
 الدكتور عبد الكريم احلياري

 : واًل أ

 عبد الكريم أحمد العبد السالم الحياري : االسم
 1491 \ 8\1 :مكان الوالدة وتاريخها

 اإلسالم :الديانة
 متزوج :الحالة االجتماعية

 أردني : الجنسية
 أستاذ مشارك :الرتبة العلمية

  :اللغات التي يجيدها
  : وسائل االتصال

 8180811 :اتف المنزله        
 10101 :هاتف العمل        
 0111987490 :الهاتف المحمول        
  (:الفاكس)الناسوخ        
  :البريد االلكتروني        
  :العنوان البريدي        

 

 :الدرجات العلمية وتاريخ الحصول عليها/المؤهالت: ثانياً 
  :الثانوية العامة -
 1474الجامعة األردنية / البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها    :لوريوسالبكا/ الليسانس -

 1410الجامعة األردنية / دبلوم في التربية + 
 .عبد القاهر الجرجاني في أسرار البالغة: رسالة الماجستير      :الماجستير وموضوع الرسالة -

 1411الجامعة األردنية /  

 
انجلترا  –جامعة كامبردج / البالغة في المثل السائر البن األثير : الة الدكتوراه رس :الدكتوراة وموضوع الرسالة -

1487 
  :األستاذ المساعد -
 أستاذ مشارك :األستاذ المشارك -
  :األستاذية -
  :أستاذ شرف -



 
 :الخبرات العملية: ثالثاً 

 
  1419 -1474معلم في المرحلة الثانوية                                    

 1418 – 1419عّمان  / مدرس في معهد المعلمين                        

 1414 -1418الجامعة األردنية / محاضر متفرغ                         

 1007 -1487الجامعة األردنية / أستاذ مساعد                         

 حتى اآلن  -1007الجامعة األردنية / أستاذ مشارك                         

 :البحث العلمي: رابعا 
 : الكتب المنشورة -

 النشرتاريخ  مكان النشر عنوان الكتاب
   
   
   
   

 

 :البحوث المنشورة -

 تاريخ النشر اسم المجلة عنوان البحث
استقالل النص األدبي عن مؤلفه في النقد 

 العربي القديم
 مجلة أبحاث اليرموك

،  19المجلد ( جامعة اليرموك )
 1العدد 

6991 

الجامعة ) مجلة دراسات  قضية الموهبة في كتاب البيان والتبيين للجاحظ
 ،(األردنية 

العلوم اإلنسانية و االجتماعية ، 
 1، العدد 17المجلد 

6999 

أسس المنهج التعليمي في بالغة ابن سنان 
 الخفاجي

مجلة مجمع اللغة العربية 
 األردني،

1000 



السنة السابعة والعشرون، العدد 
78 

و   إعجاز القرآن بين الرماني وابن سنان 
 ك بآرائهما في البالغة القرآنية صلة ذل

 

المجلة األردنية في اللغة 
،  1ة وآدابها ، المجلد العربي
 1العدد 

 

6001 

النكت في إعجاز " مبحث التشبيه في  
قبل ثره غي البالغيين للرماني وأ" القرآن 

 عبد القاهر

 

مجلة دراسات ، العلوم 
ة ، اإلنسانية و االجتماعي

 1، العدد  00المجلد 

 

6001 

 :مقاالت منشورة في مجالت ثقافية -

 تاريخ النشر اسم المجلة عنوان المقالة
   
   
   
   

 
 : االشراف على الرسائل: خامسا
 :الماجستير -

 التاريخ الجامعة عنوان الرسالة الباحث
أثر استخدام االستراتيجية الكشفية وطريقة  ب أمين أحمد غرايبةشها

العرض في تحصيل طلبة التاسع في النصوص 
 األدبية

 1449 

 1007  بناء الجملة الفعلية في سورتي األنبياء والحج فهد معجب العتيبي
أساليب اإلنشاء الطلبي في جمهرة أشعار  هدى ذياب البيطاوي

 الغيةدراسة تركيبية ب: العرب

 1001 

 
 

 



 :الدكتوراة -

 التاريخ الجامعة عنوان الرسالة الباحث
    
    
    
    
    

 
 :نشاطات علمية أخر: سادسا

 . 1417،  8السنة التاسعة والعشرون ،العدد ( دمشق ) أساليب العناية بالموهوبين ، مجلة المعلم العربي   - 

اب المرشد في كتابة األبحاث ، تأليف حلمي محمد  فودة و عبد أبو األسود الدؤلي ، بحث منشور في كت  - 

 . 1418الرحمن صالح عبداهلل ، دار الفكر ، بيروت ، 

مؤلف مشارك في كتب اللغة العربية األردنية السورية المشتركة للصفوف األربعة األولى وأدلة المعلمين لكل  -

 (. 1418 -1418) كتاب منها

أواخر ) لغة العربية للصفوف األربعة األولى في األردن و وضع دليل لكل منها مقرر لجنة تأليف كتب ال -

 ( .الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي 

 .حتى اآلن  1001عضو هيئة تحرير المجلة الثقافية الصادرة عن الجامعة األردنية  -

 

 


