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 السٌرة الذاتٌة

 ماهر سعٌد عوض بن دهرياالسم: 

 -مدٌنة المكال  - محافظة حضرموت - م الجمهورٌة الٌمنٌة3721/ 2/ 72: تأرٌخ ومكان المٌالد

 حً الحارة.

 .وس ٌد ة أطفال: مرٌم وأسامة ومالكرع : متزوج وأب ألالحالة االجتماعٌة

 .ً الحارةح –مدٌنة المكال  –: محافظة حضرموت العنوان الدائم

  04100701هاتف المنزل  215145703أو  220504017 : جوال رقم

 maheer2@hotmail.com   /mahr10112@gmail.com: البرٌد االلكترونً

 .واصل االجتماعً على الفٌسعوك : ماهر الس ٌدتصفحة ال 

  :العلمٌة المؤهالت ثانٌا  

م عتقدٌر عام 7000/ 3/ 32من جام ة سٌدي محمد عن ععدهللا ساٌس فاس عتأرٌخ  الدكتوراه .3

شعر ( عنوان األطروحة) عاصرماألدب العربً الحدٌث والتخصص ) ( مشرف جدا  ) ممتاز

 (أبً بكر بن شهاب الدٌن دراسة موضوعٌة وفنٌة

م هد العحوث غوٌة عفً الدراسات األدعٌة من قسم العحوث والدراسات األدعٌة والل الماجستٌر  .7

( ممتاز)م عتقدٌر عام 7005/ 37/ 75والدراسات ال رعٌة عجمهورٌة مصر ال رعٌة عتأرٌخ 

 .(اللغة الحدٌث ممنهج ابن جنً فً البحث الداللً: دراسة فً ضوء علعنوان الرسالة) 

تخصص لغة  من كلٌة ال لوم واآلداب والترعٌة جام ة عدن م3777عتأرٌخ  البكاالرٌوس  .1

 . ةعرعٌ

 م .7035/ 7/ 7فً  الترقٌة إلى لقب أستاذ مشارك  .5

 م7037مارس ) عروفٌسور(الترقٌة إلى لقب أستاذ  .4

 : الوظٌفٌة اتالخبر ثالثا :

م، وعملت مدرساً للت لٌم 3777 عاممٌة لانخرطت عال مل فً التدرٌس عالهٌئة ال امة للم اهد ال     

 الثانوي.

  لم هد المكال ال لمً وكٌالً م 7003نوفمعر  – 72 سعتمعرمن. 

  م .7000-7004ت لٌم ال رعٌة للناطقٌن عغٌرها من 
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 7007- 7000  رئٌس قسم اللغة ال رعٌة عالكلٌة ال رعٌة القرغٌزٌة التاع ة للجام ة الحكومٌة

   .عجمهورٌة قٌرغٌزستان القرغٌزٌة

  القرغٌزٌة عضو لجنة تحكٌم أعحاث ومشارٌع التخرج للطالب الناطقٌن عغٌرها فً الجام ة

 الحكومٌة.

 لجنة تحكٌم أعحاث ومشارٌع التخرج للطالب الناطقٌن عغٌرها فً الجام ة الكوٌتٌة  رئٌس

 للناطقٌن عغٌرها فً جمهورٌة قرغٌزٌا.

  م عٌنت عضو هٌئة تدرٌس عقسم اللغة ال رعٌة عكلٌة اآلداب جام ة حضرموت 7000نوفمعر

 وما زلت كذلك

  ٌداً للكلٌة ال لٌا للقرآن الكرٌم عالمكال التاع ة لجام ة م عم7037سعتمعر –م 7000سعتمعر

 القرآن الكرٌم وال لوم اإلسالمٌة.

 حضرموت عمٌدا  لكلٌة التربٌة سقطرى جامعةم 7035أعرٌل  -7037دٌسمعر.  

  ثم عمٌداً لكلٌة الت لٌم  المفتوحلمركز التعلٌم عاما مدٌرا م 7032ٌولٌو  –م 7035أعرٌل

  .موتعجام ة حضرالمفتوح 

  رئٌس قسم الصحافة واإلعالم عكلٌة اآلداب جام ة حضرموت7070ٌناٌر 

  مدٌر عام م هد جام ة حضرموت للغات م7073سعتمعر  – 7070فعراٌر 

سُتها:  المقررات التً درَّ

 فً مساق الماجستٌر: .3

 العالغة ال رعٌة قضاٌا واتجاهات . أ

 الش ر ال رعً الحدٌث . ب

 فً مساق العكاالرٌوس: .7

 الحدٌث ً رعاألدب ال . أ

 الش ر ال رعً الم اصر  . ب

 االتجاهات النقدٌة . ت

 الش ر الٌمنً الحدٌث . ث

 العالغة ال رعٌة . ج

 المهارات األدعٌة واللغوٌة . ح
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 مصادر الدراسات األدعٌة واللغوٌة . خ

 علم األصوات والنظام الصوتً . د

 فقه اللغة . ذ

 األبحاث والدراسات المنشورة: رابعا:

حضرموت لل لوم اإلنسانٌة، المجلد التاسع، التشخٌص عند أعً القاسم الشاعً، مجلة جام ة  .3

 .م7037 ٌونٌو ال دد األول

مجلة جام ة حضرموت لل لوم اإلنسانٌة، المجلد ال تعات النصٌة فً دٌوان الحعٌعة والفارس،  .7

 .م7031 ٌونٌو ، ال دد األولشرا ال

اإلنسانٌة القناع فً ش ر العرّدونً، مجلة الدراسات االجتماعٌة، كلٌتً ال لوم اإلدارٌة و .1

 م.7031دٌسمعر -، ٌولٌو10ال دد  37جام ة ال لوم والتكنولوجٌا، المجلد 

 م7037نوفمعر كلٌة اآلداب جام ة عدن. ) جدارٌة ( محمود دروٌش "دراسة أسلوعٌة، مجلة  .5

من دٌوان السفر إلى األٌام الخضر للشاعر العردونً" ثنائٌة الموجود والمفقود فً قصٌدة  .4

 م.7032، 77جٌل للدراسات األدعٌة والفكرٌة، ال دد عٌن ضٌاعٌن" مجلة 

عنٌة الصورة الفنٌة فً دٌوان )من أغانً الوادي( للشاعر حسٌن عن محمد العار ) قسم  .7

 .7030مجلة جام ة حضرموت ٌونٌو  الطعٌ ٌات أنموذجاً(

 دٌوان نسمات الرعٌع للحامد" دراسة أسلوعٌة ) مقعول للنشر عمجلة جام ة حضرموت لل لوم .2

 اإلنسانٌة.

) مقعول للنشر، مجلة الرٌان اعامر ـع س ٌد الحـص رواٌة المكال  للروائًً ـكان فمالفضاء  .0

 لل لوم اإلنسانٌة والتطعٌقٌة، الٌمن( 

النقد الثقافً منهجاً نقدٌاً) مجلة جام ة حضرموت لل لوم اإلنسانٌة عدد خاص عالمؤتمر  .7

 لٌمن(م، ا7037ال لمً الراعع، الجزء األول، ٌولٌو 

 أثر نزار قعانً فً ش ر حسٌن شٌخان ) عحث قٌد اإلنجاز( .30

 دراسة ع نوان )من دٌوان " الغٌمة التائهة" للشاعر حسٌن شٌخان قصٌدة تحت األمطار( .33

 م أعرٌل.7035 -ه3514، جمادى الثانٌة 07 -00نوفمعر ال دددان 10صحٌفة 

قصٌدة ) كٌف أشقى دراسة  ،دراسة ع نوان )من دٌوان أصداء للشاعر حسٌن عن محمد العار .37

 م.7035 -هـ 3514، ش عان 75نوفمعر ال دد  10صحٌفة  سلوعٌة(أ



4 
 

 من دٌوان) اسكنً عس ٌا جراح( ثنائٌة األنا واآلخر فً قصٌدة )ٌلومونً( دراسة ع نوان .31

، مجلة حضرموت الثقافٌة، مركز حضرموت للدراسات للشاعر عمر أعوعكر ال ٌدروس 

 م7030التارٌخٌة والنشر، 

 م.7030دراسة ع نوان صورة السالح فً التراث الش عً الحضرمً نوفمعر  .35

 ش ر اعن شهاب الدٌن أغراضه وموضوعاته ) كتاب تحت الطعع(  .34

 شاركت فً عدد من الدورات منها:: الدورات التدرٌبٌة :خامسا  

 ة أفرٌقٌا نفذتها جاملم لمً الكلٌة ال رعٌة القرغٌزٌة ال رعٌة  إعداد المناهج للناطقٌن عغٌر .3

 .ال المٌة عالسودان

طرائق تدرٌس اللغة ال رعٌة للناطقٌن عغٌرها تنفٌذ كلٌة اللغة ال رعٌة عالجام ة الحكومٌة  .7

 القرغٌزٌة

ات نادورات نفذها مركز تطوٌر األداء األكادٌمً عجام ة حضرموت تحت ال نوحضرت  .1

 اآلتٌة:

  ssps التحلٌالت اإلحصائٌة للعٌانات . أ

 تطعٌقات ومناقشاتالتدرٌس المصغر  . ب

 ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً . ت

 ق التدرٌس الجام ًائطر . ث

 القٌاس والتقوٌم الترعوي . ج

 ورشة عمل إعداد الخطة االستراتٌجٌة لمركز تطوٌر األداء األكادٌمً وضمان الجودة . ح

 دورة القٌادات الجام ٌة لمدة ثالثة أٌام. . خ

 .داء األكادٌمً وضمان الجودةدورة أسعوع الجودة الثانً تنفٌذ مركز تطوٌر األ . د

 دورة فً مهارة التدرٌس الف ال. . ذ

 اإلشراف على رسائل الدكتوراه والماجستٌر:: سادسا  

دكتوراه، العاحث:أحمد ععدالاله  دراسة عالغٌة،أثر حروف الم انً فً القصص القرآنً"  .3

 م7070/ 30/ 7ناقش  عاععاد، قسم اللغة ال رعٌة وآداعها عكلٌة اآلداب جام ة عدن.

، ماجستٌر، العاحث: حسن علً دراسة أسلوعٌة"  ش ر صالح عن علً الحامد"الطعٌ ة فً  .7

 الحعشً، قسم اللغة ال رعٌة عكلٌة اآلداب جام ة حضرموت.
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، ماجستٌر، العاحث: ععدهللا عاسالم، قسم اللغة دراسة أسلوعٌة"  ش ر خالد محمد ععدال زٌز .1

 م ة حضرموت.ال رعٌة عكلٌة اآلداب جا

دٌوان رواغ المصاعٌح للشاعر ععدهللا العردونً دراسة أسلوعٌة، ماجستٌر، العاحثة: مرٌم  .5

 س ٌد علً م راعً، قسم اللغة ال رعٌة عكلٌة اآلداب جام ة حضرموت.

 مناقشات الرسائل الجامعٌة:سابعا : 

 –عدن  -مناقشة طالب ماجستٌر ودكتوراه فً جام ات) صن اء ةنلج قراعة عشرٌن وترأستناقشت 

  حضرموت(

 تقوٌم أبحاث ترقٌة:: سابعا  

مت  .1  .فً جامعة عدن ٌنلٌزمأبحاث ترقٌة لحكَّ

 :واالجتماعٌة األنشطة الثقافٌةا :مناث

 منها:وقدمت قراءات فٌها، شاركت فً ال دٌد من األنشطة الثقافٌة واالجتماعٌة والندوات     

ندوة ع نوان ظواهر فنٌة فً دٌوان الحعٌعة والفارس لنجٌب عاوزٌر اتحاد األدعاء والكتاب الٌمنٌٌن فرع  .3

 حضرموت.

مدٌرٌة فً الذكرى الحادٌة عشرة لوفاته ندوة أقامها مكتب الثقافة ع محضارفً ش ر الالتناص واللغة  .7

 .محافظة حضرموت الشحر

 .الجوانب االجتماعٌة فً دٌوان عخٌتة ومعخوت محاضرة عاتحاد األدعاء والكتاب الٌمنٌٌن حضرموت .1

 . رة فً منتدى الم لم الثقافً االجتماعًضقراءة فً ش ر أعً عكر عن شهاب محا .5

فً كتاب " المحضار عأقالم عشاقه" الصادر اتحاد األدعاء والكتاب الٌمنٌٌٌن فرع حضرموت شاركت  .4

  المحضار.الشاعر حسٌن أعوعكر عمناسعة مرور عشرة أعوام على وفاة 

قدمت عدداً من المحاضرات المتنوعة فً مراكز التنمٌة للطالب تت لق عالتهٌئة لالمتحانات النهائٌة  .7

 وراق االمتحانٌة.وطرائق الت امل مع األ

 :تاسعا : تحكٌم المسابقات الشعرٌة

 م1112 -1111للفترة من  عضو لجنة مساعقة شاعر كلٌة الهندسة .1

 م.1112 -1112 عضو لجنة مساعقة شاعر جام ة حضرموت األولى لل ام الجام ً .1

 م1118 -1112 لل ام الجام ً ثانٌةعضو لجنة مساعقة شاعر جام ة حضرموت ال .2


