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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 وفاء محمد علي القطيشات االســـــــم 
 األردن /1961-2-6 تاريخ ومكان الميالد 

 اآلداب الكلية 

 اللغة العربية القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 1996 الجامعة األردنية نحو-لغة عربية دكتوراة  
 1990 الجامعة األردنية نحو-لغة عربية ماجستير 
 1983 الجامعة األردنية لغة عربية بكالوريوس 
     
     
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 لغة عربية التخصص العام 
 نحو التخصص الدقيق 

 ,ساليب تدريس اللغة العربيةأ, والنحو ةاللغ مـجاالت االهتمام 
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 كلمة( 150ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
لعرب اناولت الدراسة ظاهرة االستثناء على القاعدة النحوية عند علماء النحو ت -االستثناء على القاعدة النحوية 

نظام  من استثناء على قواعد ظواهر من خالل البحث المطول في أسس االستثناء على القاعدة النحوية وما طرأ
دة القاع الجملة العربية والدواعي المعنوية والسياقية والبالغية الجمالية التي أوجدت ظاهرة االستثناء على
 ركز فيتالنحوية إذ ال يمكن للعربية باعتبارها ظاهرة انسانية اجتماعية أن تبقى رهينة قواعد نحوية شكلية 

، كما لمسلمةحوية اإلعرابية وافتراض األصول الذهنية وإنزالها منزلة الحقائق البدهية اعمومها على العوامل الن
شعرية ال يمكن لقواعد هذه اللغة أن تكون قوالب مقيسة تنطبق على كافة أساليبها واستعماالتها ونصوصها ال

واهر االشتراك بين الظوالنثرية، أو قانونا ثابتا ينبغي الخضوع المطلق له، ذلك ألنها مجرد وصف لنواحي 
 ي.، وهي قابلة للتغيير والتبديل كلما دعت الحاجة إلى ذلك تمشيا مع التطور اللغو اللغوية في العربية

كل ما واتسمت النصوص المستثناة على القواعد النحوية بأنها تقوم على ركيزة رئيسة تنبثق من روح اللغة وب
لنصوص أحاسيسهم المنسجمة مع المقام الذي استعملت فيه تلك ايتصل باإلفادة والتعبير عن أفكار متكلميها و 

 اللغوية.
   

  السجل الوظيفي 
 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 2022-2013 مان، األردنع -الجامعة األردنية أستاذ مشارك 
 2013-1998 مان، األردنع -الجامعة األردنية أستاذ مساعد 

 1998-1989 عمان، األردن -ربية والتعليموزارة الت إشراف تربوي  

 1989-1983 مان، األردنع -وزارة التربية والتعليم مدرس للمرحلة الثانوية 
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  األعمال اإلدارية واللجان 
 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 
 2022 لجنة لوضع خطة برنامج بكالوريوس العربية التطبيقية 

 2022 نة لوضع خطة برنامج ماجستير العربية التطبيقيةلج 

 2020-1998 لجامعة األردنيةا -لجان االمتحانات لمهارات االتصال في اللغة العربية 

 2018 لجنة تحكيم األعمال االبداعية المقدمة لمسابقة مركز اللغات  

 2017 للغاتامركز  -لجنة التحليل الرباعي 
 2015 لجامعة األردنيةا -رات االتصال باللغة العربيةلجنة تأليف مادة مها 

 2012 لجامعة األردنيةا -لجنة تأليف مادة اللغة العربية االستدراكية 

 1998_1990 زارة التربية والتعليمو -تأليف مواد تدريبية للمعلمي اللغة العربية ان لج 
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  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  )الباحثين(اسم الباحث  
عة ، جامةمجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنساني، المعاني الداللية لكلمة )بس( في العربية وفاء محمد القطيشات  

 ، قيد النشر، األردنالزرقاء
انيا د-وفاء محمد القطيشات  

 حياري 
'Color Connotations in two Cultures; the Arabic and America Culture 

– A Contrastive Study'. International Journal of Linguistics 11(2) 
2019 

دانيا  –وفاء محمد القطيشات  
 حياري 

'A Linguistic Study of Shop Signs in Salt, Jordan'. Journal of 
Language Teaching and Research 10(5)2019  

 2012 مهارة التعبير بين الواقع والطموح، مجلة دراسات، الجامعة األردنية وفاء محمد القطيشات 

 ينأخبار زفر بن الحارس الكالبي وشهره، مجلة العلوم االنسانية، جامعة البحرين، البحر  وفاء محمد القطيشات 
كريت تمجلة جامعة التطبيق، ظاهرة الزمن في البناء التركيبي الجملي السياقي بين النظرية و  وفاء محمد القطيشات  2012

 2012(، 7)19تكريت  للعلوم، جامعة

بي، العر  ق التركيبية: النحوية والسياقية الشائعة استعماال في تيسير قواعد النحوئدور العال وفاء محمد القطيشات 
 2012(،3)8دراسة تحليلة إحصائية، المجلة األردنية للغة العربية وآدابها، جامعة مؤتة، 

 
  كة في المؤتمرات والندوات العلميةالمشار 

 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
 The six Romanian-Jordanian 

Congress of Medicine and 
Pharmacy 

 مشارك 2015 /22/5-21رومانيا 

)اللغة العربية المؤتمر الدولي األول  
سالمية وهوية األمة( جامعة العلوم اإل

 العالمية

لية ك -جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
-3اآلداب والعلوم اإلنسانية والتربوية 

4/7/2012 

 متحدث رئيسي
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  الدورات التدريبية
 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

          How to Get Published in an Academic Journal, WILEY 
Team, England 

 

2022 

 2020 الجامعة األردنية- دورة التعليم المدمج 
   
 
 

  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
  -- (102-101-100مهارات االتصال باللغة العربية ) 
  -- 99عربي استدراكي  
  -- مهارات اللغة العربية  
  -- ساسيات اللغة العربيةأ 
  -- اللغة العربية للناطقين بغيرها 
  -- ثقافة وطنية 
  -- منهج قراءة النص العربي 
  -- (1نحو ) 
 
 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

 2019 عمان -جمعية المرأة األردنية 
 2020 عمان -بداعاألردنية للبحث العلمي والريادة واالالجمعية  
 2020 مانع -الجمعية األردنية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة  
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  المنح والجوائز التي حصل عليها 
 
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 
    
    
    
    
 
 


