
 السٌرة الذاتٌة

   

 

 

 

 

 

 

  د. خويس تي هاجد الصثارً الوظيفٌ:لوٌصة/الوسوي ا

  اللغة العرتية القسن:

  كلية العلوم واآلداب الكلية:

سلطٌة عواى ًزوى،جاهعة    

 المعلومات الشخصٌة
:: د. خمٌس بن ماجد الصبارياالسم  
:: متزوجاالجتماعٌة الحالة  

ً عنوان البرٌد اإللكترون alsabari@unizwa.edu. om: 

:0096399986000أرقام التواصل  

دكتوراه األكادٌمٌة المؤهالت  
الشرف مرتبة) جدا مشرف م،9008 المغربٌة، المملكة الخامس، محمد جامعة( آداب) العربٌة اللغة دكتوراه، -أ ). 

ممتاز) م9006 الهاشمٌة، األردنٌة المملكة األردنٌة، الجامعة( وآدابها العربٌة اللغة) ماجستٌر -ب ). 
الدفعة على األول)  م9008 الهاشمٌة، األردنٌة المملكة البترا، جامعة( وآدابها العربٌة اللغة) بكالورٌوس -ج ). 

عمان، سلطنة ، والتعلٌم التربٌة وزارة -بصور المعلمٌن كلٌة المعلمٌن، دبلوم -  

عاما من التدرٌس الجامعً 09رئٌس قسم/ أستاذ األدب الحدٌث/  التعلٌمٌة ،الخبرة الحالٌة /السابقة األنشطة  

 
 البحثٌة األنشطة

 )، الكتب ، ألخ المقاالتالبحثٌة ، حضور المؤتمرات ،عروض المؤتمرات ، المنشورات ،مجلة محكمة،  االهتماماتتقتصر على  ال( 
:: فً مجال األدب العربً وعلوم اللغة االهتمامات البحثٌة  

والمؤتمرات الندوات: عروض المؤتمرات : 
 الخطاب)  بحث تقدٌم تم. بزنجبار م9008 سبتمبر( 4-9) أفرٌقٌا شرق فً اإلسالمٌة الحضارة تارٌخ حول الدولٌة الندوة -أ

أنموذجا البهالنً مسلم أبً عٌنٌة: إفرٌقٌا شرق فً االستنهاضً ). 
بـاآلتً المشاركة تمت( م9008 أكتوبر 96-92)  األول العالمً العلمً العمٌد مؤتمر -ب   

العلماء رثاء: الحدٌث العمانً الرثاء نماذج من: )بحث - ). 
العمٌد مجلة لتطوٌر حوارٌة ورشة عقد - . 
وصحفٌة وإذاعٌة متلفزة مقابالت إجراء - . 

المؤتمر جلسات إلحدى مقرر - . 
 فٌه المشاركة وتمت.م94/0/9004-99 الدٌوانٌة،/ العراق القرآن، علوم قسم القادسٌة، جامعة الشرٌف، النبوي المولد مؤتمر -ج

 :باآلتً
بشاعر لٌس -والسالم الصالة علٌه- محمد: بحث - .  

وتلفزٌونٌة إذاعٌة، لقاءات - . 
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 البٌت، آل جامعة. واألدبٌة اللغوٌة وآثاره العلمٌة جهوده: األزدي المبرد: م06/4/9004-02)العاشر الدولً العلمً المؤتمر -د

باآلتً المشاركة تمت. األردن : 
 ألبً" الفاضل" كتاب من" مستحسنة وأبٌات موجزة، وعظات بلٌغة، مراث باب"  لـ تحلٌلٌة وصفٌة قراءة: بحث -

هـ932ت) األزدي المبرد ٌزٌد بن محمد العباس، ). 
( م9004/ دٌسمبر/ 09-9) األفرٌقٌة العظمى البحٌرات دول فً العمانً والدور اإلسالمٌة والثقافة الحضارة مؤتمر -

بوروندي جمهورٌة . 
الفرضانً من رحلة فً نقدٌة قراءة) أفرٌقٌا شرق بجنوب العمانٌة العالقات توثٌق فً الرحلة أدب دور: البحث اسم - ). 

 المنتخب  كتاب فً الشعري الشاهد: ) بعنوان عمل ورقه. نزوى جامعة,  م9002 مارس80(  عمان من لغوي النمل كراع) ندوة -

هـ800ت) الهنائً الحسٌن ابن علً الحسن، أبً النمل، لكراع ). 
وإلقائها بقصٌدة الندوة فً ومشارك. نزوى جامعة( م9002/ 4/ 06 -02 الثقافٌة الذاكرة فً نزوى  ندوة) فً جلسة مقرر - . 

 المجالس: بعنوان بحث م،9002/ 3/00-0 مالٌزٌا، ، العالمٌة اإلسالمٌة الجامعة العربٌة، اللغة خدمة فً العمانً الدور مؤتمر -

أنموذجا السبت مجلس عمان؛ فً األدبٌة .  
 بحث بتقدٌم. عمان سلطنة -مسقط الوطنٌة، والمحفوظات الوثائق هٌئة بتنظٌم( 9002/ 4/00-9 وحضارة تارٌخ نزوى) ندوة -

م9002 -0900 من الوطنٌة المناسبات شعر فً نزوى: بعنوان . 
 الفنٌة البنٌة: بعنوان بحث. عمان سلكنة -مسقط -الشرعٌة العلوم كلٌة( م9/00/9002-3 الٌعاربة عصر فً العلمٌة الحركة) ندوة -

الٌعربً العصر فً والمقامات للخطب .  
م9002/ دٌسمبر/ 93 بالزا، كراون فندق مسقط، والثقافة، التراث وزارة( عمان سجل ذاكرة) ندوة - . 

 كراون فندق مسقط، م،9006 فبراٌر،/ 06-02 الثقافً، التراث بحوث لبرنامج دولٌة حلقة( المستدامة والتنمٌة الثقافً التراث )  -

  .بالزا
: 

- حضور المؤتمرات  :المطبوعات 
م9009 عمان، سلطنة مسقط، النهضة، مطابع ،0ط الجاهلٌة، شاعرات عند الرثاء فن -أ . 

م9006 عمان، سلطنة -نزوى الداخلٌة، مطبعة ،0ط( شعر دٌوان) والربٌع البلبل -ب . 
0933 عمان، سلطنة -نزوى الحدٌثة، نزوى مطبعة ،0ط( شعر دٌوان) الجاري المنهل -ج . 
 مطابع ،0ط الصباري، ماجد بن خمٌس. د أنموذجا، البوسعٌدي ناصر بن قحطان السٌد مجلس:  العمانٌة األدبٌة المجالس -ج

م9002 عمان، سلطنة -مسقط النهضة، . 
:.م9000 عمان، سلطنة مسقط الغشام، بٌت ،0ط الصباري، ماجد بن خمٌس. د العمانً، الرثائً الشعر فً الخطاب اشتغال. د  

:: المنشورات  
9003رئٌس قسم اللغة العربٌة منذ  : لعضو هٌئة التدرٌس اإلدارٌةالخبرة   

 
 خدمات المجتمع

الوطنٌة االحتفاالت فً المشاركة - . 
واللغة األدب مجال فً محاضرات إلقاء - . 
للطالب بحثٌة أكادٌمٌة استشارات تقدٌم - . 
وصحفٌة أدبٌة نصوص مراجعة - . 
إدارٌة ومخاطبات رسائل كتابة - . 
وفكرٌة علمٌة رأي وجهات تقدٌم - . 
العربً واألدب اللغة مصادر بأهم الباحثٌن تعرٌف - .  
م4/09/9008. العربٌة اللغة مصادر أهم عن طٌمساء بمدرسة تعرٌفٌة محاضرة إلقاء - . 
 

م9008 خرٌف بهال لنادي شعرٌة مسابقة تحكٌم - . 
الدٌنٌة والشؤون األوقاف وزارة تقٌمها التً الخطابة مسابقة تحكٌم -  

م08/9/9004-9 من للمدة. نزوى والبوادي، الحواضر موسم فً .  
م9004 المعظم سعٌد بن قابوس السلطان الجاللة صاحب حضرة لموالنا السامً الخطاب مضامٌن فً قراءة ندوة - . 
90049/ 09/ 2 عمان سلطنة( بهال مجلس) بهال نادي السامً، النطق مضامٌن فً لغوٌة قراءة: الورقة عنوان - .  
 قلعة بساحة م0/4/9002 عالج رحلة من قابوس السلطان جاللة بعودة احتفاء نزوى مسٌرة فً وإلقاؤها وطنٌة قصٌدة إعداد -

صباحا 00)  نزوى ). 
 بتارٌخ( م06/4/9002-02 الثقافٌة الذاكرة فً نزوى ندوة)  لـ الختامً الحفل فً( الشهباء القلعة ابتهاج) بعنوان قصٌدة إلقاء -



م06/4/9002 . 
نزوى جامعة( م9002 دٌسمبر،/ 00-6 عشر السابع اإلبداعً الطالبً الملتقى) فً بحوث محكم - . 
م9006فبراٌر 04 نزوى، جامعة والتعلٌم، التربٌة وزارة الشعر، مسابق تحكٌم - . 
 الشؤون وزارة الخطابة، مسابقة تحكٌم - م9006 نزوى، ، الشباب إدارة الرٌاضٌة، الشؤون وزارة الخطابة، مسابقة تحكٌم -

م9006 نزوى، ، الشباب إدارة الرٌاضٌة، . 
االستشارٌة األنشطة  

 
 العضوٌة فً الهٌئات المهنٌة

ماجستٌر رسائل مناقشة عضو : 
م9008-ماٌو -08 نزوى، جامعة الروائٌة، مستجانمً أحالم ثالثٌة فً الشخصٌة - . 
م9008/إبرٌل/ 94 نزوى، نزوى،جامعة جامعة دروٌش، محمود شعر فً التراثً الرمز - . 
م9008 -ماٌو -9 عمان، سلطنة نزوى، جامعة م،9000-0900 من الفترة فً عمان سلطنة فً القصٌرة القصة نقد - . 
م9008/ نوفمبر/93 عمان، سلطنة نزوى، جامعة( م9000-9000 من) الفترة فً العمانٌة النسائٌة القصة فً السرد - . 
م9004/ مارس/ 6 عمان، سلطنة نزوى، جامعة العمانٌة، الفقهٌة المدونات فً األدب مفهوم - . 
م9004/ 04/2 نزوى، جامعة القصٌرة، العمانٌة القصة فً الشعبً الموروث - . 
م9002/ 00/9 نزوى، جامعة الرحبً، سٌف شعر فً االغتراب - . 
 السلطان جامعة( داللٌة دراسة القرآنً النص فً االلتفات أنواع تداخل) بعنوان لرسالة( خارجً ممتحن) مناقشة عضو -

م9006/ 80/8 العربٌة، اللغة قسم اآلداب، كلٌة قابوس، . 
 الجوائز وشهادات التقدٌر

 

 


