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عنوان رسالة الدكتوراه
المغربية حتى نهاية القرن التاسع الهجرّي
األندلسية و
أدب الرحالت
ّ
ّ

عنوان رسالة الماجستير
فن الخطابة في األندلس
ّ

السجل الوظيفي
الوظيفة

التاريخ

جهة العمل وعنوانها

مساعد عميد كلية اآلداب لشؤون

األردنية
عمادة كلية اآلداب /الجامعة
ّ

2021/9/1

أستاذ مشارك

قسم اللغة العر ّبية وآدابها  -الجامعة
األردنية
ّ

2018/5/28

الطلبة والشؤون
الثقافية
ّ

أستاذ مساعد

قسم اللغة العر ّبية وآدابها  -الجامعة
األردنية
ّ

 –2014/11/17الوقت
الحاضر

محاضر متفرغ
أستاذ مساعد

قسم اللغة العر ّبية وآدابها  -الجامعة
األردنية
ّ
قسم اللغة العر ّبية وآدابها– جامعة
اإلسراء الخاصة

مشرفة لغة عر ّبية

مديرية التربية والتعليم /لواء ذيبان/

 2006/2/19ـ ـ 2007/9/15

مادبارية التربية والتعليم/قصبة مادبا
مدي

2004/8/1

القيام بمهام رئيس قسم النشاطات
عضو قسم النشاطات

مديرية التربية والتعليم/قصبة مادبا
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2014/11/16 –2013/2/3
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 2004/2/1ـ ـ 2006/2/18
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مديرية التربية والتعليم /قصبة مادبا

 1991/9/1ـ ـ 2004/1/31

اللجان والمهام قبل العمل في الجامعة وبعد العمل فيها
التاريخ

اللجان والمهام
عضو لجنة تحكيم مسابقة  /موهبتي /القصة القصيرة /على مستوى الجامعة

2022 /7 /26

اسية للعام الجامعي 2022/2021
عضو لجنة الخطة الدر ّ
ّ

2022/7/19

التطبيقية /قسم اللغة العربية
عضو لجنة خطة البكالوريوس والماجستير لبرنامج اللغة العربية
ّ

2022 / 3 / 21

عضو لجنة النهوض العلمي للطلبة الصينيين
ّ

2022/1/12

عضو لجنة النظر في حاجة القسم لألستاذ الزائر مسعد

2021/10/31

الكلية
مقررة اللجنة الثقافية  /على مستوى ّ

2021/10/5

عضو لجنة تحديث خطط برامج البكالوريوس والماجستير لبرنامج اللغة العربية وآدابها

2021/7/15

الجامعية للطلبة الخريجين/قسم اللغة العربية
عضو لجنة اإلشراف على امتحان الكفاءة
ّ

2021/5/10

عضو لجنة تدقيق االمتحانات النهائية

2019 / 12 / 17

األردنية
الثقافية  /قسم اللغة العر ّبية وآدابها /الجامعة
عضو اللجنة
ّ
ّ

2019/9/16

الثقافية
عضو لجنة المسابقات على مستوى الجامعة  /اللجنة
ّ
األردنية للبحث العلمي  /األردن
الجمعية
عضو في
ّ
ّ
ّ

2019 / 7 / 28
2017/7/9

المشاركة في لجنة انتخابات اتحاد الطلبة وكتاب شكر من عميد كلية اآلداب

2019 / 4 / 18

درس
عضو لجنة العمل على حماية اللغة وإعداد دليل لمدرسي مواد متطلبات الجامعة التي تُ ّ

2017/6/21

األردنية
المتخصصين في اللغة العر ّبية /الجامعة
للمدرسين غير
ّ
باللغة العر ّبية ّ
ّ
الحركية /قصبة مادبا
الثقافية لنادي مادبا لإلعاقة
رئيسة اللجنة
ّ
االجتماعية و ّ
ّ

2017/5/4

الجامعية /ف1
التكليف بتدريس متطلب الجامعة أخالقيات ومهارات الحياة
ّ

2017/2016

األردنيةف/1ف2
النهائية في قسم اللغة العر ّبية /الجامعة
عضو لجنة تدقيق نتائج االمتحانات
ّ
ّ
األردنية
عضو لجنة االنتخابات في كلية اآلداب /الجامعة
ّ
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األردنية
االجتماعية في قسم اللغة العر ّبية  /الجامعة
عضو اللجنة
ّ
ّ

2016/9/4

الجامعية /ف1
الترشيح لتدريس متطلب الجامعة /أخالقيات ومهارات الحياة
ّ

2016/8/3

األردنية
عضو لجنة تدقيق نتائج امتحانات الفصل الصيفي في قسم اللغة العر ّبية /الجامعة
ّ

2016/8/2

عضو جمعية بشائر النور الخيرّية /مادبا

2016/7/19

األردنية
عضو لجنة االنتخابات في كلية اآلداب /الجامعة
ّ

2016/3/20

األردنية
النهائية في قسم اللغة العر ّبية /الجامعة
عضو لجنة استالم وتدقيق االمتحانات
ّ
ّ

2015/12/27

عضو في صالون مادبا الثقافي /قصبة مادبا
ّ
األردنية
عضو لجنة شؤون الطلبة على مستوى كلية اآلداب ،الجامعة
ّ

2015/10/13
2015/9/16

األردنية
عضو لجنة تدقيق االمتحانات في قسم اللغة العر ّبية /الجامعة
ّ

2015/9/8

األردنية
االجتماعية في قسم اللغة العر ّبية  /الجامعة
عضو اللجنة
ّ
ّ

2015/9/8

األردنية
الثقافية في قسم اللغة العر ّبية  /الجامعة
عضو اللجنة
ّ
ّ

2015/9/8

األردنية
عضو لجنة البحث العلمي /قسم اللغة العر ّبية  /الجامعة
ّ

2015/9/8

عضو استالم نتائج االمتحان النهائي للفصل الصيفي وتدقيقها
ّ
ّ
األردنية
عضو لجنة شؤون الطلبة على مستوى كلية اآلداب ،الجامعة
ّ

2015/8/4
2015/2014

األردنية
االجتماعية على مستوى كلية اآلداب/الجامعة
عضو اللجنة
ّ
ّ

2014/9/21

األردنية
االجتماعية /قسم اللغة العر ّبية  /الجامعة
عضو اللجنة
ّ
ّ

2014/9/7

األردنية
الثقافية في قسم اللغة العر ّبية  /الجامعة
عضو اللجنة
ّ
ّ

2014/9/7

األردنية
النهائية في قسم اللغة العر ّبية /الجامعة
عضو لجنة تدقيق االمتحانات
ّ
ّ

2014/9/7

األردنية
اسية لمرحلة البكالوريوس /قسم اللغة العر ّبية  /الجامعة
ّ
عضو لجنة تطوير الخطة الدر ّ

2014

األردنيات
عضو مؤسس في جمعية رابطة األكاديميات
ّ

2014/5/7

األردنيات
األكاديميات
جمعية رابطة
عضو هيئة عامة في
ّ
ّ
ّ

2014/5/7

األردنية بعنوان( الربيع العربي ،
مقررة لجنة العالقات العامة لمؤتمر كلية اآلداب  /الجامعة
ّ
ّ
التحديات )
االنعكاسات
لجنة وشؤون
األردنية
الطلبة في كلية اآلداب/الجامعة
عضو
ّ

2013/11/12
2013/9/22

األردنية
االجتماعية على مستوى كلية اآلداب/الجامعة
عضو اللجنة
ّ
ّ

2013/9/22

األردنية.
االجتماعية على مستوى كلية اآلداب /الجامعة
سر اللجنة
ّ
ّ
أمينة ّ

2013

األردنية
االجتماعية  /قسم اللغة العر ّبية /الجامعة
عضو اللجنة
ّ
ّ

2013/9/9
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األردنية
الالمنهجية /قسم اللغة العر ّبية/الجامعة
الثقافية واألنشطة
عضو اللجنة
ّ
ّ
ّ

2013/9/9

األردنية
عضو لجنة المؤتمرات /قسم اللغة العر ّبية/الجامعة
ّ

2013/9/9

األردنية/الفصل األول
النهائية في قسم اللغة العر ّبية /الجامعة
عضو لجنة تدقيق االمتحانات
ّ
ّ

2013/5/7

عضو لجنة تدقيق وتنسيق أسئلة امتحان الكفاية في اللغة العر ّبية لطلبة الدراسات العليا/
األردنية
الجامعة
ّ

2013/2/12

األردنية
الثقافية /قسم اللغة العر ّبية/الجامعة
عضو اللجنة
ّ
ّ

2013/2/5

األردنية
عضو اللجنة االجتماعية /قسم اللغة العر ّبية/الجامعة
ّ

2013/2/5

اإللكترونية ألعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة العر ّبية/
عضو لجنة متابعة الصفحة
ّ
األردنية
الجامعة
ّ

2013/2/5

األردنية/الفصل األول
النهائية في قسم اللغة العر ّبية /الجامعة
عضو لجنة تدقيق االمتحانات
ّ
ّ

2013/1/5

األردنية
عضو اللجنة العليا التحضيرّية /مادبا مدينة الثقافة
ّ

2012

بحق أحد الطلبة  /جامعة اإلسراء
عضو لجنة تحقيق بشأن شكوى ّ

2008/12/24

تجمع لجان المرأة  /لواء ذيبان
عضو لجنة اإلشراف على إجراء انتخابات ّ

2001/10/27

الحركية /قصبة مادبا
عضو مؤسس في نادي مادبا لإلعاقة
ّ

1993

األبحاث العلمية المنشورة والمقبولة للنشر آخر خمس سنوات
عنوان البحث والناشر والتاريخ

اسم الباحث (الباحثين)
علي يحيى بدر الحديد /فاطمة
الرحمن الشوابكة

الشعبية للناطقين بغير العر ّبية ودورها في دمجهم في ثقافة
أهمية تعليم األمثال
ّ
أنموذجا) ،مقبول
األردنية
المجتمع وتنمية مهارة االتصال لديهم ( ،طلبة الجامعة
ّ
ً

للنشر  ، 2022 / 7 / 13مجلة اتحاد الجامعات العر ّبية للبحوث في التعليم
العالي

نوال الشوابكة

توظيف التّناص الديني( القرآن الكريم) في شعر سعيد يعقوب ديوان" أنسام
ّ
اإلنسانية
العلوم
اسات
ر
د
مجلة
2021
/
10
/
20
للنشر
حر"أنموذجا مقبول
الس
ّ
ً
ّ
األردنية.
الجامعة
ة/
االجتماعي
ّ
ّ

محمد العليمات /نوال عبد
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علي المشاعلة /نوال الشوابكة

األندلسية العاشقة والمعشوقة في موشحات القرن السادس الهجرّي
صورة المرأة
ّ
في األندلس /مجلة البلقاء للبحوث والدراسات2021/6/1 /

أسماء الزغلي /نوال الشوابكة
ّ

األندلسية  (،رسالة التوابع
أثر مقامات بديع الزمان الهمذاني في القصص
ّ
ّ
أنموذجا) مجلة جرش للبحوث والدراسات/جامعة جرش2020/11/4 /
والزوابع
ً

نوال الشوابكة ،مها

العلمية
تحليلية ،المجلة
نفسية
المازوخية في شعر ابن سهل
ّ
ّ
األندلسي ،دراسة ّ
ّ
ّ
جامعة ابن رشد  ،هولندا ،العدد  ، 39حزيران 2020

السمهوري،رانية جبر

نوال الشوابكة ،سمية الشوابكة

العلمية جامعة ابن
تجليات النداء في شعر عبد الكريم القيسي األندلسي ،المجلة
ّ
ّ
ّ
رشد  ،هولندا،العدد  36كانون األول 2019 ،

إيمان الهياجنة  ،نوال الشوابكة

العثمانية خالل عصر الزنابق
السياسية والمظاهر الفكرّية في الدولة
الحياة
ّ
ّ
اإلسالمية غزة/
(  1718ـ  1730م  1130 /ـ  1143هـ) ،مجلة العلوم
ّ

سمية الشوابكة ،نوال الشوابكة
ّ

الفني في رواية " من أوراق أبي
اويا والروائي محقًقا ( الشكل التر
اثي ّ
المتنبي ر ً
ّ ّ
ّ
ّ
ي
طيب المتنبي"| للروائي المصرّ محمد جبريل.
ال ّ
ّ

جامعة غزة. 2018 ،

العلمية جامعة ابن رشد  ،هولندا  ،العدد  2018 ، 27م .
المجلة
ّ
نوال الشوابكة ،حنان العمايرة

لغوية،
ظلم واللوم عند القيسي األندلسي ،دراسة
ثنائية ال ّ
تحليلية في المستويات اّل ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
عمار الثليجي  ،الجزائر  ،العدد . 2017 ، 60
مجلة دراسات األغواط جامعة ّ
ّ
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نوال الشوابكة ،ياسمين الموسى
األندلسية :اللباس والزينة وعالقتهما
المعالم الحضارّية في الموشحات
ّ
بالبناء الفني للموشحات ،مجلة جامعة ابن رشد في هولندا منشور ،العدد( ،)23
ّ
. 2017
ياسمين الموسى ،نوال الشوابكة

الكتابية" لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني( مقاربة
التّرادف في كتاب" األلفاظ
ّ
ّ
االجتماعية ،مقبول
اإلنسانية و
داللية )  ،مجلة دراسات :العلوم
ّ
ّ
ّ

نوال الشوابكة

اإلسالمية للبحوث
النبوي في شعر ابن سهل  ،مجلة الجامعة
توظيف الحديث
ّ
ّ
اإلنسانية ،منشور ،المجلد (  ،) 24العدد .2016،) 1 ( ،
ّ

نوال الشوابكة

تصورها رحالت لسان الدين بن
الحياة
ّ
االجتماعية في األندلس والمغرب كما ّ
االجتماعية  ،منشور ،المجلد (  ،) 8العدد
األردنية للعلوم
الخطيب ،المجلة
ّ
ّ

للنشر. 2016/11/7،

( . 2015، ) 3
نوال الشوابكة

األندلسية والمغر ّبية  :رحالت ابن جبير ،والعبدرّي،
التعدد الثقافي في الرحالت
ّ
وابن بطوطة .أنموذجا
الثقافية في اللغة واألدب
المؤتمر الدولي الخامس لكلية اآلداب :التعددية
ّ
ّ
17-19/11/2015

نوال الشوابكة

آمنة بدوي ،ابتسام أبو محفوظ،

نوال الشوابكة.

جامعة الزيتونة

األندلسية ،مجلة دراسات :العلوم
األعجمية للموشحات
صورة المرأة في الخرجات
ّ
ّ
االجتماعية ،مقبول للنشر. 2015/10/28 ،
اإلنسانية و
ّ
ّ
التّناسب عند الجاحظ من خالل كتاب البيان والتّبيين ،مجلة المنارة للبحوث
والدراسات ،منشور  ،المجلد ( ،) 20العدد (( ) 1أ ) . 2014 ،

العلمية
المشاركة في المؤتمرات
ّ
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مكان وتاريخ انعقاده

اسم المؤتمر والجهة المنظمة
International Multidisciplinary

مركز االعتماد وضمان الجودة
نوع المشاركة

بحثية بعنوان " صورة القدس في
تركيا  /أنقرة
ورقة ّ
 16ـ  2018 / 11 / 17رحلة ابن بطوطة  :البعد االجتماعي
ّ
والبعد الثقافي.
ّ

Conference
International Multidisciplinary

Turkey /Antalya

Conference

21 _ 22 April
2016

المؤتمر الدولي الخامس لكلية اآلداب:
ّ
الثقافية في اللغة واألدب جامعة
التعددية
ّ
األردنية
الزيتونة
ّ

بحثية بعنوان " رحلة ابن
ورقة ّ
المعرفية"
بطوطة :التاريخ والجوانب
ّ

األردنية
جامعة الزيتونة
ّ

بحثية بعنوان" التعدد الثقافي في
ورقة ّ
األندلسية والمغر ّبية  :رحالت
الرحالت
ّ

المؤتمر العلمي الدولي األول المح ّكم
ّ
ّ
ال
" حوار الحضارات والثقافات"

التقنية
جامعة الطفيلة ّ

ورقة بحثية بعنوان :دور الرحالت في

2015/5 / 7-5األردن

األندلسية
حوار الثقافات" الرحالت
ّ

مؤتمر كلية اآلداب الدولي الرابع /األدب
ّ
منصة للتفاعل الحضارّي ( أدب الرحالت
ودوره في التواصل الحضارّي)

جامعة مؤتة

األدبية
بحثية بعنوان ":الظواهر
ّ
ورقة ّ
األندلسية والمغر ّبية حتى
في الرحالت
ّ

التدريبية
الدورات والورشات
ّ
الدوليالمؤتمر
العلمي
ّ
ّ

17-19/11/2015

ابن جبير ،والعبدرّي ،وابن
بطوطة.أنموذجا
ً

أنموذجا
والمغر ّبية"
ً

2014/4/29 – 28

ي"
نهاية القرن التاسع الهجرّ

"

التاريخ

اسم الدورة والجهة المنظمة
األردنية
يبية(دورة التحليل اإلحصائي) /كلية اآلداب /الجامعة
ّ
دورة تدر ّ
ّ

2022/3/17
بواقع  6ساعات

النموذجية ( اإلدارة
يبية لمعلمات مدرسة جوهرة المعرفة
ّ
عقد دورة تدر ّ
الصفي )
الصفية والضبط
ّ
ّ ّ

2020 / 2 / 1

يبية بعنوان (:استراتيجيات التدريس والتقويم)،الفئة المستهدفة
ورشة تدر ّ
األساسية/مادبا ،إعداد نوال الشوابكة
معلمات مدرسة األقصى
ّ

 2017/4/5بواقع  3ساعات

األردنية/كلية الملك عبدا هلل الثاني
التعليم اإللكتروني في الجامعة
ّ
ّ
األردنية
ة/الجامعة
الحاسوبي
الكفاءات
المعلومات/مركز
لتكنولوجيا
ّ
ّ
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بواقع  3ساعات

 2016/11/28ولمدة أسبوع

الجامعة األردنية

مركز االعتماد وضمان الجودة

نموذج السيرة الذاتية

األردنية
التعليم اإللكتروني/مركز االعتماد وضمان الجودة/الجامعة
ّ
ّ

 2016/5/10بواقع أربع ساعات

يسية /مركز االعتماد
التعامل مع المواقع
اإللكترونية ألعضاء الهيئة التدر ّ
ّ
األردنية.
وضمان الجودة/الجامعة
ّ

2016/4/17
 2016/3/29بواقع ساعتين

الباحث األكاديمي ) .) Google Scholar
ّ

يبيتين
تدر ّ

الدولية ICDL
رخصة القيادة
ّ

2006

ورشة معيار المعرفة  /المعهد الوطني للتدريب /بتنسيب من و ازرة التربية
ّ
والتعليم.

2005/2/24 – 23

ة/الجمعية
المدرسي
ورشة عمل التعليم التفاعلي وتطوير برامج األندية
ّ
ّ
ّ
الملكية لحماية الطبيعة.
ّ

 2005/9/12بواقع  5ساعات

بواقع  8ساعات

يبية الثانية إلعداد مشرفين ومشرفات بيئيين في مجال الثروة
الورشة التدر ّ
انية والحياة البرّية /مركز سبانا/األردن /و ازرة التربية والتعليم.
الحيو ّ

2002/3/26- 24

دورة تدريب الشطرنج  /المركز األردني األولمبي إلعداد المدربين والقادة
ّ
ّ
الشباب/و ازرة الشباب والرياضة.

2001/10/23 – 15
بواقع  44ساعة

دورة مبادئ نظام إدارة الجودة /ISO 9000 : 1994شركة الخبراء العرب 2001/9/8
في
الهندسة واإلدارة /دائرة الجودة الشاملة والمقاييس /بتنسيب من و ازرة التربية
والتعليم.
يبية األولى إلعداد مشرفين ومشرفات بيئيين في مجال الثروة
الورشة التدر ّ
انية والحياة البرّية /مركز سبانا/األردن /و ازرة التربية والتعليم.
الحيو ّ

2001/2/28- 26

األنشطة التدريسية
البكالوريوس

المقررات والمواد الدراسية التي
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الدراسات

نموذج السيرة الذاتية

الجامعة األردنية

مركز االعتماد وضمان الجودة
العليا

قام بتدريسها
مناهج تحقيق النصوص.





القدس في األدب العربي
ّ
الدورة المكثفة في اللغة العر ّبية.

















































الشعر األندلسي والمغربي.
ّ
ّ
علم العروض.

األموي.
النثر في صدر اإلسالم والعصر
ّ

الشعر العباسي.
ّ
النثر العباسي.
ّ
منهج قراءة النص العربي.
ّ
فن الكتابة والتعبير.

الجامعية
أخالقيات ومهارات الحياة
ّ
أساليب تدريس اللغة العر ّبية

تذوق النص األدبي.
ّ

الندوات داخل الجامعة وخارجها /وأنشطة أخرى
اسم :الندوة/المحاضرة/وأنشطة أخرى ومكانها

التاريخ

المشاركة في تقديم حفل إعالن نتائج مسابقة شاعر الجامعة وكتاب شكر من رئيس

2020 / 3 / 4

األردنية .
الجامعة
ّ
األردنية
المشاركة في لجنة تحكيم مسابقة شاعر الجامعة
ّ
ـ تنظيم وإعداد وتقديم الحفل بيوم اللغة العر ّبية  /مدرج الكندي
محاضرة  /كيفية التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة  /جمعية بشائر النور الخيرّية

2020 / 2 /23
2019 / 12 / 19
2019

/مادبا

األردنية
المشاركة واإلعداد والتقديم للمسابقة الثقافية  /كلية اآلداب  /الجامعة
ّ

كتاب شكر لهذه الفعالية .
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 3/31ـ 4/7 ، 4/4
2019 / 4/9 ،

الجامعة األردنية

نموذج السيرة الذاتية

مركز االعتماد وضمان الجودة

محاضرة بعنوان دور العلماء المسلمين في تقدم العلوم  /العصر األندلسي " لطالب

2019001/10/2

الصف التاسع  /مدارس األخالء  /مادبا.
إدارة أمسية شعرّية أقامها صالون مادبا الثقافي  /مادبا

2019/8/31

عرافة فعالية " تعلم  100كلمة بلغة اإلشارة" المنعقدة في مدرج الكندي  /كلية اآلداب/

2019/7/10

األردنية.
الجامعة
ّ

إدارة أمسية شعرّية لألستاذ الدكتور صالح جرار /نقابة المعلمين/فرع مادبا.

2017/5/15

المشاركة في مبادرة (كليتي أحلى ) والتي نظمها مركز التنمية والتواصل مع المجتمع

2017/5/3

المحلي بالتعاون مع مبادرتي :مدرستي و انتماؤنا شراكتنا ،كلية اآلداب /الجامعة
ّ
األردنية.
ّ
خصوصية األدب األندلسي والمغربي ،واألثر العربي
اإلعداد والتقديم لندوة (
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي في اللغة والفن المعمارّي) ،حيث استضافت شعبة الشعر األندلسي
ّ
ّ
والمغربي أ.د.صالح جرار ود .مؤيد شراب/ .مدرج ابن خلدون/كلية اآلداب/الجامعة
ّ
األردنية.
ّ
محاضرة بعنوان( الحركة الشعرّية في األندلس) ،بمناسبة اليوم العالمي للشعر/لطالب
ّ
الثانوي/مدارس الرأي/عمان.
الصف العاشر واألول
ّ
الحركية بمناسبة عيد ميالد
إعداد وتقديم االحتفال الذي أقامه نادي مادبا لإلعاقة
ّ
الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين/قصبة مادبا.

السنوي لليوم
محاضرة( أهمية اللغة العر ّبية والمحافظة عليها ) ،بمناسبة االحتفال
ّ
العالمي للغة العر ّبية/مدارس الرأي  /عمان.
ّ
التعاون مع شركة سامسونج /األردن في مجال األبحاث المتعلقة باللغة العر ّبية

الصوتية.
بانتخاب مجموعة من الطلبة واإلشراف عليهم أثناء التسجيالت
ّ

بحثية عنوانها :شعر
 المشاركة في ندوة  :مقاربات عن الشعر العربي القديم بورقة ّ
ّ
األردنية.
األندلسية والمغر ّبية/مدرج الكندي/كلية اآلداب/الجامعة
الرحلة
ّ
ّ

2017/4/25

2017/3/22
2017/3/4
2017/1/11
 2016/5/5ولمدة
أسبوع

2016/3/19

 -إدارة وتقديم الجلسة الثانية من الندوة نفسها.

محاضرة بعنوان( الحركة الشعرّية في األندلس) ،بمناسبة اليوم العالمي للشعر/
ّ
الثانوية الشاملة
المأمونية الغر ّبية
الثانوي /مدرسة
الثانوي والثاني
لطالبات األول
ّ
ّ
ّ
ّ
للبنات/مادبا

2016/3/22

محاضرة بعنوان( اللغة العر ّبية :التحديات والنهوض)بمناسبة اليوم العالمي للغة
ّ
الثانوية الشاملة /مادبا.
العر ّبية/مدرسة الخنساء
ّ

2015/12/17
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الجامعة األردنية

نموذج السيرة الذاتية

مركز االعتماد وضمان الجودة

ندوة ( قصة نجاح:أساليب تدريس اللغة العر ّبية وسمات المعلم الناجح ) الفئة
يسية واإلدارّية/مدرسة األقصى /مادبا/إعداد  ،نوال الشوابكة .
المستهدفة /الهيئة التدر ّ
ووطنية /نادي مادبا لإلعاقة
اجتماعية
ثقافية في مناسبات
ّ
ّ
إعداد وتقديم مسابقات ّ
الحركية /بالتعاون مع مركز شابات حنينا النموذجي /قصبة مادبا.
ّ
ّ
طافة
المشاركة في احتفال تجمع وسط مادبا بمناسبة عيد االستقالل /مدرسة الن ّ

األساسية المختلطة/كلمة االفتتاح
ّ

ندوة ( اليوم العالمي للعر ّبية) ،إدارة الجلسة األولى /مدرج الكندي/كلية اآلداب/الجامعة
ّ
األردنية.
ّ
إدارة ندوة لمناقشة رواية( الحياة على عتبات الجنة) للدكتور طالب أبو شرار /مدرج

األردنية.
اهيدي /كلية اآلداب /الجامعة
ّ
الخليل بن أحمد الفر ّ

مدرسة األقصى/مادبا
2015/8/31
2015/5/23
2015/5/12
2014/12/18
2013/5/5

إلقاء محاضرة عن أهمية اللغة العر ّبية بمناسبة اليوم العالمي للغة العر ّبية/مدرسة خولة
بنت األزور /قصبة مادبا.

2011/3/6

يبية في مجال البيئة  /اليمن /بدعم من مؤسسة األرض
المشاركة في ورشة عمل تدر ّ
واإلنسان /األردن/برنامج األمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا.

2007/8/30-26

المشاركة في لجنة تقييم نتائج مسابقة ملف حماية الحيوان/جمعية حماية الحيوانات

2003/2002

والرفق بها -سبانا /األردن.

المشاركة في برنامج يوم جديد  /التلفزيون األردني/للحديث عن برامج األندية
ّ
المدرسية لحماية الطبيعة /مديرية التربية والتعليم /مادبا.
ّ

2003/9/8

عرافة حفل محافظة مادبا بالعيد األربعين لميالد الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين.

2002/1/22

المشاركة في مسابقة اإلبداع الشبابي في حقل القصة القصيرة /اللجنة العليا إلعالن
ّ
عمان عاصمة للثقافة العر ّبية.

2002/1/2

عرافة حفل مهرجان مادبا للثقافة والفنون الثاني /مديرية الثقافة/مادبا.

2000/9/26-24

ضابط ارتباط لجائزة الحسن للشباب /مديرية التربية والتعليم /مادبا.

2000/4/3

الهاشمية/مديرية التربية
األردنية
عرافة حفل العيد الثالث والخمسين الستقالل المملكة
ّ
ّ
والتعليم  /مادبا.

1999/6/2
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الجامعة األردنية

نموذج السيرة الذاتية

مركز االعتماد وضمان الجودة

عرافة حفل مهرجان ليالي مادبا للثقافة والفنون  /مديرية الثقافة /بالتعاون مع مكتب

1999/11/14 – 12

سياحة مادبا.

اإلشراف والمناقشة /طلبة الدراسات العليا
اسم الطالب
أحمد صالح طالفحة

عنوان الرسالة
دكتوراة

التاريخ
2021/5/20
2021/5/19

بتول مروان طالل
رباب محمد الفي

دكتوراة

2021/4/4

أسماء عبد الوهاب الزغلي

أثر مقامات بديع الزمان الهمذاني في المقامات
ّ
ن
األندلسية حتى نهاية القر الخامس
والقصص
ّ

2019/8/1

عامر محمد األعمر

الهجرّي( إشراف)
الطبيعة في الشعر العباسي في القرن الثالث
ّ
الهجرّي :شعراء العراق أنموذجا" دراسة في الرؤية
والتشكيل (.مناقشة)

2019/7/31

علي موسى المشاعلة

صورة المرأة في موشحات القرن السادس الهجرّي
في األندلس( إشراف )

2019/7/3

عزة مأمون ديرانية

توظيف النص التراثي في تعليم اللغة العر ّبية
ّ
للناطقين بغيرها ( .مناقشة )

2019/4/22

حمزة عبد السالم الختاتنة

صورة اآلخر في الشعر األندلسي ( عصر بني
ّ
األحمر) ( مناقشة )

2019/3/18

عبير عبد هللا الحسين

النثر الفني في األندلس في القرن التاسع الهجرّي.
ّ
( مناقشة)

2018/12/13

نعايم عبد المولى الجبارات

تعليم اللغة العر ّبية ألغراض خاصة :لغة السياحة
أنموذجا ( .مناقشة )
ً

2018/12/3

رائد محمد مفلح أبو زيد/إشراف

مشترك

رائد عوض الثبيتي /مناقشة
ّ

صورة المرأة في المقامات العر ّبية من القرن الرابع
إلى القرن التاسع الهجرّي
قصيدة المديح في األندلس عصر بني األحمر
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2017/2016
2017/4/16

