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«وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب»
االسم :عوض بن عبداهلل غرم آل غرم القرني
أستاذ األدب األندلسي
جامعة امللك خالد ،كلية العلوم اإلنسانية ،قسم اللغة العربية وآداهبا
جوال٣٦٦٣٦٠٥٠٥٠ :
dr.awad@live.com
awad@kku.edu.sa

الدرجات العلمية

 أستاذ 7342/8/72هـ أستاذ مشارك ٤١٥٥/٥/٤١ه الدكتوراه بتقدير ممتاز من قسم الدراسات العربية واإلسالمية  -جامعة كومبلوتنسي مبملكة إسبانيا يف٧٣٣٢/٣٦/ ٤٣م
املاجستري بتقدير ممتاز من قسم الدراسات العربية واإلسالمية  -جامعة كومبلوتنسي مبملكة إسبانيا يف٧٣٣١/٣٠/٧١م
املاجستري يف اللغات والرتمجة من جامعة مالقة مبملكة إسبانيا (7008م).البكالوريوس بتقدير ممتاز من جامعة اإلمام حممد بن سعود ٤١٤٠/٧/٧٢هـ.التدرج الوظيفي:

 أستاذ األدب األندلسي واملقارن منذ 7342/8/72هـ -أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية – كلية اآلداب – جامعة الباحة منذ ٤١٥١/٥/٤3هـ

أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية وآداهبا -كلية العلوم اإلنسانية جامعة امللك خالد بتاريخ٤١٥٥/٥/٤١هـ
اعتبارا من
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآداهبا – كلية العلوم اإلنسانية جبامعة امللك خالدً
7378/77/71هـ

 - 1التحديث يف 7342هـ

معيد بقسم اللغة العربية وآداهبا – كلية اللغة العربية والعلوم االجتماعية واإلدارية جبامعة امللك خالداعتبارا من 7377/5/5هـ
ً
المناصب اإلدارية :

عضو جملس جامعة الباحة منذ 7345هـ إىل 7341/77/74هـعضو اللجنة اإلشرافية العليا على الربامج املوازية جبامعة الباحة منذ 7345هـ إىل 7341/77/74هـعضو جملس كلية الدراسات التطبيقية والتعليم املستمر جبامعة الباحة 7341هـعميد الدراسات العليا جبامعة الباحة منذ 7343هـ إىل 7341/77/74هـمستشار صحيفة باحة اجلامعة اجلامعية منذ 7343هـ إىل حمرم 7342هـ-عضو جملس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية منذ 7343هـ إىل 7342/5/70هـ

املشرف العام على اإلدارة العامة لالبتعاث والتدريب اجلامعي 7341-7343هـوكيل عمادة الدراسات العليا 7343هـاملشرف على إدارة العالقات واإلعالم اجلامعي جبامعة امللك خالد من (7340/7/1هـ-7343/4/73هـ) على النحو التايل:
اعتبارا من 7347/2/75هـ حىت ٤١٥١/٥/٤١هـ
املشرف على املركز اإلعالمي جبامعة امللك خالد ًرئيس حترير جملة آفاق اجلامعة (جامعة امللك خالد) من 7340/7/2هـ إىل ٤١٥١/٥/٤١هـاملتحدث الرمسي باسم جامعة امللك خالد من 7340/77/72هـ إىل ٤١٥٤/٤٤/٧٠هـاملشرف على إدارة العالقات واإلعالم اجلامعي (جامعة امللك خالد) من 7340/7/1هـ -7347/2/73هـ
المؤتمرات العلمية واألنشطة األكاديمية واإلدارية:

-حضور فعاليات "املؤمتر األديب الدويل الثاين :من أجل هوية الشعوب

والسالم" Congreso Literario

Internacional Por La Identidad De Los Pueblos Y La Paz - Ii Cliipp Guayaquil 2015

واملنعقد يف مدينة غواياكيل جبمهورية اإلكوادور يف الفرتة من  1إىل  73فرباير 7075م
املشاركة ببحث بعنوان" :مظاهر العنف يف القصيدة األندلسية" يف "املؤمتر الدويل السابع :نظرية النقداألديب واملاركسية الغربية"

Vii Coloquio Internacional “Teoría Crítica Y Marxismo

Occidental” Marxismo Y Violencia

أغسطس 7073م

واملنعقد يف مدينة بوينوس آيريس يف الفرتة من 1-3

 املشاركة ببحث علمي بعنوان "التأثر والتأثري يف األدب األندلسي من وجهة نظر املستعربني اإلسبان"يف املؤمتر الدويل  Congreso Internacional de Literatura Comparadaواملنعقد يف كلية اآلداب
جبامعة كوستاريكا جبمهورية كوستارريكا يف الفرتة من  78-71مارس 7073م
حضور فعاليات املؤمتر الدويل الثالث يف الدراسات األدبية يف مدينة خاالبابرياكروث يف املكسيكوالذي نظمه معهد البحوث والدرسات األدبية واللغوية جبامعة برياكروثانا يف الفرتة من  ٤٥-٤٣شعبان
٤١٥١ه ـ املوافق من  ٤٤-٨يونيو ٧٣٤٥م.
املشاركة ببحث بعنوان" :الروضيات عنصر من عناصر القصيدة األندلسية" يف املؤمتر الدويل األول:أدب الطبيعة ،والذي نظمته مدينة بيواخو يف مجهورية األرجنتني بالتعاون مع مجعية الثقافة ،واملناخ،
ودائرة مدينة بيواخو للكتاب والشعراء يف الفرتة من  ٧٠مجادى األوىل –  ٥مجادى الثانية ٤١٥١هـ.
 املشاركة ببحث بعنوان :صورة التسامح يف الشعر األندلسي .يف املؤمتر الدويل الثامن لألدب" ،ذاكرةأمريكا الالتينية والكارييب" يف مدينة ليما بالبريو يف الفرتة من ٧٣٤٧ /٨/٤٠-٤١م.
حضور املؤمتر الدويل الثاين لألدب يف ليما بالبريو يف الفرتة من ٧٣٤٧/٠/٧٥- ٧٣م. املشاركة ببحث عن التأثر والتأثري يف األدب األندلسي يف املؤمتر الدويل :دور اللغة العربية يف البناءاحلضاري ،املنعقد بالتعاون بني جامعيت غاجة مادا وسونان كاليجاغا اإلسالمية احلكومية واحتاد مدرسي
اللغة العربية بإندونيسيا يف  72-73يوليو 7077م.
املشاركة ببحث عن الشعر األندلسي يف املؤمتر الدويل للغة العربية :اللغة العربية بني االنقراض والتطور-التحديات والتوقعات ،املنعقد جبامعة األزهر اإلسالمية – إندونيسيا يف الفرتة  73-77يوليو 7070م.
حضور مؤمتر ابن خلدون الذي أقامه املركز اإلسالمي مبدريد بالتعاون مع جامعة كومبلوتنسي اإلسبانيةيف نوفمرب 7001م.
حضور مؤمتر (ذكرى ابن خلدون يف غرناطة) بغرناطة يف نوفمرب 7001م.حضور فعاليات املؤمتر الدويل دورة ابن زيدون الذي أقامه كرسي البابطني جبامعة قرطبة 7003م.البحوث العلمية
البحوث املنشورة واملقبولة للنشر:
 .7الشعر والتسامح يف األندلس ،دراسة يف املضمون واهلدف
منشور يف جملة كلية اللغة العربية – جامعة األزهر – القاهرة (العدد )71
أمنوذجا.
 .7الشعر األندلسي يف صفحات اإلنرتنت اإلسبانية ،نونية ابن عريب
ً

منشور يف جملة كلية اآلداب واللغات -جامعة بو بكر بلقايد – تلمسان (العدد
.)72
 .4بنية اخلرجة يف املوشح األندلسي (جملة جامعة امللك خالد)
 .3املعارضة يف املوشح األندلسي (جملة الباحث اجلامعي -جامعة إب).
 .5األدب األندلسي بني التأثر والتأثري ونظرة املستعربني اإلسبان .حبث حمكم ومنشور يف
جملة مؤمتر دور اللغة العربية يف البناء احلضاري ،املنعقد يف رحاب جامعيت (غاجة مادا،
وسونان كاليجاغا اإلسالمية احلكومية بإندونيسيا بالتعاون مع احتاد مدرسي اللغة
العربية)( .احملور اخلامس).
 .1استيعاب النص لالقتباس والتضمني عند ابن عبدربه األندلسي (حبث منشور يف جملة
كلية اللغة العربية -جامعة األزهر -القاهرة ،العدد 7075 ،44م).
أمنوذجا (حبث
 .2احلضور الشعري لألمري الداخل يف الثقافة اإلسبانية ،أبيات النخلة
ً
منشور يف جملة العلوم اإلنسانية جبامعة الباحة العدد  ،3حمرم7342 ،هـ)
 .8ترمجة الشعر األندلسي إىل اللغة اإلسبانية بني احلَْرفية واحلَِرفية (حبث منشور يف جملة
اإلنسان واجملتمع ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة أبو بكر بلقائد ،تلمسان،
العدد 7075 ،77م)
 .1اخلرجة الرومانثية يف املوشح األندلسي من منظور الدراسات االستعرابية اإلسبانية
(مقبول للنشر يف جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة طيبة)
 .70تأثري املوشح العريب األندلسي يف املوشح العربي ،دراسة يف النشأة والبنية (حبث مقبول
للنشر يف جملة آداب عني مشس)
 .77مظاهر التسامح االجتماعي يف غزليات ابن احلداد األندلسي ( ُمع ّد للنشر)
 .77املبالغة يف أشعار ابن مرج الكحل ( ٌّ
معد للنشر)
المؤتمرات والندوات واللجان (غير األكاديمية):
العضوية يف العديد من املؤمترات والندوات واالحتفاالت اليت أقيمت يف جامعة امللك خالد منذ
٤١٧٨/٤٧/٤٠هـ إىل ٤١٥١/٥/١هـ برعاية برعاية خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
أو صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن خالد أمري منطقة عسري أو معايل وزير التعليم العايل ومعايل
نائبه ..أو معايل مدير اجلامعة..

والعضوية كذلك واملشاركة يف الفعاليات واملؤمترات واالحتفال اليت أقامتها جامعة الباحة أو
شاركت فيها أو رعاها صاحب السمو امللكي األمري مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمري منطقة الباحة
منذ 7343/4/73هـ إىل اآلن ،ومنها:
املعرض واملؤمتر الدويل للتعليم العايل يف مجيع نسخه السابقة املنعقد مبدينة الرياض.معرض الكتاب واحلاسب اآليل األول املقام يف جامعة الباحة 7341/7345هـاحتفاالت التخرج جبامعة الباحة (الثالث الدفعات األخرية)اللقاء السنوي لعمداء القبول والتسجيل جبامعة الباحة 7341هـاللقاء ا لتنسيقي لعمداء البحث العلمي يف اجلامعات السعودية ،املنعقد يف رحاب جامعة الباحة٤١٥١هـ.
املؤمتر الطاليب يف نسختيه املاضيتني.احتفاالت ختريج الدفعات من احلادية عشرة إىل الرابعة عشرة من طالب جامعة امللك خالد.مؤمتر جائزة املراعي.مؤمتر حوكمة الشركات.املؤمتر الدويل جلراحة العظام.املؤمتر الوطين للكوادر البشرية.حفل تدشني كرسي امللك خالد للدرسات التارخيية.حفل تدشني التعامالت اإللكرتونية.حفل عمادة التعلم اإللكرتوين.لقاء اجلمعية التارخيية.لقاء اجلمعية اإلحصائية.لقاء اجلمعية الفيزيائية.لقاء عمداء القبول والتسجيل باجلامعات اخلليجية.لقاء عمداء خدمة اجملتمع باجلامعات اخلليجية.لقاء عمداء شؤون الطالب باجلامعات السعودية.لقاء عمداء الدراسات العليا باجلامعات السعودية. لقاء رؤساء األندية األدبية بدول جملس التعاون لدول اخلليج العريب يف أهبا٤١٥٣ -هـ.-جلنة اخلطط واملناهج بقسم اإلعالم واالتصال جبامعة امللك خالد.

المنح والجوائ ــز والمشاركات الثقافية الداخلية والخارجية:
العديد من اجلوائز يف مرحلة التعليم العام ،واجلامعي:

 إلقاء قصائد شعرية يف مناسبات واحتفاالت وطنية وجامعية ،وإحياء أمسيات أدبية داخلاململكة وخارجها.
 متثيل اململكة العربية السعودية يف املؤمتر العاملي للشعراء يف مدينة مرسية بإسبانيا لعام  700٧م)(Congreso Internacional de los poetas - Murcia, España, 2002

 جائزة الشعر الفصيح من جامعة ناصر األممية بطرابلس لعام  7003م . جائزة أهبا للتعليم اجلامعي يف جمال التفوق العلمي لعام  7371 -7378هـ– 7112 /7118م.
 جائزة أهبا للتعليم اجلامعي يف جمال الشعر لعام 7371 -7378هـ  7118 – 7112 /م.-

جائزة أهبا للتعليم اجلامعي يف جمال الشعر لعام 7372 -7371هـ  7112 – 7111 /م.
جائزة أهبا للتعليم اجلامعي يف جمال الشعر لعام 7371 -7375هـ 7111 -7115 /م .
جائزة التفوق العلمي على مستوى اململكة العربية السعودية لعام 7373هـ  7113 /م .
جائزة املقالة على مستوى اململكة العربية السعودية لعام  7373هـ 7113 /م.

 جائزة الشعر على مستوى اململكة العربية السعودية لعام  7373هـ 7113/م. جائزة الشعر على مستوى اململكة العربية السعودية لعام 7374هـ7114 /م .المهارات واللغات:

 اللغة اإلسبانية حتدثًا وكتابة وقراءة وترمجة. اللغة اإلجنليزية (مبتدئ). -احلاسب اآليل (متقدم)

