
 السيرة الذاتية

 

 صالح هويدي ناصر اإلسم :

 رئيس قسم البحوث والترجمة والنشر العلمي. املسمى الوظيفي :

    s.hwaidi@sih.gov.ae البريد اإللكتروني : 

 اللغة العربية وآدابها. التخصص :

   .1986 -العراق / جامعة بغداد / دكتوراه في النظرية النقديةاملؤهالت العلمية : 

 املؤهالت املهنية : 

 1993 -كلية التربية/ العراق /1990 -ة العربية/ جامعة املستنصريةمقرر قسم اللغ . 

 زوارة/ الجماهيرية الليبية. -رئيس قسم اللغة العربية/ جامعة السابع من أبريل/ كلية اآلداب  

  ،ملادة اللغة العربية 
ً
وزارة التربية والتعليم، مركز تطوير املناهج واملواد  التعليمية، وإدارة البحوث، وإدارة بعمل موجها

 . 2015 -2000االتصال الحكومي، للمدة من 

 .نشر عدًدا من البحوث والدراسات العلمية في املجالت العراقية والعربية  

  )2015-2007املجلة البحثية املحكمة باتحاد كتاب وأدباء اإلمارات، للفترة من عمل مدير تحرير ملجلة )دراسات . 

  حتى اآلن. 2016يعمل حالًيا مديًرا لتحرير مجلة )املوروث( مجلة بحثية محكمة بمعهد الشارقة للتراث منذ عام  

 السيرة الوظيفية : 

  حتى الوقت الحاضر. 2018التوظيف منذ عام يدرس طلبة املعهد في دبلوم التراث الثقافي غير املادي بنظام 

  2017-2016حاضر في معهد الشارقة للتراث على طلبة دبلوم إدارة التراث الثقافي للفترة من. 

  وشغل 1999 -1993عمل في التدريس الجامعي بكلية اآلداب/ جامعة السابع من أبريل بالجماهيرية الليبية، للمدة من ،

 .مهام رئيس قسم للغة العربية

 (قبل مغادرته العراق 
ً
 دراسيا

ً
(، مساق"مناهج نقدية 1993 -1992درس طلبة الدكتوراه في الجامعة املستنصرية فصال

 حديثة".

  لقسم اللغة العربية فيها، للمدة من 
ً
 -1991عمل في التدريس الجامعي بكلية التربية/ جامعة املستنصرية ببغداد ومقررا

1993. 

 1991-1988معة الكوفة، كلية التربية للبنات، للفترة من عمل في التدريس الجامعي بجا. 

   األنشطة املهنية :

 1983 -1981قسم اللغة اإلنكليزية في مساق املجتمع العربي للعام  -حاضر في كلية اآلداب. 

  مهارات االتصال عمل محاضًرا بنظام جزئي في جامعة الجزيرة، كلية اآلداب، بدبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة، مادة

 .2014-2010في اللغة العربية، ومادة لغة اإلعالم، للعام الدراس ي 

mailto:s.hwaidi@sih.gov.ae


  عمل محاضًرا بنظام جزئي في قسم الدراسات العربية والترجمة، بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/ الجامعة األمريكية

 .2015-2008بالشارقة، مساق مقدمة في التراث العربي اإلسالمي، للفترة من 

 2002 -2000هيئة تحرير في مجلة الرواق، دبي، من عام  عضو. 

  عضو هيئة تحرير مجلة الثقافة التربوية)بحثية محكمة(، دبي، وزارة التربية والتعليم، ثم مدير تحريرها للفترة من

2003-2006. 

 .نائب رئيس اللجنة العلمية لجائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي 

  راشد بن حمد الشرقي بالفجيرة.عضو مجلس أمناء جائزة 

  2004عضو هيئة تحرير مجلة شؤون أدبية التحاد الكتاب واألدباء اإلماراتيين منذ عام . 

  2013عضو هيئة تحرير في مجلة بيت السرد وأحد مؤسسيها، باتحاد كتاب وأدباء اإلمارات، منذ صدورها حتى عام. 

 2009-2005ام اإلشراف اللغوي على مجلة حروف عربية، دبي، من ع. 

  2007 -2006اإلشراف اللغوي على مجلة الرسالة، دبي، وزارة التربية والتعليم، من عام. 

  2014 -2007اإلشراف اللغوي على مجلة العلم اليوم، دبي، وزارة التربية والتعليم، من عام. 

  ها :سملساقات التي تم تدريا

 البالغة، املناهج النقدية الحديثة العربية،مهارات االتصال في اللغة  مقدمة في التراث العربي،العلمي،  أصول البحث

لغة اإلعالم، إعالم عربي ودولي، تاريخ الصحافة في الخليج  ، النقد القديم، علم األسلوب، مدخل إلى التراث الثقافي،العربية

  اتجاهات نقدية عربية، العربي.

 :  األبحاث والكتب والبرامج التعليمية

  ،1990الترميز في الفن القصص ي العراقي الحديث: دائرة الشؤون الثقافية العامة، وزارة اإلعالم، العراق، بغداد. 

  ،1992التوظيف الفني للطبيعة في أدب نجيب محفوظ، دائرة الشؤون الثقافية العامة، وزارة اإلعالم، العراق، بغداد. 

 1993يرة، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة اإلعالم، العراق، بغداد، بنية الرؤيا ووظيفتها في القصة العراقية القص. 

 1996منشورات جامعة السابع من أبريل، الجماهيرية العربية الليبية، -قضاياه ومناهجه -النقد األدبي الحديث. 

 1999بيروت،  باالشتراك، املركز الثقافي العربي، لبنان، -قراءات في الشعر والسرد -تحليل النصوص األدبية. 

 2002دائرة الثقافة واإلعالم، دولة اإلمارات العربية املتحدة، الشارقة،  -مقدمة ومختارات -صفحات من كتاب التراث. 

  ،2003العبور إلى أزمنة التيه، باالشتراك، دائرة الثقافة واإلعالم، دولة اإلمارات العربية املتحدة، الشارقة. 

 2005راتية الحديثة، مركز زايد للتراث والتاريخ،دولة اإلمارات العربية املتحدة، العين، صورة النوخذة في الرواية اإلما. 

  ،2007لعبة النص؛ قراءات في الشعر والسرد، دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة. 

  ،2010الوعي الشقي، قراءة في البنية العميقة لشعر سامي مهدي، دار فضاءات، األردن. 

 2010، دار الصدى، دبي، 1يث في اإلمارات، جالخطاب الشعري الحد. 

  جبل السرد العائم، مقاربات تطبيقية في القصة اإلماراتية القصيرة، اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات، الشارقة، دولة

 .2012اإلمارات العربية املتحدة، 

 ،2012 في انتظار أوروك، مجموعة شعرية، دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة دولة اإلمارات. 

  ،2012مهارات االتصال في اللغة العربية، مراجعة وإشراف، جامعة الجزيرة. 



  ،2013مقاربات في الثقافة والتراث، دار الشؤون الثقافية، وزارة الثقافة واإلعالم، سلسلة املوسوعة الثقافية، العراق. 

  2015الثقافة واإلعالم، الضوء والفراشة: مقاربات تطبيقية في الشعر العربي، الشارقة: دائرة. 

 2016مقاربات نقدية في السرد الحكائي العربي، معهد الشارقة للتراث، دولة اإلمارات،  -فتنة السرد. 

 2017، حكومة الشارقة، دائرة الثقافة واإلعالم، أبريل 1السرد الوامض: مقاربة في نقد النقد، ط. 

 (، اإلمارات العربية 16ؤسسة العويس الثقافية، سلسلة الندوات)، دبي، م1قراءات في فكر خلدون النقيب، باالشتراك، ط

 .2014املتحدة، 

 2016، دبي، دار الفالح، كتاب مقرر على طلبة الجامعة األمريكية، 1التراث العربي اإلسالمي، باالشتراك، ط. 

 2016، باالشتراك، مؤسسة كتارا، قطر، 1الرواية العربية في القرن العشرين، ط. 

 2017، باالشتراك، سوريا دار نينوى، 1ملثقف العربي: بحوث ومراجعات نقدية، طالثقافة وا. 

 2018دولة اإلمارات العربية املتحدة،  -منهج البحث العلمي: معهد الشارقة للتراث، الشارقة. 

 لح هويدي، ما غّيبه الرواة من ألف ليلة وليلة، مجموعة سردية لعدد من الكتاب والكاتبات اإلماراتيات، إشراف د. صا

 .2021الشارقة، إصدارات معهد الشارقة للتراث، 

 انب من املشاركات في املؤتمرات وامللتقيات:ج

  ،2021األدب اإلماراتي، ملتقى قصة الشباب، مؤسسة العويس الثقافية واتحاد كتاب وأدباء اإلمارات، الشارقة. 

  ،2019الرواية الرقمية، ملتقى السرد اإلماراتي، عّمان. 

 2017رواية الشباب في اإلمارات، أكتوبر  ندوة. 

  ،)أكتوبر(، معهد الشارقة للتراث، الراوي بين السرد الشفاهي  -)سبتمبر 01 -27ملتقى الشارقة العلمي)الراوي

 والسرد الكتابي)بحث(.

  2014ملتقى السرد الخليجي الثاني، املجلس الوطني األعلى للفنون واآلداب، الكويت، مايس. 

 2015رة الثقافة واإلعالم، القصة القصيرة.. سؤال الواقع والخيال، سبتمبر ئسردي الخامس عشر لداامللتقى ال. 

  ،2014امللتقى السردي العاشر لدائرة الثقافة واإلعالم: الرواية سيدة األجناس األدبية. 

 (العقل العربيي وإشكالية ندوة املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، صناعة ثقافة وهندسة الحوار مع اآلخر

 .2013الحوار مع اآلخر( الكويت، نوفمبر 

  ،2010ملتقى أصيلة حول األدب اإلماراتي، ورقة بحثية، املغرب، أصيلة. 

  الخاص باملفكر النقيب.املشاركة في ملتقى مؤسسة العويس الثقافية 

  2006( بحثية وأنشطةالتعاون مع املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج)تنفيذ برامج. 

  2012مؤتمر محمد بن أبو شنب والحداثة، ورقة بحثية، املدّية، الجزائر، ديسمبر. 

  "2011مارس  30-29ملتقى الفجيرة اإلعالمي الثاني" الترجمة واللغة العربية في وسائل اإلعالم وتحديات املستقبل. 

 2010، األردن، نوفمبر/تشرين ثاني مؤتمر سؤال النهضة في األدب والثقافة والفكر، جامعة جدارا. 

  ،2009ندوة مؤتمر الشعر العاملي، دبي، قصيدة النثر.. الواقع ورهانات املستقبل، ورقة بحثية. 

  24 -22مؤتمر املأثورات الشعبية ودورها في صناعة الحاضر واملستقبل، األقصر جمهورية مصر العربية، للفترة من 

 م.2008أبريل 

 ر العلمي لجامعة اإلمارات عن أدب الشباب.املشاركة في املؤتم 



 .املشاركة في املؤتمر العلمي لجامعة الشارقة 

  ،2008ملتقى الوحدة والتنوع، نحن واآلخر، ورقة بحثية، دائرة ثقافة عجمان. 

 لشارقة، ندوة املكتب الدائم لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب: جماليات التحديث في األدب العربي، ورقة بحثية، ا

 .2006قراءة في مظاهر التحديث السردي لدى سلمى مطر، يناير 

  ،2005ملتقى الشارقة الثاني للرواية، دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة . 

  ورقة بحثية(.2005مؤتمر اللغة العربية في عالم متغير، جامعة الشارقة، أبريل ( 

  ملتقى الشعر اإلماراتي: اتحاد األدباء والكتاب العرب، دولة اإلمارات العربية املتحدة، الشارقة، تجليات املكان في الشعر

 . 2005اإلماراتي املعاصر)ورقة بحثية(، فبراير 

  2004ندوة القصة القصيرة في اإلمارات )األصوات الجديدة(، دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة/ مايس. 

 وة العالقات الثقافية العربية األفريقية، اتحاد األدباء والكتاب العرب)ممثل الوفد اإلماراتي(، الجماهيرية الليبية، ند

2004. 

  ،1998مؤتمر استراتيجية التلقي في النقد األدبي، جامعة اليرموك، عّمان، يوليو/ تموز. 

  1998ة، )ورقة بحثية(، مستقبل الثقافة العربية في ظل العوملة، جامعة بنها، القاهر. 

  ،ندوة إشكالية العالقة بين النقد العربي واملنهجيات الحديثة، رابطة األدباء والكتاب، الجماهيرية الليبية، طرابلس

1996. 

 النشاط املجتمعي:

 .تمثيل اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات ملرتين خارج الدولة 

  .اإلشراف على نادي القصة في اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات 

  50التعاون مع وزارة الثقافة والشباب ل)إنجاز مشروع كتابة  
ً
 تعريفي مدخال

ً
 باألدب اإلماراتي للموسوعة الوطنية(. ا

  ،شارك في معظم ملتقيات وندوات دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة 

  وأنشطة اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات.شارك في العديد من ملتقيات 

 .شارك في أنشطة املجمع الثقافي بأبو ظبي 

 .إقامة ورشة في بيت الشعر في الشارقة عن نقد الشعر 

 الكتابات:

 كتب عشرات املقاالت في الصحف واملجالت االملحلية والعربية، مثل:

 الشارقة الثقافية، البيان، الخليج، ، الثقافية األقالم، الطليعة األدبية، فصول، البحرين الثقافية، الصدء، دبي

 االتحاد.

 الهيئات االستشارية:

 .عضو الهيئة االستشارية ملجلة دراسات جزائرية بالجزائر 

 خنشلة بالجزائر.  -عضو الهيئة االستشارية ملجلة كلية اآلداب واللغات، جامعة عباس لغرور 

  الكويت.عضو الهيئة االستشارية ملجلة فكر  ونقد في 

 .عضو مؤسس ملجلة جمعية حماية اللغة العربية بالشارقة 



 الجوائز والتكريمات: 

  وحظي 2012حاصل على جائزة أفضل كتاب إماراتي على مستوى الدراسات في معرض الشارقة الدولي للكتاب، للعام ،

 بتكريم حاكم الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي له. 

  اإلبداع العراقي في حقل النقد األدبي الخاصة بوزارة الثقافة والسياحة واآلثار العراقية عن كتابه )فتنة حاصل على جائزة

  .2019السرد( عام 

  حاصل على عشرات التكريمات من املؤسسات الثقافية في العراق وليبيا ودولة اإلمارات إلسهاماته ودوره في تفعيل الحراك

  الثقافي.

 حكيم الجوائز العربية: ت

 عمل محكًما في عدد من الجوائز العربية، منها:

      .جائزة املجلس األعلى لألسرة والطفولة بالشارقة 

      .جائزة املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بالكويت 

      .)جائزة دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة )فرع الرواية، القصة القصيرة، النقد األدبي، الشعر 

      .جائزة معهد الشارقة الدولية للتراث الثقافي بالشارقة 

      .جائزة مؤسسة دار الصدى بدبي 

      .جائزة معرض الشارقة الدولي للكتاب 

      .جائزة حمدان بن راشد لألداء التعليمي املتميز بدبي 

      .جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم بعجمان 

      .جائزة دائرة الثقافة واإلعالم بعجمان 

      ة التعليمية للتفوق والتميز العلمي.جائزة الشارق 

      .جائزة غانم غباش للقصة القصيرة 

      .وجائزة الشيخة لطيفة للطفولة بدبي 

 لعضويات:ا

 .عضو االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق 

 .عضو رابطة نقاد األدب في العراق 

 عضو اتحاد كتاب وأدباء الشارقة. 

 .عضو لجنة قبول العضوية فيه 

  التحكيم فيه.عضو لجنة 

 .عضو هيئة تحرير مجلة شؤون أدبية فيه 

 .مدير تحرير مجلة دراسات البحثية فيه 

  مجلة بيت السرد فيه.عضو هيئة تحرير 

 


