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  مـــن الرحيـــبسم اهللا الرحم
   ةـــرة الذاتيـــالسي/زينب بيره جكلي . د

  . )من مدينة حلب سورية الجنسية (.زينب محمد صبري بيره جكلي . د :  االسـم  الثالثي

  065540430فاكس   -         0506338439 :هاتفي المتحرك   العنوان 

  dr.zainabsabri@hotmail.com:  البريد اإللكتروني
   م1995 عربي في عصر الدول المتتابعة ال دبدكتوراه في األ - : التدرج الدراسي

  م1977ماجستير في األدب العربي الحديث  -

  ي ــــاط العلمــــــالنش
   المنشورات البحثية

   لشعر العربي خالل العهد العثمانياستدعاء التاريخ في ا -1

   لآللوسينشوة المدام نشوة الشمول و من رحالت العهد العثماني  -2

  زير العثماني عبد اهللا الجته جيالشاعر مصطفى العلواني في مديح الو  الزمن في قصيدة -3

  الصورة الفنية في شعر ابن منجك الشاعر العثماني  -4

  أنواع الوحدة في القصيدة العربية في العهد العثماني - 5

  ،ارنة مع الفنون األدبية األخرىدراسة مق: انيظاهرة فن المفاخرات العربية في العصر العثمحث ب - 6

  مسرحية القضية دراسة فنية   -7

   المسمطات العربية في العهد العثماني -8

   مظاهر الرثاء في العصر العثماني - 9

   المرأة في الحضارتين اإلسالمية والعربية من خالل الشعر العربيبحث   -10

  الوطن في شعر سالم بن علي  -11

   ديح النبوي في العصر العثمانيمال -12

   المرأة في الحضارتين اإلسالمية والتغريبية في الرواية العربيةبحث  -13

   فن المديح في الشعر المملوكيبحث  -14

    القصة في اإلمارات فن القصة القصيرة عند شيخة الناخي رائدةبحث  - 15

   العثماني الصورة الفنية في الشعر العربي خالل العهدبحث  - 16    

   لمرأة في القصة اإلسالمية الحديثةصورة اث بح -17

   المرأة في األدب الجاهلي حجاب ظاهرةبحث  -18

   المرأة في شعر عمر بهاء الدين األميريبحث -19

   حكم اشتراك المرأة في األعمال السياسية والمجاالت العسكريةبحث -20

  المؤلفةالكتب 
  المتتابعة الشعر العربي في عصر الدول --1

   النثر العربي في عصر الدول المتتابعة --2

  4شعر الثورات الداخلية في العهد العثماني -3
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    دراسة موضوعية وفنية النحاس عبد اهللا فتح اهللا بن -4

  الحركة الشعرية في حلب في القرن الحادي عشر الهجري -5

  محمد سعيد العريان حياته وفن المقالة والسيرة عنده -6

  ن القصة عند محمد سعيد العريانف -7

  أدب األطفال عند محمد سعيد العريان -8

  أدب األطفال في العصر الحديث -9

   الفن المسرحي والروائي عند صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي -10

   المرأة بين الرصافي واألميري -11

   يظاهرة حجاب المرأة في األدب الجاهل -12          

   ذ المرحلة االبتدائية واإلعداديةالنحو القصصي لتالمي -13     
  األسس الحضارية في العصر الراشدي -14         

   الشعر اإلسالمي المعاصر - 15         

   دراسة أدبية في القرآن الكريم الموضوعية والفنية جماليات األساليب -16        

  الندوات والمؤتمرات
 إلسالمي بعنوان األدب ا -1

  . لشعرية في مسرحيات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسميا -2
 ندوة المشروع الحضاري اإلسالمي إلى أين ؟  -3

 رقة اندوة تدريس الشعر في الجامعات نموذج جامعة الش -4

  لغة القرآن الكريم ، الواقع وسبل النهوض بها -5

  قوضع المرأة المسلمة في المجتمعات المعاصرة حقائمؤتمر  -6
 .األدب اإلسالمي والمذاهب النقدية الغربيةندوة  -7

  األسس والمنطلقات: الدعوة النسائية "  -8

  مؤتمر اللغة العربية في عالم متغير -9

  "  اللغة العربية والتحدي" ندوة -10

   اللغة العربية واإلعالمندوة  -11

  صـورة المرأة في القصـة اإلسالمية الحديثةبحث مؤتمر   -12

    المنشورة اإلبداعات 
  : أربع مجموعات قصصية هي :  1-4

  1995ط دار ابن حزم بيروت لبنان   عندما يتوب ملك-1

  م 2000والطبعة الثانية منها في دار أم القرى في المنصورة  ،م 1995ط دار ابن حزم  علمتني زوجتي   -2

  م1998ط ابن حزم  قدر أم حذر --3

  م1998في دار ابن حزم  شريد عفيف -4
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وهـي مطبوعـة فـي  داهية أجنادين ، جند اهللا ، خليفة ومجاهد ، قد أحييت األمة ،قصص قصيرة متفرقة هي -5

  . م1999اإلمارات  -هيئة األعمال الفنية في عجمان 

  . 1995دار ابن حزم :  ذات السواريمسرحية -6

نـــوفمبر  7س 50ي عفـــ الغـــرس الطيـــبقصـــة نشـــر لـــي فـــي مجلـــة المنبـــر الجـــامعي التابعـــة لجامعـــة الشـــارقة  -7

 . م2007في  7س 48في ع صحوةقصة ، و  م2007

م 2006هـــ 1427مــن  52األدب اإلســالمي التابعــة لرابطــة األدب اإلســالمي العالميــة فــي ع نشــر لــي فــي مجلــة و  -

 . قصر في الجنةقصة 

  

  :وهناك إبداعات لم تنشر وهي
  . حلقة ةي عشر تنفي اث) أطفال  أدب( عجائب وغرائب في طريق اكتشاف المسلمين ألمريكا  مسرحية  1
  . فتح سمرقندقصة  -2

  .َعبرة وِعبرة مسرحية  -3
  . رواية لألطفالذئاب بشرية  -4
  األزمة المالية. فراس المظلوم .بعنوان سبع بسبع ، باقون مابقي الزعتر والزيتون : قصص قصيرة  -5

   المحاضرات التخصصية
  .رمضان في الشعر العربي -1
  .وية والجمالية في شعر األطفالالقيم الترب -2

   .النزعة اإلنسانية عند محمد سعيد العريان -3
   المعاجممختلف ستخدام نظرية وتطبيقية الدورة محاضرات في  -4

  .المسرح في العصر العثماني -5

  . السيرة الشعبية بين التاريخ والفن الملحمي والروائي -6

  .تابعةالقصة الرمزية في نثر الدول المت -8      

  .أصل الموشحات بين الشرق والغرب -9

  ." تفعيل المسرح المدرسي" – 10     

   القصة في اإلمارات بين الواقعية والحداثة -11     

  .العالقة بين اإلبداع األدبي والدين -12     

  .  بدء ونهاية عصر الدول المتتابعة  -13     

      .ثمانيالشعر العربي في العهد الع اموسيق - 15     

   المحاضرات غير التخصصية 
 محاضرة المرأة المسلمة  -1

  القرآن الكريم فصاحة وبيان -2

  . "  العالقة بين الرجل والمرأة في العمل"محاضرة بعنوان  -3

  ". االحتشام أو زوال األمم"محاضرة  -4      

   ثقافة المرأة المسلمةمحاضرة -5
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  : في المنبر الجامعي  نشر ليالمقاالت 
  . النثر الفني العربي في عصر الدول المتتابعة مقال -1

 موقف الدولة العثمانية من المسرح العربي -2

 العالقة بين اإلبداع األدبي والدين -3

 لغتي الحبيبة ماذا دهاك -4

 الحداثة واللغة العربية -5

 " رجاء ودعوة"  -6

 الزوجة في األدب العربي الحديث -7

 األدب ودوره في الحياة -8

 القديمبي صورة المرأة في األدب العر  -9

 صفات المرأة المسلمة -10

 عملك أم فلذة كبدك -11

 حبيبي يا رسول اهللا -12

 اكتشاف المسلمين ألمريكا -13

 أخالق العلماء -14

 تراث مجهول وحضارة منسية -15

  .أثر العولمة على اللغة العربية -16

   شعراء نقاد في عصر الدول المتتابعة-1 : وفي مجلة العربية في الشارقة 

   من مقاييس النقد الصدق العاطفي -2                                

   الشعر الهادف -1 :مجلة االتصال الشارقة  وفي 

   اإلعالم مسؤولية -2                                  

  . بهمصطلح األدب اإلسالمي وااللتزام  :في موقع أدباء الشام و 

   اإلسالميقدسية الزمان والمكان في الشعر  وفي مجلة األدب اإلسالمي 

كيم مسابقة جائزة العويس للدراسات وتح. على رسائل في الدراسات العليا  ألبحاث وٕاشرافوهناك تحكيم 
ومشاركات تلفازية المحور الثقافي   –المسابقة العامة  م 2001لعام  عشرةبتكار العلمي في دورتها الثانيةواال
  .ذاعية في الشارقة وإ 
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