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

 

 
 البريد اإللكتروني:

 

                                      samertalat74@outlook.com 

 
 

 

 .غربّي ندلسّي ومأدب أ /: اللغة العربيّة وآدابها / األدب والنّقد الدقيق التخصص /العام التخصص

 أستاذ مساعد . :األكاديمية الرتبة

 :العلمية المؤهالت

 ّي .الدكتوراه في اللغة العربيّة وآدابها / األدب والنّقد / األدب األندلسّي والمغرب  .1

  .م  2011جامعة اليرموك / 

 

2.  
  .الماجستير في اللغة العربية وآدابها / األدب والنّقد / األدب األندلسّي والمغربيّ 

 م . 2004جامعة اليرموك / 

 م . 1995البكالوريوس في اللغة العربيّة وآدابها / جامعة اليرموك   .3
 

 

 :األهداف المهنية
 تحقيق التميّز في مستويات التدريس الُمقّدمة للطلبة . .1
حليًّا مّصصة في النشاط البحثّي من خالل المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الِعلمية المتخ التميّز .2

 ودوليًّا .
 ير للندوات خدمة للمجتمع المحلّي.السعي إلى خدمة المجتمع من خالل التحض .3

  

 :التدريسية الخبرات 

 يّة .األساسيّة والثّانووزارة التربية والتعليم األردنية/ مدرس للمرحلتين  م 2013 إلى 2010من  .1

 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية / محاضر غير متفّرغ . 2014لىإ 2013من  .2

 ، وما زلت على رأس عملي.جامعة الزرقاء / أستاذ مساعد 2016لىإ 2014من  .3
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 :للنشر والمقبولة المنشورة بحاثاأل

 السنة النشر جهة البحث عنوان ت

 واإلصدار
النزوع العقلّي وأثره في تفسير األدب العربّي  .1

القديم وتأويله، شّراح األدب األندلسيّون حتى 

 نهاية القرن الّسادس الهجرّي أنموذًجا

جامعة  /تطوير األداء الجامعيّ مجلة 

 المنصورة 

 -المجلد الخامس

 العدد األول

 م2017

دور المحقّقين األردنيين في تحقيق منتخبات   .2

المنهج  /األندلسّي/ القرن الّسادس الهجري األدب

 والتطبيق .

 المفرق/ األردن . /جامعة آل البيت

في عدٍد خاص بأعمال مؤتمر جهود 

 األردنيين في تحقيق التراث .

متوقّع صدوره 

 م2017

 :العلمية المؤتمرات

 المؤتمر فترة البحث عنوان المنظمة الجهة المؤتمر اسم ت
1.  

األردنيين في دور المحقّقين 

 إحياء التّراث اإلسالمي
 األردن /جامعة آل البيت

دور المحقّقين األردنيين 

في تحقيق منتخبات األدب 

األندلسّي/القرن الّسادس 

الهجري / المنهج 

 والتطبيق

19-20/4/2016 

الموروث اللغوّي واألدبّي في   .2

 عُيون المحدثين
 5/11/2015-4 لمؤتمرامقّرر  األردن /جامعة الزرقاء

 الكتب المنشورة:

، 1لمانيا، طأ –ربروكنشر، سااالتّجاه األخالقّي وأبعاده الّدالليّة في األدب األندلسّي عصر الطّوائف والُمرابطين، نور للن .1

 .م2016

 

 ناصب اإلداريّة:ماللّجان وال

 الفترة النشاط ت
 م2015نيسان  جامعة الزرقاء /اليوم العلمّي لكليّة اآلدابالمشاركة في   .1

 2016نيسان  المشاركة في اليوم العلمّي لكليّة اآلداب/جامعة الزرقاء  .2

 م  2015/2016لعامي  ةلعربيّ لّغة االقسم اآلداب و ةلكليّ ة في اللجان الثقافيّة والعلمية المشارك  .3

 مقّرر المؤتمر الّدولّي "الموروث اللّغوّي واألدبّي في عُيون  .4

 الُمْحدثين"

 م.5/11/2015-4جامعة الزرقاء 
 

م 18/9/2016رئيس قسم اللّغة العربيّة وآدابها/ جامعة الزرقاء من   .5

 إلى اآلن
 

 :الشخصية المعلومات

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

 أردنيّة : الجنسية
 متزّوج : االجتماعية الحالة
 إربد / الحّي الشرقيّ  : السكن عنوان
 1315فرع 0096253821100 : العمل هاتف
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 ي
   00962779182891 : الهاتف النقال

 


