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باالشتراك مع مركز دراسات القدس 



معالجة  في  تسھم  التي  والخبرات  التجارب  وتبادل  المعارف  لنقل  فریدة  وسیلة  العلمیة  المؤتمرات  تمثل 
الصھیونیة  الھجمة  مع  العربي"  الشعر  في  "القدس  مؤتمر  عقد  یتزامن  و  المیدان  في  المستجدة  المشكالت 
أن  إال  الزیتونة  كان من جامعة  فما  والزمان،  المكان  وتھوید  الفلسطیني،  المستعرة على األرض واإلنسان 
شرعت في عقد مؤتمرھا بالتعاون مع مركز دراسات القدس بعمان لدحض كل االدعاءات التي یسعى إلیھا 
االحتالل الصھیوني، في طمس الھویة وتزویر التاریخ، وتغییب الوعي بالقضیة الفلسطینیة، ونظراً لما تمثلھ 
القدس من مكانة دینیة وسیاسیة وقومیة وإنسانیة في وعي األجیال، فإن المؤتمر یأتي استجابة لكل النداءات 
التي تطالب باسترداد الحقوق التاریخیة للفلسطینیین. وإن ما قالھ الشعراء العرب في القدیم والحدیث عن القدس 

یرقى إلى أن یكون مدار بحث المؤتمر، بمشاركة عدد من الباحثین والنقاد والشعراء العرب.

فكرة المؤتمر:

۱- التعریف بالقدس تاریخیاً ودینیاً وإنسانیاً.
۲- فضح جرائم الكیان الصھیوني، والتصّدي للمخططات الرامیة إلى ھدم األقصى واألماكن الدینیة اإلسالمیة 

والمسیحیة وطمس معالم المدینة.
۳- تعزیز الوعي بكافة األبعاد المتعلقة بالقدس، وبما یخدم ھدف تحریرھا من االحتالل الصھیوني. 

٤- إبراز دور الشعر العربي في تحریر القدس من المحتل بصفتھ إحدى وسائل اإلعالم المقاوم قدیماً وحدیثاً.
٥- الكشف عن المكانة األثیرة التي حظیت بھا مدینة القدس في الشعر العربي قدیماً وحدیثاً، رّداً على المقولة 

الصھیونیة التي تدعي عكس ذلك تضلیالً وتزویراً.

أهداف المؤتمر:



۱. البعد السیاسي في قصیدة القدس.

۲. البعد اإلنساني في قصیدة القدس.

۳. البعد الـدینـي  في  قصیدة القدس.

٤. البعد الفني ( اللغة - الصورة - الرمز ... ). 

أ.د. محمد أحمد المجالي
رئیس اللجنة العلیا

رئیس الجامعة

د. زیاد أبو لبن
مدیر مركز دراسات القدس

عضو اللجنة العلیا

أ.د. عالء الدین الغرایبة
عضو اللجنة العلیا

د. محمد الطراونة
نائب رئیس اللجنة العلیا

عمید كلیة اآلداب

د. زاھرة أبو كشك
مقرر اللجنة العلیا

رئیس قسم اللغة العربیة

محاور المؤتمر:

اللجنة العليا للمؤتمر:

د. نبال نزال
عضو اللجنة العلیا

د. عالء الدین زكي
عضو اللجنة العلیا



رئیس اللجنة : د.محمد الطراونة / عمید كلیة اآلداب 
مقـرر اللجنـة : د.زاھرة توفیق أبو كشك / رئیس قسم اللغة العربیة

أعضاء اللجنة : 
۱. أ.د.ابراھیم السعافین/ الجامعة األردنیة
۲. أ.د. محمد القضاة / الجامعة األردنیة

۳. أ.د.إبراھیم الكوفحي / الجامعة األردنیة
٤.أ. د. محمد السعودي /الجامعة األردنیة

٥. أ.د.طارق المجالي/ جامعة مؤتة
٦. أ.د.بسام قطوس/جامعة الیرموك

۷. أ.د. مصلح النجار/ الجامعة الھاشمیة
۸. أ.د.عدنان عبیدات/ جامعة العلوم التكنولوجیا

۹. أ.د.عالء الدین الغرایبة / جامعة الزیتونة األردنیة
۱۰.  د.زیاد أبو لبن / مدیر مركز دراسات القدس

۱۱. د.نبال نبیل نزال / جامعة الزیتونة األردنیة
۱۲. د.عالء الدین زكي / جامعة الزیتونة األردنیة

۱۳. د.حسام اللحام / جامعة الزیتونة األردنیة
۱٤. د.ایمان عبد الھادي / جامعة الزیتونة األردنیة

اللجنة التحضيرية:

۱. د.زاھرة أبو كشك - رئیس قسم اللغة العربیة – مقرر اللجنة / جامعة الزیتونة األردنیة
۲. د.زیاد أبو اللبن /مدیر مركز دراسات القدس

۳. أ.د.عالء الدین الغرایبة / جامعة الزیتونة األردنیة
٤. د.نبال نبیل نزال/ جامعة الزیتونة األردنیة

٥. د.عالء الدین زكي/ جامعة الزیتونة األردنیة
٦. د.حسام اللحام/ جامعة الزیتونة األردنیة

۷. د.ایمان عبد الھادي/ جامعة الزیتونة األردنیة

اللجنة العلمية:



۱. أن یقع البحث ضمن واحد من محاور المؤتمر.
۲. أن ال یكون البحث منشورا أو مقدما للنشر في دوریات أو كتب أو فعالیات مؤتمرات أخرى.

۳. یرسل ملخص البحث شریطة أن ال یزید عدد الكلمات عن (۳۰۰) كلمة مرفقا بسیرة ذاتیة للباحث وقسیمة 
االشتراك بعد ملئھا إلى مقرر اللجنة التحضیریة د. زاھرة ابو كشك في موعد أقصاه األثنین ۲۰۲۱/۰۹/۳۰  

یرفق مع األبحاث المكتوبة باللغة العربیة ملخص باللغة اإلنجلیزیة.
السبت  أقصاه  موعد  في   . اإللكتروني  البرید  خالل  من  أو  مدمج  قرص  على  كاملة  البحوث  تسلم   .٤
۲۰۲۱/۱۰/۳۰ وستخضع البحوث جمیعھا لعملّیة التحكیم العلمي، وسیصار إلى نشر البحوث المقبولة في عدد 

خاص بوقائع المؤتمر في مجلة جامعة الزیتونة األردنیة للدراسات اإلنسانیة واإلجتماعیة.
٥. ُتقبل البحوث التي استوفت شروط المنھج العلمي من حیث الشكل والمضمون، ویراعى أن یكون التوثیق 
 (A٤) ویرسل البحث بنسخة الكترونیة مطبوعة بنظام  میكروسوفت وورد حجم الورق  .(APA) وفق طریقة
وبحجم خط ۱۲ نوع الخط  (Simplified Arabic)  وبما ال یزید عن (۲۰)  صفحة للبحث باللغة العربیة 
   (Times New Roman) االنجلیزیة اللغة  للبحث في   الخط  أن یكون نوع  اإلنجلیزیة، على  باللغة  أو 

وبحجم خط (۱۲) .
٦. ستقوم اللجنة التحضیریة بالرد على الباحثین في موعد أقصاه السبت ۲۰۲۱/۱۱/۲۰ علما أن الجامعة 

ستتحمل نفقات اإلقامة والضیافة للمشاركین من خارج األردن.
۷. یرفق مع البحث كلمات مفتاحیة وملخصان للبحث أحدھما باللغة العربیة واآلخر باللغة اإلنجلیزیة .

۸. المشاركة للباحثین من داخل األردن فقط .

شروط المشاركة في المؤتمر:



جامعة الزیتونـة األردنیة - كلیـة اآلداب
ھاتف: ۰۰۹٦۲٦٤۲۹۱٥۱۱     فرعي: ٤٤۹

خلوي: ۰۰۹٦۲۷۹٥۷۳۲٥۹٤
jmap@zuj.edu.jo :برید الكتروني

dr.zahirak@zuj.edu.jo :برید الكتروني

قسيمة المشاركة في المؤتمر:

توجة المراسالت إلى العناوين التالية:

قسيمة المشاركة في المؤتمر ترفق مع ملخص البحث

المشــارك: اســـــم 

الـجـنـســیــــــــــة:

الـدرجــة العلمیــة:

الرتـبــة األكادیمـة:

لــتـخــصــــــص: ا

مــكـــان الـعـمـــل:

الـــعـــنــــــــــوان:

الھاتـف الـخـلــوي:

البریـد اإللكتروني:

عــنــوان الـبـحـث:


