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 ملخص السيرة الذاتي ة
 يوسف مسلم عبد القادر أبو العدوس

 المناصب اإلدارية:

 اآلن. – 1/2/2019رئيس جامعة جرش،  -1

        .15/08/2013-15/08/2010رئيس جامعة الزرقاء،  -2

 .19/8/2018 -22/8/2016 ،نائب رئيس جامعة اليرموك -3

 .15/09/2011 – 15/08/2010عميد البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة الزرقاء،  -4

 .21/8/2016-14/9/2015عميد كلية اآلداب، جامعة اليرموك،   -5

-14/9/2015 األمين العام لجمعية كليات اآلداب في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية، -6

21/8/2016. 

 م.30/8/1997-9/9/1995رئيس قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة اليرموك،  -7

****** 

 م.1984حصل على درجة الدكتوراة من بريطانيا سنة .1

  .1984أستاذ بقسم اللغة العربية بجامعة اليرموك منذ.2

 )فترة إجازة من جامعة اليرموك(. 2009-2007 ،أستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة قطر.3

 .1980الجامعة األردنية،، حصل على المرتبة األولى في شهادة الماجستير.4

 .1977الجامعة األردنية، حصل على المرتبة األولى في شهادة البكالوريوس،.5

 90.6لمعدد المملكة األردنية الهاشمية، طالبامتحان التوجيهي على مستوى حصل على المرتبة الخامسة في .6
 .م1974، %

 : حصل على عدد من الجوائز، منها.7

  .م2014 ،(/ اإلبداع في نقد الشعر )في مجال النقد األدبيئزة عبد العزيز سعود البابطين جا .أ 

 . 1990، الحميد شومان للعلماء العرب الشبان على مستوى الوطن العربي عبدجائزة . ب

 ادة علمية محكمة.( كتاباً وبحثاً وم55) ألف أكثر من.8

وحكدم  ( رسدالة.120) ( رسدالة دكتدوراة وماجسدتير، وشدارك فدي مناقشدة أكثدر مدن50) أشرف على أكثر مدن.9
 ...  وبحثًا وجائزة علمية خمسين ترقيةو مائةنيف و أكثر من

 .محليًا، وإقليميًا، ودوليًا( مؤتمراً علمياً 80) شارك في أكثر من.10

 س في عدد من الجامعات.هناك مجموعة من كتبه تدرّ .11

 : A.B.Iتم اختياره ليكون ضمن .12

Great Minds of the 21st Century…. Publication,  2009, USA. 

-1/9/2010رئدددديس تحريددددر مجلّددددة الزرقدددداء للبحددددو  والدراسددددات اإلنسددددانية )مجلّددددة علميّددددة محكمددددة(، .13
 م.15/8/2013

 .2015/2016داب، رئيس تحرير مجلة اتحاد الجامعات العربية لآل.14

 م.10/12/1996 :* تاريخ الحصول على رتبة أستاذ

 م01/09/1989* تاريخ الحصول على رتبة أستاذ مشارك: 
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 المؤهالت العلمية
 

 .النقد األدبيالبالغة وم(، تخصص 1984بريطانيا ) -من جامعة مانشستر دكتوراه -

 .م(1980المرتبة األولى ) -ماجستير من الجامعة األردنية -

 لغة عربية. م(،1977لمرتبة األولى )ا –بكالوريوس من الجامعة األردنية  -

 ،م1974المملكددة األردنيددة الهاشددمية عددام  طددالبالمرتبددة الخامسددة علددى مسددتوى  :تددوجيهي -
 (.90.6) بمعدل

 االهتمامات البحثية
 

 النقد األدبي. -

 األسلوبية. -

 البالغة. -

 .األدب المقارن-

 التدرج الوظيفيو اإلداريةالمناصب 

 المناصب اإلدارية:

 اآلن. – 1/2/2019 رئيس جامعة جرش،.1

        .15/08/2013-15/08/2010، رئيس جامعة الزرقاء.2

 .19/8/2018 -22/8/2016، نائب رئيس جامعة اليرموك.3

 – 15/08/2010عميدددددد البحدددددث العلمدددددي والدراسدددددات العليدددددا، جامعدددددة الزرقددددداء، .4

15/09/2011. 

 .21/8/2016-14/9/2015، عميد كلية اآلداب، جامعة اليرموك .5

 ،بيددةالعدام لجمعيددة كليدات اآلداب فددي الجامعدات أعضداء اتحدداد الجامعدات العراألمدين .6

14/9/2015-21/8/2016. 

 .30/8/1997-9/9/1995، رئيس قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة اليرموك.7

 التدرج الوظيفي:

 ألردن.ا –وزارة التربية والتعليم : 1979 – 1978 .1

 األردن. –لزرقاء ا –كلية المعلمين  التدريس في: 1980 – 1979 .2

 امعة اليرموك.ج –مدرس في قسم اللغة العربية وآدابها : 1981 –1980 .3

 في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة اليرموك. مشارك /أستاذ مساعد: 1990–1984 .4

 لطنة ُعمان.س –في كلية المعلمين بنزوى  أستاذ مشارك: 1994–1991 .5

 : رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة اليرموك.9/9/1995-30/8/1997 .6
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لقسددم  عنددما كندت رئيسداً  اهقمدت بتسسديس برندامل اللغويدات التطبيقيدة لمسددتوى الددكتور :1997 .7

رفت ، وقدد أشداللغة العربية وآدابها. علماً بسنني قمت بتدريس عدد مدن المدواد فدي هدذا البرندامل

 على معظم طلبته.

 : أستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة اليرموك.1998/1999 .8

 مي(.)إجازة تفرغ عل بجامعة الملك فيصل/المملكة العربية السعودية. أستاذ: 1999/2000 .9

 : أستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة اليرموك.2000-2007 .10

 : أستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة قطر.2010 -2007 .11

 رئيس جامعة الزرقاء.: 15/8/2010-15/8/2013 .12

 امعة اليرموك.: أستاذ في قسم اللغة العربية بج12/9/2015 -16/8/2013 .13

 ك.: عميد كلية اآلداب، جامعة اليرمو21/8/2016 – 14/9/2015 .14

ي الجامعددات أعضددداء فدددالعددام لجمعيدددة كليددات اآلداب : األمددين 21/8/2016 – 14/9/2015 .15

 .العربية اتحاد الجامعات

 ز.: نائب رئيس جامعة اليرموك لشؤون الجودة والمراك19/8/2018 -22/8/2016 .16

 ة اليرموك.: أستاذ في قسم اللغة العربية بجامع31/1/2019 -20/8/2018 .17

 معة جرش.اآلن: رئيس جا -1/2/2019 .18

 تاريخ الحصول على رتبة أستاذ. :10/12/1996&   

 على رتبة أستاذ مشارك. تاريخ الحصول :1/9/1989&

 التدريس الجامعي/المقررات التي قمت بتدريسها أي المستوى الجامعي
  :مستوى البكالوريوس

 .النقد األدبي الحديث -

 .النقد القديم -

 .قضايا النقد القديم -

 البالغة العربية. -

 األدب المقارن. -

 .تذوق النص األدبي -

 .فن الكتابة والتعبير -

 .الصرف -

 .العروض واإليقاع الشعري -

 .المهارات اللغوية واإللقاء )لطلبة الصحافة واإلعالم( -

 .يوماإلسالمي واأل عرلشا -

 .(1) العبّاسي عرلشا -

 .(2العبّاسي ) عرلشا -

 مستوى الماجستير:

 .البالغة في ضوء النقد الحديث -

 مناهل البحث في اللغة واألدب. -

 د الحديث.قلقديم في ضوء مناهل النالشعري ا ندوة في دراسة النص -
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 ندوة في اتجاهات النقد القديم. -

 .أمهات المصادر -

 نصوص أدبية بلغة أجنبية. -

  :مستوى الدكتوراه

 الحديث. العربي اتجاهات النقد -

 البالغة واألسلوبية. -

 وحديثًا. اقديمً  المصطلح األدبي والنقدي -

 (.ده باللغة اإلنجليزية )لطلبة األدب والنقدنصوص استشراقية في األدب العربي ونق -

 دراسات في األدب األندلسي والمغربي. -

 . )لطلبة اللغويات والنحو( نصوص لغوية متقدمة باللغة اإلنجليزية -

 التحليل اللغوي للنص. -

 الدورات التدريبي ة وورش العمل

جامعددة اليرمددوك  دورة فددي اسددتخدام الحاسددوب، مركددز االستشددارات وخدمددة المجتمددع فددي -

 .م2000( ساعة، 50بالتعاون مع مركز الحاسب اإللكتروني في الجامعة، مدتها )

 م، جامعة قطر.2008التعلم القائم على المشكالت، ربيع  -

 م، جامعة قطر.2008تقييم مخرجات التعلم على مستوى البرنامل، ربيع  -

 م، جامعة قطر.2007إعداد ملف المقّرر الجامعّي، خريف  -

 م، جامعة قطر.2007نظام بانر، خريف  -

 ، جامعة قطر.29/1/2008-27(، 1) البالك بورد -

 جامعة قطر. ،29/1/2008-27تطوير مخرجات التعلم على مستوى البرنامل، -

 جامعة قطر. ،22/8/2008بدء اختبارات القبول وفق المعايير التربوية، -

 جامعة قطر. ،26/6/2008التعليم التعاوني، -

 جامعة قطر. ،12/11/2008(،2) البالك بورد -

 جامعة قطر. ،24/11/2008(،2) البالك بورد -

 جامعة قطر.15/1/2009مدخل لتنظيم محتوى المقررات، إعداد الوحدات المتكاملة: -

- A training course in Testing and Assessment, 7-11Sep2008, Q.U. 

مدل عة والعلدوم اإلنسدانية فدي جامعدة قطدر، ورشدة أولويات البحث العلمي لدآلداب والشدريع -

 .28/4/2010برئاسة الدكتور نائب رئيس جامعة قطر، 

الحلددددول السددددحابية للمكتبددددات العربيددددة، مكتبددددة الملددددك عبددددد العزيددددز العامددددة، الريدددداض،  -

7/12/2016. 

ض، الريداالتطلعات والمتطلبات، مكتبة الملك عبد العزيز العامة،  –المكتبة الرقمية العربية  -

8/12/2016. 

 .6/11/2016التقييم الذاتي لبرامل الكليات، جامعة اليرموك،إقامة ورشة عمل بعنوان:  -
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 اللغات ودرجة إجادتها
 

 اللغة العربية: )ممتاز( قراءة، وكتابة، ومحادثة. -

 ومحادثة. وكتابة، اللغة اإلنجليزية:)ممتاز( قراءة، -

 
 

 التكريمات والجوائز
 ع أيي نقيداإلبيدا /العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري )أي مجال النقد األدبي جائزة عبد -

ار األسددلوبية ونقددد الشددعر، رريددة نظريددة وآفدداق تطبيقيددة، دي، عيين كتيياب: )2014( الشييعر(
 صفحة(. 816) .م2013األردن،  ،جرير للنشر والتوزيع/ عّمان

نية ، أيي حقيل العليوي اإلنسيا1990ي الحمييد ويومان للعلمياء العيرب الشيبان لعيا جائزة عبد -
 التي تجري على مستوى الوطن العربي.

ألولدى ابمناسبة حصولي على المرتبدة  ابن طالل جائزة من المغفور له جاللة الملك الحسين -
 في مرحلة الماجستير.

ألولدى ابمناسبة حصولي على المرتبدة  ابن طالل جائزة من المغفور له جاللة الملك الحسين -
 رحلة البكالوريوس.في م

بدين  بمناسبة حصولي على المرتبة الخامسدة مدن ة عالية بنت الحسيناألميرجائزة من سمو  -
 المملكة في امتحان التوجيهي.طالب 

التدي  األنددلس شهادة تقديرية من وزيرة الثقافة السورية بمناسبة الندوة الدولية من الشام إلدى -
 م.1986نيسان//28عقدت في دمشق في 

 م.1992( شهادة تقدير وجائزة من الهيئة العامة للرياضة واألنشطة الشبابية )سلطنة ُعمان -

 م.19/5/2001جائزة من مركز أطلس العالمي للدراسات واألبحا  )في مجال الترجمة(،  -

نددوة  شهادة شكر وتقدير من اللجنة المنظمة الحتفداالت اليدوم الدوطني للمشداركة ببحدث فدي -
 .16/12/2009الدوحة،  ديث والمحافظة على التقاليد،المجتمع: التح

 

 المنح والعقود
 

 منحة من وزارة التربية والتعليم لدراسة البكالوريوس في الجامعة األردنية. -

 منحة من الجامعة األردنية لدراسة الماجستير في الجامعة نفسها. -

 في بريطانيا. ن جامعة اليرموك لدراسة الدكتوراهمنحة م -

(، للقيدام بدبعا البحدو  فدي 1/9/1995-1/6لمدة ثالثة أشدهر ) (DAAD)نحة من مؤسسة م -
 بعا الجامعات األلمانية.

لمشدددروع وحقدددوق الملكيدددة  الحصدددول علدددى منحدددة االتحددداد األوروبدددي )مؤسسدددة تمبدددوس( -
  .الفكريةو

 

 ع وية لجان جامعية
 اليرموكلجان جامعــــــــة 

 

 لجان على مستوى الجامعة:* 

 .1985/1986نة الكتاب السنوي السابع،لج -

 .1987/1988لجنة تحديث دليل الهاتف المعتمد لدى جامعة اليرموك،  -
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 م.1997م، 1996م، 1988لجنة تحكيم مسابقة الشعر والقصة القصيرة بجامعة اليرموك، -

 م.24/9/1998 –م 24/9/1996لجنة صندوق االدخار، -

 .1996/1997التدريسية، اللجنة االستئنافية لقضايا الهيئة  -

 .19/8/2018 -14/9/2015لجنة التعيين والترقية،  -

 .1/9/2016 – 14/9/2015لجنة المبعوثين،  -

 .2017 -22/10/2015لجنة اعتماد المجالت العلمية،  -

 .1/10/2016 -1/10/2015لجنة المجلس التسديبي االستئنافي ألعضاء الهيئة التدريسية، -

 .1/10/2016 -18/10/2015، مجلس مركز اللغات -

 .3/2/2016لجنة إنشاء قسم المتطلبات الخدمية،  -

 .19/8/2018 -22/11/2016رئيس اللجنة القانونية،   -

 .2018 /19/8-22/11/2016رئيس لجنة الجامعة والمجتمع المحلي،   -

 .2015/2016عضو في مجلس كرسي سمير شما،  -

 .2018 -2016،النازحين والهجرة القسريةرئيس مجلس إدارة دراسات الالجئين و -

 -2016رئيس مجلس إدارة مركز التميز في الخدمات المكتبية للجامعات األردنية الرسمية،  -
2018. 

 .2018 -2016رئيس مجلس إدارة مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع،  -

 .19/8/2018 -1/1/2018رئيس لجنة البعثات،  -

 .19/8/2018 -3/2018/ 15مجلس إدارة مركز اللغات، رئيس  -

 .19/8/2018 -1/3/2017رئيس مجلس إدارة كرسي عرار، -

 

 :* لجان على مستوى الكليـة

 .1996/1997، 1995/1996اللجنة الثقافية، -

 .1996/1997، 1995/1996لجنة الدراسات العليا، -

 .1996/1997، 1995/1996لجنة الميزانية، -

 .1996/1997، 1995/1996خطة الدراسية،لجنة ال -

 .1997/ 1996رئيس لجنة اإلرشاد والتوجيه، -

 م.2/1996/ 28لجنة البحث في سبل تطوير الجهاز اإلداري والفني في الكلية، -

ً –لجنة الدراسات العليا  -  .1996/1997 -رئيسا

 م.2005/2006لجنة قضايا الطلبة، -

 م.2005/2006،رئيس لجنة تطوير صحافة اليرموك -

 م.2006/2007،لجنة قضايا الطلبة -

 :2015/2016 رئيس اللجان اآلتية، -

 لجنة الموازنة. -

 لجنة الجدول الدراسي. -

 اللجنة الثقافية. -

 لجنة المكتبة. -

 لجنة الدراسات العليا. -
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 لجنة البحث العلمي. -

 لجنة الخطة الدراسية. -

 لجنة االتّفاقيات العلمية. -

 يا الطلبة.لجنة قضا -

 لجنة المجالت العلمية. -

 اللجنة االجتماعية. -

 لجنة التعيينات وشؤون المبعوثين. -

 لجنة الجودة والتطوير. -

 * لجان على مستوى قسم اللغة العربية وآدابها:

 م.1994/1995، 1986، 1984/1985اللجنة الثقافية، -

 م.1986/1987، 102وعربي  101لجنة تسليف كتابي عربي  -

 .1986لجنة طلبات التحويل لقسم اللغة العربية، -

 .1987/2001/2006،األولاللجنة التحضيرية لمؤتمر النقد األدبي  -

 م.1990لجنة معادلة المساقات، -

 .1997/1998لجنة الدراسات العليا، -

 .97/98اللجنة التحضيرية لمؤتمر النقد األدبي السابع، -

 ي:1996/1997-ي1995/1996ة العربية وآدابها،رئيس اللجان اآلتية أي قسم اللغ -

 * لجنة الدراسات العليا.

 * اللجنة االجتماعية.

 *لجنة المكتبة.

 *لجنة معادلة المساقات.

 *اللجنة التحضيرية لمؤتمر النقد األدبي.

 م.2001، 102لجنة تسليف كتاب لغة عربية  -

 م.2005/2006لجنة الخطة الدراسية، -

 م.2006م / 2005م / 2004، 102ساق ع رئيس لجنة تنسيق م -

 م.2018/2019لجنة الدراسات العليا،  -
 

 لجان أكاديمية أي جامعة قطر
 

 م.17/1/2008لجنة مؤتمر البحث العلمي األول، عمادة البحث العلمي، -

 .2009م/2008رئيس لجنة البحث العلمي في كلية اآلداب والعلوم،  -

 .2009/2010اآلداب والعلوم، رئيس لجنة البحث العلمي في كلية -

 .2009م/2008لجنة ررساء لجان البحث العلمي بجامعة قطر، -

 2009/2010لجنة ررساء لجان البحث العلمي بجامعة قطر، -

 .29/4/2010لجنة تحكيم جائزة البحث العلمي في جامعة قطر،  -

 .28/4/2010لجنة ميزانية البحث العلمي في الجامعة،  -

 م.2008نامل الترجمة، كلية اآلداب والعلوم، ربيع لجنة إعداد بر -
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 .2008م/2007لجنة جودة التدريس، قسم اللغة العربية، خريف  -

 م.2008/2007لجنة الكتب، قسم اللغة العربية، خريف/ -

 م.2007لجنة إعداد امتحان القبول لقسم اللغة العربية، قسم اللغة العربية، خريف  -

 .2008/2009اللغة العربية، قسم مقررا، لجنة الكتب، -

 .2009م/2008قسم اللغة العربية، لجنة الجدول الدراسي، -

لجندة تحكديم جددائزة القصدة القصديرة لددذوي االحتياجدات الخاصدة علددى مسدتوى دولدة قطددر،  -

2009. 

بيددة لجنددة تحكدديم جددائزة اإلبددداع فددي مجددال البحددث األدبددي للمدددارس الثانويددة، وزارة التر -

 .2007قطر، والتعليم،

 .2009ع قسم اللغة العربية، ربي اإلشراف على إعداد اختبار القبول لقسم اللغة العربية، -

 .2009/2010اللجنة الثقافية، قسم اللغة العربية، مقررا ، -

 .2009/2010قسم اللغة العربية، لجنة النصح واإلرشاد، -

 .2009/2010قسم اللغة العربية، لجنة جودة التدريس، -

 .2009/2010فيذ توصيات وفد الجامعة األمريكية،لجنة تن -

 .2009/2010، مقررا،102لجنة إعادة توصيف وتسليف مقرر لغة عربية  -

 .2009/2010قسم اللغة العربية مقررا، لجنة تخفيا العبء التدريسي، -

 .2009/2010لجنة الخطة الدراسية، )البكالوريوس(،  -

 .2010لجنة الدراسات العليا،  -

 امعة الزرقاءلجان ج
 

 . 2013-2010رئيس مجلس الجامعة،  -

 .2013-2010رئيس مجلس العمداء،  -

 .2013-2010رئيس لجنة التعيين والترقية،  -

 .2013-2010رئيس لجنة االبتعا ،  -

 .2013-2010رئيس لجنة اإلعداد لفتح قناة فضائية للجامعة،  -

 .2013-2010رئيس لجنة صندوق منح الطلبة،  -

 جمعيات ومجالت علمي ة محك مة ع وية
 

األمدددين العدددام لجمعيدددة كليدددات اآلداب فدددي الجامعدددات أعضددداء اتحددداد الجامعدددات العربيدددة،  -
13/9/2015- 21/8/2016. 

 .21/8/2016– 13/9/2015رئيس تحرير مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب،  -

لدددة علميدددة محّكمدددة(، رئددديس تحريدددر مجلدددة الزرقددداء للبحدددو  والدراسدددات االنسدددانية )مج -
1/9/2010-15/8/2013. 

 ألردن.ا-عضو في جمعية المترجمين األردنيين، عمان -

 الواليات المتحدة األمريكية. –M L Aعضو في جمعية  -

 .2014-2010عضو في اللجنة العليا لمجلة الزرقاء،  -
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 . IACQA ،5/9/2011- 2014عضو في اللجنة المنظمة الدائمة لمؤتمر  -

 .IACQA  ،5/9/2011- 2014ي اللجنة العلمية المحكمة لمؤتمرعضو ف -

 آلن.ا – 1/8/2016عضو مجلس اإلدارة في المجلس الدولي للغة العربية، بيروت،  -

  اآلن. -1/8/2016عضو في الجمعية العمومية في المجلس الدولي للغة العربية، بيروت،    -

 آلن.ا -2017الرياض، عضو في مجلس إدارة الفهرس العربي الموحد،    -

عضدددو فدددي هيئدددة تحريدددر مجلدددة دراسدددات فدددي اللغدددة العربيدددة، جامعدددة جدددرش، األردن،    -
 حتى اآلن. 20/11/2017

بندت عبدد  و في هيئة تحرير مجلة العلوم الشدرعية واللغدة العربيدة، جامعدة األميدرة ندورةعض -
 آلن.ا – 1/1/2018، الرياض، المملكة العربية السعودية، الرحمن

 مؤتمرات واللقاءات العلميةال
 : شاركت في المؤتمرات والندوات اآلتية

 م.1986مائوية أحمد فارس الشدياق وبطرس البستاني ورينهارتدوزي، تونس، نيسان،  .1

 عبددد الندددوة الدوليددة مددن الشددام إلددى األندددلس بمناسددبة مددرور اثنددي عشددر قرندداً علددى انتقددال .2

 م.1986يار، الرحمن الداخل إلى األندلس، دمشق، أ

 م.1986المؤتمر الثاني لألدب العربي المقارن، دمشق، تموز،  .3

 م.1987المؤتمر الثاني حول تاريخ النحو العربي، هولندا، نيسان/أيار،  .4

 م.1987مؤتمر النقد األدبي األول/جامعة اليرموك، األردن، تموز،  .5

آلداب، اات واآلفداق الجديددة، كليدة اإلنجداز: ندوة حول طه حسدين ومسدتقبل الثقافدة العربيدة .6

 م.14/11/1989- 11/11/1989جامعة القاهرة، 

دريدد، النصدف المسدتقبل، م -الحاضدر -الماضدي–مؤتمر آفاق العالقات العربيدة األوروبيدة  .7

 م.1990-األول من شهر آذار

 م.1995أكتوبر  12-9ندوة وأبو حيان التوحيديو، القاهرة،  .8

 م.9/12/1995-7لجرجانيو، صفاقس/تونس، ندوة وعبدالقاهر ا .9

 م.7/4/1996-4ندوة واإلبداع والعالميةو، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، القيروان، تونس،  .10

وقيددع المشدداركة فددي رحلددة ماليزيددا مددع األسددتاذ نائددب رئدديس الجامعددة للشددؤون األكاديميددة لت .11

 إلقداء محاضدرة هنداك عدن ومسدتقبلم، و9/9/1996-29/8اتفاقية مع معهدد سدلنجور بتداريخ 

 اللغة العربيةو.

-13زيدددارة فرنسدددا ضدددمن االتفاقيدددة بدددين جامعدددة ليدددون والسدددوربون فدددي الفتدددرة مدددا بدددين  .12

 م، وإلقاء محاضرة هناك.20/3/1997

تدرة ق فدي الفالمشاركة في األسبوع الثقافي الثاني الذي أقامه قسم اللغة العربية بجامعة دمشد .13

 م.30/4/1997-26ما بين 

س، مؤتمر النقد األدبي فدي منعطدف القدرن العشدرين، قسدم اللغدة العربيدة بجامعدة عدين شدم .14

 م.24/10/1997-20القاهرة، 

الشدتراك شكالً ومضموناًو، جمعية المترجمين األردنيين با :ندوة والمعجم العربي المعاصر .15

 م.2001/أيار/19-18مع مركز أطلس العالمي للدراسات واألبحا ، عمان، 
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معهدد وجهدة نظدر فلسدفيةو، تحدت رعايدة ال :ندوة حدول والبالغدة الغربيدة والبالغدة العربيدة .16

 م )باللغة اإلنجليزية(.2006/ 7/  7 -1الفرنسي في الشرق األوسط، بيروت، 

، 1988المشاركة في عدد من المؤتمرات والندوات التي عقدت في الجامعدات األردنيدة مندذ  .17

 حتى اآلن.

الجامعدة  –ة ملتقى تطوير الكفاية الجامعية في اللغدة العربيدة وآدابهدا فدي الجامعدات األردنيّد .18

 م.14/5/2007-13األردنية 

اللغدات والمؤتمر الدولي حول األدب العربي الحديث في السودان، جامعدة اللغدة اإلنجليزيدة  .19

 م.14/11/2007-12،الهند –حيد أباد  –األجنبية 

20.  An Investigation of Western and Arab Works on the nature of Metaphor, 
Scientific Week, Murcia Univ. Spain, 2008. 

21. The death and revival myth in modern Arabic poetry, in Refashioning Myth 
"International Con." Univ. of Melbourne, Australia, Oct. 2008. 

22. International Conference on Philosophy of Language and Linguistics, Univ. 

of Lodz, Poland, May 14-16, 2009. 

ة القطريدة نددوة عقددتها وزارة الثقافد التحدديث والمحافظدة علدى التقاليدد، المشاركة في ندوة: .23

 فيدددة فدددي المجتمدددعالشدددعر والحيددداة الثقا وإلقددداء بحدددث بعندددوان: بمناسدددبة العيدددد الدددوطني،

 .15/12/2009القطري،

24. International Conf. for Academic Disciplines, Organized by: International 

Journal of Arts &Science, Toronto, Canada, 24-27/5/2010. 

 جلسة. رئيس م،3/11/2010-1لبيت،ا آل جامعة ،المؤتمر الدولي الثاني في اللغويات .25

 م.25/11/2010-24الزرقاء، جامعة ،مؤتمر الزرقاء الثاني الهندسي العلمي رئيس .26

 العدالم تجامعدا فدي واالعتمداد األكداديمي للجودة والعالمية اإلقليمية مؤشراتال تطبيق ندوة .27

-20السددعودية، األمنيددة، للعلددوم نددايف جامعددة الغايددة، وسدديلة نحددوالتميز اإلسددالمي .....

 جلسة. رئيس ،22/12/2011

م، 12/5/2011-10المدؤتمر العربددي الدددولي لضددمان جددودة التعلدديم العددالي، جامعددة الزرقدداء،  .28

 رئيس جلسة. 

29. Int'l Journal of Arts &Sciences (IJAS) Conference, Gottenheim, Germany, 

(April 10-15, 2011). "The Role of Comparative literature in the Universality of 

Arabic literature". 

ة فددي المدؤتمر العددام التحداد الجامعددات العربيدة: نحددو فضداء عربددي لضدمان جددودالمشداركة  .30

 . 16/3/2011-15التعليم العالي، الدورة الرابعة واألربعون، عمان،

 ةالمددؤتمر الدددولي الثالددث الددذي تنظمدده كليددة اآلداب، جامعددة مؤتددة بعنددوان واألدب منصدد .31

 ، رئيس جلسة. 2011تشرين أول / /18-17للتفاعل الحضاريو،

ان جدودة زيارة الجامعة الخليجية في البحرين لإلعداد للمدؤتمر العربدي الددولي الثداني لضدم .32

 م. 24/1/2011-21،البحرين التعليم العالي،

سدالمية، اإلالمشاركة في المؤتمر العربي األول واللغة العربية وتحديات العصرو، الجامعدة  .33

 م.11/4/2012-9المدينة المنورة، السعودية، 
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34. International Conf. of literature. (IJAS), Netherlands, 3-10/4/2012 

35. A visit to Prague Univ. and giving a presentation on 4/4/2012.  

36. A visit to Bratslavia Univ. and giving a presentation on 5/4/2012. 

37. A visit to Kursk Univ. / Russian f. and giving a presentations, 11-16/10/2012. 

38. International Conf. for Academic Disciplines, organized by International 
Journal of Arts & Science, Paris, 7-13/4/2013. 

لزيتوندة الث لضدمان جدودة التعلديم العدالي، جامعدة المشاركة في المؤتمر العربي الدولي الثا .39

 . 4/4/2013-2األردنية،

 عا بفي  والمشاركة، إلقاء الكلمة االفتتاحية التوجيهية في جميع المؤتمرات اآلتية
 (:53-40) جلساتها

ميدددة والمكتبدددات األردنيدددة فدددي البيئدددة الرق: المدددؤتمر التاسدددع للمكتبدددات األردنيدددة بعندددوان .40

 م. 21/10/2010-20و، جامعة الزرقاء، األردن،اإللكترونية

يات عربدي وتحددتربيدة الطفدل بالعدالم ال: المؤتمر العلمي الرابع لكلية العلوم التربوية بعنوان .41

 . م28/10/2010-27األردن، جامعة الزرقاء، فجر األلفية الثالثة،

والمسدتقبل  الماضدي المحمدود،: واللغدة العربيدة :المؤتمر العلمي السابع لكلية اآلداب بعنوان .42

  .2/12/2010-30/11األردن، المنشودو، جامعة الزرقاء،

 ردن،جامعدة الزرقدداء، األ ،مدؤتمر األعمدال اإللكترونيددة والتحدول فددي اقتصداديات األعمددال .43

 م.15-17/3/2011

معدددة المدددؤتمر التاسدددع للجمعيدددة العلميدددة لكليدددات اآلداب فدددي اتحددداد الجامعدددات العربيدددة، جا .44

 م.4/4/2011-3الزرقاء، األردن، 

 م.28/4/2011-27المؤتمر الثالث لعلوم الرياضيات، جامعة الزرقاء، األردن،  .45

 م.21/3/2012-20المؤتمر العلمي التاسع لكلية االقتصاد، جامعة الزرقاء، األردن،  .46

-28دن، آفدداق فددي البحددث العلمددي المعاصددر، جامعددة الزرقدداء، األر :مددؤتمر كليددة اآلداب .47

 م.29/3/2012

-25جامعدددددة الزرقددددداء، األردن،، (IACETالمدددددؤتمر الددددددولي لتكنولوجيدددددا المعلومدددددات ) .48

 م.27/4/2012

-7عدددة الزرقددداء، األردن، نددددوة الحدددوار الدددوطني حدددول التعلددديم العدددالي فدددي األردن، جام .49

 م9/5/2012

تددريب لأكاديميدة جلدوان مؤتمر دولي بعنوان: االتجاهات الحديثدة فدي المعلومدات الرقميدة،  .50

 م.11/10/2012-9الدراسات، عّمان، األردن، 

 م.11/12/2012-10(، جامعة الزرقاء، األردن، ACITمؤتمر جمعية كلية الحاسبات ) .51

-26االقصدداد بعنددوان: الوضددع االقصددادي العربددي، جامعددة الزرقدداء، األردن،  كليددةمددؤتمر  .52

 م.27/4/2012

 بددادل عدروض تددريب طدالب الجامعددات العربيدة، جامعدة الزرقدداء،الملتقدى التاسدع عشدر لت .53

 األردن،

 م.30/4-2/5/2013
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 التددي أقامتهددا مؤسسددة جددائزة عبددد العزيددز سددعود ،المشدداركة فددي دورة أبددي تمددام الطددائي .54

إلقدداء كلمددة إسددتالم الجددائزة وإ) 23/10/2014- 21البددابطين لإلبددداع الشددعري، مددراك ، 

 الفائزين بالجائزة(.

55. International Conf. for Academic Disciplines ,Organized by (IJAS),Vienna , 
20-24 April2014 

56. International Conf. for Academic Disciplines, Organized by (IJAS), Paris, 12-

16 April 2015 

التعدداون مددؤتمر روافددد التنميددة االجتماعيددة ومطالددب التحددول الصددناعي فددي دول مجلددس  .57

قدددراءة فدددي الواقدددع والمسدددتقبل(، مركدددز دراسدددات الخلددديل والجزيدددرة العربيدددة ) الخليجدددي

-16حدث، بجامعدة الكويدت، الكويدت، إلقداء  باالشتراك مع المجلة العربية للعلوم اإلنسانية،

18/11/2015. 

هرة، لقدامؤتمر محمد مندور بين الفكدر األدبدي والفكدر السياسدي، المجلدس األعلدى للثقافدة، ا .58

 .24/11/2015-23ورئاسة جلسة، والمشاركة في حوار المائدة المستديرة،  إلقاء بحث،

و،  المشدداركة فددي و االجتمدداع السددنوي الثدداني عشددر لمؤسسددات اتحدداد الجامعددات العربيددة .59

 .14/12/2015-13عّمان، األردن، 

نيدة، يلدة التق، جامعدة الطفاجتمداع اللجندة التنفيذي دة لعمدداء كليدات اآلداب بالجامعدات العربيدة .60

 تتاح، وتررس االجتماع(.)إلقاء كلمة االف ،4/2/2016-3األردن، 

 ة، جامعدةاالجتماع الرابع عشر للجمعية العمومية لعمداء كليات اآلداب بالجامعدات العربيد .61

وتددررس  )إلقدداء كلمددة االفتتدداح، .10/3/2016-8البحددر األحمددر، بورتسددودان، السددودان، 

 (.المائدة المستديرة حوارإدارة االجتماع، و

62. International Conf. for Academic Disciplines, Organized by (IJAS), Vienna, 
17-21 April 2016. 

، 8/5/2016-2المؤتمر الدولي الخامس للغة العربية، المجلس الدولي للغدة العربيدة، دبدي،  .63

 فددي الددوطن العربددي فددي خدمددة اللغددة )إلقدداء محاضددرة بعنددوان: دور جمعيددة كليددة اآلداب

 العربية(.

 .9/11/2016-7مؤتمر اتحاد المكتبات األمريكية، الشارقة،   .64

 )تررس جلسة(. .9/12/2016-7اللقاء السابع للفهرس العربي الموحد، الرياض،   .65
 

66. International Conf. for Academic Disciplines, Organized by (IJAS), Paris, 10-

13April 2017. 

67. The Closing Meeting of Erasmus Mundus Hermes Project , Beirut, 18-19May 
2017. 

68. Third International Conference on E-Publishing " Towards Modern 
Libraries",Quality & Accreditation , Jordan University, Jordan,25-27July 

2017. 

وم الكرامددة ويددوم الشددعر العددالميو، نظمهددا كرسددي عددرار، جامعددة اليرمددوك، ندددوةو يدد  .69

  )افتتاح الندوة وتررس جلسة(. .21/3/2017األردن، 

، نندددوة و الروايددة النسددوية فددي األردنو، نظمهددا كرسددي عددرار، جامعددة اليرمددوك، األرد  .70

 )رعاية الندوة، والمشاركة في فعالياتها(. .23/4/2017
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نظمهدددا كرسدددي عدددرار، جامعدددة اليرمدددوك، األردن،  ربدددة عدددرار الشدددعريةو،تج نددددوة و .71

 (.افتتاح الندوة وتررس جلسة)و و  10/7/2017

 يدةو، قسدممؤتمر النقد األدبي السادس عشر و إشدكالية المدنهل فدي الدراسدات األدبيدة والنقد .72

 )تررس جلسة(. .20/7/2017-18اللغة العربية، جامعة اليرموك، األردن، 

 .15/10/2017-10المشاركة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، فرانكفورت،  .73

 .22/11/2017-20مؤتمرو الكويت وآفاق المستقبل و، جامعة الكويت،  .74

-20اللقدداء الثددامن ألعضدداء الفهددرس العربددي الموحددد، مكتبددة الكويددت الوطنيددة، الكويددت،  .75

22/11/2017.  

-25بيدددددة المعاصدددددرة والمواطندددددةو، جامعدددددة اليرمدددددوك، المدددددؤتمر الددددددولي الثانيوالتر .76

 )رعاية المؤتمر(. 26/4/2018

، 24/4/2018التجربددددة النسددددوية األردنيددددة فددددي القصددددة القصدددديرة، جامعددددة اليرمددددوك،  .77

 )رعايةالندوة والمشاركة في فعالياتها(.

 ايددة، رع12/7/2018ندددوةو كليددة التربيددة: إنجددازات، تميددز، إبددداعو، جامعددة اليرمددوك،  .78

 الندوة.

79. The Three Cultures of the Mediterranean Foundation, Organizer of Wocoms, 
Cevilla2018, July16-20,2018. 

ضدر ني: الحاالمؤتمر الوطني األولوقراءة في األوراق النقاشدية لجاللدة الملدك عبدد ث الثدا .80

 . )رئيس جلسة(.2/10/2018والمسقبلو، المنتدى الثقافي، إربد، األردن، 

81. Translation: Avision for the Future, Organized by The Jordanian Translators 

Association & Yarmouk University, (12 Decem. 2018). 

 

 االستشارات العلمية
 

 االستشارات العلمية التي قدمتها أي مجال التخصص: .أ

م، 1996فدي الجامعدات اآلتيدة مندذ عدام  اوبحثًد ةوجدائز ترقيدة وخمسدين ومائةتحكيم نيف  -
 اآلن: حتّى

 

  األردن. –جامعة عمان األهلية 

  نابلس. –جامعة النجاح الوطنية 

  األردن. –جامعة العلوم التطبيقية 

  األردن. –جامعة الزرقاء األهلية 

  األردن. –جامعة جرش 

  غزة. –الجامعة اإلسالمية 

  ردن.األ –جامعة اليرموك 

  األردن. –الجامعة األردنية 

  الكويت. –جامعة الكويت 

 مكة المكرمة. -جامعة أم القرى 
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 الشارقة. -جامعة الشارقة 

 جدة. -جامعة الملك عبد العزيز 

  لعين.ا –جامعة اإلمارات العربية المتحدة 

 العراق. -جامعة الكوفة 

 العراق. -جامعة الموصل 

 ودية.السع -جامعة تبوك 

 السعودية. -جامعة جازان 

  اإلمارات العربية المتحدة. -كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

 األردن. -جامعة إربد األهلية 

 األردن. -جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 العراق -جامعة البصرة. 

  العراق –جامعة المستنصرية 

 دمشق.  -جامعة دمشق 

 جامعة القدس المفتوحة. 

 األردن. -جامعة آل البيت 

 .جامعة األميرة نورة، السعودية 

 .الجامعة اإلسالمية، ماليزيا 

 

 تحكيم عدة جوائز محلية وعربية وعالمية، منها:. ب

 ئزة الملك أيصل العالمية، الرياض.جا -

 إلبداع الشعري، الكويت.يز سعود البابطين لعبد العزجائزة  -

 
 

 اإلنتاج العلمي
 ب المطبوعة:أ: الكت

توزيدع/ األسلوبية ونقد الشعر، ررية نظرية وآفاق تطبيقية، دار جرير للنشر وال .1
)الكتييياب الفيييائز بجيييائزة عبيييد  صيييفحة(. 816) .م2013األردن،  ،عّمدددان

 شيعر،/ اإلبداع أي مجال نقيد ال العزيز سعود البابطين أي النقد األدبي
 (.2014عاي 

) تحدت  )قدراءة نقديدة(، ترقة في ذات واحددةصور مف :مبارك بن سيف آل ثاني .2
 صفحة(. 300) الطبع(

المهدددددددارات اللغويدددددددة وفدددددددّن اإللقددددددداء، دار المسددددددديرة، عّمدددددددان، الطبعدددددددة  .3
 صفحة(.255م.)2009،الثانية

بالغيددة، منشدددورات مكتبدددة الطلبدددة، إربدددد، و نقديّدددة ثبددت مقدددارن لمصدددطلحات .4
 صفحة(. 150م. )2008األردن، 

 .صفحة( 335م. )2007، عّمان، دار المسيرةية والتطبيق، األسلوبيّة: الرر .5
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األردن، –التشدددددبيه واالسدددددتعارة، منظدددددور مسدددددتسنف، دار المسددددديرة، عمدددددان  .6
 صفحة(.318م.)2007

 صفحة(.335م.)2007البالغة العربية، دار المسيرة، عمان،  .7

 .2004، بيدددروت - موسددديقا الشدددعر وعلدددم العدددروض، الددددار األهليدددة، عمدددان .8
 صفحات(.206)

 صفحة(.198م.)2004الررية والموقف، دار جرير، عمان، : نجيب محفوظ .9

 .2001لغدددددة الحيددددداة )مشدددددترك(، منشدددددورات جامعدددددة اليرمدددددوك، األردن،  .10
 صفحة(200)

 210) م.2000المصطلح األدبدي والنقددي، منشدورات مركدز ناصدر، األردن،  .11
 صفحات(.

 صفحة(.215م.)2000ني، إربد، األردن، مكتبة كتا ،فن الكتابة والتعبير .12

 صفحة(. 257م. )1999قراءات نقدية، منشورات وزارة الثقافة، األردن،  .13

 - عمددان المجداز المرسدل والكنايدة )األبعداد المعرفيددة والجماليدة( الددار األهليدة، .14
 صفحة(.300م.)1998بيروت، 

(، الددددار انموذًجددداالسدددتعارة فدددي بحدددو  المستشدددرقين )فلفهدددارت هاينريشدددس  .15
 صفحة(.214م.)1998بيروت،  -األهلية، عمان

، ر األهليدةاألبعداد المعرفيدة والجماليدة، الددا :االستعارة في النقد األدبي الحدديث .16
  صفحة(.312م.)1997بيروت، -عّمان

 
 

 :بولة للنشر أي مجالت وكتب محكمةب: البحوث المنشورة والمق
 

ألدبيدة، أبو بكر )مشترك(، مجلة الدراسدات اللغويّدة واالصورة اللونية في شعر لينا  .1
 (.180 -160ص  ص، )2017، 2، ع 8زية، مل الجامعة العالمية المالي

2. The Death and Revival Myth in Modern Arabic Poetry, HSSR, 4(2), 

U.S. 2015, pp.399-413. 

3. The Impact of T.S.Eliot on Modern Arabic Literature , Jihar Journal, 

Journal of Islamic & Human Advanced Research, Malaysia, acc.2015. 

(21p.). 

لدة المجر، منهل البحدث العلمدي وتطبيقاتده عندد العلمداء العدرب القددامى، مجلدة جهدا .4
لعدددد ا، المجلددد الخددامس ماليزيددا، لمتقدمددة،الدوليددة للبحددو  اإلسددالمية واإلنسددانية ا

 (.30-1)ص ص، 2015الثامن،

 (محكدم)ال البراجماتية مصطلًحا نقديًّا، منشور ضمن أعمدال المدؤتمر الددولي الثداني .5
 (.88-59)ص ص  م.2000للنقد األدبي، القاهرة، 

ة ة الهيئدجلاآلراء النقدية والبالغية في كتاب ومواد البيانو لعلي بن خلف الكاتب، م .6
ي، حدث العلمدالقومية للبحث العلمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية، الهيئة القوميدة للب

 (.63-28ص ص) م.1998سنة الرابعة، ليبيا، ال -طرابلس

هر النظريددة السدددياقية لالسدددتعارة وتمثالتهدددا فددي كتددداب وأسدددرار البالغدددةو لعبددددالقا .7
لجرجاني، جامعدة صدفاقس، تدونس، الجرجاني، منشور في أعمال ندوة عبدالقاهر ا

 (.130-89ص ص) م.1998
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لعربيدة ا، المجلدة العربيدة للثقافدة، تصددر عدن المنظمدة النظرية التفاعلية لالسدتعارة .8
 (.256-223ص ص)م 1997، 32و، ع 16، السنةوللتربية والثقافة والعلوم

جلدة جامعدة راءة في كتاب ونحو االسدتعارةو لبدروك روز، مق –االستعارة االسمية  .9
، 9، عدددد 18تشددرين للدراسددات والبحددو  العلميددة، جامعددة تشددرين، سددورية، مجلددد 

 (.95-61. )ص صم1996

جلدة مالمبحث النقدي والبالغي في كتاب اإلمتاع والمؤانسة ألبي حيدان التوحيددي،  .10
  (.186-163م.)ص1996فصول، العدد األول، سنة 

، الجامعددددددددة األردنيددددددددة، مدددددددددخل جشددددددددتالتي لالسددددددددتعارة، مجلددددددددة دراسددددددددات .11
  (.29-13ص ص). 1، ع 23مل.11/11/1996

، المعطدي حجدازي، مجلدة كليدة التربيدة بددمياط صورة المدينة في ديوان أحمد عبدد .12
-62ص ص) م.1993جامعة المنصورة، العدد الثامن عشدر، المجلدد األول، ينداير، 

110.) 

 يدة، جامعدة أسديوط، العدددالمصطلح االسدتعاري عندد هاينريشدس، مجلدة كليدة الترب .13
 (.98-74ص ص) م.1993التاسع، المجلد األول، يناير، 

رريدة عامدة، حوليدة كليدة  –إشكالية الثقافة العربية المعاصرة ومشروع طه حسدين  .14
شددر، الدراسددات اإلسددالمية والعربيددة للبنددات، جامعددة األزهددر، القدداهرة، العدددد العا

 (.592-565ص ص) م.1992

عمدان  المحسدن بددر، مجلدة البلقداء للبحدو ، جامعدةعبد دية للرواية عند الررية النق .15
 (.225-185ص ص) م.1992، 1ع، األهلية، األردن، المجلد الثالث

بنددات، النظريددة المعرفيددة لالسددتعارة، حوليددة كليددة الدراسددات اإلسددالمية والعربيددة لل .16
 .(633-593ص ص) م.1992جامعة األزهر، القاهرة، العدد العاشر، 

النظريدددددة االسدددددتبدالية لالسدددددتعارة، حوليدددددات كليدددددة اآلداب، جامعدددددة الكويدددددت،  .17
 (.94-9)ص ص م.1989/1990

، الرسددالة العصددامية فددي االسددتعارات )دراسددة وتحقيددق( لعصددام الدددين اإلسددفراييني .18
-73ص ص)م. 1990مجلددة أبحددا  اليرمددوك، جامعددة اليرمددوك، المجلددد الثددامن، 

106.) 

 وط، كلية اآلداب بسوهاج، جامعة أسدي ة وبلقيسو لنزار قباني، مجلقراءة في قصيد .19
 (.45-1 ص ص. )م1989 ،8ع

د سديكولوجية االسدتعارة، مجلدة جامعدة تشدرين للدراسدات والبحدو  العلميدة، المجلدد .20
 (.57-7)ص ص) م، سورية.1989هـ، 1410الحادي عشر، العدد الرابع، سنة 

فددي بندداء الدولدددة والحضددارة األندلسددية، مجلدددة الددرحمن الدددداخل  دور األميددر عبددد .21
 م.1988والدارةو السعودية، 

ال إشددكالية اإللهددام واإلبددداع الشددعري فددي النقددد العربددي القددديم، منشددور ضددمن أعمدد .22
 صفحة(.96) .1987األردن،  مؤتمر النقد األدبي األول، جامعة اليرموك،

23. Rhetorical Criticism in Al-Jahiz’s Al Bayan Wa At-Tabyin and Al 
Hayawan, in: Journal of Islamic Culture, Osmania University, 

HyderAbad, India, Vol. LXI, No.1, Jan., 1987, pp.59-78.  

همددزة االسددتفهام بددين المفهددومين النحددوي والبالغددي، مؤتددة للبحددو  والدراسددات،  .24
-141ص صم، )1987األول، لعدددد الثدداني، كددانون ا-جامعددة مؤتددة، المجلددد الثدداني

203). 
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ب قددراءة لكتددا ر:نمددوذج مبكددر للنقددد األدبددي المقددارن فددي الثقافددة العربيددة المعاصدد .25
سلسدلة  –قسطاكي الحمصي )منهل الوّراد في علم االنتقاد(، مجلة أبحدا  اليرمدوك 

 .(96-35 ص صم، )1987لمجلد الخامس، العدد الثاني، ا –اآلداب واللغويات 

ي جهددود أحمددد فددارس الشدددياق المعجميددة، مجلددة أبحددا  اليرمددوك، سلسددلة قددراءة فدد .26
 .(40-7 ص ص، )1987لمجلد الخامس، العدد األول، ا –اآلداب واللغويات 

المبحث البالغي والنقدي فدي كتداب وخزاندة األدبو، البدن حجدة الحمدوي، منشدور  .27
 في:

   International Journal of Islamic & Arabic Studies, Published by 
International Institute for Islamic and Arabic Studies, Indiana, USA, 

Vol.111. No.1, 1986,pp. 51-77.         

العييييييرب  العلميييييياء واألدبيييييياء اآلتييييييية لموسييييييوعة أعييييييالي الدراسييييييات المحك ميييييية *كتابيييييية
 ي:2006-2003والمسلمين/المنظمة العربية للتربية والثقاأة والعلوي، 

 إسحق موسى الحسيني.  .1

 جبرا إبراهيم جبرا. .2

 عيسى الناعوري. .3

 محمود سيف الدين اإليراني. .4

 ساطع الحصري. .5

 السموأل بن عادياء. .6

 السليك بن السلكة. .7

 السفاح التغلبي. .8

 عرار. -9

 

 ج: البحوث المقدمة للمناهج:
 

كتدب ير المدرسدة فدي رعايتهدا، )االتجاهات الحديثدة فدي تددريس اللغدة العربيدة ودور مدد
ونسدكو، بتكليف من دائرة إعداد وتوجيه المعلمين بسدلطنة ُعمدان بالتعداون مدع منظمدة الي

 م.1993وهو مقرر في دورات اإلدارة المدرسية(، 

 

 

 التواصل المجتمعي وخدمة المجتمع
 

اوز ن تتجأتعد مهارات االتصال المجتمعّي جزًءا أساسيًا في فلسفة الجامعة التي ينبغي 

ة، وهذا لمجتمعيّ مية احدود مبانيها إلى المجتمع الذي حول ها؛ لتتحّول إلى مؤّسسٍة ُمشاِركٍة في التن

 ضمن فتوحةً ميستدعي االنفتاح  على المجتمع بالوسائل الحديثة، واإلبقاء  على قنوات التواصل 

بل  لمستقاتيجيّ تخطيط االسترُررى الدولة في التنمية والتطوير، واستثمار البعد المجتمعّي في ال

 الجامعة ضمن مجتمعها، والمساعدة في معالجة بعا مشكالته.

ل ور حوولعل أهم اإلنجازات التي تثبت تمتعي بالتواصل المجتمعي وخدمة المجتمع تتمح

 المحورين اآلتيين:
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وبخاصيية عنييدما كنييت أييي المناصييب  ،.القييدرة علييى التواصييل المجتمعييي، وخدميية المجتمييع1
 رية المختلفة. اإلدا

 عامة، ومنها على سبيل المثال ال الحصر:محاضرات وندوات ومقاالت .2

التعلدديم واالشدتراك فددي المشدغل التربددوي للمدوجهين الددذي أقامتده المديريددة العامدة للتربيددة  -
إلقدددداء محاضددددرة بعنددددوان: و –م 21/9/1992-18/9 ،للمنطقددددة الداخليددددة بسددددلطنة ُعمددددان

 يس اللغة العربية.االتجاهات الحديثة في تدر

مددارس إلقاء محاضرة بعنوان:واإلشراف التربويو وذلك في الدورة اإلنعاشية لمدديري ال -
 ين، سددلطنةالتددي عقدددتها المديريددة العامددة للتنميددة التربويددة / دائددرة إعددداد وتوجيدده المعلمدد

 م.3/2/1993عمان، بتاريخ 

توجيده وتدي عقددتها دائدرة إعدداد إلقاء عدد من المحاضرات في دورة اإلدارة المدرسدية ال -
 هي:المعلمين ومنظمة اليونسكو في سلطنة ُعمان، والمحاضرات 

  ،م.5/1/1993التعليم المفرد والتعلم ذاتي التوجيه 

 :م.31/1/1993وعناصره وأنواعه،  مفهومه المنهل المدرسي 

 عايتهددا،االتجاهددات الحديثددة فددي تدددريس المددواد الدراسددية ودور مدددير المدرسددة فددي ر 
 م.2/3/1993

 م.19/4/1993ووسيلة للنمو المهني،  ،التقويم الذاتي أداة للتقويم 

سدلطنة  إلقاء محاضرة بالمركز االجتماعي التابع لوزارة الشؤون االجتماعية والعمدل فدي -
، ومفهددوم أدب الطفددلالقصددة وشددروطها واختيارهددا للطفددل،  :ُعمددان فددي نددزوى بعنددوان

 م.18/1/1993

 م.1988ان، دد من المحاضرات في أكاديمية الشرطة، عمّ إلقاء ع -

 م.1989ان، إلقاء عدد من المحاضرات في كلية األميرة بسمة للشرطة النسائية، عمّ  -

العلدوم إلقاء محاضرة بعنوان والصورة الشعرية في ضوء النقد الحدديثو، بكليدة اآلداب و -
 م.12/12/1995اإلنسانية بجامعة سوسة / تونس، 

 

 

 على رسائل الدكتوراه والماجستير ورافاإل

 الدكتوراه

ث  غصدداب نهددار الحددوري، الحددذف فددي القددرآن الكددريم، إشددراف مشددترك مددع الدددكتور عبددد -
 م.31/12/1995بريمة فضل، جامعة النيلين، كلية اآلداب، السودان، 

 م.1999هاشم العزام، قضية اإلبداع الشعري في النقد األدبي، جامعة اليرموك،  -

 م.1999 ،محمد أبو صعيليك، الخير والشر في الشعر الجاهلي، جامعة اليرموك -

 م.22/3/2001راسة أسلوبية، جامعة اليرموك، د -فتحي محمد يوسف، شعر أمل دنقل -

 م.19/3/2001بثينة سلمان القضاة، أبو حيان التوحيدي ناقداً، جامعة اليرموك،  -

وء عندى الشدعري فدي التدرا  النقددي والبالغدي فدي ضدالقدادر الربداعي، تكدوين الم ربى عبد -
 م.28/2/2001النقد الحديث، جامعة اليرموك، 

أحمددد أبددو دلددو، تحليددل الخطدداب الجدددلي فددي القددرآن الكددريم )دراسددة فددي بالغددة الخطدداب  -
 م.18/10/2001ولسانيات النص(، جامعة اليرموك، 

ة راسدددة ألسدددنية تطبيقيدددة، جامعدددمحمدددود محمدددد الدددديكي، التراكيدددب المقيددددة فدددي العربيدددة، د -
 م.21/3/2002اليرموك، 
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محمددد أحمددد أبددو عيددد، تطددور أدوات االتسدداق النحددوي والمعجمددي فددي الخطدداب الشددعري  -
 م.19/12/2001العربي، جامعة اليرموك، 

 سدددعيد محمدددد أبدددو خضدددير، المتخالفدددات اللفظيدددة ودالالتهدددا النصدددية فدددي اللغتدددين العربيدددة -
 م.27/3/2002بلية، جامعة اليرموك، دراسة تقا :واإلنجليزية

العربيدة  ث البدوي، أسلوب الطلب في النصوص القرآنية الواردة في كتب اللغدة محمود عبد -
 م.9/7/2003للمرحلة الثانوية في األردن، دراسة لغوية تطبيقية، جامعة اليرموك، 

 م.11/11/2003عة اليرموك، ث الشمايلة، تعليم القراءات القرآنية في األردن ...، جام عبد -

امعددة فددؤاد علددي الددذيابات، تفسددير الددنص القرآنددي بددين الدددالالت البالغيددة والسدديميائية، ج -
 م.29/7/2004اليرموك، 

عثمددان مصددطفى عثمددان الجبددر، الدراسددات األسددلوبية فددي مصددر بددين النظريددة والتطبيددق،  -
 م.3/5/2005جامعة اليرموك، 

اهر أسددلوبية فددي شددعر ابددن زيدددون، جامعددة اليرمدددوك، إبددراهيم مصددطفى الدالهمددة، ظددو -
 م.5/5/2005

رحاب مصطفى الخطيب، ظواهر أسلوبية في الشعر األردندي المعاصدر، جامعدة اليرمدوك،  -
 م.3/4/2005

فاطمددة علددي كايددد النصدديرات، ظددواهر أسددلوبية فددي سدديفيات المتنبددي، جامعددة اليرمددوك،  -
 م.20/10/2003

دراسددة أسددلوبية، جامعددة اليرمددوك،  :الصددبور صددالح عبدددمنددى الحدداج العجرمددي، شددعر  -
 م.4/8/2004

محمدددد ماجدددد الددددخيل، الصدددورة الفنيدددة فدددي شدددعر األعمدددى التطيلدددي، جامعدددة اليرمدددوك،  -
 م.19/7/2004

 م. 2006توفيق محمد العزام، االنزياح األسلوبي في شعر السيّاب، جامعة اليرموك،  -

دراسددة أسددلوبية، جامعددة :  بددن علددي الخليلدديث إبددراهيم حسددين محمددد خليددل، شددعر عبددد -
 .2006اليرموك، 

 .2014جامعة اليرموك، ربيع، عبد الكريم النهشلي ناقداً، عمر اسماعيل ال -

جامعددة  ي والفنددي فددي شددعر أبددي دهبددل الجمحددي،محمددد خالددد المزيددد، التشددكيل الموضددوع -
 .2014اليرموك،

 .2015جامعة اليرموك، ني، ارات، االلتفات في السرد القرآأحمد محمد بش -

 .2017إيمان محمد ربيع، اللون وتجلياته في شعر لينا أبو بكر، جامعة اليرموك،  -

 .7/2017 /30محمد عدلي عودة، التفكير النحوي عند ابن مالك، جامعة اليرموك،  -

محمدددد سدددامي أبدددو هدبدددة، البندددى األسدددلوبية فدددي شدددعر سدددعاد الصدددباح، جامعدددة اليرمدددوك،  -
20/12/2018. 

 الماجستير

ياتددده وشدددعره، جامعدددة اليرمدددوك، ح –أحمدددد صدددالح عيسدددى الزعبدددي، النمدددر بدددن تولدددب  -
 م.7/10/1995

سداليب سماء محمود الخالدي، الزمخشري ناقداً )دراسة في شواهد الكشاف الشعرية على األ -
 م.3/8/1997جامعة اليرموك،  التركيبية(،

 م.1998 في ثالثية حنا مينا، جامعة اليرموك، هناء عرفات سليمان، رواية السيرة الذاتية -
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وك، ، المصطلح البالغي والنقدي في كتاب جوهر الكندز، جامعدة اليرمدروال سلطان كوافحة -
 م.23/4/1998

 الددرحمن حمددادة، المصددطلح البالغددي والنقدددي فددي كتدداب مددواد البيددان، جامعددة الهددام عبددد -
 م.1/12/1997اليرموك، 

لددتخلص عنددد نقدداد القددرن الرابددع الهجددري وشددعرائه، جامعددة ماجددد حسددين بكددار، حسددن ا -
 م.1999اليرموك، 

معدة فؤاد رشدي الحطاب، أسلوب الحصر فدي القدرآن الكدريم عندد النحدويين والبالغيدين، جا -
 م.1999اليرموك، 

مدوك، يحي محمد القضاة، المصطلح البالغي والنقدي في كتاب تحرير التحبيدر، جامعدة الير -
 م.1998

مددوك، أبددو الهيجددا، المصددطلح البالغددي والنقدددي فددي كتدداب المنددزع البددديع، جامعددة الير غنيددا -
 م.1999

معدة محمد محمود العمرو، التصوير الشدعري والرسدم، واألميدر خالدد الفيصدل نموذجداًو، جا -
 م.1999اليرموك، 

تيسددير رجددب النسددور، البندداء اللغددوي والفنددي فددي شددعر سددعاد الصددباح، جامعددة اليرمددوك،  -
 م.2001

راسدددة أسدددلوبية بالغيدددة، جامعدددة اليرمدددوك، د-محمدددد ماجدددد الددددخيل، شدددعر توفيدددق زيددداد -
 م.1/11/2001

 م.20/12/2004حسين عبيدات، صورة الناقة عند ذي الّرمة، جامعة اليرموك،  -

دراسة فنية بالغية، جامعة اليرموك،  –راكان حسين بكار، فن الرسائل في العصر األيوبي  -
 م.22/3/2001

، حسددام محمددد العفددوري، الزحافددات والعلددل بددين دوائددر الخليددل والمعنددى، جامعددة اليرمددوك -
 م.29/7/2004

 م.2005ماجدة إبراهيم محمود، بهاء الدين العاملي وكتابه الكشكول، جامعة اليرموك،  -

 م.22/8/2006ياسين فوزي بني ياسين، اإلحالة في النّص القرآني، جامعة اليرموك،  -

امعددة دراسددة لغويددة تحليليددة، ج: الددديّات، انفتدداح الداللددة فددي الددنّص القرآنددي عدددنان حسددن -
 م.15/5/2006اليرموك، 

 هدـ، جامعدة1397-1287هلي، الدراسدات النحويدة والبالغيدة فدي عمدان مدن ن سدالم الدذحمد ب -
 م.2006اليرموك، 

 .2018العدول اللغوي في شعر حيدر محمود، جامعة اليرموك، شفاء محمد الربابعة،  -
 

 رسائل الدكتوراه والماجستيرمناقشة 

 الدكتوراه

 

اني، سهيل خصاونة، العالقة الجدلية بين الشدكل والمضدمون فدي مقامدات بدديع الزمدان الهمدذ -
 م.4/10/1997جامعة اليرموك، 

تددرا  النقدددي عنددد العددرب، دراسددة فددي ال -عدداي  محمددد محمددود، فكددرة االعتدددال فددي الشددعر -
 م. 27/5/1998جامعة اليرموك، 

محمد صبحي أحمدد أبدو حسدين، المدرأة فدي األدب األندلسدي، عصدر الطوائدف والمدرابطين،  -
 م.2002جامعة اليرموك، 
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م، الجامعددة 30/12/2001سددفاح محمددد علددي الصددبح، الرريددة البالغيددة فددي شددعر أبددي نددواس،  -
 األردنية.

ك، افة، جامعددة اليرمددوالهزايمددة، أخطدداء التراكيددب النحويددة فددي لغددة الصددح محمددد عبددد ث -
 م.2003

افتخدددار سدددليم مصدددطفى، الجبريدددة فدددي الشدددعر الجددداهلي واإلسدددالمي، جامعدددة اليرمدددوك،  -
10/12/.2003. 

 .4/11/2003صائل رشدي شديد، الجامعة األردنية،  -

، خالددد قاسددم بنددي دومددي، دالالت الظدداهرة الصددوتية فددي القددراّن الكددريم، جامعددة اليرمددوك -
 م.2004

حسدددين الهدروسدددي، تجليدددات اللدددون فدددي شدددعر شدددعراء المعلقدددات، جامعدددة  محمدددد مرعدددي -
 .13/11/2002اليرموك،

صددددية اآلخددددر فددددي الروايددددة فددددي األردن، جامعددددة اليرمددددوك، شخجددددودي فددددارس بطاينددددة،  -
30/10/2002. 

 . 24/4/2003عمر عيد المومني، مظاهر الحضارة في الشعر العباسي، جامعة اليرموك،  -

 .28/4/2003ي، التعليل النحوي عند ابن الوراق، جامعة اليرموك، خلدون جميل الحنيط -

رائددة محمددود أخددو زهيددة، شدعر الشددكوى االقتصددادية فددي صددر اإلسددالم والعصددر األمددوي،  -
 .7/8/2003جامعة اليرموك، 

رمددوك، حفيظددة أرسددالن رشدديد، الجملددة الخبريددة والجملددة الطلبيددة تركيبدداً وداللددة، جامعددة الي -
10/8/2003 . 

العظامددددددات، جمددددددوع التكسددددددير فددددددي ديددددددوان المفضددددددليات، جامعددددددة  حسددددددين ارشدددددديد -
 . 25/11/2002اليرموك،

 .27/11/2002مها عبد القادرالمبيضين، األعرابي في األدب العربي، جامعة اليرموك،  -

عدداطف أحمددد الدرابسددة، قددراءة الددنص الشددعري الجدداهلي فددي ضددوء نظريددة التسويددل، جامعددة  -
 . 4/12/2002اليرموك، 

عبدددد المهددددي هاشدددم الجدددراح، الخطددداب وأثدددره فدددي بنددداء نحدددو الدددنص، جامعدددة اليرمدددوك،  -
31/10/2002 . 

 م.21/3/2005فؤاد فياض شتيات، أثر الشعر الجاهلي في الترا  النقدي، جامعة اليرموك،  -

 م.2/4/2005صبحه أحمد محمد، الرواية الدرامية، جامعة اليرموك،  -

ر الجددداهلي فدددي كتدددب المختدددارات الشدددعرية، جامعدددة اليرمدددوك، مندددذر ذيدددب الكفدددافي، الشدددع -
5/11/2002 . 

 محمددد محمددود صددالح قاسددم، التشددكيل البالغددي للصددورة الفنيددة فددي القددرآن الكددريم، جامعددة -
 . 7/7/2002اليرموك، 

حددديث، حنيفدة محمددد عبددد الجبددار، المددنهل النفسددي فددي النقدد العربددي القددديم فددي ضددوء النقددد ال -
 . 18/7/2004ك، جامعة اليرمو

 منتهددى حراحشددة، انعكدداس حددرب الخلدديل الثانيددة علددى الروايددة العربيددة، جامعددة اليرمددوك، -
12/7/2004 . 

محمدددد بنيدددان، شدددرائح القصددديدة الجاهليدددة فدددي النقدددد العربدددي الحدددديث، جامعدددة اليرمدددوك،  -
22/7/2004 . 

حدديث، وعلدم اللغدة ال محمد أحمد بندي عدامر، المصدطلح الدداللي بدين علمداء العربيدة القددماء -
 . 10/1/2004جامعة اليرموك، 
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ك، الهزايمددة، أخطدداء التراكيددب النحويددة فددي لغددة الصددحافة، جامعددة اليرمددو محمددد عبددد ث -
12/1/2004 . 

 م.17/4/2004نبال نزال، التفسيرات الصوتية للظواهر النحوية، جامعة اليرموك،  -

، صدديدة المددديح النبويددة، جامعددة اليرمددوكسددليمان مختددار إسددماعيل، الخطدداب الددديني فددي ق -
 م.28/7/2004

 م.19/12/2004وحيد راشد حطاب، الكتابة والخط في الترا  العربي، جامعة اليرموك،  -

مدددريم جبدددر فريحدددات، التجليدددات الملحميدددة فدددي روايدددة األجيدددال العربيدددة، جامعدددة اليرمدددوك  -
 م.2/8/2004،

وك، المبحدث النقددي والبالغدي، جامعدة اليرمد زايد بن سليمان الجهضمي، جهود الفقهداء فدي -
 م.15/12/2004

لهجدري، فؤاد فياض شتيات، أثدر الشدعر الجداهلي فدي النقدد القدديم حتدى نهايدة القدرن الرابدع ا -
 م.10/3/2005جامعة اليرموك، 

 م. 2005 /10/4صبحة أحمد علقم، الرواية الدرامية العربية، جامعة اليرموك،  -

 م. 2005 /25/4داعي، التماسك النّصي، الجامعة األردنية، عيسى جواد فضل الو -

 م. 12/5/2005محمد سالم الفزاع، اللغة الفنية عند ناصر الدين األسد، جامعة اليرموك،  -

عطيددة أحمددد أبددو الهيجدداء، معنددى المعنددى عنددد عبددد القدداهر الجرجدداني، جامعددة اليرمددوك،  -
 م.27/7/2005

اء التدددرا  فدددي الشدددعر األندلسدددي، جامعدددة اليرمدددوك، إبدددراهيم منصدددور الياسدددين، اسدددتيح -
 م.1/8/2005

 م. 8/8/2005خالد سليمان الدوالت، شعر القاضي الفاضي، جامعة اليرموك،  -

 م.2005موفق الزبون، المعنى في كتب المعاني الشعرية، جامعة اليرموك،  -

 م.9/8/2006فاطمة العمري، الخطاب والمقاصد، الجامعة األردنية،  -

 عالء محمد فرحان شمدوح، النقد األدبي في فّن الوصايا. -

معدة كدريم، جاسالم محمد المقبل الخوالدة، النيابة والمجاز بدين األبنيدة الصدرفية فدي القدرآن ال -
 .2006اليرموك، 

ك، اينداس محمددود ابدو سددالم، االتجاهدات النقديددة حدول ثالثيددة نجيدب محفددوظ، جامعدة اليرمددو -
 م.2/12/2010

عددة امددل الجعفددري، المقصدددية فددي النقددد العربددي القددديم فددي ضددوء النقددد الحددديث، جامسددعيد ك -
 . 18/12/2012اليرموك، 

رمددوك، الي الجداهلي، جامعددةهنداء محمددد الشددلول، التحليدل التددداولي للعلددم المؤندث فددي الّشددعر  -
 م.3/11/2013،األردن

ك، اليرمو م، جامعةالكرياختالف المتشابه في القرآن  العظامات، دالالتخالد نهاد -
 .9/12/2013،األردن

تب كدراسة في فيها )مختلف الصوتي للقراءات القرآنية ال خالد، التوجيهصالح عواد بني  -
  م.10/12/2013معاني القرآن(، جامعة اليرموك،

 األنفال، جامعةالتساق النصي في صورة يعقوب وسائل ا كمال إيناس-
 .16/12/2013اليرموك،

ة، ة مقارننوارة، مظاهر الضعف في تركيب الجملة العربية: دراسة تطبيقي ديما إبراهيم -
 .2014جامعة اليرموك، 

 .2014دة، التجديد في شعر الصنوبري، جامعة اليرموك، أحمد علي جو -
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 .2014ة اليرموك، الرحمن القطي ، ظاهرة الحمل في التراكيب النحوية، جامع أمجد عبد -

موك، إلمتاع والمؤانسة، جامعة اليرانساق الثقافية في كتاب حنان إبراهيم الخلوف، األ -
2014. 

 -رضي ث عنه –اجد محمد البحرات، دراسة تطبيقية في خطب أبي بكر الصديق م -
 .2015/ 29/10ووصاياه، جامعة اليرموك، 

 .1/11/2015 جامعة اليرموك، ماسك النصي في جزء تبارك،إبراهيم أحمد شويحط، الت -

 التعليل في أسرار العربية عند األنباري، جامعة اليرموك، ،محمد فالح عفاف  -
14/12/2015. 

بيلة عاكف المقبل، المرأة والسياسة في أدب صدر اإلسالم والعصر األموي، جامعة ن -
 .27/12/2015اليرموك، 

 ا،اني محمد ذيب، التماسك النصي في القرآن الكريم: سورتا األحقاف والحديد أنموذجً ه -
 .29/12/2015جامعة اليرموك، 

عة الح علي جوارنة، معجم تكملة المعاجم العربية والطموحات المعجمية العربية، جامف -
 .30/12/2015اليرموك، 

زنة، فاء حسني الترك، الصورة الفنية بين ابن المعتز وأبي فراس الحمداني، دراسة مواص -
 .26/4/2016جامعة اليرموك، 

، ألردنية، جامعة اليرموكتداخل األجناس األدبية في الرواية ا عواد أحمد الدندن، -
9/5/2016. 

هام علي المومني، ظاهرة تديين الحب في األدب العربي القديم، جامعة اليرموك، س -
9/5/2016. 

ضوان محمد عمران، لغة الحديث النبوي وفق استراتيجيات الخطاب، جامعة اليرموك، ر -
14/6/2016. 

 .2016/ 8 /10يرموك، م ربيع، هارون الرشيد في الشعر العباسي، جامعة الزينب إبراهي -

 .9/5/2017صر ث، جامعة اليرموك، ارقة في شعر إبراهيم نإسراء سالمه مقدادي، المف -

سحق بن ناصر المفرجي، مقدمة القصيدة في شعر الكيذاوي: دراسة تحليلية، جامعة ا -
 .7/2017 /24اليرموك، 

عد حرب كة النقد األدبي الحديث في فلسطين المحتلة بصيرفي، حرطارق علي  -
 . 30/7/2017(، جامعة اليرموك، 1988-2015)1967

 .2018ات محمد أمين، التناص في شعر ابن زمرك الغرناطي، جامعة اليرموك، آي -

 .2018ي، جامعة اليرموك، يس، العتبات النصية في شعر محمد القإيهام محمد الوردات -

يرموك، مود هالل أبو جاموس، البناء الفني للقصة القصيرة األردنية، جامعة المح -
18/12/2018. 

 ي األردنويمان سالم عالونة، تشكيل البدايات وسؤال النهايات في القصة القصيرة النسوية فإ -
 .11/11/2018مو، جامعة اليرموك، 1990-2018
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 الماجستير

 
 

النقدددي فدي عيددار الشددعر البددن طباطبددا، دراسددة لغويددة منتهدى علددي خليددل حسددين، المصددطلح  -
 م.29/4/1990تاريخية نقدية، جامعة اليرموك، 

دراسدة  :عاطف موسى فضل، التركيب الجملدي للجملدة اإلنشدائية مدن خدالل كتدابي الخطدابي -
 م.14/4/1990وصفية تحليلية، جامعة اليرموك، 

ألول اغويددة فددي كتددابي القددراءة للصددفين إبددراهيم محمددد علددي العقلددة الحراحشددة، التراكيددب الل -
 م.25/6/1990دراسة تحليلية، جامعة اليرموك،  :والثاني من المرحلة األساسية في األردن

محمددد علددي مصددطفى الصددمادي، تحديددد التراكيددب النحويددة فددي كتدداب الصددف الثالددث مددن  -
 م.3/12/1990المرحلة األساسية في األردن وسورية، جامعة اليرموك، 

عدة ة دروي  موسى عاشور، فاعليدة تددريس المسداقات اإلجباريدة للغدة العربيدة فدي جامبدري -
 م.4/5/1991اليرموك، 

 ير القرطبديالقادر فرج ث، أثر المعنى في توجيه الشاهد النحوي فدي تفسد ث محمد عبد عبد -
 م.21/7/1991)الجامع ألحكام القرآن(، جامعة اليرموك، 

، مسددتوى مقروئيددة كتدداب اللغددة العربيددة المقددرر للصددف السددادس خولددة سددالم محمددد النقددرش -
 م.10/8/1991اليرموك،  األساسي، جامعة

علمدي منجاح أحمد فريد الحدادر، مسدتويات األسدئلة الصدفية الشدفوية الشدائع اسدتخدامها عندد  -
 م.11/5/1991اللغة العربية في مرحلة التعليم األساسية، جامعة اليرموك، 

 فى أبو عيدد، وصدف أخطداء القدراءة الجهريدة وتحليلهدا لددى الصدف السدابعخلود سليم مصط -
 م.27/8/1991والثامن والتاسع في محافظة إربد، جامعة اليرموك، 

ة القدرن بسام ربابعة، نظرية الذوق في النقد األدبدي عندد العدرب فدي القدرن الرابدع حتدى نهايد -
 م.20/4/1995اهيته ومهمته، جامعة اليرموك، م –السابع الهجري 

صددالح الددددين أحمددد موسدددى، القدديم اإلنسدددانية فددي الشدددعر الجدداهلي مدددن خددالل المفضدددليات  -
 م.13/12/1995واألصمعيات، جامعة اليرموك، 

يرمدوك، حنان أحمد محمد الغول، أبو حيان التوحيدي في كتاب اإلمتاع والمؤانسة، جامعدة ال -
 م.2001

ن هايدة القدرناللغويين النقاد من القرن الثاني حتدى بثينة سلمان القضاة، المصطلح النقدي عند  -
 م.2002الرابع الهجري، جامعة اليرموك، 

امعدة ججبر إبراهيم محمد، المصطلح النقددي والبالغدي فدي كتداب ابدن األثيدر المثدل السدائر،  -
 م.23/6/1996اليرموك، 

ة لى، جامعإلمامة األوث الجهضمي، حياة عمان األدبية حتى نهاية ا زائد بن سليمان بن عبد -
 م.10/11/1996اليرموك، 

عدة سبيت بن سعيد بدن خمديس الغيالندي، الشدعر العربدي العمداني فدي المهجدر األفريقدي، جام -
 م.27/7/1996اليرموك، 

 م.28/12/1996أحمد يونس، شعر اللصوص في العصر اإلسالمي، جامعة اليرموك،  -

 م.23/4/1997الجاهلي، جامعة اليرموك،  نوال مصطفى أحمد إبراهيم، الليل في الشعر -

 م.8/10/1997علي أحمد العرود، المعنى واألداة في شعر ابن الدمينة، جامعة اليرموك،  -

القدددادر الربددداعي، التضدددمين فدددي التدددرا  النقددددي والبالغدددي، جامعدددة اليرمدددوك،  ربدددى عبدددد -
 م.8/11/1997
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 م.3/12/1997معة اليرموك، محمد الهدروسي، أدوات الحرب في المعلقات السبع، جا -

 م.6/12/1997خيري صابر عوض، الفارس والموت في الشعر الجاهلي، جامعة اليرموك،  -

محمددد محمددود صددالح قاسددم، بالغددة التكددرار فددي سددور القددرآن المكيددة، جامعددة اليرمددوك،  -
 م.17/5/1997

و، سدة أنموذجداً محمد رجب السامرائي، التدرا  الشدعبي فدي أدب التوحيددي واإلمتداع والمؤان -
 م.11/5/1998جامعة اليرموك، 

تدى حسامي محمد عبابنه، األسدلوب فدي مباحدث النقداد والبالغيدين العدرب مدن القدرن الرابدع  -
 م.1998نهاية القرن السابع، جامعة اليرموك، 

فددؤاد علددي عبيدددات، البيددان فددي غريددب إعددراب القددرآن ألبددي البركددات األنبدداري، جامعددة  -
 م.27/5/2001اليرموك، 

ى رياض محمد الطيطي، أثر برندامل تعليمدي مقتدرح فدي تنميدة مهدارات التعبيدر الشدفوي لدد -
 م.2000 -طالب الصف العاشر األساسي، جامعة اليرموك، تشرين ثاني

لدى شدطناوي، أثدر اسدتراتيجية التعلديم التعداوني فدي تددريس النصدوص األدبيدة ع عليبهيسة  -
 الصددف العاشددر األساسددي فددي األردن، جامعددة اليرمدددوك،تنميددة التفكيددر الناقددد لدددى طلبددة 

 م.13/6/2001

 محمددد األشددقر، الدراسددات األدبيددة ألسددلوب القددرآن الكددريم فددي العصددر الحددديث، الجامعددة -
 م.31/5/2001األردنية، 

فيدددروز حسدددني هدددارون، األنظدددار اللسدددانية فدددي مقدمدددة ابدددن خلددددون، الجامعدددة األردنيدددة،  -
 م.10/5/2001

 علي، أثر التدريب على استخالص األفكار الرئيسدة فدي الدنص علدى االسدتيعابميس موسى  -
القرائي لطلبة الصف العاشر األساسدي فدي مددارس وكالدة الغدو  فدي منطقدة جندوب عمدان، 

 م.23/8/2001جامعة اليرموك، 

ى دلمقدروء لدانائلة أحمد المهيدات، أثر نموذج التفكير القرائي الموجه وأسلوب التعلم في فهم  -
 م.8/5/2003طالبات الصف العاشر األساسي، جامعة اليرموك، 

 م.3/8/2003علي حسن عمر البحر، خطاب الجبارين في القرآن الكريم، جامعة اليرموك،  -

ليرمدوك، ادراسدة تركيبيدة دالليدة، جامعدة  :محمد علي مقابلة، بناء الجملة في ديوان الحطيئة -
 م.21/3/2002

 ثددر برنددامل تدددريبي مقتددرح فددي تحسددين أداء طالبددات الصددف األولأروى عقلددة الهزايمددة، أ -
ك، الثددانوي علددى اسددتخدام عالمددات التددرقيم فددي مديريددة تربيددة إربددد األول، جامعددة اليرمددو

 م.21/7/2002

التدذوق  آمنة حسن المالحيم، تسثر برنامل تعليمي لتحسدين قددرة طلبدة المرحلدة الثانويدة علدى -
 م.5/8/2002األدبي، جامعة اليرموك، 

 م.9/5/2001فؤاد علي عبيدات، تعدد األوجه اإلعرابية في سورة البقرة، جامعة اليرموك،  -

 م، الجامعة األردنية.28/5/2002ياسمين سعيد الموسى،  -

 م، الجامعة األردنية.29/5/2002نجود جميل المساعفة،  -

، م، جامعددة اليرمددوكالجليددل حددداد، الوضددوح فددي الشددعر فددي النقددد العربددي القدددي ثابددت عبددد -
 م.15/12/2002

 م.30/12/2003سامر طلعت أبو لبدة، أبو إسحق اإللبيري الفقيه الزاهد، جامعة اليرموك،  -

جامعدة  إبراهيم مصطفى الدهون، الترجيع في الشعر عندد النقداد والبالغيدين العدرب القددماء، -
 م.19/11/2003اليرموك، 
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 م.29/12/2003يرموك، افتخار محمد علي الرمامنة، جامعة ال -

وك، فوزيددة أحمددد المنيعددي، المصددطلح النقدددي والبالغددي عنددد الشددعراء النقدداد، جامعددة اليرمدد -
 م.8/6/2004

امعدة جفادية مصطفى العبيني، مصطلحات األسرة في القرآن الكريم )دراسة لغوية دالليدة(،  -
 م.5/7/2004اليرموك، 

 :علي عودة العظامات -
The Translatability of Bedouin Dialect in Abdul-Rahman Munif’s Novel Cities 
of Salt,English Dept., Yarmouk Univ., 25/7/200.  

 The Adequacy of Literal Translation, English Dept., Yarmoukإيداس خالدد الدوقفي،  -

Univ., 13/7/2004. 

 م.13/1/2005أبي الطيب المتنبي، جامعة اليرموك، زهير محمد العرود، الحذف في شعر  -

جامعدة  عبد ث بن خميس بن عبد ث، معاني حدروف الجدر وأثرهدا فدي االختالفدات الفقهيدة، -
 م.2005 /13/4اليرموك، 

 م.9/5/2005حنان إبراهيم خلوف، شخصية الناقد في النقد العربي القديم، جامعة اليرموك،  -

ألحكدام اريشا، اختالف الحروف في القرآن الكدريم وأثدر ذلدك فدي اسدتنباط فوزية عبد ث الخ -
 م.24/5/2005الشرعية، جامعة اليرموك، 

- Mohammad A. Badarneh, A Socio- Linguistic and Semantic Study of the 
Vocative in the Holy Quran, English Dept., Yarmouk Univ., 5/10/2005.  

 م.2006ن جنّي ناقداً، جامعة اليرموك، كوثر عبيد، اب -

 م.10/8/2006مجدي الخطيب، أسلوب االلتفات...، جامعة اليرموك،  -

ل آفدي بنيدة حكدم ابدن عطداء ث السدكندري، جامعدة  التماسك النصديمحمد محمود محاسنة،  -
  .16/12/2010البيت، 

دية التوحيددي: دراسدة سدر قسيم محمد صالح عامر، الخبر في البصائر والذخائر ألبدي حيدان -
 .13/12/2018تحليلية، جامعة اليرموك، 

 ألسفتي أي التدريس

 

 رؤيتي:

بناء جامعة رائدة آمنة، يمتلك طلبتها المعرفة ومهارات البحث العلمي اإلسهام في 

 ويتمتعون بالصحة النفسية، بما ينعكس ايجابا على الجامعة والمجتمع المحلي.

 رسالتي:

كامنةةة لةةدط ال لبةةة ليصةةبحوا مفكةةريل ومحبةةيل للةةتعلر، مهتمةةيل بةةا  ريل، تنميةةة الرةةدرات ال

 متفاعليل بإيجابية مع العالر الخارجي، ومساهميل في تنمية المجتمع.
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 وقد عملت على تحريق ذلك مل  الل ما يأتي:
 

جددل مددن أ والبالغددة واألسددلوبية حاولددت فددي مؤلفدداتي دراسددة قضددايا مهّمددة فددي النقددد األدبددي .1
 األهداف اآلتية:تحقيق 

ك إعددادة البالغددة إلددى صددورتها األولددى المشددرقة، قبددل أن تتفددرع فددي أواخددر عهدددها، ذلدد .أ
 التفريع الذي أفضى بها إلى تفريغها من كثير من الرونق والجاذبية.

تحددديث لغددة الخطدداب مددع المتلقددي والمددتعلّم بمددا يتناسددب وروح العصددر؛ أي عددرض  .ب
 ، بسسلوب شائق واضح.األسلوبيةوالبالغية و القضايا النقدية

ادة مدن ولتحقيق الهدف الثاني التفّت إلى البحو  والدراسدات عندد األمدم األخدرى، واإلفد .ج
 هذه الدراسات، وإقامة جسر بين ما عرضت مدن مفداهيم، ومدا زخدر بده التدرا  النقددي

 العربي القديم...

تحليلهدا، افيداً، ووالغية تتبعداً تاريخيداً ، واألساليب البواألسلوبية تتبع أهم القضايا النقدية .د
 البالغيين.األسلوبيين ووالوقوف عند أشهر النقاد و

ر ، وتفسدديوالبالغددةواألسددلوبية بيددان جدددوى األنظددار الحديثددة فددي درس النقددد األدبددي،  .ه
ار فددي ضددوئها، والتوّسددع فددي اإلبانددة عددن وجددوه اإلفددادة مددن األنظدد هددذه الفنددونازدهددار 
عربيددة والبالغيددة الغربيددة فددي تفسددير كثيددر مددن أٍسدداليب البالغددة ال وبيةواألسددل النقديددة

د القديمددة، وتحليددل موضددوعاتها، وهددذه الدراسددات ترنددو إلددى تجدداوز االتبدداع الددذي يسددو
 الدراسات البالغية والنقدية الحديثة.

شددكل  فدننني أرى أن البحدو  يمكدن أن تنفّدذ علدى واألسدلوبية وللنهدوض بالدراسدات النقديدة .2
 ، وهذا التنفيذ يتّم من خالل فريق.(Projects )  مشاريع

يمكدن أن تكدون البحددو  ذات طدابع عملددي، أي أن تكدون موجهددة لتخددم طلبددة الجامعدة مددن  .3
ي ة فدحيث تسدهيل المفداهيم، وتبسديط األمدور، وفدتح آفداق جديددة للبحدث والتفكيدر )وبخاصد

 عا كتبي وبحوثي.(، وهذا ما حاولته في بهمرحلتي الماجستير والدكتورا

ب يجدب أّما بالنسبة للتدريس، فدننني أرى أنّده يجدب أن يتمحدور حدول الطالدب؛ أي أن الطالد .4
جدرد ، وليس مأن يكون محوراً أساسياً في عملية التعليم، وله دور فاعل في العملية التعليمية

 .وجماعية ،متلٍق سلبي، وهذا يتم من خالل تكليف الطلبة بمشاريع بحثية، فردية

صة  الةتعلر التعةاو ي، الع استخدام الوسةائ  الحديةةة فةي التةدريس الجةامعي لالةتعلر انلكترو ةي، .5
 ......(.الذهني

( بشةةك  تةةدريجي وفعةةال بحيةةث تكةةون المةةوا  الم رو ةةة Online Educationتفعيةة  التعلةةير ل .6
 للتدريس بهذه ال ريرة على  ظام التفاع  "تدريس تفاعلي".

اء فةةةي مجةةةال التعلةةةير انلكترو ةةةي، وانسةةةتفا ة مةةةل  بةةةراتهر فةةةي تع يةةة  مسةةةتوط استضةةةافة الخبةةةر  .7
 ، ورفع مستوط التفاع  مع ال لبة.للمررراتالتركي  على المحتوط انلكترو ي 

 استخدام البالك بور  في التدريس بجامعة ق ر. .8

. لتلحةيل ( غنةائي لجميةع بحةور الشةعرCDتدريس ما ة العروض ب ريرةة  ديةةة: قمةت بعمة  ل .9
 الدكتور أيمل تيسير(.
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التمتااب فاااااق الةياااهار تمااااراق امجاااا، المعتم ااير تال ماا   اام  ف ياا ر  فيمااا ص اا ل
 تالةااا را تالتمياااج فاااي معاااا، التصاااليلر تالتوادااا  ال لماااير تالتااا ري ر تاساااتة ا  التمويااا 

 معموعة في كتيب م لوع(. ال ارجي للمصاريب اللحثية

 


