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المؤتمـر الثانــي لبحـوث الطـلبـة 

العمانية الرواية  قراءات في 
2nd  Student Research Conference
Readings in the Omani Novel



 
ال يختلف نّقاد ا�دب والثقافة في المكانة التي تبوأتها الّرواية العمانّية في الحقل ا�بداعي العربي ال سيما منذ ا�لفية 
الثانية. ومن أمارات هذه المكانة - رغم حداثة المنجز الروائي العماني مقارنة مع الّتجارب السردية في العالم العربي 

والغربي - معانقة الرواية العمانية  للكونية وذلك بحصاد أكبر الجوائز العالمية إلى جانب الترجمة إلى العديد من 
اللغات ا�جنبية واالستحواذ على نصيب كبير من عناية النقّاد والباحثين الذين أقبلوا علي الرواية العمانية تذوقا 

وبحثا وتنقيب�.

وتكمن أهمية الرواية العمانية في ما تحمله نصوصها من خصوصية عمانية يعسر العثور عليها في غيرها من 
النصوص، وفي ما تكشف عنه تقنياتها السردية من تجريب وانفتاح على عوالم جديدة، وإن حملت  ظالل الماضي 

وأصداء التجارب الروائية العالمية فقد منحها ذلك بعدي ا�صالة والعالمية. 

وفي إطار حرص برنامج اللغة العربية بكلية التربية وا³داب، على تعزيز إقبال الطلبة على قراءة المنجز الروائي 
العماني وفي سياق سعيه إلى أن تكون هذه القراءة مؤطرة بأهم المقاربات والمداخل النظرية متسلحة بأكثر ما 

يمكن  من ا�دوات النقدية  الضامنة لمبادئ االختالف وتعدد القراءات بتعدد المداخل وتنوع القراء، 

اختارت الكلية " قراءات في الرواية العمانية" موضوع� للمؤتمر الثاني لبحوث الطلبة والذي سيعقد يوم ٢٠٢٢/٤/١٧ م. 

ا	طار العام للمؤتمر 



المتحدث الرئيسي للمؤتمر

ا�ستاذ الدكتور إحسان بن صادق بن محمد اللواتي. عماني الجنسية من  مواليد مدينة مطرح، سنة ١٩٦٥م. 
متحصل على الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها ، تخصص ا�دب والنقد من جامعة اليرموك با�ردن سنة٢٠٠٠م. 

حالًياهو أستاذ دكتور في ا�دب العربي ونقده في قسم اللغة العربية وآدابها، بكلية ا³داب والعلوم االجتماعية، 
بجامعة السلطان قابوس. له إنتاج أدبي وعلمي غزير ومشاركات كثيرة في العديد من المؤتمرات المحلية 

والدولية من أهم كتبه:
     محطات إيمانية نظرات قرآنية ٢٠٢١

     إشكالية الرزق نظرات قرآنية ٢٠٢٠
     الهداية والضاللة، نظرات قرآنية (٢٠١٩)

     في الحياة االجتماعية، نظرات قرآنية (٢٠١٩)
     معالم التربية الدينية، نظرات قرآنية (٢٠١٨)
     معالم التربية الدينية، نظرات قرآنية (٢٠١٨)

     ا�نسان والحياة ، نظرات قرآنية (٢٠١٧)
     النقد النصي (٢٠١٧)

     مع المصطلح البالغي والنقدي (٢٠١٦)
     قراءات شعرية ونثرية (٢٠١٥)
     قراءات شعرية ونثرية (٢٠١٥)

     في السرد العماني المعاصر (٢٠١٣)
     النقد النصي (٢٠١٧)

     نظرات ثقافية (٢٠٠٨)
     نفثات من اللغة وا�دب والنقد (٢٠٠٨)

     نافذة على القصة القصيرة الفارسية الحديثة ( ٢٠٠٨ )
     خواتم الخير (قراءة نصية تحليلية في دعاء)

     علوم البالغة عند العرب والفرس، دراسة مقارنة (٢٠٠٠)
     كانت ليلة طويلة (قصص) (١٩٩٥)

     هروب (قصص) (١٩٨٨)
     من أين الدرب؟ ( قصص) (١٩٨٦)



البناء السردي في الرواية العمانية 
تقنيات الرواية العمانية 

مرجعيات الرواية العمانية
ثيمات الرواية العمانية: الهوية، الطبقية، االغتراب،  

المكان، ا�ّم، الرائحة...
البعد التاريخي في الرواية العربية 

البعد االجتماعي في الرواية العمانية 
البعد الشعري في الرواية العمانية 

ا�نساق الثقافية في الرواية العمانية 
تقاطع الرواية والسيرة الذاتية العمانية 

الرواية العمانية بين الواقعي والمتخيل 

شروط المشاركة في المؤتمر

أن يتصل البحث بموضوع المؤتمر أو بأحد فروعه
أن يكون البحث جديا وأصيًال

أال يتجاوز البحث (عشرين) ٢٠ صفحة
يكتب البحث بخط  TIMES NEW ROMAN  وأن 

يكون متنه بخط ١٤ وهامشه بخط ١٢
تكتب الهوامش في كل صفحة

تكتب قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث 
مرتبة بحسب المواصفات العلمية

المشاركة مفتوحة لمنتسبي برامج اللغة 
العربية بالسلطنة وخارج السلطنة

تخضع جميع البحوث لبرنامج فحص االنتحال 
Turnitin العلمي

تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي

مالحظات مهمة

 يرسل الملخص باللغتين العربية
 وا�نجليزية، مرفق� بسيرة ذاتية للباحث

وصورة شخصية
 ال تقبل المشاركة خارج المدة المحددة

 سيتم الرد على الملخصات والبحوث   
المقبولة

 تشمل الملخصات عنوان البحث وأهدافه
ومنهجه بما ال يزيد عن ١٥٠ كلمة

 ترسل المشاركات العلمية إلى البريد
hharrathi@su.edu.om  ا�لكتروني 

 

مواعيد مهمة

آخر موعد �رسال الملخصات يوم ٢٠٢٢/٣/٣م 
الرد على الملخصات المقبولة ابتداء ٢٠٢٢/٣/٧م

آخر موعد �رسال البحوث كاملة يوم ٢٠٢٢/٤/١م
الرد على البحوث المقبولة ابتداء من ٢٠٢٢/٤/١٠م

 تاريخ انعقاد المؤتمر يوم ٢٠٢٢/٤/١٧م

 كلية التربية وا³داب  

رئيسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر

د. هاجر عبدالرحمان حراثي

اللجنة العلمية للمؤتمر

د. هاجر عبدالرحمان حراثي
د. محمود سليمان الهواوشه

د. علي بن سالم المانعي
د. علي بن حمد الريامي

د. نضال سليمان القطامين
د. عبد اÙ بن خميس المانعي 

د. خالد بن علي المعمري
أ. موزة بنت أحمد المقبالية

اللجنة التحضيرية للمؤتمر

 أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية 
وا³داب بجامعة صحار

التنسيق للمؤتمر

أ. زليخة بنت عبدالعزيز الشيزاوية
أ. فاطمة بنت سالم الشبلية

أ. نوال بنت محمد الكحالية

ال توجد رسوم مشاركة

الجهة المنظمة للمؤتمر

محاور المؤتمر 


