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  اللغة لتعليم الدولي املعهد -األردنية الجامعة :الحالي العمل مكـان

 العربية اللغة قسم رئيس.وآدابها العربية اللغة قسم,اللغات ومركز  بغيرها للناطقين العربية

 .اللغات مركز  مدير  مساعد بغيرها، للناطقين

 تاريخ من سنوات  سبع ملدة النموذجية الجامعة مدارس في العربية اللغة ملادة مدرس

 ٢٠٠٦الى١٩٩٨

 أ  مشارك أستاذ :الرتبـــــــة
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 z.gogazeh@ju.edu.jo:emailاالردني الجامعة-اللغات مركز  مدير  قوقزة، زياد.د.أ -١

0777204099 
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 :العلمية املؤهالت

 

 التخصص الرسالة موضوع التقدير/املعدل التخرج سنة الجامعة اسم الدرجة

 الدقيق

 - الدكتوراه

 العربية اللغة

 الجامعة

 األردنية

 نقد اتجاهات امتياز 2007

 الرواية

 نقد/حديث أدب

 ودراسات الرواية

 مقارنة

- املاجستير

 العربية اللغة

 مقارنة دراسة امتياز 2002 مؤتة جامعة

 والغرب الشرق )

 العربية الرواية في

 (والهندية

 – حديث نقد

 مقارنة دراسة

 - بكالوريوس

 العربية اللغة

 العربية اللغة - - جدا جيد 1988 مؤتة جامعة

 وآدابها

 

 :العملية الخبرات

 

 الجامعة -بغيرها للناطقين العربية اللغة شعبة في اللغات مركز في مشارك أستاذ .1

 .االتصال ومهارات وآدابها العربية اللغة قسم في متفرغ ومحاضر األردنية،

 الجامعة -بغيرها للناطقين العربية اللغة لتعليم الدولي املعهد في مشارك أستاذ .2

 .االتصال ومهارات األجانب تدريس شعبة/األردنية

 مهارات تدريس -واملصرفية ةاملالي للعلوم العربية األكاديمية في متفرغ غير محاضر .3

 .2006-2005 االتصال

 2005 عام منذ اللغات مركز في (2) عربية ولغة (1) عربية لغة االتصال مهارات تدريس .4

 .اآلن حتى

 الجامعة في العربية اللغة قسم في والتعبير الكتابة وفن األدبي النص تذوق  مادتي تدريس .5

 .2006/2007 سنة األردنية



 

 

 الجامعة في اللغات مركز في (بها الناطقين غير) األجانب للطلبة العربية اللغة تدريس .6

 .األردنية

 والسفارات.وآدابها العربية اللغة تعلم يرغبون  ممن الدبلوماس ي السلك أعضاء تدريس .7

 .عمان اليونسيف مكتب األجنبية،

 اتحاد لةمج دراسات، مجلة -املحكمة العلمية املجالت من لعدد معتمد محكم .8

 .العربية الجامعات

 .م2010 عام منذ األردنيين الكتاب رابطة عضو .9

 

 :الجامعية الخبرة

 

 .2002/2006 واملصرفية املالية للعلوم العربية األكاديمية في متفرغ غير محاضر .1

 األردنية الجامعة في بغيرها للناطقين العربية اللغة لتعليم الدولي املعهد في مشارك أستاذ .2

 تذوق / والتعبير الكتابة فن مساقات في وآدابها العربية اللغة قسم في متفرغ غير محاضر .3

 .األدبي النص

 قسم في العربية اللغة وماجستير التدريبي الدبلوم -العليا الدراسات مساقات تدريس .4

 .حديثة نقدية دراسات – وآدابها العربية اللغة

 

 

 : املنشورة الكتب

 

 الدائرة منشورات -2008 عام" األردنية الرواية نقد مناهج" األدب في مقارنة دراسة .1

 .الكبرى  عمان أمانة في الثقافية

 الثقافة وزارة -( والهندية العربية الرواية في والغرب الشرق  مقارنة دراسة) منشور  كتاب .2

2011 

 

 

 

 :املنشورة األبحاث

 



 

 

 شمس، عين جامعة -اآلداب كلية حوليات مجلة ،" أدونيس" الشاعر عند الشعر لغة .1

  م2010 ،38 مجلد

 دراسة -الناقد األديب الجرجاني) "السمرة محمود" الدكتور  دراسة في التاريخي املنهج .2

 ،8 عدد ،20 مجلد تكريت، جامعة اإلنسانية، للعلوم تكريت جامعة مجلة ،(نقدية

2013. 

 مجلة الجاهلي، لألدب دراسته في الرحمن عبد نصرت الدكتور  عند االسطوري املنهج .3

 ،3 عدد ،39 مجلد األردنية، الجامعة العلمي، البحث عمادة اإلنسانية، للعلوم دراسات

2012 

 البحث عمادة اإلنسانية، للعلوم دراسات مجلة والتطور، النشأة في دراسة – املجاز .4

 .2013 للنشر مقبول  األردنية، الجامعة العلمي،

 رابطة وآدابها، العربية اللغة مجلة ،(ءوالفّرا الخليل بين مقارنة دراسة) النحوي  القياس .5

 .2013 للنشر مقبول  الجنوبية، كوريا وآدابها، العربية اللغة

 اإلنسانية، للعلوم تكريت جامعة مجلة القصصية، قبيالت سعود لتجربة الفنية املالمح .6

 .2013 ،797 عدد تكريت، جامعة

 ،(بغيرها الناطقين) أجنبية دول  من العربية للغة الدارسين للطلبة االجتماعي االندماج .7

 .عمان األردنية، الجامعة دراسات، مجلة ،2014

 الطاهر(نموذجا رواية)الولي تحليل واإلشكاليات املفاهيم بين االجتماعية البنيوية.8

 2019 ,33رشد,عدد ابن جامعة ,مجلة

 ابن جامعة والدهاليز(أنموذجا,مجلة الشمعة تحليل)رواية والتطبيق الرؤية بين البنيوي  املنهج .9

  2020 ,38العدد,رشد

 مجلة,التلقي منهج وفق دراسة,وطار للطاهر والدهاليز الشمعة رواية في الفكرية .املضامين10

 2019 ,4العدد ,46 مجلد, االنسانية العلوم دراسات

 2020 , جرش جامعة مجلة , بنيوية نصية دراسة, املتنبي الطيب ألبي (قلباه واحّر )قصيدة.11

 نشر األنجليزية الى مترجم بحث ,كيلوالتش الرؤية في دراسة:زيدان يوسف للكاتب“ محال"رواية .12

 Education Multicultural ,2020, مجلة في

وع" "بيادر ديوانه في حاوي  خليل .13 هات الجُّ وجُّ ة التَّ ات الفكريَّ عريَّ  واملرجعيَّ ِّ
ّ
 الى مترجم بحث  ,  ةالش

  Education Multicultural,2020 مجلة في نشر زيةاألنجلي

ة أنماط .14 نيويَّ قد في البِّ ة رؤية الغربّيِّ  األدبّيِّ  النَّ ة وصفيَّ  , للنشر مقبول  , اربد جامعة مجلة .نقديَّ

2020 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :الدورات

 

 باستخدام العربية اللغة وتدريس الحاسوب استخدام مهارات (ICDL) حاسوب دورة -

  الحاسوب

 .واألجانب الدبلوماسيين للطلبة متقدمة تدريس أساليب  -

 بغيرها للناطقين العربية تعليم في متقدمة دورات -

 .ومحادثة كتابة – االنجليزية اللغة تعلم في متقدمة دورات -

 

 

 

 

 :االهتمامات

 

 االبداعات من وغيرها الرواية، الخاطرة، القصة، مجال في الثقافية املسابقات تنظيم -

 والنقد األدب مجال في املختلفة

 .البحثية واملقاالت واملجالت الصحف في الصحفية الكتابة -

 لعدد ندوة"  كتاب تحرير .اللغوي  والتدقيق الثقافية والكتب واملجالت البحوث تحرير -

 " ألردنيةا الجامعة عن الصادرة" والسياسيين الكتاب من

 املستوى  -األول  املستوى  من األردنية الجامعة في األجانب للطلبة دراسية مناهج تأليف -

 .السابع

 برامج وبناء لألجانب، العربية اللغة تدريس كيفية املدرسين لتعليم تدريبية دورات عقد -

 .لذلك متخصصة

 .األردنية الجامعة -األجانب للطلبة تصنيفي امتحان عمل -

 

 

 

  



 

 

  العلمية: المؤتمرات و األكاديمية اللجان
 
 األردنية. الجامعة في التصنيفية األختبارات تقييم لجنة عضو.1
 اللغة لتعليم األساتذة وتدريب العربية اللغة تدريس أساليب دورة اٍعداد .لجنة2

 بغيرها. للناطقين الغربية
 مركزاللغات. لدعم واستقطاب تسويق .لجنة3
 اللغات. األردنية/مركز الجامعة في العلمي البحث لجنة .عضو4
 األردنية. /الجامعة العربية اللغة مستويات مناهج تأليف لجنة .عضو5
 .واألبتكار والريادة العلمي البحث جمعية في لجنة .عضو6
 للتميز. الثاني هللا عبد الملك لجائزة للتقدم تقييم لجنة .عضو7

 
 مشروع اٍلنجاز األردنية الجامعة العلمي البحث صندوق من دعم على *حصلت

 الكتاب تحكيم تحليلية(تم وصفية المنهجي)دراسة النقد ب:تحوالت الموسوم كتابي
 امتياز. درجة على وحصل


