الدكتورة امتنان عثمان حممد الصمادي
أوالً :
امتنان عثمان محمد الصمادي

االسم:
مكان الوالدة وتاريخها:

عمان 8668/6/8

الديانة:

اإلسالم

الحالة االجتماعية:

متزوجة

الجنسية:

أردنية

الرتبة العلمية:

أستاذ مساعد

اللغات التي يجيدها:
وسائل االتصال:
هاتف المنزل:

1166562826080

هاتف العمل:

56068

الهاتف المحمول:

4888047770

الناسوخ(الفاكس):
البريد االلكتروني:

e-mail:imtenansmadi@yahoo.com

العنوان البريدي:

ص ب  588الرمز البريدي86826 :

ثانياً :المؤهالت/الدرجات العلمية وتاريخ الحصول عليها:
الثانوية العامة:
 -الليسانس /البكالوريوس:

 8686الثانوية العامة الفرع العلمي
8661

بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها-الجامعة األردنية-بتقدير

امتياز

 -الماجستير وموضوع الرسالة:

 8666ماجستير في األدب العربي الحديث-الجامعة األردنية –بتقدير
امتياز

 -الدكتوراة وموضوع الرسالة:

5111

الدكتوراه في األدب العربي الحديث-الجامعة األردنية –بتقدير

امتياز

 -األستاذ المساعد:

أستاذ مساعد

 األستاذ المشارك: األستاذية: أستاذ شرف:ثالثاً :الخبرات العملية:

 8665-8661باحثة –المجمع الملكي لبحوث الحضارة العربية اإلسالمية )آل البيت)  5111– 8661مدرسة ورئيسة دائرة العلوم اإلنسانية –مدرسة اليوبيل للموهوبين .-

5118 – 8668محاضرة غير متفرغة –مركز اللغات –الجامعة األردنية.

5118 – 5111 -محاضرة غير متفرغة –جامعة جرش األهلية.

 5111عضو هيئة تدريس في قسم اللغة العربية وآدابها –كلية اآلداب الجامعة األردنية برتبة أستاذ مساعد،حتى اآلن .
 5118-5110 -مساعدة عميد شؤون الطلبة في الجامعةاألردنية

رابعا :البحث العلمي:
 الكتب المنشورة:عنوان الكتاب
زكريا تامر والقصة القصيرة
شعر سعدي يوسف دراسة تحليلية

مكان النشر
المؤسسة العربية للنشر والتوزيع

–بيروت.

تاريخ النشر
8662
5118

المؤسسة العربية للنشر والتوزيع
–بيروت.

5110

كتاب مشترك مع الدكتور إبراهيم

خليل بعنوان " فن الكتابة والتعبير"

5110

دار المسيرة للنشر والتوزيع -
عمان

 البحوث المنشورة:عنوان البحث
بحث حول أعمال الروائية االردنية سميحة

اسم المجلة

تاريخ النشر

مجلة تايكي العدد العاشر

خريس بعنوان "سميحة خريس بين عشق
الجذور وأسطورة الخصب "
" القصة القصيرة جداً بين وضوح الرؤية

مجلة دراسات مج 15

شباط 5110

واشكالية المصطلح ،سعود قبيالت نموذجاً "

 مقاالت منشورة في مجالت ثقافية:عنوان المقالة

اسم المجلة

تاريخ النشر

خامسا :المؤتمرات  /الندوات:
اسم المؤتمر /الندوة
المشاركة في ممؤتمر قسم اللغة العربية وآدابها العلمي الثاني ببحث
عنوانه "مجموعة الحصرم القصصية من الرضوخ
واالستسالم إلى التنفيس عن المكبوت".

التاريخ

المكان
5118

5118

المشاركة الحلقة النقدية لمهرجان جرش العشرين للثقافة والفنون عن
أدب المقاومة – مقاربات وآفاق – ببحث عنوانه
"صورة الشهيد في الشعر الفلسطيني".
المشاركة في ملتقى جامعة آل البيت الثقافي الخامس في بحث

جامعة آل البيت

5115

بعنوان القصة القصيرة جدا في األردن –آذار.

المشاركة ندوة الجامعة الهاشمية -أعالم الفكر واألدب في األردن -

الجامعة الهاشمية

5115

56 -52آذار ببحث عنوانه "تجليات الحزن فيشعر عبد المنعم الرفاعي "وقد نشر في كتاب صدر
عن اللجنة الوطنية العليا لعمان عاصمة للثقافة
العربية لعام .5115

المشاركة ندوة"األدب المقاوم عند الشعراء واألدباء العرب في بالد
الشام" الذي انعقد في جامعة البعث بالجمهورية

جامعة البعث بالجمهورية
العربية السورية

5111

العربية السورية ببحث عنوانه "صورة الشهيد في شعر
المقاومة الفلسطينية .
511
المشاركة المشاركة في إعداد اختبارات تقويم شاملة في اللغة

5111

العربية لدولة قطر في المدة ( 18-6آب ) وذلك
بتكليف من مؤسسة ) (ETSلالختبارات والقياس
والتقويم في الواليات المتحدة األمريكية .

المشاركة في تدريب اإلعالميات العربيات لدول
مجلس التعاون الخليجي واليمن في مجال االتصال
اللغوي الناجح في مسقط في المدة 56- 56أيار .
بتكليف من مركز اإلعالميات العربيات في األردن

5111

المشاركة في الملتقى السادس للقصة والرواية في

5111

األردن-تشرين أول -ضمن سلسلة ملتقيات عمان
اإلبداعية ببحث عنوانه "القصة القصيرة جدا عند

بسمة النسور ".

سادسا :االشراف على الرسائل:
 الماجستير:عنوان الرسالة

الباحث

نزار مسند قبيالت البنى السردية في روايات سميحة خريس من

الجامعة
الجامعة األردنية

التاريخ
5116

عام 5111-8662

 الدكتوراة:الباحث

عنوان الرسالة

الجامعة

التاريخ

سابعا :نشاطات علمية أخر:

5116-5118-رئيسة تحرير مجلة أقالم جديدة الصادرة عن الجامعة األردنية

5118-5110

مساعدة رئيس تحرير جريدة صوت الطلبة الصادرة عن عمادة شؤون الطلبة-

 -المشاركة في تحكيم مسابقة الملتقى اإلبداعي الطالبي الحادي عشر الذي يقيمه المجلس العربي لتدريب

طالب الجامعات العربية بجامعة تشرين -الالذقية واإلشراف على مشاركة الطالب عثمان المشاورة –كلية الصيدلة
التي تكللت بالفوز بالمرتبة األولى عن مجموعته القصصية"الصخرة الكبيرة" . 5118
 عضو رابطة الكتاب األردنيين. -عضو اتحاد الكتاب العرب .

 عضو جمعية النقاد األردنيين . -عضو المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين

