
 األستاذ الدكتور حسني أمحد عطوان

 

 : أواًل 

 حسين أحمد عطوان : االسم
 .م1/11/1491ولد بقرية أسدود بجنوب فلسطين  في  :مكان الوالدة وتاريخها

 اإلسالم :الديانة
 متزوج :الحالة االجتماعية

 أردني : الجنسية
  :الرتبة العلمية

  :اللغات التي يجيدها
  : وسائل االتصال

 9646314 :هاتف المنزل        
 4311فرعي  5455111 :هاتف العمل        
 966619/1333 :الهاتف المحمول        

  (:الفاكس)الناسوخ        
  :البريد االلكتروني        
  :العنوان البريدي        

 

 :الدرجات العلمية وتاريخ الحصول عليها/المؤهالت: ثانياً 
 

 م1454مدرسة خان يونس الثانوية سنة  :امةالثانوية الع -
درجة الليسانس في األدب العربي بتقدير جيد جدا مع مرتبة  :البكالوريوس/ الليسانس -

 .م1464الشرف الثانية سنة 
الماجستير في األدب العربي من قسم اللغة العربية درجة  :الماجستير وموضوع الرسالة -

رة بتقدير ممتاز مع مرتبة وآدابها في كلية اآلداب بجامعة القاه
وكان موضوع رسالة . م15/3/1466الشرف األولى في 

 ".مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي"الماجستير 



درجة الدكتوراه في األدب العربي من قسم اللغة العربية وآدابها  :الدكتوراة وموضوع الرسالة -
مرتبة  في كلية اآلداب بجامعة القاهرة بتقدير جيد جدا مع

وكان موضوع رسالة . م13/11/1466الشرف الثانية في 
 ".مقدمة القصيدة العربية من جرير إلى المتنبي"للدكتوراه 

 م4/1/1464 :األستاذ المساعد -
رقي إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية وآدابها في كلية  :األستاذ المشارك -

 .م16/11/1431اآلداب بالجامعة األردنية في 
رقي إلى رتبة أستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها في كلية اآلداب  :األستاذية -

 .م11/11/1436بالجامعة األردنية في 
  :أستاذ شرف -
 
 
 
 

 
 :الخبرات العملية: ثالثاً 
 .م1/11/1469عين معيدا بقســم اللغــة العربية وآدابها في كلية اآلداب بالجامعة األردنية في  -
ساعدا بقسم اللغة العربية وآدابها في كلية اآلداب بالجامعة األردنية في عين أستاذا م -
 .م4/1/1464

م إلى 41/1/1466رئيس قسم اللغة العربية وآدابها في كلية اآلداب بالجامعة األردنية من  -
 .م41/6/1464
 .م13/6/1441م إلى 13/6/1464عميد كلية اآلداب بالجامعة األردنية من  -

 .م41/6/1444م إلى1/4/1441من( األهلية)آلداب والعلوم بجامعة عمان عميد كلية ا -

 .م41/6/1111م إلى 1/4/1111من ( األهلية)عميد كليـة اآلداب والفنـون بجامعـة فيالدلفيــا  -

 
 

 
 :البحث العلمي: رابعا 

 : الكتب المنشورة -

 النشرتاريخ  مكان النشر عنوان الكتاب



، جمع شعر الحسين بن مطير األسدي 
 وتحقيق 

 

الطبعة األولى بمجلة معهد 
المخطوطات العربية بجامعة 

م ، 1464الدول العربية 
والطبعة الثانية بدار الجيل 

 .م1461ببيروت 

1464 ،1461 

شعر إبراهيم بن هرمة القرشي ، جمع 
باالشتراك مع محمد )ة وتحقيق ودراس

 ( نفاع

 

 1464 مجمع اللغة العربية بدمشق

باهلي ، جمع أحمر ال شعر عمرو بن
 وتحقيق ودراسة 

 

 1431 مجمع اللغة العربية بدمشق

شعر مروان بن أبي حفصة ، جمع 
 وتحقيق ودراسة ، 

 

طبع دار المعارف بمصر ، 
م ، 1434الطبعة األولى ، 
 .م1436والطبعة الثانية 

1434  ،1436 

جمع ( العكوك)شعر علي بن جبلة  .1
 وتحقيق ودراسة 

 

بمصر ،  طبع دار المعارف
م ، 1434الطبعة األولى 
 .م1436والطبعة الثانية 

1434  ،1436 

د بن يزيد ، جمع وتحقيق شعر الولي
 وتوثيق 

 

طبع مكتبة األقصى ، بعمان 
م ، 1434، الطبعة األولى 

والطبعة الثانية بدار الجيل ، 
 .م1446ببيروت 

1434 ،1446 

 مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي 
 

عة األولى ، بدار المعارف الطب
م ، والطبعة 1431بمصر ، 

الثانية بدار الجيل ببيروت ، 
 .م1463

1431  ،1463 

 عراء الصعاليك في العصر األموي الش

 
الطبعة األولى بدار المعارف 

م ، والطبعة 1431بمصر ، 
1431  ،1463  ،
1443 



الثانية بدار الجيل ببيروت، 
م، والطبعة الثالثة 1463

 .م1443بدار الجيل بيروت 
الشعب في العصر العباسي  شعراء
 األول 

 

 1431 طبع مكتبة عمان باألردن 

صعاليك في العصر العباسي الشعراء ال
 األول 

 

طبع دار الطليعة ببيروت ، 
م ، 1431الطبعة األولى 
م ، 1466والطبعة الثانية 

والطبعة الثالثة بدار الجيل 
 .م1443ببيروت 

1431  ،1466  ،
1443 

 مقدمة القصيدة في العصر األموي 

 
الطبعة األولى بدار المعارف 

م ، والطبعة 1439بمصر 
الثانية بدار الجيل ببيروت 

 .م1463

1439  ،1463 

مقدمة القصيدة العربية في العصر 
 العباسي األول 

 

الطبعة األولى بدار المعارف 
م ، والطبعة 1439بمصر 

الثانية بدار الجيل ببيروت 
 .م1463

1439  ،1463 

مقدمة القصيدة العربية في العصر 
 الثاني العباسي 

 

 1461 طبع دار الجيل ببيروت

لعربي بخراسان في العصر الشعر ا
 األموي 

 

طبع دار الجيل ببيروت ، 
م ، 1439الطبعة األولى 
 .م1464والطبعة الثانية 

1439  ،1464 

وصف البحر والنهر في الشعر العربي 
هلي إلى نهاية العصر من العصر الجا
 العباسي األول 

الطبعة األولى بدائرة الثقافة 
م ، 1435والفنون بعمان 

والطبعة الثانية بدار الجيل 

1435  ،1461 



 .م1461ببيروت  
مي الدولتين األموية الشعراء من مخضر 

 والعباسية 

 

طبع دار الجيل ببيروت ، 
م ، 1439الطبعة األولى 
 م ،1461والطبعة الثانية 

والطبعة الثالثة بدار الجيل 
 .م1443ببيروت 

1439  ،1461  ،
1443 

 سيرة الوليد بن يزيد 

 
 1461 طبع دار المعارف بمصر 

في بالد الشام في القراءات القرآنية 
 العصر األموي 

 

 1461 طبع دار الجيـل ببيروت

تاريخ وتطور ، طبع : الدعوة العباسية 
 دار الجيل ببيروت 

م ، 1469ى الطبعة األول
 .م1445والطبعة الثانية 

1469  ،1445 

 مبادئ وأساليب : دعوة العباسية ال

 
 1469 طبع دار الجيل ببيروت

شعوبية في العصر العباسي الزندقة وال
 األول 

 

 1469 طبع دار الجيل ببيروت

في بالد الشام في  الرواية التاريخية
 العصر األموي

 1466 طبع دار الجيل ببيروت

في بالد الشام في ق اإلسالمية الفر 
 العصر األموي 

 1466 طبع دار الجيل ببيروت

لقرنين األول رواية الشاميين للمغازي والسير في ا
 والثاني الهجريين 

 1466 طبع دار الجيل ببيروت

 األمويون والخالفة

 
 1466 طبع دار الجيل ببيروت

القصيدة العربية في صدر مقدمة 
 اإلسالم 

 1463 جيل ببيروتطبع دار ال

 1463 طبع دار الجيل ببيروت 1463مقاالت في الشعر ونقده ، 



 
ة لبالد الشام في الجغرافية التاريخي

 العصر األموي 
 1463 طبع دار الجيل ببيروت

الرواية األدبية في بالد الشام في العصر 
 األموي 

 1466 طبع دار الجيل ببيروت

الشعر والشعراء في بالد الشام في 
 العصر األموي 

 1464 طبع دار الجيل ببيروت

 1441 طبع دار الجيل ببيروت الشورى في العصر األموي 

 1441 طبع دار الجيل ببيروت الفقهاء والخالفة في العصر األموي 

 1441 طبع دار الجيل ببيروت مالمح من الشورى في العصر األموي 

العهد ووراثة الخالفة في نظام والية 
 العصر األمـوي 

 

 1441 طبع دار الجيل ببيروت

 1444 طبع دار الجيل ببيروت بيئات الشعر الجاهلي 

الدراسات الدينية بخراسان في العصر 
 األموي 

 1444 طبع دار الجيل ببيروت

المرجئة والجهمية بخراسان في العصر 
 األموي 

 1444 طبع دار الجيل ببيروت

 1443 طبع دار الجيل ببيروت سات أدبية درا

 1443 طبع دار الجيل ببيروت دراسات إسالمية 

 
 
 
 
 

 

 :البحوث المنشورة: خامسا 

 تاريخ النشر اسم المجلة عنوان البحث
 م1465مجلة مجمع اللغة العربية  لمرجئة بخراسان في العصر األموي ا



األردني ، العدد المزدوج ،  
(16-14 ) 

قطري بن الفجاءة ، الفصلة  كتب مادة
التجريبية من موسوعة الحضارة 
اإلسالمية ، مطبوعات المجمع الملكي 
لبحوث الحضارة اإلسالمية بعمان ، 

 .م1464

 

المجمع الملكي لبحوث 
 الحضارة اإلسالمية

1464 

كتـب موضوع الشورى في العصر 
األموي ، الجزء األول من كتاب الشورى 

المجمع الملكي في اإلسالم ، مطبوعات 
لبحوث الحضارة اإلسالمية ، بعمان ، 

 .م1464

 

المجمع الملكي لبحوث 
 الحضارة اإلسالمية

1464 

كتب مادة عمرو بن أحمر الباهلي 
لموسوعة الحضارة اإلسالمية التي 
يصدرها المجمع الملكي لبحوث 

 .م1441الحضارة اإلسالمية بعمان ، 

المجمع الملكي لبحوث 
 يةالحضارة اإلسالم

1441 

كتب مادة األغلب العجلي لموسوعة الحضارة 
اإلسالمية ، التي يصدرها المجمع الملكي 

 .م1449لبحوث الحضارة اإلسالمية بعمان ، 

المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
 اإلسالمية

1449 

كتب مادة إبراهيم بن هرمة القرشي لموسوعة 
الحضارة اإلسالمية ، التي يصدرها المجمع 

بحوث الحضارة اإلسالمية بعمان ، الملكي ل
 .م1449

المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
 اإلسالمية

1449 

 
 

 :الندوات/ المؤتمرات : سادسا 
 

 التاريخ  المكان الندوة/ اسم المؤتمر



ندوة األدب اإلسالمي بدار العلوم 
م ، 1461اإلسالمية في لكنو بالهند عام 

اريخ الحاجة إلى كتابة ت"وقدم بحثا بعنوان 
 ".األدب العربي

دار العلوم اإلسالمية في 
 لكنو بالهند

1461 

ندوة تاريخ الخليج العربي بجامعة العين 
م 1466في اإلمارات العربية المتحدة عام 

وصف استخراج "، وقدم بحثا بعنوان 
 ".اللؤلؤ بين الفرزدق واألعشى

 

جامعة العين في اإلمارات 
 العربية المتحدة

1466 

للغات اإلسالمية في الحضارة ندوة أثر ا
اإلسالمية بالمجمع الملكي لبحوث 

م ، 1441الحضارة اإلسالمية في عمان 
أثر اللغة العربية "وقدم تعقيبا على بحث 
للدكتور إحسان " في الحضارة اإلسالمية

 .عباس

 

المجمع الملكي لبحوث 
 الحضارة اإلسالمية

1441 

 
 : االشراف على الرسائل:سابعًا 
 :يرالماجست -

 التاريخ الجامعة عنوان الرسالة الباحث
 1461 الجامعة األردنية شعر الجزيرة الفراتية في العصر األموي عادل جابر صالح

موقف أبي الفرج األصفهاني من االنتحال في  جالل يوسف عطاري
 الشعر العربي في كتاب األغاني 

 1461 الجامعة األردنية

إسماعيل مسلم أبو 
 العدوس

ي أمية في بالد الشام في العصر شعر بن
 األموي 

 1464 الجامعة األردنية

 1466 الجامعة األردنية حياته وشعره: عدي بن الرقاع العاملي تحسين محمد الصالح
 1463 الجامعة األردنية حياته وشعره: إبراهيم بن هرمه شكري ذيب جبر

 1464 الجامعة األردنية عصر األمويشعر القبائل اليمنية الشامية في ال مفلح عطا اهلل الفايز
 1441 الجامعة األردنيةالقصائد المنصفات في الشعر العربي من عبد السالم عبد المجيد 



 العصر الجاهلي  إلى آخر العصر األموي المحتسب
 1445 الجامعة األردنية شعر الغناء في كتاب األغاني هناء نايف حسن 

 1111 الجامعة األردنية الشام في زمن الخلفاء الراشدينأدب فتوح  ريما علي أحمد أبو رمان
 1116 الجامعة األردنية ال النافية للجنس بين النظرية واالستعمال سعد ناصر العجمي

 :الدكتوراة -

 التاريخ الجامعة عنوان الرسالة الباحث
بناء القصيدة لدى شعراء الحجاز في العصر  محمود أحمد الحلحولي

 األموي
 1445 ألردنيةالجامعة ا

 1445 الجامعة األردنية مجلس المرأة وزينتها في العصر الجاهلي ليلى توفيق العمري
مظاهر النشاط االقتصادي العربي في الشعر  خليل عبد سالم الرفوع

 الجاهلي
 1443 الجامعة األردنية

هناء نايف إسماعيل 
 حمدان 

 1444 دنيةالجامعة األر  النثر في بالد الشام في العصر األموي

خولة علي مصطفى 
 صبري

 1444 الجامعة األردنية شعر اليمامة والبحرين في العصر األموي

أحمد إبراهيم سالم 
 العدوان

 1111 الجامعة األردنية األسرة األموية في  األدب األموي

 1111 الجامعة األردنية مظاهر الحضارة المادية في الشعر الجاهلي ماهر أحمد المبيضين 
د الخالق عبد اهلل عودة عب

 عيسى
السخرية في الشعر العباسي في القرنيين الثاني 

 والثالث الهجريين
 1114 الجامعة األردنية

عيسى عبد الشافي 
 المصري

العالقة بين اإلبداع والسلطة في شعر العصر 
 دراسة ثقافية: العباسي األول

 1116 الجامعة األردنية

العصر العباسي حتى نهاية القرن شعر وزراء  أحمد جمعة الخواطرة
 دراسة موضوعية وفنية: الثالث الهجري

 1113 الجامعة األردنية

المرأة في شعر المفضليات واألصمعيات  الرا عبد الرؤوف شفاقوج
 دراسة نقدية ثقافية: الجاهلي

 1116 الجامعة األردنية

 
 

 :الجوائز العلمية :ثامنا
 .م1463األدب ، ووشاح صدام لآلداب عام جائزة صدام لآلداب في ميدان تاريخ 

 



 :نشاطات علمية أخر: تاسعا ً 
عضو لجان التحكيم لإلنتاج العلمي ألعضاء الهيئات التدريسية في عدد من الجامعات  -

 .األردنية والعربية للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك ورتبة أستاذ

 .م1464عضو لجنة التحكيم العليا لجائزة صدام لآلداب عام  -

 .م1441عضو لجنة التحكيم لجائزة الدولة التقديرية باألردن عام  -

 .م1445عضو لجنة التحكيم لجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية عام  -

جائزة الباحث المتميز في  / عضو لجنة التحكيم لجائزة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -
 .م1119اللغة العربية / داب واللغات والفنون مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية واآل

 


