
 .وليد إبراهيم قصاب :االسم

 . م١٩٤٩ دمشق -سوريا :تاريخ امليالد

 
 :الشهادات العلمية وأبرز األعمال

 .دكتوراه يف اآلداب من جامعة القاهرة •

 .يف الواليات املتحدة األمريكية (Wane State) دبلوم صحافة من جامعة •

 .أستاذ جامعي من أكثر من ربع قرن •

حلب، و امللك سعود، واإلمارات، وكلية الدراسات اإلسالمية (ت عربية درس يف عدة جامعا •
 .بديب، وجامعة عجمان

 .يعمل حاليا أستاذاً للدراسات العليا يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض •

 .عمل سنوات يف الصحافة مستشاراً ثقافيا ألكثر من جملّة •

 .دب اإلسالميهو اآلن مدير حترير جملّة األ •

 .عضو اتحاد الكتاب العرب •

 .عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية •

 .له أكثر من مخسة وثالثني كتاباً يف األدب واللغة والنقد والتراث واإلبداع الشعري والقصصي •

 .اشترك يف تأليف كتب اللغة العربية املقررة يف مناهج دولة اإلمارات العربية املتحدة •

ملناهج التربية يف دولة ) م٢٠٠٣-٢٠٠٢(اجلديدة " اللغة العربية   وثيقة"شترك يف إعداد ا •
 .اإلمارات

 
 :الكتب واملؤلّفات املنشورة

 :التحقيق: أوالً

دار ) ط أوىل(م ١٩٧٥: القسم األول من كتاب األوائل للعسكري، وزارة الثقافة، دمشق -1
 .(ط ثانية (١٩٨٢: العلوم، الرياض

دار العلوم، ) ط أوىل(م١٩٧٦الثاين من األوائل للعسكري، وزارة الثقافة، دمشق، القسم  -2
 .(ط ثانية (١٩٨١: الرياض

 .م١٩٨٣: كتاب األفضليات، البن الصرييف، جممع اللغة العربية، دمشق -3

دار ) ط أوىل(م ١٩٨٢دار العلوم، الرياض، ) مجع وحتقيق ودراسة(ديوان عبد اهللا بن رواحة  -4
 .(ط ثانية(م ١٩٨٨: اء، عمانالضي



 .م١٩٩٢: ابن أيب الدنيا، دار الثقافة، الدوحة: األشراف -5

 .م١٩٩١: مؤسسة الفنون، عجمان) مجع وحتقيق ودراسة(ديوان حممود الوراق  -6

 
 :مؤلّفات أدبية ونقدية: ثانياً

املكتبة احلديثة، ) ىلط أو(م ١٩٨٠قضية عمود الشعر يف النقد العريب، دار العلوم، الرياض،  -1
 .(ط ثانية (١٩٩٢: دار الثقافة، قطر) ط ثانية(م ١٩٨٥: العني

 .م١٩٧٨: القاهرة) شاعر اخلوارج(الطّرماح بن حكيم  -2

 .م١٩٨٣: دراسات يف النقد األديب، دار العلوم، الرياض -3

 .م١٩٨٥: التراث البالغي والنقدي للمعتزلة، دار الثقافة، الدوحة -4

 .م١٩٨٦: دار الفالح، الكويت) باالشتراك(لغة واألدب والنقد يف ال -5

 .م١٩٩٧: دار القلم، ديب: احلداثة يف الشعر العريب املعاصر -6

 .م١٩٨٧: نصوص النظرية النقدية عند العرب، املكتبة احلديثة، العني -7

:  دار املنار، ديب)ط أوىل(م ١٩٨٨: النظرة النبوية يف نقد الشعر، املكتبة احلديثة، العني -8
 .(ط ثانية(م ١٩٩٢

 .م١٩٩٢: شخصيات إسالمية يف األدب والنقد، دار الثقافة، الدوحة -9

دار الثقافة ) ط أوىل(م ١٩٩٨: ، جامعة اإلمارات)ندوة أدب اخلليج(قطري بن الفُجاءة  -10
 .(ط ثانية(م ١٩٩٣: قطر

 .م١٩٩٨: دار القلم، ديب: يف األدب اإلسالمي -11

 .م١٩٩٨: دار القلم، ديب) البيان والبديع(البالغة العربية  -12

 .م١٩٩٩: دار القلم، ديب) علم املعاين(البالغة العربية  -13

14- م٢٠٠٠: يف اإلعجاز البالغي للقرآن الكرمي، دار القلم، ديب. 

 .م٢٠٠٣: دار البشائر، دمشق) يف النقد األديب(من صيد اخلاطر  -15

 .م٢٠٠٥: دار الفكر، دمشق) أصوله ومرجعيته( األديب اخلطاب احلداثي -16

 .م٢٠٠٥: نصوص يف االجتاه اإلسالمي، دار الفكر، دمشق: النقد العريب القدمي -17

 .م٢٠٠٥: رؤية فكرية وفنية، مؤسسة الرسالة، بريوت: املذاهب األدبية الغربية -18

 .م٢٠٠٥: دار البشائر، دمشق: مقاالت يف األدب والنقد -19

 
 :مؤلّفات إبداعية: ثالثاً



 .م١٩٧٣: هدية العيد، جمموعة قصصية، وزارة الثقافة، دمشق -1

 .م١٩٧٧يوميات من رحلة حبار، ديوان شعر، القاهرة  -2

 .م١٩٧٨: اخليط الضائع، جمموعة قصصية، القاهرة -3

: كتبة احلديثةامل) ط أوىل(م١٩٨٥: ذكريات وأصداء، ديوان شعر، نادي الرياض األديب -4
 .(ط ثانية(م ١٩٨٦

: املكتبة احلديثة، العني) ط أوىل(م١٩٨٥: ديون شعر، دار البشري، عمان: صور من بالدي -5
 .(ط ثانية. (م١٩٨٧

 .م١٩٧٩: عامل وضحايا، ديوان شعر، القاهرة -6

 .م١٩٩٠: فارس األحالم القدمية، ديوان شعر، دار الثقافة، الدوحة -7

 م١٩٩٦: لقهر، ديوان شعر، دار القلم ديبأشعار من زمن ا -8

 .م٢٠٠٠: من شجون الغرباء، ديوان شعر، مؤسسة الرسالة، بريوت -9

 .م٢٠٠٢: البوح، جمموعة قصصية، دار الفكر، دمشق -10

 .م٢٠٠٥: مؤسسة الرسالة، بريوت) ديوان شعر(انكسارات  -11

 م٢٠٠: مؤسسة الرسالة، بريوت) قصص(يوم من الالمباالة  -12
 


