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المؤهـــالت العلمٌة
الجامعة
الدرجة والتخصص
درجة البكالورٌوس فً اللغة العربٌة و
جامعة مؤتة – الكرك
آدابها.
درجة الماجستٌر فً النقد األدبً
الجامعة االردنٌة -عمان
الحدٌث.
الجامعة األردنٌة – عمان
درجة الدكتوراة فً النقد األدبً

تارٌخ التخرج
3002
3002
3000

الحدٌث
أستاذ مساعد – فً النقد االدبً الحدٌث
الجامعة األردنٌة – عمان
و تعلٌم اللغة العربٌة لغٌر الناطقٌن بها.
أستاذ مشارك -النقد األدبً الحدٌث و
الجامعة األردنٌة – عمان
تعلٌم اللغة العربٌة لغٌر الناطقٌن بها
ALP

العنوان
محاضر غٌر متفرّ غ
محاضر متفــرّغ
بالماجستٌر
محاضر متفرّ غ بالدكتوراة
محاضر متفرّ غ
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
مدرس لغة عربٌة لغٌر
الناطقٌن بها(زائر)
مدرس لغة عربٌة لغٌر
الناطقٌن بها

3003
3002

2008-one
Ohio state university
semester
الخبـــرات األكادٌمٌة
مكان العمل
الجامعة األردنٌة – عمان -مركز
اللغات – شعبة اللغة العربٌة للناطقٌن
بغٌرها.
الجامعة األردنٌة – عمان -مركز
اللغات – شعبة اللغة العربٌة للناطقٌن
بغٌرها.
الجامعة األردنٌة – عمان -مركز
اللغات – شعبة اللغة العربٌة للناطقٌن
بغٌرها.
جامعة األمٌرة سمٌة للعلوم و
التكنولوجٌا
الجامعة األردنٌة – عمان -مركز
اللغات – شعبة اللغة العربٌة للناطقٌن
بغٌرها.
الجامعة األردنٌة – عمان /كلٌة
اآلداب -قسم اللغة العربٌة و آدابها.
جامعة كابردٌنو بالقارٌا الحكومٌة –
روسٌا االتحادٌة
كلٌة مٌدلبري مٌلز -الوالٌات المتحدة
االمرٌكٌة
Middlebury at mills college
USA.CA.

من – إلى
3009-3002
3000-3009
3003-3000
3002
3003
3002

3002
ستة أصٌاف.
-3003-3000
-3002-3002
3002-3008

معلّم لغة عربٌة للمراحل
المدرسٌة الثالث.
مدرس لغة عربٌة للناطقٌن
الجامعة األردنٌة CIEE -
بغٌرها
مدرس لغة عربٌة للناطقٌن
–  - ACCORعمان /األردن
بغٌرها

مدٌرٌة التربٌة و التعلٌم -محافظة مأدبا 3002-3002
فترات مختلفة.
فترات مختلفة.
فترات مختلفة.

مدرب لمعلمً اللغة العربٌة
ّ
للناطقٌن بغٌرها

مركز اللغات /الجامعة األردنٌة.
الخبرات اإلدارٌة

نائب عمٌد كلٌة اآلداب
لشؤون الكلٌة وتطوٌرها
مساعد عمٌد
مساعد مدٌر مركز اللغات
مساعد مدٌر مركز اللغات
مدٌر مكتب ا ّتحاد الطلبة

الجامعة األردنٌة /كلٌة اآلداب
المعهد الدولً لتعلٌم العربٌة لغٌر
الناطقٌن بها
مركز اللغات لضبط الجودة
مركز اللغات لشؤون الطلبة األجانب
الجامعة األردنٌة – عمان -عمادة
شؤون الطلبة.

3002
3003-3000
3002-3003
3002-3002
3008

أه ّم الرسائل العلمٌة التً أشرفت علٌها فً الماجستٌر:
تعلٌم اللغة العربٌة ألغراض إعداد الباحث :خالد الرشدان الجامعة األردنٌة
(نوقشت)3008
خاصة :لغة التسوّ ق انموذجا
الجامعة األردنٌة
تعلٌم الدبلوماسٌٌن األوكران إعداد الباحثةٌ :ولٌا
(نوقشت)3002
مهارة الكتابة باللغة العربٌة نٌكولٌتسوفٌتش
إعداد الباحثة  :بنان زهران الجامعة األردنٌة
المهارات االستقبالٌة و
اإلنتاجٌة فً سلسلتً
(الكتاب) لمحمود البطل و
آخرون و سلسلة
(كلمة ونغم ) غازي أبو
حاكمة و ناصر اسلٌم.
الجامعة األردنٌة
تعلٌم اللّغة ال َعربٌة للناطقٌن الباحث :حبٌب هللا تشٌناز
بغٌرها الغرض اإلنسانً
أنموذجا
دراسة فً ضوء أزمة

سوري فً تركٌا
اللّجوء ال ّ
َتعلٌم اللّغة العربٌة كلغ ٍة
ثانٌة لل ّطلبة ال َمكفوفٌن:
َمهارة القراءة أنموذجا.
دراسة تطبٌق ٌّة تحلٌل ٌّة.

الباحث :محمد عبدالكرٌم
حسن

الجامعة األردنٌة.

التناص فً شعر آمال
الزهاوي

ماهر هاشم اسماعٌل

جامعة مؤتة

أه ّم الرسائل العلمٌة التً شاركت فً مناقشتها علٌها فً الدكتوراة:
الجامعة األردنٌة /كلٌة
أثر استراتٌجٌات ما وراء سٌتً روسٌالواتً بنت رملن
العلون التربوٌة
المعرفة فً تحسٌن مستوى
االستٌعاب القرائً فً اللغة
العربٌة و مهارات التفكٌر
الناقد لدى طلبة جامعة
العلون اإلسالمٌة المالٌزٌة
شاركت فً مناقشة عدد ال باس به من رسائل الماجستٌر.
أدرسها
المساقات التً ّ
مرحلة الدكتوراة:
األسلوبٌة و الحجاج  +السّرد فً األدب الحدٌث...
مرحلة الماستر:
أسس تعلٌم اللغة الثانٌة +تصمٌم البحث العلمً  +العربٌة فً سٌاقها الثقافً  +تكنولوجٌا
التعلٌم
مرحلة البكالورٌوس:
النقد األدبً الحدٌث +منهج قراءة النص العربً  +مناهج الدراسة األدبٌة و اللغوٌة +فن
الرواٌة و القصة القصٌرة و المسرح...

دورات تدرٌبٌــة
العنوان
تصمٌم مناهج (حضور)
تدرٌب معلمً اللغة العربٌة (حضور)
رخصة مهارات كمبٌوتر ICDL

المكان
وزارة التربٌة والتعلٌم  -مادبا
وزارة التربٌة والتعلٌم  -مادبا
وزارة التربٌة والتعلٌم  -مادبا

تطوٌر أعضاء الكلٌة

تطور القوى البشرٌة – الجامعة
االردنٌة

تطوٌرأداء معلمً اللغة العربٌة لغٌر
الناطقٌن بها

كلٌة مٌدلبري – الوالٌات المتحدة

تدرٌب معلمً اللغة العربٌة للناطقٌن
بها

مركز اللغات – الجامعة االردنٌة

اللغـــات
العربٌة
االنجلٌزٌة

تحدثا
ممتاز
ممتاز

B2

فلسفة التعلٌم (موجزة)
فلسفة تقوم على التخلّص من أسالٌب التلقٌن و التقرٌرٌة و الترداد فً التدرٌس من خالل:ُ
َعرفة.
ا ّتباع فلسفة َتقوم على أسس التفكٌر ال ّناقد و استراتٌجٌات مَا وراء الم ِإعمال مبدأ الحوار و المحاججة فً الطرح و التأتً .غَرس مبدأ ال ّتقبل و ثقافة استٌعاب اآلخر.-ردم الهوّ ة ما بٌن النظري و التطبٌقً وتفعٌل الوعً بما ٌخدم المجتمع و تنمٌته.

من – الى

أسبوعان/
الجامعة
األردنٌة
ورش صٌفٌة
خالل مدة
الخدمة هناك.
فترات مختلفة.

المستوى
قراءة
ممتاز
جٌد جدا

كتابة
ممتاز
جٌد جدا

 -فلسفة عِمادها المُحافظة على األصٌل و الهوٌّة العربٌّة اإلسالمٌّة و مُواكبة المستجد الكونً و الرقمً.

البحـوث المنشـورة
المورفٌم العربً(ما) و المورفٌم االنجلٌزي ( )whatفً االستعمال اللغوي :دراسة تقابلٌة
تطبٌقٌة  .مجلة جامعة النجاح  /نابلس(مشترك)
http://scholar.najah.edu/sites/default/files/l_15.pdf
رسالة ابن حزم فً فضائل األندلس وذكر رجالها :دراسة تأصٌلٌة نصٌة .مجلة تكرٌت للعلوم
اإلنسانٌة -العراق( .مشترك)
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=79540
رواٌة نارة والخطاب المفكك .مجلة اتحاد الجامعات العربٌة لآلداب -الٌرموك( .مشترك)
http://saufa.yu.edu.uo/Article Record.asp?ArtID-62
ثنائٌة االتساق واالنسجام فً قصٌدة " قمٌصنا البالً" للشاعر سمٌح القاسم – مجلة دراسات /
الجامعة األردنٌة(.مشترك)
File://C:/Users/qbilat/DownLoad/3233-6363-1SM.pdf
السرد فً دٌوان " أثر الفراشة" للشاعر محمود دروٌش :دراسة فً ضوء النقد الروائً  .مجلة
اتحاد الجامعات العربٌة لؤلداب  /الٌرموك.
http://saufa.yu.edu.uo/DownLoad/Voll0NolA_2013.pdf
الحوار المتزامن فً رواٌة " قامات الزبد" للكاتب األردنً ( إلٌاس فركوح) .المجلة األردنٌة.
اللغة العربٌة .جامعة مؤتة(.مشترك) المجلد 9عدد 2العام .3003
الثنائٌات فً شعر محمود دروٌش .مجلة دراسات  /الجامعة األردنٌة(.مشترك)
http://journals.ju.edu/jo.DirasatHum/article/viewFile/5918/3576
العتبات النصٌة والفاتحة السردٌة :رواٌة أوراق معبد الكتبا لهاشم غراٌبة .مقبول للنشر فً
تارٌخ .3002/0/08
http://journals.ju.edu/jo.DirasatHum/article/viewFile/5918/3576
الرواٌة الممنوعة :دراسة فً إشكالٌة الكتابة المعاصرة عند المرأة نوال السعداوي نموذجا:
مجلة فكر وإبداع  .إصدار خاص .دٌسمبر.3008
http://journals.ju.edu/jo.DirasatHum/article/viewFile/5393/4152
البولٌفونٌة الروائٌة :المفهوم و التوجٌهات النقدٌة :مجلة فكر وإبداع الجزء السابع والخمسون.
فبراٌر .3000
ال ّسٌاق من تحدٌات تعلٌم العربٌة لؤلجانب .منشورات أعمال مؤتمر مركز اللغات .األنساق
اللغوٌة والسٌاقات الثقافٌة فً تعلٌم اللغة العربٌة .3002/2 :

نحو رؤٌة منهجٌة فً تدرٌس النص األدبً للناطقٌن بغٌر العربٌة .مجلة المنارة للبحوث
والدرسات – العلوم اإلنسانٌة .جامعة آل البٌت المجلد العشرون .العدد  ،2ربٌع 0228هـ/
كانون األول 3002م(.بحث مشترك) .
http://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/766
" القصة القصٌرة جدا فً مجموعة محمد طمٌلة " الٌها بطبٌعة الحال" دراسة نصٌة تحلٌلٌة .
المجلة األردنٌة للغة العربٌة وأدابها جامعة مؤتة  /األردن  .المجلد ( )00العدد()2
صفر0222هـ /كانون اول 3002م
"بالغة الحطاب فً رسالة ابن الدودٌن ردا على ابن غرسٌة" دراسة فً ضوء نظرٌة الحجاج.
مجلة الكوفة .العدد  3002 . 00ص (.22-8:بحث مشترك) .

بحـوث قٌد النشر
"صورة اآلخر فً السرد النسوي العربً" ( مقبول للنشر)  .3002/8/02مجلة كلٌة اآلداب
والعلوم االجتماعٌة/جامعة السلطان القابوس – سلطنة عُمان.
المرأة المقٌدة و المرأة المتحررة فً الرواٌة العربٌة المعاصرة :رواٌة "س" للروائٌة كفى
الزعبً أنموذجا(.مقبول للنشر)  3008/2/2مجلة دراسات للعلوم االنسانٌة -الجامعة األردنٌة.

الكتـب المنشـورة
البنى السردٌة فً رواٌات سمٌحة/دار أزمنة للنشر والتوزٌع.3003
البولٌفونٌة فً الرواٌة األردنٌة .منشورات وزارة الثقافة األردنٌة .مطبعة السفٌر.3000.
مجموعة قصصٌة ( ٌحدث كثٌرا) منشورات وزارة الثقافة –جرش عاصمة الثقافة
األردنٌة.3002
تألٌف كتاب المستوى الرابع من سلسلة كتب تعلٌم اللغة العربٌة لؤلجانب  .مركز اللغات/
الجامعة األردنٌة (تألٌف مشترك).3003
تمثالت سردٌة :دراسات فً الرواٌة والقصة القصٌرة جدا والشعر -دار كنوز المعرفة .3008

العنوان
المؤتمر الدولً الخامس (العرب
ومصٌر األمة) ورقة بعنوان " اآلخر
فً السرد النسوي العربً"
المؤتمر الدولً األول (االنساق اللغوي
والسٌاقات الثقافٌة فً تعلٌم اللغة
العربٌة) ورقة بعنوان :السٌاق؛ من
تحدٌات تعلٌم اللغة العربٌة لؤلجانب
مؤتمر معهد ابن سٌنا التاسع :ورقة
بعنوان :السٌاق من تحدٌات تعلٌم
العربٌة للناطقٌن بغٌرها.
مؤتمر معهد ابن سٌنا العاشر ورقة
اإلفهام فً َمعاٌٌر الكِفاٌة
بعنوانَ :منزلة ِ
التواصلٌّة لَدى متعلِمً اللّغة العربٌّة
ٌر أبنائِها.
مِن َغ ِ
مؤتمر معهد ابن سٌنا الحادي عشر
ورقة بعنوان :تعلٌم اللغة العربٌة عبر
الوسائك اإللكترونٌة .ورقة بعنوان

المؤتمــرات
المكان

التارٌخ

قسم اللغة العربٌة –
الجامعة االردنٌة – عمان

3003/00/02-02

مركز اللغات – الجامعة
األردنٌة

3002/2/32-33

فرنسا -مدٌنة لٌل

5102/6/8-7

فرنسا-بارٌس

3008/2/38-39

فرنسا -مدٌنة لٌل

3002/2/2-8

اللجـان والفعالٌـات
عضو رابطة الكتاب االردنٌٌن .عمان – االردن.
عضو الهٌئة االدارٌة لجمعٌة الكتاب االردنٌٌن  /مأدبا 3002-3002
عضو منتدي الفكر العربً – عمان – األردن
عضو لجنة التحرٌر والنشر – مأدبا – االردن عاصمة الثقافة 3003
عضو لجنة جائزة روكس بن زاٌد العزٌزي" 3002
عضو لجنة جائزة " محمد طملٌة" ألفضل مقالة أو قصة قصٌرة .وزارة الثقافة/االردن
3003
عضو عضو لجنة التألٌف سلسة كتب تعلٌم العربٌة لغٌر الناطقٌن بها – مركز اللغات –
الجامعة االردنٌة – الكتاب الرابع.
عضو لجان مختلفة تشكلت فً الجامعة االردنٌة – مثل القسم  /الكلٌة  /الجامعة.
منها على مستوى القسم:

-0لجنة تطوٌر الخطة الدراسٌة.
 -3مقرر وعضو لجان ثقافٌة.
-2عضو اللجنة االجتماعٌة.
-2عضو لجنة إعداد االمتحان التصنٌفً لشعبة اللغة العربٌة.
 -2عضو لجنة النظر فً الدورات الخاصة و احتساب الساعات المعتمدة.
منها على مستوى المركز  /الكلٌة:
-0عضو لجنة تطوٌر األداء الجودة.
-3عضو لجان لتألٌف مناهج لتعلٌم العربٌة للناطقٌن بغٌرها.
-2عضو لجنة دعم الكلٌة.
-2عضو لجنة االنتخابات الطالبٌة.
 -2إعداد ورش تدرٌبٌة للمعلمٌن و الزمالء.
 -8عضو لجنة تعٌٌن محاضرٌن متفرغٌن (اعضاء هٌئة تدرٌس) فً شعبة اللغة العربٌة
للناطقٌن بغٌرها.
منها على مستوى الجامعة:
-0عضو لجنة إعداد امتحان الكفاٌة باللغة العربٌة.
-3عضو لجنة التحقٌق فً قضاٌا طالبٌة.
 -2عضو مبادر فً إذاعة الجامعة األردنٌة.
العدٌد من الندوات والمحاضرات المعدة من قبل رابطة الك ّتاب األردنٌٌن.
المشاركة فً أمسٌات لقصص قصٌرة والعدٌد من الندوات الثقافٌة المختلفة
إعداد مساقات فً تدرٌب و إعداد معلمً اللغة العربٌة لغٌر الناطقٌن بها
المحاضرات
المشاركة فً أمسٌات نقدٌة وقصصٌة والعدٌد من الندوات الثقافٌة المختلفة .رابطة الكتاب –
فرع مأدبا و رابطة الكتاب –المقر الرئٌسً.
تدرٌب و إعداد خطط لتأهٌل معلّمً اللغة العربٌة للناطقٌن بغٌرها.مركز اللغات وغٌره من
المراكز .
المبادرات:
 وضع بنك من األسئلة لالختبارات النهائٌة واختبارات منتصف الفصل لمساق 000
اللغة العربٌة.

االهتمامات والمهارات
النقد األدبً الجدٌد .و تحلٌل الخطاب.

أسالٌب تدرٌس العربٌة لغٌر الناطقٌن بها و صعوباتها و طرق اكتسابها
الكتابة االبداعٌة.
نشاطات فً وسائل االعالم
إعداد وتقدٌم برنامج إذاعً ٌُبث عبر أثٌر إذاعة الجامعة االردنٌة  -3002بعنوان (سٌرة
البحث).
كاتب مقالة أسبوعٌة لصالح (العرب الٌوم) األردنٌة ومواقع أخرى مثل أخبار عمون
المعرفون
ّ
ٌمكننً تزوٌدكم بها عند الطلب.

