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 C.V ســـرية ذاتيــــة
 

 ـة:ـالبيــــانات الشخصيــ

 عماد علي سعيد محمد ـــــم :ـــــــــســـــــــالا

 عماد البريهي  اسم الشهرة: 

 .اليمن -تعز –جبل حبشي , م 1983      الميــالد:محـل  وتاريخ 
 .ةيمني                :ـــــيةـالجنســــــــ

 -شارع البحر األبيض المتوسط, تجزئة الرياض حي النررج  157عمارة                          :الحالي العنوان

 المملكة المغربية        فا  

 تعز / اليمن.الرسمي              العنوان 

 alprayhi75@gmail.com      البريد اإللكتروني : 

 00967735253235 - 00212770759564      : رقم الهــــــــــاتف
    

 : األكادمييةـــالت املؤهــ

 عام 88.91جيد جداً بمعدل  عام  جامعة تعز بتقدير -كلية التربية   – لغة عربية   )إجازة( بكالوريو  -

  .م2010

 .2011+ مقاصة آداب .. كلية اآلدب ــ تعز  -

 ,/ فا  /المغرب العربي سيدي محمد بن عبدهللاجامعة كلية اآلداب, ظهر المهراز,  اللغة العربيةر في يستجما -

 .2016عام , بتقدير ممتاز كررا.الترتيب األول م

 في اللسانيات كلية اآلداب ظهر المهراز, فا . سنة ثالثة باحث دكتوراه -

 
 :يةالشهادات التقدير

شهادة تفوق من جامعة سيدي محمد بن عبد هللا, فا , المغرب, بمناسبة حصولي على الترتيب األول   -

 .2016-2015مكرر, في الماجستير, 

-  

شهادة مشاركة ببحث "اسم العلم في الخطاب مقاربة تداولية" من مختبر الدراسات اللسانية والديداكتيكية  -

/نوفمبر 15والمعرفية, من المدرسة العليا لألساتذة  بجامعة  موالي إسماعيل, مكنا , المغرب. تاريخ 

2018. 

األبحاث المصطلحية والدراسات شهادة مشاركة ببحث "اسم العلم بين األصالة والفرعية" من مختبر   -

 .2018النصية, كلية اآلداب ظهر المهراز جامعة سيدي محمد بن عبدهللا, فا , المغرب, تاريخ نوفمبر 

-  

شهادة تقديرية للمشاركة ببحث "األعالم في اللغة العربية مقاربة تركيبية", من قطب البحث واللغات  -

 .2018انية ساي , فا , المغرب, ديسمبر والتواصل والفنون, كلية اآلداب والعلوم اإلنس

-  

 .2012شهادة الجودة من جامعة تعز  في ) مهارات االتصال الفعال في أنماط التعليم المختلفة ( عام  -
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 .2012شهادة تقديرية من جامعة تعز في )أخالقيات وآداب مهنة التدري  الجامعي (, عام  -

-  

زية والتركية من مؤسسة ُصناع القرار الدولية للتنمية شهادة تقديرية باللغات الثالث العربية واالنجلي -

 .2017, مايو, 20البشرية, في دورة "التميز المؤسسي طبقا لمعايير الجودة األوربية" تاريخ 

-  

شهادة تقديرية من مؤسسة ُصناع القرار الدولية للتنمية البشرية, في دورة "األسرار العشرون لألشخاص  -

 .2017ايو, , م22األكثر نجاحا" تاريخ 

-  

شهادة تقديرية من مؤسسة ُصناع القرار الدولية للتنمية البشرية, في دورة "إدارة التحديات وضغوط الحياة"  -

 .2017, مايو, 22تاريخ 

 .2015شهادة تقديرية في مجال الشعر من النادي الجامعي, كلية اآلداب, ظهر المهراز, فا , عام -

 .2015الفكر المغربي, بمناسبة المشاركة في اليوم العالمي للشعر شهادة تقديرية في مجال الشعر من حلقة  -

-  

شهادة تقديرية في مجال الشعر من المنتدى العربي الثالث, حلقة الفكر المغربي, بمناسبة المشاركة في أشغال  -

 .2016إبريل , بفا , 4مار  إلى  5المنتدى العربي الثالث من 

ن فا  الجامعي لإلبداع الطالبي بمناسبة الفوز بالجائزة الشعرية شهادة تقديرية في مجال الشعر, من مهرجا -

 .2016الرتبة الثانية, 

-  

شهادة تدريبية من المكتبة الوطنية للمملكة المغربية في الرباط, بمناسبة التدريب في المكتبة الوطنية, تاريخ  -

 .2016ماي  20

مادة المهارات اللغوية, من جامعة تعز, لمدة شهادة خبرة في التدري  في مادة اللغة العربية )نحو وصرف( و -

 .2014إلى  2012سنتين, منذ 

 

 املشاركات األدبية واإلبداعية 
المشاركة بورقة بحثية تحت عنوان: المالمح الصوفية في رواية أقليما لسالم أحمد إدريسو, قراءة تأويلية, في  -

 .2017 المغرب. دار الثقافة, الفياط, فا ,

 

ة تحت عنوان: اسم العلم بين الشكل والداللة, ضمن أعمال ندوة الدر  اللغوي والبحث يالمشاركة بورقة بحث -

, في قاعة األدب 2017مايو  17،18رعاية مختبر األبحاث والدراسات النصية, في يومي األدبي مفاهيم ونماذج, ب

 .المغرب .فا  العربي, كلية اآلداب ظهر المهراز, جامعة سيدي محمد بن عبد هللا.

 

المشاركة بورقة بحثية تحت عنوان: اسم العلم في الخطاب مقاربة تداولية" ضمن أعمال الندوة الدولية المعنونة   -

لمدرسة العليا . برحاب ا2018/نونبر 15-14بـــ" تحوالت المقاربات اللغوية والنقدية للنص والخطاب" يومي 

 المغرب. لألساتذة بمكنا .

المشاركة بورقة بحثية تحت عنوان: اسم العلم بين األصالة والفرعية, ضمن أعمال الندوة  الدولية "األصل -

 المغرب.المهراز فا ,  آلداب ظهر, كلية ا2018/ نونبر 23-22والفرع في الدراسات اللغوية واألدبية" يومي 

 

 .2014مشاركة بقراءة شعرية في مركب الحرية, فا , المملكة المغربية, ضمن أنشطة النادي الجامعي, لعام  -
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.  برعاية حلقة الفكر المغربي, 2015مار  / 21ية في اليوم العالمي للشعر بتاريخ مشاركة بقراءة شعر -

 ضمن أعمال المنتدى العربي الثاني, بفا .

مشاركة بقراءة شعرية في المكتبة الوسائطية, مركب الحرية, بدعوة من المنتدى العربي الثالث, حلقة  -

 بفا . 2016أبريل 2مار  إلى 5الفكر المغربي, من 

مشاركة بقراءة شعرية في قاعة الندوات, مديرية الثقافة, شارع موالي يوسف, بدعوة من معرض كيمياء  -

 .2017فبراير 4األثر الفني بين الكيمياء واالستطيقا, يوم السبت  2بصرية في الجمع

ع صفرو" مشاركة بقراءة شعرية في الخزانة البلدية بصفرو, بدعوة من شبكة تنمية القراءة بصفرو, "ربي -

 .2017أبريل 15الحلقة األولى: شعر تشكيل وموسيقى" يوم السبت 

 

  :األعمال النقدية واألدبية
أسماء األعالم في اللغة العربية, مقاربة نحوية, رسالة ماجستير, كلية اآلداب, ظهر المهراز, جامعة سيدي  -

 محمد بن عبدهللا.

المالمح الصوفية في رواية أقليما لسالم أحمد إدريسو, قراءة تأويلية, نشرت في كتاب جماعي, تحت  -

 .2017عنوان: "أن يكون ساردا" منشورات مقاربات, 

 

اسم العلم بين الشكل والداللة, ضمن أعمال ندوة الدر  اللغوي والبحث األدبي مفاهيم ونماذج, منشورات  -

 .2017مبدع,  -مختبر األبحاث المصطلحية والدراسات النصية بالتعاون مع مؤسسة البحوث والدراسات العلمية

 

ر الالشيء ( دراسة مختصرة. نشرت الرؤية في قصيدة النثر عند الشاعر منير عوض في نص ) بين أشجا  -

 في منتدى مطر.

 قراءة في الشعر الجاهلي الرؤيا واالستطيقا معلقة عنترة بن شداد أنموذجا. -

 قراءة في قصيدة الجغرافيا در  مؤلم للشاعر اليمني محيي الدين جرمة. -

 قراءة في قصيدة "غراب" للشاعر عبد هللا عبيد من زاوية نظر التلقي. -

 عة مقاالت نقدية في اللغة والنحو واألدب والفكر تحت الطبع.مجمو -

 

 :األعمال اإلبداعية
 في الشعر أربعة دواوين بعنوان :

 ــ كفيلسوٍف خذلته الحقيقة( قدم للنشر.

 ــ سفر الروح( تحت الطبع. 

 ــ الخروج من تحت الشجرة األولى( قدم للنشر.

 ــ خارج الظل( تحت الطبع

 

 

 : الدورات
 .2012عام ( في جامعة تعز فعال في أنماط التعليم المختلفةمهارات االتصال ال)دورة   -

 .2012, عام التدري  الجامعي ( في جامعة تعز أخالقيات وآداب مهنة) دورة -

 .2016 ماي, 19إلى  ماي 13تاريخ , رباطالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية في ال فيتدريبية دورة  -
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دورة "التميز المؤسسي طبقا لمعايير الجودة األوربية" من مؤسسة ُصناع القرار الدولية للتنمية البشرية,  -
 .2017, مايو, 20تاريخ 

دورة "األسرار العشرون لألشخاص األكثر نجاحا" من مؤسسة ُصناع القرار الدولية للتنمية البشرية, تاريخ,  -
 .2017, مايو, 22

, مايو, 22دورة "إدارة التحديات وضغوط الحياة" من مؤسسة ُصناع القرار الدولية للتنمية البشرية, تاريخ,  -
2017. 

 

 اجلوائز:
, بقصيدة تحت عنوان: "كفيلسوف 2015رة , الدوحاصل على الجائزة التقديرية من جائزة أحمد مفدي للشعر ونقده

 وقد نشرت مع النصوص الفائزة ضمن ديوان يحمل عنوان: أجنحة معارة". خذلته الحقيقة" 

 .2016حاصل على جائزة الشعر الرتبة الثانية, في مهرجان فا  الدولي لإلبداع الطالبي, 

 

 املشاركة يف الصحف واجملالت
من والمغرررب فرري صررحف وجرائررد وطنيررة وخارجيررة منهررا ) صررحيفة العلررم نشرررت لرردي العديررد مررن القصررائد فرري الرري

وفي  (, وغيرها.المغربية, باإلضافة إلى النشر في الصحف االلكترونية كصحيفة أنوال المغربية, وصحيفة المنعطف

 .اليمن الثقافيصحيفة المنعطف وصحيفة جمهورية وصحيفة ال نشرت لي قصائد في صحف عدة منها: اليمن

 

 

 

 

 : اراتامله

 السلوك الجيد والعمل ضمن فريق.

 القدرة على التعلم والتحسين بسرعة.

 المرونة والقابلية والقدرة على التعامل مع اآلخرين.

   القدرة على الحوار والمناقشة.

 .بالمظهر الالئقاالهتمام 

 التعامل مع الحاسوب.

 

 اللغات
 للغة العربية الفصحى تحدثا وكتابة.ااتقان  -

 .التعامل مع اللغة االنجليزيةالقدرة على  -

 

 

 االهتمامات البحثية
 ., الفكرالفلسفةالدين, والنقد, الشعر, األدب  المعجم, اللغة, النحو والصرف, اللسانيات,


