
 
 

 د. منى برهان غزال االسـم:

 
 المؤهالت:

 .  م0891بكالوريوس في اللغة العربية، جامعة بيروت العربية، بيروت  -

 .  م0891دبلوم الدراسات العليا من جامعة القديس يوسف بيروت،  -

ماجستير في األدب العربي الحديث من جامعة القديس يوسف، كلية اآلداب والعلوم  -

 .  م0899اإلنسانية، بيروت سنة 

ميزوري بأمريكا سنة  –سانت لويس  اإلسالمية، مندكتوراه في الفلسفة والدراسات  -

 .  م0881

 

 ،علوم روحانية ،ميثولوجيا ،سات اجتماعيةدرا، إسالميةفلسفة  أدب، ،شعر مجال التأليف:

  .الصوفية اإلسالمية

 

 نبذة عن المؤلف:

ومن  م0891- 0890مدة سنتين  "هنا البحرين"عملت في  وزارة اإلعالم كصحفية في مجلة 

ثم عملت كاتبة درجة أولى في وزارة اإلعالم. كما أعدت برامج متنوعة إلى اإلذاعة والتلفزيون 

 . م 0880إلى عام  0891البحريني لمدة ثماني سنوات، وقدمت برامج تلفزيونية من عام 

 

عملت ، كما م 0891 – 0891عملت مسئولة عن صفحة ثقافة وفن في جريدة أخبار الخليج 

 "الخليج"الصحافة اإلماراتية في دولة اإلمارات العربية المتحدة منها:  جريدة محررة في 

. وهي محررة في مكتب جريدة الشرق األوسط  ومجلة مجلة كل األسرة"وفي " البيان"وجريدة "

 سيدتي في البحرين. 

 



عملت محررة في جريدة عمان بسلطنة عمان، ومحررة في مجلة الدوحة في قطر، ومحررة في 

مجلة كل العرب في باريس. كما عملت محررة  في مجلة الصياد وفيروز، و كاتبة غير متفرغة 

 .م4118إلى  4111في جريدة الوسط من عام 

 

تحدة في أبو ظبي ، بالتعاون مع عملت في مركز األبحاث التاريخية لدولة اإلمارات العربية الم

 وأنجزت كتاب تاريخ آل السركال للمركز ولعائلة آل السركال.  –مركز الذاكرة التاريخي 

 

عملت محاضرة في مادة الثقافة اإلسالمية بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في الفترة من 

 – 4111، ومحاضرة في الجامعة المفتوحة قسم اللغة العربية في البحرين م0889-4110

 .م4111

 

مجلة  -م ومديرة تحرير مجلة السعادة 5002تبوأت منصب مديرة تحرير مجلة صبايا لعام 

م.  شاركت كشاعرة  في مهرجان المربد 5002 – 5002شهرية اجتماعية تربوية متخصصة 

.  وشاركت م0899 – 0891ي بغداد قبل حرب الخليج منذ الشعري : على مدى أربع سنوات ف

 . م0891كشاعرة  في مهرجان جرش ومهرجان قرطاج عام 

 

تمثل دورها الوطني في حضور مؤتمرات عديدة داخل البحرين وخارجها عن قضايا حقوق 

، وفي مؤتمرات عديدة عن تمكين 4100  "البحرين تجمعنا"وفي حوار التوافق الوطني اإلنسان 

شاركت في عدة ورش عمل لمقارنة المرأة السياسي في البحرين مع المجلس األعلى للمرأة.  كما 

يا سان فرانسيسكو وداالس وكاليفورن –األديان المسيحية واليهودية واإلسالم في عدة مدن أمريكية 

 و واشنطن. 

 

  العضوية :

  م 0894 -دمشق –عضو اتحاد كتاب العرب 

  م 0819  -عضو أسرة أدباء وكتاب البحرين  

  م 0891البحرين  –عضو جمعية رعاية الطفولة واألمومة 

  م0899البحرين   -عضو مركز أبحاث المرأة والطفل  

  م 4111عضو جمعية الفكر الوطني ) الوطن ( البحرين 

  م 4111البحرين  -عضو جمعية المرأة المعاصرة 

  م 4111البحرين  -عضو جمعية نساء من أجل القدس 

 

 التكريم والجوائز واألوسمة:

  م 0814فازت بالجائزة األولى بالشعر في أسرة أدباء وكتاب البحرين عام  

   م0811فازت بالجائزة الثالثة بوزارة اإلعالم في البحرين عن مسرحية الميزان . 



  حصلت على وسام تقدير من الشيخة فاطمة زايد عن مشاركتها في مؤتمر المرأة بين

 .م 4111العلوم والتكنولوجيا عام 

  في تلفزيون البحرين. "هوى الديره"نالت جائزة عن إعدادها لبرنامج 

  حصلت على وسام الدولة لمشاركتها في الحوار الوطني للتأليف بين الرؤى السياسية

 .م 4100سانية لشعب البحرين عام والمطالب اإلن

 

 المؤلفات:

 م 0811تمرد الشوق )شعر(. البحرين،  -

           م. 0891المجنونة اسمها زهرة عباد الشمس )شعر(. السعودية،  -

 م 0891رماد السنبلة ) شعر مع شريط كاسيت(. القاهرة،  -

 م 0899لغة التساؤالت الضبابية )شعر(.  بيروت،  -

 م0899شاعر الرومانسية.  بيروت، إبراهيم العريِّض  -

م.  البحرين، 0811حتى عام – 0111تاريخ العتوب آل خليفة في البحرين: منذ عام  -

 م0881

وحتى  0111تاريخ آل السركال وكالء بريطانيا في اإلمارات العربية المتحدة منذ عام  -

 م0881م.  دبي،  0811عام 

 م4114عن اليهود شواهد ومشاهد من تاريخهم البحرين.   -

  م4111، بيروت -دار صادراألول. التأمل الروحاني في الجوهر اإلنساني  -

 م. 4111دمشق،  فلسفة الترقي والوالية عند الشيخ محي الدين بن العربي، األوائل. -

 م4111دمشق،  -فلسفة العبودية عند العارفين. دار صفحات للنشر والتوزيع -

 م.  4100 مشق،د -مزامير المالئكة )شعر(. دار نينوى للنشر -

 

 queenmon6@gmail.comالبريد االلكتروني: 
 


