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professor Dr. Mohammad Abdulrahman younes  
Born in Syria  

 

Webpage address:  

 

Email address:   younesmoon@gmail.com 

 

 

Education: 

2019 Degree of  honorary doctorate. Europe Arab Academy, 

Sweden, Stockholm, 2019. 

2000 Doctoral degree (P.H.D) in Arabic language literature, 

Lebanon University, Beirut Lebanon. 

1994 Master Degree in Arabic literature, critique and Modern 

literature at Lebanon University, Beirut Lebanon. 

1985 Master diploma in contemporary modern literature at 

Mohammad Alkhamess University in Rabat Morocco. 

1984 Bachelors Degree in Arabic language and literature 

Algeria University. 

 

Literary awards:  

 

2009Best Author Award from international journalism. 

2006 Naji Neman Award  

2006 Arab wata Award 

2005 Jazan club award for short stories Saudi Arabia. 

2004 Nejm Ukaz for short storey. 

2004 Nejla Muharam Award for short story Cairo Egypt. 

1994 Altaef club Award for short story, Saudi Arabia 

1993 Abha club Award, for short story Saudi Arabia 

1993 Ibn Khaldoun & Dr: Suaad AlSabah for Arabic Novel 

Cairo, Egypt 

1993 Albatani Award for short storey, Syria 

1991 Alshahed Magazine Award Nicosia Cyprus. 
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1991 Ibn Khaldoun and Dr: Suaad Alsabah Award for short 

storey Cairo Egypt. 

 

Teaching Experience: 

Statement of teaching: 

 

 

1- teacher of Arabic language 

From September 1, 1975 to July 15, 1979, the Ministry of 

Education, Syria 

2 - Arabic language teacher and literature, from 1 October 1979 

to July 15, 1984, the Ministry of Education, Algiers, Algeria 

3 - 1989  - 1992 worked as a lecturer  at the University 

of Sanaa Yemen - College Language Center 

 

4- 2001-2001 Assistant Professor for Arabic language and 

literature Beijing University China. 

5- Assistant Professor for Arabic language . University of Ahl al 

- Bayt . Damascus, Syria. from 1/9/2002 until 1/7/2003  

6- 2004-2011 Assistant professor of Arabic language and 

literature, University of Albaha, Saudi Arabia. 

7 -Associate professor - Director of  Department of Arabic Language 

Faculty of Arabic Language at the University of Ibn Rushd 

Netherlands. E-learning from 2008 to now- Education through the 

Internet 

8 –Associate professor from 1 September 2011 until 1/10/2012 

in  Islamic University, Ms. Rokaiay, Aleppo, Syria. Arabic 

department .  -  

9 -- Associate professor from 7/10/2012 until 31/7/2014  in 

department of Arabic language and culture, national Chengchi 

university . Taiwan – china . 

10 - Full Professor from 15 April 2013 until now in  Department 

of Arabic Language Faculty of Arabic Language at the 

University of Ibn Rushd Netherlands. E-learning Education 

through the Internet  

11- Dean of the Faculty of Science of Arabic Language and 

Literature. University of Ibn Rushd Netherlands. E-learning 
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Education through the Internet. From 26/6/2014. Resolution No 

2014315ADM  until now.  .  

-- full professor . Vice President, Ibn Rushd University of 

Science, Amsterdam, Netherlands, e-Learning. from : 30/8/2016 

until 1/9/2017 .  

- full professor from 1/9/2016 until 15/7/2017 . University of 

Sham Countries - Arabic department - Aleppo, Syria 

- full professor from 1/9/2017 until now 21/5/2018 . Head of 

Arabic Language Department - Austrian Arab University, 

Vienna, Austria, e-Learning 

-- Visiting Professor from 25/2/2018 until 20/5/2018 - Dijlah 

University College- Baghdad - Iraq 

--- Head of the Department of Arabic Language Austrian-Arab 

University in Vienna. from 9/9/2018 until now.  Blended 

Learning. 

 

Recent Books Publications: 

 

 

1- Last flight of the gull migrants (short stories), Souad Al-

Sabah House, Cairo, 1991. 

Second edition, Dar Family Library, Cairo, 1966. 

2- Property, gulls and Oran (short stories), Dar Manara, Syria, 

1993 

3- allow dance to the tune of Ziryab (short stories), House of the 

window, Beirut 1994. 

4 - lotus (short stories), House of literary treasures, Beirut 1995. 

5_ impact of a thousand and one night in the theater of modern 

Arabic and contemporary (Critical Studies), Dar literary 

treasures, Beirut 1995. (Jointly). D with. Munther al-Ani, a 

companion 

6-Walladah bent Mustakfi in Fas (Novel), House of literary 

treasures, Beirut 1997 

7 - Gender and power in the Thousand and One Nights, 

proliferation Literary Foundation, London, 1998. 
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8 -Beijing voyage Dar Alsewaidi for publication, Abu Dhabi 

United Arab Emirates/Arab Foundation for Studies and 

Publishing, Beirut , first edition 2004 

9 - AlIstebdad Alsaltawee WA alfasad aljensee fii Alf Laylah 

WA layalah, Cairo Egypt, Addar alarabeia for Knowledge 

Publication. First edition 2007  

10 - The City In One thousand and one Night – its cultural and 

social and political appearances , Ministry of Education , 

Damascus ,Syria  first edition . 2008  

  

11-  2010,Women of the palace in the tales of Thousand and 

One Nights of thought and behavior, journal house approaches, 

the first edition, Morocco. 

 

 

12- Approaches in the legendary poetry and thought, Patio 

Literary Club, Saudi Arabia /  

 

proliferation Foundation, Beirut, First Edition 2011 

13  - Myth, sources and some negative aspects in employing 

them, Dar Alolmaah for printing and publishing, Algeria, First 

Edition 2014. 

14 -- From Latakia to Beijing, China in light of the policy of 

reform and opening-up, Dar Alolmaah for printing and 

publishing, Algeria, First Edition 2014 

15 -  the memories and the sadness on the banks of Aden, short 

stories, magazine Publications Academic approaches to the 

Court, the Fez, Morocco, the first edition of 2015. 

16 -- the legendary text space in the space of the contemporary 

Arab poetic discourse __ Sindbad / model, Noor Publishing 

Foundation, Germany. First Arabic Edition may, May 2017. 

17 -- The Legend of shahrayar and SHAHRAZAD in 

Contemporary Arab poetic discourse, i.e., books for publishing 

and distribution, London, First Arabic Edition 2017. 

18 - The encyclopedia of Arab and Islamic Gender Old & New 

The 

First Book of 
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research and studies of broad money 

a group of researchers, 

 

preparation and supervision: a. Dr. Mohammad Abdul Rahman 

Younes, , i.e., books for publishing and distribution, London, 

First Arabic Edition 2018. 

 

He  has the following new books under copyright 

1 Muhammad Althbyta leading modernist movement in poetry 

Saudi Arabia 

And other critical studies in contemporary Arab poetic discourse 

 

2 new collection of short stories published by Dar Inanna soon 

in Tunis 

 

Over 230  publications (Essays and short stories) published in 

news articles and magazines and on the web. 

Member and contributor for over 30 literary groups. 

 

 

 للدكتور محمد عبد الرحمن يونس  . لألستاذ سيرة ذاتية

Professor: Mohammad Abdul Rahman Younes 

 محمد عبد الرحمن يونس، ، سوري الجنسيّة، درس وتخّرج في الجامعات اآلتيّة:

ـ الجامعة الجزائريّة وحصل فيها على شهادة الليسانس في اللغة العربيّة وآدابهاـ 

 م.1984.عام شعبة األدب والنقد

ـ جامعة محمد الخامس بالرباط/ المغرب، و حصل فيها على شهادة دبلوم الدراسات 

 م1985العليا المعّمقة. اختصاص األدب والنقد الحديث.عام 

ـ الجامعة اللبنانية ـ الفرع األول في بيروت وحصل فيها على شهادة الماجستير في 

 م1994دب الحديث.في عام اللغة العربية وآدابها . اختصاص النقد واأل

ـ الجامعة اللبنانية ـ الفرع األول في بيروت وحصل فيها على شهادة دكتواره  الدولة 

 م2000في عام . اختصاص اللغة العربية وآدابها. األدب والنقد 

ـــــ شهادة الدكتوراه الفخرية، األكاديمية العربية األوروبية، السويد ، ستكهولم،عام 

 م.  2019

، ودّرس مادتي النصوص مدرساً في كلية مركز اللغات بجامعة صنعاء باليمن ـ عمل

ثّم  والدراسات األدبية والنقدية في العصر اإلسالمي واألموي والعباسي والحديث،

مسؤول تحرير قسم النقد والدراسات األدبيّة بمجلة النافذة. ثّم مدير تحرير مجلة 

 النافذة األدبيّة. 
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في تدريس  في جامعة الدراسات األجنبيّة ببكين / الصين . دا أستاذا مساع ـ  عمل

مادتي: تاريخ األدب العربي والنصوص والدراسات األدبية والنقدية لطالب شعبة 

  الماجستير، ومادة : المحادثة الشفوية لطالب السنوات الثانية والثالثة والرابعة.

نت تصدر في الرياض عن دار ـ مندوب الموسوعة العربية للسرقات األدبيّة التي كا

 ) سابقا (المجد.

ـ عضو في مجلس خبراء الجمعية الدولية للباحثين والمترجمين العرب، لجنة 

 الدراسات والبحوث.)سابقا(

 ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

 ـ عضو اتحاد الصحافيين العرب

 ـ عضو اتحاد منظمة كتاب بال حدود 

 ـ عضو اتحاد كتاب االنترنت العرب.

 ضو نادي الباحة األدبي.ـ ع

 ـ عضو نادي القصة بتونس ـ نادي أبي القاسم الشابي بالوردية، 

 ـ عضو في رابطة أدباء الشام، لندن.

 ـ عضو االتحاد العربي لإلعالم اإللكتروني، القاهرة. 

 ـ عضو المعهد العربي للبحوث والدراسات االستراتيجية ـ عّمان/ األدرن.

  ـ عضو رابطة أدباء مصر.

 ـ عضو االتحاد العربي للجامعات العربية / مصر.

 ـ عضو فخري في دار ناجي نعمان للنشر والتوزيع/ بيروت. 

ـ عضو محكم في بعض الجوائز العربية التي تعنى بالبحث العلمي والدراسات 

 الفكرية.

ـ عضو مجلس إدارة المجلس العالمي للصحافة . ورئيس شعبة األدباء والكتاب 

 ابقا()سبالمجلس.

 ـ مدير العالقات العامة بجامعة ابن رشد بهولندا. 

 و عمل سابقا في : 

م، كلية مركز اللغات بجامعة 1992إلى عام  1990ـ جامعة صنعاء باليمن من عام 

 صنعاء، تدريس مقرر اللغات العربية ، األدب والنصوص األدبية، والنحو العربي.

م، تدريس مقررات اللغة 2000ين ، عام ـ جامعة الدراسات األجنبية في بكين / الص

 العربية للسنوات الثالثة والرابعة وشعبة الماجستير.

 

 ـ أكاديمية الدراسات الجامعية  العالمية . ) التعليم اإللكتروني(. أستاذ مشرف.

 م، 17/7/2011م حتى  2004ـ جامعة الباحة بالمملكة العربية السعودية   منذ عام 

لية اللغة العربية،  هولندا ) التعليم اإللكتروني(.أستاذ مشارك ـ جامعة ابن رشد ، ك

 م. ورئيس قسم اللغة العربية بالجامعة:2009منذ عام 

 حتى  1/8/2012جامعة جين جي الوطنية ، تايوان، أستاذ مشارك، من 

 ، كلية اللغات والدراسات األجنبية، قسم اللغة العربية. 31/7/2014

 حتى اآلن.  2014، نيسان، أبريل عام 14ا،أستاذ من تاريخ ـ جامعة ابن رشد بهولند
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ـ عميد كلية علوم اللغة العربية وآدابها، في جامعة ابن رشد بهولندا،التعليم 

 .2014315ADMم، بقرار رقم  26/6/2014اإللكتروني اعتبارا من 

ن ــــ أستاذ، نائب رئيس جامعة ابن رشد للشؤون العلمية ، هولندا، أمستردام، م

 م حتى اآلن، التعليم اإللكتروني المفتوح .30/8/2016

م 1/9/2016ــــــــ أستاذ، جامعة بالد الشام، حلب، سوريا، قسم اللغة العربية ، من 

 م.15/7/2017حتى 

م، حتى 25/2/2018ـــــ أستاذ زائر، جامعة دجلة، بغداد العراق، من 

 م.20/5/2018

 ،للعلوم والتكنولوجياالجامعة النمساوية  ـــ أستاذ، رئيس قسم اللغة العربية،

Blended Learning.  م، حتى اآلن .9/9/2018فينا، من 

 

 

 عضوية المجالت العلمية األكاديمية 

 ـــــ مدير تحرير مجلة النافذة األدبية ، بيروت ) سابقا(.1

ـ عضو هيئة تحرير مجلة الدراسات والبحوث التربوية التي تصدرها جامعة ـــــ 2 

 الباحة / السعودية.)سابقا(.

ـــ مدير تحرير مجلة جامعة ابن رشد األكاديمية المحكمة، هولندا،أمستردام. ) 3

 اآلن(.

ـــ عضو الهيئة االستشارية لمجلة االستهالل األكاديمية المحّكمة، فاس، المغرب.  4 

 ) اآلن(.

ة، فاس، المغرب. ) ــــ عضو الهيئة االستشارية لمجلة مقاربات األكاديمية المحكمّ  5

 اآلن(.

ـــــ عضو الهيئة االستشارية لمجلة كلية اآلداب ، األكاديمية المحكمة، جامعة سيدي 6

 محمد بن عبد هللا، فاس، المغرب . ) اآلن(.

ــ نائب رئيس تحرير مجلة الجامعة النمساوية العربية، األكاديمية المحكمة، النمسا، 7

 ) اآلن(.فينا 

ة االستشارية العلمية الدولية لمجلة األطروحة األكاديمية المحكمة، ـــ عضو الهيئ 8

 ) اآلن(. بغداد، العراق .

ـــــ عضو الهيئة االستشارية الدولية، لمجلة الميادين للدراسات في العلوم اإلنسانية  9

 ) اآلن(.األكاديمية المحكمة، الجزائر. 

) كان التاريخية األكاديمية ــــ عضو الهيئة االستشارية، ومحّكم في دورية 10

 ) اآلن(.المحكمة(  ، القاهرة ، مصر. 

ـــ عضو محّكم للكتب األدبية ) القصة والرواية والشعر( التي يصدرها نادي  11

 الباحة األدبي، الباحة، المملكة العربية السعودية.

، ـــ عضو محكم في المشروع الدولي، رسالة الباحث في مختبر اللغة والتواصل 12

 جامعة أحمد زبانة، غليزان، الجزائر .
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ــــ عضو هيئة تحرير مجلة دجلة الجامعة) العلمية المحكمة(، جامعة دجلة،  13

 ) اآلن(.بغداد، العراق. 

 )سابقا(.عضو هيئة تحرير مجلة حيفا لنا / لندن.  ـــــ 14

دي األدبي عضو هيئة تحرير مجلة بروق األدبية ومحّكم لما ينشر فيها / الناـــ ـ15

 )سابقا(في السعودية .  في الباحة

 عضو هيئة تحرير في مجلة عالم الغد األكاديمية المحكمة، النمسا. )سابقا( ــــ  16

المجلة الدولية للمترجمين والباحثين العرب  مجلة واتا، عضو هيئة تحرير في ــ 17 

 )سابقا(مة، بلجيكا.المحكّ 

، سان المحكمة البحوث األكاديمية األمريكيةعضو اللجنة العلمية لمجلة ـــــ  18

 فرانسيسكو،

 Journal of American Academic Research. 
 ومحكم في القسم العربي من المجلة 

ـــــ عضو الهيئة االستشارية العلمية لمجلة جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية،  19

 الجزائر.

 

 

 

 ـــــ 

ة في كليات: التربية واآلداب والمعلمين ودّرس المواد المقررات الدراسية التالي

بجامعة الباحة : األدب في العصر العباسي ـ األدب في صدر اإلسالم وبني أمية ـ 

األدب العربي ـ األدب العربي الحديث ـ النقد األدبي القديم ـ النقد األدبي الحديث ـ 

سالمي ـ منهج األدب العربي ـ األدب العربي الحديث ـ األدب األندلسي ـ األدب اإل

البحث العلمي ـ أدب األطفال ـ األدب السعودي ـ البالغة ) المعاني( ـ التحرير 

 العربي ـ المهارات اللغوية . فن الكتابة ـ فن القراءة . مهارة كتابة البحث والمقال

 

 أسماء المجالت والصحف  التي نشر بها الدكتور يونس أبحاثه ودراساته 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

مقاال وبحثا  ثالثون  ( مائتان و230كتب في القّصة والرواية والنقد األدبّي، وله )

 اآلتية : ،وأعمال إبداعية، ودراسات نقدية  منشورة في الصحف والمجالت  أكاديميا 

. الحكمةـ الفكر العربّي ـ الطريق ـ دراسات عربيّة ـ اآلداب ـ كتابات معاصرة ، 

وهي تصدر الوفاق نيوز / الخيّام ، الكشكول، البالغ، ليلى، مجلة نقطة فوق الهاء، 

 . لبنان  في

/  ــ تونس الفتاة ـ قصص ـ الحياة الثقافيّة ـ مجلة إنانا، مجلة أوتار ـ مجلة المسار

 وهي تصدر في تونس. 

 ـ الثقافة العربيّة ـ / ليبيا.
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ـ جريدة شاب  ـ تواصل ـ القاهرة ـ جهات ـ سطور ـ إبداع ـ الكتب وجهات نظر

مصر،  جريدة مصر الحرة ـ مجلة إبداع الشرق ـ  مجلة مصرية  مجلة العرب ـ 

 ة / القاهرة. مجلة كان التاريخية األكاديمية المحكمة ، مجلة ديوان العرب، مجلة المجل

سبتمبر ـ الكلمة ـ الحكمة يمانية ـ الجيش اليمني ـ الثقافة  26ـ اليمن الجديد ـ معين ـ 

الجديدة ـ الكلمة ـ الوطن ـ المعرفة ـ ملحق الثورة الثقافي ـ الجمهورية ـ غيمان ـ مجلة 

 مركز الدراسات والبحوث اليمنية / صنعاء وعدن وتعّز . 

 الكويت / الكويت .  مجلة  ّكمة  للعلوم اإلنسانيّة  ــ المجلة العربيّة المح

ـــ  ـ الجديد في عالم الكتب والمكتبات ـ النشرة ـ صحيفة الدستور ـ صحيفة العالمية

  ــ األردن  / عّمان ، مجلة بصرياتا الثقافية مجلة تايكي 

اب األجنبيّة ـ ـ الحياة المسرحيّة ـ الموقف األدبي ـ األسبوع األدبّي ـ المعرفة ـ اآلد

الثقافة الجديدة ـ تشرين ـ  الوحدة ـ النافذة ، ثرى ـ أوغاريت ـ العاديات  ـ مجلة أبابيل 

 / سورية. ، مجلة نقد و تنويرـ مجلة فكر ـ مجلة ألف، مجلة الشهباء الثقافية

ـ الفيصل ـ المنهل ـ العقيق ـ بيادر ـ الجزيرة ـ  عالمات في النقد ـ الموسوعة العربيّة 

ـ الوطن ـ  ـ الجزيرة ـ دارين لكشف السرقات األدبيّة ـ اآلطام ـ المجلة العربية ـ رؤى

/ الرياض ـ جّدة ـ   ، مجلة القافلة صحيفة عكاظ ـ قناديل ـ مجلة بروق ـ مجلة اليمامة

المملكة العربية  / ، الظهران ـ الباحة  ـ الشرقية مدينة المنورة ـ حائلأبها ـ ال

 السعودية 

 ـ الشاهد/ قبرص، نيقوسيا. 

ـ الثقافية  ـ الناقد ـ العالم ـ التضامن ـ المسلّة ـ القصب ـ النور ـ الزمان ـ الزمان الجديد

 / لندن. إيست أون الين  ، ميدلـ حيفا لنا ـ العرب الدولية  ـ الحقائق الثقافية  ـ  آرام

 ـ الموسم ـ االتجاه اآلخر / هولندة . 

 ـ كلمات / استرالية . 

 / الشارقة.  ـ البيان ـ الرافد ـ الخليج الثقافي ـ الشروق

 الصين –ـ بيت العرب/ بكين 

ـ مجلة العلوم اإلنسانية األكاديمية المحّكمة ـ البحرين الثقافية ـ صحيفة الوقت ـ مجلة 

 ثقافية  / المنامة كانو ال

 ـ مجلة عالم الغد/ فينّا، النمسا.

 ـ مجلة الجمعية الدولية للمترجمين والباحثين العرب ـ مجلة الجسرة/ قطر

 / فلسطين. 48ــــ عرب  ــ بيادر ـ دنيا الوطن ـ الصباح 

 ـ مجلة جسور، المجلة الدولية لعلوم الترجمة واللغات. المغرب

ــ الناقد العراقي  المثقف ـ  جريدة البصائر ـ مجلة نور الدجىـ جريدة العدالة ـ جريدة 

 / العراق.، جريدة المدى ـــ صوت العراق 

 ـ جريدة الشام، مجلة أفنان/ باريس.

  / أمريكا جريدة جورنالجي، تحت المجهر، صحيفة آخر خبر ـ مجلة  العربي الحر،

 ـ مجلة المسار ، سلطنة عمان.

 مجلة الجسرة، قطر.

 ة ميزوبوتاميا/ سويسرا.ـ مجل
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 كندا . مجلة أصوات الشمال/ ـ صحيفة أخبار العرب ،

 ـ صحيفة اتجاهات حرة ، بلجيكا.

 ـ مجلة العرب / طوكيو 

 ـ مجلة جامعة الهاي للصحافة األكاديمية المحكمة.

ـ مجلة كّل الناس ـ مجلة فوانيس ـ مجلة مقاربات األكاديمية المحكمة ـ مجلة 

/  لة الموجة الثقافية، جريدة الشرق المغربية، جريدة الصباح، مجاالستهالل 

 المغرب.

ـ مجلة مقاربات، تصدر عن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية/ 

 السويد.

 مجلة بونة األكاديمية المحكمة  ـــ مجلة المجلة الثقافية / الجزائر.

 تبرم، كيراال، الهندمجلة العاصمة ، أكاديمية محكمة تصدر في جامعة ترونن

 ـــ مجلة كاليكوت، أكاديمية محكمة تصدر عن جامعة كاليكوت، كيراال ، الهند.

 مجلة جامعة جين جي الوطينة األكاديمية المحكمة، تايوان.

 

 وقد حصل على الجوائز األدبيّة التاليّة

رة في ـ جائزة مركز ابن خلدون اإلنمائّي والدكتورة سعاد الصباح في القّصة القصي1

 م. 1991مدينة القاهرة عام 

 م. 1991ـ جائزة مجلة الشاهد للنقد األدبّي ـ قبرص ـ نيقوسيا عام 2

 م. 1993ـ جائزة البتّاني للقّصة القصيرة ـ سوريا. عام 3

ـ جائزة مركز ابن خلدون اإلنمائي والدكتورة سعاد الصباح للرواية العربيّة في 4

 م. 1993مدينة القاهرة عام 

 م. 1993ئزة نادي أبها األدبي للقصة القصيرة ـ السعوديّة. عام ـ جا5

 م.1994ـ جائزة نادي الطائف األدبي للقّصة القصيرة ـ السعودية. عام 6

 ـ القاهرة. 2004ـ جائزة نجالء محرم للقصة القصيرة عام 7

 م. 2004ـ جائزة نجم عكاظ للقصة القصيرة لعام  8

 م.2005قصة القصيرة ـ السعودية ـ جائزة نادي جازان األدبي لل 9

 م.2006ـ تكريم الجمعية الدولية للمترجمين العرب عام  10

 م.2006ـ جائزة ناجي نعمان األدبية للعام  11

 م2008ـ تكريم نادي الباحة األدبي، للعام  12

 م، من المجلس العالمي للصحافة .2009ـ جائزة أفضل كاتب قصة للعام  13

 م.2017ل للقصة القصيرة، القاهرة عام ـــ جائزة صالح هال 14

 م . 2018ــ جائزة اللوتس للتنمية اإلنسانية للقصة القصيرة، القاهرة عام  15

 وله الكتب المطبوعة اآلتية :

 ـــــــــــــــــــــ

 

 صدر للمؤلف

 



 11 

، دار سعاد الصباح ، القاهرة ) قصص قصيرة(ـ آخر تحليقة لنورس مهاجر1

 م.1991

 م. 1996ثانية، دار مكتبة األسرة، القاهرة، ـ الطبعة ال

 م1993،  دار المنارة، سورية، ) قصص قصيرة(ـ ملكية والنورس ووهران 2

 م. 1994 أثينا، دار النافذة، ) قصص قصيرة(ـ رقص سماح على أنغام زرياب3

 م.1995، دار الكنوز األدبيّة، بيروت )قصص قصيرة(ـ اللوتس4

، ) دراسات نقدية(ي المسرح العربّي الحديث و المعاصر_ تأثير ألف ليلة وليلة ف5

 م. ) باالشتراك(. مع د. منذر رديف 1995دار الكنوز األدبية، بيروت 

 م.1997، دار الكنوز األدبيّة ، بيروت  ) رواية(ـ والّدة بنت المستكفي في فاس6

 م. 1998ـ الجنس والسلطة في ألف ليلة وليلة ، مؤسسة االنتشار األدبي، لندن  7

ـ رحلة بكين ـ مالمح من الصين المعاصرة، دار السويدي، أبو ظبي، المؤسسة 8 

 م.2004العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة األولى 

ـ االستبداد السلطوي والفساد الجنسي في ألف ليلة وليلة، الدار العربية للعلوم ـ  9

 م.2007ألولى ناشرون، بيروت/ مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة ا

ـ المدينة في ألف ليلة وليلة ـ مالمحها الثقافية واالجتماعية والسياسية ، وزارة  10

 م.2008الثقافة، دمشق، الطبعة األولى 

ـ نساء القصر في ألف ليلة وليلة ـ الفكر والسلوك، منشورات دار مجلة مقاربات  11

 م. 2010، المغرب، فاس، الطبعة األولى 

ي مفهوم األسطورة شعرا وفكرا، ) دراسات نقدية(، نادي الباحة ـ مقاربات ف 12

 م.2011األدبي بالسعودية/ و مؤسسة االنتشار األدبي، بيروت، الطبعة األولى عام 

ــــــ األسطورة، مصادرها وبعض المظاهر السلبية في توظيفها، دار األلمعية  13

 م.2014للطباعة والنشر ، الجزائر، الطبعة األولى 

دار ــــــــ من الالذقية إلى بكين، الصين في ظل سياسة اإلصالح واالنفتاح،  14

 م.2014األلمعية للطباعة والنشر ، الجزائر، الطبعة األولى 

ـــــــــــــ ذكريات ومواجع على ضفاف عدن، قصص قصيرة، منشورات مجلة  15

 م.  2016مقاربات األكاديمية المحكمة، فاس ، المغرب، الطبعة  األولى 

فضاء  النص األسطوري  في فضاء  الخطاب  الشعري العربي المعاصر ــــ ــ  16

، ألمانيا . الطبعة العربية Noor Publishing، مؤسسة   السندباد البحري / أنموذجا

 م. 2017األولى  أيار، مايو  

ــ أسطورة شهريار وشهرزاد في الخطاب الشعري العربي المعاصر، دار إي ــ  17

 م . 2017تب للنشر والتوزيع ، لندن، الطبعة العربية األولى ك

 موسوعة الجنسانية العربية واإلسالمية قديما وحديثا ـــــ  18

 الكتاب األول بحوث ودراسات نقدية عامة، مجموعة من الباحثين 

دار إي ــ كتب للنشر والتوزيع ، ، إعداد وإشراف: أ. د. محمد عبد الرحمن يونس 

 م . 2018طبعة العربية األولى لندن، ال
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وله تحت الطبع 

الجزء الثاني من موسوعة الجنسانية العربية واإلسالمية قديما وحديثا، ـــــ   1

 دراسات في الخطاب الروائي العربي المعاصر.

 

 

 

 : التي لم تنشر بعد  وله المخطوطات اآلتية 

 لفضاء المكاني في ألف ليلة وليلة .. االستالب والعبوديّة .. المسرات والملذات .ـ ا 1

 في جزئين.ـ آخر ما وصلنا من أخبار مراكش المعمورة ) رواية( . 2 

 ـ الواقع واألطروحة واإليديولوجيا في الرواية العربية .  3

 نقدية تحليلية.ـ األسطورة والتاريخ في الخطاب الشعري العربي المعاصر، دراسة 4

 ـ دراسات نقدية في القصة العربية القصيرة.5

 ـ قراءات نقدية في الكتب العربية المعاصرة.6

 ـ المال والتجارة في حكايات ألف ليلة وليلة. 7

 ـ القيم الثقافية واإلنسانية في المجتمعات العربية المعاصرة . 8

 ـــ دراسات نقدية في الرواية المغربية المعاصرة  9

 

 بعض المؤتمرات األدبية التي حضرها الباحث:

 م.2007ــــ مؤتمر القصة العربية القصيرة ، وزارة الثقافة السورية، حلب، عام  1

ــــ مؤتمر الرواية العربية ،نادي الباحة األدبي، المملكة العربية السعودية،عام 2

 م. 2008

لمملكة العربية السعودية، عام ـــــ مؤتمر الرواية العربية، نادي الباحة األدبي، ا 3

 م. 2009

جامعة جين جي الوطنية، ثورات الربيع العربي، تايوان، مدينة تايبيه، ــــ مؤتمر  4

 م.2014عام 

 م. 2018ــــ مؤتمر كلية التربية للبنات، جامعة بغداد،بغداد ، العراق، عام  5

 م.2018ـــــ مؤتمر كلية دجلة الجامعة، بغداد، العراق، عام  6

 م. 2018ــــ مؤتمر كلية الحكمة األهلية، بغداد، العراق، عام  7

حول القضايا الراهنة للغات، علم اللغة،  الثالث  ــــ المؤتمر الدولي السنوي 9

 م.  2019الترجمة واألدب، األهواز، إيران، شباط ، فبراير عام 

 2019المؤتمر الدولي لمؤسسة مقاربات ــــــــ   10

 م. 2019، فاس  ، المغرب، أذار، مارس، لبناء الثقافيالذاكرة وا
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ــــ مؤتمر قسم اللغة العربية السابع و العشرون) النظريات و المناهج الغربية في  11

الدراسات اللغوية و األدبية العربية(، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، بغداد، 

 م.2019العراق، نيسان، أبريل عام 

ر العلمي األول للدراسات اإلنسانية و اإلدارية والقانونية، جامعة ــــــ المؤتم 12

 م.2019دجلة، بغداد، العراق، نيسان 

 

 بريد إلكتروني 

younesmoon@gmail.com 

 

 linkedinموقع 

 ــــــــــــــــــــــــ

 

https://www.linkedin.com/in/dr-mohammad-abdul-rahman-

younes-3470b431/ 

 

بوك: موقع الفيس  

Mohammad Abdul Rahman Younes 

 

 اإلمضاء : 

 

 االسم: أ.د. محمد عبد الرحمن يونس 

Professor: Mohammad Abdul Rahman Younes 

 


