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 .  1/9/2021 ـــ 1/9/2017ردنية،كليةُاآلداب،ُالجامعةُاُلعميدُ .2
 .2018ايلول ولغاية  15/5/2016جامعة الحسين،  عضوُمجلسُأمناء .3
 .23/10/2014وحتى  2010ُجامعة مؤته وعضو المجلسنائبُرئيسُمجلسُأمناءُ .4
 .5/9/2015حتى  – 22/8/2013الجامعة األردنية، غات،ُمديرُمركزُاللُ  .5
 .4/9/2103ُحتى  – 2011أيلول ُالجامعة األردنية،رئيسُقسمُاللغةُالعربية،ُ .6
 .2012ُ/1/4،قسم اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب /الجامعة األردنية أســـتاذ، .7
 .2006ُ/2/1،قسم اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب /الجامعة األردنية ،مشاركُأســـتاذ .8
- 2007واآلداب، جامعــــة األميــــرة ســــمية للتكنولوجيــــا، أيلــــول ، قســــم العلــــوم مشــــاركأســــتاذُ .9

2011. 
 .2001، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب /الجامعة األردنية أيلول مساعدأستاذُ .10
 .2001أيلول  2000، جامعة الزيتونة األردنية، أيار عميــدُشؤونُالطلبة .11
 .1/9/2007 - 1985األردنية من الجامعة تحريرُالمجلةُالثقافية،ُُمديرُورئيس .12
 .7/9/2006- 18/9/2005، الجامعة االردنية،نائـــــبُعميدُشؤونُالطلبة .13
 .2001أيلول -1997لول ، جامعة الزيتونة األردنية أيقسم اللغة العربية أستاذُمساعد،ُ .14
 .2001 -2000"، جامعة الزيتونه االردنية،رئيسُتحريرُمجلةُ"المروجُ .15
 2001 -2000"، جامعة الزيتونه االردنية، "صوتُالطلبةرئيسُتحريرُجريدةُُ .16
 .1985 – 1983مدرس في وزارة التربية والتعليم / األردن من    .17
 .ولغاية اآلن 1983كاتب مقالة اسبوعية في جريدة الرأي منذ عام    .18
 .1987دورة صحفية، مجلة الهالل ودار االهرام، القاهرة، لمدة شهرين   .19
 2004-2002وم المالية والمصرفية،معهد البحوث، العل خبير لغوي غير متفرغ،  .20
 .1996-1994خبير لغوي غير متفرغ، التشريفات الملكية، الديوان الملكي، عمان،  .21
 محكم علمي للعديد من الترقيات العلمية، لجامعات عربية وعالمية.    .22
 .2011-2009مقدم برامج ثقافية، إذاعة المملكة االردنية الهاشمية،     .23

 
ُالعضـــــوياتُوالل جان:ُ
ُ

عضوا ممثال عن الشرق األوسط  في  مجلس الدراسات لتطوير المناهج في برنامج  .1
 30/6/2018-1/7/2016البكالوريوس في الجامعة االسالمية العالمية ماليزيا من 

           “Islamic Revealed Knowledge and Heritage in Arabic Language 
and Literature” 
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رئــيس لجنــة قطــاو العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة واالداريــة واألمــن القــومي، صــندوق  .2
 .31/12/2020ولغاية  2/5/2016ي، دعم البحث العلمي، وزارة التعليم العال

عضــــو اللجنــــة العلميــــة العليــــا، صــــندوق دعــــم البحــــث العلمــــي، وزارة التعلــــيم العــــالي  .3
 .31/12/2020وحتى  2/5/2016

رئيس لجنة قطاو الدراسات االنسانية وقطاو االعمال، صندوق دعم البحـث العلمـي،  .4
 .31/12/2020وحتى  2/5/2016وزارة التعليم العالي 

-2013عضو هيئة تحرير مجلة دراسات ؛ مجلة علمية محكمة ، الجامعة األردنية، .5
2014 ،2019،2020. 

العربية للثقافة والعلوم، تونس، عضو لجنة تحكيم المجلة الثقافية المحكمة ؛ المنظمة  .6
2013-2014. 

، وعضــو اللجنــة 2013مقـي م رئيســي خــارجي لبــرامج جامعــة صــحار، ســلطنة عمــان،  .7
 .2015لمرة ثانية عام 

عضــــو لجنــــة تقيــــيم بــــرامج عمــــادات شــــؤون الطلبــــة فــــي الجامعــــات األردنيــــة، هيئــــة  .8
 .2013االعتماد، 

ـــــة) ب .9 ـــــس الجامعـــــة األردني ، 2012/2013، و2004/2005االنتخـــــاب(،عضـــــو مجل
 .2020/2021و
،  2015وحتـــــى ايلـــــول  2011عضـــــو مجلـــــس مركـــــز اللغـــــات، الجامعـــــة األردنيـــــة،  .10

 .1/9/2021حتى و  2017 /1/9ومن
 عضو رابطة الك تاب األردنيين. .11
 . 2013-2011عضو لجنة الذخيرة الوطنية، عمان  .12
 ان.عضو مؤسس، نادي أبناء الثورة العربية الكبرى، نادي ثقافي رياضي عم   .13
 عضو جمعية النهج الديمقراطي )جند(. .14
 .2007-1988عضو هيئة تحرير المجلة الثقافية، الجامعة االردنية، .15
 .1996 -1995عضو هيئة تحرير مجلة الشباب، وزارة الشباب،عمان،  .16
 .2004 -2002عضو هيئة تحرير مجلة افكار، وزارة الثقافة، عمان، .17
 .1986والفنون، عضو لجنة الشعر، مهرجان جرش للثقافة  .18
 2021-2017الخطة الدراسية في الجامعة االردنية  عضو لجنة .19
 2021-2019عضو مجلس مدرسة الجامعة االردنية النموذجية، الجامعة االردنية، .20
عضــو لجنــة اعتمــاد المجــالت والمــؤتمرات العلميــة ودور النشــر العالميــة فــي الجامعــة  .21

 .1/9/2021حتى  -2017االردنية، 
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مقــــــــــرر اللجنـــــــــــة التحضـــــــــــيرية،المؤتمر الــــــــــدولي األول لكليـــــــــــة األداب ، الجامعـــــــــــة   .22
 .2007االردنية،

مقـــــــرر اللجنـــــــة التحضــــــــيرية،المؤتمرات الثقافيـــــــة األربعـــــــة، جامعــــــــة األميـــــــرة ســــــــمية  .23
 .2011-2008للتكنولوجيا،

اشرفت على لجان مسابقات علمية وثقافية عديدة علـى المسـتويين الجـامعي والـوطني  .24
 والدولي .

رئـــيس اللجنـــة التحضـــيرية، المـــؤتمر الـــدولي الخـــامس، قســـم اللغـــة العربيـــة ، الجامعـــة  .25
 .2012األردنية،

عضو لجنة قطاو العلوم اإلنسانية واالجتماعية واألمن القومي، ونائب رئيس اللجنة،  .26
 .2015وحتى  2013صندوق دعم البحث العلمي، وزارة التعليم العالي، 

محكـــم فـــي المجلـــة العربيـــة للثقافــة، المنظمـــة العربيـــة للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم، عضــو  .27
 . 2014/ 2013تونس، 

عضو هيئة تحرير المجلة العلمية للغة العربية، الجامعـة العالميـة فـي ماليزيـا، ماليزيـا  .28
2013-2015 ،2018-. 

 -2013لي، عضــو هيئــة تحريــر مجلــة اللغــة العربيــة جامعــة مؤتــة، وزارة التعلــيم العــا .29
2016 . 

 -2017،  جـــرشجامعـــة  "،اللغـــة العربيـــة" دراســـات فـــي عضـــو هيئـــة تحريـــر مجلـــة. .30
 .2020وحتى 

عضـــو هيئــــة تحريـــر مجلــــة جامعـــة األنبــــار للغـــات واألدب، مجلــــة علميـــة محكمــــة ،  .31
 .23/3/2021جامعة األنبار ، العراق، اعتبارًا من 

مجلـة علميـة محكمـة، جامعـة عضو هيئة تحريـر مجلـة ميسـان للدراسـات األماديميـة،  .32
 .3/1/2021ميسان العراق، اعتبارًا من 

عضـــو هيئـــة تحريـــر الهيئـــة االستشـــارية لمجلـــة الحـــرأل العلميـــة العالميـــة واألماديميـــة  .33
 .1/2/2021المحكمة الصادرة عن البيت الثقافي في الهند، اعتبارًا من 

الماجســــتير، الجامعــــة مقــــرر لجنــــة امتحــــان الكفــــاءة باللغــــة العربيــــة لطلبــــة الــــدكتوراه و  .34
 . 2018 -2012األردنية 

وبنـك اخـر  ،لمركز اللغات فـي الجامعـة االردنيـة "غة العربيةلال"انجزت بنك أسئلة في  .35
، وبنـك فـي الجامعـة االردنيـة الـدكتوراه والماجسـتيرلكلية الدراسات العليا خاص بطلبـة 
 .2017 -2008عوام بين اال لجامعة االميرة سميه للتكنولوجيا
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عضـــــو اللجنـــــة العليـــــاء لالمتحـــــان الـــــوطني للغـــــة االنجليزيـــــة، وزارة التعلـــــيم العـــــالي،  .36
2013- 2015 . 

عضو لجنة اعتماد بـرامج الـدكتوراة والماجسـتير، لقسـم اللغـة العربيـة وادابهـا، الجامعـة  .37
 . 2014الهاشمية

"األنســــاق اللغويــــة والســــياقات الثقافيــــة فــــي تعلــــيم اللغــــة رئــــيس المــــؤتمر الــــدولي األول .38
 .  2014مركز اللغات، الجامعة األردنية، العربية"، 

مركـز اللغـات، دور المهـارات اللغويـة فـي تعلـيم اللغـة "رئيس المؤتمر الـدولي الثـاني"   .39
 .2015الجامعة األردنية، 

  -2010امعــة مؤتــة، عضــو اللجنــة االماديميــة ورئيســها لمــدة ســنة ، مجلــس أمنــاء ج .40
23/10/2014 

عضــــو اللجنــــة القانونيــــة واللجنــــة االداريــــة، مجلــــس امنــــاء مؤتــــة، مــــدة اربــــ  ســــنوات  .41
2010-2014. 

ـــة االداريـــة وعضـــو .42 ـــة  عضـــو اللجن ـــاء جامعـــة اللجن االماديميـــة ورئيســـها ، مجلـــس أمن
  2018-2016الحسين بن طالل

 .  -2017ردنية،عضو لجنة الخطط الدراسية المركزية، رئاسة الجامعة اال .43
 .2018 -2017عضو لجنة المؤتمرات والندوات المركزية، رئاسة الجامعة االردنية، .44
المركزيـــة، رئاســـة  البحـــث العلمـــيالمـــؤتمرات و إعتمـــاد المجـــالت ودعـــم عضـــو لجنـــة  .45

 - 2018الجامعة االردنية،
 . حتى االن -2017رئيس مجلس الكلية، كلية اآلداب، الجامعة األردنية،  .46
 -2017، كليــــة اآلداب، الجامعــــة األردنيــــة، لجنــــة االعتمــــاد وضــــمان الجـــودةرئـــيس  .47

2021 
اتجاهـــات معاصـــرة فـــي الدراســـات االنســـانية: تجـــارب رئـــيس المـــؤتمر الـــدولي الرابـــ "   .48

 .11/4/2018-10، الجامعة األردنية،ومقاربات، كلية االداب
رئــيس المــؤتمر الــدولي الســادس" مــا بعــد؛ فــي االدب والنقــد واللغــة، قســم اللغــة العربيــة  .49

 ز4/7/2018-3، الجامعة األردنية،، كلية االدابوآدابها 
 2/9/2017مـداء كليـات االداب فـي الـوطن العربـي عضو الهيئة االداريـة لجمعيـة ع .50

 .1/9/2021وحتى 
بيــــة وآدابهــــا، كليــــة االداب، جامعــــة عضــــو لجنــــة الدراســــات العليــــا، قســــم اللغــــة العر  .51

 .2021الشارقة، 
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قسم اللغة العربية وآدابها، كلية االداب، جامعة الشارقة،  مقرر لجنة المؤتمرات ، .52
2021. 

قسم اللغة العربية  ،للمبتدئين مقرر لجنة تأليف كتاب اللغة العربية للناطقين بغيرها .53
 .2021وآدابها، كلية االداب، جامعة الشارقة، 

 
ُُُ

ُالكتبُالمنشــورة:
ُ
 .1997"، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، شعرُعبدُهللاُالبردوني" .1
 .2000العربية للدراسات والنشر، بيروت ُالمؤسسةُ،"التشكيلُالروائيُعندُنجيبُمحفوظ" .2
 .  2008المجلس األعلى للشباب، عمان،الشبابُالجامعيُفيُالخطابُالكاديمي،ُ .3
 .2009، أمانة عمان، والثقافةُ)مجموعةُحوارات(أسئلةُالدبُ .4
 .2009جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا، الشبابُالجامعيُوتحدياتُالحداثةُوالتقليد،ُ .5
 .2010جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا،ثقافةُالتنويرُفيُالعالمُالعربي،ُ .6
المـؤتمر الـدولي األول، أعمـال النساقُاللغويـةُوالسـياقاتُالثقافيـةُفـيُتعلـيمُاللغـةُالعربيـة، .7

  2014الجامعة االردنية، دار كنوز المعرفة، مجلدان، 
 .2015"، م  مجموعة مؤلفين، الجامعة األردنية،100كتابُ"مهاراتُاالتصالُباللغةُالعربية .8
ــيمُاللغــة"ُ .9 ــابُ"دورُالمهــاراتُاللغويــةُفــيُتعل ــيم اللغــة كت أعمــال المــؤتمر الــدولي الثــاني لتعل

 . 2015المعرفة،العربية، دار كنوز 
، ابحـاث المـؤتمر  اتجاهاتُمعاصرةُفيُالدراسـاتُاالنسـانية:ُتجـاربُومقاربـات"ُكتابُ" .10

 .2018دار كنوز المعرفة للنشر والتوزي ، الجامعة األردنية،الراب ، 
ـــدُواللغـــة .11 ـــيُاالدبُوالنق ـــد ُف ـــابُ"ُمـــاُبع الجامعـــة  " اوراق المـــؤتمر الـــدولي الســـادس،كت

 .2018المعرفة للنشر والتوزي ، دار كنوز  ،األردنية
ُ

ُكتبُشاركتُفيُتأليفها:
ُ

 .2001عشرة نقاد وقصة حيدر قفة "أنا ما زلت على قيد الحياة"، الرياض، .1
 . 1996الشعر في األردن وموقعه من حركة الشعر العربي، وزارة الثقافة، عمان ، .2
 .2000محمود سيف الدين االيراني: سيرته وأدبه، وزارة الثقافة،عمان، .3
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ُ:البحوثُالمحكمةُالمنشـــورة
ُ

،العدد 25، مجلددراساتمجلة  "،النص الروائي والتراث: نموذج من اعمال جمال الغيطاني" .1
 422-409الصفحات  2العدد  25المجلد  .1998ي،نالثا

، العـــدد 25، الجامعـــة األردنيـــة،م راســـات""األســـلوب واألســـلوبية والـــنص الحـــديث"، مجلـــة "د .2
 258-245الصفحات  2العدد  25 المجلد .1998الثاني،

"روايــــات اميــــو حبيبــــي واســــتلهام التــــراث القصصــــي"، مجلــــة دراســــات ،الجامعــــة األردنيــــة،م  .3
 453-443الصفحات  2العدد  26مجلد  .1999،العدد الثاني،26

" ، جامعــة آل البيــت، المنــارمالمــم مــن ســيرة جمعــة حمــاد / كتــاب محكــم بواســطة مجلــة "  .4
 .2000األردن،

، دراساتمجلـة  معنى: الشعرية والنص الحديث؛ األرض لمحمود درويش نموذجا،تجليات ال .5
 .27،2000م
األمركــة العربيــة: المنظــور الثقــافي، محكــم منشــور فــي كتــاب "العالقــات العربيــة األمريكيــة"،  .6

 .16-9ص .2001عمان
الثقافــة العربيــة وتحــديات القــرن الجديــد: تســافالت فــي الثقافــة والتغييــر، بحــث منشــور فــي   .7

 .2001متاب " نصف قرن من النقد العربي الحديث"، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 
، 2002، (2)،العـــــدد 29"صـــــادق خريـــــوش شـــــاعرًا"، مجلـــــة دراســـــات، الجامعـــــة األردنيـــــة،م .8

 .512-486ص
،العــدد 30، الجامعــة األردنيــة،م"ســب الشــيخ جعفــر، مجلــة "دراســاتمالمــم فنيــة فــي شــعر ح .9

 .280-264، 2003الثاني، 
( العــــدد 33المجلــــد )الشــــعر العربــــي المعاصــــر مــــن الــــنظم إلــــى النثــــر، مجلــــة دراســــات،  .10
 .140-121، ص 2007الجامعة األردنية،(1)
، ص 2008،، العــدد األول35المجلــدالــنص الشــعري الحــديث والتأويــو، مجلــة دراســات،  .11

21-34. 
ص .2007التحدي واالنكسار فـي الخطـاب العربـي المعاصـر،جامعة طنطا،مليـة اآلداب، .12

65-107. 
، (2)العـــدد ، 6المجلـــد الظـــواهر األســـلوبية فـــي جداريـــه محمـــود درويـــش، مجلـــة الشـــارقة،  .13

 .291-245، 2009جامعة الشارقة
ــــة المكرمــــة مكــــة  .14 ــــورة والمدين ــــي الشــــعر الســــعودي الحــــديث، المن ــــة بحــــث ف مشــــترج، مجل

 .506-481، ص 2008، الجامعة األردنية، 3و، 35المجلد دراسات،
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، العلــوم االنســانية مشــترج، مجلــة دراســاتبحــث قــراءة نقديــة فــي تجربــة حبيــب الزيــودي،  .15
 .321-297، 2008،(2العدد )، 35المجلد ،واالجتماعية

مشــترج، بحــث العناصــر المرجعيــة الضــميرية فــي ســورة الكهــف: دراســة نصــية و يفيــة،  .16
 .546-538، ص 2008، 3،و35العلوم االنسانية واالجتماعية، المجلدمجلة دراسات، 

مجلــــة مؤتــــة  مشــــترج،بحــــث محمــــود ســــيف الــــدين اإليرانــــي،  لألديــــبالجهــــود المســــرحية  .17
 .108-89، ص 2009، 6،و23م للبحوث العلمية،

المجلـــــد  مشـــــترج، مجلـــــة دراســـــات،بحـــــث اتجاهـــــات النقـــــد األدبـــــي الحـــــديث فـــــي األردن،  .18
 .549-533، ص2009، الجامعة األردنية، 3،و36

، الجامعــــــة 1،و37صــــــورة المــــــرأة األردنيــــــة فــــــي الروايــــــة النســــــوية األردنيــــــة، دراســــــات، م .19
 .69-44ص .2009األردنية،

الثقافة كمتغير فـي االتصـال التفـاعلي عبـر وسـائو اإلعـالم الجديـد، بحـث محكـم، جامعـة  .20
 .472-449، 2009البحرين، 

المـؤتمر العـام التحـاد  كتاب "نجيب محفوظ والرواية العربيـة" ،م  نجيب محفوظتجربتي   .21
 .264-253، ص 2006نوفمبر 27-21، القاهرة،  الكتاب واألدباء العرب

ـــاب "الـــدو المشـــهد الثقـــافي فـــي الجامعـــة االردنية:المج  .22 ـــة أنموذجـــا، كت ر الثقـــافي لـــة الثقافي
 .329-302، ص 2007كنولوجيا،للجامعات االردنية"، جامعة األميرة سميه للت

االعــالم الجديــد: تكنولوجيــا جديــدة...لعالم جديــد، جامعــة  –ابحـاث المــؤتمر الــدولي األول  .23
 .472-449، ص 2009ابريو  9-7البحرين 

( العــدد 8المجلــد )ســورة الصــافات: دراســة أســلوبية فــي الحقــول الدالليــة، مجلــة الشــارقة،   .24
 .101-65،ص 2010 بحث مشترج (1)
25. Contemporary Arab Poetry and Arab Perception of Arab Political 

Reality: Selected Reading ،  ـــة العلـــوم االجتماعيـــة،  مشـــترج، ،بحـــث مجل
 .228-221،ص  2011حزيران ، 2،و4المجلد

 التركــــي: الروائيــــان محفــــوظ وبــــاموج نموذجــــا،-حــــوار الحضــــاري فــــي األدبــــين العربــــيال  .26
، ص 2011،الجامعة األردنيـة (3(، العدد )4المجلد )مجلة العلوم االجتماعية، ور،ــــــــــــــــمنش
237-250. 

ـــة القـــراءة فـــي روايـــات محمـــد نـــاجي الروائيـــة، منفـــرد، منشـــور،   .27 اللغـــة االردنيـــة فـــي  مجل
 283-247ص .2012، ، كانون الثاني 1العدد 8، مجلد ، مؤتةوآدابها العربية

( 34الحوليـة )تو يف التراث في أعمال ابراهيم الكوني الروائيـة، مجلـة حوليـات الكويـت،  .28
 .120-1، ص 2014عدد خاص، ( 395الرسالة )
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مجلة دراسات ،حزيران مسرح الطفو في األردن: قراءة في محتواه وشكله الفني، مشترج،  .29
 .425-411، 2013، ( 2( العدد )40المجلد )،
ــيم العربيــة للنــاطقين بغيرهــا، مشــترج، التسلســو الــدولي  .30 -Isbn:978دور المعلــم فــي تعل

 2013، منشور، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، ماليزيا، 967-418-278-6
تعليم العربية للناطقين بغيرها، مشترج، المؤتمر الدولي اتجاهـات حديثـة المنهاج وأثره في  .31

 .2014ثانية، جامعة الملك سعود، في تعليم اللغة العربية لغة 
( 43المجلـد )أساليب الجزاء األخروي: دراسة اسلوبية، مجلة دراسـات، الجامعـة األردنيـة،  .32

 .19-1، ص 2016مشترج، ( 1العدد )
ســـلمى الخضـــراء الجيوســـي ونقـــد الشـــعر العربـــي الحديث:الرفيـــة والمـــنهج، منشـــور،مجلة   .33

 .2015جامعة باقة الغربية، 
المــؤتمر الــدولي  ،11، منشــور، مجلــدات المــؤتمر،مالعربيــة فــي تشــكيو الهويــةدور اللغــة  .34

 .379-350، ص 2015الراب  للغة العربية، دبي، 
ـــة، بحـــث مشـــترج، منشـــور، مجلـــة  .35 ـــة والقصـــة القصـــيرة األردنيـــة فـــي الـــدراما األردني الرواي

 .268-251، ص 2017( 1، عدد)44دراسات، الجامعة االردنية، مجلد 
مــا خطابــات الملــك الحســين بــن طــاللهللا والملــك عبــدس الثــاني ابــن الحســن، مشــروو بانور  .36

فريـ  بحثـي برئاسـة د. سـعد ابـو ديـة، باحث مشارج مـ  ، 2015-1952)ماملة( من عام 
 .2016صندوق دعم البحث العلمي، وزارة التعليم العالي االردنية،

امعـــة االردنيـــة، مشـــترج، العالقـــة بـــين التفكيـــر الناقـــد والنقـــد االدبـــي، مجلـــة دراســـات، الج .37
 .2017( 1، عدد)44منشور مجلد 

قضــــايا موضــــوعية فــــي "أم النــــذور" للروائــــي عبــــدالرحمن منيــــف: دراســــة تحليليــــة نقديــــة،  .38
العـدد ، مجلة الدراسات اللغوية واالدبية، الجامعة االسالمية العالميـة ماليزيـا منشورمشترج، 

 .84-61، ص 2017( السنة الثامنة 1)
العربــــي االلكترونــــي الحــــديث، تحــــت العمــــو واالنجــــاز منــــذ بدايــــة العــــام  مشــــروو المعجــــم .39

اربعــة بــاحثين، والمشــروو مــدعوم مــن صــندوق  باحــث مشــارج مــ  فريــ  بحثــي مــن، 2018
 .دينار اردني 73000بقيمة  دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بين االغراض الخاصـة وأغـراض الحيـاة مقاربـة نظريـة  .40
، مشترج، مجلة الدراسات 2019(  حزيران 10منشور في العدد)وتطبيقية وآفاق مستقبلية، 

 اللغوية واألدبية، الجامعة االسالمية العالمية، ماليزيا.
موضــوعية، بحــث منشــور مشــترج، مجلــة الحنــين الــى الــوطن فــي الشــعر االردني:دراســة  .41

 .2019، 25-1، ص47،العدد 41جامعة البعث للعلوم االنسانية، جامعة البعث،المجلد 
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العجائبيـة روايــة" حـرب الكلــب الثانيـة" البــراهيم سـردية الفوضـى وعقــد االنسـان فــي الروايـة  .42
المجلـد  البعث،مشترج، مجلة جامعة البعث للعلوم االنسانية، جامعة نشور م، بحث نصرس
 .2019 ،120-75ص  ،103العدد  41

جامعـــة –التـــراث واألســـطورة فـــي روايـــات محمـــد نـــاجي، مجلـــة األنـــدلس، كليـــة دار العلـــوم  .43
 .2019 ،(20)وسينشر في العدد  ،القاهرة، مقبول للنشر، بحث مشترج

والبنـاء، قصيدة "التوقيعة" في ديـوان "منطـ  الكائنـات" لمريـد البرغـوثي: دراسـة فـي الرفيـة  .44
 .2019مجلة مجم  اللغة العربية األردني، بحث مشترج، مقبول للنشر، 

–، مجلة األندلس، كلية دار العلوم النسوية االردنية الحريات وحقوق االنسان في الرواية .45
 .2019، بحث مشترج، (22وسينشر في العدد ) جامعة القاهرة، مقبول للنشر

في الخطاب السردي السيري لجاللة الملك عبد س الثاني ابن الحسين  يةالتقنيات السرد .46
في كتابه: فرصتنا األخيرة... السعي نحو السالم في زمن الخطر، مجلة اتحاد الجامعات 

 هـ/1441رمضان  1، و17العربية لآلداب، جامعة اليرموج، بحث مشترج، منشور م 
 .  2020 ،30-1، صنيسان

عيسى راشد للشاعر  ءقصيدة ميسا شعر األردني المعاصر،قصيدة الشخصية في ال .47
 3العدد  48المجلد  ، مجلة دراسات،نشور ، مشترجأنموذجا دراسة أسلوبية داللية، م

 .2021، 273-261ص،الجامعة االردنية
أدوات اإل هار وآليات اإلضمار في خطاب الشعر العربي الحديث، مجلة اتحاد  .48

،  62-31( ص1العدد ) 18، المجلد بحث مشترج، منشورالجامعات العربية األردني، 
2021. 

 منشور المتعالي في األدب: نماذج شعرية مختارة من العصر اإلسالمي، بحث مشترج، .49
 2022. 304- 290ص، الجامعة األردنية ،(1العدد) 49، المجلدمجلة دراسات

مجلة الدراسات  ،منشورمنفرد، ، بحث األدب والمجتم  : الرواية أ نموذًجا قراءة جديدة .50
 جون، الجامعة العالمية االسالمية، ماليزيا،، 154-124،ص 13العدد اللغوية واالدبية، 

2022. 
مقبول بناء العنوان في قصص زكريا تامر دراسة احصائية معجمية، بحث مشترج،  .51

 .2021،  للنشر، مجلة االندلس جامعة القاهرة
 ، مجلة(143العدد ) رج، مقبول للنشربحث مشتشعر االطفال عند هيثم الخواجه،  .52

 .2022األداب، جامعة بغداد، 
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بحث مشترج،  أدب الطفو في دولة االمارات العربية المتحدة:هيثم يحيى الخاجه نموذجا"، .53
 فصو الخطاب، مجلة ، العدد الثاني،11االصدار الثامن والثالثين، مجلد  مقبول للنشر

 .2022جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، 
تلوذين  راتي المعاصر: ديوان بمن يابثيناتو يف الحكاية التاريخية في الشعر االم .54

(، مجلة األداب، 141بحث مشترج، مقبول للنشر العدد ) للشاعرة صالحة غابش انموذجا"،
 .2022 حزيران جامعة بغداد،

55. 55.Mahmoud Saif AL-Deen Al-Erani: Autobiography and Worksk, 
Joint Research Published, Journal of Positive School Psychology, 

2022, Vol. 6, No. 4, 7897 – 7909. 
جمالية األفكار االجتماعية والسمات الحضارية بين الروائيين: عبدالرحمن منيف وعزيز  .56

،ص 17، العدد Journal of Al-Tamaddunالحاج عبدس، بحث منشور ، مجلة 
 .2022،ماليزيا،  كوااللمبورجامعة مااليا ، ،183-200

مجلة طالئ  اللغة وبدائ  ، تو يف التراث الثقافي عند الشاعرة اإلماراتية المعاصرة .57
 .2022الجزائر، علي، الشلف،مقبول للنشر، جامعة حسيبة بن بو  ، بحث مشترج،األدب

، مقبول للنشر،    ي اللغة العربية في تركيا للمبتدئينمهارة الكالم لدارس استراتيجيات تعلم .58
، الجامعة االسالمية 2022مشترج، مجلة الدراسات اللغوية واالدبية، عدد شهر نوفمبر 

 العالمية ماليزيا. 
بعين النووية في اللغة أحاديث األر  اختالأل داللة المفردات والتعبيرات السياقية في ترجمة .59

 International Journal of West Asian، بحث مشترج، منشور،  ةاإلنجليزي
Studies 14: 147-160،2022ديسمبر  22، ماليزيا. 

 
 

ُاإلشرافُعلىُرسائلُالدكتوراهُوالماجستيرُوالمناقشـةُوالتحكيم:
ُ

الماجستير والدكتوراة، وناقشـت أمثـر مرحلتي رسالة علمية في  (70)على أمثر من  اشرفتُُ
 خمســينأمثــر مــن بتحكــيمُردنيــة وعربيــة وعالميــة، وقمــت أ( رســالة فــي جامعــات 240مــن )

مـتسـاتذة مـن الجامعـات العربيـة والعالميـة، وستاذ وأستاذ مشـارج ألأترقية لرتبة  أمثـر مـن  حك 
 لمجال ت علمية محكمة محلية وعربية وعالمية. يوبحث علم بكتا اربعمائة

 
ُ:المقــــــاالت
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ُ
في مجالت علمية وثقافية عربية ومحليـة،  الثقافية نشرت عددا كبيرا من المقاالت والدراساتُ

 وحتى األن. 1985( مقالة في جريدة "الرأي" األردنية، منذ عام 3000وأمثر من )
 

ُالجـــــــوائز:
ُ
واالسـهاماتُالعلميـةُُوذلـ ُللجهـودُ،منُالجامعةُاالردنيـةحصلتُعلىُجائزةُالباحثُالمتميزُ  

 .  2019/2020ُالجامعيُُلعاملالبحثيةُالمتميزةُ
 

ُالمؤتمـــــرات:
  2001-1999- 1995ندوة المربد النقدية، بغداد، لثالثة اعوام، .1
 2000مؤتمر العرب والغرب، الجامعة االردنية، .2
 2003مؤتمر اللغة العربية وتحديات العولمة،المعهد الجامعي، بيروت،  .3
 .2003مؤتمر اللغة العربية وآدابها، جامعة تشرين، سورية،  .4
التحـــدي واالنكســـار فـــي مـــؤتمر الخطـــاب العربـــي عنـــد منعطـــف القـــرن الواحـــد والعشـــرين،  .5

مـــايو  3-2جامعـــة طنطـــا، مصـــرامؤتمرالـــدولي المنعقـــد فـــي الخطـــاب العربـــي المعاصـــر، 
 .107-65 ص ،2006،
"دورة نجيــــب محفــــوظ"، االتحــــاد العــــام للكتــــاب العــــرب، القــــاهرة،  مــــؤتمر الروايــــة العربيــــة .6

 .2006نوفمبر
 .2007الدور الثقافي للجامعات األردنية، جامعة األميرة سميه للتكنولوجيا، مؤتمر .7
 .2009مؤتمر االعالم الجديد:تكنولوجيا جديدة لعالم جديد، جامعة البحرين، البحرين،  .8
مــــؤتمر الروايــــة العربيــــة، المجلــــس األعلــــى للثقافــــة، الحــــوار الحضــــاري العربــــي التركــــي،  .9

 .2010القاهرة، 
ـــــيم العربيـــــة ألغـــــراض خاصـــــة، الجامعـــــة  المـــــؤتمر العـــــالمي .10 الرابـــــ  للعربيـــــة، تعل

 .2013اإلسالمية العالمية، ماليزيا، 
المــؤتمر الــدولي "اتجاهــات حديثــة فــي تعلــيم العربيــة لغــة ثانيــة"، معهــد اللغــات،   .11

 .2014جامعة الملك سعود، الرياض،
ـــى طريـــ  الحر  .12 ـــة عل ـــة العربي ـــي"، الثقاف ـــة العرب ـــث عشـــر ل "مجل ـــر، الملتقـــى الثال ي

 .2014الكويت، 
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ـــيم اللغـــات الشـــرقية للنـــاطقين بغيرهـــا، مدرســـة االقتصـــاد  .13 الملتقـــى الـــدولي فـــي تعل
ـــيم  العليـــا، موســـكو، روســـيا االتحاديـــة، دور مركـــز اللغـــات فـــي الجامعـــة االردنيـــة فـــي تعل

 .2014العربية للناطقين بغيرها ، مشترج، 
ث المقــدم للمــؤتمر" اللغــة المــؤتمر الــدولي الرابــ  للغــة العربيــة، دبــي، عنــوان البحــ .14

 .2015والهوية"، 
الدورة الثالثة من مشروو معلمي العربيـة هي ـا الـى تركيـا بعنـوان" تعلـيم العربيـة فـي  .15

المؤسسـات التركيـة"،  دور مركـز اللغـات فـي االردنيــة فـي تعلـيم العربيـة للنـاطقين بغيرهــا، 
 .2015مايو، اسطنبول، تركيا، حزيران29جامعة اسطنبول 

ر الــدولي نظــرة اســتراتيجية للعــالم االســالمي فــي القــرن الحــادي والعشــرين المــؤتم .16
ــــداعيات  ــــة الفكــــر المتطــــرأل: ت ــــوان البحــــث" محارب فــــرص وتطــــورات ومشــــامو وحلول،عن

 .14/5/2017-10ووجهات نظر" جامعة يوزونجو ييو، تركيا 
-19المـــــؤتمر الـــــدولي الـــــذي عقـــــد فـــــي جامعـــــة لنـــــدن فـــــي الفتـــــرة الواقعـــــة بـــــين  .17

 " ـوالمعنوان ب 22/2017
International Conference On Ecoconiticism and Environmental    

Studies   ورقة مشتركة بعنوان: قدمو The Realm of Wilderness in My Antonia 
by Willa Cather 

. تراس  جلسة في مؤتمر البحث العلمي  عنانها محور اللغة العربية بين التواصلية  18
الهوية في المؤتمر الثامن للبحث العلمي في االردن الذي عقد في رحاب الجامعة ومكونات 
 .2017االردنية .

تجارب  ت معاصرة في الدراسات االنسانية:اتجاها" . رئيس المؤتمر الدولي الراب 19
 .11/4/2018-10، الجامعة األردنية،ومقاربات، كلية االداب

          ا بعد؛ في االدب والنقد واللغة، قسم اللغة العربية . رئيس المؤتمر الدولي السادس" م20    
 .4/7/2018-3، الجامعة األردنية،، كلية االدابوآدابها 

 
 .2018أمتوبر ) تشرين األول 27 -25جامعة يلدز اسطنبول، ،المؤتمر الدولي الخامس.21  
( متحدث رئيسي عنوان لمي الساب  للغة العربية وآدابها)عبر االنترنتالمؤتمر العا.22  

الجامعة االسالمية كلية االلهيات والعلوم االنسانية،المحاضرة "اللغة والهوية واالدب والمجتم "، 
    . 2020العالمية، ماليزيا،

 
 الموادُالتيُدرستهاُوماُزلتُأقومُبتدريسها
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