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 المؤهالت العلمي ة: *
 

ج مكانها اسم الجامعة الدرجة الجامعية  لغة التدريس حقل الدراسة سنة التخر 

النقد اللغة العربية /  م1988 بريطانيا جامعة مانشستر توراهدك -
  اندبي

اللغة 
 اإلنجلي ية

ان الجامعة انردني ة ماجستير - النقد اللغة العربية / م1985 عم 
  اندبي

 اللغة العربية

ان الجامعة انردنية بكالوريوس -  اللغة العربية وآدابها اللغة العربي ة م1980 عم 

 

 انطروحات:عناوين  *

 Poetic Creativity in Arabic Literary Criticism, Ph.D thesis":ة الدكتورا -

Submitted to the Victoria University of Manchester, 

Supervised by Prof C.E.Bosworth, July,1988." 

جامعةة مفهوم الطبقات في النقد اندبي عند العرس، رسالة ماجستير  ةدمت فةي ال الماجستير: -

 .1985انردنية بإشراف انستاذ الدكتور محمود السمرة، 

 :الخبرة العملية والتعليمية *

  . 27/1/2013/ ٌسم اللغة العربية إعتبارا من كلية انداس ،في الجامعة االردنية  أستاذ    _

  .11/9/2011حتى  25/9/2006نائس رئيس جامعة آل البيت معاراً من جامعة مؤتة اعتباراًمن -

م و من تاريخ 2/12/2010م ولغاية تاريخ 27/11/2010رئيس جامعة آل البيت بالوكالة  من تاريخ  

م ومن تاريخ 16/3/2010ولغاية  13/3/2010م ومن تاريخ 14/8/2010م ولغاية 8/8/2010

ومن  11/3/2009ولغاية  8/3/2009ومن تاريخ   11/7/2009ولغاية  4/7/2009

- 4/7،ومن تاريخ9/10/2008ولغاية  5/10/2008ومن  24/11/2008ولغاية  18/11/2008
 –10م  ، 31/10/2007–30/5/2008،30/10-27م ،14/7/2007-8/7م و 6/7/2007

 .م1/7/2007م ،29/10/2007

تفرغ علمي في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية للفصل الدراسي انول من العام الجامعي  -
2012/2013. 

 م .2006/2007بيت للعام الجامعي تفرغ علمي في جامعة آل ال -

 م.6/1/2005إلى  1/9/2003عميد كلية ابداس في جامعة مؤتة اعتبارا من  -

غ علمي في جامعة ال يتونة انردنية للعام الجامعي  -  .م2001/2002تفر 

 .م1997/1998عميد كلية ابداس في جامعة مؤتة للعام الجامعي     -

غ علمي في جامعة البتراء انرد -  .م1995/1996نية )البنات انردنية سابقاً( للعام الجامعي تفر 
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 . م1993/1994يس  سم اللغة العربية وآدابها للعام الجامعي رئ -

 .31/1/2013-25/6/1988 سم اللغة العربية وآدابها، كلية ابداس، جامعة مؤتة،  -

ر أخبار في هيئة اإلذاعة والتلف يون انردني،  -  .م1985-1979مذيع ومحر 

 ست المسا ات التالية :ودر   -

 
 الر م

 
 المساق

961 
927 
713 
934 
711 
725 
716 
917 
923 
982 
790 
913 
221 
362 
301 
363 
406 
302 
212 
362 
463 
224 
121 
491 
143 
345 
144 
340 
114 
242 
101 
102 

 .عليا( دراسات في النقد اندبي عند العرس)دراسات -
 .سات عليا()درامناهج التأليف النحوي في العربي ة   -
 .)دراسات عليا(مناهج البحث اندبي واللغوي  -
 .)دراسات عليا(السرد في اندس العربي القديم - 
 .)دراسات عليا( ضايا اندس انموي  -
 .)دراسات عليا(مناهج تحقيق النصوص  -
 .)دراسات عليا( ضايا الشعر الجاهلي  -
 .دراسات في الشعر انموي)دراسات عليا( -
  .)دراسات عليا(ت في انمثال العربي ةدراسا -
  .عليا(دراسات مناهج البحث اندبي ) -
                             . ندوة في مناهج البحث اندبي )دراسات عليا( -
                   .دراسات في النقد اندبي عند العرس)دراسات عليا( -
 .تاريخ النقد اندبي عند العرس  -
 .لنقد اندبي عند العرستاريخ ا -
 .كتاس خاص في اندس -
 .البيان القرآني والنبوي -
 اندس العربي الحديث في انردن وفلسطين.-
 أديس عربي  ديم. -
 .1علم النحو  -
 . ضايا النقد اندبي عند العرس  -
 .مناهج النقد اندبي الحديث  -
 .موضوع خاص في النقد اندبي عند العرس  -
 .العربية البالغة  -
 .منهج البحث اندبي -
 .نصوص من صدر اإلسالم والعصر انموي   -
 .نصوص استشرا  ية باللغة اإلنجلي ية  -
 .موضوع خاص من عصر صدر اإلسالم   -
 .أدس الحرس عند العرس  -
 .مصادر دراسة اللغة واندس  -
 .نصوص أدبية مختارة  -
 .اللغة العربية  -
 .اللغة العربية  -
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 :ثـات الباحـاهتمام *  

 النقد اندبي   -

 .مه وحديثهياندس العربي  د  -

 .الدراسات االستشرا ي ة  -

 : العلمية  انـاللجلمجالس و*ا

 

 .م2022الدورة الرابعة واألربعون// عضو لجنة اختيار الفائزين بجائزة الملك فيصل العالميّة   -    

 )لجنة خارجية(     

 113/15/1170شاري ة لمجل ة جامعة جدارا للدراسات والبحوث /  رار ر مالهيئة اإلستعضو    -  

 18/11/2018تاريخ         

اص لتخصص اللغة العربي ة وآدابها في جامعة البتراء    -  .  رار ر م  رئيس لجنة االعتماد الخ 

     م( .21/6/2018اريخ ) ت 1373 )/1/5)           

   برنةةةامجي البكةةةالوريوسللتخصةةةص اللغةةةة العربي ةةةة وآدابهةةةا لجنةةةة االعتمةةةاد الخةةةاص  رئةةةيس  -

      والماجسةةتير فةةي جامعةةة العلةةوم اإلسةةالمي ة العالمي ةةة.  ةةرار مجلةةس هيئةةة االعتمةةاد ر ةةم       
 (م .21/6/2018) ( تاريخ1/5/1373)      

 2014التربوي ة وابداس/انونروا , اعتبارا من مطلع سنة  عضو مجلس أمناء كلي ة العلوم -
 لمدة ثالث سنوات ) لجنة منبثقة عن و ارة التعليم العالي(.

الةو راء فةي كتابةه  لمشروع الذخيرة العربيةة) رار دولةة رئةيسعضو اللجنة الوطنية انردنية  -
                                            .( 21/12/2011تاريخ  76/11/1/3119ر م 

 ولمدة  ثالث سنوات ،  16/12/2010ة اعتباراً من عضو مجلس أمناء جامعة اربد انهلي -

 .)لجنة منبثقة عن و ارة التعليم العالي (     

لمدة ثالث  29/8/2010عضو هيئة تحرير المجلة انردنية في اللغة العربية وآدابها من تاريخ  -
 سنوات ) لجنة منبثقة عن و ارة التعليم العالي ( .

 لمدة سنتين. 14/8/2008ية الخاصة اعتبارا من عضو مجلس أمناء جامعة عجلون الوطن -

 اربةةد للعةةامين الجةةامعيين –عضةةو مجلةةس كليةةة الدراسةةات اندبيةةة واللغويةةة/ جامعةةة جةةدارا  -
2009/2010 ،2010/2011 . 

عضةةةو فةةةي الهيئةةةة االستشةةةارية للمجلةةةة انردنيةةةة للغةةةة العربيةةةة وآدابهةةةا اعتبةةةارا مةةةن تةةةاريخ  -
 ن و ارة التعليم العالي ( .، ) لجنة خارجية منبثقة ع17/5/2009

عضو لجنة االعتماد الخاص لبرنامج الماجستير في  سم اللغة العربية /جامعةة جةرا انهليةـة  -
 م.2006)لجنة خارجية منبثقة عن و ارة التعليم العالي(، 

للعامين الجامعيين سلسلة العلوم اإلنسانية  عضو هيئة تحرير مجلة مؤتة للبحوث والدراسات/ -
 .م2000/2001، م1997/1998

 .م2002ضو لجنة البحث العلمي في جامعة ال يتونة انردنية، ع -
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ةة )لجنةة خارجيةة منبثقةة عةن  - ةد نلفةاي الحيةاة العام  عضو لجنة مشةروع المعجةم العربةي الموح 
 .م2000مجمع اللغة العربية انردني(، 

 .م1997/1998 معيللعام الجا رئيس اللجنة التحضيرية إلنشاء كلية الشريعة في جامعة مؤتة -

 

 

عضو لجنة االعتماد الخةاص لقسةم اللغةة العربيةة فةي جامعةة فيالدلفيةا انهليةة )لجنةة خارجيةة  -
 . م1998منبثقة عن و ارة التعليم العالي(، 

عضةةو لجنةةة االعتمةةاد الخةةاص لقسةةم اللغةةة العربيةةة فةةي جامعةةة جةةرا انهليةةة )لجنةةة خارجيةةة  -
 .م1997منبثقة عن و ارة التعليم العالي(، 

عضو لجنةة االعتمةاد الخةاص لقسةم اللغةة العربيةة فةي جامعةة ال ر ةاء انهليةة )لجنةة خارجيةة  -
 .م1997منبثقة عن و ارة التعليم العالي(، 

، م1993/1994 /جامعةة مؤتةة للعةامين الجةامعيين مقرر لجنةة البحةث العلمةي فةي كليةة ابداس -
 .م1997/1998

 .م1994 ،عضو لجنة البحث العلمي في كلية ابداس -

عضو لجنة االعتماد الخةاص لقسةم اللغةة العربيةة فةي جامعةة العلةوم التطبيقيةة )لجنةة خارجيةة  -
 .م1994منبثقة عن و ارة التعليم العالي(، 

 :دواتــرات والنــالمؤتم*

الةذي عقةد فةي المشاركة في المؤتمر العالمي عن دور الدراسات االسالمية في مجتمع عولمي  -
ببحةةث مشةةترو عنوانةةه : قمةةن وا ةةع تجةةارس طةةالس  2010يسةةمبر د 23-21 تايلنةةد مةةا بةةين

 الدراسات العربية واالسالمية في الغرس / بريطانيا نموذجا ق.

المشاركة في المؤتمر العام التحاد جامعات العالم اإلسالمي بالنيابة عن رئيس جامعة آل البيت  -
 م في جامعة الكويت.2007إبريل/ 5-4خالل الفترة من 

ةةةةةة للتفاعةةةةةل عضةةةةةو اللجنةةةةةة  - التحضةةةةةيرية لمةةةةةؤتمر اندس العربةةةةةي واندس اإلنجليةةةةة ي منص 
 .م1994،الحضاري

 .م1993 ،جامعة مؤتة ،رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر السيوطي -

 :اإلشراف على أطروحات جامعية أو المشاركة في منا شتها *

لجامعةة وا  مت بانشةراف علةى عةدد مةن رسةائل الماجسةتير والةدكتوراه فةي جامعةة مؤتةة -
 انردني ة.

 مةةت بمنا شةةة مجموعةةة مةةن رسةةائل الماجسةةتير والةةدكتوراه فةةي جامعةةة مؤتةةة والجامعةةة  -
وجامعةةة  وجامعةة العلةةوم االسةالمية العالميةةة انردنيةة وجامعةةة اليرمةوو وجامعةةة آل البيةةت

 .جدارا

ة المتحدة اإلمارات العربي  -منا شة رسالة ماجستير في كلية الدراسات اإلسالمية والعربية  -
 . 2009اكتوبر/  –/ دبي 

 التقويم والتحكيــــم: *

 عضو مقي م لعدد من انبحاث العلمية لصالح مجال ت علمي ة محك مة مختلفة داخلية وخارجية. -
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 انردنيةة والعربيةة والعالميةة عضو مقي م لتر يات أعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات -
 إلى رتبة أستاذ مشارو وأستاذ.

 

 

 

 : اثــــانبح *

 

 . (1949-1899)مصطفى وهبي التّل" عرار"  معالم رومانسيّة في شعر -

 .2021(، يونيو/حزيران 43، عدد)مجلّة جامعة ابن رشد/ هولندا منشور فيبحث 

 

 ." األدبيّة عند أبي حيّان التوحيدي"-

 اب محّمد الفي(.رب  بحث مشترك مع(.2020، 4، مجلّد 26بحث منشور في مجلّة األندلس، عدد 

 

 .قراءة في النقد الشعري عند الشاعر األردني""-

(، أيلثثثول 54بحثثثث منشثثثور فثثثي مجلّثثثة القثثثدو المفتوحثثثة للبحثثثوة اانسثثثانيّة واالجتماعيثثثة. العثثثدد)

 )بحث مشترك مع محمد خريسات(..2020

 

 " أثر المقامات العربيّة في األدب العربي والعالمي".-

الجامعثثة  (.3(، عثثدد)28ااسثثيمية  للدراسثثات اانسثثانية، مجلثثد)مجلثثة الجامعثثة بحثثث منشثثور فثثي 

 )بحث مشترك مع سناء الساكت(.2020، غزة-ااسيمية

 

 . )"موقف النقّاد العرب من مسألة )الكم والكيف" في الشعر"-

 .2018، (32عدد )،جامعة البحرين-في مجلّة العلوم اانسانيّة/ كليّة اآلداب منشوربحث     

 

 واستدعاء نبض القريحة الشعري ة...دراسة لمو ف النق اد العرس من ياهرة بال في الشعراإلجق  -

 اإلجبال في الشعرق.      

كةةةانون      ( 1(العةةةدد)11بحةةةث منشةةةور فةةةي المجل ةةةة انردني ةةةة للغةةةة العربي ةةةة وآدابهةةةا, المجل ةةةد)      
 .16/10/2014اريخ وتم   بوله بت 15/2/2014أرسل للتحكيم بتاريخ . 2015ثاني       

  "من واقع تجارب طيب الدراسات العربية واالسيمية في الغرب / بريطانيا نموذجا ". -

   منشور ضمن وقائع المؤتمر العالمي عن دور الدراسات ااسيمية في مجتمع مشترك بحث 

مير سونكي شطر فطاني _جنوب جامعة األ –عولمي الذي عقد في كلية الدراسات االسيمية 

 م. 2010ديسمبر  23-21تايلند ما بين 

 ابن خلدون ناقـداً. -
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بحث منشور في المجلّة األردنية في اللغة العربية وآدابها ) مجلة علمية عالمية محكمة(    

م، وقبل للنشر بتاريخ 29/10/2007م .أرسل للتحكيم بتاريخ 2009(، 1(، العدد)5،المجلد)

 م.10/8/2008

، 15، مجلد 27مجلة جامعة أم القرى، عدد لصدق الفني وصدق الواقع، التجربة الشعرية بين ا -

  (.www.uqu.edu.sa/.http) م2003

 

 

 : مفهوم البيان عند الجاحظ -

م. أُرسل 2000بحث منشور في مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اانسانية والتربوية، 

 م.25/5/2000م، وقُبِل للنشر بتاريخ 25/1/2000ريخ للتحكيم بتا

 الغموض والوضوح في الشعر. -

، أكتوبر 34مصر، المجلد  -بحث منشور في المجلة العلمية لكلية اآلداب / جامعة المنيا 

 م.9/9/1999م، وقُبِل للنشر بتاريخ 12/5/1999م. أُرسل للتحكيم بتاريخ 1999

 لشعري.الذاكرة ودورها في اابداع ا -

سوهاج  -بحث منشور في المجلة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج / جامعة جنوب الوادي 

م، 17/6/1999م. أُرسل للتحكيم بتاريخ 1999، أكتوبر 2مصر(، العدد الثاني والعشرون، ج

 م.29/9/1999وقُبِل للنشر بتاريخ 

 بيوتات الشعر عند العرب )دراسة في أسباب االتّصال الشعري(. -

م. أُرسل 1999(، 1(، العدد )14ث منشور في مجلة مؤتة للبحوة والدراسات، المجلد )بح

 م.13/4/1999م، وقُبِل للنشر بتاريخ 26/8/1998للتحكيم بتاريخ 

 القاضي الجرجاني وأثر البيئة في الشعر. -

م. أُرسل 2000( أيلول 1(، عدد )6بحث منشور في مجلة المنارة، جامعة آل البيت، م )

 م16/3/1999م، وقُبِل للنشر بتاريخ 12/12/1998كيم بتاريخ للتح

 موقف النقّاد العرب من قضية الجمع بين إبداع الشعر ونقده. -

م. أُرسـل للتحكيم 1999( أيار 3(، عدد )4بحث منشور في مجلة المنارة، جامعة آل البيت، م )

 م.2/3/1998م، وقُبِل للنشر بتاريخ 2/4/1997بتاريخ 

 لنقّاد العرب القدامى من قضية التخاطر )توارد الخواطر(.موقف ا - 

م. أُرسل 1994(، 1(، العدد )9بحث منشور في مجلة مؤتة للبحوة والدراسات، المجلد )

 .م23/6/1993م، وقُبِل للنشر بتاريخ 27/1/1993للتحكيم بتاريخ 

 الثورة واالغتراس في شعر الشاعر مصطفى وهبي التل قعرارق. -

م. أُرسةل 1993(، 6(، العةدد )8في مجلة مؤتة للبحوث والدراسةات، المجلةد ) بحث منشور
 .م23/6/1993، و ُبِل للنشر بتاريخ م24/12/1992للتحكيم بتاريخ 

 النقد اندبي بين الفن والعلم. -

. م1993، تشةرين ثةاني 25بحث منشةور فةي مجلةة آداس الرافةدين، جامعةة الموصةل، عةدد 
 .م20/10/1992، و ُبِل للنشر بتاريخ م16/6/1992أُرسل للتحكيم بتاريخ 

 مو ف النق اد العرس القدامى من  ضية الذوق الفني. -

http://www.uqu.edu.sa/.http
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م. أُرسةل 1993(، 2(، العةدد )8بحث منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسةات، المجلةد )
 .م22/6/1993، و ُبِل للنشر بتاريخ م9/12/1991للتحكيم بتاريخ 

 الشعر العربي الحديث. اإللهام واإلبداع الفني في -

م. 1991( أ، العةدد انول، 18بحث منشور في مجلة دراسات / الجامعةة انردنيةة، المجلةد )
 .م4/12/1990، و ُبِل للنشر بتاريخ م11/7/1990أُرسل للتحكيم بتاريخ 
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 203عةرض منهجةي ودراسةة )كتةاس الشةهر.. مصادر التراث النقدي والبالغي عند العةرس -
ان ، 1ط ،( سلسلة كتس ثقافي ة تصدرها و ارة الثقافة    .2018 ،انردن  -عم 

للنشةةر  ثقافيةةة دروس،  1ط ،منشةةورات و ارة الثقافةةة ، هةةوم اإلبةةداع الفن ةةي فةةي الشةةعرمف -
ان ، والتو يع  . 2016، عم 

تو يةع، طبعةة ثانيةة م يةده دروس ثقافيةة للنشةر وال، دراسات في اإلبداع الفنةي فةي الشةعر -
)صةةدرت الطبعةةة انولةةى مةةن الكتةةاس بةةدعم مةةن أمانةةة عمةةان  . 2016، عمةةان ،قحةةه ومن

 .(2008الكبرى، دار يافا العلمية والنشر والتو يع ، عمان ، 

طبعةة ثانيةة  دروس ثقافيةة للنشةر والتو يةع، ،طبقات الشعراء في النقةد اندبةي عنةد العةرس -
الكتةاس عةن دار الجيةل فةي صةدرت الطبعةة االولةى مةن ) . 2016، ، عمةانم يده ومنقحةه 

 (.1992بيروت والرائد العلمية في عمان،

منشورات عمادة البحث العلمي في  الجامعةة  ، التفسير انسطوري لإلبداع الفني في الشعر -
ان ،1ط، انردني ة  . 2015،عم 

الجنادري ةة دار يافةا و،منشةورات و ارة الثقافةة، مفهوم الطبقات في النقد اندبي عند العرس -
ان، شر والتو يعللن  . 2008، عم 

     publication of ,Poetic Creativity in Arabic Literary Criticism  -  

Ministry of Culture , Monthly  Book Series 122, AL-Safeer press,  

Amman,2007      
 

  


