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 .6666/6661ألردن بكالوريوس أدب عربي ـ جامعة اليرموك ـ ا

 1001ماجستير أدب عربي/أدب ونقد ـ جامعة اليرموك ـ األردن 

 1006ـ جامعة اليرموك ـ األردن  أدب ونقد لغة عربية/ الفلسفة ـ تخصص دكتوراة في

 

لمية ع حاث ال مؤلفات واألب   :ال

 أوالً: الكتب المنشورة

 1062، ـ عمان مؤسسة دار الوراقالناشر " السرد في رواية السيرة الذاتية العربيةكتاب: " ــ

أمانااة  الناشاار) م.1007: الااتاو واارااار ااجتماااعي، دمشاال: دار التكااوين، الس  يرة الذاتي  ة ف  ي ا رد " :كتاااب ـ   

 العاصمة ـ الدائرة الثقافية(

 ثانياً: ا بحاث والمخطوطات

تم عرضه  جلة منتدى إربد الثقافي،م ،دور المؤرخ سليما  الموسى في الحياة الثقافية ا ردنيةبحث بعنوان:  ــ

 م.1002أربد "ماضيا وحاضرا"،  ومناقشته في مؤتمر مدينة

ماؤتمر كلياة ااداب قسام التااريج ـ جامعاة  — تم عرضه ومناقشاته فاي المنهج االجتماعي للمؤرخ :بحث بعنوان ـ       

 حو رعاية وزير الثقافة نبيه شقم.ت 1006اليرموك ـ 

 ـ قيد النشر الذاتي السرد السير: بحث بعنوانــ       

قيد  ، "دراسة النص الشعري القديم في ضوء المناهج النقدية الحديثة، قصيدة المنفرجة نموذجا"بعنوان:  بحث ــ 

 النشر:

 غي ر الن اطقي للن اطقي  و إجباري ة ؛ متطلبات جامع ة (2( واللغة العربية:)1مهارات اللغة العربية:): مخروران ـ 

  بها

 

 



 - 2 - 

راتالخ علمية ب ليةو ال  :العم

  ، المملكة العربية السعودية.جامعة الملك فيصل عضو هيئة تدريس ــــ حالياً: 

 ــ 5102، فرع األردن ـ عمان ـ عضو هيئة تدريســ الجامعة العربية المفتوحة 

 ــ 5102 ،كلية العلوم واآلداب   ،ـ عضو هيئة تدريس جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةــ 

 E – LEARNING 5102م عن بعد ـ عن طريق التعلمحاضر  – ــ مركز الخليج للتدريب

 1122ــ  1122ـ  أستاذ مساعد قسم اللغة العربية وأدابهاجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا ـ مملكة البحرين ــ 

 1122ــ  1122 بحرينجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا ـ مملكة الــ  ــ رئيس قسم اللغة العربية وآدابها

 م5100ـ  5112 مدير تنفيذي مركز أكاديمية هيئة شباب لواء بني عبيد الثقافي ــ

 2011ـ  2002أكاديمية هيئة شباب لواء بني عبيد الثقافية  محاضر فيــ 

 2011ـ  7200 جامعة البلقاء التطبيقية، ا رد  محاضر في ــ

  2011 ـ 1222 لعلوم والتكنولوجيا ا ردنيةاالمكتبة المركزية / جامعة  -  فرع رئيس ــ

 م 1222ـ  1221العلوم والتكنولوجيا ا ردنية  ، المكتبة المركزية / جامعةالعلمية إداري قسم الدوريات ــ     

      

 ــ عضوية اللجا  والمجالس: 

 2012ــ  2011 الثقافية جامعة دلمو  عضو هيئة تحرير ومدقق لغوي لمجلة ــ

 2012 ــ 2011جامعة دلمو  للعلوم والتكنولوجيا جنة التحضيرية للجودة المعيارية ـ لال عضو ــ

 2012 ــ 2011ــ مقرر وعضو مجلس كلية اآلداب       

  بناء وإعداد برنامج البكالوريوس لقسم اللغة العربية وآدابها ــ      

  2011رات الدراسية بكلية اآلداب ــ عضو لجنة إعداد المناهج والمقر

 2011عضو لجنة تقويم الزمالء في كلية اآلداب ــ 

 2012 ــ 2012 جامعة دلمو  للعلوم والتكنولوجيا، ممثل كلية اآلداب عضو مجلس شؤو  التعليم والطالب ــ

 2012منسق البرنامج اإلقليمي لطلبة الكويت، جامعة دلمو   ــ

 
 ـ المواد التي قمت بتدريسها:

 
مهاراو لغوية ـ  3( 1عربي)ـ  1( 6عربي) ـ6 أ ـ متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية وكذلك متطلبات الكلية:

 ـ لغة عربية لغير النارقين بها. 1 تتوق النص األدبيـ  5فن الكتابة والنثر ـ  2
 :التخصص ب ـ متطلبات القسم

 ( 1( ونثر حديث)6ر حديث)( ونث1( شعر حديث)6: شعر حديث)مواد ا دب الحديثـ  6
 السردياو الحديثةـ  1
 النقد األدبي الحديثـ  1
 األدب المقارنـ  3
 اللسانياوـ  2
 مناهج البحث األدبيـ  5

لغات  :ال
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 اللغة األم -اللغة العربية 

 جيدة –اللغة اإلنجليزية 

شطة  :األن

خ ساليمان الموساـ ـ المنعقاد فاي جامعاة المشاركة بورقة عمل في مؤتمر مدينة إربد ماضيا وحاضارا ودور الماؤرـ 

 م.1002اليرموك وبرعاية منتدى إربد الثقافي 

مان قبال وااعتمادياة  ضبر الجودة ومترلباو ضمن معايير  وآدابها العربية بناء الخرة الدراسية لبرنامج قسم اللغة ـ

 .ة دلمون للعلوم والتكنولوجيالقسم اللغة العربية ـ جامع في مملكة البحرينالعالي التعليم و التربية وزارة

" بمناسبة ااحتفالية األولـ اعاادة دور ا ستاذ سليما  الموسى في الحياة الثقافية ا ردنيةإلقاء مداخلة، بعنوان: " ــ

رباعااة أعمالااه الكاملااة تحااو رعايااة وزياار الثقافااة الاادكتور صاابرا اربيحاااو فااي مركااز الحسااين الثقااافي ـ عمااان 

1/1/1006 

 امتحا  التوفل اجتياز ــ

  تحفيز الشباب ودورهم الفاعلالمشاركة في فعالياو مهرجان جامعة اربد األهلية وتقديم ورقة عمل حول:  ــ

جامعـة  .Betashar" ،1122"مجموعة : نظم إدارة الجودة الشاملة، المشاركة في ورشة عمل تدريبياةــ 

 العلوم والتكنولوجيا.

بية تدري  :الدورات ال

 6667جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية  المنعقدة في المركز ااستشارا/ تعلم اللغة اإلنجليزيةدورة  ـــ    

)أولاارخ( المنعقادة فااي مكتبااة جامعاة العلااوم والتكنولوجيااا  اس  تخدام قواع د البيان  ات عل  ى أق راص اللي  زر تعل  م دورة ـ ـ    

 .6667األردنية 

/ 62/7ـا 62/2المنعقادة فاي جامعاة اليرماوك خافل الفتارة  ف ي المكتب ات الفهرس ة والتص نيو والتوثي قدورة فاي  ــ    

 ساعة تدريبية. 610وبواقع  6662

 م. 1001المنعقدة في مركز الحاسوب ـ جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية الشاملة في الحاسوب دورة  ـــ     

عااون ماع مركاز الانلم العربياة المتراورة / دباي خافل المنعقادة فاي جامعاة اليرماوك وبالت الفهرسة بالنس   دورة ـــ     

 م. 61/7/1003ـ 62الفترة من

المنعقاادة فااي المركااز ااستشااارا جامعااة العلااوم والتكنولوجيااا األردنيااة خاافل  المراس  الت باللغ  ة اإلنجليزي  ةدورة ــ  ـ      

 م. 10/5/1002ـ  3الفترة 

/ 16/2ـ  3/ 1فااي جامعااة العلااوم والتكنولوجيااا األردنيااة خاافل الفتاارة المنعقاادة  االس  تعداد المتح  ا  التوف  لدورة  ــ  ـ     

1005 

    1006وزارة التربية والتعليم بالتشارك مع مؤسسة إنقات الرفل  تدريب مدربي  / مهارات حياةدورة  ــــ     

مشارو  دعام الترااوير ـ ـ  مسااتوى مادرب وزارة التربياة والتعلايم  إدارة مش اري// تنمي ة مجتمع ات محلي ةدورة  ــ ـ     

 1060التربوا بالتعاون مع مؤسسة إنقات الرفل 

فنادق المنعقدة فاي  Distinction Level Advanced Facilitator مهارات تيسير متقدمة/تدريبدورة  ـــ     

   June 1060 ،للتدريب ة اكسيدشرك ،عمان ـ األردنالرويال/ 
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 فيصل ـ دورة تحكيم البحوث العلمية ـ جامعة الملك

 ـ جامعة الملك فيصل WORD: ـ دورة االستخدامات الحديثة للحاسوب

 المهارات 

، الفهرساة والتصاني  التفكيار ااباداعي، بنااء عمال الفريالو جميع إساتخداماو الكمبياوترالتدريس والتدريب الفعال، 

 .و الضغرالعمل تحو اادارة وااشرا  ،حل المشكفووالتوثيل في المكتباو والفهرسة بالنسج، 


