
1 
 

 السيرة الذاتية 

 

حمن  عبدد.:  السما  .عفانيالصَّ  دمحمَّ  عبدهللاالرَّ

 م25/12/1969: تاريخ الميالد 

 .الدكتوراه: الدرجة العلمية

 جمهورية -جامعة عين شمس: الجامعة المتخرج فيها

 مصر العربية. 

 .جامعة صنعاء - :   أستاذ مساعد بكلية اآلدابالعمل

م والعلو آلدابرئيسا لقسم اللغة العربية وآدابها بكلية ا: عمل الوظائف اإلدارية

ون م، ونائبا لعميد كلية اآلداب للشؤ2016إلى  2011اإلنسانية  لألعوام من 

إلى  2016لألعوام من جامعة صنعاء، األكاديمية والدراسات العليا والبحث العلمي  

 .م2020

 (00967 771229119)   :تلفون                      

   dr.safani@hotmail.com :لكترونيالبريد اإل

 :المؤهالت

ن قسم مدكتوراه في األدب والنقد بتقدير ممتاز، )مرتبة الشرف األولى(  -      
، ربيةبجمهورية مصر الع ،بها، كلية اآلداب، جامعة عين شمساللغة العربية وآدا

 :عن أطروحته العلمية بعنوان

ص اع النجتمافي علم  ،دراسة سوسيو نّصية()رؤية العالم في الشعر الجاهلي      

 م.2010األدبي. العام 

 اولهالة وتدمع التوصية بطباعة الرساماجستير في األدب والنقد بتقدير ممتاز  -     
 :وان، بعنم2002بين الجامعات في العام 

من قسم  ية(.)تشّكل الصورة وداللتها في شعر زهير بن أبي ُسلمى، دراسة نصّ 
 اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب جامعة صنعاء. 
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 : الخبرات

 خبير المراجعة المعجمية والتحرير ب)معجم الدوحة التاريخي(.  -
 

 ناقش عددا من الرسائل العلمية منها:  -
 جامعة م، رسالة ماجستير2016شعر المقالح،  ثنائية اإليقاع والداللة في ،

 صنعاء
 ( 648األبعاد اإلنسانية في الشعر العربي في العهد المملوكي األول -

 م، ماجستير، جامعة إب.2018، دراسة موضوعية،  784

  ،م، ماجستير2019قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير، دراسة سيميائية ،

 جامعة إب.
 م2019اس في القصة القصيرة في اليمن، معمارية النص وتداخل األجن ،

 ماجستير، جامعة صنعاء ) رئيس لجنة المناقشة والحكم(.
 ويل الخطاب الشعري، قراءة في شعر البردوني، عتبات النص وتأ

 م، ماجستير، جامعة صنعاء.2020

  خطاب الجسد في رواية زوج حذاء لعائشة لنبيلة الزبير، دراسة
 م.2020ار جامعة ذم’سيميائية، ماجستير

 
 يشرف على عدد من الرسائل العلمية منها:  -

 ت،  وايااأليديولوجية في الرواية  اليمنية، دراسة تطبيقية من خالل ست ر
 لرسالة دكتوراه، )مشرف مشارك(

 شكل المفهومي إلى القاريةثنائيات النقد العربي القديم ، من الت 
 مشارك(.ية، مقارنة نسقية. رسالة دكتوراه، )مشرف االصطالح

 الخطاب النقدي العربي القديم، دراسة أركيولوجية، ماجستير )مشرف 
 رئيس(.

 
ة في جتماعيوالمقاالت النقدية واألدبية واالالعديد من الدراسات واألبحاث  له -

 المجالت والصحف.عدد من 
 

 :أهم إنتاجه المنشور منو -
 مطبوع نصية.م في الشعر الجاهلي، دراسة سوسيو: رؤية العالكتاب -
 المقالح، قراءة في قصيدة في الطريق إلى يفرس. نشرت في في يوتوبيا -

 م.1999، للعام 49ة اليمنية، العددمجلة الثقاف
و ي أبجماليات األداء والنزوع إلى المطلق في ثنائية مجبل بن شهوان ل)عل -

 26مهرجان صنعاء الثالث للقصة والرواية. وقد نشرت في جريدة (. الريش

  م.2014حزيران -يونيو 15ألحد ا 5110، العددسبتمبر
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 :وتحت النشر

 : محاضرات في األدب الجاهلي.كتاب -  

 والتحسين. : البديع في الشعر الجاهلي، بين األصالةبحث -  

 .ة:مرثية مالك بن الّريب، قراءة جديدبحث -     

 

ة ( بكلي2015حتى منتصف يناير2014عمل أستاذا زائرا )من سبتمبر  -

 ربيةبالدوحة، قطر، دّرس في الكلية مقرري اللغة الع أحمد بن محمد
 (.واتخاذ القرار و)التفكير الناقد وحل المشكالت

 م2003 العام حتى م1995 العام منذ عدة مواد ودّرس صنعاء جامعة في يحاضر  -

 دراساته إلكمال ابتعاثه عام( 104 – 103- 102 – 101) لمتطلبات الجامعة 

 قدو راهعمله محاضرا في الجامعة بعد حصوله على شهادة الدكتوالعليا، ثم استأنف 
 واألدب الجاهلي، واألدب والبالغة والصرف، النحو: )مقررات بها دّرس

 النص وتحليل األدب، ونظريةواألدب العباسي،  األموي،األدب و ،اإلسالمي
 وقاعة البحث(. األدبي،

ألدب ها لبقسم اللغة العربية وآدابمحاضرا في برنامج الدراسات العليا  يعمل -   
 .(نصوص والمنهج )قضايا النقد العربي القديم، ومنهجيات البحث وتحقيق الوالنقد 

 في دار المخطوطات اليمنية. خبير لغوي -  

 لغة العربية بكلية الشرطة_ صنعاء_ اليمن.مادة ال في حاضر   -   

أكثر من عشر سنوات في مؤسسة الثورة للصحافة والنشر  عمل مراقبا لغويا-
 م(. 2002_1990)

 م  2003شارك في مؤتمر القصة القصيرة في اليمن في العام  -    

عام ن للرأس لجنة التحكيم للتصفيات النهائية لمسابقة الشعراء الشعبيين اليمنيي
 م. 2003

 هرة.القاالسفارة اليمنية ب أشرف على الصفحات الثقافية لمجلة تواصل الصادرة عن-

يمن دورات في مسابقات الشعر والقصة والرواية والرسم في سفارة ال عدةحّكم -
 بمصر وملحقيتها الثقافية أثناء دراسته بها.

امعة جلطالب كلية التربية  (101 اللغة العربية متطلبات) ف مقرريشارك في تأل-

 م.2000-1999، في العام صنعاء
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ي شاركفي إعداد تقارير )نحو مجتمع المعرفة في اليمن( للصندوق االجتماع -
 .م2003للتنمية في العام 

 قطر شارك في الدورة التدريبة لتأهيل وإعداد المدربين والحكام في أكاديمية-
 م.2012للمناظرات الدولية في أكتوبر 

ات عالدولية للجامب فريق جامعة صنعاء للمناظرات الذي شارك في البطولة درّ -
 م في قطر وحّكم مبارياتها. 2013

 مجلسا ولد في العربية باللغة المعنية والمؤسسات للجامعات التنسيقي الملتقىشارك في   -
 (. الرياض في م2013 مايو) العربية الخليج لدول لتعاون

 
 جودةال لضمان ستراتيجيةاإل ةطالخ إلعداد الثالث، الجودة أسبوع في شارك -

 م2014 صنعاء جامعة كلياتو مراكز في األكاديمي واالعتماد
اء ألكاديمي لخبراء تقييم األدمجلس الجودة واالعتماد ا ورشةشارك في  -

 م2017كاديمي للجامعات في نوفمبر األ

 
أ س  لجنة التحكيم في البرنامج التلفزيوني )صدى القوافي( على الفض -  ليمنيةاائية ر 
 هجرية.1435، على امتداد شهر رمضان الكريم (نسخة الشعر العربي الفصيح )

 
 :الشهادات والجوائز

ة ي األنشطف المتميزةحصد العديد من األوسمة وشهادات التقدير عن مشاركاته 
معتي بجا اآلداب واآلداب بجامعة صنعاء وكليتي التربيةكليتي الشبابية والثقافية ب

وكلية الشرطة بصنعاء، ورئاسة رية مصر العربية، عين شمس والقاهرة بجمهو
 هرة فيي بجامعة القاالثقافوعن نشاطه المتميز في مهرجان التراث جامعة صنعاء، 

في  علةته الفاالمجلس القومي للشباب بمصر لمشارك التكريم من وكذا، م2009العام 

ي عربومهرجان الشباب ال ،م2007ي التطوعي الثالث في العام معسكر العمل العرب

دي ن بالقاهرة وناومن سفارة اليم سكندرية.م باإل2008الحادي عشر في العام 

رع د، وحصل على ة الثقافية بجمهورية مصر العربيةيوكذا الملحقالشباب اليمني 
وشهادات تقدير بوصفه مدربا  أكاديمية قطر للمناظرات الدولية للجامعات

 امين، وكثير من شهادات التكريم والمشاركة فيللع للمناظرات ومحكما فيها
 المؤتمرات والندوات الفكرية واألدبية.


