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   زيني عبدالرحمنألستاذ الدكتور محمود حسن: االسم

كلية اللغة العربية وآدابها بجامعة أم ، أستاذ األدب العربي والنقد بقسم الدراسات العليا-
  القرى

ها االبتدائية والمتوسطة  هـ ، ودرس ب١٣٥٨ة المكرمة شوال من مواليد مك- 
، تخرج في قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة وديثانوية في المعهد العلمي السعوال

    هـ،١٣٨٢القاهرة عام 
أول معيد في كليتي التربية والشريعة نواتي جامعة أم القرى الحالية ، باشر في صفر -

  .هـ ١٣٨٢الخير عام 
هـ ، وكان ثاني المبتعثين من ١٣٨٩ من المملكة المتحدة عام هحصل على الدكتورا- 

بقسم اللغة العربية كلية ) مدرساً ( ئدين من أوروبا وعمل أستاذاً مساعداً الكلية العا
هـ وترقى إلى درجة أستاذ مشارك ثم ١٣٩٠الشريعة والدراسات اإلسالمية أوائل عام 

  .إلى أستاذ في الجامعة 
   

  :وظائفه
  .هـ ١٣٩١ كان رئيس قسم اللغة العربية بكلية الشريعة بمكة المكرمة عام – ١
  .هـ ١٣٩٣يل كلية الشريعة عام  وك– ٢
  .هـ ١٣٩٤ عميد كلية الشريعة المكلف عام – ٣
  .هـ ١٤٠٤ جامعة أم القرى عام – المدير العام للمركز العالمي للتعليم اإلسالمي – ٤
  . رئيس قسم األدب بكلية اللغة العربية – ٥



   هـ١٣٩٣ عام سالمية بمكة المكرمة رئيس تحرير مجلة كلية الشريعة والدراسات اإل– ٦
  .هـ ١٤٠٠فقط حتى عام )  أعداد٥(

)  أعداد٤(أم القرى بمكة المكرمة  رئيس تحرير مجلة كلية اللغة العربية وآدابها بجامعة – ٧
  .هـ ١٤٠١فقط منذ عام 

 مدير مركز التعليم اإلسالمي بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي بجامعة أم – ٨
  .القرى 

بالمركز العالمي للتعليم   )News & Views(  رير مجلة أخبار وأراء رئيس تح– ٩
  .اإلسالمي 

  .هـ ١٤١٩حتى نهاية )  فترات ٣(  مدير مركز بحوث اللغة العربية بالجامعة – ١٠
  . رئيس تحرير مجلة جامعة أم القرى ابتداء من العدد التاسع حتى الثامن عشر – ١١
  .هـ ١٤١٥ بنادي مكة الثقافي منذ عام  رئيس تحرير مجلة البلد األمين– ١٢
   

  :أعماله العلمية
 أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الشريعة بمكة المكرمة وزارة المعارف عام – ١

  هـ١٣٩٠

هـ ، بجامعة الملك عبد العزيز ١٣٩٤ أستاذ مشارك بقسم الدراسات العليا العربية عام – ٢
  .بمكة المكرمة 

هـ ، بجامعة أم ١٤٠٢عربي والنقد بكلية اللغة العربية ابتداء من عام  أستاذ األدب ال– ٣
  .هـ ١٤٢٨القرى حتى تاريخ نهاية عام 

 أول رئيس تحرير لمجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية وأشرف على أعدادها – ٤
  .هـ ١٤٠٠هـ ، حتى عام ١٣٩٣الخمسة منذ عام 

ربية بالجامعة نفسها وأشرف على أعدادها  أول رئيس تحرير لمجلة كلية اللغة الع– ٥
  .هـ ١٤٠١األربعة منذ عام 



  .هـ ١٤٠٠للمركز العالمي للتعليم اإلسالمي عام " أخبار وآراء "  رئيس تحرير مجلة – ٦
  . عضو هيئة اإلشراف على مجلة جامعة أم القرى – ٧
القرى منذ عام  أمين هيئة اإلشراف على مجلة الجامعة ورئيس تحرير مجلة جامعة أم – ٨

  :هـ ن، وأشرف على إصدار األعداد ١٤١٥
  ) ١٨ ، ١٧ ، ١٦،  الممتاز للمئوية، والعدد١٥ ، ١٤ ، ١٣ ، ١٢ ، ١١ ، ١٠ ، ٩ (        

 عضو لجنة الترشيح واالختيار لجائزة الملك فيصل العالمية لألدب العربي منذ عام – ٩
  .هـ ١٣٩٩

  . الملك فيصل العالمية للدراسات اإلسالمية  عضو لجنة الترشيح واالختيار لجائزة– ١٠
هـ ١٤١٥بنادي مكة الثقافي األدبي منذ عام " البلد األمين "  رئيس تحرير مجلة – ١١

 أعداد ونشر التاسع عن مرور أكثر من ربع قرن على إنشاء األندية األدبية ٨وأصدر 
  ) .١٢ ، ١١ ، ١٠(بالمملكة وأصدر بعده األعداد 

  .هـ ١٣٩٣لية الشريعة عام  عضو مجلس ك– ١٢
  . عضو مجلس جامعة الملك عبد العزيز – ١٣
  . عضو مجلس جامعة أم القرى لفترتين كاملتين – ١٤
  هـ١٤٠٥ عضو مجلس كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى حتى عام – ١٥

 عضو مشارك في نشاط وزارة اإلعالم ألحاديث تلفازية وإذاعية وندوات ومئات – ١٦
ت في الصحافة ألكثر من ثمانية وأربعين عاماً والحمد هللا وله األن برنامج في المقاال

أحاديث تربوية من القرآن ( إذاعة القرآن الكريم والفضائية والبرنامج العام بعنوان 
  .، وحديث من العربية، وقبل اإلفطار ) الكريم 

ة بمنطقة مكة مكتب الرابط عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية ورئيس فرع – ١٧
  .المكرمة

 عضو مؤسس لنادي مكة الثقافي األدبي وعضو مجلس اإلدارة فيه لفترات عدة منذ – ١٨
  .هـ ١٤٢٧هـ وحتى نهاية عام ١٣٩٥التأسيس عام 



  . عضو مجلس إدارة جماعة تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة – ١٩
 لتحفيظ القرآن الكريم  عضو الجمعية العمومية للجماعة الخيرية بمكة المكرمة– ٢٠

  .والمسئول المالي فيها
 ثالثين عاماً منذ عام ٣٠ ألكثر من" صالح األسود  " – إمام وخطيب جامع العزيزية – ٢١

  .هـ١٣٩٩
  .هـ١٤٠٦كحة بمكة المكرمة منذ عام  المأذون الشرعي لألن– ٢٢
  .ة للمتقاعدين بمنطقة مكة المكرمة مستشار بالجمعية الوطني– ٢٣
   

  :ه العلمي في المؤتمرات والندواتنشاط
المنظمة العربية للتربية (  شارك ببحث في مؤتمر اإلعداد البيبلوجرافي للكتاب العربي – ١

الدكتور أحمد محمد علي : والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية مع ممثلي المملكة 
 معهد اإلدارة –الرياض ( والدكتور عبد اهللا منصور التركي والدكتور محمود زيني 

  ) .هـ ١٣٩٣العامة 

جامعة الملك عبد (  شارك ببحث في مؤتمر األدباء السعوديين األول بمكة المكرمة – ٢
  .هـ ١٣٩٤طبع في كتاب المؤتمر عام ) العزيز 

  .هـ ١٣٩٧ شارك ببحث في المؤتمر العالمي األول للتعليم اإلسالمي مكة المكرمة عام – ٣
  .عليم اإلسالمي بجاكرتا أندونيسياالمي الثالث للت شارك في المؤتمر الع– ٤
  .هـ ١٤٠٧ شارك ببحث في المؤتمر العالمي الخامس للتعليم اإلسالمي بالقاهرة عام – ٥
مقرر لجنة ( هـ ١٣٩٨ شارك في المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي عام – ٦

  ) .التأمين 

 المدينة –عوة والدعاة بالجامعة اإلسالمية  شارك ببحث في المؤتمر العالمي األول للد– ٧
  .هـ ١٣٩٨المنورة عام 



جامعة الدول العربية باالشتراك مع جامعة (  شارك ببحث في ندوة خبراء اللغة العربية – ٨
  .هـ ١٣٩٧الملك سعود عام 

ى مستوى الجامعة في دول الخليج  شارك ببحث في ندوة مشكالت اللغة العربية عل– ٩
  .هـ ١٣٩٩عام ) تجامعة الكوي(

  ) .هـ ١٣٩٤الباكستان عام (  شارك ببحث في مؤتمر محمد إقبال جامعة البنجاب – ١٠

  .هـ ١٤٠٠ أوهايو عام – شارك في مؤتمر الطلبة المسلمين بشمال أمريكا وكندا – ١١
جامعة اإلسكندرية عام ( شارك في مؤتمر اللغة العربية في الجامعات العربية – ١٢

  .)هـ١٤٠٠
) األردن(بحوث الحضارة اإلسالمية  شارك ببحث في المؤتمر الرابع للمجمع الملكي ل– ١٣

  .هـ ١٤٠٥
عام )  سريالنكا–كولومبو (وة والدعاة  شارك ببحث في المؤتمر العالمي للدع– ١٤

  .هـ ١٤٠٥
 شارك ببحث ودراسة علمية في الندوة العالمية اإلسالمية عن اللغة العربية والثقافة – ١٥

  .هـ ١٤٠٥مية رابطة العالم اإلسالمي منى عام اإلسال
  .هـ ١٤٠٦ شارك في الدورة التدريبية لألئمة والدعاة والخطباء بالفلبين عام – ١٦
  .هـ ١٤٠٣ إسيولو عام – شارك في الدورة التدريبية للدعاة والمعلمين في كينيا – ١٧
 تايبيه عام –طنية  بالصين الو– شارك في المؤتمر العالمي لمكافحة الشيوعية – ١٨

  .هـ ١٤٠٧
 جامعة اإلمام محمد بن سعود – شارك في ندوة الضعف اللغوي عند طالب الجامعة – ١٩

  .هـ ١٤١٦ الرياض عام –اإلسالمية 
 عام – الرياض – جامعة الملك سعود – مؤتمر المسئولين عن مراكز البحوث العلمية – ٢٠

  .هـ ١٤١٦



هـ وفي الرياض ١٤١٣ إسطنبول عام –لعالمية  مؤتمر رابطة األدب اإلسالمي ا– ٢١
  .والقاهرة 

الرياض وأبها ، والقصيم ، وجازان ، (  مؤتمرات رؤساء األندية األدبية بالمملكة في – ٢٢
  .والباحثة ، والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة وتبوك وغيرها من مدن المملكة 

ديين بجامعة أم القرى بمكة  شارك ببحث نقدي في المؤتمر الثاني لألدباء السعو– ٢٣
  .هـ ١٤١٩المكرمة شعبان 

بنادي القصيم األدبي وله فيها بحث عن الفصحى " الرواية العربية "  شارك في ندوة – ٢٤
  .والعامية في الرواية 

هـ وكان ٢٥/٣/١٤٢٤ كُرم في اثنينية سعادة الشيخ عبد المقصود خوجة في جدة – ٢٥
ونال درع رابطة العالم . هـ ٢٩/١٠/١٤٢٣يين بعمان في نال درع رابطة الكُتّاب األردن

  .اإلسالمي في الفلبين ، وكُرم في ثلوثية الشيخ محمد صالح باشراحيل وغير ذلك 
   

  :لرسائلإسهاماته في التدريس واإلشراف على ا
، وبعد ذلك في تدريس مواد اللغة  اللغة العربية قبل إنشاء الكلية في قسمدرس            

 طالب الماجستير في  عاماً ، ودرس٤٧اإلسالمي قرابة ة وبخاصة األدب العربي والعربي
السنة المنهجية منهج البحث العلمي وتحقيق التراث ، ومادة األدب العربي في جميع 

--. عصوره ، ومادة األدب اإلسالمي وفقه اللغة والبالغة والنقد والحمد هللا على ذلك 
 خمسين رسالة إشرافاً ٥٠كثر من  ألهلدكتوراأشرف على رسائل الماجستير وا-

  .ومناقشة في الجامعة وكذلك في جامعات المملكة 
 ، في تقويم عدد غير قليل من األبحاث للمجالت العلمية وغيرها في الجامعاتأسهم- 

يتهم إلى أستاذ مشارك وإلى  في جامعات المملكة لترقهفي تقويم بحوث زمالئ وأسهم
   .أستاذ

   



  :يلعلمالنتائج ا
  :تحقيقات تراثية: أوالً

كتاب منشور ضمن ( ألبي البركات بن األنباري " بانت سعاد "  شرح قصيدة البردة – ١
  ) .هـ ١٤٠٠ جدة عام –مطبوعات تهامة 

 مكتبة –بنادي مكة الثقافي األدبي ) منشور (  دراسات في أدب الدعوة اإلسالمية – ٢
  .نية في مكة المكرمة بمطبعة الصفا الخانجي بالقاهرة في طبعتين كانت الثا

نشر بمجلة كلية : تحقيق ودراسة (  شرح المقصور والممدود ألبي البركات بن األنباري – ٣
  ) .هـ ١٤٠٤اللغة العربية بجامعة أم القرى العدد الثاني عام 

قدم للنشر بالجامعة ونشر عام (  كتاب جمهرة أشعار العرب لمحمد بن أبي الخطاب – ٤
  ) .هـ١٤٢٩

  ) .أعد للطبع والنشر( بكر األنباري  غاية المقصود في شرح المقصور والممدود ألبي – ٥

  . كنى اإلمام مسلم أعد للنشر إليكترونياً في موقعي – ٦
أعد للطبع (ي بكر اللبني الحديث ذو شجون لمؤلفه الشيخ جعفر بن أب:  مخطوط– ٧

   .)والنشر
تح ابن جنى ما يحتاج إليه الكاتب من مهموز ومقصور وممدود ألبي الف:  تحقيق كتاب – ٨

  .)أعد للطبع والنشر(
نشر بمجلة كلية اللغة العربية (ريد ألبي البركات ابن األنباري  شرح مقصور في ابن د– ٩

  )٢العدد 
  )طبعأعد لل(لجالل الدين السيوطي المنى في الكنى :  تحقيق حديث كتاب – ١٠
  .كتاب الفروق في اللغة ألبي هالل العسكري ، أعد للطبع والنشر .  من كنوز التراث – ١١
  ) .أعد للطبع والنشر (  من أحاديث القرآن الكريم – ١٢

  ) .مؤلف أعد للطبع والنشر (  من نوادر المخطوطات في إسطنبول – ١٣

  ) .دات  مجل٣مؤلف أعد للطبع والنشر في (  من نفثات المنابر – ١٤



  ) .في مجلدين (  نظرات في األدب واللغة والنقد مجموعة أعدت للطبع والنشر – ١٥

  ) .في مجلدين ) ( مؤلف للطبع والنشر (  أحاديث تربوية من القرآن الكريم – ١٦

  ) .طبع للنشر إليكترونياً (  نظرات في الحج وتطلعات – ١٧

  ) .نشر بمجلة جذور بنادي جدة األدبي قدم لل(  سوق عكاظ عند القدماء والمحدثين – ١٨

  ) .طبع للنشر (  سوق المربد في العصر األموي – ١٩

  ) .مؤلف طبع للنشر (  آهات وزفرات وعبرات على رجال صدقوا – ٢٠

  ) .مؤلف أعد للنشر والطبع (  رجال كرموا أنفسهم وكُرموا – ٢١

   
  :بحوث ومؤلفات في األدب العربي والنقد : ثانياً 

بحث منشور في مجلة ( شعر الجهاد اإلسالمي في عصري النبوة والخلفاء الراشدين  – ١
  ) .هـ ١٣٩٣كلية الشريعة العدد األول عام 

بحث منشور بمجلة جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام (  حقيقة العذرين وشعرهم – ٢
  ) .العدد األول (هـ ١٣٩٥

بحث منشور بمجلة البحث العلمي ( ي رائد النقد الموضوع:  محمد بن سالم الجمحي – ٣
  ) .العدد الرابع ( هـ ١٤٠١وإحياء التراث اإلسالمي بمكة المكرمة عام 

بحث منشور بمجلة كلية (  قدامة بن جعفر وجهوده النقدية في نظر الباحثين المحدثين – ٤
  )العدد الرابع ( هـ ١٤٠٠الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى عام 

 رابطة العالم اإلسالمي ، –بحث منشور بمجلة رسالة المسجد ( الجهاد برهان اإليمان  – ٥
  ) .هـ ١٤٠١العدد الرابع عام 

 شعبان عام –بحث منشور بمجلة المنهل (  فن المالحم ونصيب العرب والمسلمين منه – ٦
  ) .هـ١٤٠٤

هـ ١٤١٥ألدبي عام ها ابحث منشور بمجلة بيادر نادي أب(  األدب اإلسالمي وقضاياه – ٧
  .ضمن مطبوعات نادي أبها األدبي ) ١٢العدد (



  ) .أعد للطبع والنشر ( مصطلحه وخصائصه وسماته :  األدب اإلسالمي – ٨

بحث نشر في ندوة إسطنبول لرابطة األدب (  تقريب المفاهيم في قضايا األدب اإلسالمي – ٩
  ) .هـ ١٤١٤م اإلسالمي العالمية طبع ضمن كتاب للرابطة بالرياض عا

بحث ضمن محاضرات نادي مكة الثقافي األدبي عام (  نظرات في األدب اإلسالمي – ١٠
  .هـ ، وأعد للنشر ١٤١٩ عام ٨هـ، وقد طبع بمجلة جامعة أم القرى العدد ١٤١٥

  .أعد للنشر ) دراسة نقدية (  أثر اإلسالم ف حياة وشعر األمويين – ١١
 –بحث ضمن محاضرات نادي القصيم األدبي ( وزاته  إشكاليات النقد الحديث وتجا– ١٢

  .هـ ١٤١٧ عام –بريدة 
بحث قدم ونشر بالمؤتمر الثاني لألدباء السعوديين بجامعة (  النقد الحداثي في الميزان – ١٣

  .هـ ١٤١٩أم القرى عام 
بحث منشور في المناسبة المئوية (  دور الجامعات السعودية في تطور حركة األدب – ١٤

  ) .هـ ١٤٢٠يس المملكة في محرم لتأس

 دور الحرمين الشريفين في ثراء الفكر واألدب بحث قدم للجامعة في مناسبة اختيار – ١٥
  .هـ ١٤٢٠الرياض عاصمة للثقافة العربية نشر عام 

  .مؤلف أعد للنشر (  مقارنة نقدية بين الديوان للعقاد والغربال لميخائيل نعيمة – ١٦
  ) .مجموعة مؤلفات أعدت للنشر ( قدية عن تاريخ البالغة والنقد  دراسات أدبية ون– ١٧

أعد (  الشاعر األديب اإلسالمي السفير المكي الحجازي األستاذ حسن عبد اهللا القرشي – ١٨
  ) .للنشر بنادي جدة األدبي 

طبع ضمن مجموعة (  األديب الرائد المكي األستاذ محمد سعيد عبد المقصود خوجه – ١٩
  .وأعد للنشر ) الخوجة 

 النثر اإلسالمي في ميزان النقد عند المحدثين ، بين اإلثبات والشك ، مؤلف أعد للطبع – ٢٠
  ).والنشر

  .أعد للنشر ) دراسة تحليلية نقدية (  رسالة نثرية للجاحظ في تأبين صديق له – ٢١



    .أعد للنشر) دراسة أندلسية ( المعتمد بن عباد :  الشاعر األندلسي الملك – ٢٢
  .أعد للنشر ) دراسة أدبية (  عنترة بن شداد العبسي وفخره – ٢٣
  .أعد للنشر ) دراسة تاريخية (  الهجاء في العصور القديمة – ٢٤
   

  : بحوث من التراث :ثالثاً 
بحث منشور ضمن بحوث (  مسئولية التعليم العالي في إحياء تراث اللغة العربية – ١

هـ، ١٣٩٤ جدة عام –عبد العزيز يين بجامعة الملك المؤتمر األول لألدباء السعود
  ) .المجلد الخامس(

بحث منشور بالمجمع الملكي لبحوث ( واقع وتطلعات :  التراث اإلسالمي المخطوط – ٢
هـ ، ضمن كتاب المؤتمر السنوي ١٤٠٥ عمان عام – األردن –الحضارة اإلسالمية 

  .الرابع 
   
   

  :بحوث عن اللغة العربية : رابعاً 
 ربيع األول عام –بحث منشور بمجلة المنهل (  لغة القرآن الكريم وبعض خصائصها – ١

  ) .العدد الثالث ( هـ ١٤٠١

بحث منشور ضمن بحوث مركز البحوث النفسية (  القرآن الكريم كتاب هداية وإعجاز – ٢
  ) .هـ ، العدد الرابع في ذي الحجة ١٣٩٩والتربوية ، جامعة أم القرى عام 

  .أعد للنشر ) دراسة بالغية ( ديم المسند إليه  تق– ٣
  .أعد للنشر ) دراسة في النحو المقارن ( واستعماالتها في العربية )  منْذ – ٤
بحث منشور ضمن كتاب ندوة (  قواعد تربية إسالمية حقة إلعداد معلمي اللغة العربية – ٥

بية في الوطن العربي خبراء ومسئولين لبحث وسائل تطوير وإعداد معلمي اللغة العر



– جامعة الدول العربية –هـ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ١٣٩٧عام 
  . جامعة الملك سعود–الرياض

كتاب منشور ضمن سلسلة (  خطة التنمية الرابعة والتعليم االبتدائي وجهاً لوجه – ٦
هـ رقم ١٤٠٣كرمة عام  كلية التربية بمكة الم–الدراسات والبحوث التربوية والنفسية 

  ) . جامعة أم القرى – ٧

 وزارة –بحث نشر ضمن بحوث التطوير التربوي (  نحو تعليم ابتدائي أفضل أصيل – ٧
  ) .هـ ، الرياض ١٤٠٤المعارف عام 

بحث منشور (  تأصيل المناهج وإصالح حال التعليم االبتدائي من الواجبات اإلسالمية – ٨
 القاهرة رجب عام –الخامس للتربية اإلسالمية ضمن بحوث المؤتمر العالمي 

  ) .هـ ١٤٠٧

ضمن بحوث (  اللغة العربية والثقافة اإلسالمية وتدريسهما ألبناء المسلمين في العالم – ٩
 رابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ، ذو –الندوة العالمية اإلسالمية الرابعة عشرة 

  ) .هـ ١٤٠٥الحجة عام 

 سريالنكا – ضمن بحوث المؤتمر العالمي للدعوة والدعاة –ة اإلسالمية  مناهج الدعو– ١٠
  .هـ ١٤٠٥ رابطة العالم اإلسالمي والمجلس العالمي للمساجد عام – كولومبو –

  ) .هـ ، وزارة الحج ١٤١٥ صفر عام ٥بحث نشر بمجلة الحج (  الحج قبل اإلسالم – ١١

  ) .هـ ، جدة ١٤١٥نهل عام بحث نشر ضمن مجلة الم(  الحج في اإلسالم – ١٢

شعبان عام " الحج " مجلة التضامن اإلسالمي (  دور الزوج في البيت المسلم – ١٣
  .هـ ١٤٠٩

أسبابه وأبعاده (  قضية الضعف الثقافي لدى عدد من المعلمين في المدرسة االبتدائية – ١٤
المي لحج بحث ضمن محاضرات الموسم الثقافي لرابطة العالم اإلس) وآثاره وحلوله 

  .هـ ١٤٠٧عام 



الدورة السابعة عشرة ( بحث ضمن الندوة اإلسالمية العالمية :  المعلم القدوة الحسنة – ١٥
  ) .هـ ١٤٠٩لرابطة العالم اإلسالمي لحج عام 

بحث ضمن الموسم الثقافي لرابطة العالم (  دور المسجد في نشر لغة القرآن الكريم – ١٦
  ) .هـ ١٣٩٥اإلسالمي بمكة المكرمة عام 

بحث نشر في المؤتمر الثاني العام (  نحو منهج إسالمي ألدب األطفال واليافعين – ١٧
  .هـ ١٤١٠لرابطة األدب اإلسالمي العالمية إسطنبول محرم عام 

هـ مكة ١٤١٦ العدد الثالث عام –بحث نشر بمجلة البلد األمين (  نظرات في الحج – ١٨
  ) . نادي مكة الثقافي األدبي –المكرمة 

ندية األدبية بتبوك  لأل١٣بحث قدم للمؤتمر (  أسلوب حديث في الدراسة – أدب الطفل – ١٩
  .)هـ ١٤١٧عام 

بحث لدورية البلد األمين ( عالمه الشعري بين األصالة والقيم والثوابت :  حسين عرب – ٢٠
  .هـ١٤١٩لكة العربية السعودية عام في عددها الخاص بالمناسبة المئوية لتأسيس المم

بحث ألقي في المناسبة المئوية (  دور الجامعات السعودية في تطوير حركة األدب – ٢١
  . )هـ١٤٢٠ محرم عام ٩لتأسيس المملكة العربية السعودية بجامعة أم القرى 

دي الباحة األدبي صيف عام بحث ألقي بنا(  اللغة العربية والتحديات المعاصرة – ٢٢
  .هـ١٤٢٠

بحث قدم للندوة ( األدب في المملكة العربية السعودية المعاصرة  روافد الثقافة و– ٢٣
م ٢٠٠٠األدبية والثقافية باألردن بمناسبة اختيار عمان عاصمة الثقافة العربية عام 

ضمن األسبوع الثقافي السعودي المنظم من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة 
  .العربية السعودية 

 دارة –بحث مقدم لندوة صحيفة أم القرى ( لية لصحيفة أم القرى  الرؤية المستقب– ٢٤
  .هـ ١٤٢٦الملك عبدالعزيز في مؤتمر مكة المكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية عام 



 مكة المكرمة في ضمير شعرائها المكيين بحث نشر في مؤتمر مكة عاصمة الثقافة – ٢٥
ل ونشر ضمن مجلداته الثالثة عام عبد اهللا باشراحي/  مشاركة في صالون د–اإلسالمية 

  .هـ ١٤٢٦
بحث مقدم لنادي مكة ( المكانة والمسئولية :  مكة المكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية – ٢٦

  ) .هـ ١٤٢٦المكرمة الثقافي في مؤتمر مكة المكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية عام 

ار مكة عاصمة الثقافة بحث قدم لجامعة أم القرى الختي(  شاعران مكيان معاصران – ٢٧
  .هـ ١٤٢٦اإلسالمية عام 

 


