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السيرة الذاتية
معلومات شخصية:
االسم  :د .إيمان "محمد أمين" خضر الكيالني .
تاريخ الميالد 1964/12/4 :م
مكانها  :عمان .
العنوان الحالي :عمان /أبو نصير
الهاتف00962772474484:
البريد اإللكترونيeman_kilani@yahoo.com :

المؤهالت العلمية:
المرحلة
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التقدير
ممتاز ،مع جائزة التفوق العلمي

ممتاز ،مع جائزة التفوق
العلمي  ،ومرتبة الشرف
األولى
ممتاز

تاريخ الحصول على الثانوية العامة 1983:م  /الفرع العلمي بمعدل  -%92,7ثانوية تبوك
األولى.
عنوان رسالة الماجستير:القاعدة النحوية بين النظرية والتطبيق من خالل كتابي معاني القرآن
للفراء واألخفش  ،في ضوء النظرية التوليدية التحويلية لخليل أحمد عمايرة .
عنوان رسالة الدكتوراه  :دراسة أسلوبية لشعر بدر السياب .

الرتبة األكاديمية :أستاذ.
الخبرات السابقة:
 عملت في وزارة التربية والتعليم من عام 1992م 1997 -م . عينت بالجامعة الهاشمية منذ عام 1998م أستاذة للسانيات الحديثة ،وما زالت على رأسعملها .
 الرتبة األكاديمية السابقة :أستاذ مشارك ،تاريخ الحصول عليها 2005/5/16 :م. -الرتبة األكاديمية الحالية :أستاذ ،تاريخ الحصول عليها 2012/12/19:م

البحوث المنشورة والمقبولة للنشر:
البحث األول:
ظواهر أسلوبية في سورة الرحمن -م(، )21عدد (2003/)1م
 -1نشر في "أبحاث اليرموك ".
 -2نشر في م( )21عدد( ، )1صدرت في 2003م .

البحث الثاني:
انزياح الحركة اإلعرابية في بعض األساليب النحوية .
 -1نشر في "دراسات "  /األردنية2004،م .
 -2نشر في م( )31عدد( ،)2صدرت في حزيران 2004م .
البحث الثالث:كتاب " الزيادة بين التركيب والداللة في خطب العصر األموي في ضوء النظرية
التوليدية التحويلية – دار عمار 2003 ،م ( .ليس له رابط إلكتروني)
 -1البحث منشور وقد حكم من الجامعة الهاشمية تحكيما ً مبدئيا ً ووافقت لجنة التعيين والترقية
في الجامعة على هذا التحكيم بتاريخ 2004/3/29 :م .
 -2تاريخ النشر 2003:م .
البحث الرابع:
ظاهرة الهمزة في قراءة ورش عن نافع  ،دراسة فنولوجية.
 -1نشر في "اللسان العربي "  /الرباط .
 -2نشر في عدد( ، )48صدرت في (1999كانون أول )م .
البحث الخامس :
داللة ترتيب الجملة في خطب العصر األموي  ،منهج وصفي تحليلي .
 نشر في مجلة " جامعة أم القرى " /مكة المكرمة . -2نشر في م ( )18عدد( ، )30تموز 2004م .
البحث السادس:
ظاهرة المد والياء :فتحها وحذفها في قراءة " ورش عن نافع"دراسة فنولوجية تحليلية
وصفية .
 -1نشر في "دراسات "  /األردنية2004،م .
 -2نشر في م( )31عدد( ، )3تشرين األول 2004م .
البحث السابع:
التقية في شعر الشريف الرضي والعباس بن األحنف  ،دراسة في ضوء األسلوبية
الشعرية المقارنة .
 -1قبل للنشر في "دراسات "  /األردنية 2004 ،م .
 -2نشر في م(  ) 32عدد(  ،) 1شباط  2005م .
البحث الثامن:

داللة لغة االغتراب في شعر الرضي  ،دراسة في ضوء األسلوبية الشعرية
التطبيقية.
 -1نشر في "المنارة"  /جامعة آل البيت ،بتاريخ 2007م .
البحث التاسع:

اإلدغام والتفخيم واإلمالة في قراءة" ورش عن نافع" ،دراسة فنولوجية
تحليلية وصفية.
 -1قبل للنشر في "دراسات "  /األردنية2006 ،م .
-2نشر في م(  ) 34عدد ( ، )2حزيران 2007م .
البحث العاشر:
االحتجاج بلغة كنانة و هذيل في ضوء صحيفة ابي نصر الفارابي .
 قبل للنشر في "دراسات "  /األردنية2006 ،م .-2نشر في م(  ) 34عدد ( ، )1شباط 2007م .
البحث الحادي عشر:
أدب تزفين ( ترقيص ) بني هاشم أوالدهم في الجاهلية وصدر اإلسالم .

 -1قبل للنشر في المجلة األردنية _مؤتة بتاريخ 2008/7/6م .
-2نشر في م( )5عدد( ، )1كانون ثاني 2009م.
البحث الثاني عشر:
" وقضى ربك".....دراسة أسلوبية .
 قبل للنشر في "دراسات "  /األردنية2008/12/2،م . -2نشر في م(  ) 36عدد(ملحق) ،صدر في كانون أول  2009م .
البحث الثالث عشر :
" التهويدة بين شاؤول تشيرنخوفسكي وهند بنت عتبة  :دراسة مقارنة في المضمون
الشعري وأثره .
 قبل للنشر في "دراسات "  /األردنية 2009/3/15 ،م . -2نشر في م(  ) 36عدد(ملحق) ،صدر في كانون أول  2009م .
البحث الرابع عشر :
التراث في فكر إسحاق الحسيني .
نشر ضمن أعمال مؤتمر" من أعالم الفكر واألدب في األردن " بمناسبة عمان عاصمة الثقافة عام  2002م .في دار البشير
،عمان 2002م.

البحث الخامس عشر
"سورة اإلخالص " دراسة أسلوبية .
نشر في  .المجلة األردنية للغة العربية وآدابها -مؤتة  ،م ( ،)7ع ( 2011 ،)4م" .البحث السادس عشر:
" المعوذتان" دراسة أسلوبية -المجلة األردنية للغة العربية وآدابها -مؤتة  ،م ( ،)4ع
( 2012 ،)3م" .
البحث السابع عشر:
"واصبر نفسك  ".....دراسة أسلوبية
نشر في الحوليات الكويتية _ مجلس النشر -الحولية ()33نيسان 2013م.
البحث الثامن عشر:
االعتزاز باللغة العربية أساس في تشكيل شخصية الفرد" ،ينشر ضمن أعمال مؤتمرمجمع اللغة العربية األردني الثالثين.2012.
البحث التاسع عشر:
 مالمح من الغربة السياسية في شعر الشريف الرضي  ،ضمن كتاب رحيق المعاني،بحوث مهداة إلى األستاذ الدكتور الناقد عبد القادر الرباعي ،دار جرير ،عمان 2014 ،م.
(ليس له رابط إلكتروني)
البحث العشرون:
 -1كتاب ثنائية النور والظالم في سورة النور ،دراسة أسلوبية داللية  ،نشر في
الباحث العلمي ،مجلة كلية التربية ،القسم األدبي  ،العدد  ،3عمان 2010 ،م.
البحث الحادي والعشرون:
 -2ظاهرة تعدد األوجه اإلعرابية  ،أسبابها وحلول مقترحة ،المجلة األردنية للغة
العربية  ،جامعة مؤتة ،المجلد( )12العدد(، )1آذار2016 ،م.
الكتب المطبوعة :
 " -1الزيادة بين التركيب والداللة في خطب العصر األموي في ضوء النظرية التوليدية
التحويلية – دار عمار2003 ،م .
 -2دور المعنىىى فىىي توجيىىه القاعىىدة النحويىىة مىىن خىىالل كتىىب معىىاني القىىرآن – دار وائىىل
2002م.

 -3بدر شاكر السياب _دراسة أسلوبية لشعره – دار وائل 2007م .
البحوث المقبولة للنشر :
المؤتمرات:
-1شاركت في مؤتمر من أعالم الفكر واألدب في األردن بمناسبة عمان عاصمة الثقافة عام
 2002م.
 عنوان البحث :التراث في فكر إسحاق الحسيني .نشر ضمن أعمال المؤتمر في دار البشير ،عمان 2002م.
-2شاركت في المؤتمر العاشر للنقد واألدب بجامعة اليرموك 2004م.
عنوان الورقة " د .خليل عمايرة وجهوده اللغوية ".
 -3شاركت في المؤتمر الدولي األول لقسم اللغة العربية بالجامعة الهاشمية  ،الذي عقد
بالجامعة الهاشمية 2005م بعنوان ":الطفل العربي  :أدبه ولغته ".
 عنوان البحث  " :التهويدة بين شاؤول تشيرنخوفسكي وهند بنت عتبة ،دراسة مقارنة".مؤتمر "اللغة العربية للناطقين بغيرها" في الجامعة األردنية من -2008/5/6
2008/5/8م  ،عنوان البحث  " :توظيف المعرفة اللسانية في تعليم العربية لألعاجم "
 -4أعطيت دورة اللغة العربية للناطقين بغيرها للطلبة األجانب في الجامعة الهاشمية –
المستوى المتوسط في صيف  2007-2006م .
 -5شاركت في مؤتمر"من أعالم األدب واللغة في األردن" الذي عقد في قسم اللغة
بجامعة-آل البيت 2008م بورقتين:
شهادة في أ.د.حنا حداد أكاديميا ً وإنسانيا ً .
بحث بعنوان " سورة اإلخالص " دراسة أسلوبية ( .ليس له
رابط إلكتروني)
-6شاركت في مؤتمر "اللسانيات واألدب" المؤتمر العلمي الرابع من 2009/5/7-4م في
الجامعة األردنية من 2008/5/8 -2008/5/6م  ،عنوان البحث  " :واصبر نفسك ".....
دراسة أسلوبية .
 -7شاركت في اليوم العلمي لقسم اللغة العربية ،بمحاضرة عنوانها " وقضى ربك ....بين
البالغة واألسلوبية " في2007م( .ليس له رابط إلكتروني)
 -8شاركت بمحاضرة عامة بالجامعة الهاشمية ضمن النشاطات الثقافية لقسم اللغة العربية
،عنوانها " توظيف األسلوبية في تحليل النص القرآني 2009 ، ".م ( .ليس له رابط
إلكتروني)
 -9شاركت بأصبوحة إللقاء الشعر بالجامعة الهاشمية عنوانها " قفا ننشد " ضمن
النشاطات الثقافية لقسم اللغة العربية2009،م ( .ليس له رابط إلكتروني)
 -10شاركت في حفل تابين الزميل الراحل أ.د.صالح الشتيوي في الفصل األول من -2010
2011م.
 -11شاركت في اليوم العلمي لكلية اآلداب في العام 2011-2010م بعنوان ":المعوذتان"
دراسة أسلوبية .
 -12ألقي محاضرات في اللغة والثقافة والفكر في بعض مدارس التربية والتعليم بالمملكة .
(ليس له رابط إلكتروني)
 -13حصلت على عدة كتب شكر من إدارات الجامعة المتعاقبة لنشاطاتي الجامعية
المتنوعة.
 -14شاركت في مؤتمر مجمع اللغة العربية الثالثين بعنوان" سبل النهوض باللغة
العربية" وذلك في الفترة 2012/11/20م2012/11/-22 -م  ،عنوان البحث" االعتزاز
باللغة العربية أساس في تشكيل شخصية الفرد" .

 -15شاركت في ندوة اللسانيات الثالثة بجامعة منوبة -تونس  ،عنوان الندوة :اللسانيات
وإعادة البناء ،عنوان البحث ":إشكالية تعدد األوجه اإلعرابية في النحو العربية ،أسبابها
وحلول مقترحة " من 2014/4/ 12-9م .

النشاطات االجتماعية العلمية :
 عضو لجنة الندوات والمؤتمرات بجمعية أصدقاء البحث العلمي _ وزارة الثقافة . عضو مؤسس في جمعية صديقات الكتاب – وزارة الثقافة .أنشر مقاالت في موضوعات معاصرة في الجرائد الرسمية وفي مجلة األقصى الصادرةعن التوجيه المعنوي بالجيش العربي  ،وفي مجلة الهاشمية .
 أنشر شعري على صفحتي بمدونة التواصل اإلبداعي. عضو مؤسس في مجلس أنساب العشائر الكيالنية في األردن. رئيسة مجلس السيدات الكيالنيات غي األردن وفلسطين . أنشر مقاالت فكرية لغوية ثقافية في مجلة "الرؤية" العمانية  ،والتي تصدر بلندن. شاركت بامسيات شعرية متعددة .الجوائـــــــــــــــــــــــــــــز:
ميداليتان برونزيتان للتفوق العلمي بالماجستير والدكتوراه من جامعة اليرموك
1987م1990،م .
جائزة التفوق العلمي في الماجستير ساعة مهداة من جاللة المغفور له الملك حسين بن
طالل 1990م.
اإلشراف األكاديمي:
أشرف حاليا على عدة طالب في الدراسات العليا في تخصص اللغة واألدب عددهم . 6
الرسائل الجامعية التي أشرفت عليها :
 _1منهج التحليل إلى المكونات المباشرة _ عبير منير .
 -2جملة الدعاء في القرآن الكريم في ضوء التوليدية التحويلية – اعتدال نصار.
 -3التخالف والتوافق في باب المرفوعات – مائسة سنقرط .
 -4ابن األعرابي وجهوده اللغوية – عبد الرزاق السردية .
 -5الصورة في شعر حيدر محمود – محمد المزيد .
 -6التكثيف البالغي في القرآن الكريم  ،جزء عم نموذجا ًن أحمد دعسان .
-7الوصل والفصل في السور المدنية  ،أشرف جابر عطية .
-8النظرية التداولية وأثرها في الدراسات النحوية المعاصرة  ،أحمد صالح شاهين .
-9موقف ابن مالك من القراءات القرآنية ،عبد اإلله اللواما .
 - 10التكرار في الحديث النبوي الشريف ،في الصحيحين نموذجا ً  ،محمد أبو الوي .
 -11التعريف والتنكير في الحديث النبوي الشريف ،دراسة أسلوبية ،صحيح مسلم نموذجا،
عدنان الخاليلة.
اللغات التي أتقنها:اللغة اإلنجليزية ،واللغة العبرية
 -12خطاب الجن واإلنس في القرىن الكريم في ضوء األسلوبية ،أسماء رقيبات.
 -13جملة الدعاء في الحديث النبوي الشريف ،صحيح مسلم انموذجا -ماهر باجس.
 -14ظواهر أسلوبية في الحوامييم  ،هناء قدح .
 -15ألفاظ اإلبل ،دراسة معجمية داللية ،نداء فرعون.
 -16خطاب األقارب في القرآن الكريم ،دراسة أسلوبية ،محمد أحمد عودة .
وغيرها.
رسائل ناقشتها:

أثر السياق في التحوالت التركيبية  ،شفاء مقابلة  ،جامعة اليرموك

الحذف اإلسنادي في اللغة العربية  ،كتابات طه حسين نموذجا،محمد العيساوي ،جامعة آل
البيت .
شعر قبيلة أسد ،رياض أبو هوال  ،الجامعة الهاشمية .
التعريب الصرفي ،محمد سعد  ،الجامعة الهاشمية .
ظواهر أسلوبية في شعر أبي فراس الحمداني ،آمال نصار  ،الجامعة الهاشمية .
التوجيه والنظائر االستعمالية  ،دراسة نحوية في كتاب شواهد التوضيح لمشكالت الجامع
الصحيح  ،معاذ عقة  ،الجامهة الهاشمية .
شاهد الضرورة الشعرية بين القواعد واالستعمال  ،رانيا الصرايرة  ،جامعة مؤتة .
التضاد في ديوان أبي نواس ،أحمد علي الزواهرة  ،الجامعة الهاشمية .
آراء ابن مالك النحوية بين البصرة والكوفة في كتابه شرح التسهيل ،خالد عبد المعز
البكري  ،الجامعة الهاشمية .
التحول بين اإلعراب والبناء في ضوء البنية التركيبية الداللية ،هالة ذياب قزع .الجامعة
الهاشمية .
النسق الداللي لوزني ،أفعل وفعل في القرآن الكريم  .الجامعة الهاشمية
-12المركب السببي بين النظرية والتطبيق ،سناء أحمد خويلة ،اليرموك .
-13المبني للمجهول بين العربية والعبرية ،إلهام فارس سليمان ،اليرموك .
-14التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في كتاب شرح اللمع البن برهان العكبري ،إبراهيم
الفقرا.
 -15فواتح السور المبدوءة بالقسم ،دراسة في ضوء نحو النصن هشام الجراوين.
 -16الداللة الصرفية في السور المسماة باسماء حروفها المقطعة في القرآن الكريم ن كمال
الكوز.
 -17ألفاظ الثواب في القرآن الكريم ،دراسة بالغية ،وصال عبد هللا ياغي.
-18األحكام النحويةلـ "إن" التوكيد المخففة من الثقيلة  ،الخطاب القرآني نموذجا.
اللغات التي أجيدها:
اللغة العبرية .
اللغة اإلنجليزية.
المواد التي أدرسها:
مواد اللغة والنحو من لسانيات وصوتيات ونحو  ،ولغة عربية متطلب جامعة ،والعربية
للناطقين بغيرها ،واللغة العبرية ( لغة شرقية ( ، )1و (لغة شرقية ( ، )2وتاريخ الخط
العربي  .تذوق النص األدبي  .فن ا لكتابة والتعبير نحو ( ،)1نحو ( )2و نحو()3
،صوتيات اللغة العربية ،قراءات قرآنية ،اللغة العربية للناطقين بغيرها ،فقه اللغة العربية
،تذوق النص األدبي ،تدريبات نحوية وصرفية.
لطلبة الدراسات العليا :علم الداللة  ،مدارش نحوية ،اللسانيات الحديثة ،علم األسلوب
والبالغة العربية  ،النحو العربي في ضوء المناهج الحديثة .

