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المؤهالت األكاديمية:
 .1الدكتوراه في األدب األندلسي من جامعة لندن  -كليّة الدراسات الشرقية واإلفريقية -سنة .1982
 .2الماجستير في األدب األندلسي من الجامعة األردنية سنة .1978
 .3الدبلوم في التربية وعلم النفس من الجامعة األردنية سنة .1975
 .4بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من الجامعة األردنية سنة .1974

الرتب األكاديمية:
 .1أستاذ دكتور في اللغة العربيّة وآدابها منذ .1995/12/3
 .2أستاذ مشارك في اللغة العربيّة وآدابها .1995–1990
 .3أستاذ مساعد في اللغة العربية وآدابها .1990–1982
مدرس .1983/3/20
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 .5محاضر متفرغ .1982/12/14

الخبرات األكاديمية والتعليمية:
 .1التدريس في الجامعة األردنيّة من سنة  –1982ولغاية تاريخه.
 .2أستاذ في جامعة آل البيت خالل سنة التفرغ العلمي  1998 /1997وخالل سنة التفرغ العلمي .2007/2006
 .3مدرس في وزارة التربية والتعليم من .1978/4/1–1974/9/5

الخبرات اإلدارية:

 .1مستشار رئيس الجامعة األردنيّة للشؤون الثقافية ورئاسة منتدى الجامعة األردنيّة الثقافي من  9نيسان ولغاية اآلن.
 .2رئيس مجلس أمناء كليّة المركز الجغرافي من آذار  -2016ولغاية اآلن.
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 .3عضو مجلس التعليم العالي من  – 2014/11/26ولغاية .2015/6/27
 .4القائم بأعمال رئيس جامعة العلوم اإلسالمية العالمية من  – 2013/9/8ولغاية .2014/9/8
 .5رئيس االتحاد الرياضي للجامعات األردنيّة من  -2013/9/8ولغاية.2014/9/8
 .6وزير الثقافة في المملكة األردنيّة الهاشمية من  –2011/10/24ولغاية .2012/10/10
 .7نائب رئيس الجامعة األردنيّة من  –2007/8/22ولغاية .2010/8/22
 .8رئيييس لجنيية تنسيييو القبييول لمراليية البكييالوريوس قييي مؤسسييات التعليييم العييالي األردنيّ ية ميين -2007/9/3ولغاييية
.2010/3/1

 .9رئيس هيئة المديرين والقائم بأعمال المدير العام لشركة الدار الجامعية لالستشارات والدراسيات مين -2007/9/1
ولغاية.2008/9/30
 .10عميد الدراسات العليا وعميد البحث العلمي بجامعة آل البيت من  -2006/9/1ولغاية.2007/8/21
 .11المنسو العام للجنة الوطنية العليا إلعالن ع ّمان عاصمة الثقافة العربيّة لعام .2002
 .12أمين عام وزارة الثقافة في المملكة األردنيّة الهاشمية من  –1999/4/21ولغاية .2002/5/26
 .13مدير مكتبة الجامعة األردنيّة من  –1993/1/16ولغاية .1997/9/1
 .14نائب عميد شؤون الطلبة في الجامعة األردنيّة من  –1990ولغاية .1992
 .15اإلشراف على مشروع الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط في المجمع الملكي لبحوث الحضارة
اإلسالمية (مؤسسة آل البيت) ( 1990 – 1985بدوام جزئي).
 .16رئيس لجنة النشاطات الثقافية التابعة للجنة الوطنية لشؤون معرض هانوفر الدولي.
 .17رئيس لجنة المكتبة والمعلومات في المعهد الدبلوماسي إبان تأسيس المعهد.
 .18رئيس لجنة اإلشراف على انتخابات نادي الجامعة خالل السنوات  1997–1993وسنة .2005/2004
 .19مستشار لمجلة أنباء الجامعة من  -1993ولغاية .2001
 .20عضو لجنة البحث العلمي في الجامعة األردنيّة في العام .1997/1996
 .21رئيس لجنة النشاطات الثقافية والعلمية في كلية اآلداب في الجامعة األردنيّة من -1993ولغاية .1997
 .21ممثل كلية اآلداب في مجلس الجامعة األردنيّة للعام الجامعي .1999/1998

مساهمات علمية وأكاديمية وثقافية أخرى:
 .1شاركت في وضع مناهج اللّغة العربيّة لبعض صفوف المرالة اإللزاميية فيي األردن ضيمن خطية المملكية لتطيوير
المناهج التربوية من .1992-1990
 .2عينت عضوا ً فيي فرييو اإلشيراف عليى تيأليف منياهج اللّغية العربيّية ( )1993-1992و ( )2005-2004ورئيسيا ً
لفريو اإلشراف على مناهج اللّغة العربيّة  ،2005ث ّم عضوا ً في الفريو .2015-2014
 .3نشرت ،وما زلت أنشر ،مقاالت أسبوعية في الصحف المحلية في موضوعات األدب والنقد واالجتماع وغيرها.
 .4أمضيت سنة التفرغ العلمي في معهد اللّغة في مدريد للعام األكاديمي  ،1993-1992وقمت في أثنياء ذليب بياجراء
دراسات مختلفة في األدب األندلسي.
 .5أمضيت شهري تموز وآب  1993في جامعة هامبورغ في ألمانيا في إجراء دراسة عين دور االستشيراا األلمياني
في دراسة التراث األندلسي.
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 .6عينت عضوا ً للجان الفنية في مدرسة اليوبيل والمدرسة النموذجية في الجامعة األردنيّة وعضو المجلس األكياديمي
للمدارس الدولية للبنات.
 .7المشاركة في تأليف كتب مهارات االتصال في الجامعة األردنيّة.
 .8العمل بدوام جزئي في هيئة اإلذاعة البريطانية -لندن مقدما ً لبعض البرامج من .1982-1980
 .9العمل مدققا ً لغويّا ً في جريدة الشرا األوسط في لندن من .1982-1980
 .10المشيياركة فييي تقييويم عشييرات األبحيياث للمجييالت العلمييية المحكميية وأعييداد ميين الكتييب للمؤسسييات العملييية
والجامعات.

المؤلفات واألبحاث:

 .1شَحْ دُ األفهام بأااديث المنام ،اآلن ناشرون ،ع ّمان.2020 ،
 .2تحقيو عنوان المخطيوط ونسيبته إليى مؤلّفيه ،منشيور ضيمن كتياب :تحقييو المخطوطيات األدبيية واللغويية (دروس
عملييية) ،مؤسسيية الفرقييان للتييراث اإلسييالمي ،مركييز دراسييات المخطوطييات اإلسييالمية ،لنييدن ،الطبعيية األولييى
1441هـ2019/م (ص.)132-111
 .3خدميية األبيييات والنصييوص الشييعرية فييي تحقيييو المخطوطييات األدبييية واللغوييية ،منشييور ضييمن كتيياب :تحقيييو
المخطوطات األدبيّة واللغوية (دروس عمليية) ،مؤسسية الفرقيان للتيراث اإلسيالمي ،مركيز دراسيات المخطوطيات
اإلسالمية ،لندن ،الطبعة األولى 1441هـ2019/م (ص.)342-323

 .4تحقيو مخطوطات الشعر األندلسي ،منشور ضمن كتياب :تحقييو المخطوطيات األدبيية واللغويية ،مؤسسية الفرقيان
للتييراث اإلسييالمي ،مركييز دراسييات المخطوطييات اإلسييالمية ،لنييدن ،الطبعيية األولييى 1437هييـ2016 /م (ص-39
.)64

 .5تطوير مناهج اللغية العربيية لتعزييز الهويّية ،منشيور ضيمن أعميال ميؤتمر اللغية العربيية اليدولي الرابيع بالشيارقة
بعنيوان :تطييوير تعليييم اللغيية العربيية وتعلّمهييا :المتطلبييات واألبعيياد واآلفيياا  ،المركيز التربييوي للّغيية العربييية لييدول
الخليج ،الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة ،2020 ،ج/1ص.29-21

 .6تحقيو التراث ما له وما عليه ،بحث منشور ضمن كتاب :الموسم الثقافي السادس والثالثون لمجميع اللغية العربيية
األردنييي :اللغيية العربييية والنهييوض باأل ّميية  ،منشييورات مجمييع اللغيية العربييية األردنييي ،ع ّمييان( 2019 ،ص-75
.)102

 .7جوانب منسية من الحضارة األندلسيّة ،دائرة الثقافة والسيااة ،أبو ظبي.2019 ،

 .8اضور المتنبي في شعر ايدر محمود ،منشور ضمن كتياب :اييدر محميود شياعرا ً وإنسياناً ،تقيديم اليدكتور سيمير
سسة عبد الحميد شومان ،ع ّمان ،2018 ،ص .42-19
قطامي ،مؤ ّ
 .9ترويدة الغيم والشفو ،ديوان شعر ،اآلن ناشرون وموزعون ،ع ّمان.2018 ،
.10

روضة األزهار وبهجة النفوس ونزهة األبصار للخطيب األموي القرطبيي (ت  602هيـ) تحقييو (باالشيتراك

مع الدكتورة ابتسام الصفّار) ،دار المأمون ،ع ّمان.2017 ،

 .11خيال الظ ّل في األندلس -ضمن كتاب :يشرا من ك ّل أفو :إلى إبراهيم السعافين ،تحرير جمال مقابلية ،األهليية
للنشر والتوزيع ،ع ّمان ،2017 ،ص .396-385
.12

في طريقي إليب (ديوان شعر) ،اآلن ناشرون ،ع ّمان.2017 ،

.13

أسئلة الراهن العربي (تقديم) ،مؤسسة عبد الحميد شومان ،ع ّمان.2017 ،
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 .14آليييات التصييوير السيياخر فييي الرسييالة الهزلييية البيين زيييدون ،منشييور فييي كتيياب :السييخرية فييي األدب العرب ي ّ
(المؤتمر النقدي العشرون -جامعة جرش  5-3نيسان  ،)2017تحرير ومراجعة الدكتور محمد الرقيبات والدكتور
علي المومني ،الوراا للنشر والتوزيع ،ع ّمان ،2017 ،ص .21-11

.15

البيئة األردنية في شعر ايدر محمود ،ضمن كتاب :قراءات ،عالم الكتب الجديد ،إربد ،األردن.2017 ،

.16

مدينيية لوشيية األندلس ييّة فييي أدب لسييان الييدين ابيين الخطيييب ( 776-713هييـ1374-1313 /م) ،مجليية جييرش

ّ
األردن ،العدد الحادي والعشرون  ،2017-2016ص .20-11
الثقافية ،جامعة جرش،

ِا َكم أبي يحيى بين عاصيم الغرنياطي (تحقييو ودراسية) ،المجلية األردنيّية للّغية العربيّية وآدابهيا ،جامعية مؤتية
.17
المجلد  ،11العدد  3شوال  1436هـ  /آب  2015م ،ص .303-284
.18

جادك الغيث (مجموعة شعرية) ،دار الرابطة ،رابطة الشعراء العرب ،الشارقة.2015 ،

 .19الصحافة واألمن اللغوي ،ضمن كتاب :الميواد العلميية للملتقيى العلميي :دور التعلييم واإلعيالم فيي تحقييو أمين
العربيّيية ،جامعيية نييايف العربيّيية للعلييوم األمنييية ،الرييياض 1435/11/16-14هييـ الموافييو 2014/9/11-6م ،ص
.225-209
 .20لغيية االنتميياء لدنييدلس ،د .صييالح جي ّيرار ،منشييور ضييمن بحييوث المييؤتمر النقييدي السييابع عشيير :المييوروث األدبييي
األندلسييي :قييراءة جديييدة 10-8 ،نيسييان  ،2014تحرييير ومراجعيية :د .خلييف الجييرادات ،إخييراج ومتابعيية :صييبحي
فحماوي ،إصدارات قسم اللغة العربيّة ،جامعة جرش ،المملكة األردنية الهاشمية ،ص .15-4

جرار ،الطبعة الثانية ،مزيدة ومنقحة ،دار المأمون للنشر والتوزيع ،ع ّمان.2014 ،
 .21قلعة صانور وتاريخ آل ّ
 .22دراسات جديدة في الشعر األندلسي ،دار المسيرة ،ع ّمان.2014 ،
 .15تاريخ أربيل المسمى نباهة البلد الخامل بمن ورده من األماثل ،ابن المستوفي ،اققه ب ّ
شار عواد معروف وصالح
جرار ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.2013 ،
محمد ّ
 .16اللغيية والهوييية فييي الثقافيية العربيّيية ( ،)2منشييور ضييمن كتيياب :اللغيية العربيّيية وهوييية األميية ،مؤسسيية عبييد الحميييد
شومان ،ص ،92-67ع ّمان .2013
 .17اللغة العربيّة وهوية األمة مراجعة وتقديم  ،مؤسسة عبد الحميد شومان ،ع ّمان.2013 ،
 .18قوافييل الحييج األندلسييي (منشييورة ضييمن أعمييال نييدوة الحييج الكبييرى للعييام 1432هييـ  ،)2011 -منشييورات وزارة
الحج ،المملكة العربية السعودية 1433 ،هـ.2012 -
ّ
ّ
األردن ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،ع ّمان .2012
أردن األندلس ،صفحة مجهولة من تاريخ
 .19مدينة مالقة:
 .20مذ ّكرات عيسى الناعوري( ،تحقيو وتقديم) ،باالشتراك مع كايد هاشم ،وزارة الثقافة ،ع ّمان.2012 ،
 .21اللغيية والهوييية فييي الثقافيية العربيّيية ( ،)1منشييور ضييمن أعمييال نييدوة :الثقافيية العربيّيية :المسييتقبل والتحييديات ،التييي
عقدت في مؤسسة شومان في ع ّمان يومي  9و 10أكتيوبر /تشيرين أول  ،2010طبعية مؤسسية سيلطان بين عليي
العويس الثقافية /دبي ،ومؤسسة عبد الحميد شومان /ع ّمان ،الطبعة األولى  ،2011ص.109 -69

 .22والّدة بنت المستكفي ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،ع ّمان.2011 ،
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 .23األبعاد الثقافية واالجتماعية للعالقات العربيية التركيية ،ميؤتمر العالقيات العربيية التركيية الثياني ،جامعية غيازي-
أنقرة.2011/4/28-24 ،
 .24صور من التأثير التركي في عاميّة أهل األردن وفلسطين ،بحث منشور ضيمن كتياب ميؤتمر العالقيات التركيّية
العربيّة بين األمس والحاضر  ،تحرير أ.د .محمد المصالحة ود .عمر الحضرمي ،منشيورات الجامعية األردنيّية،
كليّة الدراسات الدولية ،ع ّمان ،2010 ،ص.208-199
 .25تاريخ ابن خلدون (الجزء الرابع) ،تحقيو ودراسة (باالشتراك ميع األسيتاذ اليدكتور إبيراهيم شيبوح) ،دار الغيرب
اإلسالمي ،بيروت.2011 ،
 .26جنّة الرضا في التسليم لميا قيدّر و وقضيى ،ألبيي يحييى بين عاصيم الغرنياطي (2ج) ،تحقييو (باالشيتراك ميع د.
ب ّ
شار عواد العبيدي) ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.2010 ،
 .27عيون اإلمامة ونواظر السياسة ،ألبي طاليب المروانيي ،تحقييو وتقيديم (باالشيتراك ميع د .ب ّ
شيار عيواد العبييدي)،
دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.2010 ،
جرار ،دار المأمون للنشر والتوزيع ،ع ّمان.2010 ،
 .28قلعة صانور وتاريخ آل ّ
 .29نصييوص ميين كتيياب طبقييات الشييعراء باألنييدلس ،تييأليف أبييي سييعيد عثمييان بيين سييعيد الكنيياني الجيّيياني المعييروف
ب ُح ْرقُوص(ت320هـ) :دراسة وتحقيو .2010

 .30أزمة التواصل مع اآلخر واليذات فيي الثقافية العربيّية ،محاضيرة منشيورة ضيمن كتياب أسيس التحيديث والتنميية
العربيّة في زمن العولمة مراجعة وتقديم :اسن نافعة ،مؤسسة عبيد الحمييد شيومان /ع ّميان ،والمؤسسية العربيّية
للدراسات والنشر ،بيروت( 2009 ،ص .)209-197
ّ
واألردن (( )2000-1950مراجعة وتقديم) ،من منشيورات مؤسسية عبيد الحمييد
 .31معالم الحياة األدبيّة في فلسطين
شومان ،ع ّمان .2009
 .32صيغ التعجيب فيي كتياب اإلبانية للعيوتبي ،منشيور ضيمن أوراا النيدوة الدوليية التيي عقيدت فيي جامعية آل البييت
بتاريخ  2008/3/21-19بعنوان :ندوة العوتبي الصحاري الدولية ،منشورات جامعة آل البييت ،المفيرا ،األردن
.2009
 .33أثر كتاب العين للخليل بن أامد فيي كتياب اإلبانية للعيوتبي ،منشيور ضيمن أوراا النيدوة الدوليية التيي عقيدت فيي

جامعة آل البيت  29-27جمادى اآلخرة 1428هيـ 25-23 /تميوز  ،2006بعنيوان :الخلييل بين أاميد الفراهييدي،
إعداد وتحرير د .سعيد جبر أبو خضر ود .محمد محمود اليدروبي ،منشيورات جامعية آل البييت ،األردن ،2007
المجلد األول ،ص .444-431

 .34ااضر العالم اإلسالمي (باالشتراك مع مجموعة من المؤلفين) ،جامعة آل البيت ،المفرا.
 .35المذكرات والراالت ،الشيخ إبيراهيم القطيان (تحقييو ودراسية باالشيتراك ميع كاييد هاشيم ورييم القطيان) ،وزارة
الثقافة ،ع ّمان .2007
 .36قراءات في الشعر األندلسي ،دار المسيرة ،ع ّمان.2007 ،
 .37أطالل جرش :فصول في التاريخ واآلثار واألدب ،يعقوب العودات (تحقيو ودراسة باالشيتراك ميع كاييد هاشيم)،
جامعة جرش األهلية ،جرش.2006 ،
 .38الجدار األخير :نظرات في الثقافة العربية ،منتدى الفكر العربي ،ع ّمان.2006 ،
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 .39النهييوض العرب يي ومواكبيية العصيير (مراجعيية وتقييديم) ،مجموعيية ميين المحاضييرات لعييدد ميين المفكييرين العييرب،
مؤسسة عبد الحميد شومان ،ع ّمان ،المؤسسات العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،الطبعة األولى.2005 ،
 .40جهود المحققين األردنييين فيي تحقييو التيراث األندلسيي ،منشيور ضيمن أوراا النيدوة التيي عقيدت فيي جامعية آل
البيييت بتيياريخ  2004/12/23-21بعنييوان :تحقيييو التييراث العربييي (الييراى والتطلعييات) ،منشييورات جامعيية آل
البيت ،المفرا ،األردن .2005
 .41الشعر في قرطبة لمحمد سعيد محمد ،نقد ومراجعة ،المجلة العربيية للعليوم اإلنسيانية ،جامعية الكوييت ،عيدد ،87
السنة 2004 ،22م ،ص .239 – 231
 .42زمييان الوصييل :دراسييات فييي التمييازج الحضيياري والتفاعييل الثقييافي فييي األنييدلس ،المؤسسيية العربييية للدراسييات
والنشر ،بيروت.2004 ،
 .43صييالة فييي أروقيية الزهييراء – قييراءة فييي المشييهد الحضيياري األندلسييي فييي القييرن الرابيع الهجييري – أمانيية ع ّمييان
الكبرى.2003 ،
 .44المثقف والتغيير :قراءات في المشهد الثقافي المعاصر ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت.2002 ،
 .45كتاب المنامات األيوبية المسمى إخبار األنام بأخبيار المنيام (أدب سيردي) ،المؤسسية العربيية للدراسيات والنشير،
بيروت .2002
 .46من صور التسامح اإلسالمي في األندلس ،مجلة التسامح ،وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،سلطنة ع ّميان ،السينة
األولى ،العدد األول ،ص .128 – 119
 .47جمهرة توقيعات العرب (باالشتراك مع د .محميد اليدروبي) ،مركيز زاييد فيي اإلميارات العربيية المتحيدة،2001 ،
( 3مجلدات).
 .48التوقيعات األندلسية (باالشتراك مع د .محمد الدروبي) جامعة آل البيت.2001 ،
 .49طريقة القراءة ،عند المكفوفين بصريًا في قصائد من الشعر األندلسي ،مجلية مجميع اللغية العربيية األردنيي ،مجليد
 ،25العدد  ،61سنة .2001

 .50الثقافة والشباب في القرن الحادي والعشرين ،وزارة الشباب ،ع ّمان.2000 ،
 .51التوقيعات الفارسية المعربة (باالشتراك مع د .محمد الدروبي) جامعة آل البيت.2000 ،

 .52اإلبانيية فييي اللغيية العربييية الشييريفة للعييوتبي (تحقيييو ودراسيية مييع مجموعيية ميين األسيياتذة) ،وزارة الثقافيية والتييراث
القومي ،عمان ( 1999معجم لغوي في أربعة مجلدات ضخمة).
 .53أدباء مالقة البن خميس (تحقيو ودراسة) ،دار البشير  /ع ّمان ،سنة .1999
 .54ديوان الحمراء (األشعار العربيية المنقوشية عليى جيدران الحميراء وجنية العرييف) ،المؤسسية العربيية للدراسيات
والنشر  /بيروت ،سنة .1999
 .55الرالة الرابعة لحسين رواي (تحقيو ودراسة) ،المطابع العسكرية ،ع ّمان ،سنة .1998
 .56مصييارعة الثيييران فييي األنييدلس والمغييرب ،منشييور ضييمن الكتيياب التييذكاري عيين فقيييد العلييم والتييراث محمييد بيين
تاويت الطنجي طنجة ،1997 ،ص .196-171
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 .57مناهج النقد األدبي عند العرب (باالشيتراك ميع د.هاشيم يياغي و د .إبيراهيم السيعافين) ،منشيورات جامعية القيدس
المفتواة ،ع ّمان .1997
 .58رياضية الطبلية فييي الشيعر األندلسيي فييي القيرن التاسيع الهجييري ،مجلية مجميع اللغيية العربيية األردنيي /العييدد
/50كانون الثاني– ازيران .1996
 .59مكتبة االسكولاير ،المجلة الثقافية ،الجامعة األردنية ،العدد ( 37كانون الثاني – نيسان – إبريل) .1996
 .60منهج قراءة النص األدبي (باالشتراك مع د .نهاد الموسى و د .يوسف بكار و د .داود غطاشة) منشورات جامعية
القدس المفتواة ،ع ّمان .1995
 .61تاريخ األدب العربي (باالشتراك مع د .هاشم ياغي و د .إبراهيم السعافين) ،منشورات جامعية القيدس المفتواية،
ع ّمان .1995
 .62األسماء األندلسية المختومة بالواو والنون ،مجلة دراسيات (العليوم اإلنسيانية) ،الجامعية األردنيية ،المجليد ( 22أ)
العدد /6سنة .1995
 .63الوشاح األول مقدم بن معافى القبري سيرته وما وصل من شعره ،مجلة جامعة بيت لحم ،المجليد  ،14ص – 78
 / 107سنة .1995
 .64عناييية السيييوطي بييالتراث األندلسييي – مييدخل – مجليية مؤتيية للبحييوث والدراسييات ،المجلييد ،10العييدد الثيياني ،سيينة
.1995
 .65الفنون الشعبية في األندلس اإلسالمية وصلتها بالتمثيل ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسيات ،المجليد  ،9العيدد األول /
نيسان .1994
 .66مرج الكحل األندلسي (سيرته وشعره) ،دار البشير  /ع ّمان .1993
 .67ابن اإلفليلي ،موسوعة الحضارة اإلسالمية ،المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية  /ع ّمان .1993
 .68مصداقية الفتح بن خاقان في كتابييه مطميح األنفيس وقالئيد العقييان ،ضيمن أعميال النيدوة الثالثية للملتقيى األندلسيي
والمغربي ،جامعة تطوان .1991
 .69ما وصل إلينا من شعر عباس بن فرناس  ،مجلة مجمع اللغة العربية األردني ،مجلد  ،14عدد  39سنة .1990
شاعرا – مجلة مجمع اللغة العربية األردني ،مجلد  ،14عدد  /38سنة .1990
 .70عباس بن فرناس
ً
 .71األدب والنقد في كتاب المعجب لعبد الوااد المراكشي ،منشور ضمن أعميال الملتقيى األول ليددب المغياربي فيي
العدد الخامس (عدد خاص) من مجلة معهد اللغة واألدب العربي في جامعة وهران سنة .1989
 .72جنة الرضا في التسليم لما قدر و وقضى ،ألبيي يحييى ابين عاصيم الغرنياطي (تحقييو ودراسية) 3مجليدات ،دار
البشير ،ع ّمان .1989 /
 .73جزيرة شقر األندلسية – مجلة مجمع اللغة العربية األردني ،مجلد  ،12عدد  /34سنة .1988
 .74المخطوطييات العربييية فييي العييالم (باالشييتراك مييع الييدكتور فهمييي جييدعان) ،منشييور ضييمن كتيياب المييؤتمر السيينوي
السادس لمؤسسة آل البيت ،ازيران ،1987 ،ص .139 – 99
 .75المصييادر وطريقيية البحييث فييي اللغيية واألدب (باالشييتراك مييع األسييتاذ الييدكتور محمييود السييمرة ،والييدكتور خالييد
عمان .1986 /
الكركي)ُ ،
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 .76المقنع في الفالاة البن اجاج اإلشبيلي (تحقيو ودراسة) باالشتراك مع األسيتاذ اليدكتور عبيد العزييز اليدوري
والدكتور جاسر أبو صفية ،ط  ،مجمع اللغة العربية األردني .1982 /
 .77األدب والحياة األدبية في غرناطة بني نصر (باإلنجليزية) – رسالة دكتوراه .1982 /
 .78يحيى بن بقي األندلسي (اياته وأدبه) – رسالة ماجستير ،الجامعة األردنيّة .1978 /

تقديم الكتب:

 -1أجراس العودة (قصائد لمجموعة شعراء) ،الدكتور جواد يونس أبو هليل ،دار الشروا ،ع ّمان.2019 ،
 -2أ ّمة تنسحب من التاريخ ،وليد معابرة ،دار المشكاة للنشر والتوزيع ،إربد ،األردن.2019 ،

 -3شغف السؤال (اوارات مع مفكرين ومثقفين عرب) ،عزيزة علي ،دار الشروا للنشر والتوزيع ،ع ّميان ورام
و.2019 ،
 -4من االستشراا إليى عليم الشيرا ،أ.د .أسيعد دوراكيوفيتر ،ترجمية :عيدنان اسين ،اآلن ناشيرون وموزعيون،
ع ّمان.2019 ،
سيدة الورد (شعر) ،عادل البطوسي ،اآلن ناشرون وموزعون ،ع ّمان.2019 ،
 -5رايل ال ّ

 -6النثر الخيالي في األندلس في القرنين 6-5هـ ،د .دينا ملكاوي ،اآلن ناشرون وموزعون ،ع ّمان.2018 ،
ِ -7ك ْشتِ ْن (مونو دراما شعرية) ،عادل البطوسي ،القاهرة.2017 ،

 -8هيّا نهرش عقولنا (مسراية) ،د .عمر فرج ،الحنفي للطباعة الحديثة ،القاهرة.2017 ،

 -9غرناطة الحصن األخير (رواية) ،د .فايز رشيد ،منشورات ضفاف ،بيروت1438 ،هـ2017/م.

صية القصييرة الفلسيطينية ،اليدكتورة خولية محميد عيوض اليوادي ،دار
-10
اإلشارات اإلثنوغرافية فيي الق ّ
مجدالوي للنشر والتوزيع ،ع ّمان.2017 ،
-11
.2015

إنّييي أابّييب (شييعر) الييدكتور مصييطفى خضيير الخطيييب ،أمييواج للطباعيية والنشيير والتوزيييع ،ع ّمييان،

كتاب الدرر الفرائد من غرر القالئد المس ّمى مختصر قالئد العقيان في محاسن من كان باألندلس مين
-12
األعيان ،تأليف شهاب الدين أامد بن يحيى بن فضل و العميري (ت749هيـ) ،تحقييو وتقيديم اليدكتور محميد
يوسف بنات ،دار المأمون للنشر والتوزيع ،ع ّمان1436 ،هـ2015/م.

-13

أعالا (شعر) ،سعيد يعقوب ،أمانة ع ّمان الكبرى ،ع ّمان.2014 ،

عتبييات المسييتقبل (سيييرة كفيياح وسيييرورة وطيين) ،الييدكتور فيصييل غرايبيية ،دار يافييا العلمييية للنشيير
-14
والتوزيع ،ع ّمان.2014 ،
أنيير ولييو شييمعة (مقيياالت) ،روكييس بيين زائييد العزيييزي ،دار فينييوس للطباعيية والنشيير ،سييان دييغييو،
-15
كاليفورنيا.2013 ،
-16

جدار األعين الخرساء (شعر) ،هناء البواب ،ع ّمان.2013 ،

-18
.2013

مؤتمر الثقافة الوطني :الثقافة والمتغيّرات ،قراءة وتحرير :إبراهيم السواعير ،وزارة الثقافة ،ع ّميان،

-17

ع ّكا عبر التاريخ ،مروان الماضي ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت.2013 ،
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-19
.2011

مختيارات مصييطفى الجعيييدي (ديييوان شييعر) ،مصييطفى محمييد الجعيييدي ،المطييابع التعاونييية ،ع ّمييان،

أدب الراالت األندلسية والمغربية اتّى نهاية القرن التاسع الهجري ،د .نوال عبد الرامن الشوابكة،
-20
دار المأمون للنشر والتوزيع ،ع ّمان1428 ،هـ2008/م.

ميياذا لييو (ديييوان شييعر) ،الييدكتور عميير ايييدر أمييين العبهييري ،دار اليييراع للنشيير والتوزيييع ،ع ّمييان،
-21
1425هـ2004/م.
-22
-23

من ثقب اإلبرة ،محمود عبد الرايم الرجبي ،ع ّمان.1987 ،

الطفيلة اإلنسان والتاريخ ،فوزي الخطبا ،دار الفيحاء ودار ع ّمار /ع ّمان1406 ،هـ1985/م.

المؤتمرات والندوات العلمية:

 .1تحقيو التراث ما له وما عليه ضمن الموسيم الثقيافي السيادس والثالثيين لمجميع اللّغية العربيّية األردنيي ،ع ّميان
.2018

 .2الشعر الجاهلي شياهد عليى اضيارة عربيّية قبيل اإلسيالم ،بحيث مقيدّم فيي خيمية الفكير واإلبيداع التيي نظمتهيا
جمعية فاس سايس في دورتها السادسة في فاس تحت عنوان أسئلة الشعر والشعراء .2018/5/6-4 ،
 .3نييدوة تحييالف الحضييارات ،لفكوشييا-قبييرص ،2017/12/2-1 ،عنييوان البحييث :ميين صييدام الحضييارات إلييى
تحالف الحضارات (باإلنجليزية) .
 .4المحتوى اإللكتروني باللغة العربيّة ،جامعة اإلمارات العربيّة المتحدة ،العين.2017/10/30 ،

 .5المييؤتمر السييابع فييي تحقيييو المخطوطييات اإلسييالمية :تحقيييو المخطوطييات واللغوييية ،عنييوان البحييث :ميينهج
تحقيو مخطوطات الشعر األندلسي  ،مؤسسة الفرقان ،لندن.2015/11/27-24 ،
 .6مؤتمر التراث اإلسالمي في البلقان ،عنوان البحث :قصيدة مفتي بريزرن الشيخ محمد طياهر وقيمتهيا الفنيية
(باللغة اإلنجليزية)  ،جامعة بريشتينا.2015/6/13-9 ،
 .7ندوة ابن الخطيب والتراث المشترك في خدمة اوار الثقافات ،عنوان البحيث :الحيياة العلميية فيي قرطبية فيي
عصر الخالفة األموية ودورها في اوار الثقافات  ،فاس-لوشة-قرطبة-إشبيلية.2014/11/24-16 ،
 .8مؤتمر اوار الحضارات ،عنوان البحث :القيم الحضارية المشتركة بين العرب واألتراك  ،إستانبول-تركيا،
.2014/5/10-3
 .9مؤتمر الشارقة الدولي األول في لغة القرآن الكريم ومستجدات العصر ،عنوان البحث :أزمة اللغة العربيّة ،
جامعة الشارقة.2014/4/30-29 ،
 .10ندوة لسان اليدين بين الخطييب ،عنيوان البحيث :ايوار الثقافيات فيي أعميال لسيان اليدين بين الخطييب  ،فياس-
المغرب.2013/11/16-15 ،
 .11مؤتمر قمية أدنبيرة العالميية للثقافية ،عنيوان البحيث :دور الثقافية فيي تعزييز التفياهم بيين الشيعوب  ،البرلميان
االسكتلندي-أدنبرة.2012/8/16-12،

9

 .12المؤتمر الثياني للعالقيات العربيّية-التركيية ،عنيوان البحيث :األبعياد الثقافيية واالجتماعيية للعالقيات التاريخيية
العربيّة التركية ،جامعة غازي-أنقرة.2011/4/29-25 ،
 .13مييييؤتمر تطييييوير كليييييات اآلداب ،عنييييوان البحييييث :تطييييوير كليييييات اآلداب  ،جامعيييية المنيييييا-مصيييير-27 ،
.2005/3/29

التنوع الثقافي وتحديات السوا ،اليونسكو-باريس .2000/12/12-11
 .14المائدة المستديرة اول ّ
 .15ندوة تحقيو التراث المغربي واألندلسي :اصيلة وآفاا ،عنوان البحيث :مشيكالت تحقييو التيراث األندلسيي،
جامعة وجدة-المغرب.1995/11/11-9 ،
ويوجد عدد من المؤتمرات التي ورد ذكرها ضمن بند المؤلفات واألبحاث ،وقد اكتفيت بذكرها هناك.

المواد التي قمت بتدريسها- :


األدب األندلسي والمغربي (لطلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)



ّ
فن الكتابة والتعبير (لطلبة البكالوريوس)



النص األدبي (لطلبة البكالوريوس)
تذوا
ّ
ّ



المكتبة العربية (لطلبة البكالوريوس)



أصول التعبير القانوني (لطلبة البكالوريوس في كلّية الحقوا)



النثر في العصر العباسي (لطلبة البكالوريوس)



الشعر في العصر العباسي (لطلبة البكالوريوس)



أدب عصر الحروب الصليبية (لطلبة البكالوريوس)



تاريخ النقد األدبي عند العرب (لطلبة البكالوريوس)



منهج تحقيو النصوص (لطلبة الدكتوراه)



قضايا الشعر الجاهلي (لطلبة الماجستير)



الرالة في األدب العربي (لطلبة الماجستير والدكتوراه)



القدس في األدب العربي (لطلبة الماجستير)



ّ
فن المقامات في األدب العربي (لطلبة الدكتوراه)



مناهج النقد األدبي المعاصر (لطلبة الماجستير)

مجاالت االهتمام- :


األدب األندلسي والمغربي



تحقيو المخطوطات



الدراسات الثقافية والحضارية



األدب في األردن
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اإلشراف على الرسائل الجامعية:

النص في المسرح العربي المعاصر ،عائشة غازي محميد إبيراهيم ،رسيالة دكتيوراه ،الجامعية األردنيية،
 .1أزمة
ّ
.2020
 .2الصييين فييي رالَت ي ْي السيييرافي وابيين ّ
بطوطيية – دراسيية مقارنيية ،Yexiaohong ،رسييالة ماجسييتير ،الجامعيية
األردنية.2020 ،

 .3ميينهج الييدكتور محمييود علييي م ّكيي فييي تحقيييو المخطوطييات األندلسييية ،ابتهييال المييي محييارب سييلمي ،رسييالة
ماجستير ،2020/5/21 ،الجامعة األردنية.
 .4صورة البطل في الشعر األندلسي في عصر الموادين ،أفنان زلّوم ،رسالة ماجستير ،2020/5/20 ،الجامعة
األردنية.
 .5الحضارة األندلسية وقيمها في شعر ابن خفاجة ،آيات أسامة أبو عامرية ،رسالة ماجستير ،الجامعية األردنيية،
.2019
 .6التصوير الحركي في شعر ابن خفاجة ،لبنى أامد النجار ،رسالة ماجستير ،الجامعة األردنيّة.2019 ،

 .7النقد السياسي في الشعر األندلسي ،عبد العزيز غنّام المطيري ،رسالة دكتوراه ،الجامعة األردنيّة.2019 ،

 .8النثيير الفنييي فييي األنييدلس فييي القييرن التاسييع الهجييري ،عبييير عبييد و أمييين الحسييين ،رسييالة دكتييوراه ،الجامعيية
األردنيّة.2018 ،

 .9صورة المرأة في المقامات العربيّة من القرن الرابع الهجري إلى القرن التاسع الهجري ،رائد محمد مفليح أبيو
زيد ،رسالة دكتوراه ،الجامعة األردنيّة.2018 ،
 .10عناية صالح الدين الصفدي بالتراث األندلسي ،نجاة محمد اداقة ،رسالة دكتوراه ،الجامعة األردنيّة.2018 ،

 .11المثقف والسلطة في الشعر العباسي في القرنين الثالث والرابع الهجريين ،جلنار تيسير محمد صوص ،رسيالة
الدكتوراه ،الجامعة األردنيّة.2017 ،
الحجاج في شعر شاعرات العرب في عصر بنيي أميّية فيي المشيرا واألنيدلس ،شييرين اربيي محميد جيادو،
ِ .12
رسالة الدكتوراه ،الجامعة األردنيّة.2017 ،
 .13فلسفة الفن واألدب عند نيتشي ،نهلة محمود الجمزاوي ،رسالة الدكتوراه ،الجامعة األردنيّية ،2017 ،إشيراف
مشترك.
 .14رسييائل بنييي األاميير إلييى ملييوك أراغييون :دراسيية موضييوعية فنّييية ،أريييج عيياطف رواشييدة ،رسييالة دكتييوراه،
الجامعة األردنيّة.2017 ،
 .15جهود ابين قتيبية فيي البالغية العربيّية والنقيد األدبيي ،عربيي اجيازي فياروا عربيي اجيازي  ،دكتيوراه،
الجامعة األردنية.2017 ،
 .16صورة المكان في نثر لسان الدين بن الخطيب ،أجمل فهد الطويقات ،دكتوراه ،الجامعة األردنيّة.2016 ،
 .17صيورة الشييام عنييد شييعراء العصيير األمييوي ،فييادي عبييد الييرايم محمييود ّ
خطيياب ،دكتييوراه ،الجامعيية األردنيّيية،
.2016
 .18بطل المقامات بين الحريري والسرقسطي :دراسة موازنة ،رقيية محميود عثميان اجيازي ،دكتيوراه ،الجامعية
األردنيّة.2016 ،
11

التناص في شعر أبي فراس الحمداني ،عايد عبد الرامن عبد الرايم ،دكتوراه ،الجامعة األردنيّة.2016 ،
.19
ّ
التناص في شعر ابن امديس ،ع ّمار عبد القادر محمد شبلي ،دكتوراه ،الجامعة األردنيّة.2014 ،
 .20تجلّيات
ّ
 .21الشييعر االجتميياعي فييي العصيير األمييوي ،المعتييز بييان امييدي محمييود منصييور ،دكتييوراه ،الجامعيية األردنيّيية،
.2014
 .22أبو عمرو سالم بن صالح الهمداني ،عايد بن سالمة الشراري ،دكتوراه ،الجامعة األردنيّة.2014 ،
 .23أثر المتنبي في الشعر األندلسي ،اذيفة عبد و عزام ،دكتوراه ،الجامعة األردنيّة.2013 ،

 .24المقامات منذ النصف الثاني من القرن العشرين ،غدير أامد بني امدان ،دكتوراه ،الجامعة األردنيّة.2013 ،
 .25عهود األمان في األدب األندلسي ،وفاء خليل زيدان ،ماجستير ،الجامعة األردنيّة.2012 ،
 .26استيحاء األمثال العربيّية فيي آثيار ابين زييدون وابين الخطييب ،بلسيم محميد خيير العميري ،ماجسيتير ،الجامعية
األردنيّة.2012 ،
 .27صورة اآلخر في الشعر األندلسي ،نوال أامد عبيد الدسوقي ،دكتوراه ،الجامعة األردنيّة.2012 ،
 .28شعر النقائض في عصر صدر اإلسالم ،علي عودة صالح السواعير ،دكتوراه ،الجامعة األردنيّة.2011 ،
 .29السيرة الذاتية في األندلس ،فاطمة عبد السالم الرواشدة ،دكتوراه ،الجامعة األردنيّة.2011 ،
 .30شعر ابن خفاجة األندلسي :دراسة أسلوبية ،أامد سليم الزول ،ماجستير ،الجامعة األردنيّة.2011 ،
 .31المكان في القصائد الجاهلية في المفضليات ،هبة مصطفى محمد جابر ،دكتوراه ،الجامعة األردنيّة.2011 ،
 .32أثيير التصي ّيوف فييي الشييعر األندلسييي فييي عصيير بنييي األاميير ،فاطميية إبييراهيم محيسيين ،ماجسييتير ،الجامعيية
األردنيّة.2010 ،
 .33شعر الملوك واألمراء في األندلس ،رغدة علي الزبون ،دكتوراه ،الجامعة األردنيّة.2010 ،
 .34األدب األندلسي فيي الدراسيات االستشيراقية البريطانيية ،رشيأ عبيد و الخطييب ،دكتيوراه ،الجامعية األردنيّية،
.2009
 .35أثر الماء في القصيدة األندلسيّة ،هبة محمد هشام سلطان ،ماجستير ،الجامعة األردنيّة.2009 ،
 .36النثر الفني األندلسي في عصر الخالفة األموية ،منال سالم العقباني ،دكتوراه ،الجامعة األردنيّة.2008 ،
 .37الوصايا في األدب األندلسي ،اذيفة عبد و عزام ،ماجستير ،الجامعة األردنيّة.2007 ،
ياص السيييميائي :القصيية القصيييرة الفلسييطينية نموذجياً ،خوليية محمييد الييوادي ،دكتييوراه ،الجامعيية األردنيّيية،
 .38التني ّ
.2007
 .39الشعر في بالط عبد الرامن الناصر ،سوزان عبد الفتاح الحولي ،ماجستير ،الجامعة األردنيّة.2007 ،
 .40اكاية الحيوان في النثر العربي في القرن الخامس الهجري ،سوزان نعيم الحلو ،دكتيوراه ،الجامعية األردنيّية،
.2006
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 .41رثاء المرأة في الشعر األندلسي ،نزار جبريل السعودي ،ماجستير ،الجامعة األردنيّة.2006 ،
 .42أدب الراالت األندلسيّة والمغربية اتى نهاية القرن التاسع الهجيري ،نيوال عبيدالرامن الشيوابكة ،دكتيوراه،
الجامعة األردنيّة.2006 ،
والنص والناقد وتغطيية اإلسيالم نموذجياً ،ولييد عمير
 .43الخطاب النقدي عند إدوارد سعيد :االستشراا والعالم
ّ
شرفة ،دكتوراه ،الجامعة األردنيّة.2006 ،
 .44شعر المكفوفين في األندلس ،رغدة علي محمد الزبون ،ماجستير ،الجامعة األردنيّة.2005 ،
 .45أثر أبي العالء المعري في األدب األندلسي ،هناء مصطفى أبو الرب ،دكتوراه ،الجامعة األردنيّة.2005 ،
 .46رثاء المرأة في الشعر األندلسي ،فاطمة مفلح العبد الالت ،دكتوراه ،الجامعة األردنيّة.2005 ،
 .47صورة الميرأة فيي الروايية النسيائية فيي بيالد الشيام ( ،)2000-1951غيادة محميود خلييل ،دكتيوراه ،الجامعية
األردنيّة.2004 ،

ي ،عاصم محمد بني عامر ،دكتوراه ،الجامعة األردنيّة.2003 ،
 .48مالمح اداثية في التراث النقدي العرب ّ
 .49الحركة النقدية اول تجربة أمل دنقل ،محمد سليمان سلمان ،دكتوراه ،الجامعة األردنيّة.2004 ،
 .50معالم الحضارة في الشعر األندلسي/عصر بني أميّة ،فريال عبد اليرامن العليي ،دكتيوراه ،الجامعية األردنيّية،
.2003
 .51صورة المرأة في الشعر األندلسي في ظل بني األامر ،اميزة محميد عبيد الهيادي ظياهر ،ماجسيتير ،الجامعية
األردنيّة.2003 ،
 .52شعر الرثاء في األندلس في ظ ّل بني األامر ،فاطمة مفلح العبد الالت ،ماجستير ،الجامعة األردنيّة.2002 ،
 .53اكايييات الحيييوان فييي النثيير العربييي فييي القييرنين الثالييث والرابييع الهجييريين ،سييوزان نعيييم الحلييو ،ماجسييتير،
الجامعة األردنيّة.2001 ،
 .54المعارضيات الشيعرية فيي األنيدلس فيي عصير المو ّايدين ،سيعاد محميد العقييل ،ماجسيتير ،الجامعية األردنيّيية،
.2000
ّ .55
فن الخطابة في األندلس ،نوال عبد الرامن الشوابكة ،ماجستير ،الجامعة األردنيّة.1999 ،
 .56األعمييال الروائييية التنويرييية العربيّيية والكورييية منييذ القييرن التاسييع عشيير ،سييي وون سييانغ ،دكتييوراه ،الجامعيية
األردنيّة.1999 ،
 .57أثر العصبية في األدب األندلسي اتى بداية عصر المو ّادين ،عامر أامد محمد الجعفري ،ماجستير ،الجامعة
األردنيّة.1998 ،
 .58الكتابة الديوانية في عصر صدر اإلسالم ،فريال عبد و هديب ،دكتوراه ،الجامعة األردنيّة.1998 ،
 .59صفوان بن إدريس اياته وأدبه ،نعمات جمال البداينة ،ماجستير ،الجامعة األردنيّة.1997 ،
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 .60التييأثير اإلسييباني فييي المجتمييع األندلسييي وصييورته فييي األدب ،نييوال الدسييوقي ،ماجسييتير ،الجامعيية األردنيّيية،
.1996
 .61رسائل مو ّادية جمعا ً وتحقيقا ً ودراسة ،محمود محمد خياري ،دكتوراه ،الجامعة األردنيّة.1996 ،
 .62الحركة الشعرية في ظ ّل المنصور ابن أبي عامر ،عصام عبد المجيد المطرمي ،ماجستير ،الجامعة األردنيّية،
.1993
المعوا في القصة القصيرة في األردن ،زهير خليل زقطان ،ماجستير ،الجامعة األردنيّة.1992 ،
 .63صورة
ّ

مناقشات الرسائل الجامعية :اشتركت في مناقشية نحيو مائية رسيالة ماجسيتير ودكتيوراه فيي
الجامعية األردنيّية ،وجامعية اليرمييوك وجامعية مؤتية وجامعيية آل البييت والجامعية الهاشييمية
وغيرها.
دراسات وأبحاث ومقاالت منشورة في مجالت ثقافية:

 .1اليينظم التعليمييية وإشييكاالت الهويّيية الثقافييية فييي المجتمعييات العربييية ،مجليية المنتييدى ،منتييدى الفكيير العربييي ،العييدد
المزدوج  ،276-275المجلد  ،2020 ،33ص.42-31

سسة عبد الحميد شومان ،ع ّمان ،2018 ،ص -101
 .2خالد الكركي واله ّم الثقافي ،تقديم الدكتور محمد السعودي ،مؤ ّ
.107
 .3الثقافة واالقتصاد ،مجلة أف ّكار ،وزارة الثقافة ،المملكة األردنيّة الهاشمية ،العدد  ،340أيّار ،2017 ،ص.48 -45
 .4متى يكون الشعر سهالً ممتنعاً؟ مجلية الرابطية الثقافيية ،دار الرابطية للنشير والتوزييع ،اإلميارات العربيّية المتحيدة،
األول ،أكتوبر  ،2016ص .15-8
العدد ّ
 .4دور المثقييف فييي مواجهيية انقسييامات األميية ،مجلّيية البحييرين الثقافييية ،قطيياع الثقافيية والتييراث الييوطني بهيئيية البحييرين
للثقافة واآلثار ،العدد  ،80ص  ،9-4إبريل .2015

 .5نحييو ميثيياا ثقييافي عربييي ،مجليية المنتييدى ،العييدد السيينوي الممتيياز  ،261المجلييد التاسييع والعشييرون ،كييانون الثيياني
 ،2015ص ( 30-20منتدى الفكر العربي).

 .6عيسى الناعوري في مجمع اللغة العربيّة األردني ،مجلة أفكار ،العدد  ،303نيسان  ،2014ص .78-76
 .7اللغة واالقتصاد ،مجلة أفكار ،العدد  ،300كانون الثاني  ،2014ص .70-68

 .8الحنين إلى المشرا فيي الشيعر األندلسيي ،مجلية الجسيرة الثقافيية ،نيادي الجسيرة الثقيافي ،قطير ،العيدد  ،31نيوفمبر
.2013
 .9وقفة مع كتاب يعقوب العودات :أطالل جرش ،مجلة أفكيار ،العيدد  ،294تميوز  ،2013وزارة الثقافية ،ع ّميان ،ص
.85-82
 .10التعليم ودور ال ّ
شباب في االنتقال إلى مجتمع المعرفة ،منشور في مجلة منتدى الفكير العربيي ،ضيمن محيور العيدد
الخيياص فييي اللقيياء الحييواري الشييباب واالنتقييال إلييى مجتمييع المعرفيية الييذي عقييد بالتعيياون مييا بييين منتييدى الفكيير
العربي ومجموعة طالل أبو غزالة ،ص  ،78 -75المجلد السيابع والعشيرون ،عيدد ميزدوج ،أييار -كيانون األول
 ،2012ع ّمان.
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 .11التعليييم الجييامعي وسييوا العمييل (تطييور مسيييرة التعليييم العييالي فييي األردن) ،ضييمن التقرييير العربييي الرابييع للتنمييية
الثقافية ،مؤسسة الفكر العربي ،بيروت ،2011 ،ص .349-323

 .12دور الجامعييات العربييية واإلسييالمية فييي النهييوض الحضيياري المعاصيير ،منشييورة ضييمن أعمييال المييؤتمر الييدولي
الثالث (نحو إسهام عربي إسالمي في الحضارة اإلنسانية المعاصرة) الذي عقده منتيدى الوسيطية للفكير والثقافية،
ع ّمان( 2007 ،مطبعة الجامعة األردنية) ،ص.250-245
 .13مقتراييييات لتطييييوير تييييدريس األدب فييييي أقسييييام اللغيييية العربييييية وآدابهييييا ،المجليييية الثقافييييية ،الجامعيييية األردنييييية،
العددان( ،)69،68شباط 2007 ،ص .249-244
 .14سبل تحسين جودة األداء لعضو هيئة التدريس في كليات اآلداب ،المجلة الثقافية ،الجامعية األردنيية ،العيددان ،64
 ،65أيلول  ،2005ص .97-88
 .15خالد الكركي على طريو الشعراء ،مجلة أفكار ،عدد  ،198سنة  ،2005ص .91 – 82
 .16قراءة في كتاب :زيف ديمقراطية إسرائيل فايز رشيد ،مجلة أوراا – رابطة الكتاب األردنيين – العدد المزدوج
 ،22-21عام  ،2005ص .39-31
 .17شاعرات األندلس (فصل من كتاب مجلس العوتبي) ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،ع ّمان .2004
 .18المعرفة والتقدم ،جرش الثقافية ،العدد األول ،صيف .2004

 .19راية في المشيهد الثقيافي األردنيي ،ضيمن كتياب األردن بعيد عقيد مين اإلصيالح إصيدار مؤسسية عبيد الحمييد
شومان ،مراجعة وتقديم :خالد الوزني ،دار الشروا – ع ّمان  ،2002ص .216 – 195
 .20االستراتيجية الثقافية المستقبلية لدولة فلسطين :اوار الثقافات ،منشور ضمن كتاب :المشروع الثقافي الفلسيطيني،
دار الجليل ،ع ّمان .2004
 .21الصداقة والصديو ألبي ايان التوايدي :نظرية عربية فيي الصيداقة ،مجلية تيراث ،نيادي تيراث اإلميارات ،العيدد
 ،21سنة .2000
 .22راليية اسييين رواييي :يوميييات للثييورة العربييية الكبييرى ،ضييمن كتيياب أدب السيييرة والمييذكرات فييي األردن
منشورات جامعة آل البيت ،1999 ،ص .261-249
 .23نحن واآلخر تعليو على كتاب د .ناصر الدين األسد نحن واآلخر منتدى عبد الحميد شومان ،ع ّمان .1998

 .24قصيدتان للشاعر بابلو نيرودا (ترجمة عن اإلسبانية) ،مجلة البيان ،جامعة آل البيت ،المجلد األول ،العيدد الثاليث،
 ،1998ص .153
 .25التكنولوجيا الهيدرولية في األندلس لتومياس ف .غلييب (ترجمية عين اإلنجليزيية) منشيور ضيمن كتياب :الحضيارة
العربية اإلسالمية في األندلس ،تحرير د .سلمى الخضيراء الجي وسيي ،مركيز دراسيات الوايدة العربيية ،بييروت
 ،1998الجزء الثاني ،ص .1366 – 1345
 .26التعليم في األردن واقع وتحديات ،منشور ضمن أعميال ميؤتمر التعلييم فيي األردن ،مؤسسية عبيد الحمييد شيومان،
ع ّمان .1997
 .27وسييائل النهييوض باإلبييداع والمبييدعين ،المجل ية الثقافييية ،الجامعيية األردنييية ،العييدد  ،40كييانون األول  ،1996آذار
 ،1997ص .100-92
 .28آفاا التعاون الثقافي بين إسبانيا والعالم العربي (بالعربية واإلسبانية) ،منشور ضمن سلسلة المحاضرات اإلسبانية
العربية الثانية بطليطلة من  12-10ديسمبر .1993
 .29أبو بكر الطرطوشي وجهوده في اإلصالح االجتمياعي ،مجلية آفياا الثقافية والتيراث ،مركيز جمعية الماجيد للثقافية
والتراث ،دبي ،السنة األولى ،العدد الثاني ،أيلول  ،1993ص .29-25
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 .30الفنان التشكيلي عدنان الحلو ومعرضه الفني السابع ،المجلة الثقافية ،الجامعة األردنيية ،العيدد  ،20السينة ،1990
ص .137-134
 .31المستجاد من فعالت األجواد للتنوخي ،المجلة الثقافية ،الجامعة األردنية ،العدد  ،23السنة  ،1990ص .101-97
 .32من قصص العشو األندلسي (عبد الرامن األوسط وجاريته طيروب) مجلية المنتيدى ،دبيي ،السينة السيابعة ،العيدد
 ،76نوفمبر  ،1989ص .43
 .33عاشييقان ميين غرناطيية (افصيية الركونييية وأبييو جعفيير بيين سييعيد الغرنيياطي) ،مجليية أفكييار ،ع ّمييان ،العييدد  ،78آب
 ،1985ص .48-40
 .34المسييرح فييي األردن فييي مواجهيية الخطيير الصييهيوني ،وثييائو المييؤتمر الثقييافي الييوطني الثيياني ،الجامعيية األردنيّية،
 ،1985ص .203 – 198
 .35ريحانة الكتّاب ونجعة المنتاب تأليف لسان الدين بن الخطيب ،مجلة الناشر العربي ،طرابلس ،ليبييا ،العيدد الثياني،
فبراير  ،1984ص .114-93

 .36رأي في المصطلح النقدي األردني ،منشور ضمن وثائو المؤتمر الثقافي الوطني األول ،في الجامعة األردنية ص
 16-13تشرين األول  ،1984ص .266 – 256
 .37خلع ملوك الطوائف (المالبسات واألسباب) ،المجلة الثقافية ،الجامعة األردنية ،العدد ،7ص .28- 22
 .38تحرير القدس سنة 583هـ (دروس وعبر) ،مجلة أفكار ،العدد  ،75نيسان .1985

 .39سقوط األندلس (دروس وعبر) ،المجلة الثقافية ،الجامعة األردنية ،العدد الرابع ،1984 ،ص .111 – 93
 .40الح ّمامات في األندلس ،مجلة الفيصل ،العدد  ،40السنة .1980

 .41العالقة بين فلسطين واألندلس ،مجلة الفيصل ،العدد  ،29السنة .1979

 .42الكلمات اإلنجليزية في عامية أهل فلسطين واألردن ،مجلة أفكار ،عدد  ،43سنة .1979

مقررات جامعية ومدرسية:
ّ

 .1مهارات االتصال باللغة العربية (( )101باالشتراك مع عدد من األساتذة) ،الجامعة األردنيّة ،ع ّمان .1999
 .2مهارات االتصال باللغة العربية (( )102باالشتراك مع عدد من األساتذة) ،الجامعة األردنيّة ،ع ّمان .1999
 .3اللغة العربيّة لدقسام األدبية واإلنسانية (المستوى الثاني) (مراجعة) ،جامعة آل البيت.1999 ،

 .4التقرير السنوي الجامعة األردنية ( 1998 / 1997باالشتراك مع عدد من األساتذة) ،الجامعة األردنيّة.1999 ،

 .5مقياس تشخيص المهارات األساسية في اللغة العربيّة (مع مجموعة مين المختصيين) ،كليية األمييرة ثيروت ،ع ّميان،
الطبعة األولى.1997 ،
 .6ظواهر في األدب العربي ،للصف الثياني الثيانوي األدبيي والشيرعي وإضيافي تجياري ،ع ّميان ( 1996عضيو لجنية
التوجيه واإلشراف).
 .7النقد األدبي والعروض ،للصف الثاني الثانوي األدبي والشرعي ،ع ّمان ( 1996عضو لجنة التوجيه واإلشراف).
 .8الثقافة األدبية اللغوية ،للصف األول الثانوي الشامل التطبيقي ،ع ّميان الطبعية األوليى( 1995 ،عضيو لجنية التوجييه
واإلشراف).
 .9البالغة والعروض ،للصف األول الثانوي األدبي والشرعي وإضافي للتجاري ،ع ّمان ( 1995عضو لجنة التوجيه
واإلشراف).
 .10تييياريخ األدب والنصيييوص ،للصيييف األول الثيييانوي األدبيييي والشيييرعي ،ع ّميييان( 1995 ،عضيييو لجنييية التوجييييه
واإلشراف).
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 .11النحو والصرف ،للصف األول الثانوي األدبي والشرعي وإضافي للتجياري ،ع ّميان ( 1995عضيو لجنية التوجييه
واإلشراف).
 .12دليل المعلم إلى كتب اللغة العربية للصف األول الثانوي الشامل والتطبيقي ،ع ّمان( 1995 ،عضيو لجنية التوجييه
واإلشراف).
 .13لغتنا العربيّة (للصف الخامس االبتدائي) باالشتراك مع مجموعة من المؤلفين ،مديرية المناهج ،ع ّمان .1992
 .14لغتنا العربيّة (الصف السادس االبتدائي) باالشتراك مع مجموعة من المؤلفين ،مديرية المناهج ،ع ّمان .1992
 .15دليل المعلم لكتاب لغتنا العربيّة الصف الخامس ،مديرية المناهج ،ع ّمان .1991

 .16دليل المعلم لكتاب لغتنا العربيّة الصف السادس ،مديرية المناهج ،ع ّمان .1991

 .17كتيياب اللغيية العربيّ ية لطييالب السيينة األولييى فييي مراكييز التييدريب والتلمييذة المهنييية (باالشييتراك مييع مجموعيية ميين
المؤلفين).

عضوية اللجان والهيئات:

 .1مقرر لجنة تأليف كتب مبحث اللّغة العربيية (الروضية  -الصيف الثياني عشير) ،المركيز اليوطني لتطيوير المنياهج،
ع ّمان ،من تاريخ .2019/3/17
 .2عضو في الهيئة االستشارية العلمية لمجلة األندلس ،القاهرة  -جمهورية مصر العربيّة ،آذار .2019
 .3عضييو فييي هيئيية التحرييير لمجلّيية المعهييد (دراسييات شييرقية) التييي تصييدر عيين معهييد الدراسييات الشييرقية -جمهورييية
كوسوفو من تاريخ  2018/11/22ولغاية تاريخه.
 .4رئيييس هيئيية تحرييير مجلّيية دراسييات فييي اللّغيية العربيّيية التييي تصييدر عيين جامعيية جييرش ميين  2018/3/21ولغاييية
تاريخه.
 .5عضو لجنة اختيار المدن الثقافية للسنوات .2018 ،2016 ،2015

 .6رئيييس هيئيية تحرييير مجليية جييرش للبحييوث والدراسييات التييي تصييدر عيين جامعيية جييرش ،ميين  2017/5/1ولغاييية
.2018/3/20

 .7عضو الهيئة االستشارية إلذاعة صوت جامعة آل البيت ،من  9آب  2016ولغاية تاريخه.
 .8عضو اللجنة االستشارية العليا لمجلّة أقالم جديدة الصادرة عن الجامعة األردنيّة ،من  2016/7/25ولغاية تاريخه.

 .9عضيييو هيئييية تحريييير مجلييية جيييرش للبحيييوث والدراسيييات التيييي تصيييدر عييين جامعييية جيييرش ،مييين -2015/6/16
.2017/4/30

 .10عضو لجنة الحاكمية في التعليم العالي (لجنة فرعية تابعة للجنة تنمية الموارد البشرية) .2015/11/23

 .11عضييو اللجنيية التوجيهييية لدراسيية الشييباب فييي مواجهيية الفكيير المتطي ّيرف مجلييس إدارة صييندوا البحييث العلمييي،
.2015/6/22

 .12عضو جمعية الصداقة األردنيّة اإلسبانية ،من عام  -2014ولغاية تاريخه.

 .13عضو النادي الدبلوماسي ،من عام  -2014ولغاية تاريخه.

ي ،من عام  -2014ولغاية تاريخه.
 .14عضو الهيئة االستشارية لمجلة المنتدى التي يصدرها منتدى الفكر العرب ّ
ي ،ع ّمان ،من عام  -2011ولغاية تاريخه.
 .15عضو منتدى الفكر العرب ّ

 .16عضو اللجنة االستشارية العليا لوزارة الثقافة من  -2013/11/18ولغاية تاريخه.
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 .17عضو لجنة جائزة الملب عبد و الثياني ابين الحسيين لابيداع فيي مجيال اآلداب والفنيون (أدب الميذكرات والسييرة
الذاتية) لعام .2010
 .18عضو اللجنة العليا إلعالن القدس عاصمة للثقافة العربية .2009
 .19عضو هيئة تحرير المجلة األردنية للغة العربية وآدابها اعتبارا ً من  -2007/9/10ولغاية .2010/9/10
 .20رئيس فريو اإلشراف على مناهج اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم ،أيلول .2006

 .21رئيس اللجنة الوطنية األردنية لمشروع الذخيرة العربيّة من  – 2006/7/1ولغاية .2011/12/22
 .22عضو الهيئة االستشارية لمجلة البيان التي تصدرها جامعة آل البيت من .2005/9/9

 .23عضييو لجنيية تحكيييم جييائزة وزارة التعليييم العييالي والبحييث العلمييي  /جييائزة البحييث المميييز فييي مجييال اللغيية العربييية
وآدابها (.)2005/5/23
 .24عضو هيئة التحرير – مجلة جرش الثقافية – جامعة جرش.
 .25عضو اللجنة الثقافية لسيناريوهات األردن عام .2020

 .26عضو الهيئة االستشارية لفصلية (إيران والعرب) التي تصدر في بيروت.

 .27عضو مجلس أمناء جامعة ع ّمان العربية للدراسات العليا من .2003 –2001
 .28عضو مجلس إدارة األوقاف من.2002–2001

 .29رئيس الهيئة العليا لانتاج السينمائي األردني من  –2000/11ولغاية آب .2007
سييو العييام للجنيية الوطنييية العليييا إلعييالن ع ّمييان عاصييمة الثقافيية العربييية ،ميين تمييوز  –2000ولغاييية ازيييران
 .30المن ّ
.2002
 .31عضو مجلس إدارة اإلذاعة والتلفزيون من .2002-2000
 .32رئيس اللجنة الوطنية لتعليم اقوا اإلنسان.

 .33عضو الجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي ورئيس سابو لها.
 .34عضو جمعية النقاد األردنيين.

 .35عضو االتحاد العام لددباء والكتاب العرب.

 .36عضو رابطة الكتاب األردنيين ونائب سابو لرئيس الرابطة.
 .37عضو اللجنة الملكية لحقوا اإلنسان من .2003 -2000

الدورات:

Internationalization Workshop, Leadership Foundation for Higher Education,
.1
 26-24 ،Cardiff Metropolitan University, UKشباط  ،2014اتحاد الجامعات العربيّة.
 .2دورة تدريب المتدربين على إدارة المشاريع الثقافية والتعليمية ،نظمها االتحاد األوربي بالتعاون مع الجامعية
األردنية في رااب الجامعة األردنية (ازيران – تموز .)2005
 .3دورة اللغة اإلسبانية في مدريد (شباط – أيار  ،)1992جامعة الكومبلوتنسي بمدريد.

الجوائز واألوسمة:
وسام االستحقاا المدني برتبة قائد من الملب فيليب السادس ملب إسبانيا .2017
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جائزة الدولة التقديرية للعام  2009في اقل اآلداب (مجال تحقيو التراث).
وسام االستقالل من الدرجة الثانية .2002

المراجع:

جرار ،إبراهيم عبد الدايم ،مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية.2020 ،
 .1الوطن في شعر صالح ّ

 .2تييأمالت فييي كتيياب جوانييب منس ييّة ميين الحضييارة األندلسييية للييدكتور صييالح جييرار ،سييعيد يعقييوب ،جريييدة
الدستور ،األربعاء .2020/7/1
 .3تمظهرات الحنين في ديوان جادك الغيث لصالح جرار ،سعيد يعقوب ،جريدة الدستور /20نيسان.2020/
.4

اداء األصيل لصالح جرار االلتزام بقضايا األ ّمة للدكتورة أماني بسيسو ،جريدة الرأي .2020/1/18

 .5صييورة العييرب فييي ترويييدة الغيييم والشييفو للشيياعر صييالح جي ّيرار ،للييدكتور محمييد عبييدو القواسييمة ،الدسييتور
.2019/7/1
 .6التقنيات الشفاهية في المنامات األيوبية ،أ.د .محمد بن سالم الصفراني ،مجلية العليوم اإلنسيانية ،جامعية اائيل،
العدد الثالث (يونيو)  -2019السنة الثالثة ،ص .351-321
صية االسيتقالل
جرار في خدمة التيراث العربيي فيي األنيدلس ،بقليم :ع ّميار شيبلي ،من ّ
 .7من جهود العالّمة صالح ّ
الثقافية ،بتاريخ .2020/1/20
ّ
األردن ،السيبت
جرار  ...االلتزام بقضايا األ ّمة ،د .أماني اياتم بسيسيو ،جرييدة اليرأي،
ُ .8اداء األصيل لصالح ّ
.2020/1/18
 .9صييورة العييرب فييي ترويييدة الغيييم والشييفو للشيياعر صييالح جي ّيرار ،د .محمييد عبييد و القواسييمي ،جريييدة
الدستور.2019/11/1 ،
 .10معجم شعراء األردن ،محمد المشايخ ،الطبعة األولى.2017 ،

جيرار أنموذجياً ،هدايية رزوا ،جرييدة اليرأي30 ،
 .11المقامات في األدب الحديث المنامات األيوبيّية لصيالح ّ
تموز .2016

 .12المقامات في األدب الحديث :المنامات األيوبيّة نموذجياً ،هدايية رزوا ،مجلّية أقيالم جدييدة ،العيدد  ،6ازييران
 ،2007ص .86-81

 .13الدكتور خالد محمد عبد اليرامن الجيديع ،المناميات األيوبيّية ،روافيد التلقيي -الرايية الفكريية -البيئية السيردية،
المجلة األردنية في اللغة العربيّة وآدابها ،جامعة مؤتة ،المجلد ( )3العدد ( )3جمادى اآلخرة  1428هـ /تموز
 ،2007ص .62-11
جرار ...عين على غرناطة ،جريدة الدستور ،االثنين .2008/9/1
 .14هشام عودة :صالح ّ
 .15سييميرة عييوض :غرناطيية وجنييين وع ّمييان ...ثالثييية اإللهييام فييي أدب الييدكتور صييالح جي ّيرار ،جريييدة الييرأي
.2009/3/16
 .16يحيى القيسي :ا ّميى الكتابية ،منشيورات أمانية ع ّميان الكبيرى ،2004 ،ص  ،116-107ومنشيورة كيذلب فيي
القدس العربي في .2009/9/12
اليرب ،مجلية أفكيار،
جرار ،قراءة مجدولين أبو ّ
الرب :المنامات األيوبيّة ،تأليف الدكتور صالح ّ
 .17مجدولين أبو ّ
العدد  185آذار  ،2004ص .123-115
جرار :بااثا ً ومحققا ً ومثقفاً ،العدد  ،202آب  ،2005ص .123-74
 .18ملف في مجلّة أفكار عنوانه :صالح ّ
 .19معجيييم البيييابطين للشيييعراء العيييرب المعاصيييرين ،ص  ،485-484ط ،2014 ،3الناشييير :مؤسسييية جيييائزة
عبدالعزيز سعود البابطين لابداع الشعري -الكويت.
19

جرار ،ليندا عبيد ،موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسيطيني
 .20الجهود التراثية والبحثية والفكرية لصالح ّ
الحديث ،الكتاب السابع ،الفكر والنقد األدبي-أ ،إعداد وتحرير الكتاب د .ياسين كتانية ،إصيدار مجميع القاسيمي
للغة العربيّة وآدابها1435 ،هـ2014/م ،ص .284-261
وجرار نموذجا ً  /غيدير أاميد بين اميدان ضيمن كتياب :السيفير الكاتيب
الكواري
ّ
 .21المنامات العربيّة المعاصرةّ :
الكيواري و د .محميد محميود اليدروبي ،الدواية ،ط ،2
الكيواري ،تيأليف :منيى بنيت مبيارك ّ
مبارك بن ناصير ّ
 ،2014ص .439-429
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