علي عبدهللا الفياض
 باحث ومؤرخ وشاعر متخصص في التراث الشعبي القطري. من مواليد 1957م. عمل مأمور بريد – مكتب بريد في الشمال. من أكثر الباحثين القطريين غزارة في اإلنتاج. كرم من قبل وزارة الثقافة والفنون والتراث في ملتقى الرواة والمبدعين العرب عام2010م.
 كرم من قبل الملتقيات الثقافية الخليجية ،وحصل على شهادات تقدير من مسقطوالشارقة.
 عضو في فريق جمع المعلومات اآلثارية للمراكز الثقافية لمشروع مشيربالعقاري الثقافي.
 من الرواة المعتمدين لدى متحف قطر الوطني ومن المكلفين من قبل المتحف ضمنمشروع " تاريخ قطر االجتماعي".
له العديد من البحوث منها :
 -1ماذا عن الشعر في قطر.
 -2أثر البحر في األدب الشعبي في قطر.
 -3توظيف التراث في القصيدة الخليجية المعاصرة.
 -4صالح سليمان المانع ،أديب واقعي وموهبة قطرية.
 -5الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني ،رائد من رواد العلم.

صدر له :
 -1ديوان الشاعر راشد بن سعد الكواري 1985م (شعر نبطي).
 -2آللئ قطرية ج1986 ،1م (شعر نبطي لمجموعة من شعراء النبط في قطر).

 -3آللئ قطرية ج1988، 2م (شعر نبطي).
 -4آللئ قطرية ج1988، 3م (شعر نبطي).
 -5آللئ قطرية ج1996/ 4م (شعر نبطي ).
 -6ديوان الشاعر إبراهيم بن محمد الخليفي 1988م (شعر نبطي).
 -7ديوان الشيالت القطرية 1991م (شعر نبطي ).
 -8ترانيم الفجر ،شعر علي الفياض وعلي شبيب المناعي (شعر نبطي)(مشترك).
 -9الموسوعة القطرية ج( 1مشترك ) 1993م (معارف عامة).
 -10وميض البرق ،مجموعة شعرية لشعراء الفصحى في قطر (شعر فصيح)
1993م (دراسة أدبية).
 -11من أفواه الرواة 1994/م (تراثي).
 -12بدائع الشعر الشعبي القطري 2003م ( شعر نبطي ) (مشترك).
 -13من رواة التراث في قطر ط( 1/2004مشترك) (تراثي).
 -14محمد بن عبدالوهاب الفيحاني حياته وشعره 2005م (مشترك) (سيرة ذاتية ).
 -15الديوان الشعبي للشاعر القطري  /عيد صلهام الكبيسي 2005م (شعر نبطي ).
 -16ذاكرة الذخيرة الراوي /علي بن خميس الحسن المهندي 2006م (مشترك)
(سيرة ذاتية).
 -17عبدهللا بن صالح الخليفي ،حياته وشعره (مشترك )2010 ،م (سيرة ذاتية ).
 -18العالمة الشيخ عبدهللا بن زيد آل محمود (سيرة ذاتية).
 -19قطر في كتابات المؤرخ الكويتي سيف مرزوق الشمالن(مشترك) (تاريخي).
جوال55890551 :
ص.ب 70155

