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 د. ريمه عبد اإلله الخاني
 

 
 

Email: omferas@gmail.com 

 
 
 

 

 المعلومات الشخصية
 

ريمه عبد اإلله الخاني االسم:  
1/1/1963 تاريخ الميالد:  

أوالد. 4 ولديها متزوجةاالجتماعية:الحالة    
 

 الهدف:
واألدب  ،المثمرة العربية يؤمن بالثقافة ،العمل ثقافيا لجيل جديد

بحت. ويعرف ماذا يعني األدب كفكر تطبيقي  ،اءالبن   النظيف  
 
 

 الخبرات المهنية:
 
، وتدريس خاص  1983-1981تدريس ابتدائي سنتين : -

 متفرق.
2006منذ عام موقع فرسان الثقافة:  مؤسسة -  

 www.omferas.com/vb  
جوالك التقنية:مؤسسة موقع   

https://jawallak.com/ 
  

دورات تثقيفية لغوية عبر االنترنيت ووسائل التواصل حاليا 
.االجتماعي المختلفة   

 اللغات:
 

،تخصصياللغة األم العربية  

 جيد االنجليزية
 جيد 

  الفرنسية

  

 التعليم األكاديمي :

دورات.–هندسة شبكات وصيانة  MCSE 

ودراسات عليا. إجازة لغة عربية من جامعة الحياة  

من جامعة الحياة الجديدة . 2014دكتوراه في األدب   

: منها  شهادات تدريبيةعدة على صلة اح  

.لكتروني من غوغلالتسوق اإلرات مها  

جامعة حمدان الذكية ،عن بعديم التعل   

 
 

 هوايات :

وبعض الفنون النسوية..الكتابة والقراءة   
 2017سنة حتى تاريخ 20عبر النت  العمر

الثقافية، والمحاضرات مسيات الثقافية في المراكز وتشارك في األ

،ولها نصوص ودراسات الخاصة بها وفي خير المواقع العربية

تشارك في مؤتمرات اللغة .منشورة في الصحف العربية والمحلية

 كتابا مطبوعا. 35لديها اآلن العربية إليمانها بأنها لغة عالمية، 

 لديها مشروعان حاليا قيد التطبيق:

 المنهج التطبيقي لكليات اآلداب.

 ومشروع األديب األلكتروني.

http://www.omferas.com/vb
https://jawallak.com/
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 نظرية ، بصرف النظر عن بطريقة ما وهما مشروعان مترابطان

ف على وتقاطعه مع المعادالت الرياضية، والذي شار، التقييم األدبي

 االنتهاء، ويحتاج تسجيال لفكرته كملكية فكرية.

  
 

  0963944465116: محلي  هاتف

 0971585465116هاتف خارجي:

 
 
 
 
 

:التي تجاوزت الثالثين الكتبجانبا من   
 

والدراسات األدبية ،الخاطرة  ،تكتب :المقالة والقصة والشعر بأنواعه من  
 :كتبها
 اعداد

مقتطفات أدبيه ودينيه-تجارب من الحياة   
 قصص قصيرة
مصر-دار اكتب -باب الخزانة   

 :مجموعة قصصيه مشتركه صادرة عن اتحاد الكتاب الفلسطينيين
 قوس قزح

دار الفكر-مجموعه قصصيه : قلم بلون الطيف  
مجموعة قصصية : النوم في دوائر الفراغ/يطلب من مكتبة الفارابي 

حلبوني /دمشق/  
  مجموعة قصصية أسرار صغيرة

دمشق-مجموعة قصص قصيرة: ما وراء الجدران/دار الفارابي   
مجموعة قصص قصيرة جدا /ق ق ج /نصيحة متأخرة /دار الفارابي 

 .دمشق
 شعر

يطلب من مكتبة النوري بدمشق-ديوان شعري /جرح المحبة /دار أعراف  
 ديوان شعري /ذكريات ممنوعة /دار اعراف /يطلب من مكتبة النوري

دمشق–حلبوني -دار المورد-ديوان مالذ الروح  
صافيتا-ديوان :وجادت لَي األيام. دار غانم للنشر والتوزيع  

 :مقاالت
لخير/دار اعراف/يطلب من مكتبة النوري الجزء االول من سلسلة صباح ا

 بدمشق
 منتدى الخميس الجزء الثاني ) من سلسلة صباح الخير(/دار الفكر

 روايات
 رواية /مناهل الغمام

أحالم مجنحة /تطلب من الفارابي  رواية  
"رواية "دون كيشوت يظهر في الشرق . 

 رواية: هدى /دار تبوك بمراكش /المغرب
 دراسات

العالم الرقمي والواقع/يطلب من مكاتب سورياالدين بين   
الطبعة األولى.-دراسة-خصوصية األدب لنيل األرب  

 أدب األطفال
 المجموعة األولى الشعرية والقصصية والمسرحية لألطفال
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“ دمشق–لبوني ح-قطرات من ماء الزهر" المورد   
 :كتب الكترونية
مقامات-المقامة الخانية  

السر المفقود-مجموعة قصصية  
نيتجارب من الحياة الجزء الثا  
6 و5و4سلسلة صباح الخير العام   

تبني دور النشر للكتب:بانتظار   
 مجموعة قصصية-وحدنا معا

 رواية بلوى الكتب.
 موسوعة الحكايات، قصص قصيرة للناشئة

بحاث مهمة نشرت أ) مجموعة الجزء األول  ألف كيلو ذهب لخدمة األدب
 في مجالت وصحف وعديدة(

 


