
ابتسام مرھون حسن الصفار. د.أ-
عراقیة: الجنسیة-

-٢٦/١/١٩٦٧جامعة بغداد : تاریخ التعیین في الجامعــــــة-

٢٠٠٦-٩-٣٠

المملكة –جامعة جدارا للدراسات العلیا –أستاذ : الرتبة الحالیة-

٢٠١٠-٢٠٠٦-١٠-١إربد -األردنیة الھاشمیة

٢٠١١- ٢٠١٠نة األھلیة منحة بحثیة جامعة الزیتو
١٩٩٩عمان من –اإلقامة في األردن 

: لشھادات العلمیةا-
البكلوریوس ، اللغة العربیة، بتقدیر جید جدا، جامعة -

١٩٦٤كلیة اآلداب –بغداد 

–الماجستیر  ، اللغة العربیة وآدابھا ، جامعة بغداد -

التعابیر القرآنیة ( : كلیة اآلداب، عنوان الرسالة     

)والبیئة العربیة في مشاھد القیامة 

الدكتوراه ، االدب االسالمي والنقد القدیم ، جامعة -

١٩٧٢القاھرة، 

)اثر القرآن في االدب العربي (عنوان األطروحة -

:األلقاب العلمیة-
دائرة اللغة العربیة ، كلیة اآلداب ، جامعة - مدرس مساعد-

٢٦/١/١٩٦٧بغداد 

١٢/١٢/١٩٦٩ّمدرس، كلیة اآلداب ،جامعة بغداد -

استاذ مساعد ، كلیة التربیة األولى ، جامعة بغداد -

،١/٢/١٩٧٤

، جامعة بغداد )التربیة األولى ( استاذ، كلیة التربیة ، ابن رشد-

،٢٧/٩/١٩٨٧



:الوظائف والجامعات التي عملت فیھا-
١٩٦٧-١٩٦٣كلیة اآلداب–معاونة مالحظ في جامعة بغداد -

٢٦/١/١٩٦٧-معیدة في جامعة بغداد-

-١٩٧٣ابن رشد–كلیة التربیة –رئیسة قسم اللغة العربیة -

١٩٧٥

المملكة -الرباط-أستاذ تعلیم عال في جامعة محمد بن عبد هللا-

١٩٨١-١٩٧٧المغربیة 

جامعة –رئیسة قسم اللغة العربیة كلیة التربیة للبنات -

٧١١/١٩٩٥-١٠/١/١٩٩٠بغداد

١٩٩٩-١٩٩٥جامعة بغداد –في كلیة التربیة للبنات أستاذة -

٢٠٠٠-١٩٩٩لیبیا –أستاذة في جامعة خلیج سرت -

الجامعة األردنیة ، وجامعة –أستاذ محاضر غیر متفرغ --

٢٠٠١-٢٠٠٠المملكة األردنیة الھاشمیة–البتراء 

١/٩/٢٠٠٥- ٢٠٠١كلیة اآلداب –أستاذ في جامعة مؤتة -

١٥/١١/٢٠٠٥جامعة بغداد –بنات أستاذ في كلیة التربیة لل-

المملكة –إربد –أستاد في جامعة جدارا للدراسات العلیا -

٣٠/٩/٢٠١٠-١/١٠/٢٠٠٦األردنیة الھاشمیة 

٢٠١١-٢٠١٠أستاذ في جامعة الزیتونة -

٢٠١٢تفرغ علمي في جامعة البتراء (أستاذ زائر 

:التكریم والشھادات التقدیریة-
، والحصول على لقب ٢٧/٣/١٩٦٩نیل وسام جامعة بغداد في -

األستاذ األول في كلیة التربیة للبنات ، جامعة بغداد 

ترشیح جامعة بغداد لنیل جائزة الملك فیصل في مجال خدمة -

٢٨/٣/١٩٩٦تاریخ ٢٩٠٢اإلسالم بموجب الكتاب الرقم 

الحصول على تقدیر امتیاز في كلیة التربیة للبنات ، جامعة -

١٩٩٩سنة الى ١٩٨٨بغداد للسنوات 



الحصول على شھادة تقدیریة من وزیر التعلیم العالي لألستاذ --

١٩٩٦المتمیز في اإلشراف على أكبر عدد من الرسائل الجامعیة لعام 

ترشیح جامعةجدارا لنیل جائزة الشیخ زاید للدراسات النقدیة -

)٢٠١٠كتاب جمالیة التشكیل اللوني غي القرآن الكریم  (

:اإلنتاج العلمي-
الكتب المنشورة: أوال-
بغداد، -التعابیر القرآنیة والبیئة العربیة في مشاھد القیامة-

١٩٦٨مطبعة النعمان 

بغداد، مطبعة االرشاد –مالك ومتمم ابنا نویرة الیربوعي -

١٩٦٦

التعازي ألبي الحسن المدائني، تحقیق بالمشاركة مع الدكتور -

١٩٧٢بغداد، مطبعة اإلرشاد–بدري محمد فھد 

ر من الحضارة العربیة االسالمیة، بالمشاركة مع الدكتور صو-

١٩٧٣بغداد ، مطبعة النعمان –بدري محمد فھد 

بغداد –أثر القرآن في األدب العربي في القرن االول الھجري -

١٩٧٦مطبعة الیرموك 

تحفة الوزراء للثعالبي، تحقیق بالمشاركة مع حبیب الراوي، -

٢٠٠٧ثانیة إربد ،عالم الكتب الحدیث،الطبعة ال١٩٧٥وزارة االوقاف 

بغداد ، وزارة االعالم –ثقافة ابي تمام من خالل شعره -

١٩٧٥

بغداد ، مطبعة –زیاد األعجم شاعر العربیة في خراسان -

1976الیرموك 

الموصل ، وزارة التعلیم . أبو العیناء األدیب البصري الظریف-

١٩٧٨العالي، مطبعة الموصل 

٢، ج١٩٧٣بغداد ١، ج)تحقیق(الكریم االقتباس من القرآن-

مصر ٢، ط١٩٩٠بالمشاركة مع الدكتور مجاھد مصطفى بھجت 

إربد ، عالم الكتب الحدیث٢٠٠٨الطبعة الثالثة ،٢٠٠٣



د ناصر محتاریخ النقد العربي بالمشاركة مع محاضرات في-

،الطبعة الثانیة ،عمان دار جھینة ١٩٩٠حالوي، وزارة التعلیم العالي 

٢٠٠٦

بغداد ،وزارة التعلیم .األمالي في األدب اإلسالمي -

٢٠٠٥و٢٠٠٢، عمان ندار المناھج ١٩٩٩مطابع دار الحكمة/العالي

المقامة الحصیبیة في المفاخرة بین الفنون وأربابھا للقاضي -

بدري محمد فھد، اصدارات . د.، بالمشاركة مع أ)تحقیق(الزبیر

٢٠٠٠بریطانیا.الحكمة

إصدارات )تحقیق(٠الزجاجي –ّعمدة الكتاب -

١٩٩٩بریطانیا.الحكمة

. الجامع  للرسائل واألطاریح العراقیة إصدارات الحكمة-

٢٠٠١بریطانیا 

عمان ، دار المناھج.الفأل والتنجیم في الفكر العربي اإلسالمي-

٢٠٠٤عمان ، دار حنین .آفاق األدب في العصر األموي-

٢٠٠٨صفا عمان دار .رؤیة معاصرة في التحقیق والنقد-

٢٠٠٨عمان .دار صفا .فضاءات في األدب القدیم-

إربد ، عالم الكتب .  جمالیات التشكیل اللوني في القرآن الكریم-

2010الحدیث

سیرة النص، منارات ومحطات في سیرة نادر ھدى الشعریة-

٣٢٠١إربد ، عالم الكتب الحدیث-

النھر وسواقیھ ، الشاعر نادر ھدى بعیون مشارقیة -

)قید الطبع(تقدیمإعداد و-

قید الطبع ضمن موسوعة ابتسام مرھون (مسافات وأصداء -

)الصفار التي ستصدر عن  دار النوادر ؛ بیروت ، دمشق

قید الطبع ضمن (إشكالیة المناھج األدبیة واللغویة وتطبیقاتھا-

موسوعة ابتسام مرھون الصفار التي ستصدر عن  دار النوادر ؛ 

بیروت ، دمشق

؛دراسة )ھـ٢٨٠(دي ابن أبي الدنیا عبد هللا بن محمدالعالم البغدا-

لمصادره ومؤلفاتھ، وتحقیق كتاب الفرج بع الشدة 



:البحوث المنشورة : ثانیا-
مجلة األجیال  بغداد _ شاعر بكى الجاھلیة في االسالم -

،١٩٦٨

١٩٦٨مجلة كلیة االداب ، جامعة بغداد -المفسرون والشعر-

ّمجلة كلیة اللغات جامعة -العربياأللوان ودالالتھا على الذوق-

١٩٦٩بغداد ،

مجلة األقالم ، بغداد -اإلحساس بالزمن في الشعر العربي-

١٩٦٩

ّمجلة المورد العدد الثامن) تحقیق( نسیم السحر للثعالبي -

١٩٧٤التراث العربي بین أنصاره ورافضیھ ، مجلة المورد -

١٩٧٤مجلة المورد–حول تحفة الوزراء -

مكتب تنسیق التعریب         -للغة العربیة األساسیة حول مشروع ا-

 ،١٩٧٦

المستدرك على أبي تمام في المراجع العربیة واألجنبیة ،مجلة -

١٩٧٢المورد  

مجلة المناھل ) ترجمة(–مالحظات حول سیرة الثعالبي -

.١٩٨٠المغربیة

األلفاظ العربیة بین المعنى اللفظي والداللة الفكریة، مجلة -

١٩٧٠العربي المغرب اللسان

منھج البحث األدبي عند القاضي عیاض من خالل بغیة الرائد -

١٩٨٠لما تضمنھ  حدیث أم زرع من الفوائد ،مجلة المناھل 

المرأة العربیة والثبات على العقیدة  والمبدأ المجلة العربیة ، -

١٩٨٠الریاض

وزارة االعالم ،  - المؤثرات العامة في شعر الشریف الرضي-

١٩٨٥ق عربیة آفا

مجلة -مالمح المرأة العربیة في قصص الكاتبات المغربیات -

١٩٨٥المرأة العربیة

مجلة البالغ ، العدد )تحقیق (التذكیر والتأنیث للسجستاني -

١٩٧٢الثامن  



١٩٨٢مجلة المناھل –ّالمستخرج من تاریخ أبي حیان -

ر المالمح الوطنیة الوطنیة  والقومیة في الحاج  مرھون الصفا-

وقائع الندوة السنویة الثالثة لندوة بغداد للتراث الشعبي وزارة الثقافة .

١٩٨٧واالعالم 

وقائع الندوة السنویة -ّالشعر األموي في معاییر النقاد القدامى-

١٩٩٠، جامعة الموصل )نقد الشعر(الثالثة 

العروبة ( دعوة الجاحظ الى اشاعة تعلیم العربیة وقائع ندوة -

١٩٩٤جامعة الكوفة) نظور معاصرواالسالم من م

التوجھ الدیني ومساھمتھ في تنشئة األجیال وقائع ندوة العائلة -

١٩٩٤العربیة في مواجھة         تحدیات القرن الواحد والعشرین 

رسوم الخطوبة والزواج  في أدبنا العربي ، مجلة كلیة البنات -

٢٠٠١، مجلة الفیصل ١٩٩٩جامعة بغداد 

د أبي بكر األنباري  وقائع المؤتمر االول الدرس القرآني عن-

١٩٩٥لجامعة األنبار

القسم ( مجلة المناھل –الطیرة والفأل في موروثنا األدبي -

القسم ( ،١٩٨٢-٢١،العدد ) القسم الثاني ( ، ١٩٨٠- ١٩العدد ) األول

.١٩٨٣) القسم الرابع(،١٩٨٢) الثالث

جامعة ال/ الذوق األدبي وفھم النص، وقائع ندوة النص -

١٩٩٢المستنصریة

-

ظرفاء بغداد في القرن الثالث الھجري  وقائع ندوة بغداد -

١٩٩٢األولى ، كلیة التربیة للبنات

مجالس بغداد ومناظراتھا في القرن الرابع الھجري، وقائع -

١٩٩٣كلیة التربیة للبنات:ندوة بغداد الثانیة

ة بغداد وقائع ندو-جھود الخطیب البغدادي في الروایة األدبیة -

١٩٩كلیة التربیة للبنات–الثالثة 

وقائع ندوة النص ، كلیة التربیة  - تجربة واحدة وشاعران -

١٩٩٥للبنات 



ّمستویات التلقي في األدب العربي مجلة األدیب المعاصر -

١٩٩٩،مجلة جذور المجلد الثاني ١٩٩٩

الكتاب التكریمي _ روایة الشعر األموي ، الفرزدق انموذجا -

١٩٩٩)نیة مھداة الى ناصر الدین األسدقطوف دا(

١٩٩٩مجلة جامعة الیرموك -حول مصداقیة الشعر-

مجلة –بین الشیخ محمود شاكر والدكتور علي جواد الطاھر -

٢٠٠١الجامعة األردنیة     

وقائع - المقري التلمساني والتواصل بین المغرب والمشرق-

ن جامعة ال البیت ،مجلة البیا٢٠٠١ندوة الجزائر ،جامعة آل البیت 

٤١٤٢٢/٢٠٠، ع٣م

االتجاھات النقدیة الحدیثة في الدراسات العلیا ،وقائع ندوة -

٢٠٠١الجامعة األردنیة 

وقائع ندوة استذكار الشیخ –الشیخ حمد الجاسر رائدا للتحقیق -

،العدد ٤، مجلة البیان م٢٠٠١حمد الجاسر، جامعة آل البیت 

٢٠٠٢-١٤٢٢،٣

شعر عبد الرحیم عمر ، المؤتمر النقدي ثنائیات وتداعیات في -

٢٠٠٢جامعة الیرموك .التاسع 

٩،١٠حصاد القرن العشرین من تحقیق التراث،مجلة العرب ج-

٢٠٠١، ایلول، تشرین ١١،١٢،ج٢٠٠١حزیران ، تموز

تعریب التعلیم ،إشكالیة  قومیة أم تربویة ، مجلة أفكار العدد -

١٦٧/٢٠٠٢

مجلة أفكار  –مود ابراھیم تحقیق النصوص عند الدكتور مح-

األدبیة عند حسین عطوان مجلة أفكار ، العدد ١٧١/٢٠٠٣

١٧٤/٢٠٠٣

أثر ناصر ١٧٤،٢٠٠٣اتجاھات الدراسة األدبیة عند حسین عطوان ، مجلة أفكار ، العدد 

١٦٥/٢٠٠٢الدین األسد في الدراسات األدبیة ، مجلة أفكار ، العدد 

٢٠٠٥مجلة أفكار ) والمفلوكونالفالكة(قراءة في كتاب نادر -



مجلة أفكار –للیل وأحالم العودة عند عبد الرحیم عمر -

٢٠٠٥.

المجلد / وقائع مؤتمر ثقافة الخوف –الخوف قي شعرالفرسان -

٢٠٠٦الثاني،جامعة فیالدیفیا

أدب المرأة إبعاد أم إبداع ،المؤتمر النقدي ، جامعة الیرموك -

٢٠٠٦

المؤتمر -شر واستقبال العرب لھنقد النص عند براجسترا-

٢٠٠٧النقدي الرابع، جامعة البتراء 

مؤتمر جامعة _صور الحب في القرآن الكریم -

٢٠٠٨.عن الحب والكراھیة –فیالدیفیا 

تأصیل التراث في مجلة أفكار األردنیة ، المؤتمر -

٢٠٠٨الثقافي الوطني األردني الرابع،جذور الثقافة الوطنیة 

دبیة في أدب الجاحظ ، وقائع تداخل األجناس األ-

٢٠٠٨المؤتمرالنقدي الثاني عشر، جامعة الیرموك 

إشكالیات تعریب التعلیم العالي، وقائع مؤتمراللغة -

٢٠٠٨وجدة المغرب .العربیة والتنمیة 

إشكالیات تدریس األدب األموي ، ملتقى كفایة األداء ألقسام -

٢٠٠٧اللغة العربیة في الجامعات األردنیة 

ة العربیة وتحدیات الشیكة العالمیة ، المؤتمر النقدي اللغ-

٢٠٠٨جامعة جرش.الحادي عشر 

جامعة جدارا ،  مؤتمر اللغة والثقافة /اللغة وثقافة الورد -

٢٠٠٩

ابن درید راویة وناقدا ، مؤتمر ابن درید ، جامعة آل البیت -

٢٠٠٩

مؤتمر /إشكالیة المنھج في شروح دیوان المتنبي -

كلیة اآلداب–جامعةنزوة –سلطنةعمان -كالیة المنھجالقراءةوإش

-

:الرسائل التي اشرفت علیھا-

رالماجستی-



جامعة بغداد ، -، حسن عبد الحسنالقیم الجاھلیة في الشعر في العصر الجاھلي-١

٧/١١/١٩٨٣/كلیة اآلداب 

علي حمودان،جامعة محمد بن عبد -الشعراء الكتاب في العصر العباسي-٢

٥/١٣/١٩٧٩المغرب .هللا

محمد أشھبار،فاس جامعة محمد بن عبد هللا :الثعالبي ،دراسة في یتیمة الدھر-٣

١٦/٥/١٩٨٠

عبود جودي عبود، كلیة التربیة،جامعة :أبو عمرو الشیباني وجھوده األدبیة-٤

١٩٨٩بغداد

شاكر محمود ،بغداد ، التربیة :شعر المرأة في القرن األول الھجري -٥

١٢/٩/١٩٨٩

١٩٨٩قصي الحسیني ،بغداد ، كلیة التربیة :وجھوده األدبیةأبو سعید السكري -٦

٧/٨/١٩٩٤مؤید عباس العیثاوي:الملیح بن الحكم-٧

١٩٩٥زینة الغریري ج بغداد ، التربیة بنات :الشریف الرضي مفسرا -٨

نغم ھادي جوید،بغداد ،كلیة التربیة :الشعر األموي في مقاییس النقاد القدماء-٩

١٩٩٥نالبنات 

وداد : كریم والحدیث النبوي الشریف في رسالة الغفران  أثر القرآن ال-١٠

١٩٩٦مكاوي ، جامعة تكریت ، كلیة التربیة 

حنان عبد الكریم ،ج بغداد ،كلیة :الشكوى في شعر العصر األموي -١١

١٩٩٦التربیة للبنات 

خولة حسن یوسف ،ج بغداد ،كلیة التربیة :الشریف الرضي بین دارسیھ-١٢

١٩٩٧للبنات

نبیلة عبد المحسن ، ج بغداد ،كلیة :صور الحیوان في القرآن الكریم -١٣

١٩٩٨التربیة للبنات

إحسان محمد جواد :أثر القرآن الكریم في الشعر العربي المعاصر -١٤

١٩٩٨،جامعة القادسیة ، كلیة اآلداب 

مؤید عباس العیثاوي ، ج بغداد :ثنائیة الحیاة والموت في القرآن الكریم-١٥

١٩٩٩، كلیة البنات



أروى عبد الحمید السامرائي ،ج،بغداد، :صورة المرأة في القرآن الكریم-١٦

١٩٩٩كلیة التربیة للبنات 

انشراح :المظاھر الحضاریة في شعر الغزل في العصر األموي-١٧

3/23/٢٠٠٥الفقرا،جامعة مؤتة ، كلیة اآلداب

٢٠١٠دارا شیماء        جامعة ج/الخوف في الشعر الجاھلي-١٨

) موعد المناقشة(طایل الشرفات/المفاھیم النقدیة في كتاب عیار الشعر-١٩

٢٠١٠-٥-٢١

:الدكتوراه-ب

عبد الحسن :القصیدة العربیة قبل االسالم في نقد الشعر العربي-٢٠

١٩٨٨حسن ، ج یغداد ،كلیة اآلداب 

حسن :حیاة االجتماعیة في الشعر األموي أثرال-٢١

١٩٩٢بغداد كلیة التربیة ،امعة   مصطاف ،ج

مزاحم : الشعر في العراق في العصر األموي-٢٢

١٩٩٢البلداوي ،ج بغداد، كلیة التربیة 

ساجدة الحیالي ، ج :إلحساس بالزمن في العصر األموي ا-٢٣

١٩٩٦بغداد، كلیة التربیة 

عالء الدین :قد المجتمع في شعر القرن الثالث الھجري ن-٢٤

١٩٩٨محمد رشید ج بغداد ، كلیة التربیة للبنات 

وداد مكاوي ، ج بغداد ، كلیة : التوازي في القرآن الكریم-٢٥

٢٠٠٠التربیة للبنات 

الرسائل التي اشتركت في مناقشتھا



، ج بغداد ، كلیة بشرى الخطیب :الرثاء في الشعر في العصر الجاھلي -١

١٩٧٣اآلداب 

غانم جواد رضا ج بغداد ، دائرة :الرسائل الفنیة في العصر األموي -٢

١٩٧٤اللغة العربیة 

محمد الدناي، ھاس ، كلیة اآلداب :القصیدة عند مھیار الدیلمي-٣

٢١/٥/١٩٨٠

جامعة محمد بن عبد هللا ، الرباط :شعر السیاب وظواھره الفنیة-٤

١٦/٤/١٩٨٠

١٩٨٠الرباط ،  جامعة محمد الخامس :تأخیرفي القران الكریمالتقدیم وال-٥

الرباط ، جامعة محمد الخامس : أسالیب التوكید في القرآن الكریم--٦

١٩٨٠

سحاب رستم األسدي ، جامعة بغداد ، كلیة اآلداب :النابغة الشیباني -٧

١٩٨٥

عباس عبد األمیر :اتجاھات شعر الرثاء في العراق في العصر الوسیط -٨

١٩٨٦، جامعة بغداد ، كلیة التربیة الدرة

حمید خلف :اتجاھات شعر الغزل في العراق في العصر الوسیط--٩

١٩٨٦العیساوي ،ج بغداد ، كلیة التربیة 

عدنان صالح علي :اتجاھات شعر المدیح في العراق في العصر الوسیط-١٠

١٩٨٦ج بغداد ،كلیة التربیة 

١٩٨٧ج بغداد محمد حسن ابراھیم ،:الحكمة في الشعر األموي -١١

١٩٨٦ج السلیمانیة ) خبیرة ( التقدیم والتأخیرفي القرآن الكریم -١٢

زكي ذاكر العاني ، ج بغداد كلیة التربیة :المفضل الضبي -١٣

١٢/٦/١٩٨٧

عبد العزیز محمد الحاج :الشعر في بالد الشام في القرن األول الھجري -١٤

١٩٨٨مصطفى ، ج بغداد ، كلیة اآلداب 

٣١/٧/١٩٨٩لیلى الحیالي، الجامعة المستنصریة :دیوان أشعا رالنساء-١٥

صمیم كریم الیاس، جامعة بغداد ، :التكرار اللفظي ، أنواعھ ودالالتھ -١٦

١٩٨٨كلیة التربیة 

٢١/٩/١٩٨٩جامعة بغداد، كلیة التربیة :الموازنة منھجا نقدیا -١٧



ج بغداد ، كلیة التربیة :دراسة مقارنة بین أسلوب المسموع والمقروء -١٨

١٩٩٦

رمضان صالح الجبوري ، ج ، :خوانیات في شعر العصر العباسياأل-١٩

١٩٨٦بغداد ، كلیة التربیة ،

راجحة عبد السادة سلمان ، :شعر النزعات الشعبیة في العصر العباسي -٢٠

١٩/١/١٩٩٠، الجامعة المستنصریة 

١٩٩٠كریم عبد الواحد ، ج بغداد ، كلیة التربیة :شعر علماء األندلس -٢١

جبیر صالح حمادي ، ج بغداد ، كلیة :عصر الوسیط شعر الحرب في ال-٢٢

١٩٩١التربیة 

ابتسام عبد الكریم المدني ، ج بغداد ، كلیة :الجنة في القرآن الكریم -٢٣

١٩٩٦التربیة 

سندس محسن :مصطلحات السرقات النقدیة في التراث النقدي العربي -٢٤

٢٨/١١/١٩٩٧العبودي 

،ج بغداد ، كلیة التربیة إسراء مؤید :الصور البیانیة في آیات الغیب -٢٥

١٩٩٦

عوض محمد أسعد ، ج المستنصریة ، :مصادر دراسة الشعر األموي -٢٦

١٩٩٦كلیة التربیة 

عالء الدین حسن ، جامعة تكریت ، كلیة :الماء في الشعر العربي -٢٧

١٩٩٨التربیة 

نادیة ھناوي ج بغداد ،كلیة :تعدد القراءات في النقد العربي القدیم -٢٨

١٩٩٩التربیة للبنات

،دراسةلغویة تحلیلیةالقراءاتفيما انفرد بھ أبو عمرو بن العالء-٢٩

٢٠٠٢نایف النجادات ، جامعة مؤتة ، كلیة اآلداب :

سیف المحروقي ، الجامعة األردنیة :نماذج إنسانیة في السرد العربي --٣٠

٢٠٠٣

كریم أحمد سمھادة ، جامعة مؤتة :التشكیل التكراري في السور المدنیة -٣١

٢- ٢٠٠٣١٧-

.توفیق الفي النواصرة:قضایا الھمزة وأثرھا في تشكیل بنیة الكلمة -٣٢

٢٠٠٣جامعة مؤتة 



-حسین عباس الرفایعة/ظاھرة العدول عن المطابقة في العربیة -٣٣

١١/١١/٢٠٠٣

-١٢-٤جزاء محمدالمصاروة -شرح الدروس في النحوالبن الدھان-٣٤

٢٠٠٣

الترك ،جامعة أریج حامد :عناصر التحویل التركیبي في المثل العربي-٣٥

٢٠٠٤- ٥-٢٠مؤتة

منال عطا هللا النبوي ، جامعة مؤتة :االستدعاء الدیني واألدبي -٣٦

٢٦/٧/٢٠٠٤

عادل مسلم الربطة ،جامعة :تحوالت البنیة في صیغ الجموع-٣٧

٢٧/٧/٢٠٠٤مؤتة

علي كاظم محمد /أبو العالء المعري والشعر العربي في األندلس-٣٨

١/٧/٢٠٠٦كلیة التربیة، ابن رشد -المصالوي

ھیفاء –) ھـ٧١٠-ھـ٦٤٦(محمدبن دانیال الموصل یشاعرا ومسرحیا -٣٩

٢٠٠٦-٦-١٤خلف لفتة  

أمل رشید عباس ، جامعة بغداد ، :آراء الزھاوي والرصافي النقدیة-٤٠

٢٠٠٦كلیة التربیة 

سعدة حمد ربابعة ، :المجالس األدبیة في العصرین األموي والعباسي -٤١

٢٠٠٧جامعة الیرموك 

بي ودالالتھ في األسماء واألفعال المعربة في القرآن التعدد اإلعرا-٤٢

٢٠٠٨جامعة جدارا .أحمد حسین بني یاسین:الكریم

٢٠١٠خلیل        جامعة جدارا /التذكیر والتأنیث في العربیة-٤٣

:المؤتمرات
١٩٧٥وزارة االعالم ،الموصل–المھرجان االلفي ألبي تمام -

خالل شعره ثقافة أبي تمام من

٢/١١/١٩٨١جامعة مراكش المملكة المغربیة –دوة القاضي عیاض ن-



منھج البحث االدبي عند القاضي عیاض من خالل بغیة الرائد               

٢٣/١٩٨١-٢١المملكة المغربیة.وزارة الثقافة -دوة تاریخ األندلسن-

ّالمستخرج من تاریخ أبي حیان

):المبرد عالم البصرة المبدع( المؤتمر العلمي لحامعة البصرة،-

آراء المبرد النقدیة

- ٠١٠مركز احیاء التراث العلمي ، جامعة بغداد- ندوة بغداد مدینة السالم-

٥/١٩٩٤

مصادر الدراسة األدبیة في تاریخ بغداد 

وة نقد الشعر ، قدیمھ وحدیثھ ، النوة السنویة الثالثة ، جامعة الموصل  ند-

١٩٩٠

الشعراألموي في مقاییس النقاد

١٩٩٢ندوة النص، الجامعة المستنصریة -

الذوق األدبي وفھم النص

الدورة الثانیة للمخطوطا ت العربیة ، مركز إحیاء التراث ، بغداد ، جامعة -

١٩٩٢د بغدا

قراءة في مخطوط نادر

الدورة الثالثة للمخطوطات العربیة ، مركز إحیاء التراث، بغداد ،جامعة -

بغداد

حول اعادة تحقیق التراث

- ٢٥جامعة بغداد -الدورة الرابعة لتحقیق التراث ، مركز احیاء التراث-

١١/١٩٩٤

ماذا ننشر من التراث؟

-٥جامعة بغداد –مركز  احیاء التراث –دسة لتحقیق التراث الدورة السا-

١/١٩٩٧

من قضایا التحقیق والنشر

١١/١١/١٩٩٤لمؤتمر العلمي األول لكلیة التربیة للبنات جامعة الكوفة ا-

جامعة الكوفة كلیة -مؤتمر العروبة واإلسالم من منظورمعاصر

:اآلداب 

شاعة تعلیم العربیة دعوة الجاحظ إلى إ



١٩٩٧-٧- ١٥.مؤتمرالنقد األدبي السادس جامعة الیرموك-

تعدد القراءات في النقد االدبي القدیم

١٩٩٨جامعة الیرموك  –مؤتمر النقد االدبي السابع -

مستویات التلقي في النقد القدیم

جامعة بغداد، كلیة -بندوة بغداد االولى ،التراث الفكري في اللغة واألد-

١٩٩٢التربیة للبنات 

ظرفاء بغداد في القرن الثالث الھجري

جامعة بغداد، كلیة التربیة -التراث الفكري اللغة واألدب-ندوة بغداد الثانیة-

١٩٩٣للبنات 

مجالس بغداد ومناظراتھا في القرن الرابع الھجري

جامعة بغداد، كلیة -اللغة واألدبالتراث الفكري في: ندوة بغداد الثالثة-

١٩٩٤التربیة للبنات 

جھود الخطیب البغدادي في الروایة األدبیة

جامعة بغداد، كلیة -التراث الفكري اللغة واألدب-ندوة بغداد الرابعة-

١٩٩٥التربیة للبنات 

بغداد وشعراؤھا في كتاب خریدة القصر

١٩٩٥المؤتمر األول لجامعة األنبار -

الدرس القرآني عند أبي بكر ااألنباري 

جامعة بغداد، كلیة -التراث الفكري اللغة واألدب-ندوة بغداد الخامسة  -

١٩٩٦التربیة للبنات

بغداد وشعراؤھا في كتاب خریدة القصر

التراث الفكري في اللغة واألدب،جامعة بغداد ، كلیة :  ندوة بغداد السادسة -

١٩٩٧بیة للبنات  التر

الفالكة والمفلوكون

١٩٩٨ندوة بغداد السابعة ،التراث الفكري في اللغة واألدب -

١٩٩٥بغداد ، وزارة الثقافة . مؤتمر المھرجان األلفي للشریف الرضي -

ثقافة الشریف الرضي من خالل شعره

لجامعةالمؤتمر العلمي األول لكلیة نقابة المعلمین ا-

٧/١٩٨٩-٢٧ندوة المرأة واالبداع الثقافي  اتحاد النساء العربي -



تجربة واحدة وشاعران

٩/١٩٨٣-٢٨ندوة اللغة العربیة والوعي القومي ، المجمع العلمي العراقي -

١٩٩٥ندوة النص الجامعة المستنصریة  ،كلیة التربیة -

لذوق األدبيالنقد وا

جامعة األنبار–المؤتمر العلمي األول -

الدرس القرآني عند أبي بكر األنباري

١٩٨٧ندوة بغداد والتراث الشعبي، الندوة السنویة الثالثة، وزارة الثقافة واالعالم -

المالمح الوطنیة والقومیة في شعر الحاج مرھون الصفار

ندوة االتجاھات النقدیة الحدیثة -

االتجاھات النقدیة الحدیثة في الدراسات العلیا

٢٠٠١ندوة استذكار حمد الجاسر، جامعة آل البیت -

حمد الجاسر رائدا للتحقیق

٢٠٠٢ر في جامعة آل البیت ئندوة الجزا-

المقري التلمساني والتواصل بین المشرق والمغرب

٢٠٠٣الیمن .جامعة الحدیدة .تمر زبید في التاریخمؤ-

المقامة الحصبیة وأھمیتھا االدبیة

٢٠٠٥- ٤-١٧جامعة الشارقة ,مؤتمر اللغة العربیة في عالم متغیر -

األسلوبیة والدرس القرآني المعاصر 

١٩٩٦:المؤتمر النقدي لجامعة الیرموك-

ي في األدب العربي  مستویات التلق

٢٠٠٦مؤتمر ثقافة الخوف، جامعة فیالدیفیا، -

الخوف في شعر الفرسان

٢٠٠٧استقبال العرب للنظریات النقدیة ( المؤتمر النقدي الرابع ، جامعة البتراء -

نقد النص عند براحستراشر

٢٠٠٧الجامعات األردنیةملتقى كفایة األداء ألقسام اللغة العربیة في -

إشكالیات تدریس األدب األموي 

المؤتمر النقدي الحادي عشر ، اللغة العربیة في مواجھة التحدیات ، جامعة -

٢٠٠٨جرش 

اللغة العربیة وتحدیات الشبكة العالمیة 



یة واالجتماعیة  المؤتمر الدولي للغة العربیة ، مركز الدراسات والبحوث االنسان-

وجدة 

إشكالیات تعریب التعلیم العالي

٢٠٠٨المؤتمر الوطني الثقافي الرابع للجامعة األردنیة -

تأصیل التراث في مجلة أفكار األردنیة

٢٠٠٨تداخل األنواع األدبیة: المؤتمر النقدي الثاني عشر ، جامعة الیرموك-

دبیة في أدب الجاحظتداخل األجناس األ

٢٠٠٩الجامعة األردنیة ،المؤتمر الوطني الخامس -

خطاب المرأة في األمثال األردنیة

٢٠٠٩جامعة آل البیت , مركز الدراسات العمانیة , مؤتمر ابن درید -

ابن درید راویة وأدیبا

٢٠٠٩جامعة جدارا ._مؤتمر الثقافة واللغة -

اللغة وثقافة الورد

٢٠٠٩جامعة البتراء-المؤتمر النقدي الخامس-
محمود محمد شاكر والجدل الفكري واألدبي

سلطنة –جامعة نزوى /الندوة العلمية حول القراءة وإشكالية-
-٢٠١٠عمان

تنبيإشكالیة القراءة في شروح دیوان الم
حلم وردي لون "المرأة وتحدي الواقع في روایة  میسلون ھادي -

موتمر المرأة العربیة (جامعة عمان األھلیة –عمان -فاتح اللون
٢٠١١آذار ٢٢"الروى والمستقبل "وتحدیات الواقع –


