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 نات شخصيةا. بي1

 م ، طولكرم. 1949-2-26تاريخ ومكان الميالد: 

 الجنسية: أردني.

 الحالة االجتماعية: متزوج.

 . المؤهالت العلمية2

 

 لغة التدريس حقل الدراسة سنة التخرج مكانها المؤسسة الدرجة العلمية

جامعةةةةةةةةةةةةةةةة  . ليسانس اآلداب1

 الكويت

اللغةةةةةة العربيةةةةةة  1972 الكويت

 وآدابها

 العربية

جامعةةةةةةةةةةةةةةةة  . الماجستير2

 الكويت

 العربية النحو العربي 1979 الكويت 

جامعةةةةةةةةةةةةةةةة  . الدكتوراه3

 أكستر

النحةةةةو العربةةةةي  1986 بريطانيا

 واللغويات

 اإلنجليزية

 

 . الرتب األكاديمية3

 

 م.1986أستاذ مساعد ) شباط، فبراير(،    (1)

 م.1991و(، أستاذ مشارك ) تموز، يولي    (2)

 م.1997أستاذ ) كانون الثاني، يناير(     (3)

 . عناوين األطروحات4

 0عنوان أطروحة الماجستير: )قيمة الشاهد الشعري في النحو العربي(( 1

 ( عنوان أطروحة الدكتوراه:2

Syntactic Agreement in Standard Classical Arabic 

(a study in the light of a new look at the linguistic sources material and modern 

approaches). 

  

 الخبرات. 5

 الخبرة التدريسية : -1  
 أ_  في جامعة اليرموك:

I usually teach Arabic Syntax and Morphology for Bachelor Certificate Students 

(such as:Ar 241"Sytax 1", Ar 242 "Morphology",Ar 341"Syntax 2", Ar 

441"Syntax 3", Ar 443"Syntax 4", Ar 445"Syntax 5"), supervise seminars in 

Syntax, Morphology, Phonetics and Phonology, and Linguistics for Higher 
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Studies students in both Master and Doctorate programmes(such as: Ar 642"a 

seminar in Arabic Syntax Fundamentls", Ar 645"a seminar in Arabic 

Phonology", Ar 643"a seminar in Arabic Syntactic Controversy", Ar 744 

"special topics in Arabic Syntax", Ar 753"Oriantalistic texts in English", Ar 

746"Applied Arabic Syntax and Morphology", Ar 757"a seminar in Text-

Linguistics", Ar 765"Linguistic Analysis of Texts", etc.),   

حتى اآلن: تدريس مساقات في النحةو والصةرو واللسةانيات )لطلبةة البكةالوريوإ(، وإدارة  2005من  -1

نةةدوات فةةي النحةةو والصةةرو واللسةةانيات لطلبةةة الماجسةةتير والةةدكتوراه، وإدارة نةةدوات فةةي اللغويةةات 

 ه.العربية التطبيقة لطلبة الدكتورا

إدارة ندوات لطلبة الدكتوراه في النحو والصرو واللسانيات العامة واللغويات  2001حتى  1999ومن  -2

العربية التطبيقية؛ ومةن هةذه المسةاقات : تالتفكيةر النحةوي عنةد العةربت و تحلقةة فةي اللسةانياتت و 

 تعلم الداللةت.

)علم اللغةة( لطلبةة الليسةانس، س مساقات في النحو والصرو واللسةانياتيحتى اآلن : تدر 1986من و -3

 ندوات في النحو والصرو وعلم اللغة لطلبة الدراسات العليا)الماجستير( ،  وإدارة

 0تدريس مساقات عامة في المهارات اللغوية والنحوية 1982-1981من  -4

 ب_ خارج جامعة اليرموك:

: أسةةةتاذ زائةةةر لمةةةدة عةةةام، قسةةةم اللغةةةة العربيةةةة، 2015 – 2014 -1

 ولة الكويت.جامعة الكويت، د

: أستاذ، قسم علةم اللغةة التطبيقةي، معهةد تعلةيم  2014  - 2011 -2

 -اللغة العربية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض

 المملكة العربية السعودية

: أسةةتاذ، قسةةم اللغةةة العربيةةة، كليةةة الدراسةةات  2011 – 2010 -3

 دةاإلمارات العربية المتح –اإلسالمية والعربية، دبي 
وزارة التعلةةةيم العةةةالي ، سةةةلطنة  –: أسةةةتاذ ، كليةةةة التربيةةةة بصةةةحار  2005 – 2001 -4

 ُعمان.

 جامعة قطر. قسم اللغة العربية،: أستاذ مشارك، ثم أستاذ،  1998–  1996 -5

اآلداب واالقتصةاد والعلةوم أستاذ مشارك وقائم بأعمةال رئةيس قسةم :  1994 – 1993 -6

 في جامعة جرش األهليةاإلدارية 

تدريس مساقات فةي النحةو والصةرو فةي كليةة ل : محاضر غير متفرغ1992 – 1990 -7

 األردن -تأهيل المعلمين العالية التابعة لوزارة التعليم العالي

 

 الخبرة اإلدارية : -2 
 رئيس قسم اآلداب واالقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة جرش، األردن1994 -1993  .1

قسةم الدراسةات اللغويةة فةي  –ة : رئيس وحةدة اللغةة العربية 2002 – 2001 .2

 سلطنة ُعمان –كلية التربية بصحار، وزارة التعليم العالي 

: قةةائم بأعمةةال عميةةد كليةةة التربيةةة بصةةحار، وزارة التعلةةيم العةةالي ،  2002 .3

 سلطنة ُعمان.

: رئةيس قسةةم الدراسةةات اللغويةةة فةةي كليةةة التربيةةة بصةةحار،  2003 – 2002 .4

 سلطنة ُعمان .

يس قسم اللغة العربية في كلية التربية بصحار، سةلطنة : رئ 2005 – 2003 .5

 ُعمان.

كليةة اآلداب، جامعةة اليرمةوك  –: رئيس قسم اللغة العربيةة  2007 – 2005 .6

 األردن. –
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سةات لغة العربية وآدابهةا، كليةة الدرا: مساعد رئيس قسم ال 2011  - 2010 .7

 اإلمارات العربية المتحدة -اإلسالمية والعربية، دبي
 

 

 
  

 والتحكيم . اإلشراو والمناقشات6

                                                                                                    

 اإلشراو في جامعة الكويت: -أ  
عليان علوش المطيري، وعنوان رسالته: تالتقديم والتأخير في الحديث النبوي الشةري  )فةي  -1

جامعةةةة الكويةةةت،  -الحينت(، فةةةي ضةةةوا المنةةةاه  اللغويةةةة المعاصةةةرةتكتةةةاب تريةةةاض الصةةة

2014/2015 

جامعةةة  -عبةةد هللا المطيةةري، وعنةةوان رسةةالته: تلغةةة اإلعةةالن التجةةاري فةةي جريةةدة )الةةوطن(ت -2

 2014/2015الكويت، 

دراسةةة فةةي التماسةة   -شةةعر يعقةةوب الغنةةيمأحمةةد غنةةيم محمةةد الشةةمري، وعنةةوان رسةةالته: ت -3

 2014/2015الكويت، ت، جامعة واالنسجام

 دبي: -اإلشراو في كلية الدراسات اإلسالمية والعربية –ب 
 أماني سالم علي الغيثي، وعنوان رسالتها: تمفهوم المقام وأثره في الداللة النحويةت. (1)

دراسةةة نحويةةة  -آمنةةة بنةةت عيةةد بةةن راشةةد السةةعدي، وعنةةوان رسةةالتها: تشةةعر أبةةي مسةةلم الرواحةةي (2)

 دالليةت.

 :جامعة اليرموكاإلشراو في  –ب 

واللغةة والنحةو،  إشراو على رسائل لطلبة ماليزيين وعرب لنيل درجة الدكتوراه في اللغويات العربية التطبيقيةة

 ، كما يأتي:قسم اللغة العربية ، جامعة اليرموكودرجة الماجستير في اللغة والنحو من 

  :للغةة اإلنجليزيةة )باعتبارهةا  ، وعنوان رسالته: تمنه  التعلم الةذاتيوان مت بن سليمانالطالب

لغة أجنبية( في معهد تدريب المعلمين في ماليزيا، وإمكانات تطبيقه في تعليم العربية في الجامعة 

 .1999اإلسالمية العالمية بماليزيات، 

  :وعنوان رسالته: تاألخطةاا الصةفية فةي تعلةيم اللغةة شمس الدين محمد نور محمد زينالطالب ،

 .2000استراتيجيات التصحيحت،  –لجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا العربية وتعلمها با

  :وعنوان رسالته:تنظام تقةويم األقةران ألداا أعءةاا هياةة التةدريس فةي زكريا بن عمرالطالب ،

 .2000شعبة لغة القرآن في الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيات، 

  :سالته : تاختبارات اللغة العربية التحصيلية فةي ، وعنوان ر فكري عابدين حسن إبراهيمالطالب

 .2001تقويمها وتطويرهات  –المدارإ الدينية في والية ترنجانو بماليزيا 

  :وعنوان رسالته: تالكتاب المدرسي في تعلةيم اللغةة العربيةة رحمت بن عبد هللا بن موداالطالب ،

 .2001اصة النتقاا النصوصت، محاولة في بناا معايير خ -للناطقين بالماليزية في ماليزيا

  الطالبةةة: صةةالحة حةةاج يعقةةوب، وعنةةوان رسةةالتها للةةدكتوراه: تفكةةرة العامةةل فةةي النحةةو العربةةي

 2005ماليزيا،  -)دراسة تحليلية ونقدية(ت، الجامعة اإلسالمية العالمية

 ابيةة فةي الطالب: كمال أحمد فالح مقابلة، وعنوان رسالته للةدكتوراه: تأثةر تعةدد اإلمكانةات اإلعر

 .2005آيات األحكام أنموذجاًت  –التباين الداللي 

  الطالب: أحمد محمد حسةين بشةارات، وعنةوان رسةالته للماجسةتير: تالتفسةير الصةوتي والةداللي

 .2005لظاهرة الجزم في اللغة العربيةت، 

 ة الطالب: أحمد حسن اسماعيل الحسن، وعنوان رسةالته للدكتوراه:تالفائةدة التخاطبيةة فةي نظرية

 .2006النحو العربيت، 

 :تنصة  الحركةة المتلةوة بالءةم  الطالبة: آالا حسين محمد مقابلة، وعنوان رسةالتها للماجسةتير

 .2006أو الكسر في العربية: دراسة في الوجود والتحولت، 

 محاولةة لقةرااة جديةدةت،  -الطالب: أحمد عنيةزات، وعنةوان رسةالته للماجسةتير:تأفعال المقاربةة

2006. 
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 محمد عبد الغنةي عقلةة، وعنةوان رسةالته للةدكتوراه:تالغموض اللغةوي وأبعةاده الدالليةةالطالب : 

 . 4/2006في شعر الخمرة والمرأة لدى المتصوفةت، 

  الطالبة: فاطمة الشيدي، وعنوان رسالتها للدكتوراه:تالمعنى خةارج الةن : دراسةة تطبيقيةة فةي

 .5/2007أثر السياق في تحديد دالالت الخطابت، 

 الةةب: إسةةماعيل أحمةةد ضةةاعن الخوالةةده، وعنةةوان رسةةالته للةةدكتوراه:تالتأويل فةةي الخطةةاب الط

 .12/2007ندلسي في ضوا مفاهيم مدرستي البصرة والكوفةت، النحوي األ

 :تالمصةطلح فةي الترجمةة: دراسةة فةي  الطالبة: آالا طري  غرايبة، وعنوان رسةالتها للةدكتوراه

  12/2007ت، Palmerةت لـ تترجمتين للكتاب الموسوم تعلم الدالل

 تالةرب  فةي الجمةل التةي ال  ه للةدكتوراه:وان رسةالتحمةد أحمةد أبةو صةيني، وعنةالطالب: عثمان م

 /8محل لها من اإلعراب في ضوا الدرإ اللساني المعاصر )دراسة تطبيقية على سورة النةور(ت

2008 

  ،تالتحليةل  ماجسةتير:وعنةوان رسةالته لل2007101016ورقمةه ، الطالب: محمد عةدنان جبةارين

 11/8/2008، النحوي عند اإلمام الشاطبي في شرحه أللفية ابن مال  )خالصة الكافية(ت

  تالتراكيةةب  ، وعنةةوان رسةةالتها:2007101004الطالبةةة: فريةةال قسةةيم فنةةدي بطاينةةة، ورقمهةةا

دراسةةة فةةي تفسةةيرها وتجويزهةةا مةةن منظةةور تةةداولي فةةي شةةري الكافيةةة لرضةةي الةةدين  -المخالفةةة

 .13/4/2009تراباذيت، األس

  للةةدكتوراه ،وعنةةوان رسةةالتها2006200014الطالبةةة: فوزيةةة عبةةد هللا علةةي خريشةةا، ورقمهةةا: 

 .14/4/2009تالتماس  واالنسجام في )دالئل اإلعجاز( لعبد القاهر الجرجانيت، 

  تأثةر للةدكتواراه ، وعنوان رسالته2005200017الطالب: أسامة كامل عارو جرادات, ورقمه :

سةةورة آل عمةةران أنموذجةةات،  -من فةةي انسةةجام الكةةالم وتماسةةكه فةةي الةةدرإ اللغةةوي العربةةيالةةز

6/8/2009. 

 :مناقشة الرسائل 

 في جامعة الكويت:  -أ  

  :تأسةةةلوب النةةةداا فةةةي الطالبةةةة: ضةةةحى حيةةةدر علةةةي، وعنةةةوان رسةةةالتها

، قسةم اللغةة العربيةة، جامعةة دراسةة تداوليةةت -الحديث النبةوي الشةري 

 مايو. 2015الكويت، 
      في جامعة اليرموك:  -ب 

 ، واللغويات العربية التطبيقية، كما يأتي:مناقشة رسائل في اللغة والنحو 

  درجةةة الةةدكتوراه: لالطالبةةة: نءةةيد عمةةر فةةالح التةةل، وعنةةوان رسةةالتها

التةةأثر الفلسةةفي فةةي اللغةةة وقءةةاياها عنةةد الفةةارابي )دراسةةة فةةي كتةةاب ت

 2015جامعة اليرموك ية، قسم اللغة العرب تالحرووت(ت،
 تالتةةداخل اللغةةوي السةةلبي فةةي الةةدكتوره، وعنةةوان رسةةالته لدرجةةة بةةن مسةةعود : مهةةديالطالةةب :

ين المةاليزيين فةي تعلةم اللغةة العربيةة فةي الجامعةة اإلسةالمية راكيب النحو األساسية عند المبتةدئت

 .1999جامعة اليرموك، أكتوبر  -ماليزيات، قسم اللغة العربية  –العالمية 

  :وعنةوان رسةالته لدرجةة الماجسةتير: تاألنمةاط التحويليةة فةي تيسير محمد أحمد عيسىالطالب ،

 .1989جامعة اليرموك،  -جملة االستثناا العربيةت، قسم اللغة العربية 

  :وعنةوان رسةالته لدرجةة الماجسةتير: تمحةةاوالت يوسة  محمةود محمةد يةونس شةاهينالطالةب ،

 .1989جامعة اليرموك،  -وتفسيراً ونتائ ت، قسم اللغة العربية التجديد في النحو: اتجاهات 

  :وعنوان رسالته لدرجةة الماجسةتير: تالتوجيةه اللغةوي للقةرااات يوس  عبد هللا العقيلالطالب ،

 .1999التي تفرد بها )أبو جعفر(ت، قسم اللغة العربية، جامعة اليرموك ، 

  :نةوان رسةالته لدرجةة الماجسةتير: تأخطةاا ، وععبد الوهاب مفءي حسةين بنةي الةدوميالطالب

دراسةة فةي كتةب التصةحيح اللغةوي فةي العصةر الحةديثت، جامعةة  –البنية الصرفية مادةً وتحليالً 

 .1995اليرموك، 

  :وعنوان رسالتها لدرجة الماجستير: تالمقصور والممدود عند ابةن نبال نبيل سليم نزالالطالبة ،

 .1998والصرفيت، جامعة آل البيت، دراسة في المستويين الصوتي  –سيده 
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  الطالب: اسماعيل محمود منيةزل القيةام: وعنةوان رسةالته لدرجةة الماجسةتير: تأخطةاا التراكيةب

دراسةةة فةةي كتةةب التصةةحيح اللغةةوي فةةي العصةةر الحةةديثت، قسةةم اللغةةة  –النحويةةة مةةادةً وتحلةةيالً 

 جامعة اليرموك. –العربية 

  رسالته لدرجة الماجستير: تالجواز النحوي في العالمة الطالب: خليفة محمد الصمادي: وعنوان

 .2006جامعة اليرموك،  –اإلعرابية عند سيبويه والفراات، قسم اللغة العربية 

  الطالبة: دالل رشيد أحمد حسين: وعنوان رسالتها لدرجة الماجستير:تالفكر النحوي للمالقي فةي

 .2006جامعة اليرموك،  –رص  المباني في حروو المعانيت، قسم اللغة العربية 

  الطالب: محمود مصطفى أحمد القويدر، وعنوان رسالته لدرجة الدكتوراه: تالعالقةات التسلسةلية

جامعةةة اليرمةةوك ،  –األفقيةةة فةةي العربيةةة: دراسةةة دالليةةة فةةي معجةةم العةةينت، قسةةم اللغةةة العربيةةة 

  2006أغسطس 

 الةةدكتوراه: تتحليةةل األحكةةام  الطالةةب: حسةةين مصةةطفى حسةةين غوانمةةه، وعنةةوان رسةةالته لدرجةةة

حويةةة عنةةد ابةةن يعةةي  فةةي شةةري المفصةةلت، قسةةم اللغةةة  العربيةةة، جامعةةة اليرمةةوك أغسةةطس نال

2006. 

  الطالب: محمد أمين جاد هللا الءميدات، وعنوان رسةالته لدرجةة الماجسةتير: تالعوامةل المعنويةة

 .2006جامعة اليرموك نوفمبر  -في النحو العربيت، قسم اللغة العربية

  الطالب: مجدي حسين أحمد شحادات، وعنوان رسالته لدرجةة الةدكتوراه: تاألعرابةي فةي التقعيةد

 2007جامعة اليرموك مايو  -هـ ، قسم اللغة العربية 3ق  -هـ  2اللغوي في ق 

  12/2007الطالب: سالم األقط ، وعنوان رسالته للماجستير:ت     ت، الجامعة األردنية. 

 تنظام الفعل بين الشكل والوظيفةة:  لم األقط ، وعنوان رسالته للدكتوراه:الطالب: إسماعيل مس

 .12/2007دراسة تقابلية بين العربية واإلنجليزيةت، جامعة اليرموك 

 :تالجهةةود النحويةةة فةةي  الطالةةب: حمةةد بةةن سةةالم بةةن سةةي  الةةذهلي، وعنةةوان رسةةالته للماجسةةتير

 .2/1/2008هـت، جامعة اليرموك  1397إلى  1287ُعـمان من 

  الطالب: سالم بن عبد هللا بن علي البلوشي، وعنةوان رسةالته للةدكتوراه: تالتصةحيح اللغةوي فةي

 .2008دراسة في المادة والتطورت، جامعة اليرموك  -القرن السادإ الهجري

 أثةةر التوليةةد  ، وعنةةوان رسةةالتها لدرجةةة الماجسةةتير: تعائشةةة بنةةت عبةةد هللا بةةن مبةةارك السيفي ةةـة

ت، جامعةة اليرمةوك، دراسة وصفية تحليلية في القرآن الكةريم -لفاظ الحواإ الخمسالداللي في أ

2008 

  الطالب: عبد هللا محمةود عياصةرة، وعنةوان رسةالته للماجستير:تاالختصةاص فةي النحةو العربةي

 .11/5/2009بين القدماا والمحدثينت، جامعة آل البيت، األردن، 

  وعنوان رسةالته للةدكتوراه: تاآلليةات 2002200018الطالب: علي أحمد العلي شعبان، ورقمه ،

 2009  البالغية في التأويل النحوي عند الزمخشريت

 

 :، ومن ذل أعلى إلى رتب أكاديمية عءو هياة تدريس تحكيم بحوث لترقية –ج 

 

 المؤسسة إلى رتبة من رتبة السنة النتيجة اسم عءو هياة التدريس رقم

أسةةةةةةةةةةةةةةةةةتاذ   فشل د/ المتولي محمد المتولي 1

 مساعد

أسةةةةةةةةةةةةةةةةةتاذ 

 مشارك 

جامعةةةة أم القةةةرى/ 

 السعودية

أسةةةةةةةةةةةةةةةةةتاذ    د/ خالد محمد حماش 2

 مساعد

أسةةةةةةةةةةةةةةةةةتاذ 

 مشارك

جامعةةةةةة صةةةةةنعاا/ 

 اليمن

أسةةةةةةةةةةةةةةةةةتاذ   فشل د/ عدنان الدوري 3

 مشارك 

جامعةةةةةة صةةةةةنعاا/  أستاذ

 اليمن

عبةةةد القةةةادر عبةةةد الةةةرحمن  4

 أسعد السعدي

أسةةةةةةةةةةةةةةةةةتاذ   

 مشارك

جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أستاذ

رات الشةةةةارقة/اإلما

 العربية المتحدة

أسةةةةةةةةةةةةةةةةةتاذ    د/ قاسم 5

 مساعد

أسةةةةةةةةةةةةةةةةةتاذ 

 مشارك

جامعةةةةةةةة جةةةةةةةرش 

 األهلية/ األردن

 

 :، ومن ذل تحكيم بحوث مقدمة للنشر في مجالت علمية محكمة –د 
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 المؤسسة المجلة النتيجة عنوان البحث رقم

مجلة جامعة   المنطوق والمكتوب في قواعد اإلعالل الصرفي 1

 الخليل للبحوث

عة جام

 الخليل/فلسطين

أثر آراا الفراا اللغوية في كتاب تاإلبانة في اللغة  2

 العربيةت

 الجامعة األردنية مجلة دراسات 

نحو الن  كعلم مستقل  في النظرية النحوية  3

 العربية: إعراب الجمل أنموذجاً 

   

دراسة  –)الريح( و )الرياي( في القرآن الكريم  4

 داللية

مجلة مجمع  

العربية اللغة 

 األردني

مجمع اللغة 

 العربية األردني

5 A Functional Approach to Arabic 

Spoken Public Discourse 

المجلةاألردنية  

 للغات الحديثة

جامعة 

 اليرموك/األردن

 الجامعة األردنية مجلة دراسات  أصول من اللسانيات البنيوية في النحو العربي 6

مجلة الجامعة   قالون عن نافع الظواهر الصوتية في رواية 7

 اإلسالمية

الجامعة 

 اإلسالمية/غزة

8 ) ( أداة إخبار،  -دفع داللة التوكيد عن )إن  )إن 

 وجواب، ورب ، واتكاا مقولي  

المجلة األردنية  

 للغة العربية

جامعة مؤتة/ 

 األردن

صيغة )فـَعاِل( عند اللغويين العرب، دراسة  9

 تحليلية

مجلة إربد  

للبحوث 

 والدراسات

جامعة إربد 

 األهلية

المجلة األردنية   نظرية اللغة الثالثة 10

 للغة العربية

جامعة 

 مؤتة/األردن

مجلة الجامعة   أثر البنية المقطعية في توجيه الظاهرة النحوية 11

 اإلسالمية

الجامعة 

 اإلسالمية/ غزة

التحوالت البنيوية في صيغ الجموع السالمة في  12

 ت الحديثضوا علم الصو

المجلة األردنية  

 للغة العربية

جامعة 

 مؤتة/األردن

مفهوم تالبراغماتيةت ونظرية تالمقامت في  13

 المقوالت المعرفية ولدى علماا العربية

 الجامعة األردنية مجلة دراسات 

مجلة جامعة   جدلية الفعل المتعدي والالزم 14

 إربد األهلية

جامعة إربد 

 األهلية/األردن

غة )فـَعاِل( عند اللغويين العرب، دراسة صي 15

 تحليلية

   

 التحليل التقابلي للتراكيب الصرفية 16

 بين اللغة العربية واللغة الماليوية بماليزيا

   

مجلة جامعة   األصول في أصول النحو البن السراج 17

 النجاي لألبحاث

جامعة 

 النجاي/فلسطين

بيقية في شعر وسائل التوكيد في العربية نماذج تط 18

 طرفة بن العبد

 الجامعة األردنية مجلة دراسات 

منهجية االستدالل عند النحاة، درإ النداا  19

 نموذجا

المجلة األردنية  

 للغة العربية

جامعة 

 مؤتة/األردن

قدرة اللغة العربية على االستيعاب والتعبير  20

 واألداا

مجلة جامعة  

 إربد األهلية

جامعة إربد 

 األهلية

دراسة داللية  -حقيقة )هل( واستعماالتها اللغوية 21

 تحليلية

المجلة األردنية  

 للغة العربية

جامعة 

 مؤتة/األردن

اتجاهات الكتابة اللسانيةالحديثة في المملكة  22

 دراسة وصفية تحليلية -العربية السعودية

المجلة األردنية  

 للغة العربية

جامعة 

 مؤتة/األردن

 الجامعة األردنية مجلة دراسات  ة وعلم اللغة بين التأريخ والنقدمفهوما فقه اللغ 23

المجلة اآلردنية   مفهوم الفصاحة عند العرب القدماا والمحدثين 24

 للغة العربية

جامعة 

 مؤتة/األردن
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من الظواهر اللغوية في لسان )بالقرن(  25

 المعاصرة: دراسة في الصوت والبنية

 يةالجامعة األردن مجلة دراسات 

الجوانب الفكرية والمعنوية والجمالية في  26

 التصغير في كتاب سيبويه

 الجامعة األردنية مجلة دراسات 

 الجامعة األردنية مجلة دراسات  أثر الفقه الظاهري في النحو العربي في األندلس 27

اللسان العربي والقرن الجديد: دراسة لغوية في  28

 المفهوم والخصائ  والداللة

مجلة جرش  

للبحوث 

 والدراسات

جامعة جرش/ 

 األردن

المجلة األردنية   في نظام الجملة العربية: مثل من القرآن الكريم 29

 للغة العربية

جامعة مؤتة/ 

 األردن

منهجية االستدالل عند النحاة: درإ النداا  30

 نموذجا

المجلة األردنية  

 للغة العربية

جامعة مؤتة 

 األردن

مجلة الجامعة   في تقعيد النحو العربيدور المعنى  31

 اإلسالمية

الجامعة اإلسالمية 

 غزة

عط  الخاص على العام والعام على الخاص في  32

 القرآن الكريم

مجلة جامعة  

القدإ 

 المفتوحة

جامعة القدإ 

 المفتوحة/فلسطين

مجلة جمعية   تااات البزي: المفهوم والحقيقة اللغوية 33

 كليات اآلداب

يرموك جامعة ال

 األردن

مجلة مجمع   تحرير اسم الفاعل من مزاعم المجاراة 34

 اللغة األردني

مجمع اللغة 

 العربية األردني

المجلة األردنية   االحتجاج اللغوي بين النظرية والتطبيق 35

 للغة العربية

جامعة مؤتة 

 األردن

المجلة األردنية   المدارإ النحوية بين الرفض والتأييد 36

 عربيةللغة ال

جامعة مؤتة 

 األردن

التطابق النحوي والعدول عنه بين ركني الجملة  37

 االسمية في القرآن الكريم

مجلة جرش  

للبحوث 

 والدراسات

جامعة جرش 

 األردن

مجلة الجامعة   صيغة أفعل التفءيل في القرآن الكريم 38

 اإلسالمية

الجامعة اإلسالمية 

 غزة

لعربي: الصوت، تاالنسجام بين عناصر الحرو ا 39

 أصوات اإلطباق أنموذجاًت -الرسم، المعنى

 

المجلة العربية  

 للعلوم اإلنسانية

2014 

 جامعة الكويت

تاجتماع الهمس والشدة )الوقفية(، وأثره في  40

 أصوات الكاو والتاا والقاو والطاات.

 

مجلة الدراسات  

 2013اللغوية 

جامعة اإلمام، 

 السعودية

مجلة الدراسات   الصوتي للغة العربية من وسائل التغير 41

 –اللغوية 

2014 

جامعة اإلمام، 

 السعودية

اإلذاعات الدولية وإشكاليات تعليم اللغة العربية  42

لغير الناطقين بها )دراسة بينية مستقبلية في 

 ضوا آراا عينة من اإلعالميين(

مجلة مركز  

دراسات اللغة 

 2014العربية 

جامعة اإلمام، 

 السعودية

مجلة الدراسات   تأثر وسائل التواصل االجتماعي في العربيةت 43

 2014اللغوية 

جامعة اإلمام، 

 السعودية

تتطبيق النظريات اللسانية الحديثة على  44

نحو الن   -قرااة تقييمية  -النصوص التراثية 

 أنموذجاًت

مجلة 2013 

الدراسات 

 اللغوية

جامعة اإلمام، 

 السعودية
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سورة األنعام  -ه في سب  الن تالحذو وأثر 45

 أنموذجاًت

مجلة الدراسات  

 2014اللغوية 

جامعة اإلمام، 

 السعودية

    تالمقاطع الصوتية في مراحل التعليم األوليةت 

تاالنسجام بين عناصر الحرو العربي: الصوت،  46

 أصوات اإلطباق أنموذجاًت -الرسم، المعنى

 

المجلة العربية  

 للعلوم اإلنسانية

2014 

 جامعة الكويت

حرفا االستفهام )الهمزة، وهل( في األجزاا من  47

)سورة يس إلى سورة الناإ( دراسة نحوية 

 داللية

 

حوليات كلية  

 2015اآلداب 

 جامعة الكويت

 

 :، ومن ذل تحكيم كتب مقدمة للنشر، أو للترقية، أو إلقرارها بوصفها كتباً دراسية -هـ 

 لمؤسسةا المؤل  عنوان الكتاب رقم

د/ فاطمةةةةةة محمةةةةةد  الكتاب األول ودليله –النحو  1

أمين العمةري   د/ 

بسمة أحمد صةدقي 

 الدجاني

 الجامعة األردنية

 

 

 . المنح7

 

اللغةة العربيةةة وآدابهةا  علةةى نفقةة وزارة التربيةةة للحصةةول علةى درجةةة الليسةانس فةةي منحةة  (1)

 1972- 1968 :عليم في األردنالكويتية، في جامعة الكويت، وعن طريق وزارة التربية والت

فةي  بعثة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في النحو العربي واللغة من جامعة )اكسةتر ( (2)

 1986– 1982)بريطانيا(:  المملكة المتحدة

 . التكريمات8

 

بسةبب الحصةول علةى  1971،  1970،  1969( دينةارا كويتيةا فةي كةل مةن السةنوات:  360جائزة نقدية بقيمة )

 دير عام )امتياز(تق

 . المشاركة في اللجان9

 

لجنةةةة الدراسةةةات العليةةةا  -4م  1990م/1989اللجنةةةة االجتماعيةةةة  -3اللجنةةةة الثقافيةةةة    -2لجنةةةة المكتبةةةة    -1

اللجنةةةةة رئةةةةيس  -6م      1993م/1992لجنةةةةة الخطةةةةة الدراسةةةةية و اإلرشةةةةاد األكةةةةاديمي  -5م   1991م/1990

لدراسةات العليةا لجنةة ا -7م   1996م/1995اللغةة العربيةة,  )جامعةة اليرمةوك( قسةم  -التحءيرية لمؤتمر النقةد 

  جامعة اليرموك / األردنم ، 1999م/1998

   2003/  2001لجنة الدراسات العليا بكلية التربية بصحار ، سلطنة عمان  -8

 مان كلية التربية بصحار / سلطنة عُ  – 2004عءو اللجنة الرئيسية لسوق صحار األدبي  – 9

 سلطنة ُعمان  –، كلية التربية بصحار 2004رئيس اللجنة التنظيمية لسوق صحار األدبي  – 10

جامعةة اليرمةوك يوليةو  –رئيس اللجنة التحءيرية لمؤتمر النقد الدولي الحادي عشر، قسم اللغة العربيةة  – 11

 2006)تموز(

 -عربيةةةة، دبةةةيعءةةةو لجنةةةة الدراسةةةات العليةةةا، كليةةةة الدراسةةةات اإلسةةةالمية وال -12

  2011 -2010اإلمارات العربية المتحدة، 

عءةةو لجنةةة التخطةةي  والتطةةوير واالستشةةارات وإعةةداد التقريةةر السةةنوي، قسةةم  -13

 2014/2015، اللغة العربية، جامعة الكويت

عءةةو لجنةةة االعتمةةاد األكةةاديمي والتقيةةيم الةةذاتي، قسةةم اللغةةة العربيةةة، جامعةةة  -14

 2014/2015، الكويت
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 . العءوية في الهياات10

 

  :)سلسةةلة  1995– 1992عءةةو هياةةة تحريةةر مجلةةة )أبحةةاث اليرمةةوك(

 (اآلداب واللغويات 

 عءةةةو هياةةةة تحريةةةر مجلةةةة كليةةةة الدراسةةةات اإلسةةةالمية والعربيةةةة، دبةةةي- 

    2011-2010اإلمارات العربية المتحدة، 

  
 . اللغات11

  
 اإلنجليزية 

 . اللقااات العلمية12

 

، قةدمت ورقةة 1988 )آذار(لعربيةة العةالمي الثةاني: كراشةي، مةارإمؤتمر اللغة ا (1)

 بعنوان:

Influence of linguistic doubleness in the Arab World on non-Arab 

learners 

، قةدمت  1988األردن يوليو)تمةوز(  -تمر النقد الثةاني: جامعةة اليرمةوك، اربةدؤم (2)

 سمية في العربيةتفيه بحثا بعنوان :تفي بنية ما يدعى بالجملة اال

واللغويةة المعاصةرة: جامعةة  ةالندوة العلمية حول اللغةة العربيةة والتيةارات األدبية (3)

: قدمت فيه بحثا بعنوان: ت شةكلية النحةو فةي ضةوا  1990عدن، اليمن، أكتوبر )تشرين األول( 

 الدرإ اللغوي المعاصر ت

: قةدمت  1992مةوز(تمر النقد الرابع: جامعة اليرموك، اربةد، األردن، يوليةو )تؤم (4)

 فيه بحثا بعنوان: ت آراا استشراقية  في خصائ  العربية الفصحى ت 

تةةةونس إبريةةةل )  –كليةةةة اآلداب  –نةةةدوة ) الةةةن  و القةةةرااة ( ) جامعةةةة منوبةةةة (  (5)

دراسةةة فةةي  –قةةدمت فيةةه بحثًةةا بعنةةوان : ت نحةةو الةةن  ت فةةي النحةةو العربةةي  ،م2001نيسةةان ( 

 ارحة . النحوية الش مجموعة من العبارات

جةةدل التةةراث و  –المةةؤتمر العلمةةي الثةةاني ) منةةاه  الدراسةةات اللغويةةة واألدبيةةة  (6)

م ، قةةدمت 2001األردن مةةايو ) أيةةار (  –قسةةم اللغةةة العربيةةة  –) الجامعةةة األردنيةةة (  ،الحداثةةة (

 بحثًا بعنوان: ت أسس قرااة الن  عند النحاة ت . 

تربية بالرستاق وكليةة التربيةة بصةحار الندوة العلمية المشتركة األولى بين كلية ال (7)

: تحةت عنةوان : ت متطلبةات الجةودة الشةاملة فةي   2003مايو )أيةار(  17-15سلطنة عمان ،  –

كليات التربية بسلطنة عمان ت ، قدمت فيها ورقة عمل بعنوان : ت توصي  المقةررات وتنفيةذها 

 لغة العربية ت . َمثٌَل من بعض مقررات تخص  ال –، وأثر ذل  في جودة األداا 

الندوة العلمية الثانية المشتركة بين كلية التربية بالرستاق وكليةة التربيةة بصةحار  (8)

، تحةةت عنةةوان : ت دور كليةةات التربيةةة فةةي خدمةةة  2004مةةايو )أيةةار(  5-4سةةلطنة ُعمةةان ،  –

فةةي  –المجتمةةع العُمةةاني ت . قةةدمت فيهةةا ورقةةة بعنةةوان : ت قةةرااة فةةي دور أقسةةام اللغةةة العربيةةة 

 في خدمة المجتمع المحل ي ت . –كليات التربية في سلطنة ُعمان 

ندوة تاألصةوات والصةواتم فةي اللسةان العربةيت، وحةدة بحةث اللسةانيات والةنظم  (9)

-8تةةةةونس:  –كليةةةةة اآلداب والعلةةةةوم اإلنسةةةةانية، جامعةةةةة صةةةةفاقس  –المعرفيةةةةة المتعلقةةةةة بهةةةةا 

والت الصةةوتية المقطعيةةة للمةةزدوج . وقةد شةةاركت فةةي النةدوة ببحةةث عنوانةةه: تالتحة9/12/2005

 دراسة في بعض التحوالت الغائبة والمغلوطة في الدرإ الصرفي العربي القديمت. -الحركي 

-24طرابلس،لبنةةةةان:  –نةةةةدوة تاللغةةةةة العربيةةةةة: إلةةةةى أيةةةةن ت، جامعةةةةة الجنةةةةان  (10)

. وقةةد شةةاركت فةةي النةةدوة ببحةةث عنوانةةه:تبناا المصةةطلح النحةةوي وصةةعوبة تعلةةيم 25/4/2006

 م النحو العربيت. وتعل
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مةؤتمر النقةد الةدولي الحةةادي عشةر )تحةوالت الخطةةاب النقةدي العربةي المعاصةةر(،  (11)

؛ كنةةةت فيةةةه رئةةةيس اللجنةةةة 27/7/2006-25جامعةةةة اليرمةةةوك، األردن  –قسةةةم اللغةةةة العربيةةةة 

 التحءيرية.

اً وتطةةةةوراًت، اتحةةةةاد المةةةؤتمر الدولي:تاللغةةةةة العربيةةةة واألدب اإلسةةةةالمي منهجةةة (12)

. وقةةد قةةدمت فيةةه موضةةوعاً 25/8/2007-23العربيةةة فةةي إندونيسةةيا؛ بانةةدونغ  للغةةة المدرسةةين

 بعنوان:تالتداخل والتمايز في المفاعيل الخمسة: دراسة في المفهوم بين المصطلح والتعرية ت.

 وقد خءع البحث للتحكيم.

-12أسةةةةتاذ زائةةةةر لقسةةةةم الدراسةةةةات العربيةةةةة، جامعةةةةة ليةةةةون الثانيةةةةة، فرنسةةةةا  (13)

18/11/2007. 

 -، الجامعةة اإلسةالمية العالميةة ILCت  الدولي األول للغات، مركز اللغةا المؤتمر (14)

نظةرات نقديةة فةي تفسةير ت. وقد شاركت بمداخلتين: األولى بعنةوان: 2008مارإ  5-3ماليزيا، 

دراسةةة تقابليةةة بةةين  -االسةةتفهام غيةةر المباشةةرت، واألخةةرى بعنةةوان: تبعةةض القةةرااات القرآنيةةة

 .تالعربية واإلنجليزية

مةةةؤتمر الةةةدولي األول فةةةي اللغويةةةات: الةةةدرإ الصةةةوتي وتطبيقاتةةةه علةةةى اللغةةةة ال (15)

مةةن تشةةرين الثةةاني )نةةوفمبر(  6-4العربيةةة، كليةةة اآلداب والعلةةوم اإلنسةةانية، جامعةةة آل البيةةت؛ 

. وقد شاركت فيه بمداخلة تحمل عنوان:تتأمالت في أحكام اإلدغام وشروطه فةي الصةرو 2008

 العربيت 

ون في اللغة واألدبت، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعةة ندوة تأعالم أردني (16)

. وقد شاركت فيه بورقة عنوانها تفي المصطلح النحةوي 2009آذار )مارإ(  30-29آل البيت: 

 العربيت

مؤتمر تاللغةة العربيةة مةن المنظةور الثقةافي واالجتمةاعيت, اتحةاد مدرسةي اللغةة  (17)

. وقةةد شةةاركت فيةةه 14/10/2009-12الية بميةةدان، العربيةةة بدندونيسةةيا وجامعةةة سةةومطرة الشةةم

 .اإلسنادت بعض جوانب )الثقافي االجتماعي( في Pragmaticببحث عنوانه:تالبعد التداولي 

المؤتمر العالمي الثاني للغة العربية وآدابها تإسالمية الدراسات اللغوية واألدبيةة  (18)

-21كواللمبةةةور،  -لميةةةة بماليزيةةةاالجامعةةةة اإلسةةةالمية العا -وتطبيقاتهةةةات، قسةةةم اللغةةةة العربيةةةة

فيه ببحث عنوانةه: تالةدرإ اللغةوي العربةي اإلسةالمي: تحليةل للخطةاب  شاركت, 23/12/2009

 كتاب سيبويه أنموذجات، مع العلم بأن البحوث المقبولة للمؤتمر محكـ مة. -وبيان له

 

 . اإلنتاج العلمي13

 أوالً: البحوث:

العةدد )   -المجلة العربيةة للعلةوم اإلنسةانية –: منشور في  ويليمدخل تح –ظاهرة التنازع في العربية  -1

 م ) جامعة الكويت ( . 1988( ) ربيع (  8( ، المجلد )  30

مجلةة مجمةع اللغةة  العربيةة   -: منشور في إذا ت بين الظرفية و الشرطية ) محاولة لقرااة جديدة (ت  -2

 م,  األردن . 9198(,  تموز ) كانون األول (  37العدد )  –األردني 

( ،  2و َ 1مجلةة جامعةة تشةرين،العددان ) منشور فةي ،  في بنية ما يدعى بالجملة االسمية في العربية -3

 ، سورية  1989( ، 11المجلد )

م ، المنظمةة 1989(,   32: منشور في ) مجلة اللسان العربةي(: العةدد ) ضواب  حركة الحال النحوية  -4

 المغرب .  –الرباط  –مكتب تنسيق التعريب  –لوم العربية للتربية و الثقافة و الع

البنيةةة  دراسةةة فةةي -) مةةن ( و ) مةةا (,  موصةةولتان همةةا فةةي التعليةةق الشةةرطي أم غيةةر موصةةولتين    -5

 14( ، المجلةد )  1: منشور في : مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث  العلميةة: العةدد )  الشكلية

 , سورية.1992(, 

(  10: منشور في ) مجلة جامعة البعةث( العةدد ) يتها: دراسة في البنية الشكليةت أيت بزعم موصو ل -6

 سوريا .  –م, حم  1992، ) آذار ( 

: منشةور فةي: مجلةة  تأمالت في إشةكال إبةراز الءةمير المنفصةل فةي سةياق كةلع مةن العطة  و التوكيةد -7

   حم  سوريــة .        –م 1992( ، ) أيلول ( 11جامعة البعث, العدد ) 

: منشور في: مجلة مجمع اللغة العربيةة األردنةي,  العةدد )  عط  البيان و البدل ، باٌب واحدٌ أم بابان   -8

 م, األردن .1995(، تموز ) كانون األول (  49

اإلسةةالمية ، :  مجلةةة الدراسةات : منشةةور فةي ) الفائةةدة ( فةي تسةةويغ اإلسةناد إلةةى النكةرة طبيعةة قرينةة -9

م ، مجمةةةع البحةةةوث اإلسةةةالمية ) الجامعةةةة 1995( ،  أكتةةةوبر ) ديسةةةمبر ( 31 ( ، المجلةةةد ) 4العةةةدد ) 

 إسالم أباد,  الباكستان .  –اإلسالمية العالمية ( 
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: منشةور فةي مجلةة )اللسةان العربةي(   إعراب االسم الواقع بعد ) إال  ( في ظاهرة االستثناا في العربيةة -10

مكتةب تنسةيق التعريةب,  الربةاط  –و العلةوم  و الثقافةم ، المنظمة العربية للتربية 1996(,  42العدد ) 

 المغرب .  –

: منشةور فةي مجلةة  قرااة في البنيةة الشةكلية و الدالليةة لةبعض األوصةاو المشةتقة –الصفة المشبهة  -11

 م,  األردن . 1996( ،  تموز )كانون األول (   51مجمع اللغة العربية األردني,  العدد ) 

:منشور فةي: حوليةات الجامعةة  التونسةية العةدد  أل  ( االستفهام بالحذوتأمالت في حكم اختصاص )  -12

 , كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية, تونس.1996,( 40)

:  منشةور  (الدالليةة ) العلة ( و ) السبب ( في استخدام بعض أدوات الرب  التعليقي ) دراسة في البنية -13

م ، مجمةةع 1997( ،  ينةةاير )مةةارإ (   23مجلةةد ) فةةي:  مجلةةة )الدراسةةات اإلسةةالمية( العةةدد األول ، ال

 الباكستان . –الجامعة اإلسالمية العالمية,  إسالم أباد  –البحوث اإلسالمية 

التعليق الشرطي, أسلوب للرب  التركيبي والداللي بين الجمل في الن  )قرااة تفسيرية لبعض صةوره  -14

 -سةةانية(, الهياةةة القوميةةةة للبحةةث العلمةةةي: )مجلةةة العلةةوم االجتماعيةةةة واإلن , منشةةور فةةةي الشةةكلية(

 1999(, سنة 5الجماهيرية الليبية, عدد ) 

ان )َمن( و )ما( ، والموصوالت الخاصةة  -15 ، منشةور  دراسةة فةي السةلوك التةوزيعي  –الموصوالن العام 

 6) جامعة منتوري قسنطينة / الجزائةر ، العةدد  –في : مجلة )اآلداب( الصادرة عن قسم اللغة العربية 

 2003، سنة (

، منشةةور فةةي مجلةةة تاللسةةان العربةةيت ، المنظمةةة تالمصةةطلح النحةةوي فةةي الكتةةاب لسةةيبويهت -16

 .2004(، ديسمبر 58العربية للتربية والثقافة والعلوم،مكتب تنسيق التعريب، الرباط: العدد )

 ، منشةورمصطلحات )صفات األصوات( ومفاهيمها عند جملة من علماا العربية منذ عهد الخليل  -17

جامعةة بةاجي مختةار، عنابةة / الجزائةر، العةدد  –في مجلة العلةوم االجتماعيةة واإلنسةانية تالتواصةلت 

 .2004(، مارإ 12)

 

، منشةور فةي دراسة في مجموعة من العبارات النحوية الشةارحة  –ت نحُو الن  ت في النحو العربي  -18

 .2005، خري  23السنة  –( 92) جامعة الكويت، العدد  –: المجلة العربية للعلوم اإلنسانية 

، دراسة في جملة مةن مصةطلحات النحةو العربةي  لمعنى ( في بناا المصطلح النحوي  ) الشكل ( و ) ا -19

منشور في: مجلة ) اآلداب ( الصادرة عةن قسةم اللغةة العربيةة ، جامعةة منتةوري قسةنطينة / الجزائةر، 

 . 2005، سنة (8)العدد 

ج الحركةةي: دراسةةة فةةي بعةةض التحةةوالت الغائبةةة والمغلوطةةة فةةي التحةةوالت الصةةوتية المقطعيةةة للمةةزدو -20

 عنابة، الجزائر –، مجلة تالتواصلت، جامعة باجي مختار الدرإ الصرفي القديم

 :دراسة في المفهوم بين المصطلح والتعري  -التداخل والتمايز في المفاعيل الخمسة -21

اللغة العربيةة واإلدب اإلسةالمي منهجةا ألجل قبوله للمشاركة في المؤتمر الدولي ت -وقد خءع للتحكيم

-23وتطةةةورات الةةةذي عقةةةده اتحةةةاد المعلمةةةين للغةةةة العربيةةةة، فةةةي إندونيسةةةيا، فةةةي مدينةةةة بانةةةدونغ 

 ، ونشر في الكتاب الذي تءمن بحوث وأوراق عمل المؤتمر.25/8/2007

يةة، كليةة مجلةة تاآلدابت، قسةم اللغةة العرب: تأمالت في أحكام اإلدغةام وشةروطه فةي الصةرو العربةي -22

 جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر -اآلداب واللغات

اسةةتراتيجيات )عبةةد هللا يوسةة  علةةي( فةةي ترجمةةة معةةاني القةةرآن الكةةريم،  -23

فةي مجلةة علةوم اللغةة،  منشةور، َمثـَل من اإلحالة في سورتي تاألنفالت و تالتويةت

 .2010(، مارإ 2) 50، العدد 13جمهورية مصر العربية، مجلد 

 ترجمةةة عبةةد هللا يوسةة  علةةي ب الوصةةفي فةةيـ  كةةرَ اللتةةزام للمُ التصةةرو وا -24

فةةي العةةدد األول مةةن المجلةةد السةةابع  فةةي مجلةةة الدراسةةات اإلسةةالمية منشةةور، لقةةرآن الكةةريم ل

 ، مجمع البحوث اإلسالمية، الجامعة اإلسالمية العالمية، إسالم أباد، الباكستان.2012واألربعين لسنة 

ياً فةةي ترجمةةة عبةةد هللا يوسةة  علةةي، سةةورة تةةراب  الجمةةل أفقيةةاً وانةةدراج -25

 ً ، مجمةةع البحةةوث اإلسةةالمية، فةةي مجلةةة الدراسةةات اإلسةةالميةللنشةةر  مقبةةول . )األنفةةال( أنموذجةةا

 الجامعة اإلسالمية العالمية، إسالم أباد، الباكستان.

لرشةيد الراضةةي،  مةةدخل إلةى الحجاجيةةات اللسةةانية -المظةاهر اللغويةةة للِحجةاج -26

 2015جامعة الكويت  -المجلة العربية للعلوم اإلنسانيةل للنشر  في مقبو. عرض ومراجعة
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 :ثانياً: الكتب المنشورة

عةةالم الكتةةب الحةةديث، ، قءةةايا التشةةكيل فةةي الةةدرإ اللغةةوي فةةي اللسةةان العربةةي .1

 ، إربد اإلردن.2009/2010

 ، إربد، األردن.2009/2010عالم الكتب الحديث،  ،الوظيفة وتحوالت البنية .2

عةةالم الكتةةب  ،اإلقصةةاا واالسةةتبقااحةةو العربةةي الشةةعرية: دراسةةة فةةي شةةواهد الن .3

 ، إربد، األردن.2011الحديث، 

 

 . خدمة المجتمع14

، بتنظةيم  2001محاضرة عامة بعنوان : ت اإلسةالم والعلةم ت فةي المجمةع الشةبابي بصةحار ، ديسةمبر  تقديم -1

ديريةة العامةة  للنشةاط الثقةافي واالجتمةاعي، سةلطنة من الهياة العامةة ألنشةطة الشةباب الرياضةية والثقافيةة/ الم

 ُعمان.

قرااة في الخصائ  والوظائ  ت فةي نةادي صةحار ،  –تقديم محاضرة عامة بعنوان : ت اللغة من آيات هللا  -2

، بتنظيم من الهياة العامة ألنشطة الشباب الرياضية والثقافيةة / المديريةة العامةة للنشةاط الثقةافي  2003نوفمبر 

 الجتماعي، سلطنة ُعمان .وا

 

 الدورات التدريبية . 15

 

 ، جامعة اليرموك/ كلية التربية . 1986دورة في طرق التدريس : فبراير  -1

أكتةةوبر  5سةةبتمبر إلةةى  17مةةن  – Computer Skills ITدورة فةةي الحاسةةوب ، بعنةةوان  -2

ة الجوانةةب فةةي هةةذه الةةدور دُِرإاألردن . وقةةد  –، مركةةز الحاسةةب ، جامعةةة اليرمةةوك  2000

 اآلتية :

PC Concepts *   

MS-Windows * 

MS-Word Processing * 

 *MS-Excel Spread Sheets 

* Electronic Mail 

* The WWW Information Resources 

     MS-Power Point * 

، وزارة التعلةةيم العةةالي /كليةةة التربيةةة  2002 /9/ 17 – 15دورة تعريفيةة بةةالتعليم األساسةةي ،  -3

 سلطنة عمان. –ستاق بالر

، كليةة التربيةة بصةحار  SPSS  ،10 – 12 /6/2003دورة في الحاسوب في معالجة البيانات  -4

 سلطنة عمان . –

سةةةلطنة ُعمةةةان ،  –، كليةةةة التربيةةةة بصةةةحارالقيةةةاإ والتقةةةويم فةةةي االمتحانةةةات تمشةةةغل ت  -5

10/2/2004 . 

 ت، مركز الحاسب اآللي، جامعة اليرموك.Web Page Designمشغل ت -6

: مركز تطوير أداا 29/11/2007، 27يومي  Power Pointمشغل متقدم الستخدام برنام   -7

 اليرموك. أعءاا هياة التدريس، جامعة 


