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العلمية:
المؤهالت
ّ

 -دكتوراه دولة في األدب العربي الحديث ونقده ،الجامعة اللبنانية( ،بأعلى تقدير تمنحه الجامعة).4111-6-46 ،

 -ماجستير في اللغة العربية وآدابها /تخصص أدب ونقد ،جامعة اليرموك( ،األول في التخصص ،وفي القسم).0116-2-02 ،

 -بكالوريوس آداب  -اللغة العربية وآدابها ،جامعة اليرموك( ،األول بين خريجي القسم).0112-6-04 ،

عنوان أطروحة الدكتوراه:

السياب ،وحاوي ،ودرويش".
"الصورة
الشعرية في شعر التفعيلة العربي :دراسة في نتاج ّ
ّ
عنوان رسالة الماجستير:
فنية في شعر التفعيلة عند معين بسيسو".
"ظواهر ّ

الوظيفة:
العربية وآدابها ،كلية اآلداب في الجامعة الهاشمية – األردن ( - 4106/04/5اآلن).
 أستاذ األدب والنقد ،قسم اللغةّ
الوظائف السابقة:
الهاشمية  -األردن (.)6102/01 – 6102/4
 مساعد رئيس الجامعةّ
العامة بالجامعة الهاشمية (.)6102/9-6102/6/04
 مدير دائرة العالقاتّ
الثقافية و ّ
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 أستاذ في برنامجي ماجستتير االد ارستاا العربيتةا ،واتعلتيم العربيتة للنتاطقين بغير تاا فتي جامعتة ميتدلبري – ميتدلبري – الواليتاا المتحتدةاألميركية (.)4102/2/00 -4102/6/06

الهاشمية  -األردن (.)6102/9/64- 6102/2/62
 مدير وحدة المكتبة في الجامعةّ
الهاشمية – األردن (.)6102/9-6102/9
اإلنسانية في الجامعة
 نائب عميد كلّّية اآلداب والعلومّ
ّ

األميركية في مادبا – األردن ()6102/9-6100/9
العربية وآدابها في الجامعة
 رئيس قسم اللغةّ
ّ
 أستتتتاذ مشتتتارة اللغتتتة العربيتتتة ،قس تتم اللغ تتة العربي تتة وآدابه تتا ،كلي تتة اللغ تتاا واالتص تتال ف تتي الجامع تتة األميركي تتة – األردن (-4100/1.)4107/1

 أستتتاذ مشتتارة األدب العربتتي الحتتديق ونقتتده ،قستتم اللغتتة العربيتتة وآدابهتتا ،كليتتة اآلداب فتتي الجامعتتة الهاشتتمية – األردن (-4111/4.)4106/04/2

 رئيس المركز اإلقليمي لألمتن اإلنستاني (( .)4111/01 -4112/2منظمتة إقليميتة ريتر حكوميتة تستضتيهها حكومتة المملكتة األردنيتةالهاشمية)( .مدير عام).

 مستشار األمين العام للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا/عمان (.)4111/01 -4112/2 أستتتاذ مستتاعد األدب العربتتي الحتتديق ونقتتده ،قستتم اللغتتة العربيتتة وآدابهتتا ،كليتتة اآلداب فتتي الجامعتتة الهاشتتمية – األردن (-4114/04.)4111/4

تتتي الحتتتتديق ونقتتتتده ،قست تتم اللغت تتة العربيت تتة وآدابهت تتا ،كليت تتة اآلداب فت تتي الجامعت تتة الهاشت تتمية – األردن
 محاضتتتتر متفت ّتتتر فتتتتي األدب العربت ّ
(.)4114/04-4111/4/0
عي:
العضويات ،والمشاركة في المؤسسات غير الحكومية ،والعمل
ّ
ّ
التطو ّ
عمان-2016 ،اآلن.
-رئيس مجلس أمناء جائزة اإلبداع التي يمنحها ملتقى بناة المستقبلّ ،

-رئيس المركز اإلقليمي لألمن اإلنساني (( .)4111/01 -4112/2منظمة إقليميتة ريتر حكوميتة تستضتيهها حكومتة المملكتة األردنيتة

الهاشمية).

-عضو اللجنة العليا لتأسيس الصندوق العالمي للزكاة – المملكة األردنية الهاشمية.4102 ،

-عضو صديق لمنظمة النساء في حقول العلوم في الدول النامية – اليونسكو ( – 4101اآلن).

 عضو اال تّحاد العام لألدباء والكتّاب العرب. -عضو رابطة الكتّاب األردنيين.

العلمي.6109 -6102 ،
عضو مجلس إدارة الجمعية األردنية للبحقّ
اإلدارية في رابطة الكتّاب األردنيين – إربد ،لدورتي  ،6111-0992و.6116-6111
 عضو الهيئةّ

األردنيين – فرع إربد.6116-6111 ،
سر رابطة الكتّاب
ّ
أمين ّالرسمية ( 6102بحكم المنصب).
تميز في الخدمات المكتبية للجامعات األردنية
ّ
عضو مجلس إدارة مركز ال ّ عضو لجنة اإلبداع في رابطة الكتّاب األردنيين .6110-0999 عضو لجنة الدراسات والنقد والترجمة في رابطة الكتّاب األردنيين .6112-6110ومنسق إقليمي للمركز في األردن.0999 ،
اإلسكندرية،
 عضو مركز التعاون العربي األوروبي –ّ
ّ
التنفيذية.0999 ،
العربية – الجزائر ،وعضو اللجنة
 عضو رابطة المعاهد والمراكزّ
ّ
العلمي – األردن.
األردنية للبحق
جمعية
ّ
 عضو ال ّّ
-رئيس اللجنة الثقافية العلمية في الجمعية األردنية للبحق العلمي.6112 ،

عضو مجلس التربية والتعليم لمدارس الرائد العربي ،ولمدارس الجمعية الثقافية العربية – األردن.6102 -6102 ،-عضو الهيئة اإلدارية للجمعية األردنية للبحق العلمي -األردن-6102 ،اآلن.

 -عضو اللجنة الثقافية في الجمعية الثقافية العربية – األردن.6102-6102 ،
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الثقافية في رابطة الكتّاب األردنيين (-6102اآلن).
 عضو اللجنةّ
 عضو لجنة أدب األطفال في رابطة الكتّاب األردنيين (-6102اآلن). -عضو لجنة المسرح في رابطة الكتّاب األردنيين (-6102اآلن).

 أعمال تدريسية أخرى:-

تعليم العربية للناطقين بغير ا ،الجامعة األميركية في مادبا.4107/4100 ،

-

تعليم العربية للناطقين بغير ا ،الجامعة الهاشمية.4115/4112 ،

-

تعليم العربية للناطقين بغير ا ،الجامعة الهاشمية.4113/4116 ،

 -البحوق المح ّكمة المنشورة:

أ -في المجالّت المح ّكمة:

ي ،مجلة دراساا – الجامعة األردنية ،مج  ،41ع.4114 ،7
جدارية محمود درويش :دراسة
.0
ّ
ّ
استداللية في المضمون الشعر ّ
 .4خصوصت ّتية مفهتتوم الشتتعر الحت ّتر فتتي تجربتتة توفيتتق صتتايق :ديتوان "ثالثتتون قصتتيدة" أنموذجتتا ،المجلتتة العربيتتة للعلتتوم اإلنستتانية –
مجلس النشر العلمي -الكويا،ع.4117 ،22

ثمانينيتات القترن العشترين (مشتترك) ،مجلتة د ارستاا – الجامعتة
البيانية في الشتعر الموجهته إلتى األطفتال فتي األردن فتي
 .7الصور
ّ
ّ
األردنية ،مج ،70ع.4112 ،4
شعرية الالوزن ،مجلة بحوث جامعة حلب -جامعة حلب – سوريا ،ع(.4115 ،)51
.2
ّ
يخيل أني أراة :أشعار غير منشورة ألحمد أبي عرقوب (جمع ،واختيار ،وضبط ،وتقديم)( /بحث مدعوم من عمادة البحث العلمي
.5
ّ

في الجامعتة الهاشتمية) ،نشتر فتي كتتاب عتن دار الجيتل العربتي ودار يافتا  -عمتان ،4115 ،وحكتم لغايتاا الترقيتة متن ختالل عمتادة

البحث العلمي في الجامعة الهاشمية).

التداخلي ،4115 ،مجلتة
 .6اإليقاعات الرديفة واإليقاعات البديلة في الشعر العربي :رصد ألحوال التكرار ،وتأصتيل لعناصتر اإليقتاع
ّ
جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة دمشق – سوريا.
 .3المفارقة في شعر عرار( ،4113 ،مشترك) ،مجلة دراساا ،الجامعة األردنية.
العربي :مقترب تاريخي ،ع ،2السنة الخامسة– Journal of Arabic Linguistics Tradition ،6112 ،
 .2نشأة النحو
ّ
الواليات المتحدة األميركية.
الحسيني من خالل نماذج من نقداته في األدب والفكر وظاهرة االستشراق ،كتاب أعمال مؤتمر اأعتالم
 .1صورة فكر إسحق موسى
ّ
الهكر واألدب في األردنا ،الجامعة الهاشمية ودار البشير– األردن.4114 ،

 .01المضمون فتي الشتعر الموجته إلتى األطفتال فتي األردن ،األعمتال المحكمتة ،المتؤتمر األول للطهولتة ،اليونيستل ،والمجلتس األعلتى
لألسرة والطهولة ،واللجامعة الهاشمية.4116 ،

تي :كتتتاب "البحتتق عتتن الجتتذور" لخالتتدة ستتعيد نموذجتتا (مشتترك) ،مجلتتة د ارستتاا ،الجامعتتة
تي بالنقتتد الجديتتد الغربت ّ
 .00تتتأثّر النقتتد العربت ّ
األردنية – األردن ،مج  ،21ع( .4107 ،7نقد مقارن)
 .04مالمح صورة المرأة في المقامات :الهمذاني والحريري نموذجين (مشترة) ،مجلة جامعة تكريا ،المجلد  ،41ع.4107 ،3
 .07أسواق العرب قبل اإلسالم :سوق عكاظ أنموذجا (مشترة) ،مجلة جامعة تكريا للعلوم اإلنسانية ،مج ،44ع.4105 ،4

 .02قصيدة النثر واالنفتاح على النصوص والفنون :قتراءة فتي قصتيدة "األضتداد لكمتال أبتي ديتب ،مجلتة د ارستاا /الجامعتة األردنيتة،
مج.4106 ،27

األلفية الثالثة (مشترك) ،مجلة األدب المغاربي والمقارن /العدد.4107/3
العربية في
الثقافية للرواية
 .05المسارات
ّ
ّ
ّ
بإفرنجي لخليل الخوري نموذجا) ،مجلة جامعة البلمند  -لبنان ،ع.4105 ،06
ي...إذن لست
 .06وعي
ّ
(و ّ
الهوية وأسئلة النهضةَ :
ّ
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 - Characterization in “Zuqaq el – Midaqq” Middaq Alley of Naguib Mahfouz: A Postcolonial Perspective .03مجلتة
جامعة طا ري محمد بشار /الجزائر.4105 /

البالغية فتي تعلتيم العربيتة للنتاطقين بغيرهتا محاولتة فتي التوصتيف ،مجلتة د ارستاا ،الجامعتة األردنيتة ،سلستلة العلتوم
 .02أثر الصور
ّ
اإلنسانية ،مج  ،22ع .4103 ،4

بص يتريًّا ،مجلتة د ارستاا  /الجامعتة األردنيتة ،متج،22
قي على شاطئ الغرب لفاتح
المدرس وشريف خزندار ًّ
نصا َ
ّ
 .01ديوان القمر الشر ّ
.4103
 .41صورة الذات عند اآلخر ،وبتأثيره ،وقائع مؤتمر الدراساا الثقافية ودراساا ما بعد الكولونياليتة /المتؤتمر الثالتث للبحتث العلمتي فتي
األردن /الجمعية األردنية للبحث العلمي.4112 /

األردنيتة (مشتترك) ،وقتائع متؤتمر الد ارستاا الثقافيتة ود ارستاا متا بعتد الكولونياليتة /المتؤتمر
النسوي :التجربة
النسوي والنقد
 .40األدب
ّ
ّ
ّ
الثالث للبحث العلمي في األردن /الجمعية األردنية للبحث العلمي.4112 /
العربية ( ،)0كتاب منشور حكمته الجامعتة الهاشتمية تحكيمتا خارجيتا وتتم اعتمتاده الحتستابه ضتمن
 .44كتاب "مهارات اال تّصال" :اللغة
ّ
اإلنتاج المقدم للترقية إلى رتبة أستاذ (قرار مجلس العمداء .)4105/03/211
لألكاديميين في األردن ،4102 ،بحث مدعوم من صندوق دعم البحث العلمي في األردن  -و ازرة التعليم العالي.
اإلنساني
 .47األمن
ّ
ّ
 .42التعلتتيم القتتائم علتتى االستقصتتاء ،4105-4107 ،مشتتروع متتدعوم متتن االتحتتاد األوروبتتي (باحتتث أول ،ومتتدير المشتتروع-4107
.)4102

 .45التنمية في األردن خالل في الثلق األخير من القرن العشرين ،مشروع مدعوم من المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا ومجلس
البحثية المدعومة:
المشروعات
ّ
لألكاديميين في األردن ،4102 ،بحث مدعوم من صندوق دعم البحث العلمي في األردن  -و ازرة التعليم العالي.
اإلنساني
.0األمن
ّ
ّ
.4التعليم القائم على االستقصاء ،4105-4107 ،مشروع مدعوم من االتحاد األوروبي (باحث أول ،ومدير المشروع).

.7التنميتتة فتتي األردن ختتالل فتتي الثلتتق األخيتتر متتن القتترن العشتترين ،مشتتروع متتدعوم متتن المجلتتس األعلتتى للعلتتوم والتكنولوجيتتا ومجلتتس
الحسن4107. ،

يخيل أني أراة :أشعار غير منشورة ألحمد أبي عرقوب (جمع ،واختيار ،وضبط ،وتقديم)( /بحث متدعوم متن عمتادة البحتث العلمتي
ّ .2
فتتي الجامعتتة الهاشتتمية) ،نشتتر فتتي كتتتاب عتتن دار الجيتتل العربتتي ودار يافتتا  -عمتتان ،4115 ،وحكتتم لغايتتاا الترقيتتة متتن ختتالل عمتتادة
البحث العلمي في الجامعة الهاشمية).
المشروعات المدعومة:
-

تاني – عمتتان ،مشتتروع متتدعوم متتن ستتيدا (الوكالتتة الكنديتتة) ،والمجلتتس األعلتتى للعلتتوم والتكنولوجيتتا –
تي لألمتتن اإلنست ّ
المركتتز اإلقليمت ّ
األردن.)4111/01 -4112/2( ،

التحكيمية:
افية ،و
االهتمامات
ّ
البحثية ،واإلشر ّ
ّ
 -لغة اإلعالم والخطاب اإلعالمي ،األدب العربتي الحتديث ،النقتد العربتي الحتديث ،البالرتة والبالرتة المعاصترة ،التعلتيم العتالي،

األمن اإلنساني ،التعريب والترجمة ،الشعرياا ،األدب المقارن ،الدراساا األسلوبية اإلحصائية ،الدراساا الثقافية ودراساا ما

بعد الكولونيالية.
الكتب:
.0

روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة إللياس أبي شبكة (تحقيق وشتر)) ،منشتوراا ضتهال – بيتروا ،ومجتاز – عمتان،
واالختالل – الجزائر( .4102 ،أدب مقارن)
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.4

عربي ،المعهد الملكي للدراساا الدينية  -عمان.4106 ،
الحسن بن طالل :حكاية أمير
ّ
األكاديمية (مشترك مع أ.د.فايز خصاونة ،و أ.د .اني العمد) ،منتدى الرواد الكبار – عمان.4107 ،
الحرّيات
ّ
ّ

.5

اللغتتة العربيتتة ( – )0مهتتارات االتصتتال ،الجامعتتة األميركيتتة – األردن( 4100 ،مشتتترك متتع أ.د.إبت ار يم الستتعافين ،وأ.د.نبيتتل

.7
.2

التعليم العالي في األردن (مشترك) ،الجمعية األردنية للبحث العلمي عمان.4104 ،
حداد ،ود.شهال العجيلي).

.6

العربيتتة (المستتتوى الوستتيط) – الجامعتتة األميركيتتة – األردن( ،مشتتترك متتع د.شتتهال العجيلتتي ،ود.أفنتتان النجتتار  -قيتتد
اللغتتة
ّ

.3

الرواية األردنية على مشارف القرن الحادي والعشرين (مشترك) ،بحث عنوانه االنزوع إلى ما بعد النسوية في رواية (مرافئ

.2

التنميتتة االجتماعيتتة فتتي المنظتتار اإلستتالمي (مشتتترك) ،بحتتث عنوانتته ااإلستتالم واألمتتن اإلنستتانيا ،الجمعيتتة األردنيتتة للبحتتث

.1

النص (مشتترك) ،بحتث عنوانته االعجتائبي والغرائبتي فتي كتتاب (عجائتب المخلوقتاا ور ارئتب الموجتوداا) للقزوينتيا
في حمى
ّ
دار المأمون للنشر والتوزيع – عمان.4102 ،

.01

األمن اإلنساني :مالمحه ،ومفاهيمه وقضاياه ،المركز اإلقليمي لألمن اإلنساني – عمان.4111 ،

.04

األمن اإلنساني :كل شيء عن حياة الناس ،المركز اإلقليمي لألمن اإلنساني – عمان.4111 ،

.02

كتاب النهايات (مجموعة شعرية) ،الدار األ لية للنشر – عمان.4111 ،

.00
.07
.05

النشر).

الو م) لليلى األطرش ،جمعية النقاد األردنيين.4100 ،

العلمي  -عمان.4101 ،

تدريب حول األمن اإلنساني للفئات المستضعفة ،المركز اإلقليمي لألمن اإلنساني – عمان.4111 ،

مواقف مصلح النجار (مجموعة شعرية) ،الدار األ لية للنشر – عمان.4111 ،

وقائع المؤتمر الدولي الثاني للبحق العلمي في األردن (محرر باالشتتراك متع أ.د.أنتور البطيختي وأ.د.رضتا شتبلي الخوالتدة)،
الجمعية األردنية للبحث العلمي.4111 ،

.06

دراسات في الفكر والتاريخ واألدب (مشترك) ،بحث عنوانه االموضوعان الوطني والقومي فتي شتعر نتزار قبتانيا ،و ازرة الثقافتة

.03

دراسات حول ثريا ملحس (مشترك) ،بحث عنوانه اثريا ملحس :نصل قرن من الشعرا ،دار البشير -عمان.4112 ،

األردنية والمنتدى الثقافي – إربد.4111 ،

.02

توي للصتتورة فتتي شتتعر محمتتود درويتتش – مقتتترب أستتلوبي ومقتتترح لبالغتتة جديتتدة ،منشتتوراا إربتتد مدينتتة الثقافتتة
البنتتاء اللغت ّ
األردنية وو ازرة الثقافة-عمان.4113 ،

.01

الكولونياليتتتة (محتترر ،ومؤلتتل مشتتارك) ،الجمعيتتة األردنيتتة للبحتتث العلمتتي – عمتتان،
الثقافيتتتة ودراستتتات متتا بعتتتد
الدراستتات
ّ
ّ
.4113

.41

يخيل أني أراة :أشعار غير منشورة ألحمد أبي عرقوب (جمع ،واختيار ،وضبط ،وتقديم) ،دار يافا – عمان.4116 ،
ّ
وقائع مهرجان عبد السالم العجيلي الثاني للرواية العربيتة (مشتترك) ،بحتث عنوانته االمنظومتة الهكريتة لروايتة عربيتة جديتدة:

.44

العربيتتة فتتي النصتتف الثتتاني متتن القتترن العشتترين ،المؤسستتة العربيتتة
تعرية فتتي القصتتيدة
ّ
الس تراب والنبتتع :رصتتد ألح توال الشت ّ
للدراساا والنشر -بيروا.4115 ،

.47

وحرية ،مجموعة شعرية لألطهال ،الدائرة الثقافية – الشارقة.4115 ،
وطن
ّ
وقائع مهرجان عبد السالم العجيلي األول للرواية العربية (مشتترك) ،بحتث عنوانته االتنص الستردي متن الحتراك العتالمي إلتى

.45

الثقافة العربية :جدل الحرية واإلبداع (مشترك) ،بحث عنوانه اثباتيتاا القتيم بتين مهترداا الهويتة ومواصتهاا التنص األدبتيا،

.46

البحق العلمي في األردن (محرر) ،جمعية أصدقاء البحث العلمي في الجامعاا األردنية  -عمان.4112 ،

.40

.42

مسا مة في التنظيرا ،و ازرة الثقافة السورية– الرقة.4116 ،

ثباتياا القيم :نص عبد السالم العجيلي نمو\جاا ،و ازرة الثقافة السورية– الرقة.4115 ،
جامعة جرش ،المؤتمر النقدي الثامن.4115 ،
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.43

المتخيل ورؤيا ال ّنقتد (مشتترك) ،بحتث عنوانته اديتوان (متوا األبتيه شتبيهي) لعبتدا :رضتوان :قتراءة فتي المضتمونا،
فضاء
ّ
دار اليازوري – عمان.4112 ،

.42

التربوية (مشترك) ،عمان.4114/
الكمبيوتر وتطبيقاته
ّ
من أعالم الفكر واألدب في األردن (مشترك) ،دار البشير  -عمان.4114 ،

.41
.71

عبد اهلل منصور إنسانا وشاع ار (مشترك) ،بحث عنوانه اعبدا :منصور بين أقانيم الحتب والحترب والحداثتةا ،و ازرة الثقافتة -

عمان.4114 ،

.70

حمى األشياء المكسورة (مجموعة شعرية) ،عمان.0113 ،
ّ
يرموكيات (مجموعة شعرية مشتركة)  -منشوراا جامعة اليرموك  -إربد.0117 ،

.72

التحريتتر اللغتتوي والصتتيارة لكتتتاب "أنظمتتة ومبتتادق عالقتتات النبتتات والتربتتة بالميتتاها لمتتاري بيتتث كيركتتام ،ترجمتتة أ.د.أنتتور

.74
.77

يرموكيات (( )4مجموعة شعرية مشتركة)  -منشوراا جامعة اليرموك  -إربد.0115 ،

البطيخي وزمالئه ،دار وائل للنشر والتوزيع – عمان.4102 ،

مشاركات أُخرى:

 -عضتتو الهيئتتة االستشتتارية لمجلتتة "المتتوروق" ،مجلتتة علميتتة فصتتلية محكمتتة متخصصتتة ،معهتتد الشتتارقة للت تراق ،الشتتارقة

(.)6109 -6102

عمان -6112 ،اآلن.
 مدير التحرير المسؤول عن "مجلة البحق العلمي"،ّ
الجمعية األردنية للبحق العلمي – ّ
 رئيس هيئة التحرير في النشرة العلمية للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا – األردن.6101 -6119 ، -عضتتو الهيئتتة االستشتتارية لمجلتتة "أستتئلة الكتابتتة" ،مجلتتة علميتتة فصتتلية محكمتتة متخصصتتة ،يصتتدرها معهتتد اللغتتة العربيتتة

وآدابها ،المركز الجامعي – بشار – الجزائر ،من .6112 -6114

الفصلية /القسم العربي ،الصادرة عن المعهد الدبلوماسي
اإلعالمية
الثقافية
األردني"
المحرر المسؤول عن مجلّة "الدبلوماسي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

األردني .0992-0992
ّ
عالمية تصدرها
ة
ل
(مج
العربية"
للغة
األردنية
ة
ل
"المج
في
ر
ا
ونث
ر
ا
شع
ونقده
الحديق
األدب
لبحوق
العلمي
التحكيم
لجان
عضو
ّ
ّ
ّ
ّ
العلمي األردنية) -6112 ،اآلن.
وزارة التعليم العالي والبحق
ّ

العربيتة للنتاطقين بغيرهتا ،وحقتوق اإلنستان فتي
العلمتي لبحتوق الشتعر العربتي الحتديق ونقتده ،وتعلتيم
 عضو لجان التحكتيمّ
ّ
مجلّة "دراسات" – الجامعة األردنية -6112 ،اآلن.
الشارقية -6102 ،اآلن.
عبي في مجلة (الموروق)
 عضو لجان التحكيمّ
العلمي لبحوق الفلكلور واألدب الش ّ
ّ
العربية لآلداب - 6102 ،اآلن.
العلمي لبحوق األدب الحديق ونقده في مجلّة اتّحاد الجامعات
عضو لجان التحكيمّ
ّ

العلمي لبحوق الشعر العربي ونقده ،في "مجلّة جامعة الحسين بن طالل للبحوق والدراسات" – جامعتة
 عضو لجان التحكيمّ
الحسين بن طالل -6102 ،اآلن.

العلميتة المح ّكمتة– جامعتة آل البيتت،
العلمي لبحوق الشعر العربي الحديق ونقتده ،فتي مجلّتة "المنتارة"
 عضو لجان التحكيمّ
ّ
 -6102اآلن.

تي لبحتتوق الشتتعر العربتتي ونقتتده ،فتتي "مجلّتتة الزرقتتاء للبحتتوق والدراستتات اإلنستتانية"" – جامعتتة
 عضتتو لجتتان التحكتتيم العلمت ّالزرقاء -6104 ،اآلن.

لجان االعتماد الجامعية:

-رئتتيس لجنتتة االعتمتتاد الختتاص متتن يئتتة االعتمتتاد فتتي و ازرة التعلتتيم العتتالي لتخصتتص اللغتتة العربيتتة وآدابهتتا فتتي جامعتتة البت ت ار األردنيتتة،

.4104
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رئيس لجنة االعتماد الخاص من يئة االعتماد في و ازرة التعليم العالي لتخصص اللغة العربية وآدابها في جامعة اإلسراء.4104 ،-عضو لجنة رفع الطاقة االستيعابية لجامعة البترا ،المشكلة من يئة اعتماد مؤسساا التعليم العالي.4102 ،

الجامعية:
عضوية المجالس واللجان
ّ
ّ
.عضو مجلس أمناء جامعة الحسين بن طالل -6102/2/2اآلن.

.عضو اللجنة األكاديمية في مجلس أمناء جامعة الحسين بن طالل  -4142/6/7اآلن.
ميركية في مادبا (.)4102 – 4106/04
.عضو مجلس أمناء الجامعة األ ّ
.عضو اللجنة التنهيذية لمجلس أمناء الجامعة األميركية في مادبا (.)4102 – 4106/04

.عضو اللجنة العليا المشتركة لكلية األمير الحسن بن طالل لألراضي الجافة.4102 ،

.رئيس لجنة الدراساا العليا والبحث العلمي في قسم اللغة العربية وآدابها (.)4141/4101

.رئيس اللجنة الثقافية في قسم اللغة العربية وآدابها (.)4101/4102
.رئيس لجنة تأسيس قسم الهلسهة بالجامعة الهاشمية.4101 ،

.عضو لجنة تعليم العربية للناطقين بغير ا في الجامعة الهاشميى.4101 ،

.رئيس لجنة تأليل كتاب مادة مهاراا التواصل باللغة العربية في الجامعة الهاشمية .4102/00

.رئيس لجنة تأليل كتاب مادة اللغة العربية ( )11في الجامعة الهاشمية .4102/00

.رئيس لجنة تأليل كتاب مادة االتكافل اإلنساني وأخالق العنايةا في الجامعة الهاشمية.4102 ،

.كتابتتة تقتتديم لكتتتاب امحطتتاا متتن تطتتور الشخصتتية الوطنيتتة األردنيتتةا لدولتتة التتدكتور معتترول البخيتتا ،منشتتوراا الجامعتتة الهاشتتمية،

.4102

.عضتتو اللجنتتة العلميتتة للمتتؤتمر التتدولي الثتتاني لقستتم اللغتتة العربيتتة وآدابهتتا فتتي الجامعتتة الهاشتتمية االد ارستتاا الدالليتتة والثقافيتتة :الهضتتاء
واستراتيجياا التأويلا.4101/2/02-03 ،

.عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الخامس لكلية اآلداب واللغاا فتي جامعتة جتدا ار احضتور التتراا فتي األدب الحتديث فتي األردنا،

.4101/2/71-42

.رئيس وعضو لجان التحقيق مع الموظهين واألساتذة في الجامعة الهاشمية (.)4102 -4102
.رئيس لجنة إعداد الكتاب التعريهي بالجامعة الهاشمية.

.نائب رئيس مجلس مركز اللغاا في الجامعة الهاشمية.4102/4103 ،

.عضو مجلس الدراساا العليا والبحث العلمي في الجامعة الهاشمية.4105/4102 ،4102/4107 ،
.عضو لجنة األمن اإلنساني والشهافية ،الجامعة الهاشمية.4105 ،

.عضو مجلس كلية اآلداب في الجامعة الهاشمية .4105/4102 ،4102/4107
.رئيس اللجنة التحضيرية لليوم العلمي لكلية اآلداب.4102 ،

.رئيس لجنة إعداد الكتاب التعريهي بالجامعة الهاشمية.4102 ،

.عضو لجنة إعداد تقرير المنجز التراكمي للجامعة الهاشمية ،لغاياا التقدم لجوائز عالمية.4102 ،
.رئيس لجنة إعادة النظر في تعليماا الدراساا العليا في الجامعة الهاشمية.4102 ،

.مقرر لجنة وضع تصور لمبنى كلية اآلداب في الجامعة الهاشمية.4102 ،

.رئيس لجنة إعداد برنامج دكتوراه في اللغة العربية وآدابها – الجامعة الهاشمية.4116 ،

.مقرر لجنة الدراساا العليا في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الجامعة الهاشمية – األردن.4105/4102 ،4102/4107 ،

.مقرر لجنة الخطة الدراسية في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الجامعة الهاشمية – األردن.4105/4102 ،4102/4107 ،
.مقرر اللجنة الثقافية في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الجامعة الهاشمية – األردن.4105/4102 ،4102/4107 ،

4102/12/42

2
.مقرر لجنة الجدول الدراسي في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الجامعة الهاشمية – األردن.4105/4102 ،4102/4107 ،

.عضو لجنة كلية اآلداب لمتابعة اعتماد برنامجي الدكتوراه والماجستير في قسم اللغة العربية وآدابها.4102/4107 ،
.عضو مجلس الجامعة األميركية في مادبا.4104/4100

.عضو مجلس كلية اللغاا واالتصال في الجامعة األميركية – األردن.4107-4100 ،
.رئيس مجلس قسم اللغة العربية وآدابها ،الجامعة األميركية – األردن.4107-4100 ،
.رئيس لجنة تأليل كتب اللغة العربية في الجامعة األميركية في مادبا.

.عضو مجلس الجامعة الهاشمية .4113/4116

 .أمين سر مجلس كلية العلوم واآلداب في الجامعة الهاشمية – الزرقاء ،للعام الدراسي .4114/4110

 .عض تتو مجل تتس كلي تتة العل تتوم واآلداب ،ممث تتل قس تتم اللغ تتة العربي تتة ،ف تتي الجامع تتة الهاش تتمية -الزرق تتاء ،للع تتام الد ارس تتي ،4114/4110
.4117/4114

 .عضو لجنة استبانة تقويم فاعلية العملية التدريسية في الجامعة الهاشمية.

 .عضو لجنة الموقع اإللكتروني لكلية العلوم واآلداب في الجامعة الهاشمية على شبكة اإلنترنا .4117/4114
 .عضو لجنة المكتبة والكتب الدراسية في كلية العلوم واآلداب في الجامعة الهاشمية .4117/4114

 .عضو لجنة الجدول الدراسي في قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة الهاشمية .4117/4114

 .عضو لجنة تأليل منا ج إلكترونية لمواد اللغة العربية للناطقين بغير ا .4112

 .رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر األدب العربي في قسم اللغة العربية .4115/4112

 .رئيس لجنة تأليل كتاب مادة اللغة العربية (.4115/4112 )4
 .عضو لجنة التعليم اإللكتروني .4112/4117

 .رئيس لجنة امتحان الكهاءة للحاصلين على بكالوريوس اللغة العربية وآدابها في الجامعة الهاشمية .4115/4112
.عضو اللجنة التوجيهية في قسم اللغة العربية.4116/4115 ،

.عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر النقد األدبي األول في الجامعة الهاشمية .4116/4115

 .إعداد خطة لبرنامجي الماجستير الدوليين في اللغة العربية وآدابها.

.إعداد خطة لبرنامج الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها – تخصص أدب ونقد.

.رئيس لجنة جائزة شاعر الجامعة الهاشمية ،وقاص الجامعة الهاشمية .4116/4115

.عضو لجنة التعيين والترقية في قسم اللغة العربية .4116/4115

.عضو اللجنة الثقافية في قسم اللغة العربية ،للعام الدراسي .4116/4115 ،4117/4114 ،4114-4110
 .عضو مجلس قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة الهاشمية  -4110اآلن.

.عضو لجنة جائزة المسر) – عمادة شؤون الطلبة/الجامعة الهاشمية.4113/4115 ،
الدورات:

 -0دورة التعليم اإللكتروني ،الجامعة األميركية.4104 ،

-4دورة  ،Blackboard Learning System Essentials Courseالجامعة الهاشمية.4116/2/70-43 ،
 -7دورة التعليم اإللكتروني ،الهصل الصيهي .4112/4117

 -2دورة التأ ل التربوي ألعضاء يئة التدريس ،الجامعة الهاشمية.4114/1/46-44 ،
نماذج من األنشطة والمشاركات والجوائز:

 -0ضيل شرل جائزة الشارقة.4106 ،

 -4عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للبحث العلمي في األردن الذي سيعقد بتاريخ .4103/00/00
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 -7الحصول على جائزة الشارقة في أدب األطهال .4115-4112
 -2الحصول على جائزة التميز من الجامعة الهاشمية.4116 ،
 -5الحصول على جائزة التميز من الجامعة الهاشمية.4113 ،

 -6المشاركة في مؤتمر اإلصال) العربي ،مكتبة اإلسكندرية.4112/7 ،

 -3المشاركة في مؤتمر خليل الخوري لإلعالم العربي ،بيروا.4111/00 ،

 -2المشتتاركة فتتي المتتؤتمر الثقتتافي التتوطني األردنتتي الختتامس (الم ترأة فتتي الثقافتتة الوطنيتتة  )4112-0111ببحتتث عنوانتته امههتتوم
األمن اإلنساني وعالقته بحياة المرأة في األردنا ،الجامعة األردنية.4111/2/06-07 ،

 -1المشتتاركة فتتي المتتؤتمر ال اربتتع للبحتتث العلمتتي فتتي األردن ،الجمعيتتة األردنيتتة للبحتتث العلمتتي ،محتتور الد ارستتاا الدينيتتة ،حتتول
اإلسالم واألمن اإلنسانيا.4111/00 ،

 -01عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للبحث العلمي في األردن.4111/00 ،

 -00المشاركة في المؤتمر السادس لإلصال) العربي الذي عنوانه (العالم العربي بين الحاضر والمستتقبل) ببحتث عنوانته االحريتاا
والحقوق المدنية بين التشريع والممارسةا ،مكتبة اإلسكندرية – اإلسكندرية.4111/7/7-0 ،

 -04المشتاركة فتي تتدريب متدربين حتول اإعتادة اإلعمتار بعتد الحتربا، Child Helpline International in Amsterdam ،

.4111

 -07المشاركة في ندوة (أعالم أردنيون في األدب واللغة) التي عقدا في جامعة آل البيا بشهادة عن احنتا حتداد أستتاذا وأكاديميتا
وانساناا.4111/7/71-41 ،

 -02المشاركة في مؤتمر اأمن الثقافة العربيةا الذي نظمه المجمع الثقافي العربتي – بيتروا ،بورقتة عنوانهتا ااألمتن الثقتافي العربتي
في ضوء التغيراا العالميةا.4101/2/42-44 ،

 -05المشاركة في مؤتمر اللغة العربية للناطقين بغير ا الذي نظمته أكاديمية المرجع لالستشاراا والتطتوير اإلداري ،بورقتة عنوانهتا
االبالرة وتعليم العربية للناطقين بغير اا ،عمان.4106/3/42-46 ،

 -06المشاركة في مؤتمر النقتد األدبتي فتي جامعتة جترش ،4112/5/47-44 ،ببحتث عنوانته االمتؤامرة علتى العربيتة :المستشترقون
والبيئة المصريةا.

 -03المش تتاركة ف تتي الم تتؤتمر ال تتدولي األول لتعل تتيم العربي تتة للن تتاطقين بغير تتا ،الجامع تتة األردني تتة ،4112/5/3-6 ،ببح تتث عنوان تته
االمغامرة البالرية لتعليم العربية للناطقين بغير اا.

 -02المشتتاركة فتتي نتتدوة االروايتتة فتتي األردن فتتي خمتتس ستتنوااا ،جمعيتتة النقتتاد وأمانتتة عمتتان ،4112/5/00-01 ،بورقتتة عنوانهتتا
امرافئ الو م لليلى األطرش :مالمح ما بعد النسويةا.

 -01ورشة عمل عنوانها االدفاع عن العربية في مشهد تربوي تعليميا ،المدارس النموذجية العربية.4112/2/46 ،
 -41المشاركة في مهرجان الشعر العربي – و ازرة الثقافة السورية ،الرقة.4112/2/2-3 ،

 -40المشاركة في الندوة الدولية ااألدب الحديث في عمانا ،حيدرآباد – الهند.4116/00/71-41 ،

 -44المشتتاركة فتتي المتتؤتمر النقتتدي التاستتع لجامعتتة جتترش (نحتتو رؤيتتة عربيتتة جديتتدة فتتي الد ارستتاا النقديتتة واللغويتتة) ببحتتث عنوانتته
ابالرة التمكين أطروحة بالرية جديدة :مقترب أسلوبيا ،جامعة جرش.4113 ،

 -47المشاركة في المؤتمر الدولي األول حول الخطاب ،الجامعة األردنية.4113/5/01-2 ،
 -42المشاركة في الملتقى الدولي للسردياا ،جامعة بشار – الجزائر.4117/01/07-00 ،

 -45عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي األول للبحث العلمي ،جمعية البحث العلمي فتي الجامعتاا األردنيتة – عمتان-45 ،
.4117/01/46

 -46المشاركة في المؤتمر الهكري المصاقب لمهرجان مسقط  ،4111المعقتود بتين  4111/04/42و 4110/0/46ببحتث عنوانته
اتجربة الحداثة في الشعرا.
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 -43المشاركة في مؤتمر ااألدب في األردنا ،الذي عقده قسم اللغة العربية في جامعة اليرمتوك – إربتد ببحتث عنوانته اثريتا ملحتس
بين الشعر الحر وقصيدة النثرا ،في .4110/5/02

 -42المشاركة في المؤتمر العلمي الثاني لقسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة األردنية امنا ج الدراساا اللغويتة واألدبيتة – جتدل
التراث والحداثةا (.)4110/5/02-06

 -41المشاركة في ندوة أعالم الهكر واألدب في األردن ،المعقودة في الجامعة الهاشمية – األردن ،4114/2/45-42 ،ببحث عن
فكر إسحق موسى الحسيني.

 -71المش تتاركة ف تتي الم تتؤتمر العلم تتي لكلي تتة اآلداب – جامع تتة ج تترش األ لي تتة ،4114/5/1-3 ،ببح تتث عنوان تته اخصوص تتية الن تتوع
الشعري عند توفيق صايغا.

 -70المشاركة في مؤتمر النقد األدبي التاسع الذي عقده قسم اللغة العربية في جامعة اليرموك ،بين .4114/3 /42-44

 -74المشاركة فتي المتؤتمر النقتدي الستادس لجامعتة جترش (الخطتاب الشتعري العربتي المعاصتر والحداثتة) ببحتث عنوانته اشتعرياا
الحداثة منذ الخمسينيااا.4117/5/2-6 ،

 -77المشاركة في مؤتمر النقد األدبي العاشر الذي عقده قسم اللغة العربية في جامعة اليرموك.4112 ،

 -72تمثيل جامعة اليرموك في مؤتمر األكاديميين العرب الذي عقدته جامعة ناصر -الخمس  -ليبيا .0115
 -75المشاركة في المؤتمر الثاني ألوائل الطلبة المتفوقين على مستوى الجامعات العربية ،ممثال لجامعة اليرموك ،عام .0117
 -76الحصول على جائزة شاعر جامعة اليرموك (.)0112-0111

 -73الحصول على جائزة رابطة الكتاب األردنيين للكتاب رير األعضاء في مجال الشعر.0110 ،

 -72عضتتو اللجنتتة التحضتتيرية للمتتؤتمر التتدولي الثتتاني للبحتتث العلمتتي ،جمعيتتة البحتتث العلمتتي فتتي الجامعتتاا األردنيتتة – عمتتان،
.4115/00/04

 -71المشاركة في الملتقى الدولي للسردياا ،جامعة بشار – الجزائر.4115/00/07-04 ،
 -21عضو لجنة الدراساا ،والنقد في رابطة الكتاب األردنيين.

 -20عضو اللجنة العلمية – جمعية أصدقاء البحث العلمي في الجامعاا األردنية ،فرئيسها ( - 4100اآلن).
 -24رئيس لجنة النشر – الجمعية األردنية للبحث العلمي - 4115( ،اآلن).

 -27عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الثالث للبحث العلمي في األردن.4113/00 ،

 -22المشتتاركة فتتي المتتؤتمر التتدولي الثالتتث للبحتتث العلمتتي فتتي األردن ،الجمعيتتة األردنيتتة للبحتتث العلمتتي ،4113/00/03 ،ببحتتث
عنوانه اصورة األنا عند اآلخر وبتأثيرها ،وببحث مشترك عنوانه ااألدب النسوي والنقد النسوي :التجربة األردنيةا.

 -25عضتتو اللجنتتة التحضتتيرية للمتتؤتمر التتدولي األول لقستتم اللغتتة العربيتتة وآدابهتتا – الجامعتتة الهاشتتمية ،متتؤتمر الطهتتل العرب تتي،

.4116

 -26المشاركة في مؤتمر العجيلي األول للرواية العربية  ،4116الرقة – سوريا.

 -23المشاركة في مؤتمر العجيلي الثاني للرواية العربية  ،4113الرقة – سوريا.

 -22المشاركة في ملتقى إبداعاا الراحلين ،رابطة الكتاب األردنيين – فرع إربد.4116/4/46 ،

 -21المشاركة في ندوة االحاجاا البحثية في األدب العربي ،الجمعية األردنية للبحث العلمي.4112/2/1 ،
 -51المشاركة في اليوم العلمي لقسم اللغة العربية وآدابها ،أيار.4113 /

 -50المشاركة في ورشة اآفاق االنزياحاا الهنية في النص السرديا ،الدائرة الثقافية  -الشارقة.4115/2/43 ،

 -54المشت تتاركة فت تتي نت تتدوة االمعجت تتم العربت تتي :المنجت تتز ،وآفت تتاق التطلعت تتااا ،جمعيت تتة أصت تتدقاء البحت تتث العلمت تتي فت تتي الجامعت تتاا األردنيت تتة،
.4115/5/41

 -57المشاركة في ندوة عن الشللية في األدب والثقافة ،رابطة الكتاب األردنيين.4115/2/6 ،

 -52المشاركة في ندوة حول أعمال وتراث وفكر أحمد أبي عرقوب ،رابطة الكتاب األردنيين.4116/0/0 ،
 -55تنظيم ندوة العولمة في رابطة الكتاب األردنيين.4116/0/71 ،
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 -56تحكيم مسابقة الملتقى األدبي األول لطلبة الجامعاا في األردن ،4116/5/05 ،جامعة اإلسراء (األعمال الشعرية).
 -53أمسية شعرية ضمن مهرجان ااإلبداع السابعا ألسرة أدباء المستقبل (.)4115/6/42-42

 -52المشاركة في حهل تأبين المرحوم األستاذ الدكتور حسني محمود ،شباط  ، 4117في الجامعة الهاشمية.
 -51محاضرة حول ديوان اكز ر اللوز أو أبعدا لمحمود درويش في اربطة الكتاب األردنيين.4116/4/03 ،
 -61محاضرة في أسرة أدباء المستقبل حول افصام األجناس في الشعر العربي الحديثا .4115
 -60تكريم في رابطة الكتاب األردنيين .4115/6/00

 -64المشاركة في لقاء شعري عقده معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث ،واتحاد الكتاب األردنيين ،الجامعة الهاشمية.4116/01/00 ،
 -67إدارة أمسية شعرية للشاعرين راشد عيسى واب ار يم الخطيب ،ضمن الموسم الثقافي لقسم اللغة العربية وآدابها ،في .4116/04/6
 -62المشاركة في ندوة نقدية حول شعر ناصر شبانة الموجه إلى األطهال ،رابطة الكتاب األردنيين.4113/2/47 ،
وسوا ا من المؤتمراا ،والندواا ،واألنشطة المحلية ،واإلقليمية.

نماذج من النشاطات في الصحافة:

* كاتب منتظم في مجلة الجزيرة الثقافية السعودية ،الرياه ()4102-4104

 -0ندوة صحهية عن أدب رسان كنهاني ،جريدة الغد ،السبا  ،4116/3/2ص.2

 -4ندوة صحهية عن شعر نزار قباني (جنايني في صحراء الشوق) جريدة الغد األحد  ،4116/2/71ص.2

 -7ندوة صحهية عنوانها :امبدعون ومثقهون يختارون أكثر الكتب تأثي اًر في معارفهما ،جريدة الغد .4116/2/3
 -2لقاء حول الهوز بجائزة الشارقة في أدب األطهال ،جريدة الدستور ،األربعاء .4115/4/47

 -5دراسة عنوانها عبدالسالم العجيلي من الحراك العالمي إلى ثباتياا القيم ،جريدة الدستور ،الجمعة .4116/2/4

 -6دراسة عنوانها ثباتياا القيم في الهن الروائي عند العجيلي ،جريدة الهراا السورية ،األربعاء  2و.4116/7/ 05
 -3مقابلة مع جريدة الهالل األردنية يوم .4116/4/47

 -2مقابلة مع جريدة الغد األردنية عن الحداثة الشعرية واألدب النسائي يوم الخميس .4115/5/0
 -1ندوة صحهية عن إبداع محمد القيسي ،جريدة الدستور الجمعة .4115/3/41

 -01لقاء مع الدكتور عبد ا :الغذامي في مجلة الجزيرة الثقافية السعودية.4113/7/04 ،

نماذج من الرسائل التي أشرفت عليها لطلبة الدراسات العليا:
.0

رسالة ماجستير عنوانها االمقاماا في األدب العربي الحديثا ،الباحثة دعاء محمود طا ر الو ر ،نوقشا في الجامعة الهاشمية،

.4

رستتالة ماجستتتير عنوانهتتا اشتتعر خالتتد أبتتي خالتتد :د ارستتة فنيتتةا ،الطالبتتة تتدى إب ت ار يم نصتتر ا ،:نوقشتتا فتتي الجامعتتة الهاشتتمية،

.7

رسالة ماجستير عنوانها االشعر المنثور والنثر الشعري في األدب العربي الحديثا ،الطالب سرا) محمود السرارحة.

.5

رسالة ماجستير عنوانها امها يم النقد والحداثة في مجلة مواقل البيروتيةا ،الطالبة ماجدولين الديك ،نوقشا .4112

بتاريخ .4113/5/01

نوقشا بتاريخ .4113/2/1

.2
.6
.3
.2

رسالة ماجستير عنوانها ااالنزياحاا األسلوبية في الرواية األردنيةا ،الطالبة نهى بنا محمد جميل ،نوقشا .4112

رستتالة ماجستتتير عنوانهتتا اتضتتمين الت تراث فتتي شتتعر محمتتود درويتتش بعتتد الختتروج متتن بيتترواا ،الطالبتتة ستتهى مشتترقي ،نوقشتتا

.4111

رسالة ماجستير عنوانها االمقدس والمدنس في الرواية النسوية العربية بعد حرب الخليج الثانيةا ،الطالبة لبابة حمدان.4107 ،

رستتالة ماجستتتير عنوانهتتا اشتتوقي أبتتي شتتق ار وقصتتيدة النثتتر :د ارستتة للظ توا ر الهنيتتة والمعنويتتةا للطالبتتة يتتا فتتايز يوستتل التتدالبيح،

تخصص (أدب ونقد).4105 ،
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رسالة ماجستير عنوانها ا الشعر ُّ
وحده بين توفيق صايغ ووالا ويتمان :دراسة في البنية والمعنىا للطالبة دى عودة سليمان أبتو

مسيمير ،تخصص (أدب ونقد).4105 ،

 .01رسالة ماجستير عنوانها ادور الصراع في صيارة الهوياا الجديدة في الرواية العربيةا للطالبة سنابل محمود إب ار يم يوسل.
 .00رسالة ماجستير عنوانها االنقد التهكيكي األدبي العربي الحديثا للطالبة أسماء رأفا أحمد عليان ،نوقشا .4103/6

 .04رسالة ماجستير عنوانها االبالرة الجديتدة فتي شتعر ستعيد عقتل :د ارستة تطبيقيتة متن العتام  0151إلتى العتام 0137ا للطالبتة رشتا
سمير عودة رانم.

 .07أطروحة دكتوراه عنوانها االصورة الشعرية في ديتو ياني صتهي التدين الحلتي وابتن نباتتة المصتري :د ارستة إحصتائية للتركيتب اللغتويا
للطالبة عبير حسن عبد ا :المحروق.
 .02رسالة ماجستير عنوانها االتركيب اللغوي للصورة في الشعر الرومانسي والسوريالي العربيا ،للطالبة داليا جابر.

 .05رسالة ماجستير عنوانها االتركيب اللغوي للصورة في شعر سليم بركاا :دراسة أسلوبية إحصائيةا ،للطالبة والء عتودة عبتدالرحمن
أبازيد.

نماذج من الرسائل التي ناقشتُها لطلبة الدراسات العليا:
 .0اطه الحاجري ناقداا ،الباحث عبد الرحيم محمود أحمد موسى ،قسم اللغة العربية وآدابها -الجامعة الهاشمية ،أيار .4115

 .4االلون ودالالتته فتي الشتعر األردنتيا ،الباحتث ظتا ر محمتد تزاع الزوا ترة ،قستم اللغتة العربيتة وآدابهتا -الجامعتة الهاشتمية ،نوقشتا
بتاريخ .4113/5/07

 .7اعمان في الشعر األردني الحديثا ،الباحثة آمال فوزان محمتد أبتو شتهاب ،قستم اللغتة العربيتة وآدابهتا -الجامعتة الهاشتمية ،نوقشتا
بتاريخ .4113/5/06

 .2ااإليقاع في الشعر األردنيا ،الباحث حبيب الزيودي ،قسم اللغة العربية وآدابها -الجامعة الهاشمية ،نوقشا بتاريخ .4112/5/07

 .5االقصيدة القصيرة في الشعر العربتي الحتديثا ،الباحثتة إيمتان عبتد الهتادي ،قستم اللغتة العربيتة وآدابهتا -الجامعتة الهاشتمية ،نوقشتا
بتاريخ .4112/5/05

 .6اتحليل منهاج تعليم العربية للناطقين بغير اا ،الباحثة رقية محمد ،المعهد التدولي لتعلتيم العربيتة للنتاطقين بغير تا ،الجامعتة األردنيتة،
نوقشا.4111/0

 .3ااألنماط الوظيهية (التراكيب النحوية األساسية) في كتب اللغة العربية للناطقين بغير ا (دراسة تقابلية) ،الباحثة رشا أحمد المحروق،
المعهد الدولي لتعليم العربية للناطقين بغير ا ،الجامعة األردنية ،أيار .4101

 .2اتحليل مجالا األطهال في األردنا ،للباحثة الدكتورة سحر ملص ،مؤسسة آنا ليند ،نوقشا .4111

 .1االرؤيا الجمالية في فكر العقادا (أطروحة دكتوراه) ،الباحث ياسر عبد الرحيم ،جامعة حلب ،نوقشا .4101/5/01

 .01التلقي وسيمياء األداء الشعري عند نزار قباني( ،أطروحة دكتوراه) ،الباحث أحمد الحميد ،جامعة حلب ،نوقشا .4101/01/01
 .00االرؤية الجمالية بين جبران وطارورا (أطروحة دكتوراه) ،الباحث أسعد الاليق ،جامعة حلب ،نوقشا .4100/4/07

 .04ااألنمتتاط الوظيهيتتة (التراكيتتب النحويتتة األساستتية) فتتي تعلتتيم اللغتتة العربيتتة للنتتاطقين بغير تتا (د ارستتة تقابليتتة)ا ،الباحثتتة رشتتا أحمتتد
إسماعيل المحروق ،نوقشا .4101/5

 .07اتصميم أنموذج لتطوير الكهاية التواصلية للناطقين بغير العربيةا ،الباحثة ابتهاج الصانع ،الجامعة األردنية ،نوقشا .4101
 .02اماجد ذيب رنما :فنه القصصي والروائيا ،الباحث طلب محمود علي الناطور ،جامعة اليرموك ،نوقشا .4100

 .05اكمال رشيد حياته وشعره :دراسة موضوعية وفنيةا ،الباحث منذر عبد العزيز محمود قنديل ،الجامعة الهاشمية.4100/2/01 ،
 .06االبنية السردية في أعمال اشم ررايبة الروائيةا ،الباحثة منال عواد مهلح العرقان ،جامعة آل البيا ،نوقشا .4100

 .03اقراءة النقد التراثي في مجلة فصولا ،الباحثة سوزان عبد المجيد المجالي ،الجامعة الهاشمية ،نوقشا .4100/2/01

 .02اتوظيل العامية األردنية في تعليم االستماع والمحادثة للطلبة الناطقين بغير العربيةا ،الباحثة آمنة علي المحمتد ياستين ،الجامعتة
األردنية ،نوقشا .4107/2/45
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 .01امتدى فاعليتة منهتاج تعلتيم اللغتة العربيتة للنتاطقين بغير تا فتي التتتمكن متن التعبيتر التوظيهي بتين طلبتة برنتامج النتاطقين بغير تا فتتي
الجامعة األردنيةا ،الباحثة بة أبو حجازي ،الجامعة األردنية ،نوقشا .4102

 .41االقضتتايا المتتؤثرة فتتي تعل تيم اللغتتة العربيتتة للنتتاطقين بغير تتا فتتي ضتتوء علتتم اللغتتة التطبيقتتيا ،الباحتتث محمتتد عايتتد شتتامان القضتتاة،
نوقشا .4102/2/04

 .40اجهتتود العلمتتاء فتتي تعلتتيم النحتتو العربتتي للنتتاطقين بغيتتر العربيتتة  :د ارستتة تأصتتيليةا ،الباحتتث أحمتتد عبتتد الك تريم ستتليمان دوجتتان،
الجامعة األردنية ،نوقشا .4102

 .44انظراا تقابلية في التراكيب النحوية بين اللغة العربية واللغة اليابانيةا ،الباحث عالء شحادة ،الجامعة األردنية ،نوقشا .4105

 .47ااإلسناد في الجملة العربية :دراسة تحليلية تطبيقية لمنا ج تعليم العربية للناطقين بغير اا ،الباحثة رانيتا اشتم أبتو خلتل ،الجامعتة
األردنية ،نوقشا .4105/2/71

 .42االمشكالا الصوتية التي تواجه متعلمي العربية من الناطقين بغير ا وطرق عالجها (د ارستة تحليليتة)ا ،الباحتث حمتزة كتريم محمتد
المسند ،الجامعة األردنية ،نوقشا .4105/04/40

 .45اشعر فدوى طوقان :دراسة أسلوبيةا ،الباحث جون نيان يو ،الجامعة األردنية ،نوقشا في .4105/04/00

 .46امنهجية تأليل الصرل في كتب تعليم العربية للناطقين بغير ا :دراسة وصهية تحليلةا ،الباحثة كوثر رمضان ،الجامعتة األردنيتة،
نوقشا بتاريخ .4103/7/46

 .43االبناء الهني للقصة القصيرة في األردنا ،الباحث محمود أبو جاموس ،قسم اللغة العربيتة وآدابهتا – جامعتة اليرمتوك ،نوقشتا فتي
.4103/04/02

درستها في الجامعات:
المو ّ
اد التي ّ

 .0حلقتتة بحتتث فتتي النقتتد الحتتديث وتطبيقاتتته فتتي األدب القتتديم (لطلبتتة

 .05البالرة العربية.

 .4حلقة بحث في األدب العربي الحديث (لطلبة الدكتوراه).

 .03األدب الحديث في األردن وفلسطين.

 .2األدب العربي والدراساا االستشراقية (لطلبة الدكتوراه).

 .01نصوص أدبية ولغوية باإلنجليزية (قسم اللغة العربية)

الدكتوراه)

 .7السردياا العربية (لطلبة الدكتوراه).

 .06البالرة (.)4

 .02البحث العلمي.

 .5ندوة في النقد األدبي الحديث ومدارسه (لطلبة الماجستير).

 .41نصوص باللغة اإلنجليزية (قسم اللغة اإلنجليزية)

 .3ندوة في الشعر العربي المعاصر (لطلبة الماجستير).

 .44تذوق النص األدبي.

 .6ندوة في قضايا األدب العربي الحديث (لطلبة الماجستير).

 .2الكتابة الوظيهية (لطلبة الماجستير والدبلوم) -المعهد الدبلوماسي

 .40اللغة العربية للناطقين بغير ا (المستوياا جميعها).
 .47المكتبة العربية والمعاجم.

 .1تحليتتل الخطتتاب العربتتي (لطلبتتة الماجستتتير فتتي جامعتتة ميتتدلبري –

 .42فن الكتابة والتعبير.

 .01الحضارة العربية اإلستالمية (لطلبتة الماجستتير فتي جامعتة ميتدلبري

 .46اللغة العربية .0

 .00النقد األدبي الحديث.

 .42اللغة العربية المستوى الوسيط (ع.)13

الوالياا المتحدة)

– الوالياا المتحدة األميركية)

 .04أدب حديث /شعر.
 .07أدب حديث /نثر.
 .02الشعر الحديث.

 .45نصوص شعرية.
 .43اللغة العربية .4

 .41األدب األندلسي.
 .71النحو .0

 .70العروه.

اإللكترونية:
الجامعية
اد
المو ّ
ّ
ّ
4102/12/42

02
-

أدب حديث /شعر ،الجامعة الهاشمية.4117 ،

-

اللغة العربية ( ،)0الجامعة األميركية.4104 ،

4102/12/42

