سيرة ذاتية
البيانات الشخصية:
االسم :حميد بن عامر بن سالم الحجري.

وسائل االتصال:

 -الياتف النقال.)55690( 66050599 :

 البريد اإللكتروني: humaidh.sur@cas.edu.om sulafalfekr@gmail.com -البريد :ص.ب 550 :الرمز البريدي -529 :والية بدية.

المؤهالت العممية:
 دكتوراه في آداب المغة العربية من جامعة تونس بتقدير مشرف جدا (امتياز) (فبراير2590م).

 ماجستير آداب المغة العربية من جامعة السمطان قابوس بتقدير امتياز (2559م). -بكالوريوس تربية (المغة العربية) من جامعة السمطان قابوس بتقدير امتياز (9666م).

الخبرات الوظيفية:
 عضو مجمس أمناء كمية البيان خالل الدورة الحالية .2525-2590(بدءا من  2592/6/9حتى
 رئيس قسم المتطمبات العامة بكمية العموم التطبيقية بصور ًاآلن).
(بدءا من  92يناير
 أستاذ مساعد (لمغة العربية) في كمية العموم التطبيقية بصورً
.)2599
 أستاذ مساعد (لمغة العربية) في جامعة الشرقية (من  2مايو  2590إلى  95يناير.)2599

 محاضر (لمغة العربية) في جامعة الشرقية (من  2592-2-99إلى .)2590 -0-9 محاضر (لمغة العربية) في الجامعة العربية المفتوحة ( من  2550/95/9إلى -2-95.)2592

 مشرف تربوي لمادة المغة العربية بو ازرة التربية والتعميم (من  2552إلى .)25501

 معمم لمغة العربية بو ازرة التربية والتعميم (من 9666م إلى 2559م).الجوائز:

 جائزة أفضل إصدار نقدي لعام  2018ضمن مسابقة اإلبداع الثقافي (الدورة العاشرة)التي تنظميا الجمعية العمانية لمكتاب واألدباء ،عن كتاب :األسموبية اإلحصائية في
تشخيص البنية -دراسة تطبيقية عمى قصيدة النثر العربية.

المساهمات العممية واألدبية واالجتماعية:
أوال :الكتب:

 -9حميد الحجري ،األسموبية اإلحصائية في تشخيص البنية :دراسة تطبيقية عمى قصيدة
النثر العربية ،الجمعية العمانية لمكتاب واألدباء ،مسقط ،دار مسعى لمنشر والتوزيع ،كندا،
الطبعة األولى.2590 ،

 -2حميد الحجري ،حفر في مخيمة الذئب :الصورة في شعر سيف الرحبي ،و ازرة التراث
والثقافة ،مسقط.2552 ،

ثانيا :الدراسات المنشورة في كتب مشتركة /أو موسوعات:
 -9ورقة عممية بعنوان (بنى االشتقاق في صك المصطمح الفمسفي المعاصر -دراسة لغوية في
مؤلفات عمي زيعور) ،ستنشر في كتاب المؤتمر العممي الرابع لقسم المغة العربية بجامعة

السمطان قابوس (المصطمح في العربية :القضايا واآلفاق) ،والذي عقد خالل الفترة من 99
مارس  2596إلى  95مارس .2596

 -2دراسة بعنوان (المقياس الكمي لإليقاع -دراسة تطبيقية عمى شعر سيف الرحبي) ،ظيرت في
كتاب:

 -مسافر يحاور األمكنة -ندوة عممية عن تجربة سيف الرحبي ،تحرير وتنسيق :عزيزة

الطائي ،النادي الثقافي ،مسقط ،ودار الفراشة ،الكويت.2596 ،

وقد قُ ِّدمت الدراسة في األصل في ندوة االحتفاء بتجربة الشاعر سيف الرحبي بالنادي الثقافي
يوم الثالثاء  90سبتمبر 2590م.

 -5دراسة أسموبية إحصائية بعنوان (األفعال ووظائفيا األسموبية في ديوان بسالة الغرقى لمبارك
رت في كتاب:
ص َد ْ
العامري)َ ،
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 تجربة مبارك العامري األدبية -أعمال ندوة عممية محكمة ،تحرير :د.محمد زروق،النادي الثقافي ،مسقط ،سمطنة عمان ،دار االنتشار العربي ،بيروت ،الطبعة األولى،

.2592

 -5مدخل تعريفي بالشاعر العماني الغشري (سعيد بن محمد الخروصي) نشرت في المجمد

الخامس والعشرين من موسوعة أعالم العمماء واألدباء العرب والمسممين التي تصدرىا
المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم ،تونس.

 -0مدخل تعريفي بالشاعر العماني الفزاري (بشير بن عامر) نشرت في المجمد السادس
والعشرين من موسوعة أعالم العمماء واألدباء العرب والمسممين التي تصدرىا المنظمة

العربية لمتربية والثقافة والعموم ،تونس.

ىم التوثيق والصنعة الروائية) قُ ِّدمت في إطار فعاليات
 -9دراسة نقدية بعنوان (موشكا -بين ِّ
مختبر السرديات في النادي الثقافي يوم  55مايو  .2599ونشرت في كتاب:
 "أوراق -من الجمسات النقدية لمختبر السرديات العماني  ،4102 -4102جمعوتحرير :وليد النبياني ،مختبر السرديات العماني ،بوشر ،سمطنة عمان ،مسعى لمنشر

والتوزيع ،كندا ،الطبعة األولى.2592 ،

 -2دراسة نقدية بعنوان" :أساليب التعبير عن اليم السياسي في الشعر العماني الحديث" ،وىي
دراسة مترجمة إلى المغة األذربيجانية ،ضمن مشروع مشترك بين النادي الثقافي في سمطنة

عمان واتحاد الكتاب والمترجمين بأذربيجان .وقد صدرت الدراسة في كتاب حمل عنوان:

"2599 ،"Dünya ədəbiyyatı – Omanم.

وكنت قد
 -0دراسة نقدية بعنوان (جيود نقد القصة القصيرة في عمان :الحضور والتأثير).
ُ
قدمت ىذه الورقة في فعاليات ندوة نقد النقد األدبي في عمان المنعقدة في شير ديسمبر من
ُ
عام 2550م في النادي الثقافي ،ثم صدرت في كتاب ضم أعمال الندوة:
 ندوة نقد النقد األدبي في عمان ،إعداد :د.ىالل الحجري ،مؤسسة اإلنتشار العربي،لبنان ،النادي الثقافي ،مسقط2595 ،م.

 -6دراسة نقدية بعنوان (سطوة المكان وسحره في "بين الصحراء والماء" لمحمد عيد العريمي).
ت في مجمة
ون ِش َر ْ
وكنت قد قدمت ىذه الدراسة في النادي الثقافي بتاريخ 2550/9/0مُ ،
ُ
نزوى العدد  .00ثم نشرت في كتاب:
-

سعفة تحرك قرص الشمس ،إعداد :سميمان المعمري ومازن حبيب ،مؤسسة االنتشار

العربي ،لبنان ،النادي الثقافي ،مسقط.2550 ،

 -95دراسة تاريخية تراثية بعنوان( :المعالم األثرية في والية بدية) ،قُ ِّدمت في ندوة بدية عبر
التاريخ التي نظميا المنتدى األدبي ،ونشرت في كتاب:
 بدية عبر التاريخ ،تحرير :عوض الموييي ،المنتدى األدبي ،سمطنة عمان2590 ،م.3

ثالثا :الدراسات المنشورة في دوريات عممية محكمة أو أدبية:
 -9ورقة عممية بعنوان (الجممة الشعرية في القصة العمانية القصيرة) ،نالت موافقة النشر في
المجمة العربية لمعموم اإلنسانية ،جامعة الكويت ،مجمس البحث العممي .وستنشر في

العدد القادم لممجمة .موافقة النشر كانت بتاريخ  20يناير .2596

 -2دراسة نقدية بعنوان (تجربة سيف الرحبي الشعرية بين توىج الخيال وتشظي المغة من
خالل مختاراتو الشعرية) ،نشرت في:

 -مجمة الواحات لمبحوث والدراسات ،اإليداع القانوني ،2559/5922 :الرقم الدولي:

 ،I.S.S.N-2995-9992المجمد العاشر ،العدد  ،)2592( ،9جامعة غرداية،
الجزائر.

 -5دراسة نقدية بعنوان (اإلشاعة في رواية "لوعة الغاوية" بنيتيا السيكولوجية ووظائفيا
السردية) ،نشرت في:

 -مجمة الواحات لمبحوث والدراسات ،اإليداع القانوني ،2559/5922 :الرقم الدولي:

 ،1112-7163-I.S.S.Nالمجمد التاسع ،العدد  ،9يونيو .2599

 -5دراسة أسموبية إحصائية بعنوان (المغة في رواية "تبكي األرض يضحك زحل" في ضوء

ت في المؤتمر العربي األول لمنقد األدبي الذي نظمو النادي الثقافي
معادلة بوزيمان) قُ ِّد َم ْ
خالل الفترة  .2599 /9 /9-5ثم نشرت في:
 -مجمة نزوى ،مؤسسة عمان لمصحافة والنشر واإلعالن ،العدد ( ،)25أبريل.2592 ،

 -0دراسة نقدية بعنوان (أساليب التعبير عن اليم السياسي في الشعر العماني الحديث)

ت يوم االثنين  ،2599-5-90ضمن فعاليات ندوة (التجميات السياسية في النص
قُ ِّد َم ْ
ت بعد
الشعري العماني) التي نظمتيا لجنة األدب واإلبداع في النادي الثقافي .وقد ُن ِش َر ْ
ذلك في:
 -مجمة نزوى ،مؤسسة عمان لمصحافة والنشر واإلعالن ،العدد  ،90أكتوبر 2599م.

 -9دراسة نقدية بعنوان (المتغيرات في المجتمع العماني كما تصورىا األعمال اإلبداعية)،
ضمن الممتقى األدبي الخامس لدول مجمس التعاون المقام في مدينة أبيا في المممكة

نشرت جزءًا من
العربية السعودية خالل الفترة ( 92-95أغسطس 2556م) ،وقد
ُ
الدراسة في:
 -ممحق شرفات ،جريدة عمان ،مؤسسة عمان لمصحافة والنشر واإلعالن ،بتاريخ

األربعاء 2556-0-96م.

4

-2
-

-0
-

ت في:
دراسة نقدية بعنوان (االستعارة في شعر سيف الرحبي)ُ ،ن ِش َر ْ
مجمة البحرين الثقافية ،العدد 05أكتوبر 2552م.
ت في:
دراسة نقدية بعنوان (مصادر الصورة في شعر سيف الرحبي)ُ ،ن ِش َر ْ
مجمة كتابات (مجمة ثقافية لبنانية) في العدد .95

رابعا :الدراسات المقدمة في مؤتمرات وندوات دولية ومحمية:
 -9الدراسات المذكورة في (ثانيا و ثالثا) ،الموضح بإزائيا أنيا قدمت في مؤتمرات أو ندوات.

 -2دراسة نقدية بعنوان (منيج د .شبر الموسوي في البحث والتأليف) قدمت في ندوة (في
الذاكرة :د .شبر بن شرف الموسوي) التي نظمتيا المجنة الثقافية بميرجان مسقط وقدمت

في النادي الثقافي األحد  5فبراير .2590

 -5دراسة نقدية بعنوان (،)Rhythm in Arabic prose poem- Quantitative study

قُ ِّدمت في المؤتمر الدولي الثالث الذي نظمو قسم المغة اإلنجميزية وآدابيا بجامعة
السمطان قابوس خالل الفترة من  5إلى  0نوفمبر  ،2599وحمل عنوان " Connecting
."the Dots in a Glocalised World

 -5دراسة نقدية بعنوان (أسطرة النضال السياسي -صورة المثقف السياسي في بعض
الروايات العربية السياسية) قدمت في ندوة "الراىن السياسي في المنجز الثقافي العربي"

التي نظمتيا الجمعية العمانية لمكتاب واألدباء في .2590/92/20
خامسا :المقاالت والقراءات النقدية:

 -9مقال بعنوان (التاريخ المتخيل) نشر في مجمة الفمق األلكترونية في  90أغسطس 2599م.

 -2مقال بعنوان (مناىج التربية اإلسالمية وتأسيس االغتراب الروحي والفكري) نشر في مجمة
"شرق غرب" العدد السابع ،سبتمبر .2590

 -5مقال بعنوان (بين العمم والدين) نشر في ممحق "آفاق فمسفية" العدد الثاني ،يونيو .2590
الصادر مع مجمة "شرق غرب".

 -5مقال بعنوان (تغريبة بني ىالل الكبرى "الشامية األصمية" :المخيال الجمعي وسمات اليوية
الحضارية) نشر في ممحق "مراجعات" عدد يوليو .2590

 -0مقال بعنوان (قراءة في كتاب "أشير خمسين خرافة في عمم النفس" لمجموعة من المؤلفين)،
نشر في "مجمة أكثر من حياة" بتاريخ  .2595-0-25عمى صفحة الويب اآلتية:
http://hayaah.net/?p=362216
 -9مقال بعنوان (قراءة في كتاب "اإلمارات عمى مفترق طرق" ليوسف اليوسف) ،نشر في "مجمة
أكثر من حياة" يوم األحد 2595/5/25م .عمى صفحة الويب اآلتية:
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http://hayaah.net/?p=279353
مقدمتي عبد القاىر الجرجاني في كتابو (دالئل
 -2قراءة نقدية بعنوان "نظرة تحميمية في
ْ
اإلعجاز)" ،نشرت في ممحق شرفات بجريدة عمان يوم الثالثاء .2592-9-92
ت في ممحق شرفات جريدة عمان
 -0قراءة نقدية بعنوان (نظرات في قصة حياة لممازني)ُ ،ن ِش َر ْ
بتاريخ .2599/0/99

 -6مقال نقدي بعنوان (تصوير الفكرة في تجربة يونس البوسعيدي) ،في ممحق شرفات العدد
2552/92/29 ،200م.

 -95مقال بعنوان (الطريقة الكمية في تدريس النحو العربي) ضمن نشرة التطوير التربوي التي
تصدر من و ازرة التربية والتعميم.

 -99محاضرة (المغة واإلنسان) قدمت في نادي بدية في 2552/6 /22م.

 -92نشرة تربوية بعنوان (قراءة في قصيدة حب إلى مطرح) بتاريخ فبراير 2552م.
سادسا :الكتابات اإلبداعية:
 -9عدد من القصائد نشرت في عدد من الصحف المحمية منيا عمى سبيل المثال ال الحصر:

 قصيدة بعنوان (شرك القول) نشرت في مجمة شرق غرب ،السنة الثانية ،العدد الرابع،يناير  ،2590زوايا لمصحافة والنشر.

 قصيدة في رثاء المفكر الجزائري محمد أركون ،نشرت في ممحق شرفات ،جريدة عمان.-

وقصيدة (بشرى) نشرت في ممحق شرفات ،جريدة عمان ،يوم الثالثاء 2599-2-9م.

 -أكثر من قصيدة من الشعر الشعبي نشرت في جريدة الزمن.

 -2عدد من القصص القصيرة ،ومنيا:

 قصة قصيرة بعنوان (وسط حشد من المغيبين )..نشرت في مجمة نزوى العدد  05أبريل.2552

 قصة قصيرة بعنوان (وغارت أنيار النور )...نشرت في مجمة نزوى العدد .02سابعا :المشاركات والفعاليات (محاضرات ،لجان تحكيم ،مناقشة رسائل جامعية):
ً

 -9مناقشة رسالة ماجستير بجامعة نزوى بعنوان (ديوان بشير بن عامر الفزاري "دراسة
موضوعية فنية") لمطالب النضر بن سميمان الخنجري ،يوم االثنين  5مارس 2596م.

 -2المشاركة في جمسة نقدية حوارية بعنوان (التحوالت اإليقاعية في الشعر العماني الحديث)
ضمن فعاليات معرض مسقط الدولي ( )25لمكتاب ،الخميس  29فبراير 2596م.
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 -5مناقشة رسالة ماجستير بجامعة السمطان قابوس بعنوان (استدعاء الذاكرة الجمعية في شعر
تميم البرغوثي  -مقاربة عرفانية) لمطالبة بدرية بنت عامر القاسمية ،األربعاء  92ديسمبر

2590م.

 -5تقديم محاضرة في مكتبة إب ار العامة ضمن سمسمة (حوار الكتب) بعنوان (قراءة في كتاب
"قطاع الفمسفة الراىن في الذات العربية" لمدكتور عمي زيعور) ،الجمعة  29أكتوبر .2590

 -0تحكيم عدد من الكتب والبحوث لصالح جيات متعددة.

 -9مناقش خارجي لرسالة ماجستير في جامعة نزوى بعنوان (الشتاء في الشعر الجاىمي ،دراسة
موضوعية فنية) لمطالب حسين بن عمي بن سميمان العجمي في  90مارس .2590

 -2مناقش خارجي لرسالة ماجستير في جامعة نزوى بعنوان (البناء الفني في رسائل سماحة
الشيخ أحمد الخميمي) لمطالب خميل بن محمد بن راشد الحوقاني في  95فبراير 2590م.

 -0عضو لجنة تحكيم مسابقة الخطابة في مسابقة اإلبداع الشبابي  2590-2592التي تنظميا
و ازرة الشؤون الرياضية (عمى مستوى محافظة جنوب الشرقية)

 -6عضو لجنة تحكيم مسابقة الخطابة في مسابقة اإلبداع الشبابي  2592-2599التي تنظميا
و ازرة الشؤون الرياضية (عمى مستوى محافظة جنوب الشرقية).

 -95عضوية لجنة الصياغة بالمنتدى الثقافي األول لممكتبات العامة والعممية الذي عقد في
كمية العموم التطبيقية خالل الفترة من  96ديسمبر  2599إلى  25ديسمبر .2599

شاعر في أمسية "بدية المسك والورس"
ًا
 -99تقديم محاضرة عن نور الدين السالمي باعتباره
التي نظميا صالون سعيد بنت خاطر في والية بدية بتاريخ 2599-6-55م.
 -92عضو لجنة تحكيم النقد األدبي في مسابقة أفضل إصدار لعام  2599التي نظمتيا
الجمعية العمانية لمكتاب واألدباء.

 -95محكم خارجي في بعض الكتب المنشورة عن طريق و ازرة التراث والثقافة.

 -95مناقش خارجي لرسالة ماجستير في قسم المغة العربية بكمية اآلداب بجامعة السمطان
قابوس بعنوان (التوارد بين أبي مسمم البيالني وايميا أبو ماضي) في فبراير .2599

 -90مناقش خارجي لرسالة ماجستير في جامعة نزوى بعنوان (بنية الشخصية في روايتي
غالية آل سعيد) لمطالبة وفاء بنت بدر الشقصية في  99يونيو .2590

 -99عضو لجنة تحكيم الشعر الفصيح واإللقاء في مسابقة األندية لإلبداع الشبابي -2590
 2599التي تنظميا و ازرة الشؤون الرياضية (عمى مستوى محافظة جنوب الشرقية).

 -92عضو لجنة تحكيم الشعر الفصيح في مسابقة اإلبداع الطالبي لمكميات التطبيقية لمعام
األكاديمي .2590-2595

 -90عضو لجنة تحكيم الشعر في مسابقة األندية لإلبداع الشبابي  2590-2595التي
نظمتيا و ازرة الشؤون الرياضية (عمى مستوى محافظة شمال الشرقية).
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 -96عضو لجنة الشعر الفصيح في الممتقى األدبي العشرين خالل الفترة ،2595/0/20-25
من تنظيم و ازرة التراث والثقافة.
ِّ
محكم لعدد من البحوث الطالبية في كميات العموم التطبيقية خالل العام الدراسي
-25
.2590/2595

 -29عضوية لجنة تحكيم مسابقة أفضل إصدار لعام 2595م التي نظمتيا الجمعية العمانية
لمكتاب.

 -22عضوية لجنة تحكيم مسابقة الكميات التطبيقية لعام 2592م.

 -25عضوية لجنة تحكيم مسابقة أفضل إصدار أدبي لعام 2599م ،التي نظميا المنتدى
األدبي في سمطنة عمان.

 -25عضوية لجنة تحكيم الشعر الفصيح في مسابقة الممتقى األدبي الثالث عشر المقام في
والية خصب 2552م (الممتقى تنظمو سنويا و ازرة التراث والثقافة).

-20

االشتراك في إعداد منيج المغة العربية لمصف العاشر األساسي لمعام الدراسي

2552/2559م.

ثامنا :المساهمات التدريبية:

إعداد مجمىعة من أوراق العمل وتقديمها ،منها على سبيل المثال:
 -9فن االتصال وأىميتو في ممارسة اإلشراف التربوي ،مركز التدريب بالمنطقة/95 ،
2550م.

 -2من أساليب تنمية الميارات النحوية واإلعرابية ،دائرة تنمية الموارد البشرية ،أغسطس
2559م.

 -5استراتيجيات إدارة الوقت ،قاعة واحة اإلبداع بالمنطقة2559 ،م .وفي مجموعة كبيرة
من مدارس المنطقة خالل العام 2550م.

 -5اإلعداد المتكامل لمموقف التعميمي ،في بعض مدارس المنطقة خالل العام 2559م.

 -0كيف تجعل من حصة النحو حصة مشوقة؟ مدرسة المعترض لمتعميم األساسي ،نوفمبر،
2555م.

 -9بعض الطرق الحديثة في تدريس المغة العربية ،مدرسة وادي بني خالد2555 ،م.

 -2كيف نتذوق القصيدة العربية الحديثة؟ ،ممتقى اإلنماء الميني األول بدائرة اإلشراف
التربوي ،مارس 2552م.
تاسعا :خدمة المجتمع:
 -9عضوية مجمس مؤسسي مركز بدية الثقافي.
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 -2رئيس المجنة الثقافية بمركز بدية الثقافي خالل الدورة األولى (.)2596-2592
 -5تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا ،ضمن أعمال لجنة خدمة المجتمع بكمية العموم
بدءا من  2599/5/2حتى  ،2599/5/22بواقع ساعتين كل أسبوع.
التطبيقية بصورً ،
 -5محاضرة في نطاق برامج خدمة المجتمع بكمية صور بعنوان (تحميل الخطاب السياسي)
قدمت في يوم الثالثاء  0مايو .2590

 -0ورشة تدريبية في نطاق برامج خدمة المجتمع بكمية صور بعنوان (كتابة التقارير
ومحاضر االجتماعات) في يومي الثالثاء واألربعاء  99-90مايو .2590
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