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نجمة خليل حبيب
كاتبة وشاعرة فلسطينية

نجمة خليل حبيب هي كاتبة فلسطينية حائزة على دكتوراه فلسفة من جامعة سيدني في أستراليا ،كما حازت
في وقٍت ما على منحة المجلس الأسترالي الأعلى للفنون ]4[،وعلى جائزة جبران خليل جبران العالمية الصادرة
عن رابطة إحياء التراث العربي في أستراليا ،وعلى شهادة تقديرية من الاتحاد االعام لعمال فلسطين فرع
أستراليا]5[.
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نجمة خليل حبيب
معلومات شخصية
اسم الولادة

نجمة خليل حبيب

الميلاد

1946
حيفا ،فلسطين
فلسطينّية

مواطنة

فلسطين

الجنسية
العرق

عرب

الفترة

 – 1999حالًي

النوع

روايات

الحياة العملية
ا[]1

مجموعات قصصّية
مواضيع دينّية
مواضيع سياسّية

المواضيع

مواضيع اجتماعّية
مواضيع وطنّية
مواضيع نسائّية
مواضيع فلسطينّي

ة[]2

المدرسة الأم

الجامعة اللبنانية

المهنة

كاتبة وروائّية

اللغات

العربّية
الإنجليز ّية

أعمال بارزة

رؤى النفي والعودة في الرواية العربية الفلسطينية
من أستراليا وجوه أدبية معاصرة
ربيع لم يزهر
والأبناء يضرسون
النموذج الإنساني في أدب غسان

كنفاني[]3

بوابة الأدب
تعديل مصدري (https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
)_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8&action=edit&section=0

 -تعديل (https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D

)8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8&veaction=edit

صدر لنجمة خليل حبيب عدٌد من الكتب والروايات لعَّل أبرزها كتاب «رؤى النفي والعودة في الرواية العربية
الفلسطينية» الذي صدر عام  ،2014فضًلا عن كتاب «من أستراليا :وجوه أدبية معاصرة» الذي صدر عام
 ]6[،2006ورواية «ربيع لم يزهر» عام  2003وكذا رواية «والأبناء يضرسون» الذي صدر عام  2001بالإضافة إلى
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أول أعمالها المشهورة وهو كتاٌب حمل عنوان «النموذج الإنساني في أدب غسان كنفاني» وكان قد صدر عام
[]7
.1999

الحياة الُم بّكرة والتعليم
ُو لدت نجمة خليل حبيب في مدينة حيفا بفلسطين عام  1946لأبوين من قرية كفربرعم قضاء صفد ،لكّن ها

[]8
نشأت في ضواحي العاصمة اللبنانّية بيروت ودرست في مدارسها وجامعاتها ،كما بدأت الكتاب في سّن
من الصحف اللبنان ة كالناصرية ،الأداب والحوادث والمحرر ،وكذا مج ة رؤيتي السياسية]9[.
مبّكرة في عدٍد
ّل
ّي

عايشت نجمة خليل حبيب الحرب اللبنانية ،ثّم انطلقت في مشروعها الأدبي حينما سافرت إلى أستراليا حيُث
انخرطت في المشهد الثقافي العربي فعملت مديرة تحرير للفصلية الثقافية جسور وساهمت في معظم
الصحف العربية الصادرة في أستراليا ]10[.حصلت نجمة خليل حبيب على ليسانس آداب من الجامعة العربية
في بيروت عام  ،1970كما نالت ماجستير تخّصص الآداب أيًضا من الجامعة اللبنانية في بيروت عام ،1991
وسافرت نحو أستراليا حيث أقامت مع عائلتها هناك منذ

]11[.1991

المسيرة المهنّية
البداية
كتبت نجمة خليل حبيب الكثير من الدراسات النقدية والبحوث التي ُن شرت في المجلات والدوريات الثقافية في
أنحاء مختلفة من العالم كمثل :الكرمل (فلسطين) ،الفصلية الثقافية جسور (أستراليا)َ ،ت بُّين (قطر) ،دورية
جامعة النجاح للبحث العلمي (نابلس) ،مجلة الكلمة الاكترونية ،إضافة إلى العديد من المقالات والقصص في
الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية ،ولحبيب أيًضا بعض المساهمات باللغة الإنجليزية ُن شرت في :جسور

(بالإنجليزية)Joussour : ونيبولا (بالإنجليزية)Nebula : والمشرق (بالإنجليزية:

)AlMashreq]12[.

ساهمت في مجال القّصة والنقد والبحوث في الصحف العربية العاملة في أستراليا وفي المهاجر الأخرى ،ثّم
عملت في وقٍت ما مديرة تحرير مجلة جسور ،كما عملت مديرة مكتب جريدة الحياة العربية في سيدني،
وانتقلت لتشغل منصب مدّرسة للغة العربية وآدابها في جامعة سيدني .حازت نجمة على منحة المجلس
[]13
الاعلى للفنون في نيوساوث ويلز لعام  2003عن مؤَّل ف بعنوان «وجوه أدبية إسترالية معاِص رة».
ُت رّكز نجمة حبيب في مشروعها الأدبي والأكاديمي على قيم الحق والخير والعدالة والحرية ،كقضية فلسطين
والمرأة والطفولة المنسحَق ة في عالم الحروب والحرمان .كتبت نجمة عدًدا من القصص في هذا الإطار لعَّل
أبرزها :ربيع لم يزهر ،أمومة اخجلتنا ،للمرأة في يومها العالمي كما تطَّرقت لهذه المواضيع في العديد من
[]14

المقالات كمثل :صرخة غاضبة في يوم المراة العالمي ،آمان طموحة للمرأة في يومها العالمي وغيرها.

الإصدارات
نشرت نجمة خليل حبيب كتابها المشهور والمنشور الأول عام  1999تحت عنوان «النموذج الإنساني في أدب
غسان كنفاني» عن دار بيسان للنشر والتوزيع في  176صفحة ،وفيه عاكست نجمة السائد وهو اعتبار الباحثين
والدارسين لأدب كنفاني أدًبا سياسًيا اكتسب قيمته من قيمة القضية التي يمثلها ،لكّن نجمة درست هذا الأدب
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وعالجتُه من منظور إنساني باحثًة عن القضية الفلسطينّية من هذا المنظور ]15[.ثاني أعمال الكاتبة
الفلسطينّية كانت روايُة «والأبناء يضرسون» عن دار بيسان للنشر والتوزيع أيًضا في تشرين الثاني/نوفمبر
 2001في  160صفحة ،وفيه تناولت نجمة قّصة سّيدة كانت في طريقها لمقهى عام في المدينة ،ثّم تنتبه

كيف هي حياتها المملة والرتيبة ثّم تقرر في لحظة من الزمن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء والخروج من هذه
[]16

الملالة والضجر فتنطلُق كمثل ما كانت تعتقُد أنها يجُب أن تفعل أيام المراهقة.

«ربيٌع لم ُيزهر» هو ثالث أعمال الكاتبة الفلسطينّية وقد صدر هذه المّرة عن المركز العربي للأبحاث والتوثيق
في تشرين الأول/أكتوبر من العام  2003في  214صفحة ،وفيه – في العمل – انحازت نجمة كما تقول للبسطاء
بكل ما في الكلمة من معنى ،حيث تناولت قّصة مريم الأم المفتونة بوحيدها ،ونعمان الشهيد الخجول من
أفكاره التي تشوه بطولته ،وكذا قّصة حنان الحائرة بين تمجيد بطولة والدها وإدانته ،فضًلا عن قّصة عامر

المشتت بين واجبه العائلي وطموحاته الوطنية ]17[.أضخُم أعمال الكاتبة كان كتاب «من أستراليا وجوه أدبية
معاصرة» الذي صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام  2006في  430صفحة .انتقلت نجمة خليل حبيب في
من دراسة أدب غسان كنفاني إلى دراسة الأدب العاَلمي وتحديًد ا الأدب الأسترالي حيث قَّد مت في هذا الكتاب
– كما جاء في العنوان – أبرز الوجوه الأدبّية المعاِص رة في قارة أستراليا التي استقَّرت فيها الكاتبة منذ

زمن]18[.

صدر للكاتبة عام  2014كتاٌب آخٌر هو «رؤى النفي والعودة في الرواية العربية الفلسطينية» في قسم الصراع
الفلسطيني الإسرائيلي وتحرير القدس وفلسطين عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في  376صفحة.
في هذا الكتاب قَّد مت نجمة خليل حبيب دراسة تبحث في رؤى النفي والعودة في الرواية العربية الفلسطينية،
والتي اتخذت نماذجها من بيئات شتاتية مختلفة وانتماءات فكرية متعددة ]19[،ليتبين لها أَّن الفلسطينين على
اختلاف مذاهبهم الأيديولوجية والثقافية والاجتماعية – وسواًء كانوا في الشتات أو الداخل أو تحت الإحتلال –

كلهم يعتبرون وضعهم مؤقًت ا .أّكدت نجمة في هذا الكتاب – الذي اعُت بر من قبل بعض النقاد دراسة محَكمة –
وجوج إيمان قاطع بحق كل الفلسطينيين باسترجاع البيت والحقل والقرية والمدنية التي ُس لبت منهم في كلا
الاحتلالين ]20[.قَّس مت نجمة هذا الكتاب – أو الدراسة – إلى ستة فصول تبحُث في الرؤيات المختلفة
لموضوعي النفي والعودة ،فناقشت في الفصل الأول ما سّم تُه الرؤية التحريضية المقاومة في أدب غسان

كنفاني بينما تحدثت في الفصل الثاني عن الرؤية المستقبلية الرسولية في أدب جبرا إبراهيم جبرا في حين
رّكزت في الفصل الثالث على رؤية تستنطُق الهوية وخَّصصت الفصل الرابع لرؤية مجتمعية تثويرية بينما جاء
الفصل الخامس متحدًثا عن رؤية مؤسساتية ليحيى يخلف واستهدَف الفصل السادس خاصية التجربة
[]21

القتالّية.

تعاونت نجمة مع الدار العربية للعلوم ناشرون من جديد لنشر كتابها الذي حمل عنوان «قراءات نقدية في
الشعر والرواية» والذي صدر عام  2017في  421صفحة ،وقَّد مت فيه حصيلة تجربة طويلة في الميدان النقدي
القائم على المقارنة والموازنة والمناقشة والتصويب .ضَّم الكتاب مجموعة من الرُّؤ ى والِّدراسات في مجالات
الَّن ِّص

الأدبِّي العربِّي ،كما استعرصت فيه الكاتبة منتخباٍت ومختارات من أعمال الِّش عر ونصوص الَّس رد .رّكزت

نجمة في هذا الكتاب على القراءة النقدّية لبعض الأعمال الشعر ّية وبعض الأعمال في الرواية والقصة

والسيرة الذاتية ،وكذا بعض الأعمال في في الفكر والمجتمع .آخر أعمال الكاتبة الفلسطينّية صدر عن نفس
الدار تحت عنوان «جدتي تفقد الحلم وقصص أخرى عام  2018في  190صفحة ]22[.منحت نجمة في هذا

الكتاب دور البطولة إلى «الجدة» ،ورّكزت فيه على موضوع الأحلام كما تحدثت عّم ا وصفتُه بالذاكرة
العشوائية ،فاستعادت زمن النهوض الفلسطيني في الأدب مع محمود درويش وزمن الثورة مع أبو عمار
وآخرون ،فضًلا عن زمن النكوص كما سّم ته قاصدًة بذلك الااشتباكات بين حركتي فتح وحماس ومجزرة في بيت
حانون ،وكذا اجتياح بيروت ،وحرب الميلشيات ،وغيرها ]23[.تروى نجمة في القسم الثالث من الكتاب عن هموم
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الكاتب والكتابة وتجربة المؤِّلفة الصحافية وذكريات مع من تصفهم بأصدقاء الأمس ،فيما جاء القسم الرابع
والأخير في المجموعة بعنوان «وجدانيات» ،وتتبع فيه الكاتبة أسلوب (القصة القصيدة) .حيث تصبح الشخصية
[]24

البطلة في كل قصيدة هي الراوي وهي الأداة البنائية المركزية في القصيدة.

قائمة أعمالها
[]28[]27[]26[]25

هذه قائمٌة بأبرز أعمال الكاتبة الفلسطينّية نجمة خليل حبيب:

رؤى النفي والعودة في الرواية العربية الفلسطينية ()2014
من أستراليا وجوه أدبية معاصرة ()2006
ربيع لم يزهر ()2003
والأبناء يضرسون ()2001
النموذج الإنساني في أدب غسان كنفاني ()1999

المراجع
" .1ذاكرة تتنفس فوق سرير أبيض – بقلم  :نجمة خليل حبيب – صوت العرو بة – Arab Voice" (https://w
eb.archive.org/web/20210624170614/https://arabvoice.com/72357/%D8%B0%D8%A7%D
9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%81%D9%88%
D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A
. )/8%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84
صوت العرو بة –  – Arab Voiceموقع وورقية تعنى بشئون الوطن والجاليه العربية في المهجر-06-2021 .
 .21مؤرشف من الأصل (https://arabvoice.com/72357/%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D
8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B
3%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D9%82%D9%
)/84%D9%85-%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84

في  24يونيو .2021

اطلع عليه بتاريخ  24يونيو .2021
" .2نجمه خليل حبيب  -جريدة التلغراف" (https://web.archive.org/web/20210126110128/https://elt
elegraph.com/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%86%
D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D9%8
 . )/A%D8%A8أخبار استراليا ،أخبار استرالية ،أخبار الشرق األوسط (باللغة اللوكسمبورغية) .مؤرشف
من الأصل (https://eltelegraph.com/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%
D8%AA/%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A
)/D%D8%A8%D9%8A%D8%A8

في  26يناير  .2021اطلع عليه بتاريخ  24يونيو .2021

 '" .3رؤى المنفى والعودة في الرواية العربية الفلسطينية' للكاتبة نجمة خليل حبيب" (https://web.archiv
 . e.org/web/20210620194019/http://www.wafa.ps/). WAFA Agencyمؤرشف من الأصل (htt
)/p://wafa.ps
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https://web.archive.org/web/20210120160658/https://diwanalarab.com/( " "نجمة خليل حبيب.4
_%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%
https://www.diwanalarab.com/_%D(  مؤرشف من الأصل. ديوان العرب. )_A8%D9%8A%D8%A8
9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A8%
.2021  يونيو24  اطلع عليه بتاريخ.2021  يناير20 في

)_D9%8A%D8%A8

https://web.archive.org/web/20210624211824/https://diwanalarab.co( " "نجمه خليل حبيب.5
m/%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D
https://diwanalarab.com/%D9%8(  مؤرشف من الأصل. ديوان العرب. )8%A8%D9%8A%D8%A8
6%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D9%
.2021  يونيو24  اطلع عليه بتاريخ.2021  يونيو24 في

)8A%D8%A8

https://web.archive.org/web/20200218033758/http://www.syria( " فلسطين-  "نجمة خليل حبيب.6
http://www.syrianstory.co(  مؤرشف من الأصل. القصة السورية. )nstory.com:80/n.habibe.htm
.2021  يونيو24  اطلع عليه بتاريخ.2020  فبراير18 في

)m/n.habibe.htm

https://web.archive.org/web/20201022234037/http://alkalimah.net/Article( " "نجمه خليل حبيب.7
22 في

)http://www.alkalimah.net/Articles?AuthorID=6(  مؤرشف من الأصل. )s?AuthorID=6
.2021  يونيو24  اطلع عليه بتاريخ.2020 أكتوبر

https://web.archive.org/we( " مجموعة قصصية للفلسطينية نجمة خليل حبيب.." "" جدتى تفقد الحلم.8
b/20181106185439/https://www.youm7.com/story/2018/10/23/%D8%AC%D8%AF%D8%A
A%D9%89-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%
85-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%B5%D
9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D
9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84 مؤرشف من.23-10-2018 . اليوم السابع. )%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8/4000253
https://www.youm7.com/story/2018/10/23/%D8%AC%D8%AF%D8%AA%D9%89-%D( الأصل
8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85-%D9%85%
D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%B5%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%
.2021  يونيو24  اطلع عليه بتاريخ.2018  نوفمبر06 في

)A8%D9%8A%D8%A8/4000253

https://web.archive.org/web/20210624212148/https://bookstore.dohainst( " "نجمة خليل حبيب.9
 مؤرشف من. المتجر اإللكتروني-  المركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات. )itute.org/m-98.aspx
 اطلع عليه بتاريخ.2021  يونيو24 في

)https://bookstore.dohainstitute.org/m-98.aspx( الأصل
.2021  يونيو24

https://web.archive.org/web/20210624205718/http://alantologia.com/blo( " "نجمة خليل حبيب.10
http://alantologia.com/blogs/bl(  مؤرشف من الأصل.22-03-2021 . األنطولوجيا. )/gs/blog/7699
.2021  يونيو24  اطلع عليه بتاريخ.2021  يونيو24 في

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/نجمة_خليل_حبيب#

)/og/7699
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https://web.archive.org/web/20210624211032/http://ko( " نجمة خليل حبيب. د/ "الألم إذا توّح ش.11

http://koutt(  مؤرشف من الأصل. كتابنا. )uttabouna.blogspot.com/2021/05/blog-post_1.html
24  اطلع عليه بتاريخ.2021  يونيو24 في

)abouna.blogspot.com/2021/05/blog-post_1.html
.2021 يونيو

https://web.archive.org/we( " مجموعة قصصية للفلسطينية نجمة خليل حبيب.." "" جدتى تفقد الحلم.12
b/20210624205700/http://www.innfrad.com/News/26/1286269/-%D8%AC%D8%AF%D8%A
A%D9%89-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%
85-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%B5%D
9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D
9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84http://www.in(  مؤرشف من الأصل.24-06-2021 . انفراد. )%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8
nfrad.com/News/26/1286269/-%D8%AC%D8%AF%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%81%D
9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%85%
D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8
4%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A
C%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D
.2021  يونيو24  اطلع عليه بتاريخ.2021  يونيو24 في

)8%A8

https://web.archive.org/web/20210624204( : ربيع لم يزهر.)Ḥabīb, N.K. (2003 ; نجمة خليل, حبيب.13
. المركز العربي للأبحاث والتوثيق. )244/https://books.google.co.ma/books?id=vWYZAQAAIAAJ
 يونيو24 في

)https://books.google.co.ma/books?id=vWYZAQAAIAAJ( مؤرشف من الأصل
.2021  يونيو24  اطلع عليه بتاريخ.2021

https://web.archive.org/web/20210624211630/htt(  واالبناء يضرسون... .)2003(  نجمة خليل, حبيب.14
 مؤرشف. بيسان للنشر والتوزيع والاعلام. )ps://books.google.co.ma/books?id=pPdNtgEACAAJ
 اطلع.2021  يونيو24 في

)https://books.google.co.ma/books?id=pPdNtgEACAAJ( من الأصل
.2021  يونيو24 عليه بتاريخ

https://web.archive.org/web/20210624210056/http( " "النموذج الإنساني في أدب غسان كنفاني.15
https://jam(  مؤرشف من الأصل. s://jamalon.com/ar/3026426.html). Jamalon, Arab Bookstore
.2021  يونيو24  اطلع عليه بتاريخ.2021  يونيو24 في

)alon.com/ar/3026426.html

Kutbi, byLoulwah (2021-05-15). "Letters From Gaza" (https://web.archive.org/web/20210625 .16
 مؤرشف من الأصل. 003658/http://mathqaf.com/2021/05/15/letters-from-gaza/). Mathqaf
24  اطلع عليه بتاريخ.2021  يونيو25 في

)/http://mathqaf.com/2021/05/15/letters-from-gaza(
.2021 يونيو

https://web.archive.org/web/20210624170( : ربيع لم يزهر.)Ḥabīb, N.K. (2003 ; نجمة خليل, حبيب.17
. المركز العربي للأبحاث والتوثيق. )953/https://books.google.co.ma/books?id=lF5jAAAAMAAJ
 يونيو24 في

)https://books.google.co.ma/books?id=lF5jAAAAMAAJ( مؤرشف من الأصل
.2021  يونيو24  اطلع عليه بتاريخ.2021

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/نجمة_خليل_حبيب#
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https://w( " أدب في المهجر..الأسترالية- الفلسطينية.. "نجمة حبيب خليل.)07-06-2021(  ناصر, السهلي.18
eb.archive.org/web/20210624205531/https://www.alaraby.co.uk/%D9%86%D8%AC%D9%8
5%D8%A9-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D
8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D
8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%
D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A
https://www.alaraby.co.uk/%D9%86%D8%A(  مؤرشف من الأصل. العربي الجديد. )C%D8%B1
C%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D
9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D
8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%
D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8
.2021  يونيو24  اطلع عليه بتاريخ.2021  يونيو24 في

)7%D8%AC%D8%B1

Arabic Books by Habib, Najmah Khalil" (https://web.archive.org/web/20160415114934/htt" .19
p://arabicbookshop.net/main/CatalogueFilter.asp?auth=Habib,%20Najmah%20Khalil&sort=
https://www.arabicbookshop.n(  مؤرشف من الأصل. 6&type=AUTHOR). ArabicBookshop.net
)et/main/cataloguefilter.asp?auth=Habib,%20Najmah%20Khalil&sort=6&type=AUTHOR
.2021  يونيو24  اطلع عليه بتاريخ.2016  أبريل15 في
Nejmeh Khalil - The University of Sydney" (https://web.archive.org/web/20210624210456/h" .20
 مؤرشف من الأصل. ttps://sydney.academia.edu/NejmehKhalil). Academia.edu. 2016-04-11
 يونيو24  اطلع عليه بتاريخ.2021  يونيو24 في

)https://sydney.academia.edu/NejmehKhalil(
.2021

Nejmeh Habib" (https://web.archive.org/web/20210315212551/https://cce.sydney.edu.au/t" .21
https://cce.sydney.edu.au/tutor/1(  مؤرشف من الأصل. utor/121). CCE University of Sydney
.2021  يونيو24  اطلع عليه بتاريخ.2021  مارس15 في

)21

https://web.archive.org/web/20210624211003/https://www.aus( " قصص صغيرة: "ربيع لم يزهر.22
 مؤرشف. tlit.edu.au/austlit/page/6426278). AustLit: Discover Australian Stories. 2013-12-17
 اطلع عليه.2021  يونيو24 في

)https://www.austlit.edu.au/austlit/page/6426278( من الأصل
.2021  يونيو24 بتاريخ

https://web.archive.org/( " مجموعة قصصية مستوحاة من جرح فقدان الوطن:" "" جدتي تفقد الحلم.23
web/20210627224255/https://www.sbs.com.au/language/arabic/audio/can-we-survive-with
 مؤرشف من. out-dreaming-dr-nejmeh-habib-wonders). SBS Your Language. 2019-01-11
https://www.sbs.com.au/language/arabic/audio/can-we-survive-without-dreaming-d( الأصل
.2021  يونيو24  اطلع عليه بتاريخ.2021  يونيو27 في

)r-nejmeh-habib-wonders

https://web.archive.( "! "الدكتورة نجمه خليل حبيب تصدر مجموعة قصصية بعنوان جدتي تفقد الحلم.24
org/web/20201126013314/https://arabsaustralia.com/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%B5%D9%8
A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/نجمة_خليل_حبيب#
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 مجلة. )/AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://arabsaustrali(  مؤرشف من الأصل.Arab Australia Magazine. 2019-02-13 - عرب أستراليا
a.com/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%
a9-%d9%82%d8%b5%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a
7%d9%86-%d8%ac%d8%af%d8%aa%d9%8a-%d8%aa%d9%81%d9%82%d8%af-%d8%a7%
.2021  يونيو24  اطلع عليه بتاريخ.2020  نوفمبر26 في

)/d9%84%d8%ad

https://web.a( "نجمه خليل حبيب. قراءه في كتاب "قراءات نقديه في الشعر والروايه " د: "عصير الكتب.25
rchive.org/web/20200922072028/https://arabsaustralia.com/%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D
8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%
D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A

 مجلة عرب. )/7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%87
https://arabsaustralia.co(  مؤرشف من الأصل.Arab Australia Magazine. 2019-01-18 - أستراليا
m/%d8%b9%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%8
2%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%
.2021  يونيو24  اطلع عليه بتاريخ.2020  سبتمبر22 في

)/d9%87

https://web.archive.org/web/202106280022( " "رؤى النفي والعودة في الرواية العربية الفلسطينية.26
10/https://faylasof.com/products/%D8%B1%D8%A4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%
D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%8
1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%
84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%
 مؤرشف من الأصل. B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9). Faylasof. 2021-02-18
https://faylasof.com/products/%d8%b1%d8%a4%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8(
1%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d
8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%
.2021  يونيو24  اطلع عليه بتاريخ.2021  يونيو28 في

)8a%d9%86%d9%8a%d8%a9

https://web.archi(  النموذج اإلنساني في أدب غسان كنفاني.)Ḥabīb, N.K. (1999 ; نجمة خليل, حبيب.27
. )ve.org/web/20210624204649/https://books.google.co.ma/books?id=XKJ9rgEACAAJ
https://books.google.co.ma/books?id=XKJ9r(  مؤرشف من الأصل.بيسان للنشر والتوزيع والاعلام
.2021  يونيو24  اطلع عليه بتاريخ.2021  يونيو24 في

)gEACAAJ

،  مكتبة بيسان للنشر والتوزيع،  نجمة خليل حبيب،  "كتاب النموذج الإنساني في أدب غسان كنفاني.28
https://web.archive.org/web/20210627223330/https://egypt.souq.com/eg-ar/%D( "3026426
9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D
8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%
D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%8
6%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%
84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%83%D8%AA%D
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/نجمة_خليل_حبيب#
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8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%86%
D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9http://egypt.souq.com/e(  مؤرشف من الأصل.20-02-2018 .كوم. سوق. )/3026426-30770652/i
g-ar/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D
8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%
D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8
3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%
AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%83%D
8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%
D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%
.2021  يونيو24  اطلع عليه بتاريخ.2021  يونيو27 في

)/D8%B9-3026426-30770652/i
بوابة أعلام
بوابة أدب
بوابة شعر
بوابة فلسطين
بوابة لبنان

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/نجمة_خليل_حبيب#
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