السيرة الذاتية :
قزع.
االسم :هدى محمد إبراهيم ّ
الجنسية  :أردنية.
الديانة  :اإلسالم.
البريد اإللكترونيhuda.qazza@yahoo.com :
_المؤهالت العلمية:
 _ 1دكتوراه  ،في اللغة العربية وآدابها  ،كلية اآلداب ،الجامعة األردنية 2012 ،م بتقدير ممتاز،

وبمعدل.4/4

 -2ماجستير  ،في اللغة العربية وآدابها_أدب ونقد ،الجامعة الهاشمية  ، 2009 ،بتقدير ممتاز ،وبمعدل
..4/4

 -3بكالوريس في اللغة العربية وآدابها – كلية اآلداب  ،الجامعة الهاشمية  ،2007بتقدير ممتاز

وبمعدل.4/3.75

_4اجتزت امتحان الشهادة الثانوية العامة لعام  ، 2003في الفرع العلمي  ،مدارس االتحاد الثانوية للبنات ،
عمان  ،بتقدير جيد جدا  ،و بمعدل.83.8

عناوين األطروحات:_ 1الماجستير  :الغموض عند النقاد العرب القدماء  ،حازم القرطاجني أنموذجا.إشراف  :د.محمد خليل
الخاليلة  ،أستاذ األدب العربي القديم ونقده المشارك  ،في الجامعة الهاشمية.
أعضاء لجنة المناقشة  :أ.د زياد صالح الزعبي.
أ.د جمال مقابلة.
د.علي عشا .

_2الدكتوراه  :كتاب الخطابة ألرسطو وأثره في التراث النقدي والبالغي عند العرب .

إشراف  :أ .د :يوسف بكار  ،و أ.د زياد الزعبي.
أعضاء لجنة المناقشة  :أ.د إبراهيم السعافين.
أ.د جهاد شاهر المجالي.

أ.د .عبد الكريم الحياري.

-الجامعات التي عملت فيها:

_ 1الجامعة الهاشمية  ،مساعدة باحث على بحث د.محمود الحلحولي للفترة 2007/ 4/31 _ 3/1م.
_2الجامعة الهاشمية  ،محاضر متفرغ براتب مدرس مساعد ،منذ تاريخ 2012م .
_3الجامعة الهاشمية  ،مدرس مساعد ،منذ تاريخ 2018م.

 -1البحوث المنشورة :
_1كتاب الخطابة ألرسطو وأثره في التراث النقدي والبالغي عند العرب
الجاحظ نموذجا ،بحث علمي محكم  ،نشر في مجلة دراسات  ،الجامعة
األردنية  ،مج  ،41ع2014 ، 1م.

 _2التجربة الشعرية في لزوميات أبي العالء المعري الموت نموذجا ،مجلة

دراسات  ،مج،43ع4الجامعة األردنية 2016 ،م.

الكتب المطبوعة :

 _1أثر كتاب الخطابة في التراث النقدي والبالغيي عنيد العيرب  ،دار جلييس
الزمان  ،عمان 2015 ،م.

_2عاشييقاتي اليييغيرات عمل أدبييي إبييداعيج  ،دار جليييس الزمييان  ،عمييان ،
2016م.

المؤتمرات والندوات -:
-1حضور المؤتمرات:
الدولية-:
 _1مؤتمر النقد الدولي الخامس عشر  2015م  ،جامعة اليرموك  ،كلية اآلداب  ،قسم اللغة العربية وآدابها.
ّ

المحلية-:

_1المؤتمر الثالث لبحوث الرسائل الجامعية المحكمة  30_29تشرين الثاني 2010ج  ،الجامعة األردنية ،
ال من رسالتي الجامعية في مرحلة الماجستير.
علميا
محكما مست ً
األردن  ،قدمت فيه بحثًا ً
ً
 _2الميؤتمر ال اربيل لبحيوث الرسيائل الجامعيية المحكمية  10تشيرين أول 2012ج ،الجامعية األردنييية ،األردن ،

مستال من رسالتي الجامعية في مرحلة الدكتوراة.
محكما
علميا
ً
قدمت فيه بحثًا ً
ً
 _3إدارة ندوة حوارية شارك فيها الدكتور زياد الزعبي ،والدكتور خالد الجبر  ،تحت عنوان" :عالمية اللغة
العربية بين الحق والحقيقة" ،وذلك في اليوم العالمي للغة العربية مسرح الكرامة  ،الجامعة الهاشمية.
 _ 4إدارة جلسة حوارية في اليوم العلمي الثاني لمركز اللغات ،مسرح الكرامة  ،الجامعة الهاشمية 2014م .

 _ 5إدارة ندوة حوارية مل األديبة ليلى األطرش  ،تحت عنوان " من كل بحر طرف" ،قاعة البتراء الجامعة
الهاشمية .

 _6عضو لجنة تحكيم في فعالية " الحوار الجامعي بين األستاذ وطلبته" ضمن مشروع التعاون الجامعي

الدنماركي األردني.

 _7عضو مشارك في فعالية " تفعيل أداء دور األستاذ الجامعي ي ج ، 2مشروع التعاون الجامعي الدنماركي

األردني.

 _8المشاركة في يوم اللغة العربية العالمية  ،الجامعة الهاشمية،قراءات أدبية2015 ،م .
 _ 9إدارة ورشة عمل فن كتابة القية القييرة  ،الجامعة الهاشمية 2015 ،م.
 _ 10المشاركة في فعاليات اليوم العلمي الثالث لمركز اللغات  ،ورقة بحثية  ،الجامعة الهاشمية 2016 ،م.

 _11المشاركة في ندوة حوارية عن اللغة والثقافة  ،مهرجان  TO beالثقافي  ،الجامعة الهاشمية 2016م.
 _12عضو لجنة تحكيم  ،في فعالية اإلبداع الشعري  ،كلية الطب  ،الجامعة الهاشمية.

 _13المشاركة في ملتقى القية القييرة ورقة بحثيةج  ،منتدى الرواد الكبار  ،األردن  ،عمان.2016
 _14المشاركة في مسابقة القية القييرة

وقد حيلت فيها على المرتبة الثانية على مستوى المملكةج ،

و ازرة الثقافة األردنية 2017 ،م.
_15المشاركة في مهرجان الومضة_الشذرةج العام 2016م  ،منتدى الجياد الثقافي .

_16المشاركة في فعالية أجمل نص نثري  ،األولى  /والثانية  ،منتدى الجياد الثقافي 2016م.
_17إدراة ندوة حوارية مل األديب إبراهيم نير هللا  ،الجامعة الهاشمية 2019 ،م.
 _ 18إدارة ندوة حوارية مل اإلعالمية سمر غرايبة بعنوان

الهاشمية 2019 ،م.

اإلعالم البديل الواقل والتحدياتج ،الجامعة

عضوية اللجان :
_عضو مشارك في اللجنة الثقافية  ،مركز اللغات قسم اللغة العربية ج ،الجامعة الهاشمية  ،العام الجامعي ،

2013 / 2012م .

_عضو مشارك في لجنة اللغة العربية للناطقين بغيرها  ،مركز اللغات قسم اللغة العربية ج  ،العام الجامعي
2013 / 2012م .

_ عضو مشارك في لجنة معادلة المواد  ،مركز اللغات قسم اللغة العربيةج الجامعة الهاشمية  ،العام

الجامعي 2014/2013م .
_ عضو مشارك في لجنة االمتحانات  ،مركز اللغات قسم اللغة العربيةج الجامعة الهاشمية  ،العام
الجامعي . 2014 / 2013

_ عضو مشارك في لجنة تنسيق المواد منسقة لغة عربية استدراكية ج  ،مركز اللغات قسم اللغة العربية ج

 ،الجامعة الهاشمية  ،العام الجامعي . 2014 / 2013
_ عضو مشارك في لجنة تنسيق المواد منسقة لغة عربية تطبيقيةج  ،مركز اللغات قسم اللغة العربية ج ،

الجامعة الهاشمية  ،العام الجامعي 2015/2014م.

_ مقررة اللجنة الثقافية  ،مركز اللغات قسم اللغة العربية ج  ،الجامعة الهاشمية  ،العام الجامعي
2015/2014م.

_ مقررة اللجنة الثقافية  ،مركز اللغات قسم اللغة العربية ج  ،الجامعة الهاشمية  ،العام الجامعي
2016/2015م.

_عضو مشارك في لجنة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  ،الجامعة الهاشمية  ،العام الجامعي

2017/2016م.
_ عضو مشارك في اللجنة الثقافية  ،مركز اللغات قسم اللغة العربية ج  ،العام الجامعي 2019/2018م.
_ عضو مشارك في لجنة تنسيق المواد منسقة لغة عربية 101ج  ،مركز اللغات قسم اللغة العربية ج ،
الجامعة الهاشمية  ،العام الجامعي 2019م.

_عضو مشارك في لجنة خدمة المجتمل  ،مركز اللغات قسم اللغة العربيةج  ،العام الجامعي 2019م.
_ عضو مشارك في لجنة تطوير المواد اإللكترونية  ،مركز اللغات قسم اللغة العربيةج  ،العام الجامعي

2019م.

الدورات :
دورة التعليم الجامعي  ،مركز ضمان الجودة األكاديمية ،الجامعة الهاشمية 2013/1/27 ،م إلى

2013/1/31م .

_ محاور الن جاح الستة  ،المدرب  :أ.د يوسف الصيداني  2015/10/13 ،م  ،الجامعة األمريكية في بيروت  ،مؤسسة إدراك .
_علم بثقة  ،المدرب  :باسم نظير سعد  ،أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين .

