السيرة الذاتية
االسم :أ .د .ثناء نجاتي عياش .
الجنسية  :األردنية.
مكان العمل :الجامعة الهاشمية -األردن .
الكلية

 :اآلداب .

القسم

 :اللغة العربية .

الرتبة

 :أستاذ  .تاريخ الحصول على الرتبة 4104/6/4

التخصص  :البالغة .
البريد االلكتروني :

com . yahoo@emanayyash

thanaayyash@gmail.com
الخبرات اإلدارية:
 - 0رئيسة قسم اللغة العربية في الجامعة الهاشمية /4104 .حتى اآلن.
 -4رئيسة قسم العلوم اإلنسانية المساندة في الجامعة الهاشمية.4104 / 4102.
المؤهالت العلمية :
-0

دكتوراه في البالغة  ،الجامعة األردنية  ،التقدير ممتاز0991.

-4

ماجستير في البالغة  ،الجامعة األردنية  ،التقدير ممتاز0994.

-2

بكالوريوس اللغة العربية وآدابها  ،الجامعة األردنية ،التقدير جيد جدا0992 .

-4

شهادة الدراسة الثانوية ،الترتيب السادسة على المملكة ( من العشر األوائل).

عنوان األطروحتين الجامعتين :
أوال  :رسالة الدكتوراة :
" القرآن الكريم في الدرس البالغي المعاصر " .
المشرف  :أ د  .محمد بركات أبو علي .
ثانيا  :رسالة الماجستير :
" البالغة عند التفتازاني في كتابه المطول " .
المشرف  :أ د  .محمد بركات أبو علي .
الخبرات العملية :
 -0التدريس في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن ( األونروا ) .
 - 4التدريس في جامعة العلوم التربوية.0999 -0991 .

 -2التدريس في الجامعة الهاشمية في األردن  -0999 .حتى اآلن.
 -4التدريس في جامعة حائل ،في المملكة العربية السعودية ( إجازة تفرغ علمي) .4101 -4119
اإلنجاز العلمي :
أوال  -البحوث المنشورة :
 -0تشابه األطراف في القرآن الكريم  /سورة األنفال نموذجا  ،المجلة العربية للعلوم اإلنسانية ،جامعة الكويت  ،ع ،90
س  ،42صيف . 4112
 – 4التناص الديني في شعر طالئع بن رزيك  ،مجلة دراسات ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،الجامعة األردنية  ،م ،24
ع . 4112 ، 4
 -2المفارقة ذات المعطيات التراثية في ديوان " يمر هذا الليل" للشاعر حيدر محمود ،المجلة األردنية في اللغة العربية
وآدابها ،عمادة البحث العلمي  ،جامعة مؤتة  ،م، 2ع  ، 2تموز. 4111 ،
 -4صورة األسد عند أبي زبيد الطائي  ،مجلة دراسات  ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،الجامعة األردنية  ،م( ، 24ملحق
) . 4111 ،
 -2التناص القرآني في قصيدة المديح النبوي في شعر صفي الدين الحلي  ،المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها ،عمادة
البحث العلمي  ،جامعة مؤتة ،المجلد  ،6العدد  ،4تشرين أول . 4101
 -6قصيدة الناشئ األكبر في مدح الرسول األكرم -عليه السالم -ونسبه  ،دراسة فنية .مجلة مجمع اللغة العربية األردني ،
العدد،19السنة  ،24:تموز – كانون األول .4101 ،
 -1االحتباك وأساليب االحتجاج في القرآن الكريم  ،مجلة حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية  ،مجلس النشر العلمي –
جامعة الكويت  ،الرسالة  -219الحولية  ،21آذار.4101،
 -9المثوى والمأوى في القرآن الكريم  ،دراسة بالغية  ،المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها ،عمادة البحث العلمي،
جامعة مؤتة ،المجلد ،9العدد  ،4كانون أول .4104
 - 9قراءة في سورة القمر ،مجلة مجمع اللغة العربية األردني ،األردن ،العدد .4104 ،92
 --01جماليات التضاد في خطبة قطري بن الفجاءة ، ،مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها ،العدد .4102 ،01
 -00التناص القرآني في شعر ابن الحداد األندلسي ،مجلة دراسات العلوم اإلنسانية ،الجامعة األردنية ،العدد  ،2المجلد
.4102 ،41
 -04التأييد والتثبيت في القرآن الكريم  ،دراسة بالغية ،المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية ،جامعة آل البيت ،المجلد
 ، 01العدد .4104 ،2
 -02رأي في شعر أسامة بن منقذ ،مجلة األكاديمية العربية في الدنمارك ،العدد .4104 ،04
 -04تحليل قصيدة القفال الشاشي في الرد على رسالة نقفور ملك الروم ،مجلة جامعة الخليل للبحوث ،المجلد التاسع ،
العدد األول.4104 ،
ثانيا  -أبحاث قيد النشر:
 -40الصورة الفنية لالغتراب في قصيدة عمارة اليمني في رثاء الدولة الفاطمية  ،سينشر -بإذن هللا  -في أحد أعداد مجلة
العلوم اإلنسانية  ،جامعة البحرين .
 -44صورة الحرب في شعر طالئع بن رزيك  ،سينشر -بإذن هللا  -في أحد أعداد مجلة العلوم اإلنسانية  ،جامعة البحرين
.

-42االغتراب في قصيدة " طيف سميرة" لمحمود سامي البارودي ،سينشر  -بإذن هللا – في أحد أعداد المجلة األردنية
في اللغة العربية وآدابها ،عمادة البحث العلمي  ،جامعة مؤتة.
 -44الحجاج في الخطبة الرملية ،لمحمود بن مسلم الشيزري ،سينشر  -بإذن هللا – في أحد أعداد مجلة "جامعة اإلمام"
المملكة العربية السعودية.
ثالثا -بحوث في مجالت ثقافية :
 -0خصائص القصة القرآنية  ،مجلة القافلة  ،م  ، 49ع  ، 2آب  4111 ،م  .المملكة العربية السعودية .
 - 4أسباب انتشار المدارس في العصر األيوبي ،مجلة الفيصل ،ع  ،201يناير  4112م  .المملكة العربية السعودية .
 - 2المفاضلة بين الشعراء  ،مجلة الجوبة الثقافية ،ع ..4101،49المملكة العربية السعودية .
 -4شاعر وقصيدة  ،مجلة الغرفة التجارية الصناعية .4101 ،المملكة العربية السعودية .
 -2صورة الزلزال في شعر طالئع بن رزيك ،مجلة "أفكار" العدد .4104 ،492
رابعا -تحكيم بحوث:
تحكيم عدد من البحوث في مجالت محكمة ،منها:
-0

مجلة دراسات للعلوم اإلنسانية ،الجامعة األردنية.

-4

مجلة مجمع اللغة العربية األردني.

-2

مجلة البحوث  ،جامعة الخليل.

-4

مجلة جامعة األقصى ،جامعة غزة.

-2

مجلة جامعة آل البيت.

-6

مجلة جامعة مؤتة.

األعمال اإلبداعية :
 -0قصة قصيرة في مجلة كتابات معاصرة "كتابات معاصرة" مجلة اإلبداع والعلوم اإلنسانية ،العدد  ،24شهر شباط  -آ
ذار. 4114 ،
 -4قصة قصيرة بعنوان " الجدران األربعة " مجلة األدب اإلسالمي ،مجلد  ،02العدد . 4116 ،21
 -2خاطرة بعنوان " تداعيات" صحيفة جامعة حائل ،عدد  ، 2نيسان . 4101 ،
 -4قصة قصيرة بعنوان " النفق األخير" مجلة سيسرا  ،عدد  ،2يوليو  ،4101إصدار النادي األدبي بمنطقة الجوف
بالمملكة العربية السعودية .
الكتب :
أوال  :الجهود البالغية للتفتازاني في كتابه المطول .
ثانيا :المشاركة في تأليف كتاب " كتاب "علي فودة شاعر الثورة والحياة" .
المؤتمرات العلمية :

 -0المؤتمر العلمي الثاني " مناهج الدراسات اللغوية واألدبية جدل التراث والحداثة" الذي عُقد في الجامعة األردنية عام
.4110
 -4المؤتمر العام األول " المجلس العالمي للغة العربية في خدمة الفصحى " الذي عقده المجلس العالمي للغة العربية في
بيروت عام . 4116
 -2مؤتمر األدباء السعوديين الثالث الذي عُقد في الرياض  -مركز الملك فهد الثقافي  ،الذي عُقد في 21 – 41ذو الحجة
 0420هـ .
 -4حضور اللقاء اإلداري الذي أقامته الجمعية السعودية لإلدارة بمنطقة حائل  ،تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير
عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود 0420 ،هـ .
 -2تقديم قراءة في كتاب " الحداثة والمجتمع السعودي " لعلي الشدوي  ،ضمن فعاليات النادي األدبي في حائل0420،
هـ .
 -6مؤتمر آفاق الخطاب النقدي الثاني( جماليات التناص في األدب العربي) جامعة آل البيت – األردن،الذي عُقد في -04
 46نيسان .4104
 -1مؤتمر" علوم الحديث وعالقاتها بالعلوم األخرى الواقع والتطلعات" الذي عقد في جامعة الشارقة في الفترة /42 -42
.4102 /4
 -9الموسم الثقافي الواحد والثالثين ،مؤتمر " لغة الخطاب في العصر الحديث :المشكلة والحل" الذي عقده مجمع اللغة
العربية األردني .4102 /00 / 40- 41
 -9المؤتمر النقدي السابع عشر بعنوان " الموروث األدبي في األندلس – قراءة جديدة " الذي عقد في جامعة جرش 9 -4
.4104 /
د  -الندوات :
المشاركة في ندوة " اللغة العربية العامة متطلبا جامعيا " التي عقدت في الجامعة الهاشمية عام  .4110حول
تحديث أساليب تدريس اللغة العربية (  ) 0و ( . ) 4
المشاركة في اليوم العلمي لمركز اللغات في الجامعة الهاشمية  ،وقدمت ورقة عن صورة األسد في الشعر
العربي القديم.
الدراسات العليا :
أوال  :اإلشراف على الرسائل الجامعية:
 -0ألفاظ الكذب عند الكافرين والمنافقين في القرآن الكريم  :دراسة لغوية بالغية.
 -4بالغة أسماء هللا الحسنى في فواصل اآليات ،العزيز والحكيم نموذجا.
 -2المفارقة في شعر حيدر محمود.
 -4حوار أهل النار في القرآن الكريم  ،دراسة بالغية.
 -2ظرف المكان واستعماالته في القرآن الكريم  :سورتا البقرة وآل عمران نموذجا
 -6الحوار في قصة موسى  :سورتا طه و القصص نموذجا  ،دراسة لغوية بالغية.
 -1غريب الحديث في كتاب غريب الحديث ألبي القاسم ابن سالم ،دراسة بالغية.
 -9الوصف بـ "مبين في القرآن الكريم " ،دراسة بالغية.

 -9الوصف بـ" عظيم في القرآن الكريم " دراسة لغوية بالغية
 -01بالغة الحجاج في ديوان النابغة الذبياني .
 - 00العذاب الموصوف بأليم وشديد في القرآن الكريم  ،دراسة لغوية بالغية.
ثانيا :مناقشة عدد من الرسائل الجامعية منها :
 -0طه الحاجري أديبا وناقدا .
 –4الصورة الشعرية عند ابن زيدون .
 –2شرح الكافية البديعية في علوم البالغة ومحاسن البديع لصفي الدين الحلي
 –4النار في القرآن  ،دراسة أسلوبية .
 -2سورة هود دراسة أسلوبية.
 –6ديوان بلبل الغرام دراسة موضوعية وفنية.
 -1بالغة التكثيف في جزء عم دراسة بالغية أسلوبية .
 -9التشكيل االستعاري في ديوان الخنساء .
 -9أسماء هللا الحسنى في سورة البقرة وآل عمران  ،دراسة داللية.
 -01شعرية النثر في كليلة ودمنة.
 -00االقتصار على جواهر السلك في االنتصار البن سناء الملك لصالح الدين خليل بن ايبك الصفدي ( ت  164هـ) :
دراسة و تحقيق
 -04الصورة الفنية في شعر الوأوأء الدمشقي.
-02الخطابة عند الفاروق دراسة أسلوبية.
 -04انكسار األحالم في شعر سعدية مفرح.
 -06األسلوب غير المتوقع في القرآن الكريم  :سورة البقرة نموذجا .
 -01أساليب التلطف في القرآن الكريم.
 -09بنائية االستعارة في شعر أبي تمام.
 -09التعريف والتنكير في الحديث النبوي الشريف ،صحيح مسلم نموذجا ،دراسة أسلوبية .
 -41جملة الدعاء في الحديث النبوي ،صحيح مسلم نموذجا.
 -40طيف الخيال عند الشريف الرضي ،بين النظرية والتطبيق .
 -44التجربة الروائية عند ميرال الطحاوي.
 -42تعدد النعوت في القرآن الكريم :دراسة تحليلية داللية :السبع الطوال نموذجا .
 -44التشكيل االستعاري في ديوان صريع الغواني وفاعليته في المتلقي.
-42خروج الظروف على مقتضى الظاهر في القرآن الكريم ( دراسة سياقية ) .

 -46االستدعاء الداللي في ايحاء الفاظ الحس السمعي وااليقاعي الحركي في القرآن الكريم  :دراسة في البنية التركيبية
والقيمة الداللية
 -41الراوي في القصة القصيرة في األردن.
 -49داللة التقديم والتاخير في الثنائيات الضدية في القرآن الكريم  :دراسة تحليلية داللية .
 -49الحب والكره في القرآن الكريم  :دراسة أسلوبية .
 -21تحوالت البيان القرآني في ظالل شواهد الشعر الجاهلي في تفسير القرطبي .
ثالثا  :إعداد دليل علمي خاص بطلبة الدراسات العليا في قسم اللغة العربية .
رابعا  :مراجعة الخطط الدراسية لبرامج الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية وتدقيقها .
الدورات التدريبية :
 -0دورة " التأهيل التربوي ألعضاء هيئة التدريس " في الجامعة الهاشمية.
 -4دورة  blackboard :في الجامعة الهاشمية .
 -2دورات  Elluminate +lectora + tegrityg :في الجامعة الهاشمية .
 -4دورة . icdl :
الخبرات التربوية :
أوال  :إعداد مجموعة من المجمعات التعليمية حول عدد من القضايا النحوية واإلمالئية والنصوص اللغوية .
ثانيا  :إعداد مجموعة من التدريبات في التعبير التحريري .
ثالثا  :إعداد مجموعة من التدريبات في مهارة االستماع .
رابعا  :إعداد مجموعة من االختبارات التشخيصية في مهارات اللغة العربية .
خامسا  :عضو لجان تحكيم في  :مسابقات كتابة األبحاث العلمية  ،وكتابة القصة والخاطرة والمقالة  ،والمناظرات
الشعرية  ،وفن إلقاء الشعر .
سادسا  :تنفيذ مجموعة من الدروس التوضيحية ،وورشات العمل حول مهارات التفكير العليا .
سابعا :اإلشراف على النشاطات الالمنهجية في منطقة جنوب عمان في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن.
ثامنا  :تقييم أداء الطلبة في مساق التربية العملية في كلية العلوم التربوية الجامعية التابعة لوكالة الغوث الدولية في
األردن.
تاسعا  :عضو لجان تقييم المناهج التربوية في منطقة جنوب عمان التابعة لوكالة الغوث الدولية  ،في األردن .
عاشرا  :عقد دورة تدريبية لمعلمي منطقة جنوب عمان في وكالة الغوث الدولية في األردن  ،حول إعداد الحقائب التعليمية
 ،وتوظيفها في التدريس .
أ  -عضوية جمعيات علمية :
أ  -العربية :
-عضو المجلس العالمي للغة العربية  /جمعية عالمية ،ومقرها لبنان .

عضو لجنة إعداد معجم أدباء حائل .ب – المحلية :
عضو جمعية أصدقاء البحث العلمي  .ومقرها األردن .
عضو المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية.
نشاطات أخرى :
أوال  :إعداد التقرير السنوي لكلية اآلداب للعام الجامعي . 4111
ثانيا  :إعداد نشاطات وفعاليات لتوظيف التعليم االلكتروني في التدريس الجامعي .
ثالثا :تمثيل قسم اللغة العربية في لجنة امتحان الكفاءة الجامعية في الجامعة .في الفصل الدراسي األول . 4111 / 4116
رابعا  :تقديم عدة محاضرات لطلبة امتحان الكفاءة (الخريجين) في موضوعات البالغة .
خامسا  :تقديم عدة محاضرات لطلبة امتحان الكفاءة (الخريجين) لبيان تعليمات االمتحان وآليته .
سادسا  :تقديم عدة محاضرات عامة في الجامعة بالتنسيق مع لجنة شؤون الطلبة في كلية اآلداب منها :
أ  -محاضرة بعنوان  :اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم .
ب  -محاضرة بعنوان  " :أطلق قدراتك " وبيان التغيير وأثره في حياة اإلنسان .
ج -محاضرة عنجماليات المفردة القرآنية في صورة "القمر" .
سابعا  :عقد عدد من اللقاءات اإلرشادية مع طلبة قسم اللغة العربية منها :
أ – لقاءات إرشادية للطلبة المستجدين في قسم اللغة العربية .
ب – لقاءات إرشادية لطلبة الدراسات العليا في قسم اللغة العربية .
ج – لقاءات إرشادية مع الطلبة الوافدين في قسم اللغة العربية .
ثامنا  :تقديم عدة محاضرات لطلبة الدراسات العليا في قسم اللغة العربية حول األسس العلمية لكتابة الرسائل الجامعية .
تاسعا  :المشاركة في ندوات في عدد من المدارس في المملكة األردنية.
المساقات التي درستها :
 البالغة . البيان القرآني . البيان النبوي . القراءات القرآنية . موضوعات خاصة . كتاب خاص باألدب . -تذوق النص األدبي .

 لغة عربي (. )0 لغة عربي ( . )4لغة عربي ()99 المكتبة العربية . فن الكتابة والتعبير . أساليب تدريس عربي (  ) 0و ( . ) 4 اإلمالء والخط . النثر العباسي . المعاجم اللغوية . النقد األدبي القديم . أدب العصور المتتابعة . األدب الحديث . دراسات بالغية . علم المعاني ( . ) 0مناهج البحث اللغوي واألدبي.
قضايا األدب العربي القديم.
الشعر العربي المعاصر.
خدمات عامة :
أ  -عضوية لجان في الجامعة :
 -0عضو اللجنة االجتماعية والثقافية في قسم اللغة العربية . 4111 / 0999 .
 -4عضو اللجنة الثقافية في كلية العلوم واآلداب .4110 / 4111.
 -2مقررة اللجنة االجتماعية في قسم اللغة العربية .4114 / 4110 .
 -4لجنة الخطة ومعادلة المواد في قسم اللغة العربية.4112 / 4114 .
 -2مقررة لجنة الجدول واالمتحانات في قسم اللغة العربية .4116 / 4112 .
 -6عضو لجنة الجدول واالمتحانات في كلية العلوم واآلداب . 4116 / 4112 .
 -1عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي في قسم اللغة العربية . 4111 / 4116 .
 -9مقررة لجنة امتحان الكفاءة الجامعية في الجامعة الهاشمية.

. 4111 / 4116

 -9عضو لجنة الخطة ومعادلة المواد في قسم اللغة العربية .4119 / 4111.

 -01عضو لجنة إعداد الخطة االستراتيجية في كلية اآلداب . 4119 / 4111 .
 -00عضو لجنة التحكيم الخاصة بالشعر النبطي واألعمال الشعرية الخاصة بمسابقة االتحاد الثقافي والفني للجامعات
األردنية . 4119 / 4111 .
 -04عضو لجنة الخطة الدراسية في قسم اللغة العربية . 4119 / 4111 .
 -02مقررة لجنة اإلرشاد األكاديمي في قسم اللغة العربية . 4119 / 4111 .
 -04عضو لجنة ضمان الجودة األكاديمية في كلية اآلداب . 4119 / 4111 .
 -02مقررة لجنة شوؤن الطلبة في كلية اآلداب في الجامعة . 4119 / 4119 .
 -06مقررة لجنة اإلرشاد األكاديمي في قسم اللغة العربية . 4119 / 4119 .
 -01عضو لجنة شوؤن الطلبة في قسم اللغة العربية . 4119 / 4119 .
 -09عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني للجامعة الهاشمية وعنوانه " محمود درويش مقاربات نقدية " وسيعقد في
شهر آيار.
 -09عضو لجنة انتخابات مجلس الطلبة الحادي عشر في الجامعة الهاشمية .4119 \ 4119 .
 -41رئيسة لجنة تحكيم مسابقة كتابة األبحاث العلمية لطلبة الجامعة الهاشمية . 4119 \ 4119 .
 – 40عضو لجنة معادلة المواد في جامعة حائل  0420 ،هـ .
 – 44مقررة لجنة كنترول الدراسات العليا في جامعة حائل  0420 ،هـ .
 -42عضو اللجنة االجتماعية في قسم اللغة العربية في الجامعة الهاشمية .4100/4101،
 -44عضو لجنة المكتبة في قسم اللغة العربية في الجامعة الهاشمية.4100/4101 ،
 -42عضو لجنة المكتبة في قسم اللغة العربية في الجامعة الهاشمية.4104/4100
 -46عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي في قسم اللغة العربية في الجامعة الهاشمية .4102 /4104
 --41عضو لجنة الدراسات العليا في قسم اللغة العربية في الجامعة الهاشمية .4102 /4104
 -49عضو لجنة تأديب الطلبة في كلية اآلداب في الجامعة الهاشمية .4102 /4104
 -49عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي في في قسم اللغة العربية في الجامعة الهاشمية. 4104 /.4102 ،
 -21عضو لجنة تأديب الطلبة في كلية اآلداب في الجامعة الهاشمية4104 /4102 ،

 -20عضو لجنة الخطة في كلية اآلداب في الجامعة الهاشمية.4104 /4102 ،
 -24عضو لجنة الجدول واالمتحانات في كلية اآلداب في الجامعة الهاشمية.4104 /4102 ،
 -22عضو لجنة الدراسات العليا في قسم اللغة العربية في الجامعة الهاشمية .4102 /4104
 -24عضو لجنة تأديب الطلبة في كلية اآلداب في الجامعة الهاشمية .4102 /4104
 -22عضو لجنة الخطة في كلية اآلداب في الجامعة الهاشمية.4102 /4104 ،

 -26عضو لجنة الجدول واالمتحانات في كلية اآلداب في الجامعة الهاشمية.4106 /4102 ،
 -21عضو لجنة التعيين والترقية في كلية اآلداب في الجامعة الهاشمية .4106 /4102 ،

