الجامعة األردنية

مركز االعتماد وضمان الجودة

نموذج السيرة الذاتية
بسم اهلل الرحمن الرحيم

البيانات الشخصية
االســـــــم

حمدي محمود ناجي منصور

تاريخ ومكان الميالد

عماف 1622/11/52ـ
ّ

الكمية

اآلداب

القسم

المغة العربية وآدابيا

المؤهالت الدراسية
الدرجة العممية

التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

الدكتو اره

المغة العربية وآدابيا

الجامعة األردنية

1661ـ

الماجسػػتير

المغة العربية وآدابيا

الجامعة األردنية

1651ـ

البكالوريوس

المغة العربية وآدابيا

الجامعة األردنية

1645ـ

الثانوية العامة

الفرع األدبي

و ازرة التربية والتعميـ-األردف

1641ـ

التخصص ومجاالت االهتمام
التخصص العام

المغة العربية وآدابيا

التخصص الدقيق

األدب العربي القديـ – األدب الجاىمي

مـجاالت االهتمام
عنوان وممخص رسالة الدكتوراه
عنوان وممخص رسالة الدكتوراه (في حدود  051كممة)
حركة الشعر في قبيمة ضبة في الجاىمية وصدر اإلسالـ
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الجامعة األردنية

نموذج السيرة الذاتية

مركز االعتماد وضمان الجودة

السجل الوظيفي
جهة العمل وعنوانها

الوظيفة

التاريخ

رئيس قسـ المغة العربية وآدابيا

الجامعة األردنية – كمية اآلداب

 -5114/6اآلف

نائب العميد لمشؤوف اإلدارية والمالية

الجامعة األردنية – كمية اآلداب

5114/6- 5113/6

عضو ىيئة تدريس /أستاذ

الجامعة األردنية – كمية اآلداب

5111/3/51ـ

عضو ىيئة تدريس /أستاذ مشارؾ

الجامعة األردنية – كمية اآلداب

5111/3/51–5115/3/1

عضو ىيئة تدريس /أستاذ مساعد

الجامعة األردنية – كمية اآلداب

5115/3/1-1664/1/11

عضو ىيئة تدريس /أستاذ مساعد

جامعة عمر المختار /ليبيا

1661/6/1–1661/6/1

عضو ىيئة تدريس /محاضر متفرغ

الجامعة األردنية – كمية اآلداب

1664/1/11 –1662/11/1

عضو مناىج

و ازرة التربية والتعميـ مديرية المناىج

1661/11/1ـ1661/6/1 -ـ

معمـ لغة عربية لممرحمة الثانوية

و ازرة التربية والتعميـ

1645/6/1ـ1661/11/1-ـ

 1661/6/1ـ1662/11/1-ـ

األعمال اإلدارية والمجان
مسمى العمل اإلداري /المجان والمهام

التاريخ

رئيس قسـ المغة العربية وآدابيا

 -5114/6اآلف

نائب العميد لمشؤوف اإلدارية والمالية

5114/6- 5113/6

رئيس لجنة في مؤتمر بحوث الرسائؿ الجامعية الثاني ػ الجامعة األردنية
رئيس لجنة قسـ المغة العربية في انتخابات اتحاد الطمبة
المشاركة في لجاف استبانة تقييـ أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة األردنية
رئيس المجنة االجتماعية في قسـ المغة العربية وآدابيا – الجامعة األردنية
أميف سر قسـ المغة العربية وآدابيا ػ الجامعة األردنية
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نموذج السيرة الذاتية

الجامعة األردنية

مركز االعتماد وضمان الجودة

األبحاث العممية المنشورة آخر خمس سنوات
اسم الباحث (الباحثين)
حمدي منصور

عنوان البحث والناشر والتاريخ
أدوات الحرب في الشعر الجاىمي المفضميات الجاىمية أنموذجاً-مجمة

المشكاة لمعموـ اإلسالمية واالجتماعية-جامعة العموـ اإلسالمية العالمية

مج-1ع5111-1ـ.
حمدي منصور

ابف ابي العافية الكندي ( 251-211ىػ) دراسة في حياتو وشعره -مجمة

حمدي منصور

التكرار في شعر لبيد بف ربيعة العامري-مجمة جامعة الطائؼ-جامعة

حمدي منصور

اليرـ وشكوى الدىر (السيب والشيخوخة في الشعر الجاىمي)-مجمة دراسات

حمدي منصور

نصوص مف الشعر الجاىمي– دار الرضواف 5111-ـ.

حمدي منصور

نصوص مف النثر في صدر اإلسالـ والعصر األموي (باالشتراؾ) – دار

حمدي منصور

نصوص مف الشعر في صدر اإلسالـ والعصر األموي (باالشتراؾ) دار

الجامعة اإلسالمية-الجامعة اإلسالمية  /غزة -مج-51ع5111-5ـ

الطائؼ5115 -ـ

الجامعة األردنية-مج-56ع5115-5ـ

الفكر لمنشر والتوزيع – 5113ـ.
الفكر لمنشر والتوزيع 5113-ـ.

المشاركة في المؤتمرات والندوات العممية
مكان وتاريخ انعقاده

اسم المؤتمر والجهة المنظمة
المشاركة في مؤتمر " قضايا المغة

الجامعة اإلسالمية

ندوات كثيرة

قسـ المغة العربية وآدابيا في الجامعة

واألدب والتحديات المعاصرة "

األردنية
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نوع المشاركة

نموذج السيرة الذاتية

الجامعة األردنية

مركز االعتماد وضمان الجودة

الدورات التدريبية
التاريخ

اسم الدورة والجهة المنظمة

األنشطة التدريسية
البكالوريوس

المقررات والمواد الدراسية التي
قام بتدريسها

الدراسات
العميا

دراسات في الشعر الجاىمي



دراسات في الشعر األموي



قضايا األدب الجاىمي



القدس في األدب العربي



الرحمة في األدب العربي



مناىج تحقيؽ النصوص



األدب الجاىمي



أدب صدر اإلسالـ والعصر األموي



أديب قديـ



الشعر العباسي



النثر العباسي



العروض



المكتبة العربية



تذوؽ النص األدبي



فف الكتابة والتعبير
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الجامعة األردنية

نموذج السيرة الذاتية

مركز االعتماد وضمان الجودة

العضوية في الهيئات والجمعيات العممية المهنية
اسم الهيئة والجمعية العممية المهنية ومكانها

التاريخ

عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية ػ فرع األردف
عضوية لجنة اإلرشاد والندوات والمؤتمرات والمجنة االجتماعية والمجنة الثقافية في
قسـ المغة العربية وآدابيا ػ الجامعة األردنية

المنح والجوائز التي حصل عميها
اسم الجائزة

الجهة المانحة لمجائزة ومكانها
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التاريخ

