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* عنوان رسالة

الماجستير:

"التركيب الجملي للجملة اإلنشائية في غريب الحديث" ـ دراسة وصفية تحليلية ـ .
المعدلة في جانب من جوانب الجملة،
تعد هذه الرسالة تعميقا لمفهوم النظرية التوليدية التحويلية
ّ
ّ
فالموضوع حديث عن منهج وتطبيق عليه من خالل الجملة اإلنشائية في غريب الحديث.

لغوي يستند إلى
وقد امتازت الرسالة بالوصف الموضوعي الشامل ألجزاء التركيب عبر منهج
ّ
لغوية أخرى.
نظرية واضحة المعالم ،ودونما خلط مع مناهج ّ

ثم
تبين أ ّ
امة ّ
جاءت الرسالة بمقدمة ع ّ
همية الموضوع ،وسبب اختياره ،والمنهج الذي سارت عليهّ .
كل من
مفصال عن الجملة عند ّ
التمهيد الذي كان حديثا عا ّما عن الغريب في الحديث ،وحديثا ّ

ثم تسعة فصول تشكل الرسالة ،وخاتمة ّبينت فيها
األصوليين والبالغيين والنحويين قدماء ومحدثينّ .
أهم النتائج التي توصلت إليها.
* عنوان رسالة الدكتوراه:
"بناء الجملة في جمهرة رسائل العرب" – في ضوء علم اللغة الحديث ـ .
تتقصد ما يأتي:
وصفية
جاءت الرسالة دراسة
ّ
ّ
إحصائية ّ
عينة من مصادر التراث النحوي تمثل مرحلة رئيسة في تأصيل قواعد
رصد أنماط الجملة في ّ

النحو ،واستغراق عدة قرون من عمر النحو العربي ،وذلك إلعطاء صورة دقيقة لبناء الجملة ،ومدى

اتفاق النحويين أو اختالفهم في هذه األنماط مع عصور الرسالة.

عينة مختارة
رصد أنماط الجملة في واقع االستعمال الجاري رصدا
وصفيا إحصائيا من خالل ّ
ّ
تمثل النثر العربي القديم ،بقصد الوقوف على صورة بناء الجملة في واقع االستعمال الجاري .وقد

عينة أخرى ممثلة االستعمال
عينة من النثر العربي القديم ممثلة عصر االحتجاج ،وأخذت ّ
أخذت ّ
بعد عصر االحتجاج إلى منتصف العصر العباسي ،وذلك من خالل " جمهرة رسائل العرب ".
ثم مقابلة بين المستويين النظري واالستعمال الجاري ،لكشف حقيقة الظاهرة ،وتنظيم قواعدها وفقا
ّ
لدرجة دورانها في االستعمال.

عدة هي:
أما الغرض من ذلك فيتمثل في تحقيق أهداف ّ
وّ
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ـ هدف تأصيلي ،يرمي إلى الوقوف على أبنية الجمل في نماذج من نصوص عصر االحتجاج،

وما بعد عصر االحتجاج حتى سنة (  334هجري ).

ـ هدف تعليمي ،يرمي إلى تحديد منظومة هذه األبنية وفق شيوعها في واقع االستعمال في فترة
محددة.
زمنية ّ
ّ
كل فترة من
ـ هدف تاريخي تطوري ،وذلك بالموازنة بين صورة ما جاءت عليه أنماط الجملة في ّ
الفترتين السابقتين ،بقصد رصد ما ط أر من تغيير على أشكال تلك األنماط.
عينة كتب النحو ،وصورته في نصوص االستعمال
تبين من الموازنة بين صورة الباب في ّ
وقد ّ
أن النظرية النحوية قد اتسعت في كتب النحو إلى أضعاف أمثال حجمها في
في رسائل العرب ّ

االستعمال.

➢ الخبرات:

 .1أستاذ مشارك بكلية اآلداب في جامعة إربد األهلية منذ 2015 / 9 / 1

 .2أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية في جامعة الزرقاء منذ 2012/1/19م إلى / 8 / 30
. 2013
 تّقدمت للحصول على الترقية بتاريخ 2011/3/8م- . 3أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية في جامعة الزرقاء منذ 2014 / 9 /1 _ 200/9/13
 .4أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية في جامعة اإلسراء منذ 2009/9/30 _ 2002/10/1م.
 .5رئيس قسم اللغة العربية بجامعة اإلسراء الخاصة منذ 2006/10/1 _ 2004/10/1م.
 .6الجامعة األردنية _ األردن ( 2002_1996محاضر غير متفرغ بمركز اللغات).
 .7جامعة فيالدلفيا _ األردن ( 2000_1999محاضر غير متفرع بمركز اللغات).
 . 8محاضر في المدارس العصرية لطلبة نظام شهادة الثقافة البريطانية العامة  IGCSEو
 ، GCEومدرس طلبة الثانوية العامة _ األردن .2002 _2001
 .9مدرس في مدارس المطران لطلبة الثانوية العامة _ األردن _ .2002_2001
 .10و ازرة التربية والتعليم األردنية _ األردن 1996 _ 1988م (مدرس طلبة الثانوية العامة،

وإداري وفني في عدد من المواقع).

 . 11مدرس في المركز الريادي للطلبة المتفوقين التابع لو ازرة التربية والتعليم األردنية
2002_1996
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 .12جامعة آل البيت _ األردن 2010_2009م (محاضر غير متفرغ بقسم اللغة العربية).

➢ الندوات:

 .1ندوة تعليم مهارات اللغة العربية _ جامعة فيالدلفيا.

عنوان الورقة التي شاركت بها (مهارة تدريس التعبير الشفوي لطلبة الجامعة) وقد طبعت الندوة في

كتاب.

 .2ندوة تعليم مهارات اللغة العربية _ جامعة اإلسراء

عنوان الورقة التي شاركت بها (مهارة تدريس القراءة لطلبة الجامعة).

 .3إدارة عدد من الندوات الثقافية والفكرية واللغوية بمراكز تعليمية وثقافية مختلفة.
 .4ندوة ملتقى الضاد _ المدارس الحميدية الدولية  /عمان

عنوان المحاضرة التي ألقيتها (التحديات التي تواجه اللغة العربية).

 .5مجموعة محاضرات في النحو العربي للوفد الماليزي ،ضمن برنامج توطيد العالقات

الثقافية واألكاديمية بين الجامعات الماليزية وجامعة الزرقاء.
 .6ندوة أسبوع اللغة العربية في مدارس البرج الدولية  /عمان
عنوان المحاضرة التي ألقيتها (اللغة العربية في عالم متغير).

 .7ندوة في مركز الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين في عمادة شؤون الطلبة  /جامعة الزرقاء
 ،عنوان الندوة ( الضعف اللغوي  :أسبابه  ،ومظاهره  ،وعالجه ) .

➢ ميدان االهتمام:

النحوية .
اللسانية والبحوث
الدراسات
اللغوية و ّ
ّ
ّ

➢ بحوث منشورة:

 استصحاب الحال بين أصول الفقه وأصول النحو /مجلة جامعة أم القرى /المملكة العربيةالسعودية ،نشر في العدد  36المجلد  18سنة  /2006من ص331ـ ص.362

_ البنية اللغوية وجدلية التأويل النحوي _ مثل من األساليب النحوية _ مجلة جامعة

األقصى /غزة /فلسطين ـ مجلة علمية محكمة نصف سنوية ـ عدد خاص عن وقائع
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المؤتمر

العلمي الموسوم ب " النص بين التحليل والتأويل والتلقي "  ،عام  ، 2006صفحات البحث من ص

 29ـ ص . 59

 االحتجاج اللغوي بين النظرية والتطبيق /مجلة علوم اللغة مركز الملك فيصل /المملكةالعربية السعودية ،نشر في العدد األول ،المجلد التاسع سنة  /2007من ص _51ص.84
 األساليب االنفعالية في خطب العرب – دراسة وصفية إحصائية  /مجلة مقاربات  /المملكةالمغربية ،نشر في العدد الثاني ،شهر  11سنة /2008من ص 25ـ ص.48
 بين فقه اللغة وعلم اللغة  /مجلة اللسانيات واللغة العربية الصادرة عن كلية اآلداب والعلوماإلنسانية جامعة باجي مختار  /الجزائر  ،العدد السادس سنة  /2009من ص 176ـ ص
.204

ـ المتعلمون من غير العربية وقواعد النحو ـ رؤية لسانية /مجلة اآلداب جامعة قسنطينة الجزائر
عدد 10سنة  / 2009من ص 233ـ ص.267
ـ تمثالت المنهج الوصفي اإلحصائي في الدراسات اللغوية الحديثة /مجلة التربية والعلم التي
تصدر عن عمادة كلية التربية ـ جامعة الموصل  ،عدد  ، 4مجلد  ، 17سنة  ، 2010من ص
 185ـ ص .205

 الدرس النحوي في توجيه المعنى في تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ـ من سورةالفاتحة إلى نهاية سورة النساء ـ  ،عدد خاص من مجلة إسالمية المعرفة الصادرة عن المعهد
العالمي للفكر اإلسالمي ،عن الشيخ الطاهر ابن عاشور وقضايا اإلصالح والتجديد في
الفكر اإلسالمي المعاصر ـ رؤية منهجية ـ  ،من ص 321ـ ص .353

➢ بحوث منشورة بعد الترقية لرتبة أستاذ مشارك:

_ البنية اللغوية والنحوية بين تشومسكي وخليل عمايرة ،بحث شاركت به في المؤتمر العلمي "

األدب العربي واآلداب العالمية بين التأثير والتأثر" في جامعة سيدي محمد بن عبد هللا /كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية /سايس ـ فاس في المملكة المغربية ،عدد خاص عن أعمال المؤتمر ،صدر عن
عالم الكتب الحديث ،إربد ،األردن ،من ص  _ 375ص .397
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_ التنغيم الصوتي في بعديه :التاريخي والداللي ،مجلة اللسانيات واللغة العربية الصادرة عن

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة باجي مختار ،عنابة ،الجزائر ،العدد الثامن ،سنة
 ،2012من صفحة  _ 258صفحة . 289

_ ترجمة أسلوب الدعاء بلفظ "اللهم" في القرآن الكريم .بحث شاركت به يف
العلم " ترجمة البالغة القرآنية بي أسئلة الهوية وثقافة اآلخر  ،الذي
المؤتمر
ي
القاض عياض بمراكش  /المغرب  ،وصدرت بعض أعمال المؤتمر
عقد يف جامعة
ّي
معان القرآن وتكامل المعارف ،ضمن
مختب ترجمة
يف عدد خاص ـ محكم ـ عن
ر
ي
سلسلة ر
/
القاض
جامعة
اإلنسانية
والعلوم
اآلداب
كلية
ف
والمعرفة
جمة
الب
ي
ي
_
عياض ،سنة  ،2012وصفحات البحث من 164ص ص .172
 االحتجاج اللغوي عند ابن دريد األزدي في جمهرة اللغة ،مجلة الزرقاء للبحوث والدراساتاإلنسانية الصادرة عن عمادة البحث العلمي في جامعة الزرقاء ،الزرقاء ،األردن ،المجلد

الثني عشر ،العدد الثاني ،محرم  /1434كانون األول  . 2012من ص  _ 79ص . 91

 صورة الخليل بن أحمد الفراهيدي في لسان العرب البن منظور /مجلة المجمع العلمي العربيالهندي /الهند .العدد المزدوج  :األول والثاني  /المجلد الحادي الثالثون  /عام  . 2012من

ص  _ 94ص . 110
_

العالقات التركيبية و الداللية في الجملة الشرطية ـ رؤية لسانيةـ ،مجلة كلية اآلداب واللغات

 /جامعة محمد خيضر  ،بسكرة  /الجزائر  ،العدد الثاني عشر  ،شهر  ، 9سنة  ، 2013من ص
 _ 143ص . 195
_ ظاهرة حذف المفعول به :دراسة وصفية إحصائية تحليلية ـ نماذج من القرآن الكريم ـ  ،المجلة
األردنية في اللغة العربية وآدابها  ،المجلد التاسع  ،العدد األول  ،كانون ثاني  ، 2013من ص273

ـ ص. 302
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_ الخطاب وعلم اللغة التداولي ،عدد خاص لمؤتمر " لغة الخطاب في العصر
الحديث  :المشكلة والحل " مجمع اللغة العربية األردني  ،تشرين الثاني ، 2013

من ص  _ 201ص . 235

_ الضعف اللغوي :مظاهره ،وأسبابه ،وعالجه ،مجلة الجامعة العالمية  ،بريطانيا  /لندن  .السنة

العشرون  ،عدد مزدوج ( 9ـ  ) 10شتاء  ، 2014من ص _ 191ص . 209

_ البعد اللغوي الغائب في ظل العولمة  /مجلة اللسانيات واللغة العربية  /الصادرة عن كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية  /جامعة باجي مختار  /عنابة  /الجزائر .العدد التاسع ،
 ، 2014من ص _ 30ص . 56
 ـ الحركة اإلع اربية في فكر خليل عمايرة/.مجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية  /العراق /مجلد  ،11عدد ، 3سنة  ، 2016ص  258ـ ص . 286

➢ بحوث مقبولة للنشر بعد الترقية لرتبة أستاذ مشارك:

ـ الفكر اللغوي عند العرب القدماء ـ دراسة تأصلية ـ مجلة التواصل  /جامعة باجي

مختار /عنابة الجزائر.

بحوث معدّة للنشر

 -المبرد في المعاجم اللغوية /لسان العرب أنموذجاـ دراسة وصفية إحصائية تحليلية مقارنة_

ـ جهود الدكتور عمر القيام في تحقيق التراث  /كتاب الفروق للقرافي أنموذجا.
ـ الدراسات اللغوية الحديثة في األردن . /

 البعد الداللي في توجيه الرازي للتراكيب النحوية ـ من خالل سورة البقرة . -العرض والتحضيض في غريب الحديث النبوي _ دراسة أسلوبية.

 -دراسة أسلوبية في حديث " ّإنما األعمال بالنيات " /.
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-

دراسة وصفية تحليلية في كتابي تاج العروس  ،وإتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء

علوم الدين  ،لـ محمد مرتضى بن محمد الزبيدي .

➢ المؤتمرات الدولية:
 −اشتركت بمؤتمر "اللغة العربية في عالم متغير" الذي عقده قسم اللغة العربية بجامعة الشارقة،
من  19ـ /21نيسان . 2005
 −اشتركت بمؤتمر جامعة األقصى  /غزة – النص بين التحليل والتأويل والتلقي ،من /6_ 5
نيسان .2006
 −اشتركت بمؤتمر الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي عقده قسم اللغة العربية في جامعة آل
البيت ،من 23ـ/ 25تموز .2006
 −اشتركت بمؤتمر وضعية اللغة في العالم العربي الذي عقده قسم اللغة العربية بأغادير في
المغرب العربي ،من 16ـ  /18نيسان .2007
 −اشتركت بمؤتمر (إسهامات اللغة واألدب في البناء الحضاري لألمة اإلسالمية) الذي عقده
قسم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية  /ماليزيا ،من 28ـ / 30تشرين الثاني .2007
 −اشتركت بالمؤتمر الدولي تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الذي عقدته كلية اآلداب في
الجامعة األردنية  ،من  6ـ  / 8أيار .2008
 −اشتركت بالمؤتمر الدولي األول للغويات  :الدرس الصوتي وتطبيقاته على اللغة العربية الذي
عقدته كلية اآلداب  /جامعة آل البيت  /األردن  ،من  4ـ  6تشرين الثاني .2008 /
 −اشتركت بندوة " أعالم أردنيون في األدب والنقد واللغة " التي عقدها قسم اللغة العربية في
جامعة آل البيت  ،من  /30-29آذار .2009
 −اشتركت بالمؤتمر العلمي األول الدولي المح ّكم الذي عقدته كلية الدراسات األدبية واللغوية
في جامعة جدا ار األردن تحت عنوان " الخطاب األدبي واللغوي بين الثقافة والتخصص " ،
من /9-7نيسان .2009
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 −اشــتركت فــي الحلقــة الد ارســية حــول " الشــيخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور وقضــايا اإلصــالح
والتجديد في الفكر اإلسالمي المعاصر  ،رؤية معرفية ومنهجية " التي نظمها المعهد العالمي

للفكر اإلسالمي بالتعاون مع شعبة الدراسات اإلسالمية في جامعة محمد الخامس /الرباط ،
من  2ـ  3أيار .2009
 −اشتركت بالمؤتمر السابع لوحدة الدراسات العمانية تحت عنوان " ابن دريد األزدي الذي عقد
في جامعة آل البيت  ،من /14-12أيار.2009

 −اشتركت بالمؤتمر الدولي أبعاد غائبة في حوار الحضارات الذي نظمته كلية اآلداب في
جامعة اإلس ارء الخاصة  ،من 8ـ 9تموز .2009
 −اشتركت بالمؤتمر العالمي " إسالمية الدراسات اللغوية واألدبية وتطبيقاتها " الذي عقده قسم
اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية ـ ماليزيا  ،من  21ـ  / 23كانون أول .2009

 −اشتركت بالمؤتمر العلمي " قضية المنهج في اللغة واألدب والنقد " الذي عقدته كلية اآلداب
في جامعة إربد األهلية  /إربد  /األردن من  28ـ 29نيسان .2010
 −اشتركت بالمؤتمر العلمي السابع " اللغة العربية  :الماضي المحمود والمستقبل المنشود" الذي
عقدته كلية اآلداب في جامعة الزرقاء من  11 / 30ـ .2010/ 12/ 1
 −اشتركت بالمؤتمر العلمي " األدب العربي واآلداب العالمية بين التأثير والتأثر" الذي عقدته
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في جامعة سيدي محمد بن عبد هللا في فاس بالمملكة المغربية
 /من  19ـ  21من شهر نيسان .2011 /
 −اشتركت بالمؤتمر الدولي الثالث " ترجمة البالغة القرآنية بين أسئلة الهوية وثقافة اآلخر "
الذي عقدته جامعة القاضي عياض في مراكش /بالمملكة المغربية  /من  22ـ / 5 / 23

.2012

 −اشتركت بمؤتمر " لغة الخطاب في العصر الحديث  :المشكلة والحل " الذي عقده مجمع
اللغة العربية األردني  /عمان  ،من  20ـ  21تشرين الثاني . 2013

 −اشتركت بندوة" تجارب في تدريس العربية " التي عقدها قسم اللغة العربية في جامعة البت ار /
األردن بتاريخ . 2014 / 1 / 14

9

 −اشتركت بمؤتمر " المبرد األزدي  :جهوده العلمية وآثاره اللغوية واألدبية " الذي عقدته جامعة
آل البيت  /األردن بالتعاون مع وحدة الدراسات العمانية  ،تاريخ  15و . 2014 / 4 / 16

 −اشتركت بالمؤتمر الدولي " دور األردن في إحياء التراث العربي اإلسالمي " الذي عقدته كلية
اآلداب وكلية الشريعة في جامعة آل البيت من  19ـ  20نيسان عام . 2016

➢ كتاب منشور ومح ّكم

حكم الكتاب من قبل عمادة البحث العلمي في جامعة اإلسراء
ـ النحو الوظيفيّ :
نتيجته إيجابية من الناحية العلمية .والكتاب صالح للتدريس و الترقية.

 ،وكانت

حكم الكتاب من قبل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة
ـ فن الكتابة والتعبير ّ :
الزرقاء  ،وكانت نتيجته إيجابية من الناحية العلمية  .والكتاب صالح للتدريس و الترقية.

➢ المؤلفات:

 −تركيب الجملة اإلنشائية ـ دراسة وصفية تحليلية  /عالم الكتب – إربد  /األردن .وهو رسالة
الماجستير.

بناء الجملة في جمهرة رسائل العرب _ في ضوء علم اللغة الحديث _/عالم الكتب/إربد /األردن.
وهو رسالة الدكتوراه.

ـ دراسات في الفكر اللغوي والنحوي _ رؤى لسانية _ صدرت طبعته األولى عن دار ابن الجوزي /

عمان  /األردن  ،عام  2013وهو جمموعة حبوث يف الفكر اللغوي والنحوي عوجلت وفق
مناهج لغوية حديثة .

محكمة تصدر عن المعهد العالمي للفكر اإلسالمي
ـ فهارس مجلّة إسالمية المعرفة  ،وهي مجّلة ّ
 ،شملت الفهرسة التي بلغت خمسمائة صفحة  ،من العدد األول إلى العدد ثمانين ـ األبواب اآلتية
:

البحوث والدراسات  /الرأي والحوار  /القراءات والمراجعات  /العروض المختصرة  /التقارير
والمؤتمرات والندوات  /التعريف بالتراث  /الوراقيات  /كشاف المؤلفين  /الموضوعات .

سلسلة الطالب الجامعي:
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 −كتاب مهارة القراءة لطلبة جامعة اإلسراء – دار المناهج للنشر والتوزيع ،عمان – األردن،
ط .2004 ، 1
 −الصرف الشافي – دار عمار للنشر  /عمان – األردن .وصدرت طبعته الثانية في عام
 2011عن دار المسيرة  /عمان  /األردن .وقد وسم ب " الصرف الوظيفي ".

محكم).
 −النحو الوظيفي لطلبة الجامعة – دار الرازي للنشر  /عمان  /األردن (وهو كتاب ّ
وصدرت طبعته الثانية المزيدة في عام  2011عن دار المسيرة  /عمان /األردن.

 −البالغة العربية لطلبة الجامعة – دار الرازي للنشر  /عمان – األردن .وصدرت طبعته
الثانية المزيدة في عام  2011عن دار المسيرة  /عمان  /األردن.

 −مقدمة في اللسانيات– دار الرازي للنشر  /عمان – األردن .وصدرت طبعته الثانية في
عام  2011عن دار المسيرة  /عمان ـ األردن.
 −الترقيم واإلمالء الوظيفي/صدرت طبعته األولى عن دار عماد الدين للنشر  /عمان –
األردن عام .2009

 −المسار في فقه اللغة العربية ،صدرت طبعته األولى عن دار ابن الجوزي للنشر /عمان/
األردن عام .2009
_

التحرير الكتابي :الوظيفي واإلبداعي ،صدرت طبعته األولى عن دار المسيرة  /عمان

 /األردن عام .2012

ـ فن الكتابة والتعبير ـ لطلبة جامعة الزرقاء ـ باالشتراك مع آخرْين  ،صدرت طبعته
دار المسيرة  /عمان  /األردن عام . 2013

األولى عن

ـ األصوات اللغوية  :صدرت طبعته األولى عن دار المسيرة  /عمان  /األردن عام . 2013
ـ اللغة العربية ـ االستدراكي ـ لطلبة جامعة الزرقاء  ،باالشتراك مع آخرْين  ،صدرت طبعته
األولى عن دار المسيرة  /عمان  /األردن عام . 2013

➢ اللجان :

اشتركت بعدد من اللجان األكاديمية واإلدارية داخل الجامعة وخارجها منها:
_ مقرر لجنة البحث العلمي والندوات والمؤتمرات في كلية اآلداب في جامعة إربد األهلية.
_ عضو لجنة امتحان الكفاءة الجامعية في جامعة إربد األهلية /عن كلية اآلداب.
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 −رئيسا للجنة التحضيرية لمؤتمر اللغة العربية في جامعاتنا األردنية حاض ار ومستقبال  /جامعة
اإلسراء.
 −عضو المجلس العالمي للغة العربية /مقره بيروت.
 −عضو المعهد العالمي للفكر اإلسالمي /مكتب األردن.

 −عضو لجنة مسابقة البحوث لطلبة الجامعات األردنية  /مركز دراسات الشرق األوسط.
 −عضو لجنة ضمان الجودة في كلية اآلداب  /جامعة اإلسراء.
 −عضو لجنة إعداد التقرير السنوي لجامعة اإلسراء.
 −عضو مجلس مركز اللغات في جامعة اإلسراء.
 −مقرر لجنة مجلس كلية اآلداب في جامعة اإلسراء.
 −عضو مجلس جامعة اإلسراء /ممثل كلية اآلداب.
 −رئيس لجنة امتحان الكفاءة في كلية اآلداب  /جامعة اإلسراء.
 −عضو لجنة امتحان الكفاءة في جامعة اإلسراء.
 −منسق لكليات جامعة اإلسراء ،ولجنة امتحان الكفاءة في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي.
أمات الكتب وتوحيد
 −عضو اللجنة المصرية األردنية لتأليف الكتب الجامعية وترجمة ّ
المصطلحات.
 −عضو لجنة النشر في المعهد العالمي للفكر اإلسالمي  /مكتب األردن.
 −مستشا ار لنادي الحوار والفكر في جامعة الزرقاء.
 −مقرر اللجنة التحضيرية لمؤتمر كلية اآلداب " اللغة العربية الماضي المحمود والمستقبل
المنشود" الذي عقد في شهر  2010 / 11في كلية اآلداب  /جامعة الزرقاء  /األردن.
 −عضو اللجنة الثقافية في كلية اآلداب  /جامعة الزرقاء.
 −عضو لجنة الدراسات العليا بقسم اللغة العربية في جامعة الزرقاء.
 −المحرر اللغوي  ،وعضو لجنة الموقع اإللكتروني لجامعة الزرقاء.

 −مقرر اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع لعمداء كليات اآلداب في الجامعات العربية والموسوم
بـ

" كليات اآلداب الراهنية والمرتجى" الذي عقد في جامعة الزرقاء  /األردن من  3ـ 4

نيسان 2011م.
 −عضو لجنة ضمان الجودة في جامعة الزرقاء  /لجنة فرعية.
 −عضو لجنة البحث العلمي في كلية اآلداب في جامعة الزرقاء  /األردن.
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 −عضو مجلس كلية اآلداب في جامعة الزرقاء.
 −عضو لجنة تحسين وتطوير الجوانب اإلدارية واألكاديمية في كلية اآلداب  /جامعة الزرقاء.
 −مقرر لجنة االمتحانات في قسم اللغة العربية  /جامعة الزرقاء.

 −عضو فريق " أكاديميون في خدمة اللغة العربية " المنبثق عن " المشروع الوطني للدفاع عن
اللغة العربية "  /األردن .

 −محرر لغوي لعدد من الكتب  ،والبحوث في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة
الزرقاء .

 −محرر لغوي لعدد من الكتب والبحوث والدراسات في المعهد العالمي للفكر اإلسالمي /
مكتب األردن .

➢ المناقشات:

اشتركت بمناقشة عدد من الطلبة في أقسام اللغة العربية في عدد من الجامعات األردنية.

➢ التحكيم :

حكمت مقرر اللغة العربية لمركز اللغات بكلية اآلداب في جامعة اإلسراء.
ّ −
حكمت مقرر البالغة العربية ( )2+1للناطقين بغيرها لمؤسسة البيان – ماليزيا.
ّ −

حكمت مقرر الصرف ( )2+1للناطقين بغيرها لمؤسسة البيان – ماليزيا.
ّ −
حكمت األعمال األدبية المقدمة لمسابقة الملتقى األدبي األول لطلبة الجامعات األردنية.
ّ −

المحكمة داخل األردن وخارجه ،ألغراض النشر.
حكمت عددا من البحوث لبعض المجالت
ّ −
ّ
حكمت كتاب" منهج القرآن الكريم في التغيير الفردي " للمعهد العالمي للفكر اإلسالمي .
ّ −
حكمت كتاب " مفهوم القراءة في المجال التداولي العربي اإلسالمي دراسة مفهومية نقدية "
ّ −
للمعهد العالمي للفكر اإلسالمي .

➢ خدمة المجتمع :

 −متابعة الطلبة من قسم اللغة العربية في جامعة اإلسراء ,ومحاولة إيجاد فرص عمل لهم في
المؤسسات التعليمية.
 −ندوة تلفزيونية حول اللغة ومهارات التدريس في جامعة اإلسراء.
 −مشارك في البرنامج التدريبي " التعليم من أجل التفكير" في مدرسة اليوبيل للتميز.
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 −مجموعة محاضرات لطلبة الثانوية العامة في عدد من المعاهد والجمعيات الخيرية في مدينة
الزرقاء/غير مأجورة.

 −دورة في قواعد النحو والصرف لطلبة جامعة الزرقاء  /صندوق الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين
 /غير مأجورة.
لماض المحمود
إذاع /يف إذاعة الجزائر الوطنية حول مؤتمر اللغة العربية :ا
 −لقاء
ي
ي
والمستقبل المنشود.
العرن للوفد المالبي ،ضمن برنامج توطيد العالقات
 −مجموعة محاضات يف النحو
ري
الثقافية واألكاديمية بي الجامعات المالبية وجامعة الزرقاء /غير مأجورة.
−

دورات في قواعد اللغة العربية لطلبة الثانوية العامة األردنية  /في مجموعة مراكز الهدى والنور الثقافي /

الزرقاء  /األردن.

 −لقاء تلفزيوني  /أردني حول البحث العلمي والتعليم في األردن.

➢ المواد التي أدرسها بقسم اللغة العربية في الجامعة:

 −اللسانيات (علم اللغة الحديث)  /علم النحو(/)4 ، 3 ،2 ، 1

تطبيقات لغوية ونحوية/

األسلوبية /بحث التخرج /علم الصرف /كتاب خاص في اللغة /علم الداللة /البيان القرآني
والنبوي /البالغة العربية /مناهج الدراسات اللغوية /صوتيات اللغة العربية /مصادر الدراسات
األدبية واللغوية  /فقه اللغة /المكتبة العربية /علم العروض والقافية /.البالغة واألسلوبية /منهج
البحث في اللغة واألدب /فن الكتابة والتعبير.

➢ المواد التي درستها:

−
−
 −مهارات االتصال اللغوي (.)2( + )1
 −األدب الجاهل .
 −النقد الحديث.

لغة عربية استدراكية لطلبة تخصص اللغة العربية.
لغة عربية (.)2( + )1

➢ المعرفون:

أ.د .إبراهيم السعافين

( الجامعة األردنية  -األردن).

أ.د .زيد القرالة

(جامعة آل البيت – األردن).
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أ.د .نهاد الموسى
أ.د .محمد حور
أ.د .يوسف أبو العدوس

( الجامعة األردنية -األردن).
( الجامعة الهاشمية – األردن).
( رئيس جامعة الزرقاء /سابقا ـ األردن).
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