الجامعة األردنية

مركز االعتماد وضمان الجودة

نموذج السيرة الذاتية
بسم هللا الرحمن الرحيم

البيانات الشخصية
االســـــــم

فوز سهيل كامل نزال

تاريخ ومكان الميالد

األردن  /عمان 1974 / 7 / 30 /

الكلية

اآلداب

القسم

اللغة العربية وآدابها

المؤهالت الدراسية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

الدكتوراة

اللغة العربية

الجامعة األردنية

2001

الماجستير

اللغة العربية

الجامعة األردنية

1998

البكالوريوس

اللغة العربية

الجامعة األردنية

1996

التقدير  :ممتاز
التخصص ومجاالت االهتمام
التخصص العام

اللغة العربية وآدابها  /أستاذ مشارك منذ 2013

التخصص الدقيق

البالغة والنقد األدبي الحديث

مـجاالت االهتمام

تحليل الخطاب  /الكتابة الدرامية  /األسلوبية  /الدراسات القرآنية والبالغة النبوية
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نموذج السيرة الذاتية

الجامعة األردنية

مركز االعتماد وضمان الجودة

عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
عنوان وملخص رسالة الدكتوراه (في حدود  150كلمة)
لغة الحوار في القرآن الكريم  :دراسة وظيفية أسلوبية
تقوم الدراسة على تحليل البنى التركيبية في الحوار القرآني تحليال أسلوبيا وظيفيا بدراسة األساليب اآلتية :
التراكيب اإلنشائية  ،أسلوب التكرار  ،أسلوب التقديم والتأخير  ،أسلوب االلتفات  ،أسلوب الحذف ،

السجل الوظيفي
جهة العمل وعنوانها

الوظيفة

الجامعة األردنية  /كلية اآلداب  /قسم اللغة العربية

عضو هيئة تدريس

بر
تببة ـمشارك
أستاذ
ب برتبة أستاذ

التاريخ
2001 /10/2

اآلن
ولغاية
2013
منذ

األعمال اإلدارية واللجان
مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام

التاريخ

مساعد عميد كلية اآلداب

2006/2005

رئيس قسم اللغة العربية وآدابها

2014/2013

اللجنة الثقافية في قسم اللغة العربية  /اللجنة االجتماعية  /لجنة الخطة الدراسية /

لج
لجنة البحث العلمي  /أمينة سر القسم  /عضو في لجنة الدراسات العليا

2

الجامعة األردنية

نموذج السيرة الذاتية

3

مركز االعتماد وضمان الجودة

الجامعة األردنية

نموذج السيرة الذاتية

مركز االعتماد وضمان الجودة

األبحاث العلمية المنشورة
عنوان البحث والناشر والتاريخ

اسم الباحث (الباحثين)
سعاد ابراهيم  /فوز نزال

بالغة التقديم والتأخير بين المحال إليه والمحيل  :سورة آل عمران أنموذجا

مصطفى أوغلو  /فوز نزال

تصنيف المتالزمات اللفظية العربية المتداولة في وسائل اإلعالم اإللكترونية

ممجلة جرش للبحوث والدراسات 2020 /4/1 /

التركية
التركية  /مجلة األندلس  /مصر 2020/3/30

( قراءتا خلف عن حمزة و ورش عن نافع  :دراسة صوتية مقارنة /اإلدغام

أنمو
أنموذجا )
أمل عامر التالوي  /فوز نزال

مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية /غزة 2020/7/5/

دعاء عبد هللا الشيخ  /فوز نزال مراعاة حال المتلقي في صحيح البخاري  :مقاربة تداولية مجلة جرش
حنان عمايرة  /فوز نزال

تموز 2022
وصفية ب /
العدد الثاني
المثلوالدر
للبحوث
تحليلية
اسات:د/راسة
العربي
لغة

مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية  /غزة  /مجلد/22عدد2014/1
زياد قوقزة  /فوز نزال

مقالة في كتاب ( نظرية المعرفة النسوية  :النساء والهوية )دار النشر

اإلسبانية
اإلسبانية أرثيبيل /إشبيلية 2014/

(المعاناة في شعر نازك المالئكة  :ترجمة إلى اإلسبانية و دراسة لغوية
أسلوبية )
فوز نزال

تجليات الموت في شعر نزار قباني :قراءة نقدية
مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية  /غزة  /مجلد /21عدد2013/1

فوز نزال

(أسلوبية البنية االفتتاحية في الخطاب النبوي الشريف )
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية /المجلد / 9عدد/4كانون األول
2013
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فوز نزال

نموذج السيرة الذاتية
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(أسلوبية السؤال في شعر عبد الرحيم عمر  :االتكاء على األسئلة في
اجهةالحيرة
اجهة
الحيرة) )
مومو
مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية  /غزة/مجلد /20عدد2012/2

عايد عبد الرحمن /فوز نزال

(المرّكب اإلضافي في التراث اللغوي العربي)
دراسات األردنية /العلوم اإلنسانية واالجتماعية  /مجلد/39عدد2012/3

فوز نزال

أساليب اإلقناع في شعر الوعظ الديني/شعر اإلمام الشافعي أنموذجا)
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية /مجلد /9العدد2011/9

فوز نزال

(األمير عبد الرحمن بن الحكم ( األوسط ):دراسة في نثره وشعره)
دراسات األردنية /العلوم اإلنسانية واالجتماعية/مجلد /38العدد2011/2
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نموذج السيرة الذاتية

مركز االعتماد وضمان الجودة

المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
اسم المؤتمر والجهة المنظمة
مؤتمر المرأة واألكاديميا

مكان وتاريخ انعقاده
الجامعةاألردنية 2021 /

6

نوع المشاركة
بحث

الجامعة األردنية

مركز االعتماد وضمان الجودة

نموذج السيرة الذاتية

الدورات التدريبية
التاريخ

اسم الدورة والجهة المنظمة
أخالقيات التدريس من منظور تطبيقي /دورات التطوير األكاديمي في الجامعة

2019/11/27

مهارات البحث العلمي  /ورات التطوير األكاديمي في الجامعة األردنية

2019/11/28

عن بعد ( إجراء االختبارات القصيرة من خالل نظام How to make Quis in

2020/4/20

األردنية

moodle

عن بعد  /دورات التطوير األكاديمي في الجامعة األردنية
2020/4 /23

عن بعد ( توظيف تطبيق  Microsoft Teamsعن بعد  /دورات التطوير
األكاديمي في الجامعة األردنية

األنشطة التدريسية
البكالوريوس

الدراسات

المقررات والمواد الدراسية التي
البيان القرآني والنبوي





علم البالغة





تذوق النص األدبي





منهج قراءة النص العربي





الدراما التلفزيونية الفصيحة





العربية واإلعالم





قام بتدريسها

العليا

العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها
عضو مؤسس في رابطة األكاديميات األردنيات

التاريخ
2014
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الجامعة األردنية

نموذج السيرة الذاتية

مركز االعتماد وضمان الجودة

المنح والجوائز التي حصل عليها
اسم الجائزة

الجهة المانحة للجائزة ومكانها

8

التاريخ

