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 السيرة الذاتية

   

أستاذالوظيفي: لونصة/الوسوي ا  

اللغة العرتيةالقسن:   

العلوم واآلدابالكلية:   

سلطنة عواى نزوى،جاهعة    

 المعلومات الشخصية

 أحمد عبد المنعم حالو االسم:

 متزوج الحالة االجتماعٌة:

 a.munim@unizwa.edu.om عنوان البرٌد اإللكترونً:

 98529813 أرقام التواصل:

 المؤهالت األكاديمية

حول: "شعراء قبٌلة طٌئ أخبارهم وأشعارهم فً   م1992، ، جامعة دمشقالدكتوراه فً اللغة العربٌة -

 "الجاهلٌة واإلسالم

 .م1983جامعة دمشق، ماجستٌر فً اللغة العربٌة وآدابها،  -

 م.1979، دمشق، جامعة دبلوم الدراسات العلٌا فً اللغة العربٌة وآدابها -

 .م1977 جامعة دمشق، إجازة فً اآلداب، قسم اللغة العربٌة وآدابها، -

الخبرة الحالية /السابقة ،التعليمية األنشطة  

 :ومن ثم1969التعٌٌن فً التعلٌم  -

 .م1984ُعٌن محاضراً فً جامعة دمشق  -

 .م1994-1984اآلداب، الشرٌعة، الصحافة( ُعٌن مدرساً للتعلٌم العالً فً جامعة دمشق وأقسامها )كلٌة  -

 .م1994ُعٌن عضو هٌئة تدرٌس فً جامعة البعث )حمص( مدرساً متفرغاً،  -

 (م1996-1994استقدمته جامعة دمشق ثانٌة لتدرٌس مقرري األدب الجاهلً واإلسالمً ) -

/ب تعٌٌن، 417بٌة/ القرار ُعٌن أستاذاً مشاركاً فً كلٌة اآلداب والعلوم بجامعة البعث/ قسم اللغة العر -

 .م1999ترفٌع  عام  528والقرار 

-2000تعاقد مع وزارة التعلٌم العالً فً سلطنة عمان، ودّرس فً كلٌة التربٌة للطالبات بعبري فً الفترة  -
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 .م2006

 .م2009-2006عاد للتدرٌس فً جامعة البعث )حمص( فً الفترة  -

م حتى 5/9/2009لألدب القدٌم فً كلٌة العلوم واآلداب بدءاً من تعاقد مع جامعة نزوى أستاذاً مشاركاً  -

 .م حٌث ُرفع إلى رتبة أستاذ واستمر فً عمله حتى التارٌخ الحال13/3/2019ًتارٌخ 

ُعٌن أستاذاً فً كلٌة العلوم واآلداب بجامعة نزوى/ قسم اللغة العربٌة/ قرار رئٌس الجامعة رقم ج  -

 14هـ الموافق 1440رجب  7( بتارٌخ 8/1/2019امعة األكادٌمً )م ج أ/ر/وقرار مجلس الج 15/2019ن/رج/

 م.2019مارس 

البحثية: االهتماماتالنشاطات و  

 االهتمامات البحثية:
 األدب القدٌم )الجاهلً، اإلسالمً، العباسً، األندلسً( .1

 النقد األدبً القدٌم. .2

 األدب العمانً القدٌم والمعاصر .3

 ونشرهاتحقٌق النصوص  .4

 االستشراق والمستشرقون  .6

 األدب المقارن .7

 توجهات إبداعٌة )المقالة والقصة( .8

 

 عروض المؤتمرات:

 :شارك بعدد من المؤتمرات والندوات على النحو اآلتً

مؤتمر: "العربٌة اآلفاق والمستقبل بورقة عمل: "قراءة نصٌة فً ضوء كتابة جدٌدة لتارٌخ األدب العربً"،  .1

  .م1999الجامعة األردنٌة، األردن، 

ندوة: "البحث العلمً فً كلٌات التربٌة، الواقع واآلفاق" بورقة عمل: "تحقٌق النصوص وأثره فً تطوٌر  .2

 .م11/5/2005-10البحث العلمً"، كلٌة التربٌة بالرستاق، سلطنة عمان، 

بعنوان: "بنٌة قصٌدة المدٌح النبوي فً ندوة: "الخطاب الدٌنً فً شعر أبً مسلم البهالنً" بورقة عمل  .3

 ./خطاب أبً مسلم الدٌنً" /ُطورت إلى مؤلف

مؤتمر: "اللغة العربٌة فً مواجهة التحدٌات المعاصرة" بورقة عمل: "استلهام النصوص الحدٌثٌة وتفعٌلها  .4

 .م24/4/2008-22فً مواجهة العامٌة"، جامعة جرش األهلٌة، عّمان، األردن، 

-دمشق واإلبداع األدبً" بورقة عمل بعنوان: "دمشق، اتجاهاتها األدبٌة عصر بنً أمٌة"، حمصمؤتمر: " .5

 .م5/11/2008-2دمشق، سورٌة، 

مؤتمر: "اللغة العربٌة واقعاً وآفاقاً" بورقة عمل بعنوان "العربٌة صورة الواقع وسبل التجدٌد على مستوى  .6

 .م27/4/2009-26الدرس واإلعالم"، طرطوس، سورٌة، 

الندوة العلمٌة: "القراءة وإشكالٌة المنهج" بورقة عمل بعنوان: "نحو آلٌة جدٌدة فً قراءة الشعر الجاهلً"،  .7

 .م2010مارس  30-28مركز الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، جامعة نزوى، 

بعنوان: "تفعٌل مؤتمر: "النص بٌن النظرٌات النقدٌة واللسانٌات الحدٌثة" العلمً الدولً الثالث بورقة عمل  .8

النص األدبً فً المؤلفات العربٌة التارٌخٌة والجغرافٌة"، كلٌة اآلداب، قسم اللغة العربٌة، جامعة الزٌتونة، األردن، 

 .م2013

مؤتمر: "جامعة جرش الثامن عشر حول القصة القصٌرة" بورقة عمل: "الصورة االجتماعٌة وأثرها فً  .9

 .م9/4/2015-7ٌرة، مجموعة فلفل حار لصبحً الفحماوي نموذجاً" جامعة جرش، البناء الفنً للقصة األردنٌة القص

﴿المؤتمر الرابع للغة العربٌة﴾ بورقة عمل )بحث علمً( بعنوان: "دوافع االستشراق وأثرها فً تعلم العربٌة  .10
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 .م10/5/2015-6والحفاظ علٌها"، دبً، 

العربٌة﴾ بورقة عمل )بحث علمً( بعنوان: "االتجاه الدٌنً المؤتمر الدولً: ﴿الدور العمانً فً خدمة اللغة  .11

-22فً الشعر العمانً المعاصر وأثره فً تعلم العربٌة ونشرها والحفاظ علٌها" الجامعة اإلسالمٌة العالمٌة مالٌزٌا، 

  .م2015أكتوبر  7-6ه، 1436ذي الحجة  23

قافة اإلسالمٌة" بورقة عمل )بحث علمً( بعنوان: فعالٌة: "ٌوم اللغة العربٌة واالحتفاء بنزوى عاصمة للث .12

 .م2015/ 18/12-17"أشعار ابن مداد الناعبً النزوي بٌن نظم العلماء وشعر األدباء" جامعة نزوى، 

الندوة الدولٌة: ﴿اإلمام محمد بن عبد هللا الخلٌلً ودوره الحضاري والعلمً فً ُعمان﴾ بورقة عمل )بحث  .13

 .م2016مارس  15-14الفنً فً رسائل اإلمام الخلٌلً" جامعة نزوى،  علمً( بعنوان: "البناء

﴿المؤتمر الدولً الخامس للغة العربٌة﴾ بورقة عمل )بحث علمً( بعنوان: "التباٌن الثقافً فً كتب الرحالت  .14

  .م2016ماٌو  7-4والسٌر كتاب االعتبار ألسامة بن منقذ نموذجاً" اإلمارات العربٌة المتحدة، دبً، 

الندوة الدولٌة: "آفاق حضارٌة من حٌاة الشٌخ جاعد بن خمٌس الخروصً" بورقة عمل )بحث علمً(  .15

بعنوان: "قصٌدة حٌاة المهج للشٌخ الرئٌس جاعد بن خمٌس قراءة فً المنهج السلوكً والقٌمة األدبٌة" جامعة السلطان 

 .م2016سبتمبر  27-26قابوس، مسقط، 

ب شرق آسٌا والصٌن" المشاركة بورقة عمل )بحث علمً( بعنوان: "الرٌادة مؤتمر: "عمان ودول جنو .16

-5العمانٌة فً نشر الثقافة العربٌة واإلسالم فً جنوب شرق آسٌا والصٌن" الجامعة اإلسالمٌة العالمٌة، مالٌزٌا، 

 .م6/10/2016

مأمول" بورقة عمل: "التوجه المؤتمر العلمً الدولً: "الواقع اللغوي واألدبً فً ُعمان بٌن المنجز وال .17

نوفمبر  29-28العمانً لتأطٌر العلوم الدٌنٌة بالعربٌة وآدابها، دارسة ونماذج"، جامعة نزوى، سلطنة ُعمان، 

 .م2016

﴿المؤتمر الدولً السادس للغة العربٌة﴾ بورقة عمل )بحث علمً( بعنوان: "اإلمام جالل الدٌن السٌوطً  .18

  .2017ماٌو  4-1لحفاظ علٌها"، دبً، وجهوده فً علوم العربٌة وا

م( حٌاته وفكره﴾ بورقة عمل 1976الندوة الدولٌة: ﴿الشٌخ العالمة منصور بن ناصر بن محمد الفارسً )ت  .19

بعنوان: "منهج التعلٌم ومالمح التجدٌد فً تقرٌب األذهان إلى علمً المعانً والبٌان للعالمة الشٌخ منصور الفارسً" 

  .م2018أبرٌل  24-23 -ه1439شعبان  9-8سلطنة ُعمان، فً جامعة نزوى، 

فعالٌات األسبوع الثقافً بورقة عمل بعنوان: "وسائل التواصل االجتماعً واللغة العربٌة، واقع وآفاق"  .20

 .م4/3/2019جامعة نزوى، بتارٌخ 

)بحث علمً(  مؤتمر جامعة جرش: ﴿الحس القومً واإلسالمً فً األدب العربً الحدٌث﴾ بورقة عمل .21

بعنوان: "تجلٌات الحس القومً واإلسالمً فً اتجاهات الشعر العمانً المعاصر، دراسة تحلٌلٌة مقارنة" جامعة 

 .م10/4/2019-8جرش، المملكة األردنٌة الهاشمٌة والذي تم انعقاده فً الفترة 

لمً( بعنوان: "صور من جهود مؤتمر ﴿الدور الُعمانً فً خدمة القرآن الكرٌم وعلومه﴾ بورقة عمل )بحث ع .22

المحافظة الداخلٌة فً تعلم القرآن الكرٌم وحفظه، الواقع وسبل التطوٌر" الجامعة اإلسالمٌة العالمٌة فً مالٌزٌا، 

  .م3/10/2019-2وبرعاٌة "ذاكرة ُعمان" والذي تم انعقاده فً الفترة 

لمدٌح النبوي فً خطاب أبً مسلم الشعري" جامعة فعالٌة االحتفال بٌوم اللغة العربٌة بورقة عمل بعنوان: "ا .23

 .م18/12/2019نزوى، بتارٌخ 

 

 الندوات:حضور 

 حضر عدداً من الندوات على النحو اآلتً:

 م بكلٌة التربٌة بعبري، عضو منظم.29/3/2005-28ندوة األدب العمانً 

 م.2012-2011ندوة األدب العمانً، جامعة نزوى، الشهباء، مستمع ومحاور 
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 م، مستمع ومحاور ورئٌس جلسة. 30/3/2015ندوة "ُكراع النمل نحوي من ُعمان"، ُعمان، جامعة نزوى، تارٌخ 

ندوة االحتفال بٌوم اللغة العربٌة وتكرٌم أبً مسلم البهالنً الرواحً )عالمٌاً( بورقة عمل بعنوان: "المدٌح النبوي فً 

 م(.18/12/2019خطاب أبً مسلم الشعري" )

 

 المنشورات:

 المقاالت: -أ

، 84رواٌة الشعر الجاهلً فً مؤلفات الجاحظ، المنهج واألثر، نشر مجلة مجمع اللغة العربٌة، دمشق، مجلد  .1

 م.2008، 420-391، ص2ج

دمشق، اتجاهاتها األدبٌة فً عصر بنً أمٌة، ُنشر مجلة جامعة دمشق، عدد خاص بدمشق عاصمة الثقافة  .2

 .(م )منشور2008 ،395-371العربٌة، 

-20نحو آلٌة جدٌدة فً قراءة الشعر الجاهلً، مطبوع فً أعمال ندوة القراءة وإشكالٌة المنهج ) .3

 م.2011، دار كنوز المعرفة، عّمان، 530-507م( ، جامعة نزوى، ص30/3/2010

، 2، ج86د الزجر والعٌافة والطٌرة فً الشعر الجاهلً، نشر مجلة مجمع اللغة العربٌة، دمشق، مجل .4

 م.2011، 438-419ص

-120صورة األدب الجاهلً فً المؤلفات التارٌخٌة، نشر مجلة التراث العربً، دمشق، العدد المزدوج  .5

 ه، السنة الثالثون.1421ذي الحجة،  -م، رمضان2011نٌسان،  -، كانون الثان92ً-67، ص121

قة نشر من مجلة مجمع اللغة العربٌة بدمشق، الدعاء فً الشعر الجاهلً، أهمٌته، ضروبه ومعانٌه، مواف .6

 م. )موافقة نشر(.2011-3-1ه، 1432-3-26تارٌخ الموافقة 

قراءة نصٌة فً أدب التصوف والسلوك، كتاب الدالئل للشٌخ دروٌش بن جمعة المحروقً نموذجاً، مجلة  .7

 م.2013، أكتوبر، 37-5فكر وإبداع، القاهرة، إصدار خاص، ص

تفعٌل النص األدبً فً المؤلفات العربٌة التارٌخٌة والجغرافٌة، مجلة فكر وإبداع، القاهرة، إصدار خاص،  .8

 م.2014، أكتوبر، 27-5ص

االحتذاء والتجاوز فً الشعر الجاهلً، القٌم األخالقٌة نموذجاً، مجلة الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، جامعة  .9

 موافقة نشر(.م )2014-3-31نزوى، موافقة نشر بتارٌخ 

الصورة االجتماعٌة وأثرها فً البناء الفنً للقصة األردنٌة القصٌرة، مجموعة فلفل حار لصبحً الفحماوي  .10

المملكة  -نموذجاً، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر القصة القصٌرة فً الوطن العربً بٌن األصالة والمحاكاة جامعة جرش

 م.2015-4-9الخمٌس ولغاٌة  4-7األردنٌة الهاشمٌة من الثالثاء 

دوافع االستشراق وأثرها فً تعلم العربٌة والحفاظ علٌها، طبع أعمال المؤتمر الدولً الرابع للغة العربٌة  .11

 .111-102، ص4كتاب المؤتمر، مجلدم(، دبً، 6-10/5/2015)

ٌها، بحث علمً مقدم االتجاه الدٌنً فً الشعر العمانً المعاصر وأثره فً تعلم العربٌة ونشرها والحفاظ عل .12

 23-22ضمن فعالٌات المؤتمر الدولً: ﴿الدور العمانً فً خدمة اللغة العربٌة﴾، الجامعة اإلسالمٌة العالمٌة مالٌزٌا، 

م، منشور فً كتاب المؤتمر"الدور العمانً فً خدمة اللغة العربٌة"، ذاكرة 2015أكتوبر  7-6ه، 1436ذي الحجة 

 . 386-360ص 2015، 1ُعمان، ط

البناء الفنً فً رسائل اإلمام الخلٌلً، بحث علمً مقدم ضمن فعالٌات الندوة الدولٌة: ﴿اإلمام محمد بن عبد  .13

-523م، كتاب المؤتمر، ص2016مارس  15-14، جامعة نزوى، هللا الخلٌلً ودوره الحضاري والعلمً فً ُعمان﴾

545. 

بار ألسامة بن منقذ نموذجاً، طبع أعمال المؤتمر الدولً التباٌن الثقافً فً كتب الرحالت والسٌر كتاب االعت .14

 .80، ص1، مجلد، كتاب المؤتمرم(، دب2016ًماٌو  7-4الخامس للغة العربٌة، )

قصٌدة حٌاة المهج للشٌخ الرئٌس جاعد بن خمٌس قراءة فً المنهج السلوكً والقٌمة األدبٌة"، بحث علمً  .15
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ابوس، حضارٌة من حٌاة الشٌخ جاعد بن خمٌس الخروصً" جامعة السلطان ق مقدم فً أعمال الندوة الدولٌة: "آفاق

 .445-415م، مطبوع فً كتاب أعمال المؤتمر، ص2016سبتمبر  27-26مسقط، 

الرٌادة العمانٌة فً نشر الثقافة العربٌة واإلسالم فً جنوب شرق آسٌا والصٌن" بحث علمً مقدم فً أعمال  .16

م، مطبوع فً 6/10/2016-5ق آسٌا والصٌن" الجامعة اإلسالمٌة العالمٌة، مالٌزٌا، مؤتمر: "عمان ودول جنوب شر

 -196، ص2016، 1كتاب المؤتمر "العالقات العمانٌة بجنوب شرقً آسٌا والصٌن والٌابان"، ذاكرة ُعمان، ط

219. 

مقدم فً أعمال المؤتمر  التوجه العمانً لتأطٌر العلوم الدٌنٌة بالعربٌة وآدابها، دارسة ونماذج، بحث علمً .17

 29-28العلمً الدولً: "الواقع اللغوي واألدبً فً ُعمان بٌن المنجز والمأمول"، جامعة نزوى، سلطنة ُعمان، 

 .818-793م، كتاب المؤتمر، ص2016نوفمبر 

ء، تجلٌات المكان فً شعر المعلقات، دراسة تحلٌلٌة تأوٌلٌة، مجلة سر من رأى، جمهورٌة العراق، سامرا .18

 .252-227م، ص2017سبتمبر، ، كلٌة التربٌة

اإلمام جالل الدٌن السٌوطً وجهوده فً علوم العربٌة والحفاظ علٌها، طبع أعمال المؤتمر الدولً السادس  .19

 .74، ص1مجلدكتاب المؤتمر، (، دبً، 2017ماٌو  4-1للغة العربٌة، )

ى علمً المعانً والبٌان" للعالمة الشٌخ منصور منهج التعلٌم ومالمح التجدٌد فً "تقرٌب األذهان إل .20

الفارسً، بحث محكم ألقً فً أعمال الندوة الدولٌة: ﴿الشٌخ العالمة منصور بن ناصر بن محمد الفارسً )ت 

، كتاب م2018أبرٌل  24-23 -ـه1439شعبان  9-8م( حٌاته وفكره﴾ جامعة نزوى، سلطنة ُعمان، 1976

 .131-109المؤتمر، ص

الحس القومً واإلسالمً فً اتجاهات الشعر العمانً المعاصر، دراسة تحلٌلٌة مقارنة، بحث محكم  تجلٌات .21

ألقً ضمن فعالٌات مؤتمر جامعة جرش )الحس القومً واإلسالمً فً األدب العربً الحدٌث( والذي تم انعقاده فً 

 .521-507المؤتمر، ص، كتاب م فً جامعة جرش فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة10/4/2019-8الفترة 

صور من جهود المحافظة الداخلٌة فً تعلم القرآن الكرٌم وحفظه، الواقع وسبل التطوٌر، بحث محكم ألقً  .22

م 3/10/2019-2ضمن فعالٌات مؤتمر "الدور الُعمانً فً خدمة القرآن الكرٌم وعلومه" والذي تم انعقاده فً الفترة 

 .766-735"، كتاب المؤتمر، صلٌزٌا، وبرعاٌة "ذاكرة ُعمانفً الجامعة اإلسالمٌة العالمٌة فً ما

 

 الكتب: -ب

 .م2001النور السافر عن أخبار القرن العاشر، طبع دار صادر، بٌروت  -

شعراء قبٌلة طٌئ، أخبارهم وأشعارهم فً الجاهلٌة واإلسالم، طبع مؤسسة أبو ظبً للثقافة والتراث،  -

 .م2012

شعر أبً مسلم البهالنً، قصٌدة المدٌح النبوي نموذجاً، دار الغشام، سلطنة ُعمان، مالمح التشكٌل الفنً فً  -

 .م2013

التنوع البشري فً القرآن والسنة، بالمشاركة مع بشرى أحمد حالو، دار كنوز المعرفة، عمان، األردن،  -

  .م2015

الو، مركز الخلٌل بن أحمد وسائل التواصل االجتماعً، الواقع واآلفاق، بالمشاركة مع د.بشرى أحمد ح -

 .م2020الفراهٌدي، جامعة نزوى، سلطنة ُعمان، 

)النقد العربً القدٌم: قراءات وحوارات( تألٌف: أ. د. أحمد حالو، د. شمس اإلسالم حالو، إصدار مشترك بٌن  -

 جامعة نزوى والجامعة القاسمٌة: قٌد التحرٌر والطبع.

 الخبرة اإلدارية لعضو هيئة التدريس

  المساهمة في اللجان العلمية •

 .، جامعة البعث2008-2007عضوٌة مجلس قسم اللغة العربٌة،  -
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 .، جامعة نزوى2013-2010عضوٌة لجنة الدراسات العلٌا، قسم اللغة العربٌة،  -

 .، جامعة نزوى2012-2011عضوٌة لجنة األدب والنقد، قسم اللغة العربٌة،  -

 .، جامعة نزوى2011-2010ستٌر، عضوٌة لجنة مقابلة طالب الماج -

 .، جامعة نزوى2012-2011عضوٌة لجنة مراجعة النتائج النهائٌة، قسم اللغة العربٌة،  -

 .، جامعة نزوى2012-2011عضوٌة لجنة مهارات اللغة العربٌة، قسم اللغة العربٌة،  -

 .نزوى ، جامعة2012-2011رئاسة لجنة مهارات اللغة العربٌة، قسم اللغة العربٌة،  -

 .، جامعة نزوى2012-2011رئاسة لجنة المكتبة العربٌة، قسم اللغة العربٌة،  -

 .، جامعة نزوى2015عضو فً اللجنة العلمٌة للتحضٌر لبرنامج دكتوراه الفلسفة فً اللغة العربٌة،  -

 .م، جامعة نزوى2015عضو فً لجنة الدراسات الُعلٌا، قسم اللغة العربٌة،  -

 .م، جامعة نزوى2015مقابلة طالب الماجستٌر، عضو فً لجنة  -

 .، جامعة نزوى2017-2016عضو فً لجنة االمتحان الشامل، قسم اللغة العربٌة،  -

 .، جامعة نزوى2017-2016رئٌس لجنة مقابلة الطلبة، قسم اللغة العربٌة،  -

األدبً فً ُعمان بٌن المنجز عضو فً اللجنة العلمٌة التحضٌرٌة للمؤتمر العلمً الدولً: الواقع اللغوي و -

 .م، جامعة نزوى2016نوفمبر  29-28والمأمول، 

 .، جامعة نزوى2018-2017عضو فً لجنة االمتحان الشامل، قسم اللغة العربٌة،  -

 .م2018-2017عضو فً لجنة الدراسات العلٌا والبحث العلمً، كلٌة العلوم واآلداب، جامعة نزوى،  -

 خدمات المجتمع

 المحاضرات العلمية إلقاء -1

 في الجمهورية العربية السورية: -أ

 ألقى عدٌداً من المحاضرات فً المراكز الثقافٌة فً محافظة حمص ودمشق منها:

 م.2000قراءة نصٌة فً ضوء الدعوة لتجدٌد كتابة التارٌخ العربً، المركز الثقافً، حمص -

م، المركز الثقافً، ناحٌة المخرم 10/8/2008 تفعٌل النصوص التراثٌة فً مواجهة عامٌات اللغة العربٌة، -

 الفوقانً.

 م، المركز الثقافً، جوبر، دمشق.27/8/2008تفعٌل النصوص التارٌخٌة فً مواجهة الواقع العربً،  -

 م.2009تحكٌم مسابقة قصصٌة، إشراف المركز الثقافً، الرقة،  -

 في سلطنة عمان -ب

التربٌة بعبري ومدارس الوالٌة ومساجدها، وألقى كذلك عدداً من ألقى عدداً من المحاضرات العلمٌة فً كلٌة 

 المحاضرات فً الوالٌات المجاورة على النحو اآلتً:

 م18/11/2000اللغة العربٌة ودورها الفعال فً التعلٌم، ثانوٌة أم عطٌة األنصاري، والٌة ضنك،  -

 .م19/2/2001القصة القصٌرة، عناصرها ومجاالت نقدها، كلٌة التربٌة  -

بٌن الشعر الخلٌلً والشعر الحر، مناظرة أدبٌة باالشتراك مع الدكتور سعد الكردي، ثانوٌة فاطمة بنت أسد،  -

 م.25/4/2001والٌة عبري 

وسائل اإلعالم ودورها الفعال فً تطوٌر المنهج المدرسً وإثرائه، ثانوٌة الغالٌة بنت ناصر، عبري،  -

 م.30/10/2002

 م.28/11/2002بناء، مسجد شوٌرد، عبري، األسلوب الصحٌح فً تربٌة األ -

 م.17/3/2003ضعف القراءة لدى الطالب، أسبابه ووسائل عالجه، مدرسة العمال والعبلة، عبري،  -

 م.17/11/2003ه الموافق 1424رمضان 22السلوك الصحٌح للمسلم فً رمضان، كلٌة التربٌة،  -

-2003ناصر، عبري، الفصل الدراسً األول الفجوة بٌن العربٌة واللغات األخرى، ثانوٌة الغالٌة بنت  -
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 م.2004

 م.2005-2004، 1فنٌة القصة القصٌرة وأصول كتابتها، ثانوٌة الغالٌة، ضمن مشغل لتنمٌة اإلبداعات ف -

 م.2006-2005، 1بٌن المقال والقصة، كلٌة التربٌة ضمن مشغل لتنمٌة اإلبداعات ف -

 م.2006-2005، 1بداعات ففن اإللقاء الخطابً والشعري، ضمن مشغل لتنمٌة اإل -

األدب العمانً، تفعٌله والعناٌة بتدرٌسه فً المدارس والكلٌات، ثانوٌة زٌد بن الخطاب، بالد الشهوم،  -

 م.5/3/2006

 م.14/12/2011ورشة عمل حول تطوٌر الكتابة األدبٌة، كلٌة العلوم التطبٌقٌة فً منطقة الظاهرة، عبري،  -

-2013نوان: تنموٌة المواهب اإلبداعٌة واألدبٌة لدى الطلبة، محاضرة فً مدرسة أحمد بن ماجد بع -

 م.2014

محاضرة عن اللغة العربٌة فً جامعة نزوى بعنوان: "تأثٌر اللغة العربٌة فً الحضارة اإلسالمٌة"، فً أثناء  -

 م.22/12/2014زٌارة الوفد اإلٌرانً لجامعة نزوى، 

 .م2015-2014حلقة نقاشٌة عن النثر العربً القدٌم،  -

محاضرة فً جامعة نزوى حول: "تحقٌق المخطوطات والعناٌة بالتراث" فً أثناء زٌارة الوفد اإلٌرانً  -

 م.26/4/2016لجامعة نزوى، 

 م:2112-2111تقنيات خاصة بالمخطوطات العمانية:  -2

طالب تحضٌر ما ٌنوف عن أسماء أربعٌن مخطوطاً من التراث العربً عامة والتراث الُعمانً خاصة بمؤازرة  -

 الدراسات الُعلٌا.

 موضوعات مرئٌة )الخطوط، الورق والوراقون، صعوبات التحقٌق، نماذج من المخطوطات(. -

 محاضرات إضافٌة/ حساب الجمل وأثره فً قراءة الشعر العمانً المتأخر زمنٌاً. -

 تحصٌل عدد من لوحات الخطوط العربٌة واإلفادة منها فً قضاٌا التحقٌق. -

 الصحفية:األنشطة  -3

 م.2012-فبراٌر -12جرٌدة الوطن،  -األشرعة –حوار صحفً حول فجوة الحوار بٌن األجٌال  -

حلقات إذاعٌة وصحفٌة حول أهمٌة كتاب ومفهوم التنوع البشري فً القرآن والسنة من تألٌف د.أحمد حالو )إذاعة  -

 .2015سلطنة ُعمان، جرٌدة ُعمان، جرٌدة الوطن العمانٌة، النهضة(، 

 إجراء المقابالت التلفزيونية: -4

 الرحلة وأثرها فً األدب العربً، تلفزٌون اإلمارات، المحاور: عالء الدٌن األٌوبً. -

 المرأة العربٌة أثرها فً التارٌخ واألدب، تلفزٌون اإلمارات، المحاور: مها مكارم. -

 محاور: محمد األورق.أبو العالء المعري فً رسالة الغفران التأثٌر واألثر، التلفزٌون السوري، ال -

 من كتب التراث )شذرات الذهب البن العماد الحنبلً، التلفزٌون السوري، المحاور: مقدم البرنامج. -

فً ندوة الشٌخ جاعد بن خمٌس  -إلقاًء وحواراً -مقاطع تلفزٌوٌنة فً قناة االستقامة تنقل مشاركتً  -

 الخروصً، جامعة السلطان قابوس، مسقط.

 األنشطة االستشارية

 االستشارات والتحكيم والترقية األكاديمية •

مراجعة أبحاث وتقٌٌمها من أجل الترقٌة إلى رتبة أستاذ مشارك "من طرٌق عمادة كلٌات العلوم التطبٌقٌة،  -

 ."األستاذ الدكتور عبد هللا بن سٌف التوبً

، كلٌات التربٌة فً سلطنة الترفٌع األكادٌمً للدكتور حمود الدغٌشً من رتبة أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك -

  .م2014-2013ُعمان، 
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الترفٌع األكادٌمً للدكتور مقبل األحمدي من رتبة أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك، جامعة صنعاء، الٌمن،  -

 .م2014-2015

مراجعة أبحاث وتقٌٌمها من أجل النشر فً مجالت محكمة )مجلة جامعة البعث، مجلة جامعة دمشق، مجلة  -

بن أحمد الفراهٌدي، جامعة نزوى، مجلة عالم الفكر( من مثل: تحكٌم بحث "الهوٌة و الهوٌة مركز الخلٌل 

م، وتحكٌم بحث: "أنماط 8/8/2019السردٌة المصطلح وحدود االشتغال" مجلة عالم الفكر، دولة الكوٌت، 

ي، جامعة نزوى، الصورة الحسٌة فً شعر الدكتور إبراهٌم بن أحمد الكندي" مركز الخلٌل بن أحمد الفراهٌد

 .م17-2-2020

 تدقيق الكتب العلمية• 

له عدد من اإلسهامات اللغوٌة، وذلك بتدقٌق الكتب الجامعٌة التً ٌنجزها السادة الدكاترة فً اختصاصاتهم المختلفة 

ٌُصار إلى نشرها والتدرٌس من خاللها، فمن ذلك:  ل

 .البعث، جامعة الهندسة المعمارٌة، د.سهٌل حناالتدفئة والتكٌٌف،  -

 .البعثأللبان )نظري،عملً(، د.إلٌاس مٌدع، الهندسة الزراعٌة، جامعة ا -

 .البعثتكنولوجٌا اإلنشاء، د.عبد الخالق طالب، د. معٌن خضور، الهندسة المدنٌة، جامعة  -

 .البعثالقٌادة الكهربائٌة، د. فاروق القاعً، الهندسة المٌكانٌكٌة، جامعة  -

 .البعث، كلٌة اآلداب، جامعة د.سمر دٌوبتحلٌل نصوص أدبٌة، صدر اإلسالم،  -

 االستشارات العلمية الطالبية• 

قراءات نقدٌة لبعض بحوث طلبة الماجستٌر من جامعات عمانٌة أخرى، نموذج الطالبة نعٌمة الشملً فصل  -

 م.2012- 2011ربٌع -دراسً عن صعوبات تعلم اللغة العربٌة، خرٌف

ات مقدمة من لجان نشاطات جامعة نزوى حول تفعٌل اللغة العربٌة ووسائل النهوض بها، استشار -

م.محاضرة فً مدرسة أحمد بن ماجد بعنوان: تنموٌة المواهب اإلبداعٌة واألدبٌة لدى الطلبة، 2012

 م.2013-2014

 تقوٌم بعض األعمال الفنٌة: قصص، شعر، مقاالت مما ٌكتبه طالب جامعة نزوى. -

 الجوائز وشهادات التقدير

حاز على عدد منها والسٌما فً أعقاب المؤتمرات والندوات العلمٌة، وكذلك فً أعقاب ورشات العمل  -

 :(والمحاضرات العلمٌة، فمن ذلك )نماذج

 .2005كتاب شكر وتقدٌر، عن )إعداد كتاب تدرٌسً فً األدب العباسً( كلٌة التربٌة، عبري  -

 .2010للمشاركة فً ندوة القراءة وإشكالٌة المنهج، جامعة نزوى كتاب شكر وتقدٌر  -

درع األٌام الثقافٌة مع كتاب شكر وتقدٌر عن ورشة عمل لتطوٌر الكتابة األدبٌة، كلٌة العلوم التطبٌقٌة،  -

 .م14/12/2010-13عبري 

اللغة العربٌة: )النص بٌن  كتاب شكر وتقدٌر للمشاركة فً المؤتمر العلمً الدولً الثالث لكلٌة اآلداب، قسم -

 م،2013النظرٌات النقدٌة واللسانٌات الحدٌثة(، جامعة الزٌتونة، األردن، 

كتاب شكر وتقدٌر للمشاركة فً ندوة: )قراءات فً فكر الشٌخ دروٌش بن جمعة المحروقً(، جامعة نزوى،  -

 .م2013سلطنة ُعمان، 

ة العربٌة فً الحضارة اإلسالمٌة(، فً أثناء زٌارة الوفد كتاب شكر وتقدٌر للمشاركة بمحاضرة: )تأثٌر اللغ -

 .م2014اإلٌرانً لجامعة نزوى، 

كتاب شكر وتقدٌر للمشاركة فً مؤتمر جامعة جرش الثامن عشر حول: )القصة القصٌرة فً الوطن العربً  -

 .م2015بٌن األصالة والمحاكاة(، جامعة جرش، األردن، 

ندوة: )ُكراع النمل نحوي من ُعمان(، جامعة نزوى، سلطنة ُعمان، كتاب شكر وتقدٌر للمشاركة فً  -

 .م2015
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كتاب شكر وتقدٌر مقدم من المؤتمر الدولً حول الدور العمانً فً خدمة اللغة العربٌة، الجامعة اإلسالمٌة  -

 .م2015/ 10/ 7-8فً مالٌزٌا، 

ً للمشاركة فً الندوة الدولٌة: "اإلمام كتاب شكر وتقدٌر مقدم من جامعة نزوى ومركز سناو الثقافً األهل -

محمد بن عبدهللا الخلٌلً ودوره الحضاري والعلمً فً ُعمان" بورقة عمل: "البناء الفنً فً رسائل اإلمام الخلٌلً" 

 .م2016/ 3/ 14-16

فاق كتاب شكر مقدم من مركز الدراسات العمانٌة فً جامعة السلطان قابوس للمشاركة فً الندوة الدولٌة: "آ -

حضارٌة من حٌاة الشٌخ جاعد بن خمٌس الخروصً" بورقة عمل: "قصٌدة حٌاة المهج للشٌخ الرئٌس جاعد بن 

  .م2016سبتمبر  27-26خمٌس قراءة فً المنهج السلوكً والقٌمة األدبٌة"، جامعة السلطان قابوس، مسقط، 

رة ُعمان للمشاركة فً المؤتمر الدولً: كتاب شكر مقدم من الجامعة اإلسالمٌة العالمٌة، مالٌزٌا وهٌئة ذاك -

"عمان ودول جنوب شرق آسٌا والصٌن" بورقة عمل: "الرٌادة العمانٌة فً نشر الثقافة العربٌة واإلسالم فً جنوب 

 .م6/10/2016-5شرق آسٌا والصٌن"، الجامعة اإلسالمٌة العالمٌة، مالٌزٌا، 

ر العلمً الدولً: "الواقع اللغوي واألدبً فً ُعمان كتاب شكر مقدم من جامعة نزوى للمشاركة فً المؤتم -

بٌن المنجز والمأمول" بورقة عمل: "التوجه العمانً لتأطٌر العلوم الدٌنٌة بالعربٌة وآدابها، دارسة ونماذج"، جامعة 

 .م2016نوفمبر  29-28نزوى، سلطنة ُعمان، 

ركة بورقة عمل بعنوان: "اإلمام جالل الدٌن كتاب شكر مقدم من المؤتمر الدولً السادس للغة العربٌة للمشا -

 .(2017ماٌو  4-1السٌوطً وجهوده فً علوم العربٌة والحفاظ علٌها"، دبً، )

 .م2018كتاب شكر مقدم من جامعة نزوى ضمن فعالٌات الموسم الثقافً الرابع عشر،  -

العربٌة وتكرٌم أبً مسلم البهالنً  كتاب شكر مقدم من جامعة نزوى للمشاركة فً االحتفال بٌوم اللغة -

 م(.18/12/2019الرواحً )عالمٌاً( بورقة عمل بعنوان: "المدٌح النبوي فً خطاب أبً مسلم الشعري" )

كتاب شكر مقدم من ذاكرة ُعمان والجامعة اإلسالمٌة العالمٌة بمالٌزٌا للمشاركة فً المؤتمر الدولً: "الدور  -

 م.3/10/2019-2ٌم وعلومه" الُعمانً فً خدمة القرآن الكر

 


