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ة للمؤلف                              
ّ
 السرية العلمي

بدد، ك وب ددق  مصددت ولدد  ك  لددت    أمحددت  أمحددت وددم حسني حممدد    ددت  الددتور:     -
ختد     اا  العلد:ج مبوعدة    .1974فرباي    20وتينة  ول:  بلعيت ول    

ج  2003   ددددددبج  املبممددددددررجك  حملدددددد  ون ددددددب  لدددددد  ا مدددددد      1996القددددددب     
  .ج مب  بة الش ف األ ىل2010   بج ابوريبزك  التور: اه

ب: ل
ُ
ت

ُ
 ه من الك

ك  جدليةةة الز ةةل اال؛ادةةسة نقايةةة روديةةة س قاايةةة  ؛يةةم ا  ةةزة    ال ةةم   .1
   .ج2011صت   ن  وتا ات اخل ط:ج 

   .ج2014ك اا  النببغةك القب   ك  النلعة الدقا ية س ال عز العزيب املع صز .2
   .ج2015  كك اا  املنب جك   سبن الزؤى الث؛قية س الوصة االزااية .3

س أثةةز عةة عزية الثعيةةا علةة  ال ةةعز  ب؛ابةةة الةةزيل االن يةةسة نقايةةة روديةةة     .4
النددبا  األامب مب ددة امل  وددةك ابمعدداا  وددش اا  اميبرشددب  العدد مبك    ةالسةةع؛ن 
 ج.  2017بر تك 

اا  النببغددةك    ونشدد: ات  العنةة؛او ابنيةةةة الوصةةيدة س ال ةةةعز العةةزيب املع صةةةزة .5
 ج.  2018القب   ك  

  ك)ا اسددة يبقتيددة   أ  ددب  الشددب   المددع:ا    ددت يعقدد:    خةةزا ا اونةة؛  .6
 ج.  2019أ  صة ابلقب   ك  ما  جن ان األامب  اا  

ج  2019ك مدتة ك صنبايد  للنشد   الر:زيدشك  ه قات الفص حة االكت بة األنبية .7
 .)ورب   علي ي لغر املرخلل  

ةة نقايةةةةةة روديةةةةةة   عيويةةةةةةة   .8 وردددددب ا للنشددددد   احملظةةةةة؛قات س الكت بةةةةةة  الزاا يةةةةة 
 ج.  2020 الر:زيشك الت حمةك  
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كت بيةةة ال ةةعز ا ةة؛نت العنةة  ة نقايةةة س املعمةة ق الكتةة يب ل ةةعز التفعيلةةةة   .9
 ج.  2020ك القب   ك  ةاا  النببغ

  عدة أحباث نقدية منها:له  
 )بعض  ذه الت اسبت و ف:ع  ل  عب ة اإليبايبيت  امل:اصش اإلل ا يبية املرن: ة  

نقايةةةةة روديةةةةة س لم؛عةةةةة  الوةةةةزاق  –لف ةةةة؛ات الدنليةةةةة س الوصةةةةة الوصةةةةرية ا .1
  ددن ائي ددة العبوددة لقلدد:  ال قبفددة  وريددق صددغر   تصددت    ةاألخري لن يب حمف؛ظ

  .ج2011 مبل ك  ن:ايبه  أصتاء المر   الفج:ات التمليةك

  .ج2014ك جملة إبتاعك القب   ك إب ي  العد  انجتم عي س  ط ق الزؤية ال عزية .2
  .ج2014ك ال قبفة اجلتيت ك القب   ك وبي: ال  بس اإليال ي س ععز األزهزيني .3
زا ة روديةةةة س دةةة  ..حك؛ ةةةة اإليةةةالل بةةةني النمةةة؛لو ال ةةةزعي اال؛ادةةةس الت عيوةةةي .4

 ج. 2014ال قبفة اجلتيت ك القب   ك ي:لي:  قحلة ابن ف ؛ ة لن يب حمف؛ظة
ال قبفددة اجلتيددت ك   ن دض ت احل قس الس نية نقاية س ععز حسن فتل الع  ة .5

  .ج2015القب   ك يب:ف رب 

 علةة  ال ةةعز  انجتمةة عية الةةن  الت؛اصةةس  ؛ادةةس س األنيب الةةن    ةةكالت .6
  لدددد  األامب  الدددن  الع بيدددة للغدددة الدددت ي املددد    حبددد:  ضددد ن من؛لجةةة ة فيسةةةع؛ 
 .  ال بين اجمللت) ك مبوعة امللك خبلتك المع:ايةكالعبملية الشب ة

 ك و وددددددل منددددددبء للب دددددد:  179أ  اق مندددددبء )جدليةةةةةة الةةةةةدين ااحلداثةةةةةة ال ةةةةةعزيةة  .7
 ج. 2018 الت اسبتك بر تك 

أ  اق منبءك و وددل منددبء األي؛اينة  عال  قااايت س الغز  اص؛قة  احلض قية  األز ة .8
 ج. 2019للب :   الت اسبتك بر تك 

يبشددد ت   اللددد    لم؛عةةةة  تن؛عةةةة  ةةةن املوةةة نت األنبيةةةة االنوديةةةة املعسةةةَّ ة .9
 املل ية )القب   ك املمبئية ك  الم:اايبية )الل بفة . 

  و نت رودية  تن؛عة  ن ؛قة عل   ؛ادس  تن؛عة عرب الفض   اإللكرتاين.  .10
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 جوائز يف النقد األدبي هي: ستحصل على  -
   .ج2011ك  القب     ةيج  لة  حس و ععد الوداس س النود الوصص .1
 .  ج2011ك ك اخل ط:جال يب ص حل الع ملية س النود األنيب الوصصي  ةج  ل  .2
الثو فةةةةة املصةةةةزية لا يةةةةةة الع  ةةةةة لوصةةةة؛ق الثو فةةةةة  س املوةةةة    جةةةة  لة ازاقة   .3

   .ج2012ك  القب     األنيبة
  كالقددددب     جةةةة  لة جزيةةةةدة اومه؛قيةةةةة س النوةةةةد األنيب لكتةةةة   اومه؛قيةةةةة ة .4

   .ج2012
  كالقدددددب     األنبيةةةةةةةس الدقايةةةةة ت  جةةةةة  لة لمةةةةةس اللغةةةةةة العزبيةةةةةة  لوةةةةة هزة   .5

 .ج2013

 ج.  2019الت حمةك    األنيب الزاا يةج  لة »كت قا« س النود  .6

   يف عدة مؤمترات يف النقد األدبي، منهابأوراق حبثية شارك 
 ج .  2014املنيب )و    أاابء اللعيت  .1

 .  ج2015 و    األا     سط اللعيت )ال:اا  اجلتيت  .2

وددددددد    األا  العددددددد مب  لددددددد  الشدددددددب ة العبمليدددددددة )مبوعدددددددة امللدددددددك خبلدددددددت   دددددددب   .3
 ج .  2017

   ج .  2018و    األا  الشعيب )ائي ة العبوة لقل:  ال قبفةك املنيبك   .4
 للتواصل مع املؤلف:

      ahmedkorimblal@yahoo.com   الربيت اإلل ا ين  

 الفيمب:    صف ة  

https://www.facebook.com/ahmedkorimblal 
 


