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 : الجامعة األردنية/ كلية اآلداب/قسم اللغة العربية وآدابهامكان العمل الحالي

المتختتتتتتل ةتتتتتتي  لستتتتتتة  436/2020أستتتتتتتار دكتتتتتتتور  قتتتتتترار رقتتتتتتم لحاليةةةةةةـة: الرتبةةةةةةة ا
 .29/6/2020تاريخ 31/2020رقم

 .9/9/2019تاريخ تأليف لجنة تقييم اإلنتاج العلمي

 23738:فرعي المكتـب

 0777319578هاتف نقال: 

 المؤهـالت العلميـّة:

نيتتتتة بتقتتتت ير ا الجامعتتتتة األرد2004شتتتتهادد التتتت كتورا ا اللغتتتتة العربيتتتتة وآدابهتتتتا لعتتتتا   -

 امتياز.

ا الجامعتتتتة األردنيتتتتة بتقتتتت ير 1999شتتتتهادد الما ستتتتتيرا اللغتتتتة العربيتتتتة وآدابهتتتتا لعتتتتا   -

 .امتياز

ا الجامعتتتة األردنيتتتة بتقتتتت ير 1997شتتتهادد اللكالوريولااللغتتتة العربيتتتة وآدابهتتتتا لعتتتا   -

 امتياز.
 أدبا.ا األولى على محاةظة م1993شهادد الثانوية العامةا الفرع األدبي لعا   -

 الخبـرات العمليـّة:

 .2001معلمة ةي م يرية تربية مأدبا للمرحلة الثانوية  -

معلمتتتة لمتتتواد اللغتتتة العربيتتتة بفروعهتتتا ةتتتي بوريركيتتتة التتترو  األر ورك /ال تتتويفية  -

99/2001. 

معلمتتتة للمتتترحلتيس األساستتتية واإلع اديتتتة علتتتى حستتتاب التعلتتتيم اإل تتتاةي ةتتتي م يريتتتة  -

 .98/99بية الضواحي عمان الثالثة تربية مادبا وم يرية تر

 الخبـرة الجامعيـّة:

 .2016-2015نائب مدير مركز اللغات/ الجامعة األردنية/العام الجامعي -

رئيسةةةةةةةةة غةةةةةةةةعبة اللغةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةة مركةةةةةةةةز اللغةةةةةةةةات/ الجامعةةةةةةةةة األردنيةةةةةةةةة/العام  -

 .2016-2015الجامعي
آلداب/ قستتتم اللغتتتة كليتتتة امحاضةةةر  يةةةر متجةةةر  / يامعةةةة الزيتانةةةة األردنيةةةة الخا ةةةة/ -

 بمواةقة خويّة مس رئاسة الجامعة األردنية. 2013العربية للف ل ال راسي الثاني/



 امعة الللقاء التوليقية/بالتعاون مع /حسين للحماية المدنية األميرمحاضر في أكاديمية  -

الجامعة 

 .2009/2010/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/202األردنية

الجامعتتتتتتة األردنيتتتتتتة/مرك   /دير مركةةةةةز اللغةةةةةةات لشةةةةةةؤون االمتحانةةةةةات مسةةةةةاعد مةةةةةة -

 .2015-2014اللغات/
 .2015-2014و 2014-2013أمينة سر الشعبة  -

  2014-2013الجامعة األردنية/مرك  اللغات/ /مشرفة غؤون االمتحانات  -

 2009-2008الجامعة األردنية/مرك  اللغات/ /رئيسة غعبة اللغة العربيّة -

الجامعتتتتة األردنيتتتتة/مرك  اللغتتتتات  /مةةةةدير مركةةةةز اللغةةةةات لشةةةةؤون التةةةةدري  مسةةةةاعد -

2007-2008 

 .2019-2013أستار مشارك/الجامعة األردنية/مرك  اللغات  -

 .2012-2005الجامعة األردنية/مرك  اللغات /أستاذ مساعد -

 2005-2003الجامعة األردنية/مرك  اللغات  /محاضر متجر  -

امعتتتتة األردنيتتتتة/مرك  اللغتتتتات ةتتتتي األعتتتتوا  الجامعيتتتتة الج /محاضةةةةر  يةةةةر متجةةةةر  -

1998-2003 

 2002-1998/قسم اللغة العربية/الجامعة األردنية  مساعد بحث وتدري  -

 الـدورات عن بعد:

"Blended & Online والمدمج" االلكتروني التعلم ورغة" ورغة تدريبية -

"Workshop / Learning12الجامعة /  على امت اد  ال ة أيا ت ريلية ساعة

 التعليمية الم ادر مرك   مع بالتعاون األردنية/مرك  االعتماد و مان الجودد

  5/7/2022-7) دورة عن بعد( الم مج والتعلم المفتوحة

 

 Microsoftدورة  مهارات االتصال الجعال/سلسلة بناء المهارات تطبيق " -

Teams" /  دورة عن جوددساعتان /الجامعة األردنية/مرك  االعتماد و مان ال (

 14/4/2022بعد( 

 

  / "Microsoft Teamsدورة  إدارة الاقت/سلسلة بناء المهارات تطبيق " -
) دورة عن ساعتان /الجامعة األردنية/مرك  االعتماد و مان الجودد

 18/4/2022بعد(

 

 

 Microsoftدورة  مهارات القيادة واإلدارة /سلسلة بناء المهارات تطبيق " -

Teams" /  دورة عن /الجامعة األردنية/مرك  االعتماد و مان الجودد ساعتان (

 21/4/2022بعد(

 

ساعتان   / "Microsoft Teamsدورة  المصادر التعليمية المجتاحة تطبيق " -

 21/10/2021) دورة عن بعد(الجامعة األردنية/مرك  االعتماد و مان الجودد/

 



 Microsoftطبيق "ت بوساطة  دورة التعليم المدمج: األغكال والتطبيقات -

Teams" /  دورة عن ساعتان /الجامعة األردنية/مرك  االعتماد و مان الجودد (

 .10/2021 /  6بعد(

 

تطبيق  بوساطة moodle دورة إدارة مساقات التعلم االليكتروني على منصة  -

"Microsoft Teams" /   ساعتان /الجامعة األردنية/مرك  االعتماد و مان

 .5/10/2021عد( ) دورة عن بالجودد

 

تطبيق  " بوساطة دورة "اإلكسل إلنشاء نماذج متعددة من االمتحان -

"Microsoft Teams" /   ساعتان /الجامعة األردنية/مرك  االعتماد و مان

 .4/1/2021) دورة عن بعد(الجودد

 

تطبيق  بوساطة  دورة "كتابة األوراق البحثية باستخدام برنامج التك" -

"Microsoft Teams" /   ساعتان /الجامعة األردنية/مرك  االعتماد و مان

 .9/12/2020) دورة عن بعد(الجودد

 

  دورة "مايكروسافت تيمز في التعلم عن بعد" لقاء مجتاح لدعم استخدام التطبيق -
ساعتان /الجامعة األردنية/مرك    / "Microsoft Teamsتطبيق " بوساطة 

 .2020/ 12/ 8)دورة عن بعد(االعتماد و مان الجودد

 

دورة "النشر في قاعدة البيانات سكاب " حقائق ونصائح حال كيجية النشر في  -

ساعتان /الجامعة   / "Microsoft Teamsتطبيق " بوساطة  قاعدة البيانات

 .2020/ 12/ 7) دورة عن بعد(األردنية/مرك  االعتماد و مان الجودد

 

 365واألوفي   دورة "تاظيف خصائص متقدمة الستخدام مايكروسافت تيمز -

ساعتان /الجامعة   / "Microsoft Teamsتطبيق " بوساطة  للتعلم عن بعد

 .2020/ 11/ 30) دورة عن بعد(األردنية/مرك  االعتماد و مان الجودد

 
استخ ا  توليق  /Microsoft Teamsأساسيات العمل على تطبيق   دورة -

  / "Microsoft Teamsتطبيق " مايكروسوةت تيم  ةي التعلم عس بع  بوساطة 

 11/ 29) دورة عن بعد(ساعتان /الجامعة األردنية/مرك  االعتماد و مان الجودد

/2020. 

 

عس بع    Microsoft Wordورغة"كتابة البحث العلمي باستخدام برنامج  -

 رابوة األكاديميات األردنيات. .Zoomعلر من ة  27/11/2020الجمعة المواةق 

( LMS)االمتحانات الخا ة بالجامعة األردنية  دورة "كيجية التعامل مع منصة -

ساعتان /الجامعة األردنية/مرك    / "Microsoft Teamsتطبيق " بوساطة 

 .2020/ 11/ 26) دورة عن بعداالعتماد و مان الجودد

 

 



تطبيق  بوساطة  LMSystem ورغة التدريب على استخدام منصة االمتحانات  -

"Microsoft Teams" /  معة األردنية/مرك  الم ادر التعليمية ساعتان /الجا

 .2020/ 11/ 11) دورة عن بعدالمفتوحة

 

 LMS )دورة "بناء االمتحانات على منصة الجامعة اإلليكترونية لالمتحانات) -
ساعتان /الجامعة األردنية/مرك    / "Microsoft Teamsتطبيق " بوساطة 

 .2020/ 9/ 24) دورة عن بعد(االعتماد و مان الجودد

 

ورة "سلسلة نجاح" قصة النجاح الثانية" ممارسات مثلى للتدري  اإللكتروني د -

ساعتان /الجامعة   / "Microsoft Teamsتطبيق " بوساطة  عن بعد

 .2020/ 8/ 19) دورة عن بعد(األردنية/مرك  االعتماد و مان الجودد

 

المااد  دورة "سلسلة نجاح" قصة النجاح األولى:  التعليم اإلليكتروني في تدري  -

  / "Microsoft Teamsتطبيق " بوساطة  العملية بين الحقيقة والاهم"

 8/ 11) دورة عن بعد(ساعتان/الجامعة األردنية/مرك  االعتماد و مان الجودد

/2020. 

 
تطبيق  بوساطة "فنيات إدارة اللقاءات التعليمية من خالل التعلم عن بعد"   دورد -

"Microsoft Teams" /  (3/ ساعات ) الجامعة األردنية/مرك  االعتماد

 .2020/ 7/ 27) دورة عن بعد(و مان الجودد

 

 

"تاظيف خصائص متقدمة الستخدام مايكروسافت تيمز للتعلم عن  دورد  -

( ساعات /الجامعة 3)  / "Microsoft Teamsتطبيق " بوساطة بعد"

 .2020/ 6/ 29) دورة عن بعد(األردنية/مرك  االعتماد و مان الجودد

 

( في تسهيل عملية التعلم عن Microsoft Teams"تاظيف تطبيق ) رددو -

( ساعات /الجامعة 3)  / "Microsoft Teamsتطبيق " بوساطة   بعد"
 .2020/ 17/6) دورة عن بعد(األردنية/مرك  االعتماد و مان الجودد

 

 

 في المحاضرات التعليمية" Salasil Desktop برنامج  دورة "استخدام -
( ساعات /الجامعة 3)  / "Microsoft Teamsق "تطبي بوساطة 

 .2020/ 15/6) دورة عن بعد(األردنية/مرك  االعتماد و مان الجودد

االمتحانات المحاسبة على منصة الجامعة  يراءإ دورة"كيجية -

Microsoft Teams" /  (3 )تطبيق " بوساطة  لالمتحانات" اإللكترونية

) دورة عن بعد( د و مان الجوددساعات /الجامعة األردنية/مرك  االعتما

16/5/2020. 
 



""ا Scopus" حقائق ونصائح حال كيجية النشر في قاعدة البيانات" دورد -

( ساعات /الجامعة 3)  / "Microsoft Teamsتطبيق " بوساطة 

 .7/5/2020) دورة عن بعد( األردنية/مرك  االعتماد و مان الجودد

رقمية عن بعد باستخدام تطبيق دورة تاظيف إعداد وإيراء االختبارات ال -

"Microsoft Teams" /  (3 ساعات /الجامعة األردنية/مرك  االعتماد )
 .29/4/2020) دورة عن بعد( و مان الجودد

دورة إيراء تاظيف تطبيق المايكرو سافت تيمز في تسهيل التعلم عن بعد  -

"Microsoft Teams" /  (3ساعات /الجامعة األردنية/مرك  االعتماد ) 

 .23/4/2020) دورة عن بعد( و مان الجودد

"تعزيز أدوات مكافحة االنتحال للباحثين" المقدمة من  محا رد ت ريلية بعنوان -

 .22/4/2020 لم د ساعة /Teach knowledgeتك ناليدج " خالل الناغر 

باستخدام  Moodelدورة إيراء االختبارات القصيرة من خالل نظام  -

"Microsoft Teams" /  (3)  ساعات /الجامعة األردنية/مرك  االعتماد

 .20/4/2020) دورة عن بعد( و مان الجودد

 

 * الدورات عن قرب:

( ستتتتتتتاعات /الجامعتتتتتتتة 3)دورة السةةةةةةةلاو المسةةةةةةةؤول إليةةةةةةةراء األبحةةةةةةةا  العلميةةةةةةةة  -
 .17/12/2019األردنية/مرك  االعتماد و مان الجودد 

األردنيتتتتتتة/مرك  االعتمتتتتتتاد  ( ستتتتتتاعات /الجامعتتتتتتة3)دورة مهةةةةةةارة اإلدارة والقيةةةةةةادة  -

 .18/11/2019و مان الجودد 

( ستتتاعات /الجامعتتتة األردنيتتتة/مرك  3)اإلغةةةرال علةةةى للبةةةة الدراسةةةات العليةةةادورد  - 

 .27/8/2019االعتماد و مان الجودد 

( ستتتتتتتاعات/الجامعة األردنيتتتتتتتة/مرك  6) فةةةةةةةي التعلةةةةةةةيم المةةةةةةةدمج المةةةةةةةادل"دورد " -

 .2018-2017االعتماد و مان الجودد 

( ستتتتتاعات /الجامعتتتتتة 3) أخالقيةةةةةات العمةةةةةل الجةةةةةامعي  تجةةةةةارب وغةةةةةهادات"دورد " -

 .2018-2017األردنية/مرك  االعتماد و مان الجودد 

( ستتتتاعات /الجامعتتتتة األردنيتتتتة/مرك  3) المةةةةادل خيةةةةارو لتحسةةةةين التعلةةةةيم"دورد "   -

 .2018-2017االعتماد و مان الجودد 
( ستتتتاعات /الجامعتتتتة 3) " العلميةةةةةكيةةةةف تزيةةةةد معةةةةدل االستشةةةةهاد ببحا ةةةةك  دورد " -

 .2018-2017األردنية/مرك  االعتماد و مان الجودد 

 

 

 دورة تطاير أعضاء هيئة التدري :  -

( ستتتتتتاعات/ الجامعتتتتتتة األردنيتتتتتتة/مرك  تنميتتتتتتة 6)تصةةةةةةميم الخطةةةةةة  الدراسةةةةةةية  دورد -

 16/1/2012-15القوى اللشرية/

امعتتتتة األردنيتتتتة/مرك  ( ستتتتاعة/ الج12)تصةةةةميم التةةةةدري  واسةةةةتراتيجيات   دورد  -

 22/1/2012-17تنمية القوى اللشرية/

( ستتتاعة/ الجامعتتتة األردنيتتتة/مرك  12)مهةةةارات التةةةدري  الجةةةامعي الجعةةةال  دورد  -

 26/1/2012-23تنمية القوى اللشرية/



( ستتتاعة/ الجامعتتتة األردنيتتتة/مرك  تنميتتتة 12)تعلةةةم الطلبةةةة وإعةةةداد االختبةةةارات  دورد -

 1/2/2012-29/1القوى اللشرية

( ستتتاعات/ الجامعتتتة األردنيتتتة/مرك  6)قةةةاانين وأنظمةةةة وتعليمةةةات الجامعةةةة  دورد  -

 5/2/2012-2/2تنمية القوى اللشرية

)ستتاعتان( / الجامعتتة األردنيتتة/مرك  تنميتتة القتتوى أخالقيةةات العمةةل الجةةامعي  دورد  -
 6/2/2012اللشرية/

المعهتتت  التتت ولي لتعلتتتيم " / أسةةةاليب تةةةدري  اللغةةةة العربيّةةةة للنةةةالقين بغيرهةةةادورد "  -

 .2011-2010/صيف  ( ساعة تدريبية40)غير الناطقيس بها /

عمتتتتادد شتتتت ون  لقةةةةاء الثال اء"كمشةةةةة حكةةةةي الماسةةةةم الثةةةةاني" معتتتت د ومنستتتتقة  -

الوللة/الجامعتتتتتة األردنيتتتتتة/مكتم صتتتتتن وث الملتتتتتة علتتتتت   الثتتتتتاني للتنميتتتتتة واإلرشتتتتتاد  

 .2012الف ل ال راسي األول / للعا  الجامعي 

" عمتتتادد شتتت ون المةةةؤن  األنةةةي  كةةةل خمةةةي  مةةةع خيةةةر يلةةةي معتتت د ومنستتتقة"  -

الوللة/الجامعتتتتتة األردنيتتتتتة/دائرد النشتتتتتاطات الثقاةيتتتتتة واإلعالميتتتتتة  الف تتتتتل ال راستتتتتي 

 .2012األول / للعا  الجامعي 

عمتتتادد شتتت ون الوللة/الجامعتتتة دورة "فةةةن الحةةةاار مةةةن منظةةةار أدبةةةي"  مشتتترةة  - 

 .2012لجامعي األردنية/الف ل الثاني للعا  ا

عمتتتتتتادد شتتتتتت ون الوللة/الجامعتتتتتتة  لقةةةةةةاء األربعاء"كمشةةةةةةة حكةةةةةةي"معتتتتتت د ومنستتتتتتقة - 
 2010-2009األردنية/مكتم صن وث الملة عل   الثاني للتنمية واإلرشاد 

 2009-2008/الجامعة األردنية  لقاءات نادي العربيةم سسة  ومنظمة   -

الثتتتتاني لدرشتتتتاد والتنميتتتتة/  صتتتتن وث الملتتتتة علتتتت  /(101مبةةةةادن النجةةةةاح )دورد   -

 2007/2008الف ل ال راسي األول/العا  الجامعي

"/صتتتن وث الملتتتة علتتت   الثتتتاني حقةةةاق اإلنسةةةان"المبادن والتطبيقةةةاتدورد ةتتتي   -

 2007لدرشاد والتنمية/صيف 

  2004صيف  الجامعة األردنية/برنامج تمب دورد )ورشة ت ريلية(  -

ودورد التتتتلالك بتتتتورد 2004جامعتتتتة األردنيتتتتة ال/رخصةةةةة قيةةةةادة الحاسةةةةابدورد   -

2005 

( بتتترامج انجتتتاز لتهيرتتتة الفتتترل االقت تتتادية للشتتتلاب 102) مهةةةارات النجةةةاحدورد  -

 2003األردني 
 2003مكتم خ مة المجتمع/ الجامعة األردنية /كيف أكان قياديا دورد   -

 2000مرك  مادبا األكاديمي الثقاةي /معالجة الكلمات بالحاسابدورد   -

 :على مختلـف الجصـال 2003اللجـان الجامعيـّة منـذ بدايـة التعيين 

 

عضتتتتتتتتو اللجنتتتتتتتتة اال تماعيتتتتتتتتة  ال ائمتتتتتتتتة ةتتتتتتتتي كليتتتتتتتتة اآلداب للعتتتتتتتتا   -

 .19/10/2022بتاريخ   2022/2023الجامعي

عضتتتو  لجنتتتتة خوتتتر مستتتتارات برنتتتتامجي الما ستتتتير والتتتت كتورا   ةتتتتي  -

 .16/10/2022اللغة العربية بتاريخ 

ةتتتي خوتتتتي برنتتتامجي الما ستتتتير والتتت كتورا  ةتتتي  عضتتتو لجنتتتة النظتتتر -

 .31/8/2022اللغة العربية وآدابها بتاريخ 



مقتتترر لجنتتتة مقتتتترل طتتترل متولتتتم  امعتتتة اختيتتتار  ر  ستتتمة اب اعيتتتة  -

 .25/5/2022بتاريخ 

مقتتترر لجنتتتة النهتتتول بوللتتتة القستتتم عامتتتة واألعتتتا م خاصة/قستتتم اللغتتتة   -

 .14/3/2022العربية تاريخ 

ة دراستتتتات للعلتتتتو  اإلنستتتتانية ةتتتتي الجامعتتتتة عضتتتتو  يرتتتتة تحريتتتتر مجلتتتت -

 .19/1/2022األردنية

عضتتتو  يرتتتة تحريتتتر مجلتتتة الللقتتتاء لللحتتتو  وال راستتتات / امعتتتة عمتتتان  -

 .2022/2023األ لية للعا  الجامعي 

 محا تتتر ورشتتتة ت ريليتتتة ةتتتي اعتتت اد المراستتتالت والمخاطلتتتات الرستتتمية -

 كتةةةةةةةةةةب المخالبةةةةةةةةةةات الرسةةةةةةةةةةمية"سةةةةةةةةةةالمة اللغةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي 

" الجامعتتتتتتة األردنيتتتتتتة/عمادد اللحتتتتتت  العلمتتتتتتي ظريةةةةةةة والتطبيةةةةةةقبةةةةةةين الن

 .14/10/2021الخمي 

لمتتتتواد أساستتتتيات اللغتتتتة  لجنةةةةة تنسةةةةيق المحتةةةةا  اإلليكترونةةةةيمقتتتترر  -

 .2021/2022العربية ومهارات اللغة العربية الف ل األول

" الرسةةةم اإلمالئةةةةي فةةةي اللغةةةةة العربيةةةة"مهارات وظيجيةةةةةمتتت رب دورد " -

 .26/12/2019   مان الجودد الثال اء الجامعة األردنية/ مرك

عضتتتو لجنتتتة و تتتع أستتت  متتتادتي أساستتتيات اللغتتتة العربيتتتة ومهتتتارات  -

 .2019اللغة العربية المحوسلتيس

عضتتتو لجنتتتة اإلشتتترات علتتتى االمتحتتتان التتتوطني المحوستتتم ةتتتي اللغتتتة  -

اإلنجلي يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ل عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا  الجامعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

2017/2018/2019/2020/2021/2022. 

ةتتتي المخالفتتتات التتتتي يرتكلهتتتا الوللتتتة  عضتتتو أساستتتي ةتتتي لجنتتتة للتحقيتتتق -

 .2017/2018ةي حر  الجامعة خارج ملاني الكليات للعا  الجامعي 

عضتتتو لجنتتتة اعتتت اد المحتتتتوى التعليمتتتي  لمتتتادد مهتتتارات اللغتتتة العربيتتتة   -

( بالتعتتتاون متتتع م سستتتة الملكتتتة رانيتتتا العلتتت    للتعلتتتيم 3201100ورقمهتتتا )
 والتنمية )ادراك(.

" الجامعتتتتتتة ء الشةةةةةةائعة فةةةةةي الكتةةةةةةب الرسةةةةةميةاألخطةةةةةامتتتتت رب دورد " -

 .2017/2018األردنية/ مرك   مان الجودد

عضتتتتو لجنتتتتة قتتتتراءد مشتتتتروع تنفيتتتتل متتتتادد مهتتتتارات االت تتتتال باللغتتتتة  -

العربيتتتة اليكترونيتتتا بالتعتتتاون متتتع موقتتتع ادراك للتعلتتتيم اإلليكتروني/ملتتتادرد 

 .2016/2017 اللة الملكة رانيا لتووير التعليم

متحتت   رئتتي  ةتتي ورشتتة عمتتل متتواد مهتتارات اللغتتة واالت تتال ومتتواد  -

شتتتتعلة اللغتتتتة العربيتتتتة الج يتتتت د برعايتتتتة أ.نائتتتتم رئتتتتي  الجامعتتتتة لشتتتت ون 

الكليتتتتتتتتتات اإلنستتتتتتتتتانية والمراكتتتتتتتتت  /مركتتتتتتتتت  اللغتتتتتتتتتات متتتتتتتتت رج واد  ر  

12/10/2017. 

 .2015/2016مقرر لجنة اليو  العلمي/مرك  اللغات   -

-2014للغتتتتتتتتتات للعتتتتتتتتتاميسعريتتتتتتتتتف حفتتتتتتتتتل اليتتتتتتتتتو  العلمي/مركتتتتتتتتت  ا -

2015/2015-2016. 



مقتتترر لجتتتان امتحانتتتات الكفايتتتة اللغويتتتة بتتتاللغتيس العربيتتتة واإلنجلي يتتتة  -

2015/2016. 

مقتتتترر لجتتتتان امتحانتتتتات متتتتواد مهتتتتارات االت تتتتال الموحتتتت د بتتتتاللغتيس  -

 .2015/2016العربية واإلنجلي ية 

 .2015/2016عضو لجنة اللح  العلمي /مرك  اللغات   -

مشتترةة علتتى امتحتتان الكفايتتة باللغتتة العربيتتة لوللتتة كليتتة عضتتو اللجنتتة ال -

 .2015/2016ال راسات العليا للعا  الجامعي 

 .2014/2015و2013/2014مقرر اللجنة اال تماعية للعا   -

 .2014/2015مقرر اللجنة الثقاةية للعا   -

 .2013/2014عضو اللجنة الثقاةية للعا   -

 .2014/2015الثاني  مقرر اللجنة اإلعالمية م تمر مرك  اللغات -

 .2013/2014عضو اللجنة اإلعالمية /م تمر مرك  اللغات األول -

عضتتتتتتتتو احتيتتتتتتتتاط اللجنتتتتتتتتة التنفيليتتتتتتتتة لالمتحتتتتتتتتان التتتتتتتتوطني باللغتتتتتتتتة  -

 .2012/2013اإلنجلي ية

عضتتتو أساستتتي ةتتتي لجنتتتة للتحقيتتتق ةتتتي المخالفتتتات التتتتي يرتكلهتتتا الوللتتتة  -

 .2014/2015ةي حر  الجامعة خارج ملاني الكليات للعا  الجامعي 

عضتتتو احتيتتتاط ةتتتي لجنتتتة للتحقيتتتق ةتتتي المخالفتتتات التتتتي يرتكلهتتتا الوللتتتة  -

 /2011ةتتتتتتتتتي حتتتتتتتتتر  الجامعتتتتتتتتتة ختتتتتتتتتارج ملتتتتتتتتتاني الكليتتتتتتتتتات للعتتتتتتتتتاميس 

2012/2013/2014/2015/-2016. 

/للعتتتتتتتتتتا   100عضتتتتتتتتتتو لجنتتتتتتتتتتة تتتتتتتتتتتأليف متتتتتتتتتتادد اللغتتتتتتتتتتة العربيتتتتتتتتتتة  -

 الجامعة األردنية. 2014/2015الجامعي

 2/2011/ت 99ة االستتتت راكية عضتتتو لجنتتتة تتتتأليف متتتادد اللغتتتة العربيتتت -

 الجامعة األردنية.

عضتتو لجنتتة تنفيتتل مقترحتتات اللجنتتة العليتتا الحتفتتاالت الجامعتتة األردنيتتة  -

 .2/2011بمناسلة اللكرى الخمسيس  لتأسيسها/ت

عضتتتتو تحكتتتتيم الق تتتتة الق تتتتيرد والختتتتاطرد ةتتتتي لجتتتتان تحكتتتتيم  تتتتائ د  -

 مرك  اللغات لدب اع الوالبي.

ات ةتتتتي مشتتتتروع التتتت ةاع عتتتتس اللغتتتتة عضتتتتو لجتتتتان المتتتت ارل والجامعتتتت -

 .2012العربية/ مرك  ال راسات"الليرث" 

عضتتو لجنتتتة أكتتاديميون ةتتتي خ متتة اللغتتتة العربيتتة/ مشتتتروع التت ةاع عتتتس  -
 .2103-212اللغة العربية 

ةتتتتي مجلتتتتة عتتتتود النتتتت   نقةةةةد بنةةةةاء"عضتتتتو تحكتتتتيم ن تتتتول  زاويتتتتة " -

 .2011-2010اإلليكترونية

 قية/وزارد التربية والتعليم.كتم علمية لغايات التعينات والترمحكم  -

أبحتتتتتا  علميتتتتتة )محلية/عربية/عالميتتتتتة( ةتتتتتي مجتتتتتالت علميتتتتتة محكتتتتتم  -

 محكمة.



لمحلتتتي اللغتتتة العربيتتتة برعايتتتة "  2021"كتابنةةةا عضتتتو محكتتتم ملتتتادرد  -

مركتتت  ستتتارد للختتت مات األكاديميتتتة تحتتتت اشتتترات األستتتتارد ستتتارد ةتتتتوز  

 .2020الجارحي/م ر

لكتابتتتة الق تتتة رول حةةةرة" حةةةمحكتتتم لجنتتتة التحكتتتيم الخاصتتتة بمستتتابقة " -

 .2020م ينة دورتمون  -الق يرداملادرد "ل" التووعيّة /ألمانيا

مرا تتتع / مجلتتتة دراستتتات وأبحتتتا ا  امعتتتة الجلفتتتةا الج ائتتترا من تتتة  -

 .2019/2020المجالت الج ائرية العلمية المحّكمة

مقتتترر لجنتتتة مقابلتتتة الوللتتتة المرشتتتحيس للمشتتتاركة ةتتتي اللوولتتتة ال وليتتتة  -
 .2015 -2014و 2014-2013معات العربية ةي قور لمناظرات الجا

مشتتارك ةتتي تقيتتيم أعمتتال اللوولتتة الستتنوية لوللتتة الجامعتتة األردنيتتة ةتتي  -

الريا تتتة والثقاةتتتة والفنتتتون /عمتتتتادد شتتت ون الوللتتتة/حقل الق تتتة الق تتتتيرد 

 .2015والشعر الف يح والخاطرد والنص المسرحي 

هتتتارات باللغتتتة مقتتترر /عضتتتو لجتتتان اعتتت اد مفتتتردات امتحانتتتات متتتواد الم -

 (.102( و )101العربية )

مقتتترر /عضتتتو لجتتتان اعتتت اد مفتتتردات  امتحتتتان الكفتتتاءد باللغتتتة العربيتتتة  -

 لوللة اللكالوريول.

مقرر/عضتتتتو لجتتتتان  اعتتتت اد مفتتتتردات امتحتتتتان الكفايتتتتة اللغويتتتتة باللغتتتتة  -

 العربية لوللة ال كتورا .

لتتتة عضتتتو لجنتتتة  اعتتت اد بنتتتة استتترلة امتحتتتان الكفايتتتة باللغتتتة العربيتتتة لول -

 ال كتورا /مشروع حوسلة االمتحانات .

عضتتتو لجنتتتة اعتتت اد مفتتتردات امتحتتتان  المتقتتت ميس للح تتتول علتتتى منحتتتة  -

 (.STLFEساساكاوا للقادد الشلاب )

مقرر/عضتتتتتو لجتتتتتان حوستتتتتلة وتنفيتتتتتل امتحانتتتتتات المهتتتتتارات بتتتتتاللغتيس  -

 :العربية واإلنجلي ية.

العربيتتتة مقرر/عضتتتو لجتتتان حوستتتلة وتنفيتتتل امتحانتتتات الكفتتتاءد بتتتاللغتيس : -
 واإلنجلي ية.

مقتتتتترر /عضتتتتتو لجتتتتتان ةعاليتتتتتات اليتتتتتو  العلمتتتتتي الرئيستتتتتة والفرعيتتتتتة  -

 ال اخلية.

عضتتتو  بعتتتا اللجتتتان ال اخليتتتة اإلداريتتتة الوارئتتتة وةتتتق متتتا ي قتتترر متتتس  -

 قلل اإلدارد.

 عضايات يمعيات:

 عضو رابوة األكاديميات األردنيات. -

 عضو  معية النقاد األردنييس . -

 ح  العلمي و الريادد  واإلب اع.عضو الجمعية األردنية للل -

 

 يريـة:غهـادات تقد

غةةةةةةةةةةهادة مشةةةةةةةةةةاركة فةةةةةةةةةةي ورغةةةةةةةةةةد تدريبية"مقدمةةةةةةةةةةة للميتةةةةةةةةةةافير "  -

 .27/2/2022بتاريخ



غةةةةةةهادة مشةةةةةةاركة وحضةةةةةةار لمحاضةةةةةةرة "مقدمةةةةةةة إلةةةةةةى علةةةةةةم الةةةةةةذكاء   -

 .3/3/2022الصناعي" عبر تطبيق زووم بتاريخ 

ج  غةةةةةهادة غةةةةةكر وتقةةةةةدير علةةةةةى المشةةةةةاركة فةةةةةي محاضةةةةةرة الثقةةةةةة بةةةةةالن  -

2022. 

غةةةةكر وتقةةةةةدير حضةةةةةار دورة تدريبيةةةةةة بعنةةةةةاان "إدارة المشةةةةةاريع" عبةةةةةر  -

 .2/9/2022-1و 15/8-14/8تقنية االتصال المرئي زوم في 

غةةةهادة حضةةةار  الارغةةةة التدريبيةةةة"تطاير الذات"ضةةةمن أنشةةةطة: عزيةةةز  -

 .13/2/2022أنت يا ولني بتاريخ

غةةةةةةةةةةةةةةهادة تقدير/منصةةةةةةةةةةةةةةة نحن/مبةةةةةةةةةةةةةةادرة ييةةةةةةةةةةةةةةل اليام"تاعيةةةةةةةةةةةةةةة  -

 .26/1/2022بيئية"

غةةةةةةهادة تقدير/منصةةةةةةة نحن/مبةةةةةةادرة ييةةةةةةةل اليةةةةةةام"تمكين المةةةةةةرأة فةةةةةةةي  -

 26/1/2022المجتمع"

اإليةةراءات  دليةةلغةةهادة غةةكر وتقةةدير علةةى المسةةاهمة الجاعلةةة فةةي تحريةةر  -

 .13/1/2022لد  عمادة البحث العلمي/الجامعة األردنية

 P16غةةةةهادة إتمةةةةةام تةةةةةدريب" مهةةةةةارات العمةةةةةل الحر"ضةةةةةمن برنةةةةةامج -

UPSKILL/.13/1/2022. 

غةةةةةةةةةةةةهادة غةةةةةةةةةةةةكر وتقةةةةةةةةةةةةدير /عمةةةةةةةةةةةةادة البحةةةةةةةةةةةةث العلمي/الجامعةةةةةةةةةةةةة  -

 .14/10/2021األردنية

إ ةةةةراء  شتتتهادد شتتتتكر وتقتتتت ير  متتتتس رئتتتتي  الجامعتتتتة للجهتتتتود المتميتتتت د ةتتتتي -

مكتتتتتتم تنستتتتتيق المتوللتتتتتات محتةةةةةا  مةةةةةادة األخةةةةةالق والقةةةةةيم اإلنسةةةةةانية/

 .2020/2021الجامعية

المملكتتتتتة / أسةةةةةرة منتةةةةةد  الجيةةةةةاد الثقافيةةةةةة والتنميةةةةةةشتتتتتهادد تقتتتتت ير / -

 بانوراما الجياد. 2020األردنية الهاشمية عمان/كانون األول/

حةةةةةرول حةةةةةرة" شتتتتتهادد تقتتتتت ير  لجنتتتتتة التحكتتتتتيم الخاصتتتتتة بمستتتتتابقة " - -

م ينتتتتتتة  -لكتابتتتتتتة الق تتتتتتة الق تتتتتتيردا ملتتتتتتادرد "ل" التووعيّتتتتتتة /ألمانيتتتتتتا
 .2020دورتمون 

يات/ مهوريتتتتة شتتتتهادد تقتتتت ير/اإلدارد العامتتتتة للثقاةتتتتة بالغربية/ق تتتتر  قاةتتتتة كفتتتتر ال  -

 2004م ر العربية 

شتتتتهادتا تقتتتت ير/برنامج انجتتتتاز لتهيرتتتتة ةتتتترل العمل/مكتتتتتم خ متتتتة المجتمع/الجامعتتتتة  -

 .2003األردنية 

 غهادات تكريم:

 

 .2014/2015درع التق ير والتمي  / حفل اليو  العلمي /مرك  اللغات  -

حفتتتتتتتتل تكتتتتتتتتريم أصتتتتتتتتحاب  اإلبتتتتتتتت اع واإلنجتتتتتتتتاز والعوتتتتتتتتاء األردنتتتتتتتتي   -

نجتتتتو  أ تتتتوء العربيتتتتة/الحفل العاشتتتتر بعتتتت  المرتتتتة  لتكتتتتريم  والعربي/مجلتتتتة

برعايتتتتتة أ.د.  2016( ستتتتتي د وةعاليتتتتتة أردنيتتتتتة وعربيتتتتتة للعتتتتتا  40أةضتتتتتل )

أنتتور منيتتر اللويختتتي رئتتي  الجمعيتتة األردنيتتتة لللحتت  العلمي/ةنتت ث القتتت ل 

 .26/4/2016ال ولي ال الة الملوكية الثال اء المواةق 



 

-1950مس القرن العشريس) الثانيي الن ف تكريم  ةي م تمر النثر العربي ة -

 / الجامعة الوطنية للغات 2017أكتوبر/ /19-18 ( الل  عق   ةي 2000

 الح يثة )نمل( بإسال  آباد.باكستان.

 

  مشاركات مؤتمرات:

شهادد حضور الم تمر العلمي ال ولي األول"المرأد ةي األكاديميا" الل  عق   -
 معية /2021كانون الثاني  21-20ريخبالتعاون مع الجامعة األردنية بتا

 رابوة األكاديميات األردنيات.

 ( 2000-1950مس القرن العشريس) الثانيم تمر النثر العربي ةي الن ف   -

 / الجامعة الوطنية للغات الح يثة )نمل( 2017أكتوبر/ /19-18الل  عق   ةي 

 بإسال  آباد.باكستان.

دور المهارات اللغوية ةي تعليم اللغة الم تمر ال ولي الثاني لتعليم العربية " -

ةي رحاب الجامعة األردنية  23/4/2015-21الل  عق  ةي الفترد

 مشاركة+مقررد لجنة

الم تمر ال ولي األول لتعليم العربية "األنساث اللغوية والسياقات الثقاةية ةي  -

ةي رحاب الجامعة األردنية  مقررد  24/4/2014-22 تعليم اللغة العربية "

 لجنة

 

 

 :الكتب المنشارة

( 2002-1972التتتترا  واللنتتتاء الفنتتتي ةتتتي أعمتتتال محمتتت   لريتتتل الروائيتتتة ) -

دراستتتتتتتة نق ية/سلستتتتتتتلة اصتتتتتتت ارات خاصتتتتتتتة /الهيرتتتتتتتة العامتتتتتتتة لق تتتتتتتور 

  مهورية م ر العربية. 2005الثقاةة/

( مجموعة مس الم لفيس /الجامعة األردنية 99كتاب اللغة العربية االست راكية ) -
 2014/2015مرك  اللغات/

( مجموعتتتة متتتس المتتتت لفيس 100كتتتتاب مهتتتارات االت تتتال باللغتتتتة العربيتتتة ) -

 2015/2016الجامعة األردنية /مرك  اللغات/

 

 األبحـا  العلميـّة:

  دراسةةةةةاتمجلتتتتتة  الباليجانيةةةةةة فةةةةةي الروايةةةةةة العربيةةةةةة "ياسةةةةةف القعيةةةةةد نماذيةةةةةا"  -

ا منشتتتور ةتتتي ألردنيّةةةة  الجامعةةةة االعلتتو  اإلنستتتانيّة واال تماعيتتتةا عمتتتادد اللحتتت  العلمتتيّ 

 .2010( شلاط37( مجل  )1الع د )

ا مجلتتتتتة الرؤيةةةةةة والتشةةةةةكيل فةةةةةي روايةةةةةة السةةةةةجن السياسةةةةةي "األسةةةةةاار نماذيةةةةةا"  -

ا الجامعةةةة األردنيّةةةةةالعلتتتو  اإلنستتتتانيّة واال تماعيتتتةا عمتتتتادد اللحتتت  العلمتتتتّيا  دراسةةةات
 .2012( شلاط 39( مجل  )1منشور ةي  الع د )

"العمامةةةةةة " و "دراسةةةةةة نقديةةةةةة فةةةةةي روايتي"الجادريةةةةةةالجبرتةةةةةي مؤرخةةةةةا وروائيا -

ا وزارد التعلتتتتتيم العتتتتتالي المجلةةةةةة األردنيّةةةةةة فةةةةةي اللغةةةةةة العربيةةةةةة و دابهةةةةةا"ا والقبعةةةةةة



( كتتتتانون الثتتتتاني 8( مجلتتتت  )1ا منشتتتتور ةتتتتي العتتتت د )يامعةةةةة مؤتةةةةةواللحتتتت  العلمتتتتّيا 

2012 . 

ا" قةةةةـراءة فةةةةي أعمةةةةال الروائةةةةي المصةةةةـ"  - ا روائيةةةةـا رّي ياسةةةةف الميتاقةةةةـص تجريبةةةةـا

القعيةةةةـد:"الحرب فةةةةي بةةةةّر مصةةةةر" و"يحةةةةـد  فةةةةي مصةةةةر ا ن" و ال يةةةةـة "غةةةةكاو  

ا عمتتتتادد  يامعةةةةة النجةةةةاح للبحةةةةا  )العلةةةةام اإلنسةةةةانيّة(" ا مجلتتتتة المصةةةةرّي الجصةةةةيح
( 27( مجلتتت  )3ا نتتتابل ا منشتتتور ةتتتي العتتت د )يامعةةةة النجةةةاح الالنيةةةةاللحتتت  العلمتتتّيا 

2013. 

ايتْةةةةـي : )بيضةةةةـة النّعامةةةة( و)مةةةةـزاج التّماسةةةةيح( الُهةةةـايّة والمسكةةةةـات عنةةةةـ  فةةةي رو -

العلتتتتتتتتتو  اإلنستتتتتتتتتانيّة  دراسةةةةةةةةاتمجلتتتتتتتتتة  للةةةةةةةةـروائّي المصةةةةةةةةةـرّي )رؤول مسعةةةةةةةةـد( 

( 1واال تماعيتتتتةا عمتتتتادد اللحتتتت  العلمتتتتّيا الجامعتتتتة األردنيّتتتتة ا منشتتتتور ةتتتتي العتتتت د )

 .2013( 40مجل  )

ة "بحةةةةةـري" تمثةةةةةيالت الصافيةةةةةـّة  فةةةةةي أعمةةةةةال محمةةةةةد يبةةةةةـريل الروائيةةةةةـّة رباعيةةةةةـ -

ا  المنامتتتتتةا ا كليتتتتتة اآلداب مجلةةةةةة العلةةةةةام اإلنسةةةةةانيّة   يامعةةةةةة البحةةةةةرينأنمةةةةةـاذيا  
 .2013 /26/2مقلول للنشر بتاريخ 

"ا مجلتتتة الللقتتتاء لللحتتتو  تمثةةةيالت المةةةرأة فةةةي  ةةةال  روايةةةات لةةةـ " سةةةميحة خةةةري  -

ول وال راستتتات /عمتتتادد ال راستتتات العليتتتا واللحتتت  العلمتتتي / امعتتتة عمتتتان األ ليتتتةا مقلتتت

منشتتتتتتتور  ةتتتتتتتي المجلتتتتتتت  الختتتتتتتام  عشتتتتتتتر / العتتتتتتت د 2012 /21/10للنشتتتتتتتر بتتتتتتتتاريخ 

 .2013األول

ا  -  الةةةةّزمن النّجسةةةةّي فةةةةي روايةةةةة الّسةةةةجن السياسةةةةّي ) تلةةةةك العتمةةةةة البةةةةاهرة( أنماذيةةةةا

الجامعةةةةةة العلتتتتتو  اإلنستتتتتانيّة واال تماعيتتتتتةا عمتتتتتادد اللحتتتتت  العلمتتتتتّيا  دراسةةةةةاتمجلتتتتة 

 .793-779ا ل 2015( 42  )( المجل3ا منشور ةي الع د )األردنيّة

محنـــةةةةةةةـة الُهـــةةةةةةةـايّة و قافــــةةةةةةةـة المقاومــةةةةةةةـة فةةةةةةةي روايــةةةةةةةـة "الماريسكــةةةةةةةـّي "  -

للكاتــةةةةةـب المغـةةةةةـربّي "حسـةةةةةـن أوريــةةةةةـد"  المجلةةةةةة األردنيّةةةةةة فةةةةةي اللغةةةةةة العربيةةةةةة 

( 1منشتتور ةتتي العتت د ) ايامعةةة مؤتةةةا وزارد التعلتتيم العتتالي واللحتت  العلمتتّيا و دابهةةا
 .200-167ا ل2015( كانون الثاني 11  )المجل

مجلتتتتة دراستتتاتا  امعتتتتة غعريّةةةـة الصةةةـارة فةةةةـي نقةةةـد الشـةةةةـعر العربةةةـي الحديةةةـث    -

-354ا ل2017(  تتتوان 55عمتتتار  ليجتتتي بتتتاألغواطا الج ائتتت ا منشتتتور ةتتتي العتتت د)

368. 

المتنبةةةي راويةةةا والروائةةةي محققةةةا "الشةةةكل الجنةةةي الترا ةةةي الجنةةةي فةةةي روايةةةة "مةةةن  -

ا مجلتتتتة  امعتتتتة  بةةةي الطيةةةةب المتنبةةةةي" للروائةةةةي المصةةةةري "محمةةةةد يبريةةةةل" أوراق أ

ابتتتتس رشتتتت   العلميتتتتة المحّكمة/ امعتتتتة ابتتتتس رشتتتت /المعه  األوروبتتتتي العتتتتالي ل راستتتتات 

 .45-2ل  2018" تموز 27العربيّة/ ولن اا الع د "

تمظهةةةةةرات المبنةةةةةى الميتاسةةةةةردّي فةةةةةي روايةةةةةة "تراتيةةةةةل العةةةةةدم" للكاتبةةةةةة السةةةةةاريّة  -

مجلتتتة  امعتتتتة ابتتتتس رشتتت   العلميتتتتة المحّكمة/ امعتتتة ابتتتتس رشتتتت /المعه   "مهةةةا حسةةةةن"

" ينتتتتتاير /كتتتتتانون الثتتتتتاني 30األوروبتتتتتي العتتتتتالي ل راستتتتتات العربيّة/ ولنتتتتت ا ا العتتتتت د "

 .42-2ل  2019
تمثيالت الطائجيّة والقّص الباليجانّي المتعّدد في رواية "قسمة الغرماء " للروائي  -

دراسات وأبحا ا  امعة الجلفةا الج ائرا من ة مجلة المصرّي  " ياسف القعيد"  

( 11ا منشور ةي مج) 10/2/2019المجالت الج ائرية العلمية المحكّمةا مقلول للنشر 

 .183-159ل 2019( مارل1ع)



ا   روايــةةةةةةةـة "القرميّــةةةةةةةـة"  - التّعليــةةةةةةةـق الروائــةةةةةةةـّي وظيجــةةةةةةةـة الــةةةةةةةـراوي فنيــةةةةةةةـا

ا للروائيّــةةةةـة األردنيّــةةةةـة "سميحــةةةةـ مجلتتتتة دراستتتتاتا  امعتتتتة  ة خريــةةةةـ  " أنماذيــةةةةـا

-130ا ل2019( متتتارل 76عمتتتار  ليجتتتي بتتتاألغواطا الج ائتتت ا منشتتتور ةتتتي العتتت د)

152. 

المةةةات  يمةةةـة فجائعيّةةةة فةةةي الروايةةةـة العراقيّةةةة الجديةةةـدة "وحةةةدها غةةةجرة الّرمةةةان"  -
ا  عمتتتادد  العلتتتو  اإلنستتتانيّة واال تماعيتتتةا دراسةةةاتا مجلتتتة لةةةـ" أنطةةةان سةةةنان" أنماذيةةةا

ا 2019(ا46( المجلتتتتت )2ا منشتتتتتور ةتتتتتي العتتتتت د)الجامعةةةةةة األردنيّةةةةةةاللحتتتتت  العلمتتتتتّيا 

 .98-83ل

ا مجلتتتة مةةةنهج محمةةةد حسةةةين هيكةةةل النقةةةدي   كتةةةاب"في أوقةةةات الجةةةرا " أنماذيةةةا -

 امعتتتتتة ابتتتتتس رشتتتتت   العلميتتتتتة المحّكمة/ امعتتتتتة ابتتتتتس رشتتتتت /المعه  األوروبتتتتتي العتتتتتالي 

 .21-2ل  2019يوليو /تموز  "33ل راسات العربيّة/ ولن ا ا الع د "

 

 *بعد نيل األستاذيّة:

 تجليةةةات النةةةداء فةةةةي غةةةعر عبةةةةد الكةةةريم القيسةةةي األندلسي"دراسةةةةة نحايةةةة دالليةةةةة" -

مشتتتتترك/اللاح  الثتتتتتاني ا مجلتتتتتة  امعتتتتتة ابتتتتتس رشتتتتت   العلميتتتتتة المحّكمة/ امعتتتتتة ابتتتتتس 

" 36رشتتت /المعه  األوروبتتتتي العتتتتالي ل راستتتتات العربيّة/ ولنتتت ا ا منشتتتتور ةتتتتي العتتتت د "

 .67-35ل  2019ديسملر /كانون األول 
 

تمثيـــالت مــرض اعتــالل الــذاكــرة / الــزهـايـمــر فـــي روايــة السيــــرة الذاتيّـــــة  -

روايــــة )حيــن تتــرنــح ذاكــــرة أمــــي( للروائـــي المغـــربـــّي ) الطـّــاهر بنجــلـــان( 

ا  الجامعة العلو  اإلنسانيّة واال تماعيةا عمادد اللح  العلمّيا  اساتدرا مجلة أنمـــاذيـــا

 .339-322ل  2020-2ع 47ا  منشور  مجاألردنّية
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في العلم اإللكتروني:دراسة ميدانية  درية الاعي بأنمال السلاو األخالقي -

"المجلة العربية  جلة دراسات وأبحا معلى عينة من للبة الجامعة األردنية" 

ا  امعة الجلفةا اعية ل بحا  وال راسات ةي العلو  اإلنسانية واال تم

 4ع د  14منشور مجل  الج ائرا من ة المجالت الج ائرية العلمية المحّكمةا 

 .100-87ص 14السنة  2022اكتوبر

العلو   دراساتا مجلة ماليات السينا رافيا في غعر محمد القيسي ي -

مقلول للنشر  الجامعة األردنيّةاإلنسانيّة واال تماعيةا عمادد اللح  العلمّيا 

6/9/2022. 
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