
  حبيب بن معال اللويحق المطيري
 

 .حبيب بن معال اللويحق المطيري.د-

 م٢٤/١/١٩٦٩هـ الموافق ٦/١١/١٣٨٨ مواليد الرياض في -

أستاذ مساعد للنقد األدبي الحديث في كلية اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود  -

  .اإلسالمية بالرياض

 :األدبيةو  االجتماعيةعضوياته في الجمعيات والهيئات

 . عضو الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان-

 ........... عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية-

  .عمل عضو الهيئة اإلدارية للمكتب اإلقليمي لرابطة األدب اإلسالمي العالمية بالرياض-

  .عمل عضو الهيئة اإلدارية لمكتب البالد العربية لرابطة األدب اإلسالمي العالمية -

 . ل عضو هيئة تحرير مجلة األدب اإلسالميعم-

 .مدير البرامج األدبية والثقافية بقناة المجد الفضائية-

 . عضو اللجنة الوطنية لثقافة الطفل -

 .مستشار غير متفرغ في وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد -

 .ربيةعضو مجلس اإلدارة في الجمعية العلمية السعودية للغة الع -
 

 :  المؤتمرات والملتقيات

 .) في دورات متعددة(مهرجان الجنادرية الوطني  -

 .هـ١٤٢٥عام ) أسبانيا(المهرجان الدولي للشعر-

 .هـ١٤١٢المهرجان األعلى للثقافة والفنون واآلداب بدولة الكويت -

 .هـ١٤١٧) سطنبولإ( مؤتمر األدب اإلسالمي -

 .هـ١٤٢٦) ألحساءا(مؤتمر الشباب وتحديات العولمة -



 .هـ١٤٢٧) الكويت(مؤتمر تعظيم حرمات اإلسالم -

 .هـ١٤٢٦) تونس(الملتقى الدولي لإلعاقة وحقوق اإلنسان -

األندية األدبية والجامعات (مئات األمسيات الشعرية والمحاضرات داخل المملكة في -

جها في كل من وخار) والمراكز الصيفية واللقاءات الوطنية ومهرجانات التنشيط السياحي

 )الكويت، قطر، اإلمارات ،إسبانيا، هولندا ، إندونيسيا ، مصر( 
 

 :  النشاط اإلعالمي

 .)هـ١٤١٧-١٤١١(عضو مؤسس وعضو تحرير في مجلة األدب اإلسالمي -

 .)هـ١٤٢٢(رئيس تحرير مجلة إبداع -

 .)هـ١٤٢١-١٤١٨(مدير الصفحة الثقافية في مجلة الشقائق -

 .)شباب(عضو مؤسس في مجلة -

 .هـ١٤١٢مدير البرامج الثقافية بمؤسسة طالئع الفجرلإلنتاج اإلعالمي-

 . مسشتار ثقافي بمؤسسة صدى التقوى لإلنتاج اإلعالمي-

 . مدير البرامج األدبية في قناة المجد الفضائية-

 .هـ١٤٢٣في قناة المجد ) أيها الشعراء (برنامج : معد ومقدم لبرامج ثقافية مثل -

 . هـ١٤٢٦-١٤٢٣في قناة المجد ) الملتقى األدبي(وبرنامج 

إي آر (و قناة ) إقرأ(وقناة ) القناة السعودية األولى ( وضيف متكرر في الفضائيات كـ

 . و القناة القطرية) تي

 . بمجلة شباب) أمالي أبي الفداء(كاتب لزوايا صحفية مثل -

 . بمجلة الشقائق) حوار(وزاوية 

 . محايدبجريدة ال) حوار (وزاوية 
 

 :  الجوائز

 . هـ١٤٢٢جائزة المدينةالمنورة للبحث العلمي -



  . هـ١٤١٢جائزة البابطين لإلبداع الشعري -
 

  : المؤلفات

 .)كتاب نقدي(مسرحية الطفل دراسة نقدية  -١

 .)كتاب نقدي (ةقصص األطفال دراسة نقدية إسالمي -٢

 .) مقاالت(أمالي أبي الفداء  -٣

 .)كتاب(لناشئة السيرة النبوية ل-٤

 .)ديوان شعر(لغة أخرى  -٥

 .)ديوان شعر(نثيث السقاء  -٦

 .)ديوان شعر(نوافذالشمس  -٧

 .)ديوان شعر(أغاريد شذا -٨

 .)للطفل( حواريات ياسر  -٩

 .)للطفل(٧-١مجموعة أيامي الجميلة -١٠

 . حقوق اإلنسان بين المبادرة واالتباع-أ: تحت الطبع -١١

  .ن خطيئتين تراثنا األدبي بي-ب


