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 للدكتور/ بسيم عبد العظيم عبد القادر   السيرة الذاتية

 

 .بسيم عبد العظيم عبد القادر إبراهيم /الدكتور •
 م.1959مواليد حمافظة املنوفية ـ مجهورية مصر العربية  •

 م.1981ليسانس آداب وتربية )لغة عربية( ـ جامعة املنوفية  •

 م.1984ليسانس آداب )لغة عربية( ـ  جامعة عني مشس  •

، وموضوعها: بتقدير ممتاز  م1991ــ كيية البنا  ــ عامماجستري يف األدب األندلسي ــ  جامعة عني مشس  •
 الصورة الشعرية عند ابن خفاجة األندلسي.

، مبرتبة الشرف األوىل م1995  ـــــــ  كيية البنا  ـــــــ عام دكتوراه يف األدب األندلسي ـــــــ  جامعة عني مشس •
 يف األندلس: مجع وتوثيق ودراسة.وموضوعها: شعر األسر والسجن 

 م.1982معيد بكيية الرتبية ـ جامعة املنوفية  •

 م.1991مدرس مساعد بكيية اآلداب ـ جامعة املنوفية  •

 م.1995مدرس األدب العريب والنقد بكيية اآلداب ـ جامعة املنوفية  •

 م2010م حىت 1998 من أستاذ األدب والنقد املساعد بكيية الرتبية ليبنا  ابألحساء •

 .م2011حىت  م2010أستاذ األدب والنقد املساعد بكيية اآلداب جامعة امليك فيصل ابألحساء من  •

ــعودية يف عام   • ــم اليغة العربية بكيية اآلداب ــــــــــــــ جامعة 2011عاد من املميكة العربية السـ م ليعمل بقسـ
 املنوفية.

 ع املنوفية(.انئب رئيس احتاد كتاب مصر )فر عضو احتاد الكتاب مبصر، و  •

 مقرر جلنة العالقا  العربية ابحتاد كتاب مصر سابقا. •

 مقرر اليجنة الفكرية ابحتاد كتاب مصر حاليا. •

 وكيل جميس أمناء الثقافة ابملنوفية. •

 حماضر مركزي ابهليئة العامة لقصور الثقافة. •

 عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية. •

 األيبريية العربية بيشبونة.عضو أكادميية الدراسا   •

 و اجلمعية العيمية السعودية لألدب العريب.عض •

  .عضو اجلمعية التارخيية السعودية •

 هـ .1431عضو جلنة معجم شعراء األحساء، بنادي األحساء األديب،عام •

 هـ .1430/1431عضو جلنة النشاط الثقايف بكيية اآلداب ـ جامعة امليك فيصل ـ عام •

ومنتد  قناديل الفكر واألدب وعدة منتداي    القصــــيدة العربية عيش الشــــبكة العنكبوتية،عضــــو منتد   •
 أخر ، عيش اإلنرتنت والفيس بوك.

الدراسـا  األدبية والنقدية والدراسـا   شـارك يف اإلشـراف عيش عدد من رسـائل املاجسـتري والدكتوراه يف •
 كيية اآلداب ـ جامعة املنوفية ـ مجهورية مصر العربية.  اإلسالمية يف
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أشـرف عيش رسـالة املاجسـتري ليباحثة مها حممد املاجد، بكيية اآلداب ابلدمام، وهي اآلس أسـتاذ مسـاعد  •
 لألدب والنقد بكيية اآلداب جامعة امليك فيصل.

وأمهها جمية مكة الثقافية اليت ،  شــارك ابلكتابة يف الصــاجمل وايفال  يف مصــر واملميكة العربية الســعودية •
يصــــــدها اندي مكة الثقايف، وجمية املشــــــقر اليت يصــــــدرها اندي األحســــــاء األديب، كما شــــــارك يف جريدة 
اجلزيرة ومياقها الثقايف : األربعاء ابملقاال  والشعر واستطالعا  الرأي يف القضااي االجتماعية والثقافية 

 واألدبية، ويف جريديت عكاظ واليوم.

تشـارية يف بعضـها، سـ ليجاس االاب اعضـو كاس    ويف منتداي  األحسـاء الثقافية، عشـرة سـنة   أربع ملدةك  شـار  •
حمليش  االــدكتور نبيــل يــة العفــالق ومنتــد  اثئوثال الثقــافيــة، واثنينيــة النعيم الثقــافيــة، وأبرزهــا أحــديــة املبــارك
املوسـش ــــــــــــ يرتد   ــــــــــــ ، ومنتد  بو سـني  األسـتاذ عبد العزيز وسـبتية  الثقايف، الثقايف، ومنتد  بودي

الثقايف، ومنتد  األســـتاذ ســـعد الدريا وابريها، ابإلضـــافة إىل مشـــاركتد يف أنشـــطة اندي األحســـاء األديب 
 منذ افتتاحد.

ــعرية  • ــاء، وقام بتشـــــــجيع الطالبا  عيش الكتابة الشـــــ أســـــــس النادي األديب بكيية الرتبية ليبنا  ابألحســـــ
، وكاس من نتاج ذلك ظهور أديبا  كتب عنهن يف ندوة املرأة واملقاال  والباوث األدبية القصـــــــصـــــــيةو 

 مناذج من اإلبداع األديب النسائي يف األحساء. : أحسائية املسيمة واحلضارة بعنواس: درر

أســــــس منتد  الدكتور بســــــيم عبد العظيم الثقايف، وقام بطبع ديواس الشــــــاعر بســــــام دعيس أبو شــــــر   •
 الشرتاك مع منتد  الدكتور نبيل احمليش الثقايف ابألحساء وعنواند: توقيعا  عيش رمال النو .اب

 عضو منتد  اإلبداع الثقايف ابملنوفية. •

 اضطيع بدور كبري  يف أتسيس فرع احتاد كتاب مصر ابملنوفية، وهو انئب رئيس الفرع. •

ــ كتاب تذكاري من إصدار : صفاة مضيئة يف كتاب الششارك يف حترير كتاب: فاروق شوشة • عر العريب ــــــــ
 . م2007هـ ـ  1428منتد  الدكتور نبيل احمليش الثقايف واثنينية النعيم الثقافية ـ الطبعة األوىل ـ القاهرة ـ  

ــــــــ كتاب تذكاري من إصدار بني األصالة واملعاصرة عثماس موايف /األستاذ الدكتور: شارك يف حترير كتاب  •
 م. 2007هـ ـ  1428احمليش الثقايف واثنينية النعيم الثقافية ـ الطبعة األوىل ـ القاهرة ـ  منتد  الدكتور نبيل 

وجعل عنواهنا: عيش أبو شـر  كتب مقدمة أدبية لديواس توقيعا  عيش رمال النو  ليشـاعر بسـام دعيس  •
ــدر الديواس عن منتد ــاعر،وقد صـ ــاتد مع الشـ ــمنها بعع معارضـ ــيم، وضـ ــام وبسـ ــبيل التقدبني بني بسـ   سـ

ــ الطبعة األوىل ـــــــــــــــــ  القاهرة ـ الدكتور نبيل احمليش الثقايف ومنتد  الدكتور بســــــيم عبد العظيم الثقايف ـــــــــــــــ
 م.2007هـ ـ1428

ــ ببرميل القيوب امليتةب لألديب والناقد الســوري الدكتور ســييماس البو ي، جعل عنواهنا  كتب تذييالا  • لـــــــــــ
 .م2007هـ ـ 1428بأما بعدب، و بعد يف القاهرة ـ الطبعة األوىل ـ 

ــاعر املرحوم عز  عبد   ـ  • ــافعي ليشــــ ــطري ديواس اإلمام الشــــ كتب تعقيبا عيش ديواس فتح العيي يف تشــــ
 م.2013هـ/1433الطبعة األوىل 

، بعنواس: منازل احلب )قراءة نقدية وشــجن مثار( كتب تصــديرا لديواس: منازل احلب ليشــاعر حممد أماس •
 م.2012هـ/1433ـ الطبعة األوىل 
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ألمرية الشـــــــعراء فوقية الســـــــايمي، بعنواس: فوقية الســـــــايمي الشـــــــاعرة  بعد إيلبكتب مقدمة ديواس:  •
 م.2013اإلنسانة: قراءة يف ديواهنا بعد إيلب

ــاعرة كو  يونس ــــــــــــــــــــ دار الفكر العريب ــــــــــــــــــــ الطبعة األوىل  • ــم يف دمي ليشـــــــ كتب مقدمة ديواس: وشـــــــ
 .م2013هـ/1434

س ابلعامية ليشـــاعر  اهر صـــقر بعنواس: ايفتمع املصـــري يف مرآة كتب مقدمة: ســـايق عييكي النا، ديوا •
 م2012بسايق عييكي الناب ليشاعر  اهر صقر ـ دار الواثئق بشبني الكوم ـ

ــاعر مصــــــــــطمقدمة ديواس: مهس الندكتب  • ــاعر   فش فريد بعنواس: مهس عيش مهس الند  ليشــــــــ ليشــــــــ
 م.2012هـ /1433مصطفش فريد 

ــ مكتبة اآلداب ابلقاهرة ـ شارك يف كتاب: بشاعرة من   • مصر: أشعار ودراسا ب إعداد أتد عيي حسن ـــ
 م ـ بعنواس: بجولة يف عامل األديبة الشامية األستاذة/ نوال مهين.2006هـ / 1427الطبعة األوىل 

 قطب حبيب. ديبكتب مقدمة جمموعة قصصية لأل •

 ديب عيي امليهي.جمموعة قصصية لألبيف العمر بقيةب، كتب مقدمة  •

 ب دراسة عن جمموعة قصصية لسعاد الزامك.كت  •

ــ دار النابغة ـ   • ــة وداد معروف بعنواس: مهس املالئكة ــــــــــــــ ــية الرابعة ليقاصـــ كتب مقدمة ايفموعة القصـــــصـــ
 م.2018

ــعراء  • ــعرية مع كثري من الشــ ــا  شــ ــرين، لد معارضــ ــها يف القدامش واملعاصــ ــها يف ايفال  وبعضــ ــر بعضــ نشــ
ــبكة العنكبوتية، ومن أبرزهم  ــتاذة نبيية املتنا، و املنتداي  األدبية عيش الشــــ ــاعرة الفيســــــطينية األســــ الشــــ

، والشـاعر سـتاذة بشـاير حممدسـائية األدكتورة إنصـاف ااري، والشـاعرة األحاخلطيب، والشـاعرة املكية ال
والشـــاعر الســـوري املهندس فواز عابدوس، والشـــاعر الســـعودي ،  أبو شـــر  األســـتاذ بســـام دعيس  رديناأل

، والشـاعرة األردنية بسـمة الفراية، املهندس جاسـم الصـايح، والشـاعر األحسـائي األسـتاذ عبد   العويد
والشــاعرة املصــرية ران العزام، والشــاعر الدكتور شــعباس عبد اجليد، والشــاعر األســتاذ حممد فايد عثماس، 

 وابريهم.  والشاعر ثرو  سييم ر عالء جانبوالشاعر الدكتو 

 قام مبراجعة عدة أعمال أدبية ألديبا  األحساء، وكتابة مقدما  هلا، كما قام بطباعة بعضها، ومنها:  •

 م. 2007هـ ـ    1428ـ رواية الرقص عيش اجلراح ألمل املطري ـ الطبعة األوىل ـ القاهرة ـ الطبعة األوىل ـ   1
ــ   2 ــ الطبعة األوىلوا ر)قصص وخجسور متقطعة  ــــ ــ الدار الو نية اجلديدة ــــ ــ ـ 1429( لوفاء السعد ــــ هــــ

 م2008
 هـ1430ـ نداءا  إنسانية ـ لييش الشواكر ـ الدار الو نية اجلديدة ـ  3
 هـ .1430الدار الو نية اجلديدة ـ ـ انتفاضة قيم ـ رابب حسن ـ  4
 حتت الطبع (.) األحسائية األستاذة مرب الفالحـ كتب مقدمة ديواس بفيمكث يف األرضب ليشاعرة  5

 املؤمترا  والندوا :
 م.1997ـ عضو اليجنة العيمية ملؤمتر التعييم وحتداي  القرس احلادي والعشرين ـ جامعة املنوفية عام  1
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ــمة ليثقافة  2 ــبة اختيار مكة املكرمة عاصــــ ــارك يف الندوة العيمية الكب  اامعة أم القر  مبناســــ ـــــــــــــــــ شــــ
 هـ .1426المية عام اإلس

ــ شارك يف ندوة اجلمعية التارخيية السعودية يف املدينة املنورة عام   3 ــ وألقش قصيدة يف افتتاح 1428ــــــ هــــــ
 الندوة بعنواس بيف رحاب املدينة املنورةب.

   ـ شارك يف ندوا  ومؤمترا  رابطة األدب اإلسالمي العاملية يف القاهرة والرايض. 4

ــ   5 عداد لعدة ندوا  يف كيية الرتبية ليبنا  ابألحساء، بتشجيع من عميدهتا السابقة قام ابلتنسيق واإلــــ
 األخت الدكتورة مها حممد العجمي، ومتت  باعتها، وهي عيش الرتتيب:

 هـ1423 صفر اخلري ـ ـ ندوة األحساء بني األمس واليوم 1 

 هـ1424ـ  ـ ندوة املرأة املسيمة واحلضارة 2
 هـ1425 صفر اخلري وربيع األول ـ املكرمة اتريخ وحضارةـ ندوة مكة  3
 هـ .1426ـ   اإلرهابالتضامن الو ين ضد ندوة شارك يف ـ  4
ـــــــــــــــــ شـــــارك يف ندوة عن الســـــيد حمســـــن أتد ابروم يف منتد  ابحمســـــوس الثقايف ابلرايض يوم الثالاثء  5
 م.18/5/2010هـ ـ 5/6/1431
ـــ شارك يف املؤمتر  6 ــ ( بعنواس: مصر م2013نوفمب   6ــ 4ــ جامعة املنوفية )العيمي الثالث لكيية اآلداب ـ
ــارك فـيد بباـث عنواـند:  يـيا    25بعـد  يـناير: رى  وآفـاق، وقـام ابملراجعـة اليغوـية لكـتاب املؤمتر، وشـــــــــ
 يناير عند شعراء املنوفية ـ شعر خالد الطبالوي أمنوذجا. 25ثورة 

بعنواس:  واحد إلقييم ابرب ووسط الدلتا الثقايف ـــــ اهليئة العامة لقصور الثقافةشارك يف مؤمتر اليوم الــــــــــ 7
م، بباث عنواند:  ييا  الشعر يف الثورة املصرية 2013يناير يف اإلبداع األديب ـ مايو   25 ييا  ثورة 

  عند شعراء املنوفية.
ـــــــــــ 8 ، بعنواس: قراءا  يف م2013و شارك يف املؤمتر األول ملركز مهت الشني ليثقافة واإلبداع ــــــــــ مايـــــــــ

إصدارا  العام األول، وذلك بعنواس: مثيث اإلبداع: إ اللة عيش كتاب با اها  الصورة يف شعر حممد 
 ساملاسب ليناقد الدكتور اندر عبد اخلالق.

ــ اهليئة العامة لقصور الثقافة ـــ قصر ث9 ــ شارك يف مؤمتر إقييم القاهرة الكب  ومشال الصعيد الثقايف ـ قافة ــــ
م، بعنواس: األدب املصري ..ونبوءة الثورة، بباث عنواند: قراءة أوىل يف نثر 2014أبريل  17اجليزة ــــــــــ 

 نوال مهىن، وهي الشخصية املكرمة يف املؤمتر.
م بعنواس قصــيدة الفصــاش يف 2015شــارك يف مؤمتر شــعبة شــعر الفصــاش ابحتاد كتاب مصــر عام   -

مل بعنواس: شــبكة التواصــل االجتماعي وأثرها يف القصــيدة بورقة ع مصــر: آفاق الواقع واملســتقبل،
 املعاصرة، مبىن ومعىن.

 م بعنواس كتاب ضد اإلرهاب.2017شارك يف مؤمتر احتاد كتاب مصر فرع املنوفية عام  -

ــ مارس   - م بعنواس: اإلبداع 2017شارك يف مؤمتر إقييم ابرب ووسط الدلتا الثقايف )ثقافة املنوفية( ـــــــــ
غري: املنوفـية منوذجـا، دروة الشـــــــــــاعر حـامـد عـبد الســـــــــــميع رجـب، بباـث عنوانـد: بني الـثابـت واملت 

 الشاعر اإلنساس حامد عبد السميع رجب.
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ــ أبريل  ــــــــ عضو أمانة مهرجاس املنوفية الثالث ليشعر بقصر ثقافة شبني الكوم ـــــ ــ إقييم ابرب 2014ــــــ م ـــــ
ــ فرع ثقافة  ــ اهليئة العامة لقصور الثقافة ــــ ــ حتت عنواس: اإلبداع بني احلرية ووسط الدلتا الثقايف ــــ املنوفية ــــ

 وااللتزام.
ــــــــــ مدير النشر بفرع ثقافة املنوفية ـــــ إقييم ابرب ووسط الدلتا الثقايف ـــــ اهليئة العامة لقصور الثقافة ـــــ عام 

 م.2014
والصراع م بعنواس: األدب 2015أمني عام مؤمتر إقييم ابرب ووسط الدلتا الثقايف )ثقافة املنوفية( مايو ــ 

 الطبقي، دورة الدكتور عبد اليطيجمل عبد احلييم ب أبو مهامب.
م، مبناسبة اليوم 2018من أبريل  21ــ أمني عام املؤمتر السنوي الثاين الحتاد كتاب مصر فرع املنوفية يف 

 العاملي ليكتاب بعنواس: املثقفوس والكتاب ومواجهة اإلرهاب والفساد ودعم التنمية.
 

 مؤلفاته:

، 1مكتبة اخلاكي ابلقاهرة ط  ) رسالة دكتوراه ( ـسر والسجن يف األندلس، مجع وتوثيق ودراسة،شعر األ •
 م.1995

 م.1995، 1ط -مكتبة اخلاكي ابلقاهرة دراسة يف مصادر األدب األندلسي،  •

ـ 1ط –ديواس ســـفري األدابء وأديب الســـفراء الشـــيخ أتد بن عيي املبارك، دار املعامل الثقافية ابألحســـاء   •
 م.2003 /هـ1424

 م.2004/ه1425 – 1ط  –ديواس شعر( دار املعامل الثقافية ابألحساء مهوم وأشجاس ) •

 م.2004/هـ1425ـ  1ط  –دار املعامل الثقافية ابألحساء  -ابالشرتاك( دراسا  يف األدب النسائي ) •

 /هـــــــــــــ 1426 –  1ط –دار املعامل الثقافية ابألحســاء   -مكة املكرمة يف رىية أتد املبارك وحمســن ابروم  •
 م.2005

 م.2005هـ/1426 -1ط –دار املعامل الثقافية ابألحساء  -يف النقد التطبيقي  •

 م.2005هـ /1426، 1ط –عامل الثقافية ابألحساء دار امل - اليغة العربية نصوص تطبيقية •

 م.2011 /هـ1433ـ  1لو تطيبني العمر ) ديواس شعر ( ـ مؤسسة املختار ابلقاهرة ـ ط •

 حبوث أدبية ونقدية :
 أوال: حبوث حمكمة:

ــ مكة املكرمة يف رىية أتد املبارك وحمسن ابروم ـــــــ حبث مقدم إىل الندوة العيمية الكب  1  اامعة أم القر  ـــــ
 م.2005هـ ـ 1426مة ليثقافة اإلسالمية عام مبناسبة اختيار مكة املكرمة عاص

ــ 2 ــ قراءة يف ديواس أاباين الغرابء ـــــ ــ جامعة املنوفية  اخلدمة لالستشارا  الباثية ـــــــ   مركزجمية  ـــــ ـ  كيية اآلداب ـــــ
 م.2006أابسطس 

رســائيد الشــعرية إىل أبنائد ـــــــــــــ جمية مركز اخلدمة ـــــــــــــ نظرا  يف أدب الدكتور حممد إايد العكاري وقراءة يف  3
 م.2007لالستشارا  الباثية ـ يوليو 
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ــ إصدار خاص ـ   4  ــ موال بغدادي لفاروق شوشة : قراءة نقدية ـــــــــ جمية كيية دار العيوم ـــــــــ جامعة الفيوم ـــــــ ـــــــ
 م.2008ديسمب 

 م.2010ـ جمية كيية اآلداب ـ جامعة عني مشس ـ الصورة الفنية يف شعر املرقشني ـ 5
ــ كيية اآلداب جامعة  6 ــارا  الباثية ــــــــــــ ــتشـ ــ قراءة يف أدب الدكتورة هيفاء اليايف، جمية مركز اخلدمة لالسـ ــــــــــــ

 املنوفية.
ـــــــ النقائع املعاصرة ليشاعرين عز  عبد   وحممد فايد عثماس: قراءة نقدية ـــــــ املؤمتر الدويل األول لقسم 7

 م.2015عام  اليغة العربية بكيية اآلداب جامعة املنوفية
لكيية اآلداب ـــ جامعة   (الدويل األولالعيمي اخلامس )ـــ اجلغرايف شاعرا: صالح عبد اجلابر منوذجا ـــ املؤمتر   8

   العيوم النسانية يف عامل متغري.ـ بعنواس: أزمة  م2016عام املنوفية ـ 
ــ د. بسيم عبد   -9 العظيم عبد القادر ود. مصطفش حممد  ييا  الثورة عند شعراء املنوفية: الرىية واألداة ــــــــ

 م.2016ـ اجلزء األول ـ يوليو 106العدد  27أبو  احوس ـ جمية حبوث كيية اآلداب ـ جامعة املنوفية ـ السنة 
 :ا: حبوث ودراسا  أدبية ابري حمكمةاثني 
 الربيع.ـ جولة يف عامل األديبة الشامية نوال مهين أتد وقراءة يف ديوانيها نبع الوجداس وأاباريد 1
ــ قراءة يف )درة من األحساء2 ــ ضمن كتاب دراسا  يف األدب  ( قصةــــــــ بقيم : هبية عبد الرتن بو سبيت ــــــــ

 النسائي ابالشرتاك.
 ة يف أدب األمرية سيطانة السديري ـ ضمن كتاب دراسا  يف األدب النسائي ابالشرتاك.ـ قراء3
ــــــــ ضمن كتاب دراسا  يف  األديبة الدكتورة هيفاء اليايف: قراءة يف أدب الكاتبة السعودية ــــــــ مهسا  نقدية4

 األدب النسائي ابالشرتاك.
بداع األديب النسائي يف األحساء ــــــــ ضمن كتاب دراسا  يف األدب النسائي ــــــــ درر أحسائية :مناذج من اإل5

 ابالشرتاك.
ــ ان 6 ــ العدد األول ــ ــ جمية املشقر ــ ــ بعع القيم اإلسالمية يف شعر شوقي لأل فال ــ كما   دي األحساء األديب.ــ

هـ ـ يونية 1431نشر يف جمية مكة الثقافية ـ اندي مكة الثقايف األديب ـ العدد الثالث عشر ـ رجب _ رمضاس ـ 
 م. 2010_ أابسطس 

كما نشر ضمن كتاب: يف األحساء يف عيوس الشعراء ــ جمية املشقر ــ العدد الثاين ــ اندي األحساء األديب.ــ  7
 م.2005هـ ـ 1426ـ  1ـ مؤسسة املختار ابلقاهرة ودار املعامل الثقافية ابألحساء ـ طالنقد التطبيقي 

ــ ب 8 ــ مؤسسة املختار ابلقاهرة ودار ـــــ وح عيش ب بوح البوادي ب ليبابطني ـــــــ ضمن كتاب : يف النقد التطبيقي ـــــ
ــ   1املعامل الثقافية ابألحساء ـــــــ ط ــ  1426ـــــ ــ ـــــ املنتد  : حماضرا  م.كما نشر يف كتاب: يف رحاب  2005هـــــ

 م.2007هـ ـ 1428ودراسا  ـ اثنينية النعيم الثقافية ابألحساء ـ اإلصدار األول ـ 
 نشر يف ندوة  شعر عبد الرتن العشماوي أمنوذجا ــــ ــــ مقاومة اإلرهاب يف الشعر السعودي املعاصر :  9

جمية األدب اإلسالمي ــ .و ه1426ندوة التضامن الو ين ضد اإلرهاب بكيية الرتبية ليبنا  ابألحساء ــ  
ــ رابطة األدب اإلسالمي العاملية ــــــــــ  ــ مؤسسة العدد )   ( ــــــــ كما نشر ضمن كتاب : يف النقد التطبيقي ــــــــ
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وأعيد نشره ضمن كتاب   م.2005هـــــــ 1426ـــــــ  1املختار ابلقاهرة ودار املعامل الثقافية ابألحساء ـــــــ ط
 رهاب.اب ضد اإلم بعنواس: كت 2017ندوة احتاد كتاب مصر فرع املنوفية عام 

ــ اخلطابة يف العصرين اإلسالمي واألموي: ما هلا وما عييها 10 ــ مؤسسة   ــــ ــ ضمن كتاب: يف النقد التطبيقي ــــ ــــ
 م.2005هـ 1426ـ  1املختار ابلقاهرة ودار املعامل الثقافية ابألحساء ـ ط

بيقي ــــ مؤسسة املختار ن العبقرية : حممد إقبال أمنوذجا ــــ ضمن كتاب: يف النقد التطــــ حديث اجلوهري ع11
 م.2005هـ 1426ـ  1ابلقاهرة ودار املعامل الثقافية ابألحساء ـ ط

ــ مؤسسة املختار ابلقاهرة ـــــــ يف رحاب 12 األديبة الراحية عائدة أبو زهرة ـــــــ ضمن كتاب: يف النقد التطبيقي ـــــ
 م.2005هـ 1426ـ  1ودار املعامل الثقافية ابألحساء ـ ط

ــ قراءة أوىل يف 13 ــ مؤسسة   نصوص ب عندما يبكي القمر ب حلييمة مظفرـــــــ ضمن كتاب: يف النقد التطبيقي ـــــــ
 م.2005هـ 1426ـ  1املختار ابلقاهرة ودار املعامل الثقافية ابألحساء ـ ط

ــ قصيدة ب أاي أماه ب أل14 ــ مؤسسة املختار ــ يب فراس احلمداين : قراءة نقدية ضمن كتاب: يف النقد التطبيقي ــ
 م.2005هـ 1426ـ  1املعامل الثقافية ابألحساء ـ ط ابلقاهرة ودار

 ـ الدكتور ربيع عبد العزيز انقدا.15
 املاء يف القرآس الكرب والشعر األندلسي. ـ16
جمية مكة الثقافية ـــــــ اندي مكة الثقايف األديب ـ  ـــــــ  القرآس الكرب والشعر األندلسي الرايح واألعاصري يفـــــــ 17

 م. 2010هـ ـ يونية _ أابسطس 1431ضاس ـ العدد الثالث عشر ـ رجب _ رم
ــ الدك19 تور فهمي مقبل: مؤرخا وأديبا، نشر ضمن كتاب تكرميي ليمرحوم أ.د/ فهمي مقبل من إصدارا  ـــــــ

 أحدية املبارك الثقافية ابالشرتاك مع اثنينية النعيم الثقافية ابألحساء.
 تحت الطبع:وله 

 شعر ابن خيدوس: مجع وتوثيق ودراسة. •

  رسالة ماجستري (.) الصورة الشعرية عند ابن خفاجة األندلسي،  •

 حتقيق ودراسة. :صا  واملطراب  البن سعيد املغريبعنواس املرق •
 قراءا  يف األدب النسائي السعودي. •

 دراسا  يف األدب السعودي. •

 ظاهرة اإلرهاب يف الشعر السعودي املعاصر: نصوص ودراسة. •

 .( من مثار ايفالس األدبية يف األحساء، أحدية املبارك الثقافية ) والثقافةيف رايض األدب والفكر  •

 .يف رايض األدب والفكر والثقافة ) من مثار ايفالس األدبية يف األحساء، اثنينية النعيم الثقافية ( •

 نبضا  أحسائية ) ديواس (. •

 جولة يف عامل األمثال الشعبية املصرية. •

 كتب عند وعن شعره:
 .األستاذ عبد   الشباط ) جريدة اليوم (ـ  1
 .) جريدة اليوم (ـ مهوم وأشجاس ـ األستاذ خييل الفزيع  2
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 .) اجلزيرة الثقافية ( ـ مهوم وأشجاس لبسيم عبد العظيم ـ األستاذ سعد البواردي 3
 ـ األستاذ عبد   القنب ) مياق األربعاء اريدة املدينة ( 4
الدكتورة فاتن حمجازي قدمت قراءة نقدية لقصيدتد بخطاب احلبيبب نشر  يف منتد  الدكتور نبيل  ـ  5

 احمليش الثقايف.
ــــــ األستاذ الدكتور حممد فكري اجلزار رئيس قسم اليغة العربية بكيية اآلداب ــــــ جامعة املنوفية ــــــ كتب 6

 م، بعنواس: الشاعر والنص.2011مقدمة الديواس الثاين وعنواند: لو تطيبني العمر الصادر عام 
ــــــــ الشاعرة السعودية هتاين الصبياة، تعييق عيش ديواس: مهوم وأشجاس ليدكتور بسيم عبد العظيم عبد 7

 القادر.

ــ شعرنة الذا : قراءة نقدية يف ديواس مهوم وأشجاس ليدكتور بسيم عبد   ــ الدكتور مصطفش أبو  احوس8
 العظيم.

بسيم عبد العظيم :بلو تطيبني العمر الدكتور ــــــــ الرىية واألداة يف شعر  ــــــــ الدكتور مصطفش أبو  احوس  9
 أمنوذجاب

ــ الشــاعر والناقد الدكتور حممد الفقي10 ــ دراســة نقدية لديواس مهوم وأشــجاس ليدكتور بســيم عبد   ـــــــــــ ـــــــــــ
 العظيم.

ــ دراسة نقدية لديواس لو تطيبني العمر ليدكتور بس11 ــ الشاعر والناقد الدكتور حممد الفقي ــــــــــ يم عبد ــــــــــ
 العظيم.

 ـ لو تطيبني العمر  ليدكتور بسيم عبد العظيمبرىية نقديةب.  ـ الدكتورة سوسن رجب12
ـــــــــــ الناقد العراقي الدكتور أتد اجلنايب ـــــــــــ قراءة نقدية يف ديواس لو تطيبني العمر ليدكتور بسيم عبد 13

 العظيم.
العظيم شاعرا، نشر يف صايفة املنوفية، وضمن ـــ األستاذ عبد الرتن البجاوي ـــ الدكتور بسيم عبد  14

 كتابد من أدابء املنوفية ـ اجلزء األول.
ـ الشاعرة والناقدة السعودية أدب األنصاري، مدرس البالابة والنقد املساعد بقسم اليغة العربية ـ كيية 15

 اآلداب ـ جامعة الدمام.
ــ الدكتورة وفاء شريجمل زكي، أستاذ البالابة والنقد املس16 ــ جامعة القصيم، كتاب بعنواس: مجاليا  ــ اعد ــ

 اخلطاب الشعري، دراسة أدبية لديواس: لو تطيبني العمر ليدكتور بسيم عبد العظيم.
ود. حممد أبو الفتوح   وأ.د/ ســـعيد شـــوقي،  أســـامة مدين،  /راســـا  حتت اإلعداد لألصـــدقاء: أ.دوهناك د
د. رشــــــيدة أ.د. عبد الوهاب بو شــــــيياة و   من مصــــــر و  وأ.د/ حمروس إبراهيم ود. إمياس جالل  العفيفي،

 وآخرين.كالع من اجلزائر 


