
 1 

  

  والعملية السيرة العلمية 

 
            

 

 الصمادي محمد االسم: امتنان عثمان

 الأردن -، عمان8698/ 8/5 مواليد: 

 

 :ةالعلمي تالمؤهال

 1008- الجامعة الأردنية-والمعاصر دكتوراه في الأدب العربيي الحديث. 

 8661- 8669- مركز  ساعة (815)  ة من حملة الدرجة الجامعية الأولىدورة التأأهيل التربوي الأساسي لمعلمي المرحلة االإلزامي

 . الأردن -(، عمانUNRWAالتطوير التربوي في وكالة الغوث (

 1994 الجامعة الأردنية-والمعاصر ماجس تير في الأدب العربيي الحديث. 

  1990 نيةالجامعة الأرد-بكالوريوس في اللغة العربية وآ دابها. 

 8689  89،8بتقدير  -العلميالفرع  -الثانوية العامة 

 الأدب العربيي الحديث والمعاصر: التخصص

 آأس تاذ مشارك   مية:ل الرتبة الع 

 عشرون عاما: س نوات التدريس الجامعي

 

 الأعمال االإدارية والخبرات العملية

  لى ال ن.1008عضو هيئة تدريس في الجامعة الأردنية منذ العام  م اإ

  2020/2021- 1081/1082لعام منذ ا هيئة تدريس في جامعة قطرعضو---. 

 ال ن -1081قطر منذ العام  -عضو اللجنة االإعالمية لجائزة الش يخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي 

  ،1018-1086رئيسة لجنة تدريب وتحكيم برانمج " كتّاب المس تقبل" جمعية قطر الخيرية 

  1085/1089والعلوم منذ العام مديرة تحرير مجلة " قطر الكالم " الثقافية التي تصدر عن كلية ال داب. 

  عداد  المادة العلمية لبرانمج مسابقات عربيي "فصاحة" لتلفزيون قطر للعام  .1089-1085رئيسة فريق اإ

  جباري( جامعة قطر للعام  100منسقة مقرر اللغة العربية  .1082) متطلب جامعي اإ

 1008 -1006   الأردنيةالصادرة عن الجامعة  "آأقالم جديدة"رئيسة تحرير مجلة. 

  1001-1008    الجامعة الأردنية. شؤون الطلبة،مساعدة عميد 

 -2001 الجامعة الأردنية.-عربية وآ دابهاعضو هيئة تدريس، قسم اللغة ال 

  1000/1008محاضرة غير متفرغة، جامعة جرش، الفصل الدراسي الثاني للعام . 
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 1008 -8668الجامعة الأردنية، من  -محاضرة غير متفرغة، مركز اللغات. 

 1993 – 2000رئيسة دائرة العلوم االإنسانية ، مدرسة اليوبيل للموهوبين.  

 1990 – 1992آ ل البيت(( الملكي لبحوث الحضارة العربية االإسالمية المجمع،ةابحث. 

 8688-8686عضو برانمج القيادة الواعدة  الدولي، الجامعة الأردنية، عمان الأردن. 

 

 ررات التدريس يةلمقا

 الجامعة الأردنيةلعربيي الحديث )شعر(الأدب ا ، 

 )الجامعة الأردنية.الأدب العربيي الحديث )نثر ، 

 الجامعة الأردنية.النقد الأدبيي الحديث ، 

 الجامعة الأردنية.ج تدريس الأدبمناه ، 

 الجامعة الأردنية.فن الكتابة والتعبير ، 

 الجامعة الأردنية.تذوق النص الأدب ، 

 الشعر العربيي الحديث والم( عاصرARAB 381).جامعة قطر ، 

 جامعة قطر.تحليل النص الأدبيي ، 

 جامعة قطر.مدخل لدراسة الأدب وفنونه ، 

 جامعة قطر.قراءات حديثة في التراث الأدبيي ، 

   جامعة قطر.ومناهجهالبحث الأدبيي مصادره ، 

 علم اجتماع الأدب، جامعة قطر 

 جامعة قطر.خبرات متكاملة في الأدب ، 

  جامعة قطر.800اللغة العربية ، 

 جامعة قطر.100اللغة العربية ، 
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 :المنشورات

 :المنشورة مةالأبحاث العلمية المحكّ 

   الخصائص الجمالية الس تجابة الجمهور لشعر محمود درويش"، مجلة العمدة الدولية في اللسانيات وتحليل الخطاب، مجلة "

 .1086كلية ال داب واللغات،  -جامعة المس يلة

 الفوتوغرافية، قراءة تأأويلية لأنموذجين من الشعر العربيي المعاصر"، مجلة الأبحاث، الجامعة الأمريكية في  "النص والصورة

 .1088-1081للعام  99-95العدد: بيروت، 

  ،ضمن كتاب )الرواية  تجليات ما بعد الحداثة في الرواية العربية) الموقف من المقدس آأنموذجا(، اتليف مشترك، د لؤي خليل

ة وتحوالت ما بعد الحداثة( تحرير آأ. د بشرى البس تاني، مؤسسة الس ياب للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، لندن، العربي

1081. 

  ،1089، ، منشور18جامعة الملك سعود، عدد الخطاب النسوي المعاصر بين الوهم والرقم، مجلة كلية ال داب ، 

  وهو معّد للنشر.1082علمي، سلّم للجامعة الأردنية نهاية "صورة السجن في الرواية العربية"، بحث التفرغ ال . 

 "1082منشور، الأردنية في الدراسات االإسالمية. جامعة آ ل البيت. مس توايت صورة الشهيد في شعر المقاومة الفلسطينية. 

    1، ع الجامعة الأردنية ل اثر،المجلة الأردنية للتاريخ وا ،، منشوردبيةن في ضوء الرؤيتين التاريخية والأ صورة يوسف بن اتشفي 

 1081. 9، مج 

  ال مؤتمر الدولي مدور وزارتي الثقافة والتعليم العالي في الحفاظ على الهوية الثقافية واللغوية في الأردن" ، منشور في كتاب آأع

آأندونيس يا ،  -سالمية، جاكراتجامعة شريف هداية الله االإ  -للغة العربية)مس تقبل اللغة العربية في عصر العولمة بين اليأأس والأمل(

 1081/يوليو/6-81

  شكالية المصطلح، سعود قبيالت نموذجًا " مجلة دراسات، مج ع/ ش باط  21" القصة القصيرة جدًا بين وضوح الرؤية واإ

1001. 

 

 : الكتب

 .   ISBN:978-9923-13-220-3،  8مجموعة قصصية " فتاة المعطف"، دار ال ن انشرون، عمان، ط  2019

شراف جامعة قطر، كلية ال داب والعلوم ، 800 ةعربيال اللغةفي  "الكامل" كتاب ) مشترك( تأأليف -1082   .، دار العلم للماليينابإ

شراف جامعة قطر، كلية ال داب والعلوم، دار العلم للماليين.100اللغة العربية  تأأليف )مشترك( كتاب "الكامل" في 1082  ،  ابإ

 .اإصدار وزارة الثقافة ،العربية الكبرى والهاشميين" "شعر فؤاد الخطيب في الثورة 1080

 " فن الكتابة والتعبير"، تأأليف مشترك، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.  1001

  .بيروت–، المؤسسة العربية للنشر والتوزيع  "شعر سعدي يوسف دراسة تحليلية" 2001

  .بيروت–والتوزيع  ، المؤسسة العربية للنشر "زكراي اتمر والقصة القصيرة"  1995

 

 

 : منشورة في مجالت ثقافية وكتب علمية مشتركة ومقاالت بحوث ودراسات

  ،ديسمبر  20مقال نقدي: شخصية الرسول الأكرم في الشعر العربيي الحديث بين التقليد والتجديد، جريدة الدس تور الأردنية

1010. 

  1081نوفمبر  11ية، مقال ثقافي: رسالة الحياة درب السالمة، جريدة الوطن القطر 

 261-226هل آأخفقت النهضة؟ الحركة الأدبية العربية بين النظرية والتطبيق ، فصل في كتاب " مواجهة اتريخ الأدب" ص  ،

االإمارات العربية المتحدة( ابالشتراك مع مؤسسة عبد الحميد  -الصادر عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية) دبيي

 6186628128968، ترقيم دولي: 1081، 8لأردنية الهاشمية(، مطبعة جولدن س تي، طالمملكة ا -شومان) عمان

 1081فبراير  881، الس نة العاشرة العدد ر في اتريخ مضطرب / مجلة الدوحة ماء الورد حف   
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  سادسة والأربعون،     ، الس نة ال 89896اللغة العربية وقضية الأمن الثقافي/ جريدة الرآأي الأردنية / الملحق الثقافي الأس بوعي عدد

 ، 1081فبراير،  2

 http://alrai.com/article/10375244الثقافي-والأمن-العربية-الثقافي/اللغة-/الرآأي 

 - 1085، مايو، 68حنان الفياض، مجلة الدوحة، عدد  تبةللكاال كرامة في الحب" " رواية تمجيد الكرامة في ، 

 -  1085، 2مس تقبل المشهد  المسرحي في قطر، نشرة مهرجان الكويت الدولي للمسرح الأكاديمي، عدد 

 - "1001العدد العاشر، مجلة اتيكي،   "سميحة خريس بين عشق الجذور وآأسطورة الخصب 

 - "منشورفي كتاب"من آأعالم الفكر والأدب في الأردن"، اللجنة الوطنية العليا  " يتجليات الحزن في شعر عبد المنعم الرفاع

  2002.لعمان عاصمة للثقافة العربية ، دار البشير، 

 - "،"منشورة في كتاب" القصة في الأردن"آأوراق ملتقيات عمان االإبداعية، منشورات  القصة القصيرة جدا عند بسمة النسور

   .1001الن عمان عاصمة الثقافة العربيةاللجنة الوطنية العليا الإع

 - -  عبد الرحيم مراشدة، واش تمل الكتاب  دراسة د.فصل من كتاب " منازل النص"، خالد الكركي انقدًا وآأديبًا جمع وتحرير و

بركات زلوم، د. طارق  منهم د. صالح جرار، د. حفناوي بعلي، د. زايد الزعبيي، د.امتنان الصمادي، د.على دراسات لأكاديميين وكتّاب ونقاد 

 1001منشورات دار البيروني، عمان،  .المجالي، د. عالء غرايبة، د.عمر العجاوي، زايد آأبو لبن، عمر آأخو رش يدة، ود. محمد القضاة

   -  : نشر العديد من القصص القصيرة في مجالت ودورايت عربية ومحلية منها 

 ، ، جدارا، الموقف الأدبييعمان،  اتيكي، الرافد، كانو، الجسرة نزوى، مجلة 

  ة الشرق القطرية، جريدة الرآأي الأردنية(د) جرينشر مقاالت ودراسات آأدبية في المالحق الصحفية الثقافية. 

 

  االإشراف على رسائل جامعية:

  1082-1082، الطالبة عائشة الحنزاب،  قسم اللغة العربية، جامعة قطر ساعد مشرف، رسالة ماجس تيرم. 

  1009آأاير / ج. الأردنية،،، الطالب نزار قبيالت"ية في رواايت سميحة خريس"البنى السرد . 

   1080، ،ج. الأردنية" ، الطالب مهند الشوبكة1000-8665" الرواية في الأردن من عام. 

  1008، ،ج. الأردنية"المفارقة في القصة القصيرة الأردنية "الطالبة ازدهار الخاليلة. 

   1008، ،ج. الأردنيةت حنان الش يخ"، الطالبة ران عبد الفتاح " تمرد الأنثى في روااي. 

   1006، ،ج. الأردنية"عبده خال روائيا" ، الطالب محمد بتال الدوسري. 

 - 1006، الأردنية رسالة دكتوراه، الجامعة ،آأثر القصة القرآ نية في الشعر العربيي الحديث، الطالب حسن مطلب المجالي. 

 

 )عناوين بعضها(: معيةمناقشات الرسائل الجا -

  مناقشة بحوث خبرات متكاملة، مع زمالء القسم، جامعة قطر: )د نورة فرج، د هيا الدرهم، د فاطمة السويدي، آأ د آأحمد

 .1086-1082يوسف، آأ د لطفي اليوسفي(، في الأعوام 

 1085جامعة قطر،  ة آأسماء الجمل،مناقشة رسالة ماجس تير الطالب. 

 "1082قسم اللغة العربية جامعة قطر  طالبة ابتسام الشمري،لل"، ثية تركي الحمدالبنية السردية في ثال. 

 " براهيم خليل،تشرين الثاني/"  لطيفة الزايت كاتبة وانقدة  .1005للطالب عتبة خصاونة، اإشراف د.اإ

 " بر اهيم الكونيالأسطورة والمكان براهيم خليل،آأاير/ للطالب بشير جاللة،"، في آأدب اإ  .1001اإشراف د. اإ

 "1001هوازن القاضي، اإشراف د. سمير قطامي،للطالبة "، قصص الأطفال في الأردن. 

 "براهيم خليل، كانون آأول/للطالبة "، رية الأمكنة في رواايت يحييى يخلفشع  1009عالية الصفدي، اإشراف د. اإ

 "براهيم خليل، تموز/ للطالبة"، رسم الشخصية في رواايت غالب هلسا   1002ريم الزير، اإشراف د. اإ

http://alrai.com/article/10375244/الرأي-الثقافي/اللغة-العربية-والأمن-الثقافي
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 "1009ماجد الشراري، اإشراف د. سمير قطامي، آأاير/ للطالب"، اضة الفلسطينية في الشعر السعودياالنتف 

 "براهيم عمايرة،للطالبة "، شعر محمد القيسي دراسة آأسلوبية براهيم خليل، آأاير/ حنان اإ  1005اإشراف د. اإ

 1001حجاحجة، اإشراف د. محمد القضاة،آأاير/بشير  للطالب"، االإيراني دراسة في آ اثره الأدبيةحمود س يف الدين "م 

 "1001خالد فراج، اإشراف د.محمد القضاة،آأاير/للطالب "، ل مؤنس الرزازاالتجاه الس ياسي في آأعما 

  " براهيم خليل، نيسان/ن"، ي في الرواية الأردنية بين جيليتطور مفهوم الراو  1001للطالبة آأسمهان العقيل، اإشراف د.اإ

  "يلين جان  وحنان الش يخي رواايصورة المرآأة ف  1088للطالبة ين شان  ش ن ، اإشراف د.سمير قطامي، تموز/"، ت اإ

 " 1088للطالبة بيان عمرو، اإشراف د. محمد القضاة،تموز/"، جويدة قوؤية والتشكيل في شعر فار الر  

 "براهيم السعافين، آ ب، "، آأدب توفيق فياض  .1081للطالب آأسامة شاهين، اإشراف د. اإ

 

 :لندوات والملتقياتالمؤتمرات وا

 :المؤتمرات

  81-88الأردن،  –السابع" التعليم واالإبداع واالستثمار، نحو رؤية عربية مشتركة" منتدى الفكر العربيي  العربييالمؤتمر الش بابيي 

 ، تقديم ورقة بعنوان " تجارب في رعاية االإبداع والعمل الثقافي"، 1081ابريل 

 بورقة  1089// سبتمبر 18-11علي العويس ومؤسسة شومان، عّمان، الأردن،  لطان بنس "مواجهة اتريخ الأدب" ملتقى ،

 بعنوان: هل آأخفقت النهضة؟ 

 يتي مملكة الفراشة المؤتمر العالمي الثالث للدراسات العربية والحضارة االإسالمية، بورقة بحثية بعنوان " الخطاب النسوي في روا

نيت ابلتعاون مع قسم دراسات اللغة واللغوايت العربية ، الكلية الجامعية االإسالمية ينظمه المؤتمرات العالمية . ورحلة الضباع"، 

 ، سالنجور، ماليزاي. 1089/ مارس/ 85 -82العالمية، .

  الندوة الدولية " النص وآأفعال القراءة والفهم والتأأويل" بورقة بحثية بعنوان، " كتابة الذات واختراق القراءة في القصة النسائية

 ، تونس85/88/1082-82كلية ال داب والعلوم،  -ية"، جامعة القيروانالقطر 

  ورقة بحثية بعنوان"  5/81/1082-2مكتبة االإسكندرية  -مؤتمر السردايت الأول ، "القصة القصيرة جدا"، مختبر السردايت

 ة القصة القصة القصيرة جدا.البناء المراوغ في القصة القصيرة جدا" وتقديم ورش تي عمل في مختبر السردايت عن كيفية كتاب

   ببحث عنوانه"  1082الدوحة،  –جامعة قطر كلية ال داب والعلوم،  الدولية لدراسة اللهجات العربية،المؤتمر العاشر للرابطة

 .التناص اللهجي في الشعر العربيي المعاصر"

   ،حضور.1082/آأغسطس/16-11مؤتمر الأدابء السعوديين الرابع، المدينة المنورة . 

 -  مؤتمر اللغة العربية الدولي : مس تقبل اللغة العربية في عصر العولمة بين الأمل واليأأس، ببحث عنوانه" دور وزارتي التعليم

  1081/ تموز/81-6العالي والثقافة في الحفاظ على الهوية اللغوية والثقافية في الأردن" ، جاكرات، 

 - تعقيب على ورقة الباحثين آأ.د هاني العمد، وآأ. عدي مداانت، بعنوان "نحو  عمان، -المؤتمر الثقافي الوطني، وزارة الثقافة

 .1081/تموز/2استراتيجية وطنية للثقافة " 

 -  المؤتمر الدولي الخامس: التأأويلية في ضوء النظرايت النقدية المعاصرة، الجمعية المصرية للنقد الأدبيي، بحث بعنوان" التأأويل

 القاهرة، 81/1080-88لبصري للنص الشعري المعاصر،ا

 - ، في رسالة التربيع والتدوير للجاحظ"، بحث بعنوان "دروب السخرية  1080 -1-86حوار ال داب" بكلية ال داب الجامعة الأردنية 

 - فاس/المغرب ببحث عنوانه "مرااي الذات في –سايس  ،"الصورة والخطاب" المنعقد في جامعة س يدي محمد بن عبد الله

 18/2/1006-88يي"رواية كفى الزعب 

  المؤتمر االس تثنائي للمكتب الدائم التحاد الكتاب والأدابء العرب، الجامعة الأردنية ندوة "المسرح العربيي واقع وآ فاق" ببحث

 88/81/1008-85عنوانه"البناء الدرامي في مسرحية الصرح لهاشم غرايبة".

 -   الشام"، جامعة البعث، سورية بحث عنوانه "صورة الشهيد في ندوة "الأدب المقاوم عند الشعراء والأدابء العرب في بالد



 6 

 1002/ 11/81-10شعر المقاومة الفلسطينية .

 - تجليات  الحزن في شعر عبد  "، بحث عنوانه 1001آ ذار/-25-  24 -آأعالم الفكر والأدب في الأردن -ندوة الجامعة الهاشمية

 مية.المنعم الرفاعي"، منشور بكتاب صادر عن الجامعة الهاش 

   لى "بحث عنوانه ، غة العربية وآ دابها العلميقسم الل -العلمي الثاني مؤتمرال مجموعة الحصرم القصصية من الرضوخ واالستسالم اإ

 1000."التنفيس عن المكبوت
 

  الندوات العلمية

  -  تسليم جائزة كتارا للرواية ندوة قضااي الرواية العربية المعاصرة على هامش حفل جائزة كتارا للرواية العربية، على هامش

 ، بورقة بحثية بعنوان" الخطاب النسوي وتشكيل الوعي".10/5/1085العربية، 

 -  الأديبة حنان الفياض، ندوة الصالون الثقافي، " خطاب الذات في رواية ال كرامة في الحب" قراءة نقدية في رواية

 .وزارة الثقافة، الدوحة ،88/2/1085

 - ي، ورقة نقدية "الصحراء في ديوان شجرة في جذع غيمة ليست معادال للتيه" وزارة الثقافة، الدوحة، ندوة الصالون الثقاف

 .1089/جانيو/ 10

 -  ،ندوة االحتفال بيوم اللغة العربية، اللغة واالإبداع، اللجنة الوطنية للثقافة والتربية والعلوم، قطر 

 - :المشهد الثقافي النسائي في  دول الخليج " في منتدى الرواد الكبار،  ندوة منتدى الرواد الكبار، تقديم ورقة عمل بعنوان

 .12/8/1082عمان، بتاريخ 

 - تقديم 20/80/1082 -آأدب المرآأة الخليجية بين القيود العرفية والتحرر الفني، الدوحة وزراة الثقافة -ندوة الصالون الثقافي /

 ائية الخليجية بين التجاوز والنكوص".ورقة بحثية  بعنوان: " خطاب التمرد في الرواية النس

  - "ربد، ندوة كرسي عرار، ورقة بعنوان" تجربة عرار الشعرية في ضوء القراءات النقدية  .11/9/1081، جامعة اليرموك، اإ

 -  اتحاد الكتاب "، دمشق، بحث عنوانه"البناء السردي في قصص زكراي اتمر"ندوة "الأدب العربيي المعاصر في سوراي ،

  5/88/1008-2بمناس بة دمشق عاصمة الثقافة. العرب،

 -  10/5/1085ندوة الرواية العربية المعاصرة على هامش حفل جائزة كتارا للرواية العربية 

 - 1085 الأكاديمي، الكويت، مهرجان الكويت الدولي للمسرح ندوات تطبيقية في ة نقدية في كمشار 

 :والثقافية والمهنية الملتقيات الأدبية

  دارة محاضرة "رؤى وتجليات، المكان بين الرواية والحقيقة، قراءة في آأعمال 12القرين الثقافي )مهرجان (، تقديم مداخلة واإ

براهيم عبد المجيد الروائية"، الكويت،   .1088يناير  81اإ

 معرض الدوحة قراءة نقدية / رواية ماء الورد وحقيقة التاريخ" قراءة نقدية  لرواية الكاتبة القطرية نورة فرج الخنجي ،

 .1089ديسمبر،  2( ، الدوحة، 11الدولي للكتاب )

  ندوة حوارية، اللغة العربية بين التفريط واستشراف المس تقبل، كلية المجتمع، بمناس بة االحتفال ابليوم العالمي للغة

خفاقات الحاضر وتطلعات المس    1089ديسمبر،  9تقبل، العربية،" اللغة العربية والحضارة االإسالمية بين آأمجاد الماضي واإ

 - الكويت.1085فبراير  18-88 ،الدورة الخامسةالأكاديمي  للمسرح لدوليا مهرجان الكويت ،.  

 -  ،11/2/1085ملتقى القراءة الأول، مدرسة البيان المس تقلة، حوار ثقافي كيف نحفز الطلبة للقراءة. 

 - لعربيي لتدريب طالب الجامعات العربية،"الطلبة العرب الملتقى االإبداعي الطالبيي الثاني عشر المنبثق عن المجلس ا

والمشهد العالمي المعاصر" ببحث مشترك مع الطالب عمر عطيات بعنوان"دور المجالت الثقافية في رعاية االإبداع، مجلة 

 ، الفائز ابلمرتبة الخامسة.  1006/ 1/80-11/6آأقالم جديدة آأنموذجا" بجامعة آأس يوط 

 - جامعة تشرين.مشرفة لس العربيي لتدريب طالب الجامعات البيي الحادي عشر المنبثق عن المجالملتقى االإبداعي الط ،

                                   1008/ 18/8-12على مشاركة الطالب القاص عثمان مشاروة، كلية الصيدلة، الفائز ابلمرتبة الأولى.
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 -القصة "ضمن سلسلة ملتقيات عمان االإبداعية ببحث عنوانه  -تشرين آأول-الملتقى السادس للقصة والرواية في الأردن

  2003 نشرت آأوراق الملتقى في كتاب صادر عن وزارة الثقافية.".القصيرة جدا عند بسمة النسور 

 

 داخل الجامعةآأعمال اإدارية وعلمية  

  1082متطلب جامعي عام، جامعة قطر،  100منسقة مقرر اللغة العربية 

 1082/1082الطلبة في كلية ال داب والعلوم، جامعة قطر للعام و  ء هيئة التدريسآأعضا آأنشطة عضو لجنة. 

  ،1089-1085مقررة لجنة التسويق واالإعالم، قسم اللغة العربية، جامعة قطر 

  1006-1008التي انعقدت في مجلة آأقالم جديدة  "ندوات الشهر" رئاسة سلسلة  

 المتحدثون )آأ.د. صالح جرار، آأ.د. شكري الماضي، د.  12/1008-12دد تجربة القاص فخري قعوار في العمل االإبداعي، ع

براهيم خليل،ة. هند آأبو الشعر، آأ. نزيه آأبو نضال، آأة. سميرة عوض.  اإ

  المتحدثون: )الشاعر عبد الرزاق عبد 15/1008آأسرة المجلة تحاور الشاعر العراقي الكبير عبد الرزاق عبد الواحد،عدد ،

براهيم السعافين، د. سمير قطامي، دة. هند آأبو الشعر(الواحد، آأ.د. شكري الم  اضي، آأ.د. اإ

  براهيم السواعير. ، المتحدثون19/1006آأسرة المجلة تحاور آأسرة آأدابء المس تقبل، عدد  ، آأة. صباح المدني، الصحفي اإ

  11/1006غيشان(عدد الأدب الساخر بين التهكم والحفر في الوعي، محاورة الكاتبين الساخرين)آأحمد حسن الزعبيي، يوسف 

 حسين نشوان، ا. نزيه آأبو نضال( المتحدثون:) د.حسين محادين، آأ.

 المتحدثون:) آأ.د. صالح جرار، معالي الوزير، معالي 18/1006آأسرة المجلة تحاور وزير الثقافة د. صبري ربيحات، عدد ،

 جريس سماوي، دة. هند آأبو الشعر.

  المتحدثون: ) 28/1006سعدي يوسف ضيف على آأسرة المجلة "الشاعر الذي ينزع نحو المحسوس ويعتني ابلتفاصيل" عدد،

براهيم السعافين، آأ.د. سامح الرواشدة، د. انصر  ا.د. علوي الهاشمي من البحرين، آأ.د علي جعفر العالق من االإمارات، آأ.د اإ

 ش بانة، دة. مهيى العتوم.

 1006/1080-1008/1006افي في الجامعة الأردنية واالإشراف عليه للعامين تأأسيس المنبر الثق 

  قامة آأس بوع التعاون الثقافي والأدبيي بين الجامعة ورابطة الكتاب الأردنيين، في العام الدراسي  1001/1008االإشراف على اإ

  1001/1008ممثلة الجامعة الأردنية في االتحاد الثقافي والفني للجامعات الأردنية للعام 

  1008/1006على مس توى الجامعات الأردنية للعام للأدب اس تحداث جائزة انصر الدين الأسد 

 -  " عداد نشرة مؤتمر كلية ال داب "حوار ال داب  وتحرير ملخصات الأبحاث المشاركة في المؤتمر. ، 11/1/1080-86اإ

 - عداد كتيب خاص عن قسم اللغة العربية وآ د  1006لأب للغة الأم"ابها" القسم ااالشتراك في اإ

 - منها:تقديم العديد من افتتاحيات مؤتمرات وطنية وعلمية داخل الجامعة الأردنية ،  

   80/5/1001-8مؤتمر آ فاق جديدة فيالخطاب:اللغة والأدب والثقافة،-

  86/1/1080مؤتمر حوار ال داب  -

 28/2/1008 المؤتمر الثقافي الوطني الرابع "جذور الثقافة الوطنية والأردنية" -

 .1008اثن/ء التدريس في كلية ال داب، كانون عاما على بد 25احتفالية الجامعة بمناس بة مرور -

 -  عداد تقرير عن الخطة الدراس ية للغة العربية لكلية الدراسات االإسالمية بتكليف من انئب رئيس الجامعة)آأ.د. سامي خصاونة( اإ

 1008ذار/والعربية بدولة االإمارات العربية المتحدة، آ  

  كلية الصيدلة الفائز ابلمرتبة الأولى عن مجموعته القصصية"الصخرة الكبيرة"، –االإشراف على مشاركة الطالب عثمان المشاورة

 1008الملتقى الحادي عشر للمجلس العربيي لتدريب طالب الجامعات العربية، جامعة تشرين، الالذقية،

 ى الثاني عشر للمجلس العربيي لتدريب طالب الجامعات، جامعة آأس يوط االإشراف على مشاركة الطالب عمر عطيات، المتلق

 .وفوزه ابلمرتبة الخامسة  1006
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 : محاضرات عامة، وحفل توقيع كتب، وآأمس يات قصصية تقديم

 - محاضرة في اندي سلطنة عمان الثقافي، سلطنة عمان، بعنوان" خطاب التمرد في الرواية النسائية الخليجية" بتاريخ: تقديم 

10/5/1082. 

 -  تقديم محاضرة في في مدرسة روضة بنت محمد الثانوية المس تقلة للبنات بعنوان: " قراءة نقدية في ديوان الشاعرة القطرية

 1082/ 15/81سميرة عبيد " آأساور البنفسج" بتاريخ 

 -  لقاء محاضرة  .2/80/1006تأأويلية في مكتبة حنين ابلقاهرة  بعنوان: "القصيدة البصرية عند سعدي يوسف قراءة اإ

 - ة آأقالم جديدة في رعاية االإبداع"في مقر آأسرة ادابء المس تقبل، بعنوان: "دور مجل.   

 -  "82/2/1088في المكتبة الوطنية عن كتابيي"شعر فؤاد الخطيب في الثورة العربية والكبرى والهاشميين 

 - ،نوان"تشكالت الواقع في ظل التوقع والشعر في ظل تقديم ورقة عمل في ندوة شعرية بع في معرض الكتاب الدولي ببيروت

 1088/ديسمبر/9 المعرض الشعور" ضمن فعاليات

 قامة عدد من الأمس يات القصصية منها في : بيت الشعر الأردني، ورابطة الكتاب الأردنيين،الزرقاء  اإ

  1082تحرير قصص قصيرة ،هيئة المتاحف الوطنية. 

 - عداد فقرة مصورة " اكتبيي ابلعربية  1082"  ، فقرة مصورة عرضت في اليوم الثقافي لسادس للقسماإ

 -  المعهد العالي   قيمحاضرة ثقافية ابس تضافة د فيصل القحطاني آأس تاذ الدراما  نظيم محاضرة " تقنيات الكتابة الدرامية" ت

 .1085الكويت للمسرح ،

  1085 لش يخ، قسم اللغة العربية،"  المتحدث آأحمد اكيف تصنع اللغة اإعالميا واللغة "ندوة االإعالم تقديم. 

  ،1085تقديم ندوة اللغة والس ياسة: كيف تصنع اللغة س ياس يا محنكا؟ ، المتحدث دآأحمد القديدي، قسم اللغة العربية 

  1082حضور محاضرات توجيهية لبعض اعضاء هيئة التدريس 

  1082  100- 800اس تضافة عدد من الزمالء الجدد لحضور محاضرات ،عربيي 

  عداد  1082مادة فواصل الفقرات ومتابعة تدريب الطالبات عريفتي حفل ، االإحتفال ابليوم الثقافي السادس اإ

  ، "دارة حوار مع الش يخ عبد الرحمن بن حمد المدير التنفيذي للمؤسسة االإعالمية القطرية، حول" العربية وتحدايت العصر اإ

 1085احتفال اليوم الثقافي لقسم اللغة العربية، 

  دارة حو  1082 في احتفالية قسم اللغة العربية ابليوم الثقافي، ار  مع ضيف شرف "حسن الساعي"اإ

  1085المشاركة في تنظيم وتحكيم مسابقة القراءة ) اقرآأ.. اكتشف.. اس تمتع( ، رواية الشراع المقدس لعبد العزيز آ ل محمود 

 ث طالبات من طالبات الكليةمتابعة تنظيم مشاركة طالبات الكلية في مناظرات جامعة قطر ، فوز ثال 

  بعنوان " المالحق الثقافية    19/1/1080تقديم ورقة عمل في ورشة "االإعالم الثقافي" التي عقدها المركز الثقافي الملكي بتاريخ

  .قراءة نقدية"

 

 قراءات نقدية في حفل توقيع 

  80/1/1008ي الجامعة االردنية،مسرحية "الصرح" لهاشم غرايبة في حفل توقيع الكتاب)المسرحية( فقراءة في  

  1088-2-81بدالله الثاني الثقافي، مجموعة مفلح العدوان القصصية "شجرة فوق رآأس"حفل توقيع، مركز الملك ع  قراءة في 

   28/2/1088عثمان مشاورة "شارع اللغات السعيد" ،الجامعة الأردينة،  الطالبرواية قراءة في  

   2/1088/ 80طارق مكاوي"ورق آأصفر"، بيت الشعر،ديوان الشاعر الأردني قراءة في  

   86/9/1088بيت اتيكي، "للقاص جعفر العقيلي، ربيع في عمان مجموعة"قراءة في 

 

 آأنشطة عامة
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 منها: الهند، سلطنة عمان، الأردن  عدة دول تمثيل اللجنة االإعالمية لجائزة الش يخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في

  1086-1081الكويت،

 1088 -1081 –قطر  -قناة الراين -اد المادة العلمية لبرانمج الدانةاإعد 

 الأنثوية الأمومية، قراءة في القصص القصيرة جدا للكاتبة امتنان الصمادي، ضمن كتاب : "ةالقصصي آأعمالي نقدية تناولت دراسة

براهيم ملحم،   .1089، 8لكتاب الحديث للنشر والتوزيع، طمنشورات عالم امنشور: "الأنثوية في الأدب بين النظرية والتطبيق"، اإ

 تسجيل لقاءات تلفزيونية مع قنوات الجزيرة والفضائية الأردنية وغيرها 

  ،1089كتابة كلمة الغالف للمجموعة القصصية للكاتب حمد الزكيبا، " الوجه ال خر للجدار" اإصدار دار آأزمنة، عمان 

   عداد برانمج واثئقي مصور" اكتبيي ابلعربية" وعر  ضه في اليوم الثقافي السادس لقسم اللغة العربية في جامعة قطر.اإ

18/81/1082 

  عداد برانمج واثئقي مصور " حدثني ابلعربية" بمناس بة االحتفال ابليوم الثقافي لقسم اللغة العربية الخامس / يوم اللغة العربية اإ

 .12/81/1082جامعة قطر، 

 مصري منير عتيبة " روح الحكاية"كتابة كلمة الغالف لمجموعة قصصية للأديب ال 

  عداد كلمات الفواصل بين الفقرات  للطالبة لتقرآأها آأمام تدريب طالبات عرافة حفل اليوم الثقافي السادس لقسم الغة العربية ، واإ

 لحفل.الحضور في ا

  (المشاركة في تقديم مشروعين بحثيين  ضمن الصندوق القطري لرعاية البحث العلميQNRF واحدهم ، ) وصل للمرحلة الثانية

 في التحكيم  ولكن لم يحالفنا الحظ للحصول على القبول.

 

 :تدريب في ورش مهنية

 

 تقديم ورش مهنية وعلمية

  1081تقديم ورشة "استراتيجيات تعزيز االتجاه الوجداني في العلمية التعليمية" مكتب التنمية المهنية )الأوفيد( جامعة قطر. 

 تقديم ورشة مهنية 

المعلم في عملية التعليم المتمركز حول الطالب" ، ملتقى التنمية المهنية الثامن "تعزيز التعليم المتمركز حول المتعلم" ، " دور 

 ، جامعة قطر.1081، يناير، 81مكتب التنمية المهنية وتطوير التعليم ) الأوفيد( ، 

  ديسمبر،  5) الأوفيد(،  المهنية وتطوير عملية التعليمالأس ئلة السابرة، طرق توظيفها في العملية التعليمية، مكتب التنمية

1089. 

 

 تقديم ورش علمية 

  ،( للكتاب11معرض الدوحة الدولي) -هيئة المتاحفالقراءة الذكية آأهميتها وفوائدها 

 1089/ديسمبر/1 -الجمعة

  كتاب المس تقبل"، مدرسة آ منة بنت كيف نكتب القصة القصيرة، جمعية قطر الخيرية، ووزارة التعليم والتعليم العالي، "مسابقة

 1089نوفمبر،  16-18وهب االإعدادية، االثنين، 

  ،1089ديسمبر،  19كتابة النص المسرحي، مدرسة رقية االإعدادية ـ مجمع مدارس البيان، الدوحة 

 مع هيئة متاحف قطر، االبتدائية، ابلتعاون  كيفية تعزيز  آأولياء الأمور مهارة القراءة لدى الطلبة، مدرسة دحيل  النموذجية

 1089نيسان،  15بمناس بة اليوم العالمي للكتاب،  
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 10/88/1082رة الثقافي ، قطر، اكتابة النص المسرحي، جائزة آأدب الطفل ، وز 

  - ،5/81/1082-1كيف نكتب القصة القصيرة جدا، مختبر السردايت، مكتبة االإسكندرية 

 - 11/8/1085ن محمد العسكرية، الدوحة، التفاعل الصفي والأس ئلة السابرة، كلية آأحمد ب 

 - ،88/2/1085استراتيجيات تحفيز الطلبة للقراءة، مدرسة الرسالة المس تقلة الثانوية للبنات، 

   ،88/6/1082ورشة رفع الكفاية المهنية لأعضاء التدريس الجدد، قسم اللغة العربية / جامعة قطر. 

 -  ،1085جامعة قطر ات قسم اللغة العربية، طالب تنظيم محاضرة تقنيات الكتابة المسرحية. 

 - 1085استراتيجيات في تعليم القراءة السليمة ، مدربة ،الدوحة. 

 - جامعة قطر. -تقديم ورش عمل : كيف يتجاوز الطالب الأخطاء الشائعة في الكتابة، معمل الكتابة في شؤون الطلبة 

 حضور ورش مهنيةدورات و 

  1081.ديسمبر  88مهنية / الأوفيد، التنمية ال السحابيي، مكتب التخزين. 

  ،دارة المصادر والمراجع في مايكروسوفت وورد  .1081نوفمبر  8لتنمية المهنية / الأوفيد، مكتب ااإ

  ،اكتوبر 12لتنمية المهنية / الأوفيد، مكتب اكيفية اس تخدام قواعد البياانت والمصادر االإلكترونية العربية التي تشترك بها المكتبة

1081. 

 1081ة تدريب مدربين ، معهد الجزيرة االإعالمي، دور. 

 "بداعية لالرتقاء  .1089/ يونيو/ 86 –مكتب الأوفيد  -ابلتعلم" فعاليات اليوم المهني  حلول اإ

  ليهم وتعزيز نجاحهمالطالب المتعثرون دراس يا، استرايت ورشة عمل ملتقى التنمية المهنية السادس "تعزيز نجاح  ،جيات التعرف اإ

 .1085 الطلبة "

 ورش مهنية عديدة في التعليم والتعلم يطرحها مكتب الأوفيد.  

 

 الجوائز والمسابقات:تحكيم 

 1081قطر -مراجعة وتحرير وكتابة مقدمة الأعمال الفائزة بجائزة الدولة لأدب الطفل. 

  ،1081عضو تحكيم في المعرض والوطني لأبحاث الطلبة، وزارة التعليم والتعليم العالي، الدوحة. 

  1089نيسان،  2-مارس11، 1089لجنة تحكيم مهرجان الدوحة المسرحي للعام. 

  1085الدوحة،  -جائزة كتارا للرواية العربية، مؤسسة كتارا. 

 -  .1089، 1085،  1082عضو لجنة تحكيم مسابقة فودافون للقصة القصيرة والشعر والرواية. 

 - 1085 لجنة النص والمشاهدة لمهرجان المسرح القطري للعام. 

 - 1082و الدورة الخامسة للعام  1081الدورة الرابعة للعام -قطر -عضو تحكيم جائزة الدولة لأدب الطفل. 

 -  بحاث،بحوث تحكيم  .1085المدارس المس تقلة، في المجلس الأعلى للتعليم،  آأبحاث الطلبة للمعرض الس نوي للأ

 - 1085فولة، المسابقة القصصية " آأحلم بمهنتي" ، المركز الثقافي للط 

 -   بداعية في الجامعات ووزارة الثقافة الأردنية وبعض المؤسسات والهيئات الثقافية منها مؤسسة تحكيم مسابقات ثقافية وآأدبية واإ

 عبد الحميد شومان وجامعات عربية: جامعة تشرين، وجامعة آأس يوط. 

 - كتاب مختارات القصة القصيرة الأردنية، وزارة  عضو لجان تحكيم مخطوطات مقدمة للنشر في وزارة الثقافة، ولجنة اإصدار

 . 1009الثقافة، 

  1009عضو لجنة تحكيم جائزة عبد الرحيم عمر ، رابطة الكتاب الأردنيين، للعام. 

 - ،1088عضو لجنة تحكيم جائزة آأدب الطفل، مؤسسة عبد الحميد شومان . 
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 - 1088ة الثقافة للعام وزار –عضو لجنة تحكيم جائزة الدولة التشجيعية للقصة القصيرة. 

 -  ( عداد اختبارات تقويم شاملة في اللغة العربية  لدولة قطر في المدة   (ETS)( ، بتكليف من مؤسسة 1002/آ ب 28-6اإ

   .لالختبارات والقياس والتقويم في الوالايت المتحدة الأمريكية

 - ع 1002 مدربة دول مجلس التعاون الخليجي الميات العربيات في بتكليف من مركز "االإعالميات العربيات في الأردن"   لالإ

  /.آأاير 29 -26في المدة ، مسقط  في مجال االتصال اللغوي الناجح ،واليمن 

 ( ضمن مرحلة تطوير مناهج التربية 2،1،8،6،80لأردن للصفوف )مناهج وزارة التربية والتعليم في ا ومراجعة بتدقيق تكليف

 . 1009والتعليم الأردنية للعام 

 2/6/1002، 81لمشاركة في ندوة بيت اتيكي"اإشكالية النقد النسوي" مجلة اتيكي للعددا. 

   "قامة ندوة " تشكالت القصيدة المعاصرة عند كل من توماس ترانسترومر وسعدي يوسف في كلية ال داب  20/88/1088اإ

 .الجامعة الأردنية –

 

 الظهور االإعالمي

 

 طلبة المدارس المبدعين في مجاالت الكتابة القصصية، برانمج صباح الجزيرة،  لقاء تلفزيوني،) قناة الجزيرة( س بل دعم 

 1089ديسمبر،  20الأربعاء، 

https://www.youtube.com/watch?v=-pnLQBN6m0I&feature=youtu.be 

 

 لفزيون الأردني( ، للحديث عن مشاركتي ممثلة لجامعة قطر في ملتقى سلطان العويس الفكري الس نوي، لقاء تلفزيوني ) الت

 .1089، سبتمبر، 18برانمج يوم جديد، التلفزيون الأردني، عمان، 

https://www.youtube.com/watch?v=PoWQ8dQlnKY 

 ذاعي للحديث عن تعزيز روح المشاركة في البحث العلمي لدى طالبات جامعة قطر، برانمج مسا الدوحة،  لق آأكتوبر،  81اء اإ

1089 

 http://www.qatarradio.qa/XML/stream.html?http://liveradiomediaservice.streaming.mediaservic

es.windows.net/2ff5e24a-7ebe-4567-a5a8-4a76fbef7255/72cb72ea-c31d-4951-a397-

1cb2e34fa31e.ism/manifest(filter=QRS-1830-2000-17102016)?undefined 

 

 

  .1089ديسمبر،  1حديث صحفي لمجلة "حياة جميلة " االإلكترونية، عن القراءة الذكية وكيفية تعزيز القراءة لدى الجيل الشاب 

 رابط اللقاء:

 http://www.hayatjamila.com/VideoGallery/Video-Player/VideoId/7506 

  1081فبراير،  8، ، الأربعاء 81دعاء المعرفة، جريدة الوطن، صفحة / القطرية ، حول موضوع المعرفة وااس تطالع جريدة الوطن. 

  10/8/1082مشترك(  بتاريخ القناة الفضائية الأردنية للتحدث عن كتابيي ) تأأليف  لقاء تلفزيوني برانمج " يوم جديد" في 

 تجربة التأأليف لكتاب مقرر جامعي.للتحدث عن 

 -  ،لقاء قناة قطر برانمج " فّي الضحى" للحديث عن آأهمية اللغة العربية وكيف نحافظ عليها 

 1082الدوحة  –قناة الراين  -لقاء تلفزيوني برانمج الدانة 

 http://www.youtube.com/watch?v=1Ye5sWxSR-4 

https://www.youtube.com/watch?v=-pnLQBN6m0I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PoWQ8dQlnKY
https://www.youtube.com/watch?v=PoWQ8dQlnKY
http://www.qatarradio.qa/XML/stream.html?http://liveradiomediaservice.streaming.mediaservices.windows.net/2ff5e24a-7ebe-4567-a5a8-4a76fbef7255/72cb72ea-c31d-4951-a397-1cb2e34fa31e.ism/manifest(filter=QRS-1830-2000-17102016)?undefined
http://www.qatarradio.qa/XML/stream.html?http://liveradiomediaservice.streaming.mediaservices.windows.net/2ff5e24a-7ebe-4567-a5a8-4a76fbef7255/72cb72ea-c31d-4951-a397-1cb2e34fa31e.ism/manifest(filter=QRS-1830-2000-17102016)?undefined
http://www.qatarradio.qa/XML/stream.html?http://liveradiomediaservice.streaming.mediaservices.windows.net/2ff5e24a-7ebe-4567-a5a8-4a76fbef7255/72cb72ea-c31d-4951-a397-1cb2e34fa31e.ism/manifest(filter=QRS-1830-2000-17102016)?undefined
http://www.hayatjamila.com/VideoGallery/Video-Player/VideoId/7506
http://www.youtube.com/watch?v=1Ye5sWxSR-4
http://www.youtube.com/watch?v=1Ye5sWxSR-4
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  ،برانمج يوم جديد" ست حلقات تتناول مجلة آأقالم جديدة واقع وآ فاق" 

 - 18/5/1081" حلقة عن العنف الجامعي، التلفزيون الأردني -"برانمج يوم جديد 

 -  1080-81-86الفضائية المصرية،  -برانمج س يدتي  ، 

  - قناة  -برانمج حلوة بيروتLBC  5/1088/يسمبر 

 - عداد وتقديم الشاعر واالإ  -قناة الرافدين الفضائية لقاء تلفزيوني  عالمي محمد نصيف،برانمج منتدى الثقافات، اإ

 - ذاعة الجامعة الأردنية  في برامج  حوارات االإذاعية للحديث عن رعاية الش باب المبدع، ضمن اإ

 -  ،حول آأدب المرآأة في قطر، آأجراه الصحفي توفيق عابد.15/8/1082حوار منشور الجزيرة نت ، 

  الثالاثء، 6110حوار في جريدة الشرق، النقد الأكاديمي كاشف للموجود آأم بديل للمفقود، اجرته الصحفية هاجر بوغانمي، ع ،

81/2/1085. 

 في المعهد العالي للمسرح في الكويت، وتقديم محاضرة بعنوان" تقنيات الكتابة  اس تضافة د فيصل القحطاني آأس تاذ الدراما

  .الدرامية"، لطالبات قسم اللغة العربية

   ،8/2/1085تصوير  مقابلة تلفزيونية بمناس بة يوم المرآأة العالمي ، تلفزيون قطر، برانمج الأخبار 

 ريس فيها وكيف يمكن آأن نحفز الطلبة لدراسة اللغة العربية تسجيل تلفزيوني لجامعة قطر للتحدث عن سبب اختياري لتلد

 .) انظر ارش يف الجامعة( 2/88/1082

 

 العامة: العضوايت

 

  1086-1081جامعة قطر -كلية ال داب والعلومالصادرة عن  -المحكمة "آأنساق"عضو هيئة تحرير مجلة. 

  ،1088-1081عضو هيئة حوليات ال داب واللغات لجامعة مس يلة الجزائر. 

  1086-1081لجائزة الش يخ حمد للترجمة والتفاهم الدوليعضو اللجنة االإعالمية. 

   1082/1085، للتعليم، الدوحةلجنة معايير التربية المسرحية، المجلس الأعلى. 

  1085مجلس آأمناء مدرسة الرسالة المس تقلة الثانوية للبنات، للعام. 

  العرب والأدابء واتحاد الكتاب . عضو رابطة الكتاب الأردنيين.  

  . عضو جمعية النقاد الأردنيين 

 - عضو منتدى الفكر العربيي. 

 - )عضو االتحاد الدولي للغة العربية)المنبثق عن الأمم المتحدة. 

 - 1081للعام  عن رابطة الكتاب الأردنيين الثقافية الفصلية الصادرة آأوراق"تحرير مجلة"  عضو هيئة. 

 -  1081/ وزارة الثقافة.للعام ر الثقافي الوطني ية للمؤتمعضو اللجنة التحضير. 

 - 1081وزارة الثقافة، للعام  -لعليا لمشروع مكتبة الأسرة ا الوطنية عضو اللجنة. 

 -  ،1081عضو اللجنة االستشارية لوزير الثقافة لدراسة العنف المجتمعي. 

 - عات الأردنية/اللجنة الوطنية الأردنية للنهوض ابللغة عمل مشروع اللغة العربية في القضاء وكليات الحقوق في الجام عضو فريق

 .1081.، مجمع اللغة العربية الأردنيالعربية

  :الداخليةالعضوايت 

  ،1086-1088مقررة لجنة التواصل، قسم اللغة العربية، جامعة قطر 

  1081-1089مقررة لجنة التسويق واالإعالم لقسم اللغة العربية. 

  1085 ة التدريسوجودلجنة الزايرات الصفية. 
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  100و 800لجنة تطوير مقرري عربيي. 

 1082 لجنة جائزة القسم. 

 1082كلية االداب والعلوم، جامعة قطر. اعضاء هيئة التدريس والطلبة في لجنة آأنشطة. 

 1082ختبار  في قسم اللغة العربية عضو لجنة اال. 

  1082عضو لجنة المشاهدة الصفية لمقررات برانمج المتطلبات. 

  عداد امتحان اللغة العربية للطلبة المتقدمين بطلبات االلتحاق ببرانمج الدراسات العليا للعام عضو ل  . 1008/1001جنة اإ

  بداع الش بابيي"الأردن آأوال" للعام  .1001/1002عضو لجنة مسابقة كلية ال داب لالإ

  1005عضو لجنة تقييم المتقدمين للعمل في االإذاعة والتلفزيون، للعام. 

 1009/1001لجامعة الأردنية للعام عضو مجلس ا. 

  عداد اختبار جامعة الشارقة لقياس الكفاية اللغوية لطلبة قسم اللغة العربية وآ دابها في الجامعة الأردنية، للعام  .1009عضو لجنة اإ

  قليميا وعالميا للعام عداد امتحان الكفاية اللغوية على غرار امتحان التوفل العتماده محليا واإ  .1009/1001عضو لجنة اإ

  منسقة عامة للجان التحكيم المشكلة الإجراء مقابالت للطلبة ذوي المواهب الأدبية والفنية )شعر قصة عزف غناء تمثيل فنون

 .1/1/1008تشكيلية..( اتريخ

  1008/1006عضو لجنة التحقيق في قضااي الطلبة /كلية االداب للعام. 

   داب وقسم اللغة العربية وآ دابها لأكثر من عام دراسيعضو لجنة البحث العلمي والمؤتمرات  في كلية ال. 

  1081-1008عضو اللجنة الثقافية في كلية ال داب وقسم اللغة العربية وآ دابها منذ. 

  1008/1006مقررة اللجنة االجتماعية بقسم اللغة العربية وآ دابها للعام. 

  1008/1006غير المفرغين للعام واالإرشاد ومعادلة المواد والمحاضرينعضو لجنة البرانمج الدراسي. 

 

 -الجامعة الأردنية: العنوان

 وآ دابها قسم اللغة العربية - كلية ال داب

 -00691111581261موابيل:

e-mail 

i.smadi@ju.edu.jo 

imtenansmadi@yahoo.com 

 


