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 ملخصّالسيرةّالذاتي ة

ّيوسفّمسلمّعبدّالقادرّأبوّالعدوس

ّاآلن.ّ-00/8/0202نائبّرئيسّجامعةّاليرموكّلشؤونّالجودةّوالمراكز،ّ

 .21/8/2112 – 11/9/2112عميد كليّة اآلداب، جامعة اليرموك، األردن،  .1

 .2112/2112 د الجامعات العربية،األمين العام لجمعية كليات اآلداب في الجامعات أعضاء اتحا .2

 .12/18/2111-12/18/2111،رئيس جامعة الزرقاء .1

 .2111/2111، عميد البحث العلمي والدراسات العليا بجامعة الزرقاء .4

 م.1984حصل على درجة الدكتوراة من بريطانيا سنة  .2

 . اآلن -1984أستاذ بقسم اللغة العربية بجامعة اليرموك منذ .2

 )فترة إجازة من جامعة اليرموك(. 2119-2117 ،العربية بجامعة قطرأستاذ في قسم اللغة  .7

 .1979حصل على المرتبة األولى في شهادة الماجستير،الجامعة األردنية، .8

 .1977حصل على المرتبة األولى في شهادة البكالوريوس،الجامعة األردنية، .9

لكلللة األردنيلللة حصلللل عللللى المرتبلللة الاامسلللة فلللي امتحلللان التلللوجيهي عللللى مسلللتو   لبلللة  المم .11
 م.1971، %91.2الهاشمية،معدل

عري )فلي مجلال بداع الّشلئزة عبد العزيز سعود البابطين لإلجا.أحصل على عدد من الجوائز، منها :  .11
 م 2114 ،النقد األدبي(

 . 1991، عبدالحميد شومان للعلماء العرب الشبان على مستو  الو ن العربيجائزة . ب

ً 22ألف أكثر من) .12  ومادة علمية محكمة. ( كتاباً وبحثا

 ( رسالة.111( رسالة دكتوراة وماجستير، وشارك في مناقشة أكثر من)41أشرف على أكثر من) .11

 ( مؤتمراً علمياً داخل الو ن العربي وخارجه باللغتين العربية واإلنجليزية.21شارك في أكثر من) .14

 .1997-1992عمل رئيساً لقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة اليرموك منذ  .12

 يتقن اللغة اإلنجليزية، ومهارات الحاسوب إتقانا تاما. .12

 هناك مجموعة من كتبه تدّرس في عدد من الجامعات. .17

 : A.B.Iتم اختياره ليكون ضمن  .18

Great Minds of the 21
st
 Century …….publication2119,USA. 

-1/9/2111مللة(، رئلليس تحريللر مجلّللة الزرقللاء للبحللوت والدراسللات اإلنسللانية )مجلّللة علميّللة محك .19
 م.12/8/2111

 .2112/2112رئيس تحرير مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب،  .21

 (  1.الحصول على منحة االتحاد األوروبي)مؤسسة تمبوس ( لمشروع"حقوق الملكية الفكرية" لمدة)21

  .( ألف يورو(970الدعم المقدم للجامعات الفائزة بالمشروع، (2112-2111سنوات )     

 م.11/12/1992ريخ الحصول على رتبة أستاذ  : * تا

 م11/19/1989* تاريخ الحصول على رتبة أستاذ مشارك: 

 

 
 

************************************************************************



 

 (1) 

 

ّدتهاّجامعةّالزرقاءّأثناءّفترةّرئاستيأهمّاإلنجازاتّالتيّشه

 

 (  الب. 11111( إلى )2111)ارتفاع الطاقة االستيعابية من  .1

 ( تاصصاً. 41( إلى )29ازدياد عدد التاصصات من ) .2

 ( برامج ماجستير في الكليات الماتلفة. 2استحدات ) .1

 إنشاء كلية الصحافة واإلعالم.  .4

 الحصول على االعتماد الااص والعام لجميع التاصصات.  .2

 ( صفحة. 2111( صفحة إلى )211لكتروني من )ازياد عدد صفحات الموقع اإل .2

 إبرام عدد من االتفاقيات العلمية العملية مع عدد من الجامعات العربية واألجنبية.  .7

 عقد عشرات المؤتمرات المحليّة والدولية في الجامعة.  .8

 ظلّت الجامعة مقراً لجمعية الحاسبات والجودة...  .9

ذ دخللت فلي نملام تطوير مجلة الحاسبات بحيث أصبحت المجلة العربية الوحيدة بهلذا المسلتو ، إ .11
، ومللن المتوقللع أن تللدخل رلللخ. وإدخللال مجلّللة العلللوم اإلنسللانية فللي نمللام أو(I.F)إمبسللون ولهللا 

الللدائم لمجلللة المتللرجمين العللرب  رّ قللإمبسللون قريبللاً. يضللاف إلللى ذلللع أن الجامعللة أصللبحت الم
 العالمية. 

 % من المواد التي تدّرس في الجامعة. 91حوسبة  .11

 للجامعات األردنية والغربية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة. ابتعات عدد من الطلبة  .12

تشجيع األساتذة على نشر بحوت في مجالّت عالمية، وذلع عن  ريق المنح الصلغر  والكبلر ،  .11
 %. 111فزادت نسبة النشر في السنتين األخيرتين بمقدار 

 أو ماالفة.،أو تنبيه  ،عدم حصول الجامعة على أي إنذار .14
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 لبياناتّالشخصيةا

 

 يوسف مسلم عبدالقادر أبو العدوس : االسـم
 

 م11/12/1992أستاذ منذ  : الرتبة األكاديميـة
 

 والنقد األدبيالبالغة  : التاصص العلمي الدقيـق
 

/ جامعلللة  نائلللب رئللليس جامعلللة اليرملللوك لشلللؤون الجلللودة والمراكلللز : العنـــوان
 ، إربد، األردن اليرموك

 Yousef900300@yahoo.com : رونيالبريد االلكت
 

 798111114-00962 : الهاتف

00962-778111112 

 

 11922-27211142 : الفاكس

 

 / الاليل11/2/1922 : هـتاريخ الميالد ومكان
 

 أردني : الجنسيـة
 

 متزوج : الحالة االجتماعيـة
 

 أربعة : عدد األوالد
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 المؤهالتّالعلمية
 

 .والنقد األدبيالبالغة م(، تاصص 1984بريطانيا ) -دكتوراة من جامعة مانشستر -

 م(، تاصص أدب ونقد "أندلسي".1979المرتبة األولى ) -ماجستير من الجامعة األردنية -

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

 م،1971هي : المرتبللللة الاامسللللة علللللى مسللللتو    لبللللة المملكللللة األردنيللللة الهاشللللمية عللللام تللللوجي -
 (.91.2بمعدل)

 اتّالبحثيةاالهتمام
 

 .البالغة -

 .النقد األدبي -

 .األسلوبية -

 .األدب المقارن -

 اللسانيات. -

 خبراتّالعمليةّ/ّالتدرجّالوظيفيال
 األردن. –وزارة التربية والتعليم : 1979 – 1978 .1

 األردن. –الزرقاء  –التدريس في كلية المعلمين : 1981 – 1979 .2

 جامعة اليرموك. –مدرس في قسم اللغة العربية وآدابها : 1981 –1981 .1

 في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة اليرموك. / مشاركأستاذ مساعد: 1991–1984 .4

 سلطنة ُعمان. –في كلية المعلمين بنزو   أستاذ مشارك: 1991–1991 .2

 : رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة اليرموك.1/9/1992-1/9/1997 .2

قمللت بتيسلليس برنللامج اللغويللات التطبيقيللة لمسللتو   الللدكتوراة عنللدما كنللت رئيسللاً لقسللم اللغللة  :1997 .7

العربية وآدابها. علماً بينني قمت بتدريس علدد ملن الملواد فلي هلذا البرنلامج، وقلد أشلرفت عللى معملم 

  لبته.

 تاذ في قسم اللغة العربية  بجامعة اليرموك.: أس1998-2117 .8

 ) إجازة تفرغ علمي(.بجامعة الملع فيصل/المملكة العربية السعودية. أستاذ: 1999-2111 .9

 : أستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة قطر.2111 -2117 .11

 رئيس جامعة الزرقاء.: 12/8/2111-12/8/2111 .11

 اسات العليا بجامعة الزرقاء.: عميد البحث العلمي والدر1/9/2111-1/9/2111 .12

 : أستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة اليرموك.12/9/2112 -12/8/2111 .11

 : عميد كلية اآلداب، جامعة اليرموك. 21/8/2112 – 11/9/2112 .14

العللام لجمعيللة كليللات اآلداب فللي الجامعللات أعضللاء اتحللاد : األمللين  21/8/2112 – 11/9/2112 .12

 .الجامعات العربية

 اآلن: نائب رئيس جامعة اليرموك لشؤون الجودة والمراكز. -22/8/2112 .12

 

 تاريخ الحصول على رتبة أستاذ. :11/12/1992&    

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

 .البالغة العربية -

 .قديمالنقد ال -

 .قضايا النقد القديم -

 .النقد األدبي الحديث -

 .تذوق النص األدبي -

 .فن الكتابة والتعبير -

 .قضايا األدب  الجاهلي -

 .النحو العام -

 .111لغة عربيــــــــة  -

 .112لغة عربيــــــة   -

 .الصرف -

 .العروض واإليقاع الشعري -

 .المهارات اللغوية واإللقاء )لطلبة الصحافة واإلعالم( -

 .يومإلسالمي واألا عرلشا -

 .(1العبّاسي) عرلشا -

 .(2العبّاسي ) عرلشا -

ّمستوىّالماجستير:

 .البالغة في ضوء النقد الحديث -

 .ندوة في األدب -

 .أمهات المصادر -

ّمستوىّالدكتوراةّ:

 البالغة واألسلوبية. -

 دراسات في المصطلح األدبي والنقدي. -

 ويات والنحو(.نصوص استشراقية من اإلنجليزية إلى العربية )لطلبة اللغ -

 نصوص استشراقية من اإلنجليزية إلى العربية )لطلبة األدب والنقد(. -

 دراسات في األدب األندلسي والمغربي. -

 نصوص لغوية متقدمة باللغة اإلنجليزية.  -

 الدوراتّالتدريبي ةّوورشّالعمل

علاون ملع دورة في استادام الحاسوب، مركز االستشارات وخدمة المجتمع في جامعة اليرملوك بالت -

 .م2111( ساعة، 21مركز الحاسب اإللكتروني في الجامعة، مدتها )

 م، جامعة قطر.2118التعلم القائم على المشكالت، ربيع  -

 م، جامعة قطر.2118تقييم مارجات التعلم على مستو  البرنامج، ربيع  -

 م، جامعة قطر.2117إعداد ملف المقّرر الجامعّي، خريف  -

 امعة قطر.م، ج2117نمام بانر، خريف  -
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 ، جامعة قطر. 29/1/2118-27(، 1البالك بورد) -

 ،جامعة قطر.29/1/2118-27تطوير مارجات التعلم على مستو  البرنامج، -

 ،جامعة قطر.22/8/2118بدء اختبارات القبول وفق المعايير التربوية، -

 ،جامعة قطر.22/2/2118التعليم التعاوني، -

 ،جامعة قطر.12/11/2118(،2البالك بورد) -

 ،جامعة قطر.24/11/2118(،2الك بورد)الب -

 جامعة قطر.12/1/2119إعداد الوحدات المتكاملة:مدخل لتنميم محتو  المقررات، -

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

أولويات البحث العلمي لآلداب والشلريعة والعللوم اإلنسلانية فلي جامعلة قطلر، ورشلة عملل برئاسلة  -

 .28/4/2111كتور نائب رئيس جامعة قطر، الد

 .7/12/2112الحلول السحابية للمكتبات العربية، مكتبة الملع عبد العزيز العامة، الرياض،  -

التطلعللات والمتطلبللات، مكتبللة الملللع عبللد العزيللز العامللة، الريللاض،  –المكتبللة الرقميللة العربيللة  -

8/12/2112. 

 .2/11/2112لبرامج الكليات، جامعة اليرموك،التقييم الذاتي إقامة ورشة عمل بعنوان:  -

-  
ّ

 اللغاتّودرجةّإجادتها
 

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

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

 
ّ

 التكريماتّوالجوائز
 م. 2114( الحديث جائزة عبدالعزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري )في مجال النقد األدبي -

، فلي حقلل العللوم اإلنسلانية التلي تجلري 1991جائزة عبدالحميد شومان للعلماء العرب الشبان لعلام  -
 على مستو  الو ن العربي.

بمناسلبة حصلولي عللى المرتبلة األوللى فلي  ابلن  لالل جائزة من المغفور له جالللة المللع الحسلين -
 مرحلة الماجستير.

بمناسلبة حصلولي عللى المرتبلة األوللى فلي  ابلن  لالل ينجائزة من المغفور له جالللة المللع الحسل -
 مرحلة البكالوريوس.

بمناسلبة حصلولي عللى المرتبلة الاامسلة ملن بلين  لبلة  ة عالية بنت الحسليناألميرجائزة من سمو  -
 المملكة في امتحان التوجيهي.

نلدلس التلي عقلدت شهادة تقديرية من وزيرة الثقافة السورية بمناسبة الندوة الدولية من الشام إللى األ -
 م.1982/نيسان/28في دمشق في 

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

 م.19/2/2111جائزة من مركز أ لس العالمي للدراسات واألبحات )في مجال الترجمة(،  -

 ني للمشاركة ببحث في نلدوة المجتملع: شهادة شكر وتقدير من اللجنة المنممة الحتفاالت اليوم الو -
 .12/12/2119التحديث والمحافمة على التقاليد،الدوحة، 
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ّ

 المنحّوالعقود
 

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

 منحة من الجامعة األردنية لدراسة الماجستير في الجامعة نفسها. -

 دراسة الدكتوراة في بريطانيا.منحة من جامعة اليرموك ل -

(، للقيلام بلبعا البحلوت فلي بعلا 1/9/1992-1/2لمدة ثالثلة أشلهر ) (DAAD)منحة من مؤسسة  -
 الجامعات األلمانية.

الحصول على منحلة االتحلاد األوروبلي )مؤسسلة تمبوس(لمشلروع "حقلوق الملكيلة الفكريلة" لملدة  -
 (ألف يورو.971بالمشروع )الدعم للجامعات الفائزة  ،(2112 -2111( سنوات )1)

 

 عضويةّلجانّجامعية

 ـةّّاليرموكلجانّجامعـــــــ
 

 * لجان على مستو  الجامعة:

 .1982/1982لجنة الكتاب السنوي السابع، -

 .1987/1988لجنة تحديث دليل الهاتف المعتمد لد  جامعة اليرموك،  -

 م.1997م، 1992 م،1988لجنة تحكيم مسابقة الشعر والقصة القصيرة بجامعة اليرموك، -

 م.24/9/1998 –م 24/9/1992لجنة صندوق االدخار، -

 .1992/1997جنة االستئنافية لقضايا الهيئة التدريسية، لال -

 اآلن. -14/9/2112، ةوالترقيالتعيين لجنة  -

 .1/9/2112 – 14/9/2112، المبعوثين لجنة -

 اآلن. -22/11/2112لجنة اعتماد المجالت العلمية،  -

 .1/11/2112 -1/11/2112يبي االستئنافي ألعضاء الهيئة التدريسية،لجنة المجلس التيد -

 .1/11/2112 -18/11/2112مجلس مركز اللغات،  -

 .1/2/2112لجنة إنشاء قسم المتطلبات الادمية،  -

 اآلن. -22/11/2112رئيس اللجنة القانونية،   -

 اآلن. -22/11/2112 رئيس لجنة الجامعة والمجتمع المحلي،  -

ّوىّالكليـة:*ّلجانّعلىّمست

 .1992/1997، 1992/1992اللجنة الثقافية، -

 .1992/1997، 1992/1992لجنة الدراسات العليا، -

 .1992/1997، 1992/1992لجنة الميزانية، -

 .1992/1997، 1992/1992لجنة الاطة الدراسية، -

 .1992/1997رئيس لجنة اإلرشاد والتوجيه، -

 م.28/2/1992في الكلية،لجنة البحث في سبل تطوير الجهاز اإلداري والفني  -

ً –لجنة الدراسات العليا  -  .1992/1997 -رئيسا

 م.2112/2112،لجنة قضايا الطلبة -

 م.2112/2112،رئيس لجنة تطوير صحافة اليرموك -

 م.2112/2117،لجنة قضايا الطلبة -
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 :2112/2112 رئيس اللجان اآلتية، -

 لجنة الموازنة. -

 لجنة الجدول الدراسي. -

 اللجنة الثقافية. -

 مكتبة.لجنة ال -

 لجنة الدراسات العليا. -

 لجنة البحث العلمي. -

 لجنة الاطة الدراسية. -

 لجنة االتّفاقيات العلمية. -

 لجنة قضايا الطلبة. -

 لجنة المجالت العلمية. -

 اللجنة االجتماعية. -

 لجنة التعيينات وشؤون المبعوثين. -

 لجنة الجودة والتطوير. -

ّ*ّلجانّعلىّمستوىّقسمّاللغةّالعربيةّوآدابها:

 م.1994/1992، 1982، 1984/1982جنة الثقافية،الل -

 م.1982/1987، 112وعربي  111لجنة تيليف كتابي عربي  -

 .1982لجنة  لبات التحويل لقسم اللغة العربية، -

 .1987/2111/2112اللجنة التحضيرية لمؤتمر النقد األدبي الذي عقد في جامعة اليرموك، -

 م.1991لجنة معادلة المساقات، -

 .1997/1998العليا،لجنة الدراسات  -

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

 م:1992/1997-م1992/1992رئيس اللجان اآلتية في قسم اللغة العربية وآدابها، -

 * لجنة الدراسات العليا.

 * اللجنة االجتماعية.

 *لجنة المكتبة.

 *لجنة معادلة المساقات.

 دبي.*اللجنة التحضيرية لمؤتمر النقد األ

 م.2111، 112لجنة تيليف كتاب لغة عربية  -

 م.2112/2112لجنة الاطة الدراسية، -

 م.2112م / 2112م / 2114، 112رئيس لجنة تنسيق مساق ع  -
 

 قطرّجامعةّأكاديميةّفيّلجان
 

 م.17/1/2118لجنة مؤتمر البحث العلمي األول، عمادة البحث العلمي، -

 .2119م/2118والعلوم، رئيس لجنة البحث العلمي في كلية اآلداب  -

 .2119/2111رئيس لجنة البحث العلمي في كلية اآلداب والعلوم، -

 .2119م/2118لجنة رؤساء لجان البحث العلمي بجامعة قطر، -
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 2119/2111لجنة رؤساء لجان البحث العلمي بجامعة قطر، -

 .29/4/2111لجنة تحكيم جائزة البحث العلمي في جامعة قطر،  -

 .28/4/2111علمي في الجامعة، لجنة ميزانية البحث ال -

 م.2118لجنة إعداد برنامج الترجمة، كلية اآلداب والعلوم، ربيع  -

 .2118م/2117لجنة جودة التدريس، قسم اللغة العربية، خريف  -

 م.2118/2117لجنة الكتب، قسم اللغة العربية، خريف/ -

 م.2117ريف لجنة إعداد امتحان القبول لقسم اللغة العربية، قسم اللغة العربية، خ -

 .2118/2119قسم اللغة العربية، لجنة الكتب،مقررا، -

 .2119م/2118قسم اللغة العربية، لجنة الجدول الدراسي، -

 .2119لجنة تحكيم جائزة القصة القصيرة لذوي االحتياجات الااصة على مستو  دولة قطر،  -

 رة التربيللة والتعللليم،لجنللة تحكلليم جللائزة اإلبللداع فللي مجللال البحللث األدبللي للمللدارس الثانويللة، وزا -

 .2117قطر،

 .2119اإلشراف على إعداد اختبار القبول لقسم اللغة العربية،قسم اللغة العربية، ربيع  -

 .2119/2111اللجنة الثقافية، قسم اللغة العربية، مقررا ، -

 .2119/2111قسم اللغة العربية، لجنة النصح واإلرشاد، -

 .2119/2111قسم اللغة العربية، لجنة جودة التدريس، -

 .2119/2111لجنة تنفيذ توصيات وفد الجامعة األمريكية، -

 .2119/2111، مقررا،112لجنة إعادة توصيف وتيليف مقرر لغة عربية  -

 .2119/2111قسم اللغة العربية مقررا، لجنة تافيا العبء التدريسي، -

 .2119/2111لجنة الاطة الدراسية، )البكالوريوس(،  -

 .2111لجنة الدراسات العليا،  -

ّجامعةّالزرقاءّلجان
 

 . 2111-2111رئيس مجلس الجامعة،  -

 .2111-2111رئيس مجلس العمداء،  -

 .2111-2111رئيس لجنة التعيين والترقية،  -

 .2111-2111رئيس لجنة االبتعات،  -

 .2111-2111رئيس لجنة اإلعداد لفتح قناة فضائية للجامعة،  -

 .2111-2111رئيس لجنة صندوق منح الطلبة،  -

 اتّومجالتّعلمي ةّمحك مةعضويةّجمعي
 

 -11/9/2112األمين العام لجمعية كليلات اآلداب فلي الجامعلات أعضلاء اتحلاد الجامعلات العربيلة،  -
21/8/2112. 

 .21/8/2112– 11/9/2112رئيس تحرير مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب،  -

-1/9/2111ّكمللة(، رئلليس تحريللر مجلللة الزرقللاء للبحللوت والدراسللات االنسللانية )مجلللة علميللة مح -
12/8/2111. 
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 األردن.-عضو في جمعية المترجمين األردنيين، عمان -

 الواليات المتحدة األمريكية. –M L Aعضو في جمعية  -

 .2114-2111عضو في اللجنة العليا لمجلة الزرقاء،  -

 . IACQA ،2/9/2111- 2114عضو في اللجنة المنممة الدائمة لمؤتمر  -

 .IACQA ،2/9/2111- 2114كمة لمؤتمرعضو في اللجنة العلمية المح -

 اآلن. – 1/8/2112عضو مجلس اإلدارة في المجلس الدولي للغة العربية، بيروت،  -

 اآلن. -1/8/2112عضو الجمعية العمومية في المجلس الدولي للغة العربية، بيروت،  -

 المؤتمراتّواللقاءاتّالعلمية
 شاركت في المؤتمرات والندوات اآلتية :

 م.1982فارس الشدياق وبطرس البستاني ورينهارتدوزي، تونس، نيسان،  مائوية أحمد .1

الندوة الدولية من الشام إلى األندلس بمناسبة مرور اثني عشر قرناً على انتقال عبلدالرحمن اللداخل  .2

 م.1982إلى األندلس، دمشق، أيار، 

 م.1982المؤتمر الثاني لألدب العربي المقارن، دمشق، تموز،  .1

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

 م.1987مؤتمر النقد األدبي األول/جامعة اليرموك، األردن، تموز،  .2

ندوة حول  ه حسين ومستقبل الثقافلة العربيلة : اإلنجلازات واآلفلاق الجديلدة، كليلة اآلداب، جامعلة  .2

 م.14/11/1989- 11/11/1989القاهرة، 

المستقبل، مدريد، النصف األول من  -الحاضر -الماضي–العربية األوروبية  مؤتمر آفاق العالقات .7

 م.1991-شهر آذار

 م.1992أكتوبر  12-9ندوة "أبو حيان التوحيدي"، القاهرة،  .8

 م.9/12/1992-7ندوة "عبدالقاهر الجرجاني"، صفاقس/تونس،  .9

 م.7/4/1992-4، تونس، ندوة "اإلبداع والعالمية"، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، القيروان .11

المشاركة في رحلة ماليزيا مع األستاذ نائلب رئليس الجامعلة للشلؤون األكاديميلة لتوقيلع اتفاقيلة ملع  .11

 م، وإلقاء محاضرة هناك عن "مستقبل اللغة العربية".9/9/1992-29/8معهد سلنجور بتاريخ 

م، 21/1/1997-11بللين زيللارة فرنسللا ضللمن االتفاقيللة بللين جامعللة ليللون والسللوربون فللي الفتللرة مللا  .12

 وإلقاء محاضرة هناك.

المشاركة في األسبوع الثقافي الثاني الذي أقامه قسم اللغة العربية بجامعة دمشق فلي الفتلرة ملا بلين  .11

 م.22-11/4/1997

مؤتمر النقد األدبي في منعطف القرن العشلرين، قسلم اللغلة العربيلة بجامعلة علين شلمس، القلاهرة،  .14

 م.21-24/11/1997

لمعجم العربي المعاصلر : شلكالً ومضلموناً"، جمعيلة المتلرجمين األردنيلين باالشلتراك ملع ندوة "ا .12

 م.2111/أيار/19-18مركز أ لس العالمي للدراسات واألبحات، عمان، 

ندوة حول "البالغة الغربية والبالغة العربية : وجهة نمر فلسلفية"، تحلت رعايلة المعهلد الفرنسلي  .12

 م )باللغة اإلنجليزية(.2112/ 7/  7 -1في الشرق األوسط، بيروت، 

، حتلى 1988المشاركة في عدد من الملؤتمرات والنلدوات التلي عقلدت فلي الجامعلات األردنيلة منلذ  .17

 اآلن.
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الجامعلة األردنيلة  –ملتقى تطوير الكفاية الجامعية في اللغة العربية وآدابها في الجامعلات األردنيّلة  .18

 م.11-14/2/2117

العربي الحديث في السودان، جامعة اللغة اإلنجليزية واللغات األجنبيلة  المؤتمر الدولي حول األدب .19

 م.14/11/2117-12،الهند –حيد أباد  –

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. 

وة عقلدتها وزارة الثقافلة القطريلة بمناسلبة نلد التحديث والمحافمة على التقاليلد، المشاركة في ندوة: .21

 .12/12/2119الشعر والحياة الثقافية في المجتمع القطري، وإلقاء بحث بعنوان: العيد الو ني،

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

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

 جلسة. م،رئيس1/11/2111-1لبيت،ا آل جامعة ،المؤتمر الدولي الثاني في اللغويات .22

 م.22/11/2111-24الزرقاء، ،جامعةرئيس مؤتمر الزرقاء الثاني الهندسي العلمي .22

اإلسالمي  العالم جامعات في واالعتماد األكاديمي للجودة والعالمية اإلقليمية مؤشراتال تطبيق ندوة .27

 جلسة. ،رئيس22/12/2111-21السعودية،األمنية، للعلوم نايف جامعة الغاية، يلةوس .....نحوالتميز

م، رئلليس 12/2/2111-11المللؤتمر العربللي الللدولي لضللمان جللودة التعللليم العللالي، جامعللة الزرقللاء،  .28

 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". 

فللي المللؤتمر العللام التحللاد الجامعللات العربيللة: نحللو فضللاء عربللي لضللمان جللودة التعللليم المشللاركة  .11

 . 12/1/2111-12العالي، الدورة الرابعة واألربعون، عمان،

اآلداب، جامعللة مؤتللة بعنللوان "األدب منصللة للتفاعللل المللؤتمر الللدولي الثالللث الللذي تنمملله كليللة  .11

 ، رئيس جلسة. 2111/ تشرين أول /18-17الحضاري"،

زيارة الجامعة الاليجية في البحرين لإلعداد للملؤتمر العربلي اللدولي الثلاني لضلمان جلودة التعلليم  .12

 م. 24/1/2111-، 21العالي،البحرين

ربية وتحديات العصر"، الجامعة اإلسالمية، المدينلة المشاركة في المؤتمر العربي األول "اللغة الع .11

 م.11/4/2112-9المنورة، السعودية، 

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. 
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 ولي الثالث لضمان جودة التعليم العالي، جامعة الزيتونة األردنية،المشاركة في المؤتمر العربي الد .19

2-4/4/2111 . 

 :إلقاء الكلمة االفتتاحية التوجيهية في جميع المؤتمرات اآلتية ، والمشاركة في بعا جلساتها 

الملؤتمر التاسلع للمكتبلات األردنيلة بعنلوان : "المكتبلات األردنيلة فلي البيئلة الرقميلة اإللكترونيللة"،  .41

 م. 21/11/2111-21جامعة الزرقاء، األردن،

المؤتمر العلمي الرابع لكلية العلوم التربويلة بعنلوان :"تربيلة الطفلل بالعلالم العربلي وتحلديات فجلر  .41

 م .28/11/2111-27األلفية الثالثة،جامعة الزرقاء،األردن،

ملللود، والمسلللتقبل الملللؤتمر العلملللي السلللابع لكليلللة اآلداب بعنلللوان :"اللغلللة العربيلللة : الماضلللي المح .42

 . 2/12/2111-11/11المنشود"، جامعة الزرقاء،األردن،

 ملللؤتمر األعملللال اإللكترونيلللة والتحلللول فلللي اقتصلللاديات األعملللال ، جامعلللة الزرقلللاء، األردن، .41

 م.12-17/1/2111

المللؤتمر التاسللع للجمعيللة العلميللة لكليللات اآلداب فللي اتحللاد الجامعللات العربيللة، جامعللة الزرقللاء،  .44

 م.4/4/2111-1األردن، 

 م.28/4/2111-27المؤتمر الثالث لعلوم الرياضيات، جامعة الزرقاء، األردن،  .42

 م.21/1/2112-21المؤتمر العلمي التاسع لكلية االقتصاد، جامعة الزرقاء، األردن،  .42

 م.29/1/2112-28آفاق في البحث العلمي المعاصر، جامعة الزرقاء، األردن،  :مؤتمر كلية اآلداب .47

 م.27/4/2112-22( ، جامعة الزرقاء، األردن،IACETلي لتكنولوجيا المعلومات )المؤتمر الدو .48

 م9/2/2112-7عة الزرقاء، األردن، ندوة الحوار الو ني حول التعليم العالي في األردن، جام .49

ملللؤتمر دوللللي بعنلللوان: االتجاهلللات الحديثلللة فلللي المعلوملللات الرقميلللة، أكاديميلللة جللللوان لتلللدريب  .21

 م.11/11/2112-9ردن، الدراسات، عّمان، األ

 م.11/12/2112-11(، جامعة الزرقاء، األردن، ACITمؤتمر جمعية كلية الحاسبات ) .21

-22االقصللللاد بعنللللوان: الوضللللع االقصللللادي العربللللي، جامعللللة الزرقللللاء، األردن، كليةمللللؤتمر  .22

 م.27/4/2112

 ألردن،الملتقى التاسع عشر لتبلادل علروض تلدريب  لالب الجامعلات العربيلة، جامعلة الزرقلاء، ا .21

 م.11/4-2/2/2111

،التي أقامتها مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع المشاركة في دورة أبي تمام الطائي .24

 إلقاء كلمة الفائزين بالجائزة(.إستالم الجائزة وإ ) 21/11/2114- 21الشعري، مراكش، 

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

April2014 

22. International Conf. for Academic Disciplines, Organized by (IJAS), Paris, 12-16 April 

2015 

مللللؤتمر روافللللد التنميللللة االجتماعيللللة ومطالللللب التحللللول الصللللناعي فللللي دول مجلللللس التعللللاون  .27

العربيلة باالشلتراك ملع  قلراءة فلي الواقلع والمسلتقبل(، مركلز دراسلات الالليج والجزيلرة)الاليجلي

 .18/11/2112-12المجلة العربية للعلوم اإلنسانية،جامعة الكويت، الكويت، إلقاء بحث، 

مللؤتمر م منللدور بللين الفكللر األدبللي والفكللر السياسللي، المجلللس األعلللى للثقافللة، القللاهرة، إلقللاء  .28

 .24/11/2112-21بحث،ورئاسة جلسة، والمشاركة في حوار المائدة المستديرة، 
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"، عّمللان،  المشللاركة فللي " االجتمللاع السللنوي الثللاني عشللر لمؤسسللات اتحللاد الجامعللات العربيللة .29

 .14/12/2112-11األردن، 

اجتماع اللجنة التنفيذيَة لعملداء كليلات اآلداب بالجامعلات العربيلة، جامعلة الطفيللة التقنيلة، األردن،  .21

 ،) إلقاء كلمة االفتتاح، وترؤس االجتماع(.1-4/2/2112

جتماع الرابع عشلر للجمعيلة العموميلة لعملداء كليلات اآلداب بالجامعلات العربيلة، جامعلة البحلر اال .21

.) إلقلاء كلملة االفتتلاح،وترؤس االجتملاع، وإدارة 11/1/2112-8األحمر، بورتسلودان، السلودان، 

 (. المائدة المستديرة حوار

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

April 2016. 

، )إلقلاء 8/2/2112-2المؤتمر الدولي الاامس للغة العربيلة، المجللس اللدولي للغلة العربيلة، دبلي،  .21

 محاضرة بعنوان: دور جمعية كلية اآلداب في الو ن العربي في خدمة اللغة العربية(.

 .9/11/2117-7مؤتمر اتحاد المكتبات األمريكية، الشارقة،   .24

 .)ترؤس جلسة(.9/12/2112-7للقاء السابع للفهرس العربي الموحد، الرياض، ا  .22
 

 خدمةّالجامعةّوالمجتمع
 

ّاالستشاراتّالعلميةّالتيّقدمتهاّفيّمجالّالتخصص: .أّ

 وحتى اآلن:م، 1992في الجامعات اآلتية منذ عام  وبحثترقية  ومائةتحكيم نيف  -

  األردن. –جامعة مؤتة 

  ردن.األ –جامعة عمان األهلية 

  نابلس. –جامعة النجاح الو نية 

  األردن. –جامعة العلوم التطبيقية 

  األردن. –جامعة الزرقاء األهلية 

  األردن. –جامعة جرش 

  غزة. –الجامعة اإلسالمية 

  األردن. –جامعة اليرموك 

  األردن. –الجامعة األردنية 

  الكويت. –جامعة الكويت 

  مكة المكرمة. -جامعة أم القر 

 الشارقة. -شارقةجامعة ال 

 جدة. -جامعة الملع عبد العزيز 

  العين. –جامعة اإلمارات العربية المتحدة 

 العراق. -جامعة الكوفة 

 العراق. -جامعة الموصل 

 السعودية. -جامعة تبوك 

 السعودية. -جامعة جازان 

  اإلمارات العربية المتحدة. -كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

 ألردن.ا -جامعة إربد األهلية 

 األردن. -جامعة العلوم والتكنولوجيا 
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 العراق -جامعة البصرة. 

  العراق –جامعة المستنصرية 

 دمشق.  -جامعة دمشق 

 .جامعة القدس المفتوحة 

 األردن. -جامعة آل البيت 

ّمحاضراتّوندواتّومقاالتّعامةّ: .بّ

والتعلليم للمنطقلة  االشتراك في المشلغل التربلوي للملوجهين اللذي أقامتله المديريلة العاملة للتربيلة -
وإلقاء محاضلرة بعنلوان : االتجاهلات الحديثلة فلي  –م 21/9/1992-18/9 ،الداخلية بسلطنة ُعمان
 تدريس اللغة العربية.

إلقاء محاضرة بعنوان :"اإلشراف التربوي" وذلع في اللدورة اإلنعاشلية لملديري الملدارس التلي  -
إعلداد وتوجيله المعلملين، سللطنة عملان، بتلاريخ عقدتها المديرية العامة للتنمية التربويلة / دائلرة 

 م.1/2/1991

إلقاء عدد من المحاضرات في دورة اإلدارة المدرسية التي عقدتها دائرة إعداد وتوجيله المعلملين  -
 ومنممة اليونسكو في سلطنة ُعمان، والمحاضرات هي :

  ،م.2/1/1991التعليم المفرد والتعلم ذاتي التوجيه 

 م.11/1/1991وعناصره وأنواعه،  مهالمنهج المدرسي:مفهو 

  ،االتجاهللللات الحديثللللة فللللي تللللدريس المللللواد الدراسللللية ودور مللللدير المدرسللللة فللللي رعايتهللللا
 م.2/1/1991

 م.19/4/1991ووسيلة للنمو المهني،  ،التقويم الذاتي أداة للتقويم 

ُعملان  إلقاء محاضرة بالمركز االجتماعي التابع لوزارة الشلؤون االجتماعيلة والعملل فلي سللطنة -
 م.18/1/1991،ّّومفهوم أدب الطفل: القصة وشرو ها واختيارها للطفل، في نزو  بعنوان 

 م.1988إلقاء عدد من المحاضرات في أكاديمية الشر ة، عمان،  -

 م.1989إلقاء عدد من المحاضرات في كلية األميرة بسمة للشر ة النسائية، عمان،  -

"الصللورة الشللعرية فللي ضللوء النقللد الحللديث"، بكليللة اآلداب والعلللوم  إلقللاء محاضللرة بعنللوان -
 م.12/12/1992اإلنسانية بجامعة سوسة / تونس، 

 
 

ّالعلميّاإلنتاج

 

ّالكتبّالمطبوعة: .أّ
 االستعارة في النقد األدبي الحديث : األبعاد المعرفية والجمالية، الدار األهليلة، عّملان، بيلروت،  .1

 صفحة(.112)م.1997

هاينريشللس نموذجللاً(، الللدار األهليللة، عمللان،  فللي بحللوت المستشللرقين )فلفهللارت االسللتعارة .2
 صفحة(.214)م.1998بيروت، 

اللللدار األهليلللة، عملللان، بيلللروت،  (المجلللاز المرسلللل والكنايلللة )األبعلللاد المعرفيلللة والجماليلللة .1
 صفحة(.111)م.1998

 .2111لغة الحياة )مشترك(، منشورات جامعة اليرموك، األردن،  .4

 صفحة(.212)م.2111ة والتعبير، مكتبة كتاني، إربد، األردن، فن الكتاب .2

 صفحة(.227)م. 1999قراءات نقدية، منشورات وزارة الثقافة، األردن،  .2

 صفحات(.212).2114،  1999موسيقا الشعر وعلم العروض، الدار األهلية، عمان،  .7
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 صفحة(.112)م.2117مقدمات في البالغة العربية، دار المسيرة، عمان،  .8

 صفحة(.198)م.2114ب محفوظ : الرؤية والموقف، دار جرير، عمان، نجي .9

 م.2111المصطلح األدبي والنقدي، منشورات مركز ناصر، األردن،  .11

 صفحة(.118)م.2117األردن، –التشبيه واالستعارة، منمور مستينف، دار المسيرة، عمان  .11

بعللللللللللة م، الط2117المهللللللللللارات اللغويللللللللللة وفللللللللللّن اإللقللللللللللاء، دار المسلللللللللليرة، عّمللللللللللان،  .12
 صفحة(.222)م.2119،الثانية

،  عّمللانر للنشللر والتوزيللع/ يللرجدار  رؤيللة نمريللة وآفللاق تطبيقيللة، األسلللوبية ونقللد الشللعر، .11

عبلد العزيلز سلعود البلابطين )الكتاب الفائز بجلائزة (.صفحة812).م2111األردن، 
 .(2114دبي الحديث عام في النقد األ

 .صفحة(111).)تحت الطبع(حدة،مبارك بن سيف آل ثاني:صور مفترقة في ذات وا .14

 
 

ّالبحوثّالمنشورةّوالمقبولةّللنشرّفيّمجالتّوكتبّمحكمةّ: .بّ
 

 منشور في:المبحث البالغي والنقدي في كتاب "خزانة األدب"، البن حجة الحموي،  .1
      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.         

قلللراءة فلللي جهلللود أحملللد فلللارس الشلللدياق المعجميلللة، مجللللة أبحلللات اليرملللوك، سلسللللة اآلداب  .2
 .(41-7ص )، 1987المجلد الاامس، العدد األول،  –واللغويات 

ي كالعربيللة المعاصللرة : قللراءة لكتللاب قسللطا نمللوذج مبكللر للنقللد األدبللي المقللارن فللي الثقافللة .1
 –سلسللة اآلداب واللغويلات  –الحمصي )منهل الوّراد في علم االنتقاد(، مجلة أبحلات اليرملوك 

 .(92-12ص )م، 1987المجلد الاامس، العدد الثاني، 

هملزة االسلتفهام بلين المفهللومين النحلوي والبالغلي، مؤتلة للبحللوت والدراسلات، جامعلة مؤتللة،  .4
 .(211-141ص)م، 1987العدد الثاني، كانون األول، -لد الثانيالمج

2. 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. 

، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوت العلمية، المجلد الحلادي عشلر، سيكولوجية االستعارة .2
 (.27-27)صم، سورية.1989هـ، 1411العدد الرابع، سنة 

-2)صم.1989، 2، 1، ع11قراءة في قصيدة "بلقيس" لنلزار قبلاني، مجللة جامعلة تشلرين، ملج .7
28.) 

سلفراييني، مجللة أبحلات الرسالة العصامية في االسلتعارات )دراسلة وتحقيلق( لعصلام اللدين اإل .8
 (.112-71)صم.1991اليرموك، جامعة اليرموك، المجلد الثامن، 

)ص م.1989/1991النمريلللة االسلللتبدالية لالسلللتعارة، حوليلللات كليلللة اآلداب، جامعلللة الكويلللت،  .9
 (.94-9ص

النمرية المعرفية لالستعارة، حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات، جامعة األزهلر،  .11
 (.211-291)صم.1992اهرة، العدد العاشر، الق

رؤيلة عاملة، حوليلة كليلة الدراسلات  –إشكالية الثقافة العربيلة المعاصلرة ومشلروع  له حسلين  .11
 (.292-222)صم.1992اإلسالمية والعربية للبنات، جامعة األزهر، القاهرة، العدد العاشر، 

للبحللوت، جامعللة عمللان األهليللة، الرؤيللة النقديللة للروايللة عنللد عبدالمحسللن بللدر، مجلللة البلقللاء  .12
 (.222-182)صم.1992، 1األردن، المجلد الثالث،  ع
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المصطلح االستعاري عند هاينريشس، مجلة كلية التربية، جامعة أسيو ، العدد التاسلع، المجللد  .11
 (.98-74ص)م.1991األول، يناير، 

 ، جامعللة كليللة التربيللة بللدميامجلللة صللورة المدينللة فللي ديللوان أحمللد عبللدالمعطي حجللازي،  .14
 (.111-22)صم.1991المنصورة، العدد الثامن عشر، المجلد األول، يناير، 

 (.29-11ص)م.11/11/1992مدخل جشتالتي لالستعارة، مجلة دراسات، الجامعة األردنية،  .12

المبحلث النقللدي والبالغلي فللي كتلاب اإلمتللاع والمؤانسللة ألبلي حيللان التوحيلدي، مجلللة فصللول،  .12
 (.182-121ص)م.1992العدد األول، سنة 

النمرية السياقية لالستعارة وتمثالتها في كتاب "أسرار البالغة" لعبدالقاهر الجرجاني، منشلور  .17
 (.111-89ص)م.1998في أعمال ندوة عبدالقاهر الجرجاني، جامعة صفاقس، تونس، 

قللراءة فللي كتللاب "نحللو االسللتعارة" لبللروك روز، مجلللة جامعللة تشللرين  –االسللتعارة االسللمية  .18
 (.92-21)صم.1992، 9، عدد 18والبحوت العلمية، جامعة تشرين، سورية، مجلد للدراسات 

دور األمير عبدالرحمن الداخل في بناء الدولة والحضارة األندلسية، مجللة "اللدارة" السلعودية،  .19
 م.1988

 م.11/9/1988،النمرية السياقية لالستعارة، مجلة حولية كلية اآلداب، جامعة عين شمسن .21

تصللدر عللن المنممللة العربيللة للتربيللة  ،وآليللات التايللل، المجلللة العربيللة للثقافللةالصللورة الفنيللة  .21
 .1997والثقافة والعلوم، 

دراسة تارياية فنية، مجلة كلية  –مفهوم المجاز المرسل في بحوت النقاد والبالغيين واللغويين  .22
 م.4/7/1992اآلداب، جامعة الزقازيق، فرع بنها، 

 م.9/11/1992الهيئة المصرية العامة للكتاب،  مدخالن لالستعارة، مجلة فصول، .21

 م.28/11/1992ثبت مقارن لمصطلحات بالغية، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  .24

البراجماتية مصلطلحاً نقلدياً، منشلور فلي أعملال الملؤتمر اللدولي الثاللث للنقلد األدبلي، القلاهرة،  .22
 م.2111

لعللي بلن خللف الكاتلب، مجللة الهيئلة القوميلة  "د البيلانملوا"اآلراء النقدية والبالغية فلي كتلاب  .22
ليبيللا،  -للبحللث العلمللي للعلللوم االجتماعيللة واإلنسللانية، الهيئللة القوميللة للبحللث العلمللي،  للرابلس

 (.21-28)صم.1998السنة الرابعة، 
ّ

بالمجللة العلميلة لكليلة  م2119(لسلنة 24البراغماتية في صلور بالغيلة،بحث مقبلول للنشلر بعلدد) .27
 اب بقنا، جامعة جنوب الوادي، مصر.اآلد

إشلكالية اإللهللام واإلبلداع الشللعري فلي النقللد العربلي القللديم، منشلور ضللمن أعملال مللؤتمر النقللد  .28
 صفحة(.92).1987األدبي األول، جامعة اليرموك،األردن، 

، مجلة جهار،المجلة الدوليلة للبحلوت منهج البحث العلمي وتطبيقاته عند العلماء العرب القدامى .29
 (.11-1)ص ،2112المجلد الاامس ،العدد الثامن، ماليزيا،  إلسالمية واإلنسانية المتقدمة،ا
11. The Impact of T.S.Eliot on Modern Arabic Literature , Jihar Journal, Journal of 

Islamic & Human Advanced Research, Malaysia, Vol.5,No.3, 2015. 
11. The Death and Revival Myth in Modern Arabic Poetry, HSSR, 4(2), 2015,pp.399-

413.    

مةةةّّالدراسةةاتّ*كتابةةة اآلتيةةةّلموسةةوعةّأعةةالبّالعةةربّوالمسةةلميا/المنةمةّالعربيةةةّللتربيةةةّّالمحك 
ّبّ:0222-0222والثقافةّوالعلوب،ّ

ّإسحقّموسىّالحسيني.ّ .0

 جبرا إبراهيم جبرا. .2

 عيسى الناعوري. .1
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 محمود سيف الدين اإليراني. .4

 الحصري. سا ع .2

 السموأل بن عادياء. .2

 السليع بن السلكة. .7

 السفاح التغلبي. .8

 عرار. وجميعها محكمة .9

 

 

ّالبحوثّالمقدمةّللمناهج: .جّ
 

االتجاهات الحديثة في تدريس اللغة العربية ودور مدير المدرسة في رعايتها، )كتب بتكليف ملن  .1
يونسللكو، وهللو مقللرر فللي دائللرة إعللداد وتوجيلله المعلمللين بسلللطنة ُعمللان بالتعللاون مللع منممللة ال

 م.1991دورات اإلدارة المدرسية(، 

 اإلشراف

ّاإلشرافّعلىّعددّماّرسائلّالدكتوراةّوالماجستيرّعلىّالنحوّاآلتيّ:

 

ّالدكتوراة

غصاب نهار الحوري، الحذف في القرآن الكريم، إشراف مشترك مع الدكتور عبدهللا بريمة فضلل،  -
 م.11/12/1992جامعة النيلين، كلية اآلداب، السودان، 

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

 م.1999م أبو صعيليع، الاير والشر في الشعر الجاهلي، جامعة اليرموك ،  -

 م.22/1/2111دراسة أسلوبية، جامعة اليرموك،   -فتحي م يوسف، شعر أمل دنقل -

 م.19/1/2111التوحيدي ناقداً، جامعة اليرموك،  بثينة سلمان القضاة، أبو حيان -

ربللى عبللدالقادر الربللاعي، تكللوين المعنللى الشللعري فللي التللرات النقللدي والبالغللي فللي ضللوء النقللد  -
 م.28/2/2111الحديث، جامعة اليرموك، 

أحمللد أبللو دلللو، تحليللل الاطللاب الجللدلي فللي القللرآن الكللريم )دراسللة فللي بالغللة الاطللاب ولسللانيات  -
 م.18/11/2111ة اليرموك، النص(، جامع

محملللود م اللللديكي، التراكيلللب المقيلللدة فلللي العربيلللة، دراسلللة ألسلللنية تطبيقيلللة، جامعلللة اليرملللوك،  -
 م.21/1/2112

م أحمد أبو عيد، تطور أدوات االتساق النحوي والمعجمي فلي الاطلاب الشلعري العربلي، جامعلة  -
 م.19/12/2111اليرموك، 

ات اللفمية ودالالتها النصية في اللغتين العربية واإلنجليزية : دراسلة سعيد م أبو خضير، المتاالف -
 م.27/1/2112تقابلية، جامعة اليرموك، 

محمود عبدهللا البدوي، أسلوب الطلب في النصوص القرآنية الواردة في كتب اللغة العربية للمرحلة  -
 م.9/7/2111الثانوية في األردن، دراسة لغوية تطبيقية، جامعة اليرموك، 

 م.11/11/2111عبدهللا الشمايلة، تعليم القراءات القرآنية في األردن ...، جامعة اليرموك،  -

فللؤاد علللي الللذيابات، تفسللير الللنص القرآنللي بللين الللدالالت البالغيللة والسلليميائية، جامعللة اليرمللوك،  -
 م.29/7/2114

طبيللق، جامعللة عثمللان مصللطفى عثمللان الجبللر، الدراسللات األسلللوبية فللي مصللر بللين النمريللة والت -
 م.1/2/2112اليرموك، 
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 م.2/2/2112إبراهيم مصطفى الدالهمة، ظواهر أسلوبية في شعر ابن زيدون، جامعة اليرموك،  -

رحلللاب مصلللطفى الاطيلللب، ظلللواهر أسللللوبية فلللي الشلللعر األردنلللي المعاصلللر، جامعلللة اليرملللوك،  -
 م.1/4/2112

 م.21/11/2111جامعة اليرموك،  فا مة علي كايد النصيرات، ظواهر أسلوبية في سيفيات المتنبي، -

 م.4/8/2114منى الحاج العجرمي، شعر صالح عبدالصبور : دراسة أسلوبية، جامعة اليرموك،  -

 م.19/7/2114م ماجد الدخيل، الصورة الفنية في شعر األعمى التطيلي، جامعة اليرموك،  -

 م. 2112وك، توفيق م العزام، االنزياح األسلوبي في شعر السيّاب، جامعة اليرم -

 .2112إبراهيم حسين م خليل، شعر عبدهللا بن علي الاليلي : دراسة أسلوبية، جامعة اليرموك،  -

 .2114جامعة اليرموك، ، ربيع، عبد الكريم النهشلي ناقداً عمر اسماعيل ال -

 .2114جامعة اليرموك، ،ي والفني في شعر أبي دهبل الجمحيم خالد المزيد، التشكيل الموضوع -

 .2112جامعة اليرموك، ، ارات، االلتفات في السرد القرآنيحمد م بشأ -

 .2112إيمان م ربيع، اللون وتجلياته في شعر لينا أبو بكر، جامعة اليرموك،  -

ّالماجستير

 م.7/11/1992حياته وشعره، جامعة اليرموك،  –أحمد صالح عيسى الزعبي، النمر بن تولب  -

ناقللداً )دراسللة فللي شللواهد الكشللاف الشللعرية علللى األسللاليب  سللماء محمللود الاالللدي، الزماشللري -
 م.1/8/1997جامعة اليرموك، التركيبية(،

 م.1998هناء عرفات سليمان، رواية السيرة الذاتية في ثالثية حنا مينا، جامعة اليرموك،  -

روال سلللطان كوافحللة، المصللطلح البالغللي والنقللدي فللي كتللاب جللوهر الكنللز، جامعللة اليرمللوك،  -
 م.21/4/1998

الهللام عبللدالرحمن حمللادة، المصللطلح البالغللي والنقللدي فللي كتللاب مللواد البيللان، جامعللة اليرمللوك،  -
 م.1/12/1997

ماجللد حسللين بكللار، حسللن الللتالص عنللد نقللاد القللرن الرابللع الهجللري وشللعرائه، جامعللة اليرمللوك،  -
 م.1999

ن، جامعة اليرموك، فؤاد رشدي الحطاب، أسلوب الحصر في القرآن الكريم عند النحويين والبالغيي -
 م.1999

 م.1998يحي م القضاة، المصطلح البالغي والنقدي في كتاب تحرير التحبير، جامعة اليرموك،  -

 م.1999غنيا أبو الهيجا، المصطلح البالغي والنقدي في كتاب المنزع البديع، جامعة اليرموك،  -

صلل نموذجلاً"، جامعلة اليرملوك، م محمود العمرو، التصوير الشعري والرسم، "األمير خاللد الفي -
 م.1999

 م.2111تيسير رجب النسور، البناء اللغوي والفني في شعر سعاد الصباح، جامعة اليرموك،  -

 م.1/11/2111دراسة أسلوبية بالغية، جامعة اليرموك، -م ماجد الدخيل، شعر توفيق زياد -

 م.21/12/2114حسين عبيدات، صورة الناقة عند ذي الّرمة، جامعة اليرموك،  -

دراسللة فنيللة بالغيللة، جامعللة اليرمللوك،  –راكللان حسللين بكللار، فللن الرسللائل فللي العصللر األيللوبي  -
 م.22/1/2111

 م.29/7/2114حسام م العفوري، الزحافات والعلل بين دوائر الاليل والمعنى، جامعة اليرموك،  -

 م.2112رموك، ماجدة إبراهيم محمود، بهاء الدين العاملي وكتابه الكشكول، جامعة الي -

 م.22/8/2112ياسين فوزي بني ياسين، اإلحالة في النّص القرآني، جامعة اليرموك،  -

علدنان حسللن الللديّات، انفتللاح الدالللة فللي الللنّص القرآنللي : دراسلة لغويللة تحليليللة، جامعللة اليرمللوك،  -
 م.12/2/2112
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هـ، جامعلة اليرملوك، 1197-1287حمد بن سالم الزهلي، الدراسات النحوية والبالغية في عمان من  -
 م.2112

ّ

 المناقشات

ّمناقشاتّرسائلّالدكتوراةّاآلتية:

سهيل خصاونة، العالقة الجدلية بين الشلكل والمضلمون فلي مقاملات بلديع الزملان الهملذاني، جامعلة  -
 م.4/11/1997اليرموك، 

 دراسللة فللي التللرات النقللدي عنللد العللرب، جامعللة -عللايش م محمللود، فكللرة االعتللدال فللي الشللعر -
 م. 27/2/1998اليرموك، 

م صللبحي أحمللد أبللو حسللين، المللرأة فللي األدب األندلسللي، عصللر الطوائللف والمللرابطين، جامعللة  -
 م.2112اليرموك، 

 م، الجامعة األردنية.11/12/2111سفاح م علي الصبح، الرؤية البالغية في شعر أبي نواس،  -

 م.2111غة الصحافة، جامعة اليرموك، م عبد اللة الهزايمة، أخطاء التراكيب النحوية في ل -

 .2111/.11/12افتاار سليم مصطفى، الجبرية في الشعر الجاهلي واإلسالمي، جامعة اليرموك،  -

 .4/11/2111صائل رشدي شديد، الجامعة األردنية،  -

 م.2114خالد قاسم بني دومي، دالالت الماهرة الصوتية في القراّن الكريم، جامعة اليرموك،  -

حسلللين الهدروسلللي، تجليلللات الللللون فلللي شلللعر شلللعراء المعلقلللات، جامعلللة اليرملللوك،  م مرعلللي  -
11/11/2112. 

 .11/11/2112جودي فارس بطاينة، شحصية اآلخر في الرواية في األردن، جامعة اليرموك،  -

 . 24/4/2111عمر عيد المومني، مماهر الحضارة في الشعر العباسي، جامعة اليرموك،  -

 .28/4/2111تعليل النحوي عند ابن الوراق، جامعة اليرموك، خلدون جميل الحنيطي، ال -

رائللدة محمللود أخللو زهيللة، شللعر الشللكو  االقتصللادية فللي صللدر اإلسللالم والعصللر األمللوي، جامعللة  -
 .7/8/2111اليرموك، 

 . 11/8/2111حفيمة أرسالن رشيد، الجملة الابرية والجملة الطلبية تركيباً وداللة، جامعة اليرموك،  -

 . 22/11/2112دالعمامات، جموع التكسير في ديوان المفضليات، جامعة اليرموك،حسين ارشي -

 .27/11/2112مها عبد القادرالمبيضين، األعرابي في األدب العربي، جامعة اليرموك،  -

عا ف أحمد الدرابسة، قراءة النص الشعري الجلاهلي فلي ضلوء نمريلة التيويلل، جامعلة اليرملوك،  -
4/12/2112 . 

 . 11/11/2112شم الجراح، الاطاب وأثره في بناء نحو النص، جامعة اليرموك، عبد المهدي ها -

 م.21/1/2112فؤاد فياض شتيات، أثر الشعر الجاهلي في الترات النقدي، جامعة اليرموك،  -

 م.2/4/2112صبحه أحمد م، الرواية الدرامية، جامعة اليرموك،  -

 . 2/11/2112ات الشعرية، جامعة اليرموك، منذر ذيب الكفافي، الشعر الجاهلي في كتب الماتار -

م محمللود صللالح قاسللم، التشللكيل البالغللي للصللورة الفنيللة فللي القللرآن الكللريم، جامعللة اليرمللوك،  -
7/7/2112 . 

حنيفللة م عبللد الجبللار، المللنهج النفسللي فللي النقللد العربللي القللديم فللي ضللوء النقللد الحللديث، جامعللة  -
 . 18/7/2114اليرموك، 

 . 12/7/2114انعكاس حرب الاليج الثانية على الرواية العربية، جامعة اليرموك،  منتهى حراحشة، -

 . 22/7/2114م بنيان، شرائح القصيدة الجاهلية في النقد العربي الحديث، جامعة اليرموك،  -

م أحمللد بنللي عللامر، المصللطلح الللداللي بللين علمللاء العربيللة القللدماء وعلللم اللغللة الحللديث، جامعللة  -
 . 11/1/2114 اليرموك،
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 . 12/1/2114م عبد اللة الهزايمة، أخطاء التراكيب النحوية في لغة الصحافة، جامعة اليرموك،  -

 م.17/4/2114نبال نزال، التفسيرات الصوتية للمواهر النحوية، جامعة اليرموك،  -

 م.28/7/2114سليمان ماتار إسماعيل، الاطاب الديني في قصيدة المديح النبوية، جامعة اليرموك ،  -

 م.19/12/2114وحيد راشد حطاب، الكتابة والاط في الترات العربي، جامعة اليرموك،  -

 م.2/8/2114مريم جبر فريحات، التجليات الملحمية في رواية األجيال العربية، جامعة اليرموك ، -

زايلللد بلللن سلللليمان الجهضلللمي، جهلللود الفقهلللاء فلللي المبحلللث النقلللدي والبالغلللي، جامعلللة اليرملللوك،  -
 م.12/12/2114

فؤاد فياض شتيات، أثلر الشلعر الجلاهلي فلي النقلد القلديم حتلى نهايلة القلرن الرابلع الهجلري، جامعلة  -
 م.11/1/2112اليرموك، 

 م. 2112/ 11/4صبحة أحمد علقم، الرواية الدرامية العربية، جامعة اليرموك،  -

 . م2112/ 22/4عيسى جواد فضل الوداعي، التماسع النّصي، الجامعة األردنية،  -

 م. 12/2/2112م سالم الفزاع، اللغة الفنية عند ناصر الدين األسد، جامعة اليرموك،  -

 م.27/7/2112عطية أحمد أبو الهيجاء، معنى المعنى عند عبد القاهر الجرجاني، جامعة اليرموك،  -

 م.1/8/2112إبراهيم منصور الياسين، استيحاء الترات في الشعر األندلسي، جامعة اليرموك،  -

 م. 8/8/2112لد سليمان الدوالت، شعر القاضي الفاضي، جامعة اليرموك، خا -

 م.2112موفق الزبون، المعنى في كتب المعاني الشعرية، جامعة اليرموك،  -

 م.9/8/2112فا مة العمري، الاطاب والمقاصد، الجامعة األردنية،  -

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

قبل الاوالدة، النيابة والمجاز بين األبنية الصلرفية فلي القلرآن الكلريم، جامعلة اليرملوك، سالم م الم -
2112. 

اينلللاس محملللود ابلللو سلللالم، االتجاهلللات النقديلللة حلللول ثالثيلللة نجيلللب محفلللوظ، جامعلللة اليرملللوك،  -
 م.2/12/2111

اليرملوك،  سعيد كامل الجعفري، المقصدية في النقلد العربلي القلديم فلي ضلوء النقلد الحلديث، جامعلة -
18/12/2112 . 

هنللللللللاء م الشلللللللللول، التحليللللللللل التللللللللداولي للعلللللللللم المؤنللللللللث فللللللللي الّشللللللللعر الجاهلي،جامعللللللللة  -
 م.1/11/2111اليرموك،األردن،

 خالد نهاد العمامات،دالالت اختالف المتشابه في القرآن الكريم،جامعة-
 .9/12/2111اليرموك،األردن،

ءات القرآنية الماتلف فيها)دراسة في كتب معاني صالح عواد بني خالد ،التوجيه الصوتي للقرا -
  م.11/12/2111القرآن(، جامعة اليرموك،

 .12/12/2111كمال يعقوب،وسائالالتساق النصي في صورة األنفال،جامعة اليرموك،  إيناس-

ديما إبراهيم نوارة، مماهر الضعف في تركيب الجملة العربية: دراسة تطبيقية مقارنة، جامعة  -
 .2114، اليرموك

 .2114أحمد علي جودة، التجديد في شعر الصنوبري، جامعة اليرموك،  -

 .2114أمجد عبدالرحمن القطيش، ظاهرة الحمل في التراكيب النحوية، جامعة اليرموك،  -

 .2114حنان إبراهيم الالوف، األنساق الثقافية في كتاب اإلمتاع والمؤانسة، جامعة اليرموك،  -

ووصاياه، جامعة  -رضي هللا عنه –ت، دراسة تطبيقية في خطب أبي بكر الصديق ماجد م البحرا -
 .2112/ 29/11اليرموك، 

 .1/11/2112 جامعة اليرموك، إبراهيم أحمد شويحط، التماسع النصي في جزء تبارك، -

 .14/12/2112، التعليل في أسرار العربية عند األنباري، جامعة اليرموك، عفاف م  فالح   -
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نبيلة عاكف المقبل، المرأة والسياسة في أدب صدر اإلسالم والعصر األموي، جامعة اليرموك،  -
27/12/2112. 

هاني م ذيب، التماسع النصي في القرآن الكريم: سورتا األحقاف والحديد أنموذًجا، جامعة  -
 .29/12/2112اليرموك، 

وحات المعجمية العربية، جامعة اليرموك، فالح علي جوارنة، معجم تكملة المعاجم العربية والطم -
11/12/2112. 

صفاء حسني الترك، الصورة الفنية بين ابن المعتز وأبي فراس الحمداني، دراسة موازنة، جامعة  -
 .22/4/2112اليرموك، 

 .9/2/2112عواد أحمد الدندن، تداخل األجناس األدبية في الرواية األردنية، جامعة اليرموك،  -

 .9/2/2112المومني، ظاهرة تديين الحب في األدب العربي القديم، جامعة اليرموك،  سهام علي -

رضوان م عمران، لغة الحديث النبوي وفق استراتيجيات الاطاب، جامعة اليرموك،  -
14/2/2112. 

 .2112/ 8/ 11زينب إبراهيم ربيع، هارون الرشيد في الشعر العباسي، جامعة اليرموك،  -
 

ّائلّالماجستيرّاآلتيةّفيّقسمّاللغةّالعربيةّوآدابهاّوأقسابّأخرى:*ّمناقشةّرس

منتهى علي خليلل حسلين، المصلطلح النقلدي فلي عيلار الشلعر البلن  با بلا، دراسلة لغويلة تاريايلة  -
 م.29/4/1991نقدية، جامعة اليرموك، 

وصلفية  عا ف موسى فضل، التركيب الجملي للجملة اإلنشائية من خلالل كتلابي الاطلابي : دراسلة -
 م.14/4/1991تحليلية، جامعة اليرموك، 

إبراهيم م علي العقلة الحراحشلة، التراكيلب اللغويلة فلي كتلابي القلراءة للصلفين األول والثلاني ملن  -
 م.22/2/1991المرحلة األساسية في األردن : دراسة تحليلية، جامعة اليرموك، 

كتاب الصف الثالث من المرحلة األساسية م علي مصطفى الصمادي، تحديد التراكيب النحوية في  -
 م.1/12/1991في األردن وسورية، جامعة اليرموك، 

بدرية درويش موسى عاشور، فاعلية تدريس المساقات اإلجبارية للغة العربية في جامعة اليرملوك،  -
 م.4/2/1991

القر بلي )الجلامع عبدهللا م عبدالقادر فرج هللا، أثلر المعنلى فلي توجيله الشلاهد النحلوي فلي تفسلير  -
 م.21/7/1991ألحكام القرآن(، جامعة اليرموك، 

خولللللة سللللالم م النقللللرش، مسللللتو  مقروئيللللة كتللللاب اللغللللة العربيللللة المقللللرر للصللللف السللللادس  -
 م.11/8/1991األساسي،جامعة اليرموك، 

نجللاح أحمللد فريللد الحللادر، مسللتويات األسللئلة الصللفية الشللفوية الشللائع اسللتادامها عنللد معلمللي اللغللة  -
 م.11/2/1991العربية في مرحلة التعليم األساسية، جامعة اليرموك، 

خلود سليم مصطفى أبو عيد، وصف أخطاء القلراءة الجهريلة وتحليلهلا للد  الصلف السلابع والثلامن  -
 م.27/8/1991والتاسع في محافمة إربد، جامعة اليرموك، 

الرابلع حتلى نهايلة القلرن السلابع  بسام ربابعة، نمرية الذوق في النقد األدبلي عنلد العلرب فلي القلرن -
 م.21/4/1992ماهيته ومهمته، جامعة اليرموك،  –الهجري 

صالح الدين أحمد موسى، القيم اإلنسانية فلي الشلعر الجلاهلي ملن خلالل المفضلليات واألصلمعيات،  -
 م.11/12/1992جامعة اليرموك، 

 م.2111انسة، جامعة اليرموك، حنان أحمد م الغول، أبو حيان التوحيدي في كتاب اإلمتاع والمؤ -

بثينة سلمان القضاة، المصطلح النقدي عند اللغويين النقاد من القرن الثلاني حتلى نهايلة القلرن الرابلع  -
 م.2112الهجري، جامعة اليرموك، 
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جبر إبراهيم م، المصطلح النقدي والبالغي فلي كتلاب ابلن األثيلر المثلل السلائر، جامعلة اليرملوك،  -
 م.21/2/1992

ئللد بللن سللليمان بللن عبللدهللا الجهضللمي، حيللاة عمللان األدبيللة حتللى نهايللة اإلمامللة األولللى، جامعللة زا -
 م.11/11/1992اليرموك، 

سبيت بن سعيد بن خميس الغيالني، الشعر العربي العماني في المهجر األفريقلي، جامعلة اليرملوك،  -
 م.27/7/1992

 م.28/12/1992وك، أحمد يونس، شعر اللصوص في العصر اإلسالمي، جامعة اليرم -

 م.21/4/1997نوال مصطفى أحمد إبراهيم، الليل في الشعر الجاهلي، جامعة اليرموك،  -

 م.8/11/1997علي أحمد العرود، المعنى واألداة في شعر ابن الدمينة، جامعة اليرموك،  -

 م.8/11/1997ربى عبدالقادر الرباعي، التضمين في الترات النقدي والبالغي، جامعة اليرموك،  -

 م.1/12/1997م الهدروسي، أدوات الحرب في المعلقات السبع، جامعة اليرموك،  -

 م.2/12/1997خيري صابر عوض، الفارس والموت في الشعر الجاهلي، جامعة اليرموك،  -

 م.17/2/1997م محمود صالح قاسم، بالغة التكرار في سور القرآن المكية، جامعة اليرموك،  -

رات الشللعبي فللي أدب التوحيللدي "اإلمتللاع والمؤانسللة أنموذجللاً"، جامعللة م رجللب السللامرائي، التلل -
 م.11/2/1998اليرموك، 

سامي م عبابنه، األسلوب في مباحث النقاد والبالغيين العرب من القلرن الرابلع حتلى نهايلة القلرن  -
 م.1998السابع، جامعة اليرموك، 

لبركللات األنبللاري، جامعللة اليرمللوك، فللؤاد علللي عبيللدات، البيللان فللي غريللب إعللراب القللرآن ألبللي ا -
 م.27/2/2111

ريللاض م الطيطللي، أثللر برنللامج تعليمللي مقتللرح فللي تنميللة مهللارات التعبيللر الشللفوي لللد   للالب  -
 م.2111 -الصف العاشر األساسي، جامعة اليرموك، تشرين ثاني

لللى تنميللة بهيسللة علللي شللطناوي، أثللر اسللتراتيجية التعللليم التعللاوني فللي تللدريس النصللوص األدبيللة ع -
 م.11/2/2111التفكير الناقد لد   لبة الصف العاشر األساسي في األردن، جامعة اليرموك، 

م األشللقر، الدراسللات األدبيللة ألسلللوب القللرآن الكللريم فللي العصللر الحللديث، الجامعللة األردنيللة،  -
 م.11/2/2111

 م.11/2/2111دنية، فيروز حسني هارون، األنمار اللسانية في مقدمة ابن خلدون، الجامعة األر -

ميس موسى علي، أثر التدريب على استاالص األفكار الرئيسة في النص عللى االسلتيعاب القرائلي  -
لطلبة الصف العاشر األساسي في مدارس وكالة الغوت في منطقلة جنلوب عملان، جامعلة اليرملوك، 

 م.21/8/2111

التعلم في فهم المقروء لد   البات  نائلة أحمد المهيدات، أثر نموذج التفكير القرائي الموجه وأسلوب -
 م.8/2/2111الصف العاشر األساسي، جامعة اليرموك، 

 م.1/8/2111علي حسن عمر البحر، خطاب الجبارين في القرآن الكريم، جامعة اليرموك،  -

م عللللي مقابللللة، بنلللاء الجمللللة فلللي ديلللوان الحطيئلللة : دراسلللة تركيبيلللة دالليلللة، جامعلللة اليرملللوك،  -
 م.21/1/2112

رو  عقلة الهزايمة، أثر برنامج تدريبي مقترح في تحسين أداء  البات الصف األول الثانوي عللى أ -
 م.21/7/2112استادام عالمات الترقيم في مديرية تربية إربد األول، جامعة اليرموك، 

آمنة حسن المالحيم، تيثر برنامج تعليمي لتحسين قدرة  لبلة المرحللة الثانويلة عللى التلذوق األدبلي،  -
 م.2/8/2112جامعة اليرموك، 

 م.9/2/2111فؤاد علي عبيدات، تعدد األوجه اإلعرابية في سورة البقرة، جامعة اليرموك،  -

 م، الجامعة األردنية.28/2/2112ياسمين سعيد الموسى،  -

 م، الجامعة األردنية.29/2/2112نجود جميل المساعفة،  -
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 م.12/12/2112ربي القديم، جامعة اليرموك، ثابت عبدالجليل حداد، الوضوح في الشعر في النقد الع -

 م.11/12/2111سامر  لعت أبو لبدة، أبو إسحق اإللبيري الفقيه الزاهد، جامعة اليرموك،  -

إبراهيم مصطفى الدهون، الترجيع في الشعر عند النقاد والبالغيين العرب القدماء، جامعة اليرموك،  -
 م.19/11/2111

 م.29/12/2111اليرموك،  افتاار م علي الرمامنة، جامعة -

 م.8/2/2114فوزية أحمد المنيعي، المصطلح النقدي والبالغي عند الشعراء النقاد، جامعة اليرموك،  -

فاديللة مصللطفى العبينللي، مصللطلحات األسللرة فللي القللرآن الكللريم )دراسللة لغويللة دالليللة(، جامعللة  -
 م.2/7/2114اليرموك، 

 علي عودة العمامات -
The Translatability of Bedouin Dialect in Abdul-Rahman Munif’s Novel Cities of Salt, 
25/7/200.  

 .The Adequacy of Literal Translation, 13/7/2004إياس خالد الوقفي،  -

 م.11/1/2112زهير م العرود، الحذف في شعر أبي الطيب المتنبي، جامعة اليرموك،  -

الجر وأثرها في االختالفات الفقهية، جامعة اليرموك، عبد هللا بن خميس بن عبد هللا، معاني حروف  -
 م.2112/ 11/4

 م.9/2/2112حنان إبراهيم خلوف، شاصية الناقد في النقد العربي القديم، جامعة اليرموك،  -

فوزيللة عبللد هللا الاريشللا، اخللتالف الحللروف فللي القللرآن الكللريم وأثللر ذلللع فللي اسللتنبا  األحكللام  -
 م.24/2/2112الشرعية، جامعة اليرموك، 

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

 م.2112كوثر عبيد، ابن جنّي ناقداً، جامعة اليرموك،  -

 م.11/8/2112مجدي الاطيب، أسلوب االلتفات...، جامعة اليرموك،  -

صللي فللي بنيللة حكللم ابللن عطللاء هللا السللكندري، جامعللة آل البيللت، م محمللود محاسللنة، التماسللع  الن -
12/12/2111. 

 

 والتدريسّالبحثّفيّفلسفتي
 

 حاولت في مؤلفاتي دراسة قضايا مهّمة في البالغة والنقد األدبي من أجل تحقيق األهداف اآلتية : .1

ع التفريع الذي إعادة البالغة إلى صورتها األولى المشرقة، قبل أن تتفرع في أواخر عهدها، ذل .أ 
 أفضى بها إلى تفريغها من كثير من الرونق والجاذبية.

تحللديث لغللة الاطللاب مللع المتلقللي والمللتعلّم بمللا يتناسللب وروح العصللر  أي عللرض القضللايا  .ب 
 البالغية والنقدية، بيسلوب شائق واضح.

هللذه  ولتحقيللق الهللدف الثللاني التفللّت إلللى البحللوت والدراسللات عنللد األمللم األخللر ، واإلفللادة مللن .ج 
الدراسات، وإقامة جسلر بلين ملا عرضلت ملن مفلاهيم، وملا زخلر بله التلرات النقلدي والبالغلي 

 العربي القديم...

تتبع أهم القضايا النقدية، واألساليب البالغية تتبعاً تارياياً وافياً، وتحليلها، والوقوف عند أشهر  .د 
 النقاد والبالغيين.

دبلي، والبالغلة العربيلة، وتفسلير ازدهلار النقلد بيان جلدو  األنملار الحديثلة فلي درس النقلد األ .ه 
والبالغللة فللي ضللوئها، والتوّسللع فللي اإلبانللة عللن وجللوه اإلفللادة مللن األنمللار النقديللة والبالغيللة 
الغربيللة فللي تفسللير كثيللر مللن أالسللاليب البالغللة العربيللة القديمللة، وتحليللل موضللوعاتها، وهللذه 

 سات البالغية والنقدية الحديثة.الدراسات ترنو إلى تجاوز االتباع الذي يسود الدرا
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 وللنهوض بالدراسات النقدية والبالغية فلننني أر  أن البحلوت يمكلن أن تنفّلذ عللى شلكل مشلاريع  .2

"Projects".وهذا التنفيذ يتّم من خالل فريق ، 

يمكن أن تكون البحوت ذات  ابع عملي، أي أن تكون موجهة لتادم  لبة الجامعة من حيث تسهيل  .1
تبسلليط األمللور، وفللتح آفللاق جديللدة للبحللث والتفكيللر )وبااصللة فللي مرحلتللي الماجسللتير المفللاهيم، و

 والدكتوراة(، وهذا ما حاولته في بعا كتبي وبحوثي.

أّما بالنسبة للتدريس، فننني أر  أنّه يجب أن يتمحور حول الطالب  أي أن الطاللب يجلب أن يكلون  .4
ي العمليلة التعليميلة، ولليس مجلرد متللقال سللبي، محوراً أساسياً في عمليلة التعلليم، ولله دور فاعلل فل

 بمشاريع بحثية، فردية وجماعية. بةوهذا يتم من خالل تكليف الطل

 

 

 


