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 ةــــــــرة الذاتيـــــالسي

 

 :البيانات الشخصية

 د. صالح حممد حممود جّرار أ. : م ــــــــــــــــــــاالس

 

 20/1/1952 : والدة ـــاريخ الـــت

 

 جنني –كفر قود  : والدة ــان الــــمكـ

 

   ةاألردنّي :  ــــةـــــــــــــــاجلنسي

 

 ةواإلسبانية والعربّياإلجنليزية  : اللغات اليت يتقنها 

 

 .( األردن11942) عّمان( 13177ص.ب ) : دي ــالعنوان الربي

 776131000-2-0096 :  مــــــــاتف رقـــــــه

 

  sjarrar@ju.edu.joو   salahjarrar@hotmail.com : الربيد اإللكرتوني 
 

 املؤهالت األكادميية:

 .1982سنة  -كلّية الدراسات الشرقية واإلفريقية - الدكتوراه يف األدب األندلسي من جامعة لندن .1

 

 .1978سي من اجلامعة األردنية سنة املاجستري يف األدب األندل .2

 

 .1975فس من اجلامعة األردنية سنة الدبلوم يف الرتبية وعلم الن .3

 

 .1974بكالوريوس يف اللغة العربية وآدابها من اجلامعة األردنية سنة . 4

 

 الرتب األكادميية:

 .3/12/1995ة وآدابها منذ ة العربّيأستاذ دكتور يف اللغ. 1
 

 .1995–1990ة وآدابها لغة العربّيأستاذ مشارك يف ال. 2
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 .1990–1982لغة العربية وآدابها أستاذ مساعد يف ال. 3
 

 .20/3/1983مدّرس .  4
 

 .14/12/1982حماضر متفرغ .  5
 

 اخلربات األكادميية والتعليمية:

 ولغاية اآلن.-1/9/2020. أستاذ زائر يف جامعة الشارقة  1

 ولغاية تارخيه. –1982 من سنة ةلتدريس يف اجلامعة األردنّيا. 2
 

 و ـــال  ســـنة التفـــرغ العلمـــي 1998 /1997بيـــال  ـــال  ســـنة التفـــرغ العلمـــي أســـتاذ يف جامعـــة آ  ال. 3

2006/2007. 

 

 .1/4/1978–5/9/1974رة الرتبية والتعليم من مدرس يف وزا.  4

 

 اخلربات اإلدارية:

رئــيس سلــس أمنــا  كليــة العلــوم الرتبويــة واآلداب التابعــة لوكالــة األنــروا لغــو  الالجــ ني مــن             .1

23/5/2021. 
نيسـان   9ورئاسة منتدى اجلامعة األردنّية الثقايف مـن  مستشار رئيس اجلامعة األردنّية للشؤون الثقافية  .2

 ولغاية اآلن.

 ولغاية اآلن. -2016ذار أمنا  كلّية املركز اجلغرايف من آرئيس سلس  .3

 .27/6/2015ولغاية  – 26/11/2014الي من عضو سلس التعليم الع .4

 

 .8/9/2014 يةولغا – 8/9/2013قائم بأعما  رئيس جامعة العلوم اإلسالمية العاملية من ال .5

 

 .8/9/2014ولغاية -8/9/2013ة من رئيس االحتاد الرياضي للجامعات األردنّي .6

 

 .10/10/2012 ولغاية –24/10/2011من  يف اململكة األردنّية اهلامشية الثقافة وزير .7

 

 .22/8/2010ولغاية  –22/8/2007 من ةائب رئيس اجلامعة األردنّين .8
 

 ة مـــنم العـــالي األردنّيـــكـــالوريوس قـــي مؤسســـات التعلـــيرئـــيس جلنـــة تنســـيمل القبـــو  ملر لـــة الب .9

   .1/3/2010ولغاية -3/9/2007
 

ــة       .10 ــدار اجلامعي ــام لشــركة ال ــائم بأعمــا  املــدير الع ــة املــديرين والق ــيس هي   لالستشــاراترئ

 .30/9/2008ولغاية -1/9/2007 من والدراسات
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 .21/8/2007ولغاية -1/9/2006لمي جبامعة آ  البيال من عميد الدراسات العليا وعميد البحث الع .11

 

 .2002ة لعام عاصمة الثقافة العربّي عّماناملنسمل العام للجنة الوطنية العليا إلعالن  .12
 

 .26/5/2002ولغاية  –21/4/1999 من يف اململكة األردنّية اهلامشية أمني عام وزارة الثقافة .13
 

 .1/9/1997ولغاية  –16/1/1993 من ةمدير مكتبة اجلامعة األردنّي .14
 

 .1992 ولغاية –1990 من ةائب عميد شؤون الطلبة يف اجلامعة األردنّين .15
 

 اإلشراف على مشروع الفهرس الشامل للرتا  العربي اإلسالمي املخطوط يف اجملمع امللكي .16

 .)بدوام جزئي( 1990 – 1985لبحو  احلضارة اإلسالمية )مؤسسة آ  البيال( 
 

 .لوطنية لشؤون معرض هانوفر الدوليرئيس جلنة النشاطات الثقافية التابعة للجنة ا .17
 

 .هد الدبلوماسي إبان تأسيس املعهدرئيس جلنة املكتبة واملعلومات يف املع .18
 

 ســـنة و 1997–1993نـــادي اجلامعـــة  ـــال  الســـنوات     رئـــيس جلنـــة اإلشـــراف علـــى انتخابـــات     .19

2004/2005. 
 

 .2001 ولغاية -1993 منأنبا  اجلامعة مستشار جمللة  .20
 

 .1996/1997ة يف العام معة األردنّيلمي يف اجلاعضو جلنة البحث الع .21
 

ــرئــيس جلنــة النشــاطات الثقافيــة والعلميــة يف كليــة اآلداب يف اجلامعــة    .22 ولغايــة -1993 مــنة األردنّي

1997. 
 

 .1998/1999 للعام اجلامعية معة األردنّياآلداب يف سلس اجلاكلية ممثل  .23
 

 :أ رى وثقافية مساهمات علمية وأكادميية

 

 وضع مناه  اللغغة العربّية لـبعص صـفوف املر لـة اإللزاميـة يف األردن ضـمن  طـة اململكـة        شاركال يف .1

 .1992-1990لتطوير املناه  الرتبوية من 
 

( ورئيسـًا  2005-2004( و )1993-1992عينال عضوًا يف فريمل اإلشراف على تأليف مناه  اللغغة العربّية ) .2

 .2015-2014، ثّم عضوًا يف الفريمل 2005لفريمل اإلشراف على مناه  اللغغة العربّية 
 

نشرت، ومـا زلـال أنشـر، مقـاالت أسـبوعية يف الصـحف ا ليـة يف موضـوعات األدب والنقـد واالجتمـاع            .3

 وغريها.
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، وقمـال يف أثنـا    1993-1992أمضيال سنة التفرغ العلمي يف معهد اللغغـة يف مدريـد للعـام األكـادميي      .4

 ندلسي.ذلك بإجرا  دراسات خمتلفة يف األدب األ
 

يف جامعـة هـامبورغ يف أملانيـا يف إجـرا  دراسـة عـن دور االستشـرا          1993أمضيال شـهري وـوز وآب    .5

 األملاني يف دراسة الرتا  األندلسي.
 

عينال عضوًا للجان الفنية يف مدرسة اليوبيل واملدرسة النموذجية يف اجلامعة األردنّيـة وعضـو اجمللـس     .6

 األكادميي للمدارس الدولية للبنات.
 

 املشاركة يف تأليف كتب مهارات االتصا  يف اجلامعة األردنّية. .7
 .1982-1980لندن مقدمًا لبعص الربام  من  - العمل بدوام جزئي يف هي ة اإلذاعة الربيطانية .8

 

 .1982-1980العمل مدققًا لغوّيًا يف جريدة الشر  األوسط يف لندن من  .9
 

لميــة ا كمــة وأعــداد مــن الكتــب للمؤسســات املشــاركة يف تقــويم عشــرات األمــا  للمجــالت الع .10

 العملية واجلامعات.

 

 األما :واملؤلفات  

)سلـة   اجمللـة األردنيـة للعلـوم التطبيقيـة/ جامعـة العلـوم التطبيقيـة       وصف العمران يف شعر ابن فركـون/   .1

 لغوم (. ) باالشرتاك مع أفنان منري ز 1/6/2022، مقبو  للنشر بتاريخ معتمدة لدى اجلامعة األردنية(
ن كتاب "كنز الـدرر"  مالتطابمل بني كتاب: "عنوان املرقصات واملطربات" البن سعيد األندلسي وفصو   .2

ألبي بكر الدواداري: صوره ودالالته، سلة الشـارقة للعلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة، مقبـو  للنشـر بتـاريخ        

 )باالشرتاك مع د. جناة  داقة(. 2022/ 5/ 9
حـة الشـقري األندلسـّي: سـريته وشـعره، مقبـو  للنشـر يف سلـة األنـدلس بتـاريخ           أبو جعفـر أدـد بـن طل    .3

2/4/2022. 
 كتاب " من توفغي عنها زوجها فأظهرت الغمـوم وبا ـال بـاملكتوم" البـن املرزبـان: قـرا ة ثقافيـة، مقبـو          .4

 )باالشرتاك مع د. شرين  ربي جاد اهلل(.   2022/ 2/ 28للنشر يف سلة األندلس بتاريخ 
األدب البن سعيد األندلسي: حتقيمل ودراسة )باالشـرتاك مـع الـدكتور بّشـار عـّواد معـروف(، دائـرة         عرائس .5

 م.2022الثقافة والسيا ة، أبوظيب، 
التوقيعــات الســلطانية يف العصــر العباســي األّو :  صائصــها البالغيــة ومياهرهــا امللوكيــة )باالشــرتاك مــع  .6

جامعــة الشــارقة للعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة بتــاريخ    حممــد عبــداهلل الياســني( مقبــو  للنشــر يف سلــة  

13/12/2021. 
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األبعــاد البطوليــة يف الشــعر األندلســي يف عصــر املو ــدين، )باالشــرتاك مــع البا ثــة أفنــان مــنري حممــود   .7

زلغوم(، مقبو  للنشر يف سلة األندلس اليت تصدر عـن كلغيـة دار العلـوم/ جامعـة القـاهرة/ تـاريخ القبـو         

13/6/2021. 
شـرتاك مـع البا ـث حممـد عبـد اهلل الياسـني(، مقبـو         ورة املعنـى وتطـّور املعـايري )باال   عمود الشعر، سـري  .8

 .2/7/2021للنشر يف سلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية. تاريخ القبو  
 .2021أما  يف األدب األندلسي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت،  .9

األندلسية يف كتاب الوايف بالوفيات لصالح الدين الصفدي، )باالشرتاك مع الدكتورة جنـاة   املصادر .10

 )مقبو  للنشر(.2021 داقة(، سلة كلّية الرتبية العلمّية، جامعة بنغازي، ليبيا، العدد العاشر، 
داهلل(، ومؤّر ي األدب من شعر املرأة األندلسية )مث مشرتك مع الدكتورة شريين جـا  دموقف النقغا .11

 .15/12/2021اجمللغة األردنية للغغة العربّية، مقبو  للنشر بتاريخ 
األشعار األندلسّية املتنازع يف نسبتها )مـث مشـرتك مـع الـدكتورة رشـا اخلطيـب(، سلـة الرافـدين،          .12

 .24/2/2021جامعة املوصل، مقبو  للنشر بتاريخ 
هــ(. عـع   629مـد الشـقندي )ت  نصوص مـن كتـاب )طـرف اليرفـا ( ألبـي الوليـد إباعيـل بـن حم         .13

وحتقيمل ودراسـة )باالشـرتاك مـع الـدكتورة جنـاة حممـد  داقـة(، اجمللـة العربيـة للعلـوم ونشـر األمـا ،             

 )مقبو  للنشر(. 2021يونيو 30العدد السابع، اجمللد اخلامس، 
مــان، ة علقمــة بــن مــّرة الشــيباني، اآلن ناشــرون، ع شــحذ األفهــام بأ اديــث املنــام، بروايــة أبــي مــرّ   .14

 .2020األردن، 
ــة للدراســات      .15 ر ــالت جينــ   ــه إا ا يطــات الغربيــة )ترعــة عــن اإلجنليزيــة(، املؤسســة العربي

 .2020والنشر، بريوت، 
ــر          .16 ــدكتور عم ــتاذ ال ــع األس ــًا )باالشــرتاك م ــات الوذج ــعر اجلــاهلي: املعلغق وــّثالت احلضــارة يف الش

 .2020سبتمرب  -و ، يوني48الفجاوي(،  ولّيات آداب عني مشس، اجمللد 
، (منه  عبد اهلل دغادي يف حتقيمل كتـاب فكاهـات األبـار )باالشـرتاك مـع الـدكتورة جنـاة  داقـة         .17

 .2020، ديسمرب 25سلة األندلس، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، العدد 
اك استشهادات عبد الر يم العباسي يف كتابه معاهد التنصيص بأشـعار أبـي جعفـر األندلسـي )باالشـرت      .18

 (.2020مع الدكتورة جناة  داقة(، سلة املنارة العلمية، بنغازي، ديسمرب 
التعليم واألمن الثقـايف )ضـمن كتـاب: األمـن الثقـايف: دراسـات وأمـا ، مؤسسـة سـلطان بـن علـي             .19

 (.312-275)ص 200العويس الثقافية/ دبّي، ومؤسسة عبد احلميد شومان/ عّمان، 
هـ(، منشـور ضـمن أعمـا  )مـؤور     844ّي عمر الزّجا  املالقي )ت بعد قرا ة يف مقامة الوبا  ألبي عل .20

 .2020الوبا  يف األدب العربي( جامعة كلس، تركيا، ووز، 
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ــة        .21 ــمل املخطوطــات األدبي ــاب: حتقي ــه، منشــور ضــمن كت ــوان املخطــوط ونســبته إا مؤلغف حتقيــمل عن

سات املخطوطات اإلسـالمية، لنـدن،   ية(، مؤسسة الفرقان للرتا  اإلسالمي، مركز درالواللغوية )دروس عم

 (.132-111م )ص2019هـ/1441الطبعة األوا 
 دمـة األبيـات والنصـوص الشـعرية يف حتقيـمل املخطوطـات األدبيـة واللغويـة، منشـور ضـمن كتــاب:            .22

يـة(، مؤسسـة الفرقـان للـرتا  اإلسـالمي، مركـز دراسـات        لحتقيمل املخطوطات األدبّية واللغوية )دروس عم

 (.342-323م )ص2019هـ/1441سالمية، لندن، الطبعة األوا املخطوطات اإل
حتقيــمل خمطوطــات الشــعر األندلســي، منشــور ضــمن كتــاب: حتقيــمل املخطوطــات األدبيــة واللغويــة،    .23

هــ/  1437مؤسسة الفرقان للرتا  اإلسالمي، مركز دراسات املخطوطات اإلسالمية، لندن، الطبعـة األوا  

 (.64-39م )ص2016
غـة العربيـة لتعزيـز اهلوّيـة، منشـور ضـمن أعمـا  "مـؤور اللغـة العربيـة الـدولي الرابـع             تطوير مناه  الل .24

بالشارقة بعنوان: تطوير تعليم اللغـة العربيـة وتعلغمهـا: املتطلبـات واألبعـاد واآلفـا "، املركـز الرتبـوي للغغـة          

 .29-21/ص1، ج2020العربية لدو  اخللي ، الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، 
املوسم الثقايف السادس والثالثون جملمـع  "له وما عليه، مث منشور ضمن كتاب:  قيمل الرتا  ماحت .25

، منشـورات سمـع اللغـة العربيـة األردنـي، عّمـان،       "اللغة العربيـة األردنـي: اللغـة العربيـة والنهـوض باألّمـة      

 (.102-75)ص 2019
 .2019ة، أبو ظيب، جوانب منسية من احلضارة األندلسّية، دائرة الثقافة والسيا  .26
 ضــور املتــنيب يف شــعر  يــدر حممــود، منشــور ضــمن كتــاب:  يــدر حممــود شــاعرًا وإنســانًا، تقــديم  .27

 .42-19، ص 2018الدكتور بري قطامي، مؤّسسة عبد احلميد شومان، عّمان، 
 .2018ترويدة الغيم والشفمل، ديوان شعر، اآلن ناشرون وموزعون، عّمان،  .28
ــ    .29 ــار وبهجــة النف ــرطيب )ت    روضــة األزه ــوي الق ــب األم ــار للخطي ــة األبص ــمل   602وس ونزه ـــ( حتقي ه

 .2017)باالشرتاك مع الدكتورة ابتسام الصفغار(، دار املأمون، عّمان، 
 

ضمن كتاب: يشر  مـن كـّل أفـمل: إا إبـراهيم السـعافني، حتريـر عـا          - يا  اليّل يف األندلس .30

 .396-385، ص 2017مقابلة، األهلية للنشر والتوزيع، عّمان، 
 

 .2017يف طريقي إليك )ديوان شعر(، اآلن ناشرون، عّمان،  .31
 

 .2017احلميد شومان، عّمان،  أس لة الراهن العربي )تقديم(، مؤسسة عبد .32
 

آليات التصوير السا ر يف الرسالة اهلزلية البن زيدون، منشـور يف كتـاب: السـخرية يف األدب العربـّي      .33

(، حتريـر ومراجعـة الـدكتور حممـد الرقيبـات      2017نيسـان   5-3جامعة جرش  -)املؤور النقدي العشرون

 . 21-11، ص 2017والتوزيع، عّمان،  والدكتور علي املومين، الورا  للنشر
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البي ة األردنية يف شعر  يـدر حممـود، ضـمن كتـاب: قـرا ات، عـاب الكتـب اجلديـد، إربـد، األردن،           .34

2017. 
 

م(، سلـة  1374-1313هــ/   776-713اخلطيـب )  مدينة لوشة األندلسّية يف أدب لسان الدين ابـن  .35

 .20-11، ص 2017-2016جرش الثقافية، جامعة جرش، األردّن، العدد احلادي والعشرون 
 

جامعـة   يمل ودراسة(، اجمللة األردنّيـة للغغـة العربّيـة وآدابهـا،    قِ َكم أبي حييى بن عاصم الغرناطي )حت .36

 .303-284ص  م، 2015هـ / آب  1436شوا   3، العدد 11اجمللد  مؤتة
 

 .2015، رابطة الشعرا  العرب، الشارقة، جادك الغيث )سموعة شعرية(، دار الرابطة .37

 

الصحافة واألمـن اللغـوي، ضـمن كتـاب: املـواد العلميـة للملتقـى العلمـي: دور التعلـيم واإلعـالم يف            .38

-6املوافــمل هـــ 16/11/1435-14حتقيــمل أمــن العربّيــة، جامعــة نــايف العربّيــة للعلــوم األمنيــة، الريــاض   
 .225-209م، ص 11/9/2014

 

لغة االنتما  لألندلس، د. صالح جّرار، منشور ضمن مو  املؤور النقدي السابع عشر: املورو  األدبي  .39

، حتريـر ومراجعـة: د.  لـف اجلـرادات، إ ـراج ومتابعـة:       2014نيسـان   10-8األندلسي: قرا ة جديـدة،  

 .15-4ّية، جامعة جرش، اململكة األردنية اهلامشية، ص اللغة العرب قسم صبحي فحماوي، إصدارات
 

 .2014 ، الطبعة الثانية، مزيدة ومنقحة، دار املأمون للنشر والتوزيع، عّمان،قلعة صانور وتاريخ آ  جّرار .40
 

 .2014دراسات جديدة يف الشعر األندلسي، دار املسرية، عّمان،   .41
 

رده مـن األماثــل، ابــن املسـتويف،  ققــه بّشــار عــواد   تـاريخ أربيــل املســمى نباهـة البلــد اخلامــل  ــن و    .42

 .2013معروف وصالح حممد جّرار، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 
 

، منشور ضمن كتاب: اللغة العربّية وهويـة األمـة، مؤسسـة عبـد احلميـد      (2) اللغة واهلوية يف الثقافة العربّية  .43

 .2013، عّمان 92-67صشومان، 
 

 .2013األمة "مراجعة وتقديم"، مؤسسة عبد احلميد شومان، عّمان، اللغة العربّية وهوية    .44
 

ــ 1432قوافل احل  األندلسي )منشورة ضـمن أعمـا  نـدوة احلـ  الكـربى للعـام         .45 (، منشـورات  2011 - ه

 .2012 -هـ 1433وزارة احل ، اململكة العربية السعودية، 
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، دار سـدالوي للنشـر والتوزيـع، عّمــان    مدينـة مالقـة: أردّن األنـدلس، صـفحة سهولـة مـن تـاريخ األردنّ        .46

2012. 
 

 .2012وزارة الثقافة، عّمان،  )حتقيمل وتقديم(، باالشرتاك مع كايد هاشم، مذكغرات عيسى الناعوري، .47
 

، منشـور ضـمن أعمـا  نـدوة: الثقافـة العربّيـة: املسـتقبل والتحـديات،         (1) اللغة واهلوية يف الثقافة العربّيـة  .48

، طبعـة مؤسسـة سـلطان    2010أكتوبر/ تشرين أو   10و 9مان يف عّمان يومي اليت عقدت يف مؤسسة شو

 -69، ص2011بن علـي العـويس الثقافيـة/ دبـي، ومؤسسـة عبـد احلميـد شـومان/ عّمـان، الطبعـة األوا           

109. 
 

 .2011والغدة بنال املستكفي، دار سدالوي للنشر والتوزيع، عّمان،   .49
 

ات العربيــة الرتكيــة، مــؤور العالقــات العربيــة الرتكيــة الثــاني، جامعــة  األبعــاد الثقافيــة واالجتماعيــة للعالقــ .50

 .28/4/2011-24أنقرة،  -غازي
 

صور من التـأثري الرتكـي يف عامّيـة أهـل األردن وفلسـطني، مـث منشـور ضـمن كتـاب "مـؤور العالقـات             .51

مي، منشورات اجلامعـة  الرتكّية العربّية بني األمس واحلاضر"، حترير أ.د. حممد املصاحلة ود. عمر احلضر

 .208-199ص، 2010األردنّية، كلّية الدراسات الدولية، عّمان، 
 

إبـراهيم شـبوح(، دار    باالشرتاك مـع األسـتاذ الـدكتور   ) ودراسة تاريخ ابن  لدون )اجلز  الرابع(، حتقيمل .52

 .2011الغرب اإلسالمي، بريوت، 
 

ج(، حتقيـمل )باالشـرتاك مـع    2ن عاصم الغرناطي )جّنة الرضا يف التسليم ملا قّدر اهلل وقضى، ألبي حييى ب .53

 .2010د. بّشار عواد العبيدي(، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 
 

عيــون اإلمامــة ونــواظر السياســة، ألبــي طالــب املروانــي، حتقيــمل وتقــديم )باالشــرتاك مــع د. بّشــار عــواد      .54

 .2010العبيدي(، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 
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 .2010 ، دار املأمون للنشر والتوزيع، عّمان،ّرارقلعة صانور وتاريخ آ  ج .55
 

ــاني       .56 نصــوص مــن كتــاب طبقــات الشــعرا  باألنــدلس، تــأليف أبــي ســعيد عثمــان بــن ســعيد الكنــاني اجلّي

 .2010هـ(: دراسة وحتقيمل 320املعروف ُمْرُقوص)ت
 

التحــديث أزمــة التواصــل مــع اآل ــر والــذات يف الثقافــة العربّيــة، حماضــرة منشــورة ضــمن كتــاب "أســس  .57

والتنمية العربّيـة يف زمـن العوملـة" مراجعـة وتقـديم:  سـن نافعـة، مؤسسـة عبـد احلميـد شـومان/ عّمـان،             

 (.209-197)ص  2009واملؤسسة العربّية للدراسات والنشر، بريوت، 
 

( )مراجعة وتقـديم(، مـن منشـورات مؤسسـة عبـد      2000-1950يف فلسطني واألردّن ) األدبّيةمعاب احلياة  .58

 .2009د شومان، عّمان احلمي
 

صي  التعجب يف كتاب اإلبانة للعوتيب، منشـور ضـمن أورا  النـدوة الدوليـة الـيت عقـدت يف جامعـة آ          .59

بعنوان: نـدوة العـوتيب الصـحاري الدوليـة، منشـورات جامعـة آ  البيـال،         21/3/2008-19البيال بتاريخ 

 .2009املفر ، األردن 
 

اب اإلبانـة للعـوتيب، منشـور ضـمن أورا  النـدوة الدوليـة الـيت        أثر كتاب العني للخليل بـن أدـد يف كتـ    .60

، بعنوان: اخلليـل بـن   2006ووز  25-23/ هـ1428عادى اآل رة  29-27عقدت يف جامعة آ  البيال 

أدد الفراهيدي، إعداد وحترير د. سعيد جرب أبو  ضـر ود. حممـد حممـود الـدروبي، منشـورات جامعـة       

 .444-431د األو ، ص ، اجملل2007آ  البيال، األردن 
 

  اضر العاب اإلسالمي )باالشرتاك مع سموعة من املؤلفني(، جامعة آ  البيال، املفر . .61
 

املذكرات والر الت، الشيخ إبراهيم القطان )حتقيمل ودراسة باالشرتاك مع كايـد هاشـم وريـم القطـان(،       .62

 .2007وزارة الثقافة، عّمان 
 

 .2007رية، عّمان، قرا ات يف الشعر األندلسي، دار املس .63
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أطال  جرش: فصو  يف التاريخ واآلثار واألدب، يعقوب العـودات )حتقيـمل ودراسـة باالشـرتاك مـع كايـد        .64

 .2006هاشم(، جامعة جرش األهلية، جرش، 
 

 .2006اجلدار األ ري: نيرات يف الثقافة العربية، منتدى الفكر العربي، عّمان،  .65
 

ن العـرب،  ، سموعة من ا اضرات لعـدد مـن املفكـري   وتقديم( ي ومواكبة العصر )مراجعةالنهوض العرب .66

 .2005، املؤسسات العربية للدراسات والنشر، بريوت، الطبعة األوا، مؤسسة عبد احلميد شومان، عّمان
 

جهود ا ققني األردنـيني يف حتقيـمل الـرتا  األندلسـي، منشـور ضـمن أورا  النـدوة الـيت عقـدت يف           .67

بعنـــوان: حتقيـــمل الـــرتا  العربـــي )الـــر ى والتطلعـــات(،   23/12/2004-21جامعـــة آ  البيـــال بتـــاريخ 

 .2005منشورات جامعة آ  البيال، املفر ، األردن 
 

الشعر يف قرطبة  مد سـعيد حممـد، نقـد ومراجعـة، اجمللـة العربيـة للعلـوم اإلنسـانية، جامعـة الكويـال،            .68

 .239 – 231، ص م2004، 22، السنة 87عدد 
 

يف التمـــازج احلضـــاري والتفاعـــل الثقـــايف يف األنـــدلس، املؤسســـة العربيـــة   زمـــان الوصـــل: دراســـات .69

 .2004للدراسات والنشر، بريوت، 
 

أمانة عّمـان   –قرا ة يف املشهد احلضاري األندلسي يف القرن الرابع اهلجري  –صالة يف أروقة الزهرا   .70

 .2003الكربى، 
 

 .2002املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ، راملثقف والتغيري: قرا ات يف املشهد الثقايف املعاص .71
 

كتاب املنامات األيوبية املسمى إ بار األنـام بأ بـار املنـام )أدب سـردي(، املؤسسـة العربيـة للدراسـات         .72

 .2002، بريوت روالنش
 

من صور التسامح اإلسالمي يف األندلس، سلة التسامح، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، سـلطنة عّمـان،    .73

 .128 – 119السنة األوا، العدد األو ، ص 
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عهرة توقيعات العـرب )باالشـرتاك مـع د. حممـد الـدروبي(، مركـز زايـد يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة،            .74

 سلدات(. 3، )2001
 

 .2001التوقيعات األندلسية )باالشرتاك مع د. حممد الدروبي( جامعة آ  البيال،  .75
 

رًيا يف قصائد من الشعر األندلسي، سلة سمع اللغة العربيـة األردنـي،   ، عند املكفوفني بصطريقة القرا ة .76

 .2001، سنة 61، العدد 25سلد 
 

 .2000الثقافة والشباب يف القرن احلادي والعشرين، وزارة الشباب، عّمان،  .77
 

 .2000التوقيعات الفارسية املعربة )باالشرتاك مع د. حممد الدروبي( جامعة آ  البيال،  .78
 

 اللغــة العربيــة الشــريفة للعــوتيب )حتقيــمل ودراســة مــع سموعــة مــن األســاتذة(، وزارة الثقافــة     اإلبانــة يف .79

 )معجم لغوي يف أربعة سلدات ضخمة(. 1999والرتا  القومي، عمان 
 

 .  1999أدبا  مالقة البن مخيس )حتقيمل ودراسة(، دار البشري / عّمان، سنة  .80
 

ــة املنقوشــة ع   .81 ــوان احلمــرا  )األشــعار العربي ــة     دي ــة العريــف(، املؤسســة العربي ــى جــدران احلمــرا  وجن ل

 .1999للدراسات والنشر / بريوت، سنة 
 

 .1998الر لة الرابعة حلسني رو ي )حتقيمل ودراسة(، املطابع العسكرية، عّمان، سنة  .82
 

مصارعة الثريان يف األندلس واملغرب، منشور ضمن " الكتاب التذكاري عن فقيـد العلـم والـرتا  حممـد      .83

 .196-171، ص 1997ويال الطنجي" طنجة، بن تا
 

مناه  النقد األدبي عند العرب )باالشرتاك مع د.هاشم يـاغي و د. إبـراهيم السـعافني(، منشـورات جامعـة       .84

 .1997القدس املفتو ة، عّمان 
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رياضة " الطبلـة " يف الشـعر األندلسـي يف القـرن التاسـع اهلجـري، سلـة سمـع اللغـة العربيـة األردنـي/             .85

 .1996 زيران  –/كانون الثاني50العدد 
 

 .1996إبريل(  –نيسان  –)كانون الثاني  37مكتبة االسكوريا ، اجمللة الثقافية، اجلامعة األردنية، العدد  .86
 

منه  قرا ة النص األدبي )باالشرتاك مع د. نهاد املوسى و د. يوسف بكـار و د. داود غطاشـة( منشـورات     .87

 .1995جامعة القدس املفتو ة، عّمان 
 

، منشـورات جامعـة القـدس    يـاغي و د. إبـراهيم السـعافني(   هاشـم   تاريخ األدب العربـي )باالشـرتاك مـع د.     .88

 .1995املفتو ة، عّمان 
 

األبا  األندلسية املختومة بالواو والنون، سلة دراسات )العلـوم اإلنسـانية(، اجلامعـة األردنيـة، اجمللـد       .89

 .1995/سنة 6)أ( العدد  22
 

، 14، سلـة جامعـة بيـال حلـم، اجمللـد      فى القربي سريته وما وصل مـن شـعره  دم بن معاالوشاح األو  مق .90

 .1995/ سنة  107 – 78ص 
، العدد الثـاني،  10سلة مؤتة للبحو  والدراسات، اجمللد –مد ل  –عناية السيوطي بالرتا  األندلسي  .91

 .1995سنة 
 ،9  والدراســات، اجمللــد ومؤتــة للبحــالفنــون الشــعبية يف األنــدلس اإلســالمية وصــلتها بالتمثيــل، سلــة  .92

 .1994العدد األو  / نيسان 
 .1993مرج الكحل األندلسي )سريته وشعره(، دار البشري / عّمان  .93
 .1993ابن اإلفليلي، موسوعة احلضارة اإلسالمية، اجملمع امللكي لبحو  احلضارة اإلسالمية / عّمان  .94
قالئد العقيان، ضمن أعما  الندوة الثالثـة للملتقـى   مصداقية الفتح بن  اقان يف كتابيه مطمح األنفس و .95

 .1991األندلسي واملغربي، جامعة تطوان 
سـنة   39، عـدد  14، سلة سمـع اللغـة العربيـة األردنـي، سلـد      وصل إلينا من شعر عباس بن فرناس ما .96

1990. 
 .1990/ سنة 38، عدد 14، سلد سلة سمع اللغة العربية األردني –عباس بن فرناس شاعًرا  .97
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أعمـا  امللتقـى األو  لـألدب     ضـمن  األدب والنقد يف كتاب املعجـب لعبـد الوا ـد املراكشـي، منشـور      .98

املغاربي يف العدد اخلامس )عدد  اص( من سلـة معهـد اللغـة واألدب العربـي يف جامعـة وهـران سـنة        

1989. 
سلـدات،  3قيمل ودراسة( جنة الرضا يف التسليم ملا قدر اهلل وقضى، ألبي حييى ابن عاصم الغرناطي )حت .99

 .1989، عّمان / دار البشري
 .1988/ سنة 34، عدد 12سلة سمع اللغة العربية األردني، سلد  –زيرة شقر األندلسية ج .100
، منشـور ضـمن كتـاب املـؤور     االشـرتاك مـع الـدكتور فهمـي جـدعان(     املخطوطات العربية يف العاب )ب .101

 .139 – 99، ص 1987السنوي السادس ملؤسسة آ  البيال،  زيران، 
، والـدكتور  مع األستاذ الدكتور حممـود السـمرة  املصادر وطريقة البحث يف اللغة واألدب )باالشرتاك  .102

 .1986/  ُعمان الد الكركي(، 
املقنع يف الفال ة البن  جـاج اإلشـبيلي )حتقيـمل ودراسـة( باالشـرتاك مـع األسـتاذ الـدكتور عبـد           .103

 .1982ط، سمع اللغة العربية األردني /  ،ز الدوري والدكتور جاسر أبو صفيةالعزي
 .1982رسالة دكتوراه /  –األدب واحلياة األدبية يف غرناطة بين نصر )باإلجنليزية(  .104
 .1978/  ، اجلامعة األردنّيةرسالة ماجستري –حييى بن بقي األندلسي ) ياته وأدبه(  .105

 

 

 

 تقديم الكتب:

 . 2022ة، عمان، األردن، ثرثرة منتصف الليل، الدكتور إبراهيم أدد العدر -1
اجلــا . ...تصــاض األضــداد وتضــايف األنــداد، الــدكتور حممــد حممــود الــدروبي،  طــوط وظــال   -2

 .2022 للنشر والتوزيع، عمان، األردن،
رواد البيان من شعرا  فلسـطني واألردن ولبنـان، بـرا  الشـامي، دار النخبـة للنشـر والتوزيـع، القـاهرة،          -3

2018. 
 .2021لكاملة/ القّس جوزيف إيليا، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، عّمان، اجملموعة الشعرية ا -4
هــ(: دراسـة حتليليـة    639كتاب: مطلع األنوار ونزهة البصائر واألبصار البن مخـيس املـالقي )ت بعـد     -5

 .2021ركي سلوم البجاري، جامعة املوصل، العرا ، طيف املنه ، تأليف األستاذ الدكتور يونس 
عــراس واألمثــا  يف الـوادي األ ضــر، إطاللــة علــى الفلكلـور الفلســطيين ا لغــي، ملــيس   أغـاني األ  -6

 .2021جبارين، مطبعة توب برنال، أم الفحم، 
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أجــراس العــودة )قصــائد جملموعــة شــعرا (، الــدكتور جــواد يــونس أبــو هليــل، دار الشــرو ، عّمــان،    -7

2021. 
 .2020ا ، العرا ، ديوان شواعر األندلس، د. واقدة يوسف كريم، مطبعة سامر -8
 .2019أّمة تنسحب من التاريخ، وليد معابرة، دار املشكاة للنشر والتوزيع، إربد، األردن،  -9

شــغف الســؤا  ) ــوارات مــع مفكــرين ومــثقفني عــرب(، عزيــزة علــي، دار الشــرو  للنشــر            -10

 .2019والتوزيع، عّمان ورام اهلل، 
ــوفيت ،      -11 ــعد دوراك ــر ، أ.د. أس ــم الش ــرا  إا عل ــن االستش ــن، اآلن   م ــدنان  س ترعــة: ع

 .2019ناشرون وموزعون، عّمان، 
 .2019ر يل الّسيدة الورد )شعر(، عاد  البطوسي، اآلن ناشرون وموزعون، عّمان،  -12
هــ، د. دينـا ملكـاوي، اآلن ناشـرون وموزعـون،      6-5النثر اخليـالي يف األنـدلس يف القـرنني     -13

 .2018عّمان، 
 .2017طوسي، القاهرة، ِكْشِتْن )مونو دراما شعرية(، عاد  الب -14
 .2017في للطباعة احلديثة، القاهرة، نهّيا نهرش عقولنا )مسر ية(، د. عمر فرج، احل -15
 م.2017هـ/1438غرناطة احلصن األ ري )رواية(، د. فايز رشيد، منشورات ضفاف، بريوت،  -16
دي، اإلشارات اإلثنوغرافية يف القّصة القصرية الفلسطينية، الدكتورة  ولة حممد عـوض الـوا   -17

 .2017دار سدالوي للنشر والتوزيع، عّمان، 
، أمواج للطباعـة والنشـر والتوزيـع، عّمـان،     الدكتور مصطفى  ضر اخلطيب إّني أ ّبك )شعر( -18

2015. 
ان يف حماسـن مـن كـان    قيـ كتاب الـدرر الفرائـد مـن غـرر القالئـد املسـّمى خمتصـر قالئـد الع         -19

هـــ(، 749حييـى بـن فضــل اهلل العمـري )ت   باألنـدلس مـن األعيــان، تـأليف شـهاب الــدين أدـد بــن      

 م.2015هـ/1436حتقيمل وتقديم الدكتور حممد يوسف بنات، دار املأمون للنشر والتوزيع، عّمان، 
 .2014أعال  )شعر(، سعيد يعقوب، أمانة عّمان الكربى، عّمان،  -20
للنشـر  عتبات املستقبل )سرية كفاح وسريورة وطن(، الدكتور فيصـل غرايبـة، دار يافـا العلميـة      -21

 .2014والتوزيع، عّمان، 
سـان دييغـو،   أنر ولو مشعة )مقاالت(، روكس بـن زائـد العزيـزي، دار فينـوس للطباعـة والنشـر،        -22

 .2013كاليفورنيا، 
 .2013جدار األعني اخلرسا  )شعر(، هنا  البواب، عّمان،  -23
 .2013عكغا عرب التاريخ، مروان املاضي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت،  -24
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مؤور الثقافة الوطين: الثقافة واملتغّيـرات، قـرا ة وحتريـر: إبـراهيم السـواعري، وزارة الثقافـة،        -25

 .2013عّمان، 
خمتارات مصطفى اجلعيـدي )ديـوان شـعر(، مصـطفى حممـد اجلعيـدي، املطـابع التعاونيـة،          -26

 .2011عّمان، 
الـردن   ، د. نوا  عبـد أدب الر الت األندلسية واملغربية  ّتى نهاية القرن التاسع اهلجري -27

 م.2008هـ/1428الشوابكة، دار املأمون للنشر والتوزيع، عّمان، 
ماذا لو )ديوان شعر(، الدكتور عمر  يدر أمـني العبهـري، دار الـرياع للنشـر والتوزيـع، عّمـان،        -28

 م.2004هـ/1425
 .1987الر يم الرجيب، عّمان،  من ثقب اإلبرة، حممود عبد -29
 م.1985هـ/1406خ، فوزي اخلطبا، دار الفيحا  ودار عّمار/ عّمان، الطفيلة اإلنسان والتاري -30

 

 

 :املؤورات والندوات العلمية

 جملمع اللغغة العربّية األردنـي،  ن املوسم الثقايف السادس والثالثنيحتقيمل الرتا  ما له وما عليه ضم .1

 .2018عّمان 
 

م يف  يمـة الفكـر واإلبـداع الـيت     الشعر اجلاهلي شاهٌد على  ضارة عربّية قبل اإلسالم، مـث مقـدّ   .2

-4نيمتها ععية فاس سايس يف دورتهـا السادسـة يف فـاس حتـال عنـوان "أسـ لة الشـعر والشـعرا "،         
6/5/2018. 

، عنوان البحث: "مـن صـدام احلضـارات    2/12/2017-1قربص، -ندوة حتالف احلضارات، لفكوشا .3

 إا حتالف احلضارات )باإلجنليزية(".
 

 .30/10/2017باللغة العربّية، جامعة اإلمارات العربّية املتحدة، العني،  ا توى اإللكرتوني .4
املؤور السابع يف حتقيمل املخطوطات اإلسـالمية: حتقيـمل املخطوطـات واللغويـة، عنـوان البحـث:        .5

 .27/11/2015-24"منه  حتقيمل خمطوطات الشعر األندلسي"، مؤسسة الفرقان، لندن، 
 

لقــان، عنــوان البحــث: "قصــيدة مفــيت بريــزرن الشــيخ حممــد طــاهر  مــؤور الــرتا  اإلســالمي يف الب .6

 .13/6/2015-9وقيمتها الفنية )باللغة اإلجنليزية("، جامعة بريشتينا، 
 

ندوة ابن اخلطيب والرتا  املشرتك يف  دمة  وار الثقافات، عنـوان البحـث: "احليـاة العلميـة يف      .7

-16إشــبيلية، -قرطبــة-لوشـة -افــات"، فــاسقرطبـة يف عصــر اخلالفـة األمويــة ودورهــا يف  ـوار الثق   

24/11/2014. 
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مـــؤور  ـــوار احلضـــارات، عنـــوان البحـــث: "القـــيم احلضـــارية املشـــرتكة بـــني العـــرب واألتـــراك"،    .8

 .10/5/2014-3تركيا، -ستانبو إ
 

مؤور الشارقة الدولي األو  يف لغة القرآن الكـريم ومسـتجدات العصـر، عنـوان البحـث: "أزمـة اللغـة         .9

 .30/4/2014-29جامعة الشارقة،  العربّية"،
 

ــوان البحــث: "    .10 ــن اخلطيــب، عن ــدين ب ــدوة لســان ال ــات ن ــن     ــوار الثقاف ــدين ب يف أعمــا  لســان ال

 .16/11/2013-15املغرب، -اخلطيب"، فاس
 

العامليــة للثقافــة، عنــوان البحــث: "دور الثقافــة يف تعزيــز التفــاهم بــني الشــعوب"،  مــؤور قمــة أدنــربة .11

 .16/8/2012-12أدنربة،-الربملان االسكتلندي
 

الرتكيــة، عنــوان البحــث: "األبعــاد الثقافيــة واالجتماعيــة للعالقــات -املــؤور الثــاني للعالقــات العربّيــة .12

 .29/4/2011-25 أنقرة،-التارخيية العربّية الرتكية، جامعة غازي
 

-27مصــر، -مــؤور تطــوير كليــات اآلداب، عنــوان البحــث: "تطــوير كليــات اآلداب"، جامعــة املنيــا    .13

29/3/2005. 
 

 .12/12/2000-11باريس -املائدة املستديرة  و  التنّوع الثقايف وحتديات السو ، اليونسكو .14
 

"مشـكالت حتقيـمل الـرتا      ندوة حتقيمل الرتا  املغربي واألندلسي:  صيلة وآفـا ، عنـوان البحـث:    .15

 .11/11/1995-9املغرب، -األندلسي، جامعة وجدة
 
 

 ويوجد عدد من املؤورات اليت ورد ذكرها ضمن بند املؤلفات واألما ، وقد اكتفيال بذكرها هناك.

 

 -املواد اليت قمال بتدريسها: 

 )األدب األندلسي واملغربي )لطلبة البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه 

 لكتابة والتعبري )لطلبة البكالوريوس(فّن ا 

 )تذّو  النّص األدبي )لطلبة البكالوريوس 

 )املكتبة العربية )لطلبة البكالوريوس 

 ) أصو  التعبري القانوني )لطلبة البكالوريوس يف كلغية احلقو 

 )النثر يف العصر العباسي )لطلبة البكالوريوس 
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 )الشعر يف العصر العباسي )لطلبة البكالوريوس 

 دب عصر احلروب الصليبية )لطلبة البكالوريوس(أ 

 )تاريخ النقد األدبي عند العرب )لطلبة البكالوريوس 

 )منه  حتقيمل النصوص )لطلبة الدكتوراه 

 )قضايا الشعر اجلاهلي )لطلبة املاجستري 

 )الر لة يف األدب العربي )لطلبة املاجستري والدكتوراه 

 (القدس يف األدب العربي )لطلبة املاجستري 

 )فّن املقامات يف األدب العربي )لطلبة الدكتوراه 

 )مناه  النقد األدبي املعاصر )لطلبة املاجستري 

 

 -ساالت االهتمام: 

 األدب األندلسي واملغربي 

 حتقيمل املخطوطات 

 الدراسات الثقافية واحلضارية 

 األدب يف األردن 

 :اإلشراف على الرسائل اجلامعية

ــي املوريســكي )   .1 ــة   م(: دراســة اســ 1700 -1492األدب العرب ــة: فاطم ــة، الطالب ــة ثقافي تقرائية حتليلي

 . 29/5/2022، رسالة دكتوراه، اجلامعة األردنية عبد الفتاح حميسنإبراهيم 
امليــاهر امللكيــة يف النثــر العباســي  تــى نهايــة القــرن اخلــامس اهلجــري، الطالــب حممــد عبــداهلل   .2

 .24/2/2022الياسني، رسالة دكتوراة، جامعة الشارقة، 
ة ماجسـتري، اجلامعـة   مقامات القّواس احللـيب: دراسـة أسـلوبّية، الطالبـة: وال  عبـد اهلل احلديـد، رسـال        .3

 .8/12/2020األردنية، 
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( رسـالة ماجسـتري،   Ma Xue Meiترعـة األدب العربـي يف الصـني، الطالبـة الصـينية: مـا شـواه مـي )         .4

 .5/11/2020اجلامعة األردنية، 
لعربــي املعاصــر، عائشــة غــازي حممــد إبــراهيم، رســالة دكتــوراه، اجلامعــة   أزمــة الــنّص يف املســرح ا .5

 .2020األردنية، 
، رسـالة ماجسـتري، اجلامعـة    Yexiaohongدراسـة مقارنـة،    –الصني يف ر َليْت السريايف وابن بطغوطة  .6

 .2020األردنية، 
ارب سـلمي،  ي يف حتقيمل املخطوطات األندلسية، ابتها   لمي حمـ مكغمنه  الدكتور حممود علي  .7

 ، اجلامعة األردنية.21/5/2020ماجستري، رسالة 
، 20/5/2020ماجسـتري،  رسـالة  صورة البطل يف الشعر األندلسـي يف عصـر املو ـدين، أفنـان زلغـوم،       .8

 اجلامعة األردنية.
احلضارة األندلسية وقيمهـا يف شـعر ابـن  فاجـة، آيـات أسـامة أبـو عامريـة، رسـالة ماجسـتري، اجلامعـة             .9

 .2019األردنية، 
 .2019التصوير احلركي يف شعر ابن  فاجة، لبنى أدد النجار، رسالة ماجستري، اجلامعة األردنّية،  .10
النقد السياسي يف الشـعر األندلسـي، عبـد العزيـز غّنـام املطـريي، رسـالة دكتـوراه، اجلامعـة األردنّيـة،            .11

2019. 
أمـني احلسـني، رسـالة دكتـوراه،      النثر الفين يف األنـدلس يف القـرن التاسـع اهلجـري، عـبري عبـد اهلل       .12

 .2018اجلامعة األردنّية، 
صورة املرأة يف املقامات العربّية من القرن الرابع اهلجري إا القرن التاسع اهلجـري، رائـد حممـد     .13

 .2018مفلح أبو زيد، رسالة دكتوراه، اجلامعة األردنّية، 
، رســالة دكتــوراه، اجلامعــة  عنايــة صــالح الــدين الصــفدي بــالرتا  األندلســي، جنــاة حممــد  داقــة    .14

 .2018األردنّية، 
املثقف والسلطة يف الشعر العباسي يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني، جلنار تيسري حممد صـوص،   .15

 .2017رسالة الدكتوراه، اجلامعة األردنّية، 
 

احِلجاج يف شعر شـاعرات العـرب يف عصـر بـين أمّيـة يف املشـر  واألنـدلس، شـريين  ربـي حممـد            .16

 .2017جاداهلل، رسالة الدكتوراه، اجلامعة األردنّية، 
 

، 2017فلسفة الفن واألدب عند نيتشي، نهلة حممود اجلمزاوي، رسالة الدكتوراه، اجلامعة األردنّيـة،   .17

 إشراف مشرتك.
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رسائل بين األدر إا ملوك أراغون: دراسة موضوعية فّنية، أري  عـاطف رواشـدة، رسـالة دكتـوراه،      .18

 .2017ردنّية، اجلامعة األ
 

، "عربــي  جــازي" فــارو  "عربــي  جــازي"،  العربّيــة والنقــد األدبــي البالغــةيف جهــود ابــن قتيبــة  .19

 .2017دكتوراه، اجلامعة األردنية، 
 

صورة املكان يف نثر لسان الدين بن اخلطيب، أعل فهد الطويقـات، دكتـوراه، اجلامعـة األردنّيـة،      .20

2016. 
 

ــاب، دكتــوراه، اجلامعــة    ألمــوي، فــادي عبــد صــورة الشــام عنــد شــعرا  العصــر ا   .21 الــر يم حممــود  طغ

 .2016األردنّية، 
 

بطل املقامات بني احلريري والسرقسطي: دراسـة موازنـة، رقيـة حممـود عثمـان  جـازي، دكتـوراه،         .22

 .2016اجلامعة األردنّية، 
 

عـة األردنّيـة،   الـر يم، دكتـوراه، اجلام   الردن عبد التناّص يف شعر أبي فراس احلمداني، عايد عبد .23

2016. 
 

القـادر حممـد شـبلي، دكتـوراه، اجلامعـة األردنّيـة،        جتلغيات التناّص يف شعر ابن دديس، عّمار عبـد  .24

2014. 
 

الشعر االجتماعي يف العصر األموي، املعتز باهلل ددي حممود منصور، دكتوراه، اجلامعة األردنّيـة،   .25

2014. 
 

 .2014سالمة الشراري، دكتوراه، اجلامعة األردنّية،  أبو عمرو ساب بن صاض اهلمداني، عايد بن .26
 

 .2013اهلل عزام، دكتوراه، اجلامعة األردنّية،  أثر املتنيب يف الشعر األندلسي،  ذيفة عبد .27
املقامــات منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين، غــدير أدــد بــين دــدان، دكتــوراه، اجلامعــة     .28

 .2013األردنّية، 
 

 .2012ب األندلسي، وفا   ليل زيدان، ماجستري، اجلامعة األردنّية، عهود األمان يف األد .29
 

استيحا  األمثا  العربّية يف آثـار ابـن زيـدون وابـن اخلطيـب، بلسـم حممـد  ـري العمـري، ماجسـتري،            .30

 .2012اجلامعة األردنّية، 
 

 .2012ة، ، نوا  أدد عبيد الدسوقي، دكتوراه، اجلامعة األردنّيياآل ر يف الشعر األندلسصورة  .31
 

 .2011شعر النقائص يف عصر صدر اإلسالم، علي عودة صاض السواعري، دكتوراه، اجلامعة األردنّية،  .32
 

 .2011السرية الذاتية يف األندلس، فاطمة عبد السالم الرواشدة، دكتوراه، اجلامعة األردنّية،  .33
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 .2011اجلامعة األردنّية، شعر ابن  فاجة األندلسي: دراسة أسلوبية، أدد سليم الزو ، ماجستري،   .34
 

املكــان يف القصــائد اجلاهليــة يف املفضــليات، هبــة مصــطفى حممــد جــابر، دكتــوراه، اجلامعــة            .35

 .2011األردنّية، 
 

أثر التصّوف يف الشعر األندلسي يف عصـر بـين األدـر، فاطمـة إبـراهيم حميسـن، ماجسـتري، اجلامعـة          .36

 .2010األردنّية، 
 

 .2010دلس، رغدة علي الزبون، دكتوراه، اجلامعة األردنّية، شعر امللوك واألمرا  يف األن .37
 

اهلل اخلطيـب، دكتـوراه، اجلامعـة     األدب األندلسي يف الدراسـات االستشـراقية الربيطانيـة، رشـأ عبـد      .38

 .2009األردنّية، 
 

 .2009أثر املا  يف القصيدة األندلسّية، هبة حممد هشام سلطان، ماجستري، اجلامعة األردنّية،  .39
 

ثر الفين األندلسـي يف عصـر اخلالفـة األمويـة، منـا  سـاب العقبـاني، دكتـوراه، اجلامعـة األردنّيـة،           الن .40

2008. 
 

 .2007اهلل عزام، ماجستري، اجلامعة األردنّية،  الوصايا يف األدب األندلسي،  ذيفة عبد .41
 

اه، اجلامعــة التنــاّص الســيميائي: القصــة القصــرية الفلســطينية الوذجــًا،  ولــة حممــد الــوادي، دكتــور  .42

 .2007األردنّية، 
 

 .2007الفتاح احلولي، ماجستري، اجلامعة األردنّية،  الردن الناصر، سوزان عبد الشعر يف بالط عبد .43
 

 كاية احليوان يف النثر العربي يف القرن اخلامس اهلجري، سوزان نعـيم احللـو، دكتـوراه، اجلامعـة      .44

 .2006األردنّية، 
 .2006لسي، نزار جربيل السعودي، ماجستري، اجلامعة األردنّية، رثا  املرأة يف الشعر األند  .45

 

أدب الر الت األندلسّية واملغربية  تى نهاية القرن التاسع اهلجـري، نـوا  عبـدالردن الشـوابكة،       .46

 .2006دكتوراه، اجلامعة األردنّية، 
 

ة اإلسـالم" الوذجـًا،   اخلطاب النقدي عند إدوارد سعيد: "االستشرا  والعـاب والـنّص والناقـد وتغطيـ      .47

 .2006وليد عمر شرفة، دكتوراه، اجلامعة األردنّية، 
 

 .2005شعر املكفوفني يف األندلس، رغدة علي حممد الزبون، ماجستري، اجلامعة األردنّية،   .48
 

دب األندلسي، هنـا  مصـطفى أبـو الـرب، دكتـوراه، اجلامعـة األردنّيـة،        أثر أبي العال  املعري يف األ  .49

2005. 
 

 .2005الالت، دكتوراه، اجلامعة األردنّية،  ا  املرأة يف الشعر األندلسي، فاطمة مفلح العبدرث .50
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(، غــادة حممــود  ليــل، دكتــوراه، 2000-1951صــورة املــرأة يف الروايــة النســائية يف بــالد الشــام ) .51

 .2004اجلامعة األردنّية، 
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 .2004احلركة النقدية  و  جتربة أمل دنقل، حممد سليمان سلمان، دكتوراه، اجلامعة األردنّية،  .53
 

الـردن العلـي، دكتـوراه، اجلامعـة      معاب احلضارة يف الشـعر األندلسي/عصـر بـين أمّيـة، فريـا  عبـد       .54
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اهلـادي ظـاهر، ماجسـتري،     ندلسي يف ظل بين األدـر، دـزة حممـد عبـد    صورة املرأة يف الشعر األ .55

 .2003اجلامعة األردنّية، 
 

الـالت، ماجسـتري، اجلامعـة األردنّيـة،      شعر الرثا  يف األندلس يف ظّل بين األدر، فاطمة مفلح العبد .56

2002. 
 

ــع اهلجــري     .57 ــث والراب ــرنني الثال ــي يف الق ــر العرب ــوان يف النث ــات احلي ــو،  ، ســوزني كاي ــيم احلل ان نع

 .2001ماجستري، اجلامعة األردنّية، 
 

ــة        .58 ــتري، اجلامع ــل، ماجس ــد العقي ــدين، ســعاد حمم ــدلس يف عصــر املوّ  ــعرية يف األن املعارضــات الش

 .2000األردنّية، 
 

 .1999الردن الشوابكة، ماجستري، اجلامعة األردنّية،  فّن اخلطابة يف األندلس، نوا  عبد .59
 

ويرية العربّية والكورية منذ القرن التاسع عشر، سي وون سان ، دكتوراه، اجلامعـة  األعما  الروائية التن .60

 .1999األردنّية، 
 

ــري،          .61 ــد اجلعف ــامر أدــد حمم ــدين، ع ــة عصــر املوّ  ــى بداي ــي  ت ــر العصــبية يف األدب األندلس أث

 .1998ماجستري، اجلامعة األردنّية، 
 

 .1998اهلل هديب، دكتوراه، اجلامعة األردنّية،  الكتابة الديوانية يف عصر صدر اإلسالم، فريا  عبد .62
 

 .1997صفوان بن إدريس  ياته وأدبه، نعمات عا  البداينة، ماجستري، اجلامعة األردنّية،  .63
 

التــأثري اإلســباني يف اجملتمــع األندلســي وصــورته يف األدب، نــوا  الدســوقي، ماجســتري، اجلامعــة    .64

 .1996األردنّية، 
 

 .1996قيقًا ودراسة، حممود حممد  ياري، دكتوراه، اجلامعة األردنّية، رسائل موّ دية ععًا وحت .65
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احلركة الشعرية يف ظّل املنصـور ابـن أبـي عـامر، عصـام عبـد اجمليـد املطرمـي، ماجسـتري، اجلامعـة            .66

 .1993األردنّية، 
 

ــة،      .67 ــة األردنّي ــل زقطــان، ماجســتري، اجلامع ــّو  يف القصــة القصــرية يف األردن، زهــري  لي  صــورة املع

1992. 
 

 

ري ودكتـوراه  رسالة ماجست مائةمناقشات الرسائل اجلامعية: اشرتكال يف مناقشة حنو 

، وجامعـة الريمـوك وجامعـة مؤتـة وجامعـة آ  البيـال واجلامعـة        يف اجلامعة األردنّيـة 

 اهلامشية وغريها.

 

 :ومقاالت منشورة يف سالت ثقافية دراسات وأما 

م والنهضة، سلة الناشر األسبوعي، هي ة الشارقة للكتـاب، السـنة الثالثـة،    اللغة مرآة لقوة العقل ورافعة للتقد .1

 .28-24ص  2021نيسان  –، أبريل 30العدد 
ــاب،      .2 ــة الشــارقة للكت حتقيــمل املخطــوط األدبــي: ا ــّددات والتحــّديات، سلــة الناشــر األســبوعي، هي 

 .59-52ص 2021، يناير/ كانون الثاني/27الشارقة، السنة الثالثة، العدد 
النيم التعليمية وإشكاالت اهلوّية الثقافية يف اجملتمعات العربية، سلـة املنتـدى، منتـدى الفكـر العربـي،       .3

 .42-31، ص2020، 33، اجمللد 276-275العدد املزدوج 
 الــد الكركــي واهلــّم الثقــايف، تقــديم الــدكتور حممــد الســعودي، مؤّسســة عبــد احلميــد شــومان، عّمــان،    .4

 .107-101، ص 2018
ــدد       .5 ــة، الع ــة اهلامشي ــة، اململكــة األردنّي ــار، وزارة الثقاف ــة أفكغ ــة واالقتصــاد، سل ــار، 340الثقاف ، 2017، أّي

 .48 -45ص
 

ــة      .6 متــى يكــون الشــعر ســهاًل ممتنعــًاب سلــة الرابطــة الثقافيــة، دار الرابطــة للنشــر والتوزيــع، اإلمــارات العربّي

 .15-8، ص 2016املتحدة، العدد األّو ، أكتوبر 
 

دور املثقف يف مواجهـة انقسـامات األمـة، سلغـة البحـرين الثقافيـة، قطـاع الثقافـة والـرتا  الـوطين بهي ـة            . 4

 .2015، إبريل 9-4، ص 80البحرين للثقافة واآلثار، العدد 
، اجمللـد التاسـع والعشـرون، كـانون     261. حنو ميثا  ثقايف عربي، سلة املنتدى، العـدد السـنوي املمتـاز    5

 (.العربي)منتدى الفكر  30-20ص  ،2015الثاني 
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 .78-76، ص 2014، نيسان 303. عيسى الناعوري يف سمع اللغة العربّية األردني، سلة أفكار، العدد 6
 .70-68، ص 2014، كانون الثاني 300. اللغة واالقتصاد، سلة أفكار، العدد 7
، 31، نـادي اجلسـرة الثقـايف، قطـر، العـدد      . احلنني إا املشر  يف الشعر األندلسي، سلة اجلسرة الثقافيـة 8

 .2013نوفمرب 

، وزارة الثقافة، عّمـان،  2013، ووز 294. وقفة مع كتاب يعقوب العودات: أطال  جرش، سلة أفكار، العدد 9

 .85-82ص 
. التعلــيم ودور الّشــباب يف االنتقــا  إا ستمــع املعرفــة، منشــور يف سلــة منتــدى الفكــر العربــي، ضــمن  10

العدد اخلاص يف اللقا  احلواري "الشباب واالنتقا  إا ستمع املعرفة" الذي عقد بالتعاون مـا   حمور

، اجمللــد الســابع والعشــرون، عــدد 78 -75بــني منتــدى الفكــر العربــي وسموعــة طــال  أبــو غزالــة، ص 

 ، عّمان.2012كانون األو   -مزدوج، أيار

لتعلـيم العــالي يف األردن(، ضـمن التقريـر العربـي الرابــع     )تطـور مسـرية ا   . التعلـيم اجلـامعي وسـو  العمــل   11

 .349-323، ص 2011للتنمية الثقافية، مؤسسة الفكر العربي، بريوت، 
دور اجلامعات العربية واإلسالمية يف النهوض احلضاري املعاصر، منشورة ضمن أعمـا  املـؤور الـدولي    . 12

نية املعاصرة( الذي عقـده منتـدى الوسـطية للفكـر     الثالث )حنو إسهام عربي إسالمي يف احلضارة اإلنسا

 .250-245)مطبعة اجلامعة األردنية(، ص 2007والثقافة، عّمان، 

مقرت ــات لتطــوير تــدريس األدب يف أقســام اللغــة العربيــة وآدابهــا، اجمللــة الثقافيــة، اجلامعــة األردنيــة،   . 13

 .249-244ص  2007(، شباط، 69،68العددان)
، ضو هي ة التـدريس يف كليـات اآلداب، اجمللـة الثقافيـة، اجلامعـة األردنيـة      األدا  لع سبل حتسني جودة. 14

 .97-88، ص 2005، أيلو  65، 64العددان 
 .91 – 82، ص 2005، سنة 198، عدد ر، سلة أفكا الد الكركي على طريمل الشعرا . 15
العـدد   –رابطة الكتاب األردنـيني   –، سلة أورا  ف دميقراطية إسرائيل " فايز رشيد: زيقرا ة يف كتاب. 16

 .39-31، ص 2005، عام 22-21املزدوج 
 .2004، دار سدالوي للنشر والتوزيع، عّمان (العوتيبشاعرات األندلس )فصل من كتاب سلس . 17
 .2004، صيف املعرفة والتقدم، جرش الثقافية، العدد األو . 18
" إصـدار مؤسسـة عبـد     " األردن بعـد عقـد مـن اإلصـالح     ، ضـمن كتـاب  الثقايف األردنـي  در ية يف املشه. 19

 .216 – 195، ص 2002عّمان  –، دار الشرو  احلميد شومان، مراجعة وتقديم:  الد الوزني
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