سيرة ذاتية
الشخصية:
أولا  :البطاقة
ّ



السم :خلود إبراهيم سالمة العموش.

تاريخ الميالد.2691/21/7 :



مكان الولدة :الزرقاء.



الجنسية :أردنية.




الحالة الجتماعية :متزوجة.

عدد األبناء( 4 :ولدان وبنتان).



مكان السكن :عمان -المدينة الرياضية.



العنوان البريدي :الجامعة الهاشمية  /كلية اآلداب  /قسم اللغة العربية  -الزرقاء  /األردن.



*

فاكس الكلية2269191621116 : :

البريد اإللكترونيkhomoush@yahoo.com :
خلوي 22691769269004 :

ثانيا  :الدراسة :

* الدكتوراه  :الجامعة األردنية ، 2666/التخصص  :علم اللغة والنحو  /بتقدير امتياز.

موضوع الرسالة  " :الخطاب القرآني  :دراسة في العالقة بين النص والسياق  :مثل من سورة البقرة "

*الماجستير :الجامعة األردنية .2664/التخصص علم اللغة  /بتقدير امتياز.
موضوع الرسالة " الشتقاق ودوره في توليد المصطلح العلمي العربي "

التخصص اللغة العربية وآدابها  /بتقدير امتياز.
*البكالوريوس  :الجامعة األردنية. 2609/
ّ

ثالث ا  :التدريس والخبرات الجامعية :


عميد كلية اآلداب من  1229/6/2وحتى اآلن.



نائب عميد كلية اآلداب للعام الدراسي .1221/1222



عضو مجلس الجامعة للعامين الدراسيين  1224/1221و 1229 /1224ممثلة لكلية اآلداب



أستاذة مشاركة في علم اللغة والنحو  /قسم اللغة العربية وآدابها/الجامعة الهاشمية.

بالنتخاب.


مدرسة ورئيسة قسم في كلية المجتمع اإلسالمي (.)2664-2606



الخبرة في التدريس الجامعي :من  :1222 -2669مساعد بحث وتدريس ،ثم محاضرة متفرغة،

ثم أستاذة مساعدة ،ثم أستاذة مشاركة.

رابعا  :التخصص الدقيق والهتمامات البحثية :
التخصص الدقيق :علم اللغة والنحو

الهتمامات البحثية :علم النحو  ،نحو النص وتحليل الخطاب ،علم اللغة الجتماعي ،علم اللغة التطبيقي ،قضايا

التعريب والمصطلح العلمي ،أساليب تدريس اللغة العربية.

1

خامس ا :اإلنتاج العلمي:

أ -الكتب:

-2الخطاب القرآني :دراسة في العالقة بين النص والسياق مثل من سورة البقرة ،كتاب صادر عن دار عالم الكتب،

إربد 1229 ،م.

 .1صورة العربية في وسائل اإلعالم والتصال ،من منشورات اللجنة الوطنية العليا للنهوض باللغة العربية ،تأليف
بالشتراك مع لجنة الرصد اإلعالمي اللغوي ،تموز1224./

 .1معجم ألفاظ الحياة العامة/تأليف بالشتراك/إصدار مجمع اللغة العربية األردني1227/

ب – البحوث المنشورة والمقبولة للنشر :

العربية
 .2المالمح الكبرى لنظام النص  :سورة الزلزلة نموذجا .البحث منشور في المجلّة األردنية في اللّغة
ّ
و آدابها ،المجلّد ( ، )4العدد ( , )1نيسان . 1220 ،

 .1مسألة احتجاج النحاة بالحديث الشريف في مناهج المحدثين  :الشاعر ،والحديثي  ،وقباوة  ،نموذجا.

محرم  2412 ،هـ  1220م.
محمد بن سعود
ّ
اإلسالمية ،العدد العاشرّ ،
البحث منشور في مجلّة جامعة اإلمام ّ
.1ضمير الفصل في العربية ودوره في أداء المعنى :سورة يوسف نموذجا

العربية وآدابها  .المجلّد ( ، )9العدد ( ، )1نيسان  1222م.
األردنية في اللّغة
البحث منشور في المجلّة
ّ
ّ
 ".4برامج إعداد معلّمي اللغة العربية في الجامعات األردنية  :واقعها وسبل النهوض بها " بحث منشور في

المؤسسات األردنية  :واقعها وسبل
وقائع مؤتمر مجمع اللغة العربية األردني ,وعنوانه  " :اللغة العربية في
ّ
األول –  16تشرين األول 1226/م .باستكتاب
عمان في الفترة من  17تشرين ّ
النهوض بها " الذي عقد في ّ
من مجمع اللغة العربية األردني ,وفقا لكتاب رئيس المجمع ذي الرقم  . 169/1/1/22بتاريخ1226/1/19 :م.
 .9أشعار ترقيص األطفال في التراث العربي القديم في ضوء علم اللّغة الجتماعي ،البحث منشور في مجلّة

أم القرى ( لعلوم اللغات وآدابها)  ،العدد ( ، )1محرم /2412يناير 1222م
جامعة ّ
العربية وآدابها،
النصية ,البحث منشور في المجلّة األردنية في اللّغة
 .9الجملة البتدائية ووظائفها
ّ
ّ
المجلد ( )9العدد ( )4تشرين األول 1222
الجتماعية،
اإلنسانية و
 .7التعازي في التراث العربي  :دراسة في البنية والدللة ,البحث منشور في مجلة (دراسات)/العلوم
ّ
ّ
الجامعة األردنية ،المجلد  ،17العدد ،1تشرين أول .1222

 .0جدلية اللغوي والجتماعي في خطاب التعازي في التراث العربي .البحث منشور في مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم

اإلنسانية ،المجلد/10العدد الثاني.1221/

 .6فاتحة سورة اإلنسان ودورها في التشكيل النصي .بحث منشور في المجلة األردنية للغة العربية
وآدابها،جامعة مؤتة/المجلد/العدد/2/كانون الثاني.1221/

" .22اإلعالن التجاري وأسماء المحال التجارية في األردن :دراسة في ضوء علم اللغة الجتماعي" ،بحث
منشور في أعمال الموسم الثقافي التاسع والثالثون لمجمع اللغة العربية األردني /عمان.1229/

العلمية والمؤتمرات:
سادسا  : :الندوات
ّ

العربية / 2667 /البحث المشارك " :طرائق اللغة
جمهورية مصر
المصرية للتعريب /
للجمعية
 المؤتمر الخامس
ّ
ّ
ّ
ّ
في توليد المصطلح العلمي العربي قديم ا ".
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الهاشمية /1222 /البحث المشارك " :اللغة
جامعي ا"  /الجامعة
 ندوة " اللغة
العربية متطلّب ا
العربية متطلّب ا
ّ
ّ
ّ
ّ
جامعي ا".
ّ
مستقبلية نحو القرن الحادي والعشرين ) /جامعة الزقازيق فرع
الدولية ( ثقافة الطفل العربي  :رؤية
 الندوة
ّ
ّ
العربية  ، 1222 /البحث المشارك " :توظيف الموروث الديني في أدب األطفال  :رؤية
جمهورية مصر
بنها/
ّ
ّ
في ضوء علم اللغة الجتماعي ".

الهاشمية (  / ) 19 – 14آذار .1221 /
 ندوة " من أعمال الفكر واألدب في األردن " المنعقد في الجامعة
ّ
الفكرية " .منشور في كتاب وقائع المؤتمرالذي
البحث المشارك ":إسحاق موسى الحسيني :مالمح الرؤية
ّ
صدر عن دار البشير.1221 /

العربية / 1221 /البحث المشارك:
جمهورية مصر
 المؤتمر الرابع للمرأة والبحث العلمي  /جامعة أسيوط /
ّ
ّ
اللغوية نموذجا " (/منشور في وقائع المؤتمر) .
األردنية والبحث العلمي :الدراسات
" المرأة
األدبية و ّ
ّ
ّ

 مؤتمر تعريب التعليم العالي  /دمشق  /المجلس األعلى للثقافة والفنون ، 1221 /المشاركة
:إشكالية المنهج" ( .منشور في وقائع المؤتمر)
ببحث":المصطلح العلمي العربي
ّ
العربية بدمشق /. 1224 /لمشاركة ببحث":دور الشتقاق في وضع المصطلح
 المؤتمر الثالث لمجمع اللغة
ّ
العربية في دمشق ).
( باستكتاب من مجمع اللغة
العلمي العربي في العلوم البحتة".
ّ
جمهورية مصر العربية .1229 /
العربية " جامعة المنيا
اإلسالمية و
 مؤتمر " مناهج التجديد في العلوم
ّ
ّ
ّ

البحث المشارك " :دور السياق في نظرية النحو العربي  :قراءة جديدة " ( .منشور في وقائع المؤتمر)

التركية  /إستانبول  /نوفمبر . 1229 /
 الندوة الدولية لأل ارشيف
ّ
العربية في تركيا  /مكتبة كوبرلي نموذجا " (.منشور في وقائع المؤتمر).
البحث المشارك  ":المخطوطات
ّ
الدولية  /جامعة آل البيت/ 1229 / 19 -11 /البحث المشارك :
اهيدي
ّ
 ندوة الخليل بن أحمد الفر ّ
نحوي ا كما رسمها جعفر عبابنة " (/منشور في وقائع المؤتمر).
اهيدي
ّ
" صورة الخليل بن أحمد الفر ّ
الهاشمية  /1229 /البحث المشارك :
 مؤتمر الطفل العربي  :أدبه ولغته  /الجامعة
ّ
الجتماعية ".
" أشعار تزفين األطفال في التراث العربي في ضوء اللسانيات
ّ

العربية  /بيروت  /ديسمبر 1229 /م.
* المؤتمر التأسيسي األول للمجلس العالمي للّغة
ّ
 ندوة " مشروع قاعدة بيانات حاسوبية للقرآن الكريم " التي أقامها مجمع اللغة العربية األردني بتاريخ
1227/2/6م .بمشاركة مجموعة مختارة من أساتذة اللغة العربية في الجامعات األردنية .

العربية
العربية في القاهرة في الدورة الخامسة والسبعين  /إبريل  1226 /م .وعنوانه :اللغة
 مؤتمر مجمع اللغة
ّ
ّ
فعاليات المؤتمر).
والتعليم ( بدعوة كريمة من رئاسة المجمع لحضور ّ




األردنية :واقعها وسبل النهوض بها",
المؤسسات
العربية في
العربية األردني وعنوانه ":اللغة
مؤتمر مجمع اللغة
ّ
ّ
ّ
ّ
األردنية  :واقعها وسبل
العربية في الجامعات
 .1226/22/16-17البحث المشارك" :برامج إعداد معلمي اللغة
ّ
ّ
العربية األردني ) ( .منشور في وقائع المؤتمر).
النهوض بها ( باستكتاب من مجمع اللغة
ّ
مؤتمر المعجمية العربية :اإلنجازات واآلفاق /19-14 .ذي القعدة 2412هـ الموافق /1-2تشرين ثاني1222/

جامعة آل البيت /األردن  .رئاسة إحدى الجلسات.


المؤتمر الدولي لجامعة العلوم اإلسالمية :اللغة العربية وهوية األمة .1221/7/4-1.البحث المقدم ":اللغة

العربية بين دعاوى النقراض و بشريات التجدد".
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ندوة " خمسون عاما في خدمة اللغة العربية" التي أقيمت في الجامعة األردنية بمناسبة مرور خمسين عاما



المؤتمر العلمي الدولي"األسرة المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة" الذي أقامه المعهد العالمي للفكر اإلسالمي

على تأسيسها  ،الورقة المقدمة" األستاذ الدكتور نهاد الموسى وجهوده في علم النحو" بتاريخ . 1221/21/20

في الجامعة األردنية في الفترة من  1221/4/22-6ممثلة للجامعة الهاشمية.



ندوة"اللغة العربية والترجمة وحوار الحضارات" /جامعة البتر  .1224/1/11/بمناسبة اليوم العالمي للغة األم.

الموسم الثقافي السادس والثالثون لمجمع اللغة العربية األردني 26تشرين األول6 -تشرين الثاني ،1224

وعنوان الموسم  ":دراسات أنجزتها اللجنة الوطنية األردنية للنهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة"،
طبيعة المشاركة  :التعقيب على ورقة د.عودة أبو عودة وعنوانها " :صورة اللغة العربية في وسائل اإلعالم

والتصال" .


المؤتمر العلمي الدولي " :محمد إقبال وجهوده في اإلصالح والتجديد الفكري" الذي أقامته المنظمة اإلسالمية

للتربية والثقافة والعلوم(اإليسيسكو) بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر اإلسالمي/األردن 22-6أيار1229/
طبيعة المشاركة :التعقيب على ورقة الدكتور إسرار أحمد خان وعنوانها" :أثر القرآن الكريم على شخصية

العالمة محمد إقبال".

الموسم الثقافي السابع والثالثون لمجمع اللغة العربية األردني /تشرين األول /1229/المشاركة ببحث:



"اإلعالن التجاري وأسماء المحال التجارية في األردن  :دراسة في ضوء علم اللغة الجتماعي".

 المؤتمر الدولي لجامعة آل البيت " دور األردنيين في تحقيق التراث" .1229/14/12-26البحث
المشارك " :جهود أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الهاشمية في تحقيق التراث األدبي واللغوي"

" مؤتمر السياسات اللغوية في الوطن العربي  :واقع وآفاق" /جامعة قطر .2112/4/22-22 ،البحث
المشارك" :إنجازات اللجنة الوطنية األردنية للنهوض باللغة العربية  :قراءة وتحليل ".

 الموسم الثقافي الثامن والثالثون لمجمع اللغة العربية األردني تشرين األول 1229/المشاركة ببحث ":اللغة
العربية في التعليم العالي :أقسام اللغة العربية نموذج ا".

مية :
سابعا :اللجان
العلمية والمهام األكادي ّ
ّ

 عميد كلية اآلداب منذ مطلع العام الدراسي .1227/1229

 نائب عميد كلية اآلداب في العام الدراسي.1221/1222:وأمينة سر مجلس الكلية
 عضو مجلس الجامعة الهاشمية للعام الدراسي  1229 /1224:ممثلة لكلية اآلداب.


بالعربية في القسم ،منذ عام  .1229-2669من جهة توصيف
اإلشراف على برنامج غير الناطقين
ّ
درس لهم  ،والتدريس  ،ووضع امتحان الكفاية الخاص بهم ،واجراؤه،ومتابعة هؤلء الطلبة
المساقات التي ت ّ



رئيسة لجنة الجدول الدراسي والخطة الدراسية في كلية اآلداب في العام الجامعي . 1221 / 1222



الثقافية في القسم في العام  1224م.
مقررة اللجنة
ّ
ّ
رئيسة لجنة اإلرشاد و شؤون الطلبة في القسم في العام 1227م وحتى اآلن.

اجتماعيا .واإلشراف على بعض الدورات الخاصة بهم .،وبتحكيم بعض المؤلفات المعدة لتدريس
أكاديميا و
ّ
ّ
غير الناطقين بالعربية في بعض المؤسسات األردنية .

الهاشمية في األعوام . 1221-1222
العربية في الجامعة
 أمينة سر مجلس قسم اللغة
ّ
ّ
اسية ومعادلة المواد في القسم منذ عام . 1229-2666

مقررة لجنة الخطة الدر ّ
ّ
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الجتماعية ولجنة المكتبة في القسم في العام .1222-1226
مقررة اللجنة
ّ
ّ
الثقافية ،ولجنة شؤون الطلبة ,ولجنة السالمة
اسية و معادلة المواد ,واللجنة
ّ
عضو لجنة الخطة الدر ّ

الكلية في األعوام 1229 -1221 :
العامة في ّ
ّ
لكلية العلوم واآلداب بالنتخاب.
عضو مجلس الجامعة
الهاشمية للعام الدراسي  1224/1221ممثّلة ّ
ّ
العربية  /للعام الدراسي .1220/1227وأمينة سر مجلس
كلية اآلداب  /ممثل اة لقسم اللغة
ّ
عضو مجلس ّ
الكلية.



التحضيرية
عضو اللجنة
ّ



العربية األردني عام 1229م.
العامة الذي أصدره مجمع اللغة
المشاركة في تأليف معجم ألفاظ الحياة
ّ
ّ
الهاشمية .
العربية (  222و  )221الذي درس في الجامعة
المشاركة في إعداد منهج اللغة
ّ
ّ




التحضيرية
عضو اللجنة
ّ

الهاشمية 1222/
جامعيا" /الجامعة
العربية متطلّبا
لندوة "اللغة
ّ
ّ
ّ
الهاشمية.1221/
لندوة"من أعالم الفكر واألدب في األردن"/الجامعة
ّ



العربية ,ومقره بيروت.
عضو المجلس العالمي للغة
ّ
العامة في ديوان
الوطنية ،المسؤولة عن امتحان الكفاية
عضو لجنة المتحانات
ّ
ّ
للمتقدمين للوظيفة ّ
المدنية في العام.1226/
الخدمة
ّ





األردنية.
تحكيم بعض الكتب وتدقيقها لوزارة التربية والتعليم
ّ

عضو لجنة تطوير المناهج في الجامعة الهاشمية للعام الدراسي 1224



الهاشمية في العام 1222م.
عضو لجنة تأديب الطلبة العليا في الجامعة
ّ
األردنية
الهاشمية بالتعاون مع الجامعة
الجامعية المنعقد في الجامعة
رئيسة لجنة ملتقى الكفاية
ّ
ّ
ّ
في العام 1227م.




العربية في العام 1227م ,حيث حقّق الطلبة
الجامعية في قسم اللغة
رئيسة لجنة امتحان الكفاية
ّ
ّ
األردنية .
األول على مستوى الجامعات
ّ
المركز ّ



المحدثة للمرأة،
الوطنية
اتيجية
عضو اللجنة المش ّكلة في الجامعة لدراسة
ّ
ّ
مسودة مشروع محاور الستر ّ
ّ
وذلك في شهر .1222/7





الهاشمية لرؤساء الدواوين
اإلشراف على دورة "الكتاب الرسمي في إطاره اللّغوي" التي عقدت في الجامعة
ّ
في الجامعة ،والمشاركة في تنفيذها .في الفترة من . 1224/22-0

العربية وآدابها ،والتي اشتملت على
المعرفية في تخصص اللغة
عضو اللجنة المكلّفة إعداد مادة الكفايات
ّ
ّ
الجامعية
العربية المختلفة تقرب من خمسة آلف سؤال استعداد ا لمتحان الكفاية
متنوعة في حقول
ّ
ّ
أسئلة ّ
األول عام .1227
في الفصل الدراسي ّ



عضو لجنة الرصد اإلعالمي اللغوي المنبثقة عن اللجنة الوطنية األردنية للنهوض باللغة



تحكيم البحوث العلمية للمجالت العلمية المختلفة في األردن والبلدان العربية.

العربية.1221/1222


رئيسة لجنة تطوير مساق" التربية الوطنية" في الجامعة الهاشمية للعام الدراسي (.)1221/1222



عضو لجنة التحكيم في المسابقة الشعرية "شاعر الرسول" التي أقامها معهد الرياديين والمبدعين



عضو اللجنة المكلفة من مجمع اللغة العربية األردني لدراسة "واقع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

العرب.1221/

في المملكة األردنية الهاشمية"  ،في العام 1229
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رئيسة لجنة التحكيم في المسابقة الثقافية " مبدعو الهاشمية" /عمادة شؤون الطلبة( 1229/النسخة



رئيسة لجنة التحكيم في المسابقة الثقافية " مبدعو الهاشمية" /عمادة شؤون الطلبة( 1227/النسخة



عضو لجنة التحكيم في مسابقة القصة القصيرة التي أقامها مجمع اللغة العربية األردني في العام .1229

األولى)

الثانية)


عضو اللجنة الوطنية لمراجعة المناهج المدرسية المشكلة من وزير التربية والتعليم في العام الدراسي



عضو لجنة خدمة المجتمع المحلي والعمل التطوعي في الجامعة الهاشمية المنبثقة عن مجلس العمداء

.1229/1229

في العام .1227/1229


عضو لجنة الخطة الدراسية في الجامعة الهاشمية المنبثقة عن مجلس العمداء للعام الدراسي



عضو مجلس مركز اللغات في الجامعة الهاشمية في العام الدراسي .1227/1229

.1227/1229


عضو مجلس الحوكمة في الجامعة الهاشمية للعام الجامعي .1227/1229



عضو اللجنة المشكلة لدراسة الخطة الستراتيجية للجامعة الهاشمية لألعوام  1219-1212في العام



عضو اللجنة المشكلة لدراسة الخطة الستراتيجية للجامعة الهاشمية لألعوام  1226-1229في العام

الدراسي .1227/1229
الدراسي .1227/1229

ثامنا  :الرسائل الجامعية :
أ -اإلشراف :

للفراء
اإلشراف على رسالة الطالب ( محمد خريسات ) وعنوانها " الشواهد
ّ
الشعرية في كتاب معاني القرآن ّ
تحليلية في ضوء المنهج الوصفي " عام /1221الجامعة الهاشمية.
توثيقية
دراسة
ّ
ّ

:

تركيبية
* اإلشراف على رسالة الطالب ( محمد عطري ) وعنوانها " السم الموصول مسندا إليه  :دراسة
ّ

دللية  :سورتا آل عمران واألعراف نموذجا " /.الجامعة الهاشمية1229/


المؤول من ( أن والفعل ) :
اإلشراف على رسالة الطالب( أحمد المغربي) وعنوانها "المصدر
ّ
السياقية  .سور :البقرة وآل عمران  ،واألعراف " نموذجا / 1227/.الجامعة
التركيبية ودللته
أشكاله
ّ
ّ



أسلوبية في سورة البقرة .
اإلشراف على رسالة الطالبة ( أمل طيفور) وعنوانها " التعدية بالزيادة  :دراسة
ّ
النصي :
اإلشراف على رسالة الطالب( يمان منور) وعنوانها " إعراب الجمل ودوره في وصف الترابط ّ



السياقية لسم التفضيل وصيغ
اإلشراف المساعد على رسالة الطالبة هناء البواب وعنوانها " الدللة
ّ
المبالغة

الهاشمية



سورة الجاثية نموذجا .



المتنبي ".
مشبهة في ديوان
ّ
والصفة ال ّ
اإلشراف على رسالة الطالب محمد الشامي وعنوانها (":ال) العهدية :أشكالها التركيبية ودللتها السياقية:

سورتا هود وآل عمران نموذجا".
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اإلشراف المساعد على رسالة الطالب محمود قدوم من الجامعة األردنية مع األستاذ الدكتور نهاد الموسى



اإلشراف على رسالة الطالب هشام محمد خليل وعنوانها":تعدد النعوت في القرآن الكريم:السبع الطوال



اإلشراف على رسالة الطالب إبراهيم أبو صعيليك .وعنوانها":الستشهاد بالحديث النبوي في التقعيد النحوي

وعنوانها" :نحو النص ذي الجملة الواحدة :أمثال الميداني نموذجا".
نموذجا/دراسة تحليلية دللية.

عند اإلمام أبي إسحاق الشاطبي(ت  )762في كتابه "المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية"/الجامعة

الهاشمية.1221/


اإلشراف على رسالة الطالبة نجمة حامد عبد الهادي ،وعنوانها :خروج الظروف على مقتضى الظاهر في

القرآن الكريم  :دراسة سياقية/.الجامعة الهاشمية.1224/


اإلشراف على رسالة الطالب هشام أحمد عودة الجراوين ،وعنوانها :فواتح السور المبدوءة بالقسم  :دراسة



اإلشراف على رسالة الطالب سامي الخوالدة  ،وعنوانها :دللت العدول الصرفي في الحديث الشريف ،



اإلشراف على رسالة الطالب محمد جاسم الخلف  ،وعنوانها ":فواتح السور المبدوءة بالستفهام :دراسة



اإلشراف على رسالة الطالبة غدير مشعل  ،وعنوانها ":الشرط المتناعي بـ "لول" في القرآن الكريم :



اإلشراف على رسالة الطالب محمد شاهين  ،وعنوانها ":الشرط المتناعي بـ "لو" في القرآن الكريم :



(إن) المخففة من الثقيلة :أحكامها النحوية ودورها في
اإلشراف على رسالة الطالبة هند اآلغا ,وعنوانهاْ " :
أداء المعنى الخطاب القرآني نموذج ا ,الجامعة الهاشمية.1227/1229/

في ضوء نحو النص.الجامعة الهاشمية.1224
الجامعة الهاشمية.1224

في ضوء نحو النص"  ،الجامعة الهاشمية.1229/

أشكاله التركيبية ودللته السياقية ،الجامعة الهاشمية.1229/
أشكاله التركيبية ودللته السياقية ،الجامعة الهاشمية1229/



(لكن) المخففة من الثقيلة :أحكامها النحوية
اإلشراف على رسالة الطالب أحمد الخطيب ,وعنوانها" :
ْ



ب -مناقشة عدد من الرسائل العلمية في مرحلة الماجستير في الجامعة الهاشمية والجامعات األردنية



دللية .الطالب  :خالد شحادة .
جموع التكسير في صحيح البخاري :دراسة
تحليلية ّ
ّ
القراء السبعة .الطالبة :دعاء منور
الظواهر الصوتية فيما انفرد به ك ّل من ّ



النحوية بين البصرة والكوفة في كتاب مغني اللبيب  .الطالب  :أهيف عبد العزيز
آراء ابن هشام
ّ
منهج ابن جني في ترجيح آراء سيبويه  .الطالب  :صايل هزاع .



الوظيفية  .الطالب  :خليل غازي أبو عفيفة .
الشكالنية و
النحوية بين
التراكيب
ّ
ّ
ّ
رسمية فايز.
النحوية  .الطالبة :
منع األصل في التراكيب
ّ
ّ

ودورها في أداء المعنى الخطاب القرآني نموذج ا ,الجامعة الهاشمية.1227/1229/

األخرى ،منها :





جملة الدعاء في القرآن الكريم ".منهج وصفي تحويلي "  .الطالبة :اعتدال عبد الفتاح .

الصرفية في كتاب ( البيان في غريب إعراب القرآن ) ألبي البركات األنباري
حوية و
ّ
 المسائل الن ّ
محمد أحمد أبو صعيليك .
( دراسة
ّ
تحليلية ) .الطالب ّ :
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قصة موسى نموذجا  .الطالبة  :إنعام العموش .
آنية
بناء الجملة في
القصة القر ّ
المتكررة ّ :
ّ
ّ
تحليل لغة الخبر السياسي :حرب لبنان نموذجا .الطالب رامي عزمي يونس

اللغوية المعاصرة  .الطالب أحمد شاهين
التداولية وأثرها في الدراسات
ّ
ّ
حماد .
العذاب وصفاته  :صور من اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم .الطالب يوسف حسن ّ
النظم القرآني في سورة يونس  :الطالب أحمد حسن سواعي .



األفعال المزيدة بحرف واحد غير المتكررة في القرآن الكريم :دراسة تركيبية دللية .الطالب نور الدين



اسم الفاعل في الحديث النبوي الشريف دراسة تحليلية دللية " صحيح مسلم أنموذج ا " .الطالب طه محمد



الجر وأثره في توجيه الدللة القرآنية .الطالب سعد مقداد/الجامعة األردنية.
قيد ّ
القيم الدللية لستبدال النمط اإلعرابي في جملة القصة القرآنية :قصة موسى عليه السالم أنموذج ا



نحو النص الشعري .الطالب عثمان أبو زنيد  ،الجامعة األردنية بتاريخ .1221/9/21

العواودة.
نمر



.الطالب صايل الهواوشة من الجامعة األردنية بتاريخ .1221/9/6




الفضلة بين نحو النص ونحو الجملة،الجامعة األردنية بتاريخ  .1221/4/19الطالب محمود هواوشة

" صيغ المبالغة في الحديث الشريف :دراسة صرفية دللية  /الطالبة خولة

ذياب  /الجامعة

الهاشمية.1221/21/21/


أساليب التلطف في اللغة العربية:ألفاظ الالممسوس نموذجا/الطالبة شيرين سمارة/الجامعة الهاشمية.



الطالب عبد الرحمن ناجي /من أسماء اهلل الحسنى في القرآن الكريم  :العليم والسميع :دراسة تركيبية



الطالبة إسراء المهيرات /النتقاد في القراءات القرآنية في كتب الحتجاج/جامعة آل البيت.1224/

دللية/جامعة العلوم اإلسالمية.1221/


الطالب أحمد الفاعور/الجامعة الهاشمية .1229/وعنوان رسالته :العدول الصرفي في كتب غريب الحديث.



الطالبة ديما موسى الجعبري/الجامعة الهاشمية/1229/الغريب في كتاب " غريب الحديث للهروي :دراسة



الطالب يحيى محمود موسى ناصر ,الجملة الفعلية بين النفي والثبات في سورة الكهف دراسة نحوية



الطالب نبيل (محمد هشام) عبد الشكور احريز /جامعة العلوم السالمية .وعنوان رسالته :البتداء بالنكرة



المسبحات :دراسة تداولية .1229 /
الطالب محمد شمخي ,جامعة آل البيت /السور
ّ
الطالب احمد عبد سعيد المصلح ,رسالة ماجستير عنوانها "موقف أبي منصور األزهري من القراءات

بالغية".

دللية /الجامعة الهاشمية.1229/

عند ابن مالك وشرح ألفيته (دراسة وصفية تحليلية).



القرآنية المتواترة ,جامعة آل البيت.1227/

تاسع ا :الدورات:

 .2دورة في التعليم اإللكتروني على برمجية (.)Black board

تاريخها من 1227/7/4م إلى 1227/7/21م .في الجامعة الهاشمية.

 .1دورة بعنوان" :تطوير برامج إعداد المعلمين في الجامعات األردنية" ضمن مشروع التعاون األوروبي مع
الجامعات األردنية ,وقد عقدت في الجامعة الهاشمية من 2667/4/29م إلى 2667/9/24م.
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 .1دورة التأهيل التربوي ألعضاء هيئة التدريس .وتاريخها من 2666/6/29م إلى 2666/6/17م.
الجامعة الهاشمية

األردنية" والتي عقدت في الجامعة
 .4ورشة عمل حول "تطوير برامج إعداد المعلّمين في الجامعات
ّ
البشرية في الفترة من
الهاشمية بإشراف الدكتور ألن مكلير من المركز الوطني لتنمية الموارد
ّ
ّ
 2666/22/12إلى .2666/22/1

 .9ورشة علمية نظمها مركز ضمان الجودة األكاديمية في الجامعة الهاشمية بالتعاون مع مكتب
" " TEMPUSبعنوان " Student Learning Outcomes (SQLs):Design and
."measureبإشراف خبيرة أوروبية من التحاد األوروبي . 1221/12-16

عاشرا  :نشاطات أخرى:
-

المشاركة في الورش والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالمرأة والطفل مع الهيئات النسائية

-

اإلمارتية ،ومجلة
ا
نشر عدد من المقالت في المجلة الثقافية /الجامعة األردنية ،ومجلة الرافد

-

المشاركة في المحاضرات العامة التي أقامتها كلية اآلداب والجامعة الهاشمية في المناسبات المختلفة.

ومراكز الدراسات في المملكة األردنية الهاشمية .

أفكار ذكية اإلماراتية.

-

المشاركة في بعض الملتقيات التي أقامتها مديرية الثقافة في الزرقاء وبلدية الزرقاء.

-

تدقيق مشاريع التعليمات التي أصدرتها الجامعة في عام 1224م .بتكليف من األستاذ رئيس الجامعة.

-

اإلشراف على نشاط "طبق الخير" لصالح صندوق "الطالب الفقير" والذي أقيم بتاريخ  1227/21/4وتحت

-

الهاشمية بإشراف
المشاركة في اللجان المش ّكلة لتحكيم مسابقات اإلبداع األدبي التي أقيمت في الجامعة
ّ
عمادة شؤون الطلبة.

رعاية األستاذ رئيس الجامعة.

-

الهاشمية.
المشاركة في اللجان المشرفة على انتخابات مجالس الطلبة في الجامعة
ّ

-

الهاشمية
عضوية اللجنة المش ّكلة في الجامعة لدراسة مقترح تشكيل حضانة ألبناء العامالت في الجامعة
ّ
ّ
بتاريخ . 2666/21/21

-

اإلشراف على اليوم التطوعي األول للجامعة الهاشمية في قرية صروت /محافظة الزرقاء ،الذي أقامته كلية

-

اإلشراف على ورشة " الهدي النبوي في الحياة الجامعية" الذي أقامته لجنة النشاط الطالبي والعمل

اآلداب بتاريخ.1221/22/12

التطوعي في كلية اآلداب بتاريخ  1221/1/21احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف،وبمشاركة  42طالبا
وطالبة.
-

اإلشراف والمشاركة في ورشة علمية أقيمت للطلبة الخريجين في قسم اللغة العربية وآدابها بعنوان:

"معلم اللغة العربية بين حدود المهنة وآفاق التخصص" بتاريخ .1221/21/22وشارك فيها 92طالبا.

مقدرات الوطن" التي عقدتها الجامعة الهاشمية في
 المشاركة في ندوة "دور المجتمع في الحفاظ على ّمحافظة الزرقاء بالتعاون مع محافظة الزرقاء بتاريخ .1224/21/27
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5. ‘Poetry of Children Dancing in the Ancient Arab Heritage: A Sociolinguistic Study’.
Language Sciences and Literature Journal: Umm Al-Qura University, 3, (2010).
6. ‘The Initial Sentence and its Textual Functions’. Jordan Journal of Arabic Language and
Literature 6 (4) (2010).
7. ‘Condolence in Arab Heritage: A Morpho-pragmatic Study’. Dirasat 37 (3), (2010).
8. ‘The Linguist-Socialist Controversiality about Condolence in Arab Heritage’. Damascus
Journal of Arts and Human Sciences 28 (2), (2012).
9. ‘The First Verses of Suurat Al-ʔinsaan and its Role in Formulating Text’. Jordan Journal of
Arabic Language and Literature (1), (2013).
10. ‘Commercial Advertisements and Shops Names in Jordan: A Sociolinguistic Study’.
Working Papers in Jordan Academy of Arabic (39), (2015).

7. Symposiums and Conferences:
1. ‘Methods of Language in Generating the Ancient Scientific Arabic Terminology’.
The Fifth Conference of the Egyptian Association for Arabization, Egypt, (1997).
2. ‘The Arabic Language as a University Requirement’. [Symposium]. The
Hashemite University. (2001).
3. ‘Employment of Religious Heritage in Children's Literature: A Sociolinguistic
Viewpoint’. In: The International Symposium of Arab Child Culture: A Vision for
the 21st Century, Zagazig University, (2001).
4. ‘IsḤaq Musa Al-Husaini: Features of Intellectual Vision. In: Amoung the Works of
Thought and Literature in Jordan, The Hashemite University, (2002).
[Symposium]
5. ‘Jordanian Women and Scientific Research: Literary and Linguistic Studies as a
Model’. The Fourth Conference on Women and Scientific Research, Assiut
University, (2003).
6. ‘Arabic Scientific Term: The Problematic Approach: The Problem of
Methodology’. Conference of Arabizing the Higher Education. Damascus, (2003).
7. ‘The Role of Derivation in Developing the Arabic Scientific Terminology in Pure
Sciences’. The Third Conference of Syrian Academy of Arabic, (2004).
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8. ‘The Role of Context in Arabic Grammar Theory: A New Reading’. Conference of
Methods Renewal in Islamic and Arabic sciences, Minya University: Egypt, (2005)
9. ‘Arabic Manuscripts in Turkey: Coperley Library as a Model’. International
Symposium of the Turkish Archives, Istanbul, (2005).
10. ‘The Image of Al-Khalil Bin Ahmad Al-Farahidi, as a Grammarian, Drawn by Ja’far
Ababna’. International Symposium on Al-Khalil Bin Ahmad Al-Farahidi, Al Al-bayt
University, (2006).
11. ‘Poems of Children’s Dancing in Arab Heritage: A Sociolinguistic Study’. Arab
Child Conference: Literature and Language, the Hashemite University, (2006).
12. ‘A Project of Computerized Database for the Holy Quran’. First Foundational
Conference of the World Council for Arabic Language, (2006).
13. ‘A Project of Computerized Database for the Holy Quran Symposium’. Jordan
Academy of Arabic, (2007).
14. ‘Arabic Language and Education’. Egyptian Academy of Arabic Conference, 75,
(2009).
15. ‘Programs for the Preparation of Teachers of Arabic Language in Jordanian
Universities: Their Reality and Means of Promotion’. Conference of the Arabic
Language in the Jordanian Institutions: Their Reality and Means of Advancement,
Jordan Academy of Arabic, (2009).
16. ‘Arabic between Claims of Extinction and Hopes of Revival’. International
Conference of Arabic and the Nation’s Identity, World Islamic Sciences and
Education University, (2012).
17. ‘Professor Doctor Nihad Al-Mousa and his Efforts in Syntax’. Fifty Years in Serving
the Arabic Language Symposium, University of Jordan, (2012).
18. Attending the International Conference on Muslim Family in light of Contemporary
Changes, organized by the International Institute of Islamic Thought, University of
Jordan, (2013).
19. Attending the Arabic Language, Translation and Dialogue of Civilizations
Symposium, Petra University, (2014).
20. Commenting on Professor Audeh Abu Audeh’s paper the Image of the Arabic
Language in the Media and Communication. In: The 36th Cultural Season of the
Jordan Academy of Arabic [Studies carried out by the Jordanian National Committee
for the Advancement of the Arabic Language towards the society of knowledge],
(2014).
20. Commenting on Dr. ʔisrar Ahmad Khan’s paper the Impact of the Quran on the
Personality of the Scholar Mohammed Iqbal. In: Mohammed Iqbal and His Efforts in
Reformation and Intellectual Renewal Conference, UNISCO and International
Institute of Islamic Thought, (2015).
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21. ‘Commercial Advertisements and Shops Names in Jordan: A Sociolinguistic Study’.
The 37th Cultural Season of the Jordan Academy of Arabic, 2015.
22. ‘The Efforts of Faculty Members at the Hashemite University in Editing Literary and
Linguistic Heritage’. International Conference of Jordanians’ Role in Renewing
Heritage, Al Al-Bayt University, (2016).
23. ‘Achievements of the Jordanian National Committee for the Advancement of the
Arabic Language: Reading and Analysis’. Conference of Linguistic Strategies in the
Arab World: Reality and Prospects, Qatar University, (2016).

8. Scientific Committees and Academic Tasks:
-Member of Study Plan Committee, the Hashemite University 2016- 2017.
- Member of the Community Service and Volunteer Work Committee, the Hashemite
University 2016- 2017.
- Member of the National Committee for the review of school curricula in Jordan, formed
by the Minister of Education for the academic year 2015-2016.
- Member of the Language Center Council, the Hashemite University: 2016-2017.
- Member of the Board of Governance, the Hashemite University: 2016-2017.
- Member of the Strategic Plan Committee of the Hashemite University for the academic
years 2015-2019, and the academic years 2020-2025.
- Vice Dean of the Faculty of Arts and Secretary of the Faculty Council: 2010/2011.
- Member of the University Council/ Representative of the Faculty of Arts: 2014/2015
- Supervising the Non-Native Speakers of Arabic Program: 1995-2005.

- Head of Class Schedule and Study plan Committee: 2011-2012.
- Secretary of Arabic Department Council: 2000-2003.
- Rapporteur of the Study Plan and the Courses Equivalent Committee: 1999-2009.
- Rapporteur of the Cultural Committee: 2004.
- Head of Students Guidance and Affairs Committee: 2007- present.

- Rapporteur of Social Committee and Library Committee: 2009-2010.
- Member of Study Plan Committee, Courses Equivalent Committee, Cultural
Committee, Students Guidance and Affairs Committee, and Public Safety Committee:
2003-2016.
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- Member of the Preparatory Committee for the symposium Arabic Language University
Requirements: The Hashemite University, 2001.
- Member of the Preparatory Committee for the symposium Among the Pioneers of
thoughts and Literature in Jordan. The Hashemite University, 2002.
- Participating in authorship of Arabic Language courses (101 & 102).
- Member of the World Council of Arabic Language, Beirut.
- Member of the National Examination Committee which prepares the Competency Test.
- Reviewing and editing some books for the Ministry of Education in Jordan.
- Member of Curriculum Development Committee at The Hashemite University.
- Member of the Higher Disciplinary Committee of The Hashemite University.
- Head of the Committee of University Proficiency Forum, 2007.
- Head of the Proficiency Test Committee in the Department of Arabic Language &
Literature, 2007.
- Supervising the training course "The Official Book in its Language Framework’, 2004.
- Member of the committee which prepared the cognitive competencies for Arabic
language and literature, 2007.
- Member of Media Monitoring Committee launched by the Jordanian National
Committee for the Advancement of Arabic Language: 2011/2012
- Peer-reviewing scientific research with various scientific journals
- Chair of the Committee of National Education course, The Hashemite University:
2011/2012.
- Member of the Judgment Committee for the Poetry Competition Poet of the Prophet,
established by the Institute of Pioneers and Arab Creators: 2013.
- Member of the committee in charge of the Jordan Academy of Arabic to study the
status of teaching Arabic to non-native speakers in Jordan, 2016.
- Head of the Judgment Committee of the Cultural Competition The Hashemite
Innovations, run by Deanship of Student Affairs: 2016.
- Member of the committee for the Short Story competition held by the Jordan
Academy of Arabic: 2016.
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9. M.A. Theses/Ph.D. Dissertations:
A: Supervision:
1- Poetic Evidence in Al-Farraʔ’s Meanings of the Quran: An Analytical Documentary
Study within the Descriptive Approach [by Mohammad Khresat]. (2002)
2. The Relative Noun as an Agent (Subject): A Morpho-pragmatic Study: Suurat Aalʕimraan and Al-ʔaʕraaf as a Model [by Mohammad Itri]. (2006)
3. Verbal Noun of (ʔan + Verb): Its Structural Patterns and Contextual Meanings: AlBaqara, Aal-ʕimraan, and Al-ʔaʕraaf as a Model [by Ahmad Al-Maghribi]. (2007).
4. Transitivity via Suffixation: A Stylistic Study in Suurat Al-Baqara [by Amal Tayfur].
5. Derivation of Sentences and its Role in Cohesion: Suurat Al-Jaathiya as a Model [by
Yaman Minwir].
6. Contextual Meaning of Elatives, Hyperbolic Patterns, and Noun of Intensity in AlMutanabbi’s Collection [by Hana’a Al-Bawwab/ Co-advisor].
7. The Definite Article ‘ʔal Al-ʕahdiyyah’: Its Structural Patterns and Contextual
Meanings: Surat Huud and Aal- ʕimraan as a Model. [by Mohammad Al-Shami]
8. The Syntax of Text of the Same Sentence: Al-Maudani’s Proverbs as a Model [by
Mahmoud Qaddoum], The University of Jordan [Co-advisor].
9. Multiple Adjectives in the Holy Quran: The Longest Seven as a Model: An Analytical
Semantic Study [by Hisham Mohammad Khalil].
10. The Citation of the Prophetic Hadith for Grammar Standardization in Imam Abi
Ishaq Al-Shatbi (d 790H) in his Book Al-Maqaasid Aš-šaafiyah fi šarḤ Al-xulasa Alkaafiyah’ [by Ibrahim Abu S’elik]. 2013.
11. The Opacity of the Conditions on Surface Structure in the Holy Quran: A Contextual
Study [by Najmah Hamed Abdelhadi]. 2014.
12. Suuras Initial Verses Starting with Swear: A Study in Light of Syntax of Text [by
Hisham Ahmad Jarawin]. 2014.
13. Aspects of Morphological Change in Hadith Sharif [by Sami Al-Khawaldah]. 2014.
14. Suuras Initials Starting with Interrogatives: A Study in Light of Syntax of Text [by
Mohammad Al-Khalaf]. 2016.
15. Abstentional Conditionals of ‘lawla’ in the Holy Quran: Structural Patterns and
Contextual Meanings [by Ghadeer Masha’al]. 2016.
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B: Membership of Examining Committees:
-

Broken Plurals in Sahiih Al-Buxaari: An Analytical Pragmatic Study [by Khalid
Shihada].

-

Phonetic Aspects Distinguishing the Seven Readers [by Duaa Minwir].

-

Optative Sentence (Wishes) in the Holy Quran: A Descriptive Transformational
Approach [by I’tidal Abdelfattah].

-

Ibn Hisham’s Syntactic Views between Basra and Kufa in ‘Muġni Al-Labiib’ [by
Ahyaf Abdelaziz].

-

Ibn Jinni’s Approach in Outweighing Sibawihi’s Views [by Sayl Hazza’].

-

Morpho-Syntactic Issues in Abi l-Barakaat al-ʔanbaari’s ‘Al-bayaan fii ġariib ʔiʕraab
Al-Qurʔan’ (An Analytical Study) [by Mohammad Abu Sielik].

-

Grammatical Structures between Form and Function [by Khalil Afifa].

-

Opaquing the Underlying Form in Syntactic Structures [by Rasmiyya Fayiz].

-

Analyzing Political News: Lebanon War as a Model [by Rami Younis].

-

The Effect of Pragmatics on Contemporary Linguistic Studies [by Ahmad Shahin].

-

Agony and its Characteristics: Images from Rhetorical Miracles in the Holy Quran [by
Youssef Hammad].

-

Quranic System in Surat Younus [by Ahmad Sawa’i].

-

Derived Verbs via One Sound not Recurred in the Holy Quran. A Structural Semantic
Study [by Nouriddin Al-Awawda].

-

Active Participle in Hadith Sharif: An Analytic Semantic Study: Sahiih Muslim as a
Model [by Taha Nimr].

-

Restricting Object of Preposition and its Effect on the Semantics of Quran [by Sa’ad
Miqdad].

-

Semantic Quality of Alternating the Derivational Patterns in the Sentence of Quranic
Story: Moses Story as a Model [by Sayil Hawawsha].

-

The Syntax of Poetry [by Othman Abu Zaid].

-

Adjunct between Textual Syntax and Sentential Syntax [by Mahmoud Hawawsha].

-

Euphemism in Arabic: Abstract Lexemes as a Model [by Shireen Samarah].

-

Among the Holy Names of Allah in the Holy Quran: All-Knowing All-Hearing: A
Structural Semantic Study [by Abdurrahman Naji].

-

Criticism in Quranic Readings in the Books of Argumentation [by Isra Mherat].
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-

Morphological Change in Strange Hadith Books [by Ahmad Al-Fa’ur].

- Strange in Al-Harawi’s ‘the Strange of Hadith’: A Rhetorical Study [by Dima AlJa’bari].

10. Training Courses
1. Training Course on Blackboard by e-learning Department.
2.

Developing the programs of preparing teachers in Jordanian universities within
European-Jordanian Cooperation Project: 1997.

3. Workshop on academic teaching methods, 1999.
4. Workshop on student learning outcomes (SQLs): Design and Measure in collaboration
with TEMPUS office. 2012.

11. Other Activities
- Participating in workshops and conferences about woman and children with feminist
agencies and studies centers.
- Publishing a number of articles in Journal of Culture- University of Jordan, Al-Rafid
Journal and Clever Thoughts: UAE.
- Participating in many lectures prepared by the Faculty of Arts, The Hashemite
University.
- Participating in cultural forums in Zarqa.
- Supervising ‘charity food’ in benefit of poor students.
- Being among the committees supervising students’ elections.
- A member of the Preparatory Committee of infant school serving the kids of the
university members, 1999.
- Supervising the first open day of the Hashemite University in Sarrut village, Zarqa,
2012.
- Supervising a workshop on prophetic activates in the university community, 2012.
- Supervising a workshop on ‘teacher of Arabic between the career restrictions and the
specialization openness’, 2013.
- Participating in a workshop on the role of community to save the repository of our
country, 2014.
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