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  اإلسالم  :الديانة

  متزوج  :الحالة االجتماعية

  أردني  : الجنسية

  أستاذ  :الرتبة العلمية

    :اللغات التي يجيدها

    : سائل االتصالو 

    :هاتف المنزل        

    :هاتف العمل        

    :الهاتف المحمول        

    ):الفاكس(الناسوخ        

    :البريد االلكتروني        

    :العنوان البريدي        
  

  :الدرجات العلمية وتاريخ الحصول عليها/المؤهالت: ثانياً 

  

    :الثانوية العامة -

  1951جامعة القاهرة  / الليسانس الممتازة في اآلداب   :البكالوريوس/ الليسانس -

  1956جامعة القاهرة  / الماجستير في اآلداب  :الماجستير وموضوع الرسالة -

   1960جامعة القاهرة  / الدكتوراه في اآلداب  :الدكتوراة وموضوع الرسالة -

    :األستاذ المساعد -

    :األستاذ المشارك -

    :األستاذية -

    :ذ شرفأستا -
 
 



 
 
 
 
  

  :الخبرات العملية: ثالثاً 

  1961- 1960أستاذ مساعد ، كلية اآلداب ، الجامعة الليبية ،  -

 1962-1961أستاذ مساعد ، كلية اآلداب ، جامعة الملك عبد العزيز  -

 1/12/1962أستاذ مساعد ، كلية اآلداب ، الجامعة األردنية  -

 1971-1969ردنية رئيس قسم اللغة العربية وآدابها ، الجامعة األ -

 1980-1978عميد البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة األردنية  -

 1977-1975أعير إلى جامعة الكويت لمدة سنتين  -

دعاه معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة مرتين إللقاء محاضـرات علـى طلبـة الدراسـات األدبيـة واللغويـة  -

حـول حركـة النقــد  1973القصـيرة فــي فلسـطين ، والمـرة الثانيـة ســنة  حــول القصـة 1966المـرة األولـى سـنة . 

األدبي في فلسطين ، ثم دعاه المعهد بعد أن انتقل إلى بغداد إللقاء محاضـرة حـول الروايـة وٕاميـل حبيبـي فـي 

 .1983سنة 

  

  :البحث العلمي: رابعا

 : الكتب المنشورة -

  النشرتاريخ   مكان النشر  عنوان الكتاب

  1964  دار بيروت  ع اللبناني الحديثمالمح المجتم

معهد البحوث والدراسات العربية   القصة القصيرة في فلسطين واألردن

، ثم أعيد  1966بالقاهرة سنة 

طبعه في المؤسسة العربية 

  1981للدراسات والنشر ببيروت 

1966  ،1981  

النقد األدبي الحديث في لبنان حتى نهاية 

  الحرب العالمية األولى

  1968  معارف ، مصردار ال

النقد األدبي الحديث في لبنان المدارس 

  المعاصرة

  1968  دار المعارف ، مصر

شعر فدوى طوقان ، باالشتراك مع الدكتور 

  عبد الرحمن ياغي

  1969  المكتب الكاثوليكي ، عمان

الشعر الحديث في األردن ، ضمن كتاب ثقافتنا 

  في خمسين عاما

  1972  ندائرة الثقافة والفنون ، عما



  1973  معهد البحوث والدراسات بالقاهرة  حركة النقد األدبي الحديث في فلسطين

المؤسسة العربية للدراسات والنشر   الشعر الحديث بين النظر والتطبيق

  ببيروت

1981  

المؤسسة العربية للدراسات والنشر   ترجمة عن اإلنجليزية –ابن قتيبة 

  ببيروت

1981  

  1979  ة الكتاب األردنيينرابط  محمد أديب العامري

  1985  جامعة الكويت ، الكويت   نازك المالئكة وقضايا الشعر المعاصر 

      
 

 :البحوث المنشورة -

  تاريخ النشر  اسم المجلة  عنوان البحث

أغنيات للصمت للشاعر عبد : مقدمة ديوان 

الرحيم عمر ، نشر دار الكتاب العربي ، 

  بيروت

  1963  

ت للكاتب فايز الغول ، الدنيا حكايا: مقدمة 

  طبع المطبعة العصرية بالقدس

  1965  

من جهود األستاذ محمود محمد شاكر في 

المتنبي ، نشر في الكتاب التذكاري عن 

  إسحاق موسى الحسيني في القدسالدكتور 

  1985  

 
 :مقاالت منشورة في مجالت ثقافية -

  تاريخ النشر  اسم المجلة  عنوان المقالة

  1964آذار   مجلة رسالة المعلم األردنية  بوي الشريفتدوين الحديث الن

  1964تشرين األول   مجلة رسالة المعلم األردنية  األصول والفروع في اللغة

  1966تشرين األول   مجلة رسالة المعلم األردنية  اللغة العربية في الدراسات اللغوية

  1967شباط   مجلة رسالة المعلم األردنية  شاعر من الجاهلية

مجلة كلية اآلداب في الجامعة   ح من الثقافة األندلسيةمالم

  األردنية

  1971أيار 

مجلة الثقافة العربية الليبية العدد   مجال العقل في التشريع اإلسالمي

  األول

  1970تشرين الثاني 

  1978فبراير   مجلة قافلة الزيت السعودية  من نظريات النقد في األدب العربي القديم

  1980سبتمبر   مجلة قافلة الزيت السعودية  حياة نجاتي صدقي أضواء كاشفة على 



 -1979ديسمبر   مجلة قافلة الزيت السعودية  عربيتنا الفصحى والمرحلة الحاضرة 

  1980يناير 

  1980مايو   مجلة قافلة الزيت السعودية  سمات في العربية 

  1985مارس   مجلة قافلة الزيت السعودية  بين اللغة وأهلها 

مجلة العربي الكويتية ، العدد   المحاربين في تاريخنامن صور 
332  

  1986يوليو 

  

  :الندوات/ المؤتمرات  :خامسا
 

  التاريخ   المكان  الندوة/ اسم المؤتمر

  1959  بيروت  مؤتمر ما أسهم به العرب في المائة سنة األخيرة

  1968  القاهرة  مؤتمر األدباء

  1969  بغداد  مؤتمر األدباء

  1983  طشقند  سيا وٕافريقيامؤتمر كتاب آ

  1984  الجزائر  مؤتمر األدباء

  

  : االشراف على الرسائل:سادسا

 :الماجستير -

  التاريخ  الجامعة  عنوان الرسالة  الباحث

حركة الشعر في قبيلة غني حتى نهاية العصر   داود إبراهيم غطاشة

  األموي

  1976  الجامعة األردنية 

خليل صالح سليم أبو 

  رحمة

حركة الشعر في قبيلة قيس في العصر األموي 

  هــ 132- هـ 40

  1976  الجامعة األردنية 

محمد مصطفى سالم 

  عثمان

  1979  الجامعة األردنية   الشعر في ظل المهالبة زمن بني أمية

حركة الشعر في قبيلة ذبيان في العصر   ختام سعيد عبد اهللا سلمان

  األموي

  1979  الجامعة األردنية 

حمد محمد محمود أ

  اسماعيل

الشعر في بني يشكر حتى نهاية العصر 

  األموي

  1980  الجامعة األردنية 

حركة الخطابة في قبيلة تميم حتى نهاية   سالم مرعي الهدوروسي

  العصر األموي

  1981  الجامعة األردنية 

  1982  الجامعة األردنية حركة الشعر في قبيلة طىء في العصر   نجمة سعيد محمود زايد



  الجاهلي

نزيه محمد عبد الكريم 

  محمد ياسين

  1988  الجامعة األردنية   الدعوة واإلعالم في السيرة النبوية البن هشام

  1988  الجامعة األردنية   الرق في العصر الجاهلي وأثره في الشعر  أيمن محمد سليم األحمد

  1990  الجامعة األردنية   حياته وشعره: النمر بن تولب  وعد محمد مفلح عربيات

فاروق عبد اهللا عيسى 

  محمود

  1992  الجامعة األردنية   حياته وشعره -حميد بن ثور الهاللي

عمرو سعيد إبراهيم 

  الهليس

  1992  الجامعة األردنية   عمر بن لجأ التيمي

لميس أحمد عارف 

  البرغوثي

أهم قضايا القصائد السبع المشوبات في جمهرة 

  أشعار العرب

  1993  الجامعة األردنية 

معاوية فوزي نمر محمد 

  جرادات

حركة الشعر العربي في قبيلة عقيل من العصر 

  الجاهلي وحتى نهاية العصر األموي

  1993  الجامعة األردنية 

عمر عبد اهللا أحمد 

  شحادة الفجاوي

قضايا المنقيات السبع في جمهرة أشعار العرب 

  في ضوء الشعر الجاهلي

  1994  الجامعة األردنية 

وفيق أروى غازي ت

  المومني

قضايا المجمهرات السبع في جمهرة أشعار 

  العرب في ضوء الشعر الجاهلي

  1995  الجامعة األردنية 

حركة الشعر في بني كالب في العصر   غالب إبراهيم علي شريم

  الجاهلي

  1997  الجامعة األردنية 

أيمن خالد مصطفى 

  دراوشة

قضايا القصائد الملحمات السبع في كتاب 

  ار العربجمهرة أشع

  1997  الجامعة األردنية 

ختام محمد حسن 

  الطنطاوي

  1998  الجامعة األردنية   الحركة ودروبها في شعر ما قبل اإلسالم

  1999  الجامعة األردنية   أدب األخالق عند الجاحظ  عماد محمود أبو رحمة

  1999  الجامعة األردنية   صورة العدو في شعر محمود درويش  أسماء غيث أبو غيث

الشعر الجاهلي في كتابي الشعر والشعراء   يحيى راشد حسين العمري

  دراسة تحليلية: والمعاني الكبير البن قتيبة 

  2000  الجامعة األردنية 

أسامة حاتم عبد القادر 

  شاهين

  2001  الجامعة األردنية   دراسة في أعمال توفيق زياد األدبية

 
 :الدكتوراة -

  تاريخال  الجامعة  عنوان الرسالة  الباحث



  1960    حركة النقد في األدب العربي الحديث في لبنان  سهير القمحاوي

  1986  الجامعة األردنية   حركة الشعر في اليمانين في الجاهلية األخيرة  داود إبراهيم الشوابكة

حمدي محمود ناجي 

  منصور

حركة الشعر في قبيلة ضبة في الجاهلية 

  وصدر اإلسالم

  1990  الجامعة األردنية 

المرأة في الحياة العربية عند أعالم الشعر   مل طاهر نصرأ

  األموي

  1995  الجامعة األردنية 

  1995  الجامعة األردنية   رسم الشخوص في القرآن الكريم  نزيه محمد اعالوي

  1995  الجامعة األردنية   الحياة االقتصادية وأثرها في الشعر األموي  انعام موسى ابراهيم رواقة

  1996  الجامعة األردنية   مجاز القرآن وسنن العرب في كالمها  حمدأيمن محمد األ

حسان يعقوب حسن 

  خضر

حركة الشعر في بني سعد من  تميم في 

  العصر الجاهلي

  1996  الجامعة األردنية 

محمد موسى علي 

  العيسى

حركة الشعر في بني قيس بن ثعلبة من بكر 

  بن وائل في العصر الجاهلي

  1998  الجامعة األردنية 

نسرين محمد عطا 

  الشنابلة

  1998  الجامعة األردنية   المرأة في القصة القصيرة في فلسطين واألردن

النقد األدبي في األردن في النصف الثاني من   أحمد ياسين عرود

  القرن العشرين

  2000  الجامعة األردنية 

  2001   الجامعة األردنية  القصة القصيرة في مجلة اآلداب  عوني أحمد صالح تاغوج

  

  

  

  

  

  

  :تقويم أبحاث في الدوريات العربية: سابعاً 

  

  التاريخ  الجهة العلمية

عـــدة مجموعـــات مـــن أبحـــاث مدرســـين وأســـاتذة مســـاعدين مـــن اجـــل قـــّوم 

ترقيتهم إلى رتب أعلـى فـي الجامعـة األردنيـة وجامعـة اليرمـوك و الكويـت 

  .والمستنصرية والموصل والرياض وغيرها 

بحــاث مــن أجــل نشــرها فــي مجلــة دراســات التــي وقــّوم مجموعــات مــن األ

تصــدر عــن الجامعــة األردنيــة ، ومجلــة أبحــاث اليرمــوك ، ومجلــة أبحــاث 

  



  .النجاح جامعة مؤتة ، ومجلة 

  

  :نشاطات علمية أخر: ثامنا

  1984-1983رئيس رابطة الكتاب األردنيين  -

لمدة سنتين ، تناول في هذا البرنامج "  مع أدبنا الجديد" قدم برامج إذاعية متعددة ، منها أسبوعي بعنوان  -

  .أعمال ناشئين وناشئات في األدب، وسلط األضواء على ما لهذه األعمال وما عاليها 


