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 البياانت الشخصية

   .اجلنسية: األردنية 

   جتماعية: متزوج.احلالة اال 

 التخصص
  :األدب والنقد وحتليل اخلطابالتخصص الرئيسي 

  :ا.ّي دراسًة وحتليالً ونقًدا وحتقيقالنّص العريب الكالسيكالتخصص الدقيق 

 العلمية الشهادات

 2005اجلامعة األردنّية  – الدكتوراه. 

  2002اجلامعة األردنّية  -املاجستري. 

 ظيفياألكادميية والتدرج الو اخلربات 

 
 
 

 

 الدولة القسم األكادمييّ  اجلامعة الدرجة العلمية  السنوات
 قطر كلية اآلداب والعلوم- للغة العربية ا جامعة قطر ستاذأ   2018

 قطر كلية اآلداب والعلوم- للغة العربية ا جامعة قطر ستاذ مشاركأ    2012-2018
 األردن ة اآلداب والفنونكلي-قسم اللغة العربية جامعة فيالدلفيا ستاذ مشاركأ    2012

 األردن كلية اآلداب والفنون-قسم اللغة العربية جامعة فيالدلفيا ستاذ مساعدأ   2007-2012
 األردن اجلامعة األردنّية –مركز اللغات  اجلامعة األردنية حماضر 2006 - 2002
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 قال ينطب   اإلشراف على الرسائل اجلامعية ومناقشتها
 ماجستري بعنوان  اإلشراف على رسالة.................................... 

  دكتوراه بعنوان ...................................اإلشراف على رسالة 

  مشرف مشارك على........................ 

  جلنة مناقشة ........................عضو يف 

 املؤلفات : 

 الكتب  

 أتليف 

 ، اندي تراث اإلمارات، أبو ظيب.1، ط(2012، )عند املعتزلة رتاتيجية التأويل الداليلاس .1

، مركز دراسات 1(، ط2011، )آفاق اللسانيات: دراسات ومراجعات وشهادات )تكرميًا لنهاد املوسى( .2
 الوحدة العربية، بريوت. )إشراف وحترير ومشاركة يف التأليف(.

، املركز الثقايف العريب، بريوت ـ الدار 1(، ط2010)خطاب اجلنس: مقارابت يف األدب العريّب القدمي،  .3
 البيضاء.

 ، دار الكتاب اجلديد، بريوت.1( ط2008، )األنظمة السيميائية: دراسة يف الّسرد العريب القدمي .4

  األحباث العلمية 
للجنـة تصـدر عـا اوآداهبـا، اجمللـة األردنيـة يف اللغـة العربيـة ، شعرية الوصّية يف مناذج من السـرد العـريب الكالسـيكيّ  .1

، 13، اجمللـــد 3، العـــدد امل لكـــة األردنيـــة ا ا يـــة - وزارة التعلـــيم العـــاح والباـــم العل ـــ يف  العليـــا للباـــم العل ـــ 
2017. 

، جملــة األ،ــر، جامعــة قاابــدي مــر،  )ورقلــة(، أطيــاف حممــود درويــا: ةشــكالية التلقــي يف قصــيدة  بطاقــة هويــة  .2
 .2016سبت رب  ،26العدد  الشعبية،اجلزائرية الدميقراطية اجل هورية 

جامعـــة امللـــ، ســـعود، امل لكـــة العربّيـــة  –جملـــة اآلداب  صـــورة هـــارون الرشـــيد بـــي  ثيـــل التـــاري  و ييـــل األدب، .3
 .   2014، الرايض، 3السعوديّة، اجمللد السادس والعشرون، العدد 

لعلــوم اللغــة  لــة جامعــة أم القــر جماخلطــاب احلجــاجي يف شــعر بّشــار بــن بــرد: مقاربــة يف حتــّوالت ا ويــة الثقافيــة،  .4
كّرمة، نوف رب 11 عجامعة أم القر ،  –وآداهبا )جملة عل ية حمّك ة نصف سنويّة( 

 
 . 2013، مّكة امل

الكوفــةجم جملــة دوليّــة   صــص اللغــة العربيّــة وآداهبــا يف اجلامعــات العربيّــة:  يــاب التخطــيت واخــتالل السياســات، .5
ّك ة تصدر بدعم ما جامعة الكوف  . 2013ة، السنة الثانية، العدد الثالم، العراق، ابيف حم 
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ـــة :بال ـــة اخلطـــاب الّســـجايلّ  .6 ـــنفس الزكّي ـــة يف مراســـالت أيب جعفـــر املنصـــور وال جملـــة األ،ـــاث، ، مقاربـــة تداولي
 – 2012(، 61-60، العـــدد )61 – 60اجلامعـــة األمريكيّـــة، بـــريوت، الســـنة  -تصـــدركا كليـــة اآلداب والعلـــوم 

2013 . 

 .2011، تونس، 56حوليات اجلامعة التونسية، ع املعارضة واالنتحال: قراءة يف مقامات احلريرّي، ةشكالية  .7

، اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية، ع احلجاج الّسردّي عند اجلاحظ: حبٌث يف املرجعيَّات، والنّصيات، واآلليات .8
 . 2011،  تصدر عا جملس النشر العل ّ  ـ جامعة الكويت، 29، السنة، 115

مركز البام تصدر عا   جملة ،وث سي يائية،، التشكيل السيميائي يف رواية  عصفور الشمس  لفاروق وادي .9
 .2009 ، اجلزائر -وزارة التعليم العاح والبام العل    –العل   والتقين لتطوير اللغة العربّية 

جملة الدراسات القرآنية، تصدر عا ية(  ثيالت القتل يف النّص القرآيّن: حبث يف خطاب األمر، )ابللغة العرب .10
اجمللد اخلامس، العدد الثاين،  مركز الدراسات اإلسالمية بكلية الدراسات الشرقّية واإلفريقية يف جامعة لندن،

2008   . 

  رات املؤ  

-14تركيا  –جامعة البار األسود الّتقنّية، طرابزون  املؤ ر السابع للسردايت والدراسات اللغويّة، .1
15/5/2018 . 

-21،ة، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطرقسم الشؤون الدوليّ  ،هات  يف سياسة الشرق األوست توجّ مؤ ر  .2
22/12/2016   . 

جامعة كانكوك ، اجل عية الكورية للغة العربية وآداهبا،  اللغة العربية وآداهبا وراء احلدودع  املؤ ر الدويل الراب .3
 .8/10/2016-7،  اجلنوبية(للدراسات األجنبية )سيول، كوراي

  . 5/6/2015-4جامعة كييف الوطنية، أوكرانيا،  املؤ ر الدويل لتاري  األدب العريب، .4

مبشاركةجم د. دويت راينولدز، وسعيد الغامن ، معرض أبو ظيب ندوة السرية الذاتية يف األدب العريب القدمي،  .5
  .10/5/2015للكتاب، 

اجلامعة األمريكية يف الشارقة، معامل الرتاث العريب: اللغة واألدب والثقافة العربية بي املاضي واحلاضر،  .6
 . 16/4/2014-14اإلمارات العربية املتادة، 

 . 22/3/2012ـ  20، املركز العريب لأل،اث ودراسة السياسات، الدوحة، اللغة وا وية يف العامل العريب .7

 . 24/3/2010ـ  22، جامعة ابا ز كر ـ أكادير،  وحتليل اخلطابمؤ ر لسانيات النصّ  .8
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 . 7/5/2009ـ  4، املؤمتر العل ّ  الرابع، اجلامعة األردنية، عّ ان، مؤ ر اللسانيات واألدب .9

، امللتقى الدوح الثالم للسي يائيات، خمترب السي يائيات وحتليل اخلطا،ت ـ السيميائيات والبال ة اجلديدة .10
 . 18/12/2008ـ  16ران، اجلزائر، جامعة وك

  الندوات 
 .15/5/2017جامعة قطر، امللتقى البحثي لربانمج ماجستري اللغة العربّية وآداهبا،  .1

ـ  22، مؤمتر الريموك الثاين عشر، جامعة الريموك، إربد، األردن، ندوة تداخل األجناس األدبية .2
24/7/2008 . 

مجعية النقـّاد األردنيني والدائرة الثقافية يف أمانة ع ان الكرب ،  ،ندوة الرواية األردنية يف الوقت الراهن .3
15/4/2008. 

ـ  4، األسبوع العل   لكلية اآلداب والفنون ـ جامعة فيالدلفيا، ندوة أثر الصحافة يف اللغة واألدب والنقد .4
8 /4/ 2008 . 

 23الشق، الدار البيضاء ـ املغرب، ، جامعة احلسا الثاين ـ عني ندوة املعجم العريب وحتداّيت عصر العوملة .5
 . 25/3/2008ـ 

 .4/11/2010 – 1، جامعة حلب، الندوة الدولية يف النقد التطبيقيّ  .6

، الدار العربية للعلوم انشرون و،لتعاون مع وزارة ندوة ةسهام الكتاب اللبنايّن يف الدرس اللغوّي العريبّ  .7
 . 15/4/2010ـ  14الثقافة اللبنانية، 

امل لكة  –جامعة عبد املال، السعدي، تطوان لية يف نظرية الّتلقي يف املغرب والعامل العريب، الندوة الدو  .8
 .12/2015/ 2-1املغربية، 
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 اللجان  
 .2019 – 2017جامعة قطر  -قسم اللغة العربية  -عضو جلنة متكني البام العل    (1

  .2019 – 2018جامعة قطر  -قسم اللغة العربية  -عضو جلنة التخطيط وامليزانّية واملرافق (2

 .2019 – 2018قسم اللغة العربّية يف جامعة قطر عضو جلنة االختبارات يف  (3

  .2018عضو اللجنة االستشاريّة الدائ ة لربانمج الدراسات العليا يف قسم اللغة العربية يف جامعة قطر  (4

 .2017 – 2016جامعة قطر  -قسم اللغة العربية  –رئيس جلنة رفع الكفاية املهنية  (5

 .2017 – 2016جامعة قطر  -قسم اللغة العربية  –عضو جلنة إعداد ملف سرية القسم الذاتية )برانمج البكالوريوس(  (6

 . 2017 – 2016جامعة قطر -قسم اللغة العربية  –عضو جلنة اجلودة األكادميية والتقييم  (7

 . 2016 – 2015امعة قطر ج-قسم اللغة العربية  –رئيس جلنة تطوير مكتبة قسم اللغة العربية  (8

 .2016 – 2015جامعة قطر  -قسم اللغة العربية  –عضو جلنة مراجعة توابيفات مقررات األدب القدمي والنقد والبالغة  (9

 .  2016 – 2015جامعة قطر  –عضو جلنة خمرجات البكالوريوس قسم اللغة العربية  (10

 .2016 – 2015طر جامعة ق –قسم اللغة العربية   -عضو جلنة املناكج واجلودة  (11

 .2015 – 2014جامعة قطر  –رئيس جلنة االختبار يف قسم اللغة العربية  (12

النص العريب القدمي يف ضوء النظرية النقدية جامعة قطر املوسوم بــ" –عضو اللجنة العل ّية يف مؤمتر قسم اللغة العربية الرابع (13
 .2015"، املعاابرة

 العضوية 

 مجهوريّة العراق.  –اسات الكوفة، جامعة الكوفة عضو ا يئة العل ّية يف سلسلة در  (1

جامعة حم د بو  –حوليات اآلداب واللغات، كلية اآلداب واللغات  يفعضو ا يئة االستشاريّة العل ية  (2
 اجلزائر. –ضياف ،ملسيلة 

 .جملة دولية حمك ة تصدر بدعم ما جامعة الكوفةعضو كيئة حترير جملة الكوفةجم  (3

 أندونيسيا. –يف جملة الباحم مؤسسة اإلبداع العل ّ ، ليبيا ة عضو ا يئة االستشاري (4

 اجلزائر.  –جم وعة "سي ا" للباوث السي يائية، سيدي بلعباس  –عضو اللجنة العل ّية جمللة أيقوانت  (5

 أوكرانيا. –، جامعة كييف الوطنّية حترير كتاب مؤمتر األدب العريب األولكيئة عضوية  (6

 (.International Qur'anic Studies Association) اسات القرآنيةاجل عية الدولية للدر عضو  (7

 International Organization of Folkعضو املنظ ة الدولية للثقافات الشعبية والفلكلور ) (8

Art (IOV .) 

 عضو االحتاد العام لألد،ء والكّتاب العرب.  (9
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  .اب األردنينيو يف رابطة الكتّ عض (10

 نيني.عضو يف رابطة النقاد األرد (11

 
  ّكم  مة ومراكز البحوث العلمية.يف عدد من اجملاّلت العلمية احملكّ ومحستشار حمح

 اجلوائز واألومسة 

  ،2008جائزة الصندوق العريب للثقافة والفنون، فرعجم الباوث والدراسات. 

 اللغات 

 ممتاز – العربية 

 جيد - اإلجنليزية 


