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 البياانت الشخصية

 
    :األردن -، عمان1968 /8/5مواليد 
     :أستاذ مشارك – 2012الرتبة العلمية 
  :عشرة سنة سبعسنوات التدريس اجلامعي 

 التخصص
o  :اللغة العربيةالتخصص الرئيسي 

o  :األدب العريب احلديث واملعاصرالتخصص الدقيق 

 العلمية الشهادات

 2001، اجلامعة األردنية، تقدير امتياز -دكتوراه يف األدب العريب احلديث واملعاصر 
 1997- 1996- ( 125دورة التأهيل الرتبوي األساسي ملعلمي املرحلة اإللزامية من محلة الدرجة اجلامعية األوىل ) التطوير الرتبوي مركز  ساعة

 األردن.  -(، عمانUNRWAيف وكالة الغوث (
 1994 - اجلامعة األردنية، تقدير امتياز -ماجستري يف األدب العريب احلديث واملعاصر 
  1990 -   اجلامعة األردنية، تقدير امتياز-بكالوريوس يف اللغة العربية وآداهبا 

 1986 – 86،1بتقدير  -الفرع العلمي -الثانوية العامة 

 األكادميية والتدرج الوظيفياخلربات 

o 2017-2016 رئيسة حترير جملة "قْطر الكالم" اليت تصدر عن كلية اآلداب والعلوم جبامعة قطر 
 2016-2015: 
 مديرة حترير جملة " قطر الكالم " الثقافية اليت تصدر عن كلية اآلداب والعلوم 
  مسابقات عريب "فصاحة" لتلفزيون قطر للعامرئيسة فريق إعداد  املادة العلمية لربانمج 

mailto:imtenan.smadi@qu.edu.qa
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 2015-2014: 
  متطلب جامعي إجباري( جامعة قطر 200منسقة مقرر اللغة العربية ( 

 20132008 -2009  .رئيسة حترير جملة أقالم جديدة الصادرة عن اجلامعة األردنية 
  2007-2008   .مساعدة عميد شؤون الطلبة، اجلامعة األردنية 
 -2001 اجلامعة األردنية.-عضو هيئة تدريس، قسم اللغة العربية وآداهبا 
 1993 – 2000رئيسة دائرة العلوم اإلنسانية ، مدرسة اليوبيل للموهوبني.  

 1990 – 1992 آل البيت(.(ابحثة،اجملمع امللكي لبحوث احلضارة العربية اإلسالمية 

 1988-1989األردنية، عمان األردن عضو برانمج القيادة الواعدة  الدويل، اجلامعة 

o  

 (رسائل عشر)أهم  اإلشراف على الرسائل اجلامعية ومناقشتها
  املاجستري 

 2014 ،.مساعد مشرف، رسالة ماجستري، الطالبة عائشة احلنزاب،  قسم اللغة العربية، جامعة قطر 
 2006 الطالب نزار قبيالت،ج. األردنية، "."البىن السردية يف رواايت مسيحة خريس ، 

 2010الطالب مهند الشوبكة،ج. األردنية، 2000-1995" الرواية يف األردن من عام ، " 
 2009 ،عبده خال روائيا" ، الطالب حممد بتال الدوسري ،ج. األردنية" 
 2008  ،خ"، الطالبة ران عبد "مترد األنثى يف رواايت حنان الشي2008"املفارقة يف القصة القصرية األردنية "الطالبة ازدهار اخلاليلة،ج. األردنية

 الفتاح ،ج. األردنية، 
 :الدكتوراة 

 2009أثر القصة القرآنية يف الشعر العريب احلديث، الطالب حسن مطلب اجملايل،ج. األردنية.، 
 

  جلنة مناقشة عضو يف 
 2015 ،جامعة قطر، ة أمساء اجلملمناقشة رسالة ماجستري الطالب ، 
 2014 ، مناقشة رسالة املاجستري للطالبة ابتسام الشمري، البنية السردية يف ثالثية تركي احلمد، قسم اللغة العربية جامعة قطر 
 2013 ، ،مناقشة  أحباث طالبات مقرر  خربات متكاملة، إبشراف أ.د. لطفي اليوسفي، قسم اللغة العربية/ جامة قطر 
 2014 ،د يوسف ،قسم اللغة العربية د. أمح أدب / -مناقشة طالبات خربات متكاملة. 

  2012 ،للطالب أسامة شاهني، إشراف د. إبراهيم السعافني، ، أدب توفيق فياض 

 2011 ،للطالبة ين شانغ شنغ، إشراف د.مسري قطامي، ، صورة املرأة يف رواايت إيلني جانغ وحنان الشيخ 
  2011  ، للطالبة بيان عمرو، إشراف د. حممد القضاة، ، جويدة قو الرؤية والتشكيل يف شعر فار 
 2007 ،احجة، إشراف د. حممد القضاةللطالب بشري حج، حممود سيف الدين اإليراين دراسة يف آاثره األدبية. 
 2007 ،اف د.حممد القضاةللطالب خالد فراج، إشر ، االجتاه السياسي يف أعمال مؤنس الرزاز. 
 2007، يل، إشراف د.إبراهيم خليلللطالبة أمسهان العق، األردنية بني جيلني تطور مفهوم الراوي يف الرواية. 
 2007 ،إشراف د. إبراهيم خليلللطالب بشري جاللة، ، األسطورة واملكان يف أدب إبر اهيم الكوين. 
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 2007 ،للطالبة هوازن القاضي، إشراف د. مسري قطامي،، قصص األطفال يف األردن 

o املؤلفات : 

 كتب()أهم مخسة  الكتب 

o :أتليف 

 2012 .فن الكتابة والتعبري"، أتليف مشرتك، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان " 
 2012 ،شعر فؤاد اخلطيب يف الثورة العربية الكربى واهلامشيني" إصدار وزارة الثقافة- 

 2001 ، "بريوت–، املؤسسة العربية للنشر والتوزيع  "شعر سعدي يوسف دراسة حتليلية.  
 1995  "بريوت–، املؤسسة العربية للنشر والتوزيع  "زكراي اتمر والقصة القصرية.  

 

o مشاركة يف إعداد 

o 2014 ، ،شراف جامعة قطر، كلية اآلداب إ، 200، و اللغة العربية 100مشرتك( كتابني )الكامل( ملقرري اللغة العربية ) أتليف
 ، دار العلم للمالينيوالعلوم

 (أحباث عشرة)أهم  األحباث العلمية

 2018 ، النص والصورة الفوتوغرافية، قراءة أتويلية ألمنوذجني من الشعر العريب املعاصر"، جملة األحباث، اجلامعة األمريكية يف"
 العدد  متوقع النشر بريوت،

 2018 ، مقبول للنشر، استجابة اجلمهور للشعر العريب، حممود درويش منوذجا، جملة العمدة يف اللسانيات : 

 2017 ،ليات ما بعد احلداثة يف الرواية العربية) املوقف من املقدس أمنوذجا(، اتليف مشرتك، د لؤي خليل، ضمن كتاب )الرواية جت
 العربية وحتوالت ما بعد احلداثة( حترير أ. د بشرى البستاين، مؤسسة السياب للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، لندن.

 2016  منشور، 28هم والرقم، جملة كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، عدداخلطاب النسوي املعاصر بني الو ، 
 2007،  ع/ شباط. 32" القصة القصرية جداً بني وضوح الرؤية وإشكالية املصطلح، سعود قبيالت منوذجاً " جملة دراسات ، مج 
 2012،  2صورة يوسف بن اتشفني يف ضوء الرؤيتني التارخيية واألدبية، منشور ،اجمللة األردنية للتاريخ واآلاثر، اجلامعة األردنية، ع  ،

 . 6مج 
 2012 ،  دور وزاريت الثقافة والتعليم العايل يف احلفاظ على اهلوية الثقافية واللغوية يف األردن" ، منشور يف كتاب أعمال مؤمتر الدويل

-9أندونيسيا ،  -جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية، جاكرات -لغة العربية)مستقبل اللغة العربية يف عصر العوملة بني اليأس واألمل(ل
 يوليو//12

 2013 ، ..مستوايت صورة الشهيد يف شعر املقاومة الفلسطينية"منشور، األردنية يف الدراسات اإلسالمية. جامعة آل البيت 

 معد للنشر 

 - ورة السجن يف الرواية العربية"، حبث التفرغ العلمي، سّلم للجامعة األردنية. معّد للنشر."ص 
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 (مؤمترات عشرة)أهم  متراتاملؤ 

o مشاركة يف مؤمتر 

 2017 12-11األردن،  –، املؤمتر الشبايب العريب السابع" التعليم واإلبداع واالستثمار، حنو رؤية عربية مشرتكة" منتدى الفكر العريب 
 ابريل ، تقدمي ورقة بعنوان " جتارب يف رعاية اإلبداع والعمل الثقايف"، 

 2016 ، املؤمتر العاملي الثالث للدراسات العربية واحلضارة اإلسالمية، بورقة حبثية بعنوان " اخلطاب النسوي يف رواييت مملكة الفراشة
ابلتعاون مع قسم دراسات اللغة واللغوايت العربية ، الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية،  ورحلة الضباع" ،  ينظمه املؤمترات العاملية . نيت

 مارس/  ، سالجنور، ماليزاي. /15 -14.

 2013 ، ورقة حبثية بعنوان" البناء /5/12-3مكتبة اإلسكندرية  -مؤمتر السردايت األول ، "القصة القصرية جدا"، خمترب السردايت
 القصرية جدا" وتقدمي ورشيت عمل يف خمترب السردايت عن كيفية كتابة القصة القصة القصرية جدا.املراوغ يف القصة 

 2013،  الدوحة،  ببحث عنوانه" التناص  –املؤمتر العاشر للرابطة الدولية لدراسة اللهجات العربية،  كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر
 اللهجي يف الشعر العريب املعاصر".

  2013 ، ،أغسطس/. حضور./29-27مؤمتر األدابء السعوديني الرابع، املدينة املنورة 
 2012،  مؤمتر اللغة العربية الدويل : مستقبل اللغة العربية يف عصر العوملة بني األمل واليأس، ببحث عنوانه" دور وزاريت التعليم العايل

 متوز/  /12-9، جاكرات، والثقافة يف احلفاظ على اهلوية اللغوية والثقافية يف األردن" 
 2012، عمان، تعقيب على ورقة الباحثني أ.د هاين العمد، وأ. عدي مداانت، بعنوان "حنو  -املؤمتر الثقايف الوطين، وزارة الثقافة

 متوز/./3اسرتاتيجية وطنية للثقافة " 
 2010، ية املصرية للنقد األديب، حبث بعنوان" التأويل البصري املؤمتر الدويل اخلامس: التأويلية يف ضوء النظرايت النقدية املعاصرة، اجلمع

 القاهرة، /12-18للنص الشعري املعاصر،
 2010، ، حبث بعنوان "دروب السخرية يف رسالة الرتبيع والتدوير للجاحظ"  -7-19حوار اآلداب" بكلية اآلداب اجلامعة األردنية ، 
 2009،  فاس/املغرب ببحث عنوانه "مرااي الذات يف رواية –"الصورة واخلطاب" املنعقد يف جامعة سيدي حممد بن عبد هللا، سايس

 /21/3-18كفى الزعيب"
 2008 ، املؤمتر االستثنائي للمكتب الدائم الحتاد الكتاب واألدابء العرب، اجلامعة األردنية ندوة "املسرح العريب واقع وآفاق" ببحث

 /18/12-15نه"البناء الدرامي يف مسرحية الصرح هلاشم غرايبة".عنوا

 (عشر ندوات)أهم  وامللتقيات الندوات
 2018 ،( تقدمي مداخلة وإدارة حماضرة "رؤى وجتليات، املكان بني الرواية واحلقيقة، قراءة يف أعمال إبراهيم 24مهرجان القرين الثقايف ، )

 يناير. 17عبد اجمليد الروائية"، الكويت، 

 2016 ، قراءة نقدية / رواية ماء الورد وحقيقة التاريخ" قراءة نقدية  لرواية الكاتبة القطرية نورة فرج اخلنجي، معرض الدوحة الدويل
 ديسمرب،. 4( ، الدوحة، 27للكتاب )
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 2016 ،ال ابليوم العاملي للغة العربية،" اللغة ندوة حوارية، اللغة العربية بني التفريط واستشراف املستقبل، كلية اجملتمع، مبناسبة االحتف
 ديسمرب،  6العربية واحلضارة اإلسالمية بني أجماد املاضي وإخفاقات احلاضر وتطلعات املستقبل، 

 2016،  ،ندوة الصالون الثقايف، ورقة نقدية "الصحراء يف ديوان شجرة يف جذع غيمة ليست معادال للتيه" وزارة الثقافة، الدوحة
 جانيو/./20

 2016  ، ،سبتمرب /، بورقة بعنوان:  /28-27ملتقى "مواجهة اتريخ األدب" سلطان بن علي العويس ومؤسسة شومان، عّمان، األردن
 هل أخفقت النهضة؟ 

 2015، العربية، ندوة قضااي الرواية العربية املعاصرة على هامش حفل جائزة كتارا للرواية العربية، على هامش تسليم جائزة كتارا للرواية
 ، بورقة حبثية بعنوان" اخلطاب النسوي وتشكيل الوعي"./20/5

 2015،  ،11/3ندوة الصالون الثقايف، " خطاب الذات يف رواية ال كرامة يف احلب" قراءة نقدية يف رواية األديبة حنان الفياض/  ،
 وزارة الثقافة، الدوحة.

 2014 ، والتأويل" بورقة حبثية بعنوان، " كتابة الذات واخرتاق القراءة يف القصة النسائية الندوة الدولية " النص وأفعال القراءة والفهم
 ، تونس/15/11-13كلية اآلداب والعلوم،   -القطرية"، جامعة القريوان

 2014، ار، عمان، ندوة منتدى الرواد الكبار، تقدمي ورقة عمل بعنوان: املشهد الثقايف النسائي يف  دول اخلليج " يف منتدى الرواد الكب
 ./24/8بتاريخ 

 2013، تقدمي ورقة حبثية   //30/10 -أدب املرأة اخلليجية بني القيود العرفية والتحرر الفين، الدوحة وزراة الثقافة -ندوة الصالون الثقايف
 بعنوان: " خطاب التمرد يف الرواية النسائية اخلليجية بني التجاوز والنكوص".

  2012. ، 27/6بعنوان" جتربة عرار الشعرية يف ضوء القراءات النقدية"، جامعة الريموك، إربد، ندوة كرسي عرار، ورقة/  

 (جلان)أهم عشر  اللجان

ّكم  يف  ةحمح

o  عدة جمالت علمية حمكمة صادرة عن جامعات ومعاهد أكادميية 

 2017مراجعة وحترير وكتابة مقدمة األعمال الفائزة يف جائزة الدولة ألدب الطفل، قطر ، 

 2016 ،نيسان 3-مارس27، 2016للعام  قطر -مهرجان الدوحة املسرحي. 

 2015، الدوحة، -جائزة كتارا للرواية العربية، مؤسسة كتارا 
 2015،  جلنة النص واملشاهدة ملهرجان املسرح القطري 
 2012 ،2013، الدورة الرابعة و الدورة اخلامسة  -قطر -جائزة الدولة ألدب الطفل 
 2011 ، .،عضو جلنة حتكيم جائزة أدب الطفل، مؤسسة عبد احلميد شومان 
 2011، وزارة الثقافة.–عضو جلنة حتكيم جائزة الدولة التشجيعية للقصة القصرية 

 :معدة برامج

 2017-2018قطر -، معدة املادة العلمية لربانمج الدانة يف قناة الراين 

 2016 يون قطر.، إعداد املادة العلمية لربانمج "فصاحة" تلفز 
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 شهادات التدريب:

 2017 ، تدريب مدربني، معهد اجلزيرة للتدريبشهادة 

 ايت:عضو 

 2017-2018 ،جامعة قطر -عن قسم اللغة العربية الصادرة -عضو هيئة حترير جملة أنساق احملكمة 

 2017-2018 ، ،عضو هيئة حوليات اآلداب واللغات جلامعة مسيلة اجلزائر 

 2017-2018، الدويلائزة الشيخ محد للرتمجة والتفاهم للجنة تسيري جعضو اللجنة اإلعالمية 

 2014-2015،  للتعليم، الدوحة جلنة معايري الرتبية املسرحية، اجمللس األعلى. 
 2015،  ،جملس أمناء مدرسة الرسالة املستقلة الثانوية للبنات 
 - ء العربواحتاد الكتاب واألداب . عضو رابطة الكتاب األردنيني.  
 - . عضو مجعية النقاد األردنيني 
 - عضو منتدى الفكر العريب 

 اللغات

o العربية  

o (متوسط) اإلجنليزية 


