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 :التخصص الدقيق

 أدب عربي قديم ونقد حديث وبالغة.

 

 : العلمية المؤهالت

 .م5/6/1996األردن:  –بية/ جامعة اليرموك بكالوريوس في اللغة العر -

 م. 19/6/2001األردن:  -جامعة اليرموك  –ماجستير لغة عربية/ تخصص أدب ونقد  -

م، 2005م/2004األردن: -دكتوووووورا  لغوووووة عربية/تخصوووووص أدب ونقووووود جامعوووووة اليرمووووووك  -

  (.م.عنوان األطروحة: )شرائح القصيدة الجاهلية في النقد العربي الحديث1/2/2005

 : عناوين الرسائل الجامعية

غيور  رسوالة ماجسوتير اإلطار الموضوعي والتشوكي  الفنوي فوي شوعر عبدالمحسوو الصوور . -

 (.1996منشورة، جامعة اليرموك، األردن )

امعوة غيور منشوورة، ج أطروحوة دكتووراة شرائح القصيدة الجاهلية في النقد العربوي الحوديث. -

 (.2005األردن، ) –اليرموك 

 

 :الحاليةالمهنة 

عووة وجووب قورار مجلووس عمودا  جاممبجامعووة العلووم والتكنولوجيووا األردنيوة  /أسوتاذ دكتوور -

 .م2/8/2021تاريخ  (،28/2021رقم ) العلوم والتكنولوجيا األردنية
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 :الدورات العلمية التدريبية

 م.9/2/2005-6"، مو:  MS-Excelباستخدام: ورشة في "الجداول االلكترونية  -

 م.17/11/2005-15، مو: االمتحانات الجامعية" -التقويم اس وولوجيا القي"تكن في ورشة -

 24-23، مو: "في تكنولوجيا التعليم: "التحلي  االحصائي في البحث العلميورشة  -

 م.11/2012/

 م.23/1/2017 - 22مو: ، "إستراتيجيات حديثة في طرائق التدريسورشة في " -

 م.19/1/2017 -18"، مو: ةوالخطط الدراسيتطوير المناهج  ورشة في " -

 م.19/9/2019-17، مو: "ساسيات في التعليم االلكتروني"اورشة في  -

 م.26/9/2019-25، مو: "التربية االعالمية"ورشة في  -

 

 

 ؤسسات ية ومعقد الدورات التدريبية التالية لموظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا األردن

 ، من أبرزها:سنواتالمجتمع المحلي لعدة 

 .دا  النموذجي في التعام  مع اآلخريواأل  -

 .كتابة الرسائ  الرسمية والتقارير والمذكرات -

 .إدارة المكتب الحديث -

 .تبسيط االجرا ات -

  .القيادة واتخاذ القرار -

 ."مهارات االتصال -

 ."إدارة الوقت"فو  -

 

 :المنشورة والمقبولة والمقدمة للنشر األبحاث والجهود العلمية

 

 2021: 

، للنشر( قرا ة في معلقة زهير بو أبي سلمى، بحث )مقبول –غة الشعرية دبلوماسية الل .1

ة .، جامعISSN: 1818-9849 ،14/1/2021مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب، 

 اليرموك، األردن، باحث منفرد.

 

 2020: 

عة ، جاممصطلح البديع ... تاريخا وفنا، بحث )منشور(، مجلة اللغة العربية وآدابها .2

، 2020بر، ، المجلد الثامو، العدد الثاني، ديسمISSN: 2352-9830، الجزائر، 2البليدة

 ، باحث أول.428-410ص

-ISSN: 2353مشكالت الشعر الجاهلي، بحث مشترك، )منشور(، مجلة )النص(،  .3

012X ،كلية اآلداب واللغات، جامعة العربي بو مهيد ، الجزائر، العدد الثاني ،

 .، باحث أول51-36، ص12/2020

د ، تداعيات القلق وفضا ات التشكي ، قرا ة في قصيدة "ال بد يأرق" للمزق العب .4

، 21، جامعة دكا الحكومية، المجلد ISSN: 2308-5509)منشور(، المجلة العربية، 

 ، باحث منفرد.78-61، ص2020، 23العدد 
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 2019 

معة فة(، جااللغة العربية وجماليات اإليقاع، بحث مشترك، )منشور(، مجلة )المعر .5

كتوبر، أ، ، المجلد السادس عشر، العدد الثاني، ISSN: 2597-8551جاكرتا الحكومية، 

 ، باحث أول.204-194، ص2019

سات فو اإلستجواب في مقدمة كتاب اإلمتاع والمؤانسة، بحث )منشور(، مجلة الدرا .6

، المجلد ISSN: 2180-1665اللغوية واألدبية، الجامعة اإلسالمية العالمية، ماليزيا، 

 ، باحث ثان.  189-173، ص2019العاشر، العدد األول، 

مجمع األسلوب في نقد الشعر عند المتكلميو، بحث مشترك، )مقبول للنشر(، مجلة ال .7

، المبرمج ، المجلد الثالث واألربعيو، العدد الثانيISSN: 2250-0413العربي الهند ، 

 ول.  ، جامعة عليكرة، الهند، باحث أ2022/2023للعام 

شور(، قرا ة في قصيدة الذئب للبحتر ، بحث )من –إشكاليات القلق وتجليات الوجود  .8

 ، جامعة سيد  محمد بو عبد هللا،ISBN: 978-2-343-19962-7مجلة المصباحية، 

 ، باحث منفرد.46-23، ص2019فاس، المغرب، العدد الحاد  عشر، 

ية العرب للنشر(، مجلة الدراساترثا  البنات بيو الشعر والنثر، بحث مشترك، )مقبول  .9

 ، باحث ثان.2018/2019، للعام ISSN: 2394-9635والفارسية، جامة كولكتا، 

 

 2017: 

جلة ور(، ممعلقة عنترة أنموذجا، بحث )منش -قلق التشكي  في مقدمة القصيدة الجاهلية  .10

، 2017، العدد الثاني عشر، مايو ISSN: 2335-1586إشكاالت في اللغة واألدب، 

 ، باحث منفرد.38-26ص

لغوية عشاق حول مي زيادة ... العقاد أنموذجا، بحث )منشور(، مجلة )الدراسات ال  .11

ة، لسنة الثامن، الجامعة اإلسالمية، ماليزيا، العدد األول، اISS: 2180-1665واألدبية(، 

 ، باحث ثان.218-204، ص2017حزيران، 

دراسات لة )ال، بحث مشترك، )منشور(، مجالمقامات الهمذانية بيو الفو والتجربة الذاتية  .12

، 2017، ، الهند، العدد التاسع، المجلد األولISSN-2394-9635العربية والفارسية(، 

 ، باحث ثان.81-61ص

موذجا، ئكة أنإشكاليات الشعور وتجليات اإليقاع: دراسة مقارنة ابو خفاجة و نازك المال  .13

 ، المجلد:ISSN: 2250-0413د ، بحث مشترك )منشور(، مجلة المجمع العربي الهن

، باحث 228-203الساس والثالثيو، العددان: األول والثاني، جامعة عليكرة، الهند، ص

 أول.

 

 2016: 

-ISSN: 2353هوراس في كتابه )فو الشعر(، بحث )منشور(، مجلة )النص(،   .14

012X ،2016، كلية اآلداب واللغات، جامعة العربي بو مهيد ، الجزائر، العدد الرابع ،

 ، باحث ثان.44-27ص

 

 2014: 

مي الشعر عند عبد الرحمو شكر ، )بحث مشترك(، )منشور(، في مجلة المجمع العل  .15

 لي كر ،جامعة علي كر  اإلسالمية، ع –العربي الهند ، قسم اللغة العربية وآدابها 

م، ص: 2013/2014الهند، المجلد الثالث والثالثون، العدد المزدوج: األول والثاني 

203 – 220. 
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 2013: 

ئيس(، أثر القرآن الكريم في شعر ابو نباته المصر ، االقتباس نموذجاً، )باحث ر  .16

دد ، الع)منشور(، في مجلة المجمع العلمي العربي الهند ، المجلد الثاني والثالثون

 (. 111 – 85م، )ص 2013/2014المزدوج: األول والثاني، 

ة ، بحث )منشور(، في مجل1ة، باحث رئيسيالعق  الفارسي في مقدمة كليلة ودمن  .17

ة ني، السنالثا الدراسات اللغوية واألدبية، الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا، العدد

 م.2013(، 67-56الرابعة، ص )

 

 2012: 

-ISSN: 2165والتعليم( /  ربيةالقيمة التربوية في األمثال الشعبية العربية )مجلة الت .18

6266: 1 (6): 451-455 (2012) 

ت دراساالمقامة الساسانية في ضو  الواقع المعاصر، باحث ثان، )منشور( في مجلة ال .19

، 125-110ص  اللغوية واألدبية، الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا، السنة الثالثة،

 م.2012العدد األول، 

جامعة داب/آلاالزمو في المقامة األصفهانية لبديع الزمان الهمذاني، مجلة جمعية كليات   .20

بية العر اليرموك، األردن / إربد، )باحث رئيسي(، )منشور(، في مجلة اتحاد الجامعات

 .334-319م، ص 2012لآلداب، المجلد التاسع، العدد األول بـ 

في  منشور())امرؤ القيس حام  لوا  الشعرا  إلى النار/ دراسة وتحلي (، باحث منفرد،   .21

 /6سادس، الجزائر، العدد ال –ابها بجامعة سعيدة مجلة متون بقسم اللغة العربية وآد

 .191 – 166م، ص 2012

جلة مقصيدة الحدث الحمرا  للمتنبي: الرؤيا والتشكي ، )بحث مشترك(، )منشور(،   .22

 .(196 -181، )ص2012، 11الجزائر، عدد  -ممارسات لغوية، مجلة أكاديمية محكمة

 

 2011: 

 -دنباحث رئيسي(، جامعة اليرموك، األرأثر التكرار في شعر الصاحب بو عباد/ )  .23

م. 2011إربد، )منشور(، مجلة جمعية كليات اآلداب، العدد األول، المجلد الثامو، 

 (.184 -165)ص

مقبول )بحث منفرد،  -قرا ة في النص الغائب للخطبة البترا   –خطبة زياد بو أبيه   .24

الهند،  –المية جامعة عليكرة اإلس –للنشر( في مجلة المجمع العلمي الهند  

 م.9/2/2011

شور(، ي، )من)التراث وجماليات التعالق: قرا ة في ديوان مسلم بو الوليد(، باحث رئيس   .25

 /12، (133 – 117جامعة ماالنج الحكومية بأندونيسيا / جاكرتا )ص -في مجلة العربي

 م.2011

 

 2009: 

 ، لمجمع السورالمرأة السودا  في أعيو الشعرا / بحث مشترك )منشور( في مجلة ا .26

 .(990 – 973م. )ص2009(، تشريو األول 84(، المجلد )4الجز  )

بو اشعر  الوحدة النفسية في شعر ابو عنيو، بنية القصيدة وأثرها في إثرا  اللغة في .27

 م.2009مجلة مجمع اللغة العربية/ دمشق، )منشور(، بحث مشترك، عنيو/ 

يسي(، حث رئر...التحد  واالستجابة/ )باعلبا  بو أرقم اليشكر  وكبش النعمان بو المنذ .28

 م.2009قسنطينة/الجزائر، )منشور(،  -( 5مجلة منتدى األستاذ، العدد رقم )
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ور( في )باحث ثان(، )منش / أنموذجاً()الشوقيات  فكر أحمد شوقي التربو  التعليمي .29

 ،28جول، مالهند، العدد األ –جامعة عليكرة اإلسالمية  –مجلة المجمع العلمي الهند  

 (.28 – 3)ص م.2008/2009

مي العل العق  الهند  في مقدمة كليلة ودمنة، )باحث ثان(، )منشور( في مجلة المجمع .30

م، 2008/2009، 28الهند، العدد الثاني، مج –جامعة عليكرة اإلسالمية  –الهند  

 (.16-3)ص

ات دراس المقامة البغدادية أزمة أخالق أم أزمة اقتصاد، بحث مشترك، منشور في مجلة .31

( 5)العدد ، جزائرقسنطينة/ ال -أدبية وإنسانية/ جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

 م.2009مارس، )منشور(، 

 

 

 :العلمية المؤتمراتاألبحاث العلمية المقدمة في 

 

 2021: 

حدث بحث بعنوان: "كيان اللغة العربية ومشاركتها على االقتصاد العالمي"، المت .1

لعربية، سات المؤتمر الدولي الذ  أقامته رابطة الطلبة اإلندونيسييو للدراالرئيسي في ا

 ، جاكرتا، اندونيسيا.15/8/2021األحد الموافق 

 

 2019: 

ظمه لذ  ناالمشاركة في مؤتمر: " المخطوطات العربية بيو التحقيق والحفظ والتوثيق"،  .2

م، 8/12/2019-6في اتحاد الجامعات الدولي والمنعقد في مدينة إسطنبول/ تركيا، 

 .بالحث المعنون بـ: "دور الجامعات في تحقيق المخطوطات / الواقع والمأمول"

 

 2018 : 

 International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS)المشاركة في مؤتمر ) .3

International Conference for Education /)28/9/2018-25، ايطاليا/  روما ،

 وفو التشكي  في مقامات الهمذاني/ المقامة البغداذية انموذجا".بعنوان: "السخرية  بحث

 

 2017: 

 International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS)المشاركة في مؤتمر ) .4

International Conference for Education)/  ،14روما / ايطاليا-

 ، بحث بعنوان: "فو الخطابة عند العرب".17/11/2017

 International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS)ؤتمر )المشاركة في م .5

International Conference for Education) /  / بحث 2/3/2017-26/2مالطا ،

 بعنوان: حقوق اإلنسان في الشعر العربي القديم.

 

 2014: 

 International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS)المشاركة في مؤتمر ) .6

International Conference for Education) /  ،31/3باريس / فرنسا-

 ، بحث بعنوان: عبارات وألفاظ التهاني/ دراسة ثقافية للمجتمع األردني.3/4/2014
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 2012: 

 International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS)لمشاركة في مؤتمر )ا .7

International Conference for Education) /  ،5/4/2012-1فينا_النمسا ،

 Educational value in the Arab popular proverbsبحث بعنوان: 

 

 2011: 

ة سيد  جامع –لمشاركة في مؤتمر )األدب العربي واآلداب العربية بيو التأثير والتأثر( ا .8

 ، بحث بعنوان )التأثر21/4/2011-19المغرب،  –محمد بو عبدهللا سايس / فاس 

 ((.هـ436ة في نموذج مو ديوان عبد المحسو الصور )قرا  -وتطوير الخطاب الشعر 

 

 2009: 

نة ي مديمؤتمر المصطلحية والترجمة في خدمة اإلعالم واالقتصاد والعلوم، المنعقد ف .9

م، عنوان البحث: )إشكاليات المصطلحية 23/11/2009 – 20سوسة في تونس في 

 العربية الحديثة(.

 

 2008: 

عبد المحسو الصور / الكريم والبط  صورة الممدوح في شعر ) بحث بعنوان: .10

 ً بيو  ارات: قنوات االتصالحوار الحض"مقدم في المؤتمر الدولي األول:، (أنموذجا

 المنيا ، مصر.-جامعة المنيا م.5/11/2008-3" الشعوب

 

 

 :اة()الماجستير والدكتور الخبرات في مجال التحكيم العلمي ومناقشة الرسائل الجامعية

ة تقرائيدراسة اس –السامرائي البالغية في خدمة القرآن الكريم  )جهود الدكتور فاض  .1

اف ، إشررسالة ماجستير مقدمة مو الطالبة: بيان عبدالقادر مصطفى الزغول :تحليلية(

، قسم م26/5/2021، تاريخ المناقشة: 2021أد. مخيمر صالح، الفص  الدراسي الثاني 

 األردن. –اللغة العربية، جامعة اليرموك، إربد 

مة مو مقدة، رسالة دكتورا ،(مساهمة واسيني األعرج في الرواية: دراسة تحليلية ونقدية) .2

 - 6/2001، قسم اللغة العربيةالطالب: محمد نفيس، إشراف: أد محمد ثنا  هللا الندو ، 

 جامعة عليكرة/الهند.

ة دمة، مق(، رسالة دكتورااألحمدية –نقد االستشراق في مجال أدب السيرة في الخطب )  .3

( العقاد سيد أحمد خان دراسة مقارنة مع عبقريات عباس محمودلللطالب محمد ثاقب ا مو

 جامعة عليكرة/الهند. -م، في قسم اللغة العربية 1/2014

و قدمة مرسالة دكتوراة، م(، المعارك األدبية بيو د. طه حسيو ومعاصريه/ للطالب:)  .4

 -عربية قسم اللغة ال ، م2016 ،ميإشراف د. عبد الجبار القاس –وليد عيصا الطالب: 

 .الهند/ة جامعة عليكر

شعر مكافحة النفوذ السياسي األجنبي في البالد العربية في النصف الثاني مو القرن )  .5

إشراف: أ.د  –بي  معبد الرحيلطالب: العشريو: دراسة تحليلية ونقدية(، مقدمة مو ا

  .جامعة عليكرة/الهند - قسم اللغة العربية م.2017(، محمد ثنا  هللا الندو 

و  مقدمة مرسالة ماجستير،  "األحاديث األربعون النووية: دراسة في بالغة الِحَجاج"، .6

الفص  األول لطالب: محمد قاسم محمد الدهيم، إشراف د. إبراهيم أبو علوش، ا

  .األردن –جامعة آل البيت ، 27/12/2018األربعا :  .2018/2019
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د محمالب: رسالة دكتوراة، مقدمة مو الطالرواية العربية(، مساهمة غسان كنفاني في )  .7

عربية، ، قسم اللغة الم 2019، عياص ركو الديو، إشراف أد. محمد ثنا  هللا الندو 

 الهند. –جامعة عليكرة اإلسالمية، عليكرة 

شيبا لطالبة: رسالة دكتوراة، مقدمة مو اصورة الريف في الرواية المصرية الحديثة/   .8

 -، في قسم اللغة العربية م.2019/2020، إشراف: أ.د محمد ثنا  هللا الندو  – راني

 .جامعة عليكرة/الهند

ة راة مقدملة دكتو، رسادراسة تحليلية مقارنة –السيرة النبوية باللغة العربية واالنكليزية   .9

 ،عربيةقسم اللغة ال، إشراف: أ.د محمد ثنا  هللا الندو  – سميه خانملطالبة: مو ا

  .جامعة عليكرة/الهند، م2019/2020

ر في للنش محكم للعديد مو األبحاث العلمية المتخصصة في مجال اللغة العربية المقدمة .10

   المجالت العلمية المتخصصة المحكمة.

ة، ردنيعضو لجنة تحكيم اختيار شاعر كلية الصيدلة بجامعة العلوم والتكنولوجيا األ .11

 .6/5/2013االثنيو 

لعلوم دبي واأبحاث المتقدميو للمشاركة في المؤتمر الدولي: )النقد األعضو لجنة تحكيم  .12

-18اإلنسانية( الذ  انعقد في جامعة سيد  محمد بو عبدهللا، فاس المغرب، 

 م.2017ابري //19

ر لدكتواتحكيم شرح ديوان المتنبي ألبي العال  المعر  )الالمع العزيز (، لألستاذ  .13

 م.15/4/2019لتكنولوجيا األردنية، عدنان عبيدات، جامعة العلوم وا

 

 :المجالس واللجان العلمية واألكاديمية

 

ي دراسعضو مجلس كلية العلوم واآلداب بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية للعام ال -

2021/2022. 

ا نولوجيبجامعة العلوم والتكعضو لجنة التعييو والترقية في مجلس كلية العلوم واآلداب  -

 .2021/2022للعام الدراسي األردنية 

علوم بجامعة ال في مجلس كلية العلوم واآلدابالمؤتمرات والنشاطات العلمية عضو لجنة  -

 .2021/2022للعام الدراسي  والتكنولوجيا األردنية

لوجيا بجامعة العلوم والتكنو في مجلس كلية العلوم واآلداب الخطة الدراسيةعضو لجنة  -

 .2021/2022 للعام الدراسي األردنية

وجب م. بم2013/2014عضو مجلس الجامعة )عو كلية العلوم واآلداب(، للعام الدراسي  - -

 م.2013أيلول//15، تاريخ 20/1/45/1290كتاب رئيس الجامعة رقم )ع ل/

 .2021/2022في مجلس كلية العلوم واآلداب للعام الدراسي  اإلعالميةلجنة العضو  -

يا نولوجراف على انتخابات اتحاد الطلبة بجامعة العلوم والتكعضو )اللجنة العليا( لإلش -

 م.16/1/2018، تاريخ: 16/4/11/263األردنية، بموجب كتاب رئيس الجامعة رقم: 

عة ي جامفكتاب عميد شؤون الطلبة  بمقرر لجنة قضايا الطلبة في عمادة شؤون الطلبة، بموج -

 م.6/3/2018، تاريخ: 2/7/421العلوم والتكنولوجيا األردنية، رقم: ش ط 

ب موجب كتابدنية، قسم العلوم اإلنسانية / جامعة العلوم والتكنولوجيا األر -مقرر لجنة الترقية  -

 م.18/4/2018، تاريخ 7/106رقم ع أ/

يا لتكنولوجتذوق النص األدبي في قسم العلوم اإلنسانية بجامعة العلوم وا 200منسق لمساق ع -

 .2019/2020، 2018/2019سييو األردنية، للعاميو الدرا

معة ة بجامقرر لجنة استحداث برنامج ماجستير في التحرير اللغو  في قسم العلوم اإلنساني -

 م.24/3/2019، تاريخ: 7/73العلوم والتكنولوجيا األردنية، بتاريخ، بموجب كتاب رقم ع أ/
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وم ي جامعة العلمقرر لجنة استحداث كرسي الملك المؤسس عبدهللا األول بو الحسيو ف -

 م.3/4/2019، تاريخ: 7/82والتكنولوجيا األردنية، بموجب كتاب رقم: ع أ/

نتيو ية، للسجامعة العلوم والتكنولوجيا األردن –عضو لجنة الخطة في قسم العلوم اإلنسانية  -

 .2020/2021،    2020/ 2019الدراسيتيو:

وجيا التكنولجامعة العلوم و –نسانية( عضو مجلس كلية العلوم واآلداب )ممث  قسم العلوم اإل -

 .2020/2021األردنية للعام الدراسي 

 إعداد خطة مساق تذوق النص األدبي لطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية. -

 المشاركة في إعداد كتاب في األدب واللغة لطلبة كليات المجتمع في األردن. -

 مجامعة العلو اللغة العربية في قسم العلوم اإلنسانية/إعداد برنامج الدبلوم للناطقيو بغير  -

 والتكنولوجيا األردنية.

معة إعداد خطة مساق المسؤولية المجتمعية الذ  تم طرحه كمتطلب إجبار  على طلبة جا -

 م.2016/2017العلوم والتكنولوجيا األردنية اعباراً مو السنة الدراسية 

لعلوم اذ  تم طرحه كمتطلب إجبار  على طلبة جامعة ال المهارات العامةإعداد خطة مساق  -

 م.2016/23017والتكنولوجيا األردنية اعباراً مو السنة الدراسية 

م العلو الذ  تم طرحه كمتطلب إجبار  على طلبة جامعة الريادة واإلبداعإعداد خطة مساق  -

 م.2016/23017والتكنولوجيا األردنية اعباراً مو السنة الدراسية 

 م.2007/2008و اللجنة االجتماعية في قسم العلوم اإلنسانية للعام الدراسي عض -

م 2008/2009ي منسق اللغة العربية وتذوق النص األدبي في قسم العلوم اإلنسانية للعام الدراس -

 .2018/2019و 

 لعلومعضو لجنة تأليف وإعادة تقييم مساق اللغة العربية للناطقيو بغيرها في جامعة ا -

 .2009/2010  -كنولوجيا األردنية والت

داب واآل عضو في لجنة استحداث مساق في اللغة الفرنسية )المستوى األول( في كلية العلوم -

 م. 2010أيار//5

ة لملكيالمشاركة في ورشة عم  للتوعية النفسية واالجتماعية للمتضرريو ضمو المبادرة ا -

بنى مفي  حوادث والكوارث الطبيعية المنعقدةالسامية بتقديم الدعم النفسي للمتضرريو مو ال

 م.6/6/2010محافظة اربد بتاريخ 

لوم عضو لجنة )النشاطات العلمية واالجتماعية( لكلية العلوم واآلداب في جامعة الع -

 م.2010/2011والتكنولوجيا األردنية للعام الدراسي 

ا ولوجيمعة العلوم والتكنعضو "لجنة المحاضرات والندوات في كلية العلوم واآلداب"/ جا -

 م.2010/2011األردنية، للعام الدراسي 

 ألردنية،اوجيا عضو لجنة )الخطة االستراتيجية( لكلية العلوم واآلداب/ جامعة العلوم والتكنول -

 .22/12/2010اعتباراً مو تاريخ 

علوم سم القعضو مجلس كلية العلوم واآلداب في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية )ممث   -

لى م إ11/9/2011وذلك بتاريخ  2011/2012اإلنسانية( اعتباراً مو بد  العام الدراسي 

 م.11/9/2012

مو  عضو جمعية أعضا  هيئة التدريس بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية اعتباراً  -

 م ولغاية اآلن.1/8/2011

وم م واآلداب بجامعة العلعضو في اللجنة العلمية واالجتماعية في مجلس كلية العلو -

 م.2011/2012والتكنولوجيا األردنية للعام الدراسي 

ألردنية جيا اعضو لجنة قضايا الطلبة في مجلس كلية العلوم واآلداب بجامعة العلوم والتكنولو -

 م.2011/2012للعام الدراسي 

ا ولوجيوالتكنعضو لجنة تحديث الموقع االلكتروني لكلية العلوم واآلداب بجامعة العلوم  -

 م.2011/2012األردنية للعام الدراسي 
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يا نولوجعضو لجنة الخطة الدراسية في مجلس كلية العلوم واآلداب بجامعة العلوم والتك -

 .2017/2018م ولغاية 2013/2014األردنية اعتباراً مو بداية السنة الدراسية 

جيا كنولوة العلوم والتعضو لجنة الدراسات العليا في مجلس كلية العلوم واآلداب بجامع -

 .2017/2018م ولغاية 2013/2014األردنية اعتباراً مو بداية السنة الدراسية 

 لوجياعضو لجنة البحث العلمي في مجلس كلية العلوم واآلداب بجامعة العلوم والتكنو -

 .2017/2018م ولغاية 2013/2014األردنية اعتباراً مو بداية السنة الدراسية 

 في الدراسات األدبية والنقدية.اهتمامات بحثية  -

 والنقاد دبا جهود األ)رئيس اللجنة العلمية وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي األول:  -

 دنية فياألر العرب: بيو التقليد والتجديد(، المنعقد في رحاب جامعة العلوم والتكنولوجيا

 .م2014/)نيسان( /23 -21

ني في إلنسااالفكر )لتحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني: رئيس اللجنة العلمية وعضو اللجنة ا -

 ة فياألردني لوجيااللغة واألدب بيو التأثير والتأثر(، المنعقد في رحاب جامعة العلوم والتكنو

 .م2016/)أيار( /12 -10

لعلوم لية اك –عضو لجنة استحداث متطلبات الجامعة/ بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية  -

 م.13/12/2016، تاريخ: 16/4/12/1300موجب كتاب رقم ع ل /واآلداب، ب

م مو قب  21/12/2016المشاركة في ورشة العم  المنعقدة في عمان يوم األربعا  الموافق  -

 جيو مونيت.  /Erasmus+ programبرنامج الدعم األوروبي 

عقد في   سينعضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي لجامعة سيد  محمد بو عبدهللا / فاس الذ -

 م.19/4/2017-18الفترة 

ية ألردنامقرر لجنة قضايا الطلبة في عمادة شؤون الطلبة بجامعة العلوم والتكنولوجيا  -

 م.1/9/2018م ولغاية 5/9/2017اعتبارا مو 

 – 31/12/2017عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي األول للعلوم االجتماعية واإلنسانية ) -

 تركيا(. –يس، مدينة )قيصر  (، جامعة أرج2/1/2108

ق ي فندفالمشاركة في الملتقى األول للطلبة العرب في الجامعات األردنية الذ  انعقد  -

 م.21/4/2018 – 19عمان في الفترة  –الهوليد  إن 

عة ي جامفعضو لجنة وضع خطة أكاديمية الستحداث "قسم اللغة العربية للناطقيو بغيرها"  -

 م. 24/2/2018، تاريخ: 7/85دنية، بموجب كتاب رقم: ع أ/العلوم والتكنولوجيا األر

 اللغة مبادئ –عضو لجنة إعداد منهاج "نصوص ومهارات اتصال أساسية في اللغة العربية  -

 م.2012العربية لألجانب"/ 

 

 

 :الخبرات العملية )األكاديمية واإلدارية(

 

 

 : الخبرات األكاديمية

 

ألردنية اوجيا لعلوم اإلنسانية جامعة العلوم والتكنولمدرس مساق )تذوق النص األدبي( قسم ا -

 ولغاية اآلن. 2011منذ عام 

 ردنية. ا األمدرس مساقات اللغة العربية قسم العلوم اإلنسانية جامعة العلوم والتكنولوجي -

ا مينسوتو)الناطقيو بغير العربية( / )جامعتي ريتشموند  -مدرس برامج الطلبة األجانب  -

 لمحادثة.ابة، االمستويات: األول والثاني والثالث، مهارات: االستماع، الكتاألمريكيتيو( / 

 م.5/7/2012 –م 14/5/2012مو الفترة 
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ة م ولغاي24/9/2000في كلية نسيبة المازنية، مو  –مدرس مساقات اللغة العربية  -

 م.18/1/2001

م ولغاية 4/11/1998مدرس مساقات اللغة العربية/ معهد المهو الطبية المساعدة/اربد، مو  -

 م.1/10/2002

 

 :الخبرات اإلدارية

 – 5/9/2017نائب عميد شؤون الطلبة بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية مو  -

5/9/2018. 

م. 1/9/2013و مرئيس قسم العلوم اإلنسانية بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية اعتباراً  -

ولغاية  م2/9/2013، تاريخ: 20/1/19/4102بموجب كتاب قرار رئيس الجامعة رقم 

4/9/2017. 

 

 

 :في المجالت العلمية المحكمة المتخصصة الدولية عضو في الهيئات االستشارية

مية وية علمجلة سن –عضو الهيئة االستشارية الدولية لمجلة الدراسات العربية والفارسية  -

 باراً مواعت –ا، الهند محكمة متخصصة/ قسم اللغة العربية والفارسية بجبامعة كلكتة، كولكات

 م. 29-10-2011

ليكرة عجامعة  –عضو الهيئة االستشارية الدولية لمجلة المجمع العلمي العربي الهند   -

 م.2017/2018م ولغاية 2015/2016االسالمية/الهند، اعتباراً مو العام 

ة سالميإلاجامعة ال –الدراسات اللغوية واآلدبية عضو الهيئة االستشارية الدولية لمجلة  -

  م.31/12/2018 – 1/1/2018، اعتباراً مو العالمية ماليزيا

 

 

 

 


