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 سيرة ذاتية
C.V 

 
 

 

   ة:البطاقة الشخصي 
 

 ي.كوفحال: إبراهيم محمد محمود السما

 : أردني.الجنسية

 ،  1/3/1967: ميالدتاريخ ال

 . األردن ،إربد : مكان الميالد

 .  ( 4( عدد األوالد  ،ج: متزو  االجتماعي لوضعا

قسللم الة للة العربيللة ، (عضللو هي للة تللدري أسللتاذ    :العمللا الحللالي
ان ،األردنيةالجامعة ،ةية اآلدابك، وآدابها  .، األردن عم 

               الرتبة العةمية:  أستاذ دكتور(.

 : الة ة العربية وآدابها . ص العامالتخص  

 .  العربي  ونقدهاألدب : ص الدقيقالتخص  

، األدب والنقللد/ القللديم ، الباللللة العربيللةمجللاالا االهتمللام والبحلل : 
، عةللم  تحقيللق التللرا ، ، أدب األطفللاااألدب والنقللد/ الحللدي  العربللي 

   العروض والقافية.

 العنوان اإللكتروني : 

dribrahimk@hotmail.com        

 العنوان البريدي:

ة العربيللة وآدابهللا، كةيللة اآلداب، الجامعللة األردنيللة، قسللم الة لل  -
ان   األردن .  -عم 

mailto:dribrahimk@hotmail.com
mailto:dribrahimk@hotmail.com
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 ( . 00962795177490    : محموا/ هاتف -

                            

   ة :الا العةمي  المؤه 

 

للان / أدب ونقللد:  دكتللوراه األردن،  –حللدي (، الجامعللة األردنيللة، عم 
 م.1998سنة 

، تحلا محمود محمد شاكر: األديلب الناقلد(:  عنوان األطروحة -
  / إبراهيم السعافين إشراف: األستاذ الدكتور

األردن،  –ير:  أدب ونقللد/ حللدي (، جامعللة اليرمللو ، إربللد ماجسللت
 م.1992سنة 

: األستاذ ، تحا إشراف:  جهود الرافعي النقدية(رسالةعنوان ال -
 /  خةيا الشيخ .الدكتور

األردن،  –:  ل ة عربية وآدابها(، جامعة اليرمو ، إربلد بكالوريو 
 م.1989سنة 

 

   ة:ة واإلداري  الوظا ف األكاديمي 

 
الجامعلللة قسلللم الة لللة العربيلللة وآدابهلللا، كةيلللة اآلداب، ، أسلللتاذ -

ان األردنية،  .، األردن عم 

نا لللب عميلللد كةيلللة اآلداب لشلللؤون الدراسلللاا العةيلللا والبحللل   -
للان ، األردن الجامعللة األردنيللة ،العةمللي،  ـ حتلل   2019،  عم 
          . اآلن (

للان/قسللم الة للة الع ر للي  -  ربيللة وآدابهللا ، الجامعللة األردنيللة، عم 
 .(2019ــ  2018األردن،  

الجامعلللة  ، كةيلللة اآلداب ،اذ، قسلللم الة لللة العربيلللة وآدابهلللاأسلللت  -
 ( .     حت  اآلن – 2013األردن،   –األردنية،عمان 
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، قسم األدب، كةية الة ة العربيلة، جامعلة أستاذ  ــ أستاذ مشار  -

 (.م 2012  –م 2008  أم القرى، مكة المكرمة

األردن،  –لجامعة الهاشمية، الزرقلا  نا ب عميد كةية اآلداب، ا -

 م(. 2/2/2008 – 17/9/2007 

أستاذ مشار ، قسم الة ة العربية وآدابها، كةية اآلداب، الجامعة  -

 -13/12/2005األردن،   –الهاشللللللللللللللللللمية، الزرقللللللللللللللللللا  

 م(.16/9/2007

، قسللم الة للة العربيللة وآدابهللا، كةيللة اآلداب، الجامعللة مسللاعدأسللتاذ  -

-16/10/2000األردن،   –الهاشللللللللللللللللللللللمية، الزرقللللللللللللللللللللللا  

 م(.12/12/2005

محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد، قسم الة ة العربية وآدابهلا، كةيلة  -

 -19/9/1998األردن،   –اآلداب، الجامعلللللة الهاشلللللمية، الزرقلللللا  

 م(.15/10/2000

-6/9/1997غ، الجامعللللللللللة الهاشللللللللللمية:  محاضللللللللللر متفللللللللللر -

 م(.18/9/1998

 م(.5/9/1997 -7/9/1996مساعد تدري ، الجامعة الهاشمية:   -

كاتللب / فللي مديريللة شللؤون مجةلل  التعةلليم العللالي، وزارة التعةلليم  -

 م(.1/8/1996 – 24/9/1995العالي، األردن،  
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، كةيلللة الطفيةلللة لةمهلللن وآدابهلللا  حللل  الة لللة العربيلللةا/ لمب ملللدر   -

 – 2/11/1992الهندسلللللللية، وزارة التعةللللللليم العلللللللالي، األردن  

 م(.23/9/1995

-  

   النتاج العةمي : 
 
 الكتب : -أ

: الناقلللد والموقلللف، دار البشلللير، صلللادل الرافعلللي مصلللطف  -1
ان، مؤسسة الرسالة، بيروا، ط  م.1997، 1عم 

: سللليرتأل األدبيلللة ومنهجلللأل النقلللدي، دار محملللود محملللد شلللاكر -2
للان، مؤسسللة الرسللالة، بيللروا، ط  . م2000، 1البشللير، عم 

 .  2008،  2، طومكتبة الخانجي بالقاهرة

وانللب مللن سلليرتأل وجهللوده فللي تحقيللق : جشللعيب األرنللؤوط -3
للان،  م  ملن إصلداراا الةجنللة 2002التلرا ، دار البشلير، عم 

للان عاصللمة البقافللة العربيللة لعللام  الوطنيللة العةيللا إلعللالن عم 
 م(.2002

شللعر عبللدالمنعم الرفللاعي،  جمللع وتحقيللق(، الشللركة الجديللدة  -4
ان،   م.2003لةطباعة والتجةيد، عم 

ا نقديللة، منشللوراا وزارة : قللرا اا ومراجعللامرايللا وظللالا -5
ان،   (.100م، سةسةة كتاب الشهر، رقم  2005البقافة، عم 

لللان، ملللن شلللهدا   الكراملللة( -6 : سلللةطان محملللود الكلللوفحي، عم 
 م.2006

خواطر الرافعي في تفسير القرآن وإعجازه،  جمع وتحقيلق(،  -7
ان،   م.2006الشركة الجديدة لةطباعة والتجةيد، عم 

لة الة لة الشلعرية، منشلوراا : دراساا في صليامحنة المبدع -8
ان الكبرى،   م.2006أمانة عم 
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ديللللوان إربللللد الشللللعري،  جمللللع وتقللللديم(، منشللللوراا وزارة  -9
ان،   م.2007البقافة، عم 

لان، معجم أدبا  إربد -10 : الشلعرا ، منشلوراا وزارة البقافلة، عم 
 م.2008

ور المضمون وظلواهر : محاشعر محمد جماا عمرو لألطفاا -11
لللل، دار الالتشللللكيا الفنللللي ان، ملللل مون لةنشللللر والتوزيللللع ، عم 

2013 . 

دار المللل مون لةنشلللر ، قلللرا ة فلللي شلللعر عبلللد اللللرحمن بلللارود -12
ان ، والتوزيع  .2014، عم 

أدب الطفا والناشل ة: قلرا ة فلي نملاذج ملن القصلة والروايلة،  -13
ان، األردن،ط  . 2020، 1دار الخةيج لةنشر والتوزيع، عم 

، توزيلعر وال، دار الخةليج لةنشلحياتأل وشعره: صادل خريوش -14
ان  ( . مع أ.د. محمد القضاة .  باالشترا  2020، 1، طعم 

، 1تحد ي اإلعاقة الجسدية في نملاذج ملن قصلص األطفلاا، ط -15
ان،   . 2021عم 

 البحو  : -ب

، الجامعلللة  دراسلللاا( مجةلللةفةسلللطين فلللي شلللعر يوسلللف العظلللم،  -1
لللللان، ملللللج        .    م2000، آب سلللللنة 2، علللللدد 27األردنيلللللة، عم 

 (  .  481ـ 473 ص : 

توظيللللف المللللورو  الللللديني فللللي شللللعر حيللللدر محمللللود، مجةللللة  -2
                 .  م2001، شللللللللباط سللللللللنة 1، عللللللللدد 28 دراسللللللللاا(، مللللللللج

 ( .  225ـ  207:   ص

لحبيلب الشعري في ديلوان   طلواف الم نلي  خصوصية الخطاب  -3
الزيودي: دراسة فلي ظلاهرتي  التنلاص، واالنحلراف األسلةوبي(، 

 م.2002، شباط 1، عدد29مجةة  دراساا(، مج
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، 29، مجةلللة  دراسلللاا(، ملللج صلللادل خريلللوش: حياتلللأل وشلللعره -4
 . (512ـ  486 ص :  م،  باح  أوا(.2002، حزيران 2عدد

: نمللاذج اليللومي فللي الشللعر األردنللي المعاصللراسللتخدام العللامي و -5
       . م2003، شلللباط 1، علللدد30تطبيقيلللة، مجةلللة  دراسلللاا(، ملللج 

 ( .  115ـ  105 ص: 

  لعبد المنعم الرفاعي، ح في ديوان  المسافرنعة والتنقيمالمح الص -6
، 1األردن، ملللج –مجةلللة  المنلللارة(، جامعلللة آا البيلللا، المفلللرل 

 م.2004، تشرين أوا 3عدد

ر الرافعلللي وتفسلللير الخطلللاب القرآنلللي، منشلللومصلللطف  صلللادل  -7
نللد منعطللف الخطللاب العربللي عبضللميمة أورال المللؤتمر الللدولي  

لللذي عقللد فللي كةيللة اآلداب بجامعللة ، االقللرن الواحللد والعشللرين 
  .)207ـ  181  ص :  .2006مايو  3-2طنطا، في الفترة من 

  أشللتاا: قللرا اا أدبيللة ونقديللة  ،  ألقفللة مللع كتابللو: محمللد حللور -8
مجةة الجامعة اإلسالمية، لزة: سةسةة الدراساا اإلنسانية، المجةد 

 ( .  65ـ  45:  ص .2005، كانون الباني 1، العدد13

إلعرابي وأبره فلي انسلجام اللنص، مجةلة اتحلاد الجامعلاا النسق ا -9
، 2علدد ال، 5المجةلد ، (األردن –إربلد  العربية، جامعة اليرمو ، 

 ( . باح  بان م.2008هـ/ 1429

شللعرية  المقطللع( فللي نمللاذج مللن قصللا د عمللر أبللو ريشللة، مجةللة  -10
، 2عللددالعةللوم الة للاا وآدابهللا، مكللة المكرمللة، ل جامعللة أم القللرى

 م.2009هـ/ يوليأل 1430رجب 

   إيقلللاع الملللدىالعنلللوان: دراسلللة فلللي  ودالالاالسللليرة الفكريلللة  -11
جامعللة  العربيللة وآدابهللا،لة للة المجةللة األردنيللة ، لمحمللود السللمرة

/ 1431، رجلب 3، العلدد6المجةلد األردن ( ،  –  الكلر   ،مؤتة
   باح  أوا ( . .م 2010تموز

، مجةلة فنيلةنية و: دراسلة مضلموشعر محمد جماا عمرو لألطفاا -12
علللن الجامعلللة ، تصلللدر ، العةلللوم اإلنسلللانية واالجتماعيلللةدراسلللاا

 م . 2011،  2، العدد38األردنية ، المجةد 
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ملن ظلواهر التشلكيا الفنللي فلي شلعر عبللد اللرحمن بلارود ، مجةللة  -13
العللدد مكللة المكرمللة ، جامعللة أم القللرى لعةللوم الة للاا وآدابهللا ، 

 . (120ـ  83   ص : .م 2012هـ / مايو 1433البامن، رجب 

ةحوظللاا    األعمللاا الشللعرية الكامةللة لعبللد الللرحمن بللارود ( : م  -14
وريلة ، مجةلة كةيلة اآلداب ، جامعلة المنيلا ، جمهمنهجية وتحقيقية 

 .  م 2011مصر العربية ، يناير 

تحقيق سبع رسا ا   مخطوطة ( ألبي فهر محمود محملد شلاكر،  -15
للان  مجةللة   دراسللاا ( ، الجامعللة األردنيللة ، العللدد  41، مللج، عم 

3 ،2014. 

مللؤهالا الناقللد وبقافتللأل فللي التللرا  : فللي قللرا ة الللنص الشللعري -16
ة قلللرا ة اللللنص اإلبلللداعي  ، صلللناع، بضلللميمة كتلللاب   العربلللي
، : تكلوين لةدراسلاا واألبحلا شلوراا: مقبلا الدعلدي ، منتحرير
  .  2016، بريطانيا

 نلي فلي ضلو  لسلانيااشلعر عبلد ا البردو فلي السب  المعجملي -17
لللان،  مقبلللوا ، اللللنص   مجةلللة مجملللع الة لللة العربيلللة األردنلللي، عم 
 ( . باالشترا .    2019، لةنشر(

: حقلللا األلفلللاظ الدينيلللة حقلللوا الدالليلللة فلللي شلللعر عةلللي الفلللزاعال -18
، ،  مقبلوا لةنشلر(، حمص، سورية أنموذجا ، مجةة جامعة البع 

 ( . باالشترا   .  2019

كةيلة دار العةلوم  ل  ،معجم المصطةحاا الحجاجية ، مجةة األنلد -19
 .  باالشترا ( .  2020( ديسمبر 23، العدد  بجامعة القاهرة

كةيلة دار  البعد الوطني في شعر أحمد القدومي، مجةة األنلدل  ،  -20
 .  باالشترا (.  2020( يونيو 25، العدد  العةوم بجامعة القاهرة

: االلتللراب المكللاني أنموذجلللا  ، االلتللراب فللي الشللعر األردنلللي -21
، العلدد ةبحو  اإلنسانية ب زة / فةسطين الجامعة اإلسالمية ل مجةة

  باالشترا (. . 2021ةد التاسع والعشرون(، يناير األوا ،  المج

لةبحلو   مجةة الجامعة اإلسلالمية الوطن في شعر صالح جرار، -22
ةللللد التاسللللع ، العللللدد البللللاني ،  المجاإلنسللللانية ب للللزة / فةسللللطين

 شترا (..   باال2021والعشرون(، إبريا 
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العتبللاا النصللية فللي الروايللاا الحاصللةة عةلل  جللا زة  البللوكر(  -23
مجةللة  : دراسللة فللي التشللكيا الة للوي،2019العربللي حتلل  عللام 

( سللبتمر 30، العللدد  القللاهرة، كةيللة دار العةللوم بجامعللة األنللدل 
 .  باالشترا (. 2021

 

 :صحف والمجالا البقافية(، منهاالمقاالا والمراجعاا  في ال - جـ

 

  اللرأي: دراسلة توبيقيلة، جريلدة  ن عرار ومصطف  السلكرانبي -1
 م.2/1989/ 24، عدد الجمعة األردنية

ما ينسب خط  إل  عرار  مصطف  وهبي التا(، المجةة البقافيلة،  -2
 م.1994، 32تصدر عن الجامعة األردنية، العدد 

  السعودية، جةة  الفيصامحمود محمد شاكر وأستاذه الرافعي، م -3
 م.1996ر  ، ما232العدد 

، واسلتدراكاا عةل   ديلوان اللرد ة(  وقفة مع كتاب   مالحظاا  -4
 –، ألسللللط  12، 11، ع6مجةللللة  العقيللللق ، السللللعودية، مللللج

 م.1996نوفمبر 

ملع اللدكتور إحسلان عبلا ، جريلدة  محمود محمد شاكر في حوار -5
 م.22/8/1997، عدد الجمعة  األردنية الرأي  

كةمة فلي  إحسان عبا   :في محراب المعرفة دراساا مهداة إل   -6
، علللللدد الجمعلللللة األردنيلللللة  دالللللللة العنلللللوان، جريلللللدة  اللللللرأي

 م.2/1/1998

: سللفران فللي الوفللا  نيللة مهللداة إللل  ناصللر الللدين األسللددا فقطللو -7
 م.13/3/1998، عدد الجمعة األردنية النبيا، جريدة  الرأي 

كتلاب   الرسللا ا الفنيلة فللي العصلر العباسللي ...   لةلدكتور محمللد  -8
الللدروبي، المجةللة البقافيللة، تصللدر عللن الجامعللة األردنيللة،  محمللود
 م.2000كانون األوا  -، أيةوا51العدد 



 9 

، الشعر الجاهةي وقيمتها التاريخية ، مجةة  أفكار مصادر كتاب   -9
 م.2002، تموز 165وزارة البقافة األردنية، العدد 

القيلام   لإلمام القرافلي نموذجلا  : ملنهج عملر حسلن لفرولاكتاب   -10
، تشلرين البلاني 181، العلدد األردنيلة  ي التحقيق، مجةلة  أفكلارف

 م.2003

  بمناسللبة مللرور عشللرين عامللا  عةلل  ت سيسللها،  المجةللة البقافيللة -11
 م.2003كانون األوا  –األوا  نالمجةة البقافية، العدد، تشري

، األردنيلة   ورحةلة اإلبلداع، مجةلة  أفكلار المؤرخ سلةيمان موسل -12
 م.2004 ،، أيةوا190العدد 

  األردنيلللة، علللدد كتلللب المدرسلللية : كةملللة حلللق، جريلللدة  ال لللدال -13
   م.5/10/2006

، مجةلة  جلذور وجهلوده فلي تحقيلق التلرا عبد الرحمن العبيملين  -14
، جمللادى (31العللدد    ، تصللدر عللن نللادي جللدة األدبللي ،التللرا 
 .  هـ1432األول  

 

 والموسوعاا خامسا : تحرير الكتب: 

 
 

واألدب فلي األردن: أورال النللدوة تحريلر كتلاب: مللن أعلالم الفكللر  -
األردن(، فيمللا بللين  -التللي عقللدا فللي الجامعللة الهاشللمية  الزرقللا  

للللللان، 2002آذار  25 -22   مللللللن  2002م(، دار البشللللللير، عم 
للان عاصللمة البقافيللة  إصللداراا الةجنللة الوطنيللة العةيللا إلعللالن عم 

 (.2002العربية لعام 

، الصللادرة الميسللرة : الموسللوعة الفةسللطينية المشللاركة فللي تحريللر -
، األردن –، عمللان ا زة سللةيمان عللرار لةفكللر والبقافللةعللن هي للة جلل

 .م2012 /هـ1433

 

 



 10 

   اإلبداع الشعري  : 

 

قةيللام مللن قصللا ده فللي الصللحف والمجللالا ليللر شللاعر، نشللر عللددا   -
 األردنية والعربية.

شار  في كبيرم من األمسياا والمهرجاناا الشعرية داخلا األردن  -
 . وخارجأل

 : الشعرية عمالألمن أ -

،  شلعر لألطفلاا(، سةسلةة كتلب األطفلاا  تحا شلجرة التلوا   -1
ان، 25  .2008، وزارة البقافة، عم 

ان   باالشترا   -2 (، أمانة عمان الكبرى: بيا قصا د حب في عم 
 م .  2006، الشعر األردني

لللان األعملللاا الشلللعرية  -3 ،  ، دار اإلسلللرا  لةنشلللر والتوزيلللع، عم 
2019  .  

 

  ةالعةمي  المؤتمراا : 

 

 :المشاركة في

مةتقلل  جامعللة آا البيللا البقللافي البللاني، الللذي أقلليم تحللا عنللوان  -1
 16-15والمذكراا فلي األردن(، فلي الفتلرة ملا بلين  أدب السيرة 

م   م.1998 آيار 12-11هـ/ 1419محر 

  شعيب األرنؤوط : حياتأل وجهوده في عنوان الورقة المقدمة   -

 . في نشر الترا   

ال الدراسلللاا العربيلللة فلللي الة لللة واألدب الحاضلللر ملللؤتمر  آفللل -2
 م.1999/ مايو 18 -16جامعة األردنية، والمستقبا(، ال

   .عنوان الورقة المقدمة  فةسطين في شعر يوسف العظم -

مؤتمر  تحقيلق التلرا  العربلي: اللرؤى والتطةعلاا(، جامعلة آا  -3
 .2004كانون األوا  23-12البيا، 
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نهج الدكتور مصطف  عةي ان فلي تحقيلق معنوان الورقة المقدمة   -
 .ماسة   لألعةم الشنتمري أنموذجا  الح الترا : تحقيق كتاب 

 ، معهلللد اللللدعوة ة لللة العربيلللة أملللام تحلللدياا العولملللةالملللؤتمر   -4
 م.4/2005/  20-19لةدراساا اإلسالمية، بيروا،  يالجامع

 المشاركة: حضور الجةساا واإلسهام بالمناقشاا. نوع -

، لعشلرين خطاب العربي عند منعطلف القلرن الواحلد واالمؤتمر  -5
ملايو  3-2كةية اآلداب، جامعة طنطلا، جمهوريلة مصلر العربيلة،

 م.2006

فعلللي .. وتفسلللير امصلللطف  صلللادل الرعنلللوان الورقلللة المقدملللة:   -
   .الخطاب القرآني

   المؤتمر العالمي الرابع لة ة العربية وآدابها  : تعةيم الة ة  العربية   -6   

 الجامعة        ، 2013مايو  17ـ  15ة ،من خاص   وآدابها أللراضم          

 .  اإلسالمية العالمية بماليزيا         

 .   ليف النص الشعري أللراض خاصة .. ت  ـ عنوان الورقة :   

 ،       حو  الرسا ا واألطروحاا الجامعيةالمؤتمر الخام  المحكم لب ـ 7   

 ، ة الدراساا العةيا، كةيم  2014نيسان  17-16خالا الفترة          

 .  الجامعة األردنية        

   . ر ي  جةسة ـ نوع المشاركة :          

 التعددية البقافية في الة ة ؤتمرالدولي الخام  لكةية اآلداب  ـ الم8     

   .، جامعة الزيتونة األردنية 2015 /11/  19ـ 17( ، واألدب        

 .  ر ي  جةسةـ نوع المشاركة:           

 مقارباا في   :هاالمؤتمر العالمي الخام  لة ة العربية وآداب -9     

 ديسمبر  9ـ 7، من (األدبياا : بين التقةيد والتجديدالةسانياا و            

 .  اإلسالمية العالمية ، كوااللمبور، ماليزيا،  الجامعة 2015           

 : مؤهالا الناقد رقة:  في قرا ة النص الشعريـ عنوان الو  

 .  وبقافتأل في الترا  العربي   
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 ، المجة  الدولي  لة ة تمر الدولي  الساد  لة ة العربيةالمؤ  -10   

 / 7ــ  4، من  ، دولة اإلماراا العربية المتحدةالعربية ، دبي           

 . 2016مايو /            

 .  ضور الجةساا واإلسهام بالمناقشاا: حشاركةــ نوع الم           

 لمؤتمر النقدي السنوي العشرون : السخرية في األدب ا  - 11    

   5ــ 3من  ، األردن ،ة اآلداب، جامعة جرشالعربي ، كةي          

 .  2017نيسان          

 .  ر ي  جةسةنوع المشاركة: ــ           

   ، المجة  الدولي  لة ة ة العربيةتمر الدولي  الساد  لةالمؤ  -12     

 /4ــ 1، من العربية، دبي، دولة اإلماراا العربية المتحدة          

 .  2017/ مايو           

 .  ضور الجةساا واإلسهام بالمناقشاا: حــ نوع المشاركة           

  وا لةعةوم االجتماعية والتربويةالمؤتمر العةمي  الدولي  األ  – 13    

 .  2017/  11/  5ــ 3، من جامعة باندرما بتركيا             

 :ديوان   في طريقي إلي  ( لصالح جرارعنوان الورقة:   ــ  

         . قرا ة في داللة العنوان             

 اساا اإلنسانية :تجارب اتجاهاا معاصرة في الدرمؤتمر   ــ  14     

  .4/2018/ 11 -10،  األردنية الجامعة ، (ومقارباا            

 : ر ي  جةسة . ــ  نوع المشاركة    

 ، جامعة ولي السابع في العةوم المتعددة    المؤتمر الد – 15     

 . 2018/ 11/ 3ــ 2يا في الفترة من أنطاليا بتركأكدنيز في            

 ي .:  جناية صناعة التحقيق عة  النص اإلبداعــ عنوان الورقة        

 

    ةلةمؤتمراا الدولي  ة ة الةجان التحضيري  عضوي:   

 

 ، جامعة  ي إحيا  الترا  العربي  اإلسالميدور األردن فمؤتمر  ــ       



 13 

 .  م 2016نيسان  20ــ  19ردن، من ، المفرل / األآا البيا           

 ،  السخرية في األدب العربي :المؤتمر النقدي السنوي العشرون   ــ      

 .2017نيسان  5ــ 3من  جامعة جرش ، األردن ، كةية اآلداب ،         

   ، الجمعيةالدراساا العربية في ال رب الدولي األوا : مؤتمرال_       

 /  ة لكةياا اآلداب في الوطن العربي، جامعة اليرمو  ، إربدالعةمي          

 .   2020/آذار/  5_ 4  مناألردن،          

 

 لعةمية والبقافية:المحاضراا ا 

 

 اا  الشلعرية وقضلايا النقلد األدبليمن المحاضلراا فلي مجل إلقا  عددم  -

 الحللدي (، عةلل  طةبللة  الللدكتوراة والماجسللتير( فللي جامعللة معسللكر

 (.  2014/ 1/11 -/ 27/10، خالا الفترة  من بجمهورية الجزا ر

مللع الشللاعر حبيللب الزيللودي ، فللي تحللا عنللوان   إلقللا  محاضللرةم   -
حوا  تجربة الشلاعر حبيلب الزيلودي ، كرسلي خاصة  نطال ندوة

 .  2017/ 24/10األردن،  -جامعة اليرمو ، إربد  عرار،

بمناسلبة م ويلة إلقا  محاضلرة ضلمن نشلاطاا وزارة البقافلة األردنيلة  -
، تحلللا عنلللوان  البقافلللة واألدب فلللي بلللالط المةللل  المؤسللل  ، الدوللللة

ان، بتاريخ   .  5/9/20121المركز البقافي المةكي ، عم 

 

  ةالندواا الحواري  المشاركة في: 

 

: موضوعاا وجمالياا(، أعدها ندوة  الحركة الشعرية في األردن -
، الكويللا وأدارهللا: صللالح يوسللف العقللا،  نللدوة الشللهر(، مجةللة  

 م.2003مايو  1، 235العدد 
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مةتقلل  قللرا ة الللنص البللامن: السلليرة الذاتيللة فللي األدب السللعودي،  -
–نهللا، جللدة مللد مصللطف ، مجةللة المأجللرى الحللوار: مصللطف  مح

 .98م، ص: 2008ألسط   –(، يوليو 612السعودية، العدد  

 

   العربية مةا العةمية المحك  ة هي اا تحرير المجال  عضوي 

 :، والهي اا االستشارية(والعالمية    

 

لان/ األردناا (دراس مجةةه ية تحرير   - ، ، الجامعة األردنية ، عم 
 .  2015ـ   2014

معلة ا، الج (مجةة الدراسلاا الة ويلة واألدبيلةاالستشارية لـ   هي ةال -
 .  2017ـ  2016 ،اإلسالمية العالمية ، ماليزيا 

، ، جامعلة مؤتلة (ة األردنية لة ة العربية وآدابهاالمجة هي ة تحرير  -
 . حت  اآلن – 2016، األردن ،الكر  

لاناا( ، الجامعلة األردنيلةدراس مجةةه ية تحرير    -  ، ردناأل،، عم 
 . 2017ــ  2016

علة ما، الج(مجةلة الدراسلاا الة ويلة واألدبيلةاالستشارية للـ  هي ة ال -
 .2018 - 2017  ،اإلسالمية العالمية، ماليزيا

بشلللرية والتعةللليم لألبحلللا  مجةلللة التنميلللة الالةجنلللة االستشلللارية للللـ   -
/ 2018لةعللام الجللامعي ، ، جامعللة قسللنطينة، الجزا للرالتخصصللية(

2019 . 

ا والبحللو (، جامعللة مجةللة جامعللة جللدارا لةدراسللاحريللر  هي للة ت -
 . 2019 - 2018، األردن ، لةعام الجامعي جدارا، إربد

معلة ا، الج(مجةلة الدراسلاا الة ويلة واألدبيلةاالستشارية للـ  هي ة ال -
 .  2021 - 2020  ،اإلسالمية العالمية ، ماليزيا 

لةبحلللو   مجةلللة جامعلللة القلللد  المفتوحلللة االستشلللارية للللـ الهي لللة  -
 حت  اآلن. – 2020اإلنسانية واالجتماعية(،
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 ةة والنقدي  اا األدبي  ف عة  المةف  اإلشرا : 

 

اإلشللراف عةلل  مةللف   األدب األردنللي   ، المنشللور فللي   المجةللة  -
ان، العدد   م.2005، أيةوا 65، 64البقافية ، الجامعة األردنية، عم 

 

   منها  ة الةجانعضوي ،: 

 

الهاشللمية  بالة للة  لةجامعللةيا األكللاديمي عضللو لجنللة إعللداد الللدل -1
 م.2000اإلنجةيزية( سنة 

عضللو لجنللة إعللداد الللدليا األكللاديمي لةجامعللة الهاشللمية  بالة للة  -2
 م.2001العربية( سنة 

 -2000عضللو لجنللة االحتفللاا بيللوم القللد ، الجامعللة الهاشللمية   -3
2001.) 

ة عضو لجنلة إعلداد البرنلامج التنفيلذي المتعةلق بتنظليم نلدوة نقديل -4
لللان عاصلللمة البقافيلللة العربيلللة سلللنة  ، 2002بمناسلللبة اختيلللار عم 

 .2001الجامعة الهاشمية، سنة 

عضللو لجنللة اإلشللراف عةلل  تنظلليم   المةتقلل  الشللبابي الجللامعي  -5
العربي األوا لةبقافة واإلبداع األدبي   ، الجامعة الهاشلمية، سلنة 

2001. 

العللام عضلو لجنللة إعلداد التقريللر السلنوي لةجامعللة الهاشلمية عللن  -6
 .2001/ 2000الدراسي 

عضو لجنة وضلع معلايير االعتملاد الخلاص فلي كةيلاا المجتملع  -7
فللي األردن لتخصصللي: الة للة العربيللة، وعةللوم الشللريعة، وزارة 

 .2000التعةيم العالي، الممةكة األردنية الهاشمية، سنة 

عضو لجنة   مسابقة عيد االستقالا البقافية  ، الجامعة األردنية،  -8
 .م2005سنة 
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عضو الةجنة العةيا لمةتق    دور طةبة الجامعة األردنية في حما  -9
ان  ، الجامعة الهاشمية، سنة   م.2005رسالة عم 

عضلللو لجنلللة التعيلللين والترقيلللة، قسلللم الة لللة العربيلللة، الجامعلللة  -10
 .2006الهاشمية، 

عضلللو لجنلللة الدراسلللاا العةيلللا والبحللل  العةملللي، كةيلللة اآلداب،  -11
 .2007الجامعة الهاشمية، سنة 

عضو لجنة إنشا  مركز تدريبي لتعةيم الة لة العربيلة، كةيلة الة لة  -12
 م.2009هـ/ 1430العربية، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، 

عضللو لجنللة إنشللا  مركللز تميللز بحبللي فللي مجللاا الة للة العربيللة،  -13
 م.2009هـ/ 1430كةية الة ة العربية، جامعة أم القرى، 

فلرع األدب  –توراه عضو لجنة وضع اإلطار العام لبرنامج اللدك -14
هلـ/ 1430والباللة والنقد، كةية الة ة العربية، جامعة أم القرى، 

 م.2009
عضو لجنلة تحكليم بحلو  نلدوة البالللة العربيلة   سلؤاا الهوي لة  -15

وآفال المنهج ( ، كةية الة ة العربيلة ، جامعلة أم القلرى ، بتلاريخ 
22/11 /1430   . 

االسلتراتيجية لكةيلة عضو ورشة العما الخاصلة بمناقشلة الخطلة  -16
 م .  2010هـ /  1431الة ة العربية ، جامعة أم القرى ، 

عضلو لجنللة اإلشللراف عةلل  اختيلار شللاعر الجامعللة ، كةيللة الة للة  -17
  م .2012هـ / 1433العربية ، جامعة أم القرى 

عضلللو لجنللللة امتحللللان الكفايللللة بالة لللة العربيللللة وآدابهللللا ، كةيللللة  -18
 م .  2013ة ، الدراساا العةيا ، الجامعة األردني

عضلللو لجنلللة الدراسلللاا العةيلللا ، قسلللم الة لللة العربيلللة وآدابهلللا ،  -19
 م .  2013الجامعة األردنية ، 

عضلللو لجنلللة تطلللوير الخطلللة الدراسلللية لمرحةتلللي   الماجسلللتير،  -20
والللدكتوراه ( ، قسللم الة للة العربيللة وآدابهللا ، الجامعللة األردنيللة ، 

 م .  2014
 2017ام الدراسلي   عضو مجة  مدرسة الجامعلة األردنيلة لةعل -21

 /2018 . ) 
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عضلللو لجنللللة امتحللللان الكفايللللة بالة لللة العربيللللة وآدابهللللا ، كةيللللة  -22
 م .  2017الدراساا العةيا ، الجامعة األردنية ، 

مقرر جا زة الجامعة األردنية السنوية لإلبداع البقافي في دورتهلا  -23
 . 2021األول  

 

 ة :ة والبقافي  الجمعياا العةمي   ةي  عضو 
 

 النقاد األردنيين.عضو جمعية  -1
 عضو االتحاد العام لةكتاب واألدبا  العرب. -2
 عضو رابطة الكتاب األردنيين. -3
 عضو الجمعية الدولية ألقسام الة ة العربية . -4
 عضو االتحاد الدولي لة ة العربية. -5
 عضو جمعية المحافظة عة  قواعد الخط العربي. -6

 

   ة :الجوا ز العةمي 
 

لان عاصلمة البقافلة الفوز بجلا زة الةجنلة الوطنيلة ال - عةيلا إلعلالن عم 
، فللي  مسللابقة التلل ليف والنشللر/ حقللا السللير 2002العربيللة لعللام 

والمللذكراا والللرحالا(، وذللل  عللن كتللاب   شللعيب األرنللؤوط: 
 16جوانلللب ملللن سللليرتأل وجهلللوده فلللي تحقيلللق التلللرا   ، بتلللاريخ 

 .2002كانون الباني 
 

  ة:العةمي  واألطاريح اإلشراف عة  الرسا ا 

 
(، فلي قسلم ، واللدكتوراهاف عة  عدد من رسا ا  الماجستيراإلشر -

، األردن( – الزرقلللا   الة للة العربيللة وآدابهللا، بالجامعللة الهاشللمية
 -مكللة المكرمللة  وقسللم الدراسللاا العةيللا العربيللة بجامعللة أم القللرى

 ، والجامعة األردنية   عمان ـ األردن ( .  السعودية(
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  ة :العةمي  واألطاريح مناقشة الرسا ا 
 

العةميلللة  الماجسلللتير، واألطلللاريح مناقشلللة العديلللد ملللن الرسلللا ا   -
، األردن( – الزرقلللللا   الجامعلللللة الهاشلللللمية :  واللللللدكتوراه( فلللللي
لان  والجامعة األردنيلة  – إربلد  ، وجامعلة اليرملو األردن( – عم 

للان/ األردن ( ،، األردن( وجامعللة  وجامعللة العةللوم اإلسللالمية   عم 
 مكلة المكرملة  وجامعة أم القلرى ألردن ( ، آا البيا   المفرل ـ ا

السللعودية ( ،  –، وجامعللة المةلل  عبللد العزيللز   جللد ة السللعودية( –
، السلعودية( –  الرياض اإلسالمية وجامعة اإلمام محمد بن سعود 

 وجامعة الشرل األوسط   عمان ــ األردن ( . 

 

   ة :تقييم الكتب والبحو  العةمي 
 

، المؤسسلاا األكاديميلة والبقافيلة لعددم من ، تقييم كتب وبحو  عةمية -
، جامعلة اليرملو  ، وجامعلة آا البيلاوالجامعلة األردنيلة، : من ذل  

/ ، وجامعلة العةلوم التطبيقيلة وجامعة الطفيةلة التقنيلة  وجامعة البترا ،
 ووزارة البقافلللةوجامعلللة البحلللرين ، وجامعلللة الشلللارقة ،   األردن ، 
لللان الكبلللرى، وإدارة المنلللاهج ، واللللدا رة البقافيلللةاألردنيلللة / أمانلللة عم 

، ومعهللد بحللو  األردنيللة  والكتللب المدرسللية/ وزارة التربيللة والتعةلليم
/ جامعللة أم القللرى بمكللة المكرمللة ، والمجةلل  العةمللي/  الة للة العربيللة
وزارة التعةللليم قلللرى ، وصلللندول دعلللم البحللل  العةملللي / جامعلللة أم ال

جامعلللة الو ، علللة األردنيلللةومركلللز الة لللاا / الجام العلللالي األردنيلللة ،
 ،، وجامعلة تبلو ب ربيلا، وجامعلة صلالح اللدين بب داد لمستنصرية ا

 وجامعة المة  عبد العزيز بجدة، ومركز أبو ظبي لة ة العربية.

 

  والجوا ز األدبية والفنيةتحكيم المسابقاا: 
 

 .عمادة شؤون الطةبة / الجامعة الهاشمية_ 1

 .ألردنيةعمادة شؤون الطةبة/ الجامعة ا_ 2
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ان الكبرى_ 3  .بيا الشعر األردني/ أمانة عم 

  اإلسالمي العالمية / فرع األردن. رابطة األدب_ 4

 .أم القرى، مكة المكرمةعمادة شؤون الطالب / جامعة _ 5

 عكاظ  جا زةوزارة البقافة واإلعالم السعودية  لجنة تحكيم _ 6

 م( .2009هـ/ 1430الشعرية لعام      

 / مهرجان ال نا  األردني بقافة األردنية  لجنة التقييم والفرزوزارة ال_ 7

     2013 . ) 

8 _ ،  . 2021منتدى الجامعة األردنية البقافي 

  في : لةكتاب جا زة الشيخ زايدهي ة أبو ظبي لةسياحة والبقافة  _ 9

 ،2016/ 2015، والعاشرة  2015/ 2014التاسعة  : تهاادور     

 ، 2018/  2017، والبانية عشرة  2017/  2016والحادية عشرة     

 ،2020/  2019، والرابعة عشرة 2019/  2018والبالبة عشرة      

 . ( 2021/  2020والخامسة عشرة      

 رابطة الكت اب األردنيين/ مهرجان جرش  جا زة الشاعر جري  _ 10

 (.  2021سماوي،         

 

  راا الجامعية  : تدري  المقر 

 
أردنيللة  جامعللاام ، فللي فللي الة للة العربيللة وآدابهللامقللرراا عللدة ي  تللدر   

 :  منها   في برامج : الدكتوراة والماجستير والبكالوريو  ، وخةيجية ، 

 . موسيق  الشعر العربي في القديم والحدي  / دكتوراة  -

 نظرية األدب / دكتوراة . -

 .السرد في األدب العربي الحدي  / دكتوراة  -

 . األدبي  الحدي  والمعاصر / دكتوراة قضايا في النقد -

 األدب المقارن / دكتوراة . -

 دراساا في الشعر العربي الحدي  والمعاصر / دكتوراة -

 قضايا الشعر العربي  المعاصر / ماجستير .  -

 .مناهج البح  األدبي  والة وي / ماجستير  -

 مناهج تحقيق النصوص / ماجستير .  -

 جستير . العربية في سياقها البقافي  / ما -
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 القد  في األدب العربي / ماجستير .  -

 أديب عربي  قديم/ بكالوريو . -

 أديب عربي حدي  / بكالوريو  .  -

 الشعر العربي الحدي  والمعاصر / بكالوريو  . -

  النبر العربي الحدي  والمعاصر / بكالوريو  . -

 أدب األطفاا : ل تأل وأساليبأل / بكالوريو  . -

 العروض / بكالوريو  .  -

 الباللة / بكالوريو  .  عةم -

 األدب المقارن / بكالوريو  .  -

 المذاهب األدبية في أوروبا / بكالوريو  .  -

 األدب الحدي  في األردن وفةسطين / بكالوريو  .  -

 تذول النص  األدبي  / بكالوريو  .  -

/ بكالوريو . -  منهج قرا ة النص  العربي 

 النقد األدبي الحدي  / بكالوريو  .  -

 عربية / بكالوريو  . المكتبة ال -

 فن الكتابة والتعبير / بكاولوريو  .  -

 فن الرواية والقصة القصيرة والمسرحية / بكالوريو  . -

   

      

   
 


