
  

  

  السيرة الذاتية
  

 .نبيلة طالب محمود الخطيب  -
ف��ي قري��ة الب��اذان ق��رب مدين��ة  تنش��أول��دت ف��ي مدين��ة الزرق��اء ف��ي ا�ردن و -

 .نابلس في فلسطين 
حاصلة على شھادة البكالوريوس في اللغ�ة ا1نجليزي�ة م�ن الجامع�ة ا�ردني�ة  -

 .ت العلياوقد شرعت مجدداً بالدراسا 1996عام 
وعض��و  ،رابط��ة ا�دب ا1س��Dمي العالمي��ة 1قليم��ي لمكت��ب ا�ردن ا ةرئيس�� -

 .مجلس أمناء الرابطة
 .عضو اIتحاد العام لHدباء والكتاب العرب  -
- �، وعض��و ھيئ��ة إداري��ة ف��ي ف��رع الرابط��ة ف��ي ردني��ينعض��و رابط��ة الكت��اب ا

 . البلقاء
شغلت عض�و ھيئ�ة تحري�ر مجل�ة أفك�ار الص�ادرة ع�ن وزارة الثقاف�ة ا�ردني�ة  -

وعض�و ھيئ�ة تحري�ر مجل�ة وس�ام لHطف�ال الص�ادرة ع�ن  م2003-2002عام
 .وعضو ھيئة تحرير لمجلة المشكاة المغربية نفس الوزارة

 .عملت في التدريس لمدة عشرين عاما -
     *�  :دبيإصداراتھا وإنتاجھا ا

   .1996  -والثانية  ولىا� الطبعتان -ديوان شعر -صبا الباذان  -
 .2003بدعم من أمانة عمان صدر  -ديوان شعر  -ومض الخاطر  -
 .2007الطبعة ا�ولى، صدر في عمان عام  -ديوان شعر –صDة النار  -
ع��ن رابط��ة ا�دب ا1س��Dمي العالمي��ة ف��ي  ص��در -دي��وان ش��عر  -عق��د ال��روح  -

 . 2008الرياض 
 الكوي�ت-وزارة ا�وقاف -ديوان شعر صادر عن مؤسسة روافد –ھي القدس  -

2012. 
 . 2012 للنشر والتوزيع دار المأمون -شعرديوان  -!؟..من أين أبدأ -

  :الجوائز التي حازت عليھا * 
الجائزة ا�ول�ى ف�ي الش�عر ف�ي مس�ابقة رابط�ة الكت�اب ا�ردني�ين ع�ن قص�يدة          -

  .1995" عندما يبكي ا�صيل " 
الج���ائزة ا�ول���ى  ف���ي الش���عر ف���ي مس���ابقة الش���عراء الش���باب ف���ي الجامع���ات  -

 .1996ا�ردنية 
الكويتي�ة ع�ام " ول�ىمجل�ة الس�يدة ا�" ل�ى ف�ي الش�عر م�ن دة ا�وجائزة السي -

 . عن مجمل نشاطھا ا�دبي 2000
ردني الس�ادس �غني�ة في المھرجان ا� –الجائزة الثالثة  -أفضل عمل محلي  -

الج��ائزة اIول��ى ف��ي مس��ابقة 2000" أرج��وحتي"الطف��ل العرب��ي ع��ن قص��يدة 



 -عق���د ال����روح -ديوانھ����ا  رابط���ة ا�دب ا1س���Dمي العالمي����ة لHديب���ات ع���ن
 . 2001حزيران

 -الكوي�ت  -س�عود الب�ابطين الش�عرية  زالجائزة ا�ولى في مسابقة عب�د العزي� -
 .2001أيلول " صھوة الضاد " عن قصيدة 

ع��ن قص��يدة  –الق��اھرة  -ذاع��ات العربي��ة الج��ائزة الذھبي��ة ف��ي مھرج��ان ا1 -
 .   2003" اليتيمة"

 . لعدة سنواتكشاف المسلم نشيد ال الجوائز ا�ولى في مسابقات -
 .2005جائزة البجراوية عن الشعر العربي الفصيح من الخرطوم عام  -
ج��ائزة أفض��ل قص��يدة ف��ي ال��وطن العرب��ي ع��ن مؤسس��ة عب��د العزي��ز س��عود  -

 .2008عام "عاشق الزنبق"عن قصيدة البابطين الشعرية 
 
 

               
ف��ي ) وراةماجس��تير ودكت��(دراس��ات علي��ا  ئلدخل��ت أش��عارھا ف��ي رس��ا ••••

  .عدة دول
رسالة دكتوراة عن تجربتھا الشعرية ف�ي جامع�ة Iھ�ور ف�ي باكس�تان  ••••

للباحث��ة خ��وش بخ��ت "نبيل��ة الخطي��ب واتجاھاتھ��ا الش��عرية" بعن��وان
  .عالية

الص��ورة الش��عرية " رس��الة ماجس��تير ف��ي الجامع��ة الھاش��مية بعن��وان ••••
 .احثة إيمان غازي الجملبلل" عند نبيلة الخطيب

" خط�اب الش�عر النس�وي ف�ي ا�دب الح�ديث"بعن�وان رسالة ماجستير ••••
دراسة تطبيقية في شعر نبيلة الخطيب للباحثة آمنة صودري في قس�م 

 .ليبيا -الدراسات العليا، جمعية الدعوة ا1سDمية العالمية 
وبعض�ھا  وا�وردية نجليزية والفرنسيةترجمت بعض أشعارھا إلى ا1 ••••

 .لى لغاٍت أخرى  تحت الترجمة إ
طف���ال منش���ور ف���ي كت���ب منھجي���ة دب���ي واف���ر ومتع���دد لHنت���اج ألھ���ا إ ••••

وأق��راص مض��غوطة، منھ��ا ش�رطة ومس��جل عل��ى أ ،وص�حف ومج��Dت
 . قصائد ملحنة ومؤداة بأصوات منشدين محليين وعرب

إم .لھ��ا كتاب��ات لب��رامج إبداعي��ة بثتھ��ا قن��اة الرس��الة وإذاع��ة حي��اة إف ••••
 .والتلفزيون ا�ردني

 .ي مسابقات عربيةشغلت عضوية عدة لجان تحكيم ف ••••
 .فلسطين والكويت ومصرفي وعدة مرات تم تكريمھا في ا�ردن  ••••
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