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  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 اللغة العربية وآدابها التخصص العام 
 النقد الحديث واألدب العربي الحديث التخصص الدقيق  

 الفكر النقدي. النظرية األدبية المعاصرة، تحوالت األدب العربي الحديث،  مـجاالت االهتمام 
 
 

 الخبرة العملية:رابًعا:  
 إلـــى مــن الرتبة  املـــدة مكـــان العمــــل جمــال اخلربة

/ 22/2 تاذ مشاركسأ  اجلامعة األردنية أستاذ جامعي

2016 

 

/ 27/4 أستاذ مساعد مثانية أشهر اجلامعة األردنية أستاذ جامعي

2015 

21/2 /

2016 

 4/2015 2/2013 حماضر متفرغ سنتان وشهران  اجلامعة األردنية أستاذ جامعي

 1/2013 9/2008 أستاذ مشارك أربع سنوات جامعة جدارا أستاذ جامعي

مخس سنوات  ليةجامعة إربد األه أستاذ جامعي

 فونص

 8/2008 2/2003 أستاذ مساعد

  

 
 الخبرة اإلدارية:

 العام اجلامعي مكـــان العمــــل جمــال اخلربة

 2020/2021 اجلامعة األردنية رئيس قسم اللغة العربية وآدابها

 جمللة الدوليةاالتحرير رئيس هيئة 

ت اللغوية واألدبية العربية، للدراسا

 .ةكمة متخصصحمجملة 

 

 

سات والبحوث، األردن، مركز رفاد للدرا

  International journalوفق الرابط:

for Arabic linguistics and 

literature studies (refaad.com) 

 منذ التأسيس

 2018-2020 

 
 اللجان:

 
 اجلامعي املعا مكـــان العمــــل اللجنة

 2020/2021 اجلامعة األردنية وآدابها يف قسم اللغة العربية لياسات العامقرر جلنة الدر

 2019/2020 اجلامعة األردنية عربية وآدابهاضابط ارتباط اجلودة يف قسم اللغة ال

https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx
https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx
https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx
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 2018/2019 اجلامعة األردنية ضابط ارتباط اجلودة يف قسم اللغة العربية وآدابها

 2017/2018 اجلامعة األردنية يف قسم اللغة العربية وآدابها اط اجلودةضابط ارتب

 2018/2019 األردنيةاجلامعة  مقرر جلنة اخلطة الدراسية يف قسم اللغة العربية وآدابها

 2015/2016 اجلامعة األردنية جلنة اخلطة الدراسية يف قسم اللغة العربية وآدابها عضو

على أساس  العربية لغةال اسياتأسكتاب تأليف  جلنة

التعلم املدمج بني التعليم الصفي والتعلم احملوسب يف مركز 

 اللغات

 2018/2019 اجلامعة األردنية

ضاء هيئة التدريس يف اللغة عليل أمقرر جلنة تأليف د

 العربية

 2017/2018 اجلامعة األردنية

 
 
 
 

 المواد التي درست:خامًسا:  
 الدكتوراه: برنامج (أ

 املرحلة اجلامعة ادةامل التسلسل

 الدكتوراه اجلامعة األردنية األسلوبية 1

 الدكتوراه اجلامعة األردنية نظرية التأويل 2

 الدكتوراه اجلامعة األردنية حلديثاجتاهات الشعر العربي ا 3

 الدكتوراه اجلامعة األردنية قضايا النقد األدبي احلديث 4

 هتوراالدك اجلامعة األردنية األدب املقارن 5

 الماجستير:برنامج  ( ب
 رحلةملا اجلامعة املادة التسلسل

 ماجستري األردنية ديثمناهج النقد األدبي احل 1

 تريجسما األردنية حتليل اخلطاب 2

 ماجستري األردنية مناهج البحث يف اللغة واألدب 3

 جستريما األردنية لعربياالقدس يف األدب  4

 املاجستري را للتميزداج جامعة  نظرية األدبمقدمة يف 5

 املاجستري جدارا للتميز جامعة الفكر النقدي عند العرب 6

 املاجستري جدارا للتميز جامعة البالغة واألسلوبية 7
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 برنامج البكالوريوس: ( ج

 
 املرحلة اجلامعة املادة التسلسل

 البكالوريوس اجلامعة األردنية النقد األدبي احلديث 1

 البكالوريوس اجلامعة األردنية الشعر العربي احلديث 2

 البكالوريوس اجلامعة األردنية النثر العربي احلديث 3

 البكالوريوس يةاجلامعة األردن اللسانيات 4

 البكالوريوس اجلامعة األردنية املقارندب األ 5

فن الرواية والقصة القصرية  6

 واملسرحية

 البكالوريوس اجلامعة األردنية

 البكالوريوس امعة األردنيةجلا ب عربي حديثأدي 7

 البكالوريوس اجلامعة األردنية تذوق النص األدبي 8

 البكالوريوس اجلامعة األردنية البالغة العربية 9

 البكالوريوس اجلامعة األردنية بة والتعبريالكتا نف 9

 البكالوريوس جامعة جدارا للتميز األسلوبية 10

 البكالوريوس زجامعة جدارا للتمي األدب املقارن 7

 البكالوريوس جامعة جدارا للتميز (1الشعر العربي احلديث ) 8

 البكالوريوس جامعة جدارا للتميز (2الشعر العربي احلديث) 9

 البكالوريوس جامعة جدارا للتميز النقد العربي القديم 10

 البكالوريوس جامعة جدارا للتميز البالغة العربية 11

 البكالوريوس جامعة جدارا للتميز لشعريالعروض واإليقاع ا 12

 البكالوريوس جامعة جدارا للتميز التذوق األدبي 13

 الوريوسالبك للتميزجدارا جامعة  فن الكتابة والتعبري 14

 البكالوريوس جامعة جدارا للتميز (1اللغة العربية ) 15

 البكالوريوس جامعة جدارا للتميز أساليب البحث العلمي 16

 البكالوريوس جامعة إربد األهلية احلديثقد الن 17

 البكالوريوس جامعة إربد األهلية (1الشعر العربي احلديث ) 18

 البكالوريوس إربد األهليةة معجا (2احلديث) الشعر العربي 19

 البكالوريوس جامعة إربد األهلية النقد العربي القديم 20

 البكالوريوس جامعة إربد األهلية النقد العربي قضايا  21
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 البكالوريوس جامعة إربد األهلية الشعر اجلاهلي 22

 وسالبكالوري جامعة إربد األهلية اإليقاع والعروض الشعري 23

 البكالوريوس جامعة إربد األهلية ب اجلاهلياألدقضايا  24

 البكالوريوس جامعة إربد األهلية تاريخ الفكر العربي 25

 البكالوريوس يةبد األهلجامعة إر 1اللغة العربية  26

 
 :العلمية اإلشراف على الرسائلسادًسا:  
 الدكتوراه:  -

ن قصص زكريا تامر، السمات األسلوبية الضطراب المجاورة وشعرية القص في نماذج م -1
الطالبة  إ  اآلداب،  ق  ،HYE WON BAEKعداد  كلية  العربية،  اللغة  األردنيةسم    ، الجامعة 

2019. 
نما  مابعد -2 في  العربي الكولونيالية  الرواية  من  بالكتابة ذج  والرد  الهيمنة  تحليل خطاب  ،  ة: 

الطالبة  إ  عليانعداد  أحمد  رأفت  ال ،  أسماء  اآلداب،  كلية  العربية،  اللغة  جامعة  قسم 
 . 2020األردنية، 

ربيع   الطالب دا دإع، الّداللّيةالمعنى والّسياق: دراسة لسانّية في مضمون البداوة وتحّوالتها   -3
 . 2020 ،الجامعة األردنيةغة العربية، كلية اآلداب،  الل سم ق محمود ربيع،

قسم   ،نور موسى محمود قنديلالطالبة  دادإع، " رواية الرحلة " في السرد العربي الحديث -4
 .2016 اللغة العربية، كلية اآلداب، الجامعة األردنية، 

الكريم -5 القرآن  في  اللغوية  إع  القرينة  نموذًجا،  البقرة  حنجمالطالبة    دا دسورة  عبد ه  امد 
وآدابها، ،  الهادي العربية  اللغة  قسم  اآلداب،  كلية  العربية،  اللغة  اآلداب،    قسم  كلية 

 . 2018 ،الجامعة األردنية
خولة  الطالبة    دا دإع،  قف أدونيس من الّتاريخ والّذات والوجودر قراءة في مو لمعرفة والّشعا  -6

 . 2018 ،ردنية عة األالجامسم اللغة العربية، كلية اآلداب، ق ،أحمد محمد الجعفري 
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 الماجستير:  -

بين هايدغر وأدونيس -1 الكينونة  الجمع" نموذًجا  الشعر وفلسفة  "، إعداد  "مفرد بصيغة 
 . 2019م اللغة العربية، كلية اآلداب، الجامعة األردنية، سقالطالبة خيرية قرتاي، 

بعد  -2 ما  خطاب  منظور  من  درويش  محمود  شعر  في  الذات  وتمثيل  المقاومة 
وشاح،  يةالكولونيال  علي  محمد  الجامعة  ،  فاطمة  اآلداب،  كلية  العربية،  اللغة  قسم 
 . 2018األردنية، 

والتطبيق   -3 النظرية  في  دراسة   ، والتأويل  "  السيميوزيس  فعلت  عّما  تعتذر  ال   "  ،
إعداد الطالبة  ،  الرب  بوأ سيل جهاد توفيق  أ   د الطالبةإعدا   ، لمحمود درويش أنموذجاً 

 . 2018اآلداب، الجامعة األردنية،  لعربية، كليةشروق العدوان، قسم اللغة ا 

الطالب -4 إعداد  المعاصر،  األردني  الشعر  في  التأملية  قالنزعة  العدوان،  شروق  سم  ة 
 .2015 ، الجامعة األردنيةداب،  بية، كلية اآلاللغة العر 

الحنيطي،    المكان -5 الطالب عاصم  إعداد  أمجد ناصر،  العربية،  في شعر  اللغة  قسم 
 . 2015م اللغة العربية وآدابها، سقكلية اآلداب، 

الشابي، -6 في شعر  اإلنسانية  الطالب  النزعة  ملكاوي،    إعداد  العر أحمد  اللغة    بية قسم 
 .م2010/2011واللغات، جامعة جدارا، وآدابها، كلية اآلداب 

اليومية في شعر سعدي  -7 التفاصيل  الطالبة  قصيدة  إعداد  الزعبي،    يوسف،  محاسن 
 . م2010/2011، لية اآلداب واللغات، جامعة جدارا ها، كقسم اللغة العربية وآداب

العرب -8 القي وامتداداتها نظر تطور فكرة اإلعجاز القرآني في النقد    ن ر ًيا وتطبيقًيا حتى 
الطالبة إعداد  الهجري،  عبيدات،    السادس  كنهاية  وآدابها،  العربية  اللغة  لية  قسم 
 . م2011/2012، اآلداب واللغات، جامعة جدارا 

 

 
 مناقشات الرسائل:سابًعا:  
 جامعــةو  األردنيــةالجامعــة ل الجامعيــة فــي مرحلتــي الــدكتوراه والماجســتير فــي رسائال عدًدا من   ناقش 

 .جامعة جدارا و ليرموك  ا 
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 :المحكمة  األبحاث العلميةو مي  علاإلنتاج ال  ثامًنا:
 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  ( )الباحثين اسم الباحث  
 سامي عبابنة   

 دان يوسف حمد. و 
لة جمعية  ر في مجقبول للنشلحضور والتقليد في سينية شوقي، مجدل ا

كلية اآلداب، بإشراف تي تصدر الاتحاد الجامعات العربية، -كليات اآلداب
 . 2021ردن، ، األ جامعة اليرموك 

 سامي عبابنة  
 يوسف حمدان د. و 

 التغريب ونزع األلفة في مجموعة "الصور الجميلة" لنبيل عبد الكريم
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS) 
ISSN (E): 2305-9249 ISSN (P): 2305-9494 

Publisher: Centre of Excellence for Scientific & 
Research Journalism, COES&RJ LLC 

Online Publication Date: 1 
st October 2020 

Online Issue: Volume 9, Number 4, October 2020 
https://doi.org/10.25255/jss.2020.9.4.1590.1608 

 حقيقة وأثره في تطور التفكير البالغي عند العرب م المفهو  سامي عبابنة  
 عقده الذي السنوي  لمؤتمراأعمال منشور في 

محكم   في كتاب ونشر، وقد حكم 2019 لعام األردني العربية اللغة مجمع
2020 . 
 

 سامي عبابنة   
ود. يوسف  ،. محمد خضرأ.دو 
 مجدي صوالحة، مدان، ود.ح

، وم.  وأ.د. محمد الّسعودي
 مأمون حّطاب 

لنهوض  ، اللجنة الوطنية األردنية لحوسبة اللغة العربيةدليل أبحاث  :كتاب
 . 2019ربية ومجمع اللغة العربية األردني، األردن، باللغة الع

 األردنية الجامعة  –عمادة البحث العلمي  حكم من
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المجلة العربية  منشور في قراءات قصيدة "أيام الصقر" ومشكالت التفسير"،  سامي عبابنة  
،  143, ع36مج، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، للعلوم اإلنسانية

2018 . 

مجلة العلوم ، المعرفة النقدية وأثرها في تشكل فكرة "الكتاب" عند أدونيس" ة عبابن سامي  
 م.2016،  27ع   جامعة البحرين، -كلية اآلداب  ،اإلنسانية

السرد الروائي والرؤية التاريخية في رواية "قناديل ملك الجليل"،   سامي عبابنة  
بحث ، عمادة المجلة دراسات للعلوم االجتماعية واإلنسانية

 .2015، 2، ملحق2، ع 42، الجامعة األردنية، مج العلمي
عبد الفتاح كيليطو  –التفكيكية وقراءة األدب العربي القديم  سامي عبابنة   

، عمادة  دراسات للعلوم االجتماعية واإلنسانيةمجلة نموذًجا، 
 .2015، 1، ملحق2، ع42ردنية، مجالبحث العلمي، الجامعة األ

مجلة العلوم  ألنساق السردية والثقافية في رواية "دفاتر الطوفان"، تحوالت ا سامي عبابنة   
 م.2015،  25جامعة البحرين، ع   -، كلية اآلداب اإلنسانية

 سامي عبابنة  
أ.د, محمد خضر، وأ.د. غيث و 

ول،  عبندة، وأ.د. أحمد الزغ
مأمون  ناتي، وم. وليد العوأ.د. 

 حطاب 

رصد واقع اللغة العربية في ميدان التواصل على شبكة اإلنترنت  كتاب: 
، والمأمولالواقع  - دراسة علمية ميدانية تحليلية المحمول والهاتف 

باالشتراك، ضمن مشروع النهوض باللغة العربية، وبإشراف مجمع اللغة 
 . 2015العربية األردني، منشورات مجمع اللغة العربية األردني، 

 سامي عبابنة  
أ.د, محمد خضر، وأ.د. غيث و 

ول،  عبندة، وأ.د. أحمد الزغ
مأمون  ناتي، وم. وليد العوأ.د. 

 حطاب 

Effect of Topic on the Arabic Language Used on Social 
Networks and Mobile Phone Communications 

IEEE Jordan Conference on Applied Electrical 
Engineering and Computing Technologies (AEECT) 

2015 

 سامي عبابنة  
أ.د, محمد خضر، وأ.د. غيث و 

ول،  عبندة، وأ.د. أحمد الزغ
مأمون  ناتي، وم. وليد العوأ.د. 

 حطاب 

The Arabic Language Status in the Jordanian Social 
Networking and Mobile Phone Communications 

ICIT 2015 The 7th International Conference on 
Information Technology doi:10.15849/icit.2015.0083 © 

ICIT 2015 (http://icit.zuj.edu.jo/ICIT15) 
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"الوعي النقدي وإشكالية المرجعية اللغوية في شعر الحداثة مجموعة   سامي عبابنة  
عات العربية لآلداب، تصدر "األوائل" ألدونيس أنموذًجا"، مجلة اتحاد الجام

،  1، ع 7األردن، مج –، ومقرها جامعة اليرموك عن جمعية كليات اآلداب
 م. 2010-هـ 1431

"الرؤية الفكرية والتشكيل السردي في رواية ثرثرة فوق النيل لنجيب   سامي عبابنة  
محفوظ"، المجلة األردنية للغة العربية، تصدر عن اللجنة العليا للبحث  

، 3، ع 4جلمملكة األردنية الهاشمية، ومقرها جامعة مؤتة، مالعلمي في ا
 م. 2008هـ/تموز 1429جمادي اآلخرة 

ة جمالية جديدة للمتخيل الشعري"، المجلة "شعرية األنظمة النصية رؤي سامي عبابنة  
، 101العربية للعلوم اإلنسانية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، ع 

 . 2008، شتاء 26س

 
 :في مجالت ثقافيةالمنشورة  ًيا و مة علموالمشاريع المحكمة والمقي  ألبحاث العلمية  اتاسًعا:  

، اللجنة الوطنيــة األردنيــة للنهــوض باللغــة العربيــة حوسبة اللغة العربية  أبحاثدليل  كتاب   -1
 .2019ومجمع اللغة العربية األردني، األردن،  

والهـــاتف رصـــد واقـــع اللغـــة العربيـــة فـــي ميـــدان التواصـــل علـــى شـــبكة اإلنترنـــت  كتـــاب -2
، باالشــتراك، ضــمن مشــروع الواقــع والمــأمول - دراســة علميــة ميدانيــة تحليليــة المحمــول

اللغــة راف مجمــع اللغــة العربيــة األردنــي، منشــورات مجمــع نهــوض باللغــة العربيــة، وبإشــ ال 
 .2015العربية األردني،  

د خضوعه للتقييم العلمــي حســب األصــول "األمة والوطن في شعر إبراهيم طوقان"، قدم بع -3
األردن،  –م أمـــتهم التـــي أقامهـــا المنتـــد  الثقـــافي فـــي إربـــد دوة أعـــالم خلـــدتهالعلميـــة فـــي نـــ 
ــاريخ واألدبونشـــر فـــي:  ــر والتـ ــي الفكـ ــات فـ ــة، دار الفكـــر، دراسـ ، تحريـــر: يوســـف غوانمـ

 .200-169م، ص2008عمان، 
، شــتاء 8و7، جامعــة جــر ، ع قافيــةجــرا الثمفهــوم القــراءة فــي النقــد األدبــي الحــديث،  -4

2007-2008. 
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، جــدارا الثقافيــة، المضــمون الرومانســي ومرجعياتــه في شعر الشابيلرؤ  المتغايرة جدل ا  -5
 م.2011، تموز 2، عاألردن-مجلة فصلية تصدرها جامعة جدارا 

 
 الكتب المنشورة:عاشًرا:  

الكتــب الحــديث، إربــد،  ، عــالماتجاهــات النقــاد العــرب فــي قــراءة الــنص الشــعري الحــديث -1
 توراه.في األصل رسالة دك. وهو 2010،  2طم، 2004، 1ط

فــي ضــوء علــم األســلوب  رؤيــة معاصــرة فــي التــراث النقــدي والبالغــيالتفكيــر األســلوبي  -2
 . 2007، 1عمـــان، ط -إربــد، وجـــدارا للكتــاب العــالمي  –الحــديث، عــالم الكتـــب الحــديث 

 .وهو في األصل رسالة ماجستيرم. 2010، 2ط
، اللجنة الوطنيــة األردنيــة للنهــوض باللغــة العربيــة حوسبة اللغة العربية  أبحاثدليل  كتاب   -3

 .باالشتراك .2019ومجمع اللغة العربية األردني، األردن،  
والهـــاتف رصـــد واقـــع اللغـــة العربيـــة فـــي ميـــدان التواصـــل علـــى شـــبكة اإلنترنـــت  كتـــاب -4

، باالشــتراك، ضــمن مشــروع الواقــع والمــأمول - دراســة علميــة ميدانيــة تحليليــة المحمــول
اللغــة راف مجمــع اللغــة العربيــة األردنــي، منشــورات مجمــع نهــوض باللغــة العربيــة، وبإشــ ال 

 راك.باالشت  .2015العربية األردني،  

معــة جــدارا، مكتبــة امعي إجبــاري فــي جامقــرر جــ هارات في اللغة العربيــة )االســتدراكي(، م -5
 .م، باالشتراك2010الطلبة، إربد،  

 
 :الندوات والمحاضراتو   المؤتمراتحادي عشر:  

 

 . 2019 لعام األردني العربية اللغة مجمع عقده الذي السنوي  لمؤتمراأعمال   المشاركة في .1
الحساسية الجديدة في شعر  بورقة بعنوان: "المشاركة في الندوة التكريمية "زياد العناني"    .2

عاصمة الثقافة اإلسالمية  من احتفالية عمان  في ملتقى األردن للشعر، ض"،  زياد العناني
 . 12/10/2017-10في المدة ، 2017

لحداثـــة" لطـــ  عبـــد فـــي كتـــاب "رو  ا المرجعيـــات المســـتعارة بورقـــة بعنـــوان: المشـــاركة .3
ــرحمن ــد، الـ ــدوة التـــي عقـ ــدود تفـــي النـ ــة مؤمنـــون بـــال حـ ــان، –ها مؤسسـ ــوان: عمـ  تحـــت عنـ

 .30/4/2017-29، في الفترة  "الشرق والغرب أهلة وصلبان"
في قسم اللغة العربية   استضيف يذال أديًبا"، إشراف على ندوة "إبراهيم نصر هللا  و تنظيم  .4

في األردن  العربي الحديث والمعاصر األدبة نشاطات ماد ضمنفي الجامعة األردنية،  
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، حيث شارك في الندوة مجموعة من 28/11/2016يوم االثنين  ،التي درستها وفلسطين
 في. اق بحثية تحت إشرا الطالبات بأور 

 19/3/2015يــوم الخمــيس المشاركة في الندوة التي عقدها قسم اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي  .5
 .علميةبورقة   احتفااًل بيوم الشعر العالمي

المشاركة في النــدوة التــي نظمهــا الطلبــة فــي قســم اللغــة العربيــة فــي الجامعــة األردنيــة حــول  .6
 .2014"،  لشعر العربي الحديثبارة الصوفية في اخصوصية العالصوفية بورقة بعنوان "

اإلشــراف علــى نــدوة حــول الروائيــة األردنيــة ســميحة خــريس التــي استضــيفت فــي قســم اللغــة  .7
ــة، العربيـــة  ــر العربـــي الحـــديث والمعاصـــر ضـــمنفـــي الجامعـــة األردنيـ ، نشـــاطات مـــادة النثـ
ة مــن الطالبــات ، حيــث شــارك فــي النــدوة مجموعــ 2013/ 23/4يــوم الثالثــاء  في  المنعقدة  

 طالب بأوراق بحثية تحت إشرافي.وال 

، التـــي 2013 /25/4مســـاء يـــوم األربعـــاءفـــرع إربـــد  –إدارة نـــدوة رابطـــة الكتـــاب األردنيـــين  .8
تضــيف فيهــا الباحــث الــدكتور إحســان صــادق اللــواتي مــن جامعــة الســلطان قــابوس فــي اس

 عمان ليتحدث عن المكان في القصة العمانية الحديثة.

التــي عقــدها قســم اللغــة العربيــة فــي جامعــة جــدارا حــول تــاريخ في الندوة الخاصــة المشاركة   .9
نحــو مــنهج شــكالني فــي تــاريخ األدب أم تــاريخ األدبيــة األدب العربــي بورقــة بعنــوان: "

 "التأريخ للشعر
 

المشــاركة فــي المــؤتمر الــدولي العلمــي األول المحكــم الــذي نظمتــه كليــة الدراســات  .10
"أثـــر ، ببحـــث بعنـــوان: 2009/نيســـان 9-7تـــرة امعـــة جـــدارا فـــي الفاألدبيـــة واللغويـــة فـــي ج

 ".الوعي النقدي في تجاوز األنواع األدبية

ــم .11 الترجمـــة حـــول "أدب ســـميحة خـــريس مـــن  المشـــاركة فـــي النـــدوة التـــي عقـــدها قسـ
ــي روايــة المحليــة إلــى العالميــة"، ببحــث بعنــوان: " ــة ف تحــوالت األنســاق الســردية والثقافي

 .2008ي شهر أيار  "، فدفاتر الطوفان
ــي  .12 ــد فـ ــي إربـ ــافي فـ ــد  الثقـ ــدها المنتـ ــدوة التـــي عقـ ــاركة فـــي النـ ، 4/12/2007المشـ

"األمـــة والـــوشن فـــي شـــعر  بـــرا يم : "، ببحـــث بعنـــوانأعـــالم خلـــدتهم أمـــتهمتحـــت عنـــوان "
 .شوقان"

المشــاركة فــي المــؤتمر الخــامس لكليــة اآلداب الــذي عقــد فــي جامعــة إربــد األهليــة  .13
 .الخطاب والواقع في شعر الحداثة""جدل بحث بعنوان: ب 2006أيار   3-2في 

في جامعــة إربــد األهليــة  المشاركة في المؤتمر الرابع للغة واألدب والنقد الذي عقد .14
 ."الذرائعية األدبية المفهوم واإلجراء"ببحث بعنوان:  2005تموز  21-20 في
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معــــة إربــــد المشـــاركة فــــي المــــؤتمر الثالـــث للغــــة واألدب والنقــــد الــــذي عقـــد فــــي جا .15
 ."شعرية األنظمة األدبية"ببحث بعنوان:   2004آب  5-4في األهلية  

ــد األهليــــة  .16 ــاريخإلقــــاء محاضــــرة فــــي جامعــــة إربــ ــعر "بعنــــوان:  7/4/2004 بتــ الشــ
 ".العربي والحداثة

 الدورات والورا التدريبية:ثاني عشر: 
 

االتجاهــات  الورشــات التدريبيــة لتطــوير أعضــاء هييــة التــدريس: تصــميم الخطــ  الدراســية، -1
ة فــي التــدريس، تقــويم تعلــم الطلبــة وإعــداد االختبــارات، أخالايــات العمــل الجــامعي، الحديثــ 

أيلــول 4 –آب 25نيــة، التــي عقــدت فــي الفتــرة بــين قــوانين وأنظمــة وتعليمــات الجامعــة األرد
 ساعة. 27، بواقع 2013

ــي عقـــدت فـــي -2 ــدريس والتقـــويم الجـــامعي التـ ــي أســـاليب التـ ــة التدريبيـــة فـ جامعـــة إربـــد  الورشـ
 .27/2/2003-23/2/2003ية في الفترة:  األهل 

المشــاركة فــي أعمــال الورشــة العلميــة حــول منهجيــة البحــث العلمــي ومعوقاتــه التــي عقــدت  -3
 .19/2/2004-16/2/2004في جامعة إربد األهلية في الفترة:  

تمــع فــي دورة برنامج مستويات اللغة اإلنجليزية المنعقد في مركز االستشــارات وخدمــة المج -4
 .24/7/1997-15/6/1997ساعة تدريبية، خالل الفترة:    45موك بواقع جامعة الير 

 :المجالس واللجان األكاديميةثالث عشر:  
 . 2019/2020لثقافية في كلية اآلداب، الجامعة األردنية، عضو اللجنة ا -1

 . 2018/2019، األردنيةالجامعة ، العربية مقرر لجنة الخطة في قسم اللغة  -2

 . 2017/2018ية، ة، الجامعة األردنعضو لجنة الخطة في قسم اللغة العربي  -3

 . 2015/2016 عامل عضو اللجنة الثقافية في قسم اللغة العربية في الجامعة األردنية  -4

 . 2015/2016مفي قسم اللغة العربية في الجامعة األردنية لعا العلميةعضو اللجنة  -5

ل  -6 العالماتجنة  عضو  ال   تدقيق  قسم  األردنية  في  الجامعة  في  العربية  لغة 
 .2015/2016لعام

،  2013/2014للعامين   في الجامعة األردنية أمين سّر مجلس قسم اللغة العربية وآدابها -7
2014/2015 . 

،  2009، 2008مجلس الجامعة ممثاًل لكلية اآلداب في جامعة جدارا لألعوام: عضو  -8
 م. 2011، 2010

اآلداب للمؤتمر الــدولي العلمــي الثــاني المحكــم الــذي نظمتــه كليــة   التحضيريةللجنة  عضو ا  -9
 .25/11/2010-23واللغات في جامعة جدارا في الفترة  
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ول المحكــم الــذي نظمتــه كليــة عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي العلمــي األ -10
 .2009/نيسان  9-7الفترة  الدراسات األدبية واللغوية في جامعة جدارا في 

لكليــة اآلداب فــي جامعــة إربــد األهليــة  الخــامس مقــرر اللجنــة التحضــيرية للمــؤتمر  -11
 .2006/ أيار/3-2الذي عقد في الفترة من 

ــة اآلداب فـــي  -12 ــع لكليـ ــؤتمر الرابـ ــيرية للمـ ــة التحضـ ــة مقـــرر اللجنـ ــد األهليـ ــة إربـ جامعـ
 .2005تموز  21-20الذي عقد في الفترة من 

الثالــث لــألدب واللغــة والنقـــد الــذي عقدتــه كليـــة  التحضــيرية للمـــؤتمرلجنــة مقــرر ال  -13
 .2003/آب/5-4اآلداب والعلوم في جامعة إربد األهلية في الفترة  

قســم شــارك فــي عــدد كبيــر مــن اللجــان والمجــالس علــى مســتو  الجامعــة والكليــة وال  -14
 يسه فيها.خالل فترة تدر   إربد األهليةجامعة جدارا و  وجامعة  الجامعة األردنيةفي 

 

 الملتقيات الثقافية:الجمعيات و عضوية شر: رابع ع
 .2020للغة العربية،  عضو المجلس العالمي للغة   .1
 اآلن.- 2018،  األردنيينعضو جمعية النقاد   .2

 آلن.ا -2016عضو الملتقى للثقافي في مدينة إربد،   .3
 :والمهارات  اللغاتخامس عشر:  

 اللغة األماللغة العربية                 .1
 اللغة اإلنجليزية              جيد .2
 كافة.  إتقان مهارات الحاسوب .3

 
 المعروفون:عشر:   خامس
 جامعة اليرموك. –  كلية اآلداب –أ. د. علي الشرع   قسم اللغة العربية وآدابها   -1

 جامعة اليرموك.  –كلية اآلداب  –لعربية وآدابها  أ. د. موسى ربابعة قسم اللغة ا  -2

   جامعة اليرموك. –كلية اآلداب    –. د. زياد الزعبي قسم اللغة العربية وآدابها أ  -3

 الجامعة األردنية. –كلية اآلداب  –د. يوسف حمدان قسم اللغة العربية وآدابها  -4

 


