ."و" بىابت م٨ىاؽ
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 وحضان مدؿً ؾالم الكاطلي -اللام -38

 الُمً

 

ش املُالص: م/ خًغ مىث م٩ان   م4/27/1985م/ حجغ –و جاٍع

 .الكاٞعي –مدل إلا٢امت خالُا: امل٨ال/ ٍٞى 

 774456159/ 735946767ع٢م الهاج٠: 

ىؽ/ حامٗت خًغمىث/ ٧لُت الٗلىم/ ٢ؿم ال٨ُمُاء ل الضعاسخي: ب٩االٍع  املَا

عحُت في ألاعصن و مهغ ٧اجب و ؤصًب في ٖضة صخ٠ و مجالث، و خانل ٖلى ٖضة حىاثؼ في مكاع٧اث زا-

 .والجؼاثغ

ت ٢ه-  .م2015في مهغ ٖام  ثهُت) الجؼء امل٨كٝى مً الؿ٠٣(، نضع مجمٖى

 عواًت )ٖلى طمت الخد٤ُ٣(، جدذ الُباٖت-
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 هبُل خامض -39

 مهغ

اج -مضهبُل خا: ؾحرة طاجُت  -ًٖى هاصي ال٣هت املهغي  -ًٖى اجداص ٦خاب مهغ -مهغ- مىالُض ؾَى

تًٖى الجمُٗت ال ٖمل مضًغا ٖاما في حامٗت ال٣اَغة -ٟلؿُٟت املهٍغ  

 

ما٫ الخالُت*  :نضع لل٩اجب ألٖا

2003 -٢ِ ٦بحر ب٣ىص ٢اٞلت الٟئران -  

ها الىاؽ - 2004ال٣اَغة  -خبت ٢مذ ال ٌٗٞغ  

٤ نٗلى٥ فى لُلت م٣مغة - ٢2007هو  – ٍَغ  

٤ بلى ؤبُضوؽ  - 2010ال٣اَغة  ٢هو  –الٍُغ  

 

 :للخىانل م٘ ال٩اجب *

nabilhamed56@yahoo.com 
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 عبضهللا ألاخمضي -الكاعغ -40

 الُمً

  .م م٣ُم بمداٞٓت ٖضن1985مىالُض  ٖبضهللا ألاخمضي مً

ؼ بجضة - ت ٧لُت التربُت حامٗت املل٪ ٖبضالٍٗؼ ىؽ لٛت بهجلحًز  خانل ٖلى ب٩الىٍع

ت ٧لُت التربُت -  نبر حامٗت ٖضن، -ماحؿخحر بصاعة جغبٍى

  "نضع له*

 .ال٣اَغة ضًث الٟجغ(صًىان )خ-
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 لىف مدمىص عؿافع -لكاعغ ا -41

ا  ؾىٍع

 

ُٟت مىحه جغبىي..٦خبذ ال٣هُضة الٗمىصًت  ماعؾذ الخٗلُم في مضاعؽ مداٞٓت الخؿ٨ت .زم ٖملذ بْى

ت  .في مغخلت الضعاؾت الشاهٍى

ت الخالُت*  :نضعث لي املجمىعاث الكعٍغ

 ؤحغاؽ الهمذ٠

 نهُل ألاقىا٧١

 ٢٤ُغاث مً ق١ٟ

جي ُٖىه٪٤  َو

 ٢الذ لي الكمـ١

 ..٢هاثض مغجضة ٢ُض الُباٖت ٩

ضة ألاؾبٕى ألاصبي الهاصعة ًٖ اجداص ال٨خاب الٗغب في صمك٤ غ حٍغ  ًٖى َُئت جدٍغ

اث اجداص ال٨خاب الٗغب  مض٤٢ لٛىي في مُبٖى

 .وكغ في املجالث والصخ٠ الٗغبُت واملخلُتؤ
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 الهاخب البّرانًاؾغ عبض  -الىاكض واملخغج اإلاؿغحي -42

 العغاق

ت   – 1983صزل مٗهض الٟىىن الجمُلت في البهغة وجسّغج ُٞه .  1968حىىب الٗغا١  –ولض في الىانٍغ

 ٖلى قهاصة الضبلىم في الٟىىن املؿغخُت  1990
ً
صزل ٧لُت . ٢ؿم إلازغاج و٧ان ألاو٫ ٖلى صوعجه -، خانال

ىؽ في الٟىىن  1994 – 1991حامٗت بٛضاص وجسّغج ٞحها  –الٟىىن الجمُلت   ٖلى قهاصة الب٩لىٍع
ً
خانال

 . املؿغخُت / إلازغاج

 في ٢ؿ
ً
ٟا حن مْى الم في عثاؾت حامٗت طي ٢اعُٖ خهل ٖلى قهاصة املاحؿخحر في الٟىىن املؿغخُت / . م إلٖا

خهل ٖلى قهاصة الض٦خىعاٍ في ٞلؿٟت  - 2010حامٗت بابل ٖام  –إلازغاج مً ٧لُت الٟىىن الجمُلت 

 . وبخ٣ضًغ بمخُاػ 2016حامٗت بابل ٖام  –ؿغحي مً ٧لُت الٟىىن الجمُلت إلازغاج امل

اى ٖهمذ في مٗهض الٟىىن  1988ؤزغج للمؿغح ٖام - مؿغخُت ) الظي ال ًإحي ( لل٩اجب الؿىعي ٍع

 . البهغة –الجمُلت 

 . ٗهضبَغوخت جسّغج في امل 1990ؤزغج مؿغخُت ) ؤٚىُت الخم ( لل٩اجب الغوسخي ؤهُىان حكُسٝى ٖام -

بَغوخت  1994ؤزغج مؿغخُت ) الغا٦بىن بلى البدغ ( للمال٠ لاًغلىضي حىن مُلىجخىن ؾِىج ٖام -

 . جسّغج في ال٩لُت

 . 1986بضؤ ٦خابت الى٣ض املؿغحي في الصخ٠ الٗغا٢ُت ٖام -

 . 2008ؤنضع ٦خابه الى٣ضي ألاو٫ ) املؿغح في البهغة : م٣اعباث في املخد٤٣ ( بٛضاص ٖام *

ت للخمشُل ( ٖام ؤؾـ ) - وؤزغج ؤو٫ ؤٖمالها مؿغخُت ) ٢ًُت ْل الخماع (  1992حماٖت الىانٍغ

ىماث ضَعل صوٍع ؿغي ٍٞغ  . لل٩اجب الؿَى

ؤزغج للجماٖت املؿغخُاث لاجُت : مؿغخُت ) مً البلُت ؟ ( ًٖ مؿغخُت ) بوؿىا َحروؾتراث ( لل٩اجب -

ً ٖام  ٛىعي ٚىٍع بٌُ ( لل٩اجب الدك٩ُي ٧اع٫ حكابُ٪ ٖام ، ومؿغخُت ) الىباء ألا  1993الغوسخي َٚغ

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/ياسر-البراك.jpg
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) وُمىٗذ املؿغخُت مً الٗغى ( ، ومؿغخُت ) في ؤٖالي البدغ ( لل٩اجب البىلىضي ؾالٞىمحر  1994

ضي ٖام  1995مغوحُ٪ ٖام  ، ومؿغخُت  1996، ومؿغخُت ) الىا٢ٗت ( لل٩اجب الٗغاقي ٖلي ٖبض الىبي الٍؼ

ضي ٖام ) ٧ىمُضًا ألاًام الؿبٗت ( لل٩اجب الٗ ، ومؿغخُت ) الّغر ( لل٩اجب  1996غاقي ٖلي ٖبض الىبي الٍؼ

، ومؿغخُت ) لٗبت مٓلىم الخُاٍ ( ًٖ مؿغخُت ) ٞاوؾذ وألامحرة  1998الٗغاقي ص . دمحم نبري ٖام 

م بغقُض ٖام  ، ومؿغخُت ) ٖك٪ ( ًٖ مؿغخُت ) املهّغج  2001الهلٗاء ( لل٩اجب املٛغبي ٖبض ال٨ٍغ

، ومؿغخُت ) الكاٖغ واملختٕر وال٩ىلىهُل (  2001( لل٩اجب الخىوسخي دمحم الٛؼي ٖام ًىٓغ في املغآة 

، ومؿغخُت ) الضعؽ ( لل٩اجب الٟغوسخي ًىححن ًىوؿ٩ى ٖام  2002لل٩اجب إلاه٩لحزي بُتر ؤوؾخِىٝى ٖام 

املاء .. ًا ، ومؿغخُت )  2003، ومؿغخُت ) لُلت حغح ألامحر ( لل٩اجب الٗغاقي ٖماع وٗمت حابغ ٖام  2003

ٗت ( للمال٠ الٗغاقي خاػم عق٪ ٖام  ، ومؿغخُت ) الٗهٟىع والىعصة ( لل٩اجب الٗغاقي  ٢2004مغ الكَغ

، ومؿغخُت ) الٟإعة الهٛحرة وألاؾض ( لل٩اجب الٗغاقي ًاؾغ البرا٥ ٖام  2005ٖماع وٗمت حابغ ٖام 

ا  2005
ّ
ا ، ومؿغخُت ) ٢بىع بال ، ومؿغخُت ) ال٣ُُُت وؿِذ املىاء ( لل٩اجبت الدك٨ُُت ؤه زلىبى٧ٞى

ُل  2005قىاَض ( لل٩اجب الٗغاقي ٖماع وٗمت حابغ ٖام  ، ومؿغخُت ) املىث والٗظعاء ( لل٩اجب الكُلي ؤٍع

مان ٖام   (، ومؿغخُت  2008، ومؿغخُت ) خغب الٟالٞل ( لل٩اجب الٗغاقي دمحم الجىعاوي ٖام  2006صوٞع

ت ( لل٩اجب الؿىعي ؾٗض هللا وهىؽ )  (، ومؿغخُت  2016ل٪ الؼمان ( ٖام ًٖ مؿغخُت : الُٟل ًام وَع

٠ الغبُ٘ ( ٖام   . 2017مٟخاح الٟغج ( لل٩اجب الٗغاقي ٖماع وٗمت حابغ ) ًٖ مؿغخُت : جساٍع

ت ٖام  ؤؾـ ) ٞغ٢ت املؿغح الجامعي ( في حامٗت طي ٢اع ٖام . 2005ؤؾـ ) مؿغح الضمى ( في الىانٍغ

ت ) مؿغح امل. 2005 ً ( ٖام ؤؾـ مجمٖى  ٣2016هىٍع

ًٖى اجداص الصخُٟحن . ًٖى اجداص ألاصباء وال٨خاب الٗغا٢ُحن. ًٖى اجداص املؿغخُحن الٗغا٢ُحن-

ىُت للصخُٟحن. الٗغا٢ُحن  ًٖى ه٣ابت الٟىاهحن الٗغا٢ُحن. ًٖى الى٣ابت الَى

ت الُٟد- ضة ) ؤوع ( ومجلت ) الىانٍغ ضة ) ؾىمغ ( وحٍغ غ في حٍغ  . (اءقٛل مىهب ًٖى َُئت جدٍغ

ىن ألاَىاع ٖام - ضاص وإهخاج البرامج في بطاٖت وجلٍٟؼ  إٖل
ً
 2006ٖمل مضًغا

(  2013 – 2010قٛل مىهب عثِـ بجداص ألاصباء وال٨خاب في طي ٢اع لضوعجحن مخخالُخحن : لاولى )  -

 للغثِـ 2019 – 2016( وفي الضوعة الشالشت )  2016 – 2013والشاهُت ) 
ً
 . ( ٧ان هاثبا

الم قٛل مىهب - ىهُت في ٧لُت لٖا حامٗت طي ٢اع للٗام  –م٣غع ٢ؿم الصخاٞت لاطاُٖت والخلٍٟؼ

ىهُت في ٧لُت لا  (. 2017 – 2016الضعاسخي )   –ٖالم قٛل مىهب عثِـ ٢ؿم الصخاٞت لاطاُٖت والخلٍٟؼ

ماعؽ الخضَعـ في ٢ؿم الصخاٞت لاطاُٖت (. 2020 – 2017)  حامٗت طي ٢اع لألٖىام ًُ  
ً
خالُا

الم والخلٟ ىهُت في ٧لُت إلٖا  . حامٗت طي ٢اع –ٍؼ
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 ُاص الىىاويحعػاق واظم  -الكاعغ  -43

 العغاق

 

٠ خ٩ىمي، ،في وػاعة الهىاٖت -1969جىلض.  ج مٗ.مْى ُٟه ض. نىاعيهزٍغ حؿمى. .وكإث في مى٣ُه ٍع

 ال٨ُ٨ٗه. جابٗه ل٣ًاء ؾى١ الكُىر مداٞٓت. طي ٢اع. حىىب الٗغا١. ٧اهذ ج٣ُم ٞحها الجلؿاث

 الجمُله. والكٗغ

ا للكٗغ. اها في لابخضاثُه. اهخ٣لىا للِٗل في املضًىت.   ٦ىذ َاٍو

 2004اهخمُذ لخجم٘ الكٗغاء و٦خاب لاصب الكٗبي في الٗغا١. ؾىت 

َُ ٧ىها. مىخضي. املى ِٞ زم اؾؿىا. مىخض ٌُٞ املكاٖغ. واها اخض املاؾؿحن ڵـه  ه بر الخؿُجي. و٦ىذ ًٖىا 

ه للمىخضي،ا في الهُئاهخسبذ ًٖى  ومً زم اهخسبذ عثِؿا للمىخضي. ولخض لان،،،،قاع٦ذ في ٦شحر  ه لاصٍع

ن̷م ْْ
 املخلُه، واملهغخاهاث. لاماسخي ـــِ

مهغحان لضًاع قٗغاء الٗغب. اًًا  .ملاؾؿت الىُل والٟغاث واًًا قاع٦ذ في مهغحاهاث صولُه في مهغ

ه م في مهغ . وقهاصاث ج٣ضًٍغ  مجلت في الكٗبي لاصب مدغع  اٖمل. اثحه. ٖضة ٦ًغمذ. ٦شحرا. صعٕو

ًً ؤو مبضٕ، م٘ ول٣اء. الٟغاث قىاَئ ه ملجلت. ٌُٞ املكاٖغً  ا ًٖى الهُئه لاصاٍع

  :صًىان نضع لي*

  . نضع في مهغليمد اصمى٢ض عم -

 في مهغ.. نضع ُٖل عوحي-

 (.هاملقظي ألا )الُب٘ جدذ*

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/رزاق-المطيري.jpeg
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 دمحم عباؽ قىغ  -الكاعغ -44

 العغاق

 

ىؽ الهىضؾت املضهُت مً حامٗت نالح الضًً ٖام .مداٞٓت ؤعبُلولض بالٗغا١ ب  1986خانل ٖلى ب٩الىٍع

ما٫ مً حامٗت بٛضاص ٖام .م ىؽ بصاعة ألٖا ًجُض اللٛت الٗغبُت وال٨غصًت .م 2003خانل ٖلى ب٩الىٍع

ت  .وإلاهجلحًز

  :نضع له*

خظاع( وصًىان بٗىى  ان )وحه  آزغ( وصًىان صًىان قٗغ بٗىىان )بهماث ٖغبُت( وصًىان بٗىىان )لٖا

( وصًىان )ههغ لُٗيُ٪( 
ً
)ؤصمَُذ ٢ُض٥َ( وصًىان )عخلت الُحن( وصًىان )حىص الؼمان( وصًىان ) ًا عاخال

وصًىان )بغوحـ( وصًىان ) الىجاء ( وصًىان )املىجى( وصًىان )مؿا٦جهم( وصًىان ) مؿا٦جهم (و ٢هت 

ت قٗغ  ً( جًم الٗضًض مً ٢هحرة بٗىىان )٧ىعوها( وصًىان ) الىجاء (ومجمٖى ٍت باؾم )ٖلى زُى الشاثٍغ

ً جدذ الُباٖت ىا٥ زالزت صواٍو   .٢هاثض قٗغاء الٗغا١ ال٨باع، َو

ذ قٗغي ٚىاجي * غى بضاع ألاوبغا  ؤو٫ قاٖغ ٖغبي ٣ًىم بخإل٠ُ وإهخاج ؤوبٍغ ُٖ ًخٛجى بدب مهغ و

ت خاث حضًضة جدذ الُباٖت والخىُٟظ .املهٍغ  .له زالزت ؤوبٍغ

غ الكٍغ٠ مً ٧لُت التربُت في  الكاٖغ الىخُض* الخانل ٖلى ُبغصة ٞاعؽ الكٗغ الٗغبي مً حامٗت ألاَػ

خانل ٖلى بغصة الكٗغ الٗغبي في مهغحان هابل بخىوـ و٢لضَا له الٟىان الٗغبي ال٨بحر لُٟي  .املىهىعة

 .بىقىا١

غصة الكٗغ مً خانل ٖلى ب .خانل ٖلى بغصة ٞاعؽ قٗغاء الٗمىص مً الجامٗت اللبىاهُت في َغابلـ *

بُت في لبىان.حامٗت بابل الٗغا٢ُت خانل ٖلى .خانل ٖلى بغصة ٞاعؽ قٗغاء الٗمىص مً الجامٗت املٖغ

ذ الٗغا٢ُت  .بغصة الكٗغاء الٗغب مً حامٗت ج٨ٍغ

خانل ٖلى  .خانل ٖلى بغصة الكٗغ الٗغبي مً الجامٗت اللبىاهُت الضولُت في الب٣إ الٛغبي في لبىان 

ت مهغ الٗغبُتبغصة الكٗغ والكٗ خانل ٖلى بغصة .غاء مً مٗهض الهىضؾت وج٨ىلىحُا الُحران في حمهىٍع

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/حمد-عباس-شكر.jpeg
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 .خانل ٖلى ٢الصة إلابضإ مً مىٓمت البرملاهاث الٗغبُت.م2019ٖمُض الكٗغ الٗغبي مً البرملان املهغي 

 .ماؾـ وؤمحن ٖام ماؾؿت ٞغؾان ٖمىص الكٗغ الش٣اُٞت •

ت • • ٦مهغحان ٦غبالء امل٣ضؾت م٘ ه٣ابت املٗلمحن الٗغا٢ُحن،  هٓم وصٖم وععى ٖضة مهغحاهاث قٍٗغ

ومهغحان خضًشت م٘ الخ٩ىمت املخلُت، ومهغحان الهىضًت م٘ ماؾؿت ال٨ٟغ الٗغبي، ومهغحان بابل م٘ 

ً الظي  ماؾؿت إلابضإ، ومهغحان صحلت الخحر في بٛضاص لضٖم جهغ صحلت، ومهغحان ٖلى زُى الشاثٍغ

م٣غ لاجداص الٗام لألصباء وال٨خاب الٗغا٢ُحن، ومهغحان )في خب مهغ( في ؤ٢ُم ٖلى ٢اٖت الجىاَغي في 

غ الكٍغ٠ في املىهىعة وم٘ هاصي ص٦غوـ وم٘ اجداص  ت مهغ الٗغبُت بالخٗاون م٘ حامٗت لاَػ حمهىٍع

حن بمىاؾبت اخخٟاالث ؤ٦خىبغ الخالضة  .ال٨خاب املهٍغ
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 الحؿُنيدمحم الغغابي  : ؾعض حاؾمالكاعغ -45

 العغاق

 اؾم الكهغة : ؾٗض حاؾم -: ؾٗض حاؾم دمحم الٛغابي الخؿُجيالكاٖغ ؾٗض حاؾم لاؾم ال٩امل  *

ىت الضًىاهُت ٖلى يٟاٝ الٟغاث في مضً.ولَض الكاٖغ والها٨ًؿذ وال٩اجب واملؿغحي ؾٗض حاؾم *

ْذ خُاجه في مضن قتى : الضًىاهُت ... بٛضاص ... . م1959الٗغا٢ُت ٖام  ّمان... صمك٤ ...ؤوجاوا جىٖػ َٖ بابل ... 

بت ىاص١ عجُبت ٍٚغ  . ال٨ىضًت ...الغباٍ ... ال٣اَغة ؛ و٦ظل٪ في بُىث وؤ٢ؿام صازلُت ٞو

م . و٧ان مً 1982مٗهض الٟىىن الجمُلت / بٛضاص ٖام  -خهل ٖلى صبلىم ألازغاج والخمشُل املؿغحي  *

ىؽ ألازغاج والخم. لاواثل ٖلى صوعجه حامٗت  -ىىن الجمُلت شُل املؿغحي /ؤ٧اصًمُت الٟخهل ٖلى ب٩الىٍع

ىؽ املٗاص٫ في لازغاج والخمشُل واملاؾتر مً حامٗت جىعهخى ال٨ىضًت. م1987بٛضاص   -  خهل ٖلى الب٩لىٍع

 2004-2006في اٖىام 

ت الخالُت *    :-نضعث له ألاعماٌ الكعٍغ

 . م1990 -بٛضاص –ًٞاءاث َٟل ال٨الم  -1

 . م1995 -ضاص بٛ–مىؾ٣ُى ال٩اثً  -2

 . م1995 -ؤحغاؽ الهباح ) قٗغ لألَٟا٫ ( بٛضاص  -3

ـ الخغاب  -4  . م2001ألاعصن  –َىاَو

 2007  بابل–٢ُامت البالص  -5

 2010 –ال٣اَغة –ؤعمُِ٪ ٦بظعة  وؤَُُل ٖلُِ٪  -6

 2010 –ال٣اَغة –٢بلت بذجم الٗالم  -7
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ذ في مىٟاٍ  - 8 ّٟ َخل
ُ
 2013-َىلىضا  –امل

 2013-الٗغا١– ؾماء َاثغ بال - 9

10-  
ً
 2015-مهغ  -ؤهذ حكبهُىجي جماما

 2016-مهغ –ماؾؿت ٨ٞغة –ٚابت َا٩ًى  -11

 2016-ال٣اَغة -َٟا٫قٗغ لأل -انىاث حمُلت -12

ت لأل -بِذ في الٛابت -13  2017-بحروث -َٟا٫خ٩اًت قٍٗغ

*  
ً
 ومسغحا

ً
مل في الصخاٞت الٗغا٢ُت والٗغبُت مدغع . ٖمل في املؿغح ممشال  في صخ٠ ومجالث ز٣اُٞت ٖو

ً
ا

 ٖلى بًٗها
ً
ا  . ٦خَب في الى٣ض املؿغحي والدك٨ُلي والكٗغي  .ومكٞغ

ججاعب خُٓذ بإَخمام  )ٖغبت الغجغ ( والتي ٢ضمذ  مالُتؾاََم بخإؾِـ الخجغبت ألابضاُٖت الج *

 . ألاوؾاٍ الش٣اُٞت في صازل الٗغا١ وزاعحه

ت امل٨خب الخىُٟظا* ي واملجلـ املغ٦ؼي لالجداص الٗام لالصباء وال٨ّخاب هخسَب ل٦ثر مً صوعة لًٍٗى

ت الجداص اصباء و٦خاب بابل   .الخلت –الٗغا٢ُحن ... و٦ظل٪ جغؤَؽ الهُإة لاصاٍع

 في 
ً
 ا٢خهاصًا

ً
و٧اهذ مدُخه لاولى هي الٗانمت لاعصهُت ّٖمان ... و٢ض ٖمَل ٞحها لّٗضة ؾىىاث ُمدغعا

ضة } لاؾىا١{ لاعصهُت ...ومً زم  ٢ام بخإؾِـ ملخ٤ ز٣افي لألَٟا٫ َى ملخ٤ ) ٢ىؽ ٢ؼح ( نضع ًٖ حٍغ

 ٖلى طل٪ امللخ٤ .
ً
ا اثلخه في ٦ىضاومً زم  لاؾىا١.و٢ض ٖمَل ُمكٞغ ُىه َى ٖو  . حغي جَى

"مهخم ومىظ ا٦ثر مً زالزت ٣ٖىص مً الؼمً ب٨خابت قٗغ " الها٩ًى *  مً عواص قٗغ  
ً
ٗخبر واخضا ٌُ ى  َو

ٟا٫لضًه اَخ الها٩ًى" الٗغب .  ت والٟغوؿُت ،مام بإصب وز٣اٞت لَا غحمْذ ههىنه الى اللٛاث : لاهجلحًز
ُ
ج

ًتُت ولاملاهُت والٟاعؾُت وال٨غصولاؾباه   . 
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 قهم بً مؿعىص  -الكاعغ -46

 جىوـ

 بخىوـ الٗانمت 1976ؤٚؿُـ  15مً مىالُض 

ايُاث في جىوـ جدهلذ ٖلى بحاػة في اله ا ٍع ىضؾت ال٨ُماثُت مً حامٗت بٗض جدهلي ٖلى با٧الىٍع

٨ُت  ( university of Kentucky) ٦ىخا٧ي  بالىالًاث املخدضة ألامٍغ

٨ُت ضا بالىالًاث املخدضة ألامٍغ  زم جدهلذ ٖلى ماحؿخحر في الهىضؾت ال٨ُماثُت مً حامٗت حىىب ٞلىٍع

(university of south florida) 

 لٓغٝو ٖاثلُت لًُغججي للٗىصة بلى جىوـ بضؤث َىا٥ الض٦خىعاٍ في هٟـ املجا٫ و ل٨ً لم ؤ٦مل 

ضا ملضة ؾيخحن  .و ٢ض ٦ىذ صّعؾذ ٦مؿاٖض ؤؾخاط في حامٗت حىىب ٞلىٍع

ما٫ الخغة ٧١١١ٖضث ؾىت   بلى جىوـ خُث ؤقخٛل باٖل

 متزوج و لي ولض و بيذ

ت و ٧ان لي ل٣اء جلٟؼي ٖلى ٢ىاة إلاوؿان الخىوؿُت في بغهامج ًىؾ٠ قى  قاع٦ذ بٗضة ؤمؿُاث قٍٗغ

  :صًىاوي بعىىان*

 ؤَىاء و ؤقالء-
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 ؾعُض ؾالم علي املحشىسي -اللام -47

 الُمً

ىؽ لٛت ٖغبُت.مداٞٓت ٖضن مضًىت بهماء. لٛت ٖغبُت  ،ب٩الىٍع

Ss397860@gmail.com .للخىانل ٖبر إلاًمُل 

  صخُٟت بىح الش٣اُٞت . ماؾؿت ٖضن الٛض للٖالم . ماؾؿت ؤمض الش٣اُٞت.  ؤصًب وإٖالمي ًمجي

ت الؿىصان ماؾؿت ؤمض الش٣اُٞت. ٧لُت لاصاب حامٗت ٖضن ٖضن  ىم حمهىٍع    الخَغ

اث- عثِـ نالىن بىح الش٣افي  .مضًغ الكاون الش٣اُٞت لضي ماؾؿت ٖضن الٛض للٖالم:  الًٍٗى

غ صخُٟت بىح الش٣اُٞت .والٟجي ًٖى هاصي الؿغص  .نىٗاء (بامل٣ه)ًٖى هاصي ال٣هت  .عثِـ جدٍغ

  .ًٖى ماؾـ في ماؾؿت ؤمض الش٣اُٞت -.ألاصبي ٖضن

 2015 املغ٦ؼ ألاو٫ في مؿاب٣ت املبضٖحن ٖلى مؿخىي مداٞٓت ٖضن في ال٣هت ال٣هحرة-

   .2016 املغ٦ؼ ألاو٫ في مؿاب٣ت ججضًض الىعي الٗغبي في اململ٨ت ألاعصهُت الهاقمُت مجا٫ ال٣هت-

ت    م2017 .مٗغى ال٣اَغة الضولي لل٨خاب بٗىىان قخالث اللُمىن في ٢ههُت جى٢ُ٘ مجمٖى

  :ئنضاع مجمىعت كههُت*

  .بٗىىان قخالث اللُمىن -

ت)زل٠ جال٫ ال٣ىانت )  :املؿىصاث ألاصبُت، وهي الٗمل ٖلى بنضاع بٌٗ   مجمٖى

  ..وعواًت (م٣االث(  ومغاًا الظاث (٢ههُت
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 مكهىع ًىوـ ؾعىص  -الكاعغ -48

ا  ؾىٍع

 

ت في مداٞٓت الخؿ٨ت وإلى ُّ  للٛت الٗغب
ً
ت ٧ان.حُُٗجي ألاو٫ مضّعؾا ُّ حاهب وكاَي  بٗض بجهاء صعاؾتي الجامٗ

سخي ٦ىذ ؤماعؽ وكاَي الّٟجي املؿخمغ ت املىػوهت في الخضَع ًّ ت في ٦خابت ال٣هُضة الٗمىص  مً املغخلت الشاهىٍّ

ت...زم اهخ٣لذ ُّ اتها ومخابٗا  املىاؾباث الغؾمُت والل٣اءاث الخ٣اٞ  في زاهىٍّ
ً
ىؽ مضّعؾا بلى مداٞٓتََغ

ت ت الىثرًّ ِ  حضًض ؤو الكٗغٍّ ت لٟترة  زّم بضؤث في ٦خابت هم
ًّ ت الٗمىص و٢ض  ،اؾخمغاع ٦خابت ال٣هُضةالكٗغٍّ

ت في املىخضًاث الش٣افيالكٗغي والش٣افي في الىضوا ماعؾذ الخىانل م٘ الجمهىع  املغا٦ؼ ، و ث الكٗغٍّ

لى الخىانل لاحخماعي، و ث الخانتالش٣اُٞت والىضوا اث ٖو ُّ وإلى حاهب الكٗغ ؤماعؽ .. بٌٗ الجمٗ

ت ًّ  .. ال٨خابت الى٣ض

ت*  :لضّي زالر مجمىعاث قعغٍّ

 !!...لخً الخلىص - ٠

 !!... الكٗغ ٨ًخبجي - ٧

 !!... صمي صعبي بلى بابل - ١

 ...و٦خاب في الى٣ض
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ؼ عبض اإلاعؼ الؿُض -ألاصًب -49   عبض العٍؼ

 مهغ

ؼ صًاب  ت مهغ  ًٖى اجداص ال٨خاباؾم الكهغة، ؤو لاؾم ألاصبى: ٖبض الٍٗؼ ضي: حمهىٍع الٗىىان البًر

ت ؾجهىث -مغ٦ؼ مىُا ال٣مذ -مداٞٓت الكغ٢ُت -الٗغبُت              :AZIZ-إلاًمُل -٢ٍغ

      Diab2016@yahoo.com 

 :للياجب  هخب نضعث*

 م1999 -مهغ -عواًت -نبُدت جسغج مً البدغ -

ذ - ت ٢ههُت -عؾم الٍغ  م2003-مجمٖى

 م2012 -عواًت -باب البدغ -

 م2014 -ٖحن مسخىعة -

ت ٢ههُت -يغوعة الؿا٦ؿٟىن -  م2017 -مجمٖى

ت ٢ههُت -ؾاٖت خًىع بىعزِـ -  م2021-مجمٖى

   الجىاثؼ الخانل ٖلحها

 م1998فى ال٣هت ال٣هحرة بمىاؾبت الُىبُل الٟطخى الخخٟاالث ؤ٦خىبغ  حاثؼة إلابضٕ الٟجى وألاصبى-

ت بهُئت ٢هىع الش٣اٞت ًٖ عواًت )نبُدت جسغج مً البدغ ( -  م1999حاثؼة املؿاب٣ت ألاصبُت املغ٦ٍؼ

 م2008م و 2003حاثؼة مؿاب٣ت هجالء مدغم فى ال٣هت ال٣هحرة -

 م2004ؿلخت حاثؼة ٢هت الُٟل فى مؿاب٣ت مجلت الىهغ لل٣ىاث امل-

 م2010و  2009و  2005حاثؼة هاصي ال٣هت فى ال٣هت ال٣هحرة -

 م2012م و 2010حاثؼة مؿاب٣ت ؾا٢ُت الهاوي فى ال٣هت ال٣هحرة حضا -

 م2010حاثؼة مؿاب٣ت حمُٗت ألاصباء فى ال٣هت ال٣هحرة -
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 م2012حاثؼة مؿاب٣ت هاصي ال٣هت في الغواًت ًٖ عواًت )باب البدغ( -

ت في ال٣هت ال٣هحرة ا َُئت الك حاثؼة مؿاب٣ت-  م2014ون املٗىٍى

 م2016حاثؼة مؿاب٣ت اليكغ إلا٢لُمي ًٖ عواًت )ٖحن مسخىعة( -

 م2020حاثؼة مجى الكاٞعي في ال٣هت ال٣هحرة ًٖ ٢هت )ؾحرة طاجُت ل٣ٟاػ( -

 ٦خب ٢ُض الُب٘

 عواًت -ع٢هت ماػوعبا-

-ً ت ٢ههُت -خ٩اًاث مً بُتهٞى  مجمٖى
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 ؾعاص الىانغالياجبتوالباخشت: ص.  -50

 اإلاغغب

ؤ٧اصًمُت ومبضٖت وباخشت في ألاصب الٗغبي، ؤؾخاطة الخٗلُم الٗالي ب٩لُت /ـمً مىالُض جُىان/ املٛغب

لاصاب والٗلىم إلاوؿاهُت في جُىان بجامٗت ٖبض املال٪ الؿٗضي؛خانلت ٖلى ص٦خىعاة الضولت في لاصاب 

ت ٖلى  ؛2007في إلابضإ اليؿاجي ب٩لُت لاصاب بخُىان/املٛغب، مىظ  ؿت ٞغ٢ت البدثِعث ؛ 2003في  مكٞغ

 ماؾتر ال٨خابت اليؿاثُت في املٛغب ب٩لُت لاصاب بخُىان/املٛغب؛

  أنضعث زالٌ الضعاؾت الجامعُت صًىاوي:*

ض الجمغ  هى٫ مً مٖى ت ٢ههُت\لٗبت الالجهاًت ، ٞو  \1995"ب٣ًاٖاث في ٢لب الؼمً" في  مجمٖى

 1996غوؿُت" في هُت بلى الضًاع الٟاالغخلت التي ٢ام بها الكُش دمحم الهٟاع لٟغوؿا "الغخلت الخُى جد٤ُ٣ 

صًىان َل ؤجا٥ \؛ 2003صًىان ؾإؾمُ٪ ؾيبلت في  \؛٦1999خاب "بىح ألاهىزت" ًٖ ؾلؿلت قغإ في 

ت جإنُلُت" في  \.2009خضًث ؤهضلـ في  ُل خُاة ٦خاب الضٖاء ؾب\؛ ٦2004خاب "٢ًُت املغؤة..عٍئ

م وآٞا١ الخل٣ي" في  \؛2006َُبت. ت ٢ههُت \ ؛٦2014خاب "بالٚت ال٣و في ال٣غآن ال٨ٍغ مجمٖى

ت. ذ 2007بٗىىان:ْال٫ واٞع م \ ؛ال٩ٍى ٦خاب بٗىىان "وؿاء في صاثغة الُٗاء/ ٢هت املغؤة في ال٣غآن ال٨ٍغ

ذ 2011في  ىاًت الخ٩ي ؾىت  \ال٩ٍى ٦خاب جىؾماث  \٦2014خاب "الؿغص اليؿاجي بحن ٢ل٤ الؿاا٫ ٚو

ًٖ م٨خبت ؾلمى الش٣اُٞت؛ ٦خاب "مد٩ي امل٣اومت في الؿغص اليؿاجي املٛغبي"  \2013حاعخت ؾىت 

ت ٢ههُت : في مٗغاج الكى١ ؤعج٣ي، \2016جُىان،   \2019عواًت ٧إجها ْلت. ؾىت  \2016 مجمٖى

ت ٖغبُت بَضاء بلى الكٗب الؿىصاوي مً جيؿ٤ُ ٞاَمت بَى*  غا٦ت؛قاع٦ذ في ملخمت قٍٗغ

ضة "مالمذ ز٣اُٞت" الهاصعة بخُىان؛* غ حٍغ مضًغة مجلت مىاعاث الهاصعة ًٖ ٞغ٢ت البدث  عثِؿت جدٍغ

غ مجلت املك٩اة؛هاثبت عثِـ امل٨خب   في إلابضإ اليؿاجي، مجلت ٖلمُت مد٨مت؛ًٖى في َُئت جدٍغ

بُت ٧اجباث املٛغب إلا٢لُمي باملٛغب لغابُت ألاصب إلاؾالمي الٗاملُت؛عثِؿت حهت قما٫ املٛغب لغا

 .}جُىان، َىجت، الخؿُمت{
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 مدمىص عمغ زُتي ألاصًب: -51

ا  ؾىٍع

 .ولض في ٍع٠ صمك٤ ٖام ؤل٠ وحؿٗمئت وازىحن وزمؿحن\.لٛىي و٧اجب وقاٖغ وعواجي\مدمىص ٖمغ زُتي

بُت جسغج في حامٗت صمك٤ مً ٧لُت لاصاب والٗلىم إلاوؿاهُت و٧لُت التربُت وها٫ إلاحاػة في اللٛت الٗغ 

ٖمل مضّعًِؾا ومدايًغا  .وصبلىم الخإَُل التربىي وصعحتي املاحؿخحر والض٦خىعاٍ في اللٛت الٗغبُت وآصابها

ا ا ومدغًعا لٛىًٍ ًُ  .حامٗ

 اإلاإلفاث اإلايكىعة*

اٚخُا٫ ال٣مغ الُال٘ -2019الك٤ٟ ألابٌُ )عواًت( بؾُىبى٫،  -2021اؾمي َاحغ )عواًت( بؾُىبى٫، -

 (َاج٠ مىخه٠ اللُل )٢هو للكبان والكاباث-2017ًاث املخدضة، ، الىال (smashwords)٢هو

smashwords ،حؿبُذ ٢لب )قٗغ(  -2016خبخان مً ال٣مذ )عواًت( ًغوث،  -2017، الىالًاث املخدضة

ألاخ٩ام املغيُت مً الكماثل املخمضًت )جد٤ُ٣(  -2015الكام في ُٖجي )قٗغ( الكاع٢ت،  -2016بحروث، 

صمك٤،  1ألاخ٩ام املغيُت مً الكماثل املخمضًت )جد٤ُ٣( ٍ -2015ىبى٫، َبٗت بل٨تروهُت، بؾُ

كت  -.1999خب وعنام )قٗغ( صمك٤، -.1999ا٢ت للخب لازغ )٢هو( صمك٤، ب -2003 ػع٦كت بَغ

 .1993ؤبجضًت الخب والغخُل )قٗغ( صمك٤،  -.1996هاٖمت )قٗغ( صمك٤، 

 :بعٌ الجىائؼ ألاصبُت*

حاثؼة الكٗغ )املغ٦ؼ الشاوي( هاصي ؤبها   .َـ1409الؿٗىصًت، هاصي ؤبها ألاصبي، املغ٦ؼ ألاو٫(حاثؼة الكٗغ )

حاثؼة ال٣هت  .1989، اؾىٍعحاثؼة الكٗغ )املغ٦ؼ الشاوي( ه٣ابت املٗلمحن، .َـ1410ألاصبي، الؿٗىصًت،

حاثؼة الكٗغ )املغ٦ؼ الشالث( ه٣ابت  .1989، اؾىٍعال٣هحرة )املغ٦ؼ الشالث( ه٣ابت املٗلمحن،

ٟا٫ )املغ٦ؼ الشاوي( ه٣ابت املٗلمحن، .1990، اؾىٍعٗلمحن،امل حاثؼة ٚاهم  .1990، اؾىٍعحاثؼة ٢هت ألَا

 .1995ٚباف لل٣هت ال٣هحرة )املغ٦ؼ الشاوي( إلاماعاث، 
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ً العابضًً الحؿُنيألاصًب:  -52  ص. علي ٍػ

 مهغ

ً الٗابضًً الخؿُجي، باخث و٧اجب و٢ام وؤصًب ومال٠ غي، مهغي، ؤؾخاط  َى الض٦خىع ٖلي ٍػ ؤَػ

م، مكٝغ ومض٤٢ لٛىي ومدغع، ًٖى 1984ال٣ٟه وؤنىله، جىلض مداٞٓت الض٢هلُت بمهغ ؾىت 

ًى عابُت ألاصب  ًى ملخ٣ى الؿغص الٗغبي بال٣اَغة، ٖو  بمهغ، ٖو
ً
"عابُت ألاصب الخضًث" ؤبىللى ؾاب٣ا

ًى لا ً الش٣اُٞت الؿٗىصًت، ٖو ًى عابُت ٖحن الَى ت، ٖو جداص الضولي للٛت الٗغبُت، إلاؾالمي املالحًز

ل إلاؾالمي ت للخمٍى ًى الجمُٗت املهٍغ ًى ه٣ابت الؿاصة ألاقغاٝ بمهغ، ٖو  .(Eifa) ٖو

  :له نضع *

ت ٢ههُت ت( مهغ،  \م2021الؿٗىصًت،  .الىحه لازغ للوؿاهُت، مجمٖى ومضاص الىُل، )ههىم هثًر

 .م2021ًىلُى 

 :في مجاٌ الىلض ألاصبي والشلافت*

ت ٦خب ٖكغاث  امل٣االث ألاصبُت والش٣اُٞت والى٣ضًت في الصخ٠ املخلُت والٗغبُت، ٞله بؾهاماث مخىٖى

سُتفي الٗضًض مً املجالث والجغاثض الٗغبُت والٗاملُت، وم٣االث  جغحم  وفي مجا٫ ال٨خابت ألاصبُت الخاٍع

الٟاث جغحمت طاجُت ل٨شحر مً عواص الش٣اٞت الظًً ؤزغوا الخُاة الٗلمُت والٗملُت ب٨شحر مً الجهىص وامل

 
ً
با ت مً التراحم ألاصبُت ٢ٍغ ذي ؤصبي، وؾخهضع له مجمٖى  .طاث َاب٘ جاٍع

ؤ٧اصًمُت الضعاؾاث إلاؾالمُت، حامٗت  –ص٦خىعاٍ الٟلؿٟت في الضعاؾاث إلاؾالمُت  :املجاٌ ألاواصًمي*

ا. )الخسهو الض٤ُ٢: ال٣ٟه وؤنىله(، وماحؿخحر في الضعاؾاث إلاؾالمُ –مالًا  ؤ٧اصًمُت  -ت مالحًز

ا، وصعحت إلاحاػة الٗالُت )اللِؿاوـ(  –الضعاؾاث إلاؾالمُت، حامٗت مالًا  غ الكٍغ٠  -مالحًز حامٗت ألاَػ

ت –  .مهغ، وله ٖضة مالٟاث مُبٖى
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 َالٌ الجىُبي كاعغ. ص.ال -53

 ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة

صولي في الؿلى٥ الخىُٓمي وإصاعة املىاعص  ؾخاط حامعي وزبحرؤ، الض٦خىع َــال٫ ؾــٗــُــض ٖـبـض اللــه الــجــىــُــبـي

ت، عحل ؤٖما٫، ؤصًب وقاٖغ مً صولت إلاماعاث الٗغبُت املخدضة ىؽ بصاعة . البكٍغ خانل ٖلى ب٩الىٍع

ما٫  حامٗت اؾتراي / حىعج واقىًُ بالىالًاث املخدضة بخ٣ضًغ بمخُاػ مً طاث الجامٗت في الٗام  –ألٖا

لى ماحؿخحر 1995 ت  (MBA)بصاعة ؤٖما٫ ٖو لى ص٦خىعاٍ في بصاعة املىاعص البكٍغ ٨ُت بضعحت بمخُاػ ٖو ألامٍغ

ا باململ٨ت املخدضة في الٗام  ـ  .م٘ مغجبت الكٝغ 2001مً حامٗت هُى ٧اؾُل هىع زمبًر ٢ام بالخضَع

 ة.وحامٗت هُى٧اؾل باململ٨ت املخدض بجامٗتي ماوكؿتر متروبىلُخان

ىع٥مدايغ وزبحرصولي مٗخمض في إلا  وجم بزخُاٍع مً ٢بل مىٓماث  ،صاعة وال٣ُاصة بالمم املخدضة بيٍُى

و جم  .1995ألامم املخدضة ٧إخض ؤَم الخبراء الكباب ٖلى مؿخىي الٗالم في الخىٓحر إلاصاعي في الٗام

مه مً ٢بل ناخب الؿمى الكُش دمحم بً ػاًض آ٫ جهُان   .ج٨ٍغ

ىُت  ٗالُاث َو ت ، وإوؿاهُت و جدى٫ اؾخسضمذ ٢هاثضٍ في مىاؾباث ٞو ٍى ت ، جٖى ، احخماُٖت ، زحًر

ىُت  .بًٗها لهاقُض و ؤٚان َو

ت ٖام ، و 2015خاثؼ ٖلى حاثؼة عثِـ صولت إلاماعاث )زلُٟت الٟسغ( للٗام  بي الخ٣ضًٍغ  2015حاثؼة ؤبْى

وخهل ٖلى حاثؼة الكُش ػاًض للُٗاء باإلياٞت بلى خهىله ٖلى حاثؼة إلاماعاث للُٗاء إلاوؿاوي 

خاػ ٖلى حاثؼة . مً البرملان ألاوعبي 2020خهل ٖلى حاثؼة )الكاٖغ الٗالمي(للٗام  .2019ل٨ٟغي وا

 .عاقض للخٟى١ الٗلمي في مىاؾبخحن

ت وهي :حنضعث له  * اث قٍٗغ  ؿ٘ مجمٖى

ؿُت(  2018و ) إلاماعاث في ال٣لب( 2017،و )ٖلى ٢ُض لخٓت(2016)ٖلى يٟاٝ البىح(  2018و )ػواًا باَع

.و 2019و )جهُاص يىءا(  2019و )إلال٥ ال لً(  2019و )ؤعا٥ ٨ٖؿ٪(  2018الجىُبي(  و )عباُٖاث

 2020)٧أزغ مً ٌٗىص( 
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ٌ ال -54  كاعغ والىاكض. ص. ؾلُان الؼغى

 ألاعصن

ى٫   قاٖغ وها٢ض ؤعصوي، ًٖى عابُت ال٨خاب ألاعصهُحن واجداص ال٨خاب وألاصباء الٗغب  \ص. ؾلُان الٚؼ

-٣ٍ2012ُا، وعثِـ ٕٞغ عابُت ال٨خاب ألاعصهُحن في عجلىن في صوعتها ألاولى )واجداص ٦خاب آؾُا وإٞغ 

غ مجلت عجلىن الش٣اُٞت2014 ًدمل صعحت الض٦خىعاٍ في ألاصب والى٣ض مً حامٗت  .(، وعثِـ جدٍغ

دمل بحاػة 2009. وصعحت املاحؿخحر في ألاصب والى٣ض مً الجامٗت هٟؿها ٖام 2014الحرمى٥ ٖام  . ٍو

ىؽ( ت ٖام  )ب٩الىٍع ً الؿىٍع ٞاػ بجاثؼة الض٦خىع ؾامذ  .1997في اللٛت الٗغبُت مً حامٗت حكٍغ

. ٦ما ٞاػ في مؿاب٣ت إلابضإ 2017الغواقضة للضعاؾاث الى٣ضًت التي جمىدها عابُت ال٨خاب ألاعصهُحن ٖام 

الن ٖمان ٖانمت للش٣اٞت الٗغبُت  ىُت الٗلُا إٖل  الكٗغ. /خ٣ل2002الكبابي التي هٓمتها اللجىت الَى

 

ت*  ؤلانضاعاث الكعٍغ

ِخًً ألاٞى٫،  \.2007اعحٗاقاث ٖلى حؿض الخٍغ٠، ٖمان، \.2004في حكُِ٘ نض٣ًي... املىث،ٖمان، 

 .2019ٖمان، 

 :الضعاؾاث الىلضًت*

ت الغئي )٢غاءاث في ٢هت بلُاؽ ٞغ٧ىح ال٣هحرة( ٖمان  جمشُالث ألاب  \\.2010ًٞاء الدك٨ُل وقٍٗغ

ال٣هُضة الٗغبُت الخضًشت  \\2013سخابت نهباء ٞا٢٘ لىجها،  \\2012، بعبض في الكٗغ الٗغبي الخضًث

ت في ال٣هُضة، ٖمان،  \\.2015وحٗضص املغحُٗاث، البُغ٦ت الش٣اُٞت،ٖمان، \\.2016البيُت ال٨ٍٟغ

بهاء الؿغص،ٖمان، \\2018الظا٦غة الش٣اُٞت لل٣هُضة الٗغبُت في الٗهغ الخضًث،ٖمان،  \\.2016

 .2019غحُٗاث في الكٗغ ألاعصوي،ؾاا٫ امل \\2018
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ؼن دمحم عبضه الكغحبياللام والغوائي:  -55  طٍو

 الُمً

  

ؼن دمحم ٖبضٍ ٢اؾم ٚالب الكغحبي، ًمجي الجيؿُت، مً مىالُض  ت الكُش  1988طٍو مضًىت ٖضن، مضًٍغ

ت ٖشما مغ املخخاع، ومً زم ؤ٦ملذ في زاهٍى ُٖ ٣ت، ٖشمان، صعؾذ ألابخضاثُت في مضعؾت خاجم و ن ٖبضٍ الٍٗغ

ت حامٗت ٖضن. ؤّٖض عاثض وماؾـ ألاصب البىلِسخي والخُا٫  ا بصاعة ؤٖما٫، ٧لُت الٗلىم إلاصاٍع ج ب٩لىٍع زٍغ

  .الٗلمي في الُمً

  نضع له:*

ت ٢ههُت(  ؾلؿلت مٛامغاث املخ٤٣ ؤخمض مهغان البىلِؿُت، في حؼثحها لٛؼ ال٣هانت الىع٢ُت )مجمٖى

مت في الكإع الغثِسخي )ع  للخُا٫ الٗلمي املؿخ٣بلي الًٟاجي، في مىؾمها  H2Oواًت في مهغ( فوحٍغ

ب، ولي مالٟاث ؤزغي 37ألاو٫ بغواًت بٗىىان )بضاًت الغخلت( بالياٞت بلى عواًت )الؿغصاب ( في ؤصب الٖغ

 .٢ُض ال٨خابت

  .وكغث بٌٗ ال٣هو ال٣هحرة لضي صخ٠ مدلُت مجها ألامىاء وألاًام

ت ومخابٗت البرامج الٗلمُت والخجاعب الٛامًت. قٛٝى بلٗب ؤلٗاب ألاخاجي مً َىاًاحي ال٣غاءة وال٨خاب

 .وألالٛاػ، ولي بٌٗ إلاؾهاماث في مجا٫ لازترإ ولابخ٩اع التي لم حسجل ختى لان
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 ؾماح أخمض ؾالم باصبُاناللانت:  -56

 الُمً

 

 .م في مضًىت ٖضن / الُم1988ًمً مىالُض ؾبخمبر 

 . ٍعىؽ في الضعاؾاث ال٣غآهُتى لابكهاصة ب٩ 2013الٗلُا لل٣غآن/ٖضن ٖام  جسغحذ مً ال٩لُت

 .جضعؽ خالُا املاحؿخحر في جسهو ٖلىم ال٣غآن مً حامٗت مىِؿىجا

 .وحٗمل مُٗضة في حامٗت ال٣غآن والضعاؾاث إلاؾالمُت

ضاصًت ووكغث ٖضص مً ال٣هو ال٣هحرة في املجلت  املضعؾُت زم في بضؤث ال٨خابت ألاصبُت مىظ املغخلت إلٖا

 . الصخ٠ املخلُت واملجالث الٗغبُت

ذ ٖانمت الكباب الٗغبي  م في 2017مشلذ الُمً في امللخ٣ى الش٣افي للكباب الٗغبي يمً ٞٗالُاث ال٩ٍى

 .ٕٞغ ال٣هت ال٣هحرة

ت ٢ههُت بٗىىان )زل٠ ألايىاء( ٖام   . م، ال٣اَغة2018نضعث لها مجمٖى
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 الكاعغ: ًديى الكُش -57

 اإلاغغب

جت/ حغؾ٠ُ )اململ٨ت املٛغبُت\الكاٖغ ًدحى الكُش ت مٗحًر ج ٧لُت لاصاب،  (.مٛغبي مً مىالُض ٢ٍغ زٍغ

خانل ٖلى قهاصاث ٖلُا مً حامٗاث باَعـ في ألاصبحن الٗغبي والٟغوسخي  .حامٗت دمحم ألاو٫ بىحضة

ش ؼ في  .واللؿاهُاث والٟلؿٟت والخاٍع اللٛت الٗغبُت مً الجامٗت خانل ٖلى قهاصحي ألاؾخاطًت والخبًر

 .الٟغوؿُت

 .ؤؾخاط للخٗلُم الٗالي بىػاعة الخٗلُم الٟغوؿُت، ملخ٤ بإ٧اصًمُت باَعـ -

، حامٗت ؾان صووي )باَعـ ١و ٠صعؽ بجامٗاث ومضاعؽ ٖلُا ٞغوؿُت ٖضًضة، مجها : حامٗت الؿىعبىن  -

جي للٗلىم الؿُاؾُت8 جي للٟىىن  (، مٗهض اللٛاث الكغ٢ُت بباَعـ، املٗهض الَى بباَعـ، املٗهض الَى

ا حَر ، مٗاَض الخجاعة الٗلُا ٚو  والخٝغ

  :ئهجاػاث علمُت- *

 .2007جغحم هجُب مدّٟى بلى اللٛت الٟغوؿُت بٗض خهىله ٖلى حاثؼة هىبل لآلصاب،باَعـ ؾىت  -

غة، ٢ىاة ال - ىهُت وقاع٥ في زمؿحن ل٣اء : ٢ىاة الٗغبُت، ٢ىاة الجٍؼ ٗغبي الجضًض ؤٖض بغامج ز٣اُٞت جلٍٟؼ

ا حَر  .بلىضن، الٗغبُت، بطاٖت الكغ١، بطاٖت قمـ، بطاٖت مىهتي ٧اعلى الضولُت ٚو

سُت والٟلؿُٟت بباَعـ - ٌكٝغ ٖلى  -ًترؤؽ بصاعة املغ٦ؼ الٗالمي للضعاؾاث الٗغبُت والبدىر الخاٍع

 (.خل٣ت لخض لان 215بغهامج " مىخضي الش٣اٞت الٗغبُت " )

  :أعماٌ هلضًت- *

لت مً البرامج  -.عاؾاث ه٣ضًت ٦شحرة وكغث في الجغاثض واملجالث الٗغبُتؤهجؼ ص - ؤهجؼ ؾلؿلت ٍَى

 .الىزاث٣ُت خى٫ الش٣اٞت املٛغبُت، بٟاؽ وم٨ىاؽ والغباٍ ومضًىت الُٗىن املٛغبُت

ت *ؤٖما٫   : قٍٗغ

 ، وحضة 2017وكغ صًىان " ٖىان٠ الٗمغ"،  -
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ً واملىٟى"،  -  .، ٞغوؿا2018وكغ صًىان "جغاجُل لوحإ الَى

  :له كُض الُبع

 (.امللخمت الٗغبُت ال٨بري )ؤل٠ بِذ بىػن و٢اُٞت مىخضة -٠

 .امللخمت الٗغا٢ُت ؤو زمىص ٖانٟت الصخغاء -٧

 .صًىان الهبابت -١

سخي -٤  .خغاث٤ الٗك٤ الباَع

ً الٗغبي -١  .َمىم الَى

  .جغاهُم املىٟى -٩
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 مىس ى الخافىع الكاعغ:  -58

 اقالعغ 

ىؽ آصاب \1960بٛضاص-  ؤصب م٣اعن -ص٦خىعاٍ  \حامٗت نالح الضًً-لٛت ٖغبُت-ب٩الىٍع

ىؽ ٞىىن حمُلت  \لىصُٞج–مُىهش -ملاهُا ؤ ًٖى اجداص لاصباء وال٨ّخاب في  \عؾم -حامٗت بٛضاص-ب٩الىٍع

 الٗغا١

ه  *
َ
 :نضع ل

غة الهُاؾيث - ت -جغاهُم َػ ت قٍٗغ  صمك٤  1996مجمٖى

ت لأل مجمٖى-ٖهٟىع الضاع -   - صمك٤-َٟا٫ ت قٍٗغ

ت - ٍى ٠ُ َو ت-َب٤ وٞع  مؿغخُت قٍٗغ

 2012مؿاٞت خ٩اًت -

ت*  : مجمىعت قعٍغ

ت الىإمالث - هبٌ ألابهاع في  \ؾحر مً ٖبرتهم الِؿحر \جإّمالث في حضاع ال٨ٗبت \حؼاء الشالزتألا  - مىؾٖى

 ببهاع في زُام مًغمت\الخؿحن وألاههاع

 (٨َظا ؤزبروي الخكُض (. )اصبٛض. )(زاثغ الٗهاميجدذ الُباٖت: )

ت ت قٍٗغ  (٢ا٫ لىا املٗلم: )مجمٖى

ت لأل  ت قٍٗغ  َٟا٫مجمٖى

غ مجلت وال٣لم /للبدىر والضعاؾاث  عثِـ جدٍغ
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ً بىصواعة -59  الياجب وألاصًب: الهضًم ئبٍغ

 لُبُا

ش ال٣ضًم \بىصواٍع  الهض٤ً ابٍغ٪  حامٗت بجامٗت الؿُض دمحم بً ٖلي الؿىىسخي . وؾاب٣  ؤؾخاط الخاٍع
ً
ا

المُت بمجلـ . ٖمغ املخخاع غ مجلت اللُبي الش٣اُٞت الهاصعة ًٖ ماؾؿت الخضماث إلٖا عثِـ جدٍغ

المُت بمجلـ الىىاب اللُبي. الىىاب اللُبي مضًغ بصاعة . املؿدكاع الش٣افي ألاو٫ ملاؾؿت الخضماث إلٖا

اث بماؾؿت الخضما المُت بمجلـ الىىاب اللُبياملُبٖى  .م 1963مىالُض  .ث إلٖا

ىؽ ػعاٖت / جسهو ا٢خهاص ػعاعي .  :اإلاإهل العلمي* ش .  ـلِؿاو \1988ب٩الىٍع آصاب / جسهو الخاٍع

ش ال٣ضًم .  . 2004.  2003 ص٦خىعاٍ في .. حامٗت ٖمغ املخخاع. لُبُا2007ماحؿخحر آصاب / جسهو الخاٍع

ش ال٣ضًم .   .. حامٗت بجها ـ مهغ2015الخاٍع

 .2000ـ 2002خب قاون اللجىت ل٩لُت الؼعاٖت . حامٗت ٖمغ املخخاع . مضًغ م٨ :اإلاهام التي جللضها*

الم الجامعي بجامٗت .2007ـ  2003املضًغ إلاصاعي ل٩لُت الؼعاٖت / حامٗت ٖمغ املخخاع. ـ مضًغ م٨خب إلٖا

غ صخُٟت ؤزباع الجبل. .2014ـ  2012ٖمغ املخخاع  مضًغ بصاعة البرامج بةطاٖت الجبل . 2000مضًغ جدٍغ

المي إلطاٖت الجبل ألازًغ املخلُت بالبًُاء . .2007ـ  1998غ املخلُت.ألازً ـــ  2015املؿدكاع إلٖا ـ

ش" .  .2018 ذي "ٞؼان ٖبر الخاٍع  . 2019. ٧2018ل٠ بمهمت عثِـ اللجىت الٗلمُت للماجمغ الخاٍع

 :اإلايكىعة  اإلاإلفاث*

ت ٢ههُت .1  .1998 بىٛاػي  ـ شجغة املُغ / مجمٖى

ظاع2 ت ٢ههُت . بىٛاػي.  ـ آلهت ألٖا  .2000/ مجمٖى

ت ٢ههُت .3 د٩ى ؤن .. / مجمٖى ًُ  2001بىٛاػي.  ـ 

 .2003َغابلـ.  .ـ البدث ًٖ الؿُضة ج / ههىم4

 .2006ـ ميؿاص / عواًت. بىٛاػي . 5
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 .2004ـ مُم / ههىم. بىٛاػي. 6

ت الجهل اليؿبي / م٣االث ًٖ الؿُاؾت واملجخم٘. ال٣اَغة7  .2015ـ مىؾٖى

 .2012ر الؼمً الغصيء / ٢هو. َغابلـ. ـ ؤؾاَح8

ت الىح٘. ٢غاءاث في الكٗغ الكٗبي اللُبي، الجؼء ألاو٫. بىٛاػي.9  .2019ـ ص٦خاجىٍع

 .2021عواًت . بىٛاػي. لُبُا.   ال٩اثىاث. - 10

 .2021  بىٛاػي. لُبُا.. ؤ٢ل مً ص٣ُ٢ت . ههىم -11

اث  : املخَُى

ىاثُت في الٗهٍغ1ً ذي ـ املغؤة في ب٢لُم ٢ىٍع ٣ي والغوماوي./ ٦خاب جاٍع ٍغ  .إلٚا

ذي2 ٣ي والغوماوي./ ٦خاب جاٍع ٍغ ً إلٚا ىا في الٗهٍغ ت في ٢ىٍع  .ـ املضاًٞ وال٣ُىؽ الجىاثٍؼ

 .ـ ٢بل املُالص / عواًت3

 .ـ ؤو٫ ٖباؽ / عواًت4

سُت جغازُت. 5  . ؾحرة بجي َال٫ ./ صعاؾت جاٍع

 .٦خاب الدجغ / ههىم. 6

 ./ ٢هوؤؾاَحر ؤم الجغاص ألاولى  ,7

ت ٢ههُت. زُا٫ ٖلمي 7000املىاًَ .8  .. مجمٖى

ت الىح٘ . ٢غاءاث في الكٗغ الكٗبي اللُبي. الجؼء الشاوي.9  .ص٦خاجىٍع

 .هُاهضعجا٫ . عواًت. 10

ض لال٨ترووي  / ـ البًر

aglemohada@gmail.com 

  :الجىائؼ*

ً الىو املؿغحي : نباًا ٖ 2010حاثؼة ؤخؿً هو مؿغحي في لُبُا امل٣ضمت مً ٢ىاة الكبابُت ٖام -

 .اوالص اَال٫

ت ًٖ الٗمل املؿغحي نباًا اوالص َال٫ بٗض ٖغيه في الجؼاثغ ٖام - حاثؼة الؿٟٗت الظَبُت الجؼاثٍغ

2012. 
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 ص. علُل الىانغي : صًبألا  -60

 العغاق

ضًت –الجيؿُت : ٖغا٢ُت  ت(  \ؾٍى ىؽ في الٗلىم ـ 1944جىلض: الٗغا١ / طي ٢اع )الىانٍغ  ب٩الىٍع

في  ( Ph.D.)ص٦خىعاٍ. 1967لا٢خهاصًت، حامٗت بٛضاص/٧لُت لا٢خهاص والٗلىم الؿُاؾُت، ٕٞغ لا٢خهاص 

جي/ مىؾ٩ى   . 1979لا٢خهاص، ٕٞغ ا٢خهاص الٗمل، مٗهض بلُساهٝى لال٢خهاص الَى

غان/ مٗهض الٗلىم لا٢خهاصًت في الجؼاثغ لألٖىام  docent مضعؽ زم ؤؾخاط مؿاٖض في حامٗت َو

 .1989 - 1988باخث ٖلمي ٚحر مخٟٙغ في مٗهض لاؾدكغا١ ، مىؾ٩ى \1987/  1979اؾُت الضع 

ـــٛاث* ًخ٣ً  ضًت  -اللٛت الغوؾُت \ .اللٛت الٗغبُت )اللـ  (اللٛت الؿٍى

 :اإلاُبىعت الىخــــــــب *

 .2005، واُٖض َبٗه في بٛضاص 2000صمك٤،، ، 1958 - 1920الجِل والؿلُت في الٗغا١ املل٩ي 

م ٢اؾم في ًىمه ألازحر، لاه٣الب الخاؾ٘ والشالزىن، ٖ-2 م ٢اؾم مً ماَُاث الؿحرة:ٖبض ال٨ٍغ بض ال٨ٍغ

 .2015ُٖض َبٗه في صمك٤ ؤو .  2003ال٨خاب الشالث، بحروث 

 .ماؾؿاث ال٣م٘ املاصي في ٖغا١ البٗث. صعاؾت ٢ضمذ ملىٓمتالٗضالت لخ٣ى١ لاوؿان -3

م  -4  2003صمك٤  -٢اؾم٢غاءة ؤولُت في ؾحرة ٖبض ال٨ٍغ

م ٢اؾم،  -5  2006.5.ال٨خاب ألاو٫، صمك٤ 1958-1914مً ماَُاث الؿحر لٗبض ال٨ٍغ

م ٢اؾم مً ماَُاث الؿحرة،  -6 ت ال٨خاب الشاوي،  14ص . ٣ُٖل الىانغي، ٖبض ال٨ٍغ جمىػ الشىعة الثًر

 .2009صمك٤ 

ُم، بٖضاص وج٣ضًم هىعي نبُذ، خىاعاث وآعاء ٖغا٢ُت ًٖ -7 م ٢اؾم  اؾخٗاص الٖؼ ُم ٖبض ال٨ٍغ الٖؼ

 ، صمك٤. وؤُٖض َبٗه2011جمىػ م٘ الباخث ٣ُٖل الىانغي.  14وزىعة 

بض 14زىعة  -8 ً،  جمىػ ٖو م ٢اؾم في بهاثغ لازٍغ  .، صمك2012٤ٖضاص وحٗل٤ُ ٣ُٖل الىانغي، بال٨ٍغ
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غحاوي، بٛضاص  -9  ،2017ص. ٣ُٖل الىانغي ص. ؾ٠ُ ٖضهان ال٣ِسخي، ُٖكان يُى٫ لاٍػ

ت ألاولى، ص – 10  .، بٛضاص2017. ٣ُٖل الىانغي، مً ؤوحه الهغإ الؿُاسخي في الجمهىٍع

 .2020، بٛضاص 1964-1921ص. ٣ُٖل الىانغي، مالخ٣ت الِؿاع في الٗغا١ املٗانغ،  -11

غحاوي، الجؼء الشاوي  -12 الضعاؾاث  -ص. ٣ُٖل الىانغي، ص. ؾ٠ُ ٖضهان ال٣ِسخي، ُٖكان يُى٫ لاٍػ

ت، صمك٤   .2021الىٍٓغ

سُت والٛاثُت لشىعة  -13 جمىػ وصوع صو٫ الجىاع في حُٛبها، صمك٤  14ص. ٣ُٖل الىانغي، ألاَمُت الخاٍع

2021. 

ا ألامىُت، صمك٤  14ؾ٣اٍ هٓام بلىانغي، صوع املاؾؿت ألامىُت في ص. ٣ُٖل ا -14 َغ جمىػ مً زال٫ ج٣ٍغ

2021. 

 ال٨غاَعـ

 .1970ألاحىع ، ٦غاؽ ، بٛضاص   خى٫  -15

ضة املجغقت ، لٗضص قباٍ  لُلت -16 ُٖض وكٍغ في 1997الهٗىص آلي ؾماء الخلىص ، ٦غاؽ ، ملخ٤ حٍغ
ُ
، وؤ

 . ، ؤمؿترصام ، َىلىضا1997في  32مجلت املىؾم الٗضص 

ضة املجغقت لٗضص جمىػ   -15 ُت ، ٦غاؽ ملخ٤ حٍغ  .لىضن 1998جمىػ حضلُت الٟهم واملىيٖى

 :التراحــــم مً الغوؾُت ئلى العغبُت*3

غان /   -1  ت ، َو ضة الجمهىٍع ُذ، حٍغ البلضان الٗغبُت واملكا٧ل لا٢خهاصًت لضي املؿخٗغبحن الؿٞى

 . 7/10/1979الجؼاثغ في 

ت الٟلؿُُيُت الٗضص في  -2 ٣ُت، مجلت الخٍغ  . بحروث 1983ؤًاع  22الُب٣ت الٗاملت ألاٍٞغ

 .1984َغان ٦خاب الخُىع الال عؤؾمالي ، مٗهض الٗلىم لا٢خهاصًت في حامٗت و  -3

غان -4  .1985   ال٣ًاًا املىهجُت في ٦خاب عؤؽ املا٫، مٗهض الٗلىم لا٢خهاصًت في حامٗت َو

ىُت -5  .1986الٟئاث الىؾُى والشىعاث الَى

٣ان لى٣ل الخ٨ىىلىحُا ،   -6  .1986ٍَغ

 .نضع ال٨خاب الٗكٍغً 
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 علي خؿين الخباػالكاعغ:  -61

 العغاق

غ مجلت نضي الغويخحن.ًٖى اجداص اصباء ٦غبالء / الٗغا١. مم ٦غبالء / مس1954ُمىالُض   عثِـ جدٍغ

 مً ؤلانضاعاث: لضي*

ت لان  ت قٍٗغ ت. م1997ن جإحي اعص٥ ؤمجمٖى ت قٍٗغ ٟتيؤ..   مجمٖى ت و . ٚع ت قٍٗغ  ها اهخٓغؤمجمٖى

خحن  ٍ لى ٦ىذآ  مؿغخُت. بيؤمؿغخُت َظا عؤؽ . مؿغخُت الىىاعؽ. اللهم َظا حىىوي ٞاقهض  مجمٖى

 مؿغخُت الجغح ال٩اْمي. مؿغخُت الهغإ. مؿغخُت مدا٦مت خمُض بً مؿلم. مؿغخُت الخضٖت. َىا٥

مؿغخُت مً . يئ مؿغخُت مخد٠ الغ . ها ٢خلذ َظا الغحلؤمؿغخُت . مؿغخُت َظا ما خضر في باحمحرا

٢غاءة   ت ٦خبزالز. / ه٣ضي  ٦خاب املغنض. عبٗحنعواًت مؿحرة ألا . ٦خاب خىاع في عوح املٗجى. طا٦غة ٢ىٟظ

٦خاب خ٩اًاث ٖمى . ٦خاب حؿائالث. ٦خاب جمؿغخاث / ٢غاءاث اهُباُٖت. اهُباُٖت في ههج البالٚت

ت عحل . و٫ ملٗلم صًًعواًت الضعؽ ألا . ٦خاب اهُباٖاث ه٣ضًت في ٞخىي الضٞإ امل٣ضؾت. خؿً عواًت وَع

 ٦ك٩ى٫ الخباػ. عواًت لاهخٟايت. ٖالميب

 الخىاعاث واملخايغاثالى٣ضًت و   ٖكغاث الضعاؾاث

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/حسن-الخباز.gif
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 واظم الكىٍلي واجب وأصًب:  -62

 العغاق

ًٖى ه٣ابت   .ًٖى لاجداص الٗام لصباء الٗغا١.  1968 -جىلض : بٛضاص  .عواجي، ٢ام، ها٢ض، هاقغ

ً الٗغا٢ُحن .الصخُٟحن الٗغا٢ُحن عثِـ صاع الىعقت الش٣اُٞت للُباٖت واليكغ   .ًٖى اجداص الىاقٍغ

٘ ضة "عواثُىن  .والخىَػ ت مً البرامج بٖمل في . "ؤؾـ واقٝغ ٖلى حٍغ ٖضاص وج٣ضًم وازغاج مجمٖى

ىهُت ٟا٫ .الخلٍٟؼ   .٦خب ال٨شحر مً ال٣هو ال٣هحرة واملؿغخُاث وامل٣االث الى٣ضًت و٢هو ألَا

 .نبىخاث ماؾؿت الىعقت الش٣اُٞتؤٗضاص وج٣ضًم مهغحاهاث وهضواث و ٚقٝغ ٖلى ؤ

 :نضعث له*

لٟىن  .1 ت ٢ههُت  -الٍؼ  2ٍ 2020 -1ٍ 2015 -مجمٖى

  2ٍ 2019 - 2017ٍ1 -عواًت  -مىاؾم الشلج والىاع .2

 2ٍ -2019 - 1ٍ 2018 -عواًت  -هحران لِؿذ نض٣ًتي  .3

 2ٍ -2019 - 1ٍ 2018 -صعاؾت  –٠ُ٦ ه٨خب عواًت هاجخت  .4

ح مدؿً ٧اْم ٦خب ٖضًض مً الى٣اص ًٖ ججغبتي بالصخ٠ واملجالث ،و٦خب ًٖ عواًاحي الىا٢ض نبا

ت ٞىاعاث في الش٣اٞت الٗغا٢ُت والٗغبُت صعاؾاث ه٣ضًت ج  .ملٛغبو  ١بمىؾٖى

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/كاظم-الشويلي.jpeg
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 عضهان الهائغ :الكاعغ -63

 العغاق

ت، الٗغا١، ٖام  ًٖى ِاجداص ألاصباء الٗغا٢ُحن، وِاجداص ألاصباء الٗغب، واجداص  ،1955ولض في مضًىت ال٩ٞى

ض ضًحن، وهاصي ال٣لم الؿٍى  .وخبر ال٨خاب املىُٟحن .ي، وال٣لم إلاه٩لحزي ال٨خاب الؿٍى

ت الخالُت *  :نضعث له املجمىعاث الكعٍغ

ت  - ٍَ جي جدذ ههب الُخّغِ ت  .1984بٛضاص –اهخٍٓغ ٚىُاث ٖلى حؿغ ال٩ٞى
ُ
الٗهاٞحر ال  .1986بٛضاص –ؤ

ة  .1986بٛضاص –جدبُّ الغنام 
َ
ىط

ُ
ل . 1988بٛضاص –ؾماء في ز ا الٍُى َٗغ

َ
 1992بٛضاص –مغاًا لك

بت . 1993بٛضاص –ُٚمت الهمٜ - ىاث . 1994لىضن –جدذ ؾماء ٍٚغ وكُض ؤوعو٥  .1996بحروث  –ج٩ٍى

لت)بـ "  مْىٟى . 1996بحروث –نٟدت("  ٢550هُضة ٍَى
َ
ِ ض –جإبَّ ض. 2011بحروث  و 2001الؿٍى

ّ
 مجل

ت" ما٫ الِكٍٗغ  .، بحروث وبٛضاص2017في زالزت مجلضاث() "ألٖا

ل مٟخىح) –هغص الىو)*  .جدذ الُبع - هو ٍَى

ت*    :ونضعث له مسخاعاث قعٍغ

- 
ً
ً .1994ال٣اَغة  "زغحُذ مً الخغب ؾهىا ض  "نغار بذجم َو  بضَكتي ٧إوي  .1998الؿٍى

ً
ؾحرا

َ
ؾحُر ؤ

َ
ؤ

ِل ٢هُضة ٤ُ بجىاخحن مً َع
ّ
)ازخُاع  2015بٛضاص  "ؤشجاع ال٩لماث .٢2015هاثض ٢هحرة( بٛضاص )، "ؤخل

 -٢هاثض ؤخببُتها( ) "َظا ألالم الظي ًطخيءُ . )هاْم، ص. هاْم ٖىصة وج٣ضًم: ؤ. ص. خاجم اله٨غ، ص. خؿً

 .2017لىضن 

ت، نضع له *  :وفي الىخب الىثًر

لُه، في خض٣ًت الىو" -1 ض بجؼؤ2008ًًبحروث  - "اقتراَاث الىو الجضًض، ٍو
ّ
 (.)مجل

خُا٫" -2 ض بجؼؤ2010ًًبحروث  - "ال٣غاءة والخىماَى٥، وبلُه، املش٠٣ وإلٚا
ّ
 (.)مجل
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 :الجىائؼ خهل على *

ًٖ ٢هُضجه  1992خهل ٖلى الجاثؼة ألاولى للِكٗغ، في مؿاب٣ت هاصي ال٨خاب ال٨بري، في الٗغا١ ٖام -

 
ً
 .""زغحُذ مً الخغب ؾهىا

ت الخٗبحر Hellman Hammettخهل ٖلى حاثؼة َُلمان َامُذ الٗاملُت- في  1996ٖام  -للبضإ وخٍغ

ىع٥  .هٍُى

 .في عوجغصام 1997ٖام Poetry International Awardِكٗغ الٗالميخهل ٖلى حاثؼة مهغحان ال- 

ضًحن - ت إلجداص ال٨خاب الؿٍى ، للٗام Författarcentrum Sydٕٞغ الجىىب –خهل ٖلى الجاثؼة الؿىٍى

 .في ماملى 2005

غحم الىشير مً أقعاعه *
 
ت والهىلىضًت :ٖضًضة، ونضعث بًٗها في ٦خب بلى لٛاث ج ضًت ولاه٩لحًز  بالؿٍى

  .ولاًغاهُت ولاؾباهُت والغوؾُت والٟغوؿُت

ت  * ذ وصعاؾاث حامُٗت للض٦خىعاٍ واملاحؿخحر في ٖضص مً الجامٗاث  جىاولذ ججغبخه الكعٍغ ٖضة ؤَاٍع

 .الٗغا٢ُت والٗغبُت وألاحىبُت

  .جمذ صٖىجه ل٣غاءة قٍٗغ في الٗضًض مً املهغحاهاث خى٫ الٗالم* 
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 عبضالحىُم دمحم نالح باكِـض: ث والىاكخالبا -64

 الُمً

ؤؾخاط  .الخالت لاحخماُٖت: متزوج وؤب لشالر بىاث. م، مداٞٓت قبىة ـ الهُٗض ـ الُم1965ًمً مىالُض 

باخث  .ألاصب الٗغبي الخضًث وه٣ضٍ املكاع٥، في ٢ؿم اللٛت الٗغبُت وآصابها، ٧لُت لاصاب، حامٗت ٖضن

قهاصة الض٦خىعاٍ بمغجبت الكٝغ ألاولى، مً مٗهض البدىر  .والترازُتفي مجا٫ الؿغصًاث الٗغبُت الخضًشت 

قهاصة املاحؿخحر بضعحت لامخُاػ، مً مٗهض البدىر والضعاؾاث الٗغبُت .والضعاؾاث الٗغبُت بال٣اَغة

ىؽ مً ٢ؿم اللٛت الٗغبُت في ٧لُت الٗلىم ولاصاب والتربُت، حامٗت ٖضن، في .بال٣اَغة قهاصة الب٩الىٍع

1993. 

غ مجلت )ؤبدار   \ـ ختى لان 2018مضًغ مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث الُمىُت في حامٗت ٖضن )* عثِـ جدٍغ

ا مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث الُمىُت غ مجلت الخىانل  .الُمً( الٗلمُت املخ٨مت التي ًهضَع عثِـ جدٍغ

ـ  2009، حامٗت ٖضن )عثِـ ٢ؿم اللٛت الٗغبُت وآصابها، في ٧لُت لاصاب .، حامٗت ٖضن الٗلمُت املخ٨مت

لىم ال٣غآن في حامٗت الٗاص٫ للٗلىم إلاوؿاهُت )(. 2013  – 2015عثِـ ٢ؿم الضعاؾاث إلاؾالمُت ٖو

2016.) 

 .2012ًٖ مؿاَمخه الٗلمُت في وكاَاث الجامٗت ألا٧اصًمُت في  مىذ مُضالُت حامعت عضن الظهبُت*

 :الىخب* 

 مً الغواًت في الُمً )٢غاءة في-
ً
سُت حك٩ل الخُاب الغواجي الُمجي وجدىالجه( ـ حامٗت  زماهىن ٖاما جإٍع

 .2013ٖضن ـ 

)٦خاب  2009الى٣اص ًهىٗىن مىحت للبدغ ـ هاصي ال٣هت واجداص ألاصباء وال٨خاب الُمىُحن ـ نىٗاء ـ -

 (.حماعي

ض مُُ٘ صماج، صعاؾاث و٢غاءاث ه٣ضًت ـ اجداص ألاصباء وال٨خاب الُمىُحن ـ نىٗاء ـ -  )٦خاب 2009ٍػ

 .(حماعي

ش حامٗت ٖضن ـ الجؼء الشاوي ـ حامٗت ٖضن ـ -  (.)٦خاب حماعي 2014جاٍع

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/عبد-الحكيم-باقيس.jpeg
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 (.الظاث واملغوي )٢غاءة في ٖلي ؤخمض با٦شحر-

 (.الؿحرة الظاجُت في ألاصب الُمجي )٢ُض الُب٘-

 :اليكاٍ الشلافي* 

 عثِـ هاصي الؿغص.. ٖضن*

بطاعي ز٣افي بٗىىان )٢ا٫ الغاوي( ٌٗجى بٖضاص وج٣ضًم خضًث ؤؾبىعي مؿاء ٧ل ًىم ؤخض، في بغهامج -

  .ب٣ًاًا ألاصب وإلابضإ الؿغصي الٗغبي، البرهامج الشاوي، ٖضن
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 عحاء دمحم بُُاع :لغوائُت والباخشتا -65

 لبىان

ش ومدل الىالصة: الهاللُت. عحاء دمحم بُُاع صبلىم في ال٨ُمُاء . 11/1969/ 28حىىب لبىان  -نُضا-جاٍع

تالخ اء مً الجامٗت اللبىاهُت ، ؾىت هُلها - ٗلُمُت ومضًغ مضعؾت ٢هغ املٗٞغ قهاصة الضبلىم في الٟحًز

قهاصة املاحؿخحر في اللٛت الٗغبُت وآصابها مً الجامٗت اللبىاهُت ٧لُت لاصاب والٗلىم إلاوؿاهُت،  -1992

اء واللٛت الٗغبُت للهٟى .  2019ؾىت هُلها  ً ٖملذ ٦مضّعؾت ملاصحي الٟحًز ٝ الٗلُا)الكهاصاث( ملضة ٖكٍغ

ت.ٖاما ت ٢هغ املٗٞغ ت لشاهٍى  ًٖى اجداص ال٨خاب اللبىاهُحن .ٖملذ ٦مضًغة جغبٍى

 :الّهاصعة ألاعماٌ ألاصبُت*

غا"عواًت "  2004 -بحروث -الصخغ ًىبذ َػ

 2013بحروث  -ًىمُاث َٟلت مً ٦غبالء"عواًت"  

توجخم جغح 2016 -بحروث -َظا الغحل ٚحروي" عواًت"  ا بلى الٟاعؾُت وإلاه٩لحًز ًُّ  مخه خال

ا بلى الٟاعؾُتل)جخم جغحمخه خا2016 -بحروث-ؾإلخ٪ ًٖ الخؿحن"عواًت"   ًُّ) 

ت ٢ههُت لٗضة ٧اجباث"   -ٞؿُٟؿاء جمىػ"مجمٖى

 عواًت -ؾغ مً عؤي .. ٦غبالء" " 

 (جدذ الُب٘)  -َمؿاث ٖلى باب الجىت" "

 (٧١٧١بحروث ) -٢اب ٢ىؾحن ؤو ؤصوى مً الخؿحن""

نىعة الغحل في ٢هو بيذ الهضي" )عؾالت ؤ٧اصًمُت لىُل قهاصة املاحؿخحر في اللٛت الٗغبُت "

 (.وآصابها()جدذ الُب٘

حن" عواًت )جدذ الُب٘ "  (آزغ الخىاٍع

 (٢لب بال ٢ىإ".....)جدذ الُب٘"
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 (خضاء ألابُا٫"......)جدذ الُب٘" 

ت  : ولضحها الٗضًض مً الغواًاث املخَُى

ت٢لىب في "    (الٗانٟت" ......عواًت )مسَُى

ت"  (نغار املؿخدُل".....عواًت مً حؼثحن )مسَُى

ت مً ألاو٫ بلى الؿاصؽ ؤؾاسخي الهاصع ًٖ هٟـ  - ت في ٦خاب إلاه٩لحًز غحمذ ههىنها بلى اللٛت إلاه٩لحًز
ُ
ج

 .الضاع

 ،٦غبالء امل٣ضؾت املكاع٦ت في هضوة الؿُضة ٞاَمت بيذ ؤؾض التي ؤ٢امتها الٗخبت الٗباؾُت امل٣ضؾت في -

ت ًٖ البدث املىؾىم " عؾالت مً ال٣لب  "والٟىػ بجاثؼة ج٣ضًٍغ

ت" والٟىػ - غاء ٖلحها الؿالم بحن الهٟاث املل٩ىجُت والؿحرة الغؾالُت، همىطج املغؤة املهضٍو "الؿُضة الَؼ

  2020بالجاثؼة ألاولى للمهغحان ًٖ الٗام 

غاء املكاع٦ت في بدىر مغ٦ؼ الضعاؾاث الٟاَمُت ف - ي البهغة الٗغا١ ٖبر البدث املىؾىم "حؿبُذ الَؼ

 2021حظوع  وزماع  وهماء" والٟىػ بالجاثؼة ألاولى ًٖ الٗام 
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 زضًجت عبضهللا قهابالياجبت والباخشت:  -66

 لبىان

ت، في * ُّ ُت لاصاب والٗلىم إلاوؿاه
ّ
ت ٧ل ُّ الجامٗت زضًجت ٖبضهللا قهاب ؤؾخاط ص٦خىع في الجامٗت اللبىاه

ت. وفي حامٗت املٗاٝع ُّ ذ الض٦خىعاٍ، في الجامٗت  .اللبىاه كٝغ ٖلى الٗضًض مً عؾاثل املاحؿخحر ، وؤَاٍع
ُ
ح

ًى في اجداص  .اللبىاهُت ، وفي بٌٗ الجامٗاث الخانت ًٖى في املجلـ الش٣افي للبىان الجىىبي. ٖو

ًى امللخ٣ى الش٣افي الجامعي  ا مجلت) ؤوعا١ ز٣اُٞتؤوكإث مازغً . ال٨ّخاب اللبىاهُحن.ٖو

AWRAQTHAQAFYA@GMAIL.COM) ً ٗجى بكاون الش٣اٞت وألاصب ٖلى مؿخىي الَى
ُ
مجلتؤصبُت ح

غ . املجلت مد٨مت وخانلت ٖلى ت جهضع ٧ل ISSN الٗغبّي، وهي ؤخض عثِسخي الخدٍغ ُّ ، مجلت هه٠ ٞهل

ت ً مغة، وجيكغ ألابدار باللٛاث الشالر الٗغبُت والٟغوؿُت وإلاه٩لحًز  .قهٍغ

 : لها العضًض مً الىخب وألابدار ، منها*

غ  -   .ٖبض الغخمً مى٠ُ وخ٣ى١ إلاوؿان في عواًاث -الخغ قاٖغة حبل ٖامل ةَػ

 :وأما ألابدار فمنها*

ت بحن املغجي -2. لض٦خىعة مها زحر ب٪ هانغل .٢غاءة في ؤخبها ....ول٨ً -1 ُّ ٛت الٗغب
ّ
ؾُمُاثُت ألازُاء في الل

سُت ولاحخماُٖتٞاٖلُت الك -3. واملؿمٕى جدىالث التراب وزغاء  -4.ٗغ امل٣اوم البيُت والضاللت الخاٍع

ٟا٫ خ٩اًت حُل لجُل آزغ -5. (الٗامي والٟهُذ ٖىض الكٗغاء اللبىاهُحن) هماطج مسخاعة  .(ؤصب ألَا

م عاضخي -6 سُت في البىاء الؿغصي م٣اعبت  -7 .الخىام في قٗغ ٖبض ال٨ٍغ الصخهُت اليؿاثُت الخاٍع

ا  .ال٣ّهت الجىىبُت امل٣اومت وعي الٗال٢ت بحن إلاوؿان وؤعيه -8 . جُت ٫"قمـ" دمحم خؿحن بؼي مىيٖى

ً زىاثُت الهضم والبىاء -9 املغؤة والؿلى٥ الٗلمي والٗملي في ال٨ٟغ املٗانغ وع٢ت ٖمل  -10 .ألاعى/ الَى

ضمذ في ماجمغ في َهغان
ُ
٢2018. 

ضمذ في مٗهض ال٩ًى والكغا٦ت بح« ؾم الىعصةا»٢غاءة قي  -11
ُ
ن الؿُماثُت والخ٨ُ٨ُٟت وع٢ت ٖمل ٢

 .املٗاٝع الخ٨مُت

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/خديجة-عثمان.jpeg
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 عكا زلُل حماٌالكاعغ:  -67

 ألاعصن

الم ..صخٟي ٧اجب وقاٖغ ُت  ..مجاػ بكهاصجحن في الصخاٞت وإلٖا ٖمل في الٗضًض مً الصخ٠ ألاؾبٖى

قاٖغ .. ػاصث ًٖ الشالزحن ٖاماؾىىاث..  و٧اجبا..ٖلى مضاع  مىضوبا ومدغعا ..والُىمُت ألاعصهُت والٗغبُت

ت في بجداص ال٨خاب وألاصباء ألاعصهُحن. الٗك٤ لألعى وإلاوؿان..الكاٖغ الشاثغ  ..ًٖى الهُئت إلاصاٍع

ًٖى  ..ًٖى البِذ الٗغبي الش٣افي.. ًٖى حمُٗت الصخاٞحن الٗاملُت ..ًٖى ه٣ابت الصخاٞحن ؾاب٣ا

ًىا في إلاجداص ال ٩ا .. ضولي لألصباءالخجم٘ الٗغبي للبضإ.... ٖو ًٖىا في بجداص اصباء املٛغب الٗغبي وامٍغ

 الالجُيُت

ان*  :نضع له صًىاهان قعٍغ

 .. )ًا امغؤة الٟهى٫ ج٣لبا( .. 2015في الٗام -

 )والٗك٤ الظي ال ٌكابه الٗك٤( .. -

 :وزالزت جدذ الُباعت*

 .ػاواًا الىٓغ  -

 .األاخض ٖكغ ٖك٣ً  -

 .وؾغاص١ الهجغ -

ت  و٦خاب..ػعإ - ما٫ الصخُٟت والخد٣ُ٣اث وامل٣االث.. و٢هاثض قٍٗغ ى جىز٤ُ لبٌٗ ألٖا الٛابغاث َو

 ..ميكىعة

وقاع٥ في مهغحان حغف ملغجحن مخخالُخحن..وقاع٥ في حمُ٘ املهغحاهاث الش٣اُٞت املكتر٦ت بحن بجداص 

 ال٨خاب واملىخضي الٗغبي الش٣افي

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/جمال-عشا.jpg
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 ابتهاٌ معغاوي الكاعغة:  -68

ا  ؾىٍع

 . ؤ٦خب الكٗغ الٗمىصي ..وقٗغ الخُٟٗلت. ٠٦٢٩في الهىضؾت الؼعاُٖت مً حامٗت خلب ؤخمل بحاػة 

 : لي صًىاهان مُبىعان*

  .في الالم٩ان -

 وقىاَئ الغوح-

 .وزالث مسٍُى ًيخٓغ الىىع *

  ..لي أعماٌ مكترهت

 .. ىن قاع٦ذ في الضًىان الؿىعي املٟخىح في حؼثه الشالث جد٤ُ٣ الكاٖغ الباخث خؿً ابغاَُم ؾمٗ-

غا٦ت- ت الكٗغ اليؿاجي للباخشت املٛغبُت ٞاَمت بَى  ..قاع٦ذ في مىؾٖى

 قاع٦ذ في عاثُت الٗغب التي ٦خبذ ًٖ الٗغا١ جد٤ُ٣ الكاٖغ الض٦خىع نالر الُاجي -

 للكاٖغ ٖماص جغخُجي( قاع٦ذ في صًىان )في خب لبىان-

 ..وفي ؤٖما٫ مكتر٦ت ؤزغي  -

ت قاَئ الغوح ألا   .ؤمُىت ؾغ عابُت الىعي الٗغبي. ٧١٠٤صبُت التي اوكإتها ٖام ولي ٖلى الكاب٨ت مجمٖى

 .. خايغة ٖلى مىابغ الش٣اٞت في خلب واملضن لازغي ..ًٖىة في حمُٗت ؤنض٢اء اللٛت الٗغبُت

اث الٗغبُت  .خايغة في جد٨ُم املؿاب٣اث  .. خايغة وكغا في الضوٍع
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 فايل حاؾم زًغ مدِؿً الىبِس يالكاعغ:  -69

 غاقالع

ت الٗغا١ مؿ٣ِ الغؤؽ قهاصة . 1968مىالُض . مداٞٓت لاهباع ٢ًاء َُذ هاخُت ٦بِؿت حمهىٍع

 .الهٟت ٦خابت الكٗغ الٟهُذ والكٗغ الىبُي والخىاَغ مىظ هبىغي .ؾالمُتبٖضاصًت الضعاؾاث إلا 
ش مضًىتي )٦بِؿت ػمً الكُش ٖبضالؿخاع املالَه( ٖام  اإلاإلفاث:* ة الكاٖغ وخُا \.٦2018خاب ًٖ جإٍع

ً \.صًىان ؤواع١ مبٗثرة جدذ الُب٘ \ .ن٩اع ال٨بِسخي صًىان خلب  مكتر٦ت: َىا٥ ٢هاثض وكغث في صواٍو

ت  املكتر٥: صًىان ال٣هاثض البهُت \.2017وال٣هُضة ٖىىاجها )حغاخاث خلب( ٖام  في مضح ؾُض البًر

ا حَر  .ال٣هُضة بٗىىان )ؤهذ الغؾى٫( ٚو

ماث*   :الخىٍغ

م مىخضي ٖكا١ اللٛتالٗغبُت املغ٦ؼ لاو٫: مؿاب املغ٦ؼ لاو٫ في مؿاب٣ت  \.٣2019ت في عخاب ال٣غآن ال٨ٍغ

املغ٦ؼ الشاوي مؿاب٣ت مُالص هىع الهضي في مىخضي خغٝو  \.2017قاٖغ الغؾى٫ عابُت قٗغاء الباصًت ٖام 

ان زحر املغ٦ؼ الشالث في مؿاب٣ت حمُٗت ابضإ الش٣اُٞت جهضع في مهغ و٢هُضحي بٗىى  \ 2020ومٗاوي 

 .2020الضًاع 

اث* ًٖى في حمُٗت ابضإ الش٣اُٞت  \2010ًٖى في حمُٗت الكٗغاء الكٗبُحن في الٗغا١ ٖام  :العًٍى

ت مهغ الٗغبُت ًٖى في اجداص ٞلؿُحن لل٨خاب \ًٖى في الىاصي الضولي للكٗغاء الٗغب \.في حمهىٍع

ًٖى في  \.ت والترار في الٗغا١ًٖى في عابُت الباصًت للش٣اٞ \ًٖى في بِذ الكٗغاء الٗغب \الٗغب

ؾٟحر املىاعة  .2020ؾٟحر في مجلـ الؿالم الضولي لخ٣ى١ لاوؿان ٖام  \.حمُٗت ٖكخاع لألصب والٟىىن 

 .2020الٗاملُت لؿٟغاء الؿالم والٗلىم لاؾالمُت في مهغ ٖام 

وؾام  *انغوؾام َاملذ لألصب الٗغبي املٗ * 2017وؾام الهٟىة في الكٗغ الكٗبي ٖام  :وؾمتألا *

اء لالنض٢اء في ملخ٣ى ٖكا١ اللٛت الٗغبُت الىؾام الظَبي مجلت ؾىا عبِىا الكٗغ الىبُي ٖام *.الٞى

2018.  



   دليل آفاق حرة لألدباء والكتاب العرب      2222اإلصدار اخلامس

108 
 

 

 خمُض املخخاع :اللام والكاعغ والغوائي -70

 العغاق

الخسهو في صعاؾت ٖلم امل٨خباث .جهاًت ؾبُٗيُاث ال٣غن املىهغم او٫ ٢هت في مجلت الُلُٗت ألاصبُت

تواملٗلىم ٞىػي في لاهخساباث بغثاؾت اجداص ألاصباء ٧١١١. اث /٧لُت لاصاب /الجامٗت املؿدىهٍغ

الم الٗغاقي ٧١١٢\. وال٨خاب الٗغا٢ُحن ٞىػي بمىهب ألامحن  ٧١١٢ \حُُٗجي في َُئت لامىاء في قب٨ت لٖا

غ في مجلت الكب٨ت ٧١٠١\الٗام في عابُت ال٣لم الضولُت في الٗغا١  مىهب عثاؾت الخدٍغ

 ؤلانضاعاث:*

ت ال٣ههُت املكتر٦ت م٘ ٠٦٢٠_ تنضوع املجمٖى  نضوع عواًت الجزالء ٠٦٢٩\ال٣هانحنمجمٖى

ت ال٣ههُت خض٣ًت الغزام ٠٦٦٧\نضوع عواًت عبُ٘ الًىاعي ٠٦٦١ نضوع  2001  \نضوع املجمٖى

نضوع  ٧١١٩ \نضوع صًىان ٖلىي الهىي  ٧١١٤ \ؾباهُاب .صًىان ؾإجب٘ زُا٥ ختى زٍغ٠ الٛاباث

ت ال٣ههُت زان الضعاَول ٧١١٩ \َاثغ املؿغاث وألالم٦خاب  نضوع عواًت  ٧١١٢ \نضوع املجمٖى

بٗتصخغاء هِؿابىع  نضوع عواًت  ٧١٠٠ \نضوع صًىان ٞهل في الٗك٤ ٧١٠١\ في جىوـ 2016 2. َو

 ٧١٠٤ \_ نضوع ٦خاب شجغ الخلض _م٣االث ٧١٠١ \نضوع عواًت مجز٫ الُٛاب ٧١٠٧ \املؿال٪ واملهال٪

نضوع  ٧١٠١ \ب ال٣هت الٗغا٢ُت الخضًشت )مسخاعاث( َبٗخان ألاولى في بٛضاص و إلاماعاثنضوع ٦خا

نضوع  ٧١٠٦ \نضوع عواًت ؤٖىام الظثب ٧١٠٢ \نضوع عواًت مإوي الشٗبان٧١٠٢ \صًىان ًىابُ٘ اللُل

ب وهي ال٨خانضوع عواًت جابى  ٧١٧١ \نضوع صًىان جدل٤ُ في ؾماء عوؾبِىا ٧١٠٦ \ًغوؽبعواًت خغاث٤ 

 ًغوؽبالشاوي لغواًت خغاث٤ 
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 خؿً عبضالغني الحماصيالكاعغ والىاكض:  -71

 العغاق

ت  صباء وال٨ ٠٦١٢مىالُض الٗغا١ _ الىانٍغ
ٔ
 خاب وكغ ٦خاباجه في الٗضًض مًًٖى لاجداص الٗام لال

  .الصخ٠ واملجالث مىظ زماهِىاث ال٣غن املاضخي ٖمل في املجا٫ التربىي )التربُت والخٗلُم(

  نضاعاجه :ئمً *

لم  -
ٔ
ا  -وجغ مً ٢ُشاعة لا   ٧١٠٠ؾىٍع

ا  -َمؿاث ملضًىت الٗك٤  -    ٧١٠٤ؾىٍع

مت  - ًٔ وحاعي ٢ا
ٔ
ا  -ما ػالذ ا   ٧١٠٩ؾىٍع

ا  -مً ٌكتري الىعص  -   ٧١٠٩ؾىٍع

  ٧١٧١بٛضاص  -ما ػا٫ ٖك٣٪ ٣ًٓا  -

  الخىزُلاث :*

وعا١ زىز٣ُُت للخغ٦ت
ٔ
كاث الخىحن لبىاباث الؿىحن ) ا ت (  ٖع صبُت في مضًىت الىانٍغ

ٔ
 -بمغآحي \ ٧١٠٢لا

ا قهاصاث و عئي قهاصاث و عئي، بٛضاص  -مغآحي \ ٧١٠٦قهاصاث و عئي  -وحه مغآحي \ ٧١٠٢، ؾىٍع

 .بٛضاص  ٧١٧١مغاًاها قهاصاث و عٔوي \ ٧١٧١

 

 

 

. 
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 حىُض دمحم الجىُض :الكاعغ -72

 الُمً

 

م، خًغمىث  .ًٖى اجداص ألاصباء وال٨خاب الٗغب .و٦ّخاب الجىىب عثِـ اجداص ؤصباء .مً مىالُض جٍغ

٣ُا _ ايُاث، ٧لُت التربُت ٖضن،   .ًٖى اجداص ؤصباء و٦ّخاب آؾُا وؤٍٞغ ِؿىع ص٦خىع، ٢ؿم الٍغ بغٞو

ا  .حامٗت ٖضن ُا، بلٛاٍع ايُاث، حامٗت نٞى غاث٤ جضَعـ الٍغ  .م1991ص٦خىعاة في مىاهج َو

ت  .والض٦خىعاٍؤقٝغ ٖلى الٗضًض مً ؤَغوخاث املاحؿخحر  قاع٥ في ماجمغاث وهضواث ومهغحاهاث قٍٗغ

املُت ت ، الٟغوؿُت، ألاملاهُت ، إلاؾباهُت ،  :ٍع الى ٖضة لٛاث مجهااقٗؤ ذ بٌٗجغحم .ٖغبُت ٖو إلاهجلحًز

ت  .إلاًُالُت، الغوؾُت، البلٛاٍع

ت*  :ألاعماٌ الكعٍغ

 م1984ب٧لُل المغؤة ٢خباهُت  -

 م2000ؤٖغاؽ الجظوع -

اث -  م2003َاثغ الغماص  خىاٍع

اث لألمحر الؿبئي  -  م 2003جإَو

 م2013مىمىماث خًغمىث  -

 م2021صمىن جب٩ي امغؤال٣ِـ  -

اة الىضامى )مٗض للُب٘ -  (.خُٟض الٖغ

 (.صًىان قٗغ ٚىاجي ) مٗض للُب٘ -
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 سحغ الكاميالياجبت وألاصًبت:  -73

 العغاق

ىؽ آصاب  -22/3/1974مىالُض :  - / الٗغا١ / طي ٢اع  مدل إلا٢امت ٢ؿم  -الخدهُل/ الضعاسخي : ب٩الىٍع

ت   ٧١١١حامٗت البهغة ٖام  -اللٛت لاهجلحًز

 :ألاصبُت الهاصعة  مً أعمالي*

ت ٢ههُت في مجا٫ ؤصب الُٟل  2007  َاثغ ال٨ىاعي: مجمٖى

 ٦2019خاب ه٣ضي بٗىىان " مسخاعاث مً مؿغح الُٟل الؿٗىصي"  _

ت ٢ههُت لل٨باع  2020  مىُاث ماحلت"بٗىىان "ؤ  مجمٖى

ت ههىم مؿغخُت لل٨باع"  2020 .مىهىماهُا"مجمٖى

ت ههىم مؿغخُت لألَٟا٫ "  2020 .ههُدت ٚغاب"مجمٖى

ت ؤزغي مً الىخاحاث في مجا٫ املؿغح وال٣هت ال٣هحرة والخىاَغ وكغث في ٖضص مً الصخ٠  .مجمٖى

سُت*   :في مجاٌ البدىر الخاٍع

 .حخماُٖت في نلر إلامام الخؿً ٖلُه الؿالم" ٦خاب حاَؼ للُب٘ألابٗاص الؿُاؾُت ولا٢خهاصًت ولا   -

 2014جإزغ مهُلر ؤصب الُٟل : صعاؾت جدلُلُت وكغث في مجلت ألاصًب الٗغاقي لٗام   -

 (ال٣اَغة ًٖ هو )الج٣ل ٧او٧او .الجظب واملشحر البهغي في ٖغوى مؿغح الُٟل( صعاؾت) -

ت* المي والش٣افي في طي ٢اع .الٗغا١ًٖى اجداص ألاصباء وال٨خاب في  :العًٍى  .ًٖى املغ٦ؼ إلٖا

 :الكهاصاث و الجىائؼ *

ت مً اجداص ألاصباء وال٨خاب في طي ٢اع ٖام  - ت  2007خهلذ ٖلى قهاصة ج٣ضًٍغ ًٖ بنضاع مجمٖى

 .٢ههُت بٗىىان َاثغ ال٨ىاعي 

 2017خهلذ ٖلى صٕع إلابضإ لٗام  -
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ان ٞخىي الجهاص امل٣ضؽ ًٖ ٢هت "اللٗبت" ٖام خهلذ ٖلى حاثؼة ؤًٞل ٢هت لألَٟا٫ في مهغح -

2017 

امل٣ضؽ ًٖ ٢هت "حىحى وألاعبٗحن  ٖلى حاثؼة ؤًٞل ٢هت للُٟل في مهغحان ٞخىي الجهاص  خهلذ -

ابيب  " َع

خهلذ ٖلى حاثؼة ؤًٞل ٢هت ٢هحرة في مهغحان ٞخىي الجهاص امل٣ضؽ ًٖ ٢هت "زىاَغ مسخهغة"  -

 2018ٖام 

٘ في مهغحان خبِب هللا الٗالمي لل٣هت ال٣هحرة حضا ًٖ ٢هت "هبىءة" ٖام خهلذ ٖلى املغ٦ؼ الغاب -

2019 

في الىج٠ لاقٝغ ٖام  خهلذ مؿغخُت "خ٩اًت يٟضٕ "ٖلى املغ٦ؼ الشالث في مهغحان املؿغح الىػاعي  -

2018 

ًٖ هو)ال  2019  لٗام  خهلذ ٖلى حاثؼة ؤًٞل هو مؿغحي في مهغحان الخؿُجي الهٛحر الضولي -

 (.او٧اوج٣ل ٧ 

ت 2019خهلذ ٖلى حاثؼة ؤًٞل هو مؿغحي في مهغحان التربُاث في الٗغا١ ٖام  -  ًٖ هو املؼٖع

خهلذ ٖلى املغ٦ؼ الشالث في مهغحان ٖاقىعاء للش٣اٞت والٟىىن ولاصاب ًٖ الىو املؿغحي الخؿُجي  -

 2020)مىاؾم الُٗل( ٖام 

 . 2020جخا بٛضاص( ٖام  ؤصب الٟخُان )ٖىصة  خهلذ ٖلى املغ٦ؼ ألاو٫ في مؿاب٣ت-

ًٖ هو   2021خهلذ ٖلى حاثؼة ؤًٞل هو مؿغحي في مهغحان الخلمُظ املبضٕ في املٛغب ٖام -

 (،)ههُدت ٚغاب
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 مىير عاض ي :اجبالفىان والي  -74

 العغاق

ىؽ ٞىىن) ٧لُت الٟىىن الجمُلت  صبلىم جمشُل ) مٗهض الٟىىن الجمُلت( بٛضاص(. حامٗت بٛضاص -ب٩الىٍع

ًٖى ٖامل (. مسغج مٗخمض في صاثغة الؿِىما واملؿغح )وػاعة الش٣اٞت. مضًغ مغ٦ؼ الغاًت للش٣اٞت والٟىىن 

ت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت ٕٞغ الٗغا١. في ه٣ابت الٟىاهحن الٗغا٢ُحن  عثِـ لجىت إلابضإ في الؿالمت ال٨ٍٟغ

 ت للؿِىما واملؿغح الضولي  ماؾـ ومضًغ مهغحان الخٍٗؼ

 بي لاو٫ ماؾـ ومضًغ مه  غحان املؿغح الخجٍغ

 ما٫ في املؿغح والؿِىما ولاطاٖت و  ٦خب ال٨شحر مً لٖا

 َبعذ له*

وال٨خاب الشالث  ،ال٣مغ الؿاب٘ (وال٨خاب الشاوي ) .و٫ ) وا٢ٗت ال٠ُ (ال٨خاب ألا   ٖضث ٦خب مجها

اث ٨ٞخب ٖضث   الؿِىما ما فيؤزغي ٦شحرة جدذ الُب٘، ؤمؿغخُاث و   ،()الشالزُت الغؾالُت َى ؾِىاٍع

ُٞلم هٟىؽ مُمئىت( )ُٞلم الؿٟحر( )ُٞلم مد٨مت املاء ()ُٞلم َُىع الجىت ()ُٞلم ) زغج الٗضًض ومجهاؤو 

ض الخغ( )ُٞلم الخبر لاخمغ() ُٞلم الىباء لابٌُ( ) ُٞلم مٟتر١ َغ١ ( ُٞلم  مىبىطون( ُٞلم )ٖو

ت  (.طٖاٝ) للطاٖت ٖضث مؿلؿالث   اًًا، و٦ظل٪ ٦خب3dٞالم وزاث٣ُت وزالر اٞالم ؤومجمٖى

ىص ومؿلؿل )صعب لاخؼان ( وجم ....مجها مؿلؿل ) الىا٢ٗت ( ومؿلؿل ) ال٣مغ الؿاب٘ ( ومؿلؿل املٖى

 ج٣ضًمهً في اٚلب لاطاٖاث الٗغا٢ُت والٗغبُت

 ( ٖمل مؿغحي150مالٟا ( ا٦ثر مً ) –مسغحا  –في ٖالم املؿغح ) ممشال *

غبُا وصولُا بك٩ل عؾميخهل ٖلى ٖضث حىاثؼ في الخمشُل و الخ* مه ، و إل٠ُ ولازغاج مدلُا ٖو جم ج٨ٍغ

غبُا )  خهل ٖلى صٕع لجىت الخد٨ُم في مهغحان (، و 2020 -1977بك٩ل عؾمي ملؿحرحي الٟىُت مدلُا ٖو

ت مهغ الٗغبُت   (. ) ؾِىما 2017الؿِىما والًٟ لظوي لاخخُاحاث الخانت في حمهىٍع
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م -75 يب عبض الىٍغ  الخفاجي الباخشت: ص. ٍػ

 العغاق

م الخٟاجي ألا - يب ٖبض ال٨ٍغ ت ٧لُت ؾخاط لاصب الٗغبؤؾخاط املؿاٖض الض٦خىعة ٍػ ي في الجامٗت املؿدىهٍغ

صاب ٢ؿم اللٛت الٗغبُت /ًٖى ه٣ابت الصخُٟحن الٗغا٢ُحن /ًٖى اجداص لاصباء وال٨خاب في الٗغا١ / لا 

 الى٣ضًت ولضحها ال٨شحر مً امل٣االثسههُت لها الٗضًض مً املالٟاث والضعاؾاث الى٣ضًت الخ

امليكىعة في الصخ٠ واملجالث املخ٨مت والغؾمُت الٗاملُت والٗغا٢ُت /عثِـ امللخ٣ى الش٣افي   والبدىر

يب الخٟاجي ...ها ...و ؤ٢كذ الٗضًض مً عؾاثل املاحؿخحر و للض٦خىعة ٍػ ذ الض٦خىٍع ذ ٖلى ال٨شحر ؤَاٍع قٞغ

م ٘ الخسغج ، ٖو ذ الض٦خىعاٍ و٦سبحر ٖلمي للبدىر ؤلغؾاثل املاحؿخحر و  لذ زبحر ٖلميمً مكاَع َاٍع

ا خايغث في ٧لُاث مسخلٟت . والضعاؾاث امليكىعة في املجالث الجامُٗت املخ٨مت في الٗغا١ ومهغ ومالحًز

 .زاعج الٗغا١ وصازله ٧اؾخاط ػاثغ في مهغ واؾُىبى٫ 

  *ؤلانضاعاث:

 ولى والشاهُتألا  ت . بُُٗخحنامل٩ان وصاللخه في قٗغ الكٍغ٠ ، صعاؾت جدلُلُ \1

 .الخُاب الٗغبي وزهاثهه ٖىض الجاخٔ ،صعاؾت جدلُلُت  /٧

 . صاللت الهض٤ً في الخُاب الكٗغي للكٍغ٠ الغضخي/١

حن في الٗهغ الٗباسخي لاو٫ والشاوي ،ما بحن امللمىؽ  /٤ ت ٖىض الكٗغاء امل٨ٟٞى الهىعة الكٍٗغ

 واملخؿىؽ واملؿمٕى

 ضاُٖتببَمؿاث امغؤة ،ههىم  /١

ت الدجاج ،صعاؾت جُب٣ُُت في م٣االث َه خؿحن ،خضًث  /٩ ا في البىاث في هٍٓغ بيُت الخىاع وازَغ

 . لاعبٗاء

 مىي ٢ُض الُب٘ؾالمي وألا صب إلا / في ألا ٢        .قٗغاء ٖباؾُىن …٢ُض الُب٘  /٢
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ؼالكاعغ:  -76  خُضع عبض الخًغ معاعج عٍؼ

 العغاق

 . ؾم ألاصبي.. خُضع ٖبض الخًغلا  .في حامٗت طي ٢اعمضعؽ مؿاٖض ، 1973جىلض: الٗغا١ 

ت  ت اجداص ألاصباء وال٨خاب / الىانٍغ ًٖى اجداص املؿغخُحن  \2003/2010الٗغا١ / . –ًٖى َُئت اصاٍع

جي لبدار ال٨ٟغ  .ًٖى ٖامل ه٣ابت الصخُٟحن الٗغا٢ُحن .ها٢ض –الٗغا٢ُحن  ًٖى املىخضي الَى

حن / الٗغا١ًٖى حمُٗت املاعزحن و  .والش٣اٞت ت للخمشُل .لازاٍع   . ًٖى حماٖت الىانٍغ

  *ؤلانضاعاث:

 . الٗغا١ .(َظا ٚباع صمي ) - 

 )ما ٚاصٍع املىج وؤَٟإٍ الخىحن(. الٗغا١ -

غا٢ُت مشل باَعـ ، ٧ىبجها٦ً ، ماملى ،  يماسخؤ٢ضم  غبُت ٖو ىانم اوعبُت ٖو ومدايغاث ٖضة في مضن ٖو

مك٤ ، ال٣اَغة ، ٖمان ، بغو٦ؿل ، بٛضاص ، ؤعبُل ، الىج٠ ، ٦غبالء ، بغلحن ، ٧ىلىن ، الَاي ، بحروث ، ص

سُت وملٟاث ًٖ لازاع والخًاعة والش٣اٞت  اث ز٣اُٞت وجاٍع ا جًمىذ مىيٖى حَر ؾلُماهُت ، البهغة ، ٚو

 . والًٟ

مً الضاٖمحن واملكاع٦حن  .مً ماؾسخي ملخ٣ى املخبت ألاؾبىعي .مً ماؾسخي مهغحان الخبىبي إلابضاعي

ت في  .بضاُٖت وإوؿاهُت ٖضةإوؤقٝغ ٖلى وعف وججمٗاث ز٣اُٞت و  ؤؾـ.مكغٕو قإع الش٣اٞت في الىانٍغ

الم والٗال٢اث الٗامت في حامٗت طي ٢اع ٖام  ًٖى ماؾـ لٗضص مً  .2003ؤخض ماؾسخي ٢ؿم لٖا

ت مً املش٣ٟحن والىاقُحن بة٢امت وعف  .الصخ٠ واملجالث التي نضعث في املخاٞٓت ؾاَم م٘ مجمٖى

اعاث مُضاهُت لضٖم مل٠ اهًمام لاَىاع ولازاع لالثدت الترار الٗالمي الُىوؿ٩ى. ٗالُاث وٍػ   ٞو
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 البهاصلي  عالء واظم مدؿًألاصًب:  -77

 العغاق

ج مٗهض ج٨ىلىحُا ٢ؿم البِئت، الل٣ب ألاصبي/ الىعصي. في بٛضاص / مضًىت البُإ 1970مىالُض   زٍغ

ىؽ ٖلىم بِئت خالُا َالب ، ىؽ ٖلم احخمإ /حامٗت بٛضاص / ماحؿخحر ٖلم احخمإب٩الىٍع، ب٩الىٍع

ًٖى اجداص ألاصباء وال٨خاب . ًٖى اجداص الصخُٟحن الٗغا٢ُحن.. ٧لُت الهىضؾت مغخلت زالشت ٢ؿم مضوي

ًٖى في . هاثب عثِـ ماؾؿت الٗغا١ الش٣اُٞت ..هاثب عثِـ املغ٦ؼ الٗغاقي للش٣اٞت ولاصاب. الضولي

مدايغ  .ًٖى في امللخ٣ى الش٣افي البٛضاصي بغثاؾت الغواجي ناص١ الجمل. ُٞت البٛضاصًتاملجالـ الش٣ا

 .مدايغ في مجلـ البُإ الش٣افي، في مجلـ الىجاع الش٣افي

 ؤلانضاعاث:

 مال٠ ٦خاب الضعاؾاث لاحخماُٖت لل٣غامُت/ َبٗخحن -

 /بُبٗخحن 13عواًت البىابت  -

 ٝى ًهضع ًٖ ٢ٍغب٦خاب صعاؾاث/ الؼهج زىعة و٢اثض/ ؾ -

 عواًت ال٣ٟو جدذ الُب٘ -
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 : خؿين صازل الفًليالياجب -78

 العغاق

ٖام   جسغحذ مً صاع املٗلمحن  .ؤ٦ملذ الضعاؾت لابخضاثُه في ٢ًاء البُداء. 21/8/1959مىالُض : 

ه في مداٞٓت املشجى ؾىت 1982 ش مً ال٩لُت التربٍى ىؽ /جاٍع ًٖى . 2013. خانل ٖلى قهاصة الب٩الىٍع

٩ا ه  لاجداص ألاصباء الضولي.م٣ٍغ بإمٍغ ٖغ  .في بٛضاص  ٞو

اث لالطاعي الكهحر الكاٖغ ٧اْم _   زم بضؤث ال٨خابه في بغامج بطاٖت بٛضاص مجها؛بغهامج مؿغح املىٖى

وبغهامج  .ؾٗض البزاػ  ٣ًضمه ال٣ام  الظي  وبغهامج اؾتراخت الجمٗهت، ٖكٍغ وزمؿ  وبغهامج .الغ٧ابي

ٍغ والخلُج الٗغبي في نىث الجماَحر  .ٍ لالطاعي الكهحر ؾٗاص الهغمؼي مً الظا٦غ  وبغهامج نىث الجٍؼ

ضة الشىٍع نٟدت جغار.٦1982خبذ في مجلت ال٠ باء ٖام . ..آهظا٥  .٦خبذ في حٍغ

 ؤلانضاعاث: *

 .٦1992خاب ٖكاثغ طي ٢اع وجغاثهم الكٗبي ٖام   بنضاع  لضي_

ه. جغازُه مً مضً  لضي بنضاع قظعاث _    2010ىت الىانٍغ

 2016مً ٢ُم الخؿحن )ٕ(و٦غامخه.   ٢بؿاث  لضي بنضاع ٦خاب_  

ش_    2018  ٖام  لضي بنضاع العؾا )البُداء( في طا٦غة الخاٍع

 ٞضٖتة ٦خاب الكاٖغ   ؾُهضع_

 .٢هو ألامشا٫  ٦خاب  ؾُهضع_

ٟا٫_  . .لضي مسٍُى لبٌٗ ٢هو ألَا

ه (في    ٦غمذ في صولت إلاماعاث الٗغبُه املخدضٍ_ بٟىػ ٦خابي التراسي )قظعاث جغازُه مً مضًىت الىانٍغ

ه مً ال٨ِخاب الترار  مهغحان ٦ِخاب الترار في إلاماعاث  .الٗغب  م٘ مجمٖى
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 ( رآماٌ نالح )الللب قعيالكاعغة:  -79

 جىوـ

 

ـ  ت مً اجداص املش٣ٟحن الٗغ ص٦خىعاٍ \خانلت ٖلى ألاؾخاطًت مً حامٗت الؿىعبىن بباَع  \بالٟسٍغ

ت الخىوؿُت ت مً لاجداص الضولي للضٞإ ًٖ خ٣ى١ الُٟل بالجمهىٍع   .ص٦خىعاٍ زاهُت ٞسٍغ

آما٫ نالر ... ؤنُلت الجىىب الخىوسخي، جل٣ُذ الخٗلُم إلابخضاجى والشاهىي بخىوـ، الجامٗت ٣ٞض صعؾذ 

 .في حامٗت الؿىعبىن بباَعـ

ً بمهغ تَبعذ زالز*  :صواٍو

 بعر الخىحن -

  ابدؿامت وصمٕى -

جي ألازًغ -  َو

ؤ٦خب الكٗغ باللٛت الٟغوؿُت وؤحهؼ للُب٘ ؤًًا صًىاوي   "..ولي جدذ الُب٘ لان "مً مظ٦غاحي في الٛغبت

 : باللٛت الٟغوؿُت

" Le monde autrement " 

 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/آمال-صالح.jpeg


   دليل آفاق حرة لألدباء والكتاب العرب      2222اإلصدار اخلامس

119 
 

 

 الغفاعي  علي حىصه ؾعُض هغمالكاعغ:  -80

 العغاق

صبي :
َ
اعي -إلِاؾم ألا اعي مداٞٓـت طي ٢اع الٗغا١ ٠٦٩٢ٖام  -:  والصجـــه \ ٖلي حىصٍ الٞغ  .م في ٢ًاء الٞغ

ج صاع املٗلمحن إلِابخضاثُـت ٕٞغ طي ٢اع للؿىت الضعاؾُت  -الخدهُل الضعاسخي :  . ٠٦٢٤ - ٠٦٢١زٍغ

  \مٗلم -املهىـت :

صبي :*
َ
 اإلاىجؼ ألا

َىِب( َب٘ في ٖام   - ِٖ  م ٧١٠٢صًىان )ٖىا٢ُض ِمً 

ش الشـ٣ـاٞـي ألاصبـي ٞـي مدـاٞٓـت طي ٢ـاع. م ٠٦٢٧بضاًت ٦خابخه للكٗغ في ٖام  ٦ىذ م٘ هسبـت  َوِمـً الخاٍع

ش و٢غعوا ببُاجهم الخإؾِسخي حك٨ُل ؤصبي بةؾم )بجداص  ٧١١١/  ٦/ ٧٩  قٗغاء مداٞٓـت طي ٢اع بخاٍع

اب ألاصب الكٗبي( في طي ٢اع / ٕٞغ طي   خالُا ًٖى حمُٗت ألاصباء الكٗبُحن في الٗغا١وَ  . الكٗغاء و٦ـخَّ

في مؿاب٣ت )   قاٖغ وؤصًب مً الٗغا١ والضو٫ الٗغبُت وإلِاؾالمُت ٧١١و٢ض قاع٦ذ م٘ ؤ٦ثر ِمً   . ٢اع

 . م٧١٠٢ُبـغصة ٦غبالء الضولُت( في ٦غبالء امل٣ضؾت في قهغ ٧اهىن ؤو٫ ٖام 

اعي إلابخضاثُت ٠٦٢٢ -٠٦٢٢)  ا٦مل صعاؾخه إلِابخضاثُـت  -الخُاة الضعاؾُت :  ٦مل . ( م .في مضعؾت الٞغ
َ
وؤ

 . ( م بخسغحه مً مخىؾُت نُضا٠٦٢٠ - ٠٦٢١صعاؾخه املخىؾُت ٖام )
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 عبض الحلُم خمىصواجب وعؾام:  -81

 لبىان

 .جداص ال٨خاب اللبىاهُحنبًٖى . ٖالم في حامٗتؤؾخاط في ٧لُت إلا . ٖالميبعؾام ـ ٧اجب ـ . 1974ـ  9ـ  1لبىان 

 ")الجؼاثغ( ًٖ عواًخه "ًىعي بله الؿم٨ت الؿىصاء 2018 خانل على حائؼة غالُماع للغواًت العغبُت*

 2018حاثؼة بغو٢لـ الٟلؿُٟت ًٖ عواًت ًىعي بله الؿم٨ت الؿىصاء -

٩اجىع مىظ الٗام * ضة "الٗهض" ٞمجلت "البالص"، زم  1991عؾم ال٩اٍع بضاًت في مجلت "الٗىان٠" زم حٍغ

ضة "اللىاء" الُىمُت   .اؾخ٣غ زالر ؾىىاث في حٍغ
ً
٢ضم زالر بغامج في بطاٖت "البكاثغ". مشل صوع  بطاُٖا

 ."هاجي الٗلي في ُٞلم "ؤنبذ ٖىضي لان بىض٢ُت

غافي، ؤهخج ٖضة ؾالؾل همُُت، مجها: "٦غاث ؾُا"، "٧ىما"، "عمل وعماص"، "ٞىضخى املؼاج*  ."مهىع ٞىجٚى

ت:* ، 2007 ، "حـ هبٌ"2006، "حاؾىؽ اللٛت" 1996، "الخ" 1995"٧ى٦خُل"  املجمىعاث الكعٍغ

، "٢هُضة بلى 2017، "مُلِكُا" 2015، "جغاجُل للجؿض امل٣ضؽ" 2015، " "َا٩ًى" 2014"ؾغؾاب" 

 .2018" 03623665، "2017حصخي" 

م ألاها" "،2018  "" ًىعي اله الؿم٨ت الؿىصاء 2018، "بىجى٦ـ" 2015"صٞاجغ هىح" الغواًاث: * َو

  2014"الكُاح"  اإلاظهغاث: \.2020، "سخاُٞا"  2019

٩اجحر"، "ابدؿامت ٖلى الجغح"، "٦غة  ت: "الىجمت وألاههاع بال٩اٍع ٩اجىٍع  ٧اٍع
ً
ألالبىماث التي جًمً عؾىما

ه  ."٧اجحر"، َالضوعي صوعي"، "حِل لازخال٫"، "خ٩اًت ٖىملت"، "اؾُىعة تهؼم اؾُىعة"، "بىعجٍغ

المُت: "الُٟل في ٢بًت الكاقت"، "ًٞ ٚؿل لاصمٛت"، "٧ىالِـ ال ٨ت"، مً ٦خبه لٖا ضٖاًت لامحًر

ؼما"،  غة صوع ؤ٦بر مً مدُت"، "لاوؿان في ٢ٟو الهىعة"، "ال٩اٍع "ؾِىما الضٖاًت الؿُاؾُت"، "الجٍؼ

"، "الصخاٞت 
ً
الم"، "جهاًت الصخ٠ الىع٢ُت"، "خغب الكاجٗاث"، "ؾ٣ِ ؾهىا "لاهترهذ اٖالم يض لٖا

الم الكٗبي"، "بؾغاثُل وخؼب هللا الخغب الى ٩اجىع الٗغبي والٗالميالهٟغاء"، "لٖا  ..."ٟؿُت"، "ال٩اٍع
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 خمضي العُاع :الياجب والىاكض -82

 العغاق

،ًٖى ه٣ابت الصخُٟحن الٗغا٢ُحن،ًٖى  1956خمضي ٖبض الىاخض ؤخمض الُٗاع ، مىالُض البهغة 

اص حامٗت بٛض –لاجداص الٗام لألصباء وال٨خاب في الٗغا١. الخدهُل الضعاسخي ب٩الىَعـ اصاعة وا٢خهاص 

،ٖىض ٖىصحي للٗغا١ ماعؾذ الٗمل  2006 – 1996ٖملذ في مجا٫ الخٗلُم في صولت لُبُا مً ؾىت . 1987

ضة الؼمان ضة ٧ل الٗغا١، و حٍغ  .الصخٟي في حٍغ

الُال١  \-20092ؾ٨حن في الخانغة ؾىت   -1-: :هخب تالؿازغة في زالز يملاالححمع هظه جم 

٩ان والضح\-20103ؾىت      الُاثٟي م٣االث )مً لُبُا ًإحي الجضًض(  \2014احاث الخمـ ؾىت ألامٍغ

م٣االث جىا٦ب الخُىعاث التي حغث وحمٗذ  \ 2012ان )ػه٨ت...ػه٨ت ( نضع ؾىت وحمٗذ في ٦غاؽ بٗىى 

  . 2018في ٦غاؽ بٗىىان )لاؾخٟخاء في ٦غصؾخان صؾخىعي ؤم ٢اهىوي(؟ نضع ؾىت 

خىاع م٘ ؾ٨غجحر الخؼب الكُىعي  .ممي( خ٣اث٤ؤمظ٦غاث بٗىىان )اٖتراٞاث ؾُاسخي  :نضع لي هخاب*

ؼ دمحم( نضع ال٨خاب ؾىت  ٦خاب بٗىىان )الضعاما بحن مدىت الخإل٠ُ ومخٗت املكاَض  \2018الٗغاقي )ٍٖؼ

٦خاب )٢غاءاث في  \. ٦2019خاب بٗىىن )ال٣غاءة الى٣ضًت في الخُاب الغواجي( نضع ؾىت  .( 2015ؾىت 

)مالمذ الصخهُاث في بٗىىان  -٢ُض لاهجاػ –، ولضي ٦خاب 2020ػمً ٧ىعوها( ؾىت  -الؿغص الٗغاقي

 ي(.الؿغص الٗغاق

٦خابي الشاوي  \.بٗىىان )اًغان في ُٖىن صخٟي ٖغبي( ب ألاو٫ نضع لي ٦خاب 2016ؾىت  ":صب الغخالث*أ

ت التي ٞاػث بالجاثؼة لاولى ملؿاب٣ت حىاص الؿاٖاحي الضولُت لصب ؤًٖ  ى املخَُى صب الغخالث َو

٦خابي الشالث \ 2017، و٧ان ٖىىان ال٨خاب )مؿاٞغ ػاصٍ الخُا٫( ؾىت لانضاع 2016خالث ؾىت الغ 

٦خابي بٗىىان )اؾُىبى٫ في ُٖىن صخٟي \ .2018نضاع )مضن ٖغبُت بُٗىن ٖغا٢ُت( ؾىت إلا بٗىىان 

٢لُم إبٗىىان )اؾخُالٖاث ًٖ عوؾُا و  2021زحر ؾىت نضع ٦خابي ألا \2020ٖغاقي( ؾىت لانضاع 

ا  وهي )مضن :كُض الاهجاػ والُبعو  (.٣ى٢اػال ا  -مهغ -بُٗىن ٖغا٢ُت( ًدخىي عخالحي الى )مالحًز  –ؾىٍع

 و٦خاب ازغ بٗىىان )الؿُاخت في الٗغا١( (لبىان
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 الياجب : اإلاهضي الحمغووي -83

 لُبُا

/لُبُا.  م. ًٖى عابُت ال٨خاب وألاصباء الجٟغة1966املهضي الؿىىسخي بكحر الخمغووي. مىالُض ؤٚؿُـ 

اث بم٨خب  ال٨خابت: قٗغ ، هو مٟخىح ، م٣الت. بحاػة جضَعـ زانت. مضًغ م٨خب اليكغ واملُبٖى

ت، َغابلـ، الجٟغة، الخٍغ٠ َىن، ػلت للكٗغ  الش٣اٞت بالجٟغة. مكاع٧اث: ؤمؿُاث مهغحان الخٍغ

ت، الكمـ، املاجم غ، الكِ، وال٣هت، ؤمؿُاث صخُٟت هاٞظة ال٣لٗت. وكغ: الٟهى٫، ال، الجماَحًر

ت. مىا٢٘ ال٨تروهُت: صخُٟت ٞؿاهُا،  املٗلم، الؼمان املٛغبُت، ألازاء، هاٞظة ال٣لٗت، ٞؿاهُا، الجماَحًر

 .بلض الُُىب، مىبر ألاصب الٗغبي

 :ئنضاعاث*

 م 2019مً ب٣اًا اللُل ..- 1 

ا عاوصجه لالهت للىبىة.. -  2  ُّ  م 2019ُمد

 م 2020مجاػ  جاثه  بلى الىحي.. -  3
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 (عماص الضًً عبض هللا )البلًُالياجب والباخث:  -84

 الؿىصان

ش املُالص: بغبغ، والًت جهغ الىُل، الؿىصان،  مبر  30م٩ان وجاٍع  الجيؿُت: ؾىصاوي باملُالص -1972هٞى

ض إلال٨ترووي   :emadblake@gmail.comم٩ان إلا٢امت خالُا: مؿ٣ِ، ؾلُىت ٖمان، البًر

الم،  غ واملخغع املؿاو٫ بصخُٟت ٖمان، وػاعة إلٖا مهىضؽ مٗماعي ومهخم  الٗمل الخالي: ؾ٨غجحر جدٍغ

ىم  بال٨ٟغ والٟلؿٟت وعبِ ؤوؿا١ الٗلىم والخُاة واملجخم٘ وال٨ٟغ املؿخ٣بلي، خاثؼ ٖلى حاثؼة الخَغ

الغواًت ًٖ عواًت "املالث٨ت في ٞغم"، مً جىُٓم  في مجا٫ 2019للبضإ ألاصبي، في صوعتها ألاولى ؤ٦خىبغ 

 .هاصي ال٣هت ووػاعة الش٣اٞت الؿىصاهُت

لىم  \.مغاخل الخٗلُم ألاولُت في بغبغ، بالؿىصان :الؿيرة ألاواصًمُت*  ىؽ الكٝغ في َىضؾت ٖو ب٩الٍغ

ج  5الٗماعة، ) ىم، زٍغ ت ألا  \1996ؾىىاث(، ٧لُت املٗماع، حامٗت الخَغ محر٧ي، جاب٘ مغاؾل مى٢٘ الكٞغ

ُت  \مً مؿ٣ِ، 2012 – 2009لىػاعة الضٞإ ألامحر٦ُت،  غ لصخُٟت "زلُج بىؾذ" ألاؾبٖى مضًغ جدٍغ

 ومدغع ملى٢ٗها  2015 – 2014مً واقىًُ، 
ً
ا و٧ان عثِـ مجلـ بصاعتها جغ٧ي الضزُل، و٦ىذ مكٞغ

غ مجلت ا٨ًٟذ وملخ٣ها الش٣افي هه٠ الكهغي، بامل .إلازباعي الُىمي ىخضي الٗغبي ألاوعوبي عثِـ جدٍغ

 .للؿِىما واملؿغح، باَعـ

 :ؤلاهخاج ألاصبي والفىغي *

 .ًٖ الضاع هٟؿها 2015وعشخذ لجاثؼة البى٦غ للغواًت الٗغبُت، ،  2014لىضن في  .عواًت قاوعما -

٦خاب "ألامل املخد٤٣" ًٖ ؾلُىت ٖمان، \. ٦2008خاب "الغواًت الٗغبُت. عخلت البدث ًٖ املٗجى" ٢ُغ -

بٗت زاهُت مؿ٣ِ  2011ث بحرو    2016َو

 2008مانُٖ  الخ٩امل( الخٗاون )مغثُاث ومجلـ ٦خاب ٖمان-

- ُٖ  2015مان ٦خاب "الؿُاؾت الخاعحُت الٗماهُت" 

- ُٖ بٗت زاهُت ههُت 2015مان ٦خاب ٨ٞغ الضولت الٗماهُت،   .2017َبٗت ؤولى مهىعة، َو

mailto:emadblake@gmail.com
http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/عماد-البليك.jpeg
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 .٦2018خاب بكاثغ الؿُىح في حىالث الؿلُان، ؾلُىت ٖمان، -

 .٦2020خاب إلاوؿان في ٨ٞغ الؿلُان،مؿ٣ِ، -

 :تغوائُألاعماٌ ال 

ىم \ 2004عواًت  –ألاجهاع ال٨ٗغة  \2004عواًت ال٣اَغة  –صهُا ٖضي   ، 2008عواًت  –صماء في الخَغ

ىم  .، لىضن2014عواًت  –قاوعما  \، ال٣اَغة2013عواًت  –ال٣ِ امل٣ضؽ  \.بحروث َبٗت زاهُت، الخَغ

ىم،  –محر٧ل ماما  \.2015 حىبا، ،و 2016–٢اعؾُال \2017صبي ، 2015عواًت الُبٗت ألاولى، الخَغ

بث مباقغ، عواًت،  \.2017عواًت، َبٗت زاهُت، صبي، مضاص لليكغ،  –ماما محر٧ل  \.لىضن ،2020

ت ٢ههُت،  –الهمبى٫  \.،لىضن2016 ؤها  \.ال٣اَغة 2017وخل ال٣لؼم، عواًت،  \.، لىضن2016مجمٖى

ت ٢ههُت، وآزغي امل ؤها ما٩ًل،  \.،ال٣اَغة2018إلامام الغجغي، عواًت،  \.، لىضن2017ل٪، مجمٖى

ذ2018املكمل الهىضي، عواًت،  \.،ال٣اَغة2019عواًت،   .ال٣اَغة2019جغاجُل ميؿُت، عواًت،  \.، ال٩ٍى

ذ2020معجؼة بىطا، عواًت،   .، ال٣اَغة2021عاما، عواًت،  .،ال٩ٍى

جخُم عامبى، عواًت مؿخىخاة  \.لالهت، عواًت مؿخىخاة مً ؾحرة ال٣ظافي عؾام :أعماٌ غير ميكىعة* 

 .مً ؾحرة الكاٖغ عامبى

 :*الجىائؼ

حاثؼة ؤًٞل ٢هت ٢هحرة في مهغحان  \1986حاثؼة بغاٖم الؿىصان في الكٗغ، وػاعة الكباب ؾاب٣ا، 

حاثؼة  \1995َىم حاثؼة ؤًٞل ٢هت ٢هحرة في مؿاب٣ت املىلض الىبىي، الخغ  \1993ٖىاص٫ الضامغ، 

ت  ب٘ في ٦خاب، خى٫ م٩اٞدت الخضزحن في املجخم٘ 2000ؤًٞل بدث لىػاعة الصخت ال٣ٍُغ حاثؼة  \.َو

ت، ٢ُغ،  حاثؼة ؤًٞل مخضعب في صوعة هماطج حضًضة في  \2001ؤًٞل م٣ا٫ بُئي في الصخاٞت ال٣ٍُغ

 "ًٖ عواًت "وخل ال٣لؼمبال٣اَغة  2016حاثؼة ؤَلـ للغواًت الٗغبُت في  \2002الضوخت،  .الصخاٞت
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 قفُم أخمض ئبغاهُم العُاوهتالكاعغ:  -85

 ألاعصن

ىؽ اللٛت الٗغبُت وآصابها\1972مىالُض ٖمان  \وؤ٧اصًمي ؤعصوي  قاٖغ  صبلىم لٛت ٖغببت \.ب٩الىٍع

ض\صبلىم جإَُل جغبىي  ام ٖمل مٗلما للٛت الٗغبُت في الخٗلُم الخ .بحاػة في ؤخ٩ام الخالوة والخجٍى

مه بهٟخه "املٗلم املخمحز \و٧الت الٛىر  وفي في و٧الت الٛىر الضولُت   لان مضًغ مضعؾت  ٌٗمل  \. "جم ج٨ٍغ

 .في ألاعصن

 مؿدكاع ؤصبي في مىاعة الٗغب للش٣اٞت والٟىىن -

 ًٖى َُئت ٖامت في مىخضي ؾماء الش٣اٞت-

ت في الٗضًض مً املىاؾباث و املخاٞ-  .ل ألاصبُتله ٖضة بؾهاماث ؤصبُت وقٍٗغ

الٟىػ باملغ٦ؼ ألاو٫ باملؿاب٣ت الضولُت التي ؤ٢امتها ماؾؿت ال٣ُهغ لآلصاب والٟىىن في مجا٫ الكٗغ -

ت مً مجلـ ؤ٧اصًمُت ؾٟغاء الش٣اٞت الٗغبُت .الٗمىصي وؤ٧اصًمُت اهخهاع ؤ٦خىبغ للش٣اٞت  ،ص٦خىعاة ٞسٍغ

ب والبدث الٗلمي  .والخضٍع

اث  نضع صًىاهه ألاٌو بعىىان- ُب " والظي  بهضص ئنضاع صًىاوي الشاوي .ألاعصنالُٛم ()قٞغ ِ
ّ
"هٟذ الُ

با  ؾحري الىىع ٢ٍغ

ت في- ً الٗغبي. له بؾهاماث قٍٗغ ت الٗغبُت املٗانغة يمً مئت قاٖغ مً الَى ت الكٍٗغ  املىؾٖى

 " "باملٛغب الٗغبي

غبُا-  جغاجُل الغخُل ...قهضاء البدغ املُذ يمً زمؿحن قاٖغا ؤعصهُا ٖو

ً الٗغبيصًىان" ؤ-  حغاؽ الٗىصة : ؾبٗىن ٖاما ٖلى الى٨بت".قٗغاء وقىاٖغ مً الَى

ت ًٞاءاث الجُاص "- ً الٗغبي٠مىؾٖى  " لكٗغاء وقىاٖغ مً الَى

 ...."٢هُضة في صًىان بزىاهُاث الكاٖغ ال٨بحر ؾُٗض ٣ٌٗىب" حجى الٗمغ-

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/شفيق-عطاونة.jpg
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 ص.دمحم مهضي هانغ الضًًالكاعغ:  -86

 لبىان

اء الُبُت مً حامٗت ٞغاوؿىا عابلُه، جىع، ٞغوؿا. ٠٦٢٢حىىب لبىان،  -ولض في سجض . ص٦خىعاٍ في الٟحًز

ؿىع في الجامٗت اللبىاهُت.  ٠١بٗض  ٨ُت في بحروث، َى لان بغٞو ؾىىاث مً الخٗلُم في الجامٗت ألامٍغ

 مً الٟغوؿُت للٗغبُت بُجها 
ً
ت بالٗغبُت، وواخضة بالٟغوؿُت، وجغحم ٦خبا اث قٍٗغ نضعث له ؾب٘ مجمٖى

مت الكام دمحم ٦غصٖلي. َى مدغع عثِسخي في ٦
ّ

غ ٦خب ٖال خب ملغؾُا الُاص، وحان بىجحرو، وإٖاصة جدٍغ

ضة ألازباع اللبىاهُت  .امللخ٤ الش٣افي "٧لماث"، اليكغة الش٣اُٞت لجٍغ

- ( 
ً
 (٧١٠٧نالة جُُل اللىػ قبرا

ت الىمل ) -  (٧١٠١ع٧لت في ٢ٍغ

 (٧١٠٤طا٦غة ال٣غنان ) -

ل ) -  (٧١٠١ؾىء جٟاَم ٍَى

 (٧١٠٩ٞهل زامـ للغخُل ) -

 (٧١٠٢قمٗخان للمىخٓغ ) -

 (٧١٠٢ؤ٢ٟام جبدث ًٖ ٖهاٞحر )-

 

  

  

  

  

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/مهدي-ناصر-الدين.jpg
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 خُضع زكان ًاؾين عليالكاعغ:  -87

 العغاق

ت–طي ٢اع  ت  \الىانٍغ ىؽ َىضؾت ٦ُمُاٍو ىؽ آصاب ٖلىم ٢غآن  .البهغة-2011ب٩الىٍع -ب٩الىٍع

ىؽ الجامٗت الٗا .حامٗت طي ٢اع2017 ماحؿخحر في ٖلىم  .لىضن-ملُت للٗلىم إلاؾالمُت باالهدؿاب ب٩الىٍع

 ٧لُت ال٣ٟه-ص٦خىعاٍ -صعاؾاث ٖلُاخالُا ًَالب  حامٗت بابل..-٧لُت الٗلىم إلاؾالمُت -٧١٧١ال٣غآن 

ت ًٖى لاجداص \.ًٖى ه٣ابت الصخُٟحن الٗغا٢ُحن \.ًٖى ه٣ابت املهىضؾحن الٗغا٢ُت\حامٗت ال٩ٞى

 .ي الٗغا١الٗام لألصباء وال٨خاب ف

لىم ال٣غآن 15لي ؤ٦ثر مً  الم واللٛت ٖو  في مجا٫ إلٖا
ً
 .بدشا

ت *ئنضاعاث    :قعٍغ

)ما آمً الُحن "”ما وعاء الؿيبلت-مُبٕى”مجها املُبٕى ومجها املخٍُى ت جُل -مُبٕى قٞغ

" ي"مُبٕى-ٖلُ٪"مسٍُى َضْث ٧لماُث ُخّبِ ِٟ  ."وما ه

 *الجىائؼ:

ً  \2010-٦غبالء-ٞاثؼ بجاثؼة الكٗغاء الكباب   .2017ٞاثؼ بجاثؼة قاٖغ الخؿحن في صولت البدٍغ

 .2018حاثؼة بهمت الش٣اُٞت في الٗخبت الخؿُيُت

 .2017مهغحان الكٗغ الٗغبي في ال٩اْمُت

 ."ٞاثؼ باملغجبت الشاهُت في حاثؼة الىٟغي بإملاهُا ًٖ صًىان "ماهاَؼ ألاسخى
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 لُلى قمـ الضًًألاصًبت والباخشت:  -88

 لبىان

ؤؾخاطة حامُٗت، ومؿدكاعة بٖالمُت، وباخشت، و٧اجبت، ومضّعبت  .٦خىعاٍ في ٖلم لاحخمإ وألاهثروبىلىحُاص 

ىوي ٦ما في املجا٫ لاحخماعي والٗاثلي، ومضّعبت ٖلى املهاعاث الخُاجُت  ضاص وإلاهخاج الخلٍٟؼ في مجاالث إلٖا

  .اللبىاهُت والٗغبُت مدايغة ػاثغة في ٖضص مً الجامٗاث.وفي ٞىىن الخىانل والخمّحز

 :حىائـــؼ

الم الهّخي، وصٕع الخمّحز الظَبي في مجا٫ - الجاثؼة الظَبُت مً مىٓمت الصّخت الٗاملُت ًٖ إلٖا

 .""املؿاولُت لاحخماُٖت" مً "املىٓمت الٗغبُت للمؿاولُت لاحخماُٖت

مت الٗغبُت -
ّ
، 2014 .للمؿاولُت لاحخماُٖتصٕع الخمّحز الظَبي في مجا٫ املؿاولُت لاحخماُٖت مً املىٓ

  .بحروث ـ لبىان

ىهُت الخابٗت الجداص بطاٖاث الضو٫ الٗغبُت-   .، جىوـ2013 .الجاثؼة ألاولى في املؿاب٣اث البرامجُت الخلٍٟؼ

ــــ - ضاص وجىُٟظ الىزاث٣ُاث ًٖ البرهامج الىزاث٣ي لاحخماعي " لبىان ـ ت إٖل  .2005الجاثؼة البروهٍؼ

الم الهخي،  WHO ـ ألاولى ـ مً مىٓمت الصّخت الٗاملُت الجاثؼة الظَبُت- ـ للٖالم املغجي في لبىان ًٖ إلٖا

   .، لبىان2004وزاث٣ي " 

ىوي " مً - ـ بحروث ـ لبىان ـ  THOMSON REUTERS & MEDIACITY خاثؼة ٖلى قهاصة في " إلاهخاج الخلٍٟؼ

 .٧2013اهىن ألاو٫ 

 :اإلاؿخىي الخعلُمي*

املٗهض الٗالي للض٦خىعاٍ في لاصاب والٗلىم  \.2017لاحخماُٖت ـ ؤهثروبىلىحُا الخىمُت ـ  ص٦خىعاٍ في الٗلىم

ــــ  \.2006.إلاوؿاهُت ولاحخماُٖت ـ بحروث، لبىان مٗهض الٗلىم لاحخماُٖت ـــ الجامٗت اللبىاهُت ـــ بحروث 

ــــ لبىانمٗهض الٗلىم لاحخماُٖت ـــ الجامٗت اللبىاهُت ـــ بحرو  \.2002.لبىان  مٗهض الٗلىم \.2001 .ث 

ــــ لبىان  .لاحخماُٖت ـــ الجامٗت اللبىاهُت ـــ بحروث 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/ليلى-شمس-الدين.jpeg
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ؤؾخاطة  \2018مدايغة في مٗهض الٗلىم لاحخماُٖت في الجامٗت اللبىاهُت، مىظ الٗام *الخبراث: 

الم في الجامٗت اللبىاهُت، مىظ الٗام  الم \2019حامُٗت، ٧لُت إلٖا ــــ حامٗت الٗلىم  مدايغة في ٢ؿم إلٖا

الم في مغ٦ؼ ؤبدار مٗهض الٗلىم لاحخماُٖت ـــــــ \ 2018، مىظ الٗام USAL ولاصاب اللبىاهُت مؿاولت إلٖا

المي"  \.2020الجامٗت اللبىاهُت، مىظ الٗام  ًٖى اللجىت الٗلمُت لخ٣ُُم ألابدار في مجلت "الباخث إلٖا

مت ــــــ حا
ّ
الم، ـــــــ مجلت ٞهلُت ٖلمُت مد٨ ُت إلٖا

ّ
 .2019مٗت بٛضاص، ٧ل

 :هخاباث وإنضاعاث*

 .2018ٞىىن الخىانل والخمّحز " في مجا٫ " آصاب الخهّغٝ " لبىان"، الُبٗت ألاولى قباٍ " – 

بُت في مجا٫ "إلاج٨ُُذ ـ ولُا٢اث الخٗامل" يمً الخ٣ل الٗام - لبىان ـ الُبٗت  .بٖضاص وجىُٟظ خ٣ُبت جضٍع

 .2015ألاولى 

بُت في مجا٫ "إلاج٨ُُذ ـ ولُا٢اث الٗمل" في الخ٣ل املنهي، لبىان ـ الُبٗت ألاولى بٖضاص وج- ىُٟظ خ٣ُبت جضٍع

2015.  

ٟاث" - بُت في مجا٫ "إلاج٨ُُذ ـ ولُا٢اث الخٗامل في مُضان املغاؾم والدكٍغ بٖضاص وجىُٟظ خ٣ُبت جضٍع

 .2015لبىان ـ الُبٗت ألاولى 

 .ُا٢اث الٗمل " جدذ الُب٘ٞىىن الخمّحز " في مجا٫ " آصاب ول" –

 .ٞىىن الخمّحز " في مجا٫ " لُا٢اث الضٖىاث وآصاب املاثضة "جدذ الُب٘ "
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 الكاعغ: علي حابغ هجاح -89

 العغاق

ىؽ لٛت   ،٠٦٩٤بٛضاص   جىلض قاٖغ وإٖالمي ومترحم، \(ٖلي البىٟسج)  ت،بب٩الىٍع عثِـ ماؾؿت  ه٩لحًز

صاعة مجلت البىٟسج الىع٢ُت الٗغا٢ُت بٍغ وعثِـ مجلـ عثِـ جدغ . الٟىىن للش٣اٞت و   البىٟسج الضولُت

ت ًٖى املخد٠ املخجى٫ . ًٖى حمُٗت املترحمحن الٗغا٢ُحن. ًٖى اجداص الصخُٟحن الٗغا٢ُحن.الكهٍغ

 . الخًاعي 

 : ؤلاهجاػاث واإلاإلفاث  *

 . 2020  ُٚض البىٟسج (اقغا٢ت ٖلى اٖخاب الخٍغ٠ ) \. 2019   عوػ البىٟسج \. 2018َمـ البىٟسج 

ت مكتر٦ت -  ً الٗغبي . ٖام   زالر مجامُ٘ قٍٗغ  . 2021و  2018،   2017م٘ قٗغاء مً الَى

 بجؼؤًً "وعا١ مً طا٦غة البىٟسج"ؤ٦خاب   باطن هللا   مىجؼي الغاب٘   لان ؤٖض النضاع -

 .جالبىٟسعاء في خغٝو آ  والجؼء الشاوي ،حمٗذ ُٞه م٣االحي وخىاعاحي  الجؼء لاو٫ -

تهظلً لي بدشان باللغت ؤلا  *  خضَما ًٖ جغحمت لامشا٫ الٗغبُت ،ؤ :هيليًز

 . الشاوي صعاؾت ًٖ عواًت الكُش والبدغ للغواجي اعؾيذ َمىٛىاي -

ت   لي ؤًًا صعاؾت م٣اعهت - بحن الكٗغ الٗغبي الٗمىصي والكٗغ لاه٩لحزي )    والٗغبُت  باللٛخحن لاه٩لحًز

 . الكٗغاء  جغحمُذ الٗضًض مً الىهىم لبٌٗ ػمالجي٦ما . (ؾىهِخاث ق٨ؿبحر)

ماث * ت  مىخي ٢الصة لابضإ الخًاعي  :الخىٍغ  مً املخد٠ الخًاعي املخجى٫ الٗغاقي  م٘ قهاصة ج٣ضًٍغ

ت مً ماؾؿت املغسخى الش٣اُٞت  \2019و 2018  لٗامُحن مخخالُحن مىخي ٢الصة لابضإ م٘ قهاصة ج٣ضًٍغ

الضولي في   ٖلى املغ٦ؼ الخامـ في مهغحان َمؿت الش٣افي  ي ) مجاهحن البدغ (خهى٫ هصخ\. 2018لٗام 

 .2020   ال٣اَغة لٗام
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 الكاعغ والياجب اإلاؿغحي: هاجي عبض اإلاىعم -90

 مهغ

 1964الض٢هلُت  -مىالُض ص٦غوـ(اؾم الكهغة )هاجى ٖبض املىٗم \هاجى ٖـبض املىٗم ٖـبض ال٣اصع الٗض٫

ماؾـ وعثِـ مجلـ بصاعة ماؾؿت الىُل  ًٖى اجداص ٦خاب مهغ \حو٧اجب مؿغ   قاٖغ ٖامُت

 ٘ ت مً ) الجامٗت الضولُت للضعاؾاث والبدىر بالجؼاثغ  \.2017والٟغاث لليكغ والخىَػ ص٦خىعاٍ ٞسٍغ

ضة نضي املؿخ٣بل اللُبُت  - 2020 ًٖى حمُٗت  \2019املكٝغ الٗام ٖلى نٟدت نضي ألاصباء بجٍغ

 1991ِـ هاصي ألاصب ببِذ ز٣اٞت ص٦غوـ عث\1990الغواص باملىهىعة 

 :اإلاكغوع ؤلابضاعى*

ت * عخ٤ُ  \2021- 1988الخغوج مً الخمشا٫ الخكبى) قٗغ( زالر َبٗاث  :أقعاع بالعامُت اإلاهٍغ

ؤخؿً ألاقٗاع) قٗغ مكتر٥ (ٕٞغ ز٣اٞت الض٢هلُت  \1995الٗامُت ) قٗغ مكتر٥ (ٕٞغ ز٣اٞت الض٢هلُت 

مكتر٥( ا٢لُم   ٦خاب ألاصباء ) قٗغ \1995كتر٥ (ٕٞغ ز٣اٞت الض٢هلُت قٗغ م) َمؿاث وملؿاث  \1995

ت ) قٗغ مكتر٥ (ٕٞغ ز٣اٞت الض٢هلُت  \1996قغ١ الضلخا الش٣افى اث ؾماٍو جغجُل الٟىقُا   \1998مٗؼٞو

 – 2016َبٗخان   ٢ابلُجى جدذ املكى٣ت ) قٗغ ( \2021 – 2015قٗغ( زالر َبٗاث لهىإ الخب)

٪لُه ٢لبى ٢ا\2021  2000هىبت حىىن) قٗغ (زالر َبٗاث  \2021- 2015قٗغ ( زالر َبٗاث ) صع ٨ًَغ

مسخاعاث مً ؤقٗاع هاجى  \ 2021- 2015زالر َبٗاث       ؤؾٟاع الخىضَعـ) قٗغ ( \2021 – 2015 –

ً الٗغب   ( 2019 -  الٗضص ألاو٫ ؾبخمبر -ٖبض املىٗم ) ؾلؿلت عواج٘ املبضٖحن املٗانٍغ

 الؿلُاهت   \2021- 2017زىعة ال٣لب ) ؤقٗاع( َبٗخان   ب:الهباخُت ألهىاع الحُل البىؾخاث جغج*

 الىسلت الٗغا٢ُت \2021- 2017ؤمحرة الٟغاقاث ) ؤقٗاع( َبٗخان    \2021- 2017َبٗخان   ؤقٗاع()

 ؤمحرة الخىاصًذ \2021- 2017ٞاجىت الىُل والٟغاث ) ؤقٗاع( َبٗخان  \2021- 2017ؤقٗاع( َبٗخان )

 حمُلت الجمُالث  \2021- 2017ُصّعة بىاث الخىع ) ؤقٗاع( َبٗخان  \2021- 2017اع( َبٗخان ؤقٗ)

ظابه   \2021 – 2017َمـ الُٗىن ) ؤقٗاع( َبٗخان  \202- 2017)ؤقٗاع( َبٗخان   وُٗم الخب ٖو

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/ناجي-عبد-المنعم.jpg
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( ق٣اوة قى١ ) ؤقٗاع  \2021 – 2017م الغوح ) ؤقٗاع( َبٗخان ؤجى   \2021 – 2017ؤقٗاع( َبٗخان )

خالوة عوح ) ؤقٗاع( َبٗخان   \2021 – 2017ؤهحن الىُل ) ؤقٗاع( َبٗخان   \2021 – 2017َبٗخان 

بغصًت ٖك٤ لهىإ الخب ) ؤقٗاع(   \2021 – 2017ؾالم م٘ الىٟـ ) ؤقٗاع( َبٗخان   \2021 – 2017

 2020- 2017َبٗخان 

 ( 2017بٗت ؤولى ) َ  1ج. عباُٖاث هاجى ٖبض املىٗم: عباعُاث هاجى عبض اإلاىعم *

ت* فى الٗك٤ الٗظعي ) املجلض ألاو٫(  \2020آصم وخىاء ) املجلض ألاو٫( َبٗت ؤولى  :اإلاؿاحالث الكعٍغ

 2020ؤهىإ الخب ) املجلض ألاو٫( َبٗت ؤولى \2020َبٗت ؤولى 

 2020الجؼء ألاو٫( َبٗت ؤولى  –) ؤٚاوى     ٢لب٪ عبُ٘ ؤزًغ :ألاغاوى*

ذ ًٟغ: الكعغ الفهُذ *  2020َبٗت ؤولى  -  مً الٗغو١ ٍػ

 202َغاَِل ) ؤػحا٫ ( :أػحاٌ هاجى عبض اإلاىعم*

 )مؿغخُت( مُذ مدا٦مت  \٢1996لُم قغ١ الضلخا الش٣افى ب) مؿغخُت (   ًا ؤل٠ جهاع ؤبٌُ :اإلاؿغح*

خت الك٣ُت \2017) مؿغخُت ( َبٗت ؤولى   الؿلُاهت ألاولى \1999الهُئت الٗامت لل٨خاب   الٍٟٗغ

 2018( َبٗت ؤولى ت)مؿغخُ

 1999بضاٖاث مكتر٦ت( ا٢لُم قغ١ الضلخا الش٣افى ب)  الخ٩ىاحى :صعاؾاث وعؤي هلضًت وملاالث للكاعغ*

اناث البيُت إلاحغاثُت ) صعاؾاث ه٣ضًت (  )ؾلؿلت  حضلُت الخدى٫ بحن الخمغص وإلاهخماء \2019بَع

ت املؿ \1( ج م٣االث (  1ج  -ز٣اٞت إلاهخماء ) ؾلؿلت م٣االث \2020(  1ج  -) ؾلؿلت م٣االث   ولتا الخٍغ

ت الهىي ) صعاؾاث وعئي ه٣ضًت (  \2020 غ البيُت إلاحغاثُت لىي٘ ؾُاؾاث حضًضة  \2020ؾُمُتًر جٍُى

ِغَى فى املاجمغ الٗلمى الضولى ألاو٫ بال٣اَغة ٞبراًغ  ُٖ صعاؾاث وعئي ه٣ضًت  \2021للٗالج بالصب ) بدث ( 

خبذ ًٖ الكاٖغ
ُ
ب  \  ٟجُٗت ؤمام املىث والدكبث بالمل فى مؿغح هاجى ٖبض املىٗمال \وم٣االث ٦ الخجٍغ

  2020واملُشىلىحُا فى قٗغ هاجى ٖبض املىٗم

 \1996بدىر ماجمغ ؤصباء مهغ فى ألا٢الُم ) ٦خاباث ه٣ضًت (  –املكهض لابضاعى فى الض٢هلُت :معاحم*

اصباء مهغ فى ألا٢الُم ) ٦ّخــاب املؿغح ( معجم  \2000معجم ؤصباء مهغ فى ألا٢الُم ) ٦كاٝ الكٗغاء ( 

 2019معجم املبضٖحن الٗغب ) الجؼء ألاو٫ ( بٖضاص وج٣ضًم  \2020معجم املبضٖحن فى الٗغا١  \2000

معجم املبضٖحن الٗغب ) الجؼء الشالث (  \2019معجم املبضٖحن الٗغب ) الجؼء الشاوى ( بٖضاص وج٣ضًم 

 .2019بٖضاص وج٣ضًم 

ت ال٩املت  :ملتألاعماٌ اليا* ما٫ الكٍٗغ جغجُل البىؾخاث  \2016َبٗت ؤولى  –الجؼء ألاو٫  –ألٖا

الجؼء الشاوى  –جغجُل البىؾخاث الهباخُت لهىإ الخب  \2016الجؼء ألاو٫  –الهباخُت لهىإ الخب 
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جغجُل البىؾخاث الهباخُت  \2016الجؼء الشالث  –جغجُل البىؾخاث الهباخُت لهىإ الخب  \2016

ما٫ املؿغخُت ال٩املت  \2016الجؼء الغاب٘  –هىإ الخب ل  ما٫  \2021–الجؼء ألاو٫  –ألٖا ألٖا

 2021-الجؼء الشاوى  –املؿغخُت ال٩املت 

ت. الشىعة لؿه حىحن  :جدذ الُبع* ؤقٗاع ة. ؾىاج٠ُ قازٍغ ملُخحن ؤم ال٣اَغ  \ؤقٗاع بالٗامُت املهٍغ

ت ت ؤقٗاع ت.الخ٨م آزغ الخبؿ\بالٗامُت املهٍغ ت.مجىىن زىعة\بالٗامُت املهٍغ  ؤقٗاع بالٗامُت املهٍغ

ت .ماث ال٨الم ـــــغاص \ؤقٗاع بالٗامُت املهٍغ ــ ت.الجـ جغهُمت لهىإ الخب ) زالزُت  \ؤقٗاع بالٗامُت املهٍغ

ت زىعة ) مؿغخُت \(.مؿغخُت ؤبى حلمبى فى ٧ى٦ب  \(الخب ٖلى ؤعحىخت اليؿُم ) مؿغخُت \(حمهىٍع

ما٫  \(ًا ؤل٠ جهاع ؤبٌُ ) مؿغخُاث مً ٞهل واخض \(الخماع ٌؿب٤ ) مؿغخُت \(املغيء) مؿغخُت ألٖا

عباُٖاث  \2) ؾلؿلت م٣االث (ج   حضلُت الخدى٫ بحن الخمغص وإلاهخماء\( املؿغخُت ال٩املت ) الجؼء الشاوى

 (. 2هاجى ٖبض املىٗم ) ج 

ماث* ل للؿالم الٗالمى   :الجىائؼ والخىٍغ مً الهُئت الٗامت ل٣هىع الش٣اٞت فى  حاثؼة \2020حاثؼة ػٍو

 1991الكٗغ 

ضة ؤزباع ألا املغ٦ؼ الغاب٘ فى مؿاب٣ت قٗغ الٗ-  ٗت امُت التى هٓمتها حٍغ -صب ًٖ ٢هُضة ) الخٝى قَغ

  .1995املٛترب ( ٖام 

املغ٦ؼ لاو٫ فى مؿاب٣ت الخإل٠ُ املؿغحى ًٖ مؿغخُت )مدا٦مت مُذ( الهاصعة ًٖ الهُئت الٗامت -

 .1996لل٨خاب
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 عّباؽ صازل خؿًواجب وهاكض:  -91

 العغاق

مؿخ٣ّغ مىظ ؤ٦ثر مً عب٘  .٧اجب م٣ا٫ وها٢ض ٖغاقّي وهاقِ ؾُاسخّي مؿخ٣ّل  .م1962ُولض في الٗغا١ في ٖام 

٣افّي الٗغبّي في ٞىلىضا .٢غن في ٞىلىضا
ّ
داص الٗام لل٨خاب وألاصباء في \ؤّؾـ مغ٦ؼ "الّخّىىع" الش

ّ
ًٖى لاج

ت للّصخُٟحن الٗغا٢ُحن\الٗغا١ ُّ ى ت في اؾ٨ىضهاُٞا \ًٖى الّى٣ابت الَى ُّ ضة باهىعاما لاؾترال  .مغاؾل حٍغ

ت "عواًت
ّ
ت"، ومجل ت "َىٍّ

ّ
ت "العؾا"، ومجل

ّ
ث، مشل: مجل

ّ
 في ٖضص مً املجال

ً
 ."ٖمل مدّغعا

 :نضع له* 

ت، ٍ -1 ُّ ت ٢هه  م2015، بٛضاص، 1زُى ٞغاقت: مجمٖى

، ٍؤل٤ الخ٩اًت: وع٢ت اؾد -2
ً
ت ًٖ ال٣ّهت ال٣هحرة حّضا ُّ  .2015، بٛضاص،  1كغاٞ

ابىضع، ٍ -3
ّ
 2018صمك٤، . 2، ٍو2016، بٛضاص، 1ؾ٣ٍى الّؿماء في زان الك

ت،ٍ -4 ُّ ت ٢هه ت، مجمٖى ُّ  2018، صمك٤، 1مؼامحر ًىم

 2020ٖمان، .1، 1ٍخىاعاث م٘ قمـ ألاصب الٗغبّي ؾىاء قٗالن، حؼء  -5

 2020، ٖمان، 1، 2ٍبّي ؾىاء قٗالن، حؼء خىاعاث م٘ قمـ ألاصب الٗغ  -6
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 جهاص عبض حىصة الغوائي:  -92

 العغاق

ج املٗهض الُبي الٟجي / بٛضاص .ٖام /  \1957/ 7/  1املىالُض .  ... صبلىم  1979الخدهُل الضعاسخي . زٍغ

وال٨خاب الٗغب  ًٖى عابُت ألاصباء .ًٖى لاجداص الٗام لألصباء وال٨خاب في الٗغا١ . جدلُالث مغيُت

ت  . ٕٞغ الىانٍغ

ت ٢هو ٢هحرة وزىاَغ بٗ 2014ٖام  *ؤلانضاعاث: ىىان ) لخً الخب وضجُج نضعث لي او٫ مجمٖى

ت ٢هو ٢هحرة وزىاَغ ب 2015ٖام  .خؼان (ألا  اث (نضعث لي مجمٖى  2016ٖام  .ٗىىان ) بِذ الظ٦ٍغ

يسخىعواًتي الشاهُت بٗىىان  نضعث 2017ٖام  .خالم الٗهاٞحر (ؤولى بٗىىان ) نضعث عواًتي ألا  ًُ  .()خب ال 

ُٟتؤنضعث عواًتي  2021ٖام  . صمك٤  . بٛضاص .وعا١ زٍغ

غ٦ؼ لي مكاع٦ت في ٢هت ٞاػث بامل. .وؿىتفي ٢هت ٢هحرة يمً ٦خاب ألا ههىم بانضاعاث: مكاعهت*

ت ٢هو لصباء آزغون ال٨خاب بٗىىان ٧لىا مجاهحنألا  لي مكاع٦ت ب٣هت بٗىىان . و٫ يمً مجمٖى

ت ٢هو لصباء آزغ الجخُم ٞاػث باملغ٦ؼ ا مت الٗهغ  .ًٍلشالث يمً مجمٖى جخدضر ال٣هو ًٖ حٍغ

 . ؾبا٨ًغ

  .عبٗت مجامُ٘ ٢هو ٢هحرة وزىاَغؤو . (عواًت حاَؼة للُب٘ بٗىىان ) ال ج٣ُل وصاٖا *جدذ الُباعت:

ذفي واخت ألا  جم ازخُاع اخضي ٢هصخي ) آزغ الخلى٫ ( *الجىائؼ: خاب جدذ ٖىىان في ٦، صب في ال٩ٍى

 . 2019الٟاثؼون ( ٖام )

  2020و٫ في مؿاب٣ت ملخ٣ى الؿغص الغواجي باملغ٦ؼ ألا   لى بالص الخب (بٞاػث لي ٢هت بٗىىان ) ؾٟغة -

٢امها ملخ٣ى ال٣هت ال٣هحرة حضا في ؤمؿاب٣ت ال٣هت ال٣هحرة حضا التي  و٫ فيخؼث ٖلى املغ٦ؼ ألا  -

 . 2021 .الٗغا١

  

                                               

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/نهاد-عبد-جودة.jpg
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 الكاعغة: عهام أخمض عبضهللا -93

 مهغ

ام ؤخمض ٖبضهللا ىؽ ججاعة صٞٗه  \َع ىن املهغي  ةمٗض \96ب٩الىٍع  بغامج ب٣ىاة الىُل الش٣اُٞت بالخلٍُٟؼ

ى \قاٖغة ٖامُه  ًٖى اجداص ٦خاب مهغ \(ًٖى بى٣ابت املهً الؿِىماثُت ) قٗبه ؾِىاٍع

* ً  ومؿغح اإلاإلفاث :صواٍو

 صًىان صهضهه قٗغ ٖامُت •

ذ قٗغ ٖامُت •  صًىان خبه جٟاٍع

 مؿغخُت ؤَٟا٫ ) اخالم صهضوهه( مؿغخُت ٚىاثُت •

 (مؿغخُت خهالتى بدخ٩لم اَٟا٫ ) جدذ الُب٘ •

ً قٗغ ٖامُت •  صًىان ضخ٨ه الهابٍغ

 صًىان وعص بلضي قٗغ ٖامُت •
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في :الكاعغوؤلاعالمي -94  علي بً خمىص العٍغ

 الؿعىصًت

ىهُت ىؽ مً حامٗت املل٪ ؾٗىص \بٖالمي مٗض وم٣ضم بغامج جلٍٟؼ ا لليكاٍ الُالبي  \ب٩الىٍع ٖمل مكٞغ

ت في ال٣ىاة الؿٗىصًت ألا ٖض و٢ضم بغامج ز٣اُٞؤ ًٖى مجلـ بصاعة ؾاب٤ \ولى وال٣ىاة الش٣اُٞتت ومخىٖى

ت  \ًٖى ماؾـ لٟٕغ حمُٗت الش٣اٞت والٟىىن بداثل \في هاصي خاثل ألاصبي خهل مازغا ٖلى ًٍٖى

ًٖى في اجداص  \ًٖى لاجداص الضولي للصخاٞت الٗغبُت \قٝغ في اجداص ال٨خاب وألاصباء لاعصهُحن

المُحن الٗغب  ٌٗمل مؿدكاع اٖالمي في َُئت الصخُٟحن الؿٗىصًحن \لٖا

 :نضع له*

  (.هٟاؽ ال٣هُضةؤبحن )صًىان قٗغي  -

 (.الخىاؽع له الضًىان الشاوي )خىاع نض-

 ٦خاب خاثل في نىع -

 ٦خاب خاثل ؤزذ الجبا٫ وبيذ ال٣هُض-

ؼ ز٣اٞت املىاَىت في املجخم٘ الؿٗىصي-  ٦خاب حٍٗؼ
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 الكاعغ: عبحي خؿين خؿً الجىابغة -95

 ألاعصن

 

ىؽ ٦مبُىجغ ل الٗلمي : ب٩الىٍع  الٗمل الخالي : ؤؾخاط مضعؾت  \اعبض –الٗىىان : ألاعصن  \املَا

  :ألاصبُت نضاعاثؤلا  *

ضي". - بُذ بالىَّ ـ الهُّ ّٟ  لضي صًىان قٗغي بٗىىان " جى

َضْي " ..  -
َ
ـُ امل ْم ََ ما وصًىان بٗىىان "  صًىاهان مً الكٗغ الٗمىصي .. ٧ل صًىان ًدخىي ٖلى ٢غابت َو

لى بدىع الكٗغ الٗغبي املخٗضصة..  غاى ٖو  زمؿحن ٢هُضة ٖمىصًت في مسخل٠ ألٚا

 . " ىىان " خىاع ال٩لماثوصًىان جدذ الخىُٟظ ان قاء هللا بٗ-

 . ؤ٦خب في مجا٫ الكٗغ الٗمىصي والخُٟٗلت والىثر والخ٨مت -2

ىُت والضًيُت -3 ت الَى  ؤقتر٦ذ في الٗضًض مً ألامؿُاث الكٍٗغ

 : إلامُل*

rebhialjawabreh_husain@yahoo.com 
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 اإلافىغ والباخث: أ.ص. عبض الجباع الغفاعي -96

 العغاق

ماحؿخحر ٖلم  .2005ص٦خىعاٍ ٞلؿٟت بؾالمُت، بخ٣ضًغ بمخُاػ،  .1954 -7-1لٗغا١، مىالُض طي ٢اع / ا

ٗت بؾالمُت، بخ٣ضًغ بمخُاػ،  .1990کالم، بخ٣ضًغ بمخُاػ،  ىؽ قَغ صبلىم ٞجي ػعاعي،  .1988ب٩الىٍع

ؤنضع مجلت ٢ًاًا اؾالمُت، وهي  .1984 -1982مضًغ صاع الخىخُض للبدث والخإل٠ُ واليكغ  .1975

ا للؿىىاث مجلت ٞ َغ ت حٗجى بخجضًض الخ٨ٟحر الضًجي، وعؤؽ جدٍغ ت ؾىٍى .جى٢ٟذ ؾىت  1998-٨1994ٍغ

ا، وهي مجلت ٞهلُت حٗجى بالهمىم  1997ؤنضع مجلت ٢ًاًا اؾالمُت مٗانغة ؾىت . 1998 َغ وعؤؽ جدٍغ

ت للمؿلم املٗانغ، وماػالذ جهضع مىظ  لؿٟت مضًغ مغ٦ؼ صعاؾاث ٞ .ٖضصا 74ٖاًما. نضع مجها  25ال٨ٍٟغ

ى اؾخاط 2012خهل ٖلى ل٣ب ألاؾخاطًت ؾىت  .٦خاًبا 300الضًً في بٛضاص، ؤنضع املغ٦ؼ ؤ٦ثر مً  ، َو

لم ال٨الم وؤنى٫ ال٣ٟه والضعاؾاث لاؾالمُت مؿدكاع ٦غسخي  .صعاؾاث ٖلُا ملاصة الٟلؿٟت واملى٤ُ ٖو

ت  .الُىوؿ٩ى لضعاؾاث خىاع لاصًان في الٗالم لاؾالمي في حامٗت ال٩ٞى

   :ىائؼالج*

  .2017حاثؼة لاهجاػ الش٣افي ألاولى للكُش خمض للترحمت والخٟاَم الضولي في الضوخت، -

ت، - غ٦ُت ال٩لضاهُت في الٗغا١ ٖلى ؤٖماله ال٨ٍٟغ   .٧١٧١الجاثؼة ألاولى للبٍُغ

غبي، الضٕع الظَبي للخغ٦ت الش٣اُٞت بإهُلُاؽ في لبىان، لضوٍع في بٚىاء املىجؼ الش٣افي في الٗالم الٗ-

2013. 
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عؾالت واَغوخت حامُٗت،  200الجاثؼة ألاولى ٖلى اَغوخخه للض٦خىعاٍ، في مباعاة جىاٞؿذ ٞحها ؤ٦ثر مً -

2009. 

 .2005 .الجاثؼة ألاولى ل٨خاب الىخضة إلاؾالمُت في َهغان-

 .2003الجاثؼة ألاولى للماعر خؿً ألامحن في لبىان ٖلى مىجٍؼ املٗغفي وحهىصٍ الش٣اُٞت، -

 :ع عبض الجباع الغفاعي اإلاُبىعتآزا *

 .1985هٓغاث في جؼ٦ُت الىٟـ،   -1

 .1985خغ٦ت ال٣ىمُت الٗغبُت: صعاؾت ه٣ضًت في بىاٖثها لاًضًىلىحُت،  -2

 .1986مهاصع الضعاؾت ًٖ الضولت والؿُاؾت في إلاؾالم،   -3

الم إلاؾالمي،  -4  .1989الخبلُٜ وألٖا

 . 1995-1991( ازجي ٖكغ مجلضا، 12في ) معجم ما٦خب ًٖ الغؾى٫ وؤَل البِذ -5

( ؤعبٗت ؤحؼاء 4جغحمت ٦خاب قغح املىٓىمت في الٟلؿٟت إلاؾالمُت لألؾخاط مغجطخى املُهغي، في) -6

1992-1993. 

 .1993معجم الضعاؾاث ال٣غآهُت )مجلضان(  -7

 . 1993مخابٗاث ز٣اُٞت: مغاحٗاث و٢غاءاث ه٣ضًت في الش٣اٞت إلاؾالمُت،  -8

 .1993ة وألاؾغة في إلاؾالم، املغؤ -9

اث الٗغبُت في بًغان،  -10  .1993معجم املُبٖى

ش الُباٖت،  -11  .1994مىحؼ جاٍع

كغ ؾىت  1992اخُاء الترار الٗغبي في اًغان مىظ ْهىع الُباٖت ختى ؾىت  -12
ُ
 .1994. و
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 .1994جغحمت ٦خاب: مدايغاث في الٟلؿٟت إلاؾالمُت لألؾخاط مغجطخى املُهغي،  -13

غافي جدلُلي،  -14  .1995لازترا١ الش٣افي: معجم ببلُٚى

ت مهاصع الىٓام إلاؾالمي، في ) -15  .1996( ٖكغة مجلضاث، 10مىؾٖى

 .1997مىهج دمحم با٢غ الهضع في ججضًض ال٨ٟغ إلاؾالمي،  -16

 .2000جُىع الضعؽ الٟلؿٟي في الخىػة الٗلمُت،  -17

 .2000مىاهج الخجضًض،  -18

مُت، ال٨ٟغ إلاؾال  -19  .2000مي املٗانغ: مغاحٗاث ج٣ٍى

 .2000مدايغاث في ؤنى٫ ال٣ٟه )مجلضان( -20

 .2001مباصيء الٟلؿٟت إلاؾالمُت )مجلضان( -21

 .2001حض٫ الترار والٗهغ،  -22

ت،  -23  .2001مضعؾت ؤَل البِذ في املضًىت وال٩ٞى

 .2001ضع، مىحؼ في ؤنى٫ الضًً للؿُض دمحم با٢غ اله جد٤ُ٣ وصعاؾت ٦خاب:  -24

ٗت،  -25  .2001ٞلؿٟت ال٣ٟه وم٣انض الكَغ

لؿٟت الضًً،  -26  .2002ٖلم ال٨الم الجضًض ٞو

ٗت،  -27  .2002م٣انض الكَغ

 .2002هدً والٛغب: حض٫ الهغإ والخٗاٌل،  -28

ت في ال٨الم الجضًض،  -29  .2002لاحتهاص ال٨المي: مىاهج وعئي مخىٖى
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 .2005ت )باالقترا٥( لألؾخاط مهُٟى مل٨ُان،جغحمت ٦خاب: ال٣ٗالهُت واملٗىٍى -30

 .2005جغحمت ٦خاب: الخضًً ال٣ٗالوي، )باالقترا٥( لألؾخاط مهُٟى مل٨ُان،  -31

 .2005م٣ضمت في الؿاا٫ الالَىحي الجضًض،  -32

 .2005إلاؾالم املٗانغ والضًم٣غاَُت،  -33

 .2005الدؿامذ ومىاب٘ الالحؿامذ،  -34

 .(نٟدت 1000)اَغوخت ص٦خىعاٍ في هدى  2005ؿٟي في الخىػة الٗلمُت،الضعؽ ال٨المي والٟل -35

 .2006الدؿامذ لِـ مىت ؤو َبت،  -36

اعة،  -37  .2007معجم ما ٦خب في الدج والٍؼ

 .2010جدضًث الضعؽ ال٨المي والٟلؿٟي في الخىػة الٗلمُت،  -38

ت لاوؿاهُت في الضًً، -39 ت  2019. نضعث َبٗخه الشالشت  2012به٣اط الجٖز بٗىىان: الضًً والجٖز

 .لاوؿاهُت

 . 2014جمهُض لضعاؾت ٞلؿٟت الضًً،  -40

 2015الضًً وؤؾئلت الخضازت،  -41

 2015لاًمان والخجغبت الضًيُت،  -42

 .2019، نضعث َبٗخه الشالشت 2015الضًً والٓمإ ألاهُىلىجي،  -43

 2015الخب ولاًمان ٖىض ؾىعن ٦حر٦گىعص،  -44

 .2016م الجضًض: مضزل لضعاؾت الالَىث الجضًض وحض٫ الٗلم والضًً، ٖلم ال٨ال  -45

٣ُا والخٟؿحر الضًجي للٗالم،  -46  .2017الهغمىَُى
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٣ي،  -47 تراب املُخاٞحًز  .2019، نضعث َبٗخه الشاهُت 2018الضًً ولٚا

م إلاؾالم،  -48
َ
٣ُي ألاو٫ في ٖال  .2020الكُش ؤمحن الخىلي: الهغمىَُى

 .2021ال٨الم الجضًض،  م٣ضمت في ٖلم -49

 .2021الضًً وال٨غامت إلاوؿاهُت،  -50

 :اإلاإلفاث غير اإلاُبىعت*

 .قغح ٦خاب "٦ٟاًت ألانى٫"، للكُش دمحم ٧اْم املٗغٝو باآلزىهض الخغاؾاوي، في زمؿت مجلضاث-

 .قغح ٦خاب "جهاًت الخ٨مت"، للؿُض دمحم خؿحن الُباَباجي، في زالزت مجلضاث-

 .ي ٖلم ألانى٫، الخل٣ت الشالشت"، في مجلضًًقغح ٦خاب "صعوؽ ف-

 .قغح ٦خاب "املى٤ُ"، للكُش دمحم عيا املٟٓغ، في مجلضًً-
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 املخغج اإلاؿغحي: واظم ههاع -97

 العغاق

 

ىؽ ازغاج مؿغح. مسغج مؿغحي ٖغاقي. ٧اْم الىهاع ي مً مٗهض و٧لُت الٟىىن الجمُلت صبلىم وب٩الىٍع

غبُت اَمها حاثؼة الضولت لالبضإ ٢ضم ٖضصا مً . بٛضاص الٗغوى املؿغخُت وخاػ ٖلى حىاثؼ ٖغا٢ُت ٖو

 ٧2015اًٞل مسغج لٗام  2016و2010و 2000و1999العب٘ مغاث لالٖىام 

 وؿاء في الخغب\ ٖغؽ الضم \ليبالسخب جغهى  \حؼعة وؾُُت \مام البابؤ :ومً عغويه اإلاهمت

 ؾِىما \خالم ٧اعجىن ؤ \مُغ ن٠ُ

ضًض مً الضعاؾاث وامل٣االث والبدىر في الصخ٠ واملجالث املخلُت والٗغبُت ..وقاع٥ في ٦خب ووكغ الٗ

 . مهغحاهاث ٖغبُت وصولُت بهٟت خ٨م وباخث وم٣ٗب ومسغج

 ٢2010امتهاصاثغة الش٣اٞت اصاعة املؿغح في خ٩ىمت الكاع٢ت /لاماعاث ٖام ؤزغاح التي قٝغ ٖلى وعقت إلا ؤ

اقىا ِٖكت ؾُٗضة ( وقاع٥ في ماعاث بٗمل مؿغح٦ما ٖمل لهالر ٞغ٢ت ٧لباء /لا  ًام الكاع٢ت ؤي)ٖو

 2016املؿغخُت ٖام 

ت  :نضعث له* ت قٍٗغ   "صًم٣غاَُت ب٨ٗب ٖا٫"٦ما نضع له ٦خاب ؾازغ بٗىىان  \ؾباهُافي بمجمٖى
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 ئبغاهُم يص. أماو: الكاعغة الباخشت -98

 مهغ

املكٝغ .مضًغ ٖام ماؾؿت الىُل والٟغاث . صخُٟت وباخشتقاٖغة و٧اجبت . ص . اماوى ابغاَُم ٖبض الؿالم

ضة نضي املؿخ٣بل اللُبُت  ً بجٍغ ت الىُل   \2021الٗام ٖلى نٟدت نضي الَى غ مىؾٖى عثِـ جدٍغ

 2021- 1921والٟغاث ملبضعى ال٣غن 

ت    :نضع لها* ث وإن ٖضجم .. ٖضها ) ؾلؿلت م٣اال  \( 2020 -صًىان مكتر٥  –وع٢ت شجغ ) مؿاحلت قٍٗغ

مخٛحراث الهىي فى  \( 2020وخىاعاث صخُٟت ( الجؼء ألاو٫ مً ؾلؿلت فى صاثغة الًىء ) ٦خاب جىز٣ُى 

ت (  ت )بدثؾ٩ُىلىحُت البِئت وؤزغ  \2021مضن الٗك٤ ) مؿاحلت قٍٗغ ٍغ ( َا ٖلى الٟلؿٟاث الخىٍى

 2021ٖلى َامل ال٩ىن ) صًىان قٗغ (  \2021

٣االث وخىاعاث صخُٟت ( الجؼء الشاوى مً ؾلؿلت فى صاثغة في صاثغة الًىء ) ؾلؿلت م :جدذ الُبع*

جى ٨َظا ) ؾلؿلت م٣االث ؤ \(الًىء ) ٦خاب جىز٣ُى ض َو  ؤ٢ىا٫ مإزىعة \( ٦خاب جىز٣ُى -ٍع

ماث*   :حىائؼ وجىٍغ

ل للخىمُت وإلابضإ  2020خاػث ل٣ب شخهُت الٗام الش٣اُٞت ًٖ ٖام  # مً حمُٗت مدبى ػٍو

 2020ؾام الخمحز إلابضاعى فى املهغحان الضولى الشالث للبضإ والٟىىن و  . والهضا٢ت بحن الكٗىب

ت مً بصاعة الجامٗت الضولُت للضعاؾاث والبدىر بالجؼاثغ   وؾام ال٣لم الظَبى  \2020ص٦خىعاٍ ٞسٍغ

2020 
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 ؾىػان عىن  الكاعغة وألاصًبت:  -99

 لبىان

 ..ؾىػان ٖىن/ قاٖغة وؤصًبت

الث الٗلمُت  :املَا

ت وإوؿاهُت(/ مً لبىان وؤؾترالُا خانلت  .ٖلى قهاصاث ّٖضة ؤ٧اصًمُت )بصاعة ؤٖما٫ وجغبٍى

ت ومضّعؾت لضوعاث لٛت ٖغبُت و٢غآهُت في لبىان وؤؾترالُا•   .ٖملذ ٦مكٞغ

ت وحؿلمذ قهاصة مً البِذ الٗغبي الش٣افي/ الهىض ٧١٠١هلذ ٖام  ١  .املغجبت ألاولى بال٣هُضة الىثًر

 ..ؤؾترالُا /sbs غجبت ألاولى في ٦خابت ال٣هت ال٣هحرة مً الغاصًى ألاؾتراليامل ٧١٧١هلُذ ٖام /•

 :إلاإلفاث*ا

 2012بلُ٪ الغخُل ٞاط٦غوي" " -

 2015لُلى ختى الغم٤ ألازحر" لبىان. " -

 2016حضاثل ٖلى ؤ٦خاٝ الخب" َبٗخه في ؾُضوي. " -

 2020 بْن ؤمُغث" الٗغا١ " -

 ..خالُا ؤحهؼ ل٨خابي الخامـ*
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 ص.ٌؿغي عبض الغني عبض هللاواجب وباخث:  -100

 مهغ

 

ش ألاصب والبالٚت  غ الكٍغ٠ –مدايغ في جاٍع ـ ماؾـ وعثِـ مغ٦ؼ ألانالت واملٗانغة  بجامٗت ألاَػ

ت وال٣غآهُتـ هاثب عثِـ مغ٦ؼ الضعاؾاث وألابد. بال٣اَغة بدث الٗلمي و الخىمُت الش٣اُٞتلل  في ،ار اللٍٛى

غ ـ بىػاعة . ـ باخث وزبحر في الترار الش٣افي ٢برم –ماؾى٫ لبىان و لُ–بحروث  ـ مضًغ ٖام اليكغ والخدٍغ

  الش٣اٞت ؾاب٣ًا

الث والخبراث  : املَا

ـ خانل ٖلى صعحت الض٦خىعاٍ مً مٗهض الضعاؾاث لاؾدكغا٢ُت وامل٣اعهُت الخاب٘ لجامٗت واعؾى ـ بىلىضا 

2003 

 2000مهغ -حامٗت حىىب الىاصي–عن ـ خانل ٖلى صعحت املاحؿخحر في ألاصب امل٣ا

غ ، ال٣اَغة ، ٖحن قمـ املىُا )في  ش والٟلؿٟت مً حامٗاث : ألاَػ ـ ؤعب٘ صبلىماث ٖلُا في ألاصب والخاٍع

 (2000بلى  1976الٟترة مً 

 3ًجُض -1975ــ لِؿاوـ في اللٛت الٗغبُت والضعاؾاث إلاؾالمُت مً ٧لُت صاع الٗلىم / حامٗت ال٣اَغة ، 

ت ال٣ضًمت والخضًشت  لٛاث ؤحىبُت باإلياٞت بلى الٗبًر

 : الخبراث

ت ، ملضة ؾب٘ ؾىىاث ٍغ  ـ ٖمل ٦مضعؽ للٛت الٗغبُت وآصابها في املٗاَض ألاَػ

ت الٗامت لل٨خاب ٦باخث ومدغع ختى ونل بلى صعحت مضًغ ٖام ـ ٖمل ٦ؿ٨غجحر  ــ ٖمل بالهُئت املهٍغ

غ ؤ٦ثر مً مجلت ز٣اُٞت ، مجها : الجضًض ، ال٣هت ، ٖالم ال٣هت ، ؤمىاج ، املؿغح ،  ومضًغ وعثِـ لخدٍغ

 ... ٖالم ال٨خاب ، ٖلم الىٟـ ، ؾلؿلت املغ٦ؼ ال٣ىمي للُٟىلت

  :اإلاإلفاث*

 (2017، )حاثؼة ؤخؿً ٦خاب لٗام  2018ـ ٣ٖاصي وؤٞخسغ ، ال٣اَغة ، 

 2017ـ الخىانل ألاصبي بحن الكٗىب : بياءاث وعئي ،ال٣اَغة ، 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/07/228266776_891727628446558_2278280049082037335_n.png
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 2017ـ البحرووي : عاثًضا لخىاع ألاصًان والش٣اٞاث ،ؤملاهُا ، 

ش امل٨خباث الٗغبُت ،ؤملاهُا ،   2017ـ نٟداث مً جاٍع

٤ُ الخ٨ُم ، قمـ املؿغح الٗغبي ، ال٣اَغة ،   2016ـ جٞى

 2015ٖلي بً ؤبي َالب همىطًحا ، بحروث ، :ـ الىثر الٟجي في نضع إلاؾالم ، ٦خاب ههج البالٚت للمام 

ت ،ال٣اَغة ،   . 2014ـ جغازىا الش٣افي ، صٞاٖا ًٖ الهٍى

 2013ـ بجداٝ الىبالء بإزباع وؤقٗاع ال٨غماء والبسالء : صعاؾت وجدلُل وجد٤ُ٣ بحروث ، 

 2012ـ معجم ألاٞٗا٫ املبيُت للمجهى٫ ،بحروث ، 

 2011ـ صًىان بضٌ٘ الؼمان الهمظاوي ، صعاؾت وجد٤ُ٣ وجدلُل ، بحروث ، 

 2010ألاٞٗا٫ الجامضة في اللٛت الٗغبُت ، بحروث ،  ـ معجم

كاب الُبُت للكُش الغثِـ ابً ؾِىا : صعاؾت وه٣ض وجدلُل ،بحروث ،  ـ الغؾالت ألالىخُت في الٗالج باٖل

2009 

 2008ـ ٦خاب الجمل ، لٗبض ال٣اَغ الجغحاوي .. صعاؾت وه٣ض وجدلُل ، بحروث ، 

ُم اللٛ حن في ال٣غن الٗاقغ الهجغي ،بحروث ، ـ ٖبض ال٣اصع البٛضاصي .. ٖػ  2007ٍى

ت بً الٗبض الب٨غي ، بغواًت ؤبي ٖمغو بً الٗالء .. صعاؾت  ـ صًىان الخغه٤ بيذ بضع بً َٟان .. ق٣ُ٣ت َٞغ

 2006وجد٤ُ٣ وجدلُل ، بحروث ، 

 2005ـ البسالء ، للجاخٔ ، صعاؾت وجد٤ُ٣ وتهظًب وجدلُل ،ال٣اَغة ، 

 2004ث مً خُاة ال٣اثض البُل / هىع الضًً مدمىص ػه٩ي ، ال٣اَغة ، ـ ًا هىع الضًً ... نٟدا

 2003ـ إلاؾهاماث الٗلمُت لٗلماء املؿلمحن في مغآة لاؾدكغا١ ، ال٣اَغة ، 

 2001ـ شخهُت ٖمغ بً الخُاب .. مً زال٫ الخٟؿحر ال٣غآوي املإزىع ٖىه ، بحروث ، 

اث ، ال٣اَغة ،  ىن مً ٖهغ املىؾٖى  2000ـ ماعزىن مهٍغ

ـ ًٖ الهٗل٨ت والهٗالُ٪ في الكٗغ الٗغبي : صًىان ٖغوة بً الىعص ؤمحر الهٗالُ٪ همىطًحا .. صعاؾت 

 2000وجد٤ُ٣ ،بحروث ، 

ـ الخب الٗظعي في الكٗغ الٗغبي : صًىان ٢ِـ بً امللىح )مجىىن لُلى( ، بغواًت ؤبي ب٨غ الىالبي .. صعاؾت 

 1999وجد٤ُ٣ ، بحروث ، 

 1998اٖغ املخمغص : خُاجه وإبضاٖه الكٗغي ،بحروث ، ــ ابً ٖىحن .. الك

ت بؾالمُت مً زال٫ ٦خاب ٦ك٠ ال٨غبه في ون٠ خا٫ ؤَل الٛغبت للخاٞٔ بً  تراب .. عٍئ ـ الٛغبت ولٚا

 1997عحب الخىبلي : صعاؾت وجد٤ُ٣ وجدلُل ،ال٣اَغة ، 

 1996ل٣اَغة ، ـ املؿلمىن امليؿُىن : صعاؾت لخىا٫ ألا٢لُاث إلاؾالمُت في الٗالم ،ا

ا٢ىث الخم ً في ألاصب الٗغبي الضاعاث لألنمعي ٍو ت ؤصبُت جدلُلُت ىي ـ الَى  1995، بحروث ، صعاؾت لٍٛى
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م .. حم٘ وجد٤ُ٣ ،ال٣اَغة ،   1994ـ مىعص الٓمأن في ًٞاثل ؾىع ال٣غآن ال٨ٍغ

ت مً م٣االث لم جيكغ مً ٢بل للٗالم ال٨بحر الض٦خىع / دمحم مهضي ٖالم  ـ بحن ألاصب والى٣ض .. مجمٖى

 1993،بٖضاص وجد٤ُ٣ وج٣ضًم ، 

 1992ـ املٗتزلت ؤخغاع ال٨ٟغ إلاؾالمي .. صعاؾت وجدلُل ، ال٣اَغة ، 

 1991ـ في ٖلم ال٨الم .. املاضخي والخايغ واملؿخ٣بل ، ال٣اَغة ، 

 مغة 20، جم َبٗه ؤ٦ثر مً  1990ـ معجم املاعزحن املؿلمحن ختى ال٣غن الشاوي ٖكغ الهجغي ، بحروث ، 

اث في إلاؾالم .. صعاؾت م٣اعهت ، ال٣اَغة ،   1990ـ الخٍغ

ت ٢ههُت ،   1989ـ َىامل خى٫ ٢ًُت ازخٟاء مهضي املهضاوي ، مجمٖى

ً مغة 1986ـ معجم املٗاحم الٗغبُت ، بحروث ،   ( )جم َبٗه ؤ٦ثر مً ٖكٍغ

 1985ـ املضهُت الٗغبُت إلاؾالمُت .. هٓغاث في ألانى٫ والخُىع ، 

ؼ ُٖض ،ـ مظ٦غ   1984اث الٟىاهت / ٞاَمت عقضي .. ؾاعة بغهاعص الكغ١ م٘ ػوحها ٍٖؼ

 1978ـ الخىمُت لاحخماُٖت في إلاؾالم ، 
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 هللاٌؿغي عبض الغني عبض ىمهُفالياجب:  -101

 مهغ

ش املُالص غ الخًامً لاحخماعي –زهاجي اجها٫ ؾُاسخي ؤ \15/8/1987  جاٍع ممشل الىػاعة \م٨خب وٍػ

ت  صابص٦خىعاة في ٞلؿٟت لا  \خًامً لاحخماعي بمجلسخي الىىاب والكُىرال  . 2020 –حامٗت لاؾ٨ىضٍع

 –حامٗت خلىان  فيصبلىم الضعاؾاث الٗلُا . 2013 –حامٗت خلىان  مً ماحؿخحر الخضمت لاحخماُٖت 

ىؽ الخضمت لاحخماُٖت . 2009  –حخماُٖت ببجها املٗهض الٗالي للخضمت لا  –بخ٣ضًغ حُض حضا   –ب٩الىٍع

امليؿ٤ ولامحن الٗام  . هاثب عثِـ مغ٦ؼ لانالت واملٗانغة للخىمُت الش٣اُٞت والبدث الٗلمي . 2008

غ املجالـ  . . للمىخضي الش٣افي لالنالت واملٗانغة ًاء للؿُض وٍػ مؿدكاع لاجها٫ الؿُاسخي وقئىن لٖا

 2018   املهغحان الش٣افي الضولي للىُل والٟغاث  ٕٞغ البدىر –املغ٦ؼ لاو٫ خهل ٖلى \2020      الىُابُت

 :اإلاإلفاث*

 . 2018ؾغي . الٗى٠ ألا  -

 . 2017الٗمل ال٣ؿغي " املك٩لت والخل "  -

 . 2017.ٖمل املغاة في ْل الخدضًاث لا٢خهاصًت  -

 . 2015ة. ؤاملغ  صوع املاؾؿاث الش٣اُٞت في مىاحهت الٗى٠ يض -

 . 2013حه مك٩لت الٗمل ال٣ؿغي ٧اخض اهىإ لاججاع بالبكغ . َلُت في مىاصوع املىٓماث لا  -

 . 2020صوع بغامج الخًامً لاحخماعي في جىؾُ٘ قب٩اث الخماًت لاحخماُٖت .  -
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ت هماٌ فغخاث -102 ت: أ.ص صعٍّ  اللانَّ

 لبىان

dorriaf@hotmail.com  ش الىال ؤؾخاطة في الجامٗت  -. 2/9/1966صة : لبىان/ ٖغبهالُم م٩ان وجاٍع

ت الٟٕغ الخامـ  ُّ ت / ٧لُت لاصاب والٗلىم إلاوؿاه ُّ بىاه
ّ
ت  -نُضا. –الل ُّ ؤؾخاطة حٗلُم زاهىي في اللٛت الٗغب

 وآصابها ومغقضة في ٢ؿم إلاعقاص والّخىحُه. 

ت( : معلىماث أواصًمُت   ًّ ت  .2020الخهى٫ ٖلى عجبت ؤؾخاط )ألاؾخاط ُّ قهاصة الّض٦خىعاٍ في اللٛت الٗغب

ت / املٗهض الٗالي للض٦خىعاٍ(  ُّ بىاه
ّ
قهاصة صبلىم الّضعاؾاث الٗلُا في ازخهام  .2013وآصابها )الجامٗت الل

ت  ُّ بىاه
ّ
ت وآصابها ) الجامٗت الل ُّ ٛت الٗغب

ّ
قهاصة صبلىم الّضعاؾاث الٗلُا في . 2002 ٧لُت التربُت( -حٗلُم الل

ت اللٛت الٗغب ُّ بىاه
ّ
ت وآصابها )الجامٗت الل ت في  .1999 ٧لُت لاصاب والٗلىم لاوؿاهُت( -ُّ ُّ لاحاػة الجامٗ

ذ(  ت وآصابها ) حامٗت ال٩ٍى ُّ   1988اللٛت الٗغب

بىاهُحن. :اليكاَاث الاحخماعُت 
ّ
داص ال٨ّخاب الل

ّ
هاثب عثِـ  عثِؿت ملخ٣ى ألاصب الىححز/ لبىان. ًٖى اج

غ ملجلت املىاٞظ ت الخدٍغ ُّ ٣اٞ
ّ
٣افي  .الىبُُت –لبىان. عثِؿت الل٣اء ألاصبي الٗاملّي  –الش

ّ
ًٖى في امللخ٣ى الش

ت. ُّ ت ال٣هه ًّ م الُٗاء املمحز  اللبىاوّي/ مؿاولت الخل٣ت الى٣ض ت في َُئت ج٨ٍغ ًٖى في الهُئت إلاصاٍع

 )مداٞٓت الىبُُت(  .

 ألابدار واإلاإلفاث واإلالاالث واإلايكىعاث :

ت ٢ههُت ) - ب٘مجمٖى
ّ
ت  "اخ٩ي ًا قهغطاص"ٍ \١ ١ ج( جدذ الُ ُّ ت ٢هه  .2019 1مجمٖى

ت ج٣ىُاث ومٟاَُم"الُبٗت ألاولى  - ًّ  .٦2018خاب " م٣اعباث ؾغص

اث " الُبٗت ألاولى  - ُّ ي اٖغاث البدٍغ
ّ
 .٦2014خاب " الّخمّغص في قٗغ الك

ا في جىمُت الخدهُل اللٛى  - ت وصوَع ُّ  . 2014ي. الُبٗت ألاولى ٦خاب " َغ١ جضَعـ ٢ىاٖض اللٛت الٗغب

٤ُ ًىؾ٠ ٖىاص "الُبٗت ألاولى  - ت جٞى ُّ ى ىاخحن بحروث همىطج لَى ٠ُ َو  .٦2006خاب بٗىىان " الٚغ

mailto:dorriaf@hotmail.com
mailto:dorriaf@hotmail.com
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ا: اإلالاالث وألابدار ًُّ  زاه

 الخىاؽ  سخغ مً ٖالم بغحـ حال٫ لل٩اجب "الخمـ الخىاؽ ؾُضة" عواًت في غصالّؿ  ؤق٩ا٫*  

اٖغ خؿحن مهُٟى، صًىان "نضي الغوح"بحن ؾُمُاثُت الٗىىان واملًمىن في * 
ّ
 للك

ً الضًً( لل٩اجب ٖمغ قبلي*  * ه٣ض الى٣ض في حظوة مً زلىج حبل الكُش )٢غاءة في قٗغ ؾلمان ٍػ

 .ؾُمُاء الٗىىان في "حٗب...! و٢هو ؤزغي" لألصًب الض٦خىع ٖبض املجُض ػعا٢ِ

رحمت والّخٍٗغ
ّ
ر٢ُم وحّٛحراتها في الت

ّ
 .2018ب" الٗضص الىاخض والٗكغون * بدث بٗىىان "ٖالماث الت

ت* بدث بٗىىان " ًّ ت في صًىان َحن ألابض ًّ  .2017". الٗضص الخاؾ٘ ٖكغ البجى الؿغص

خىن في اؾم الىعصة. الٗضص الؿاب٘ ٖكغ  ت بحن اومبحرجى ب٩ًى وص٦خىع ٖلي ٍػ ُّ ت والخ٨ُ٨ٟ ُّ  .2017* الّؿُماث

ا في ٖملُتّي الّخُبُ٘ لاحخ ت وصوَع ُّ رب
ّ
 .2016ماعّي والّخٛحر لاحخماعّي. الٗضص الخامـ ٖكغ * مٟهىم الت

بُٗت في ٢هت ص.ٖبض املجُض ػعا٢ِ. الٗضص الشالث ٖكغ 
ّ
ت للُ  .2016* الّضاللت الّغمٍؼ

 .2015* املٗاحم )معجم الّصّخاح( . الٗضص الٗاقغ 

 .2015* الّخدّىالث والبىاء الّخىا٢طخّي في شخهُاث عواًت "قغ١ املخىؾِ" . الٗضص الخاؾ٘ 

ت . الٗضص الّؿاب٘  ُّ ٛت الٗغب
ّ
 .2014* املك٨الث التي جىاحه حٗلُم الل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   دليل آفاق حرة لألدباء والكتاب العرب      2222اإلصدار اخلامس

153 
 

 

 هجىي الغؼاٌ :الكاعغة -103

 لبىان

ت وآصابها مً الجامٗت اللبىاهُت _ ًٖى  في الغابُت   -ؤؾخاطة في مٗهض ج٣جي _ مجاػة باللٛت لاه٩لحًز

هاثب عثِـ  \افي لاحخماعي في مداٞٓت الب٣ا٣ًٕٖى في الخجم٘ الش  -LLWB اللبىاهُه لؿُضاث الٗمل

اضخيهاصي هانغ  ضة حمُٗاث ومىخضًاث مدلُت هاقُت بحخماُٖت وز٣اُٞت في ٖ \الش٣افي إلاحخماعي الٍغ

غبُت اع الخٝغم \ٖو غبُت وصخُٟت \دغعة وصخُٟت في مجلت ؤَػ  : ٧اجبه في ٖضة مىا٢٘ ؤصبُت مدلُت ٖو

ت مً ؤػاَحر ألاصب_  :جغحم لها  2021ال٣اَغة  -مىؾٖى

  :نضع لها*

 2022 ال٣اَغة. صًىان قٗغ. مغاًا الغوح -

 

 

 

 



   دليل آفاق حرة لألدباء والكتاب العرب      2222اإلصدار اخلامس

154 
 

 

 الغوائي والباخث: ًديى اللِس ي  -104

 ألاعصن

ت خغزا قما٫ ألاعصن ٖام  ت في مغخلت الب٩الىَعـ في حامٗت  \1963مىالُض ٢ٍغ صعؽ اللٛت إلاهجلحًز

زال٫   ٖمل في وػاعة الش٣اٞت ألاعصهُت .ألاعصهُتزم جاب٘ صعاؾاجه الٗلُا في الترحمت في الجامٗت  .ُٞالصلُٟا

   2006-1996الٟترة مً 
ً
غ لٗضص مً املجالث مشل "الٟىىن" و"نىث الجُل" ، ومضًغا مضًغ جدٍغ

 للخباص٫ الش٣افي
ً
ضاص لىدى  .للضعاؾاث واليكغ، ومضًغا ىن  ٦25ما ٢ام بال٨خابت وإلٖا  للخلٍٟؼ

ً
 جىز٣ُُا

ً
ُٞلما

 للكاون الش٣اُٞت،(. ٕألاعصوي بٗىىان )ؾحرة مبض
ً
الم مضًغا   ٖمل في َُئت الٟجحرة للش٣اٞت وإلٖا

ً
وهاثبا

المُت املخسّههت واملهغحاهاث الٟىُت    2016-2013للمضًغ الٗام  وؤقٝغ ٖلى الٗضًض مً املاجمغاث إلٖا

ُ 2018ٌٗمل مىظ ا٦خىبغ  .وامللخ٣ُاث واملٗاعى  للضعاؾاث واليكغ في ماؾؿت "ؤوه٨ُـ" البًر
ً
اهُت مضًغا

غ ت والخىٍى غ مى٢٘ "ز٣اٞاث" مىظ الٗام  .التي حٗجى بال٨ٟغ والخىمُت البكٍغ  2012ماؾـ وعثِـ جدٍغ

الٟغصوؽ  \2017بحروث  .بٗض الخُاة بسُىة \2020-ٖمان  .خُىاث سخ٣ُت :أنضع في مجاٌ الغواًت*

 2006بحروث  .باب الخحرة \2010بحروث  .ؤبىاء الؿماء \2015بحروث  .املخّغم

باث مكغوزت :جاٌ اللهت اللهيرةفي م*  1990 –بعبض  .الىلىج في الؼمً املاء \1996 –ٖمان  .ٚع

ُاهُا  .ابً ٖغبي الخاثغ بحن الٟخىخاث واملى٣ىالث  :وفي املجاٌ الشلافي* خّمى  \202 -2ٍ ،2019بٍغ

غ ومغاحٗت  –املؿغح في الٗالم \2004ٖمان  .خىاعاث في ال٨ٟغ وإلابضإ –ال٨خابت  –رحم مت –جدٍغ

  2002–جإل٠ُ وإٖضاص  –صلُل ألاعصن الش٣افي  \2012

ض لال٨ترووي :Yahqaissi@gmail.comللخىانل  ٠004474708542 الهاج – البًر

https://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2022/12/يحيى-القيسي.jpg
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 أ.ص. أخالم عبضهللا خؿً عليقاعغة وباخشت:  -105

 ً  البدٍغ

 ؾاب٣ت بضعحت
 
 ؤ٧اصًمُت

ُ
ب " ٢ؿم مٗهض البدغ  " Assistant Lacturer بؾخاطة اء ًٍ للخضٍع  ."جهمُم ألاٍػ

ت ما٫ وإصاعة املىاعص البكٍغ ـ .في بصاعة األٖا  باملٗهض ألاٞغو آؾُىي حامٗت ٢ىاة الؿَى
 
٧اجبت  .مؿدكاعة

ضة الؼمان املهغي وعثِـ ال٣ؿم الش٣افيب ت .ٖالمُت بجٍغ ماحؿخحر بصاعة  .ص٦خىعاة في بصاعة املىاعص بكٍغ

ُاهُا ألاو٫ للكٗغ الٗمىصي لشالر مؿاب٣اث  ٖلى مؿخىي خانلت ٖلى املغ٦ؼ  .ؤٖما٫ حامٗت ٦مبرصج بٍغ

 . الّضو٫ الٗغبُت

 اإلاإلفاث ألاصبُت : *

ان الخب " قٗغ  ٞهُذ  ٖمىصي جمذ َباٖخه -1  .صًىان "َٞى

 .صًىان " ؤوبٗض الظي ٧ان " قٗغ  ٞهُذ  ٖمىصي جمذ َباٖخه -2

ى صًىان  هثري  -3  .صًىان مغافئ ٢لبي جمذ َباٖخه َو

 . لُخلم " قٗغ  ٖمىصي " جمذ َباٖخهصًىان لُالي ا -4

مىصي -5 ى صًىان قٗغ ٖ  ضاص َو  ٖلى وحه ال٣مغ " ٢ُض إلٖا
 
 .صًىان " صمٗت

ضاص  -6   .٦خاب الؿبُل لبدىع الخلُل " ٠ُ٦ ؤّٖض هٟسخي ل٨خابت الكٗغ" ٢ُض إلٖا

ث  بدشان حضًضان في ٖلم الٗغوى الخلُلُت خى٫ بدغ امليؿغح وبدغ امل٣خًب واؾخدضار جُٟٗال  -7

 . حضًضة  لهما مً الضواثغ الخلُلُت ؤ٦ثر ؾهىلت

  :اإلاإلفاث العلمُت*

ت ، - ما٫ " في بصاعة املىاعص البكٍغ ًُّ بصاعة ألٖا ب٘ زاهُت ٦خاب " ٞ   \ َو
 
اء، َباٖت  في جهمُم ألاٍػ

 
٠

ّ
مال

 The Eminent For " مؿخ٣لت حٗلُمُت زانت للمؿخىي ألا٧اصًمي جّم الخضَعـ ُٞه لٗضة ؾىىاث

Practical Pattern Cutting 
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ؼ َه الكاعغ: ئ -106  ؾماعُل زىقىاو(ئ)ؾماعُل عٍى

 العغاق

 

ى لان مضعؽ لٛت  ٠٦٢١ولض في ؤعبُل ؾىت  ٗت والضعاؾاث إلاؾالمُت حامٗت صَى٥ َو ج ٧لُت الكَغ زٍغ

 . ٖغبُت، و مضًغ ممشلُت ؤعبُل لكٗبت املبضٖحن الٗغب الخابٗت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت

 اعاث:* ؤلانض 

 .و٫ صًىان له باؾم ) لىخاث مً هىن(له ؤ نضع -

 مهغ   .صًىاهه الشاوي باؾم ) هىاعؽ ألامل( له نضع- 

ً مكتر٦ت للكٗغاء مجها ) صًىان ملت الكمل ( *  .) جظ٦غة بلى الجىت(  و .للكاٖغ مكاع٧اث ب٣هاثض في صواٍو

  .و ) الجىاثً املٗل٣ت (. و ) املعجم املبؿِ للمبضٖحن الٗغب(

ت مً ال٣هاثض* ًيخٓغ ختى ٨ًخمل الٗضص   مىذ قهاصة ص٦خىعاٍ ِٞؿبى٦ُت زالر مغاث . ولضًه مجمٖى

ت الشالشت خه الكٍٗغ  . املُلىب مً ال٣هاثض لُب٘ مجمٖى
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 هاهضة قبِب :الكاعغة -107

ا  ؾىٍع

 

ت مخٗ. جدمل قهاصة ؤَلُت حٗلُم مٗلم ن٠. مً مىالُض مضًىت خماة  ضصةوقٛلذ مىانب بصاٍع

ت. ج٣ُم مابحن صمك٤ وال٣اَغة ًٖى عابُت ألاصب . ًٖى اجداص ٦خاب مهغ. ًٖى اجداص ٦خاب ؾىٍع

 ًٖى مجلـ اؾدكاعي في وػاعة الش٣اٞه بضمك٤. ًٖى هاصي ؤصب ؤ٦خىبغ. الخضًث

 

 :لها انضاعاث*

ا) -  هه٠ امغؤٍ( َب٘ في ؾىٍع

  نهُل الجغاح( َب٘ في مهغ) -

 (لً ؤخب٪) -

 في مهغ قه٣ت خٝغ (َب٘ ) -

ً .( ال٣اَغة)-  ب٩اء ٖلى حضاع الَى

 :جدذ الُبع*

 هدُب الًىء-

 بدت هاي-

ا ومهغ ولبىان والٗغا١  ًٖى نالىن) ؤبى الٟضاء( ألاصبي.قاع٦ذ في مىخضًاث ونالىهاث ٦شحٍر في ؾىٍع
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 هُشم مدؿً الجاؾمي الظفيري الكاعغ:  -108

 العغاق

ىؽ صخاٞت ب٩ال .ممشل –صخٟي  –٢ام . َُشم مدؿً الجاؾم ت  –ىٍع صبلىم  –صبلىم ٖلىم ٖؿ٨ٍغ

ت ،الٗغا١ – 1962جىلض : . ٞجي ٦هغباء ه٣ابت . 1991 -لاجداص الٗام لألصباء وال٨خاب في الٗغا١ .الىانٍغ

 2009-ه٣ابت الصخُٟحن الٗغا٢ُحن .1978 –الٟىاهحن الٗغا٢ُحن 

اٍ ؾ –نضعث صخُٟت ػمؼم املهىُت ؤ نضاعاث الصحفُت :ؤلا * ضة  –ُاؾُت ٖامت صخُٟت الٞغ حٍغ

ضة الكٗبُت لال٨تروهُت غ لٗضص مً الصخ٠ الٗغا٢ُت. الكٗبُت .حٍغ  . ٖملذ مغاؾال ومدغعا ومضًغ جدٍغ

 :نضاعاث الاصبُتؤلا *

 بٛضاص -3ٍ 2021 -1998ٍ1 -ٖىصة َاثغ الٟجغ  -

 2ٍ 2021بٛضاص،  2002 -ؾاا٫ بٗض لازحر            -

 2ٍ 2021صمك٤، 2002 -عبما ًُل٘ الٟجغ            -

 2ٍ 2021بٛضاص،  2010 –مىث لاؾم            -

 بٛضاص 2021 -مىث ازغ امغاء لا٦كا٥           -

ت :            -  الجىاثؼ والكهاصاث الخ٣ضًٍغ

  . 2007مُضالُت الٗى٣اء الظَبُت بالبضإ ال٣هصخي الٗغاقي ًٖ صاع ال٣هت الٗغا٢ُت  -

 ةؤصب املغ ؤت ال٣هت ال٣هحرة في ؿاب٣ٞىػ باملغ٦ؼ لاو٫ في م-

ت ًٖ ٞىػ باملغ٦ؼ الشاوي في مؿاب٣ت ال٣-  صبيو ال٣هحرة حضا ًٖ ملخ٣ى الؿغص ألا قهاصة ج٣ضًٍغ
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واصًمُتا -109
ٔ
 زلىص حباع عبُض الكُغي : لفىاهت الا

 العغاق

ىؽ مً قهاصة الب٩ال \1989صبلىم ٞىىن حمُلت مً مٗهض الٟىىن الجمُلت /٢ؿم لازغاج املؿغحي .  ىٍع

صب وه٣ض   \2009املاحؿخحر  \٢/2000ؿم الخمشُل .  ٧لُت الٟىىن الجمُلت
ٔ
قهاصة الض٦خىعاة )ٞلؿٟت ا

ت. 2015مؿغحي(  ه ٕاصاٍع ُٔ  في حماٖت املؿغح املٗانغ  ًٖىة َُ

عماٌ اإلاؿغخُت*
ٔ
زغحذ مؿغخُت الؿخا :-الا

ٔ
ل٠ُ حان حُىه ثغا

ٔ
َغوخت جسغج . مً جا

ٔ
 \1989ا

   مشلذ
ٔ
ى٧لِـ   ىهاهخجشخهُت ا ل٠ُ ؾٞى

ٔ
َغوختؤزغاج بجا

ٔ
ضان ا اع خؿحن ٍػ  1989جسغج   َػ

   مشلذ -
ً
وصًب مل٩ا

ٔ
ى٧لِـ ازغاج ٖباؽ خمضان  .شخهُت حى٧اؾخا مؿغخُت ا ل٠ُ ؾٞى

ٔ
 1996جا

َغوخت جسغج
ٔ
 ا

ل٠ُ و  : اإلاؿغح اإلاضعس ي *
ٔ
ُٖاص اهخاج   زغاج مؿغخُتإجا

ٔ
بىت ناخب ازغحذ مؿغخُت ؤ \2005مُغ لا

 
ٔ
زغاحها .املهى٘ جا

ٔ
ل٠ُ ٖلي ٌؿاؽ  حذ مؿغخُت ٞلىخاًًزغ ؤ \2014ل٠ُ مهُٟى الغ٧ابي ا

ٔ
   2012.  جا

ذ اإلاضعس ي* وبٍغ
ٔ
ض الكاٖغ ٖلي لٕاماعة الخان ٖماص الٗلي : الا ًٔ ذ الؿىضباص٢ها وبٍغ

ٔ
 2009املكاع٦ت في ا

وبٍغذ -
ٔ
ض الكاٖغ ٖلي لٕاماعة الخان ٖماص الٗل عؾالت ٖغا٢ُت  املكاع٦ت في ا ًٔ  2011ي ٢ها

ُت* ًٔ فالم الؿِىما
ٔ
لت و٢هحرة  :-الا ُت اٞالم ٍَى ًٔ ٖما٫ الؿِىما

ٔ
زغحذ لا

ٔ
عحىخت \  .مشلذ وا

ٔ
ُٞلم لا

ؼ هانغ ازغاج ص. زلىص حباع  ًٔ ى ٞا ل٠ُ ال٣ام دمحم زًحر ؾِىاٍع
ٔ
مكاع٦ت في الُٟلم الٗغاقي  \2007جا

ل٠ُ وازغاج ٢اؾم خى٫ 
ٔ
كاع٧اث في ؤٖما٫ ؾِىماثُت والٗضًض مً امل -2009بضٖم ٞغوسخي َىلىضي جا

 ؤزغي.

ىهُت* عماٌ الخلفٍؼ
ٔ
 والخمشُلُاث. الٗغا٢ُت قاعهذ في العضًض مً اإلاؿلؿالث الا
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  :ؼ والكهاصاثئجىاال*

ُاَب الظاث بظوع ؤًٞل ممشلت ًٖ ؤؼة ثحا - ا في مؿغخُاث )عٔوٍا َاملذ وبِذ بال هىاٞظ ٚو صواَع

لم مىاصًل وع٢ُتُ(و)ٞ  الخغص٫  .(لم قى٧ىالجه ٞو

 . املغجبه الشاهُت لتربُاث الٗغا١ ًٖ ٞلم الٗها -

ذ الؿىضباص - ولى ًٖ اوبٍغ
ٔ
 . املغجبه لا

ذ عؾالت ٖغا٢ُه - وبٍغ
ٔ
 . املغجبه الشاهُت ًٖ ا
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 ص.هًاٌ مكىىع قاعغة ومترحمت:  -110

 العغاق

٨ُت الجيؿُت•  ٨ُت م٣ُمت في ؾان صً  .قاٖغة ومترحمت ٖغا٢ُت ألانل ؤمٍغ ُٛى في الىالًاث املخدضة لامٍغ

ؿُت في حامٗت بٛضاص وفي مغ٦ؼ ألابدار الُبُت .٠٦٦٢مىظ ٖام  قهاصة  .ٖملذ ٦ًٗى َُئت جضَع

وقهاصة بصاعة ألابدار الُبُت مً . ٠٦٢٢املاحؿخحر في املىاٖت الُبُت مً حامٗت بغوهُل ٚغب لىضن ٖام 

ىؽ في الُب البُُغي مً حامٗت بٛضاص قهاصة  و ،٧١١٠حامٗت ٧الُٟىعهُا ؾان صًُٛى ٖام  الب٩الىٍع

 .٠٦٢٩ٖام 

 ؤلانضاعاث:* 

اث الىمٌ " صًىان- 
ّ
 " ع٢هاث  ٖلى خاٞ

ٌُ ؾىمغّي الىحي "   -  " وم

 " الضَكت "  -  

 ٢هحرة جدذ الُب٘  ٦خب قٗغ و٢هو ١ولها 

  .ًٖىة َُئت جإؾِؿُت وهاثبت عثِـ حمُٗت الش٣اٞت والٟىىن في ؾان صًُٛى

ت ملجلت مٗاعج ال٨ٟغ في ؤملاهُاًٖىة في   ًٖىة بجداص ألاصباء الضولي .الهُئت إلاؾدكاٍع
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 الكاعغة : غاصة الحؿُني -111

 لبىان

 ٧لُت الٟىىن الجمُلت والٗماعة. ٠٦٩٩مىالُض :بحروث ي. ٚاصة ٕابغاَُم الخؿُج

صب الخضًث بال٣اَغة.٠٦٢٦َىضؾت صازلُت ٖام _
ٔ
 (٢٘ آٞا١ خغة) ألاعصنجغحم لها :مى . ًٖى عابُت لا

  :نضع لها*

- ً  ال٣اَغة. قٗغ \مخٗب وحه الَى

 ال٣اَغة .ومًاث\للٗك٤ ؤٚىُت اللهب-

 وؤمُىت الؿغ ُٞه ًٖى ماؾـ بملخ٣ى الكٗغاء الٗغب
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 ؾعض ًاؾين ًىؾفالكاعغ: ص.  -112

  العغاق

ت ُّ ىؽ . 1957  -الٗماعة  -غا١ جىلض الٗ. وؤ٧اصًمي ٖغاقي  قاٖغ. ص . ؾٗض ًاؾحن ًىؾ٠ / ؾحرة ببضاٖ ب٩لىٍع

الم  -٧لُت لاصاب  ش الخضًث واملٗانغ للٗال٢اث الضولُت. حامٗت بٛضاص -٢ؿم إلٖا  .ص٦خىعاٍ في الخاٍع

ًٖى اجداص ألاصباء وال٨خاب . ًٖى عابُت ال٨خاب ألاعصهُحن. ًٖى اجداص ألاصباء وال٨خاب الٗغا٢ُحن

 داص الصخُٟحن الٗغبًٖى ه٣ابت الصخُٟحن الٗغا٢ُحن واج. الٗغب

  :نضع له*

ت ( ٖام  " ٥ "  ٢هاثض خب لألمحرة ت قٍٗغ ت ( بٛضاص \1994  )مجمٖى ت قٍٗغ شجغ بٗمغ ألاعى ) مجمٖى

ت )شجغ ألاهبُاء( \  2002ٖام  ت )ؤشجاع زٍغ٠ مىخل ( ، بلٛغاص  \ صمك٤ ./قٗغ 2012مجمٖى مجمٖى

ت )ألاشجاع الحٛاصع ؤٖكاقها ( بحروث  \نغبُا – غاء( ،  \2016مجمٖى َٗ ت ) ؤشجاع الَشت في ال مجمٖى

الم الٛغبي ( باللٛخحن الٗغبُت والٟغوؿُت / وػاعة  \2018 –صمك٤  المي ) صعاؾت في إلٖا في الخًلُل إلٖا

الم الٗغا٢ُت ٖام    . 2002ألٖا

 ٦خبذ ٖىه ٖضص  مً الصخ٠ الٗغا٢ُت والٗغبُت ٦ما جىاو٫ ببضاٖه ٖضص  مً . ٨ًخب في مجا٫ الى٣ض ألاصبي

 . الى٣اص الٗغا٢ُحن والٗغب

ٞاػ بالجاثؼة ألاولى لُىم  . مً وػاعة الش٣اٞت الٗغا٢ُت 2013خاثؼ ٖلى قهاصة إلابضإ لٗام *الجىائؼ: 

خاثؼ ٖلى صٕع الجىاَغي مً لاجداص الٗام  \ 2012جمىػ ٖام   الكٗغ الٗالمي الظي ؤ٢ُم في بلٛغاص في

 . لألصباء وال٨خاب في الٗغا١
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 غة والغوائُت: وفاء عبض الغػاقالكاع -113

 العغاق

اء ٖبض الغػا١  عثِـ وماؾـ املىٓمت الٗاملُت  قاٖغة و٢انت وعواثُت .البهغة –مىالُض الٗغا١  -ٞو

لى للؿالم الٗالمي. للبضإ مً ؤحل الؿالم، لىضن عثِـ ٕٞغ إلاجداص  .هاثب عثِـ املجلـ ألا٧اصًمي ألٖا

   .الضولي لل٨خاب الٗغب في لىضن

  :)قهاصاث  (

٩ى الشاوي، هابىلي، بًُالُا. قهاص امل٣ام الؿامي ألا٧اصًمي مً  -* ُت مً ؤ٧اصًمُت ُٞضٍع قهاصة قٞغ

ً   .2021واملش٣ٟحن الٗغب   ألا٧اصًمُت الضولُت لل٨خاب وامل٨ٍٟغ

غ املالُت،املٗهض الٗغبي -* ضاص الخ٣اٍع   .للضعاؾاث، مهغ  ماحؿخحر مداؾبت في املٗاًحر الضولُت إٖل

  .للؿالم واملهض١ مً ألامم املخدضة  صبلىم البدث الٗلمي،في ز٣اٞت الؿالم. مً ألا٧اصًمُت الٗالمي -*

  .الٗغبُت، مهغ  صبلىم في املخاؾبت املالُت،املٗهض الٗغبي للضعاؾاث، الخاب٘ لجامٗت الضو٫  -*

ا/ املٗهض الضولي ب  صبلىم صولي في بٖضاص مٗلمي املصدر اللٛىي في اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن -* ٛحَر

 للضعاؾاث/ بجداص املٗلمحن الٗغب/ مهغ. 

بصاعي) م٩ىن مً ؤؾاجظة   ص٦خىعاٍ مىجؼ مً مٗهض الٟاعابي للضعاؾاث الٗلُا ب٣غاع حامعي و (مجلـ -*

  .حامٗاث مخٗضصة في الٗغا١

ت مً إلا -*   .زإصواللج  جداص الضولي للضٞإ ًٖ خ٣ى١ ابليؿان الٗغبي وؤَٟا٫ص٦خىعاٍ ٞسٍغ

ت ،للمىجؼ ابلبضاعي/ مجلـ اؤل٩اصًمت اؤلٗلى للؿالم -* ت / مغ٦ؼ الؿالم  -*  .ص٦خىعاٍ ٞسٍغ ص٦خىعاٍ ٞسٍغ

  .لخ٣ى١ ابليؿان

  .لملم الخدضة

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/08/229614761_122440660008862_3585756521644308667_n.jpg
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  :)ؤَم الجىاثؼ  (
*-

ً الٗغب   عشخذ لجاثؼة هىبل مً ابلخداص الضولي لل٨خاب الٗغب واؤل٩اصًمُت الضولُتُْ  لل٨خاب وامل٨ٍٟغ

2021.  

بكغا٦ت م٘ مىٓمت   هالذ حاثؼة اؤلىؾ٩اع لؿُضاث عاثضاث الظي جىٓمه حمُٗت ز٣اٞاث با٫ خضوص -*

  . 2019اؤملم املخدضة للٟىىن ٖام 

ب الخاب٘ لملم الخدضة.2019عشخذ لجاثؼة هىبل لٗام  -*   .مً املغ٦ؼ الضولي للترحمت والخضٍع

٨ُت،   بُت في حامٗتعشخذ لجاثؼة هىبل آللضاب مً مغ٦ؼالخٝغ للش٣اٞت الٗغ  -*   . 2017ؾتراجٟىعص اؤملٍغ

ت -* ب والخىمُت البكٍغ  .عثِؿت لجىت الش٣اٞت واآلضاب والترار،في الكب٨ت الٗغبُت للخضٍع

 .هالذ قهاصة ؾٟحرة صولُت مً اؤملم املخدضة وخماة الؿالم الضولُحن -*

  :)ج٩لُٟاث ملهام ز٣اُٞت  (

جم ج٩لُٟها بالٗمل م٘  -* .2021الهىض) املخ٨مت في الهىض  ج٩ل٠ُ بالٗمل ٦مؿدكاعة في مجلت (َالل -*

احي ٢ؿم  ت في البدىر مً مجلت نىث قغ١ الهىض الٗلمُت املخ٨مت في حامٗت َٚى اللجىت ابلؿدكاٍع

 .2018اللٛت الٗغبُت،والُت ؤؾام قغ١ الهىض 

ت ملجلت -* ا في اللجىت ابلؿدكاٍع ًٖ مغ٦ؼ الضعاؾاث  املخ٨مت التي جهضع )صعاؾاث ٖغبُت (جم ازخُاَع

٣ُت،٧لُت صعاؾاث اللٛت الٗغبُت واؤلضب والش٣اٞت، حامٗت حىاَغالل جهغو، الهىض  .الٗغبُت االٍٟغ

غا٢ُت  ( غبُت ٖو م حامٗاث ٖاملُت ٖو  : )ج٨ٍغ

بي  /حامٗت بٞغي باَعـ /وػاعة الش٣اٞت الٗغا٢ُت /ممشلُت الجامٗت الٗغبُت في الهىض /حامٗت ػاًض، ؤبْى

غ، ؤٚاصًغ، حامٗت  /حامٗت امللُت ابلؿاملُت الهىض /حامٗت هُىصلهي /لل جهغو حامٗت حىاَغ ا حامٗت بً َػ

يذ، املٛغب ت، الٗغا١  /حامٗت واؾِ الٗغا١ /جحروصاث،حامٗت جحًز حامٗت البهغة، /حامٗت ال٩ٞى

 .مٗهض الٟاعابي للضعاؾاث الٗلُا، الٗغا١ /الٗغا١

م اجداصاث  (  :)ج٨ٍغ

بجداص  /بجداص اؤلضباء الكاع٢ت /اجداص ابلضباء وال٨خاب مهغ /ال٨خاب ، الٗغا١ابلخداص الٗام للضباء و 

٨ُت، الهىض  /اؤلضباء، جىوـ  حمُٗت املترحمحن  /مغ٦ؼالخٝغ للش٣اٞت الٗغبُت في حامٗت ؾتراجٟىعص اؤملٍغ

اًت الض٦خىعخؿام الضًً مهُٟى عثِـ الجمُٗت ت قٝغ في خٟل جم بٖغ حن م٘ ًٍٖى حن املهٍغ  /واللٍٛى

٩ا ت قٝغ مً الىاصي اؤلهلي، البدٍغً /بجداص اؤلضباء الضولي، ؤمٍغ ًٍى م ٖو ماؾؿت املش٠٣  /ج٨ٍغ

مكاع٦ت ٞاثؼة مً  20ٖلى ٞىػ ٢هت ٢هحرة يمً  )مخد٠ ال٩لمت في ؤؾباهُا /اؾترالُا –الٗغبي، ؾُضوي 
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ت /مكاع٥ مً خى٫ الٗالم 35000ؤنل  مجلـ /اجداص ال٨خاب املهغي قٗبت الُٟل، ابلؿ٨ىضٍع

بجداص الكٗغاء  /بجداص الكٗغاء الكبُحن الٗغا١ /بجداص اؤلضباء الكٗبُحن الٗغب /مداٞٓت بابل

عابُت  /املىخضي الش٣افي، لىضن /بجداص املىؾ٣ُُحن، بابل، الٗغا١ /الكٗبُحن، البهغة، الضًىاهُت، الٗغا١

 ./ناملغ٦ؼ الش٣افي الٗغاقي، لىض /البِذ الش٣افي بابل /اؤلضباء الٗغب، الٗغا١

غا٢ُت غبُت ٖو ماث مً ماؾؿاث مخٗضصة ٖاملُت ٖو ماث ؤزغي  ( .بياٞت بلى ج٨ٍغ   : )ج٨ٍغ

 . 2020هالذ ل٣ب ؾٟحرة الىىاًا الخؿىت مً اؤل٩اصًمُت الٗاملُت لؿالم وممشل اؤل٩اصًمُت في لىضن  - *

3 

 .اٞت والؿالم،حامٗت اؤلبجضًت الضولُت للش٣ 2019ؤبغػالصخهُاث الش٣اُٞبت وصٖاة الؿالم لٗام  -*

 :مً الجهاث الخالُت 2019ؤنبدذ ٧إًٞل الصخهُاث ابلبضاُٖت املُىعة في الٗالم لٗام  -*

ت والبدث الٗلمي ً (بثخال٠ مً ؤحل مهغ  /ؤ٧اصًمُت الىُل للٗلىم الخضًشت والخىمُت البكٍغ الغقي بالَى

باث امل /)ٞغوؿا -باَعـ  (عابُت ببضإ الٗالم الٗغبي واملهجغ / )واملىاَىحن  (غ٦ؼ الضولي للترحمت والخضٍع

 .)الخاب٘ لملم املخدضة

ت مىهجُت املغؤة الٗغبُت لٗام -* مً ؤؤل٩اصًمُت الضولُت  2019ؤًٞل الصخهُاث ابليؿاهُت لغٍئ

اصة اؤلٗما٫ وصٖم املغؤة، ماجمغ مىهجُت املغؤة في  للضعاؾاث والٗلىم ابليؿاهُت، بالخٗاون م٘ الضولُت لٍغ

ً واؤلى   .َانبىاء الَى

 . 2019هالذ حاثؼة ؤمحرة ابلبضإ الٗالمي مً املاؾؿت الضولُت للؿالم واملؿاواة في ٦ىضا -*

ا بمىهب ٞاعؾت الؿالم ابليؿاوي مً املجلـ اؤل٩اصًمي الٗالمي للؿالم  -*  .2019جم ازخُاَع

مها ٧إًٞل مئت شخهُت مازغة ٖلى مؿخىي الكغ١ اؤلىؾِ في اؤلضب الٗغبي، مً ؤج -* داص جم ج٨ٍغ

اث،مهغ،  2018.  مىٓماث الكغ١ اؤلىؾِ للخ٣ى١ والخٍغ

 .ؾٟحرالجلُل للؿالم الٗالمي في اململ٨ت املخدضة، لىضن -*

 .ؾٟحرة الؿالم مً مىٓمت الٟغاث للؿالم الٗالمي -*

ً الٗغبي لٗام  -* ا ٧إًٞل الصخهُاث املازغة ٖلى مؿخىي الَى مً ؤؾغة نىإ .2018جم ازخُاَع

غ و  بالخُٛحروالخٍُى  .الخضٍع

 2018.  ؤنبدذ يمً الىٓام الخإؾِسخي لل٩اصًمُت الٗاملُت للؿالم في اؤملم املخدضة، -*

مٟىيت االخداص الضولي للضباء  -* . 2018، .هالذ حاثؼة البدث الٗلمي مً اؤل٩اصًمي الٗاملُت للؿالم - *

 . 2018والكٗغاء الٗغب،
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ؼ الهضا٢ت بحن  2017والصخهُت الش٣اُٞت لٗام  )ؾُضة اؤلغى (ل٣بذ ب  * مً ال٩لُت الٗاملُت لخٍٗؼ

 .الكٗىب

 .بدكٍغ٠ مً ال٩لُت الٗاملُت للؿالم.ؾٟحرة الش٣اٞت الٗغبُت والٗاملُت للمدبت والؿالم - *

اث - *  .ؾٟحرة الىىاًا الخؿىت والؿالم بحن الكٗىب مً مىٓماث الكغ١ اؤلىؾِ للخ٣ى١ والخٍغ

4 

في الٗالم مً مغ٦ؼالخٝغ للضعاؾاث الٗغبُت في حامٗت ؾتراجٟىعص ؾٟحرة ؤ٧اصًمُت للش٣اٞت الٗغبُت  -*

٨ُت  .اؤملٍغ

٨ُت - *  .ؾٟحرة ؤ٧اصًمُت للؿغص الٗغبي مً مغ٦ؼالخٝغ للش٣اٞت الٗغبُت في حامٗت ؾتراجٟىعص اؤملٍغ

ًٖىفي عابُت مهُٟى حما٫  -*  .مؿدكاععابُت ببضإ الٗالم الٗغبي واملهجغفي اململ٨ت املخدضة - *

 .اؤلضبُت الضًً

ـ  (   : )اٖخماص جضَع

ت بجامٗت( بٞغي  -* وحامٗت ؾاه٩اهخا ،وحامٗت   /جم اٖخماص عواًتها ( خامىث ) املترحمت الى اللٛت االىجلحًز

ؼ. * ـ .بةقغاٝ الض٦خىعة ؤمحرة ٖبض الٍٗؼ جم اٖخماص ؾحرتها الظاجُت وال٣هو ال٣هحرة  -الؿىعبىن بباَع

في صعؽ الترحمت اؤلضبُت للمغخلت الغابٗت ٢ؿم اللٛت االلماهُت ٧لُت  حضا ( ؤٚا٫ ٫ ؤزغي ) ٦مىيٕى ٧امل

  .اللٛاث حامٗت بٛضاص، بةقغاٝ الض٦خىع ٖلي ٖبض املجُض الؼبُضي

خِذ حؿى   َىمبىلذ(همىطحا في حامٗت  )في ُٚاب الجىاب (جم اٖخماص ال٣هو-* بغلحن في  )ؤوهُٟغٍػ

اء "ُت امل٣اعهت، م٣اعهت بحن ٢هو ال٩اجبت والكاٖغةؤملاهُا ٧لُت الٟلؿٟت ٢ؿم الضعاؾاث االؿدكغا٢ ٞو

 .وجإزحر بؾلىبهما ٖلى املترحم "بوٛىقىلدؿه"وال٩اجب اؤللماوي "ٖبض الغػا١

وفي ٖلم "بوٛىقىلدؿه"م٘ ال٩اجب اؤللماوي )اؤلضب امل٣اعن (في  )في ُٚاب الجىاب  (جم جضَعـ ٢ههها  - *

ضاص، ٧لُت اللٛاث، ٢ؿم اللٛت اؤللماهُت، بةقغاٝ الض٦خىع في حامٗت بٛ )اللٛت واؤلؿلىب(اللٛت امل٣اعن 

 .ٖلي ٖبض املجُض الؼبُضي

ٞغوؿا في  "صاع الغمخان  "بٗض جغحمخه بلى اللٛت الٟغوؿُت  )مً مظ٦غاث َٟل الخغب(اٖخماص صًىان  -*

ها الؿىىي  ِؿىع  "مً ال٣اعاث الخمـ "مكغٖو ُٞلُب "ٖلى ؤن ًمشل ٢اعة آؾُا جدذ بقغاٝ البرٞو

 .2009 "وؿىالًجا

ت في الجامٗت االؿاملُت الٗاملُت بؾالم ؤباص، با٦ؿخان -* صعؾذ ؤٖمالها الكٍٗغ
ُْ. 

  .، الٗغا١ .م٣غعا لبدىر الضعاؾاث الٗلُا حامٗت ال٣اصؾُت )ع٢هت الجضًلت والجهغ(جم اٖخماص عواًتها -*
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لي زًغي  -*  .جم جضَعـ عواًاتها في حامٗت بىقهغمضًىت بىقهغ بةقغاٝ الض٦خىٖع

ا في حامٗت الخىاعػمي َهغان ،بًغان، في اؤلضب امل٣اعن بةقغاٝ الض٦خىع  -* مغجطخى "جم جضَعـ ؤقٗاَع

 .ػإع

ا في اؤلضب امل٣اعن بًغان حامٗت بُام هىع  -*  )مضزل بلى الًىء(جم ازخُاع صًىاجها  - * .جم ازخُاع ؤقٗاَع

غ، املٛغب،م بض الؿالم ٞؼاػي بٗض يمً املىاهج الضعاؾُت ل٩لُت اآلضاب، حامٗت ابً َػ ً ٢بل الض٦خىٖع

 2010.  ج٣ضًمه للضًىان

 :نضع لها *

ت، - ، وال٣هت الكٍٗغ
ً
٦خابا في الكٗغ بك٣ُه الٟهُذ والكٗبي، وال٣هت ال٣هحرة، وال٣هت ال٣هحرة حضا

  .والغواًت وال٨خب املترحمت
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 غاععض آلا  :الكاعغ -114

ا  ؾىٍع

 *ئنضاعاجه:

الم.) عماص ألاخ-    الم ( صًىاهه املىصٕ في وػاعة الش٣اٞت وإلٖا

  .) ٖب٤ التراب (- 

ل الىاي (-   .) ٍٖى

 ) قٟاٍ مسخلجت (-

 . (٢هاثض مدتر٢ت)و -

وؿان بسؿاعاجه املخالخ٣ت.. ٞبضا ٖلُه الصجً الظي ؤبخلي به الٗغاقي مً ٚغبت ٧ان قٍٗغ ًمشل ٞجُٗت إلا

ا آهُت الخُاة امل٨ؿغة ٞلم ًد٤٣ مً ؤخالمه في املضًىت م٩اهُت واٚتراب ٨ٞغي ، خاو٫ ؤن ًلملم قٓاً

اُٞت الغوح وؾالم الكٗىب... لم ًد٤٣ ؾىي ؾلىاٍ في ٧لماث.. ٧لماث.. و٧لماث   الٟايلت والجما٫ ٖو

ِبَل مً ٚىُمت الخُاة ٦ما ٢ا٫ ؤمغئ ال٣ِـ
َ
 ٞٗاص بسٟي خىحن و٢

 ل٣ض َّىُٞذ في لاٞا١ِ ختى

 عيُِذ مً الٛىُمِت بالًاِب 

 

 

 

 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/08/رعد-الاغا.jpg
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 عبض علي خؿًالياجب والىاكض:  -115

 العغاق

صباء . 1972صبلىم جغبُت / حامٗت بٛضاص . 1951الخلت (   جىلض : الٗغا١ / بابل )
ٔ
ًٖى : لاجداص الٗام لال

٧اصًمحن ًٖى اجداص لاصباء وال٨خاب الٗغب.وال٨خاب في الٗغا١
ٔ
 . في الٗغا١  ًٖى عابُت ه٣اص لاصب ولا

  :-نضع له*

 2010 بٛضاصاما والخُب٤ُ / الضع  -

 2012بٛضاص جدىالث الىو الؿغصي الٗغافي / -

 2015  بٛضاصؾغص لاهثى /  -

 2016  الكاَض واملكهىص / بابل -

 2020ؾلُت ال٣غاءة / الٗغا١ / -

  :--باهخظاع الُباعت

م املغح٘ في املخسُل الؿغصي الٗغاقي-  . َو

 . خؿاؾُت املٛاًغة في الكٗغ الٗغاقي املٗانغ-

خه املؿغخُت ) الكاَض واملكهىص ( مىيٕى صعاؾت لىُل قهاصة املاحؿخحر مً حامٗت  * ٧اهذ مجمٖى

 2015البهغة / 

 *الجىائؼ:

ؼة ألا * ًٔ  . 2008ولى في ٦خابت الىو املؿغحي / بِذ الخ٨مت /الجا

ؼة ألا  ًٔ  . 2010ولى في ٦خابت الىو املؿغحي / اجداص لاصباء الٗغا٢ُحن/الجا

. 

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/08/عبد-علي-حسن.jpg
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 نباح عخُمت ب وباخث:واج -116

 العغاق

ج ٧لُت الٟىىن الجمُلت ٢ؿم املؿغح . ٠٦١١مىالُض  ىوي صوعة إلا . ٠٦٢٢ – ٠٦٢٩زٍغ -٠٦٢١زغاج الخلٍٟؼ

ىهُحن. ًٖى ه٣ابت الٟىاهحن.٠٦٢٩ ًٖى امل٨خب الخىُٟظي الجداص . ًٖى اجداص لاطاُٖحن والخلٍٟؼ

  .جداص املش٣ٟحن الٗغبًٖى اللجىت الخد٨ُمُت الضاثمت ال. الصخُٟحن الٗغا٢ُحن

ت* ت الكعب اإلاؿائُت في مضًىت الحٍغ  \٢٠٦٢٠ضم مؿغخُت الخان : ٠٧٩١ قيل فغكت مؿغخُت في زاهٍى

 .ومؿغخُت ؾُٗض ؾُٗض \مؿغخُاث ٞلىؽ الضوة \٠٦٢٧بُا٢ت قٗب   مؿغخُت

ذ الخإمُم :٠٧٩١أؾـ فغكت مؿغخُت عمالُت * مدايغ في البِذ . ومؿغخُت الؿغاب \٢ضم اوبٍغ

 ٣٠٦٢١افي الٗمالي ومضعب جمشُل الش

الم الٗغبي في جىوـ   ٧١٠١خانل ٖلى الجاثؼة الًُٟت ًٖ مؿلؿل امل٩اٍع في لازال١ مً مهغحان لٖا

 ٞاخو هو لٗضة ٢ىىاث وملهغحاهاث ؾِىماثُت

 *ئنضاعاجه مً الىخب:

 ٧١١٢غ خعواًت حؿغ ال -

 ٧١١٦ًٞ ال٨خابت  -

ىهُت مً ال٨ٟغة الى ا -  ٧١٠٢ملخل٣ي ) َب٘ في ال٣اَغة ( الضعاما الخلٍٟؼ

ت  - ض بال ٍَى ت ٢ههُت مٖى  ٧١٧٠مجمٖى

ً في ٦غبال- ت وا٢ٗت ال٠ُ في مضًىت الخؿً للؼاثٍغ ى ههب حضاٍع  ء٦خابت ؾِىاٍع

ت- ت لامام الهاصي ٕ للٗخبت الٗؿ٨ٍغ ى ههب حضاٍع  ٦خابت ؾِىاٍع

 هخب باهخظاع الُبع*

 ٦خاب ٖؿ٨غ حخه \\٦خاب مظ٦غاث في الًٟ \\الؿِىما ٢غاءاث في \\عواًت ل٪  \\عواًت ل٣اء الخٍغ٠ -

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/08/صباح-رحيمة.jpg
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 : لُُف عبض ؾالمالياجب وألاصًب -117

 العغاق

خانل ٖلى قهاصة  .مهىضؽ  اؾدكاعّي  .ًٖى اجداص ألاصباء وال٨خاب في الٗغا١ .ل٠ُُ ٖبض ؾالم

ت  َُّ ىؽ في ٖلم الهىضؾت ال٨هغباث ت  -الب٩الىٍع َُّ ىحُا  مدغع نٟدت .م1979 -الجامٗت الخ٨ىلىح
ُ
ُىىل

ْ
ِج٨

ض ت التي جهضع في صولت الؿٍى َُّ ىم في مجلت الىىع الىع٢
ُ
ل ُٖ ت  .و َُّ  بٛضاص، -عثِـ ماؾؿت ؤيىاء ال٣لم الش٣اٞ

ً في املغ٦ؼ الٗغاقي للش٣اٞت ولاصاب غ الصخٟي  .عثِـ َُإة املؿدكاٍع ًٖى ماؾؿت ال٣ُشاعة للخٍُى

 .ٖالميوإلا 

 *الجىائؼ:

 .م2011للبضإ في خ٣ل الضعاؾاث والُبُدىر في ٖام  خانل ٖلى حاثؼة الىىع الغابٗت*

 .م2012خانل ٖلى حاثؼة الىىع الخامؿت للبضإ في خ٣ل الضعاؾاث والُبُدىر ٖام *

 .ُمىَذ ٢الصة إلابضإ مً املغ٦ؼ الٗغاقي للش٣اٞت ولاصاب*

 

 :اإلاإلفاث ألاصبُت*

 .2013َمـ وؾِ الَطجُج، م٣االث، بٛضاص، -

ا، مغافئ في طا٦غة ً-  .2019دحى الَؿماوي، ؾىٍع

ً ال ٌكُش، مهغ، -  .2019َو

ا في مخاَاث الؼمً، بٛضاص، - ًُ غ  ٚىاجّي جىاعي ميؿ ِٖ  .م٧2020اْم ٖبض الجباع.. قا
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ت ٢ههُت، بٛضاص، -  .2020زُاهت الىاَىع، مجمٖى

هىم ُمسخاعة، مِؿان، -
ُ
 .2021مً َحَجى الظاث٣ت... خ٩اًاث مً وحي ه

- ًْ ً َمَغاِسّي الَىاِلَض اِنٍغ َٗ
ُ
َغِب امل َٗ َٗغاِء ال

ُ
َهاِثِض الك

َ
 .جدذ الُب٘-ً ِفي ٢

 

 :اإلاإلفاث ألازغي *

ؿخ٣بل، بٛضاص، -
ُ
٨ِالث الخايغ وزُاعاث امل

ْ
 .2009بمضاص ماء الكغب ِفي الٗغا١ / ُمك

ت الخٗبحر ِفي الٗغا١ بٗض ٖام - ً، بٛضاص، 2003خٍغ  .2015م، م٘ آزٍغ

 الخًغاء زُاع مخاح ل-
ُ
ت َٖ َىا ت واؾخضامتها ِفي الٗغا١، بٛضاص، الّهِ َُ ْىِم  .2014خٗضًل مؿاع الخَّ
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 دمحم الجاؾم : الكاعغ  -118

 العغاق

ت في الٗغا١  ٖملذ ،  ٖملُذ في بطاٖت )نىث الجماَحر مً بٛضاص (.26/10/1957مً مىالُض الىانٍغ

 لٗمىص ز٣افي بٗىىان : )بياءة في الترار( 
ً
 ومدغعا

ً
ا  لٍٛى

ً
ُت مصدخا ضة )املهىع الٗغبي( ألاؾبٖى في حٍغ

ً الٗغا٢ُحن في ؤوازغ الدؿُٗىاث ضة) البِذ  .الهاصعة ًٖ حمُٗت املهىٍع  في حٍغ
ً
ا  لٍٛى

ً
ٖملذ مصدخا

 في صاع )الجمل( لليكغ في ٧ىلىهُا ـ املاهُا ؤزىاء وحىصي في ؤوعوبا .الٗغاقي( في َىلىضا
ً
 ؤًًا

ً
ا  لٍٛى

ً
 .ومصدخا

تنضعث لي زالر مجمىعاث قع*  :ٍغ

 .2013ألاولى )والصة الضٚلت( -

 .2017الشاهُت املىؾىمت )ؤُُٚت ال٩لماث( ـ بٛضاص  -

ت( بٛضاص-  .2021الشالشت )مىاحل ال٣هب الؿىمٍغ

ً الٗغبي في مؿاب٣ت مهغحان َمؿت الضولى لآلصاب  ـ ٞؼث بالجاثؼة ألاولى ل٣هُضة الخُٟٗلت في الَى

 .2019حن والٟىىن في ال٣اَغة صوعة الٟىان مدمىص ًاؾ

ًٖى ه٣ابت  \.ًٖى ه٣ابت الصخُٟحن الٗغا٢ُحن\ًٖى إلاجداص الٗام لألصباء وال٨خاب في الٗغا١

ُاهُحن ا مضًىت ؤؾً\.الصخُٟحن البًر  . ًٖىماؾـ في الجمُٗت الٗغا٢ُت ألاملاهُت وم٣َغ
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 عضهان أخمض الىبِس ي :الكاعغ -119

 اؾىٍع

ج الضٞٗه الؿاصؾه ؤعب٘ ؾىىاثفي خلب ٧لُت الٗلىم إلا٢خ ٠٦٩٦صعؽ ٖام  ًدمل  -هاصًه زٍغ

ىؽ في الٗلىم إلا٢خهاصًه ه م٘  -قاٖغ الجامٗه لعب٘ ؾىىاث مخخالُه -ب٩الىٍع ها٫ الض٦خىعاٍ الٟسٍغ

 خاػ ٖلى وؾام ألا٢صخى اليسخه ألاولى مً ٞلؿُبن الخبِبه -مغجبت الكٝغ مً ٞلؿُحن

  : نضع له*

 " صًىان " ؤها و٢لبي-

 ٠ واملجالث والصخ٠ في ال٣ُغ الؿىعي والبالص الٗغبُه وع٢ُا وإل٨تروهُاوكغث له ٧ل الصخ

ً حاَؼة للُب٘   له ٖكغة صواٍو
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 ميراي عصفىعصص.  :الكاعغة والياجبت -120

 لبىان

الم بملخ٣ى الكٗغاء الٗغب  قٗبت الترحمت وإلٖا

MIREILLE SABA REDFORD 

Email: miraredford@gmail.com 

لامحر٦ُت في الكغ١ ألاوؾِ والٗالم   STARS Illustrated Magazine الغثِؿت ًٖ مجلت املؿاولت-

 الٗغبي

 ص٦خىعة في ٖلم اللٛاث جدايغ في حامٗخحن، الجامٗت اللبىاهُت وحامٗت الغوح ال٣ضؽ -

ت -  في مضاعؽ ٧ازىل٨ُُت  ميؿ٣ت في اللٛت لاه٩لحًز

ت و   مالٟاث 5قاٖغة و٧اجبت لها  - ت  الٗغبُتفي لاه٩لحًز ـ   باالياٞت الى زبرة واؾٗت ومخىٖى لِـ في الخضَع

ت بلى الخمحز  والخيؿ٤ُ ٤ مً مٗلمي اللٛت إلاهجلحًز  .٣ِٞ بل في ٢ُاصة ٍٞغ

ئت ت مً زال٫ إلاهخاحُت الٗالُت   خٍغهت، وحٍغ م٘ ال٣ضعة ٖلى جدؿحن ؾحر الٗملُاث، وجدٟحز املٗٞغ

 .وال٨ٟاءة

ش الٗمل في لبىان  :جاٍع

 لامحر٦ُت في الكغ١ ألاوؾِ والٗالم الٗغبي  STARS Illustrated Magazine الغثِؿت ًٖ مجلت املؿاولت

ت   2019-1999     حامٗت الغوح ال٣ضؽ -ميؿ٣ت ٢ؿم اللٛت إلاهجلحًز

ت   ختى لان - 2000                 حىهُه -ميؿ٣ت في املضعؾت املغ٦ٍؼ

 ختى لان -2013  ٖلم ؾاخل -ميؿ٣ت في مضعؾت عاَباث الٗاثلت امل٣ضؾت

ت في الجامٗت اللبىاهُت  ختى لان 1998                    ص٦خىعة ٚحر مخٟٚغ

ت في حامٗت الغوح ال٣ضؽ  ختى لان 1998               ص٦خىعة ٚحر مخٟٚغ

http://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/08/ميراي-ردفورد.jpg
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غ مجلت ت مىظ  Synonym ماؾؿت وعثِؿت جدٍغ  2005للُالب الهاصعة ًٖ مضعؾت املغ٦ٍؼ

غ مجل  2014للُالب الهاصعة ًٖ عاَباث الٗاثلت امل٣ضؾت مىظ  Visions    تماؾؿت وعثِؿت جدٍغ

 :في ؤؾترالُا

 1999-1990                                      مترحمت لضاثغة الهجغة ألاؾترالُت

 1997-1996            ؾُضوي  ،MEA Herald مدغعة الكاون ألاؾترالُت، صخُٟت

 Lebanese Broadcasting Corporation           1995-1996مدغعة ألازباع ومظٌٗت، 

غ ضة البحر١   مضًغة جدٍغ  1995-1989                                         الٟغاقت  ومجلت  حٍغ

 __امليكىعاث  

ذ   ناصعة في لبىان  عواًت بالٗغبُت -الٟٗاٝ الجٍغ

 ت ناصع في اؾترالُاقٗغ باإلهجلحًز -  A City Across The Night مضًىت ٖبر اللُل

 ناصعة في لبىان -قٗغ بالٗغبُت  - The Waltz of Dust  ع٢هت مً الٛباع

قاٖغا  35جًم ؤٖما٫  –Anthology of Australian Poetry  مسخاعاث مً الكٗغ ألاؾترالي املٗانغ

 ؤؾترالُا وؤَم ٢هاثضَم

ت  -  A World of Stone ٖالم مً حجغ  غ في لىضننضع َظا الكه –قٗغ باإلهجلحًز

 لاهجاػاث  

ت  Cambridge Assessment 2017-2020- مؿاولت ًٖ الخدضر الٟاخو لخ٣ُُم اللٛت إلاهجلحًز

ب ٖلى الخىحُه Oxford Training Academy مضعبت جيؿ٤ُ، ؤ٧اصًمُت ؤو٦ؿٟىعص للخضٍعب  2017، الخضٍع

 1995و  1994و  1993قاع٦ذ في مهغحاهاث ال٨خاب في ؾُضوي 

 1993  ثؼة في ؾُضوي لًٞل قاٖغ ٖغبي ٖامخاثؼة ٖلى حا

ىع٥ ٧إًٞل قاٖغة في ال٣غن الخالي مً  خاثؼة ٖلى حاثؼة في هٍُى

Stars Illustrated Magazine 

 املهاعاث والكهاصاث   

 مً الؿٟاعة ألامغ٦ُت  قهاصة في "ؤؾاؾُاث ج٣ُُم اللٛت"

 مئاث املخايغاث وألاخاصًث خى٫ ال٣ًاًا الش٣اُٞت وألاصبُت
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 عاث ممخاػة في الخٟاوى والٗغىمها

غبُت املُت  ؾىىاث مً الخبرة في الٗمل يمً ٞغ١ مدلُت ٖو  ٖو

                 ال٣ضعة ٖلى الخسُُِ و الدؿلُم في املىاُٖض الجهاثُت ال٣ًُت

ت  َال٢ت     في الٗغبُت والٟغوؿُت وإلاهجلحًز

ت  زلُٟت مىؾ٣ُُت وج٨ىىلىحُت ٢ٍى

 ةزبرة ممخاػة في هٓام إلاصاع 

 خاثؼة ٖلى ق٨غ مً مىٓمت ألامم املخدضة للُٟىلت
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ما وامل خلُىة البرغىسيالكاعغة:  -121  ٍع

 ألاعصن

حن ت ٦ٟٖغ ت بالعصن. 1964 ولضث في ٞلؿُحن/ عام هللا /٢ٍغ ت في مضعؾت مإصبا الشاهٍى  ؤجهذ صعاؾتها الشاهٍى

ىؽ في )اللٛت الٗغبُت وآصابها / التر  لم الىٟـ(صعؾذ الب٩الىٍع وجسغحذ ٖام ،  في الجامٗت ألاعصهُت  بُت ٖو

ت مىظ الخسغج ختى . 1985  للٛت الٗغبُت / املغخلت الشاهٍى
ً
اهخضبذ مً ٢بل وػاعة . 2020ٖملذ ُمضّعؾت

ٞكاع٦ذ في جإل٠ُ بٌٗ ٦خب الىدى والهٝغ  2005التربُت والخٗلُم لخإل٠ُ املىاهج املضعؾُت ٖام 

ؿُت ض ال٣غآن بإخ٩امه ٧املتصعؾذ ج، و وألاصلت الخضَع  جٍى

ً) :وكغث صًىاها بل٨تروهُا بٗىىان **  (.ؤهذ َو

 2021جغاجُل الكخاث( ) وع٢ُا لضحها صًىان مُبٕى -

تراب) لضحها صًىان مُبٕى بٗىىان -  2021 (هىاعؽ ٖلى قاَئ لٚا

ان ؤخضَما - ت جتراوح ال٣هاثض ُٞه بحن بِذ واخض ولضحها صًىاهان مسَُى بلى ؾخت  في الىمًت الكٍٗغ

 .ؤبُاث
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 مِـ مدمىص البرغىسي :الكاعغة -122

 ألاعصن

ىسي مً مىالُض الٗانمت ألاعصهُت ٖمان ٖام * الضعاؾت الجامُٗت  ، 1984الكاٖغة مِـ مدمىص البٚر

ىؽ في الهىضؾت الؼعاُٖت ٖام   . 2008ب٩لُت الؼعاٖت بالجامٗت ألاعصهُت وخهلذ ٖلى صعحت الب٩الىٍع

والشاهُت ٖلى  \م 1998ٖام  .جداص ال٨خاب وألاصباء ألاعصهُحنالكٗغ ألاولى ٖلى اململ٨ت في  ؼةٞاػث بجاث*

 .2001ٖمان 

 . 2013صًىاجها ألاو٫ "صًىان خ٩اًا الهبا" ٖام -

 .2019ٖام  2و ٍ 2017 ٦ٍ.1خاب هثري بٗىىان "٧ي ج٣غ ُٖجها وال جدؼن"-

 . 2020الُبٗت ألاولى مىه ٖام  .صًىان "٦دل ٖلى مغوص"-
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غ الكاعغة:  -123  ي افخساع أخمض دمحم الّضٍو

 ألاعصن 

ش املُالص. قاٖغة ؤعصهُت ُه  صبلىم. مؿ٣ِ الغؤؽ : بعبض .. ٦خم. م 1/8/1973:   جاٍع  .. ٖلىم مالُه ومهٞغ

  :ألاعماٌ ألاصبُت اإلاُبىعت*

 (. مكاه٤ُ الُٗغِ )صًىان  -

اِء  )وصًىان  -  (. مٗاع٥ُ ال٨بًر

 (٦خاب )الٟجغ البُٗضجدذ الُب٘ -

قاع٦ْذ في ... الٗغبُت واملخلُت ألاعصهُت  قاع٦ْذ في الٗضًض مً املهغحاهاث .ًٖى في ملخ٣ى بعبض الش٣افي

 ... ألامؿُاث في مهغ وفي ألاعصن  الٗضًض مً
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م  :لياجب واإلاؿغحيا -124  الضهخىع عالء هٍغ

 العغاق

 عماٌ اإلاؿغخُت / ئزغاجألا *

مؿغخُت ٧لىا \\2008مؿغخُت بلى متى.. \\مؿغح ٖالمي لل٩اجب اسخُلىؽ -ىباء ألابٌُمؿغخُت ال

املؿغخُت  \\2009مؿغخُت ؤزُاء للظ٦غي \\2009مؿغخُت ؤمىاث ول٨ً  \\2008طهىب ًاٖغا١

لاجداص ٢ىة   .َٟا٫مؿغخُت لأل  \\٦2011برؤمؿغخُت الؿالم  \\2010ال٩ىمُضًت خمضان وؾلمان

مؿغخُت قماُٖت  \\2012سخىمؿغخُت مخىالُت ألا \\2011جاهحن مؿغخُت ٞغ٢ت م  \\2011

ً( ؤ \\2012مدترمت اء َو ذ )٦بًر  .2019وبٍغ

 : البدىر*

ا في عؾم   \\(ؾُمُاثُت الك٩ل في الٗغى املؿغحي )ماجمغ صبي للٛت الٗغبُت   -مذاملال -البِئت وؤزَغ

ت مخىاٚمت في ال \\(لألاؾلىبُت للٟىان )حامٗت باب مدا٧اة الهىعة الضعامُت ٖبر \\خٗبحرالجؿض لٛت بهٍغ

الخدىالث الجمالُت  \\(مٟهىم الصخهُت الضعامُت وزهاثهها في مؿغح الُٟل ) حامٗت ج٨ٍغذ \\الؼي 

ل.. مؿغخُت الهىث الخدىالث البىاثُت في ههىم مؿغح الُٟ \\صازل ٨ٞغة الىو في مؿغح الُٟل

ت.. حٗخمض جدىالث الجؿض ا \\املُُٗاث الضاللُت في الؼي املؿغحيهمىطحاؤالجمُل  ملمشل لٛت بهٍغ

غاُٞت \\الخ٣ىُت ال٢خه بًٟ الهىعة الٟىجٚى ت  \\بهخاج املٗجى الكٗغي ٖو زُاب ألاصاء الخغ٧ي لٛت نىٍع

غي  \\صالت جِـ صٍو مؿغخت الىو الكٗغي وحضلُت  \\"لٛت املهُلر وصوٍع في مجخم٘ املٗلىماث ٖىض "ٍع

ٟا٫مالم \\(الٟٗل الضعامي في )ومٌ ألاحىدت  .ذ الك٩ل الخ٩اجي ل٩اجب مؿغخُاث ألَا

  : نضاعاجهئ* 

 (آعاء وحؿائالث. )لاججاَاث املؿغخُت.. مخٗت املكاَضة وخخمُت الخجضًض-

 .ؾُمُاثُت الك٩ل املؿغحي-

 

https://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/08/علاء-كريم.jpeg
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 خؿً علي قغاعة:الكاعغ -125

 لبىان

 ٫ مٗهض )ن٠ ٖغبي
َ
 الّخٗلُمُت

َ
ربىيُّ خؿً ٖلّي قغاعة ًضًُغ الهُئت

ّ
 ٖلُِه الخبحُر الت

ُ
كٝغ  :(، وَُ

ا ت للىا٣َحن بٛحَر ُّ ت في حٗلُم الٗغب ؿغٍّ ت الؿَى ُّ ربُت مً ألا٧اصًم
ّ
 .خاثؼ  ٖلى: *ص٦خىعاة في الت

ِت  * ُّ ِٛت الٗغب
ّ
لُا في الل ُٖ ت(، و قهاصِة صبلىِم صعاؾاث   ُّ بىاه

ّ
ربُِت)الجامٗت الل

ّ
لُا في الت ُٖ قهاصِة صبلىم صعاؾاث  

ت، ُّ بىاه
ّ
ربىّيِ )ألاهغوا وآصاِبها )الجامٗت الل

ّ
ِٝ الت ؤووؿ٩ى(، وقهاصِة صبلىم  في  -وقهاصِة صبلىم  في إلاقغا

ربىّيِ )ألاهغوا
ّ
ربىّيِ )ألاهغوا -الّخىحُِه وإلاعقاِص الت

ّ
ـِ الت ؤووؿ٩ى(.  -ؤووؿ٩ى(. وقهاصِة صبلىم  في ٖلِم الّىٟ

، وقهاصةِ  ربىّيِ لاؾتراجُجّيِ
ّ
ِِ الت  . International computer driving license:وقهاصِة صبلىم  في الّخسُُ

، والّخىحُه، 
َ
، والّخيؿ٤َُ، وإلاقغاٝ

َ
ربُِت )ألاهغوا(، ماعَؽ الّخٗلَُم، وإلاصاعة

ّ
 ُمدايغ  في مٗهِض الت

 
ؤؾخاط

ربىيَّ 
ّ
 الت

َ
حِن الٗغِب  .والّخإل٠ُ ُّ ّخاِب والّصخٟ

ُ
داِص ال٨

ّ
 .ًُٖى اج

فاث  *
ّ
 مإل

 
ها .له  عّضة  

 :أبغػ

-ٛ
ّ
ٗحُن في الل

ُ
ِ٘ امل ًِ والّخاؾ ام

ّ
ْحِن الش ّٟ ِت لله ُّ  .بحروث .ِت الٗغب

ِت - ُّ ِٛت الٗغب
ّ
ِ٘ في ٦ٟاًاِث الل ِ٘ الجام ِت املغح  .(ؤحؼاء 5).قاع٥َ في جإل٠ُِ مىؾٖى

ٗانغةِ -
ُ
ُاث٠ِ امل

ّ
 الل

ُ
غاث٠ِ وؤَٝغ

ّ
 الُ

ُ
 .بحروث .ؤل٠ُ

-)
 
ت ُّ ًَ )٢هاثُض مضعؾ  صواٍو

ُ
 .بحروث.زالزت

 صوا-
 
ت
 
 مسَُى

 
ت ًُ قٗغٍ    .ٍو

ت بنضاع مٗهض الضعاؾاث الٗلُا )ؤهغواح- ت جغبىٍّ ُّ ب  .(ؤووؿ٩ى -ُِٗىاث ومىاّص جضٍع

ا - ت للّىا٣َحن بٛحَر ُّ ت لخٗلُم الٗغب ُّ ت بل٨تروه ُّ ؿ  .ؾلؿلت مىاهج جضَع
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غ -الكاعغ -126 ِّ
 )الظهغاوي( زلُل خؿين اَغٍّ

 ألاعصن

ت/الخلُل ٠٦٤٢مىالُض   .الضبلىم الٗالي في البُان والبالٚتو  -.ًدمل بحاػة في اللٛت الٗغبُت\في الٓاٍَغ

٨ُت ت مً حامٗت ؾان ٞىعث ألامٍغ  واملاحؿخحر في ٢ىاٖض الىدى وإلامالء مً حامٗت صمك٤.وص٦خىعاة ٞسٍغ

ً ا  قاٖغ وله ال٨شحر مً ت.ملالضواٍو ت واملخَُى  _ .٢ام ، ٨ًخب ال٣هت ال٣هحرة وال٣هحرة حضا _ ُبٖى

 ٤٢ لٛىي مض . ٨ًخب الخاَغة ، واللمدت ، والترار

ت وهي* ً قعٍغ  :نضع له زالزت صواٍو

 .آ_ جغاهُم اليؿاثم والىجغ

خىن   . ب_ لخً الىاع والٍؼ

٠ُ  ح_ ؤمىاج الٞغ
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 عـلي اليكـمي .صالباخث وألاصًب:  -127

 العغاق

ش الخضًث .1956الخىلض: بٛضاص .ؤ.م.ص ٖلي وكمي خمُضي ٖباؽ املال٩ي ش ؤؾخاط ماصة الخاٍع.ص٦خىعاٍ الخاٍع

ت/ بٛضاص ش خضًث  .مؿدكاع الش٣افي لهُئت السجىاء الؿُاؾُحن .ألاوعبي/ الجامٗت املؿدىهٍغ ص٦خىعاٍ جاٍع

ش خضًث مٗهض البدىر والضعاؾاث/ ال٣اَغة .1995حامٗت بٛضاص/  ش .1990ماحؿخحر جاٍع صبلىم ٖالي جاٍع

ش حامٗت بٛضاص/ ٧لُت.1988مٗهض البدىر والضعاؾاث/ ال٣اَغة  ىؽ جاٍع  .التربُت ابً عقض ب٩الىٍع

ٗــلمُت سُت الخاب٘ الجداص املاعزحن الٗغب : املىا٢ـ٘ ال عثِـ  .1996مٗاون عثِـ مغ٦ؼ الضعاؾاث الخاٍع

ش ٧لُت املٗلمحن/ حجزوع َغابلـ لُبُا  ش ٧لُت املٗلمحن/ ٢هغ بً  .٢1998ؿم الخاٍع عثِـ ٢ؿم الخاٍع

 وفي الٗضًض مً الجامٗاث الٗغبُت. .1999ٚكحر/ لُبُا 

ب٘ ؤ٦ثر مً  :نضاعاثؤلا * ش والش٣اٞت وال٨ٟغ والضًً  200جإل٠ُ َو لمُا وز٣اُٞا في الخاٍع ٦خابا مىهجُا ٖو

 .والٗلىم

مىص  .في املجالث الٗلمُت الغنِىت بدشا علمُا 50وكغ أهثر مً * وكغ ؤ٦ثر مً زمؿت آالٝ م٣الت ٖو

ت صًم٣غاَُت بٗض ؾ٣ٍى نضع ؤو٫ صخُٟؤ \صخٟي ًىمي في الصخ٠ البٛضاصًت والٗغبُت. والٗاملُت

غان ؤ \.بٗىىان ٞجغ بٛضاص 2003/ 4/ 20الىٓام في  بٗىىان  2003نضع ؤو٫ مجلت ؤَٟا٫ ٖاملُت في خٍؼ

 .ٞتى بٛضاص

ش والترار والٗلىم في املخُاث  :اليكاٍ الشلافي ىوي في الش٣اٞت والخاٍع ج٣ضًم ؤ٦ثر مً مئت بغهامج جلٍٟؼ

ىهُت الٗغا٢ُت والٗغبُت والٗامل ىهُتبمىايُ٘ مسخلٟت  .ُتالخلٍٟؼ ج٣ضًم ؤ٦ثر مً زمؿت آالٝ ؾاٖت جلٍٟؼ

ىوي ٦سبحر في الكاون .في املخُاث الٗغا٢ُت والٗغبُت والٗاملُت ؤحغي مٗه ؤ٦ثر مً زالزت آالٝ ل٣اء جلٍٟؼ

٨ُت سُت والٗلمُت في املخُاث الٗغا٢ُت ٧اٞت والٗغبُت ٧اٞت وألامٍغ املخلل الؿُاسخي ألاو٫ .الش٣اُٞت والخاٍع

ت مجهالل ٨ُخان، وبَغـ إلاًغاهُت، وصًىحكاٞال ألاملاهُت  B.C/ C.B.S ٣ىىاث الىا٣َت باللٛت لاه٩لحًز ألامٍغ

ت  .وؾ٩اي هُىػ لاه٩لحًز
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ت ج٣ضًم زمؿت آالٝ  .مدلل ؾُاسخي في اٚلب الًٟاثُاث الٗغا٢ُت والٗغبُت الىا٣َت باللٛت لاه٩لحًز

ش للطاٖاث الٗ  .غا٢ُت والٗغبُتؾاٖت بطاُٖت في الش٣اٞت والخاٍع

 *ؤلانضاعاث: 

ىا٥ \4/ 9قحراجىن  \ٖغا٢ُاث  في خىاع الخًاعاث \صخابُاث الغؾى٫  \٢هو ألاهبُاء \مً َىا َو

 إلاوؿان  ٖٓمت هللا في حؿم \ٖٓمت هللا في الخُىان \ٖٓمت هللا في الىباث \ٖٓمت هللا في ال٩ىن 

 ٖٓمت هللا في ألاعى \هللا في الُُىع  ٖٓمت \ٖٓمت هللا في مسلى٢اث املاء \ٖٓمت هللا في الخكغاث

ش ألاوعبي ت \املخٟي في الخاٍع  \(٦خب 10الصخابت ٦ما اٞهمهم ) \إلامام ٖلي وؤؾغاع الىٟـ البكٍغ

ا قظعاث مً  \.ٞلؿ٠ الخ٨مت ٖىضبمام الخ٨مت ٖلي بً ؤبي َالب\.مؼاعاث آ٫ البِذ املجهىلت في ؾىٍع

الغؾى٫ والٗال٢ت  \.الغؾى٫ واملغؤةوألاؾغة والجيـ \.ا١ملاطا الٗى٠ والخُٝغ في الٗغ  \.مهض الخًاعاث

ً \بحن الغحل واملغؤة ش ما ٢بل ال٣غن الٗكٍغ ت الخاٍع ً \.مىؾٖى  .خضر في عمًان ٢بل ال٣غن الٗكٍغ

ً )ًىم بُىم(  ش ال٣غن الٗكٍغ ت جاٍع ججلُاث الض٦خىع ٖلي اليكمي)ؾلؿلت  \.حؼء 72مجلض في  12مىؾٖى

ش الٗ \(٦خب ش والترار والٗلم \(غا١ ال٣ضًم)ؾلؿلت ٦خباملكغ١ في جاٍع  .ألاخالم في ال٣غآن والخاٍع

ت ٢ههُت بٗىىان )الؼملت الٗغب وماجمغ الهلر في \.ؾاَ٘ الخهغي ماله وما ٖلُه في الٗغا١ \(مجمٖى

 \.الٗغب وم٣غعاث ماجمغ الهلر في باَعـ\.الٗغب ٢بل وؤزىاء الخغب الٗاملُت ألاولى \.1919باَعـ 

م بحن الخغبحنالٗغا٢ُحن و  ً \.آزاَع ىاث ال٣غن الٗكٍغ ت ؤو٫ حامٗت  \.الخٗلُم في ٖكٍغ املضعؾت املؿدىهٍغ

ش ؿذ ٞالُا الى ٞغؾاي \.1911الصخاٞت لاًُالُت واخخال٫ لُبُا  \.في الخاٍع  \.الخىاػن الضولي مً َو

خ٣ى١  \.ٟتزىاَغ مىؾ٣ُُت مش٣ \.َل جؼوج املؿُذ املجضلُت \.خ٣ى١ إلاوؿان في الخًاعاث ال٣ضًمت

 .ٖهغ الجهًت في ٞغوؿا \.ؾباهُابٖهغ الجهًت في  \خ٣ى١ إلاوؿان في ال٣غآن\.إلاوؿان في إلاؾالم

 .٠ُ٦ ج٩ىهذ ؤمحر٧ا \ٖهغ الجهًت في عوؾُا \.ًُالُابٖهغ الجهًت في  \.ٖهغ الجهًت في ؤملاهُا

ان الٗغا١ مً الضازل ٦غصؾخ\.ؾاٌـ ب٩ُى في الخىُٟظ\.٦غاًً ٜلجىت ٦ُى \.إلانالح الضًجي في ؤوعبا

 .2010خىاعاث ؾُاؾُت  \.2009خىاعاث ؾُاؾُت  \.2008خىاعاث ؾُاؾُت  \.املٗاعيت والؿلُت

 .٢ًُت ٦غ٧ى٥ والخالٞاث الؿُاؾُت وماَُت الخل \.2012خىاعاث ؾُاؾُت  \.2011خىاعاث ؾُاؾُت 

غوؽ الضَىع  تها مً الضازلب \.بٛضاص ٖانمت الضهُا ٖو  .ؾباهُا ٦ما ٖٞغ

 .٦خابا مجها 200ججاوػث ال٨خب ، ٌ مً ال٨خب التي ؤنضعتهابَٗظٍ 
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 ولُض الغقُض الحغاويالكاعغ:  -128

ا  ؾىٍع

ا ا -ؾىٍع  امللُدت الٛغبُت -صٖع

 م٣ُم خالُا في ؤملاهُا

 ٖاما ١٢الٗمغ 

 املهىت َبِب بُُغي 

 *اإلاإلفاث:

 بٗىىان"ا٢غثُجي"  قٗغ صًىان-

  .عواًت بٗىىان"ما ٢بل الىالصة الشاهُت"

 "وعواًت ٢ُض اليكغ بٗىىان" بحن يٟخحن-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/08/236322419_552176496235862_304463150937864411_n.jpg
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 ؾامي هضا حاؾم الضوعي. صالباخث واإلاإعر:  -129

 العغاق

م في  1947ـ ولض الض٦خىع والباخث وألاصًب ؾامي هضا حاؾم الضوعي ؾىت 1؟َى ؾامي هضا حاؾم الضوعي

ل٣ب بالضوعي ٢ؿم  .لجامُٗت في حامٗت بٛضاصصعاؾخه ا .٢ًاء الضوع بمداٞٓت نالح الضًً ، الٗغا١ ، ٍو

ىؽ في ٢ؿم اللٛت الٗغبُت  1969/ 1968اللٛت الٗغبُت وجسغج مجها ٖام  م و٢ض خهل ٖلى قهاصة الب٩الىٍع

. ب الٗغبي مً حامٗت ؾماعث الضولُتولاصاب . وخهل ٖلى قهاصة الض٦خىعاٍ في الٗلىم إلاوؿاهُت ألاص

ت مً ؤ٧اصًمُت ى ًٖى إلاجداص الٗام لألصباء   .قٗغاء املخبت والؿالم ٦ما مىذ قهاصة الض٦خىعاٍ الٟسٍغ َو

ًى بجداص ؤصباء و٦خاب نالح الضًً ًى ه٣ابت الصخُٟحن الٗغا٢ُحن  وال٨خاب في الٗغا١ ، ٖو  . ٖو

 اإلاُبىعتإلفاث *اإلا

ت قٗغاء الٗغب-٠  1مجلض ،ٖمان، ٍ/٠٧-مىؾٖى

 1مجلضان ،ٖمان، ٍ/-جلخُو البُان في بعجاػ ال٣غان-2

خضا٫ في الصخابت ولا٫ هٓغاث -١  1مجلضان ،ٖمان، ٍ/-لٖا

 1زالزت مجلضاث ،ٖمان ، ٍ/-البُان في قٗب إلاًمان -٤

ا-١  . ؾبل الخهاٞت في ٞىىن الصخاٞت ، ؾىٍع

 1الجىاَغ مً بلُٜ ال٣ى٫ ، مجلضان ،ٖمان، ٍ/-٩

غة -٢  1مجلضان،ٖمان، ٍ/-ؤوعا١ مَؼ

ض في إلاؾالم ،ٖمان، ٍ/-٢  1بعقاص ألاهام بلى الَؼ

 1بخ٩ام ألامان لبُان اليسخ في ال٣غان ،ٖمان، ٍ/-٦

ج،ٖمان،ٍ/-٠١  1صًىان ألاٍع

اء ،ٖمان، ٍ/-٠٠  1املخىبي قاٖغ الخدضي وال٨بًر

https://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/08/سامي-الدوري.jpg
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م ، مج-٠٧  1ضان ،ٖمان، ٍ/لصالثل الؼمً في ال٣غان ال٨ٍغ

 . وا٢ٗت الٛضًغ ، بٛضاص ، الُبٗت ألاولى -٠١

 1الضع امل٨ىىن في سخغ الُٗىن ،ٖمان،ٍ/-٠٤

 1جغاحم ألاصباء ،مجلضان،ٖمان،ٍ/-٠١

ت وألالٟاّ املٗغبت ، ٖمان، ٍ/-٠٩  1املٗاحم اللٍٛى

ت الترار الش٣افي ملضن نالح الضًً-٠٢  .ًٖى مكاع٥ في الخإل٠ُ، صمك٤ .مىؾٖى

م، ٖمان، ٍ/18  1ـ آًاث الهض١ وال٨ظب في ال٣غآن ال٨ٍغ
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ؼ عب -130  ض الّهاخبباخث وهاكض مؿغحي: ص. ؾعض عٍؼ

 العغاق

ؼ ٖبض الهاخب غاٝ وممشل  ص . ؾٗض ٍٖؼ جسغج مً  \1974جىلض بٛضاص  \/ ها٢ض وباخث مؿغحي وؾِىٚى

ىُت للخمشُل مىظ ٖام \٧1995لُت الٟىىن الجمُلت ٢ؿم الٟىىن املؿغخُت ٖام   1999ًٖى الٟغ٢ت الَى

ًى لاجداص الٗام لالصباء ٖ \ًٖى ه٣ابت الٟىاهحن الٗغا٢ُحن \ًٖى عابُت ه٣اص املؿغح في الٗغا١

خاػ ٖلى قهاصة الض٦خىعاٍ \2009خاػ ٖلى قهاصة املاحؿخحر في لازغاج املؿغحي ٖام  \وال٨خاب في الٗغا١

 2016في لازغاج املؿغحي ٖام 

غاُٞا في مهغحان املىهىصعاما الشالث ٖام   :الجىائؼ واإلاكاعواث ـ خاػ  \1999خاػ ٖلى حاثؼة اًٞل ؾِىٚى

ً ٖام ٖلى حاثؼة اٞ غاُٞا في مهغحان الكهُضًً الهضٍع خاػ ٖلى حاثؼة الضولت في  .2008ًل ؾِىٚى

خ٣ل الضعاؾاث املؿغخُت ًٖ صعاؾخه املىؾىمت )ال٠ لُلت ولُلت وججلُاتها التراحُضًت في املؿغح 

 . 2000 .ٖامًٞل صوع زاهىي ػ ٖلى حاثؼة الضولت في الخمشُل ل خا. 2017املٗانغ(ٖام 

مؿغخُت ؾىء جٟاَم ٖام \()اَغوخت جسغج 1995غخُت ٢هت خض٣ًت الخُىان ٖام مؿ :زغج للمؿغح*أ

ٟغان ٖام  \1998  2017مؿغخُت هجغة ٖهاٞحر ٖام  \2008مؿغخُت عاثدت الٖؼ

افُا للعغوى آلا* مؿغخُت )السخب جغهى الي( جال٠ُ ٖىا٠َ وُٗم ازغاج ٧اْم  :جُتنمم الؿِىىغغ

ض \ههاع اخالم ٧اعجىن( جإل٠ُ مؿغخُت ) \ي ازغاج ٧اْم ههاعمؿغخُت )مُغ ن٠ُ( جإل٠ُ ٖلي الٍؼ

م قُٛض٫   . زغاج ٧اْم ههاعب٦ٍغ

مىخضي املؿغح  \2003املخٛحراث لازغاحُت في الٗغى املؿغحي الٗغاقي ما بٗض :جُتنضعث له الىخب آلا *

واؾئلت الخضازت  التراحُضًا \ل٠ لُلت ولُلت وججلُاتها التراحُضًت في املؿغح املٗانغؤ\بُدىا املؿغحي ال٨بحر

 . الجض٫ في املؿغح املٗانغ \. في املؿغح الٗغبي والٛغبي

  ـ 
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 عبض الغػاق عىصه الغالبي: لياجب والىاكضا -131

 العغاق

ج ٧لُت لاصاب حامٗت البهغة.... ًٖى \ملاويؤه٩لحزي / ؤ ----وعبُت٢ؿم اللٛاث ألا  ٠٦٢٠/٠٦٢٧زٍغ

ؾىت في  ١٧ٖملذ مضعؾا ملضة  \صباء وال٨خابلاجداص الضولي لأل \لاجداص الٗام للصباء وال٨خاب في الٗغا١ 

اث الٗغا٢ُت صوع و مٗاَض املٗلمحن ٦خابي الى٣ضي لاو٫/ اَمُت الخىانل في ٖملُت حٗلم اللٛت  .والشاهٍى

ت م وػاعة التربُت الٗغا٢ُت ؾىت  \خؼث ٖلى حاثؼة ماؾؿت الىىع في الترحمت .لاه٩لحًز خؼث ٖلى ق٨غ وج٨ٍغ

2012. 

ت....٦خاب ٖلمي ه٣ضي ؤ :نضع لي ٦خب وع٢ُت لخض لان ما ًلي َمُت الخىانل في ٖملُت حٗلم اللٛت لاه٩لحًز

تم في َغ١ الخضَعـ ملاصة اللٛت إلا مه َىاحـ  \.صب ٖالمي مترحمؤ زغي.الٗبىع الى الًٟت ألا  \ه٩لحًز

ت ت قٍٗغ ت ٢هو ٢هحرة \الُاؽ .....مجمٖى م٣الُت  )حىدت املٗاوي .ؤ \ؾىىاث الٗمغ الهاعبت.....مجمٖى

اث ؾغصًت ت \(.وم٣ُٖى ت قٍٗغ. جغاهُم ؾىمٍغ ت ٞلؿُٟت مً زالزت  \تمجمٖى نضعث لي في مهغ مىؾٖى

ت الظعاجُٗت الى٣ضًت الظعاجُٗت وألاحىاؽ  \لظعاجُٗت بحن املٟهىم الٟلؿٟي واللٛىي  \.مجلضاث جًم الىٍٓغ

ت ه٣ضًت في  \ألاصبُت الى٣ض الٗغبي خُث ٞخدذ ٞحها املىهج الظعاجعي الظعاجُٗت في الخُب٤ُ وجل٪ هٍٓغ

 .الى٣ضي الٗغبي

تؤ:الُبعجدذ  ت قٍٗغ ت \خاؾِـ مبٗثرة.....مجمٖى ت قٍٗغ  جاثه في مجاَل \اهخداع ٢لب.........مجمٖى

ت الهُٟذ.........عواًت \عواي الٛغبت.. ت مىا٠٢ م٣الُت\مضن الٗىبر.....عواًت\حمهىٍع  \زُاهت ٧لب ...مجمٖى

ت ٦خاب في ال تي الظعاجُٗت الى٣ضًت و لٛت ألاه٩لحًز ٦خاب خى٫   \عاء ٞلؿُٟت في ألاصب ٖمىماآًدمل هٍٓغ

ت ت ٢ههُت باللٛت إلا  \ججغبتي الخٗلُمُت في اللٛت ألاه٩لحًز تمجمٖى ٦خااب الظعاجُٗت وال٣ٗل ...  \ه٩لحًز

 .الجؼء الغاب٘ مً الؿلؿلت الٟلؿُٟت الظعاجُٗت

تؤي مهغ م٘ ف: هخب مكترهت تزالز مكاعواث في* َمـ )و (م٣هىعاث ٖغبُاث: )صباء ٖغب في لاؾ٨ىضٍع

 (عحا٫ م٣هىعون )و (الىىاعؽ
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 ألاصًب: خؿام خؿني الغَّقُض -132

 ألاعصن

ذ في مضًىت  1970ؤها خؿام خؿجي الغقُض ، مىالُض الٗانمت ألاعصهُت ٖمان في ٖام  ٖغ ، وكإث وجٖغ

ل في مجا٫ الًغاثب ، متزوج ولضي ؤعبٗت ؤبىاء ، حغف ، خانل ٖلى صعحت املاحؿخحر في الخ٣ى١ ، ؤٖم

 . ًٖى في عابُت ال٨خاب ألاعصهُحن

 .ؤلانضاعاث *

 .عواًت املالث٨ت ال جمصخي ٖلى ألاعى -

ض الغمم -   . عواًت ٍَغ

 . عواًت الخمُمت الؿىصاء-

 :في مجاٌ اللهت *

 . عؤؽ ٧لُب-

 . ولُمت الجاخٔ-

 . وحىاػة املىمُاء-

 . ٧ىطبابت ٖلى ؤه٠ َىال-

 :في مجاٌ الكعغ*

 . ٢مغ في صوع١-

 . (الهٗالُ٪ الجضص)٦خاب  :في مجاٌ ألاصب الؿازغ*

 .ولي زالر مؿغخُاث ٢ُض اليكغ
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 العالمت الؿُض: حىاص الهافي الىجفي -133

 العغاق

ت الٗغحت مً جىاب٘ 1971مً ٖلماء الٗغا١ ولض ؾىت  ٗالمت الؿُض حىاص الهافي الىجٟي الض٦خىع ال في ٢ٍغ

ت )طي ٢اع (مض خىلى ٖضة .  ًىت الىانٍغ بلٜ مغخلت لاحتهاص ال٣ٟهي ها٫ قهاصة الض٦خىعاة ألا٧اصًمُت ٍو

ت مجها يب  :مىانب بصاٍع ى ألامحن الٗام ملاؾؿت الؿُضة ٍػ بصاعة مغ٦ؼ الضعاؾاث وألابدار إلاؾالمُت َو

 ٖلحها الؿالم الٗلمُت والش٣اُٞت له الٗضًض

  :اإلاإلفاث منها*

 (.ٖٓم الىبي دمحم )مالغؾى٫ لا  -1

غاء ٞاَمت بيذ دمحم )ٕ-2  (.في عخاب الَؼ

ت الكاملت لجمُ٘ َغ١ جغبُت الُٟل-3  . ج3املىؾٖى

ت املِؿغة للٟغ١ واملظاَب ال٣ٟهُت وال٣ٗاثضًت إلاؾالمُت-4  .ج2املىؾٖى

ت في الٗهضًً ألامىي و الٗباسخي-5 سُت جدلُلُت للمماعؾاث الؿلٍُى يض  الخ٣ُ٣ت ٦ما هي صعاؾت جاٍع

 الكُٗت .
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 خؿً أبىبىغ خامض اإلاغغبي: الياجب -134

 لُبُا

 م1982ؤٚؿُـ  8  ولض في مضًىت بىٛاػي 

 :نضع له*

ىاًت الى٣ض(    -1  م2017 - 1،ٍاملٛغب٦خاب )ٞخىت ألاصب ٚو

ا، ٍ   -2  م2018ٖام  -٦1خاب )م٨ٟغة لُلى وههىم ؤزغي( ؾىٍع

 م2021لُبُا ، الُبٗت لاولى  .ٞهى٫ ٦خاب )ناخب الخُا٫( مؿغخُت في زالزت    -3

 م2019صًىان قٗغ حماعي )ٖلى متن الكٗغ عؾالت( مهغ الُبٗت لاولى    -4

 2020، الُبٗت ألاولى ٛغب٦خاب حماعي )ٖىضما ٩ًىن لابخالء مهضعا للًٟاثل( امل   -5

ش لُبُا، )جدذ الُب٘   -6  (٦خاب "محرار الظا٦غة" م٣اعباث ه٣ضًت في جاٍع

 (ب" ون٠ الخُىان في الكٗغ الجاَلي" )جدذ الُب٦٘خا   -7

ش ٖام  –لِؿاوـ آصاب  :اإلاإهل العلمي* ىوـ، ٢ؿم الخاٍع غ مجلت عئي  \م2005حامٗت ٢اٍع مضًغ جدٍغ

ت / لبىان  \الش٣اُٞت  م2021 -2015ًٖى لجىت جد٨ُم مجلت حُل للضعاؾاث ألاصبُت وال٨ٍٟغ

 ملخلُتبٖضاص بغامج خى٫ الترار الٗغبي في إلاطاٖاث ا. 
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 ًاث الهبانقاعغة وعوائُت: آ -135

 مهغ

 

مبر 1 ٖملذ بالٗضًض مً الكغ٧اث \خانلت ٖلي لِؿاوـ ألاصاب مً حامٗت ٖحن قمـ\1969هٞى

 2002الٗاملُت مىظ ٖام 

 :تصبُألاعماٌ ألا *

 2010نضع  (مغؤةاهبًاث )صًىان قٗغ  -

 2021ًىهُى  –عواًت ق٨ُت الٗى٨بىث  -

ت ٢ههُت  -  (ًا ؤها ًا ؤهتي ًا قٛالتي)ؾازغة مجمٖى
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 الغغبي عمغانعوائي وكام:  -136

 الُمً

 :نضع له في اللهت*

 .صمك1997٤ .الكغاق٠-

 .نىٗاء 1998 .الٓل الٗاعي -

م ؤٖؼ٦م هللا -  .ال٣اَغة2001 2نىٗاء. ٍو 2000 .خٍغ

 نىٗاء.. هاصي ال٣هت 2002بل٣ِـ.  زخان -

 .. نىٗاء2004مىاعة ؾىصاء -

 :في الغواًت*

 .بحروث. وزالر َبٗاث في نىٗاء 2010. مصخ٠ ؤخمغ  -

 "2012الخاثؼة ٖلى حاثؼة الُُب نالر. "2013ال٣اَغة  .ْلمت ًاثُل -

 2014الشاثغ، بحروث-

ا ٢بل الخٟل ... الخاثؼة ٖلى حاثؼة ٦خاعا2017بحروث . ممل٨ت الجىاعي  - مؿامغة )بٗىىان ، ولهضوَع

الن بالٟىػ جم سخب الجاثؼة ب (املىحى  ٗض إلٖا

ضي - . ٦ما 2019ي باإلماعاث جالخاثؼة ٖلى حاثؼة عاقض بً خمض للبضإ الغوا -2019بحروث . خهً الٍؼ

٨ُت بال٣اَغة رة لجاثؼة هجُب مدّٟى الجامٗت ألا ونلذ بلى ال٣اثمت ال٣هح  2021مٍغ

 2021بحروث . بغ الضها٧ل -

 اب وألاصباء الُمًًٖى ألاماهت الٗامت الجداص ال٨خ,عثِـ هاصي ال٣هت
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 ص. بىغ الؿىاعضةقاعغ وعوائي:  -137

 ألاعصن

 

خانل ٖلى صعحت الض٦خىعاٍ في اللٛت  \صباإٖغبُت في الجامٗت ألامحر٦ُت في ممدايغ لٛت  \قاٖغ وعواجي

ت ّخاب الٗغب \الٗغبُت/ صعاؾاث لٛىٍّ
ُ
داص ال٨

ّ
صبا إذ مًٖى ملخ٣ى بِ \ًٖى عابُت ال٨ّخاب ألاعصهُحن واج

ىن ألاعصوي ٖام  \افيالش٣ ه الخلٍٟؼ
ّ
 2 201مكاع٥ في بغهامج قاٖغ ألاعصّن الظي بش

فاث *
ّ
 :اإلاإل

  .بٗىىان مً جدذ الغماص  صًىان قٗغ -

  .بٗىىان جغاجُل الؿالم  صًىان قٗغ -

               .عواًت بٗىىان ٖىضما ًمىث الُاؾمحن -

ت في الىدى ال٩ىفيّ  -  ت اللٛىٍّ ُّ   .٦خاب ألاًٞل

ت  واًتع  -  (.بٗىىان ؤّما ٢بل )مسَُى

 (.عواًت خ٩اًاث امل٣هى الٗخ٤ُ )مكتر٦ت -

 (.صًىان جغاجُل الغخُل )مكتر٥ -
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 الياجب أمين خامض -138

 لُبُا

 

ضة صخ٠ ٦شحرة مً لاخؼب  -ال٩اجب الصخٟي ؤمحن خامض غ مى٢٘ ازباعي ٖو ٧ان هاثب عثِـ جدٍغ

ى ناخب وماؾـ ٨ٞغة مهغحان   الترازُو الخاعحُتول٨ىه ٧اجب  ومجها ضة لامه َو  اؾاسخي في حٍغ

ىهُت بٗضة ٢ىىاث المي واملخدضر الغؾمي لل٩ .وله الٗضًض مً البرامج الخلٍُٟؼ ىاملؿدكاعلٖا هٟضعالُت ى َو

ت لل٨ُ٪ بى٦ؿىج مىظٖام  غ/ًٖى ماؾـ  ،1996املهٍغ ٠ُ والتزٍو لاجداص الٗغبي مل٩اٞدت التًز

 .غبُتباالجداص الضولي للصخاٞه الٗ

  :نضع له* 

 . الهاهم والى٣اف-

 .ةؤزُا٫ امغ -

  .الؿلُت الغ٢ابُت-

 .هؼواث املغا٣َت املخازغة-

  .هترهذمساَغ الخ٨ىىلىحُا وألا -

ىن -  .ٞخاة الجٍغ
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 ؾمغ بىمعغاف .ص :لكاعغةا -139

 الجؼائغ

 

 ؾُضة ؤٖما٫  \َبِبت ؤؾىان _ماحؿخحر في الجغاخت \1987ماعؽ  5مىالُض _

  :انضع له*

 ٖؼة و ٦غامت مً الجؼاثغ_

 ٢ُغاث املُغ في _حىىن ٖاق٣ت_

 عصنصمٕى ٞى١ الًباب مً ألا _

 وحاعيؤٖخباث _

 ؤها ؾمغ_

ت _  هاؤحؼاثٍغ

 مً مهغ

ا ضة الضؾخىع في بٌٗ الجغاثض ألا  وكغ قَٗغ ُا مشل _حٍغ ىىاث الٗغبُت مشل و في بٌٗ ال٣ -عصهُت ؤؾبٖى

 ت.عصهُت و ٖغا٢ُؤ

 

https://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/08/سحر-بو-معراق.jpg
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 ؿينالكاعغ: ولُض خ -140

 العغاق

ًٖى \صخٟي وؤٖالمي /ًٖى ه٣ابت الصخُٟحن الٗغا٢ُحن.ًٖى اجداص لاصباء وال٨خاب الٗغا٢ُحن

ًى لاجداص الضولي للصخُٟحن \لاجداص الٗغبي للصخُٟحن  . ٖو

  :الانضاعاث*

بٛضاص في -نضي لؼمً الٛغبت  \. م 2007صمك٤  -ْلي َىا٥\. م 2005الٗغا١ -لهٟي ٖلى ػمً جباٖض

ً مٗابض الُحن )مسخاعاث مً قٗغ  \. م 2011صمك٤  -عي ٢بخي ؤها ال ؤ  \.م 2012و  2009َبٗخحن  َو

 ٢غاءاث لىهىم مً يىء الغوح وال٣هُضة\صمك٤ -للؿىضؽ اَىاع \.م2012ولُض خؿحن( صمك٤ 

ه مً ال٨خاب والى٣اص  بحروث  -هثى مً الىاعهج ؤ \. م 2013صمك٤ -ججغبت الكاٖغ ولُض خؿحن ملجمٖى

ه مً اًٖاء ٚالحري لاصب و٢ض َب٘ في   َا٩ًى\.م 2016بحروث  -نحروعة املاء   \. م 2016 ) م٘ مجمٖى

ما٫ ال٩املت  \.م 2017لبىان  -وقم بالظا٦غة  \.م 2017بحروث  -ٖلى مغمى حجغ  \(.بالص املٛغب لى بلٖا

بٗت  2019قخهي َمـ الؿاا٫ بُبٗخحن ال٣اَغة ؤال  \. م 2019بٛضاص  -٢خامت الهبذ  \. 2017 ، َو

اهاث املىافي / \.م 2020الٗغا١  بطا ؤعدى /   \ .بٛضاص م 2020َع
ً
ا ُّ جي .. ٦ُٛمت \.بٛضاص 2021قه

ّ
 لٗل

ت مكتر٦ت)  (مجمٖى

ؼ الشالر في بغهامج)سخغ البُان ًٔ ؼة لابضإ الٗغبي في الكٗغ مً \(.ٞؼث باخضي الجىا ًٔ خهىلي ٖلى حا

 . وػاعة الش٣اٞت
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 ن ؾعُضالكاعغة: حان صاع  -141

 لبىان

المُت اللبىاهُتحا  Angel Al " بيذ ألاعػ ابىت لاعػ ؤهجل" \صاع٥ الكاٖغ ؾُٗضن ألاصًبت والكاٖغة وإلٖا

Arz ش وجغبِذ ٞحها ختى . قاٖغة وؤصًبت لبىاهُت ولضث في مضًىت الخٝغ حبُل وهي ؤ٢ضم مضًىت في الخاٍع

سها املجُض في طا٦غتها ال٩ىهُت، ىؽ ومً قىاَئها اهُل٣ذ خغٝو ألابجضًت هي مضًىت ٢ضم اهُب٘ جاٍع

ترصص نضاٍ في ؤٖما٢ها ش ٍو  .للٗالم. لخٛضو َٟلت حٗضو في قىإع الخاٍع

 :مإلفاث تلها ؾخ*

 الٟجغ مغآحي_

 ٖاق٣ت في ٩َُل ألاعػ _

 زبُجي بٗب اللُل_

جن؟_  ٍو

 ؤخب٪ وؤ٦ثر_

ىهُ  .اوعواًت واخضة لم جيكغ بل جيخٓغ لخ٩ىن ُٞلما ؾِىماثُاؤو مؿلؿال جلٍٟؼ

ت مً صو٫ ؤوعوبُت ناخبت  \عثِؿت مىخضي ابىت ألاعػ للش٣اٞت وألاصب \وخاػث ٖلى ؤعب٘ ص٦خىعاٍ ٞسٍغ

 عثِؿت لجىت املهغحان اللبىاوي الٗغبي\نالىن بيذ ألاعػ ألاصبي
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 أخمض َاًل :ألاصًب والياجب -141

 مهغ

 

ٖملذ مغاؾال لزباع ألاصب  .ٖام40بال٣ُإ املهغفي ا٦تر مً   ٖملذ َىُا.. مهغ 1956ًىلُى 23

غ للغاخل ال٨بحر ؤ.حما٫ الُُٛاوى ت جدذ عثاؾت جدٍغ لذ ٖم .٦خبذ بٛالبُت الصخ٠ إلا٢لُمُت .املهٍغ

ت  بالهٟدت الش٣اُٞت بصخُٟت )الغؤي للكٗب( املهٍغ

  *وكغث بنضاعاث ٧الخالى .

 

م.. بَالالث ز٣اُٞت ت * .قىاَئ ببضاُٖت * .ٖلى ؤحىدت ؤ٩ٞاَع بنضاعاث زانت بدىاعاث  .عئي خىاٍع

 ؤصًبت

 * ٣ُٗضًىؾ٠ ال * .ببغاَُم ؤنالن * ..م٘ ٦خاب و٧اجباث مهغ والٗغب. ٖلى ؾبُل املشا٫ ال الخهغ 

اء ٖبض الغػا١ * .بهاء َاَغ * .زحري قلبى ش ولاؾالمى  ٖاًض الغباٍ ..ال٩اجب الضعامى * .ٞو  .للخاٍع

عؤؽ مملىء خ٩اًاث..ؾحرة  * .مخخالُت خُاة * .الى٢ٝى ٖلى ٖخباث ألامـ * _:والغواًاث لاجُت .وآزغون

ؤ٢مذ الٗضًض مً  .(دكابهىن )عواًتامل * ...٢ُض ال٨خابت .شخئ مً بُٗض هاصاوى..مسٍُى عواجى * .عواثُت

غج * -:الل٣اءاث ألاصبُت ل٣اماث باؾ٣ت بٗالم إلابضإ ٖلى ؾبُل املشا٫ ال الخهغ زحري  * .واؾُجى ألٖا

اء ٖبض الغػا١ * .ص.زاثغ الٗظاعي  * .دمحم الٛغبى ٖمغان * .الظَبى  ص.قٍغ٠ خخاجه* .م٩اوي ؾُٗض * .ٞو

ً ٦ثر ٛغبُت للضعاؾاث ولابدار واملٗىُت بالكإن الش٣افي ب٩ل عواٞضٍ مضًغ م٨خب ماؾؿت ؤٞغا امل وآزٍغ

 ... بمهغ
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 الكاعغة: فاَمت الّؿاخلي -143

  لبىان

ت، مجاػة في ألاصب الٗغبّي جضعّ  ُّ ت مً بلضة ؤههاع الجىىب ُّ ت في ٞاَمت الؿاخلي قاٖغة لبىاه ُّ ٛت الٗغب
ّ
ؽ الل

ا ًُّ هُض مهُٟى قمغان، ٢ّضَمْذ بغهامًجا بطاٖ
ّ
ت الك ٛاث وطل٪   زاهىٍّ

ّ
ت بٗىىان لالاة الل ُّ ٛت الٗغب

ّ
ٗجى بالل ٌُ

ى بغهامج زاّم  اث، َو ُّ ا بٗىىان قاٖغاث ٞاَم ًُّ ىه ٖبر ؤزحر بطاٖت الغؾالت، ٦ما وؤّجها ج٣ّضم بغهامًجا جلٍٟؼ

اث وطل٪  ُّ ت.. قاع٦ذ وحكاع٥ في الٗضًض بالكاٖغاث اللبىاه ُّ ٖبر ٢ىاة إلامام الخؿحن ٖلُه الؿالم الًٟاث

ت في لبىان وزاعحه ٗغٍّ
ّ
  .مً املهغحاهاث الك

ان   :لها صًىاهان قعٍغ

 ؤحها ال٣ضع" -
ً

 "مهال

 "َمؿاث في ؤطن الؼمان".  -

ً والٛؼ٫ والىح ً مخىّىٖت جتراوح مىايُٗها بحن الَى  .ضانوهي في نضص جدًحر زالزت صواٍو
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 الكاعغة: ؾعاص دمحم الىانغ -144

 العغاق

ىؽ بصاعة وا٢خهاص قاٖغة و٢انت ومضعبت صولُت )خانلت ٖلى قهاصة مٗخمضٍ \ؾٗاص دمحمالىانغ ب٩الىٍع

ت ٨ُت في الخىمُت البكٍغ غ ألامٍغ   الغابُت الٗغبُت لآلصاب والش٣اٞتًٖى في \1958مىالُض/\مً حامٗت صٞو

 ًٖى مىخضي ال٩لمت / ٦ىِؿت ماع٧ىع٦ِـ\ًٖى مىخضي هاػ٥ املالث٨ت.صباء الضوليًٖى اجداص ألا \.بٛضاص

ه ٢ههُه ت \ 2017 .قاع٦ذ في ٦خاب بىح الىىاٖحر مجمٖى قاع٦ذ في ٦خاب اع١ حماعي م٘ مجمٖى

ت ٧اجباث ٖغبُاث \2017 .قٗغاء قاع٦ذ في  \2019مهغ .قاع٦ذ في ٦خاب َمـ ؤ٢المهً م٘ مجمٖى

قاع٦ذ في ٦خاب ألاصًباث ال٩ّىاجب الٗغا٢ُاث في الٗهغ الخضًث \ 2018مهغ .٦خاب قاَئ اليؿُان

قاع٦ذ في ٦خاب ٚهو  \2016قاع٦ذ في ٦خاب صعاؾاث في الكٗغ الٗغاقي املٗانغ / \2017 4ج/

ً/مغ٦ؼ مىضلي الخًاعي للخىز٤ُ والضعاؾاث / قاع٦ذ في ٦خاب  \2018و٢هو مً جخُم الخهجحٖر

ت الكٗغ اليؿاجي حم٘ وجغجِ غا٦همجمٖى  ب الكاٖغة املٛغبُت ٞاَمت بَى

 *أ
 
ه مجمىعاث نضعث  :قعٍغ

 \2017والُبٗت الشاهُت /2016الُبٗت ألاولى / -ٞجغ حضًض/، خىاع نامذ 2010ٖب٤ البىٟسج/

ت وألا  \2017آهُتالىىع/ ت( /هبراؽ الخٍغ ال  \الُبٗت الشاهُت، 2018الُبٗت ألاولى و2017باء )ملخمت قٍٗغ

ًُ خبي /2021دجي الؿىابل /لً جى \،2018خُاة بضوه٪/  2021، ؤٖل

ت /٢ههُت )لً ًمىث الُاؾمحن( -  2021مجمٖى

 ب٣لبي الهٛحرممج-
ً
٣ا ت ٢ههُت لألَٟا٫ )ٞع  (ٖى

ت م٣االث وؾّحر /)-  2021ؤ٩ٞاع في صَالحز الظا٦غة(مجمٖى

ً اقتر٦ذ في مؿاب٣ت صاع بوؿان لليكغ في مهغ وؤخغػث املغ٦ؼ الشاوي ٖلى مؿخىي الٗالم الٗغبي ٖ-

ب٣ى الخب/ ب٘ ًٖ ٢هت ر٦ذ في مؿاب٣ت ال٨ُان ألاصبي الٗاملُت وؤخغػث املغ٦ؼ الغاتاقو \٢2017هت ٍو

 201خالوة ألاًمان/
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 ٌ ؾُفآاقدُاق دمحم الياجبت:  -145

 ؿعىصًتال

ت بسبرة  هاقُت احخماُٖت مهخمت بالترار و  \٢انت و قاٖغة و ٧اجبت خغة \ٖام ٧١مٗلمت لٛت اهجلحًز

 . ًٖىة في مىخضي الىىعؽ الش٣افي الضولي. مضًغ مىخضي مىاَب واٖضة ألاصبي ماؾـ و. ألاصب

ىُت  . قاع٦ذ في الٗضًض مً املىخضًاث ألاصبُت و امللخ٣ُاث الش٣اُٞت و الٟٗالُاث الَى

  :نضع لها هخاب

 ٧١٠٢، ؽ  1ؤهثى الحٗٝغ املؿخدُل،ٍ -1

2- ٍ،
ً
 .، قٗغ ،ال٠ُُ٣ ٧١٠٦، ؽ  1وجغ٢و الخغٝو ٖك٣ا

ت في ألاصب والش٣اٞتلضحها  ت مً ال٨خب املخَُى  .مجمٖى
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 العبُضي خُضع عاقىع اللام: الياجب و  -146

 العغاق

اقىع   ىؽ/ حامٗت بٛضاص \٧اجب و٢ام وصخٟي \1964مىالُض بٛضاص/  \لاؾم الٟجي :خُضٖع ٧لُت ب٩الىٍع

ًٖى/لاجداص .1987ُه( صبلىم مٗهض ج٨ىىلىحُا بٛضاص)َىضؾت َباٖ -الٟىىن الجمُلت)جهمُم َباعي ( 

امل/ه٣ابت الصخُٟحن\الٗام ألاصباء وال٨خاب في الٗغا١  ً  \الٗغا٢ُحن ًٖٖى ًٖى حمُٗت املهىٍع

 الٗغا٢ُحن بٛضاص /املغ٦ؼ الٗام

ت -  .خهل ٖلى وؾام و٦خاب ق٨غ مً خماًت الخ٣ى١ ال٨ٍٟغ

ت ٢ههُتخملذ ٖىىان )بىح ماحل( صمك٤ 2011نضعث له ٖام  -  مجمٖى

اْي َمغاث(( ٦غبالء امل٣ضؾت نضعث له م - ََ ت ٢ههُت ))َػ   2014جمٖى

ٍ  مً املاء( الٗغا١ - ت ٢ههُت بٗىىان) وحى  ..2021نضعث مجمٖى

ت ال جىُٟئ( ٦غبالء امل٣ضؾت  - ت ٢ههُت بٗىىان) قمٕى خىػٍو  2021نضعث مجمٖى

ت بٗىىان) ٖك٣ُاث( ًٖ صاع الىاعر  -  جدذ الُب٘ خالُا ههىم هثًر

 .ٟؿاص إلاصاعي واملالي )الغقىة ؤهمىطحا(...٦مكغٕو جسغج في ٧لُت الٟىىن الجمُلتنضع له بدث في ال -

ت - اث في ال٣هت ال٣هحرة والغواًت وبدىر مخىٖى  .جدذ الُض مسَُى

ت الىهىم الٟاثؼ ملهغحان جغاجُل سجاصًت يمً  - ٞىػ ٢هت ٢هحرة بٗىىان )نىُث ْل( يمً مجمٖى

ت  .الجىاثؼ الخ٣ضًٍغ

 .2018ىان )همغة الٟسخت( بالجاثؼة الشاهُت في مهغحان جغاجُل سجاصًت لٗاص ٞىػ ٢هت ٢هحرة بٗى-

 .بدىر في خُاة ؾحرة ؤَل البِذ جدذ ٖلحهم الؿالم الخى٣ُب والبدث -

 

 

https://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/09/حيدر-عاشور.jpg
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 علي الكُاٌالكاعغ:  -147

 العغاق

ت   جىلض :  ب٩الىٍعىؽ بٖالم –الخدهُل الضعاسخي : صبلىم ٞجي  \1974الىانٍغ

المي في ٢  .مٗض بغامج –ُمسغج  –مغاؾل  –م٣ضم بغهامج  –ىاة الُٟداءالٗمل إلٖا

ت الهاصعة :*  الىخب الكعٍغ

ا .ؤوعو٥ ًاؾلُل الخٗب-  ت  بإعب٘ َبٗاث مجها َبٗت  ؾىٍع   .باللٛت إلاه٩لحًز

ظالن-
ُ
 ألاعصن .٧اًَ الخ

 ؾُضة الٗىبر ٢ُض الُب٘-

ُت امل٣ضؽ الىخب كُض ؤلاهجاػ :*
َ
 ٦خاب الكغو٦

ت وؤمحن الكاون الش٣اُٞت الهٟاث : ًٖى إلا جداص الٗام لألصباء وال٨خاب في الٗغا١ ،ًٖى الهُئت إلاصاٍع

في بجداص ؤصباء و٦خاب طي ٢اع لضوعة الؿاب٣تعثِـ اجداص ألاصباء وال٨خاب في طي ٢اع للضوعة الخالُتًٖى 

 . ٖامل في ه٣ابت الصخُٟحن الٗغا٢ُحن ، ًٖى ه٣ابت الٟىاهحن الٗغا٢ُحن

الم.. جىاو٫ صوواًىه ٖضًض مً الى٣اص   في مجا٫ الكٗغ   لٗضًض مً الجىاثؼا -1الجىاثؼ :  والؿِىما وإلٖا

 .مجهم الىا٢ض نباح مدؿً ٧اْم بصخُٟت الهباح الٗغا٢ُت

  

 

 

 

 

 



   دليل آفاق حرة لألدباء والكتاب العرب      2222اإلصدار اخلامس

208 
 

 

 الياجبت: صًىا عبضهللا بى زمؿين -148

ً  البدٍغ

بلىم بصاعة ؤٖما٫ مً ص \1971ٞبراًغ  8مىالُض  \٧اجبت مً ممل٨ت البدغبً \صًىا ٖبضهللا بىزمؿحن

ً –قهاصة في الخٗلُم إلاصاعي املؿخمغ  .ؤ٧اصًمُت الخلُج ًى في ملخ٣ى ال٣هت  .حامٗت البدٍغ ٧اجبت ٖو

 صبلىم بصاعة ؤٖما٫ \بإؾغة ألاصباء وال٨خاب

 *ئنضاعاتها:

ى ٦خاب قظعاث مً الخُاة  2018-  زىاَغ –َو

ت ٢ههُت ) الخظاء املخملي (  - مبر –مجمٖى  2020هٞى

ت في ؤؾغة ألاصباء وال٨خاب، ,مت بالكإن ألاصبي وإلابضاعيمهخ* خًغث هضواث ووعف ٖمل وخل٣اث قٍٗغ

 .مغ٦ؼ حضخٟو الش٣افي ومغ٦ؼ ٧اهى الش٣افي

ٞاػث ٢هتي ) الؿىاص ال ًل٤ُ ( باملغ٦ؼ الخامـ في مؿاب٣ت ال٣هت ال٣هحرة في مىخضي مىاعاث ألاصب *

 2020وإلابضإ في ؾبخمبر

* ٤  2021باملغ٦ؼ الخامـ في مؿاب٣ت ال٣هت ال٣هحرة في ًىم ال٣هت الٗالمي في ٞبراًغ ٞاػث ٢هتي البًر
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 الكاعغة والدكىُلُت: منى أخمض خمضان -149

ا  ؾىٍع

ٞىاهت حك٨ُلُت  \حٗمل في وػاعة التربُت ...مٗلمت \بحاػة في التربُت \مجى ؤخمض خمضان: الٟىاهت الدك٨ُلُت

ا \وقاٖغة  البلض :ؾىٍع

 : انضع له*

 قعغ

 2002َٟل ٚجى له الخمام_1

 2015حٗك٤ُ ؤؾئلت _2

 2017جغاجُل مً حمان _3

ضًت ذغحمج ا بلى اللٛت الؿٍى  بٌٗ ؤقٗاَع

حن ت مً الكٗغاء الؿىعٍع  يمً مجمٖى

 خانلت ٖلى صٕع بجداص ال٨خاب الٗغب ٕٞغ صمك٤

 2015مهغحان الكباب 

 2015 ؤ٢امذ ؤو٫ مٗغى لها في املغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي بضمك٤ ٖام

 جم ا٢خىاء ٖضص مً لىخاتها
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اعو  -150  الغوائي: ممضوح أبَّ

 الؿىصان

 

 

 .ممضوح ؤّباعو ٧اجب عواجي ؾىصاوي م٣ُم بضولت ٢ُغ

 :نضع له*

 ؾغصًت نٛغي  -ِبّخاْث خاعؾت  -

حن الًاجٗت -قازُخى  -  .بىابت بَى

٤: عواًت  - جي الش٣افيًٖ مغ٦ؼ ٖب ٧١٧١خاػث ٖلى حاثؼث الُُب نالر -الىاجي الٍٛغ م محٚر  .ض ال٨ٍغ

 .باإلياٞت لٗضص مً امل٣االث في الى٣ض ألاصبي والش٣افي بالصخ٠ الؿىصاهُت

 :له جدذ الُب٘

ت ٢ههُت -جدًحر ؤعواح  -  .مجمٖى

ت -  ازتزا٫ مخٗضص: ههىم قٍٗغ

 .عؤؽ الكُُان عواًت -
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 الكاعغ: ؾىان نفاء الخُُب الهُتي -151

 العغاق

 .م ٠٦٩٧الىالصة : َُذ  -قاٖغ ًىٓم الكٗغ الٗمىصي الٟهُذ - هُتيؾىان نٟاء الخُُب ال -

لى للٖالم الٟلؿُُجي: قهاصاجه - ت  - ص٦خىعاة في ألاصب الٗغبي بضعحت إلامخُاػ _ املجلـ ألٖا ص٦خىعاة ٞسٍغ

 -ت مىذ صعحت ألاؾخاطً - . IOPSH املىٓمت الضولُت / IEP في ٞلؿٟت الؿالم _ املٗهض الٗالي لخٗلُم الؿالم

ِؿىع   . ونٟت ًٖى صاثم في حامٗت املش٣ٟحن وألاصباء الٗغب -بغٞو

 جداص الضولي للصخاٞت الٗغبُتًٖى اللجىت لاصبُت في لا - ٕٞغ لاهباع -مضًغ حمُٗت املش٣ٟحن الٗغا٢ُحن -

 .مهغ

  :الىخاج ألاصبي*

 و٫ نضي الخُُب _الجؼء ألا  -ان مُبٕى صًى   -٠

 مسٍُى -الشاوي صًىان نضي الخُُب / الجؼء  -2

ت. ب - ً املخَُى  صًىان هٟداث الهبا -ياٞت الى الضواٍو

 زىاهُاث الخُُببوصًىان 

 (.و٦خاب قٗغاء َُذ في املاضخي والخايغ و٦خاب قٗغاء مضخىا الغؾى٫)ملسو هيلع هللا ىلص

ًببٌٗ ٢هاثضٍ قتر٥ ا  مكتر٦ت: م٘ قٗغاء في صواٍو

 . مكتر٥ -صًىان ؤمجاص ًا ٖغب ؤمجاص _مهغ \مكتر٥ –بٛضاص -الجؼء الشاوي  -صًىان الٗغب ال٨بحر 

صًىان ٞى١ ؤ٦خاٞىا جىام  \.مكتر٥ -صًىان وحٍى مً املغاًا _الشالث \ صًىان الٗغب/ مهغ _ مكتر٥

 .صًىان الجىاثً املٗل٣ت _ مكتر٥ \صًىان الٗٝؼ ٖلى ؤوجاع الخغٝو _ مكتر٥ \.الٗهاٞحر _ مكتر٥

اع في بٛضاص _ مكتر٥  .صًىان مٗانغون مً ألاهباع _ مكتر٥ \.صًىان قهٍغ
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 الكاعغ. عباؽ مدمىص عامغ -152

 مهغ

 .ًٖى إلاجداص الٗام لألصباء وال٨خاب الٗغب . ًٖى ه٣ابت بجداص ٦خاب مهغ. .قاٖغ واصًب مً مهغ

٣ى  .مؿدكاع ز٣افي ..ًٖى املجلـ املغ٦ؼي إلجداص املش٣ٟحن الٗغب ُت باملجلـ الٗغبي ألاٍٞغ ت قٞغ ًٍٖى

خانل ٖلى حاثؼة ٞاعؽ  . ؾٟحر الًٟ والؿالم الٗالمي .ي للٗال٢اث الضبلىماؾُت وخ٣ى١ إلاوؿانالضول

  .م املخدضةملؿالم الضولي املسجل في مىٓمت ألا الًٟ والكٗغ الٗغبي مً ملخ٣ي الًٟ والكٗغ وا

 ئنضاعاجه:*

لىاع والؿيبلت " ا" \  1989ٚغوب الٓهحرة " صًىان قٗغ ٖام  \1979قمـ ألامل " صًىان قٗغ ٖام -

 . 2004صًىان قٗغ ٖام 

ؾب٤ وكٍغ ٖلى  ٧١١٢" الٗلم الٗغوضخى ملىؾ٣ُى الكٗغ " صعاؾت ًٖ ؤوػان الكٗغ الٗغبى ٖام ٦خاب: - 

 هجغي  1405 -مُالصًت  1985خل٣اث في مجلت "املجلت الٗغبُت" الؿٗىصًت ٖام 

ت ٖام -   . 2008اجهٌ ًابًؼو.. " مؿغخُت قٍٗغ

 . 2013ن قٗغ ٖام ؤمكحر " صًىا”  - 

 له كُض اليكغ : * 

 " هاع في الغماص " صًىان قٗغ . -

 • . " الىاع وألاوعا١ الخًغاء " صًىان قٗغ -

ً واملهجغ " صعاؾت -   " • . ٦خاب " ؤبى قاصي بحن الَى

 .مً هىابٜ الكٗغ الٗغبى " صعاؾاث٦خاب "- 
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 عائٌ مؿخىع الشبُتيالكاعغ:  -153

 الؿعىصًت

 

 ًٖى حماٖت ٞغ٢ض إلابضاُٖت ، /لىاصي الُاث٠ ألاصبي ًٖى في الجمُٗت الٗمىمُت \لُاث٠مً قٗغاء ا

قاع٦ذ في الٗضًض مً املهغحاهاث واملىاؾباث املخلُت ولي الٗضًض مً ال٣هاثض في الصخ٠ واملجالث 

 وال٨خب التي تهخم بجم٘ الكٗغ وفي مىا٢٘ الخىانل لاحخماعي

ذ بةل٣اء ٢هُضة الخب ال٨بحر ؤ  مام زاصم الخغمحن املل٪ ٖبض هللا عخمه هللا بالُاث٠حكٞغ

ذ بةل٣اء ٢هُضة بمىاؾبت اٞخخاح مبجى إلاصاعة الٗامت لل٨هغباء بجضة ؤمام ناخب الؿمى املل٩ي  حكٞغ

ؼ عخمه هللا  ألامحر ماحض بً ٖبض الٍٗؼ

ذ بةل٣اء ٢هُضة : في خًغة ألامحر ؤمام ناخب الؿمى املل٩ي ألامحر زالض الُٟهل ب  الُاث٠حكٞغ

ت وهي* ً قعٍغ   :نضع لي أعبعت صواٍو

 ٖٝؼ ال٣ىافي -٠

 خؿىاء  جدخجب -٧

 هجاثب ألابجضًت -١

 مىاعص الكىاعص -٤

ت باهخٓاع إلا  ت قٍٗغ  نضاعولضي مجمٖى
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 دمحم عىٍض دمحم الؿاًغ لباخث والىاكض: ص.ا -154

 العغاق

اعي الخؿ : لاؾم ض بً دمحم الؿاًغ الُغبىلي الٞغ  . ُجي الهاقميدمحم بً ٍٖى

ىؽ في اللٛت الٗغبُت وآصابها، ٧لُت التربُت  : الكهاصاث ماحؿخحر في اللٛت . 1997حامٗت لاهباع ،  –ب٩الىٍع

 -ص٦خىعاٍ في اللٛت الٗغبُت وآصابها ، ٧لُت لاصاب .1999حامٗت لاهباع ،  –الٗغبُت وآصابها، ٧لُت التربُت 

ت ،   .2004الجامٗت املؿدىهٍغ

 . 2015ؤؾخاط ، .2009ؤؾخاط مؿاٖض، . 2005مضعؽ ،  : مُتلال٣اب الٗل

 . ألاصب ألاهضلسخي : الخسهو الض٤ُ٢. ألاصب الٗغبي : الخسهو الٗام

ُت التربُت ألاؾاؾُت في عثِـ ٢ؿم اللٛت الٗغبُت في ٧ل: حؿىم مىانب ٖضة في خُاجه الىُُْٟت ، ومجها 

الم في . هباعربُت ألاؾاؾُت في حامٗت ألا ُت التم٣غع ٢ؿم اللٛت الٗغبُت في ٧ل.هباعحامٗت ألا  مضًغ قٗبت ألٖا

 . ؤمحن مجلـ ال٩لُت في ٧لُت التربُت ألاؾاؾُت في حامٗت لاهباع.هباعُت التربُت ألاؾاؾُت في حامٗت ألا ٧ل

ؤ٦ثر مً ماثتي م٣الت في الى٣ض وألاصب والؿحر والخد٤ُ٣ وه٣ض الخد٤ُ٣  : امل٣االث :هخاحه امليكىع *

 صازل الٗغا١ وزاعحه : البدىر. ٨خبومغاحٗاث ال
ً
 ميكىعا

ً
 ٖلمُا

ً
ؤ٦ثر مً  : ال٨خب.ؤ٦ثر مً ؾبٗحن بدشا

ان، وبحروث مَّ ت في ال٣اَغة، وصمك٤ ، ٖو  ، مُبٖى
ً
ً ٦خابا  . ٖكٍغ

  :مً آزاعه اإلاُبىعت *

ُت ٞىُت  _1 مى الخُُلي ، قاٖغ ٖهغ املغابُحن ، صعاؾت مىيٖى ،  2ٍ . 2005،  1ال٣اَغة ، ٍ،ألٖا

2010 . 

 . 2005،  1ال٣اَغة ، ٍ -امل٩ان في الكٗغ ألاهضلسخي مً ٖهغ املغابُحن ختى جهاًت الخ٨م الٗغبي -2

 . 2018،  3ّٖمان ، ٍ. 2012،  2بابل ، ٍ

 . 2013،  1بدىر ه٣ضًت في قٗغ ألاهضلؿُحن ،ّٖمان ، ٍ -3

https://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/10/محمد-عويدالساير.jpg
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ت بدىر  2014،  1ّٖمان ، 1ٍؤهضلؿُاث ، في جد٤ُ٣ الىو الكٗغي ألاهضلسخي وه٣ضٍ ، ج  _4 ، مجمٖى

 : ومٗها ٦خابه

 . 2013،  1ؤبى ب٨غ بً املغابِ املال٣ي ، خُاجه وقٍٗغ وعؾاثله ، حم٘ وجد٤ُ٣ وصعاؾت ، صمك٤ ، ٍ-

ت بدىر  2019،  1، ّٖمان ، 2ٍؤهضلؿُاث ، في جد٤ُ٣ الىو الكٗغي ألاهضلسخي وه٣ضٍ ، ج -5 ، مجمٖى

 ً كغث في ؾلؿلت صواٍو
ُ
ُه ٦خبه التي ؾب٤ وؤن و  : نٛحرة ، وهيٞو

ً نٛحرة )- ،  1( ، 6ٍقٗغ الخلىاوي ال٣حرواوي ألاهضلسخي ، حم٘ وجد٤ُ٣ وصعاؾتصمك٤ ، ؾلؿلت صواٍو

2017 . 

ً نٛحرة )-  . 2017،  1( ، 7ٍقٗغ ؤبً ٢اضخي ِمُلت ، حم٘ وجد٤ُ٣ وصعاؾت ، صمك٤ ، ؾلؿلت صواٍو

ً نٛحرة البلىي املال٣ي ، خُاجه ٦خابه )ؤل٠ باء(، قٍٗغ ، حم٘ وجد٤ُ٣ و - صعاؾت،صمك٤ ، ؾلؿلت صواٍو

(8ٍ ، )1 ،2017 . 

غاُٞا في الكٗغ ألاهضلسخي،ّٖمان ، ٍ -6  .  2013،  1ػمغصة ألاهضلـ ، صعاؾاث وببلٚى

عُضث بعٌ أبدار هظا الىخاب في هخابي*
 
 :أ

لُه ابً َظًل خُاجه وما جب٣ى مً قٍٗغ ،بحروث ، ٍ-  . 2014،  1ؤبدار وصعاؾاث في الكٗغ ألاهضلسخي ٍو

ُه ٦خابي  : ٞو

 .2013،  1بحروث ، ٍ،ؤٖالم مال٣ت ؤم ؤصباء مال٣ت ، وملاطا؟ وجد٤ُ٣ آزاع ابً ٖؿ٨غ املال٣ي ألاصبُت-

ُٖضث بٌٗ  2013،  1ّٖمان ، ٍ،صعاؾاث ه٣ضًت جد٣ُ٣ُت في الكٗغ الٗغبي والكٗغ ألاهضلسخي -7
ُ
. ؤ

 : ؤبدار َظا ال٨خاب في ٦خابي

لُه ابً َظًل خُاجه وما جب٣ى مً قٍٗغ ،ؤبدار وصعاؾاث في الكٗغ ألاهضلسخي -  . 2014،  1حروث ، ٍبٍو

ؤصب ؤبً ٖانم الٛغهاَي ، حم٘ وجد٤ُ٣ ونىٗت وصعاؾت ، باملكاع٦ت م٘ ؤ.ص. دمحم ٖبُض  -8

ً نٛحرة )،الؿبهاوي  . 2012،  1( ، 4ٍصمك٤ ، ؾلؿلت صواٍو

باملكاع٦ت م٘ ؤ.ص. مدمىص  ما جب٣ى مً ؤصب الٗمُان في ألاهضلـ ، حم٘ وجد٤ُ٣ ونىٗت وصعاؾت، _9

 . 2013،  1بحروث ، ٍ،قا٦غ ؾاحذ

ت والش٣اُٞت -10  . 2013،  1ّٖمان ، ٍ (م٣االث في الى٣ض املٗانغ ) ألاصبُت ولاحخماُٖت وال٨ٍٟغ

 . 2013،  1م٣االث في ألاصب والكٗغ والؿحر ،ّٖمان ، ٍ -11

 . 2015،  1ّٖمان ، ٍ ، ...ؤنىاث بال نضي ، م٣االث -12
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ً ألاهضلؿُت -13 لُه ٞىاث الضواٍو . في ألانل َما  2013،  1بحروث ، ٍ،قٗغاء ؤهضلؿُىن ميؿُىن ٍو

كغا مً ٢بل في
ُ
 :٦خابان وو

ت ألاهضلؿُت، نىٗت وجد٤ُ٣ وحٗل٤ُ- اث الكٍٗغ ً واملجمٖى صمك٤ ،  ،املؿخضع٥ ٖلى نّىإ الضواٍو

ٍ1 ،2012. 

ج وصعاؾت-  . 2012،  1صمك٤ ، ٍ،زالزت قٗغاء ؤهضلؿُىن ، نىٗت وجىز٤ُ وجسٍغ

جي ألاهضلسخي ، حم٘ وجد٤ُ٣ وصعاؾت ، باملكاع٦ت م٘ ؤ.ص. مدمىص قا٦غ  -14 قٗغ ؤبً ناعة الكىتًر

 .م2020 –ٌ 1441،  2بحروث ، ٍ . 2017،  1ّٖمان ، ٍ ،ؾاحذ

 . 2016،  1، ٍّٖمان ،بم٩اهاث الىو الكٗغي ، صعاؾاث وخىاعاث في ؤصب هاصع َضي ٢ىاؾمت -15

غجي، صعاؾت وحم٘ؤبىاب مض -16 ،  1ّٖمان ، ٍ ،ًىت الترار ، م٣االث لاؾخاط الض٦خىع دمحم خؿحن لٖا

2014 . 

ٌ(، حمٗها وخ٣٣ها ونىٗها 635صًىان ؤقٗاع ؤبي املخاؾً الكّىاء الخؿُجي ال٩ىفي الخلبي )ث  -17

 .2021 –ٌ 1442،  2ّٖمان ، ٍ. 2018،  1وصعؾها ، صمك٤ ، ٍ

، حم٘ وجد٤ُ٣ ونىٗت وصعاؾت ،  475لجغحاوي ) ث بٗض الكُش ألامام ؤبى ٖامغ ا -18 ٌ (، خُاجه وقٍٗغ

 .2019-ٌ 1440،  1( صمك٤ ، 3ٍؾلؿلت قٗغاء ٖباؾُحن )

ٌ(، خُاجه وقٍٗغ ، حم٘ وجد٤ُ٣ ونىٗت وصعاؾت، ؾلؿلت قٗغاء 5ؤبى ٖلي املى٣ُي البهغي )ث ١ -19

 .2019-ٌ 1440،  1( صمك٤ ، 4ٍٖباؾُحن )

ٌ (، خُاجه وقٍٗغ وهثٍر ، حم٘  465الخؿً دمحم بً ٖبُض هللا الخؿُجي البلذي ) ث قٝغ الؿاصة ؤبى  -20

 .2019-ٌ 1441، 1( صمك٤ ، ٍ 5  وجد٤ُ٣ ونىٗت وصعاؾت، ؾلؿلت قٗغاء ٖباؾُحن )

ت... م٣االث في ه٣ض الخإل٠ُ والخد٤ُ٣ والكٗغ والؿغص ،ّٖمان ، ٍ -21 اع الجبا٫ البًر  –ٌ 1440،  1ؤَػ

2020. 

ي )ثؤب -22  
ّ
ٌ(، خُاجه وقٍٗغ ، صعاؾت حم٘ 670ى الخؿً ٖلي بً ٖشمان ، ؤمحن الضولت الؿلُماوي إلاعبل

 .2020 –ٌ 1441،  1ّٖمان ، ٍ ،وجد٤ُ٣ وجىز٤ُ ، باملكاع٦ت م٘ ؤ.م. ص. دمحم هىعي ٖباؽ

،ّٖمان ، ٍ -23
ً
 وخضًشا

ً
 .2020 –ٌ 1440،  1ألاصب وما ُٞه ... صعاؾاث وؤبدار في ألاصب الٗغبي ٢ضًما

 ... صعاؾاث ه٣ضًت في املىجؼ الكٗغي للكاٖغ الٗغاقي املٗانغ  -24
ً
ّٖمان،  ،" قال٫ ٖىىػ  املاُء ًب٩ي وا٢ٟا

ٍ1  ،1442 ٌ– 2021. 
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 ،ّٖمان ، ٍ -25
ً
 وخضًشا

ً
،  1ٚغبت ألاصب ) الكٗغ والغواًت ( ، صعاؾاث وؤبدار في ألاصب الٗغبي ٢ضًما

1442 ٌ– 2021. 

خباث -26 ت الؿغص ٖو  في   الٗىىان ... صعاؾاث ه٣ضًت في ال٣هت ال٣هحرة قٍٗغ
ً
وال٣هت ال٣هحرة حضا

 .2021 –ٌ 1442،  2ّٖمان ، ٍ ،الٗغا١

الكٗغ في ِقلب في ألاهضلـ ، حم٘ وجد٤ُ٣ ونىٗت وصعاؾت، باملكاع٦ت م٘ ؤ. ص. مدمىص قا٦غ  -27

 .2022 –ٌ 1443،  1ؾاحذ،ّٖمان ، ٍ

ٌ 1443،  1ُل مغاص الخغبي( ، بٖضاص وج٣ضًم وصعاؾت ،ّٖمان ، ٍجغاجُل ٖلى الًٟاٝ )صًىان دمحم زل -28

– 2022. 

 .2022 –ٌ 1443،  1ّٖمان ، ٍ (هىاٞظ الىو ألاصبي ) ٢غاءاث ه٣ضًت في ههىم مٗانغة -29

اع الىىاٖحر ... م٣االث ألاؾخاط َال٫ ؾالم الخضًث في الى٣ض وألاصب والؿغص واملؿغح ، ٢ُض  -30 ؤَػ

 . لاهجاػ

ٌ ( ، صعاؾت وجد٤ُ٣ ، باملكاع٦ت 600ؾالم ِٖسخى بً مدّٟى الُغقي )ث ن جاج الضًً مجض إلا صًىا -31

  . ٢ُض لاهجاػ م٘ ؤ. ص. دمحم خؿحن املهضاوي 
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ترحم والىاكض:  -155
 
 عبض اللاصع عبض اللياإلا

ا  ؾىٍع

 

ا حامٗت ؤه٣غة، زم اهدؿب بلى صعؽ اللٛت التر٦ُت في .صعؽ حٗلُمه ألاو٫ في بصلب.1957اصلب  -مىالُض ؾىٍع

خهل ٖلى صعحت املاحؿخحر بالغؾىم .ؾُىبى٫ بلجمُلت )حامٗت املٗماع ؾىان( في ؤ٧اصًمُت الٟىىن ا

خهل ٖلى صعحت املاحؿخحر بخضَعـ اللٛت الٗغبُت مً .املخدغ٦ت مً حامٗت املٗماع ؾىان باؾُىبى٫ 

 .حامٗت ٚاػي في ؤه٣غة

ت ه٣ضًت لبرهامج املجلت الش٣اُٞت ٦خب الى٣ض الدك٨ُلي في الٗضًض مً الص خ٠ الٗغبُت، و٦خب ػاٍو

ىن الؿىعي بحن ٖامي  . وحم٘ بٌٗ امل٣االث الدك٨ُلُت التي ٦خبها 2008 - 2004ألاؾبىعي في الخلٍٟؼ

ت ؾازغة لٗضص مً الصخ٠ واملجالث. "2000ٖام  -للصخ٠ في ٦خاب: "ٞغقاة   .٦خب ػاٍو

 .الٗغبُت التر٦ُت٨ًخب م٣االث في الكإن التر٧ي والٗال٢اث 

جغحم ٖكغاث  .جغحم مئاث امل٣االث وال٣هاثض وال٣هو مً التر٦ُت ووكغث في الصخ٠ الٗغبُت

ضص مً  .املؿلؿالث وألاٞالم التر٦ُت ت وعثاؾت الخ٩ىمت ٖو ت وجخابُٗت لغثاؾت الجمهىٍع جغحم جغحمت ٞىٍع

  .املاجمغاث

 للىباع هي*
ً
 :جغحم عً اللغت الترهُت ازىين وؾخين هخابا

ؼ وؿحن: "ػوب٪ ٤ الىخُض \ؾغهامت\"ٍٖؼ جغي لي لم" زلضون َاهغ:  \في بخضي الضو٫  \الخماع املُذ \الٍُغ

ان بامى١: "حىصث  \ملخمت ٖلي ال٨كاوي \"الشاهُت ٖكغة بال ص٣ُ٢ت ؤٖمل ٖملي مٛمٌ الُٗىحن" ؤوَع

 \زلج \اؾمي ؤخمغ  \ال٨خاب ألاؾىص \البِذ الهامذ \الخُاة الجضًضة \ال٣لٗت البًُاء \بُ٪ وؤبىاٍئ

ى: "جخل \مخد٠ البراءة \اؾُىبى٫   البُل ال٣ىمي مهإع الشحران مدمىص \"ٚغابت في ٣ٖلي" مٟٓغ بٚػ

مى، \الٟخىة الدكٛغحىي  \"مسخاعاث ٢ههُت )ممغ للمكاة(" ٌكاع ٦ما٫: "نُٟدت –  ْهىع ابً ألٖا

 \"٣ٞحر با٣ًىعث: "اهخ٣ام ألاٞاعي \الىلض ألاؾمغ \ألاًل

https://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG-20211021-WA0012.jpg
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ت مً املالٟحن: "مسخاعاث مً ال٣هت التر٦ُت املٗانغة نباح الضًً ؤ ٢ها٫: "قٗىع املل٪ بالبرص" مجمٖى

ان  - مسخاعاث مً ال٣هت الؿازغة التر٦ُت". آًٟحر َىهدل: ؾتزوع٦م ؤمي بن لم ٨ًً ٖىض٦م ماو٘. ؤوَع

ما٫ ا ان ولي: "ألٖا ل٩املت". ؾغ٢ان ٦ما٫: "ال٨ىت"، "مٟدل املٟدكحن"، "حمُلت" مغاص جىهجا٫: "بهاها". ؤوَع

ؤوػ بىعون: "م٣هى الباب الٗالي"، "بِذ زُا٫ بؾالمبى٫". بق٤ ؾى٢ان: "ؤؾاَحر ألاؾخاهت". ؤل٠ُ ق٤ٟ: 

٢هغ ال٣مل. زلُل ببغاَُم ؤوػحان: "ٖغوؽ بال َغخت لل٣هغ الجمهىعي". ؤخمض خمضي َاهبىاع: 

ٍا باًًاع: "الٗباعة امل٣ٟىصة". "ماؾؿت يبِ الؿاٖت"، "َمإهِىت". لُُٟت ج٨حن: "ال مىث في الٛابت". ؤو 

لى: "الؿلُان"،  ا٧ي ؤٚو لى: "ُخّغم". بًجت جمل ٢ىعان: "ؤنىاث املىػ". ؤو٢اي جٍغ صمذ آلًُ ًل٨لي ؤٚو

اًلي: "ال٣غن 1453 –"ؾلُمان زان"، "الخهاع  ٘". بلبر ؤوَع ". حى٨حز حكاهضاع: "٢ُاع الغاٞضًً الؿَغ

ت"، "الٗشماهُىن في  ى٫ في إلامبراَىٍع سىا". ألَا اث"، "هدً وجاٍع زالر ٢اعاث"، "الٗشماهُت آزغ إلامبراَىٍع

ىعلى ب٫ :"ؾلُان خ٨م الٗالم"، اؾ٨ىضع باال:  ش الٗشماهُحن املخغم". َلخت ؤٚو مهُٟى ؤعمٛان: "جاٍع

الماث الؿاٖت. وؾِبل ؤع  ضون بمجً: ٞخذ بؾُىبى٫ ٖو "٢ُغة مإجم/ الؼهب٣ت البىٟسجُت املؿىصة"، ٍٞغ

 ...اءؤنالن: بدغ وصخغ 

 :وؾبعت هخب لألَفاٌ هي*

م الهؼلُت )زمؿت ٦خب(. ٞىعا٫  ؾُٗضة هىع ص٨ًمان: الخماع الغخالت. وقبىم ٚىلغ ٢غاحان: مٛامغاث ٍع

 ..٢اًا: عؾىلي املباع٥
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 تغقعلي دمحم خامض الخ صًب:ألا  -156

 ألاعصن

 

 ؾىت١١الٗمغ؛ 

 ؾىانؤاملهىت؛ َبِب 

 ٧اجب ٢هت ٢هحرة *

ت  _  .٧١٧٠ ألاعصن٢ههُت )ؾُٟىت بغو٦غؾذ( مجمٖى

 .خانل ٖلي حىاثؼ في مؿاب٣اث ٖغبُت لل٣هت ال٣هحرة _

 .مد٨م في مؿاب٣اث ٖغبُت لل٣هت ال٣هحرة _

٤ مؿغح ال٨غ٥ *  ماؾـ ومضًغ ٍٞغ

 .٧اجب مؿغحي _

 ًٖى في هاصي ٖمان لل٩ىمُضًا *

 .٧اجب في هاصي ٖمان لل٩ىمُضًا _
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 أًمً الؿِس ي الياجب والباخث: ص. -157

 مهغ

 ..املهىت: عثِـ ٢ؿم الخد٣ُ٣اث الصخُٟت لاؾخ٣هاثُت -لاؾم: ؤًمً الؿِسخى

الث الٗلمُت ش –لِؿاوـ آصاب  :املَا ش الخضًث بٗىىان: "ال٨ٟغ  -٢ؿم جاٍع خانل ٖلى املاحؿخحر الخاٍع

"ؤػمت ال٣ٟه الض٦خىعاة ٖلى عؾالخه بٗىىان   خانل ٖلى -.الضًجى لؿلُان ؾ٩ىجى" مً حامٗت ال٣اَغة

٣ُا  "ؤمام زهىنُت الىا٢٘ في ٚغب بٍٞغ

خهل ٖلى ٖضة حىاثؼ ٧إخؿً صخٟى اؾخ٣هاجى في الٗالم الٗغبي والخمحز الصخٟي مً ه٣ابت *

كغث بالَغام جدذ ٖىىان: "ألاَغام ًستر١ ؤو٧اع ال٣غانىت" ٖلى زالر 
ُ
ت ًٖ خل٣اث و الصخُٟحن املهٍغ

" جد٣ُ٣اث صخُٟت خى٫ جىُٓم ال٣اٖضة فى و " ألاَغا .2010خل٣اث بضاًت مً ًىلُى  م في ؤعى الخٝى

بالص املٛغب إلاؾالمى ؤزىاء بٖالهه بماعجحن بؾالمُخحن فى ؤػواص قما٫ مالى.... =ؾلؿلت جد٣ُ٣اث " ؤًً 

ب  .2016لُبُا ٖام  بلىالضواٖل  طَب الضواٖل"خى٫ تهٍغ

 :نضعث له الىخب آلاجُت*

 ."مالىاخاث .. إلاوؿان والخىمُت "وكغ زا=

 .2013لل٣ظافى، ي ٞبراًغ والىحه الؿغّ  17زىعة =

 .2014ًىما فى الهىما٫،  29= 

 .خ٩اًاث الصخغاء=

 ؾلؿلت بنضاعاث زانت" ="مً هىا٦كٍى الي جمب٨خى " *

 :هخب جدذ الُبع*

 .الخغاٞاث وألاؾاَحر الكٗبُت فى الصخغاء=

 .باب ال٣ُامت،=

٣ُاؤب املمال٪ لاؾالمُت في ٚغ =  ٍٞغ

 .الىخضة املؿخدُلت والخ٣ؿُم املخا٫لُبُا ...=

https://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2021/11/IMG-20211107-WA0008.jpg
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 همام ناصق عشمان عىى هللا :الكاعغ -158

 مهغ

 مٗلم لٛت ٖغبُت -مدٟٔ ٢غآن -قاٖغ -1997 11 26مىالُض  -مً مداٞٓت ٦ٟغ الكُش مغ٦ؼ ٢لحن

غ باملىهىعة -مض٤٢ لٛىي  خانل ٖلى صبلىم ٖام جغبىي  -خانل ٖلى لِؿاوـ لٛت ٖغبُت حامٗت ألاَػ

ت مً  -خانل ٖلى بحاػة في ٢غاءة خٟو ًٖ ٖانم -الكُشحامٗت ٦ٟغ  خانل ٖلى الض٦خىعاة الٟسٍغ

 .ه٣ابت الؿاصة ألاقغاٝ بالبهغة وحمُٗت ؤعابِؿ٪ للش٣اٞت والٟىىن 

 2019وقاع٥ في مٗغى ال٨خاب  2018نضع له صًىان مً ؤزغ ال٣هُض ٖام *

 2021وقاع٥ في مٗغى ال٨خاب  2020وصًىان ٖك٤ ٞى١ الخٍٗغ٠ ٖام *

كاع٥ صًىاهه الشالث في مٗغى ال٣اَغة الضولي لل٨خاب *  2022َو

ت والٗغبُت* ً املجمٗت ووكغث ٢هاثضٍ بٗضص مً املجالث والصخ٠ املهٍغ  قاع٥ في ٖضص مً الضواٍو

غ * اًت ًُٞلت إلامام ألا٦بر قُش ألاَػ غ الٗاملُت جدذ ٖع خانل ٖلى املغ٦ؼ الشاوي في مؿاب٣ت مئظهت ألاَػ

خانل  -خانل ٖلى املغ٦ؼ ألاو٫ في مؿاب٣ت املضح الىبىي مللخ٣ى الؿغص ألاصبي -ُُبالض٦خىع ؤخمض ال

اًت املىاَب ٤ ب٨غة ؤخلى لٖغ ت  -(ٖلى املغ٦ؼ ألاو٫ في مؿاب٣ت )ٍٞغ واملغ٦ؼ ألاو٫ في مؿاب٣ت )نالىن ٞىٍػ

ت الخىاخض واملغ٦ؼ ألاو٫ في)مؿاب٣ت الخىاصص و  -(قاَحن بالخٗاون م٘ اجداص ٦خاب مهغ ٕٞغ إلاؾ٨ىضٍع

غ وحه بدغي ( واملغ٦ؼ ألاو٫ في مؿاب٣ت مضًىت الكُش ػاًض  -الش٣اُٞت والٟىُتٖلى مؿخىي حامٗت ألاَػ

 بالجحزة
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 عيا حهمي ةمغو الكاعغة:  -159

 لبىان

ت وإلا٢خهاصًت -مضًىت نىع  -مً لبىان   خاثؼة ٖلى بحاػة في الٗلىم الؿُاؾُت وإلاصاٍع

ت الٗهبُت -والضبلىماؾُتوماحؿخحر في الٗال٢اث الضولُت   خانلت ٖلى صبلىم في البرمجت اللٍٛى

ب املضعبحن مً الض٦خىع ؤبغاَُم ال٣ٟي مً مهغ و٦ىضاToT خانلت ٖلى ت  -جضٍع ومضعبت جىمُت بكٍغ

غ الظاث  ؾىت20مٗلمت في الخٗلُم املنهي ال٦ثر مً  -مؿدكاعة لخ٣ى١ ألاوؿان في ٖضة حمُٗاث -وجٍُى

 صخُٟت وهاقُت بحخماُٖت وؾُاؾُت -لخغ٦ت ألاحخماُٖتومضعبت مهىُت في حمُٗت ا

 )و.. وحضجني*
ً
 وبُاصع الخىحن( جدذ الُب٘ (.قاعغة لضي صًىان نضع خضًشا

 . لي م٣االث وابدار ٖضة في املجا٫ الؿُاسخي وال٣اهىوي ٧اجبت ومدللت ؾُاؾُت

ا غبُت وآزَغ  -م املخدضة حى٠ُألام  في م٣غ ٧١٠٦في اًلى٫   قاع٦ذ في ماجمغاث ٖضًضة صولُت ٖو

ؿغا ٣ضث هضواث خى٫ )جم٨حن املغؤة الٗغبُت ب٢خهاصًا( لىخم٨ً مً الخىمُت  ؾَى ومىدذ ل٣ب ؾٟحرة   ٖو

 املغؤة الجىىبُت
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ؼ خؿً آٌ ػاًضالغوائي:  -160  عبضالعٍؼ

 الؿعىصًت
( في ًىلُى م، خانل ٖلى )حاثؼة إلابضا٧1979ٕاجب وعواجي ؾٗىصي، مً مىالُض مضًىت الضمام في ٖام 

ت في بحروث في صوعتها الـ2020 ُّ ، بغواًخه )ألامل ألابٌُ(، آ٫ ػاًض 18م، مً ماؾؿت هاجي وٗمان الٗامل

ىؽ مً حامٗت املل٪ ُٞهل، والضبلىم الٗالي مً حامٗت إلامام ٖبض الغخمً بً  ًدمل صعحت الب٩الىٍع

ت، ومال٠ قٛٝى  ُّ ت الخسُل ُّ س ى ًماعؽ مهىت الخٗلُم ُٞهل. عواجي مهخم بالّؿغصًاث الخاٍع بال٨خابت، َو

في املى٣ُت الكغ٢ُت باململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، له ال٨شحر مً ال٨خاباث ٖلى الصخ٠ واملجالث 

ت  .إلال٨تروهُت ومىا٢٘ إلاهترهذ وقب٩اث الخىانل لاحخماعي املخىٖى

 : نضع له

 عواًت البرصة /٠

 عواًت ٦غاثم الُُب /٧

 عواًت عاثدت الٗىضلُب /١

 عواًت قظا الخبِب /٤

 ٦خاب ؤ٧ىاب ال٣غاءة /١

 عواًت جظا٦غ ألاخالم /٩
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 عضهان الضعبي :الكاعغ -161

ا  ؾىٍع

 

ىن الٗغبي  ملاصة اللٛت الٗغبُت في مداٞٓت خلب ٖمل مضعؾا ومىحها ازخهانُا اؾخًاٞه الخلٍٟؼ

غ الش٣اٞت ألاؾخاط ؤخمض ألاخمض  مغاث الؿىعي في خلب وصمك٤ ٖضة  2019 في٦غمه وٍػ

 :نضع له*

 صًىان..الكمـ جخجل مً حىحن -

غاب -  ٦خاب املبؿِ في إلٖا

 ٦خاب املبؿِ في ٢ىاٖض اللٛت والهٝغ والبالٚت والٗغوى -

ُت، وكغث م٣االث ه٣ضًتو٢هاثض في الصخ٠ واملجالث ت ؤؾبٖى ضة الجماَحر  و٧اهذ له ػاٍو في حٍغ

ىا٥ ٦خاب جدذ الُب٘ بٗىىان ،اٖٝغ لٛخ٪: بٗىىان  ٚالٍ الكاجٗت والهىابألا  َو
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 خمض الحلى الخلُفتأًم دمحم نّضِّ لام والغوائي: ال -162

 الؿىصان
 

ٗت وال٣اهىن بجامٗت إلامام املهضي -٧ىؾتي وؾِ الؿىصان1954مىالُض  صوعاث في الصخاٞت  -صعؽ الكَغ

المُت الم ب٩لُت الضعاؾاث إلٖا ًٖى ماؾـ عابُت  -م2000ًٖى ماؾـ هاصي ال٣هت الؿىصاوي  -وإلٖا

 ًٖى حمُٗت الغواثُحن الؿىصاهُحن -ًٖى اجداص ال٨خاب الؿىصاهُحن.نض٢اء لاصبُت ب٩ىؾتيـإال

  :ؤلانضاعاث*

ت ٢هو ٢هحرة  -  ٢1985هت  24الٟهى٫ مجمٖى

ت ٢هو ٢هحرة  -  ٢2000هت  34ٚهت في الخل٤ مجمٖى

 ٢2005هت ٢هحرة  ٦50خاب امغؤة مً الؼمً املاضخي  -

اب الخ٩اًا - ت ٢هو َع  ٢هت.  15ث مجمٖى

  :ولضًه عواًاث هي*

غة -  عواًت صعوب ٖو

 .عواًت اًام الكضو ألازحرة

 عواًت ػمً ٖامغ الجٟٗغي 

 جدذ الُبع *

 عؾام املل٨ت. عواًت:  -

ت ٢هو ًٖ  -  .ًام الشىعة الؿىصاهُتؤومجمٖى
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 الغوائي واللام: دمحم ًىؾف خؿين -163

 مهغ

 .مً مىالُض مداٞٓت الجحزة .٢ام، مهغي ٧اجب عواجي و .ًىؾ٠ خؿحن دمحم

  نضع له العضًض مً الغواًاث:- 

ل"  -"لٗبت املىث"  -"٦ُض الغحا٫"  -"ناخبت ال٣هام"  "ألاعبٗىن  -"بعم الٗهض الخضًث"  -"الضٚع

 ."الشاهُت

 (.2018خهلذ عواًت: "٦ُض الغحا٫ ٖلى حاثؼة مهغحان َمؿت للٟىىن ولاصاب في مهغ ) -

 (.2019"ؤصًغا" ٖلى حاثؼة مهغحان َمؿت للٟىىن ولاصاب في مهغ ) خهلذ عواًت: -

 (.2019خهلذ عواًت: "لٗبت املىث" ٖلى حاثؼة مى٠ للغواًت الٗغبُت ) -

 (.2021عواًت "بعم الٗهض الخضًث" مً ؤخضر عواًاجه، ونضعث َبٗتها الخامؿت ) -

 (.2021ألاولى والشاهُت ) حٗض عواًت "ألاعبٗىن الشاهُت" ؤخضر عواًاجه، ونضعث َبٗتها -
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 ألاصًب: أخمض علي بُُاع -164

ا  ؾىٍع

 

ٗت إلاؾالمُت مً حامٗت  -1986مً مىالُض مضًىت صمك٤  - ؤخمض ٖلي بُُاع خانل ٖلى بحاػة بالكَغ

ُت واللٛت الٗغبُت، صمك٤ ٖمل مضعؽ  -و صبلىم صعاؾاث بؾالمُت مً مٗهض الكام الٗالي للٗلىم الكٖغ

 .في مضعاؽ صمك٤ ُت والتربُت إلاؾالمُتللٛت الٗغب

 ٧١٧٠خانل ٖلى حاثؼة إلابضإ ألاصبي لًٞل عواًت ٖغبُت ًٖ عواًت قُش الجبا٫ ؤبى ملخم

 :نضع له*

 صًىان قاٖغ صمك٤ - - 1

 صًىان ؤخُِذ ٢لبي - - 2

 عواًت المُت مكٟغة - - 3

 عواًت قُش الجبا٫ ؤبى ملخم - - 4

 عواًت ٢ُىص ٖلى ال٣لب - - 5
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 الكاعغ: خؿً ئبغاهُم ؾمعىن  -165

ا  ؾىٍع
 الٗىىان / خمو / جل٨لخ / ٖحن الؿىصة -1956لاؾم: خؿً ببغاَُم ؾمٗىن 

ت  مً ؤٖمالي املىجؼة واملُبٖى

 (٨تروويلبلؿُحن ( ٖمل حكاع٧ي ٖالمي )مىجؼ الضًىان ألالٟي )ؤل٠ ٢هُضة لٟ_

ت امل 50ؾ٨دل ٚىاجي _  (.ؿاعح واملىؾ٣ُى ) مىجؼمسٍُىص٣ُ٢ت بٗىىان الؼثحر مضًٍغ

با _ الضًىان الؿىعي املٟخىح ٖمل حكاع٧ي ٖالمي نضع مىه الجؼء ألاو٫ والجؼء الشاوي والجؼء الشالث ٢ٍغ

 (.حضا ) مُبٕى

 (صًىان بمًاء ٖلى الكاَض) مُبٕى_

اء ) مُبٕى_  (صًىان م٣اماث الخاؾٖى

 (ٕصًىان نالة في ٢بت الخىطة ) مُبى _

 (ًٕ ٢هاع الهىع) مُبى ن في يُٗخىا مصًىا_

 (صًىان وح٘ املخاع وخ٩اًاث الؿٗتر البري )مؿاحالث() مُبٕى_

ت و٢ُض إلاهجاػ  مً ؤٖمالي املخَُى

 (الخظاء ٢هت جمشُلُت ملمشل واخض )مسٍُى*

 مهُلخاث قٗبُت ًجب ؤن الجمىث*

م )*  (1صًىان ًاٍع

م ) *  (2صًىان ًاٍع

 صًىان ألا٤ٞ امل٨ؿىع *

ت ٢ههُت ١ ١ ج بٗ*  (ىىان املجهغ) مسٍُىمجمٖى

 صًىاهان في الكٗغ املخ٩ي املىػون *

 ًٖىاجداص ال٨خاب والصخُٟحن الٟلؿُُيُحن -ًٖى بجداص ال٨خاب الٗغب
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 زىلت ؾامي ؾلُلتألاصًبت:  -166

ا  ؾىٍع
 

ت ىؽ لٛت ٖغبُت .حامٗت صمك٤ . ٧اجبت و قاٖغة ؾىٍع صبلىم صعاؾاث ٖلُا لٛتٖغبُت  -٠٦٦٤ب٩الىٍع

ماحؿخحر في الى٣ض ألاصبي الخضًث.  -م٧١١١ىم جإَُل جغبىي. حامٗت صمك٤/صبل -حامٗت صمك٤

/ألا٧اصًمُت الٗغبُت في ٧١٧٠ص٦خىعاٍ في الى٣ض ألاصبي الخضًث  -ألا٧اصًمُت الٗغبُت في الضاهماع٥. ّٖمان

ؼ ؾٗىص البابُحن الش٣اُٞت بالخٗاون م٘  .الضهماع٥ صبلىم إلابضإ الكٗغي مً ماؾؿت ٖبض الٍٗؼ

 2018للكٗغ في ٞحروها /  ًمُت الٗاملُتألا٧اص

لها صًىان قٗغّي مكتر٥) ما لم ج٣له الٗهاٞحر(، وصًىان مكتر٥ آزغ م٘ قاٖغ ؾٗىصي بٗىىان)ؾ٣ِ -

(، وصًىان ٖمىصي ) خبِب ٌكغب نىحي(، وصًىان/ ٢هُضة هثر )وحٍى جخضلى مً هاٞظة الخضًث( م٘ 
ً
ؾهىا

 .جغحمخه بلى الٟاعؾُت

 (.)جملى٧ىث -للخظاء بالمغ(  و عواًخان ) ال ٖال٢ت

ت خان ٢ههِخان) صبابِـ ؤهشٍى  و )هو زاعج الغ٢ٗت(.(. مجمٖى

كت"  غ الَغ ت "نٍغ ت "مضاثً إلابضإ" ًٖ صاع الخُا٫ الؿٗىصًت –٦خب مكتر٦ت: مىؾٖى  .ومىؾٖى

 ."ههىم مكتر٦ت "امىدجي حؿ٘ ٧لماث

 م 2019 – 1990نغة مً ٦خاب ه٣ضي: صعاؾت الصخهُت وامل٩ان في الغواًت الٗغا٢ُت املٗا
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 ملُىت العانميالكاعغة:  -167

 اإلاغغب
ؤؾخاطة ب٩لُت لاصاب  -1985ؤؾخاطة باخشت باملٗهض الجامعي للبدث الٗلمي، حامٗت دمحم الخامـ   *

ت بمغا٦ل   *-1985ـ 1980والٗلىم إلاوؿاهُت حامٗت ال٣اضخي ُٖاى مغا٦ل  ـ 1973مضًغة زاهٍى

ؤؾخاطة ب٩لُت لاصاب والٗلىم إلاوؿاهُت   * -1973ـ 1970ُم الشاهىي بمغا٦ل ؤؾخاطة الخٗل  *1980

 1967ـ 1964ؤؾخاطة الخٗلُم الشاهىي مغا٦ل  -1970ـ 1967حامٗت دمحم الخامـ الغباٍ 

ـ 1991هاثبت عثِـ بِذ الكٗغ باملٛغب  -1965ًٖى اجداص ٦خاب املٛغب  -قاٖغة و٧اجبت  *املؿاع الش٣افي

ـ 2011  عثِؿت حمُٗت حامٗت ابً ًىؾ٠  *2021ـ 1996ثِـ ماؾؿت دمحم ٖابض الجابغي هاثبت ع   *2021

ًٖى املىٓمت الٗاملُت لليؿاء  -2021ـ 2011  عثِؿت مجلـ الخ٨ُماث لغابُت ٧اجباث املٛغب -2021

 ًٖى َُئت ل٣اء ألاصًباث الٗغبُاث -املبضٖاث

مىخسبت هاثبت عثِـ بلضًت  -2011ـ 1997ب هاثبت بغملاهُت بمجلـ الىىا -املؿاع الؿُاسخي والخ٣ىقي

ًٖى اللجىت الخىُٟظًت  -2011ـ 1976مىخسبت ًٖى املجلـ البلضي بمغا٦ل  -1992ـ 1976مغا٦ل 

ت لخؼب لاؾخ٣ال٫  -1993لخؼب لاؾخ٣ال٫  جي واللجىت املغ٦ٍؼ  1958ًٖى املجلـ الَى

1972 

 1976ؤ٢ضم امغؤة مىخسبت باملٛغب ؾىت   *

 1992ـ 1976ؾىت  16بت عثِـ بلضًت مغا٦ل ملضة قٛلذ مىهب هاث  *

ضة لازخُاع زم مجلت إلازخُاع(   * ضة باملٛغب )حٍغ  1973ؤو٫ امغؤة ؤنضعث حٍغ

 ٢1962ضمذ ؤو٫ مكغٕو لخٗضًل ٢ىاهحن املغؤة وألاؾغة )مضوهت ألاخىا٫ الصخهُت(   *

 1962ؤؾؿذ ؤو٫ مهغحان ز٣افي   *

  1962واملؿغحي ؤو٫ امغؤة ٖملذ في إلازغاج الٟجي   *

ت خًاعة  -لخ٩اًت الكٗبُت في مغا٦ -املغؤة واق٩الُت الضًمى٢غاَُت -جهبذ ٞغؾا : ؤلانضاعاث مىؾٖى

 مغا٦ل بحن ػمىحن
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 عائض مدمىص يُف هللا العمغي  ألاصًب:  -168

 ألاعصن
عصن. م. صعؽ ألاصب والى٣ض /لٛت ٖغبُت صعاؾاث ٖلُا حامٗت الحرمى٥/ ألا ٠٦٢٧مىالُض مداٞٓت بعبض 

ىؽ حامٗت آ٫ البِذ/ ألاعصن. صعؽ صبلىم ٖالي جغبُت في حامٗت آ٫ البِذ  صعؽ اللٛت الٗغبُت ب٩الىٍع

 ألاعصن. ٌٗمل مضعؽ للٛت الٗغبُت وػاعة التربُت والخٗلُم

عثِـ مهغحان ال٣ُهغ الضولي .عثِـ وماؾـ اجداص ال٣ُهغ لآلصاب والٟىىن / في وػاعة الش٣اٞت ألاعصهُت*

ىماث ومٗاعى ال٣ُهغ الضولُت*.ىىن لآلصاب والٟ ضة الضؾخىع .مضًغ ؾمبىٍػ مضًغ ؾاب٤ م٨خب حٍغ

ًٖى بصاعي .ًٖى بصاعي ماؾـ في هاصي قٗغاء َا٩ًى ألاعصن قٗغاء الُبُٗت.الٗغاقي الجضًض في ألاعصن

 .ماؾـ في مىخضي ٖكخاع للكٗغ الكٗبِىا٢ض و٢ام و٧اجب في مسخل٠ نىٝى ألاصب والى٣ض

مٗض وم٣ضم *مدغع لٛىي وباخث في مجا٫ اللٛت وألاصب.ؿاب٣اث ألاصبُت والش٣اُٞتمد٨م صولي في امل*

 *ناخب مكغٕو شخهُت الٗام الش٣اُٞت في ألاعصن*بغهامج ؤعبٗاء ال٣ُهغ الش٣افي

 مكاع٥ في الٗضًض مً املهغحاهاث وألامؿُاث والىضواث واملاجمغاث ألاصبُت والى٣ضًت املخلُت والضولُت*_

 م٣الت وهو ؤصبي و٢غاءاث ه٣ضًت ميكىعة في الصخ٠ واملجالث املخلُت والضولُت ٢١١هاقغ ل٦ثر مً *_

ت: *  مالٟاجه املُبٖى

ت ٢هت ٢هحرة حضا -زباًا املغاًا-  .مجمٖى

ت ٢ههُت.- . مجمٖى ٝؼ  بحن هٝؼ ٖو

ً الٗغبي *  .مكاع٥ في ٦خاب "جغاهُم ال٣هو" الجؼء الشاوي لصباء الَى

ت ٢هت ٢هح * ت في قٗغ الها٩ًى ٢ُض الُباٖت٢ُض إلاهجاػ: مجمٖى  .رة حضا. ومجمٖى

ماث والضعٕو مدلُا وصولُا*  هاقِ في الٗمل الش٣افي ولاحخماعي. خانل ٖلى املئاث مً الخ٨ٍغ
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افعي -169
َّ
 ألاصًبت: ئًمان الك

 مهغ
لى للش٣اٞت  -بًمان الكاٞعي: صخُٟت   2019/2021خانلت ٖلى مىدت الخٟٙغ للمبضٖحن مً املجلـ ألٖا

ت ٖاملت ه٣ابت اجداص ٦خاب مهغٖ  . ًٖى مىدؿب اجداص الصخاُٞحن وال٨خاب الٗغب ؤوعوبا. ًٍى

ت مغ٦ؼ طعا لألبدار والضعاؾاث بٟغوؿا الم ًٖ مغ٦ؼ الىعي الٗغبي للضعاؾاث ا مؿ. ًٍٖى و٫ إلٖا

ت باالقترا٥ م٘ مٗهض ٦ُخى لليكغ ٖلى مؿخىي الٗالم. إلاؾتراجُجُت ت مىبر الخٍغ ت لاج. ًٍٖى داص ًٍٖى

  . الضولي للٖالم إلابضاعي وج٨ىىلىحبا لاجهاالث

 :ؤلاهجاػاث*

 2021خ٩اًاث قهض مخىالُت ٢ههُت لألَٟا٫ -

ً صاع امللخ٣ى  - م الغواًت الٟاثؼة بجاثؼة اليكٖغ  2021مخالػمت مٍغ

ت ٢ههُت ًٖ صاع مُم  -  2021حؿىهامي الٗك٤ مجمٖى

ت الهُئت الٗامت لل٨خاب  -  2020مؿغخُت بغٞو

ت ٢ههُت طا -  2017ُث لُلى مجمٖى

 2016ممل٨ت الٗهاٞحر مخىالُت ٢ههُت لألَٟا٫ ًٖ صاع الهال٫  -

ا  -  2014مؿغخُت ٞغاقاث جبدث ًٖ ؤحىدت لألَٟا٫ ًٖ صاع ٞاهخاٍػ

 2013عواًت خ٩اًاث قهض لألَٟا٫  -

ت ٢ههُت  -  2011بى٨هت ؤهثى مجمٖى

 :حىائؼ واؾخدلاكاث*

ت  .ٕٞغ ؤصب الُٟل2021للهُئت الٗامت ل٣هىع الش٣اٞت  حاثؼة املؿاب٣ت ألاصبُت املغ٦ٍؼ

ـ   .مغ٦ؼ طعا لألبدار والضعاؾاث ٞغوؿا 2021حاثؼة ًىؾ٠ بصَع

 .2021حاثؼة صاع امللخ٣لى لليكغ ببضإ قباب 

ت جىؾىهامي الٗك٤ 2020حاثؼة بخؿان ٖبض ال٣ضوؽ   .ًٖ مجمٖى

 . 2016 الٟاثؼ باملغ٦ؼ ألاو٫ ًٖ مؿاب٣ت خغٝو مىشىعة ألاصبُت للٗام

ا لٗام   . 2015حاثؼة قاٖغ الكغ١ ؾُض ػ٦ٍغ
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 . 2013حاثؼة نالىن قٍغ٠ العجىػ لٗام 

 . 2011حاثؼة لاؾخد٣ا١ ًٖ مؿاب٣ت هاجي الىٗمان ألاصبُت الٗاملُت لٗام 

 . 2009حاثؼة مهغحان الخ٨ُٗبت لليكغ الجماعي 

 . 2008حاثؼة ٖمُض ألاصب الٗغبي َه خؿحن ًٖ مغ٦ؼ عامخان الش٣افي لٗام 

 . 2007حاثؼة بخؿان ٖبض ال٣ضوؽ في ال٣هت ال٣هحرة لٗام 
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 الكاعغة: غاصة البكاعي  -170

 لُبُا
ِؿت مجلـ ٕاصاعة مٔىؾؿت مخىن الش٣اُٞت -ٚاصة البكاعي ..قاٖغة لُبُت مً مضًىت بىٛاػي   عٍٔ

  
ً
ت مٔى٢خا َٟا٫ ) املى٢ٞى

ٔ
غ مجلت صاهت لال ِؿت جدٍغ ًٖى في عابُت  -داص ال٨خاب املهغي ًٖى اج- (عٍٔ

صاب والٟىىن والش٣اٞت -الكٗغاء الٗغب
ٓ
 ًٖى لجىت جد٨ُم في مٔىؾؿت زالض بضوي الضولُت لال

ت -خانلت ٖلى ماحؿخحر لٛت ٖغبُت ؤصب وه٣ض: الضعاؾت  صاب .. ٢ؿم لٛت ٕاهجلحًز
ٓ
قهاصة  -لِؿاوـ ا

ت مً حامٗت   حى٠ُجد٨ُم صولي لالؾدشماع وخ٣ى١ املل٨ُت ال٨ٍٟغ

ُٟت   ببىٛاػي  AD International School مضًغة مضعؾت: الْى

  :نضع لها* 

ت / -خُىما وؿخٓل بالجمغ -  ت قٍٗغ  2009الغباٍ ٖام  مجمٖى

 -   
ً
ت ٕابضاُٖت وم٣االث عوا -وحهي الظي ؾ٣ِ ؾهىا  2017والُبٗت الشاهُتمهغ ٖام  2016ُت / ثهثًر

 -  
ً
ت  - ٦ٗهٟىع الجىت ًبٗث خُا ت قٍٗغ  2017/ ال٣اَغة ٖام مجمٖى

  

صبي 
ٔ
كغث في ٦خب مسخلٟت ج٨خب في مجا٫ الى٣ض لا

ُ
صبُت والتي و

ٔ
 لها ال٨شحر مً ال٣غاءاث والضعاؾاث لا

 وكغث لها الٗضًض مً الصخ٠ الٗغبُت واللُبُت ٕال٨تروهُت ووع٢ُت - 

ت -  ٍٗغ
ّ
 قاع٦ذ في ال٨شحر مً الىضواث الى٣ضًت واملهغحاهاث الِك

 2019مهغحان مىٓمت الخٗاون لٕاؾالمي بال٣اَغة في ٞبراًغ  مشلذ لُبُا في - 

 2015مشلذ الكىاٖغ اللُبُاث في اخخٟالُت املٗغى الضولي لل٨خاب في ال٣اَغة ٖام  - 
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 الكاعغة فاَمت باؾل طًاب -171

 فلؿُين
ب الكٗغ ج٨خ -قاٍٖغ ٞلؿُُيُه مً هابلـ -ٞاَمت باؾل طًاب - ٞاَمت طًاب :لكاٖغة الٟلؿُُيُتا

 صباء ٞلؿُحنؤصاعي وميؿ٤ وكاَاث في ملخ٣ى بًى ٖ -الٗامىصي والخُٟٗله

  :لها مً الانضاعاث*

 ٖلى وجغ ٢لب -

 نهُل الخىاؽ -

 هاي -

ًؤقاع٦ذ في ٖضة   مؿُاث ز٣اُٞه في مداٞٓاث الَى

 عصن و٢ُغ الٗغا١ها .مهغ والؿٗىصًه وألا مج تمٗاعى لل٨خاب في البلضان الٗغبُ وقاع٦ذ في ٖضة

 . وجمذ َباٖت صًىاجها الكٗغي ألازحر هاي في لاعصن
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م: وألاصًبت لكاعغةا -172
َّ

 عبير خؿً عال

 لبىان
ت في اللٛت الٗغبُت وآصابها ُّ ض( .الجامٗت اللبىاهُت -بحاػة حٗلُم ُّ  –ماحؿخحر في ألاصب الٗغبّي بضعحت )ح

ُت لاصاب/ الجامٗت اللبىاهُت
ّ
ُت التربُت/ الجامٗت  -لُم اللٛت الٗغبُت وآصابها ٦ٟاءة في حٗ.ٖماصة ٧ل

ّ
٧ل

٠ الش٣اُٞت.جخاب٘ جدًحر الض٦خىعاٍ في الجامٗت اللبىاهُت.اللبىاهُت ًٖى مىخضي عئي .ًٖى خغ٦ت الٍغ

 ..ِّألاصبي -ِّ ًٖى ملخ٣ى ألالىان الّٟجي.املخابغ

ٟت*
ّ
 :نضع للمال

غص وؾُمُاث - ت الؿَّ  2012ِخه" الالط٢ُت ٦خاب في ه٣ض الغواًت بٗىىان "قٗغٍَّ

ت( بٗىىان "وؾِ البلض" صمك٤  -  2019صًىان قٗغ )٢هاثض هثًر

خ٩ي  -
َ
ت( بٗىىان "صاهُا٫ ؤو نالة اؾدؿ٣اء الخبِب" صمك٤  –صًىان قٗغ )بامل  ٢2019هاثض هثًر

ت( بٗىىان "الٗاقغة ٞجًغا" باالقترا٥ م٘ الكاٖغ "ٞاصي خؿً"صمك٤  -  2019صًىان قٗغ )٢هاثض هثًر
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 ألاصًبت: ص. بللِـ بابى -173

 اإلاغغب
جت ٧لُت الُب ؾىت _املٛغب  1975مىالُض :  -ص. بل٣ِـ بابى جسهو ؤمغاى ال٣لب و  -2000زٍغ

لت الٗال٢اث الخاعحُتبملخ٣ى و مؿا  -ًٖى ماؾـ بملخ٣ى الكٗغاء الٗغب -2007الكغاًحن ؾىت 

 الكٗغاء الٗغب

  :جغحم لها*

ض الباوؿى -  2021 ال٣اَغة -صًب املهغي هانغ ٖبض الخمُضلأل ( ه٣ض) ٦خاب حٍٛغ

ت) مً ؤػاَحر ألاصب -  2021 ال٣اَغة -ؤحؼاء تزالز(  مىؾٖى

  :نضع لها صًىان قعغي *

 ع٢و الىىاعؽ-

  :لها جدذ الُبع*

ت مظ٦غاث " ًىمُاث َبِبت -  ." مجمٖى
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ف ئًلُا -174  الكاعغ: اللـ حىٍػ

ا  ؾىٍع
٠ بًلُا  ال٣ـ حىٍػ

ت الّخابٗت ملخاٞٓت الخؿ٨ت قاٖغ  ؾى  ُّ ت  ٠٦٩٤عي  مً مىالُض مضًىت املال٨ ُّ اثٟت إلاهجُل
ّ
٧ان عثًِؿا للُ

ٞحها ملّضة  ا٢تربذ مً عب٘ ٢غن  خّتى هؼوخه ٖجها بؿبب مساَغ الخغب وجبٗاتها بلى ؤملاهُا خُث ٣ًُم ٞحها 

ا ًُّ ٗغ الٗمىصّي و٢هُضة الّخُٟٗلت وؤهاقَُض لألَٟا٫ و٢ خال ِ
ّ
ض قاع٥ في الٗضًض مً ألامؿُاث ٨ًخب الك

ث  وحغاثض ٖضًضة وجشّبذ 
ّ

بر مجال ت  ٖو ُّ غب ت  ٖو ت  ؾىعٍّ ُّ ت  وإطاٖ ُّ ىه ذ مٗه ّٖضة ل٣اءاث  جلٍٟؼ ت وؤحٍغ ٗغٍّ
ّ
الك

ت   ت  قٗغٍّ  اؾمه في ؤ٦ثر مً مىؾٖى

ّجى مً قٍٗغ ٦شح ً الٗغبّي والٗالم ٚو ت والَى ت في ؾىعٍّ ُّ مه مً بٌٗ املخاٞل ألاصب رون مً و٢ض جّم ج٨ٍغ

ً الٗغبّي  ً مكتر٦ت م٘ ٦باع . املُغبحن واملُغباث ٖلى امخضاص الَى ٦ما قاع٥ بىهىم  له في صواٍو

اٖغاث
ّ
ٗغاء والك

ّ
ٗغ الٗغبي ، الك ِ

ّ
ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤهه ٢ض ٢ام بهُاٚت مٟاجَُذ حضًضة  لبدىع الك

 َ٘  بمىايُ
ً
ت ُّ ه ؤهجؼ ؤلٟ

ّ
ت ٦ما ؤه

َ
ت  مخىّىٖت   وهٓم ٢هاثض ٖلى البدىع املُخت املهمل ُّ  احخماٖ

ت  *
ـَ مجمىعاث  قعغٍّ  : وأنضع زم

 همطخي وال همطخي -

 ؤها لٛت ؤزغي -

 ؤخّبَ٪ خّتى وإن -

ي َىا -
ّ
 بو

 مً بىٟسج  -
 
 امغؤة

ت ال٩املت ٗغٍّ ِ
ّ
ما٫ الك ًبا،الجؼء ألاّو٫ مً ألٖا ت ال٩املت ٢ٍغ ٗغٍّ

ّ
ٟاجه الك

ّ
يخٓغ نضوُع مال  وٍُ
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 ي الكاعغة: ماحضة الظاهغ  -175

 جىوـ
جت مٗهض جغقُذ املٗلماث بال٣حروان -ماحضة الٓاَغي   -ؾخاطة مضاعؽ ابخضاثُت ٞى١ الغجبتؤ -زٍغ

عثِؿت حمُٗت خغ٦ت  -هاقُت في املجخم٘ املضوي -للٛت الٗغبُت بالخٗلُم لابخضاجي  مؿاٖضة بُضاٚىحُت

 "اليؿاء ٢اصماث بخىوـ" ؾاب٣ا

 املجخمٗاث لاهخ٣الُت بٗمان باململ٨ت ألاعصهُتًٖى ماؾـ ملىخضي ٱمىت الضًم٣غاَي لليؿاء في 

هاثبت عثِؿت حمُٗت ؤخباء امل٨خبت  -ًٖى ماؾـ لجمُٗت ؤٞالم ألاصبُتبخىوـ م٩لٟت بالٗال٢اث الٗغبُت

ىان  ًٖى اجداص ال٨خاب الخىوؿُحن -وال٨خاب بىالًت ٚػ

 :أنضعث*

 جىوـ -صًىان جغاهُم املاء 2010في جهاًت  -

 الٗغا١ -مً نىعتها  ؿغصًىان ما جِ 2015في  -

 جىوـ -ؿغ مً نىعتهاِصًىان ما ج2019في  -

٤ مً جىوـ الى ال٣اَغة 2017في  -   هُلىحُا ٢هُضة الىثر في جىوـ(ؤ).٢هاثض جطخيء الٍُغ

ً مكتر لها مكاعواث بو *  هت:ضواٍو

 (مجها عبُ٘ ألا٢دىان الٗغبي)مهغ-

 (جمغاجُج باب البدغ)جىوـ

ت والٟغوؿُت والٟاعؾُت ولاًُالُتجغحمذ لي ٖضة ههىم الى إلاهج *  لحًز

غبُت  وكغث ٢هاثضي في ٖضة صخ٠ وع٢ُت وال٨تروهُت جىوؿُت ٖو

غ باململ٨ت املٛغبُتفي بَاع جضَعـ الكٗغ اليؿاجي املٛاعبي   ٦غمخجي ٧لُت اٱلصاب باٚاصًغ بجامٗت ابً َػ

 2016ؾىت 

با ًهضع لي الضًىان الشالث  ٢ٍغ
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 ـؼحمـاٌ فـاًكام وعوائي:  -176

 كُغ
 

ها٫ ٢الصة الٗى٣اء الظَبُت الضولُت مً  -م1964ؤ٦خىبغ  18حما٫ ٞاًؼ زمِـ الؿُٗض، مىالُض الضوخت  -

 2011 – 2008مهغحان الٗى٣اء الظَبُت الضولي الغخا٫ في صوعجه الشاهُت 

ب ( ؤصًب ٖغبي مٗانغ في مجالي ال٣هت ال٣هحرة والغواًت يمً مسخاعاث مً ألاص60جم ازخُاٍع يمً ) -

غ الض٦خىع دمحم ٖلي  الٗغبي الخضًث، نضع في ٦خاب بٗىىان"ال٣غاءة ألاصبُت للمخ٣ضمحن في الٗغبُت( ، جدٍغ

٨ُت،  ؼ، والض٦خىع حىهاؽ البؿتي ألاؾخاطان في حامٗت بُل ألامٍغ  .م2016ٍٖؼ

ُت مً هاصي الجؿغة الش٣افي لاحخماعي ًىاًغ  - ـت الكٞغ  .م1996ها٫ الًٍٗى

 .م2018غي للمالٟحن ًٖى بامللخ٣ى ال٣ُ -

 .م17/10/2010م بلى 14/2/2008ؤمحن الؿغ بمغ٦ؼ إلابضإ الش٣افي مً  -

ضًت والغوؾُت والٟغوؿُت  - ت والؿٍى جغحمذ ؤٖماله ألاصبُت ال٣ههُت والغواثُت بلى اللٛاث: إلاهجلحًز

 .وامللُاملُت وألاعصًت والٟاعؾُت والبىلىضًت

ؾاٞاعا حالي ؤٖماله ال٣ههُت لىُل عؾالت املاحؿخحر مً حامٗت ازخاعث الباخشت ألاو٦غاهُت لىصمُال  -

ىُت في  ضا الَى م و٧ان ٖىىان البدث: )جإزحر الش٣اٞت ٖلى الخُاة لاحخماُٖت في ؤٖما٫ 2/6/2004جٍٟغ

 (.حما٫ ٞاًؼ

ازخاعث الباخشت التر٦ُت بخى٫ قاَحن ؤٖماله ال٣ههُت لىُل عؾالت املاحؿخحر مً حامٗت بؾُىبى٫،  -

بان ؤٖماله ال٣ههُت بٗىىان: )ال٣ُم إلاوؿاهُت في و ،2016 ازخاع الباخث الهىضي قٝغ الضًً ؤٍع

٢هو حما٫ ٞاًؼ وجُىع ال٣هت ال٣هحرة في ٢ُغ(، لىُل عؾالت الض٦خىاعة واٖخمضث ٧لُت الٟاعو١ 

مً  خهلذ الباخشت إلاًغاهُت ؾمحرة آهضجي ٖلى الضعحت الٗلمُت )املاحؿخحر(و .م2018عؾالخه في ؤ٦خىبغ 

 تصعاؾ –لألصًب ال٣ُغي حما٫ ٞاًؼ  ، و٧ان ٖىىان الغؾالت: )إلاهخاج ألاصبي2019حامٗت آػاص إلاؾالمُت 

ت الغخُل واملُالص(  .وجدلُل مجمٖى

https://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2022/01/جمال-فايز.jpeg
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ت ٢ههُت، بٗىىان:  - انضعث حامٗت ًاحُىلىيؿ٩ي الىا٢ٗت في مضًىت ٦غا٧ٝى البىلىضًت، مجمٖى

ت( ٖام  حمها بلى اللٛت البىلىضًت َالب ٢ؿم اللٛت الٗغبُت ، جغ 2018)حما٫ ٞاًؼ.. ٢هو ٢هحرة ٢ٍُغ

ِؿىع باعباعا مُساال٥  .وآصابها بالجامٗت، وؤقٝغ ٖلى الترحمت بغٞو

 .٦خب الٗضًض مً ألاصباء والى٣اص وال٨خاب خى٫ اٖماله ال٣ههُت -

ضاصًت والشاه - ت، للمغخلخحن إلٖا تجم جضَعـ ٢ههه ال٣هحرة في ٖضص مً املضاعؽ املؿخ٣لت ال٣ٍُغ  .ٍى

 :العضًض مً املجمىعاث اللههُت والغوائُت ومنها  نضع له*

ت ٢ههُت ٍ/-  م1991الضوخت  1ؾــاعة والجــــغاص مجمٖى

ت ٢ههُت ٍ/_ بحروث  3ٍ/ -م2001ال٣اَغة  2ٍ/ -م1997الضوخت  1الغ٢و ٖلى خاٞت الجغح مجمٖى

 م2014الضوخت  6ٍ/ -م2012الضوخت  5ٍ/ -م2009الضوخت  4ٍ/ -م2004

ت ٢ههُت ٍ/الغخ-  م2012الضوخت  3ٍ/ -م2007بحروث  2ٍ/ -م2003الضوخت  1ـُل و املُـــالص مجمٖى

 م2014الضوخت  4ٍ/

ت ٢ههُت ٍ/-  م2012الضوخت  2ٍ/ -م2008بحروث  1ٖىضما ًبدؿم الخــؼن مجمٖى

ت- ت ٢ههُت مترحمت بلى اللٛت إلاهجلحًز  م2013الضوخت  1ٍ/ .الٗابـغون الـضازـل مجمٖى

 .2020، وجغحمذ للٛت الٟاعؾُت م2014الضوخت  1ُُـــً عواًت باللٛت الٗغبُت ٍ/ػبـــض ال-

ت ٢ههُت ٍ/- ُــض البكــغ مجمٖى  م2016الضوخت  1ٖىا٢

باٖت حامٗتًاحُىلىيؿ٩ي. ٍ/- ت ٢ههُت باللٛت البىلىضًت، جغحمت َو  ٢1هو حما٫ ٞاًؼ مجمٖى

 م٦2018غا٧ٝى 

ت ٢ههُت مترحمت بلى اللٛت -  م٦2020حرلا  1ٍ/.امللُاملُتًىم الُٗض مجمٖى

 م2021ّٖمان  1قخاء ٞغاه٨ٟىعث عواًت ٍ/-
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 قاعغ وكام: عماص الضًً الخىوس ي -177

 جىوـ
ش املُالص:. للكٗغ وال٣هت ال٣هحرة  ٧اجب. ٖماص الضًً الخىوسخي ً. 1973-07-27     جاٍع -والًت ال٣هٍغ

ت الخىوؿُت ل: قهاصة زخم الضعوؽ با. الجمهىٍع ً املٗلمحناملَا لى لخ٩ٍى ُٟت: ؤؾخاط . ملٗهض ألٖا الْى

 ببخضاجي  حٗلُم

صًىان "٢لب \ "مبٗىىان :"عخلت الؿال  -صًىان مجم٘  \2020مهغ  -قٗغ ٞهخى -صًىان مجم٘ :َنَضع له*

ا  ض هه٠ حؿض "\.2020الخغاثِ" ؾىٍع ض هه٠ حؿض"صًىان  . 2021الٗغا١  صًىان :"ٖو نضع  "ٖو

  ٧١٧٠بالٗغا١ 

 ٢غؤجمىوي ". صًىان :"مىا٦ب الىضي" *جدذ الُبع:
ّ

لُل " .صًىان :"َال ًّ ت "بىح ال ُّ ت ٢هه  ..مجمٖى

ُخّبِ "
ْ
اُث ال

َ
ا٢ ًَ اَؾِمحن  َو  ًَ ضة الٗغبي  \2020صًىان ٖالمي مكتر٥ :" اَى حٍغ صًىان ٖغبي مكتر٥ جدذ ٖع

ت   2020لان املهٍغ

 

 

 

 

 

 

 



   دليل آفاق حرة لألدباء والكتاب العرب      2222اإلصدار اخلامس

244 
 

 

 الكاعغة: ؾميرة والىبي -178

 اإلاغغب

جت . مً مىالُض مضًىت بًٟغان في املٛغب م٣ُمت في باَعـ• غة و٧اجبت وإٖالمُت قاٖ \ؾمحرة والىبي زٍغ

جدهلذ ٖلى  ي.جسهو ؤصب ؤهضلسخ. صب الٗغبيخامـ بالغباٍ للضعاؾاث الٗلُا لأل حامٗت دمحم ال

الم الؿمعي البهغي   ،2004الخد٣ذ بةطاٖت مىهخ٩اعلى الضولُت في باَعـ مىظ الٗام .قهاصاث ٖلُا في لٖا

الم الٟغوسخي الٗالميم٣ض ت في لٖا بٖالمُت مهىُت ؾاب٣ت في لاطاٖت والخلٟؼة في  .مت ؤزباع وبغامج بزباٍع

 هاثبت عثِـ هاصي الصخاٞت الٗغبُت في باَعـ .اململ٨ت املٛغبُت في الغباٍ و٧اهذ مغاؾلت لل٣ىاة مً باَعـ

 مً مإلفاتها*

ام"" :صًىان زىاَغ-
ّ
 ٢مغ  ؾاِبذ في ُٖىِن الك

ت- غبت مجمٖى
ُ
 ٖلى خحِن ٚ

 
 "٢ههُت : " عخلت

ام-  . نضاع في ؤملاهُا٢ُض إلا  "عواًت :"وجمطخي لاًّ
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 واجب ومإعر: مهُفى علي مهُفى الجماٌ -179

 مهغ

ؤبى الخؿً مهُٟى ٖلّي مهُٟى الجّما٫: الكهحر )ؤبى الخؿً الجّما٫(. ٧اجب وماعر مهغي، حهخم 

سُت وألاصبُت والتر  ت ميؿاِٞـ/ مغ٦ؼ ؤبى ٢غ٢ام/ مداٞٓت . احم والؿحربالضعاؾاث الخاٍع مىالُض ٢ٍغ

ت في .م19/7/1976ٌ/ 1396عحب  20املىُا في  جسغج في ٧لُت لاصاب/ حامٗت املىُا/ ٢ؿم اللٛت إلاهجلحًز

سىا الٗؿ٨غي في .م1998 1997الٗام الضعاسخي / ٧ل الٗهىع، وؾاٖضجه َظٍ الٟترة في  ٦ما َال٘ جاٍع

تمً ؤٖالم ال"٦خابه  ت املهٍغ  .ؾُهضع ٖما ٢ٍغب "ٗؿ٨ٍغ

ضة )البدغ ألاخمغ( التي جهضع في م **  .ضًىت الٛغص٢ت، ملضة زالزت ؤٖىامٖمل مدغًعا للهٟدت ألاصبُت بجٍغ

، و٢ض حم٘ َظٍ امل٣االث في ٦خاب "خ٩اًاث ؤَلىا في ب٢لُم البدغ ألاخمغ" :و٢ض خغع بها ؾلؿلت م٣االث

نضع  "خ٩اًاث وؤؾغاع -ؤَلىا في مداٞٓت البدغ ألاخمغ"ان نضع ًٖ َُئت ٢هىع الش٣اٞت بمهغ بٗىى 

ضة \.2019ٖام  ا لل٣ؿم الش٣افي وألاصبي بجٍغ
ً
غ" ٖمل مكٞغ غ  "نىث ألاَػ التي جهضع ًٖ مكُست ألاَػ

 (.2013 -2011) الكٍغ٠ وطل٪ في الٟترة مً

 :٢اثمت ٦خبه * 

 .2016ي، ال٣اَغة. ، باالقترا٥ م٘ ؤ.ص. زالض ٞهم"مأطن مً بكغ .. ؤٖالم مٗانغون"-

 .2016، ال٣اَغة،  ، بٖضاص وج٣ضًم، بدىر وم٣االث وقهاصاث"ٖلى قاَئ املجض"-

ىن مٗانغون"-  . 2018ال٣اَغة  " ؤٖالم مهٍغ

https://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2022/02/ابو-الحسن-الجمل.jpg
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 .2018 -ال٣اَغة" بلُٜ خمضي - ٖب٣غي الىٛم"-

ش وؤؾغاع -ؤَلىا في مداٞٓت البدغ ألاخمغ"-  2019، ؾىت "جاٍع

 ...2019 -ال٣اَغة "ًاثؤؾغاع وخ٩ا –ؾلُان وال٨غوان "-

اعؽ في بدغ ألاصب..َاَغ الُىاحي "-  .2020ال٣اَغة"ٖاق٤ الصخاٞت ٞو

اث –ؤؾئلت الٗهغ الش٣اُٞت "-  .2021ال٣اَغة.  "خىاعاث وط٦ٍغ

  -1919صوع املش٣ٟحن في زىعة "-
ً
 .2020ال٣اَغة،  ."ػ٧ي مباع٥ همىطحا

 .2018باالقترا٥، ال٣اَغة ،  "نالح ٖضؽ واملؿغح إلاؾالمي"-

ت في ؾماء ال٨ٟغ وألاصب والًٟ"-  . 2022ال٣اَغة،  ."هجىم مهٍغ

 2022ال٣اَغة  1، ج"مً جغار َاَغ الُىاحي"-

  :٦ما له الٗضًض مً ال٨خب، وهي ٢ُض اليكغ *

وجد٤ُ٣، باالقترا٥ م٘   للض٦خىع حما٫ الضًً الكُا٫ بٖضاص "ابً وانل الخمىي و٦خابه مٟغج ال٨غوب"-

 ٖالء الجهغ، و٢ض ؤحح
ً
با اث –ؤؾئلت الٗهغ الش٣اُٞت " \.ز لليكغ وؾُهضع ٢ٍغ الجؼء  "خىاعاث وط٦ٍغ

ت " \" دمحم عيىان .. ؾىضباص الغوماوؿُت \ "دمحم خمؼة .. الكاٖغ والصخٟي"\. الشاوي مً ؤٖالم الٗؿ٨ٍغ

ت ت والخىمُت" \."املهٍغ ٤ ًىؾ٠ ُٖٟٟي .. ؤمجاص في الٗؿ٨ٍغ البدغ حال٫ ألابىىصي .. قُش ؤصباء " \" الٍٟغ

ت الؼمان وامل٩ان" \."ألاخمغ هٍغ " \."مداٞٓت البدغ ألاخمغ.. ٖب٣ٍغ دمحم ُٖاص الُىُاوي .. خُاجه ٖو

 " \ ."وآزاٍع
ً
صًىان "\ ."خؿحن ماوـ .. ماعر ألاصب وؤصًب املاعزحن" \."دمحم عحب البُىمي .. ؤصًبا وماعزا

 .. َاَغ الُىاحي .. حم٘ وج٣ضًم
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  مدمىص دمحمالباخشت: والء دمحم -180

 مهغ

 walaa.mohamed1612@gmail.com :لاًمُل .لاؾم : والء دمحم مدمىص دمحم

الث الٗلمُت ش -لِؿاوـ لاصاب :املَا صبلىم ٖام في التربُتحامٗت:  م.٠٦٦٦ حامٗت: ال٣اَغة ٢ؿم جاٍع

  م٧١١١ؾىه   ال٣اَغة.
ً
ش جسهو جاع .ج٣ضًغ :حُض حضا -ٍش بؾالميخانلت ٖلى صعحت املاحؿخحر في الخاٍع

 
ً
خانلت ٖلى صعحت الض٦خىعاٍ في  .ًٖ مىيٕى )ؤ٢لُم ٦غمان في الٗهغ الؿلجىقي( ج٣ضًغ: حُض حضا

)مضًىت َغاث بسغؾان( ش إلاؾالمي ًٖ مىيٕى  .م٧١٠٢ؾىت:   ج٣ضًغ : مغجبت الكٝغ ألاولى    الخاٍع

ت  ًٖى: الخبراث العلمُت سُت املهٍغ حن الٗغ . الجمُٗت الخاٍع ًٖى اجداص املاعزحن .بًٖى اجداص ألازٍغ

 .الٗغب

 :بدار اإلايكىعةألا *

 .م2016ًىلُى -الٗضص الخاؾ٘ وألاعبٗىن -مجلت املاعر املهغي -)مٓاَغ الخُاة الٗامت فى مضًىت َغاة(-

سُت(- مغ٦ؼ البدىر  -مٓاَغ ج٣ضم ٖلم اللٛت وألاصب فى مضًىت َغاة فى ٖهض آ٫ ٦غث( مجلت الى٢اج٘ الخاٍع

سُت  .م٧١٠٢ًىاًغ -الٗضص الؿاصؽ والٗكغون-مٗت ال٣اَغةحا-والضعاؾاث الخاٍع

)الخغا٥ ال٨ٟغي فى الٗالم إلاؾالمي وؤزٍغ في جُىع الٗلىم ال٣ٗلُت بمضًىت َغاة فى ال٣غهحن الؿاب٘ -

حن(  زاوي هضواث املىؾم الش٣افي الشاوي الجداص املاعزحن الٗغب  والشامً الهجٍغ

 .م٧١٧٠ًىلُى  ١٠ 

https://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2022/02/ولاء-محمد.jpg
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هغ الضولت ٍت ٖلى ججضًض الضوع الخًاعي والش٣افي ملسجض ال٣حروان )في ٖألامى  ةزغ جُىع الٗماع ؤ -

ت ً الٗغبي وجإزحراتها الٗاملُت  2021(/ املاجمغ الؿىىي لٗام ألامٍى صعاؾت -بٗىىان )الٗماعة والٟىىن في الَى

سُت(، مجله املاعر الٗغبي   .م٧١٧٧جاٍع

ذي فى زضمه - ً الخاٍع غ حامٗه ألا  الضٖىة إلاؾالمُت /مجلهصوع الخضٍو  .م٧١٧٧َػ

ذي فى الٗهغ الٗباسخي الشاوى )البحه٣ي همىطحا( مج- ً الخاٍع  ، يله ٧لُه لاصاب حامٗه حىىب الىاصالخضٍو

ل ١١الٗضص  .م٧١٧٧قهغ ابٍغ

 :الىخب اإلايكىعة

حن ،- ش املهٍغ  .م2020 ال٣اَغة )مضًىت َغاة بسغاؾان ( ؾلؿلت جاٍع

 .م٧١٧٠ال٣اَغة ،  )٦غمان فى الٗهغ الؿلجىقي(-
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 ماحضة دمحم عبضه زلُل .صالياجبت والباخشت:  -181

 مهغ

ــش املُـــالص:  مهغ –مدل إلا٢امت: مداٞٓت ال٣اَغة  ض إلال٨ترووي. 1979جاٍع  البًر

magda.khalil2010@yahoo.com :*ىؽ ٖلىم وجغبُت، ماًى:اإلاإهالث العلمُت ، حامٗت 2000ب٩الىٍع

حامٗت ٦ٟغ الكُش بخ٣ضًغ حُض  2001صبلىم منهي في التربُت، .ا مغجبت قٝغَىُا، بخ٣ضًغ حُض حًض 

، جسهو ؤنى٫ جغبُت، حامٗت املىهىعة، بخ٣ضًغ حُض 2002صبلىم زام في التربُت، .حًضا

. بخ٣ضًغ ممخاػ  .، ٧لُت التربُت جسهو ؤنى٫ جغبُت، حامٗت ٦ٟغ الكُش2012ماحؿخحر في التربُت .مغجٟ٘

 .جسهو ؤنى٫ جغبُت حامٗت ال٣اَغة  -٧لُت الضعاؾاث الٗلُا للتربُت 2018ربُت ص٦خىعاٍ في ؤنى٫ الت

الٗمل ٦مدايغ ومضعب ٖلى املؿخىي املخلي وإلا٢لُمي في مجاالث التربُت :الخبراث واإلاكاعواث*

والخٗلُم، والٟلؿٟت، والضعاؾاث الحهىصًت والههُىهُت وال٨ٟغ املٛاًغ للههُىهُت، والخسُُِ 

ب الخضًشت،  لاؾتراجُجي ، والخمحز املاؾسخي، والخىمُت املؿخضامت، وإٖضاص ال٣اصة، وؤؾالُب الخضٍع

ومىاهج البدث الٗلمي وؤَمها البدىر ال٨ُُٟت وجدلُل الخُاب، الخم٨حن لاحخماعي ولا٢خهاصي، خل 

٤، وحٗلُم ال٨باع، بلخ  .املك٨الث، الٗمل يمً ٍٞغ

ما٫ لاحخماُٖت مً ؤحل املكاع٦ت ببدث بٗىىان اؾترا :مكاعواث بدشُت* اصة ألٖا جُجُت م٣ترخت لٍغ

وكغ بدث بٗىىان "جدلُل الخُاب التربىي لل٨ٟغ الحهىصي .2022حامٗت ٖحن قمـ ٞبراًغ  .ال٨باع

حامٗت ال٣اَغة،  –املٛاًغ للههُىهُت "بًالن بابي همىطحا" في مجلت ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا للتربُت

لحهىصي املٛاًغ للههُىهُت وه٣ض مىٓىمت الخٗلُم إلاؾغاثُلي، وكغ بدث بٗىىان "ال٨ٟغ ا.2018ٞبراًغ

في بدث حامٗت ٖحن  املكاع٦ت .2018حامٗت ال٣اَغة، "ٞبراًغ  –مجلت ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا للتربُت 

ت في جىمُت مهاعاث الخ٨ٟحر إلابضاعي لضي الضاعؾحن ال٨باع بٟهى٫  قمـ بٗىىان "صوع ألاوكُت التربٍى

https://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2022/02/ماجدة-محمد-عبده.jpg
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املكاع٦ت في بدث بٗىىان "الخم٨حن لاحخماعي لظوي لاخخُاحاث الخانت .2016ُـ مدى ألامُت"، ؤٚؿ

ل  -في يىء الخىمُت املؿخضامت املكاع٦ت .2016املغؤة في حٗلُم ال٨باع همىطًحا"حامٗت ٖحن قمـ، ابٍغ

حامٗت ٖحن قمـ واملى٣ٗض في  ببدث بٗىىان "ال٣ُم لاحخماُٖت ولا٢خهاصًت املًاٞت للٗمل الخُىعي

ل 16-14لٟترة مً ا  .2015/ ببٍغ

 .بٖضاص ٦خاب ال٨ٟغ الحهىصي املٛاًغ \.بٖضاص ٦خاب حك٨ُل ال٣ٗل إلاؾغاثُلي: ٦خب وم٣االث

لٟىػ بالجاثؼة الدصجُُٗت مً حامٗت ال٣اَغة ًٖ البدث في مىيٕى "جهىعاث ٖملُت ملىاحهت مك٩لت 

 ألامُت في مهغ" ٖام
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 ايل الىعبيواجب  ومفىغ: ف -182

 العغاق

٧اجب م٨ٟغ وقاٖغ وها٢ض  .  وبضؤ ال٨خابت في مُل٘ الؿبُٗيُاث 1955ولض في بٛضاص ٖام .  ٞايل ال٨ٗبي  

ٟا٫ مىذ صعحت باخث صولي مخسهو بامخُاػ مً .  وؤصًب وباخث مخسهو في ؤصب ومؿغح وز٣اٞت ألَا

 إلبضاٖه الضولي في م
ً
جهماملٗهض الٗغبي ألاوعوبي في ٞغوؿا ج٣ضًغا   . جاالث ال٨خابت لألَٟا٫ ٖو

ٟا٫ مً ؤ٧اصًمُت ٧امبرصج للٗلىم والخ٨ىىلىحُا بخ٣ضًغ امخُاػ ٖام بمغجبت الكٝغ  ةص٦خىعا  في ؤصب ألَا

ت مً املٗهض الش٣افي ألاملاوي الضولي ٟا٫ بضعحت الكٝغ  .ص٦خىعاٍ ٞسٍغ ت في ز٣اٞت ألَا ص٦خىعاٍ ٞسٍغ

ج٣ىُاث ال٨خابت   لضولي . ص٦خىعاٍ في الش٣اٞت إلاؾالمُت جخٗل٤ فيولامخُاػ مً املٗهض الش٣افي ألاملاوي ا

ت مً ؤ٧  -لألَٟا٫ مىدذ له مً مٗهض الضعاؾاث إلاؾالمُت في الجؼاثغ اصًمُت ؾٟحر بؾ٩اي ص٦خىعاٍ ٞسٍغ

 .حُذ الضولُت

 مخٟٙغ لان لل٨خابت والبدث وإلابضإ بك٩ل ٧امل
ً
ُُٟا  . ْو

ٟا٫ ٖمل في الٗضًض مً املاؾؿاث واملىٓم  المُت وألاصبُت والٟىُت املٗىُت ب٣ًاًا ألَا اث الش٣اُٞت وإلٖا

 
ً
ا وإلابضإ املخخلٟت ، وزهىنا : ًٖى ماؾـ زم عثِـ   مجها مىٓماث الُٟىلت ٚحر الخ٩ىمُت مً ؤبغَػ

ٟا٫ في الٗغا١ مىظ جإؾِؿها ٖام  . ًٖى ماؾـ للجمُٗت  2000ختى ٖام  1993عابُت ؤصب ألَا

 في الٗضًض مً اللجان الخد٨ُمُت .  1992ت مىظ جإؾِؿها ٖام الٗغا٢ُت لضٖم الُٟىل
ً
ازخحر ًٖىا

ٟا٫ غ ملجلت  . والٗلمُت لٗضًض مً املهغحاهاث واملؿاب٣اث الخانت بإصب وز٣اٞت ألَا مؿدكاع الخدٍغ

ا ؤو٫ مغة ٖام   الُٟىلت   . 1996ختى ٖام  1993مىظ بنضاَع

 

https://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2022/02/فاضل-الكعبي.jpg


   دليل آفاق حرة لألدباء والكتاب العرب      2222اإلصدار اخلامس

252 
 

ت ملكغٕوًٖى اللجىت الٗلمُت ل٨خابت املجهاج الخٗلُمي    . ال٩اجب املؿغحي لألَٟا٫  واللجىت لاؾدكاٍع

غ مً ٖام  غ مجلت الُٟىلت وماعؽ مهام عثِـ الخدٍغ ٖمل عثِـ . 2003ختى ٖام  1996هاثب عثِـ جدٍغ

ٟا٫ ) ؤَٟا٫ املؿخ٣بل ( ختى ٖام  غ مجلت ألَا ٟا٫ في إلاجداص الٗام     . 2011جدٍغ مؿاو٫ هاصي ؤصب ألَا

  .2001ختى ٖام1998الٗغا١ مً ٖام لألصباء وال٨ّخاب في 

ت في مجا٫ خ٣ى١ الُٟل ، ومؿغح الُٟل ، وفي     خهل ٖلى الٗضًض مً الجىاثؼ والكهاصاث الخ٣ضًٍغ

ٟا٫، ومً بحن ؤبغػ الجىاثؼ التي هالها هي اًت  : مجاالث ؤصب وز٣اٞت ألَا ٟا٫ مً َُئت ٖع حاثؼة قٗغ ألَا

ٟا٫   ،  1999ُٟل في ألاعصن ٖام ، حاثؼة مهغحان ؤٚىُت ال 1994الُٟىلت ٖام  الجاثؼة ألاولى في قٗغ ألَا

ٟا٫ ٖام  ٟا٫ مً وػاعة الش٣اٞت ٖام . 2009مً صاثغة ز٣اٞت ألَا حاثؼة  . 2010الجاثؼة ألاولى في قٗغ ألَا

ٟا٫ لٗام  حاثؼة  . زال٫ اؾخٟخاء مجلت وماؾؿت ُٖىن للش٣اٞت والٟىىن  2010ؤًٞل ٧اجب ملؿغح ألَا

ٟا٫ ٖام ٖبض الخمُض قىم الجاثؼة ألاولى في قٗغ  . في مجا٫ الضعاؾاث الى٣ضًت 2010ان لصب ألَا

ٟا٫ ملغخلت الغويت في املؿاب٣ت املكتر٦ت لىػاعة التربُت ومكغٕو ٖانمت الش٣اٞت إلاؾالمُت ٖام  ألَا

ٟا٫ لٗام  .2011 زال٫ اؾخٟخاء مجلت وماؾؿت ُٖىن  2011حاثؼة ؤًٞل ٧اجب في ؤصب وز٣اٞت ألَا

ٟا٫ لٗام  . ٞت والٟىىن للش٣ا حاثؼة جاػة الٗاملُت في املٛغب  . 2014حاثؼة ُٖىن للبضإ في ؤصب وز٣اٞت ألَا

    . 2015للبضإ في ال٨خابت املؿغخُت الشاهُت لألَٟا٫ ٖام 

فاٌ مً أبغػها   :نضعث له عضة هخب في الضعاؾاث الخانت بأصب ومؿغح وزلافت ألَا

ت ومغج٨ؼاث  () ٟا٫ ـ الُبٗت ألاولى بٛضاص  املضازل التربٍى ، الُبٗت  1999الخجاوـ املٗغفي في ز٣اٞت ألَا

 . 2013الشاهُت صمك٤ 

ٟا٫ ـ الُبٗت ألاولى بٛضاص   () ا   -  2001الٗلم والخُا٫ في ؤصب ألَا  . 2016الُبٗت الشاهُت صمك٤ ، ؾىٍع

ٟا  () ٫ ـ الُبٗت ألاولى الكاع٢ت ، إلاماعاث مؿغح املالث٨ت ـ صعاؾت في ألابٗاص الضاللُت والخ٣ىُت ملؿغح ألَا

  . 2018، الُبٗت الشاهُت ال٣اَغة ، مهغ 2009

ٟا٫ ، الُبٗت ألاولى بحروث ، لبىان   () ال٨ُان الش٣افي للُٟل : م٣االث وقهاصاث وخىاعاث في ز٣اٞت ألَا

ا  – 2010   . 2022الُبٗت الشالشت باَعـ ، ٞغوؿا  -2016الُبٗت الشاهُت صمك٤ ، ؾىٍع

ٟا٫   () ت و٢ههُت ومؿغخُت  –٠ُ٦ ه٣غؤ ؤصب ألَا ٖمان ،   الُبٗت ألاولى –صعاؾت وههىم قٍٗغ

 .2012  ألاعصن



   دليل آفاق حرة لألدباء والكتاب العرب      2222اإلصدار اخلامس

253 
 

ٟا٫ . الُبٗت ألاولى الكاع٢ت ، إلاماعاث   () ج٨ىىلىحُا الش٣اٞت : صعاؾت في ألاؾـ الٗلمُت لش٣اٞت ألَا

  .  2022ـ ، ٞغوؿا الُبٗت الشالشت باَع  - 2018، الُبٗت الشاهُت ال٣اَغة ، مهغ 2011

ٟا٫ . الُبٗت ألاولى بحروث ، لبىان   () ت في ز٣اٞت ألَا ، 2011الُٟل بحن التربُت والش٣اٞت : صعاؾاث جغبٍى

  . 2018الُبٗت الشاهُت ال٣اَغة 

ٟا٫ في املٗاًحر الى٣ضًت : صعاؾت في ألاؾـ وال٣ىاٖض الٟىُت والى٣ضًت لًٟ ال٨خابت لألَٟا٫ ،  () ؤصب ألَا

 . 2013الكاع٢ت ، إلاماعاث   ألاولىالُبٗت 

ٟا٫ في الٗغا١  () سُت لخجغبت مؿغح ألَا اليكإة  –صعاما الُٟل : صعاؾت مسخُت ، ٞىُت ، ه٣ضًت ، جاٍع

ٟا٫  2014. الُبٗت ألاولى بٛضاص ، ٖمان  2010 – 1970والخُىع  ى ؤو٫ ٦خاب قامل ًٖ مؿغح ألَا . َو

  . في املؿغح الٗغاقي

ن مً البضاثُت بلى الخ٨ىىلىحُا : صعاؾت في البىاء الش٣افي للوؿان ، ٖمان ، الكاع٢ت ، الش٣اٞت وإلاوؿا ()

  . 2015  الخبر

  . 2015صعاؾت ، ٖمان ، الكاع٢ت ، الخبر  –إلابضإ وؤزٍغ في ز٣اٞت الُٟل  ()

ت الش٣اُٞت  ()   . 2015  صعاؾت ، ٖمان ، الكاع٢ت ، الخبر –الُٟل والهٍى

ه لألَٟا٫ . ٖمان ، الُبٗت  –ٖالم في بىاء الُٟل صوع الصخاٞت وإلا  () الم املىحَّ صعاؾاث في ٢ًاًا إلٖا

  . 2016ألاولى 

  . 2017صعاؾت ٖلمُت ، الُبٗت ألاولى جىوـ  –اللٗب وؤزٍغ في ز٣اٞت الُٟل  ()

ٟا٫  () ا  –الش٣اٞت الٗلمُت في ؤصب ألَا  . 2017صعاؾاث وؤبدار ، صمك٤ ، ؾىٍع

ٟا٫ ب () آعاء وؤ٩ٞاع وقهاصاث في عاًَ ؤصب الُٟل الٗغبي ،  –حن الٓاَغ واملؿ٩ىث ٖىه ؤصب ألَا

 . 2017إلاماعاث الٗغبُت املخدضة ، 

ت والٗمغاهُت  () صعاؾت َمىخت للجهىى  –الُٟل واملضًىت : هدى بؾتراجُجُت مؿخ٣بلُت للخىمُت البكٍغ

اًت الُٟىلت ، إلاماعاث الٗغبُت ا  .2017ملخدضة ، بضوع املضًىت الٗغبُت في ٖع
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الم ،  () ٟا٫ : صعاؾاث وم٣االث ، وكغ بل٨ترووي ، صاثغة الش٣اٞت وإلٖا ُت لش٣اٞت ألَا الخ٣ُ٣ت املىيٖى

 . 2018الكاع٢ت ، إلاماعاث 

ٟا٫ : ؤبدار وم٣االث ، صاع الش٣اٞت ، الكاع٢ت ، إلاماعاث  ()    . 2019حؿائالث في ز٣اٞت ألَا

ٟا٫  () سُت هٟؿُت احخماُٖت صعاؾ  -ؾا٩ًلىحُت ؤصب ألَا   . 2020ال٣اَغة ، مهغ  –ت جاٍع

ٟا٫  ()  . 2020ال٣اَغة ، مهغ  –صعاؾت ٖلمُت  –زالنت امل٣ا٫ في ؤصب ألَا

ٟا٫ في الٗهغ الغ٢مي  () الُبٗت  – 2020الُبٗت ألاولى ال٣اَغة ، مهغ  –صعاؾاث وؤبدار  –ز٣اٞت ألَا

 . 2022الشاهُت باَعـ ، ٞغوؿا 

ٟا٫ الٗغبي ٢غاءاث ه٣ضًت ف ()   . 2020صعاؾاث ه٣ضًت ) الجؼء ألاو٫ ( ال٣اَغة ، مهغ  –ي ؤصب ألَا

ٟا٫ في الٗغا١  ()   . 2021صعاؾت ، ال٣اَغة ، مهغ  –مؿغح ألَا

ٟا٫ : حؿائالث وإحاباث ، ال٣اَغة ، مهغ  ()   . 2021ز٣اٞت ألَا

ٟا٫ ؟ :  ()  . 2021بٛضاص ، الٗغا١  –لٗغا٢ُت ؾاا٫ املاضخي والخايغ في مٗاًىت الخجغبت ا ملاطا ؤصب ألَا

ت ؤزغي جدذ إلانضاع () ٨ٍغ   : له ٦خب ٖلمُت ٞو

  :ومً أبغػ ئهخاحه ألاصبي اإلاُبىع لألَفاٌ*

 .1982حىت ٖهٟىع ـ قٗغ لألَٟا٫ ـ بحروث   ()

 . 1982الصجغة التي ابدؿمذ ـ ٢هو لألَٟا٫ ـ بحروث  ()

 . 1993ؤحىدت الٟغاقاث ـ قٗغ لألَٟا٫ ـ بٛضاص ـ  ()

 . ٢1994هاثض جدل٤ بالُٟىلت ـ قٗغ لألَٟا٫ ـ ٖمان ـ   ()

 .1995ؤٚىُت ال٣ُاع ـ قٗغ لألَٟا٫ ـ بٛضاص ـ   ()
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 .1997َُا هخٗلم ووّٛجي ـ قٗغ لألَٟا٫ ـ بٛضاص ـ   ()

 .1998ؤقُاجي الجمُلت ـ قٗغ لألَٟا٫ ـ جىوـ ـ  ()

ت لألَٟا٫ ـ جىوـ  ()  .1998ؤحمل ما عؤًذ ـ خ٩اًاث قٍٗغ

ت لألَٟا٫ ـ بٛضاص  ()           . 2005ما خضر للؿىجاب في لُل الٛاب ـ مؿغخُت قٍٗغ

 .2010ـ بٛضاص   ؤعحىختي ٢ىؽ ٢ؼح ، قٗغ لألَٟا٫ ()

 .٢2010هو لألَٟا٫ . بٛضاص  -مكغٕو الشٗلب والضحاحت  ()

 .2011مؿغخُاث لألَٟا٫ . صمك٤  -الؿىجاب واخخٟا٫ الٛابت  ()

  .2011مؿغخُت لألَٟا٫ . بٛضاص  –ٖظاب باج٘ ألالٗاب   ()

ت لألَٟا٫ . بحروث ، لبىان  –خ٩اًت الخغٝو   ()  . 2012خ٩اًت قٍٗغ

ت لألَٟا٫ . بحروث ، لبىان –خ٩اًت ألانىاث    ()   2012  خ٩اًت قٍٗغ

ت لألَٟا٫ . بحروث ، لبىان  –عؾالت مً خض٣ًت الخُىان   ()   . 2012خ٩اًاث قٍٗغ

ت لألَٟا٫ . بحروث ، لبىان خ –خ٩اًت ال٣ِ والٟاع  ()   ٩2012اًاث قٍٗغ

  . 2014مؿغخُاث حٗلُمُت لألَٟا٫ ، ٖمان ، ألاعصن  –ٞسغي واملهباح السخغي   ()

  . 2013قٗغ لألَٟا٫ ، بٛضاص  –ؤُٖاص لهاقُض ألاوالص  ()

، الُبٗت 2014مؿغخُاث حٗلُمُت لألَٟا٫ ، الُبٗت ألاولى الكاع٢ت ، إلاماعاث  –خّؿان وألامحرة بان  ()

  . 2018الشاهُت ال٣اَغة ، مهغ 

اص ألاؾما٥  () ُّ    . ٢2014هت لألَٟا٫ . الكاع٢ت ، إلاماعاث  –ؤبي ن
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ت لألَٟا٫ . صبي ، إلاماعاث ، الُبٗت ألاولى  –ؤّمي وخ٩اًاث ؤزغي  () ، الُبٗت  2015خ٩اًاث قٍٗغ

  . 2016الشاهُت 

ت لألَٟا –َىا ٌّٛغِص الجمُ٘  ()   . ٫2015 . صبي ، إلاماعاث خ٩اًاث قٍٗغ

ت لألَٟا٫ . الُبٗت ألاولى بحروث ، لبىان  –ؤعؾم .. ؤلٗب  () ، الُبٗت الشاهُت بحروث ، 2016خ٩اًت قٍٗغ

  . 2017لبىان 

  . ٢2016هت ، جىوـ  –مٟخاح حضحي  ()

  ٢2016هت ، الكاع٢ت ، إلاماعاث  -ماما .. بابا ِلَم ال وُِٗل في بِذ واخض ؟  ()

ت لألَٟا٫ . عام هللا ، ٞلؿُحن  –ي ما ٖىض٥ ٖىض ()   . 2017خ٩اًت قٍٗغ

 . ٢2017هت ، بحروث  –خّؿان وصهاهحر إلاخؿان  ()

  .2017قٗغ لألَٟا٫ ، جىوـ  –نباح الخحر ًا ٖؿل  ()

 ٞهىلي ألاعبٗت  ()
ً
ت لألَٟا٫ ، ٖمان ، ألاعصن  –ؤَال   .2017خ٩اًت قٍٗغ

  . 2016بىان ٢هت ، بحروث ، ل –َضًتي ألاحمل  ()

  . ٢2016هت ، بحروث ، لبىان  –صلى املاء الباعص  ()

  . ٢2016هت ، بحروث ، لبىان  –خمضان في لُلت إلاخؿان  ()

  . ٢2016هت ، بحروث ، لبىان  –شجغة الخٟاح والُٛمت البًُاء  ()

  . ٢2016هت ، بحروث ، لبىان  –٢ُت ٞاَمت  ()

  . 2016ت ، بحروث ، لبىان ٢ه –حٗالىا .. َظٍ م٨خبت الجمُ٘  ()

ب  ()   . ٢2016هت ، بحروث ، لبىان  –الىملت هّمىلت والُاثغ الٍٛغ



   دليل آفاق حرة لألدباء والكتاب العرب      2222اإلصدار اخلامس

257 
 

 .  ٢2016هت ، بحروث ، لبىان  –حمُٗت الىٓاٞت املضعؾُت  ()

  . ٢2017هت ، بحروث ، لبىان  –٧اثىاث مً ُٚىم  ()

  .2017 ٢هت ، بحروث ، لبىان  –َىا٥ و٢ذ آزغ للٗب ًا نض٣ًي  ()

ب ا ()  . ٢2017هت ، بحروث ، لبىان  –لىملت والُاثغ الٍٛغ

 . ٢2017هت ، بحروث ، لبىان  –ألاؾض ًد٨م بالٗض٫  ()

 . ٢2017هت ، بحروث ، لبىان  –هدلت نٛحرة في مهمت ٦بحرة  ()

 . ٢2017هت للٟخُان الُاٞٗحن ، بحروث ، لبىان  –الغاعي خمضان والخاحغ خحران  ()

ت ، بحروث ، لبىان  خ٩اًت –ؤػع١ .. ؤػع١  ()  . 2017قٍٗغ

يب  ()   . ٢2017هت ، بحروث ، لبىان  –جٟاخت ٍػ

  . ٢2017هت ، بحروث ، لبىان  –ٖىصة ال٨ىاعي مً البراعي  ()

  . 2017قٗغ لألَٟا٫ ، الكاع٢ت ، إلاماعاث  –ُٖض وؤهاقُض  ()

 . 2017ماعاث ٢هو ٢هحرة لألَٟا٫ ، الكاع٢ت ، إلا  –مً خ٩اًاث لباب في مٗغى ال٨خاب  ()

ىاء  () ت لألَٟا٫ ، بحروث ، لبىان  –مىاء ٖو  . 2018خ٩اًت قٍٗغ

ت لألَٟا٫ ، بحروث ، لبىان  –ٚىاء الضً٪  ()   . 2018خ٩اًت قٍٗغ

ت لألَٟا٫ ، بحروث ، لبىان  –خلىي ؤمي  ()   . 2018خ٩اًت قٍٗغ

  . ٢2018هت ، بحروث ، لبىان  –الىؾاصة مُاصة جهل بلى الؿٗاصة  ()

 . 2018لألَٟا٫ ، بحروث ، لبىان  زالزىن ٢هت و٢هت  –ال٣مغ ٌكغب املاء  ()
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  . 2018قٗغ لألَٟا٫ ، ٖمان ، ألاعصن  –ابتهاالث لىىع الىىع  ()

  . 2018قٗغ لألَٟا٫ ، بٛضاص ، الٗغا١  –٧لماحي لآلحي  ()

ت لألَٟا٫ ، بٛضاص  –َظا ما خضر في الٛابت الؿُٗضة  ()   .2018مؿغخُت قٍٗغ

ٟا  ()
َّ
 . ٢2018هت ، بحروث ، لبىان  –ؤبي ؤمي .. جى٢

ض حّضي  ()   . ٢2018هت ، بحروث ، لبىان  –ٖو

ت ألاعهب  ()   . 2018مؿغخُاث لألَٟا٫ ، ال٣اَغة ، مهغ  –الشٗلب في مؼٖع

حر في بام املهلخت  ()  . ٢2019هو للىاقئت الُاٞٗحن ، ٖمان ، ألاعصن  –حضي ٚػ

 . 2019بحروث ، لبىان   ، ٢هت –الببٛاء واللهىم  ()

  . ٢2019هت ، بحروث ، لبىان  –الىجاع ومؿامحٍر الجضًضة  ()

 . ٢2019هت ، صبي ، إلاماعاث الٗغبُت املخدضة  –ؤها في مضًىت الؿٗاصة  ()

 . 2019قٗغ لألَٟا٫ ، ال٣اَغة ، مهغ  –ؤخلى مً ؤخلى ما ٧ان  ()

 . 2019وث ، لبىان ٢هت ، بحر –َظا ما خضر بحن الشٗلب والضحاحت ()

٤ بلى املضعؾت  ()    . ٢2019هت ، بحروث ، لبىان  –في الٍُغ

 . ٢2019هت ٖلمُت ، جىوـ  –ٞغقاة ؤؾىان ؤنض٢اجي  ()

 . ٢2019هت ٖلمُت ، جىوـ  –بّؿام بى٪ ال٨الم  ()

  . ٢2019هت ، جىوـ  –هىع وهي ج٨بر بُيىا  ()

  . ٢2019هت ، بحروث ، لبىان  –الؿبا١   ()
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ُاهُا ، اململ٨ت املخدضة  –ؤخالم َمام  ()   .٢2021هت ، اؾ٨خلىضا ، بٍغ

ُاهُا ، اململ٨ت املخدضة  -م٨خبت حاعي  ()  .٢2021هت ، اؾ٨خلىضا ، بٍغ

الي  ()  . 2021قٗغ لألَٟا٫ ، اؾُىبى٫ ، جغ٦ُا  –ؾبا١ ألٖا

   . ٢2021هت ٖالحُت ، الكاع٢ت ، إلاماعاث  –ًىمُاث ؤًباص  ()

  . ٢2022هت ، بحروث ، لبىان  – زاجم حضحي ()

ت مها  ()   . ٢2022هت ، ٖمان ، ألاعصن  –ٚٞغ

اًمغ  ()   . 2022عواًت للُاٞٗحن ، ٖمان ، ألاعصن  –في بُدىا َػ

  . ٢2022هت ٖالحُت ، بٛضاص ، الٗغا١  –ؤها في بًُ ماما  ()

  . ٢2022هت ، بٛضاص ، الٗغا١  –حضحي في اله٠ ألاو٫  ()

  . ٢2022هت ، بٛضاص ، الٗغا١  –.. صر  زُإ .. َظا ()

  . له ٚحر طل٪ ٦خب ؤزغي جدذ إلانضاع () 
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 ألاصًب: نالح حباع -183

 العغاق

 ٠٦٩٩لاؾم نالح حباع ابى ؾهحر املىالُض 

 املال٠

ل _ ٢هو  \ ٠٦٦٢ٖام  .لٛت املىٟى والجغاح _ قٗغ َىاع ألا  \ ٧١١١  مؿاالى ._ ب٩اثُت الؼمً الٍُى

لاولى   حىاثً املاضخي _ سخغ الخايغ صعاؾت اهثروبىلجُت _ اعب٘ َبٗاث  ة ؾىمغخًاع 

تراب و املىٟى صعاؾت في قٗغ املىٟى  \ الٗغا١ ٧١٠١والُبٗت الشاهُت   _ الٗغا١  ٧١١٤  ٖام مغاًا لٚا

   .٧١٧٠بٛضاص  .الٗغاقي

باح مدؿً ٧اْم في ٦خابت الىا٢ض املٗغٝو ن  و٢ض ٦خب ًٖ َظٍ املالٟاث ٖضص مً ال٨خاب ومً بُجهم

 .  ال٣ُم ٞىاعاث في ا الش٣اٞت الٗغا٢ُت

  

  

   

 

 

https://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2022/02/صلاح-جبار.jpg
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 بؿمت عبُضألاصًبت:  -184

ا  ؾىٍع

 

ت  ًٖى ملخ٣ى الكٗغاء الٗغب. مخ٣اٖضة مٗلمت ؾىٍع

  :نضع لها*

ت ٢ههُت لألَٟا٫_  مجمٖى

ا2016خ٩اًاث حضحي" ؾىت "  ؾىٍع

ت ٢ههُت- ا. مجمٖى  ؾىٍع

ا_  : وكغ قَٗغ

اع ا ت بل٨تروهُت لخٝغمجلت ؤَػ  جهضع ًٖ ملخ٣ى الكٗغاء الٗغب قهٍغ

  :جغحم لها*

ت مً ؤػاَحر ألاصب  2021ال٣اَغة  الجؼء الشاوي، مىؾٖى

 

  

  

https://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2022/02/بسمة-عبيد.jpeg
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يب عبض ألا  واجبت اإلاؿغح: ص. -185  ميرٍػ

 العغاق

 .هاقُت في مجا٫ الُٟىلت والكباب. ٞىاهت مسخهت في مجا٫ مؿغح الُٟل ومؿغح الضمى -

ىؽ جغبُت   2010ماحؿخحر جغبُت ٞىُت / .)٧لُت الٟىىن الجمُلت/حامٗت بٛضاص( 1996ٞىُت ٖام ب٩الىٍع

بضعحت امخُاػ م٘ مغجبت الكٝغ  ٧١٠١ص٦خىعاٍ ٞلؿٟت التربُت الٟىُت ٖام  .بترجِب لاولى ٖلى ال٩لُت

  وبترجِب لاولى ٖلى ال٩لُت.

ِـ ومً مٔىؾسخي املغ٦ؼ الش٣افي  -ًٖى ه٣ابت الٟىاهحن الٗغا٢ُحن ىىن الضمىعٍٔ مىظ  الٗغاقي للُٟىلت ٞو

ًٖى في اجداص لاصباء . ممشلت املاؾؿت الٗغبُت ملؿغح الضمى والٗغاجـ في الٗغا١ن، وختى لا  ٧١٠٠ٖام 

ؿُت في حامٗت بٛضاص/ ٧لُت الٟىىن الجمُلت / ٢ؿم الٟىىن  .وال٨خاب الٗغا٢ُحن حٗمل بىنٟها جضَع

 بىنٟها مدايغة زاعحُت .املؿغخُت
ً
ت ٖملذ اًًا ؿذ ٞغ٢ت ملر لاعى ؤؾ .في الجامٗت املؿدىهٍغ

  .، بالخٗاون م٘ اللجىت الٗلُا للخش٠ُ٣ املؿُخي في بٛضاص٧١٠٩للضمى ٖام 

  :نضع لها*

ا / - .ص. خؿحن ٖلي َاٝع /صمك٤ / ؾىٍع
ٔ
ل٠ُ مكتر٥ مٗا

ٔ
٪ الضمى / جا  .2010صعوؽ في نىاٖت وجدٍغ

.ص. خؿحن ٖلي لٗبت الٓل والًىء ) صعاؾت في مؿغح زُا٫ الٓل و -
ٔ
ل٠ُ مكتر٥ م٘ ا

ٔ
املؿغح لاؾىص ( / جا

 .2013َاٝع / ميكىعاث بٛضاص ٖانمتللش٣اٞت الٗغبُت لٗام 

ُت - ًٔ ت ( بٛضاص،  -مؿغح الضمى) صالالث ؾُمُا  .٧١٠٢جغبٍى

 .٧١٧١بٛضاص ،  .ههىم في مؿغح الُٟل ومؿغح الضمى  -زغي ؤعخلت ػمً ٖبر الؼمً ومؿغخُاث -

ذي -  . ٢ُض الُباٖت -لخجغبت ٞىىن الضمى في الٗغا١ املؿاع الخاٍع
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ؼ الخانلت ٖلحها - ًٔ  : اَم الجىا

 بُض ( -
ً
ل٠ُ مؿغخُت للضمى ) ًضا

ٔ
ؼة لاولى ًٖ صاعالكٔىون الش٣اُٞت / ًٖ جا ًٔ صٕع املؿاب٣ت لابضاُٖت / الجا

 .2012/لٗام 

بُت في صٕع املكاع٦ت في املخُم الٟجي لاو٫ لُلبت ٧لُت الٟىىن الجمُلت في ا- لٗغا١ ًٖ ٕا٢امت وعقت جضٍع

ت لٗام  ٪ الضمى ال٣ٟاٍػ  .2014نىاٖت وجدٍغ

 .٧١٠٩وؾام املبضٖحن ًٖ عابُت املبضٖحن الٗغا٢ُحن ٖام  -

ؼة - ًٔ ىُت ؼة ألا ثابضإ املؿغحي ملؿغح الُٟل / الجٞلؿُحن لل  حا ولى ًٖ الغابُت الش٣اُٞت الَى

ـ / جىوـ بمؿغخُت ضولي ملؿغح الُٟالٟلؿُُيُت مً زال٫ مكاع٦تها في املهغحان ال ٌٔ م الٗغا
ٔ
 ل با

اح()خ ُّ  .٩اًت الضً٪ ن
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 ص. "مدمـض فخحى" دمحم فىػي" ؾلُمانالياجب والباخث:  -186

 مهغ

 –مهغ فى الشاوى مً ؤ٦خىبغ ٖام واخض وزمؿحن وحؿٗمئت وؤل٠  -ُوِلض فى مضًىت بصٞــــــى بمداٞٓت ؤؾىان 

سُت ومهاعاث  .ٖام واخض وؾبٗىن وزالزمئت مً الهجغةالشاوى مً املخغم  ت والخاٍع ؤؾخاط الٗلىم التربٍى

ش باملغخلت  الخاؾىب بمٗهض الش٣اٞت املهىُت الٟى١ املخىؾُُت بإ٧اصًمُت بصٞـــى الهىاُٖت، زم مىحه للخاٍع

ت الٗامت وعثِـ ٢ؿم الضعاؾاث إلاحخماُٖت  ش(الشاهٍى ت التربُت الخٗلُ (جاٍع مهــغ،  –م بإؾىان بها بمضًٍغ

والغثِـ   وخالُا مؿدكاع ز٣افى باملاؾؿت 2019الخاثؼ ٖلى ل٣ب ؤصًب الىُل والٟغاث ٖام  .زم باملٗاف

ً الٗغب " بها غ ؾلؿلت" عواج٘ ٦باعاملبضٖحن املٗانٍغ ضة "ؤؾىان إلا٢لُمُت" فى  .الؿاب٤ لـ جدٍغ ٖمل بجٍغ

ض لحها حٍغ ا   .ة " ألاؾبٕى الٗغبى"الشماهُيُاث زم صخُٟت "ؤزباع الهٗـُض" ٍو ٖلى نٟدت نضي زم مكٞغ

 .مخٟغ٢اث(املؿخ٣بل اللُبُت )

ف حؿعت عكغ هخا*
َّ
سُت أخضثهمأل   :با فى الضعاؾاث الخاٍع

اث" ومً ٢بله زم "الٗـ٣ـاص في مى٦ب  .مهغ وكغ "الهُٗض م٣ِٗل بجى َاقم فى مهغ"  "قىاعص الظ٦ٍغ

ـــض  ألاعصن، وكغ الٗبا٢غة" جداص اثؼ ٖلى املغ٦ؼ الشاوى ٖاملُا مً الخا بــى إلاوؿــــاهُت" هملسو هيلع هللا ىلص و٦خابا " مدمـ

ٜ ٟغوؿاوكغ ب -املش٣ٟحن الٗغب بباَعـ وـ املؿاٞغ مً البضع الؿاٞغ" صعاؾت وجد٤ُ٣ وجَٟغ
ُ
، و" ؤ

ت املاعر إلاصٞـىي ث  اء" بمهغ ، زم "لا  وكغ( 2َـ)ج748ملخَُى ؾخٛـىاء بؿحرة إلامام إلاصٞـىي الّٛىِ

مهغ ، ب وكغمهغ ، ًلُه ٦خاب: "إلامام الخؿحن)ٕ( ُصعة الىبىة وِمك٩اة الخغمحن"(بوكغ َـ( 388ث

ذ" و" املىخ٣مىن  ما" ألاٞعى والٍٟٗغ ُخب حماُٖت َو
ُ
ش إلامام  . "و٢هخحن ٢هحرجحن ب٨ ومً ٢بلهما قظوع جاٍع

اعؽ الٗغب املخخاع الش٣ٟال .وكغ بالخؿً هنع هللا ىضر  رة إلابهاع في مب مىنى٫ ب٨خاب .َب٘ بمهغ  (يعصن، ٞو

 (ههاعؤوؿاب ألاقغاٝ وألا 

https://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2022/02/1-3.jpg
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 الكاعغ: ئصَعـ ؾغاج -187

 اإلاغغب

 

مىظ املغا٣َت لاولى بضؤث ال٨خابت و . ٞاؽ املضًىتمضًىت   1963مً مىالُض ج. صَعـ ؾغاب :لاؾم ال٩امل

لضعاؾت في في بضاًت الشماهِىاث مً ال٣غن املاضخي اهخ٣لذ الى باَعـ ل، لاَخمام ب٩ل ما َى ابضإ و ًٞ

ىُت الٗلُا للٟىىن الجمُلت  زغي ٧لها تهخم بالٟىىن ؤحاوعث مٗاَض و مضاعؽ  ،املضعؾت الَى

ضة  الٗىصة للمٛغب اوازغ الشماهِىاث ىُت و الضولُت . حٍغ بضاًت الدؿُٗىاث بضؤث اليكغ في املىابغ الَى

ضة ال٣ضؽ اللىضهُت . مجل ت ال٠ ال٣برنُت و ٦ظا في الٗلم نٟدت لاخض و ٦ظا في امللخ٤ الش٣افي . حٍغ

غ و املؿغح و الؿِىما مىظ الؿبُٗىاث بمؿغح ،مىابغ قغ١ اوؾُُت  بامل٣ابل اَخممذ بًٟ الخهٍى

اًؼوكخاًً الؿِىؤلا٢ىٗت و هاصي  حَر  .. ماجي و هاصي الغ٧اب ٚو

   :نضع لي 

اى ألامحر)صًىان قٗغ-   ( ٍع

 صًىان )خُث ؤهخم لؿذ ؤها(-
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 ملضاصيهكام ص. ألاصًب:  -188

 ألاعصن

 

بضؤث ب٨خابت ال٣هت ال٣هحرة في َٟىلتي وجىحذ . في حامٗت الحرمى٥  مؿا١ الى٣ض ةؤ٢ضم الض٦خىعا

مداوالحي بيكغ ٢هت مً ٢هصخي في البي بي سخي زم خؼث املغ٦ؼ ألاو٫ في خ٣ل ال٣هت ال٣هحرة /حاثؼة 

 ٧١٠٢ؾىال٠ُ 

ماجمغ حامٗت الحرمى٥ الضولي وخهلذ ٖلى ٦ماجمغ الغواًت و . ؤؾهمذ في ال٨شحر مً املاجمغاث الى٣ضًت

ت نلها٫ ٧١٧٠حاثؼة الضولت الدصجُُٗت   .ًٖ مجمٖى

عبض ٖانمت للش٣اٞت الٗغبُت وؤٖمل ًٖىا في لجىت الكٗغ والغواًت والى٣ض وال٣هت ال٣هحرة في اخخٟالُت ا

٧١٧٧. 
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 ؾهام عبض اللُُف علي قعير صًبت:ألا  -189

 ألاعصن

 ٠٦١٠/  ٢/  ٧٢مىالُض:/ 

ىؽ ججاعة حامٗت بحروث الٗغبُت ل/ ب٩الىٍع  املَا

 املهىت / عبت مجز٫ 

ت   الجيؿُت/ ؤعصهُت _ مهٍغ

  :نضع لها*

 ٢هو لألَٟا٫ _

 ها وحضحي ؾاا٫ وحىابؤ_

 حىص وال٣غص _مُمُىن بالؿغ٥_

 (جدذ الُب٘) ؤها وال٨خاب وال٩لب_

 

 

 

 

https://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2022/03/سهام-شعير.jpeg
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 زًير أخمض دمحم: الكاعغ -190

 ألاعصن

ّىان حك٨ُلي، ُولض ّٖمان َى: دمحم ؤخمض مدمىص زً ًٖى  -م،1968حر خؿً صعاٚمت، قاٖغ وعواجي ٞو

حن ُّ ٩ا الالجُيُت -.عابُت ال٨خاب ألاعصه ٣ُا وآؾُا وؤمٍغ ًٖى الخجم٘ الضولي .ًٖى اجداص ٦ّخاب بٍٞغ

حن .الجداصاث ال٨ّخاب ُّ الم في عابُت ال٨ّخاب ألاعصه غ مجلت ؤوعا١ الهاصعة ًٖ -ؤمحن اليكغ وإلٖا  مضًغ جدٍغ

حن ُّ  . عابُت ال٨ّخاب ألاعصه

ت، مً « ؤ٩ٞاع»مسغج ٞجي ملجلت :عمله*  ُّ  .2021 - 2015الهاصعة ًٖ وػاعة الش٣اٞت ألاعصه

 .الهاصعة ًٖ عابُت ال٨ّخاب ألاعصهُحن، ّٖضة صوعاث« ؤوعا١»مسغج ٞجي ملجلت  -

 .مهّمم حغاُٞ٪، وهاقغ -

 :نضع له*

 .2006ههىم، ّٖمان، « خالخان مً الٗك٤ -

اث،« ٞغاٙ مليء  - ُّ  .2009 ّٖمان ًىم

اث،ّٖمان، « وحه الُٛاب - ُّ  . 2011ًىم

اث، ّٖمان « ؤها ٦ما ؤعاوي - ُّ  .2013ًىم

 .2015قٗغ،ّٖمان « ٢لب ٢ؼح -

ٌُ ال٨الم -  .2016ّٖمان، .قٗغ« ِٚ

في ، والضًىان ب٨ٟغجه ٌّٗض ؾاب٣ت «ؤبى ال٣اؾم الكابي»لكاٖغ جىوـ « ؤٚاوي الخُاة»ؤٖاص وكغ صًىان  -

https://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2022/03/inbound6145110473856735434.jpg
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كغ بسِ ًض ؤبى ال٣اؾم الكابي. ٢ّضم للضًىان، مً ألاعصن: الكاٖغ دمحم زًحر، 
ُ
الكغ١ ألاوؾِ؛ لهه و

 .2016ومً جىوـ: الكاٖغ الض٦خىع هىع الضًً نّمىص،ّٖمان، 

خَب ًٖ هىا٫ ٖباسخي»٦خاب  -
ُ
 .2018م٣االث،« ما ٦

ُ٘ ال٨الم»٦خاب  -  .2020ؾُاخت ؤصبُت وجإمالث،ّٖمان « عْح

 ماجذ  -
ً

 .2022ّٖمان، ٖام .عواًت« عحال

ت،ّٖمان، ٖام « الّىاؾ٪ -  .2022مسخاعاث قٍٗغ

٣ُم -
ُ
 .ؾحرة طاجُت، مسٍُى« امل
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بص.  :غوائي والكاعغال -191  دمحم مدؿً خٍغ

 العغاق

ش / َالب \البلض : الٗغا١ / مداٞٓت / طي ٢اع\1969/  7/  1الخىلض :  الخدهُل الضعاسخي : ماحؿخحر جاٍع

ش لاؾالمي خالُاص  .1994وقاٖغ بضؤث باليكغ مىظ ٖام  عواجي و٧اجب\.٦خىعاٍ في الخاٍع

ت مً  ت وخؼث ٖلى مجمٖى اقتر٦ذ في ٦شحر مً املهغحاهاث وال٣اءاث واملاجمغاث لاصبُت وال٨ٍٟغ

بت (ٖلى املغجبت الشاهُت مً بحن )  الكهاصاث الخ٣ضًغي .خاػث  احؿلل ٖلى حمغ الَغ
ً
( ٢150هُضحي ) خاُٞا

 .عا١ .قاٖغ ٖغبي في مؿاب٣ت ٢هُضة الىثر الٗغبُت

 :نضع له*

ت  -         -1  2007/ عواًت  99هانٍغ

 2013  مغزُت البُاى / قٗغ -         -2

ش والؿُاؾت   لُلت الخُاب ألازحر/ -         -3  2013بدث في الخإٍع

 2015/ عواًت   قمىم -         -4

 2018ًت انبه عابدت / عوا -         -5

  ٧2020إؽ الضوحصخي/ عواًت          -6

https://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2022/03/محمد-حسن-حريب.jpg
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 قاهين الضوؾييالياجب: عهمذ  -192

 العغاق

بضؤ ب٨خابت الكٗغ في الشامىت ٖكغ مً الٗمغ ، وفي هٟـ  \صَى٥ ٦غصؾخان الٗغا١ 1963/  2/  3مىالُض  

ضة الٗغا١ ، ف -الٗام وكغث ٢هاثضٍ في الصخ٠ واملجالث الٗغا٢ُت والٗغبُت ي ال٣ؿم الش٣افي ٖمل في حٍغ

ضة الٗغا١  ال٨غصي وكغ زال٫ َظٍ الٟترة ٢هاثض باللٛت ال٨غصًت في صخُٟت َاو ٧اعي ،وملخ٤ حٍغ

ا حَر ت في مضًىت املىنل . ٚو خانل ٖلى قهاصة صبلىم .املٗهض الخ٣جي ،  -ؤ٦مل صعاؾخه لابخضاثُت والشاهٍى

ت التي خهلذ ٢هُضجه ) الٓمإ ال٨بحر ( ٖلى - .املىنل –٢ؿم املخاؾبت  املغجبت ألاولى في املؿاب٣ت الؿىٍى

  ًٖى بجداص ألاصباء وال٨خاب في الٗغا١ . ؤ٢امتها بصاعة املٗهض الخ٣جي بةقغاٝ ؤؾاجظة ٦باع في الكإن ألاصبي

املؿاب٣ت الخامؿت "  –ٞاػ باملغجبت الشاهُت لكٗغ الٟهخى في املهغحان ألاصبي الضولي " ال٣لم الخغ  -

خهل ٖلى صٕع الؿالم مً مىٓمت ؤزغ للخ٣ى١ إلاوؿاهُت ، للجهىص إلاوؿاهُت مً   -. " امل٣امت في مهغ

 . م 2017ؤحل الؿالم وخ٣ى١ إلاوؿان .في ؤعبُل 

  :نضع للكاعغ*

ت ) وؾدب٣ى الُٗىن حؿاٞغ ( ٖام - ت قٍٗغ  صًىان قٗغ بٗىىان ) بدغ الٛغبت (   . بٛضاص 1989مجمٖى

اء ه٣ض ٦خاب -. بٛضاص  2000صب ال٨غصي املٗانغ( )ُٖىن مً ألا ه٣ض ٦خاب  -. 1999املٛغب  ( ) هىاعؽ الٞى

اب وصماع   -. م بٛضاص 2017صًىان قٗغ بٗىىان ) خُاة في ُٖىن مٛتربت (  -. م 2002ٖام  عواًت " إلاَع

ا إلابغاَُمُت بحن املىث  -. م 2017الخضباء "  ٦خاب ه٣ضي ًٖ صًىان الكاٖغ ببغاَُم ًلضا ٖىىاهه " الغٍئ

٩ا واملُال   . 2018ص " نضع في ؤمٍغ

https://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2022/03/عصمت-شاهين.jpeg
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ا٦خاب " ؾىضباص ال٣هُضة ال٩ىعصًت في ا - ى " َب٘ في ؾىٍع  م 2018 ملهجغ ، بض٫ ٞع

  :هخب أصبُت هلضًت معضة للُبع

ًٖ الكٗغ ال٨الؾ٩ُي  –ٞغخت الؿالم  \٦خاب – . ًٖ ألاصب ال٨غصي املٗانغ –اٚتراب وا٢تراب  \٦خاب

ًٖ ألاصب والًٟ  –ب٣ًاٖاث وؤلىان   \٦خاب. ألاصب والًٟ الدك٨ُلياملغؤة ال٩ىعصًت بحن  \٦خاب -. ال٨غصي

غة الٗك٤   \. ٦خاباملٛغبي ا  \٦خاب -. ًٖ الكٗغ الىمؿاوي  –حٍؼ  . ًٖ الكٗغ الىمؿاوي  –حما٫ الغٍئ

ت معضة للُبع*   :هخب قعٍغ

 ؤحمل اليؿاء –صًىان قٗغ  -

ت البدغ -صًىان قٗغ  -  خىٍع

 ؤخالم خُاعي  –صًىان قٗغ  -
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ت دمحم نابغ -193  الياجبت: زيًر

 مهغ

ه دمحم نابغ ل الٗلمي : خانله -الهٟت : قاٖغة و٧اجبت -٠٦٤٩الخىلض: مىالُض ال٣اٍَغ  -لاؾم : زحًر املَا

-ًٖى عابُت ألاصب إلاؾالمي الٗاملُت -ًٖى اجداص ال٨خاب -الٗمل : مدامُت -ٖلي لِؿاوـ الخ٣ى١ 

خانله ٖلي الٗضًض مً الجىاثؼ  -م لابضإ والخمحز مً الٗغا١خانله ٖلي وؾا -ًٖى صاع لاصباء

ت ًٖى عابُت ألاصب  -خانله ٖلى وؾام الخمحز مً ماؾؿت ال٣لم الش٣اُٞه بالٗغا١ -والكهاصاث الخ٣ضًٍغ

ضة لاجداص  -ماعاث الٗغبُت املخدضةمظٌٗت بضولت إلا : قٛلذ املىانب الخالُتي. إلاؾالمي الٗالم ٧اجبه بجٍغ

 ثماعاباإل 

 ٧١٠١ٞا٦هت الغوح.  -٧١١٠ممل٨ت الٗكب.  -٠٦٦٤نهُل املؿاٞت.  -٦٠٦٦١ُمُاء الخب : الانضاعاث*

ً ؾ٩اث  -٢٧١٠٢مغ الُٛاب.   ٧١٠٢ػمغصاث.  -٧١٠٢بدٍغ
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اعغة  -194
ّ
 عائكت املحغابي –الك

 الُمً

 لاؾم ٖاجكت املخغابي

 مً مضًىت ٖضن

ىؽ ٞلؿٟت حامٗت ٖضن  ب٩الىٍع

 متزوحت وؤم

 ذ في مجا٫ الخضَعـٖمل

 قاع٦ذ في ٖضة مهغحاهاث ٖغبُت في مهغ وجىوـ والجؼاثغ وألاعصن

 وكغث ؤٖمالها في ٖضة صخ٠ و٧ان لها بٌٗ الل٣اءاث

 :نضع لها*

 2013ؾُض املؿاء  -

  2014وجىٟـ لا٢دىان  -

  ٠ُ٦2014 ًغوى الخىحن  -

-  ً   2017ٖال٣ت زل٠ حٟىن الَى

 2019ؾالما ؤحها الٟجغ  -

 

 

 

 

https://www.afaqhorra.com/wp-content/uploads/2022/04/عائشة-المحرابي.jpeg
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  دمحم على ؾغوعواهب وإعالمي:  -195

 لبىان
المي للضعاؾاث والخىز٤ُ المي. مضًغ امل٨خب إلٖا  .٧اجب ٖو

 إلانضعاث:

اث الىح٘ الٟلؿُُجي- ُّ  .ًىم

 .مغاًا حاجٗت-

 وكىة الٛباع -

 ..الهُض في الٗخمت-

ضي- المُت والىا٢ضة املٛغبُت هاَض الٍؼ اث... زىاثُت م٘ إلٖا تراف الهىٍّ  .عواًت ؤعى اٖل

 .عواًت الٛغباء-

ما٫ املؿغخُت، وله ال٨شحر مً امل٣االث الؿُاؾُت وألاصبُت.  ٦خب الٗضًض مً ألٖا
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 أ. ص. عبض املجُض ػعاكِ -196

 لبىان
ـت مغ٦بـا  . اهدؿـب 3/12/1946لبىـان الجىـىبي، فـي  –٢ًـاء مغحُٗـىن  –ولض ٖبض املجُـض عػا٢ـِ فـي ٢ٍغ

ماث فـي ِ
ّ
محن واملٗل ِ

ّ
ـى ٌٗمـل فـي خ٣ـل الخٗلـُم:  .1967ُضا، وجسـغَّج ٞحهـا الٗـام نـ بلى صاع املٗل جـاب٘ صعاؾـخه، َو

لابخـــــضاجي واملخىؾـــــِ والشـــــاهىي، بلـــــى ؤن هـــــا٫ صعحـــــت الـــــض٦خىعاٍ مـــــً حامٗـــــت ال٣ـــــضٌـ ًىؾـــــ٠، ٞاهخ٣ـــــل بلـــــى 

، بلــــى الٗــــام 1985 – 1984الٟــــٕغ الغابــــ٘، مىــــظ الٗــــام الجــــامعي  –الخٗلــــُم الجــــامعي فــــي الجامٗــــت اللبىاهُــــت 

٫. 2008 - 2007ي الجامع  ؛ خُث اهخ٣ل بلى الخٗلُم في الٟٕغ ألاوَّ
ُ
 . 3/12/2010خُل بلى الخ٣اٖض في ؤ

ــاب الٗـــغب، ؤؾــهم فـــي جإؾــِـ ملخ٣ـــى  دـــاص الٗــام لألصبـــاء وال٨خَّ ِ
ّ
ــاب اللبىـــاهُحن، وفــي لاج ًٖــى فــي اجدـــاص ال٨خَّ

ـــــ ى عثاؾــــت الهُئـــــت إلاصاٍع
َّ
ـــر ٖـــــامي الشالزــــاء الش٣ـــــافي ومىخـــــضي الًـــــاخُت الش٣ـــــافي، وجـــــىل ـــضي ألازحــ  2007ت للمىخــ

 .2008و

 *الجىائؼ:

ٟا٫.- اب اللبىاهُحن وحاثؼة الكُست ٞاَمت )إلاماعاث الٗغبُت املخدضة( لصب ألَا  ها٫ حاثؼة اجداص ال٨خَّ

فاثاإلا*
َّ
 :إل

ٗغ ألامىي بحن الًٟ  \\1978، 1ٍ. . صًىان حمُل بشِىت )جد٤ُ٣ وج٣ضًم(، بحروث صعاؾاث: ِ
ّ
الك

لُان بحروث ا١ الٗغب، بحروث \\1983، 1ٍ.  والؿُّ
َّ
 \\1997، 3، ٍ. 1979، 2، ٍ. 1988، 1، ٍ.  ٖك

٣ض ألاصبي املٗانغ، بحروث ٗغ وه٣ضٍ...، بحروث \\1991، 1، ٍ.  الخضازت في الىَّ ِ
ّ
، 1، ٍ.  في مٟهىم الك

رار ألاصبي، بحروث \\1998
ُّ
واًت اللبىاهُت، حؼ \\1999، 1، ٍ.  صعاؾاث في الت ، 1ٍ. ءان، في بىاء الّغِ

اسخي(، \\1999 ٗغ وؤٖالمه، )الٗهغ الٗبَّ ِ
ّ
في ألاصب وؤهىاٖه، ٦ؿاعة: ٍ.  \\2000، 1ٍ.  صعاؾاث في الك

1 ،2005. 
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ت،  \\2003، 1ٍ.  . إلابــضإ ألاصبــي الٗغبــي، ٢ًــاًا وإقــ٩االث، بحــروث:10 ًَّ ت والؿــغص ــٗغٍَّ ِ
ّ
ت والك َُّ فــي ألاؾــلىب

خــ\\2007، 1ٍ.  ٦ؿــاعة: ُتهــا، بحـــروث: ٍ. \\2008، 1ٍ.  ه، بحــروث:الــىَّو ألاصبـــي ومٗٞغ ّىِ ــت ٞو ، 1فـــي ال٣هَّ

ٟـــا٫، بحـــروث: ٍ.  \\2009 واًـــت و٢ًـــاًاَا، بحـــروث:  \\.2010، 1فـــي ألاصب والٟىـــىن وؤصب ألَا ، 1ٍ. فـــي الّغِ

صعاؾــــاث فــــي  \\2012 صعوب فـــي الــــؼمً الهــــٗب، ٢ــــغاءاث فــــي همــــاطج مـــً الغواًــــت الٗغبُــــت، بحــــروث: \\2011

و التراســي و  ُٟــه فــي الــىَّو ألاصبــي، بحــروث:الــىَّ مدؿــً ألامــحن، الٗــالم املجتهــض وخغ٦خــه  \\2012، 1ٍ.  جْى

ت، بحــــــروث: َُّ اث وســــــجاالث ز٣اُٞــــــت، بحــــــروث: \\2012، 1ٍ.  إلانــــــالخ مؿــــــاعاث فــــــي  \\2014، 1ٍ.  مًــــــاصَّ

ـــروث: ـــ٤، بحــ ــ ذي، مىـــــاهج، بحـــــروث: \\2015، 1ٍ.  الٍُغ  \\2017، 1ٍ. الى٣ـــــض ألاصبـــــي: مٟهـــــىم، مؿـــــاع جـــــاٍع

ت: مغ٦با، مغ٦با: ت و٢ًاًا، بحروث: ٍ.  \\2018، 1ٍ.  طا٦غة ٢ٍغ غص الٗغبي: قٗغٍَّ  .2019، 1في الؿَّ

ٟــا٫ فــي ألاصب الٗغبــي، صمكــ٤: ٍ. ت: \\2019، 1 ؤصب ألَا  بيــاءاث: م٣اعبــاث و٢ــغاءاث ه٣ضًــت، إلاؾــ٨ىضٍع

ــــت )جد٣ُــــ٤ وج٣ــــضًم(، م \\2019، 1ٍ.  فــــي  \\2019، 1ٍ.  غ٦بــــا:عخلخــــان: عخلــــت الٟــــغاعي والّغِخلــــت الدجاػٍَّ

ت: ـــاث الى٣ـــض ألاصبـــي، إلاؾـــ٨ىضٍع ت: \\2021، 1ٍ.  هٍٓغ ة ألاصبُـــت وز٣اٞـــت امل٣اومـــت، إلاؾـــ٨ىضٍع ، 1ٍ.  الجـــضَّ

ت: ٍ. \\2021 م، إلاؾ٨ىضٍع  .2021، 1صعاؾاث في لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ

 وكهو كهيرة: عواًاث*

اب اللبىاهُحن  .1990، 1(، بحروث: ٍ. 1990، طاث ٖهغ )٢هو ٢هحرة(، )هالذ حاثؼة اجداص ال٨خَّ

لي )عواًــــت(، بحــــروث: ــــاب مىاصًــــل )٢هــــو ٢هــــحرة(، لاجدــــاص الٗــــام لألص \\1992، 1ٍ.  آٞـــا١ بــــٖى بــــاء وال٨خَّ

خ٩اًـاث فـي البـا٫ )٢هـو  \\1996، 1بحـروث: ٍ. الهجغة في لُل الغَّخُل )عواًت(،  \\1994، 1الٗغب، ٍ. 

ٟــاث ال٣ههــ\\2004، 1ٍ.  ٢هــحرة(، بحــروث:
َّ
ت، بحــروث:املال و ضــخ٩اث ال٨ــغوم )٢هــ \\2014، 1ٍ.  َُّ

َاخىهــت الــظثاب  \\2018، 1ٍ.  حٗــب )٢هــو ٢هــحرة(، بحــروث:\\٢هــحرة( )يــمً املالٟــاث ال٣ههــُت(

ت : ـ٤  \\2021، 1 حظوع ٞى١ التراب )٢هـو ٢هـحرة(، بحـروث: ٍ. \\2020، 1ٍ.  )عواًت(، لاؾ٨ىضٍع ٍَغ

ت :، ولاؾ٧١٧٧ ٠الكمـ ) عواًت ( ، بحروث : ٍ.  ٠املهـُضة ) عواًـت (، بحـروث : ٍ. \\ ٧١٧٧،  ٧ٍ.  ٨ىضٍع

 ،٧١٧١  

ه لألَفاٌ*  :أصب مىحَّ

ت: -  َُّ حي، بحــــــــروث مجمىعــــــــاث كههــــــــ ال٣مــــــــغ الهــــــــاعب، خ٩اًــــــــاث ال٨ــــــــغوم ، ملــــــــ٪  \\1985خ٩اًــــــــاث مســـــــضَّ

، \\1986، 1البؿخان، البالىن ألاػع١، اهخهـاع الٗهـاٞحر ، بحـروث: ٍ.  ِ
ّ
َضًـت  ألامحـر الٛـالي، صـخغة الخـٔ

ــضي،  \\1978، 1ٍ.  الجــض ، بحــروث: ــت ٢هــو(، ال٣ــاَغة: ؾلؿــلت ٢ُــغ الىَّ عخلــت ال٣ٟــو الــظَبي )مجمٖى

ــذ، ٦خــاب مجلــت الٗغبــي الهــٛحر، الٗــضص \\2003 ،1ٍ.  هــاٞحر، ال٩ٍى ــغان(، 225ٞغاقــاث ٖو ، ًىهُــى )خٍؼ

2011. 

ت ٢هو(، بحروث:  سىا )مجمٖى ت ٢هو(  \\2008، 1ٍ. مً جاٍع   .2008، 1ٍ. صعوب الخحر )مجمٖى
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ذ لل٣غمُــــــضة، صمكـــــ٤ ـــه الـــــٍغ ــــــض مـــــً الجىــــــىب، الخمامــــــاث  \\2010، 1ٍ.   مـــــا ٢الخـــ ذ وال٣ىـــــضًل، ؤٚاٍع الــــــٍغ

ت: ت ٢ههُت ( ، ال٣اَغة : ٍ. \\2020، 1ٍ.  البٌُ، إلاؾ٨ىضٍع  .٧١٧٠،  ٠ٞغح ) مجمٖى

لـــت: ـــت، بحـــروث: كهـــو ٍَى املغجبـــت  \\1994، 1ٍ.  ٖـــىصة الٗهـــاٞحر، بحـــروث: \\1993، 1ٍ.  صعوؽ ألاخبَّ

ـضاء، بحـروث: ـت الُٗـاء، جلبُــت الّىِ ـت إلاخؿــان، ٢ٍغ ــت  \\1992، 1ٍ.  ألاولـى، حىَّ َُّ هـغ، إلامـاعاث الٗغب ُٖــض الىَّ

ٟل الٗغبي(، ٍ. املخدضة )هالذ حاثؼة الكُست ٞاَمت ل٣هَّ  ِ
ّ
ض )نلى  \\1998، 1ت الُ مً خُاة الىبي مدمَّ

لــــــت (، بحــــــ ــــــت ٢هــــــو ٍَى م( )مجمٖى
َّ
خ٩اًــــــاث حــــــضاثل الكــــــمـ  \\2009، 1ٍ.  روث:هللا ٖلُــــــه وآلــــــه وؾــــــل

ت(، بحروث: َُّ ت ٢هه  .2018، 1ال٣اصة الهضاة، بحروث: ٍ.  \\2009، 1ٍ.  )مجمٖى

باعت(:* ِّ
ّ
ة للُ ت )معضَّ َُّ  مجمىعاث كهه

ــا، 2. ُٖــغ التــراب، 1 ًٗ ــىع،  4. ٦ــِـ "آي" و٦ــِـ "آر"، 3. هلٗــب م . ؤقــىا٥ الٗهــاٞحر، ١. ٦جــز مضًىــت الَؼ

ٟاخـت الظَبُـت، ٠١.   ًٚـب ؾـلمى،   ٦. ال٣مغ الٛايـب، ٢. ُٖىن ٣ًٓت، ٢ة، . املضًىت الجضًض٩ . ٠٠. الخُّ

راب امللّىِن، 
ُّ
 . مظ٦غاث صوعي.٠١. الٛض الباؾم، ٠٧الت

ة للُباعت(: لت )معضَّ  كهو ٍَى

ـــض، 1 ــ ــ ــ ــ ًـ ـــغ الجض ــ ــ ــ ــ ثب والٗؿــــــــــــل، 2. الٟجـ ِ
ّ
ــــاء 4. ٞــــــــــــاعؽ مضًىــــــــــــت الجىــــــــــــان، 3. الــــــــــــظ ــ ــ ــ ـــت / ؤبىــ ــ ــ ــ ــ ـــت العجُبـ ــ ــ ــ ــ . الغخلـ

ّؼ ..ًىمُا١ال٣مغ.  ث هًا٫ ٖو
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 عاهُا مدُى الخلُلي لغوائُت :ا -197

 لبىان
. جسههذ باللٛت الٟغوؿُت وآصابها في ٧لُت 1972بحروث، لبىان في ٖام  ولضث عاهُا مدُى الخلُلي في

قاع٦ذ في ؤبدار ؤصبُت في ٖضة ماجمغاث   في بحروث. الجامٗت اللبىاهُت لاصاب والٗلىم إلاوؿاهُت في

 .تٖغبُ

 :الجىائؼ*

 .بجاثؼة ًٖ ٢هت "قُش الكباب" بزغ مكاع٦تها بمؿاب٣ت ٖلى مؿخىي مضاعؽ لبىان 1985ٞاػث ٖام -

  .بجاثؼة ًٖ ٢هت "الشىب لازغ" بمؿاب٣ت ؤحغتها ٧لُت لاصاب بالجامٗت اللبىاهُت 1992ٞاػث ٖام -

 :مإلفاتها*

 2002ب٩اء في الخٟاء، -

 2009لٗىت البحر٧ىث )عواًت(، -

 2013ًت ؤمحن، عوا-

-، ضة ؾتراؾبىٙع ُّ   2015ؾ

 2018ٖكغ ؾىىاث ولُلت، -

 2018عؾالت الخب ألاولى،-

 2020الٛغوب ألازحر، -

 2022ؤعامل الخي الٗخ٤ُ، -
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 ألاصًب: هىاف باصي أًىب )ههغ  أًىب( -198

 ألاعصن

ٟــ\َـــى اؾــم الكهــغة للــكــاٖـــغ، هـهـغ ؤًـىب ٖــلـىهــىاٝ بــــاصي مـهُــ قهـاصة  ى ؤًـــىب الـــظي خـهـــل 

ىؽ ٞــي ألاصب الـٗـــغبــي مــً حامٗــــــت  إلطاٖـت نـىث \بـُــغوث الـٗـغبُــت / لـبـىــان ب٩الىٍع
ً
ـا  بصاٍع

ً
 ومـضًغا

ً
مظٌٗـا

٨ــا ألاعصن ومجلت  للٗال٢ـاث الٗا\الهمـذ الهـاصعة ٖجهـا في والًــت مِكُٛحن/ؤمٍغ
ً
 ومضًغا

ً
مت ملجلــت مدـغعا

٨ـُـــت  ()نٟدـاث ـ٨ـــي\الـهــاصعة ٖـــً عابُـــت الـ٣ـلــم الٗـغبُــــت ألامٍغ  \املــضًـغ الـشـ٣ــافي ٞـي الـىـاصي ألاعصهـي ألامـٍغ

ـغ التربـىي ملضً \الـىــاصي َـىــا٥ ومضًــغ بصاعة مجلــت الـٟجــغ الجـضًــض الهــاصعة ٖـــً ىـــت عثِـــ مجلـــ الخُــٍى

ـــــغةٖـــــام 
ُّ
هاثب عثِـ هاصي الُغة \ٖــًـــى ملخـ٣ى الصجــغة الش٣ـاٞـي ؾهــــــل خــىعان\  2012 – 2011الُ

ًــغ الـشـ٣ـــاٞــي له اضخي والـمـــــض ـؼ وإلابضإ    . الٍغ ُُّ اصي في الٗمل  ٞاػ بجـاثؼة املل٪ ٖبض هللا الشاوي للخم الٍغ

ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــام ٖـــــ ـــــــ  .  2016ــــ

  :نــضع للمــإلــف *  

ــــَضع -
َ
ــــْم الـ٣

ْ
 (صًــىان قٗـــــغ ) ُخ٨

 ؤعنـٟـــت الـٛــُـــاب ( في الىمًــاث ألاصبُــت ) -

ت ٢ههُت -  (خبىب ػع٢اء )مجمٖى

ٗــغ  –  ( مغافئ الـدـىُــً ) صًـىان ق

ـخــب مسُـىَــت كُــض الُبـع هـي  *
 
    :ه

 ٦خـاب في الى٣ـض ألاصبي \(  ) هثر في ًٞ الىمًت ألاصبُت  ن٣ٟت ؤزغي  \(ت) عواًــــــــــــ  عاثدــت الـىع١
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 الُُاع علي ص. ئبغاهُمالكاعغ: -199

 ألاعصن
ش الىالصة: (ص. ابغاَُم ٖلي الُُاع )قاٖغ الحرمى٥ :لاًمُل \\19/7/1972اعبض في -ألاعصن م٩ان وجاٍع

 Tayyar972@gmail.com\\ الث الٗلمُت  املاحؿخحر \\2022عصنحامٗت الحرمى٥ / ألا  الض٦خىعاة :املَا

عصهُت / الجامٗت ألا  الضبلىم الٗالي \\2006عصنحامٗت الٗلىم والخ٨ىىلىحُا / ألا ألاخُاء الض٣ُ٢ت

ىؽ \\1998عصنألا   1996ت البهغة / الٗغا١حامٗ.الخُاة ٖلىمفي  الب٩الىٍع

 

حامٗت ؾبها/لُبُا مدايغ \\2017عصنعبض الخسهصخي/ألا بمؿدكٟى  مضًغ مسخبر َبي :الخبراث*

 2010-2017 

 حامٗت البل٣اء مدايغ \\2010-2008 مؿدكٟى ؾٗض الخسهصخي/الؿٗىصًت مضًغ مسخبر َبي

جي مسخبراث َبُت \\2008-2000 الخُب٣ُُت/لاعصن -1996 لاعصنٖضة مؿدكُٟاث /  مكٝغ ٞو

2000 

 :الىخب واإلاإلفاث*

مضزل بلى ٖلم  \\2002ألاعصن. ٖلم الُُٟلُاث الُبي\\2001م٣ضمت في ٖلم ألاخُاء الض٣ُ٢ت ألاعصن

جلىر الهىاء  \\2011لى ملهمتي"ألاعصنبصًىان قٗغ " \\2003ألاعصن ألاخُاء الض٣ُ٢ت الدصخُصخي

 2015 لُبُا .ملخبري للبى٫ وؾىاثل الجؿمالخدلُل ا \\2014 ؤملاهُا. الجغزىمي في املؿدكُٟاث

اث الُبي اث الُبُت  \\2016لُبُا .ٖلم الٍُٟغ مضزل بلى ٖلم  \\2016 لُبُا .ال٨خاب الٗملي في الٍُٟغ

 2022-2006 مجالث ٖلمُت مسخلٟت وع٢ت ٖلمُت مد٨مت 23\\2017لُبُا.ؤمغاى ألاوسجت

ً"جدذ الُب٘\\جدذ الُب٘ صًىان قٗغي بٗىىان "لاؾُىعة" * جدذ الُبع: ً ٖلى َو عواًت بٗىىان "َو

  

mailto:Tayyar972@gmail.com//
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 الياجب واإلافىغ هاجي وعمان -200

 لبىان

ها  ِىي  و٧اِجب  وُمَغّوُِج ز٣اٞت؛ مً مىالُض َخٍغ
َ
ؿاه

ْ
ٗمان ِبو

َ
اع  19في  )لبىان(هاجي و ًَّ . ِٖمَل، مىظ 1954ؤ

جا٫ املهغفّي؛ وؤههى في لب
َ
ٗلُم، ٦ما في امل خاٞت والخَّ غ، في الّصِ

َ
ٛ  بحاػاث  في 1979ىان، في الٗام الّهِ

َ
، زالر

عاؾاث الٗلُا في  الي، ِصبلىَم الّضِ
َل مً ٞغوؿا، في الٗام الخَّ ش، وَخهَّ اٍع ت والخ٣ى١ والخَّ جاعٍَّ لىم الّخِ

ُٗ ال

ت في اللازِخهام ألازحر.  َُّ ت مً حامٗت الخًاعة الٗامل َُّ لىم ال٣اهىه ُٗ  ص٦خىعاٍ ٞلؿٟت في الُخ٣ى١ وال
َ
ٗام ُمِىَذ قهاصة

ا!( 2014 ض حضًّ ِ
ُّ   .بضعحت ح

ت" * َُّ يكىعاث الٗغب
َ
٣اٞت (1979-1978)ٞغوؿا، لبىان، ُمضًُغ "امل

َّ
ؿذ في لبىان ٖاَم ، ناخُب صاع وٗمان للش )جإؾَّ

ش ألازحر، وؤوكإ، في الٗام (1979 اٍع ان مىظ الخَّ جَّ
َ
ت بامل َٕ ٦خَبه الخانَّ ت 1991؛ وػَّ َُّ  مً ال٨خب ألاصب

ً
، ؾلؿلت

ا جَّ
َ
 امل

َ
٣اٞت بامل

َّ
ت )"الش َُّ ان"(ه   .جَّ

ت في الٗام * َُّ  مً الجىاثؼ ألاصب
ً
، 2002ؤَل٤َ ؾلؿلت

َ
ت  مً ألاوِكُت ألازغي، بلى ؤن ؤوكإ ها بمجمٖى َٗ ، وؤجَب

 2011في الٗام 
 
ت َُّ  ؤَل

 
ت َُّ ان، وهي حمٗ جَّ

َ
٣اٞت بامل

َّ
 هاجي وٗمان للش

َ
ؿت ت. و، ماؾَّ ُّ اؾٗت مً ٚحر عبد في الخَّ

مغ ٖىضما  ُٗ ت ألاولى ال َُّ َخه الىع٢
َّ
ب(ؤنضَع مجل

َّ
ت الُال

َّ
٫ )مجل  خحن وكَغ ٦خاَبه ألاصبيَّ ألاوَّ

َ
 ٖكغة

َ
اهُت

َّ
، وفي الش

ت َصٖبى٫( ت وال٨خاب مً ُنى٘ ًَضًه. )٢هَّ
َّ
 ، واملجل

يكىَعة، مجها ُمىخسبؤّما الُىَم، ٞله  *مإلفاجه:
َ
باث امل ِ

ِّ خ
ُ
ضاث وال٨ُخب وال٨

َّ
اث  ؤ٦ثَر ِمً حؿٗحن مً املجل

اث"  َُّ اح ض "الىَّ
َّ
، في مجل ت  ِكَغث، بسانَّ

ُ
 و
ً
 ولهجت

ً
 بلى ؤ٦ثر مً زمؿحن لٛت

 
ت
َ
 َمى٣ىل

 
ت َُّ ، ُٞما ه٣َل (2009)ؤصب

٠ مىظ الٗام 
َّ
رِحم  ٢اهىوي  ُمَدل

َ
ى ُمت ُخب، َو

ُ
ت هدى صّػٍِىِت ٦

َُّ  . 1991بضوٍع بلى الٗغب

ت،   )صعاؾاث في الٗالم الٗغبّي،ؤنضَع "ؾُاؾت واؾتراجُجُا"  َُّ ض" (1981بالٗغب
ْ
َعب ُوْعل

َ
)صعاؾاث ؤزغي، ، و"طي ؤ

ت،  ت  (1985باإله٩لحزًَّ َُّ غاٞ ِت ؤٖما٫  بُٚى ت، بلى مجمٖى َُّ ان بالٟغوؿ َُّ ، مجها َبدشان حامٗ
 
، وله ؤبدار

ت.   باإله٩لحزًَّ

ت:* َُّ اوي مً أبغػ ئنضاعاجه ألاصب
َّ
اث ألال٠ الش َُّ ت ٦خب  ؾاب٣ت  1999) ؤصب م مجمٖى ًُّ  ؤصًباله( ، ٍو

 
، 2009) ؛ خُاة

سه( ى جاٍع ت ختَّ َُّ ُ٘ ُٞه مَٗٓم ٦خاباجه ألاصب ض  ًجم
َّ
ى مجل غ": َو َٟ م٘ ِمتري وؤهجلُ٪ ؛ وله في ؾلؿلت "ِؾٟغ  مً َؾ

ُوؽ و ؛(2012)
َّ
ا: (2017)ٖلى ِمشا٫ ؤبي الًٟاِثل ه٣ىال ًً اجه ؤً َُّ اء؛ ومً ؤصب ضَّ َٗ ت 2014) ال  ال ِخىاعٍَّ

 
، عواًت
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م  وط٧اء ٢لب؛ بُمسَغَحت(
َ
 (2016) إل

ً
٨ُغ ُمَهغِوال ِٟ اِثُغ 2022، وآزُغَا في الٗام (2019) ، ال : ٦خاباث  َاِثماث؛ الؼَّ

ها في 
ُّ
ل
ُ
ضَعَحت ٧

ُ
ت امل َُّ  ٦خاب  في ؤٖماله ألاصب

َ
ت ؿى٧ي. وزمَّ

َ
د
َ
 ه
ُ
اُث ؤو ؾحرة

َّ
هض/وػاِثغاث  قاِعصاث؛ الظ َٖ هُض الال َٖ ؤو 

 ؤصًبا"، ب٣لم ال
 
ه: ٢ِغاءاث  في هاجي وٗمان بَاع ؾلؿلت "خُاة

ُ
ىىاه ُٖ با، و

َ
٦خىع بمُل ٦  . (2019)ضُّ

ِم الٗغبّيِ املٗاِنغ  مىؾىعخان:له *
َ
 الٗال

ُ
ت ضاث، َمسخىَبت في مىؾٖى

َّ
، مً ؤبغػ وسخت ٣ِٞ( 400)في ٖكغة مجل

ت  َُّ خاٞت الٗغب جها: صلُل الّصِ ت في الٗالم الٗغ (1988)ٖىاٍو َُّ ت واملظَب َُّ غ٢ ِٗ اث ال ؛ (1990)بّي ، واملجمٖى

ت  َُّ  الى٢اج٘ الٗغب
ُ
ت  .وسخت ٣ِٞ( 30)في زمؿت ؤحؼاء، َمسخىبت في ومىؾٖى

ت:* َُّ ه  مً أبغػ أعماله البدش
ُ
كغ١ وزمغج

َ
 امل
ُ
ىن، زمحرة ُُّ َضم (2010)املؿُد َٗ ؛ (2012)؛ لبىان، الىحىُص وال

... وحؿخمغُّ إلاباصة 
 
 (2015)مئت

ُ
 مِؿُاث ألاخض" املئت.. وله، بلى َظا، هدى ُعب٘ بنضاعاث ؾلؿلت "ؤ

 

لافت -ب
َّ
َغّوِّج  الش

ٗمان مىظ ٖام : م 
َ
ٟىلخه ب، ٖلى 1979َصَعَج هاجي و

ُ
 جد٤ُ٣ ُخلم َ

ُ
٦ ٘ ت خىَػ ُخبه الخانَّ

، ٖاَم 
َ
ان. و٢ض ؤوكإ جَّ

َ
ت في 1991بامل َُّ اه جَّ

َ
ُخب امل

ُ
ان"، وؤنضَع مً ِيمجها مئاث ال٨ جَّ

َ
٣اٞت بامل

َّ
 "الش

َ
، ؾلؿلت

ٛاث هدى ِهه٠ِ ملُىن وسخ
ُ
حن ِمً الل هجاث، ت، وطل٪ بَىدِى ؾّخِ

َ
ٟاث  مً ؤعبٗت ؤن٣إوالل ِ

ّ
ٟحن ومال ِ

ّ
  .ملال

عمان:*
َ
 و
 
ِخدت َملىالث َٟ ى

ُ
ة وامل ٣اٞت الُخغَّ

َّ
الم"  ؛"الش ُ٘ الؿَّ بإ" (1969)جهى

ُ
كغي وال ج

ُ
 ال ح

ُ
٣اٞت

َّ
، (2004)، و"الش

داو٫ُ الُخؿام" و" ًُ ا 
ً
، َٞٗبش ُٕ ِل الَحرا َٗ ٟ ًَ م 

َ
 له: "املجَّ ؛ و (1993)بْن ل

 
 عابٗت

 
َخ َم٣ىلت َغسَّ

ُ
ت، هي ٖلى ؤمِل ؤْن ج َُّ اه

ٗضي" 
ُ
ا" (2008)ألازغي، ح ًُّ ِٕ ال٨خاَب َخ ضٖى ؤْن "ِلَىَض

َ
 ج
 
َغ (2018)، وزامؿت

َ
 ؤ٦ثر ه

ْ
٣َْغؤ

َ
ْىَصُر: "بْن ه

َ
 ج
 
، وؤزحرة

ض وؤوَضر"  َٗ   .(2020)ؤب

ان* جَّ
َ
لافت بامل

َّ
 الش

 
 ف1991)مىظ  :ؾلؿلت

 
ضة ٍغ

َ
م(، ٞ

َ
ت في ٖكغاث ي الٗال َُّ اه جَّ

َ
ُخب امل

ُ
ِكَغْث ٞحها مئاُث ال٨

ُ
، وو

ٟاث  مً ؤعبٗت ِعٍاح ألاعى. ِ
ّ
ٟحن وُمال ِ

ّ
ال
ُ
هجاث مل

َ
ٛاث والل

ُ
 الل

ت* َُّ هجاث، (2002)مىظ  حىائؼ  هاجي وعمان ألاصب
َ
ٛاث والل

ُ
 ٖلى ٧ّلِ الل

 
 َمٟخىَخت

 
ت َُّ  و ، وهي حىاثُؼ ٖامل

ُ
تهضٝ

ت ٖلى هُا١  واؾٖ٘ما٫ بلى حصجُ٘ وكغ ألا 
َُّ ٘  بٗكغاث  .ألاصب هضُع ًٖ َظٍ الجىاثؼ ٦خاب  ؾىىي  حاِم ٍو

ان.  جَّ
َ
ٗها بامل اِتهم وجىَػ ً بها لُباٖت َمسَُى ُل الٟاثٍؼ ِ

َّ ا
ُ
ٛاث، وج

ُ
 الل

ت الهاصفت* َُّ ُٕ ٖلى (2007)مىظ  :حىائؼ  هاجي وعمان ألاصب اص"، وجخىػَّ ًَّ  لبىاء "ال
 
هت ، وهي حىاثُؼ ُمسهَّ

ت؛ مىيٖى ؾغٍَّ
ُ
وابِ ألا مخحن الغَّ

َ
ت؛ ج َُّ ا؛ الًٟاثل إلاوؿاه َغ ت وجٍُى َُّ ٛت الٗغب

ُ
ٞإ ًٖ الل اث  ؤعبٗت: الّضِ

اًها. ٗها مجَّ اِتهم وجىَػ  الٟاثؼون بها بُباٖت مسَُى
ُ
إ
َ
٩اٞ ٟا٫ ألازالقّي؛ وٍُ  ؤصب ألَا

ت* َُّ اه جَّ
َ
خب امل

 
م(2008)مىظ  :أهكان  الى

َ
 في الٗال

 
ضة ُم ب، ٍٞغ ضَّ

َ
٣
ُ
ما ، وج َُّ ؿاِث ٖلى ؤهىاٖها، وال ؾ لى املاؾَّ

مىم. ُٗ ت ٖلى ال َُّ اه جَّ
َ
ُخب امل

ُ
٘ ال٨  مجها، بَهَضٝ حؿهُل جىَػ

ُ
ت َُّ ٣اٞ

َّ
 والش

ُ
ت َُّ ٗلُم  الخَّ

ُه 2008)مىظ  :للاء  ألاعبعاء* َٗ دب ، ٍو ٣افّيِ
َّ
خابت، مً يمً نالىن هاجي وٗمان ألاصبّيِ الش  الىِّ

 
َرف

َ
دت جغي ؾذَّ (م  ًَ ى  ، َو

اث    بُباٖت و٢اجٗه في ٦خاب  ؾىىّي  مغَّ
ُ
٠

َ
عق

َ
ا ٨ّغُِمهم، وٍُ

بِضٖحن وٍُ
ُ
ؿخ٣بُل امل ىؾم الىاخض، َو

َ
زال٫ امل

اوّي.  مجَّ
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جمىعاث وألاعماٌ الياملت*
َ
 امل

 
م(2012، اُٞخِخَدذ ٖاَم 2008)مىظ  :مىخَبت

َ
 في الٗال

 
ضة ُ٘ ، ٍٞغ جم

َ
، وهي ج

ٟحن ال٩املت، بمسخِل٠  ِ
ّ
ال
ُ
الِؾَل وؤٖما٫َ امل ٣افّيِ الٗالمّي، وجإمحِن الؿَّ

َّ
ٛاث، بَهَضٝ املخاٞٓت ٖلى إلاعر الش

ُ
الل

ان. جَّ
َ
ٟحن بحغاَء ؤبداثهم ُٞه، وبامل ِ

ّ
ال
ُ
حن وامل ِ

ُّ لَبت الجامٗ
َّ
 مغ٦ِؼ بدث  ٌؿمُذ للُ

 ألاصباء *
 
خَدف م(2013)مىظ  :َبَهماث –م 

َ
ض  في الٗال  ٖلى اهِخ٣اِء ألاصباِء ؤحمَل ، ٍٞغ

ُ
خَد٠

ُ
٣ىُم َظا امل ًَ ما  : 

٣ل، وب٨خابت اؾِمهم  ش الىَّ ه بِظ٦غ جاٍع
َ
جهىه مهم، وٍُ

َ
ِ ًضَم وِخبِر ٢ل

ّ
ِ

َ
ه ٖلى وع٢ت  بًُاَء بس

َ
ى٣لىه ًَ خبىا، 

َ
٦

مجى. ُُ  ببهامهم ال
َ
ى٢ُ٘، َبهَمت مَهغون، جدَذ الخَّ هم، وٍَ ُٗ ٟٛى جدَخه جى٢ُ ٌَ  ، السّيِ

ُّ
 الش

لافيّ 
َّ
ين ألاصبيُّ الش

َ
ـ  الازى  2013)مىظ  مجل

 
ى َعص٠ً ظي ، َو

َّ
ِٝ ال٨ِخابت ال َر

َ
٣افّيِ وُمدت

َّ
ِلهالىن هاجي وٗمان ألاصبّيِ الش

ه( ُٗ دب ٖت.ًَ  مخىّىِ
اث  ُل ُٞه مىيٖى

َ
ىا٢

ُ
، وج هغ ًىم لازَىحن مً ٧لَّ ؤؾبٕى

ُ
جغي ٢بَل ْ  ، وٍَ
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 بدم صلُل آفاق خغة ولمت أزيرة

 
 بللم.ص. جِؿير خؿين الؿعُضًً

 

٨ظا جم             الٟغاٙ مً بٖضاص صلُل آٞا١ خّغة لألصباء  –هللا بدمض  –َو

خُه ؾحرا 
ّ
ى صلُل ًجم٘ بحن صٞ وال٨ّخاب الٗغب بةنضاٍع الخامـ وألازحر، َو

ت مً ألاصباء وال٨ّخاب وألاصباء الٗغب، مً الجيؿحن، مً  طاجُت ملجمٖى

بٖضاص ألاصًب والغواجي الؿىعي دمحم ٞخخي امل٣ضاص، وألاصًب دمحم خؿحن 

ولم ًّضزغا حهضا في ٖملُاث البدث والجم٘ والُباٖت والٟغػ الهىالخت، 

والخيؿ٤ُ، خُث جّم حم٘ مئتي ؾحرة طاجُت حضًضة لصباء و٦ّخاب وقٗغاء 

ً الٗغبي، لُهل ٖضص الّؿحر الظاجُت لهاالء ال٨ّخاب مجخمٗحن بلى ؤل٠  الَى

ضاص  –ؾحرة لصًب وؤصًبت، و٢ض اقخمل َظا الٗضص  ٦ما الٗهض  في ألٖا

ٖلى ٦ّخاب وقٗغاء وؤصباء مً ؤ٢ُاع ٖغبُت مخّٗضصة، بياٞت بلى  -ب٣ت الؿا

اقخماله ٦خابا لِؿىا ٖغبا، ول٨ّجهم ٦خبىا باللٛت الٗغبُت، ٞاؾخد٣ّىا بظل٪ ؤن ٩ًىهىا مً ؤصباء الضلُل، 

بت بٗض الخىانل مٗهم  ت، وملا ملـ لضحهم مً حٗاون وٚع ُّ ل لهم ملا ٢ّضمٍى مً حهىص ؤصب ٞالك٨غ الجٍؼ

 . ٩ىهىا مً ؤصباء الّضلُللُ

خه ٖجهم      ت ٖلى ما ًيبػي مٗٞغ ولٗل ؤَمُت الضلُل ج٨مً في ٧ىهه ًجم٘ ؾحرا طاجُت لصباء وؤصًباث، مدخٍى

ت، م٣غوهت بما لهم مً بهخاج ؤصبي ؤو قٗغي في املُاصًً املخٗضصة، وإياٞاث ؤزغث  ُّ مً مٗلىماث شخه

ظا ألامغ مً قإهه ؤن ًجٗل ٖملُت اَإل املكهض الش٣افي بما ؤهخجٍى في مُضان إلابضا ٕ وألاصب، َو

ت ، ٦ما بن  الباخشحن ٖلى حهىص ألاصباء وال٨ّخاب والكٗغاء الٗغب ؾهلت ومِّؿغة، مً ؤحل إلاٞاصة واملٗٞغ

 . الضلُل ًِّؿغ ٖملُت الخىانل بحن ألاصباء والباخشحن ملا اقخمله مً مٗلىماث حؿهم في َظا لاججاٍ

ًغ ط٦ٍغ ؤن ٖملُت حم٘ َظا ال٨م ال٨بحر مً الؿحر الظاجُت لهاالء ألاصباء، لم ج٨ً ٖملُت ولّٗل مً الجض    

ملُاث بدث قا٢ت في مًاّجها، ختى جِّؿغ حمٗها  ؾهلت وال مِّؿغة، ول٨جها اخخاحذ حهىصا ٦بحرة ٖو

ت مً لدؿّهل الىنى٫ بلى ما ؤياٍٞى مً ببضإ ؤزغي املكهض الش٣افي، وما بظلٍى مً حهىص ٖلمُت وبد ُّ ش

ُٟضوا مجها ً ؤن ًُلٗىا ٖلحها ٍو دمحم "ماؾـ آٞا١ خغة ، والغواجي  "دمحم نىالخت"وإن ألاصًب . خ٤ّ لازٍغ

ان لهظ الجهض ال٨بحر واملُٟض، والك٨غ ٦ظل٪  "ٞخخي امل٣ضاص غ؛ لِؿخد٣ان الك٨غ والٗٞغ مضًغ الخدٍغ

ًّ  مىنى٫ ل٩ّل  ً الٗغبي، ملا جٟ زغاج الّضلُل ل به مً حٗاون، لُخم بواخض مً ؤصباء و٦ّخاب وقٗغاء الَى

ــــا بعبض  -ألاعصن.                                     بهظٍ الهىعة الجمُل ـــ  2022/  12/  27ـــ

( د. تيسيرحسين السعيدين)

 األردن
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 خاجمتال

 بؿم هللا  الغخمً الغخُم
  . الخمض هلل  ختى ًبلٜ الخمض مىتهاٍ 

ضاص بًٟل هللا جمَّ    ٤  إلٖا اع  هجاػ إلانضب ومً زم  بجهض ٍٞغ

  . الخامـ)ألازحر( مً صلُل آٞا١ خغة لل٨خاب وألاصباء الٗغب

  . َظا  إلانضاع الظي اؾتهل بالخحر  وزخم باملؿ٪ 

ِ ٩ٞاهذ إلا  
ّ
 غ الٗغبّيِ َاللت ألاولى لهظا إلانضاع بالكاٖغ وامل٨ٟ

ناخب ال٣ُمت وال٣امت  ال٨بحرة   "ًًدمحم علي قمـ  الّضِّ "

ً الٗغبّيِ إا بمغوعً  خُث َاٝ صلُل آٞا١ خغة   ،عحاء الَى

ً الٗغبي َُّ وججاوػ طل٪ للىَّ  ،الَى ا٦خما٫   ٞخمَّ  ؛تا٣َحن بالٗغب

ً الٗغبّيِ  ُت الَى ا ًح ٗغِّ ُم  ،ى زلُجهمً مدُُه  ختَّ  عؾم زٍغ

 ماعًّ  ،٣ًُمىن في بالص املهجغاب ٖلى ؤصباء و٦خَّ 
ُ
اب خَّ ا ببٌٗ ال٨

َُّ ٣وألاصباء الىاَ   .تحن بالٗغب

لىلخ٣ي بمئتي ؤصًب و٧اجب في بالصها  ،ؤعى الُٟي٤ُ .. ؤعى الخًاعة  اهُال٢ىا في َظا إلانضاع مً 

 َُّ ُٖ  ،تالٗغب ِ و
ّ
  ،اثغة ال٨بحرةل الضَّ ضها لىسخم بإعى الٟى٤ُ  ليك٩

ُ
َُّ ُبِّ وه  :التي ج٣ى٫  ،ت٤ ال٣اٖضة الهىضؾ

 . بلحها ٣ُت التي جىُل٤ مجها حٗىصُ الىُّ 

 ٩ٞان َظا الضَّ   ،ال٨خابت ؤو ألاصبلُل ٖىض نى٠ مً نىٝى لم  ٠٣ً  َظا الضَّ   
َّ
ت  ؤنىاٝ لُل ٌكمل ٧اٞ

  ؛ال٨خابت
َّ
ُْ ٞبحن صٞ  خ

َّ
، وال٣اّم  ّيِ جاٖغ والغواه ججض الك َظا  ال٣اؾم املكتر٥ في وامل٨ٟغ واملترحم واملؿغحّيِ

  . نضاع وعقي ٖلى ألا٢ّلِ بالضلُل بحن الجمُ٘ َى وحىص 

  ُىاومً َىا وحب ٖل 
ُ
ضاص امل ٤ إلٖا  ٍٞغ

ّ
دمحم خؿين "وال٩اجب  "دمحم فخحي اإلالضاص" بالغواجّي  لخمش

  مخ٣ضَّ هؤن  "الهىالحت
ُّ
ل الك ًض  مضَّ  مً ول٩ّلِ   ،اب الٗغب الظًً  حٗاوهىا مٗىاألاصباء وال٨خَّ  ٨غ ل٩ّلِ بجٍؼ

 . و٧اجب بوالتي قملذ ؤل٠ ؤصً ت،لُل بانضاعاجه الخمؿهجاػ َظا الضَّ إل ن واملؿاٖضة الٗىْ 

ىا وٗىص    ،َو
ُ
ُِّ ال٨خَّ بٌٗ ٖلى  الٗخب لسّج لي هم ٖىَّ  حناب وألاصباء ألاعصه وال هضعي  ،االظًً ؤقاخىا بىحَى

  .  ؟(ٖخبىا ٧لمت  واخضة ٖلى َُئت ؾاا٫ ) ملاطا ،الظل٪ ؾببً 

  ،٫ وختى الخامـمً ألاوَّ  نضاعاجهةصلُل  آٞا١ خغة ب 
ً

ًُّ ما ٧اهذ بال ٖمال ا ًسضم ال٩اجب وألاصًب  جُٖى

َُّ لم هٟغ١ ٞ ،الٗغبّيِ  ا٥ غَ زضمت  الَخ   :٫ وألازحرىا ألاوَّ ، ٧ان َمَّ صًً وؤ ،و َاثٟتؤ ،ت وؤزغي ُه بحن حيؿ

  لابضاعيَّ 
َّ
هت نُ ب٩اٞ    .في مخىاو٫ ال٣اعت والباخث ألاصًب وال٩اجب ببلىحغاُٞاوهً٘  ،ىٞى

َ
 مل٨ؿب َ٘ ْؿ لم و

،   . او ٞاثضة حٗىص ٖلُىؤ  ماصّي 

 )حممد حسني صواحلة(

 األردن
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  . هجاػ بدمض هللاإلا  والخض٤ُ٢   جمَّ  وبٗض ٖامحن مً الجهض  املًجي  في البدث  

  ،ؤن ؤق٨غ :َىا ال بض لي  ؤها دمحم خؿحن الهىالخت 
ُ
 ،ناخب ال٨ٟغة ىعّيِ الؿُّ  الٗغبّيِ  زجي  ٖلى الغواجّيِ وؤ

٪ إلا   . ا ٧ان ٦ُٛمت حهُل بالخحروخ٣ًّ  ،ِلَم بظ٫ مً حهض ،هجاػوقٍغ
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 الفهغؽ

 الغكم اإلادؿلؿل                  الضولت                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاؾـــ  عكم الهفدت

ضاص    بُا٢ت ق٨غ  5 ٤ إلٖا  **  ٍٞغ

ا  دمحم ٞخخي امل٣ضاص( :)الغواجي امل٣ضمت  7  **    ؾىٍع

 **   الٗغا١  (نباح مدؿً ٧اْم :ألاؾخاط)ج٣ضًم   9

 1   لبىان   دمحم ٖلي قمـ  الضًً  11

اؽ  13 ا ؤخمض الضبَّ  2   ألاعصن    عٍّ

م حابغ الٟٓح  15 ذ   ري ُٞهل ٦ٍغ  3   ال٩ٍى

 4   الٗغا١   ٖبض الخؿحن ماَىص  18

 5   الٗغا١    لؿاٖضيؾٗض ا  20

ا   ابدؿام بؾماُٖل الهماصي  21  6   ؾىٍع

 7   ألاعصن   ؤخمض ببغاَُم الٗالوهت  22

غ قمـ  24  8   الٗغا١    زالض خٍى

 9  الؿٗىصًت    ؼة ؾُٗضٞاً  25

 10   الٗغا١   خؿحن ٖلي ٖىفي البابلي  27

 11   مهغ   زالض دمحم ٖبض الٛجي  28

 12   عصنألا     دمحم ؾمدان  30

 13   الُمً    خمُض ٣ٖبي  31

 14   ألاعصن    ٞىػي الخُبا  33

م ألاخمض  35 ا   َُام ٖبض ال٨ٍغ  15   ؾىٍع

ا   خؿان ؤخمض ٢مدُت  36  16   ؾىٍع

 17   الٗغا١   الجىضًلؤخمض ؤخمض قهاب   39

 18   بًغان    لُال ٢اؾم ٩ٞاعي   40

 19   لبىان   َضي هان٠ُ الخىعي  41
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 20   لبىان   بحر خؿِب ٖغبُض الكٗاعٖ  42

ا   ؤخمض ببغاَُم الؿُض  43  21   ؾىٍع

 22   الٗغا١   حاؾم دمحم حاؾم العجت  44

ا    مجض ؤبى عاؽ  45  23   ؾىٍع

 24   الٗغا١   دمحم خؿحن آ٫ ًاؾحن  46

 25   ألاعصن  خؿً ٖبض الغػا١ خؿحن مىهىع   50

 26   ٞلؿُحن    نبخي ًاؾحن  52

ت دمحم ؤخمض قاَحنٞى   53  27   مهغ   ٍػ

ا    ملِـ الغخبي  54  28   ؾىٍع

ا    عها عيىان  55  29   ؾىٍع

 30   الٗغا١   ٧امل خؿً الضلُمي  56

 31   ٞلؿُحن    ؤقٝغ دمحم خكِل  58

ا    دمحم ؾُٗض الٛغبي  59  32   ؾىٍع

ا   ٖبض ال٣اصع ٖبض الل٠ُُ  60  33   ؾىٍع

 34   الؿىصان   ٖاًضة ٖلي خمض املهضي  61

 35   الُمً   ُٖضعوؽ ؾالم الضًابي  62

 36   الُمً   عاثض ٖبضهللا مدؿً خؿحن  63

 37   املٛغب    الخؿً ال٩امذ  64

 38   الُمً  وحضان مدؿً ؾالم الكاطلي  66

 39   مهغ    هبُل خامض  67

 40   الُمً    ٖبضهللا ألاخمضي  68

ا   ىص ٖؿاٖٝلىف مدم  69  41   ؾىٍع

 42   الٗغا١   ًاؾغ ٖبضالهاخب البرا٥  70

 43   الٗغا١   عػا١ ٧اْم حُاص ال٨ىاوي  72
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 44   الٗغا١    دمحم ٖباؽ ق٨غ  73

 45   الٗغا١  ؾٗض حاؾم دمحم الٛغابي الخؿُجي  75

 46   جىوـ    قهم بً مؿٗىص  77

 47   الُمً   ؾُٗض ؾالم ٖلي املخشىسي  78

اؾ   مكهىع ًىوـ ؾٗىص  78  48   ىٍع

ؼ ٖبضاملٗؼ الؿُض  80  49   مهغ   ٖبضالٍٗؼ

 50   املٛغب    ؾٗاص الىانغ  81

ا    مدمىص ٖمغ زُتي  83  51   ؾىٍع

ً الٗابضًً الخؿُجي  84  52   مهغ   ٖلي ٍػ

 53   إلاماعاث    َال٫ الجىُبي  85

ى٫   86  54   ألاعصن    ؾلُان الٖؼ

 55   الُمً   طو ًؼن دمحم ٚبضٍ الكغحبي  87

 56   الُمً   ؾماح ؤخمض ؾالم باصبُان  88

 57   املٛغب    ًدحى الكُش  89

 58   الٗغا١    مىسخى الخاٞىع   91

٪ بىصّواعة  92  59   لُبُا   الهّض٤ً ببٍغ

 60   الٗغا١    ٣ُٖل الىانغي   94

 61   الٗغا١    ٖلي خؿحن الخباػ  96

لي  97  62   الٗغا١    ٧اْم الكٍى

 63   الٗغا١    الهاجٜ ٖضهان  98

 64   الُمً  ٖبضالخ٨ُم دمحم نالر با٢ِـ  99

 65   لبىان    عحاء دمحم بُُاع  102

 66   لبىان   زضًجت ٖبضهللا قهاب  104

 67   ألاعصن    حما٫ زلُل ٖكا  105
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ا    ابتها٫ مٗغاوي   106  68   ؾىٍع

 69   الٗغا١  ٞايل حاؾم مدِؿً ال٨بِسخي  107

 70   الٗغا١    املخخاعخمُض   108

 71   الٗغا١   خؿً ٖبضالٛجي الخماصي  109

 72   الُمً    حىُض دمحم الجىُض  110

 73   الٗغا١    سخغ الكامي  111

 74   الٗغا١    مىحر عاضخي  113

م الخٟاجي  114 يب ٖبضال٨ٍغ  75   الٗغا١   ٍػ

ؼ  115  76   الٗغا١   خُضع زًغ مٗاعج ٍٖؼ

 77   الٗغا١   مدؿً البهاصليٖالء ٧اْم   116

 78   الٗغا١   خؿحن صازل الًٟلي  117

 79   جىوـ    آما٫ نالر )قٗحر(  118

اعي  119  80   الٗغا١  ٖلي حىصٍ ؾُٗض ٦غم الٞغ

 81   لبىان    ٖب الخلُم خمىص  120

 82   الٗغا١    خمضي الُٗاع  121

 83   لُبُا    املهضي الخمغووي     122

 84   الؿىصان   الضًً ٖبضهللا )البلُ٪(ٖماص  123

 85   ألاعصن  ق٤ُٟ ؤخمض ببغ اَُم الُٗاوهت  125

 86   لبىان   دمحم مهضي هانغ الضًً  126

 87   الٗغا١   خُضع زكان ًاؾحن ٖلي  127

 88   لبىان    لُلى قمـ الضًً  128

 89   الٗغا١    ٖلي حابغ هجاح  130

 90   مهغ    هاجي ٖبضاملىٗم  131

 91   الٗغا١   ٖباؽ صازل خؿً  134
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 92   الٗغا١    جهاص ٖبض حىصة  135

ام ؤخمض ٖبضهللا  136  93   مهغ    َع

ٟي  137  94  الؿٗىصًت   ٖلي بً خمىص الٍٗغ

 95   ألاعصن   عبخي خؿحن خؿً الجىابغة  138

اعي  139  96   الٗغا١    ٖبضالجباع الٞغ

 97   الٗغا١    ٧اْم ههاع  144

 98   مهغ    ؤماوي ببغاَُم  145

 99   لبىان    ؾىػان ٖىن   146

 100   مهغ   ٌؿغي ٖبضالٛجي ٖبضهللا  146

 101   مهغ  مهُٟى ٌؿغي ٖبضالٛجي ٖبضهللا  150

ت ٦ما٫ ٞغخاث  151  102   لبىان    صٍع

 103   لبىان    هجىي الٛؼا٫  153

 104   ألاعصن    ًدحى ال٣ِسخي  154

ً   ٖبضهللا خؿً ٖلي ؤخالم  155  105   البدٍغ

ؼ َه )زىقىاو(  156  106   الٗغا١  بؾماُٖل ٍٖى

ا    هاَضة قبِب  157  107   ؾىٍع

 108   الٗغا١  َُشم مدؿً الجاؾمي الٟٓحري   158

 109   الٗغا١   زلىص حباع ٖبُض الكُغي   159

 110   الٗغا١    هًا٫ مك٩ىع   161

 111   الٗغا١    ٚاصة الخؿُجي  162

 112   الٗغا١   ؾٗض ًاؾحن ًىؾ٠  163

اء ٖبضالغػا١  164  113   الٗغا١    ٞو

ا  169 ض لٚا ا     ٖع  114   ؾىٍع

 115    الٗغا١    ٖبض ٖلي خؿً  170
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 116    الٗغا١    نباح عخُمت  171

 117    الٗغا١    ل٠ُُ ٖبض ؾالم  172

 118    الٗغا١    دمحم الجاؾم  174

ا   خمض ال٨بِسخيٖضهان ؤ  175  119    ؾىٍع

 120    لبىان    محراي عصٞىعص  176

ىسي  179 ما ٧امل خلُىة البٚر  121    ألاعصن   ٍع

ىسي  180  122    ألاعصن   مِـ مدمىص البٚر

غي   181  123    ألاعصن   اٞخساع ؤخمض دمحم الضٍو

م  182  124    الٗغا١    ٖالء ٦ٍغ

 125    لبىان    خؿً ٖلي قغاعة  183

غ )الٓهغاوي(زلُل   184  126    ألاعصن  خؿحن اٍَغ

 127    الٗغا١    ٖلي اليكمي  185

ا   ولُض الغقُض الخغا٧ي  187  128    ؾىٍع

 129    الٗغا١   ؾامي هضا حاؾم الضوعي  188

ؼ ٖبضالهاخب  190  130    الٗغا١   ؾٗض ٍٖؼ

 131   الٗغا١   ٖبضالغػا١ ٖىصٍ الٛالبي  191

 132   ألاعصن   ام خؿجي الغقُضخؿ  192

 133   الٗغا١   حىاص الهافي الىجٟي  193

 134   لُبُا   خؿً ؤبى ب٨غ خامض املٛغبي  194

 135   مهغ    آًاث الهبان  195

 136   الُمً    الٛغبي ٖمغان  196

 137   ألاعصن    ب٨غ الؿىاٖضة  197

 138   لُبُا    ؤمحن خامض  198

 139   الجؼاثغ    ٝؾمغ بى مٗغا  199
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 140   الٗغا١    ولُض خؿحن  200

 141   لبىان    حان صاع٥ ؾُٗض  201

 142   مهغ    ؤخمض َاًل  202

 143   لبىان    ٞاَمت الؿاخلي  203

 144   الٗغا١    ؾٗاص دمحم الىانغ  204

 145  الؿٗىصًت   اقدُا١ دمحم آ٫ ؾ٠ُ  205

 146   الٗغا١   ٗبُضيخُضع ٖاقىع ال  206

 147   الٗغا١    ٖلي الكُا٫  207

مؿْحن  208
ُ
ً   صًىا ٖبضهللا بى ز  148   البدٍغ

ا    مجى ؤخمض خمضان  209  149   ؾىٍع

 150   الؿىصان    ممضوح ؤباعو   210

 151   الٗغا١   ؾىان نٟاء الخُُب الهُتي  211

 152   مهغ   ٖباؽ مدمىص ٖامغ  212

 153  الؿٗىصًت   خىع الشبُتيٖاثٌ مؿ  213

ض دمحم الؿاًغ  214  154   الٗغا١   دمحم ٍٖى

ا   ٖبضال٣اصع ٖبضاللي  218  155   ؾىٍع

 156   ألاعصن   ٖلي دمحم خامض الخغقت  220

 157   مهغ    ؤًمً الؿِسخي  221

 158   مهغ  َمام ناص١ ٖشمان ٖىى هللا  222

 159   لبىان    مغوة عيا حهمي  223

ؼ خؿً آ٫ ػاًض  224  160  الؿٗىصًت   ٖبضالٍٗؼ

ا    ٖضهان الضعبي  225  161   ؾىٍع

 162   الؿىصان  نض٤ً دمحم ؤخمض الخلى الخلُٟت  226

 163   مهغ    دمحم ًىؾ٠ خؿحن  227
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ا    ؤخمض ٖلي بُُاع  228  164   ؾىٍع

ا   خؿً ببغاَُم ؾمٗىن   229  165   ؾىٍع

 166   اؾىٍع   زىلت ؾامي ؾل٣ُت  230

 167   املٛغب    مل٨ُت الٗانمي  231

 168   ألاعصن  مدمىص ي٠ُ هللا الٗمغي عاثض   232

 169   مهغ    بًمان الكاٞعي  233

 170   لُبُا    ٚاصة البكاعي   235

 171   ٞلؿُحن    ٞاَمت باؾل طًاب  236

 172   لبىان    ٖبحر خؿً ٖالم  237

 173   املٛغب    بل٣ِـ بابى  238

٠ بًلُا  239 ا    حىٍػ  174   ؾىٍع

 175   جىوـ    ماحضة الٓاَغي   240

 176   ٢ُغ    حما٫ ٞاًؼ  241

 177   جىوـ   ٖماص الضًً الخىوسخي  243

 178   املٛغب    ؾمحرة والىبي  244

 179   مهغ  مهُٟى ٖلي مهُٟى الجما٫  245

 180   مهغ   والء دمحم مدمىص دمحم  247

 181   مهغ   ٍ زلُلماحضة دمحم ٖبض  249

 182   الٗغا١    ٞايل ال٨ٗبي  251

 183   الٗغا١    نالح حباع  260

ا    بؿمت ٖبُض  261  184   ؾىٍع

يب ٖبض ألامحر  262  185   الٗغا١    ٍػ

 186   مهغ  "دمحمٞخخي" "دمحمٞىػي" ؾلُمان  264

 187   املٛغب    بصَعـ ؾغاج  265
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 188   ألاعصن    َكام م٣ضاصي  266

 189   ألاعصن   ٖلي ٢مذ  ؾهام ٖبض الل٠ُُ  267

 190   ألاعصن    دمحم ؤخمض زًحر  268

ب  270  191   الٗغا١    دمحم مدؿً خٍغ

 192   الٗغا١   ٖهمذ قاَحن الضوؾ٩ي  271

ت دمحم نابغ  273  193   مهغ    زحًر

 194   الُمً    ٖاجكت املخغابي  274

 195   لبىان    دمحم ٖلي ؾغوع  275

 196   لبىان    ٖبضاملجُض ػعا٢ِ  276

 197   لبىان    عاهُا مدُى الخلُلي  279

 198   ألاعصن  هىاٝ باصي ؤًىب )ههغ ؤًىب(  280

 199   ألاعصن   ببغاَُم ٖلي الُُاع  281

 200   لبىان    هاجي وٗمان  282

 ***   ألاعصن   ؿحر الؿُٗضًً(٧ِلمت ؤزحرة )ص.ج  285

 ***   ألاعصن   ( نىالختدمحم)الخاجمت   286
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