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 لبدة : د. سامر طلعت توفيق أبو التدريس هيئة عضو اسم

 

 البريد اإللكتروني:

sabolebdeh@zu.edu.jo 
                                      samertalat74@outlook.com 

 .ندلسي  األدب األ /: اللغة العربيّة وآدابها / األدب والنّقد الدقيق التخصص /العام التخصص

 .أستاذ مساعد :األكاديمية الرتبة
 العلمية المؤهالت  

1.  
. /توراه في اللغة العربي ة وآدابها/ األدب والن قدالدك   .م2011 /اليرموك جامعة األدب األندلسي 

2.  
. /اجستير في اللغة العربية وآدابها/ األدب والن قدالم  .م2004 /جامعة اليرموك األدب األندلسي 

 .م1995جامعة اليرموك  /وريوس في اللغة العربي ة وآدابهاالبكال  .3

 األهداف المهنية

 .ستويات التدريس الُمقد مة للطلبةتحقيق التمي ز في م 1

  .المتخص صة الدولي ةالتمي ز في النشاط البحثي  من خالل المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الِعلمية  2

. السعي إلى خدمة المجتمع من خالل التحضير للندوات خدمة   3  للمجتمع المحلي 

 التدريسية الخبرات

 .األساسي ة والث انوي ةوزارة التربية والتعليم األردنية/ مدرس للمرحلتين  م 2014 إلى 2010من  .1

غجامعة العلوم والتكنولو 2014لىإ 2013من  .2  .جيا األردنية / محاضر غير متفر 

 ، وما زلت على رأس عملي.أستاذ مساعد /امعة الزرقاءج 2021لىإ 2014من  .3

 للنشر والمقبولة المنشورة بحاثاأل

سل
سل
لت
ا

 

 واإلصدار السنة النشر جهة البحث عنوان

العقلي  وأثره في تفسير األدب العربي  القديم النزوع  .1

اح األدب األندلسي ون حتى نهاية القرن  وتأويله، شر 

ا  الس ادس الهجري  أنموذج 

جامعة  /تطوير األداء الجامعي  مجلة 

 المنصورة 

 منشور في
 -المجلد الخامس

 م2017 العدد األول

mailto:samertalat74@outlook.com
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 دور المحق قين األردنيين في تحقيق منتخبات األدب  .2

/ القرن الس ادس الهجري المنهج  /األندلسي 

 والتطبيق .

 المفرق/ األردن . /جامعة آل البيت

 مؤتمرالفي عدٍد خاص بأعمال 

دور األردن في إحياء  الموسوم بــ

 .التراث العربي اإلسالمي

منشورات جامعة آل 

 م2019 البيت

الت الد اللة في شعر ابن خفاجة   .3 االنزياح وتحو 

ة ضوء ديوانه الُمنتَخب دراسة تحليلي  األندلسي  في 

 .ُمقارنة
 

مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات 

 جامعة الزرقاء، /اإلنسانية

 منشور في
المجلد العشرين العدد 

 2020الثالث 

قراءة في شعر ابن الزق اق البلنسي وفق المعيار   .4

.البالغي وقيمته اإلبالغي ة  
 

مجلة دراسات العلوم اإلنسانية 

الجامعة األردنية –واالجتماعية   
 

 قبل للنشر في تاريخ

18/7/2021 

5.  Reader Response Theory between 
Cognitive Foundations and Modernist 

Trends  
 

REVIEW OF INTERNATIONAL 
GEOGRAPHICAL EDUCATION  

 

 منشور في 
 11(3), 

SUMMER, 2021 

خاقان اإلشبيلي  بنية الخبر في مروي ات الفتح بن   .6  

 

مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات 

جامعة الزرقاء  -انيةاإلنس  
 قبل للنشر في تاريخ

2021/ آب  

الرؤية الفكرية في شعر أدونيس، مرايا  .8  .7

ا.وأحال  م حول الزمان المكسور أنموذج 
 .2016نشر في  مجلة الموقف األدبي/ دمشق.

 العلمية المؤتمرات

سل
سل
لت
ا

 

 المؤتمر فترة البحث عنوان المنظمة الجهة المؤتمر اسم

دور المحق قين األردنيين في إحياء   .1

 الت راث اإلسالمي
دور المحق قين األردنيين  األردن /جامعة آل البيت

في تحقيق منتخبات األدب 

/القرن الس ادس  األندلسي 

الهجري / المنهج 

 والتطبيق

19-20/4/2016 

عُيون الموروث اللغوي  واألدبي  في   .2

 المحدثين
ر  األردن /جامعة الزرقاء  5/11/2015-4 لمؤتمرامقر 

 الكتب المنشورة  

ألمانيا،  –االت جاه األخالقي  وأبعاده الد اللي ة في األدب األندلسي  عصر الط وائف والُمرابطين، نور للنشر، ساربروكن .1

 .، )مستل من أطروحة الدكتوراه(م2016، 1ط

 اإلداري ةالل جان والمناصب 

 الفترة النشاط التسلسل

 إلى اآلن -2019 قائم بأعمال عميد الدراسات المسائية  .1

 م إلى اآلن18/9/2016من  رئيس قسم الل غة العربي ة وآدابها/ جامعة الزرقاء.   .2
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ر المؤتمر الد ولي  "الموروث الل غوي  واألدبي  في عُيون ا  .3 لُمْحدثين"/ مقر 

 جامعة الزرقاء.

 م.5/11/2015- 4

 2018 رئيس مجلس مركز اللغات/ شعبة اللغة العربية للناطقين بغيرها.  .4

 2020 -2019 عضو مجلس مركز اللغات/ شعبة اللغة العربية للناطقين بغيرها.  .5

 2020 -2019 عضو لجنة التقرير السنوي لجامعة الزرقاء  .6

 2020 -2019 عضو لجنة الكتاب السنوي لجامعة الزرقاء  .7

 2021-2017  رئيس وعضو للجان متعددة في كلية اآلداب وقسم اللغة العربية وآدابها.  .8

 المساقات التي تم تدريسها بتفرغ كامل/ بعد الحصول على درجة الدكتوراة والحلول في رتبة أستاذ مساعد

 النقد األدبي عند العرب 1النحو العربي  األدب األندلسي والمغربي

 النقد األدبي الحديث اللسانيات  المتتابعةأدب العصور 

 1اللغة العربية  العروض الشعر العربي الحديث
 2اللغة العربية  قواعد الخط واإلمالء والترقيم األدب المعاصر في األردن وفلسطين

 

 

 

 

 

 الشخصية المعلومات

 لبدة سامر طلعت توفيق أبو : االسم
 م .26/12/1974ليبيا  : الميالد وتاريخ مكان

 أردني ة : الجنسية
ج : االجتماعية الحالة  متزو 
 الزرقاء/ جبل طارق -إربد / الحي  الشرقي   : السكن عنوان
 : العمل هاتف

0096253821100 
فرع

 ي
1315 

 / / / : الهاتف النقال
 


