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أستاذ_الوظيفي: لمنصب/المسمى ا  

اللغة العربيةالقسم:   

العلوم واآلدابالكلية:   

سلطنة عمان نزوى،جامعة   

 المعلومات الشخصية
عبد المجيد بنجاللي االسم:  

متزوج الحالة االجتماعية:  

 /hotmail.com5benjilali abdelmajid@unizwa.edu.om@:يعنوان البريد اإللكترون

96899272213+/212663639669أرقام التواصل: +  
 المؤهالتاألكاديمية

 

 (.م1997 ،دكتوراه الدولة )جامعة محمد الخامس/ الرباط 

 (م1989، الدكتورة الفرنسية )جامعة محمد الخامس/ الرباط. 

  (.م1986، )جامعة محمد الخامس / الرباط الماجستيرشهادة 

 (.م1984، )جامعة محمد الخامس / الرباطبكالوريوس 

 
التعليمية ،الخبرة الحالية /السابقةاألنشطة  
 التحكيم: البحوث العلمية والترقيات:)نماذج( -1

  :قام بتحكيم بعض البحوث لمجموعة من المجالت الثقافية والعلمية المحكَّمة منها 
  سنوات. 10تحكيم ملفات لفائدة جائزة الحسن الثاني للكتاب ألكثر من 

 .تحكيم بحوث لفائدة مجلة المناهل/وزارة الثقافة، المغرب 
 .تحكيم بحوث لفائدة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان 
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  لفائدة مجلة كلية اآلداب بالرباط.تحكيم بحوث 

 .تحكيمبحوث علمية لمجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبــــي 

  تحكيم بعض البحوث لمجلة آفاق الثقافة والتراث التابعة لمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

 بدبــــــي.
 .تحكيم بحوث لفائدة مجلة جامعة الملك سعود/الرياض، السعودية 
 2015و2014كييييم بحيييوث للترقييييات بجامعييية المليييك عبيييد العزييييز/ جيييدة، السيييعودية.)تح ،

2016.) 

 لفائدة جامعة آل البيت باألردن. تحكيم بحوث للترقيات 
 لفائدة جامعة مؤتة باألردن. تحكيم بحوث للترقيات 
 .تحكيم لكتابي مهارات اللغة العربية لفائدة جامعة السلطان قابوس 
  مجلة مركز الخليل بن أحمد الفراهيدي/ جامعة نزوى، سلطنة عمان.تحكيم بحوث لفائدة 
 .تحكيم بحوث لفائدة مجالت أكاديمية بالجزائر 
  م2011عضو لجنة تحكيم جائزة أفضل إصدار أدبي بسلطنة عمان. 
 .إجراء مقابالت لتوظيف أساتذة بالجامعة 
 :مشارك لمرات عدة في لجنة الترقيات لألساتذة لفائدة 

 لحسن الثاني بالمحمدية/ المغرب.* جامعة ا
 * جامعة مؤتة باألردن.

 * جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية.

 * جامعة الكويت.
 * جامعة قطر.

 * جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية.

 * جامعة آل البيت باألردن.
 * جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.

 وزارة التعليم العالي بسلطنة عمان ) لجنة الترقيات األكاديمية(...* 
 

 :داخل المغرب وخارجه(إشراف ومناقشات ) : األكاديمية الرسائل العلمية -2

كتوراه الدولة/ دكتوراه/ درسالة جامعية)وشارك في مناقشة ما يربو على ثمانين أشرف 

 :في جامعات هيماجستير...(، 

جامعة ابن  /مراكشبكلية اللغة  /بفاسالقرويين جامعة  /بالرباطجامعة محمد الخامس 

كلية بالرباط/ المعهد العالي لإلعالم واالتّصال  /بالدار البيضاءجامعة الحسن الثاني  /كاديربأُزهر

لباحثين بسلطنة عمان،  جامعة السلطان قابوس /جامعة نزوىبدبي/ الدراسات اإلسالمية والعربية 

وموريتانيا، وليبيا، واإلمارات العربية والواليات المتحدة األمريكية،والعراق،  من المغرب،

 المتحدة، وسوريا، وسلطنة عمان، واليمن... 



 

 
 البحثية األنشطة

البحثية ، حضور المؤتمرات ،عروض المؤتمرات ، المنشورات ،مجلة  االهتماماتتقتصر على  ال(

 )، الكتب ، ألخ المقاالتمحكمة، 
 االهتمامات البحثية:

 .النقد األدبي الحديث/ السيميائيات وتحليل الخطاب/ تحقيق المخطوطات

 عروض المؤتمرات:

م: المؤتمر العلمي الدولي لإلنجازات البحثية الحديثة في العلوم اإلنسانية ) الجامعة 2020

 بي في الخطاب النّقدّي العربي الحديث". "سلطةُ الُمْستَْنَسخ الغراللبنانية(: عنوان المشاركة: 

موضوع المشاركة: من مظاهر الزهد في شعر م: ندوة: قراءات في فكر أبي مسلم البهالني. 2019

 أبي مسلم البهالني. جامعة نزوى.
 

عنوان المداخلة: العروض العربي م ندوة قرءات في كتاب العروض العربي واللسانيات. 2019

 جامعة نزوى.والُهوية األجناسية. 

 

لفائدة موظفي ديوان البالط السلطاني) لجنة رعاية م: دورة تكوينية حول البحور الشعرية 2019

 م.5/09/2019-3المواهب الشعرية(: 

 م ـ محاضرة " الليل ليس ليلك يا هالل": قراءة لديوان: هذا الليل لي لهالل 8201

 م.2018مبر سمت 24الحجري. الجمعية العمانية لألدباء والكتّاب، 

 

نوفمبر/ مسقط/ النادي الثقافي ووزارة  18ـ  17:" دراسات في الموسوعة العمانية")  م ـ ندوة2015

 التراث والثقافة(. عنوان المشاركة: األيقونة ودالالتها في الموسوعة العمانية.

 
 17ـ  16تطبيقية ): المناهج النقدية الحديثة: النص الشعري، قراءات م ـ المؤتمرالدولي الثالث2015

مارس/ جامعة السلطان قابوس/ سلطنة عمان(. عنوان المشاركة: ماورائيات الخطاب  18ـ 

 دراسة تحليلية لقصيدة المزّرد  بن ضرار الذبياني(. الشعري:)

 

 18: تجربة محمد الحارثي األدبية ) جامعة السلطان قابوس بتعاون مع النادي الثقافي م ـ ندوة2015

 وان المداخلة: وقوفا على أعتاب باب" عين وجناح" لمحمد الحارثي.فبراير(. عن

النص بين النظريات النقدية واللسانيات الحديثة) كلية اآلداب، المؤتمر الدولي الثالث:  ـ 2013

(.عنوانالمشاركة:إشكاليات التلقي والتأويل بين 31/10/2013ـ  29جامعة الزيتونة/ األردن: 

 قات العربية)من خالل نماذج(.األصول الغربية والتطبي



)بحث ألقي بتاريخ  قراءات في فكر الشيخ درويش بن جمعة المحروقي :م ـ ندوة3201

تيمة الموت في كتاب " تنبيه الغافل وتنشيط المتثاقل" للشيخ  م. عنوان المشاركة:13/10/2010

 (29/10/2013ـ  28) . جامعة نزوى بتعاون مع النادي الثقافي بمسقطالمحروقي

م/ مسقط/ 2012ديسمبر  11ـ  10البحوث االجتماعية )مجلس البحث العلمي   :م ـ ندوة2012

 سلطنة عمان(.

(، 2012ديسمبر  13ـ  11الدور العماني في الشرق اإلفريقي )  :م ـ المؤتمر الدولي2012

حلة تنزيه األبصار جامعة السلطان قابوس/ سلطنة عمان، عنوان المشاركة: صورة اآلخر في ر

 واألفكار في رحلة سلطان زنجبار.

عمان في األدب القديم )بحث ألقي بجامعة نزوى بتعاون مع النادي الثقافي  :م ـ ندوة2010

م. عنوان المشاركة: عمان في الشعر العربي القديم.) بحث 13/12/2010بمسقط بتاريخ 

 منشور(.

ز الخليل بن أحمد الفراهيدي/ جامعة نزوى، بسلطنة القراءة وإشكالية المنهج )مرك :م ـندوة2010

م(. عنوان المشاركة: تجليات اإلبداع في أنظمة 2010مارس  30 – 28ُعمان في الفترة ما بين

 اإليقاع في قصيدة ذكريات وعهود.

م(، قدّمت 2009يونيو  7النادي الثقافي بالكتاب العرب ) النادي الثقافي األحد  احتفاء ـ 2009

 م.2009يونيو  8قراءات قصصية،  ينظر ملحق الشبيبة ليوم اإلثنين 

(. 2008نوفمبر  29ـ27فاس في تاريخ المغرب)أكاديمية المملكة المغربية  :م ـ ندوة2008

 بد هللا الجراري. ) مطبوع(.عنوان المشاركة صورة مدينة فاس في رحالت ع

األدب العبري المعاصر فلسطين من خالل كتاب " األدب العبري المعاصر"  :م ـندوة1999

 م(. 1999)جامعة الحسن الثاني / المحمدية 

المسرح المغربي، تساؤالت حول الكتابة المسرحية، كلية اآلداب /  المحمدية، :  م ـ  ندوة1999

 لقضية العربية الفلسطينية في األدب العبري المعاصر.(. ا1999أبريل 8-6-7أيام 

 –) قراءات في أعمـال د. حسن جالب / جامعة القرويين، كلية اللغة العربية  :م ـ  ندوة1998
 ( أعمال الندوة مطبوعة. 1998مارس  13مراكش 

أبريل 26 -23 الصحراء المغربية من خالل التاريخ والتراث/العيون، المغرب  :م ـ ندوة1998

 (. شعر المقاومة في الصحراء المغربية: قضايا ومواقف. أعمال الندوة مطبوعة.1998



ثقافة تحديد المصطلح بين اإلشكاالت المطروحة والحلول الممكنة ) عنوان : م ـ  ندوة1997

المساهمة في اليوم الدراسي: الثقافة أساس التفاهم والتطور والحوار / المعهد الجامعي للبحث 

 ( أعمال الندوة مطبوعة. 1998ي /الرباط العلم

لك االتواصل الثقافي واالجتماعي بين األقطار اإلفريقية.."/جامعة عبد الم: م ـ ندوة1998

محمد بن عثمان فودي وكتابه " : (. عنوان المساهمة 1998ماي  14 -12السعدي/ تطوان 

 مطبوعة(.إنفاق الميسور في تاريخ بالد التكرور. )أعمال الندوة 
(. 1998: دور الجامعات والمراكز البحثية في تعميق البحث العلمي )جامعة ناصرم ـ ندوة1998

 أعمال الندوة مطبوعة.
: الشعر المغربي الحديث: أسئلة اإلبداع وأسئلة النقد )الملتقى الشعري الثامن، م ـ ندوة1996

 ( .1996ماي  25-26-24مهرجان ربيع فاس. المجموعة الحضرية لفاس الكبرى 
( أعمال 1995 -أعالم المغرب في األدب المعاصر )ندوة المجلس العلمي الرباط :م ـ ندوة1995

 الندوة مطبوعة.

م. 1995 دور الجامعات والمراكز البحثية في تعميق البحث العلمي طرابلس/ ليبيا :م ـ ندوة1995

 مد الممكن. أعمال الندوة مطبوعة.عنوان المشاركة: الواقع المعرفي العربي بين الجزر الحالي وال
 -: التواصل بين أقطار المغرب العربي : تنقالت العلماء والكتب ) كلية الدعوةم ـ مؤتمر1995 

(. عنوان المشاركة: التواصل الثقافي بين المشرق والمغرب من خالل الرحلة  1995طرابلس  

 الليبية.

اقع واآلفاق )كلية اللغة العربية( مراكش البحث في أدب الغرب اإلسالمي : الو م ـندوة:1994

ومعلمتها ابن يوسف من خالل الرحلة المراكشية ، لعبد هللا الجراري ) حوليات كلية اللغة العربية 

 م. 1994هـ /1415-3بمراكش( ع

. عنوان المشاركة:  1994طرابلس  - :  التربية والتعليم في الوطن العربيم ـ  ندوة1994

 وطن العربي بين الجزر الحالي. أعمال المؤتمر مطبوعة. التعليم العالي بال

تكريم عباس الجراري. عنوان المساهمة: معالم الحضور المغربي في األدب م ـ ندوة:1993

والفكر والسياسة كما عباس الجراري )منشور ضمن: حوليات كلية اللغة العربية بمراكش (. 

 م. 1993–هـ 2/1414ع

(، 1993ي خدمة اللغة العربية والثقافة اإلسالمية )جامعة القرويينثالثون سنة ف م ـندوة:1993

 أعمال الندوة مطبوعة.
 حضور المؤتمرات:

  تم ذكره ما شارك في كثير من الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية من أبرزها

 عروض المؤتمرات سابقة الذكر"في قائمة:" 



 المنشورات:

 
، وتحقيق النصوص ،عشر مؤلفا مطبوعا في النقد واألدب ثالثةمطبوعة: له الالمؤلفات 

 :آخر ما صدر منها والترجمة، واإلبداع القصصي والروائي

 

  "للشيخ ناصر بن أبي نبهان تحقيق كتاب: "فلك األنوار ومحّك األشعار: في المنطق والبالغة

 م.2020، مطبوعات وزارة التراث، م(1846 -هـ 1262م/1778 -هـ 1192الخروصّي)

 م.2018، 1، منشورات دارنينوى، طتحليل الخطاب الشعري 

  ،م.2018 -1منشورات دار نينوى، طاأليقونة ودالالتها في الموسوعة العمانية 

 
لعضو هيئة التدريس اإلداريةالخبرة   

 )نماذج(

 منذ  رئيس قسم اللغة العربية ورئيس الدراسات العليا بجامعة الحسن الثاني بالمغرب

 م1986

  م2002دكتور بجامعة محمد الخامس بالرباط منذ سنة أستاذ. 

 .رئيس الدراسات العليا 

 .رئيس مصلحة الندوات واألنشطة الثقافية 

  عضو لجنة إصالح التعليم العالي بالرباط )تقييم الملفات المقترحة لفتح وحدات للدراسات

 العليا(.

 .عضو بمجلس التنسيق بجامعة محمد الخامس بالرباط 

  باللجنة المغربية األمريكية للتبادل التربوي والثقافي بالرباط.عضو مشارك 

 .عضو محكم لدى الكثير من المجالت العلمية 

  جائزة الحسن الثاني لمدة عشر سنوات. /عضو لجنة جائزة المغرب الكبرى للكتاب 

 .عضو بجمعية البحث في أدب الغرب اإلسالمي 

..رئيس قسم اللغة العربية بجامعة نزوى.  
 

 خدمات المجتمع
تم تقديم كثير من األنشطة التي تدخل في خدمة المجتمع وهي كثيرة جدا يمكن االقتصار فيها على 

 أنموذجين:

محاضرات تلقى بجامعة نزوى بمناسبة اللغة العربية أو األسبوع الثقافي أو األنشطة الطالبية  -1

 ومن أمثلتها: وكذا دعوة من المؤسسات التربوية والتعليمية من خارج الجامعة
م: محاضرة بمناسبة احتفاء قسم اللغة العربية بشخصية أبي مسلم الرواحي بمناسبة اعتراف 2019

 اليونسكو به كشخصية عالمية.



: فّن اإلبداع القصصي)ألقيت ضمن فعاليات مدرسة طيمسا )عربيتي  دافعي، م ـ محاضرة 2015

 أبريل(. 22ولغتي منهجي، بتاريخ 

م (. 2012 /12 /04عندما يبوح القلم ) مدرسة نزوى المنطقة الداخلية/ محاضرة: م ـ 2012 

 عنوان المشاركة: الفنون األدبية وكيفية تنميتها.

بالنادي الثقافي وبدعوة من وزارة التراث والثقافة بعنوان:" تأمالت في  ـ محاضرة م2008

 مضامين القصة العمانية المعاصرة".

 .16/04/7200والعاطفة". محاضرة جامعة نزوى الشباب  ـ ندوة: م7200

تحقيق المخطوطات العمانية ونشرها وإنجاز بحوث علمية عن سلطنة عمان وكذا تقديم  -2

 لمؤلفات علمية وإبداعية لعمانيين ومن ذلك:
 تقديم لمؤلفات: -

مقاربة ـ تقديم لكتاب "الصورة الفنية في شعر زاهر الغافري: ديوان أزهار في بئر أنموذجا:  2015

 تحليلية وفنية" للكاتب علي بن عبد هللا الحضرمي.

 ـ تقديم لديوان شعري " أحبك أكثر"، للشاعر محمود بن ناصر الصقري. 2012

 م ـ تقديم لكتاب د. شيخة المنذري" شعر أبي مسلم البهالني بين التصوف والسلوك".2012

 في الشعر العماني الحديث". م ـ تقديم لكتاب د. عادل المطاعني" المدرسة السلوكية2010

 تحقيق وتأليف لكتب:–

  "للشيخ ناصر بن أبي نبهان تحقيق كتاب: "فلك األنوار ومحّك األشعار: في المنطق والبالغة

، مطبوعات وزارة التراث، سلطنة عمان، م(1846 -هـ 1262م/1778 -هـ 1192الخروصّي)

 م.2020

  ،م.2018، 1منشورات دار نينوى، طاأليقونة ودالالتها في الموسوعة العمانية 

 ( منشورات المنتدى األدبي، طاألدب العماني القديم ،)م.2012، 1باالشتراك 

 

 األنشطةاالستشارية
 

 العضوية في الهيئات المهنية
 

 الجوائز وشهادات التقدير
 



 


