
  محمد شالل الحناحنة

 

  محمد شالل الحناحنة: االسم

 )شاعر وناقد أردني(

  م3/4/1955: تاريخ الميالد- 

 

   :المؤهالت- 

  .بكالوريوس لغة عربية وتربية •

  . عد رسالة ماجستير في األدب اإلسالمي حالياً ي •

  :الخبرات التربوية- 

  .ة في الرياض منذ أربع سنواتعمل مشرفًا للغة الفصحى في مدارس الرشد األهليي •

  . عاماً  20واألردن أكثر من  سعوديةعمل في التدريس في ال •

  : الدورات التربوية والثقافية والعامة- 

  .ردنم في األ 1979دورة في تدريس اللغة العربية عام  •

  .ردنم في األ 1980دورة في مناهج اللغة العربية عام  •

  .ردنم في األ 1981ربية عام دورة في أساليب اللغة الع •

  .هـ1404دورة في تدريس النحو العربي في السعودية  •

  .هـ1424دورة في التحدث باللغة الفصحى عام  •

  .هـ1425عام ) أنماط وأساليب(دورة في قيادة التدريب  •

  .هـ1427دورة في تربية األبناء المراهقين عام  •

  .ر عبد اهللا بن جبريندورتان شرعيتان عند العالمة الدكتو  •



  .هـ1428- 1427- 1426- 1425أربع دورات في الحاسب اآللي عام  •

خمس دورات في تدريب المعلمين على التحدث باللغة الفصحى في مدارس الرشد  •

  . هـ1428- 1427- 1425ومدارس الوسط عام 

   :خبرات عملية ثقافية وأدبية- 

   .ق ألكثر من أربع سنواتأشرف على التحرير األدبي في مجلة الشقائ 

منذ ثالث ) الفرقان –شباب  –الدعوة  –البيان (عضو هيئة التحرير في مجالت  

 .  سنوات

والمسؤول اإلعالمي في  ،م1992عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية منذ عام  

    .دباء الشباب منذ سنواتدير ملتقى األيالمكتب اإلقليمي للرابطة في الرياض، و 

   .عدة سنواتبالرياض منذ ) الوفاء( ف إعالميًا على ندوةشر ي 

  : همؤلفات *

 . ديوان شعر بعنوان نخلة في يدي عن رابطة الكتاب األردنيين -  

  . م1997عام ) ياسمين الذاكرة(ديوان الثاني بعنوان  - 

  . هـ1425صدر عام ) حوارات (كتاب األدب اإلسالمي  -  

  .لى الطريق يصدر هذا العام بإذن اهللاكتاب نقدي بعنوان شعراء ع - 

 .مخطوط نقدي بعنوان  قراءات في الشعر اإلسالمي المعاصر -  

  . سيصدر قريبًا بإذن اهللا ،ديوان شعر ثالث مخطوط بعنوان مواجع الزهر -  

  .مخطوط لغوي بعنوان لغتنا الجميلة نشر في مجلة المجتمع -  

 نشر في مجالت المتميزة،) نبضات قلب مسافر(وي أدبي بعنوان مخطوط ترب - 

  . المجتمعو المستقبل االسالمي، و 

  . مخطوط في الحديث الشريف من القصص النبوي الشريف - 



  : النشاط الثقافي *

   :شاعر وناقد إسالمي كتب في عدة منابر ثقافية وأدبية وٕاسالمية مثل -

السبيل  –اللواء  –العرب اليوم  –األخبار  - الشعب –الدستور  –الرأي : أردنية صحف

  . األردنية

 –المدينة السعودية  –اليوم  –عكاظ  –الرياض  –الجزيرة : سعودية صحف

  . الندوة –المسلمون الدولية 

الجندي  –النور  –الفرقان  –فلسطين المسلمة  –الشقائق  –المجتمع : مجالت

المجلة العربية  –التوباد  –الرواد  –البيان  –مة اليما –سالمي المستقبل اإل –المسلم 

  .المشكاة –األدب اإلسالمي  –الحرس الوطني  –المعرفة  –الفيصل  –

  . األلوكة –أدباء الشام  - اإلسالم اليوم: كتب في مواقع إلكترونية منها ي -

  :مشاركات فاعلة في نشاطات وأمسيات أدبية مثله ل* 

  .لشعري األول لرابطة الكتاب األردنيينالمشاركة في الملتقى ا - 

سالمي في المشاركة في األمسيات الثقافية في المكتب اإلقليمي لرابطة األدب اإل - 

  .األردن

  .المشاركة في الهيئة اإلدارية في ذلك المكتب - 

  .م وٕادارة الندوات فيه أحياناً 2000أمين سر المكتب عام  -  

  .رابطة في الرياض ، وأكتب عنها شهريًا مرتينالمشاركة في ندوات وأمسيات ال - 

إلى  15/8المشاركة في المؤتمر السادس للرابطة المنعقد في القاهرة من  - 

  .م19/8/2002

، يم في إذاعة عمانالمشاركة في برنامج من هدي القرآن الكر : مشاركة إذاعية - 



  .برنامج مجلة اإلذاعة وغيرها من البرامج الثقافية

  .في إذاعة الرياض أحياناً  المشاركةً  - 

  :السعوديةالعنوان داخل  •

  .المكتب اإلقليمي للرابطة –رابطة األدب اإلسالمي العالمية  –الرياض 
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