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 السيرة الذاتية
 أ.د عبدالباسط الزيود

 قسم اللغة العربية/ كلية اآلداب / الجامعة الهاشمية
795386545) 962: (+Mobile abdzyoud@hu.edu.jo/Email:  

 

 الشهادات العلمية: 

 ، بتقدير جيد جداً.3.62/4، اجلامعة األردنية، مبعدل 2002النقد األديب،  /دكتوراة في اللغة العربية وآدابها .1
 بدر شاكر السياب منوذجاً" –عنوان الرسالة: "احلركة النقدية حول الشعر العريب اجلديد 

 ، وبتقدير ممتاز.90.60، جامعة الريموك، مبعدل 1999األدب والنقد،  /ماجستير في اللغة العربية وآدابها .2
 الثابت واملتحول منوذجاً" –عنوان الرسالة: "الصورة وحتوالت املعىن يف شعر حممود درويش 

 ، وبتقدير ممتاز.85.60، جامعة الريموك، مبعدل 1996، بكالوريس في اللغة العربية وآدابها .3

 

 احلديث/ النقد األديب احلديث/ األدب املقارن/ العلوم اإلنسانية واالجتماعية.: األدب العريب اإلهتمامات البحثية

 القدرات واألداء: 

 مهارات القيادة وتطوير البحث العلمي والتعليم العايل. .1
 القدرة على اإلبتكار يف جمال البحث العلمي، والقدرة على تبادل املعرفة. .2
 والقدرة على إنشاء ومتابعة املراكز البحثية.اخلربة يف جماالت القيادة والبحث العلمي  .3

 الرتب األكاديمية والخبرات العملية واإلدارية

 المناصب اإلدارية 

 9/9/2016حىت  9/9/2012كلية اآلداب، اجلامعة اهلامشية،                          عميد

 9/9/2009حىت  9/9/2008كلية اآلداب، اجلامعة اهلامشية،                    نائب عميد

 2006/2007، 2005/2006عمادة البحث العلمي، اجلامعة اهلامشية،                مساعد عميد

 2005/2007عمادة البحث العلمي، اجلامعة اهلامشية، لفرتات متعددة،                عميد باإلنابة
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 الرتب اإلكاديمية 

 ، حىت اآلن.2/2015قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب، اجلامعة اهلامشية، شهر                   أستاذ

 1/2015حىت شهر  2/2009قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب، اجلامعة اهلامشية، شهر           أستاذ مشارك

 2/2009حىت شهر  9/2002اهلامشية، شهر قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب، اجلامعة           أستاذ مساعد

 

 والتدريبالمهارات اللغوية 

  ًاللغة اإلنجليزية               كتابًة وقراءًة ومحادثة / جيد جدا 
  الدورات 

 6/2/2003-2دورة تكنولوجيا التعليم/ اجلامعة اهلامشية/ األردن/  -
- Workshop in student’s Learning Outcomes (SLOs): Design and Measure/ The 

Hashemite University and European Union/ Jordan/ 29-31/1/2012 

 6/2/2003-2دورة التأهيل الرتبوي/ اجلامعة اهلامشية/ األردن/  -
- Blackboard Training/ The Hashemite University/ Jordan/ 1-2/2/2006 

 

 األبحاث المنشورة في مؤتمر

 كلية  املنيا، جامعة والرتمجة، اللغات جملة محدان، أبو جلمال" اجلميل املوت" رواية يف دراسة: السرد شعرية (1
        343-315، 2007مصر،  األلسن،

 العاملية الندوة مؤمتر امنوذجاً، اهلامشية اجلامعة طلبة /استطالعية دراسة: األردين للشباب السياسي الوعي (2
 371-351،  2015املغرب،  مراكش االسالمي، للشباب

 تونس، ،"والشباب الرتبية" بعنوان ، الوالدية الرتبية ملركز الدولية الندوة التطرف، ملواجهة طريق خريطة حنو (3
16-19/11/2017.  
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 األبحاث المنشورة في المجالت العلمية المحكمة

-429) السعودية،املتوقع والالمتوقع يف شعر حممود درويش، دراسة يف مجالية التلقي، جملة جامعة أم القرى،  (1
462 ،)2006. 

التناص القرآين يف الشعر األردين املعاصر، قصة يوسف عليه السالم منوذجاً، اجمللة األردنية يف اللغة العربية،  (2
 2007،(285-258األردن، ) جامعة مؤتة،

-159)من دالالت االنزياح الرتكييب ومجالياته يف قصيدة "الصقر" ألندويس، جملة جامعة دمشق، سورية،  (3
188،) 2007 

 2008(، 132-93التكرار يف شعر عرار، اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية، الكويت، ) (4
 .2008قراءة يف قصيدة "أمحد الزعرت" يف ضوء ثنائية االغرتاب/ التوحد، جملة حبوث جامعة حلب، سورية،  (5
  2012، األردن ربية ، جامعة مؤتة،تلقي املنهج األسطوري يف النقد العريب احلديث، اجمللة األردنية للغة الع (6
-97اجمللة األردنية للغة العربية، جامعة مؤتة األردن، ) مجاليات التلقي يف )تكسري ركب ( لزكريا تامر، (7

120  ،)2012 
اجمللة األردنية ، ، مشرتك مع د. ثناء عياش "مظاهر االغرتاب يف قصيدة "طيف مسرية" حملمود سامي البارودي (8

 2013(، 300-279امعة مؤتة، )ج للغة العربية،
9) The Interplay of Identities in Jamal Abu Hamdan’s Novella – The Blood Line -, With Shadi 

Naamneh, A WEJ, Special Issue on Literature, No (1) 2013, pp 55-66, Malaysia.   

، مشرتك 2014، 2دد ع ،41لددالالت اللون يف شعر بدر شاكر السياب، جملة دراسات ، جم (10
 .مع ظاهر الزواهره

مشرتك مع د.هتاين  جملة كلية اآلداب، جامعة القاهرة، مذكرات أمرية عربية بني الشرق والغرب، (11
 .2014شاكر،

رواية الباذجنانة الزرقاء: قراءة موضوعاتية، مشرتك مع صاحل البدارين، جملة كلية اآلداب، جامعة  (12
 .2014القاهرة،

للتعايش يف الدول العربية وجمتمعاهتا، شؤون اجتماعية، مشرتك مع أ.د. مجال حنو "خريطة طريق"  (13
 67-39، 124، عدد 2014مجعية االجتماعيني، الشارقة،  الشليب، أ.د. عبدالعزيز اجلبوري،
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اميل حبييب يف أدب حممود درويش، مشرتك مع د. رائدة اخو زهية، جملة كلية االداب والعلوم  (14
   32-8، 2014، االنسانية، املغرب

مشرتك مع د.هتاين شاكر، جملة  لقلق من اجملهول: دراسة موضوعاتية لنونية املثقب العبدي،ا (15
          28، العدد 28، جملد 2017، مقاربات

  2018الالمتوقع يف القرآن الكرمي، آيات العذاب منوذجاً، جملة جامعة طيبة، السعودية،   (16

 الكتب/ الفصول في كتب

 2016رير كتاب تكرميي للدكتور حممد حور، دار أورقة بريوت، صوى معرفية، حت (1

 

 المواد التي تم تدريسها /الخبرة في التعليم

 في مرحلة البكالوريس:
 فن الكتابة والتعبري 1 العربية اللغة

 
 أدب حديث/شعر

 
 مبادئ الفن واجلمال املذاهب األدبية يف أوروبا

 
 2البالغة  األدب املقارن حديث/ نثرأدب  املكتبة العربية 2اللغة العربية 

  مدخل إىل الفلسفة أدب أطفال نقد أديب حديث تذوق النص األديب
 في مرحلة الماجستير

 حتليل اخلطاب النقد األديب ومدارسه احلديثة
 حتقيق النصوص ونشرها القصة والرواية واملسرحية

 في مرحلة الدكتوراة
 مناهج النظر يف األدب العريب حنو النص وحتليل اخلطاب يف األدب العريب مادة النقد األديب احلديث وتطبيقاته

 األدب العريب والدراسات االستشراقية  السرديات العربية دراسات يف الشعرية
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 المشاركة في اإلعتماد األكاديمي 

 خبري يف ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي (1
 جلامعة الزيتونة األردنية ISOملنح شهادة ضبط اجلودة عضو جلنة اخلرباء  (2
 رئيس وعضو جلنة االعتماد اخلاص لربامج البكالوريس يف اللغة العربية لغري جامعة أردنية. (3

 
 اإلشراف على الرسائل الجامعية

 رسائل الماجستير:

 مسر الزيود، "عبدالقادر الرباعي ناقداً" (1
 آالء الزيوت، "شعر حسني خريس: دراسة أسلوبية" (2
 "حممد مجال عمرو: دراسة يف نتاجه القصصي لألطفال"حنان السيوف،  (3
 صاحل البدارين، "التجربة الروائية عند مريال طحاوي" (4
 رؤى العتييب، "شعرية السرد يف امللهاة الفلسطينية البراهيم نصراهلل" (5
 ى مصطفى، "الرتاث عند مجال أبو محدان"و أر  (6
 حسني ماهر، التناص يف شعر حممد ضمرة" (7
 دراسة داللية تركيبية" –فائقة الرواجبة، "العطف بالواو يف الوحدة القرآنية  (8
  مالك محاد، "االلتفاف يف شعر بدر شاكر السياب" (9

 أمل الشيشاين، "البناء الشعري عند شعر شوقي بزيع" (10
 ابتسام حممد، "اإلرهاب يف الرواية األردنية" (11
 ية األردنية"هديل أبو العسل، "األنا واآلخر يف الكتابة النسو  (12
 2015-1967سعاد قنوع، "البطل السياسي يف الرواية األردنية  (13
 لينا رضوان، "األنساق الثقافية يف الرواية النسوية العربية" (14
 دراسة بنيوية تكوينية" –أمساء عويس، "رؤية العامل يف الرواية األردنية  (15
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 رسائل الدكتوراة:

 "2017-2000العربية صاحل البدارين، "إشكالية اهلوية يف الرواية  (1
 هنال غرايبة، "مجاليات الفوضى ودالالهتا يف الشعر العباسي )أبو نواس، أبو متام، املتنيب أمنوذجاً( (2
 أمحد عويس، "بنية الزمن يف روايات مجال ناجي" (3
 "2018-2000صاحل اخلزاعلة، "البناء الدرامي يف الرواية التارخيية األردنية بني التخييل والتسجيل  (4

 مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة:ركة في المشا

 2005أبو شهاب،  رمزية يف الرواية األردنية، راميبناء الشخصية ال (1
 2005شعر عبداملنعم الرفاعي: دراسة فنية، ياسر أبو شعرية،  (2
 2005بناء الشخصية النسوية يف روايات غادة السمان، حنان شتات،  (3
 2006كامل التميمي، املكان يف أعمال مجال ناجي الروائية،   (4
 2006القصة القصرية عند حممود الرمياوي، فادي جودة،  (5
 2008بنية القصيدة القصرية يف الشعر العريب احلديث، اميان عبداهلادي،  (6
 2008عابد اخلزندار الناقد، امحد العطوي،  (7
 2008إبراهيم العجلوين أديباً، مالك العموش،  (8
 2008، رامي أبو عايشة، اجتاهات الدرس األسلويب يف جملة الفصول (9

 2009توظيف الرتاث يف شعر حممود درويش، سهى مشرقي،  (10
 2009دراسة أسلوبية، آالء الزيوت،  –شعر حسن خريس  (11
 2009عبدالقادر الرباعي ناقداً، مسر الزيود،  (12
 2009املشهد الدرامي يف القرآن الكرمي، فريد سرسك،  (13
 2010لبابه محدان، املقدس واملدنس يف الرواية النسوية العربية،  (14
 2010صورة املكان يف شعر عزالدين املناصرة، زايد اخلوالدة،  (15
 2011األدب الساخر يف األردن، املقالة والقصة القصرية منوذجاً، امحد عبداهلل العويسي،  (16
 2011تلقي رواية أوالد حارتنا يف النقد العريب احلديث، تسنيم الشيخ،  (17
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 2012واملؤانسة أمنوذجاً، فاطمة فرحيات، شعرية النثر/ كتاب االمتاع  (18
 2012املعلم واملنهاج ودورمها يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، مشاعل بنت ناصر آل كرم،  (19
 2012جبل قاف لعبداإلله بن عرفة أمنوذجاً، رايب شيحو  –رواية السرية الغريية بني الواقع واملتخيل  (20
رسي اللغة العربية من الناطقني بغريها باجلامعة االسالمية باملدينة التكيف االجتماعي والنفسي لدى دا (21

 2012املنورة، فهد احلريب، 
 2012املفارقة يف شعر حيدر حممود، العياصرة،  (22
 2013دور الدبلوماسية القطرية إجتاة األزمة السورية، حسني الرفوع،  (23
 2013التناص يف شعر حممد ضمرة، حسني ماهر،  (24
 2013السياسية يف دول الربيع العريب على مستقبل الصراعات العربية، عدنان برية، أثر تغري القيادة  (25
 2013جدلية الفكر والفن يف تراث سيد قطب، عائشة غازي،  (26
 2013دراما األدب وأدبية النص الدرامي، ميس املومين،  (27
 2015الطفل يف الشعر العراقي املعاصر، حازم حممد جنم،  (28
 2014"عيون احلكايات" البن اجلوزي، قتيبة امليادمة،  بنية النص احلكائي يف كتاب (29
 2013التجربة الروائية عند مريال الطحاوي، صاحل البدارين،  (30
 2014فن االبيجراما يف النثر العريب احلديث، لبىن عبدالفتاح صاحل،  (31
 2015املنع الوقائي للصراعات داخل النظام السياسي من منظور اسالمي، فراس اخلوالدة،  (32
 2016ر وحده بني توفيق صايغ ووالت ويتمان: دراسة يف البنية واملعىن، هدى عودة، الشع  (33
 2016قصيدة النثر عند شوقي أيب شقرا، هيا الدالبيح،  (34
 2016املشهد الغائب يف القصص القرآين، رمي عبدالكرمي ،  (35
 2016املكان يف الشعر األردين، للطالبة محدة،  (36
 2016دراسة أسلوبية، حسان احلماد، االلتفات عند بدر شاكر السياب،  (37
 2017األنا واآلخر يف الكتابة النسوية املعاصرة، هديل أبو عسل،  (38
 2018فن املقالة عند أمحد السقاف، مبارك امليع،  (39
 2018البناء الشعري عند شوقي بزيع، أمل الشيشاين،   (40
 2018األنساق الثقافية يف الرواية النسوية العربية، لينا رضوان،  (41
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 2018اب يف الرواية األردنية، ابتسام مسري، اإلره (42
 . بنية اخلطاب االستعماري يف الرواية الفلسطينية، عمر احلمدان (43
 2018، صاحل البدارين، 2016حىت عام  2000إشكالية اهلوية يف الرواية العربية من عام  (44

 

 االجتماعات والمؤتمرات اإلقليمية والدولية

-10اآلداب، جامعة امللك عبدالعزيز، جدة،  لكليات العلمية للجمعية التنفيدية اللجنة اجتماع (1
12/11/2012 

 2/12/2013-1اآلداب،جامعة امللك سعود، جدة،  لكليات العلمية للجمعية التنفيذية اللجنة اجتماع (2
 21/4/2014-20اآلداب، اململكة العربية السعودية،  لكليات العلمية للجمعية التنفيذية اللجنة اجتماع (3
 22/4/2014-20العريب، جامعة املنصورة، مصر،  الوطن يف االداب كليات  عمداء مؤمتر (4
، 2014، 2014-1984األردن، اجلامعة األردنية  يف واالقتصادية واالجتماعية السياسية التحوالت مؤمتر (5

28-29/10/2014 
 21/5/2014-19اآلداب، فاس، املغرب،  كليات  لعمداء عشر الثاين املؤمتر (6
-29/1، مراكش، املغرب (متغري عامل يف الشباب) عشر الثاين االسالمي للشباب العاملية الندوة مؤمتر (7

1/2/2015 
شومان، مديراً  عبداحلميد ومؤسسة الثقافية العويس علي سلطان مؤسسة األردن، تاريخ مواجهة ملتقى (8

 28/9/2016-27الحدى الندوات، 

 التدقيق في الدوريات  

 ISSN: 1026-3721اجمللة األردنية للغة العربية، وزارة التعليم العايل، جامعة مؤتة، لتفرات متعددة،  (1
 ISSN: 2074-4773العلوم االنسانية، -جملة جامعة اخلليل للبحوث (2
 ISSN: 1818-9849جملة احتاد اجلامعات العربية لآلداب،  (3
 ISSN: 1026-3721جملة دراسات/ اجلامعة األردنية،  (4
 ISSN: 0258-1094جملة جممع اللغة العربية األردين،  (5
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 عضوية المجالس االستشارية الوطنية والدولية

-9/2012 العربية، اجلامعات احتاد العريب، الوطن يف اآلداب لكليات العلمية اجلمعيةعضو تنفيذي يف  (1
9/2015. 

 العربية، اجلامعات احتاد العريب، الوطن يف اآلداب لكليات العلمية للجمعية التنفيذية اللجنةعضو  (2
9/2012-9/2015. 

 .2015 األردن، جرش، ملهرجان العليا الثقافية اللجنةعضو  (3
 2004/2005 ،2003/2004 األردن، /اهلامشية اجلامعة واآلداب العلوم كلية  جملس عضو (4
 .2007 ،2006 ،2005 األردن، /اهلامشية اجلامعة العليا، الدراسات جملس عضو (5
 .2011/2012 األردن، /اهلامشية اجلامعة اآلداب، كلية  جملس عضو (6
 (2015 ،2014 ،2013 ،2012 األردن، /اهلامشية اجلامعة جملس عضو (7
 .2012/2013 األردن، /اهلامشية اجلامعة العليا، الدراسات جملس عضو (8
  .2012/2013 للعام األردن، /اهلامشية اجلامعة اللغات، مركز جملس رئيس (9

 .2016 ،2015 ،2014 ،2013 ،2012األردن،/اهلامشية اآلداب،اجلامعة كلية  جملس رئيس (10
 ،2014/2015 ،2013/2014 لألعوام ، /اهلامشية اجلامعة اللغات، مركز جملس عضو (11

2015/2016. 
 .2015 ،2014 ،2013 األردن، /اهلامشية اجلامعة العلمي، البحث جملس عضو (12
 لغته: العريب الطفل" بعنوان األول اهلامشية اجلامعة يف العربية اللغة قسم ملؤمتر التحضريية اللجنةعضو  (13

 .2006 األردن، اهلامشية، اجلامعة ،"وأدبه
 البيت، آل جامعة االسالمي، العريب الرتاث إحياء يف األردن دور ملؤمتر العليا التحضريية اللجنة عضو (14

  .20/4/2016-19 األردن،
، اجلمعية العلمية لكليات اآلداب ISSN: 1818-9849جملة احتاد اجلامعات العربية لآلداب،  (15

 9/2015-9/2012يف احتاد اجلامعات العربية، 
 اجمللة الدولية لضمان اجلودة، جامعة الزرقاء، األردن (16
 جملة مقاربات، مؤسسة مقاربات، فاس، املغرب (17
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 خدمة الجامعة والمجتمع

 2006/2007 ،2005/2006 اهلامشية اجلامعة يف واحليوان، اإلنسان على البحث جلنة مقرر (1
 2006 اهلامشية، اجلامعة يف العليا، الدراسات تعليمات مراجعة جلنة عضو (2
 2007 اهلامشية، اجلامعة يف الدكتوراه، درجة منح تعليمات إعداد جلنة عضو (3
 2006/2007 القسم، قي التطويرية العربية اللغة قسم جلنة مقرر (4
 2007 اهلامشية، اجلامعة يف العليا الدراسات دليل إعداد جلنة عضو (5
 2007/2008القسم يف العلمي البحث جلنة مقرر (6
 2008/2009الكلية، يف العليا الدراسات جلنة مقرر (7
 2008/2009، الكلية يف الدراسي اجلدول جلنة مقرر (8
 2008/2009، الكلية يف الدراسية اخلطط جلنة مقرر (9

 2008/2009 الكلية، يف العلمي البحث جلنة مقرر (10
 2010/2011 القسم يف العلمي البحث جلنة عضو (11
 2012 ،2011 ،2010 القسم يف العليا الدراسات جلنة عضو (12
  2012/2013 القسم يف والرتقية التعيني جلنة عضو (13
 2012/2013 فيها الواردة املواد بعض وتعديل البكالوريوس درجة منح تعليمات دراسة جلنة عضو (14
 علمية حلقائق وفقا التدريسية اهليئة ألعضاء الندرة عالوة منح أسس وضع جلنة عضو (15

2012/2013 
 اخلطة دراسة ليتم اجلامعة يف واداهبا العربية اللغة يف الدكتوراه درجة منح تعليمات وضع جلنة عضو (16

 2012/2013 الربنامج هلذا الدراسية
 األستاذ مع كردستان  اقليم /أربيل /الدين صالح جامعة مع تعاون التفاقية اجلامعة توقيع وفد عضو (17

 16/12/2012-13 اجلامعة، رئيس
 "Word Literature Today" جملة من نسخة انتاج مقرتح دراسة جلنة مقرر (18

2013/2014 
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 Islam)العمل لورشة اجلامعة باستضافة املتعلقة االمور كافة  ومتابعة والتحضري االعداد جلنة عضو (19
and Science) 2013/2014. 

 الرموز نظام من اجلامعة يف املعتمد العالمات نظام تعديل امكانية حول دراسة إلعداد جلنة عضو (20
 2013/2014 املئوية العالمات نظام إىل

 واملفاضلة املقابالت وإجراء واالجتماعية االنسانية العلوم قسم يف التوظيف طلبات تفريغ جلنة مقرر (21
 2013/2014 املتقدمني بني

 اجلامعة لطلبة ثان   صيفي وفصل أول صيفي فصل عقد امكانية حول دراسة إلعداد جلنة عضو (22
 2013/2014 الواحد اجلامعي العام خالل اهلامشية

 2016 ،2015 ،2014 ،2013 ،2012 اآلداب كلية  يف والرتقية التعيني جلنة مقرر (23
 .2016 ،2015 ،2014 ،2013 ،2012اجلامعة والرتقية،رئاسة التعيني ، الفنية اللجنة عضو (24
  (2016/2017) (2015/2016) اجلامعة لألعوام اجلامعي التقومي اعداد جلنة مقرر (25
 يف وااليفاد للتعيني املرشحني لطلبات البيانات وتفريغ املفاضلة جداول دراسة العداد جلنة عضو (26

 ةاجلامع
 اجلامعية الكفاءة امتحان نتائج تقارير وحتليل دراسة جلنة عضو (27
 اجلامعة ختدم تطوعية عملية تطبيقات املادة متطلبات وتضمني الوطنية الرتبية مادة تطوير جلنة عضو (28

 احمللي واجملتمع
 يف النافذة التدريسية اهليئة تعليمات من( الرابع الفصل) الرتقية تعليمات دراسة إعادة جلنة عضو (29

 اجلامعة
 اهليئة تعليمات تنص اليت االنسانية الكليات يف للرتقية املقدم العلمي لالنتاج آلية وضع جلنة عضو (30

 واالجنليزية العربية باللغتني يكون بأن اجلامعة يف النافذة التدريسية
 اهلامشية اجلامعة يف البكالوريوس درجة منح تعليمات تعديل جلنة عضو (31
 للتميز طالل بن احلسن جائزة على للمنافسة والتقدم اهلامشية اجلامعة الشرتاك التحضري جلنة عضو (32

 العلمي
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 لسنة( 13) رقم اهلامشية اجلامعة يف العلمي االنتاج مكافآت تعليمات دراسة اعادة جلنة عضو (33
(2011 
 مرموقة جامعة يف الزميل يقضيها اليت العلمي التفرغ إجازة منح بشأن أسس وضع جلنة عضو (34
 لغايات( American Business &Technology) جامعة مع اتفاقية اعداد جلنة عضو (35

  "On Line"بعد عن التعلم نظام باعتماد التخصصات ملختلف علمية درجات منح حنو السري
 2009 لسنة( 2) ورقم( 1) رقم تعليمات من( 15) املادة أحكام لتعديل املقرتح دراسة جلنة عضو (36

 "وتعديالهتا اهلامشية اجلامعة يف البكالوريوس درجة منح تعليمات"
 2015/2016) القادمة اجلامعية لألعوام اجلامعي للتقومي مقرتح وضع جلنة مقرر (37

2016/2017) 
 2016 األردن، /اهلامشية اجلامعة يف الوطنية بالثقافة تعىن دائرة أو عمادة إنشاء دراسة جلنة عضو (38
 2016 األردن، /اهلامشية اجلامعة اللغات، مركز جملس رئيس نائب (39

 والمدنية الحكومية المؤسسات في والثقافية والنقدية العلمية الندورات في المشاركة و المحاضرات إلقاء
 مثل المختلفة

 امللكي الثقايف املركز (1
  األردنيني الكتاب رابطة (2
  األردنية اجلامعات (3
  الدولية فلسطني مؤسسة (4
  واخلاصة احلكومية املدارس (5
 شومان عبداحلميد مؤسسة (6

 :مثل ومحاورةً  إدارة الشعرية المهرجانات في المشاركة

 2007/2008 والثاين األول الشعري اهلامشية مهرجان (1
 2015 والفنون، للثقافة جرش مهرجان (2
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 :مثل إذاعية حورارت في المشاركة

 2007 املفتوح، اللقاء برنامج االردنية، اإلذاعة ،األردن يف والصناعة العلمي البحث حول حوار (1
 2008 املفتوح، اللقاء برنامج االردنية، اإلذاعة ، عربياً  العلمي البحث حول حوار (2
  2006الثقايف،  و الرياضي اهلامشية نادي يف" الكروم أم" تلفزيوين مسلسل حول ندوة إدارة (3
 2013 اهلامشية، اجلامعة والدين، الفلسفة حول علمية ندوة إدارة (4

 المعرفون

 962799979060+معايل األستاذ الدكتور خالد الكركي، رئيس جممع اللغة العربية األردين، موبايل:  (1
األستاذ الدكتور حممد عدنان البخيت، اجلامعة األردنية، مركز الوثائق واملخطوطات ودراسات بالد الشام،  (2

 hbc@ju.edu.jo، اإلمييل: +96065355000
مييل: ، اإل962799976926+األستاذ الدكتور حممد السعودي، أمني عام جممع اللغة العربية األردين،  (3

blakiris@hotmail.com 
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