سناء شعالن في سطور
 -1سناء كامل أحمد شعالن.
 -2أردنيّة الجنسيّة .
 -3الدّيانة مسلمة.
 -4خلوي ()0096279/5336609
يselenapollo@hotmail.com :
 -5البريد اإللكترون ّ
الرمز البريددي ،)11942( :ص.ب
ي :المملكة األردنيّة الهاشميّة ،ع ّمان ّ
 -6العنوان البريد ّ
(.)13186
 -7عنواني على الفيس بوك.sanaa shalan :
 -8صفحتي على ويكبيديا الموسوعة الحرة:بالعربية
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A
1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9
%86
بالفرنسية:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanaa_Shalan
باإلنجليزية:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanaa_Shaalan

باأللمانية:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sana_Schalan
باإلسبانية:
https://es.wikipedia.org/wiki/Sana_Shalan
 -9رابدددددددل األعمددددددداب الملدددددددتركة ل دبددددددداء الفلسددددددد ينيي ال ّ
لدددددددباب "الدددددددوي ر
للفراغ"Adab.alqudsnet.com.:

1

دددددددوا

مددددددددددددددددددددددددددددددددددو عي فددددددددددددددددددددددددددددددددددي مو دددددددددددددددددددددددددددددددددد كلددددددددددددددددددددددددددددددددددكوب:
-10
http://daralkashkol.com/fourms/viewtopic.php?t=17634
ي:
-11
عندددوان "دريدددد ي اإلبداعيّدددة" علدددى ومددد للتّوزيددد والنّلدددر اإللكترونددد ّ
www.wammdh.com
ع بيفففففففففففففففففففففا
ئففففففففففففففففففففف
صففففففففففففففففففففف ي ففففففففففففففففففففف شففففففففففففففففففففف
-12
http://www.raedat.com/contact_news.php
ص ي في مش وع "من هفي ففي ألردن" جنف وطنيف ألردنيف شفوون
-13
م أةWho is she in Jordan:
http://www.whoisshe-women.jo/ar/expertprofile/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
ص ي في موقع وز رة ثقاف ألردني
-14
http://www.culture.gov.jo/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=482&Itemid=112&lang=ar
اب ألردنيين.
ص ي في موقع ر بط
-15
http://www.jo-writers.org/%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/527%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86

د يل و ئيين ع ب:
ص ي
-16
http://www.kataranovels.com/novelist/%D8%B3%D9%86%D8%A
7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84/%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
 -17صفحتي في مو مركز النور
http://www.alnoor.se/author.asp?id=1949

 -18صفحتي في مو منتدى الكتاب العربي
http://www.arabworldbooks.com/authors/sanaa_shalan.htm

 -19صفحتي في مو ديوان العرب
http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=12341

 -20صفحتي في مو الق ة السورية.
http://www.syrianstory.com/s.chaialanne.htm

 -21صفحتي على اعدة رشف للكتب العربية
/http://rashf.com
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 -22صفحتي على مو ( )KutubPdf
https://goo.gl/8rLHkK

 -23ص

ي

موسس

ر ع بي إل الم

http://www.sha3erjordan.net/lovedesert/news.php?action=vi
ew&id=1261
موقع م و ع ب
 -24ص ي
/http://eg-writers.com/elshalan
كات ا ف سطينيا
ص
 -25ص ي
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86
%D9%8A%D9%81:%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%
A8%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8
%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
 -26ص

ي في موقع ورق :

http://www.war2h.com/2018/02/sanaa-elshalan-bookspdf.html
 -27صفحتي في مو شبكة العبير
http://www.al3beer.com/art/l/9

ع مي :

شهاد

 -1حاصلة على دردة الدّكتوراه في اللّغة العربيّة م الجامعة األردنيّة بتقدير امتياز
عام . .2006
 -2حاصلة علدى درددة المادسدتير فدي األدب الحدديا مد الجامعدة األردنيّدة بتقددير
امتياز عام .2003
 -3حاصلة على درددة البكدالوريوس فدي اللّغدة العربيّدة مد دامعدة اليرمدوك بتقددير
امتياز عام .1998

شهاد

ع مي

خ ي :
3

-1

حاصلة على شهادة الددّكتوراة الفخريّدة فدي ال ّ دحافة واإلعدالم مد كدامبردج
منو نيسان عام 2014

عضويا

ألدبي و ثقافي :

 -1عضو في راب ة الكتّاب األردن ّيي .
 -2عضو في ا ّحاد الكتّاب العرب.
 -3عضو ا حاد كتاب آسيا وإفريقيا وأمريكا الال ينية.
 -4عضو في أسرة أدباء المستقبل/منتدى عمون ل دب والنقد.
ي.
 -5عضو في ملتقى الكرك الثّقاف ّ
ي في الجامعة األردنيّة.
 -6عضو في النّادي الثّقاف ّ
 -7عضو فخري في دار نادي نعمان للثقافة.
 -8عضو في دارة الملرق للفكر والثقافة.
 -9عضو في راب ة األدباء العرب.
ي للدّراسات واألبحاث.
-10
عضو شرف فخري في المركز المتوس ّ
 -11عضو في دمعية المتردمي واللّغويي العرب" وا ا".
 -12عضو هيئة حرير ضفاف الدّدلتي العليا.
ي لتضام النسا ّء.
 -13عضو مؤازر في المعهد الدّول ّ
 -14عضو في دمعيّة النقّاد األردنيّي .
ي.
ي اإللكترون ّ
 -15عضو في المنظ ّمة العربيّة لإلعالم الثّقاف ّ
 -16عضو في راب ة األدباء العرب.
 -17عضو هيئة استلاريّة عليا في وكالة أنباء عرار بوابة الثقافة العربيّة.
ي في دمعية المتردمي واللّغويي الم ريي .
 -18عضو فخر ّ
 -19عضو في دمعيّة األنوار اإلنسانيّة المستقلّة.
 -20عضو في المجلس العالمي للصحافة.
ي.
 -21عضو الهيئة االستلاريّة لمجلّة المجتم التّربو ّ
 -22عضو في دمعية األخوة األردنيّة الفلس ينيّة.
 -23عضو هيئة حرير في مجلّة بلسم ال ّ حة والجماب.
 -24عضو هيئة حرير "مرايا م المهجر".
 -25عضو هيئة استلاريّة في مجلّة الجسرة الثّقافيّة.
 -26عضو هيئة إدارية في دارة الملرق للفكر والثقافة.
ّ
 -27عضددو حكدديم ومقددررة دددادزة لعديددد مدد المسددابقات اإلبداعيّددة و الثقافيّددة المحليّددة
والعربيّة.
ي،
 -28عضو في الهيئة العلم ّية االستلدار ّية لملتقدى السّدرد المغداربي -سدم األدب العربد ّ
دامعة سكيكدة ،الجزادر.
 -29عضو في منظ ّمة كتاب بال حدود.
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األوب لعمدداء الدّراسدات العليدا والبحددا
 -30عضدو اللّجندة التّحضديريّة الدّوليّدة للمددؤ مر ّ
ي ال ّحدداد الجامعددات العربيّة:دامعددة األ ددى فددي لددزة بالتّعدداون مد المجلددس
العلمد ّ
ي ال ّحاد الجامعات العربيّة.
ي للدّراسات العليا والبحا العلم ّ
العرب ّ
 -31عضو راب ة الكتّاب العرا يّي في أستراليا.
 -32عضو هيئة استلاريّة في المجلّة العربيّة للجودة وأفضل الممارسات والتميّز.
 -33عضو الهيئة االستلاريّة العلميّة واإلعالميّة لمجلّة المنار الثّقافيّة الفضاديّة.
ي الثّداني فدي
ي الددّول ّ
ي األردند ّ
 -34عضو اللجنة اإلعالميّدة لمدؤ مر المدؤ مر الفرانكوفدون ّ
دامعة آب البيت في األردن بعنوان  ":لقّي ألف ليلة وليلة في حقوب العلوم اإلنسانيّة
عالميًّا".
ي لإلعالم.
 -35عضو شرف في مجلس المنتدى اإل ليم ّ
الرسميّة له في
 -36عضو في مركز التّأهيل والحريّات ال ّ حفيّة  CTPJFوالمنسّقة ّ
األردن.
محرر في صحيفة "بال حدود" التّابعة لمنظ ّمة كتاب بال حدود.
-37
ّ
 -38عضو دار الق ّ ة العربيّة العرا يّة.
 -39عضو لجنة مهردان العنقاء الوّهبيّة الدّوليّة.
ي الثاني الموسوم بـ "سوسيولوديّة ال ّرواية في
 -40عضو اللّجنة العلميّة في الملتقى الدّول ّ
ضوء المناهج النقديّة المعاصرة" للعام /2013دامعة زيان دلفة/الجزادر.
 -41عضو راب ة الكتّاب التّونسيي .
الرواية الجزادريّة في ضوء
األوب حوب" ّ
ي ّ
 -42عضو اللّجنة العلميّة للملتقى الوطن ّ
المناهج النقديّة المعاصرة".
 -43عضو راب ة النّهر الخالد األدبيّة .
 -44عضو هيئة استلاريّة علميّة مح ّكمة في مجلّة " راءات" العلميّة المح ّكمة،ال ّ ادرة
ع كلية اآلداب واللّغات،دامعة معسكر،الجزادر.
 -45عضو مجلس كبار النّقاد العرب.
سالم وال ّ دا ة الدّوليّة/الدّنمارك.
 -46عضو ومندوبة دوليّة في منظ ّمة ال ّ
 -47عضو مجلس الكتّاب واألدباء والمثقفي العرب.
ي لحقدددددددوق
 -48مددددددددير فدددددددرر مكتدددددددب عمدددددددان/األردن لمنظ ّمدددددددة ال ّ
ضدددددددمير العدددددددالم ّ
اإلنسان/سيدني/استراليا.
 -49مديرة حرير مجلّة"ودهات" العلميّة المح ّكمة،ال ّ ادرة ع مؤسّسة ملي ان للبحوث
ي.
والدّراسات واإلنماء الثّقاف ّ
ي في الهند لدى المملكة األردنيّة الهاشميّة.
ي العرب ّ
 -50مديرة فرر البيت الثّقاف ّ
 -51عضو شرف في راب ة مبدعي بوك.
 -52عضو هيئة حرير في المجلة العالمية" "Multicultural Echoes Literary Magazine
صادرة ن جامع شي اغو ،والي كا ي ورنيا ،واليا م ة ألم ي ي .
عضو هيئة استلاريّة في مجلة األطروحة العرا ية العلميّة المحكمة .
-53
عضو الهيئة االستلارية الدولية في مجلة األطروحة العرا ية العلمية المحكمة
-54
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عضددددو الهيئددددة االستلدددداريّة الدّوليّددددة فدددددي مجلددددة المجمدددد العلمددددي العربدددددي
-55
الهندي،ال ادرة ع سم اللغة العربية،دامعة علي دراه،علي دراه،الهند.
عضددو ومقددررة لجنددة اإلعددالم والعال ددات العامددة فددي المددؤ مر العلمددي األوب
-56
لجامعددة العبقريددة بعنددوان "البحددا العلمددي فددي الددوط العربددي للعلددوم اإلنسددانيّة:منجزات
و حديات وأفاق" ،دامعة العبقرية،المن ورة،م ر.2017،
عضو في مجلس أمناء مؤسسة عرار العربية لإلعالم.
-57
الرسميّة باسم منظمة السالم وال دا ة الدولية في مملكة الدنمارك.
-58
الناطقة ّ
عضو األمانة العامة لتيار التجديد /راب ة الكتاب األردنيي .
-59
الرسميّة باسم منظمة السالم وال دا ة الدولية في السويد.
-60
الناطقة ّ
عضدددو لجندددة الفندددون والثقافدددة فدددي ا حددداد الخلددديج العربدددي للتنميدددة والتددددريب
-61
واالستلارات،م ر،القاهرة.
عضددددو فددددي اعدددددة البيانددددات الوطنيددددة للبدددداحثي فددددي الجامعددددات والمراكددددز
-62
العلمية،المجلس األعلى للعلوم والتكنولوديا،األردن.

وظائف ألكاديمي
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ي شغ ها:

دكتورة في الجامعة األردنيّة -مركز اللّغات .
محاضر زادر في دامعة كاليفورنيا،لوس أنجلوس،الواليات المتحدة األمريكية نيسان
.2015
محاضر زادر في دامعة دواهر آلب نهرو بالتعاون م مركز الدراسات العربية
واإلفريقية لجهودي النقدية واإلبداعية،الهند.2016،
محاضر زادر في سم اللغة العربية والفارسية،دامعة كولكتا،الهند،مارس .2016
محاضر زادر في سم اللغة العربية في الجامعة الملية اإلسالمية،الهند،نيسان .2016
محاضر زادر في سم اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية للعلوم
والتكنولوديا،الهند،نيسان .2016
ّ
أستاذة زادرة لمرحلة المادستير/المناهج النقديّة المعاصرة و عليميّة اللغة العربيّة ،سم
اللّغة العربيّة،دامعة م فى اس مبولي،الجمهوريّة الجزادريّة

الدّيمقراطيّة ال ّ
لعبيّة،مايو .2015

األدب الفلس يني

 -8محاضرة في دامعة اس نبوب،اس نبوب،الجمهورية التركية ع
األوب .2015
واألردني ،لري
ّ
 -9أستاذة زادرة لمرحلة المادستير/المناهج النقديّدة المعاصدرة و عليميّدة اللّغدة العربيّة ،سدم
اللّغددة العربيّة،دامعددة معسددكر،الجمهوريّددة الجزادريّ دة الدّيمقراطيّ دة

ال ّ
لعبيّة،آذار.2014
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-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

دكتورة لتدريس اللّغة العربيّة ل لبة أكاديم ّية األمير حسدي
ب عبدهللا الث ّاني للحماية المدنيّة،األردن2013-2012،

محاضر متفرغ لتدريس العربيّة لغير النّاطقي بها في الجامعة األردنيّةـ مركز اللّغات.
متفرغ في الجامعة األردنيّة – مركز اللّغات .
محاضر لير ّ
متفرغ في سم اللّغة العربيّة – الجامعة األردنيّة.
محاضر لير ّ
متفرر لتدريس الدّراسات العليا في دامعة ال ّ
لرق األوسل للعام
محاضر لير
ّ
ي .2012-2011
الدّراس ّ
معلّمة للّغة العربيّة للمراحل األساسيّة العليا لمدة سب سنوات.
معلّمة للدّراما الهادفة لل ّ لبة الموهوبي لمدّة أرب سنوات.

وظائف غي ألكاديمي

ي شغ ها:

 -1مراسلة لمجلّة الجسرة الثّقافيّة في ر.
ي ثابت في صحيفة الدّستور األردنيّة.
 -2لها عامود أسبوع ّ
ي ثابت في صحيفة أبعاد متوس يّة المغربيّة.
 -3لها عامود أسبوع ّ
الوراق للنّلر والتّوزي للعام .2009
 -4أمي عام لجادزة مؤسّسة ّ
الرادد السّودانيّة.
 -5لها عامود ثابت في صحيفة ّ
 -6لها عامود ثابت في مجلّة أصداء الفلكيّة في اإلمارات العربيّة المتّحدة.
 -7لها عامود ثابت في مجلّة رؤى السّعوديّة.
 -8لها عامود ثابت في مجلّة الحكمة العرا يّة.
 -9ممثلة منظ ّمة النّسوة العالميّة في األردن.
 -10مراسلة لمجلّة النّجوم،وصحيفة األنوار والتّلغراف النّاطقات بالعربيّة في
سدني/استراليا.
 -11لها عامود ثابت في صحيفة التّلغراف في سيدني/استراليا.
 -12لها عامود ثابت في صحيفة حق العودة الفلس ينيّة.
ي" األردنيّتي .
 -13لها عامود ثابت في صحيفتي "بناة الوط " و"المقاوب األردن ّ
 -14ممثّلة مؤسّسة "دولدن دزرت" " Golden desert Foundationالبولندية في
اللرق األوسل.
يا ص افي CTPJF
 -15منسق سمي في ألردن م كز أهيل وحماي
 -16م ي ة ف ع منظم ك اب بال ح ود في ألردن.
 -17م ي ة ف ع د ر قص ع بي ع قي في ألردن.
 -18م ي ة ف ع جن مه جان عنقاء ذه ي و ي في ألردن.
ص ا ثقافي (رياض ألدب وبس ان شع ) في موقع ناس
 -19مش ف
إل وني.
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الت اد ،ص ي

ها امود ثابت ت ت سم"شمس ونور ومط " في ص ي
م كزي الت اد وطني دس اني.
رئيس قسم ثقافي في وكا ك م إلخ اري .
بط نه خا ألدبي وم ي ة م ها في مان.
ممث
مس شارة م ادرة"حياتك ب همنا" ي أط ق ها مجمو " مس ق ل مزده "في
ام .2014
ها امود ثابت أس و ي في ص ي " نجاح" جز ئ ي بعنو ن "نور ونار".
نائب ئيس مج س إلد رة في ج ي ة "رأي ألم " مص ي ،ورئيس قسم ألدب
و نون وم رة ص ي فيها.
ص ي في ج ي ة" رأي ألم ".
اب ألردنيين منذ
ضو هيئ ت ي في مج "أور ق" صادرة ن ر بط
ام .2015
رئيس جن ع مي في مج " مشاه " صادرة ن م كز وث
إلسالمي في ناؤ /هن .
رئيس ف ع ألردن بط إلب ع من أجل سالم.
بط إلب ع من أجل سالم.
مس شارة إل المي

ضوي مجال م م :

 -1عضو هيئة استلاريّة في المجلّة العربية للجودة وأفضل الممارسات والتميّز.
 -2عضو هيئة استلارية علميدة محكمدة فدي مجلدة " دراءات" العلميدة المحكمة،ال دادرة
عم كلية اآلداب واللغات،دامعة معسكر،الجزادر.
 -3مديرة حرير مجلة"ودهات" العلميّة المح ّكمة،ال ّ ادرة ع مؤسّسة ملي ان للبحدوث
والدّراسات واإلنماء الثّقافي،ليبيا.
 -4عضو هيئة استلارية فدي مجلدة الم ددر اإللكترونيدة العلميدة المحكمدة ال دادرة عد
دامعة العبقرية ،م ر.
 -5عضو هيئة استلاريّة في مجلة األطروحة العرا ية العلميّة المحكمة .
 -6عضو الهيئدة االستلداريّة الدّوليّدة فدي مجلدة المجمد العلمدي العربدي الهندي،ال دادرة
ع سم اللغة العربية،دامعة علي دراه،علي دراه،الهند.
 -7عضو هيئة استلارية في مجلة كاليكوت ال ادرة ع دامعة كاليكوت/كيراال/الهند.
 -8عضو هيئة استلارية دولية في مجلة مقاربات الدولية المحكمدة ال دادرة عد دامعدة
الجلفة/الجزادر.
 -9عضو الهيئة االستلارية الدولية في مجلة األطروحة العرا ية العلمية المحكمة.
-10م حكمة في لجنة حكيم ن وص البرامج التي ينتجها التلفزيون األردني.
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جو ئز ألدبي و إلب ي ي حقق ها:
 -1دادزة هيفاء السنعوسي لكتابدة المونودراما،حقدل الكتابدة المسدرحيّة،النص
المونودرامي،الجدددددادزة الثانيدددددة،ع مسددددددرحية " ودددددده مددددداطر ددددددددّا
ليال"،نادي الفكر واإلبدار الكويتي،الكويت.2015،
 -2دددددددادزة زحمددددددة كتدددددداب للثقافددددددة والنّلددددددر الدّوليّددددددة،في حقددددددل الق ددددددة
سسة زحمة كتاب للثّقافة والنّلر،القاهرة،م ر.2015،
الق يرة،مؤ ّ
 -3دادزة أفضل صحفي في دريدة رأي األ ّمة،م ر،القاهرة.2015،
 -4دادزة صالح هدالب األدبيّدة للق ّ دة الق ديرة فدي الددورة  14لهدا،في حقدل
سهاد"،القاهرة،م ر.2015،
الق ّ ة الق يرة ع
ّ ة "منامات ال ّ
ي فدي الددّورة الخامسدة ،فدي حقدل
 -5دادزة مهردان القلم
ّ
الحر لإلبدار العربد ّ
سسة
الق ّ ة الق يرة ع
ّ ة"االستغوار في دهنّم"،ال ّجادزة األولى،مؤ ّ
الحر،الفيوم،م ر2014،
القلم
ّ
 -6دددددادزة الق ّ ددددة الومضددددة العالميّددددة،في حقددددل الق ّ ددددة الومضة،الق ددددص
ي لل ّ
لددعراء والمبدددعي
الومضددات" حدددث فددي مكددان ما"،اال ّحدداد العددالم ّ
العرب،القاهرة،م ر.2014،
سددنويّة،دورة(يوم ال ّ
 -7دددادزة ال ّ
لددهيد)في حقددل
لددهيد عبددد الد ّدرؤوف األدبيّددة ال ّ
ي،ع مسددرحيّة" وددده واحددد الثنددي ماطري "،دمعيّددة
التّددأليف المسددرح ّ
ال ّ
لعراء والمف ّكري والمبدعي ،القاهرة،م ر.2014،
 -8دادزة النّاصر صالح الدي األيوبي/دادزة األديب المرحدوم محمدد طمليده
فدددددددي الق ّ دددددددة الق ددددددديرة للعدددددددام  2014عددددددد مجموعدددددددة " ناسددددددد
ال ّ ومعة"،الجادزة األولى،،بلدية الكرك،األردن.
سسة
 -9الجادزة التّقديريّة ألدمل كتاب للعام  2013ع رواية"أعلقني" ،مؤ ّ
العنقاء الدّوليّة،الهاي -العراق.2014،
 -10دددادزة أكثدددر( )50شخ ددديّة مدددؤثّرة فدددي األردن،الح دددوب علدددى المر بدددة
ر دددددم،19وذلددددد للعددددددام  ،2013حدددددالف ا ّحدددددداد ّ
منظمدددددات التّدددددددريب
األردنيّة(،)Juthroاألردن،عمان.
 -11دادزة العنقاء الوّهبيّة الدّوليّة للمرأة المتميّزة للعام ،2013مهردان العنقاء
ي،الهاي-ميسان.
الوهب ّ
ي
 -12دددددادزة مددددؤ مر المددددرأة العربيّددددة للعددددام ،2012دددددادزة التميّددددز اإلبددددداع ّ
ي،مؤ مر المدرأة
ي والنقدد ّ
ي والتّأثير ع مجمل إنتادها اإلبداع ّ
واألكاديم ّ
ي،عمان،األردن.
العربيّة،مركز التّفكير اإلبداع ّ
 -13دادزة منظ ّمة كتّاب بال حدود/ال ّ
لرق األوسل الثّقافيّة بالتّعاون مد مجلدس
ي للعام  2012في حقل الق ّ ة الق ديرة،الجادزة
ي العرا ّ
األعماب الوطن ّ
9

ضدديار فددي عينددي ردددل الجبل"،منظ ّمددة كتّدداب بددال
األولددى عد
ّ ددة "ال ّ
حدود،العراق،سوريا ،ركيا،إيران.
 -14دددددادزة كالويددددز التّقديريّددددة لإلبدددددار للعددددام  2011عدددد مجمددددل إنتددددادي
ي
اإلبدددددددددددددددداعي،مهردان كالويز،مركدددددددددددددددز كالويدددددددددددددددز الثّقددددددددددددددداف ّ
سليمانيّة،إ ليم كردستان،العراق.
واإلبداعي،ال ّ
الروايدددة للعدددام
 -15ددددادزة دبدددي الثّقافيّدددة لإلبددددار فدددي دور هدددا ال ّ
سدددابعة فدددي ّ
 2011/2010عد روايدة" أعلدقني"،مجلّة دبدي الثّقافيّددة،دبي،اإلمارات
العربيّة المتّحدة.
 -16دادزة أحمد بوزفور للق ّ ة الق يرة في دور ها التّاسدعة /الجدادزة األولدى
ّ دة " قاسديم" للعدام ،2011دمعيدة الدنّجم األحمدر للتّربيدة والثّقافدة
ع
والتّنمية االدتماعيّة بملرور بلق يري،المغرب.
الرابعة في حقل الق ّ ة الق يرة /الجادزة
 -17دادزة معبر المضيق في دور ها ّ
سسددة ثقافددة
األولددى عد
ّ ددة" حيددا البحددر ال ي ددلّي" للعددام ،2011مؤ ّ
ومجتمدددد اإلسددددبانيّة،بالتّعاون مدددد إدارة ددددر الحمددددراء وخنيراليددددف
سسة البيسي ودمعية اليونسكو م أدل النّهوض باآلداب.
ومؤ ّ
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-19
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ي عد
ي،أحسد ندص مسدرح ّ
ي العرب ّ
دادزة دامعة فيالدلفيا التاس للمسدرح الجدامع ّ
مسرحيّة"يحكى ّ
أن" للعام .2010
ي العالميّة فدي دور هدا الثّالثدة فدي
دادزة الليخ محمد صالح باشراحيل لإلبدار الثّقاف ّ
ديّة،للعام
الرواديّدة والق
الروايدة والق ّ دة الق ديرة عد مجمدل إبدداعا ي ّ
حقل ّ
.2010
دددادزة الكا ددب ال ّ
ان،الجددادزة التّلددجيعيّة فددي حقددل
سسددة عبددد المحس د
لاب/مؤ ّ
المسرح ع مسرحيتها "البحا ع فريزة" للعام .2009
ّ ددة "
دددادزة ب دديرا الثّامنددة" شددهداء الثّدورة" فددي الق ّ ددة الق دديرة،األردن،ع
المف ّ ل في اريخ اب مهزوم وما دادَ ْ
ت به العلوم" للعام .2009
ّ ددة"
دددادزة سددا ية ال ّ داوي اإلبداعيّ دة فددي الق ّ ددة الق يرة،القاهرة،م ددر،ع
داال يا مرة أخرى" للعام .2009
ّ دة" نفدس
دادزة أدب العلق لوكالة سفنكس للتّردمة والنّلر،القاهرة،م در،ع
أ ّمارة بالعلق" للعام 2009
دددددادزة شددددرحبيل بدددد حسددددنة للعددددام  2008لإلبدار،بلديددددة إربددددد،األردن،الجادزة
ّ ة" زرياب" للعام .2008
األولى،حقل ّ ة األطفاب ع
دادزة دمعية دددة للثقافدة والفندون /وزارة الثقافدة فدي دددة  /السّدعوديّة فدي دور هدا
للعام  2008للمسرح بالجدادزة األولدى عد مسدرحيّة" دعدوة علدى العلداء" للعدام
.2008
يّة المخ وطة ع مجموعدة"
دادزة مجلّة مالمح ثقافية في حقل المجموعة الق
عام النّمل" للعام .2008
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-40
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-43
-44
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دددادزة " باسددم حبّددي ل د َ لكتابددة أفضددل رسددالة حددبّ  ،الجددادزة األولددى ع د رسددالة
بعنوان" باسم حبّي ل َ " للعام .2008
دادزة أنجاب ّ
هزار آب نهيان ألدب األطفاب /حقل ّ ة األطفاب في دور ها العاشرة
ي" للعام .2007
ع
ّ ة "صاحب القلب الوّهب ّ
سادسدة بالجدادزة األولدى فدي
دادزة الحارث ب عمير األزدي لإلبدار فدي دور هدا ال ّ
ّ ة" حكاية لك ّل الحكايات" للعام 2007م.
حقل الق ّ ة الق يرة ع
دددادزة دامعددة الهاشددمية لكتابددة ال دنّص المسددرحي،الجادزة األولددى عدد المسددرحيّة
المخ وطة " يُحكى ّ
أن" للعام ،2007
دادزة الكا ب ال ّ
دان ،الجدادزة األولدى عد المجموعدة
لاب/مؤسّسة عبدد المحسد
يّة" عينا خضر" للعام .2006
الق
دادزة النّاصر صالح الدي األيوبي في دور ها الثالثة بالجادزة األولدى عد أحسد
نص مسرحي ع مسرحيّة "ضيوف المساء" للعام .2006
ّ دة "رسدالة
دادزة دمعية مكافحة إطالق العيدارات الناريدة بالجدادزة األولدى عد
عادلة" للعام 2006م.
دددادزة ال ّ
ديّة "الكددابوس" ،المركددز
ي ع د مجموعتهددا الق
ل دار ة لإلبدددار العرب د ّ
األوب للعام .2006
سيرة الغيريدة ل طفداب بعندوان (زريداب) للعدام
دادزة دار نادي نعمان للثقافة ع ال ّ
.2006
دص
دددادزة الجامعددة األردنيّددة بددالمركز األوب بلقددب مسددرحي الجامعددة عد أحسد ند ّ
مسرحي(ستة في سرداب) للعام .2006
ددتها" الغرفددة الخلفيّ دة" للعددام
دددادزة سددا ية ال دداوي فددي الق ّ ددة الق دديرة ع د
.2006
ي للعدام  2005عد بحدا بعندوان "مقاربدة بدي
دادزة البجراويّة ألحس بحا علمد ّ
للمعري والكوميديا اإللهيّة لدانتي".
رسالة الغفران
ّ
درر رديس الجامعة األردنيّة لل ّالب المميّز أكاديميّا وإبداعيّا للعام .2005
ي فددي دور هددا الثّانيددة ع د المجموع دة
دددادزة النّاصددر صددالح ال ددّي األيددوب ّ
يّة "أرض الحكايا" للعام .2005
الق
ددددادزة الددددّكتورة سدددعاد ال ّ دددباح فدددي الق ّ دددة الق ددديرة عددد مجموعتهدددا
يّة "اح ِ لي حكاية" للعام .2005
الق
دادزة الدّولة لإلبدار ال ّ
ي في الق ّ ة الق يرة للعام .2005
لباب ّ
ّ ة "حكاية" للعام .2005
صة الجامعات األردنيّة ع
دادزة لقب ا ّ
ي لرديس الجامعة للعام .2005
دادزة المسابقة الثّقافيّة  +الدرر الثّقاف ّ
دادزة الناصر صالح الدّي األيوبي ع رواية "السقوط في اللمس" للعدام
.2005
ّ ة "سداسيّة الحرمان" للعام .2005
دادزة أدباء المستقبل ع
دادزة دامعة مؤ ة في الق ّ ة الق ديرة للعدام ،2005-2004عمدادة شدؤون
ال ّ لبة،دامعة مؤ ة ،األردن.
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ي للق ّ دة الق ديرة عد
دادزة راب دة األدب اإلسدالم ّ
للعام .2004
ّ ة" الحكاية"
دادزة ولقب الجامعة األردنيّة في حقل الق ّ ة الق يرة ع
للعام .2004
دادزة ولقب الجامعة األردنيّة في حقدل الخداطرة عد خداطرة" إليد َ " للعدام
.2004
ّ دة "
دادزة ولقب الجامعة األردنيّة في حقدل نهايدة الق ّ دة الق ديرة عد
حدث ذات مساء" للعام .2004
ّ دة
دادزة سم اللّغة العربيّة  /الجامعة األردنيّة في الق ّ دة الق ديرة عد
"كرنفاب األحزان" للعام .2004
دادزة الدّولة لإلبدار ال ّ
ي في الق ّ ة الق يرة للعام .2004
لباب ّ
ّ دة "احد ِ لدي حكايدة" للعددام
ددادزة أدبداء المسدتقبل للق ّ دة الق ديرة عد
.2001
دددددددددددادزة الكتابدددددددددددة المسددددددددددرحيّة،ال ّجامعة األردنيّدددددددددددة،عمادة شدددددددددددؤون
ال ّ لبة،األردن.2006/2005،

جو ئز ألدبي و إلب

ّ دة " عيندا خضدر"

ي

ي رفضت ق و ها:

 -1رفضدت رسدميّا رشديحها لجددادزة " األردن أفضدل:دادزة أفضدل المثقفدي للعددام
،2013دمعية الجنوب األردنيّة،األردن.2014،
الس قاقا و ألوسم و روع و
-1
-2
-3
-4
-5

يما :

ي مددد مجموعدددة صدددحف ومجالت:النّجدددوم
ي واإلعالمددد ّ
درر " ال ّنجدددوم" للتميدددز اإلبدددداع ّ
والت ّلغراف واألنوار لل ّ حافة للعام  2010م سيدني/استراليا.
درر الجامعة األردنيّة لعضو هيئة التّدريس المتميّز إبدداعيا وأكاديميدا للعدام ،2009ضدم
ي.
حفل ح اد عمادة البحا العلم ّ
حاصددلة علددى لقددب" واحدددة م د أنجددح  60امددرأة عربيّ دة للعددام  "2008ضددم االسددتفتاء
ي الوي أدر ه مجلّة " سيد ي" ال ّ ادرة باللّغة العربيّة واللّغة االنجليزية.
العرب ّ
درر الجامعة األردنيّة لعضو هيئة التّدريس المتميّز إبدداعيّا وأكاديميّدا للعدام ،2007ضدم
ي.
حفل ح اد عمادة البحا العلم ّ
درر الجامعددة األردنيّددة ل الددب الدّراسددات المتميّددز إبددداعيا وأكاديميددا للعددام ،2006ضددم
ي.
حفل ح اد عمادة البحا العلم ّ

-6

درر رديس الجامعة األردنيّة لل الب المميز أكاديميا وإبداعيا للعدام
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.
مهردددددددان كريمددددددي وأمسددددددية
والرياضي،مأدبا،األردن.2010،

2005

دددددديّة مدددددد نددددددادي الوحدددددددة االدتمدددددداعي والثقددددددافي
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ي للعام 2012م.
-8
ي والكرد ّ
درر الملحقية الثّقافيّة العرا يّة قديرا ُ لدعمي ل دب العرا ّ
ّ
درر مهردان الفحيص في دور ه الثانية والعلري للعام 2012م.
-9
ّ
ي لخالد شفيق المنيزب للعام 2012م.
 -10درر المنبر الثقاف ّ
ّ
 -11درر وزير الثقافة العرا يّة للتميّز واإلبدار للعام 2012م.
ّ
 -12درر مهردان كالويز في دور ه الخامسة علرة للعام  2011للتميّز.
سادسة علرة للعام  2012للت ّميّز.
 -13درر مهردان كالويز في دور ه ال ّ
ّ
سسدات العرا يّدة
سفارة العرا يّة في األردن علدى حسد التعداون مد المؤ ّ
 -14الدّرر التكريمي لل ّ
ّ
وعظيم ال ّ
لعور بالمسؤوليّة ا جاه العراق للعام .2013
ي في عمان"ألكسندر كوفا لديف" علدى دهدودي فدي
 -15كريم ووثيقة شكر م ال ّ
سفير البلغار ّ
دعم الثقافة البلغاريّة والتّواصل معها.
 -16مهردددان كريمددي لددي فددي ثانويددة الفحدديص للبنددات  /األردن بملدداركة رسددميّة م د وزارة الت ّربي دة
ي وح ددددولي علددددى الكثيددددر مدددد الجددددوادز
ي والثّقدددداف ّ
والت ّعلدددديم األردنيّددددة قددددديرا لدددددوري اإلبددددداع ّ
اإلبداعيّة.2013،
 -17كريم م أسرة نجوم العربيّة في العاصمة األردنيّة عمان حت شعار" أبرز شخ يّة أدبيّدة أردنيّدة
للعام  ،2013فندق م ار الملكة علياء .2014
 -18كدريم مد األسددتاذ الددّكتور عبدد القددادر الخالدددي رددديس دامعدة معسددكر فددي الجمهوريّددة الجزادريّدة
الدّيمقراطيّة ال ّ
ي.2014
ي واإلبداع ّ
لعبيّة قديرا لتميزي األكاديم ّ
 -19كريم م دامعة معسكر في الجمهوريّدة الجزادريّدة الدّيمقراطيّدة ال ّ
ي
لدعبيّة لددوري ّ
الريدادي النّسدو ّ
ضم فعاليّات احتفاب الجامعة بيوم المرأة  3/8للعام 2014
 -20درر و كري م م حزب م ر المستقبل في مهردانه في العام  2014قديرا لدوري في العمل العدام
ي.
ي ومساهمتي البنّاءة في إثراء العلم ال ّ
سياس ّ
ي واالدتماع ّ
الخدم ّ
سدددالم وال ّ ددددا ة الدّوليّدددة فدددي مملكدددة
سدددالم للعدددام  2014مددد منظ ّمدددة ال ّ
 -21حاصدددلة علدددى نجمدددة ال ّ
PEACE
ANDFRIENDSHIP
INTERNATIONAL
الددددددددددّنمارك
. ORGANIZATION
 -22امرأة األسبور في برنامج سيد ي /ناة رو انا الخليجية(شهر  1للعام .)2015
ي للعام  2015بمناسبة عيد األم.
 -23كريم برعاية ملكية/األميرة آية بنت في ل في مركز زها الثّقاف ّ
 -24حاصلة على لقب األم المثاليّة المختدارة مد بدل مجلدس الكتداب واألدبداء والمثقفدي العدرب لددوري
المتميّز والفعاب في بناء أدياب نادحة عمل على قدّم ور ي الوط .
 -25كددريم فددي دامعددة دددواهر آلب نهددرو بالتعدداون م د مركددز الدراسددات العربيددة واإلفريقيددة لجهددودي
النقدية واإلبداعيّة،نيودلهي،الهند.2016/4/7/
 -26كددريم فددي مبددادرة "أكرمددوهم" لد م المثاليددة بمناسددبة عي دد األم،مبددادرة "أكرمددوهم" بدددعم مد بدداب
الخير للعمل الت وعي2017/3/23،
 -27كريم م دمعية وادزا للثقافة واإلبدار والتّنمية،بتاويرت،المغرب،شهر  7م عام .2017
 -28مؤ مر ع أدب سناء اللعالن حت عنوان "الرواية العربية والتداريخ :آسديا دبّدار وسدناء اللدعالن
" ،سم اآلداب واللغات ،دامعة معسكر،الجمهورية الجزادرية الديمقراطية اللعبية 18 ،مايو 2015
 -29كدددريم مددد مبدددادرة " شدددكرا لهدددا التقديريدددة للنسددداء الرياديدددات المتميزات"،علدددى الجهدددود العلميدددة
واإلبداعية والعلمية،داليري الفينيق للفنون والمركز العالمي للتدريب واالستلدارات ،تمثل المبدادرة
فددددي د.عا\شددددة الخوادددددا الرازم،ود.ندددددى هارون،والمعماريددددة التلددددكيليّة مدددديس الرازم،ددددداليري
الفينيق،عمان،األردن.2017/9/23،
-30
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ي شاركت فيها:
موتم
 -1الورشددة اإلبداعيددة لل لبددة الفددادزي علددى مسددتوى المملكددة فددي مسددابقة اإلبدددار
األدبي(ال ّ
لعر والق ة والمقالة والخ ابة)،ملاركة بإع اء ورشة عمل حوب ف
كتابدة المقالددة،وزارة التربيدة والتعلدديم،إدارة النلداطات التربويّة،مدرسددة القادسدية
الثانويّة،طبربور،األردن. 2017/5/22،
 -2ندددوة بعنددوان "التجربددة اإلبداعيددة لسددناء اللعالن"،ملدداركة بلددهادة إبداع ّية ،سددم
ال يدلة،دامعة العلوم والتكنولوديا،إربد،األردن.2017/4/6،
 -3ن دوة بعنوان" األدب النسوي في األردن"،ملاركة بور ة عمل بعنوان" جربتدي
الرواية:رواية أعلقني أنموذدا" ،سم اللغة العربية،كلية اآلداب،دامعة
في كتابة ّ
ال فيلة التقنية،األردن.2016/12/،
 -4ندددوة دوليددة" التقريددب بددي المددواهب و جليا دده فددي الفكددر واآلداب عبددر الع ددور
المغول ّيددة والبري انيددة والهنددد المستقلّة"ضدديفة شددرف وإدارة دلسات ،سددم اللغددة
العربيددة والفارسددية فددي دامعددة كولكتددا بالتّعدداون م د المؤسسددة الق بيددة للمنحددة
الدراسية،كولكتا،الهند.2016/9/28-27،
 -5ندددوة دوليددة " نهددرو وآزاد والدددوب العربيّددة والفارسيّة"،الملدداركة بور ددة عمددل
بعنددوان " ددأثير دددواهر آلب نهددرو وموالنددا آزاد فددي األدب العربي" ،سددم اللغددة
العربيّة والفارسية في دامعدة كولكتدا بالتعداون مد معهدد موالندا أبدي الكدالم آزاد
للدراسات األسيوية،دامعة كولكتا،الهند 31-30،مارس .2016
 -6مؤ مر "اال جاهات المعاصرة في األدب العربي الحديا"،الملاركة بور ة عمل
ي مسددارا "،دامع دة آلب
بعنددوان " التجريددب فددي الروايددة األردنية:ال ّ
سددرد الفنتدداز ّ
نهرو ومركز الدراسات العربية واإلفريقية وا حاد أسدتاذة وعلمداء اللغدة العربيدة
لعموم الهند،نيودلهي،الهند 28،آذار  2016إلى  3نيسان .2016
يIX :
ي التّاسد للجمعيّدة األسديويّة ألسدا وة اللغدة واألدب اإلسدبان ّ
 -7المدؤ مر الددّول ّ
Congreso Internacional de la Asociación "Asiática de
ي و سددم اللغددة
، Hispanistasالجمعيددة األسدديويّة ألسددا وة اللّغددة واألدب اإلسددبان ّ
ي،دامعة
ي اإلسددددددددددددبان ّ
اإلسددددددددددددبانيّة بالتّعدددددددددددداون مدددددددددددد المعهددددددددددددد الثّقدددددددددددداف ّ
دواللونكورن،بانكوك ،ايلند 24-22،يناير .2016
الروايددة العربيّددة
ي لجامعددة م د فى اس د مبولي حددت عنددوان" ّ
 -8الملتقددى الددوطن ّ
والتّاريخ:آسدددددددديا دبّددددددددار وسددددددددناء ال ّ
لعالن" ،سددددددددم اآلداب واللّغات،دامعددددددددة
معسكر،الجمهوريّة الجزادريّة الدّيمقراطيّة ال ّ
لعبيّة 18،مايو .2015
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الروايددددة العربيّددددة
ي الثدددداني لجامعددددة معسددددكر حددددت عنددددوان" ّ
 -9الملتقددددى الددددوطن ّ
والتّاريخ ،":سددددددم اآلداب واللّغات،دامعددددددة م دددددد فى اسدددددد مبولي،الجمهوريّة
الجزادريّة الدّيمقراطيّة ال ّ
لعبيّة 17-17،مارس .2015
 -10ملتقى"اللّغدددة العربيّدددة وال ّ فل :حددددّيات و جارب"،الملددداركة بور دددة عمدددل
ي واللّغددددة العربيّة"،دامعددددة األميددددرة نددددورة بنددددت عبددددد
بعنددددوان" ال ّ فددددل العربدددد ّ
سعوديّة.2015 /4/28،
الرحم
،الرياض،ال ّ
ّ
 -11مؤ مر" دددددددأثير روايددددددددة دون كيخو دددددددده فدددددددي العلددددددددوم واآلداب والفنددددددددون
العالميّة"،الملدداركة بور ددة عمددل بعنددوان" ددأثير روايددة دون كيخو دده فددي رواي دة
المتلدددادل ألميدددل حبيبي"،دامعدددة كاليفورنيدددا،لوس أنجلوس،أمريكدددا/4/17-15،
.2015
ي الحددددادي علددددر،دورة ال ّ
 -12مهردددددان المربددددد ال ّ
لدددداعرة لميعددددة عبدددداس
لددددعر ّ
عمارة،ملددداركة بحفدددل و يددد رواية"أعلقني"،العراق،الب دددرة،وزارة الثّقافدددة
العرا يّة وا ّحاد الكتاب العرا يّي وا ّحاد أدباء الب رة.2014/10/25-22،
ي
ي ّ
األوب بعنددددوان " معددددالم التّجريددددب فددددي األدب الجزادددددر ّ
 -13مددددؤ مر الملتقددددى الددددوطن ّ
الرواية األردنيّة:
المعاصر:الودود والحدود"،ملاركة بور ة عمل بعنوان  ":التّجريب في ّ
ي :شدهادة رواديّدة
ي مسارا:رواية " أَ ْع َ
السّرد الفنتاز ّ
لقُني " أنموذدا لفنتازيّدة الخيداب العلمد ّ
لسناء شعالن"،مديرية الثقافة لوالية برج بو عريريج ،الجمهوريّدة الجزادريّدة الدّيمقراطيّدة
ال ّلعبيّة 30-29،نيسان 2014
الرواية الجزادريّة فدي ضدوء المنداهج النقديّدة
ي األوب حوب ّ
 -14مؤ مر الملتقى الوطن ّ
المعاصرة،ملددداركة بور دددة عمدددل بعندددوان  ":قاسددديم :شدددهادة عددد جربدددة الكتابدددة
اإلبداعيّة"،دامعة معسكر،معسدكر،الجمهوريّة الجزادريّدة الدّيمقراطيّدة ال ّ
لدعبيّة-16،
 17ديسمبر.2013
 -15مؤ مر"كيف نحقّق رؤى داللة المل في بناء األردن الحدديا فدي مجداب التّنميدة
المستدامة،الدورة السّابعة،حضور+عريف الحفل،عمان،األردن2013/12/3،
ي
 -16مدددؤ مر كالويدددز فدددي دور ددده الدددـ،17ملددداركة حضدددور ،مركدددز كالويدددز الثّقددداف ّ
واألدبي ،السّليمانيّة ،للعام .2013 /11/25-12
ي،الملدداركة
 -17الملتقددى التّحضددير ّ
ي لمددؤ مر سدديدات األعمدداب والقيددادات النّسدداديّة الدّول ّ
بور ددددددددددة عمددددددددددل بعنددددددددددوان " المددددددددددرأة المبدعددددددددددة والمعيقددددددددددات المجتمعيّددددددددددة
والتّابوات"،عمان،األردن.2013/11/17+16،
 -18مددؤ مر كالويددز فددي دور دده الددـ،16ملدداركة بور ددة عمل،والمتحدّثددة باسددم الوفددود
سدددليمانيّة ،للعدددام
ي واألدبي،ال ّ
العربيّدددة الملددداركة فدددي المدددؤ مر،مركز كالويدددز الثّقددداف ّ
.2012

 -19مددؤ مر المددرأة العربيّددة :وة التددأثير نحددو يددادة التّغيير،الملدداركة بور ددة
عمدددددددددددددددل بعندددددددددددددددوان" جربتي مددددددددددددددد النّجددددددددددددددداح"مركز التّفكيدددددددددددددددر
ي،األردن،عمان.2012،
اإلبداع ّ
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 -20مؤ مر" نساء حلقات عاون وملاركة في ثقافة و اريخ أمريكا الال ينيّة ومن قدة
ي للمرأة:دراسدددة
ي والفنّددد ّ
الكاريبي".الملدداركة بور دددة عمدددل بعندددوان "اإلنتددداج النّ ددد ّ
مقارنددددة بددددي المبدعددددة فددددي أمريكددددا الال ينيددددة والمددددرأة العربيّددددة :الددددوّات واآلخددددر
وال ّ ددرار":مقارنة بددي سدديرة فدددوى طو ددان "رحلددة دبليّ دة رحلددة صددعبة" وسدديرة
إيزابيل الليندي " باوال " أنموذدا.كازا دي الس أمريكاس،كوبا،شباط .2012

 -21مدددددؤ مر حمايدددددة ال ّ دددددحفيي فدددددي الحددددداالت الخ يدددددرة فدددددي دور ددددده
األولى،ملاركة في صيالة خ ّة لحملة دوليّدة لجلدب التأييدد مد أددل بنّدي
وصدددديات المؤ مر.اللّجنددددة الوطن ّيددددة لحقددددوق اإلنسددددان،الدّوحة ،ر،كانون
الثاني.2012
 -22مددؤ مر كالويددز فددي دور دده الددـ،15ملدداركة بور ددة عمددل وكلمددة باسددم الوفددود
ي ،السّليمانيّة ،للعام .2011
ي واألدب ّ
الملاركة في حفل االفتتاح ،مركز كالويز الثّقاف ّ
 -23مدددؤ مر" الوا ددد والوا ع ّيدددة فدددي مددددن الع دددور الوسددد ى"في دور ددده
الـ،57الملاركة بور ة عمل ملدتركة مد د.واددل ربضدي بعندوان"" قداط
حكايات الجنس فدي ألدف ليلدة وليلدة حكايدات الفدابيلو فدي الع دور الوسد ى"،دامعة
ريست،مدينة ريست،إي اليا.2011،
ي الثداني" لقددي ألدف ليلدة وليلددة فدي حقددوب
ي الددّول ّ
 -24المدؤ مر الفرانكوفدوني األردند ّ
العلوم اإلنسانية عالميًّا" ،الملاركة بور ة عمل بعنوان " وظيف ألف ليلة وليلدة فدي
مسرحيّة"المل هو المل " لسعد هللا ونّوس" ،دامعة آب البيت،األردن.2011،

سددادس حددت شددعار" بالتربيددة والعلددم نبنددي
ي ال ّ
ي التّربددو ّ
 -25المددؤ مر العلم د ّ
عرا ا مو ّحدا" ،الملاركة بور ة عمل بعنوان " مساحة التّو ر بي االنتظار
ي فدددددرج ياسدددددي "،دامعة كريت،كليددددددة
والخيبدددددة عندددددد
ّ
القددددداص العرا ددددد ّ
البنات ،كريت،العراق.2011،
 -26مؤ مر كالويز فدي دور ده الدـ ،15ملداركة بدإدارة الجلسدات،و قديم كلمدة الوفدود
العربية " وزارة الثقافة في السّليمانيّة ،للعام .2011

 -27مهرددددان أهدددل البحدددر للعدددام ،2010ملددداركة حضدددور فعاليّدددات ،نظيم
الرياضيّة،الالّذ يّة،سوريا.2010،
دماعة أهل البحر الثّقافيّة ّ
 -28مؤ مر كالويز في دور ده الدـ ،14ملداركة بور دة عمدل بعندوان ":الفنتازيدا رداء
ددديّة عندددد محيدددي الددددي زنكندددة " وزارة الثقافدددة فدددي
للتثدددوير فدددي التّجربدددة الق
السّليمانيّة ،للعام .2010
 -29مدددددؤ مر "المدددددداد األولى:أرخبيدددددل مفدددددرد باسدددددتعارات شدددددتّى"،حلقة الفكدددددر
ي،فددداس،المغرب ،الملددداركة بور دددة عمدددل بعندددوان" األلدددم ب دددل فدددي روايدددة
العرب ّ
"معوبتي" لبنسالم حميّش"للعام .2010
ي الثّالدددا فددي كردسدددتان العراق،والملددداركة بور دددة عمدددل
 -30مددؤ مر دهدددوك الثّقددداف ّ
يّة" للعام .2010
بعنوان" جربتي م كتابة الق ّ ة الق يرة +ملاركة
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ضددددددديف العدددددددام
 -31المدددددددؤ مر األوب لمعلمدددددددي اللّغدددددددة العربيّدددددددة فدددددددي استراليا،ال ّ
عراب اللّغة العربيّدة األخيدر" للعدام
للمؤ مر،والملاركة بور ة عمل بعنوان " المعلم ّ
.2010
 -32مدؤ مر كالويددز فدي دور دده الددـ،13ملداركة بور ددة عمددل "نفدس أ ّمددارة بالعلددق"،
وزارة الثقافة في السّليمانيّة ،للعام .2009
 -33مدددؤ مر" مئويدددة علدددي الددددوعادي" ملددداركة بور دددة عمدددل "علدددي الددددوعادي
ساخرا"،ا ّحاد الكتاب التونسيي  ،ونس،للعام 2009
الروايددة فددي األردن " الملدداركة بور ددة عمددل "العددوالم الفنتازيّددة فددي
 -34مددؤ مر" ّ
س دان العلي:روايددة أهرميددان أنموذدددا" ،أمانددة عمددان الكبددرى ،بيددت الف د ّ ،
روايددات ل ّ
األردن  ،عمان.2008 ،
 -35مددؤ مر" البحددر والمقاومددة فددي دور دده الثالثددة" ،ملدداركة بور ددة عمددل" "سدديرة
موالنا الماء" ،وزارة اإلعالم السّدوريّة بال ّ
لدراكة مد أسدرة مهرددان البحر،بانيداس،
الالذ يّة ،سوريا.2008 ،
ي فدي دص زيداد
 -36مؤ مر "الق ّ ة الق يرة في الو ت الحاضر" الب دل الهاملد ّ
أبددو لب "ملدداركة بور ددة عمل،دمعيددة النقّدداد األردنيّ دي ووزارة الثقافددة األردنيّددة،آب
.2008
ي المعاصددر فددي ملدهد العالميّددة" ،ملداركة بور ددة عمددل "
 -37مدؤ مر "ال ّ
سدرد العربد ّ
الروايدة والق ّ دة الق ديرة العربيّة"،ال ّ
لدار ة،اإلمارات العربيّدة المتّحددة
الفنتازيا فدي ّ
للعام .2006
 -38مؤ مر"المرأة المبدعة" للعام ،2005ملاركة بور ة عمل" بدي دانتدي وأبدي العدالء
المعري" السودان ،ا ّحاد المرأة السّودانيّة.
ي فددي األردن علددى ملددارف القددرن الحددادي والعلددري :
 -39مددؤ مر "الملددهد ّ
الرواد د ّ
ور ة عمل"البنية الحكاديّة في رواية عبد النّاصر رزق" ،2004دامعة آب البيت.

تأ يف مس حيا وإخ ج:

 -1أليف مسرحيّة" ي ُحكى ّ
أن" 2009،
 -2ـأليف مسرحيّة " 6في سرداب".2006 ،
 -3إعدددادة دددأليف وسددديناريو وإخدددراج مسدددرحيّة "المقامدددة المضيرية"،مسدددرحيّة
عليمية.2003 ،
 -4ددأليف وإخددراج مسددرحيّة "عيسددى ب د هلددام مددرة أخرى"،مسددرحيّة عليميّ دة،
.2002
 -5أليف وإخراج مسرحيّة "العروس المثالية"،مسرحيّة كوميديّة هادفة.2002 ،
 -6أليف وإخراج مسرحيّة " األمير السعيد" ،مسرحيّة أطفاب.2000،
 -7أليف وإخراج مسرحيّة "أرض القواعد"،مسرحيّة عليميّة هادفة.2000 ،
 -8أليف وإخراج مسرحيّة م لير واس ة،مسرحيّة كوميديّة هادفة.2000 ،
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مس حيا

ممث :

 -1مسددرحيّة" يُحكددى ّ
أن" مثلددت فددي العددام  ،2010مد فر ددة مختبددر المسددرح
ي فددددددددي الجامعددددددددة الهاشددددددددميّة،األردن،إخراج عبددددددددد ال ددددددددمد
الجددددددددامع ّ
ي،وفدازت
الب وب.و ُ
عرضت فدي مهرددان فيالدلفيدا التّاسد للمسدرح العرب ّ
ي.
بجادزة أحس
ّ
نص مسرح ّ

إلن اجا
-1
-1

-2
-3

-4
-5
-6

-7
-8
-9

ألدبي

ب نق ي

مط و :
مخصص :

الملاركة بف ل بعنوان "لقاء م العالمدة علدي القاسدمي:أبو المعدادم العربيدة الحديثدة"
في كتاب "الدكتور علي القاسمي سيرة ومسيرة:مجموعة بحوث ودراسات مهدداة إليده
بمناسدددددبة عيدددددد مددددديالده الخدددددامس والسدددددبعي ،دم وإعدددددداد د.منت دددددر أمدددددي عبدددددد
الرحيم،ال ادر ع دار الوفاء،اإلسكندرية،م ر2017،
الملاركة بف ل بعندوان "عبدد الكدريم لرايبدة العمدالق الدوي ينيدر الددّرب للجميد " فدي
كتدداب "عبددد الكددريم لرايبددة مؤّ رخددا عربيّا"،ال ّ ددادر ع د منلددورات دامعددة العلددوم
اإلسالميّة العالميّة،األردن،عمان.2014،
ي فرج
الملاركة بف ل بعنوان "مساحة التّو ّر بي االنتظار والخيبة عند
ّ
القاص العرا ّ
برا دددة" فدددي كتددداب "فدددي آفددداق الدددنّص
ياسدددي فدددي مجموعتددده الق
ددديّة "وادهدددات ّ
ي:مقاربات فدي الهويّدة والدنّص والتّلدكيل عندد فدرج ياسدي " ال ّ دادر عد دار
الق
ّ
موز للنّلر والتّوزي ،دملق ،سوريا.2013،
الملاركة بف ل بعنوان" الب ل في ص زياد أبو لدب " فدي كتداب" الق ّ دة الق ديرة
الراه "ال ّ ددادر ع د دار أزمنددة للنّلددر والتّوزيد بدددعم مد وزارة الثقافددة
فددي الو ددت ّ
األردنيّة،األردن.2011،
الراحل محيي الدي زنكنه
الملاركة بف ل بعنوان "الوي ال يمو ون" في كتاب المبدر ّ
بأ الم أصد اده،2010،ال ّ ادر ع دار سردم لل ّباعة والنّلر،السّليمانيّة،العراق.
يّة عند محيي الددّي
الملاركة بف ل بعنوان "الفنتازيا رداء للتثوير في التّجربة الق
ي بعنددددوان"نظرات نقديّددددة فددددي عددددالم محيددددي الدددددي زنكنددددة
زنكنددددة" فددددي كتدددداب نقددددد ّ
ي"،2010صادر ع مؤسّسة كالويز ضدم منلدورا ها لمهرددان كالويدز فدي
اإلبداع ّ
الراب علرة.
دور ه ّ
الملدداركة بف ددل بعنددوان" شددهادة إبداعيّدة ل ديبددة األردنيّددة سددناء شددعالن" فددي كتداب "
ي"،2010صدددادر عددد منلدددورات ا ّحددداد األدبددداء
دراسدددات نقديّدددة عددد األدب الكدددرد ّ
الكرد،دهوك،كردستان العراق.
ي بعنوان" األس ورة في روايدات نجيدب محفدوظ" ،2006صدادرة عد ندادي
كتاب نقد ّ
ي /ر.
الجسرة الثّقاف ّ
الروايددة والق ّ ددة الق دديرة فددي
طبعددة ثانيددة مد كتدداب" ال ّ
ي فددي ّ
ي والعجددادب ّ
سددرد الغرادبد ّ
ي /ر.
األردن2002-1970م2006،صادر ع نادي الجسرة الثّقاف ّ
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ي فدي إطدار سلسدلة" الثقافدة بالم ّجدان مد
ي في مؤلّدف دمداع ّ
 -10الملاركة في ف ل إبداع ّ
دار نعمان للثقافة"،2006،صادر ع دار نعمان للثقافة.
الروايددة والق ّ ددة الق دديرة فددي
ي بعنددوان "ال ّ
ي فددي ّ
 -11كتدداب نقددد ّ
ي والعجددادب ّ
سددرد الغرادب د ّ
األردن2002-1970م" ،2004م إصدارات وزارة الثقافة األردنيّة.
 -2ب:
 -1كتداب بعندوان "دور داللدة الملد فدي مكافحدة اإلرهداب :فجيرات عمدان فدي
صادر ع دار الخليج-عمان 2006م،باللراكة م المؤلف وادل الفاعوري

ددص"

 -3ب منهجي :
ّ
 -1كتاب بعنوان" عليم اللغة العربيّدة للنّداطقي بغيرها،المسدتوى الخامس"،كتداب ملدترك
م مجموعة م المؤلفي ،م منلورات الجامعة األردنيّة،األردن.2011،
 -4الن اجا

إلب

ي :

ديّة ملددتركة متردمددة مد أديبددات أردنيددات بعنددوان" أزهددار متفتحددة"
 -1مجموعددة
"،اختيددار Blossoming flowersو ردمددة سددعيد سددليمان الخوادة،متردمددة إلددى
اإلنجليزية،دار اليازوري،عمان،األردن2017،
يّة ملتركة م  40أديبة فلس ينيّة بعنوان" وحلة اسمها وط "
 -2مجموعة
،Loneliness named homeland /"Самота, наречена отечествоمتردمدة
إلدددددددى البلغاريدددددددة،اختيار و ردمددددددددة مايدددددددا سدددددددينوفا ،صددددددددادرة عددددددد دار مولتيبرينددددددددت
،Мултипринт / MULTIPRINTLD LTDصوفيا،بلغاريا.2016/
صدي عدرب بعندوان"مبددعون"،2015صدادرة عد
 -3مجموعة
يّة ملتركة م ا ّ
دادزة صالح هالب ضم سلسلة مجلة مبدعون،العدد،26القاهرة،م ر.
"مجموعدة " افلدة الع دش" متردمدة إلدى اإلنجليزيدة حدت عندوان:
-4
" ،"The Convoy of Thirstردمددة عدددنان ددير،2016،أمددواج للنّلددر
والتّوزي ،األردن،عمان.2016،
 -5رواية" بعنوان" أعلقني" ،ط،3عمان،األردن.2016،
ددددددديّة بعنوان"حددددددددث ذات دددددددددار"،2016،ط،1أمدددددددواج للنّلدددددددر
 -6مجموعدددددددة
والتّوزي ،األردن،عمان.2015،
دددددديّة بعنوان"الددددددوي سددددددرق نجمددددددة"،2016،ط،1أمددددددواج للنّلددددددر
 -7مجموعددددددة
والتّوزي ،األردن،عمان.2015،
ي"،2015،ط،1أمددددددواج للنّلددددددر
 -8مجموعددددددة
دددددديّة بعنوان" قاسدددددديم الفلسدددددد ين ّ
والتّوزي ،األردن،عمان.2015،
الحدر فدي سدماء
صدي عدرب بعندوان"نجدوم القلدم
 -9مجموعة
يّة ملتركة مد ا ّ
ّ
دددددر لل ّ ددددددحافة وال ّباعددددددة
اإلبدددددددار "،2015صددددددادرة عدددددد مؤسّسددددددة القلددددددم الحد ّ
والنّلر،القاهرة،م ر.
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ددديّة بعنوان"عدددام النّمدددل"،2014،ط،1مكتبدددة سدددلمى الثّقافيّدددة

مجموعدددة
-10
للنّلر ،وان،المغرب.
رواية" بعنوان" أعلقني" ،ط،2عمان،األردن.2014،
-11
مجموعدة " افلدة الع دش" متردمدة إلدى البلغاريّدة حدت عندوان Керванът
-12
،на" "жаждатаترجمةةخيريةةردينمصاد،ةةةنصرطيعةةديمنارةةخياّراةةنريانّ ةةرا خيمة ي
ال ددّكتور حيدددر إبددراهيم م دد فى رددديس نددادي خريجددي الجامعددات البلغاريّددة،عمةةندي
،األرصد.2013،ي
ديّة ملددتركة م د أديبددات أردنيددات بعنددوان" From the
مجموعددة
-13
speaking Womb of the Desert:SHORT STORIES FROM
" "JORDANمتردمددة إلددى اإلنجليزيددة،اختيار و ردمددة أ.د رلددى د ّدواس،دار أزمنددة
للنّلر والتّوزي ،عمان،األردن.2013،
صددددي أردنيدددي بعندددوان" الق ّ دددة فددددي
مجموعدددة
-14
ددديّة ملدددتركة مددد ا ّ
األردن:ن ددددددددوص ودراسددددددددات " ،2013صددددددددادرة عدددددددد راب ددددددددة الكتّدددددددداب
األردنيي ،عمان،األردن.
يّة بعنوان "الضّيار في عيني ردل الجبل"،صادرة ع منظ ّمة
مجموعة
-15
ي،بغداد،العراق.2012،
ي العرا ّ
كتّاب بال حدود بدعم م مجلس األعماب الوطن ّ
دددوراق للنّلددددر
-16
روايددددة" بعنددددوان" أعلددددقني"،2012صددددادرة عدددد مؤسّسددددة الد ّ
والتّوزي ،عمان،األردن.
دديّة بعنوان" را يددل المدداء"،2010صددادرة عدد وزارة الثقافددة
مجموعددة
-17
الوراق للنّلر والتّوزي  ،األردن.
األردنيّة ومؤسّسة ّ
دددديّة ملددددتركة مدددد اصددددي عددددرب بعنددددوان" فددددي العلددددق"
مجموعددددة
-18
،2009صادرة ع وكالة سفنكس للتّردمة والنّلر ،م ر.
يّة ملتركة م اصي أردنيدي بعندوان" مختدارات مد الق ّ دة
مجموعة
-19
األردنيّة"  ،2008صادرة ع وزارة الثقافة األردنيّة ،األردن.
يّة بعنوان " رسالة إلى اإلله"  ،2009صادرة عد دار اآلداب
مجموعة
-20
اللبنانية بدعم م مؤسّسة ان.
يّة بعنوان " أرض الحكايا"  ،2006صادرة ع نادي الجسرة
مجموعة
-21
ي /ر.
الثّقاف ّ
ديّة بعنددوان " مقامددات االحتددراق"  ،2006صددادرة عد نددادي
مجموعددة
-22
ي /ر.
الجسرة الثّقاف ّ
دديّة بعنددوان " ناسدد ال ددومعة"  ،2006صددادرة عدد نددادي
مجموعددة
-23
ي /ر.
الجسرة الثّقاف ّ
ديّة بعندوان " افلدة الع دش" ،2006 ،صدادرة عد أماندة عمدان
مجموعة
-24
الكبرى.
يّة بعنوان "الكابوس" صادرة ع أمانة دادزة اللار ة لإلبدار
مجموعة
-25
العربيّة للعام .2006
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يّة بعنوان" الهروب إلى آخر الدنيا" ،2006صادرة عد ندادي

مجموعة
-26
ي /ر.
الجسرة الثّقاف ّ
ددديّة بعندددوان" مدددوكرات رضددديعة" ،2006صدددادرة عددد ندددادي
مجموعدددة
-27
ي /ر.
الجسرة الثّقاف ّ
الوراق-
-28
طبعة ثانية م رواية "ال ّ
سقوط في اللمس" ،2006 ،صادرة ع دار ّ
عمان.
دديّة بعنددوان "الجدددار ّ
ي" صددادرة عدد عمددادة البحددا
مجموعددة
-29
الزددداد ّ
ي-الجامعة األردنيّة.2005،
العلم ّ
رواية بعنوان "السّقوط في ال ّ
لمس" ،2004 ،صادرة ع أمانة عمان الكبرى.
-30
مجموعة م الق ص والدّراسات والمقاالت في ال ّ حافة األردنيّة والعربيّة.
-31
 -5الن اجا إلب ي ألط ال:
ّ
 ّ -1ة ل طفاب بعنوان " زرياب :معلدم النداس والمدروءة" 2009م،طبعدة ثانية،صدادرة
ع وزارة الثقافة األردنيّة /األردن.
الرشيد :الخليفة العابد المجاهد " 2008م،صادرة ع
 ّ -2ة ل طفاب بعنوان " هارون ّ
ي /ر.
نادي الجسرة الثّقاف ّ
ي"
 ّ -3دة ل طفداب بعندوان " الخليدل بد أحمدد الفراهيددي:أبو العدروض والنّحدو العربد ّ
ي /ر.
2008م،صادرة ع نادي الجسرة الثّقاف ّ
 ّ -4ة ل طفاب بعنوان " اب يمية :شيخ اإلسالم ومحيي السّدنّة " 2008م،صدادرة عد
ي /ر.
نادي الجسرة الثّقاف ّ
 ّ -5ة ل طفاب بعنوان " الليا ب سعد :اإلمام المت ددّق " 2008م،صدادرة عد ندادي
ي  /ر.
الجسرة الثّقاف ّ
 ّ -6دددة ل طفددداب بعندددوان " العد ِ ّ
سدددالم :سدددل ان العلمددداء وبددداد الملدددوك"
ددز بددد عبدددد ال ّ
ي /ر.
2007م،صادرة ع نادي الجسرة الثّقاف ّ
 ّ -7ة ل طفاب بعنوان " عبّاس بد فرنداس:حكيم األنددلس" 2007م،صدادرة عد ندادي
ي /ر.
الجسرة الثّقاف ّ
 ّ -8ة ل طفداب بعندوان " زريداب :معلّدم النداس والمدروءة" 2007م،صدادرة عد ندادي
ي /ر.
الجسرة الثّقاف ّ
 ّ -9ة ل طفاب بعنوان " صاحب القلب الدوهبي" 2007م ،صدادرة عد مؤسّسدة ددادزة
أنجاب ه ّزار ب زايد آب نهيان ألدب ال فل.
ق يم

ب وإص ر

إب

ي :

يّة "كنتُ هناك" لمجدوالي الدحيات بمقالة بعنوان ":أنا أيضدا
 -1قديم المجموعة الق
كنتُ هناك يامجدوالي ".
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 -2قددديم الددديوان ال ّ
ي " خددوابي العبيددر" أللبيددر وهبددة بمقالددة بعنددوان  ":م د منهمددا
لددعر ّ
األدمل؟".
 -3قدددديم كتددداب "لقددداءات حدددت أشدددعة الحدددروف الملدددر ة "لسدددردار زنكندددة بعندددوان "
رأي ...الوا"
يّة "الب ا ة" لساسي حمام.
 -4قديم للمجموعة الق
ي السادس لكليّة البنات في دامعة كريت.
ي التّربو ّ
 -5قديم كتاب أبحاث المؤ مر العلم ّ
ي.
 -6قديم المجموعة الق
يّة" بنات الخادبات" لعلي ال ّ
سباع ّ
يّة "نساء برادحة الياسمي " لعثمان ب حمد أبا الخيل.
 -7قديم المجموعة الق
 -8قديم الدّيوان ال ّ
الحر" لم فى راشد.
ي
ّ
لعر ّ
ي "العرب ّ
ي "آدم" لعبد هللا ّ
 -9قديم الدّيوان ال ّ
الزعبي.
لعر ّ
يّة "مزامير يوميّة" لعباس داخل حس .
 -10قديم المجموعة الق
 -11قديم الدّيوان ال ّ
لعري" ألدل ِ " ألحمد الهادي رشراش.
ية "بيت م ماش" لنضاب البزم.
 -12قديم المجموعة الق
 -13قديم رواية " "سنون التيه األربعون والسّب نون" لزي العابدي الليخ.
يّة " ما م يسمع به شه يار:ح ايا ح ظت بها شه ز د"
 -14قيديم المجموعة الق
 ،ن يل بن دحو.

مشارك في ك اب إضاء

في خ ي ك ب وإص ر

إب

ي :

 -1كتابة إضاءة في خلفيّة ديوان " ناديل ال ّ
لوارر" للدّكتور علي المومني.
 -2كتابة إضاءة في خلفيّة ديوان " رنيم الروح" لسعيد يعقوب.
 -3كتابة إضاءة في خلفيّة ديوان للاكر سيفو.
 -4كتابة إضاءة في خلفيّة ديوان "م ر تحدث" للدّكتور زي العابدي الليخ.
 -5كتابة إضاءة في خلفية رواية "مخالب مخفية" لنعمة عياد.
اي :
م جع غوي إلص ر
 -1مرادعددة لغويددة لكتدداب "رحلتددي مدد دامعددة الكوفددة"،أ.د .عبددد الددرزاق عبددد الجليددل
العيسى،ط،1األردن،عمان.2015،
 -2مرادعدددة لغويدددة وإعدددادة حريدددر لكتددداب "ثدددورة كردسدددتان ومتغيدددرات الع دددر"،مال
بخيتار،ط،3لبنان،بيروت.2015،

ر سا

م خصص

ن إب ع سناء شعالن:

 -1رسالة مادستير بعنوان "صورة اآلخر فدي دص سدناء شدعالن"،أعدّ ها الباحثدة سدناء
دبار حياوي العبودي،بإشراف الدّكتور علي حسي دلود الزيدي ،سم اللغة العربية،كليدة
التربية للعلوم اإلنسانيّة،دامعة ذي ار،العراق.2018،
22

-2
-3
-4
-5

-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13

ف ل نقدي ع جربة سناء ال ّ
لعالن الروادية بعنوان " الحبّ والثورة في رواية أعلقني
والتمدرد فدي السّدرد الرواددي العربدي"،أيم
للدكتورة سدناء اللدعالن" فدي كتداب " الحدبّ
ّ
دراوشة وأمي دراوشة،ط،1دار همسة لل باعة والنلر،م ر،القاهرة.2017،
رسالة مادستير بعنوان "شعريّة الوصف في ص سناء شعالن"،أعدّ ها الباحثة مدارة
رياض ذنون محمد،بإشراف الدّكتور صالح محمد عبد هللا العبيدي ،سم اللغة العربية،كلية
التربية للعلوم اإلنسانيّة،دامعة الموصل،العراق2017،
ف دددل عددد إبدددداعي فدددي رسدددالة مادسدددتير بعندددوان "الدددراوي فدددي الق دددة الق ددديرة فدددي
األردن"،أعددددّها الباحدددا صدددالح محمدددود فرحدددان الخزاعلة،بإشدددراف الددددّكتور ناصددددر
شبانة،كلية اآلداب،الجامعة الهاشمية،الزر اء،األردن.2015،
ف ددل عد إبددداعي فددي أطروحددة دكتددوراة بعنددوان "مسدداهمة المددرأة العربيددة فددي الروايددة
العربية الحديثة م ،2000-1950أعدّها الباحدا معدراج أحمد،بإشدراف الددّكتور فيضدان
هللا الفددددارو ي،مركز الدراسدددددات العربيددددة واإلفريقية،مدرسدددددة دراسددددات اللغدددددة واألدب
والثقافة،دامعة دواهر آلب نهرو،نيودلهي،الهند.2010،
ددي"،بقلم أ.د ضددياء لنددي
كتدداب بعنددوان" الجسددد والعنونددة فددي عددالم سددناء شددعالن الق
العبودي،ط،1دار الحامد للنلر والتوزي ،عمان،األردن.2017،
ف ل نقدي ع جربة سناء ال ّ
يّة ،في كتاب ثقافة المقاومة الق ة الق يرة
لعالن الق
فددي األردن وفلسدد ي أنموذدددا ،الدددكتور شددوكت علددي درويددش،ط،1دار ليددداء للنّلددر
والتّوزي بدعم م وزارة الثقافة األردنية،األردن،عمان.2016،
يّة حدث ذات دددار لسدناء
رسالة مادستير بعنوان "شعريّة المكان في المجموعة الق
اللدددددعالن"،أعدّ ها الباحثدددددة سدددددهيلة بلعريبي،بإشدددددراف الددددددّكتور مفتددددداح مخلوف،كليدددددة
اآلداب،دامعة محمد بوضياف،المسيلة،الجزادر.2016
ديّة را يدل المداء لسدناء
ي فدي المجموعدة الق
رسالة مادستير بعنوان "التّخييدل السّدرد ّ
ال ّ
لددعالن"،أعدّ ها الباحثددة هالددة دوادي،بإشددراف األسددتاذة ال ددّكتورة روفيددا بولنوط،كليّ دة
ي ب مهيدي،أم البوا ي،الجزادر.2012
اآلداب واللّغات،دامعة العرب ّ
ي فددي روايددة أعلددقني لسددناء ال ّ
لددعالن"،أعدّ ها
رسدالة مادسددتير بعنددوان "المتخ ّيددل ال ّ
سددرد ّ
الباحثدددددة كريمدددددة بعلوب،بإشدددددراف األسدددددتاذة الددددددّكتورة روفيدددددا بولنوط،كليدددددة اآلداب
ي ب مهيدي،أم البوا ي،الجزادر.2015
واللّغات،دامعة العرب ّ
رسالة مادستير بعنوان "اآلنا واآلخر في مسرحيّات سدناء ال ّ
لعالن:مسدرحيّة ودده واحدد
الثندددي مددداطري أنموذدا"،أعددددّ ها الباحثدددة بريدددزة سواعديه،بإشدددراف الددددّكتور محمدددد
زعيتري،كلية اآلداب،دامعة محمد بوضياف،المسيلة،الجزادر.2015
رسالة مادستير بعنوان " لكيل الفضاء السّدردي بدي الدوّات واآلخدر فدي روايدة أعلدقني
لسدددناء شدددعالن"،أعدّ ها الباحثدددة فاطمدددة ّ
الزهدددراء بددد عزوز،بإشدددراف الددددّكتور محمدددد
زعيتري،كلية اآلداب،دامعة محمد بوضياف،المسيلة،الجزادر.2015
رسالة مادستير بعنوان " لكيل الفضاء السّدردي بدي الدوّات واآلخدر فدي روايدة أعلدقني
لسدددناء شدددعالن"،أعدّ ها الباحثدددة فاطمدددة ّ
الزهدددراء بددد عزوز،بإشدددراف الددددّكتور محمدددد
زعيتري،كلية اآلداب،دامعة محمد بوضياف،المسيلة،الجزادر.2015
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رسددالة مادسددتير بعنددوان "التّلددخيص فددي مسددرحيّات سددناء شددعالن مسددرحيّة دعددوة علددى
شدددرف اللدددون األحمدددر أنموذدا،أعددددّ ها الباحثدددة أسدددماء مزوز،بإشدددراف الددددّكتور محمدددد
زعيتري،كلية اآلداب،دامعة محمد بوضياف،المسيلة،الجزادر.2015
ومكونا هددددا فددددي جربددددة سددددناء شددددعالن
سددددرديّة
رسددددالة مادسددددتير بعنددددوان "الرؤيددددة ال ّ
ّ
سددددام
الق
ددديّة""،أعدّها الباحددددا محمدددد صددددالح ملاعلة،بإشددددراف األسدددتاذ الدددددّكتور ب ّ
وس،كلية اآلداب والعلوم،دامعة ال ّ
لرق األوسل للدّراسات العليا،األردن.2014،
رسالة مادستير بعنوان "اللخ يّة في ص سناء شدعالن"،أعدّها الباحدا ميدزر علدي
الجبوري،بإشراف الدّكتور لنام محمد خضر،كلية التربية،دامعة كريت،العراق.2013،
ي فددي ددص سددناء ال ّ
لعالن:دراسددة نقديّ دة
رسددالة مادسددتير بعنددوان "النّ دزور األس د ور ّ
أسد ورية"،أعدّ ها الباحثددة وناسدده مسددعود علددي كحيلي،بإشددراف الددّكتور وليددد بوعديلددة،
سم اللّغة العربيّة ،خ ّ ص أدب مقارن،دامعة سكيكدة،العراق،عام .2010
ملف كامل ع جربة سناء ال ّ
لعالن اإلبداعيّة بعنوان ":سناء شعالن حالة إبداعيّة شبابيّة
لك ّل ظاهرة استثناديّة" في مجلّة الجسرة ،العدد 19صيف عام  ،2007صادر ع ندادي
ي االدتماعي في ر،وشارك فيه عدد كبير م النقاد واألدباء العرب.
الجسرة الثّقاف ّ
ف ددل ع د جربددة سددناء ال ّ
لددعالن اإلبداعيّددة فددي كتدداب "لقدداءات حددت أشددعة الحددروف
ي سددددددردار زنكنددددددة ،منلددددددورات ا ّحدددددداد أدبدددددداء كددددددورد ،فددددددرر
الملددددددرفة" لإلعالمدددددد ّ
كركوك،العراق.2011،
ضددمي ن ددوص سددناء ال ّ
ددتها"حليمة
لددعالن فددي المندداهج األكاديميّددة مثددل :ضددمي
المجنونددة" فددي كتدداب اللّغددة العربيّددة مسددتوى 100ال ّ ددادر ع د الجامع دة األردنيّددة/مركز
اللّغات.2011/
والدرؤى والدّاللدة
كتاب بعنوان" فضاءات التّخييل مقاربات في التلكيل والرؤى والدّاللدة
ّ
في إبدار سناء ال ّ
ي:بقلم مجموعة م النّقاد،وإعداد و قديم وملاركة د.لنّام
لعالن الق
ّ
محمد خضر.
ف دددددددل عريفدددددددي بسدددددددناء ال ّ
لدددددددعالن فدددددددي معجدددددددم أديبدددددددات األردن وكا با ه،محمدددددددد
الملايخ،ط،1عمان،األردن.2012،
ف الن نقديّان ع جربة سناء ال ّ
الرواديّدة "أعلدقني"
لدعالن الق
ديّة" را يل المداء" و ّ
الرواية ،األستاذ الدكتور ضياء لندي
في كتاب شوالل سردية دراسات نقديّة في الق ّ ة و ّ
العبودي،ط،1دار موز للنّلر والتّوزي ،سوريا،دملق.2012،
ف دددددددل عريفدددددددي بسدددددددناء ال ّ
ي"،محمدددددددد
لدددددددعالن فدددددددي كتاب"دليدددددددل الكا دددددددب األردن ّ
الملايخ،ط،1عمان،األردن.
ف ددددددل عريفددددددي بسددددددناء ال ّ
لددددددعالن فددددددي معجددددددم األدبدددددداء األردنيّددددددي ،وزارة الثقافددددددة
األردنيّة،ط،1عمان،األردن.2014،
ف ل نقدي ع رواية أعلقني :بعنوان " الوا عيّة االفتراضيّة وضبابيّة الوا فدي روايدة
ي:دراسددات فددي قنيددات سددرديّة لن ددوص
أعلددقني" فددي كتدداب "مقتربددات ال ّ
سددرد ّ
الرواد ّ
رواديّة،سمير خليل،دار المحجة البيضاء البيضاء،بيروت،لبنان.2016،
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ضمي ن وص سناء ال ّ
دتها"عام ال ّنمدل"
لعالن في المناهج األكاديميّدة مثدل :ضدمي
فددي كتدداب مهددارات اال دداب باللغددة العربيددة مسددتوى، 101ال ّ ددادر ع د دامعددة العقبددة
للتكنولوديا.2015/
مقررا في الف ل السادس في كلية اآلداب في دامعة اب زهر-
إ رار رواية "أعلقني" ّ
أكادير -المغرب.
ّ
عدددد كبيددر مد المقدداالت فددي المجددالت وال ّ دحف والدددوريات والموا د اإللكترونيّدة عد
جربة ال ّ
لعالن اإلبداعيّة واألكاديمية.
قددديم عدددد كبيددر م د األبحدداث األكاديميّددة فددي المددؤ مرات العربيّددة والعالميّددة ع د إبدددار
ال ّ
لعالن.مثل:
دّم األستاذ الدكتور نور الددّي صددّار عميدد كليدة اآلداب واللّغدات فدي دامعدة معسدكر
ل دقُني لسددناء شددعالن
ي:رواية أَ ْع َ
الجزادريّ دة بحثددا بعنددوان" سدديمياديّة الخ دداب السّددرد ّ
أنموذدا"،وذل ملاركة بأعماب المؤ مر الدّول ّي" أفق الخ ابات بي التحليل اللسداني
سيميادي" الوي حتضدنه دامعدة أحمدد بد بلدة بدوهران علدى امتدداد ثالثدة
والتّأويل ال ّ
أيام  13+12+11م شهر لري الثّاني للعام .2014
دّم األستاذ الدّكتور خالد اليعبودي م دامعة محمد ب عبد هللا/فاس بحثا بعنوان"أبعاد
الكددون فددي رواية"أعلددقني :لسددناء ال ّ
لددعالن"،وذل ملدداركة فددي ندددوة بعنوان"الخيدداب
عقدت في مختبر السّرديّات فدي كليّدة اآلداب والعلدوم
الرواية العربيّة" التي ُ
ي في ّ
العلم ّ
اإلنسانيّة اب امسي ،الدّار البيضاء،المغرب.2012/11/23،
ي فددرج مجاهددد عبددد الوهدداب دراسددة بعنددوان "أعلددقني:و وا رت
ددّم النّا ددد الم ددر ّ
ي
أطددراف المعادلددة بددي الفنتازيددا ورسددادل الحددبّ والجددنس" فددي مددؤ مر القدداهرة ال ددّول ّ
للرواية العربيّة في القاهرة،م ر،آذار عام .2015
السّادس ّ
ي الددّكتور حسددني لددازي ل يددف دراسددة بعندوان" الملدداهد الجنسديّة
ددّم النا ددد العرا د ّ
صددة فددي سددم علددم ال دنّفس فددي الجامعددة
والرسددادل فددي روايددة أعلددقني" فددي ندددوة خا ّ
ّ
المستن ريّة في بغداد،العراق /أيار عام .2015
ي الدّكتور حسني لازي ل يف دراسدة بعندوان" المدرأة المقهدورة فدي
دّم النا د العرا ّ
روايدة أعلددقني للددّكتورة سددناء ال ّ
صددة فدي ندداة المسددار العرا يّددة،
لدعالن" فددي ندددوة خا ّ
بغداد،العراق /حزيران عام .2015
ي ال ددّكتور حسددني لددازي ل يددف دراسددة بعنددوان" سددردية الب ولددة
ددّم النا ددد العرا د ّ
والمقاومة في مجموعة قاسيم الفس يني للرواديدة د .سدناء ال ّ
صدة
لدعالن" فدي نددوة خا ّ
في كلية التربية،الجامعة المستن رية ،بغداد،العراق.2016/4/4 /
ددّم النّا ددد العرا ددي الدددكتور لنددام محمددد خضددر دراسددة بعنددوان " التحد ّدوب والتع د ّرف
دديّة"،في مددؤ مر دامعددة
ودماليددات التلقي :ددراءة فددي ن ددوص سددناء شددعالن الق
ي والمداومدة
رابري الوي انعقد حت عندوان " أثدر اللغدة واألدب علدى التّكدوي الفكدر ّ
العلميّة"،كلية التربية،دامعة رابري ،إ ليم كردستان العراق،العراق.2017/4/25-24،
دّم الباحا األردندي سديف الددي الغمداز بحثدا بعندوان "العندف ضددّ المدرأة فدي أعمداب
سددناء شددعالن:رواية أعلددقني أنموذدددا"،في مددؤ مر طددالب الدّراسددات العليددا اللددباب
الحادي علر،دامعة ماليزيا الوطنية الحكوميّة(،)UKMماليزيا،مايو .2017
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عقددددددد ملتقددددددى عدددددد جربددددددة ال ّ
الرواديّددددددة فددددددي دامعددددددة م دددددد فى
-15
لددددددعالن ّ
الروايددددة العربيّدددة والتّاريخ:آسدددديا دبّددددار وسددددناء
اسددد مبولي/الجزادر حددددت عنددددوان " ّ
ال ّ
لعالن" ،سدددم اآلداب واللّغات،دامعدددة م ددد فى اسددد مبولي،الجمهوريّة الجزادريّدددة
الدّيمقراطيّة ال ّ
لعبيّة 15،مايو .2015
دددة عددد "روايدددة أعلدددقني" فدددي ندددادي القدددراءة للمكتبدددة
عقدددد ورشدددة متخ
-16
الوساد يّة،طنجة،المغرب2017/5/17،

ور

م خصص :

 -1دورة ، Windows,Word,Excel.Powerpoint,Interentللعدددام ،2008مؤسّسدددة
الزادل الهندسية ،األردن.
سسدة الزاددل الهندسدية،
 -2دورة ، Arabic and English Typingللعدام ،2008مؤ ّ
األردن.
 -3دورة  Internet and emailللعام ،2009مؤسّسة الزادل الهندسية ،األردن.
 -4دورة فنية حوب منبر التعليم اإللكتروني( )Moodleلمدرسي التعلديم المدمج،الجامعدة
األردنية،كلية المل عبد الثاني لتكنولوديا المعلومات2017،

غا :

 -1اللّغة اإلنجليزيّة:ديد ددا.
 -2اللّغة العبريّة:مقبوب.
 -3اللّغة اإلسبانية:مقبوب.
 -4اللّغة الفارسيّة:مقبوب.
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