
 الجامعة األردنية            نموذج السيرة الذاتية                 مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

 1  

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 محّمد سليمان سلمان الّسعودي االســـــــم 
 07/02/1974بصيرا  تاريخ ومكان الميالد 
 اآلداب الكلية 
 الّلغة العربية القسم 
 

    المؤهالت الدراسية
 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
النقد اللغة العربية وآدابها  دكتوراة  

 األدبي
 م2004 الجامعة األردنية

 م 2000 جامعة مؤتة النقد األدبياللغة العربية  ماجستير 
 م1996 جامعة اليرموك اللغة العربية وآدابها  بكالوريوس  
     
 

  االهتمامالتخصص ومجاالت 
 
 ة وآدابهاغة العربيّ اللّ  التخصص العام 

 قد األدبيّ النّ  التخصص الدقيق  
 معاصرة، والّدراسات الّنقدّيةة العريّ جارب الشّ التّ  مـجاالت االهتمام  
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
 
 كلمة( 150ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
 الحركة النّقدّية حول تجربة أمل دنقل الّشعرّية  

الّنقد و البحث و تهدف هذِه الدراسة إلى تناول األعمال المستقّلة اّلتي وقفت على نتاج الشاعر أمل دنقل بالّدراسة 
 هذهِ  ، وربطوالّتحليل، ثم استجالء منهجّية هذِه الّدراسات من خالل الّتّتبع التاريخي لها وتصنيفها وتحليلها

ة أن  الّدراسطبيعة   الحركة الّنقدّية بحركة الّتطّور الّنقدّي العربّي الحديث، مستعيًنا بالمنهج الّتحليلّي. واقتضت
. فيما ومتنهِ  تكون في تمهيٍد، وأربعِة فصول وخاتمٍة. فأما التّمهيد فحددته بنقد النقد من خالل مناقشة مفهومهِ 

رأة، ، والمة اّلتي اختّصت بالموضوعات الّشعرّية في تجربته: القوميّ تناولت في الفصل األّول الّرؤى الّنقديّ 
ّية: والموت. وفي الفصل الّثاني حاورت الرؤى النقدية في بناء القصيدة لديه؛ فحّددت ثالثة مصطلحات نقد

قة، ار فالتناص، والم الّصورة والّرمز والقناع. بينما ناقشت في الفصل الّثالث الّرؤى الّنقدّية لثالث ظواهر أسلوبّية:
بي المتن والّتضاد. ونظرت في الفصل الرابع في منهجّية المعالجة الّنصّية لثالث قصائد: الخيول، من مذّكرات
ة منهجيّ  في مصر، مقابلة خاّصة مع ابن نوح. وقد خلصت الّدراسة إلى أّن هذه الحركة النقدية كانت ذات أبعاد

  الحديث وتطّوره.وفكرية، ساهمت في حركة الّنقد العربيّ 
  
  
  
  

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 -2016 مجمع اللغة العربية األردني أمين عام 
 قسم اللغة العربية أستاذ 

 الطفيلة التقنية 
3/12/ 2017 

 2015-10-20 -7/9/2014من  جامعة الطفيلة التقنية عميد شؤون الطلبة 
 2013/2014العام الدراسي  الجامعة األردنية تفرغ علمي 
 2012 /3/12 قسم اللغة العربية  أستاذ مشارك 
 7/9/2013 – 4/9/2011من  جامعة الطفيلة التقنية مدير مكتبة الجامعة 

 
 

 8/9/2009العام الدراسي اعتبارًا من  جامعة الطفيلة التقنية مدير مركز اللغات 
 4/9/2011حتى 
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رئيس قسم اللغة العربية، كلية  
 اآلداب

 - 17/9/2009اعتبارًا من  جامعة الطفيلة التقنية
4/9/2011 

في  liedenجامعة ليدن  أستاذ زائر 
 هولندا

2010 

أستاذ مساعد، النقد األدبّي، قسم  
 اللغة العربية، كلية اآلداب

 2012 -2007 جامعة الطفيلة التقنية

إدارة المناهج والكتب  معّلم ثم عضو مناهج 
المدرسية، وزارة التربية والتعليم 

 األردنية

1996-2004 

 
  األعمال اإلدارية واللجان 

 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 

 2030-2021 عضو لجنة " االطار الوطني االستراتيجي للثقافة" وزارة الثقافة 

 2020 االستراتيجي للثقافة" وزارة الثقافةعضو لجنة " االطار الوطني  

 2020 " وزارة الثقافة2020عضو لجنة " اختيار مدن الثقافة األردنية لعام  

 2019 يةعضو اللجنة الفنية / اللجنة الوطنية األردنية للنهوض باللغة العرب 

عة عضو لجنة دراسة تقرير التقييم الذاتي لكلية اآلداب المقّدم من جام 
 مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها هيئة اعتماد -الزيتونة األردنية

2018 

 2018 ، جامعة جرشعضو في هيئة تحرير مجلة دراسات في اللغة العربية 

 2018 لمشروع بناء بقرار رئيس الوزراء..رئيس لجنة عطاءات خاصة  
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ة في المملكرئيس فريق رصد واقع تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  
عمان،  األردنية الهاشمية، اللجنة الوطنية العليا للنهوض باللغة العربية،

 رئاسة الوزراء

2017-2018 

بقرار رئيس  رئيس لجنة عطاءات خاصة لشراء وحدات خاليا شمسية 
 .، مجمع اللغة العربيةالوزراء

2017 

شعًرا  -وروائعهمشروع )مختارات من عيون التراث العربي عضو فريق  
 ونثًرا(

 

2017 

 2017 عضو هيئة تحرير مجلة مجمع اللغة العربية األردني 

 2017 .ترشيح المجمع لجائزة الملك فيصل العالميةرئيس لجنة  

 قافةعضو اللجنة الجمعية العمومية للجنة الوطنية األردنية للتربية والث 
 والعلوم

2017 

اللغة العربية  رئيس لجنة عطاءات خاصة لتأسيس إذاعة مجمع 
 األردني للنهوض باللغة العربية

2016/2017 

مدير تحرير مجلة إطاللة مجمعية، صادرة عن مجمع اللغة العربية  
 األردني

2016-2107 

رئيس لجنة وضع الكتاب التذكاري بمرور أربعين عامًا على تأسيس  
 المجمع

2016 

اللغة العربية مدير تحرير مجلة إطاللة مجمعية، صادرة عن مجمع  
 األردني

2016  

 2017-2015 رئيس لجنة الموارد البشرية في مجمع اللغة العربية 
رئيس لجنة إعداد مشاريع األنطمة المالية واإلدارية الخاصة بمجمع  

 اللغة العربية 
2015/2016 

 2015-2014 عضو االتحاد الرياضي للجامعات األردنية 
ة ثقافعضو لجنة تحكيم األعمال اإلبداعية، وزارة الثقافة، مادبا مدينة ال 

 األردنية
 

عضو اللجنة اإلعالمية، مؤتمر العربية للناطقين بغيرها، الجامعة  
 التفرغ العلمي األردنية،

2014 
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عضو مجلس التميز ) اتحاد الجامعات األردنية للمكتبات(، جامعة  
 اليرموك

2011- 2013 

اللجنة التحضيرية، مؤتمر الفهرس العربي الموّحد، األردن،  عضو 
 الجامعة األردنية

2011/ 2012 

عضو اللجنة الوطنية األردنية لوضع الخطوط العريضة لمناهج اللغة  
 العربية في وزارة التربية والتعليم/األردن

2003 

    
 

  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة
 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  )الباحثين(اسم الباحث  
 Waiting in-between Becket and Al-Muqaleh (مشترك)  

2016,Journal,World Applied Sciences 

Journal,Volume34,Issue12. 

-Between Mahmoud Darwish and Mohammed Al ) منفرد( 

Thbaiti a Textual Approach to "Now, in Exile" and 

"Consort".Publication date2017 

JournalInternational Journal of Applied Linguistics & 

English Literature,Volume4.  

ي ان "فراشات البتسامة بوذا" لشوقتشكيالت صورة الزمن في ديو  ) منفرد(  
العربية  المجلة األردنية في اللغة ،عبزي

  م.2017ع،1،مج13،وآدابها
 ليا للنهوضدليل أبحاث حوسبة اللغة العربية، اللجنة الوطنية الع (مشترك)  

 .2017باللغة العربية، عمان،
 

 

ية ردنواقع اللغة العربية في الجامعات األردنية، اللجنة الوطنية األ (مشترك)  
  م.2018، عّمان، للنهوض باللغة العربية

 

 



 الجامعة األردنية            نموذج السيرة الذاتية                 مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

 6  

نية ردواقع تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، اللجنة الوطنية األ (مشترك)  
 .2019للنهوض باللغة العربية،عّمان،

 

 

 
 

  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
المؤتمر العلمّي الدولّي اإللكترونّي  

 العربية، ألق عطاء ال ينضب() 
المجمع العلمي العراقي، مجلس 

 الوزراء، جمهورية العراق
2/12/2020 

بحث موسوم بـ) أثر الحواضن 
اللغوية في رفع المستوى العربي 

 االنترنت(على الشابكة العالمية 

احتفال اتحاد المجامع اللغوية  
العلمية العربية باليوم العالمي للغة 

 العربية

 المجامع اللغوية العلمية العربية اتحاد
 2020القاهرة 

 مشاركة نقاش

 منتدى الفكر العربي منتدى الفكر العربي 
2020 

 محاضرة بعنوان "مآالت العربية"
في التعليم واإلعالم والحوسبة 

 والحرف العربي
 المارات العربية المتحدةا -دبي للغة العربية الثامنالمؤتمر الّدولي  

2019 
 مشاركة

 المارات العربية المتحدةا -دبي للغة العربية السابعالمؤتمر الّدولي  
2018 

 مشاركة

نشر الرابع للالدولي المؤتمر  
 االلكتروني 

  الجامعة األردنية
 10-12/7/2018 

"اللغة العربية في متحدث 
البيئة الرقمية، الواقع 

 والمأمول
للغة  السادسالمؤتمر الّدولي  

 العربية

 االمارات العربية المتحدة -دبي
2017 

 حضور وحوار

رابطة الكتاب  -مهرجان جرش 
 األردنيين

 

 االردن
29/7/2017 

صورة حبيب الزيودي في ذاكرة 
 الشعراء 

المؤتمر الّدولي الخامس للغة  
 العربية

 المارات العربية المتحدةا -دبي
2016 

قانون حماية اللغة بحث بعنوان "
األردنية العربية في المملكة 

 "الهاشمية



 الجامعة األردنية            نموذج السيرة الذاتية                 مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

 7  

 الجامعة األردنية مؤتمر العربية للناطقين بغيرها 
 2014 

 لجنة تحضيرية

 المغرب، الدار البيضاء مؤتمر الفهرس العربي الموّحد  
 10-13/ 9/ 2013 

 

 جامعة الخليج العربي مؤتمر المكتبات المتخصصة  
 البحرين/المنامة

 2012ارس/م/12-14 

 حضور وحوار

جامعة اإلمارات العربية   الفهرس العربي الموّحدمؤتمر  
 المتحدة/ العين

 19-20/10/2011 

 حضور وحوار

اليوم العلمي للغة العربية، بعنوان  
 أبو العالء المعري األديب، المبدع، 

 التقنية جامعة الطفيلة
2009 

ورقة بحث بعنوان " رسالة 
 نقدية"رؤية احج، الصاهل والشّ 

مؤتمر الكرك الحضارة والتاريخ  
 واإلنسان 

ورقة بحثية بعنوان "قراءة نقدية  2009
في ديوان الصعود إلى مؤتة" 

 حكمت النوايسة للشاعر

 مؤتمر عمان للشعر العربي  
 احتفااًل بمئوية عمان

 أمانة عمان الكبرى 
10/5- 14/5/2009 

"تحوالت  ورقة بحثية بعنوان
 اإليقاع في الشعر الحديث"

 ..مؤتمر اقتصاد المعرفة 
 الواقع التكنولوجي 

الجمعية العلمية الملكية 
 م2007/2008

 حضور ونقاش
 حوسبة العربية

 
 

  الدورات التدريبية
 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

 19/9/2020 ،، معهد اإلدارة العامةالدليل اإلرشادي لسياسة تقييم االثر / رئاسة الوزراء 
 ضمن مذكرة التفاهم بين المملكة األردنية الهاشمية ودولة ،االبتكار الحكومي 

 عامة،معهد اإلدارة ال التدريب وبناء القدرات.اإلمارات العربية المتحدة في مجال 
7/3/2020 

مية لهاش" قيادة التغيير"، ضمن مشروع الشراكة االستراتيجية بين المملكة األردنية ا 
 ،العربية المتحدة في مجال التحديث والتطوير الحكوميودولة اإلمارات 

 .معهد اإلدارة العامة

23/11/2019 
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 21/9/2019 .رئاسة الوزراء معهد اإلدارة العامة، المستقبل، استشراف 
 
 
 
 
 

  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
   النقد األدبي القديم 

   الصوتيات 

   المناهج النقدية الحديثة 

   فن الكتابة والتعبير  

   تذوق النص األدبي 

   علم اللغة المعاصر 

   قراءات في التراث العربيّ  

 soas    -الب جامعة لندنط -قواعد متقدمة 

 soas    -الب جامعة لندنط -محادثة متقدمة 

 soas    -لندن ب جامعة طال -كتابة متقدمة 

 soas    -الب جامعة لندنط -قراءة متقدمة 

 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية

 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 
 

 التاريخ
 2016 عضو رابطة الكتاب العرب 
 2016 عضو رابطة الكتاب األردنيين 
 2012 عضو رابطة األدب اإلسالمي 
 2010عضو الهيئة اإلدارية للجمعية األردنية للفكر والثقافة والتنمية، وزارة  
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  المنح والجوائز التي حصل عليها 
 
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 
 1992 وزارة التربية والتعليم  لدراسة البكالوريوسمنحة  
شهادة تفوق علمي، درجة  

 الماجستير
 1999 جامعة مؤتة

 1998 وزارة التربية والتعليم، األردن شهادة تقديرية للتميز في التدريس 

برنامج إعداد المناهج التعليمية  
 بإشراف الحكومة الكندية 

 2004 وزارة التربية والتعليم

الخامس للفهرس العربي  المؤتمر 
 الموحد

 2012 المجلس الدولي للغة العربية 

 من االّتحاد األوروبي أستاذ زائر 
 جامعة ليدن/ هولندا

 

2010 

 
 

 الثقافة
 1990 عضو مؤسس لمركز شباب بصيرا  


