
  المؤلف في سطور
 

  .عبد الرزاق الحاج عبد الرحيم حسين: االسم -
 . م١٩٤٩ / ٨ / ٤القدس ، : مكان وتاريخ الميالد -

 .أردني: الجنسية -

، وعمل في أستاذ األدب العربي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن: العمل الحالي -
 في رياض، وباألحساء،جامعة اإلمام محمد بن سعود بالوتيارت بالجزائر، : جامعات

  .السعودية

 ،نادي أبها األدبيمن ، ونادي القصيم األدبيمن جائزة في القصة القصيرة  نال -

 ).رؤية في أدب األطفال ( هجائزة أبها الثقافية ألدب األطفال عن كتابو
�������:  

  :في التأليف: أوالً

) م١٩٨٦/هـ١٤٠٦( بيروت –وشعره ، المكتب اإلسالمي  حياتهالفحل  عبدة بن علقمة      .١
  )ص١٩١(
) م١٩٨٦/ هـ١٤٠٧( عمان –فنية ، دار البشير  شعر الخوارج دراسة موضوعية      .٢

  )ص١٨٣(
  ) م١٩٨٥/ هـ١٤٠٦( عمان –الخليج والجزيرة ، دار البشير  التنازع على الشعراء في      .٣

  )ص119(
   )ص٦٨( م ١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩ ( –الثقافة بجامعة اإلمام بالرياض  إدارة  ،والطفل اإلسالم      .٤

  ) (م١٩٩١/هـ ١٤١٢ –، إدارة الثقافة بجامعة اإلمام بالرياض  األطفال في التراث العربي      .٥

   )م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩(  عمان –طبعة ثانية دار النفائس ) ص216
) م ١٩٩٤/ هـ١٤١٤(  عمان –جليل ، دار ال البليار األدب العربي في جزر      .٦

م صادرة عن ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥طبعة ثانية  ، ( ص١٨٠(

    ).238(لإلبداع الشعري ، الدورة التاسعة ، الكويت البابطين سعود عبدالعزيز مؤسسة

  )ص١٦٥) ( م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨ ( –األدبي  ابها إصدار نادي رؤية في أدب األطفال ،      .٧
  )األحساء – القاهرة ، مكتبة المعالم الثقافية –المختار  ي ، مؤسسةفي النص الجاهل      .٨

  )ص١٤٣) (م ١٩98/ هـ 1418

 القاهرة ، دار – مؤسسة المختار –باالشتراك  – في النص اإلسالمي واألموي      .٩
  ) ص١١٠) ( م١٩٨٩/ هـ ١٤١٩. ( األحساء –الثقافية  المعالم

هـ   )1419األحساء – القاهرة ، دار المعالم الثقافية –ار المخت فن النثر المتجدد ، مؤسسة  .١٠
  )ص٢٣٤) (م ١٩٩٨/ 

  /هـ١٤٢٠( اإلمارات /  الشارقة –منشورات مدينة الشارقة  اإلعاقة في األدب العربي ،  .١١

   ) ص٣٢٠) ( م 1999



 القاهرة ، دار -مؤسسة المختار) دراسة تحليلية  ) في النص العباسي واألندلسي  .١٢
   )ص١٩٥) ( م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١(األحساء –الثقافية  عالمالم

) دراسة ( المعاصر  األندلس في الشعر العربي  .١٣
/ هـ ١٤٢٥الشعري ، الدورة التاسعة ، الكويت  لإلبداع البابطين سعود عبدالعزيز مؤسسة
  )ص٣٠٣. ( م ٢٠٠٤

لإلبداع  البابطين دسعو عبدالعزيز مؤسسة) مختارات ( المعاصرة  األندلس في القصيدة  .١٤

   )ص 598(م ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥الشعري ، الدورة التاسعة ، الكويت 
لإلبداع  البابطين الشعراء ، طبع مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود مكة المكرمة في عيون  .١٥

  ) ص٤٠٦( م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦الشعري الكويت 

  م٢٠٠٧هـ ١٤٢٨ الدمام ، مكتبة المتنبي ، الكتابة بين الموضوع والفن  .١٦

نشر دار الكفاح ) الشاعر يوسف عبد اللطيف أبو سعد  دوواين دراسة في(  األحساء عاشق  .١٧
  م٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٨ الدمام ـ

 ـ مهارات االتصال اللغوي ، نشر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومكتبة ١٨
  م٢٠١٠هـ   ١٤٣١العبيكان ، الطبعة األولى 

   

  :في التحقيق: ثانياً

  /هـ١٤٠٦(  عمان –األندلس البن منجب الصيرفي ، دار البشير  المختار من شعر شعراء      .١

  ) ص٩٥) ( م 1985

)  ص ٢٢٦) ( م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦ ( – عمان –دار البشير  األمثال والحكم للرازي ،      .٢
  م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦ثانية دار النفائس ـ عمان ـ  طبعة

  (م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٢(  بيروت – مؤسسة الرسالة – اليزيدي غريب القرآن وتفسيره البن      .٣

  )ص250
 –إدارة الثقافة بجامعة اإلمام والنقد ، األدب والبالغة فهرس المخطوطات المصورة في      .٤

   ) ص٥٨٩) ( م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧(الرياض  

   ) ص٣٣٧) ( م ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩(  عمان –دار عمار  ، للصفدي الشعور بالعور      .٥

 ٢٤٠) ( م ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩(  بيروت –المكتب اإلسالمي  – الخفاجي ديوان ابن سنان      .٦
   )ص

–الذهبي   عمان ، مكتبة–النوادر واألشعار البن منظور ، دار عمار  المنتخب والمختار في      .٧

  )ص٦٧٥) ( م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٥(  القصيم 
  /هـ١٤١٧(  الدمام –، طبع نادي الشرقية األدبي  للخويي في األمثال خرائدال فرائد      .٨

  ) ص٦٨٤) ( م 1996
   

  :في اإلبداع: ثالثاً
   



  : في القصة- أ   

  ) ص١٧١) ( م ١٩٨٨/ ه ١٤٠٨(  عمان –عمار  دار) رواية ( الرجل الظل       .١

/ ه ١٤٠٨(  عمان –دار عمار ) مجموعة قصصية ( القمر  بسام يعود عندما يكتمل      .٢

  ) ص  63 (م ١٩٨٨
  ) ص٥٥) ( م ١٩٨٨/ ه ١٤٠٨(  عمان –دار عمار  ( مجموعة قصصية( الصراع       .٣

  ) ص٢٨) ( م ١٩٨٧/ ه ١٤٠٧( إدارة الثقافة بجامعة اإلمام  ( قصة للناشئة( أسد اإلسالم       .٤

   ) ص٢٨(إدارة الثقافة بجامعة اإلمام بالرياض ) قصة للناشئة  ) خلف القضبان محجن أبو      .٥

   ) ص٢٧( إدارة الثقافة بجامعة اإلمام بالرياض  ( قصة للناشئة(  إيمان جرعة      .٦

  ) ص٢٣( إدارة الثقافة بجامعة اإلمام بالرياض  ( قصة للناشئة( البصير       .٧

   ) ص٢٥( إدارة الثقافة بجامعة اإلمام بالرياض ) للناشئة  قصة( حاب البستان أص      .٨

  ) (م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤( إدارة الثقافة بجامعة اإلمام بالرياض  ( قصة للناشئة( الساقية       .٩

   )ص23 
/  5141( إدارة الثقافة والنشر بجامعة اإلمام بالرياض ) للناشئة  قصص( مهاجرات إلى اهللا   .١٠

 دار –صحابيات مهاجرات  طبعة ثانية بعنوان ،) ص ٢١٥( أربعة أجزاء ) م ١٩٩٤
  ) م١٩٩٩/ ه ١٤١٩(  عمان –النفائس 

) م   /1999ه١٤٢٠( إدارة الثقافة بجامعة اإلمام بالرياض ) للناشئة  قصة( الخادم الصغير   .١١
   ( ص٣٨( 

  )  ص٢٥١ ) ( ٢٠٠٣/ ه ١٤٢٣(  عمان -الكرمل دار ( رواية( عصفور البحري   .١٢

صادرة عن مكتبة ) الحيوانات تتكلم وتتألّم  ) سلسلة قصص لألطفال  .١٣

  م٢٠٠٤/ هـ  1425بالدمام المتنبي
  والعجوز الهرة  -  أ

  الحالّبة -ب 

  السجين الكنار -  ج

  تحب الحرية األغنام  -  د

  الظريفان الثوران -هـ 

  متمرد حمار أمنيات  - و

  :في الشعر - ب  

  ) ص٣٤) ( م ١٩٨٨/ ه ١٤٠٨(  عمان –دار عمار ) لألطفال  شعر( معاً إلى القدس       .١

 – الظاللمكتبة) الرسول صلى اهللا عليه وسلم لألطفال شعراً  سيرة( أعطر السير       .٢

  ) ص١٠٤) (م ١٩٩٢/ ه ١٤١٣(  األحساء 

  )  ص١١٣) ( م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٥( عمان  – دوائر القمر ، دار الجليل      .٣

  )  ص٣٠(  عمان –دار عمار ) لألطفال  شعر( أغاني الحروف       .٤

  )ص٩٦( م ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢(  عمان – الكرمل أغنية للزيتون ، دار      .٥
  ) ص١٢٠) ( م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣( عمان  – الكرمل خيول ، دارردوا ال      .٦



  )م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(  الكرمل دار من يوميات قاتل محترف ،      .٧
   

  :بحوث في مجاالت محكمة: رابعاً

الخامس  وما تبقى من شعره ، مجلة جامعة اإلمام بالرياض ، العدد المكي حياته لحكّاكا ابن      .١

   ( ص١٦( م ١٩٩١يوليو / ه ١٤١٢، المحرم 

مجلة بحوث ودراسات في اللغة العربية وآدابها ، كتاب  رؤية في أدب األطفال ،      .٢
/ هـ ١٤١٣( الثالث  ءمتخصص يصدر سنوياً عن كلية اللغة العربية بالرياض ، الجز علمي

  )  ص٢٤) ( م ١٩٩٢

مقدم  والمرئية والمقروءة وأثرها في ضعف اللغة العربية ، بحث وسائل اإلعالم المسموعة      .٣
اإلسالمية ، التي أقيمت في جمادى  لندوة ضعف اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود

ندوة ظاهرة الضعف اللغوي ، م ونشر ضمن كتاب بحوث  1995أكتوبر/ ه ١٤١٦األولى 
  ) ٣٩٧-٣٦١(م المجلد الرابع من ص ١٩٩٧/ه١٤١٨جامعة اإلمام  طبع

نشر نادي المدينة األدبي ، مجلة  شعره ، تبقى من سعيد بن حكم األموي وما      .٤
  ) ٦٠( م ١٩٩٢/هـ  1413العقيق

األردني  جمع اللغة العربيةفي لطائف العتاب للمقري ، مجلة م اآلراب تحقيق الجزء من بلوغ      .٥
  ) ٧٤( م ١٩٩٦كانون الثاني  / ه١٤١٦السنة العشرون جمادى األولى  ) ٥٠( ، العدد 

   

  :والمؤتمرات الندوات :خامساً

األولى  بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض جمادى لعربيةندوة ضعف اللغة ا      .١
وسائل اإلعالم المسموعة  ) وشاركت فيها ببحث بعنوان م ،١٩٩٦أكتوبر/ ه ١٤١٦

   (والمرئية والمقروءة

م ، وشاركت فيه ١٩٩٥اإلسالمي في استانبول أغسطس  مؤتمر رابطة األدب      .٢

   .ةوإقامة أمسية شعري , بالحوار
م ، وشاركت فيه بالحوار ١٩٩٨اإلسالمي في استانبول أغسطس  مؤتمر رابطة األدب      .٣

   .وإقامة أمسية شعرية ،

  الشرقية األدبي األطفال بنادي أدب ندوة عن      .٤

  باألحساء بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ندوة عن األدب اإلسالمي      .٥

الدورة  ، العيوني ، دورة علي بن المقرب البابطين سعود بدالعزيزع ندوة جائزة مؤسسة      .٦
تعقيب على بحث شعر ( بعنوان  م ، وقدمت بحثا٢٠٠٢ًأكتوبر / هـ ١٤٢٣الثامنة رجب 

  ) االنتفاضة الفلسطينية

والعلوم  الطفل من منظور إسالمي بالرباط ، أقامته منظمة الثقافة مؤتمر دولي حول قضايا      .٧
أدبيات ( وقدمت بحثاً بعنوان  م ،٢٠٠٢أكتوبر / هـ ١٤٢٣شعبان )  إيسسكو (ة والتربي

  ) الطفولة في التراث اإلسالمي

وإقامة  وشاركت فيه بالحوار ، م ،٢٠٠٢ اإلسالمي بالقاهرة أغسطس مؤتمر رابطة األدب      .٨
   .أمسية شعرية



هـ ١٤٢٤ول والمعادن صفر بجامعة الملك فهد للبتر ندوة عالمية اللغة العربية      .٩
  ) أهمية اللغة ومكانتها( وقدمت فيها ورقة عمل بعنوان  ، م٢٠٠٣ مارس/

ربيع أول  بالشارقة التي أقامتها مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية في ندوة األدب واإلعاقة  .١٠
) سمات وخصائص أدب اإلعاقة  من( م وقدمت فيها بحثاً بعنوان ٢٠٠٣مايو /ه ١٤٢٤

  . شعرية ركت في إقامة أمسيةوشا

مفاهيم : أدب الحركة اإلصالحية : اإلسالمي وموضوعه  الملتقى الرابع لألدب  .١١

اإلنسانية بجامعة سيدي  والذي دعت إليه كلية اآلداب والعلوم الفاسي عالل دورة وقضايا
قد في اإلقليمي لرابطة األدب اإلسالمي ، وقد ع بالتعاون مع المكتب عبداهللا محمد بن

م  ٢٠٠٤ / /٣ / ٢٠ - ١٨ه الموافق ١٤٢٥ / ٢٨/١ - ٢٦الفترة من  في فاس مدينة
  .) اإلصالحي شعر االنتفاضة نموذجاً لالتجاه( وشاركت فيه ببحث عنوانه 

لإلبداع الشعري ،  البابطين سعود عبدالعزيز من مؤسسة بدعوة) ابن زيدون ( دورة   .١٢
 ٤/ هـ الموافق   /1425 /٢٤/٨ـ ٢٠ في الفترة من عقدت في مدينة قرطبة بإسبانيا وقد
( األندلس في الشعر العربي المعاصر : هي  م ، وقدمت للدورة ثالثة كتب ،٢٠٠٤ /٨ـ 

واألدب العربيفي ) اختيارات ( في القصيدة العربية المعاصرة  واألندلس) دراسة 

   .البليار جزر

لإلبداع  البابطين سسة عبد العزيز سعودبدعوة من مؤ) والمارتين  أحمد شوقي( دورة   .١٣
 / ١١/٣ - ١٠/٣١الفترة من  الشعري واليونسكو ، وقد عقدت في مدينة باريس في

  م٢٠٠٦

أصفهان في تطوير اللغة العربية ، بدعوة من جامعة أصفهان  المؤتمر العالمي ألثر  .١٤
في تراث أصفهان  ) م وشاركت فيه ببحث بعنوان٢٠٠٦/ ١٢/ ١٣-١١الفترة من  في

   )العرب األدبي

الفترة  في بالرياض ، من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ندوة التحكيم العلمي بدعوة  .١٥

م وشاركت فيه ببحث   /١2008 /٨ ـ ٧هـ الموافق ١٤٢٨ ـ من ذي الحجة ٢٨من 
   )التحكيم العلمي مدونة مقترحة ألخالقيات( بعنوان 

 صفر ٢٧ ـ ٢٥ألبحاث المدينة المنورة في الفترة من  العلمي الثاني الملتقى  .١٦
في مشاعر  الشعر( م وشاركت فيه ببحث بعنوان ٢٠٠٨ مارس ٥ ـ ٣الموافق  هـ١٤٢٩

  ) الحج
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