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 ة:بالفرنسيّ 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanaa_Shalan 

 

 ة:باإلنجليبيّ 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sanaa_Shaalan 

 

 

 ة:باأللمانيّ 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sana_Schalan 

 ة:باإلسبانيّ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sana_Shalan 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanaa_Shalan
https://de.wikipedia.org/wiki/Sana_Schalan
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%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-  
%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-  

%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86 

 

 :األردنيّة الثّقافةصفحتي في مو   وزارة  -14

http://www.culture.gov.jo/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=482&Itemid=112&lang=ar 

 

  :ي ياألردناب اب ة الكتّ صفحتي في مو   ر -15

http://www.jo-  
writers.org/%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1

-  
%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-  

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/5

27-  %D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-  
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%

D9%86 

 :وائيي  العربدليل الرّ  فيصفحتي  -16
http://www.kataranovels.com/novelist/%D8%B3%D9%86%D

  -%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84  -8%A7%D8%A1

84%D8%A7%D9%86D8%B4%D8%B9%D9%%/ 
 

 ر:وصفحتي في مو   مركب النّ     -17

http://daralkashkol.com/fourms/viewtopic.php?t=17634
http://www.wammdh.com/
http://www.raedat.com/contact_news.php
http://www.whoisshe-women.jo/ar/expert-profile/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
http://www.whoisshe-women.jo/ar/expert-profile/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
http://www.whoisshe-women.jo/ar/expert-profile/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
http://www.whoisshe-women.jo/ar/expert-profile/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
http://www.whoisshe-women.jo/ar/expert-profile/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
http://www.culture.gov.jo/index.php?option=com_content&view=article&id=482&Itemid=112〈=ar
http://www.culture.gov.jo/index.php?option=com_content&view=article&id=482&Itemid=112〈=ar
http://www.kataranovels.com/novelist/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86/
http://www.kataranovels.com/novelist/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86/
http://www.kataranovels.com/novelist/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86/
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 :العربيّ صفحتي في مو   منتدى الكتاب     -18    

http://www.arabworldbooks.com/authors/sanaa_shalan.h
tm 

 
 :صفحتي في مو   ديوان العرب   -19

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=

12341 
 

 :ةوريّ السّ  القّ ةفي مو    صفحتي   -20

http://www.syrianstory.com/s.chaialanne.htm 
 

 :ةالعربيّ  اعدة رشف للكتب  فيصفحتي    -21
http://rashf.com/ 

 

 :(KutubPdf)   مو   فيصفحتي      -22

https://goo.gl/8rLHkK 

 

 :ة لإلعالمالعربيّ عرار  مؤّسسةفي صفحتي  -23
hp?action=http://www.sha3erjordan.net/lovedesert/news.p

view&id=1261 

 

 :مو   مبدعو العرب فيصفحتي  -24

writers.com/elshalan  -http://eg/ 

 

 :اتكاتبات فلس ينيّ  في مو  صفحتي  -25

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%8
6%D9%8A%D9%81:%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8

A8%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%84%D8%B3%%

D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A
A 

 

 صفحتي في مو   ور ة: -26
  -books  -elshalan  -http://www.war2h.com/2018/02/sanaa

pdf.html 

 

http://www.alnoor.se/author.asp?id=1949
http://www.arabworldbooks.com/authors/sanaa_shalan.htm
http://www.arabworldbooks.com/authors/sanaa_shalan.htm
http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=12341
http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=12341
http://www.syrianstory.com/s.chaialanne.htm
http://rashf.com/
https://goo.gl/8rLHkK
http://www.sha3erjordan.net/lovedesert/news.php?action=view&id=1261
http://www.sha3erjordan.net/lovedesert/news.php?action=view&id=1261
http://eg-writers.com/elshalan/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.war2h.com/2018/02/sanaa-elshalan-books-pdf.html
http://www.war2h.com/2018/02/sanaa-elshalan-books-pdf.html
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 :صفحتي في مو   شبكة العبير -27
http://www.al3beer.com/art/l/9 

 

 صفحتي في مو   حديث العالم: -28
http://www.c4wr.com/%D9%82%D8%B3%D9%85/%D8

%AF-  %D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-  

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A
7%D9%86/ 

 
  :ةصفحتي في الم باح دروب أدبيّ     -29

http://mdoroobadab.blogspot.com/2018/04/blog-  

post_700.html 
 

 :فصفحتي في صحيفة المثقّ  -29

        http://www.almothaqaf.com/b/b2/930513 
 

 :ةصفحتي في جريدة رأي األمة الم ريّ   -30    
      http://sanaaelshalan.blogspot.com/p/blog-  page.html 

 

 :العربيّ صفحتي في مو   أن ولوجيا الّسرد   -31
http://alantologia.com/blogs/1884/ 

 

 6060تي في مو   أخبار صفح  -32
http://6060news.com/eg/Individuals/News/26977 

 
 التبراة:صفحتي في مو     -33

http://altibrah.ae/author/7938 

 
 :الكاردينيا مجلّة فيصفحتي    -34

https://algardenia.com/2014-  04-  04-  19-  52-  

20/qosqsah/38822-  2019-  01-  28-  18-  35-  34.html 
 

 :Wikiwandصفحتي في   -35

http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D9%86%D8%A
7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D

9%84%D8%A7%D9%86 

 :ص   ي في م  ق    ش يع   الس    ي   -36 

http://www.almothaqaf.com/b/b2/930513
http://altibrah.ae/author/7938
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https://www.shia.com.au/asgp.php?action=list&cat_id=114 

 

  :  ع مي  ها" ت   ش  

، األردنيّوووةالجامعووة  ،ةالعربيّووو اللّغووةدّكتوراه فوووي حاصوولة علووى درجوووة الوو -1
 . 2006بتقدير امتياز عام  األردن،

، األردنيّووةعووة الجام ،حاصوولة علووى درجووة الماجسووتير فووي األدب الحووديث -2
 .2003بتقدير امتياز عام   األردن،

، مو  جامعوة اليرمووك ةالعربيّو اللّغةحاصلة على درجة البكالوريوس في  -3

 .1998بتقدير امتياز عام  األردن،
 

 

      خ ي  :  ع مي  ها" ت   ش  

نوور مة فوي الّ وحافة واإلعووالم مو  كوامبرد  كتوراة الفخريّوحاصولة علوى شوهادة الوودّ  -1

 2014نيسان عام 
 

 :   ث قافي  و  د"بي    عضويات 

 ي .األردنيّ عضو في راب ة الكتّاب   -1

 الكتّاب العرب. اتّحادفي  عضو  -2

 ة.اب آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينيّ حاد كتّ عضو اتّ   -3
 قد.منتدى عمون ليدب والنّ  /أسرة أدباء المستقبلفي  عضو   -4

 .الثّقافيّ عضو في ملتقى الكرك   -5

 .األردنيّةفي الجامعة  الثّقافيّ عضو في النّادي   -6
 .للثّقافةنعمان  ناجي عضو فخري في دار  -7

 .الثّقافةللفكر والمدرق  دارةعضو في   -8

 عضو في راب ة األدباء العرب. -9
 راسات واألبحاث.للدّ  في المركب المتوس يّ  عضو شرف فخريّ  -10

 واتا"." غويي  العربالمترجمي  واللّ  جمعيّةعضو في   -11

 .جلتي  العليافاف الدّ هيئة تحرير ضعضو   -12

 .ءسالتضام  النّ  الدّوليّ زر في المعهد اعضو مؤ  -13
 .ي األردنيالنقّاد  جمعيّةعضو في   -14

 .اإللكترونيّ  الثّقافيّ لإلعالم  ةالعربيّ  منّظمةلفي اعضو   -15

 عضو في راب ة األدباء العرب.  -16
  .ةربيّ الع الثّقافةأنباء عرار بوابة عليا في وكالة  استداريّةعضو هيئة   -17

 غويي  الم ريي . المترجمي  واللّ  جمعيّةفي  عضو فخريّ   -18
 ة.ة المستقلّ األنوار اإلنسانيّ  جمعيّةعضو في   -19

 .حافةللص   عضو في المجلس العالمي    -20

 .التّربويّ المجتم   مجلّةل ستداريّةاالعضو الهيئة   -21

https://www.shia.com.au/asgp.php?action=list&cat_id=114
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 .الفلس ينيّة األردنيّةاألخوة  جمعيّةعضو في   -22
 حة والجماك.لسم ال ّ ب مجلّةعضو هيئة تحرير في   -23

 ."مرايا م  المهجر"عضو هيئة تحرير   -24

 .ةالثّقافيّ الجسرة  مجلّةفي  استداريّةهيئة  عضو  -25
 .الثّقافةة في دارة المدرق للفكر وعضو هيئة إداريّ   -26

 ةيّووالثّقافو ةاإلبداعيّوو بوالجوووائ موو  المسووابقات لعديوودرة عضووو تحكوويم ومقوورّ  -27
 .ةالعربيّ ة والمحليّ 

ألدب  سووم ا، لملتقوى الّسورد المغواربيّ  ستدوواريّةاالة العلميّوعضوو فوي الهيئوة  -28

 الجبائر.، جامعة سكيكدة ، العربيّ 
 اب بال حدود.كتّ  منّظمةعضو في  -29

العليووا  الدّراسوواتللمووؤتمر األّوك لعمووداء  ةالدّوليّووة حضوويريّ التّ  اللّجنووةعضووو  -30

عاون لتّ جامعة األ  ى في غبة با :ةالعربيّ الجامعات  تّحادال العلميّ والبحث 
ت الجامعووا تّحووادال العلموويّ راسووات العليووا والبحووث للدّ  العربوويّ موو  المجلووس 

 .ةالعربيّ 
 ي  في أستراليا.العرا ياب عضو راب ة الكتّ  -31

ت للجودة وأفضل الممارسا ةالعربيّ  مجلّةال"في  استداريّةعضو هيئة  -32

 ."ميّبوالتّ 
 ةثّقافيّ ال "نارالم" مجلّةة واإلعالميّة لالعلميّ  ستداريّةاالعضو الهيئة  -33

 الفضائيّة.

 وليّ الوودّ  األردنوويّ  المووؤتمر الفرانكوفووونيّ اإلعالميّووة لمووؤتمر  اللّجنووةعضووو  -34
ة فووي ي ألووف ليلووة وليلووتلقّوو" فووي جامعووة آك البيووأل فووي األردن بعنووان: انيالثّو

 ".يّا  ة عالمحقوك العلوم اإلنسانيّ 
 لإلعالم. عضو شرف في مجلس المنتدى اإل ليميّ  -35

سميّة رّ ال والمنّسقة،  CTPJFحفيّة ات ال ّ يّ أهيل والحرّ لتّ عضو في مركب ا -36

 له في األردن.
 اب بال حدود.كتّ  منّظمةابعة لالتّ  "بال حدود"محّرر في صحيفة  -37

 .العرا يّة ةالعربيّ  القّ ةعضو دار    -38

 .ةالدّوليّ ة هبيّ عضو لجنة مهرجان العنقاء الرّ   -39
ة سوسيولوجيّ "اني الموسوم بـ لثّ ا الدّوليّ ة في الملتقى العلميّ  اللّجنةعضو   -40

يان زجامعة ، 2013للعام  "المعاصرة ةالنّقديّ في ضوء المناهج  الّرواية
 الجبائر. ،جلفة

 ونسيي .اب التّ عضو راب ة الكتّ  -41

 في ائريّةالجب الّرواية"األّوك حوك الوطنيّ ة للملتقى العلميّ  اللّجنةعضو   -42
 ".المعاصرة ةالنّقديّ ضوء المناهج 

 . األدبيّةهر الخالد ة النّ عضو راب  -43

، موةالمحكّ  ةالعلميّو" وراءات"  مجلّوةمة فوي ة محكّ علميّ  استداريّةعضو هيئة   -44
 الجبائر.، جامعة معسكر، اللّغاتاآلداب و كليّة  ة عالّ ادر
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 قاد العرب.مجلس كبار النّ عضو   -45
 .نماركالدّ  ،ةالدّوليّ  الّ دا ةو الّسالم منّظمةضو ومندوبة دوليّة في  ع -46

 في  العرب.اب واألدباء والمثقّ عضو مجلس الكتّ   -47

 ،نلحقووق اإلنسوا مير العوالميّ الّضو منّظموةفرع مكتب عموان/األردن ل ةمدير  -48
 استراليا.  ،سيدني

 مؤّسسووةة عوو  الّ ووادر، المحّكمووةة العلميّوو"وجهووات" مجلّووة مووديرة تحريوور   -49
 .الثّقافيّ واإلنماء  الدّراساتملي ان للبحوث و

 شميّة.الها يّةاألردنفي الهند لدى المملكة  العربيّ  الثّقافيّ  مديرة فرع البيأل  -50

 عضو شرف في راب ة مبدعي تبوك.  -51
 Multicultural Echoes" العالمية مجلّةعضو هيئة تحرير في ال  -52

Literary Magazine "والية كاليفورنيا، شيكاغو ة ع  جامعةالّ ادر ،

 ة.حدة األمريكيّ الواليات المتّ 
 ّكموةالمحة العلميّوة العرا يّ  "األطروحة" مجلّةفي  ريّةاستداعضو هيئة  -53

. 
ة العلميّ  ةالعرا يّ  "األطروحة" مجلّةفي  ةالدّوليّ  ستداريّةاالعضو الهيئة  -54

 .المحّكمة

 بوويّ العر العلموويّ المجموو  " مجلّووةفووي  ةالدّوليّوو ستدوواريّةاالعضووو الهيئووة  -55
 لهند.ا، علي جراه، جراهجامعة علي ، ةالعربيّ  اللّغةة ع   سم الّ ادر، "الهنديّ 

 العلموويّ رة لجنووة اإلعووالم والعال ووات العامووة فووي المووؤتمر عضووو ومقوورّ  -56

 :إلنسوانيّةللعلووم ا العربيّ في الوط   العلميّ األوك لجامعة العبقرية بعنوان "البحث 
 .2017، م ر، المن ورة، ةجامعة العبقريّ ، منجبات وتحديات وأفاق"

 ة لإلعالم.لعربيّ اعرار  مؤّسسةعضو في مجلس أمناء  -57
ملكوووة مفوووي  ةالدّوليّوو الّ ووودا ةو الّسووالم منّظموووةالّرسوووميّة باسووم  النّاطقووة -58

 .الدّنمارك

 اب األردنيي .راب ة الكتّ ، جديدعضو األمانة العامة لتيار التّ  -59
 .لّسويدافي  ةالدّوليّ  الّ دا ةو الّسالم منّظمةالّرسميّة باسم  النّاطقة -60

 المحّكموووة "لدراسوووات اإلنسوووانيّةالبحووووث وا" مجلّوووةعضوووو تحكووويم فوووي  -61

 الجبائر. ،سكيكدة ،1955أوت  20ة ع  جامعة الّ ادر
 ،حّكموةالمة العلميّو األدبيّوة "نقيب الهنود" مجلّةفي  استداريّةعضو هيئة  -62

 .الهند
دى الّ ووووووووو" مجلّوووووووووةارة فووووووووي ستدوووووووووعضووووووووو هيئوووووووووة تحريوووووووور وم -63

 "Thecityecho.ca/ةالكنديّ 

 ،"ةالعربيّ س نبوك للدّراسات إ مجلّة"في  استداريّةهيئة تحرير  عضو  -64

 To Istanbul Journal of Arabic Studies )ISTANBULJAS( 

دريب لتّونميوة واللتّ  العربويّ حواد الخلويج فوي اتّ  الثّقافةعضو لجنة الفنون و -65

 القاهرة.، م ر، واالستدارات
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ة للبوواحثي  فووي الجامعووات والمراكووب عضووو فووي  اعوودة البيانووات الوطنيّوو -66
 األردن.، كنولوجيااألعلى للعلوم والتّ المجلس ، ةالعلميّ 

 ةمجلّو :ةالعلميّومقاربوات " مجلّوةوهيئة تحكيم فوي  استداريّةعضو هيئة  -67
 الجبائر "،المحّكمةالعلوم والمعرفة 

آفووواق الحضوووارة " مجلّوووةوهيئوووة تحريووور فوووي  استدووواريّةعضوووو هيئوووة  -68

 .إيران "،اإلسالميّة
"صوووت شوورق  محّكمووةالة العلميّوو مجلّووةفووي ال ستدوواريّةاالعضووو الهيئووة  -69

، ق الهنودواليوة آسوام شور، جامعة غوهاتي، ةالعربيّ  اللّغةة ع   سم الّ ادر، الهند"

 الهند.
 .الثّقافيّ جديد عضو أمانة عامة في تيار التّ  -70

 علوووم رت وووّ : األوك الوودّوليّ ة لمووؤتمر ابوو  جنووي العلميّوو اللّجنووةعضووو  -71
 ليبيا.، جامعة طبرق، ة بي  األصالة والحداثةالعربيّ 

 استراليا ،واإلعالم في األردن للثّقافةة العربيّ  مؤّسسةال ممثّلة -72

 مالّسوووال منّظموووة، الّ ووودا ةو الّسوووالم منّظموووةالم فوووي للّسووو دوليّوووة سوووفيرة -73
 .الّسويد ،الدّنمارك ، الّ دا ةو

 والفنون. للثّقافةمديرة  سم األدب في منارة العرب  -74

 .الثّقافيّ  التّجديد مجلّةالعليا في  ستداريّةاالعضو الهيئة  -75
 

 

 

   وظائف  دكا"يمي      ي شغ  ها:

 . اللّغاتمركب  ،األردنيّةفي الجامعة  ةدكتور  -1
حدة الواليات المتّ ، لوس أنجلوس، محاضر زائر في جامعة كاليفورنيا  -2

 2015نيسان  ،ةاألمريكيّ 

 راساتعاون م  مركب الدّ بالتّ ، محاضر زائر في جامعة جواهر آلك نهرو  -3
 2016، الهند، ةاإلبداعيّ و ةالنّقديّ ة لجهودي فريقيّ ة واإلالعربيّ 

مارس ، نداله، جامعة كولكتا، ةة والفارسيّ العربيّ  اللّغةمحاضر زائر في  سم   -4
2016 

نيسان  ،الهند، اإلسالميّةية ة في الجامعة الملّ العربيّ  اللّغةمحاضر زائر في  سم   -5

2016 
 ، وجياكنولالتّ وللعلوم  اإلسالميّةعة ة في الجامالعربيّ  اللّغةمحاضر زائر في  سم   -6

 2016نيسان ، الهند، كدمير

معاصرة ال ةالنّقديّ المناهج ، وتدريس مساق أستاذة زائرة لمرحلة الماجستير  -7
، س مبوليام  فى  جامعة، ةالعربيّ  اللّغة سم  ،ةالعربيّ  اللّغةة وتعليميّ 

 2015مايو ، الّدعبيّة الدّيمقراطيّة الجبائريّة الجمهوريّة
 ة ع  األدبركيّ تّ ال الجمهوريّة، اس نبوك، محاضرة في جامعة اس نبوك  -8

 2015تدري  األّوك ، واألردنيّ  الفلس ينيّ 
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 ةيّوالنّقدالمنواهج  ، إع اء محاضرات في مساقأستاذة زائرة لمرحلة الماجستير  -9
، عسووكرمجامعووة ، ةالعربيّوو اللّغووة سووم ، ةالعربيّوو اللّغووةة المعاصوورة وتعليميّوو

 2014آذار، الّدعبيّة الدّيمقراطيّة الجبائريّة وريّةالجمه
يوة اني للحماة األميور حسوي  بو  عبودث الثّول لبة أكاديميّ  ةالعربيّ  اللّغة تدريس   -10

 2013  -2012، األردن، ةالمدنيّ 

 ،دنيّةاألراطقي  بها في الجامعة لغير النّ  ةالعربيّ غ لتدريس محاضر متفرّ   -11
 .اللّغاتمركب 

 . اللّغاتمركب  ،األردنيّةمتفّرغ في الجامعة محاضر غير   -12

 .األردنيّةالجامعة  ،ةالعربيّ  اللّغةمحاضر غير متفّرغ في  سم   -13
م ع للعاالعليا في جامعة الّدرق األوس الدّراساتمحاضر غير متفّرع لتدريس   -14

 2012 -2011 الدّراسيّ 
 ردن.ي األف، واتة العليا لمدة سب  سنللمراحل األساسيّ  ةالعربيّ غة مة للّ معلّ   -15

 ن.ألردا، في ة أرب  سنواتلبة الموهوبي  لمدّ راما الهادفة لل ّ مة للدّ معلّ   -16

 
 

   وظائف غي   دكا"يمي      ي شغ  ها:

 في   ر. ةالثّقافيّ الجسرة  مجلّةمراسلة ل  -1
 .األردنيّةستور ثابأل في صحيفة الدّ  أسبوعيّ لها عامود   -2

 ة.ة المغربيّ عاد متوس يّ ثابأل في صحيفة أب أسبوعيّ لها عامود   -3
 .2009للعام  التّوزي و للنّدر الوّراق مؤّسسةأمي  عام لجائبة   -4

 .الّسودانيّةائد لها عامود ثابأل في صحيفة الرّ   -5

  .دةالمتّح ةالعربيّ ة في اإلمارات أصداء الفلكيّ  مجلّةلها عامود ثابأل في   -6
 .الّسعوديّةرؤى  مجلّةلها عامود ثابأل في   -7

 .العرا يّةالحكمة  مجلّةابأل في لها عامود ث  -8

 في األردن. العالميّةسوة النّ  منّظمة ممثّلة  -9
في  ةلعربيّ ااطقات بلغراف النّ وصحيفة األنوار والتّ ، جومالنّ  مجلّةمراسلة ل  -10

 استراليا. ،دنييس

 استراليا. ،لغراف في سيدنيحيفة التّ لها عامود ثابأل في ص  -11
 .الفلس ينيّةالعودة  لها عامود ثابأل في صحيفة حقّ   -12

 تي .يردناأل األردنّي"المقاوك "و "بناة الوط "لها عامود ثابأل في صحيفتي   -13
 Golden desert Foundation "جولدن دزرت" مؤّسسة ممثّلة  -14

 رق األوسع.في الدّ ة البولنديّ "

يّة لّ حافاأهيل وحماية الحّريات في األردن لمركب التّ  ةالّرسميّ  ةقالمنسّ   -15
CTPJF 

 اب بال حدود في األردن.كتّ  منّظمةمديرة فرع   -16

 في األردن. العرا يّة ةالعربيّ  القّ ةمديرة فرع دار   -17
 في األردن. ةالدّوليّ ة هبيّ مديرة فرع لجنة مهرجان العنقاء الرّ   -18
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ي مو   )رياض األدب وبستان الّدعر( ف ةالثّقافيّ فحات المدرفة على ال ّ   -19
 .النّاس اإللكترونيّ 

، تّحاد"شمس ونور وم ر" في صحيفة اال سملها عامود ثابأل تحأل ا  -20
 .الكردستانيّ  الوطنيّ  تّحادحيفة المركبية لالال ّ 

 في وكالة كرم اإلخباريّة. الثّقافيّ القسم  رئيسة  -21

 .ومديرة لمكتبها في عمان ،األدبيّةهر الخالد النّ لراب ة  ممثّلة  -22
ل تقب"المس "حياتك بتهمنا" التي أطلقتها مجموعة المستدارة لمبادرة  -23

 .2014في عام  المبدهر"

نور بعنوان " الجبائريّةجاح" "النّ  في صحيفة أسبوعيّ لها عامود ثابأل   -24
 ونار".

 سم  ورئيسة، ةرأي األمة" الم ريّ "نائب لرئيس مجلس اإلدارة في جريدة   -25
 األدب والفنون ومحّررة صحفيّة فيها.

 الم ريّة. " رأي األمة" ة في جريدةصحفيّ   -26

ة ع  راب ة الكتاب الّ ادر"أوراق"  مجلّةر في عضو هيئة تحري  -27
  2017-2015، األردنيي 

لبحوث ة ع  مركب االّ ادر"المداهد"   مجلّةفي  ةالعلميّ  اللّجنةرئيسة   -28

 الهند.، في لكناؤ اإلسالميّة
 .الّسالمرئيسة فرع األردن لراب ة اإلبداع م  أجل   -29

 .ّسالمالالمستدارة اإلعالمية لراب ة اإلبداع م  أجل   -30

 .ة العرا يّةالمستقلّ  "األضواء"لها عامود أسبوعّي ثابأل في صحيفة   -31
 األردن. في ةالدّوليّ  الّ دا ةو الّسالم منّظمةالّرسميّة باسم  النّاطقة  -32

 .الّسالمالعالميّة لإلبداع م  أجل  منّظمةرئيسة فرع األردن لل  -33
 .الّسالمل العالميّة لإلبداع م  أج منّظمةالمستدارة اإلعالمية لل  -34

 

 

 ت م   م : ضوي  مجال  

ة للجوووودة وأفضووول الممارسوووات العربيّووو مجلّوووةال"فوووي  استدووواريّةعضوووو هيئوووة   -1

 ."ميّبوالتّ 
، موةالمحكّ ة العلميّو" وراءات"  مجلّوةموة فوي ة محكّ علميّو استداريّةعضو هيئة   -2

 الجبائر.، جامعة معسكر، اللّغاتاآلداب و كليّة  ة عالّ ادر
 مؤّسسووةة عوو  الّ ووادر، المحّكمووةة العلميّوو"وجهووات"  مجلّووةمووديرة تحريوور   -3

 ليبيا.، الثّقافيّ ملي ان للبحوث والدّراسات واإلنماء 

 ،مووةالمحكّ ة العلميّووة اإللكترونيّوو "الم وودر" مجلّووةفووي  استدوواريّةعضووو هيئووة   -4
 م ر.، ةة ع  جامعة العبقريّ الّ ادر

 .ةالمحّكمة لميّ العة العرا يّ  "األطروحة" مجلّةفي  استداريّةعضو هيئة   -5

، "الهنوديّ  العربويّ  العلميّ المجم  " مجلّةفي  ةالدّوليّ  ستداريّةاالعضو الهيئة   -6
 الهند.، علي جراه، جامعة علي جراه، ةالعربيّ  اللّغةة ع   سم الّ ادر
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 ،ة عو  جامعوة كواليكوتالّ وادر "كواليكوت" مجلّوةفي  استداريّةعضو هيئة   -7
 الهند. ،كيراال

ة لّ وادرا المحّكموة ةالدّوليّو "مقاربوات" مجلّةة في دوليّ  يّةاستدارعضو هيئة   -8
 الجبائر.، ع  جامعة الجلفة

ة علميّووالة العرا يّوو "األطروحووة" مجلّووةفووي  ةالدّوليّوو ستدوواريّةاالعضووو الهيئووة   -9

 .المحّكمة
 .لفبيون األردنيّ مة في لجنة تحكيم ن وص البرامج التي ينتجها التّ حكّ م -10

 الهند.، المحّكمةة الف ليّ  "الهند مجلّة"في  استداريّةعضو هيئة  -11

 

 ق ها:   ي حق     إلب   ي  و  د"بي    جو ئز 

ة قّموموؤتمر ال، اإلبوداعيّ و النّقوديّ عو  مجمول إنتواجي  العربيّ جائبة المثقف  -1
ة جائب ؤّسسةمة والعرا يّ  الثّقافةوزارة ، التّحضيري األّوك العربيّ  الثّقافيّ 

ة العربيّوو الّدووبكةلحقوووق اإلنسووان فووي م وور وة العربيّوو منّظمووةالعنقوواء وال

، العوراق ،ميسوان،   عقووك  وجامعوة ابو  رشود فوي هولنوداللتّسامح وتجمّ 
2018 

جووائبة ال، فئووة روايووة الفتيووان غيوور المندووورة ،ةالعربيّوو للّروايووةجووائبة كتووارا  -2
، ةعربيّ ال للّروايةجائبة كتارا ، للفتيان "أصد اء ديمة" ع  رواية، األولى

 2018،   ر، كتارا  -الثّقافيّ العاّمة للحي  ةمؤّسسال

 الونّ ّ ، حقل الكتابوة المسورحيّة، لكتابة المونودراما نعوسيّ جائبة هيفاء السّ  -3
، ال "موواطر جوودّا   لووي "وجووه عوو  مسوورحية، ةانيّووالجووائبة الثّ ، المونووودراميّ 

 2015، الكويأل، نادي الفكر واإلبداع الكويتيّ 

، الق وويرة القّ ووةفووي حقوول ، ةالدّوليّوونّدوور وال للثّقافووةجووائبة زحمووة كتوواب  -4
 2015، م ر، القاهرة، والنّدر للثّقافةزحمة كتاب  مؤّسسة

 2015، م ر القاهرة، ،في جريدة رأي األّمة جائبة أفضل صحفيّ  -5
 فوي حقول، لهوا 14ورة الق ويرة فوي الودّ  قّ وةلل األدبيّوةجائبة صالح هوالك  -6

 2015، م ر، القاهرة ،"منامات الّسهاد"  ّ ةالق يرة ع   القّ ة

قول فوي ح، فوي الودّورة الخامسوة العربويّ لإلبوداع جائبة مهرجوان القلوم الحوّر  -7
، الّجووائبة األولووى، "االسووتغوار فووي جهوونّم"  ّ ووةالق وويرة عوو   القّ ووة

 2014، م ر، الفيوم، القلم الحرّ  مؤّسسة

الق ووو  ، الومضوووة القّ وووةفوووي حقووول ، العالميّوووةالومضوووة  القّ وووةجوووائبة  -8
 العووالمّي للّدووعراء والمبوودعي  تّحوواداال، حوودث فووي مكووان مووا"" الومضووات

 2014، م ر، القاهرة، العرب
فوي حقول  )يووم الّدوهيد( دورة، الّسونويّة األدبيّوةجائبة الّدهيد عبود الوّرؤوف  -9

 جمعيّوة، وجوه واحود الثنوي  مواطري "" مسورحيّةعو  ، التّأليف المسرحيّ 

 2014،  رم، القاهرة، الّدعراء والمفّكري  والمبدعي 
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مليوه جائبة األديب المرحوم محمود ط، ي  األيوبيّ جائبة النّاصر صالح الدّ   -10
 الجائبة، "ناسك الّ ومعة" المجموعة الق  يّةالق يرة ع   القّ ةفي 

 2014، األردن، بلدية الكرك، األولى
ء العنقووا مؤّسسووة ، "أعدووقني" ألجموول كتوواب عوو  روايووة التّقديريّووةالجووائبة   -11

 2013، العراق -هايال، ةالدّوليّ 

الح وووك علووى المرتبووة ، رة فووي األردن( شخ وويّة مووؤثّ 50جووائبة أكثوور)  -12
، األردن، (Juthro) األردنيّووةدريب مووات التّوومنظّ  اتّحووادتحووالف ، 19ر ووم

 2013،عمان

، هبيّ اء الوورّ مهرجووان العنقووة، المتميّووبللموورأة  ةالدّوليّووهبيّووة جووائبة العنقوواء الرّ   -13
 2013، العراق،ميسان  -الهاي

 اديميّ واألكوو اإلبووداعيّ ب جووائبة التميّوو، للعووام ةالعربيّووجووائبة مووؤتمر الموورأة   -14
، ةبيّووالعرمووؤتمر الموورأة ، قووديّ نّ وال اإلبووداعيّ  يأثير عوو  مجموول إنتوواجوالتّوو

 2012، األردن، عمان، اإلبداعيّ فكير مركب التّ 

جلوس   مموبالتّعاون  ةالثّقافيّ الّدرق األوسع  /اب بال حدودكتّ  منّظمةجائبة   -15
عو   الجوائبة األولوى، الق ويرة القّ وةفي حقل  العرا يّ  الوطنيّ األعماك 

، العوراق، كتّاب بال حدود منّظمة، "الّضياع في عيني رجل الجبل"  ّ ة

 2012، إيران، تركيا، سوريا

ن مهرجووا، اإلبووداعيّ لإلبووداع عوو  مجموول إنتوواجي  التّقديريّووةجووائبة كالويووب   -16

 ردسووتانإ لوويم ك، الّسووليمانيّة، اإلبووداعيّ و الثّقووافيّ مركووب كالويووب ، كالويووب
 2011، العراق، العراق

 وايووةعوو  ر الّروايووةلإلبووداع فووي دورتهووا الّسووابعة فووي  ةالثّقافيّووائبة دبووي جوو  -17

-2010، المتّحودة ةالعربيّواإلمارات ، دبي، ةالثّقافيّ دبي  مجلّة، أعدقني""
2011  

ولوى الجوائبة األ ،اسوعةالق يرة في دورتهوا التّ  قّ ةللائبة أحمد بوزفور ج  -18
نميوووة والتّ  الثّقافوووةربيوووة والووونّجم األحمووور للتّ  جمعيّوووة، "تقاسووويم"  ّ وووةعووو  

 2011، المغرب، مدروع بلق يريفي ة االجتماعيّ 

ئبة الجا ،الق يرة القّ ةابعة في حقل معبر المضيق في دورتها الرّ  جائبة  -19
تمووو  ثقافوووة ومج مؤّسسووة، حيووث البحووور ال ي ووولّي""   ّ وووةعووو   األولووى

بيسي  ال مؤّسسةعاون م  إدارة   ر الحمراء وخنيراليف وبالتّ ، اإلسبانيّة
 2011، غرناطة، إسبانيا، اليونسكو م  أجل النّهوض باآلداب جمعيّةو

 أحسوو  نوو ّ ، العربوويّ  اسوو  للمسوورح الجووامعيّ لفيووا التّ جووائبة جامعووة فيالد  -20

ردن، عموووان، األ جامعوووة فيالدلفيوووا، ،"يحكى أّن"مسووورحيّةعووو   مسووورحيّ 
2010 

ورتهوا فوي د العالميّوة الثّقوافيّ باشوراحيل لإلبوداع  يخ محمود صوالحالدّ  جائبة  -21

 يّ الّروائوو الق وويرة عوو  مجموول إبووداعي القّ ووةو الّروايووةفووي حقوول  الثووةالثّ 
 2010، الّسعوديّة، الق  يّ و
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رح ة فوي حقول المسودوجيعيّ الجوائبة التّ  فوي المسورح، ابالكاتب الّدو  جائبة  -22
مؤّسسوووة عبووود المحسووو    وووان،  ،بحوووث عووو  فريوووبة"عووو  مسووورحيتها "ال

 2009 فلس ي ،
  عو، األردن، الق ويرة القّ وةورة" فوي شوهداء الثّو" امنوةجائبة ب يرا الثّ   -23

 ،، األردن"المفّ ول فوي تواريخ ابوو  مهوبوم وموا جوادلتل بوه العلوووم"  ّ وة

2019 
  عو، م ور، القواهرة، الق يرة القّ ةفي  ةاإلبداعيّ اوي جائبة سا ية ال ّ   -24

 2009، القاهرة، م ر ،"جاالتيا مرة أخرى"  ّ ة

رة نفس أّموا"  ّ ةع   ،النّدررجمة وجائبة أدب العدق لوكالة سفنكس للتّ   -25
 2009، القاهرة، م ر بالعدق"،

  األطفاك ع  ّ ةحقل ، الجائبة األولى، جائبة شرحبيل ب  حسنة لإلبداع  -26
 2008، ، بلدية إربد، إربد، األردن"زرياب"  ّ ة

 يّةمسورحالجوائبة األولوى عو  ، حللمسور والفنوون للثّقافةجدة  جمعيّةئبة جا  -27

 .2008، وزارة الثّقافة، جدّة، الّسعوديّة، دعوة على العداء""
المخ وطوة عو   الق  ويّةفوي حقول المجموعوة  مالمح ثقافيوة مجلّةجائبة   -28

 .2008 ، المغرب،"عام النّمل" مجموعة

سوم حبّوي ا"ب ولوى عو  رسوالة بعنووانالجائبة األ، جائبة أفضل رسالة حبّ   -29
"  .2008 ، مجلة سيّدتي، الّسعوديّة،لكل

تها في دوراألطفاك   ّ ةحقل ، جائبة أنجاك هّباع آك نهيان ألدب األطفاك  -30
 حودة،، اإلموارات العربيّوة المتّ "هبيّ "صاحب القلوب الورّ   ّ ةع   العاشرة

2007. 

ة الجووائب، ادسووةتهوا السّ لإلبووداع فووي دور جوائبة الحووارث بوو  عميور األزديّ    -31
، "تكايووة لكووّل الحكايووا"ح  ّ ووةالق وويرة عوو   القّ ووةاألولووى فووي حقوول 

  2007األردن، 
  عووالجووائبة األولووى ، المسوورحيّ  الوونّ ّ كتابووة لة جامعووة الهاشووميّ الجووائبة   -32

 2007، الجامعة الهاشميّة، األردن، المخ وطة "يُحكى أّن" مسرحيّةال

عوة الجوائبة األولوى عو  المجمو ة الق ويرة،في الق ّ  ابالدّ جائبة الكاتب   -33
 2006 ، مؤّسسة عبد المحس   ّ ان، فلس ي ،عينا خضر"" الق  يّة

دورتهوا  فوي  ع  أحس  نوّ  مسورحيّ ي  األيوبيّ ر صالح الدّ صاجائبة النّ   -34

د، ، بلديّووة إربوو"ضوويوف المسوواء" مسوورحيّةعوو   األولووى، الجووائبة ،الثووةالثّ 
2006. 

الجائبة  في القّ ة الق يرة،ة اريّ الق العيارات النّ مكافحة إط جمعيّةجائبة   -35
 2006، األردن، "رسالة عاجلة"  ّ ةاألولى ع  

، "الكووابوس" الق  وويّة المجموعووةعوو   العربوويّ ار ة لإلبووداع جووائبة الّدوو  -36

    .2006 ، الّدار ة، اإلمارات العربيّة المتحدة،المركب األوك
 ألطفواك ّ وة ا ،رة الغيرية ليطفاكيع  السّ  للثّقافةجائبة دار ناجي نعمان   -37

 .2006 "زرياب"، بيروت، لبنان،
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  بلقب مسرحي الجامعوة عو  أحسو بالمركب األوك األردنيّةجائبة الجامعة   -38
 2006، األردن، األردنيّة"، الجامعة ستة في سرداب" مسرحي ن ّ 

، ة"الغرفووة الخلفيّووة "الق ويرة عوو    وو القّ ووةاوي فووي جوائبة سووا ية الّ وو  -39
 2006رة، م ر، القاه

ة ع  بحث بعنوان "مقاربة بي  رسوال ة ألحس  بحث علميّ جائبة البجراويّ   -40

 ودانيّةاتّحوواد الموورأة الّسووو ،ة لوودانتي"الغفووران للمعووّري والكوميووديا اإللهيّووو
 2005الخرطوم، الّسودان،  والخرطوم عاصمة للثّقافة العربيّة،

عووة انيووة عوو  المجمولثّ فووي دورتهووا ا ي  األيوووبيّ اصوور صووالح الوودّ جووائبة النّ   -41

 2005، بلديّة الكرك، األردن، "أرض الحكايا" الق  يّة
 المجموعوووةالق ووويرة عووو   القّ وووةباح فوووي سوووعاد الّ ووو ةكتورجوووائبة الووودّ   -42

 2005، الكويأل، "احِك لي حكاية" الق  يّة
، نيّوةاألرد، الجامعوة "حكاية"  ّ ةع   األردنيّة ةة الجامعجائبة لقب  اصّ   -43

 2005األردن، 

معوة ، الجانيّةاألرد لرئيس الجامعة الثّقافيّ رع + الدّ  ةالثّقافيّ ائبة المسابقة ج  -44
 2005، األردن، األردنيّة

 ،مس"قوط فووي الّدووعو  روايووة "الّسوو ي  األيوووبيّ اصوور صووالح الوودّ جوائبة النّ   -45

 2005ة الكرك، األردن، بلديّ 
 2005، عمان، ة الحرمان""سداسيّ   ّ ةجائبة أدباء المستقبل ع    -46

جامعووة ، عمووادة شووؤون الّ لبووة، الق وويرة القّ ووةائبة جامعووة مؤتووة فووي جوو  -47
 2005-2004جامعة مؤتة، األردن،  ،مؤتة

 2006 -2005، األردن، األردنيّةجائبة الكتابة المسرحيّة، الجامعة   -48

، "عينوا خضور"  ّ وةالق ويرة عو   قّ ةلل جائبة راب ة األدب اإلسالميّ   -49
 2004األردن، 

  ّ وووةعووو   الق ووويرة القّ وووةحقووول فوووي  األردنيّوووةة لقوووب الجامعووووجوووائبة   -50

 2004األردن،  عمان، ،األردنيّة، الجامعة الحكاية""
"" فووي حقوول الخوواطرة عوو  خوواطرة األردنيّووةجووائبة ولقووب الجامعووة   -51 ، إليووكل

 2004األردن،  عمان، ،األردنيّةالجامعة 
 ة ّ والق ويرة عو   القّ وةفوي حقول نهايوة  األردنيّوةجائبة ولقوب الجامعوة   -52

 2004األردن،  عمان، ،األردنيّةحدث ذات مساء"، الجامعة "

، حبان""كرنفاك األ  ّ ةالق يرة ع   القّ ة في ةالعربيّ  اللّغةجائبة  سم   -53
 2004األردن،  عمان، ،األردنيّة سم اللّغة العربيّة، الجامعة 

ان، عم، ""احِك لي حكاية  ّ ةالق يرة ع   قّ ةللجائبة أدباء المستقبل    -54
 2001ألردن، ا

 

 :   ي رفضت ق و ها   إلب   ي  و  د"بي    جو ئز 

عوام لل "فوي جائبة أفضول المثقّ  رسميّا  ترشيحها لجائبة "األردن أفضل: رفضألل   -1

 2014، األردن، األردنيّةالجنوب  جمعيّة، 2013
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 :  يماتو      و دوسم  و    روع  الس  قاقات  

فوة د للثّقابد الكريم القضاة، وجمعيّوة التّجديوع األردنيّةتكريم م  رئيس الجامعة  -1

، واإلعوووالم، علوووى جهوووودي اإلبداعيّوووة واألكاديميّوووة، المكتبوووة الوطنيوووة، عموووان

 7/7/2019األردن،  
ارة تكريم على منجبي اإلبداعّي واألكاديمّي وعلى إدارتي لقسوم األدب فوي منو -2

 افووة والفنووونالعوورب للثّقافووة والفنووون، فووي معوورض وملتقووى منووارة العوورب للثّق
 4/7/2019 الدّولّي األّوك بالتّعاون م  دائرة المكتبة الوطنيّة، عمان، األردن،

ة بداعيّوواإل "، لجهووديتكوريم مو  الموؤتمر التّربوووّي الثّواني: كوّل معلّوم معلّووم لغوة -3

ة عوو  علووى جووائبتي كتووارا للّروايووة العربيّوو يواألكاديميّووة والنّقديّووة، ولح ووول
 عوو  مجموول 2018،  وجووائبة الّمثقّووف العربووّي للعووام روايتهووا "أصوود اء ديمووة"

امعة ،  مجموعة مدارس الجامعة، مدارس الجاألدبّي والنّقدّي والفكريّ  يمنجب

 20/4/2019وجامعة عمان األهليّة، عمان، األردن، 
ا فووي جديوود الثّقووافّي األردنووي بمناسووبة ح ووولي علووى جووائبة كتووارتكوريم تيووار التّ  -4

ة" عوو  روايووة الفتيووان المخ وطووة "أصوود اء ديموو 2018م الّروايووة العربيّووة للعووا
 15/2/2019وجائبة المثقف العربّي، عمان، األردن، 

 تكووريم أكاديميّووات أردنيووات بمناسووبة ح ووولي علووى جووائبة كتووارا فووي الّروايووة -5

 عوو  روايووة الفتيووان المخ وطووة "أصوود اء ديمووة" وجووائبة 2018العربيّووة للعووام 
 16/2/2019، المثقف العربّي، عمان، األردن

عوالم رف مو  مؤّسسوة عورار العربيّوة لإلرجة العليا م  مرتبة الدّ تقدير م  الدّ  -6
 ، عموووووان، األردن،لجهوووووودي العربيّوووووة والوطنيوووووة فوووووي دعوووووم الثّقافوووووة واألدب

1/1/2019 

واية بمناسبة ح ولي على جائبة كتارا في الرّ  األردنيّةتكريم + درع الجامعة  -7
ة الفتيوان المخ وطوة "أصود اء ديموة"، برعايو عو  روايوة 2018العربيّة للعوام 

مووان ، األردن، عاألردنيّوةاألسوتاذ الودكتور عبود الكوريم القضوواة رئويس الجامعوة 
3/12/2018 

وائيّوة علوى هوامص ح وولي علوى جوائبة تكريم + ندوة أدبية حوك تجربتوي الرّ  -8

اء صود ع  رواية الفتيوان المخ وطوة "أ 2018كتارا في الّرواية العربيّة للعام 
 14/11/2018اطقي  بغيرها، عمان، األردن، ديمة"، شعبة تعليم العربيّة للنّ 

ة منووارة العوورب للثّقافوو تكووريم لووي لفوووزي بجووائبة كتووارا موو  جمعيّووة الفيحوواء+ -9

 13/11/2018والفنون، عمان، األردن، 
ائبة بمناسوبة ح وولي علوى جو األردنيّوةباب تكريم + درع وزارة الثّقافة والدّ   -10

صود اء ع  رواية الفتيوان المخ وطوة "أ 2018لّرواية العربيّة للعام كتارا في ا
كتبووة د.محموود أبووو رمووان، الم باب األردنوويّ ديمووة"، برعايووة وزيوور الثّقافووة والّدوو

 30/10/2018ة، عمان، األردن، الوطنيّ 
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ى " علووباتات المتميّووياديّووسوواء الرّ ة للنّ قديريّووتكووريم موو  مبووادرة "شووكرا  لهووا التّ   -11
 ميّ ب العوالة واإلبداعيّة والعلميّة، جاليري الفينيق للفنوون والمركوالعلميّ  جهودي

 نودى د.ازم، ودة الخواجا الورّ ئل المبادرة في د.عادريب واالستدارات، تتمثّ للتّ 
ألردن، اازم، جواليري الفينيوق، عموان، دكيليّة ميس الورّ ة التّ هارون، والمعماريّ 

23/9/2017 

لمثاليوووة بمناسوووبة عيووود األم، مبووووادرة تكوووريم فوووي مبوووادرة "أكرمووووهم" لووويم ا  -12
 عموووووان، األردن ، ووووووعيّ "أكرمووووووهم" بووووودعم مووووو  بووووواب الخيووووور للعمووووول التّ 

23/3/2017 

 7ب، شوهر تكريم م  جمعيّة وادزا للثّقافة واإلبداع والتّنمية، بتاويرت، المغور  -13
/ 2017 

ة راسووات العربيّووعوواون موو  مركووب الدّ تكووريم فووي جامعووة جووواهر آلك نهوورو بالتّ   -14
 7/4/2016ة لجهودي النّقديّة واإلبداعيّة، نيودلهي، الهند/ريقيّ واإلف

ربيّووة ، اإلمووارات الع نواة روتانووا الخليجيوة ،امورأة األسووبوع فوي برنووامج سوويدتي  -15

 2015للعام  1شهر  المتّحدة،
هووا مركوب زبمناسوبة عيود األّم،  آيوة بنووأل في ولاألميورة  تكوريم برعايوة ملكيوة/  -16

  2015، عمان، األردن، الثّقافيّ 
 اب واألدبوواءحاصوولة علووى لقووب األم المثاليّووة المختووارة موو   بوول مجلووس الكتّوو  -17

م لى تقدّ في  العرب لدوري المتميّب والفعاك في بناء أجياك ناجحة تعمل عوالمثقّ 

 2015م ر،  ور ي الوط ، 
آسويا  عالن تحأل عنووان "الّروايوة العربيّوة والتواريخ:مؤتمر ع  أدب سناء الدّ   -18

 معسوووكر، ، جامعوووة معسوووكر،اللّغووواتلدوووعالن"،  سوووم اآلداب وجبّوووار وسوووناء ا

 2015مايو  18الديمقراطية الدعبية،   الجبائريّة الجمهوريّة
لعوام لتكريم م  أسرة نجوم العربيّة تحأل شعار" أبورز شخ ويّة أدبيّوة أردنيّوة   -19

 2014 ، عمان،فندق م ار الملكة علياء"، 2013
 رئوويس جامعووة معسووكر فووي در الخالووديّ تكووريم موو  األسووتاذ الوودّكتور عبوود القووا  -20

ديمّي بي األكوووواالدّيمقراطيّووووة الّدووووعبيّة تقووووديرا  لتميّوووو الجبائريّووووة الجمهوريّووووة

 2014، جامعة معسكر، الجبائر، واإلبداعيّ 
بيّة الدّيمقراطيّووة الّدووع الجبائريّووة الجمهوريّووةتكووريم موو  جامعووة معسووكر فووي   -21

، 8/3اك الجامعووة بيوووم الموورأة لوودوري الّريووادي النّسوووّي ضووم  فعاليّووات احتفوو
 2014 جامعة معسكر، الجبائر، 

ي تقديرا  لدوري ف الّسنويّ درع وتكريم م  حبب م ر المستقبل في مهرجانه  -22

، لّسياسويّ العمل العام الخدمّي واالجتماعّي ومسواهمتي البنّواءة فوي إثوراء العلوم ا
 2014القاهرة، م ر، 

الم والّ وودا ة الدّوليّووة فووي مملكووة حاصوولة علووى نجمووة الّسووالم موو  منّظمووة الّسوو -23

 PEACE ANDFRIENDSHIP INTERNATIONALالوودّنمارك
ORGANIZATION  ،2014، الدّنمارك 
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سات المؤسّ  للّسفارة العرا يّة في األردن على حس  التّعاون م  كريميّ الدّرع التّ  -24
 2013، عمان، األردن، العرا يّة وعظيم الّدعور بالمسؤوليّة اتّجاه العراق

ى ريم ووثيقة شكر م  الّسوفير البلغوارّي فوي عمان"ألكسوندر كوفاتدويف" علوتك -25
 2013 عمان، األردن،جهودي في دعم الثّقافة البلغاريّة والتّواصل معها، 

بمدواركة رسوميّة مو  وزارة  ،مهرجان تكريمي لي في ثانويوة الفحوي  للبنوات -26

 ولي علووىثّقووافّي وح ووتقووديرا  لوودوري اإلبووداعّي وال األردنيّووةالتّربيووة والتّعلوويم 
 2013 األردن، الفحي ، الكثير م  الجوائب اإلبداعيّة،

موان، ع، كرديّ لدعمي ليدب العرا ّي وال ا  درع الملحقية الثّقافيّة العرا يّة تقدير -27

 2012 األردن،
 2012 ، الفحي ، األردن،درع مهرجان الفحي  في دورته الثّانية والعدري  -28

  2012، عمان، األردن، شفيق المنيبكدرع المنبر الثّقافّي لخالد  -29
 2012 ، بغداد، العراق،درع وزير الثّقافة العرا يّة للتّميّب واإلبداع -30

قوافّي مركب كالويب الثّ  درع مهرجان كالويب للّتميّب في دورته الّسادسة عدرة، -31

 2012الّسليمانيّة، إ ليم كردستان العراق، واإلبداعّي، 
مركووب كالويووب ، ي دورتووه الخامسووة عدوورةفوو للتّميّووب درع مهرجووان  كالويووب -32

 2011الّسليمانيّة، إ ليم كردستان العراق، العراق، الثّقافّي واإلبداعّي، 

 مو  مجموعوة صوحف ومجوالت: واإلعالمويّ  اإلبداعيّ ب درع " النّجوم"  للتميّ  -33
 2010، استراليا، سيدني ،حافةلغراف واألنوار لل ّ جوم والتّ النّ 

يّة موو  نووادي الوحوودة االجتموواعي والثّقووافّي مهرجووان تكريمووي وأمسووية    وو -34
 .2010والرياضي، مأدبا، األردن، 

ضوم  ، يوا  إبوداعيا  وأكاديم المتميّوب التّودريسلعضو هيئة  األردنيّةدرع الجامعة  -35

 2009، الجامعة األردنيّة، عمان، األردن، العلميّ حفل ح اد عمادة البحث 
 العربويّ ضم  االستفتاء ة" امرأة عربيّ  60حاصلة على لقب" واحدة م  أنجح  -36

، يوووةاالنجليب اللّغوووةو ةالعربيّووو اللّغوووةة بالّ وووادر"سووويدتي"  مجلّوووةالوووري أجرتوووه 

 2008الّسعوديّة، 
 ضوم ا ، يّوا  وأكاديمإبوداعيّ  المتميّوب التّودريسلعضو هيئة  األردنيّةدرع الجامعة  -37

 2007، عمان، األردن، األردنيّة، الجامعة العلميّ حفل ح اد عمادة البحث 
 ضم  حفل ،إبداعيا  وأكاديميا   المتميّب الدّراساتل الب  األردنيّةدرع  الجامعة  -38

 2006، عمان، األردن، األردنيّة، الجامعة العلميّ ح اد عمادة البحث 

امعوووة ، الجب أكاديميوووا  وإبوووداعيا  الوووب المميّووولل ّ  األردنيّوووةدرع رئووويس الجامعوووة  -39
 2005 ، عمان، األردن،األردنيّة

 

  :   ي شاركت فيها   مؤتم  ت

 

تقوووديم كلموووة  ، ": كووّل معلّوووم معلّوووم لغوووةمووؤتمر بعنووووان "الموووؤتمر التّربووووّي الثّووواني  -1
مجموعوة ، عمليّوة تفاعليّوة تواصوليّة" اللّغوةو ودّمأل ور وة عمول بعنووان " ، المؤتمر
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، األردن، عموووان، مووودارس الجامعوووة وجامعوووة عموووان األهليّوووة ، مووودارس الجامعوووة
20/4/2019 

قوول حضويفة شوورف وفوائبة بالجووائبة األولوى فووي ، ةالعربيّوو للّروايوةتووارا مهرجوان ك  -2
 -15 ،  ور  ، كتوارا  -الثّقوافيّ العاّمة للحي  مؤّسسةال، رواية الفتيان غير المندورة

17/10/2018 

ورف( )مقاطعوة دوسولد مجاورات ثقافية وأكاديميّة وحقو يّوة فوي سويسورا وألمانيوا  -3
  2018وهولندا واليونان في صيف عام 

 داع األدبويلبة الفائبي  على مستوى المملكة في مسوابقة اإلبولل ّ  ةاإلبداعيّ الورشة   -4

ابوة كت مداركة بإع اء ورشة عمول حووك فو ّ ، والمقالة والخ ابة( القّ ة)الّدعر و
ة لقادسوووويّ امدرسوووة ، ربويّوووةدووواطات التّ إدارة النّ ، علووويمربيوووة والتّ وزارة التّ ، المقالوووة

  22/5/2017، األردن، طبربور، نويّةاالثّ 
 سوم ، يّوةمدواركة بدوهادة إبداع، لسوناء الدوعالن" ةاإلبداعيّوندوة بعنوان "التجربة   -5

 6/4/2017، األردن، إربد، كنولوجياجامعة العلوم والتّ ، يدلةال ّ 

ربتوي مداركة بور ة عمل بعنووان" تج، في األردن" سويّ "األدب النّ  ندوة بعنوان  -6
، اآلداب كليّووة، ةالعربيّوو اللّغووة سووم ، عدووقني أنموذجووا "روايووة أ :الّروايووةفووي كتابووة 

  12/2016/، األردن، ةقنيّ فيلة التّ جامعة ال ّ 
 ع وووراتووه فووي الفكوور واآلداب عبوور الوتجليّ قريووب بووي  المووراهب لتّ "ا نوودوة دوليووة   -7

 للّغووةا سووم ، شوورف وإدارة جلسووات ةضوويف، "ة والهنوود المسووتقلّةالمغوليّووة والبري انيّوو

منحوووة ة للالق بيّووو مؤّسسوووةالبالتّعووواون مووو   ة فوووي جامعوووة كولكتوووالفارسووويّ ة واالعربيّووو
 28/9/2016  -27، الهند، كولكتا، ةراسيّ الدّ 

موول عالمدوواركة بور ووة ، ة والفارسوويّة"العربيّوونوودوة دوليووة "نهوورو وآزاد والوودوك   -8
 غووةاللّ  سووم ، "العربوويّ بعنوووان "تووأثير جووواهر آلك نهوورو وموالنووا آزاد فووي األدب 

م آزاد عوواون موو  معهوود موالنووا أبووي الكووالة والفارسووية فووي جامعووة كولكتووا بالتّ العربيّوو

 2016مارس  31  -30، الهند، جامعة كولكتا، ةراسات األسيويّ للدّ 
مول عالمدواركة بور وة ، الحديث" العربيّ اهات المعاصرة في األدب "االتّجمؤتمر  -9

و معة آلك نهرجا،  مسارا  "الّسرد الفنتازيّ  :األردنيّة الّروايةجريب في بعنوان "التّ 

 ة لعموومبيّوالعر اللّغوةحواد أسوتاذة وعلمواء ة واإلفريقيوة واتّ العربيّوراسات ومركب الدّ 
  2016نيسان  3إلى  2016آذار  28، الهند، نيودلهي، الهند

 IX:واألدب اإلسوبانيّ  اللّغوةاألسويويّة ألسواترة  جمعيّوةالتّاس  لل الدّوليّ المؤتمر  -10
Congreso Internacional de la Asociación "Asiática de 

Hispanistas  ،اللّغووةواألدب اإلسووبانّي و سووم  اللّغووةاألسوويويّة ألسوواترة  جمعيّووةال 

، بووانكوك، جامعووة جواللونكووورن، اإلسووبانيّ  الثّقووافيّ اإلسووبانيّة بالتّعوواون موو  المعهوود 
 2016يناير  24  -22، تايلند

 ةالعربيّوو الّروايووةتحووأل عنوان" يم وو فى اسوو مبوللجامعووة  الوووطنيّ الملتقووى  -11

، رجامعوووة معسوووك، اللّغوووات سوووم اآلداب و، "الّدوووعالنوالتّاريخ:آسووويا جبّوووار وسوووناء 
 2015مايو  18، الّدعبيّة الدّيمقراطيّة الجبائريّة الجمهوريّة



 19 

 ةالعربيّووو الّروايوووة" الثووواني لجامعوووة معسوووكر تحوووأل عنووووان الووووطنيّ الملتقوووى  -12
 الجمهوريّووووة، م وووو فى اسوووو مبوليجامعووووة ، اتاللّغوووو سووووم اآلداب و، والتّوووواريخ"

 2015مارس  17  -17، الّدعبيّة الدّيمقراطيّة الجبائريّة
 ،"العالميّوووةفوووي العلووووم واآلداب والفنوووون  خوتوووه"توووأثير روايوووة دون كي موووؤتمر -13

ميول ألفي رواية المتدائل  خوتهالمداركة بور ة عمل بعنوان" تأثير رواية دون كي

 2015 /17/4  -15، أمريكا، لوس أنجلوس، اجامعة كاليفورني، حبيبي"
، اعرة لميعوة عبواس عموارةدورة الّدو، الحوادي عدور الّدوعريّ مهرجان المربد  -14

 ا يّوةالعر الثّقافوةوزارة ، الب ورة، العوراق، "أعدوقني" مداركة بحفل تو ي  روايوة

  -22 الب ووووورة، العوووووراق ،أدبووووواء الب ووووورة اتّحوووووادي  والعووووورا يّ اب الكتّووووو اتّحوووووادو
25/10/2014 

 ريّ الجبائووفووي األدب  التّجريووبمعووالم األّوك بعنوووان " الوووطنيّ مووؤتمر الملتقووى  -15
 يوةالّروافوي  التّجريوب": مداركة بور ة عمل بعنووان، المعاصر:الوجود والحدود"

وووقُني" أنموذجوووا  لفنت الّسووورد الفنتوووازّي مسوووارا : :األردنيّوووة دل اك ازيّوووة الخيوووروايوووة "ألعل

، ريووريجلواليووة بوور  بووو ع الثّقافووةمديريووة ، ء شووعالن"شووهادة روائيّووة لسوونا: العلموويّ 
 2014 نيسان 30  -29، الّدعبيّة الدّيمقراطيّة الجبائريّة الجمهوريّة

 ةالنّقديّ  في ضوء المناهج الجبائريّة الّروايةاألوك حوك  الوطنيّ مؤتمر الملتقى  -16
بووة " تقاسوويم: شووهادة عوو  تجربووة الكتا: مدوواركة بور ووة عموول بعنوووان، المعاصوورة

، الّدوعبيّة الدّيمقراطيّوة الجبائريّوة الجمهوريّوة، معسكر، جامعة معسكر، "ةاإلبداعيّ 

 2013ديسمبر 17  -16
مية نمؤتمر"كيف نحقّق رؤى جاللة الملك في بناء األردن الحديث في مجاك التّ  -17

 3/12/2013، األردن، عمان، حضور+عريف الحفل، الدورة الّسابعة، المستدامة
 الثّقووافيّ مركووب كالويووب ، مدوواركة حضووور، 17ي دورتووه الووـمووؤتمر كالويووب فوو -18

 2013 /25/11  -12 إ ليم كردستان العراق، العراق، ،الّسليمانيّة ، واألدبي

، يّ الووودّولة سوووائيّ لموووؤتمر سووويدات األعمووواك والقيوووادات النّ  حضووويريّ الملتقوووى التّ  -19
، بوات"التّواالمداركة بور ة عمل بعنووان "المورأة المبدعوة والمعيقوات المجتمعيّوة و

 17/11/2013+16، األردن، عمان

ود ثة باسوم الوفووالمتحدّ ، مداركة بور ة عمل، 16مؤتمر كالويب في دورته الـ -20
م إ لووي ،نيّةالّسوليما، واألدبوي الثّقوافيّ مركوب كالويوب ، المدواركة فوي الموؤتمر ةالعربيّو

 2012 كردستان العراق، العراق،

 وة عمول المدواركة بور، غييورحوو  يوادة التّ  ووة التوأثير ن :ةالعربيّومؤتمر المورأة  -21

 2012، عمان، األردن، اإلبداعيّ فكير تّ مركب ال "تجربتي م  النّجاح" بعنوان

ن قوة ة وم"نساء حلقات تعاون ومداركة في ثقافة وتاريخ أمريكا الالتينيّ مؤتمر -22
سوة درا ة:للمورأ والفنّويّ  يّ النّّ واإلنتوا  المداركة بور ة عمول بعنووان "، "الكاريبي

ر ات واآلخوووو: الوووورّ ةالعربيّوووومقارنووووة بووووي  المبدعووووة فووووي أمريكووووا الالتينيووووة والموووورأة 
ة رحلوة صوعبة" وسويرة مقارنة بوي  سويرة فودوى طو وان "رحلوة جبليّو :والّ راع"

 2012شباط ، كوبا، .كازا دي الس أمريكاسإيبابيل الليندي "باوال " أنموذجا  



 20 

 مدواركة فوي، دورته األولى حفيي  في الحاالت الخ يرة فيمؤتمر حماية ال ّ  -23
 جنوةاللّ ، ة لحملوة دوليّوة لجلوب التأييود مو  أجول تبنّوي توصويات الموؤتمرصياغة خ ّ 

 2012انيكانون الثّ ،   ر، الدّوحة، ة لحقوق اإلنسانالوطنيّ 
الق وور مهرجووان تقليوود وسووام العلووم واآلداب والفنووون الوورّهبّي، ضوويفة شوورف،  -24

 4/10/2011 -1ودان، الجمهورّي الّسودانّي، الخرطوم، السّ 

مدوواركة بور ووة عموول وكلمووة باسووم الوفووود ، 15مووؤتمر كالويووب فووي دورتووه الووـ -25
إ لوويم ، ةالّسووليمانيّ ، واألدبوويّ  الثّقووافيّ مركووب كالويووب ، المدوواركة فووي حفوول االفتتوواح

 2011كردستان العراق، العراق، 

، 57فووي دورتووه الووـ مووؤتمر" الوا وو  والوا عيّووة فووي موودن الع ووور الوسوو ى" -26
 تقاط  حكايات الجونس" بعنوان وائل ربضي عمل مدتركة م  د. داركة بور ةالم

نوة مدي، جامعوة تريسوأل، في ألف ليلة وليلة حكايات الفابيلو في الع ور الوسو ى"
 2011، إي اليا، تريسأل

ك لوة فوي حقووي ألوف ليلوة وليتلقّو" الثاني الدّوليّ  األردنيّ  المؤتمر الفرانكوفونيّ  -27

ي ة وليلة فالمداركة بور ة عمل بعنوان "توظيف ألف ليل، "ميًّاالعلوم اإلنسانية عال
 2011، األردن، جامعة آك البيأل، لسعد ث ونّوس" (الملك هو الملك) مسرحيّة

را ووا  "بالتربيووة والعلووم نبنووي ع الّسووادس تحووأل شووعار التّربووويّ  العلموويّ المووؤتمر  -28
يبوة عنود   االنتظوار والخالمداركة بور ة عمل بعنوان "مساحة التّووتر بوي، موّحدا "

 ،العووراق، تكريووأل، البنووات كليّووة، جامعووة تكريووأل، فوور  ياسووي " العرا وويّ القوواّص 

2011 
لوفود وتقديم كلمة ا، مداركة بإدارة الجلسات، 15مؤتمر كالويب في دورته الـ  -29

، ان العووراقإ لوويم كردسووت، الّسووليمانيّة مركووب كالويووب الثّقووافّي واإلبووداعّي، ة،العربيّوو
 2011، العراق

تنظوويم جماعووة أهوول البحوور ، اتمدوواركة حضووور فعاليّوو، البحوورمهرجووان أهوول  -30

 2010، سوريا، ةذ يّ الالّ ، ةياضيّ الرّ  ةالثّقافيّ 
داء  الفنتازيا ر" مداركة بور ة عمل بعنوان:، 14مؤتمر كالويب في دورته الـ  -31

قووافّي مركووب كالويووب الثّ  ،"عنوود محيووي الوودي  زنكنووة الق  وويّة التّجربووةللتثوووير فووي 

   2010الّسليمانية، إ ليم كردستان العراق، العراق،  واإلبداعّي،
، بويّ العرحلقة الفكور ، أرخبيل مفرد باستعارات شتّى" مؤتمر "المدائ  األولى: -32

 (معووربتي)فووي روايووة  األلووم ب وول" المدوواركة بور ووة عموول بعنوووان، المغوورب، فوواس
 2010"، فاس، المغرب، لبنسالم حميّص

 المدوواركة بور ووة عموول، الووث فووي كردسووتان العووراقالثّ  قووافيّ الثّ مووؤتمر دهوووك  -33

 ، اتّحوواد كتّوواب"   وويّةالق وويرة+ مدوواركة  القّ ووة"تجربتووي موو  كتابووة  بعنوووان
  2018، دهوك، إ ليم كردستان العراق، العراق، الكرد

، ؤتمريف العووام للمووالّضوو، فووي اسووتراليا ةالعربيّوو اللّغووةالمووؤتمر األوك لمعلمووي  -34
ني، ، سوويداألخيوور" ةالعربيّوو اللّغووة ووة عموول بعنوووان "المعلووم عووّراب والمدوواركة بور

  2010 استراليا،
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، "نفوس أّموارة بالعدوق" مداركة بور ة عمول، 13مؤتمر كالويب في دورته الـ -35
العووراق،  إ لوويم كردسووتان العووراق، مركووب كالويووب الثّقووافّي واإلبووداعّي، الّسووليمانية،

2009  
 وعاجيّ "علوووي الووودّ  دوواركة بور وووة عموولم ،وعاجي"مووؤتمر" مئويوووة علووي الووودّ  -36

 2009، تونس، ونسيي الكتاب التّ  اتّحاد، ساخرا "

ي فووة "العوووالم الفنتازيّوو المدوواركة بور ووة عموول، فووي األردن" الّروايووةمووؤتمر"  -37
، لكبورىأمانوة عموان ا بيوأل الفوّ ، ،رواية أهرميان أنموذجوا " ان العلي:روايات غسّ 

 2008، عمان ، األردن 

بعنوووان  مدوواركة بور ووة عموول، والمقاومووة فووي دورتووه الثالثووة" البحوور" مووؤتمر -38
، ن البحورراكة م  أسرة مهرجواة بالدّ وريّ وزارة اإلعالم السّ ، "سيرة موالنا الماء"

 2008، سوريا، ةالالذ يّ  ، بانياس
فوي   و  زيواد  الب ل الهامديّ الق يرة في الو أل الحاضر" القّ ةتمر "مؤ -39

 ،األردنيّوة الثّقافوةي  ووزارة األردنيّوالنقّواد  جمعيّوة، مداركة بور ة عمول، أبو لب "

  2008آب  عمان، األردن،
 لمدواركة بور وة عمو ، "العالميّوةالمعاصور فوي مدوهد  العربويّ رد مؤتمر "الّسو -40

مووارات اإل، ار ةالّدوو، "ةالعربيّووالق وويرة  القّ ووةو الّروايووة"الفنتازيووا فووي  بعنوووان
 2006، المتّحدة ةالعربيّ 

 ووة ركة بورمدوواال ،اويّووة لإلبووداع الثّقووافّي النّسووائّي العربووّي األّوكمهرجووان البجر -41

 ودانيّةالّسوالمورأة  اتّحواد، ودانالّسو بي  دانتوي وأبوي العوالء المعوري""بعنوان  عمل
 2005، الخرطوم، الّسودان، والخرطوم عاصمة للثّقافة العربيّة

: والعدوري ي فوي األردن علوى مدوارف القورن الحواد الّروائيّ مؤتمر "المدهد  -42

 جامعووة آك ،اصوور رزق"ة فووي روايووة عبوود النّ البنيووة الحكائيّوو"بعنوووان  ور ووة عموول
 2004، األردن، البيأل

 
 

 تأ يف مس حيات وإخ  ج:

 2009، " يُحكى أّن"مسرحيّةتأليف   -1
 2006، في سرداب" 6" مسرحيّةتـأليف   -2

 ةمسوورحيّ ، "المقامووة المضوويرية" مسوورحيّةإعووادة تووأليف وسوويناريو وإخوورا    -3
 2003 ، تعليمية

 ، ةتعليميّو مسورحيّة، "عيسوى بو  هدوام مورة أخورى" مسورحيّةتوأليف وإخورا    -4

2002 
 2002، ة هادفةكوميديّ  مسرحيّة، "العروس المثالية" مسرحيّةتأليف وإخرا    -5

 2000، أطفاك مسرحيّة ، "األمير السعيد" مسرحيّةتأليف وإخرا    -6

 2000، ة هادفةتعليميّ  مسرحيّة، "أرض القواعد" مسرحيّةتأليف وإخرا    -7
 2000، ة هادفةكوميديّ  مسرحيّة، "م  غير واس ة" مسرحيّةتأليف وإخرا   -8
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 :ممث     مس حيات     

ة فوي الجامعوو فر وة مختبور المسورح الجوامعيّ  ، مثّلتهواحكوى أّن"يُ " مسورحيّة -1

رضووأل فوي مهرجووان وعُ ، مد الب ووكإخوورا  عبود الّ وو، األردن، ةالهاشوميّ 
، مسوورحيّ  بجووائبة أحسوو  نوو ّ  وفووازتل ، العربوويّ اسوو  للمسوورح التّ فيالدلفيووا 

 2010عمان، األردن، 

 
 

   مط و  :  د"بي   إلن اجات 

 خص ص :   م    ن ق ي      ب   -1

ان المداركة بف ل بعنوان "الّسورد الجميول لتأثيوث عوالم  بويح" فوي كتواب بعنوو  -1

، سومير الخليولجمو  وإعوداد وتحريور د.، "حنون مجيد فوي منجوبه الق  وّي"
 2018، سوريا، دمدق، ع  دار أمل الجديدة صادر

ة بيّوالعرأبوو المعواجم  المداركة بف ل بعنوان "لقاء م  العالموة علوي القاسومي:  -2

مجموعووة بحوووث  سويرة ومسوويرة: كتور علووي القاسووميّ الحديثوة" فووي كتوواب "الودّ 
 د. إعودادجمو  و، "بعي ودراسات مهداة إليه بمناسبة عيد ميالده الخوامس والّسو

 2017، م ر، ةاإلسكندريّ ، ع  دار الوفاء الّ ادر، منت ر أمي  عبد الرحيم
المدوواركة بف وول بعنوووان "عبووود الكووريم غرايبووة العموووالق الووري ينيوور الووودّرب   -3

ت عو  مندوورا صوادر، للجمي " في كتاب "عبد الكريم غرايبة مّؤرخا  عربيّا "

 2014، عمان، األردن، العالميّة اإلسالميّةجامعة العلوم 
 صّ المدوواركة بف وول بعنوووان "مسوواحة التّوووتّر بووي  االنتظووار والخيبووة عنوود القووا  -4

 "واجهات بّرا ة" فوي كتواب "فوي الق  يّةفر  ياسي  في مجموعته  العرا يّ 
والتّدوووكيل عنووود فووور   الووونّ ّ مقاربوووات فوووي الهويّوووة و :الق  ووويّ  الووونّ ّ آفووواق 

 2013، سوريا، دمدق ،التّوزي و للنّدرع  دار تموز ياسي "، صادر 

 القّ وة" "الب ل في     زيواد أبوو لوب " فوي كتواب المداركة بف ل بعنوان  -5
  موبودعم  التّوزيو و للنّدرع  دار أزمنة ، صادر اه "الق يرة في الو أل الرّ 

 2011، األردن، األردنيّة الثّقافةوزارة 
محيووي  يموتووون" فوي كتواب المبودع الّراحول الوري  الالمدواركة بف ول بعنووان "  -6

، النّدووورباعوووة وعووو  دار سوووردم لل ّ  ادر، صوووالووودي  زنكنوووه بوووأ الم أصووود ائه

 2010، العراق، الّسليمانيّة
نوود ع الق  وويّة التّجربووةالفنتازيووا رداء  للتثوووير فووي المدوواركة بف وول بعنوووان "  -7

ة فووي عووالم محيووي الوودي  زنكنووة نقديّووي  زنكنووة" فووي كتوواب "نظوورات محيووي الوودّ 

كالويب ضم  مندوراتها لمهرجان كالويب في  ّسسةمؤصادر ع  ، "اإلبداعيّ 
، إ لوويم مركووب كالويووب الثّقووافّي واإلبووداعّي، الّسووليمانيّة، ابوو  عدوورةدورتووه الرّ 

                   2010كردستان العراق، العراق، 
فووي  سووناء شووعالن" األردنيّووةة ليديبووة شووهادة إبداعيّوو" المدوواركة بف وول بعنوووان  -8

اء األدب اتّحادصادر ع  مندورات  ،"ع  األدب الكرديّ ة نقديّ كتاب "دراسات 

 2010، العراق، كردستان العراق، دهوك، الكرد
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صوادر عو  نوادي "األس ورة في روايات نجيب محفووظ"،  بعنوان نقديّ كتاب   -9
 2006واالجتماعّي، الدّوحة،   ر،  الثّقافيّ الجسرة 

الق ووويرة فوووي  لقّ وووةاو الّروايوووةفوووي  والعجوووائبيّ  الّسووورد الغرائبووويّ " كتووواب   -10
، واالجتمواعيّ  الثّقوافيّ ع  نادي الجسورة  صادر، 2ط ،"2002 -1970األردن

 2006،   ر الدّوحة،

 الثّقافووة" فووي إطووار سلسوولة فووي مؤلّووف جموواعيّ  المدوواركة فووي ف وول إبووداعيّ   -11
 ، لبنوان،صادر ع  دار نعمان للثّقافة، بيوروت ،"للثّقافةان م  دار نعمان بالمجّ 

2006  

الق ويرة  القّ وةو الّروايوةفي  والعجائبيّ  "الّسرد الغرائبيّ  بعنوان ديّ نقكتاب   -12
، عموان، األردنيّوة الثّقافوةمو  إصودارات وزارة  ،م"2002  -1970فوي األردن

 2004األردن، 
 

     ب:  -2

تفجيورات عموان فووي  كتواب بعنووان "دور جاللوة الملووك فوي مكافحوة اإلرهوواب:  -1
، عمان، صادر ع  دار الخليجالفاعوري، بالّدراكة م  المؤلّف وائل     "

 2006األردن، 
 

     ب   منهجي  :   -3

كتواب ، "سالخامالمستوى : اطقي  بغيرهاللنّ  ةالعربيّ  اللّغةتعليم " كتاب بعنوان  -1
 الجامعوة ،األردنيّوةمو  مندوورات الجامعوة ، في مدترك م  مجموعة م  المؤلّ 

  2001، عمان، األردن، األردنيّة

 

 :  إلب   ي   اجات ن إل  -4

 ، أمووا  للنّدور والتّوزيوو ،1"صوورة سويلفي مو  البحور" أعموواك مسورحيّة، ط   -1
 2019األردن، عمان، 

 2019، األردن عمان، ،التّوزي و للنّدرأموا  ، 4ط، رواية " أعدقني"  -2

، األردن، التّوزيوو و للنّدوورأموووا  ، 1ط، ن وووص نثريّووة "أبووي سوويّد الكلمووات"  -3
 2019، عمان

 ،األردن، التّوزيوو و للنّدوورأموووا  ، 1ط، ثريّووة "الووري  ال ينووامون"ن وووص ن  -4
 2019، عمان

، األردن، التّوزيوو و للنّدوورأموووا   ، 1ط، ن وووص نثريّووة "غ ووون وتخوووم"  -5

 2019، عمان
، انعمو، األردن، التّوزي و للنّدرأموا  ، 1ط، ن وص نثريّة "الدّرب إليهم"  -6

2019 

 ،األردن، التّوزيووو و للنّدووورأمووووا   ، 1ط، ن ووووص نثريّوووة "  الوووأل النّسووواء"   -7
 .2019، عمان



 24 

، التّوزيوو و للنّدورأمووا  ، 1ط ، "أكاذيووب النّسواء" مجموعوة    ويّة بعنووان  -8
 2019، عمان، األردن

 مس" ِسفلر الّدو" بعنوان   أدباء عرب معاصري مجموعة    يّة مدتركة م  -9

(വെയിലിന്വെ പുസ്തകം) ، المالياالميوووة  اللّغوووةمترجموووة إلوووى

 اللّغوة سوم صوادرة عو  ، محمود علوي الووافي وتحريور اختيار وترجموة، ةهنديّ ال

، كيوورال ،فاالكوواد، مدينووة فاتووامبيفووي ة السنسووكرتية الحكوميّوو كليّووةة فووي الالعربيّوو
 1/3/2019، الهند

 Je" تحووأل عنوووان "، ةمترجمووة إلووى الفرنسوويّ  ،"روايووة "أعدووقني  -10

m'adore ،طنجوة، للنّدورطيل صادرة ع  دار سوبار، ترجمة محمد طاهري ،
  2019، المغرب

صوادرة عو  إدارة جوائبة ، 1ط، "أصود اء ديموة" رواية للفتيان بعنووان -11

 2019،   ر، الدوحة، التّوزي و للنّدردار كتارا ، ةالعربيّ  للّروايةكتارا 
، األردن، التّوزيووو و للنّدووورأمووووا  ، 1ط، روايوووة "أدركهوووا النسووويان"  -12

 .2018، عمان
 موووووو  أديبووووووات أردنيووووووات مترجمووووووة كةمجموعووووووة    وووووويّة مدووووووتر  -13

، مترجمووة إلووى  Blossoming flowersاختيووار، أزهووار متفتحووة" "بعنوان"

 ،األردن، عمووان، دار اليووازوري، ترجمووة سووعيد سووليمان الخواجووةاإلنكليبيّووة، 
2017 

وحدووة : بعنوووان أديبووة فلسوو ينيّة 40 مجموعووة    وويّة مدووتركة موو  -14

 оотечеств наречена, Самота"/ Loneliness"  اسومها وطو 

named homeland ، ّاختيوار وترجموة مايوا تسوينوفا، ةمترجمة إلى البلغاري ،
/    MULTIPRINTLD LTDمولتيبرينووووووووأل صووووووووادرة عوووووووو  دار 

Мултипринт ،2016، بلغاريا، صوفيا 

، ""مبوودعون مجموعووة    وويّة مدووتركة موو   اّصووي  عوورب بعنوووان -15

، 26العوودد، عونمبوود مجلّووةصووادرة عوو  جووائبة صووالح هووالك ضووم  سلسوولة 
 2015، م ر، القاهرة

 The" :  مترجموة إلوى اإلنجليبيوة تحووأل عنووان ،مجموعوة " افلوة الع وص"  -16

Convoy of Thirst"   ،التّوزيوو و للنّدورأمووا  ، ترجموة عودنان   وير ،

 2016، عمان، األردن
 2016، األردن، عمان، 3ط رواية" بعنوان" أعدقني"  -17
 للنّدووورأمووووا  ، 1ط، دار""حووودث ذات جووو مجموعوووة    ووويّة بعنووووان -18

 2015، عمان، األردن، التّوزي و

 للنّدوورأموووا  ، 1ط، "الووري سوورق نجمووة" مجموعووة    وويّة بعنوووان -19
 2015، عمان، األردن، التّوزي و

 للنّدوورأموووا  ، 1ط، ""تقاسوويم الفلسوو ينيّ  بعنوووان    وويّةمجموعووة   -20
 .2015، عمان، األردن، التّوزي و
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"نجوم القلوم الحوّر  ي  عرب بعنوانمجموعة    يّة مدتركة م   اصّ  -21
القلووم الحووّر للّ ووحافة والّ باعووة  مؤّسسووةصووادرة عوو   ،" فووي سووماء اإلبووداع

 2015، م ر، القاهرة، والنّدر

 ةالثّقافيّوومكتبووة سوولمى ، 1ط، "عووام النّموول" بعنوووان    وويّةمجموعووة  -22

 2014المغرب، ، ت وان، للنّدر

 2014، األردن، عمان، 2ط، "أعدقني" رواية" بعنوان -23

 مترجموووة إلوووى البلغاريّوووة تحوووأل عنووووان ،مجموعوووة " افلوووة الع وووص" -24

Керванът на" "жаждата ،صادرة عنن مبعةنة ، ترجمة خيري حمدان
كتور حيوودر إبووراهيم م وو فى رئوويس نووادي خريجووي الوودّ الفنننار عالراننراعة منن  
 2013، األردن، عمان ، الجامعات البلغاريّة

 From the نيوات بعنووان"مدتركة مو  أديبوات أرد    يّةمجموعة  -25

speaking Womb of the Desert:SHORT STORIES FROM 
JORDAN" ّدار ، د رلى  ّواس اختيار وترجمة أ.، ة" مترجمة إلى اإلنجليبي

 2013، األردن، عمان، التّوزي و للنّدرأزمنة 

فووي  القّ ووة" أردنيووي  بعنووواني  مدووتركة موو   اّصوو    وويّةمجموعووة  -26
، عموان، ي يواألردناب صوادرة عو  راب وة الكتّو، "ن وص ودراسات :األردن

 2013، األردن

صوادرة ، بعنووان "الّضوياع فوي عينوي رجول الجبول"    ويّةمجموعة  -27
، ادبغود، العرا ويّ  الووطنيّ اب بال حدود بدعم م  مجلس األعماك كتّ  منّظمةع  

 2012، العراق
 للنّدووور الووووّراق مؤّسسوووةصوووادرة عووو   ،أعدوووقني"" روايوووة" بعنووووان -28

 2012، األردن، عمان، وزي التّ و

 الثّقافوةصوادرة عو  وزارة ، "تراتيول المواء" بعنووان    يّةمجموعة  -29
 2010، األردن عمان،، التّوزي و للنّدر الوّراق مؤّسسةو األردنيّة

"فووي العدووق"،  ي  عوورب بعنوووانمدووتركة موو   اّصوو    وويّةمجموعووة  -30
 2009، م ر القاهر،، النّدررجمة وصادرة ع  وكالة سفنكس للتّ 

مختوارات مو  " مدتركة م   اصي  أردنيي  بعنووان    يّةمجموعة  -31

 2008 ،األردن عمان،، األردنيّة الثّقافةصادرة ع  وزارة "، األردنيّة القّ ة
صوادرة عو  دار اآلداب  "،بعنوان "رسالة إلى اإللوه    يّةمجموعة  -32

 2009، بيروت، لبنان، ان  ّ  عبد المحس  مؤّسسةة بدعم م  بنانيّ اللّ 

صادرة ع  نوادي الجسورة  "،بعنوان "أرض الحكايا    يّةمجموعة  -33
 2006واالجتماعّي، الدّوحة،   ر،  الثّقافيّ 

صووادرة عوو  نووادي  "،بعنوووان "مقامووات االحتووراق    وويّةمجموعووة  -34
 2006واالجتماعّي، الدّوحة،   ر،  الثّقافيّ الجسرة 

صوووادرة عووو  نوووادي  "،بعنووووان "ناسوووك ال وووومعة    ووويّةمجموعوووة  -35

  2006واالجتماعّي، الدّوحة،   ر،  الثّقافيّ لجسرة ا
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صووادرة عوو  أمانووة عمووان ، بعنوووان " افلووة الع ووص"    وويّةمجموعووة  -36
 2006، عمان، األردن، الكبرى

صوووادرة عووو  أمانوووة جوووائبة  ،بعنووووان "الكوووابوس"    ووويّةمجموعوووة  -37
 2006بيّة المتّحدة، ر، الّدار ة، اإلمارات العالعربيّ ار ة لإلبداع الدّ 

صادرة ع  نادي "الهروب إلى آخر الدنيا"،  بعنوان    يّةموعة مج -38

 2006واالجتماعّي، الدّوحة،   ر،  الثّقافيّ الجسرة 
صووادرة عوو  نووادي بعنوووان" مووركرات رضوويعة"،     وويّةمجموعووة  -39

 2006واالجتماعّي، الدّوحة،   ر،  الثّقافيّ الجسرة 

، عمووان، اقالوورّ صوادرة عوو  دار  ،2ط ،مس"قوط فوي الّدووروايوة "الّسوو -40
 2006األردن، 

" صووادرة عوو  عمووادة جوواجيّ بعنوووان "الجوودار البّ     وويّةمجموعووة  -41
 2005 عمان، األردن، ،األردنيّةالجامعة   ،العلميّ البحث 

، عموان، صادرة ع  أمانة عمان الكبورى، "الّسقوط في الّدمس"رواية  -42

 2004األردن، 
 ألردنيّووةاوالمقوواالت فووي الّ ووحافة  الدّراسوواتالق وو  وموو   جموعووةم -43

 .ةالعربيّ و

 

  ألط ال:   إلب   ي   الن اجات   -5  

صووادرة عوو  ، 2طزريوواب: معلّووم النوواس والمووروءة"، ليطفوواك بعنوووان "  ّ ووة  -1
 2009، األردن ، عمان،األردنيّة الثّقافةوزارة 

عو   صوادرة"، شيد: الخليفة العابود المجاهودليطفاك بعنوان "هارون الرّ   ّ ة  -2

 2008، الدّوحة،   ر، واالجتماعيّ  فيّ الثّقانادي الجسرة 
 حوووأبووو العووروض والنّ  :لخليوول بوو  أحموود الفراهيووديّ ليطفوواك بعنوووان "ا  ّ ووة  -3

، ، الدّوحووة،   وورواالجتموواعيّ  الثّقووافيّ صووادرة عوو  نووادي الجسوورة ، "العربوويّ 
2008  

  صوادرة عو ،سوالم ومحيوي الّسونّةليطفاك بعنووان "ابو  تيميوة: شويخ اإل  ّ ة  -4

 2008، الدّوحة،   ر، واالجتماعيّ  الثّقافيّ رة نادي الجس
ي صوادرة عو  نواد "،يث بو  سوعد: اإلموام المت ودّقليطفاك بعنوان "اللّ   ّ ة  -5

 2008، الدّوحة،   ر، واالجتماعيّ  الثّقافيّ الجسرة 

، ملووك"ء وبوائ  ال: سول ان العلمواالّسوالمليطفاك بعنوان "العّبِ بو  عبود   ّ ة  -6
  2007، الدّوحة،   ر، واالجتماعيّ  الثّقافيّ ة صادرة ع  نادي الجسر

صوادرة عو  نوادي  "،ليطفاك بعنوان "عبّاس بو  فرنواس:حكيم األنودلس  ّ ة  -7
 2007، الدّوحة،   ر، واالجتماعيّ  الثّقافيّ الجسرة 

صوادرة عو  نوادي زريواب: معلّوم النواس والموروءة"، ليطفواك بعنووان "  ّ ة  -8

 2007الدّوحة،   ر، ، واالجتماعيّ  الثّقافيّ الجسرة 
جوائبة  مؤّسسوةصوادرة عو   "،طفاك بعنوان "صواحب القلوب الورهبييل  ّ ة  -9

 2007دة، ، اإلمارات العربيّة المتّحفلأنجاك هّباع ب  زايد آك نهيان ألدب ال ّ 
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ك ة ومجوالت األطفواالثّقافيّ وعدرات الق   ليطفاك المندورة في المالحق   -10
 لمتخّ  ة.والمجالت المتخّ  ة والّ فحات ا

 

 ق يم    ب وإص  ر ت إب   ي  :     

 ان:"كنأُل هنواك" لمجودوالي  الودحيات بمقالوة بعنوو الق  يّةتقديم المجموعة   -1

 "أنا أيضا  كنأُل هناك يامجدوالي ".
"م  منهموا :"خوابي العبير" أللبير وهبة بمقالة بعنوان  الّدعريّ يوان تقديم الدّ   -2

 األجمل؟"

أل أشعة الحوروف المدور ة "لسوردار زنكنوة بعنووان  ديم كتاب "لقاءات تح ت -3
 "رأي... الوا"

 "الب ا ة" لساسي حمام.  الق  يّةتقديم للمجموعة   -4
ي جامعوة البنوات فو كليّوةادس لالّسو التّربوويّ  العلمويّ تقديم كتاب أبحاث المؤتمر   -5

 تكريأل.

 .باعيّ " بنات الخائبات" لعلي السّ الق  يّةتقديم المجموعة   -6
 .لخيلا"نساء برائحة الياسمي " لعثمان ب  حمد أبا  الق  يّةوعة تقديم المجم  -7

 الحّر" لم  فى راشد. العربيّ " الّدعريّ تقديم الدّيوان   -8

 تقديم الدّيوان الّدعرّي "آدم" لعبد ث الّبعبي.  -9
 قديم المجموعة الق  يّة "مبامير يوميّة" لعباس داخل حس .ت  -10

 حمد الهادي رشراش." ألإليكِ " تقديم الدّيوان الّدعري  -11

 ة "بيأل م   ماش" لنضاك الببم.تقديم المجموعة الق  يّ   -12
 خ.يه األربعون والّسب  نون" لبي  العابدي  الديسنون التّ "تقديم رواية   -13

حكايوات احتفظوأل بهوا  موا لوم يسوم  بوه شوهريار:"م المجموعوة الق  ويّة قوديت  -14
 لنبيل ب  دحو.، شهرزاد"

 ار معها" لسمير أيّوبتقديم الكتاب الحوارّي "في حو -15

 
 

 

   مشارك  في ك اب  إضاء ت في خ  ي   ك ب وإص  ر ت إب   ي  :

 .كتور علي المومنيكتابة إضاءة في خلفيّة ديوان " ناديل الّدوارع" للدّ   -1

 كتابة إضاءة في خلفيّة ديوان "رنيم الروح" لسعيد يعقوب.  -2
 كتابة إضاءة  في خلفيّة ديوان لداكر سيفو.  -3

 خ. كتور زي  العابدي  الديث"للدّ ضاءة في خلفيّة ديوان "م ر تتحدّ كتابة إ  -4

 ة" لنعمة عياد.كتابة إضاءة في خلفية رواية "مخالب مخفيّ   -5
 

 ا ي :م  جع   غوي    إلص  ر ت      

أ.د .عبوود الوورزاق عبوود ، مراجعووة لغويووة لكتوواب "رحلتووي موو  جامعووة الكوفووة"  -1
 2015، عمان، األردن، 1ط، الجليل العيسى
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، رات الع وور"ة وإعوادة تحريور لكتواب "ثوورة كردسوتان ومتغيّومراجعوة لغويّو  -2
 2015، بيروت، لبنان، 3ط، مال بخيتار

 

 :  ش عالنص   ن إب  ع سناء   م خص       ر سات

رسالة ماجستير بعنوان "صوورة الّ وهيونّي فوي المجموعوة الق  ويّة تقاسويم  -1

ي، ني معن وري ونعيموة بوزيودالفلس ينّي لسناء شوعالن، أعودّتها الباحثوان أموا

اب بإشوووراف الووودّكتورة لميووواء عي وووو،  سوووم اللّغوووة واألدب العربوووّي، كليّوووة اآلد
 2019واللّغات، جامعة العربّي ب  مهيدي، أّم البوا ي، الجبائر، 

 ي لسناءفرسالة ماجستير بعنوان "البنية الّبمنيّة في رواية الّسقوط في الّدمس  -2
بإشووراف  ،ريف عووادكر إبووراهيم وطيووب الّدووأعوودّها الباحووث عمووو ، شووعالن"

جامعوة ، اللّغوةاآلداب و كليّوة، العربويّ واألدب  اللّغوة سوم ، كتور خالود وهوابالدّ 

 2019 م  العام 5شهر، الجبائر، محمد بوضياف
رسووالة ماجسووتير بعنوووان "تمظهوورات المكووان وداللتووه فووي روايووة الّسووقوط فووي  -3

كتور بإشراف الودّ ، ثة مباركة رايسيأعدّتها الباح، كامل شعالن" ءالّدمس لسنا
، واطاألغو، جامعوة عّموار ثليجوي، العربويّ و األدب  اللّغة سم  ،بولرباح عثماني

 2019م  العام  5شهر، رئالجبا

قلوم ب، ي  والوّروائيي  األردنيوي ف ل تعريفي بسوناء الّدوعالن فوي معجوم القاّصو -4
 2019، األردن، عمان، 1ط ، محمد المدايخ

بووي  سوورد  القّ ووة وو  سووناء الّدووعالن بعنوووان "تدووكيل عوو    ف وول نقووديّ  -5

، الم  لح واإلجوراء" في كتاب "التّدكيل الّسردّي:، المحكي وسرد الّ مأل"
 ،دمدووق، التّوزيوو دار نينوووى للدّراسووات والنّدور و، 1ط، محمود صووابر عبيود د.

 2011، سوريا
تووارة لعمليّووة التّرجمووة لن وووص مخ ةرسووالة ماجسووتير بعنوووان "دراسووة تحليليّوو -6

بنوى لكتورة بإشوراف الودّ ، أعودّتها الباحثوة حبيبوة عبود ث، )الري سورق نجموة("

، الم آبوادإسو، للّغوات الحديثوة ةالجامعة الوطنيّ ، العربيّ واألدب  اللّغة سم ، فرح
 25/2/2019، الباكستان

بقلم تمواره ريواض ، "شعريّة الوصف في     سناء الدعالن" كتاب بعنوان -7
 .2018، األردن، عمان، التّوزي و للنّدرر غيداء دا، 1ط، ذنون محمد

"حوودث ذات  رسوالة ماسووتر بعنوووان "شووعريّة المكوان فووي المجموعووة الق  وويّة -8

أعووودّتها الباحثتوووان فضووويلة  ريوووب وفاطموووة الّبهوووراء ، جووودار" لسوووناء شوووعالن"
 للّغوةا سوم ، اللّغواتاآلداب و كليّوة، كتور بولربواح عثموانيبإشراف الودّ ، بريدي

 2018، الجبائر، األغواط، جامعة عمار ثليجي، لعربيّ اواألدب 

رسووالة ماسووتر بعنوووان "تجليّووات الب وول فووي المجموعووة الق  وويّة"حدث ذات  -9
 بإشراف، أعدّتها الباحثة نجالء كبوية، جدار" للكاتبة الفلس ينيّة سناء شعالن"

جامعوة  ،العربويّ واألدب  اللّغوة سم ، اللّغاتاآلداب و كليّة، كتور هدام لعورالدّ 
 9/6/2018، الجبائر، سكيكدة، 1955أوت  20



 29 

، نمواذ  مختووارة" رسوالة ماسوتر بعنووان "العجائبيّوة فووي   و  سوناء شوعالن: -10
كتور زاوي بإشوووراف الوووودّ ، أعووودّتها الباحثتووووان خولوووة  اسوووومي ومديحوووة دمووووان

، اللّغواتواآلداب  كليّوة، الدور ية اللّغواتة وآدابهوا والعربيّو اللّغوة سم ، لعموري
 30/3/2018، الجبائر، الجبائر، أبو القاسم سعد ث :2الجبائر جامعة

نووات الّسوورد وخ ائ ووها فووي روايووة الخيوواك مكوّ أطروحووة دكتوووراة بعنوووان "  -11

دّتها أعو، "روايوة أعدوقني لسوناء الدوعالن أنموذجوا   ة المعاصورة:العربيّو العلمويّ 
ة بيّوالعر غوةاللّ  سوم ، بإشراف الودّكتور عموار بو  لقريدوي، الباحثة سعاد عريوة

، المسووويلة، جامعوووة محمووود بوضوووياف، اللّغووواتاآلداب و كليّوووة، العربووويّ واألدب 
 8/7/2018، الجبائر

أعوودّتها ، رسوالة ماجسووتير بعنووان "صووورة اآلخوور فوي   وو  سوناء شووعالن"  -12

بإشووراف الوودّكتور علووي حسووي  جلووود ، الباحثووة سووناء جبووار حيوواوي العبووودي
، عووة ذي  ووارجام، ربيووة للعلوووم اإلنسووانيّةالتّ  ةكليّوو، ةالعربيّوو اللّغووة سووم ، يووديالبّ 

 .2018، العراق

ي عوو  تجربوة سووناء الّدوعالن الروائيووة بعنووان "الحووّب والثوورة فوو ف ول نقوديّ   -13
ّسورد موّرد فوي الكتورة سناء الدعالن" فوي كتواب "الحوّب والتّ رواية أعدقني للدّ 

 باعووةة لل ّ دار همسوو، 1ط، وأمووي  دراوشووة أيموو  دراوشووة، "العربوويّ  وائوويّ الرّ 
 2017، القاهرة، م ر، والندر

أعودّتها ، رسالة ماجستير بعنوان "شعريّة الوصف في   و  سوناء شوعالن"  -14

بإشووراف الوودّكتور صووالح محموود عبوود ث ، الباحثووة تمووارة ريوواض ذنووون محموود
، ة الموصولجامعو، التربيوة للعلووم اإلنسوانيّة كليّوة، ةالعربيّو اللّغوة سوم ، العبيدي

 2017، العراق
عقد ورشة متخّ  ة ع  "رواية أعدقني" في نوادي القوراءة للمكتبوة   -15

 17/5/2017الوسائ يّة، طنجة، المغرب، 

الق ويرة  القّ وةاوي فوي ف ل ع  إبداعي في رسوالة ماجسوتير بعنووان "الورّ   -16
ور بإشراف الدّكت، أعدّها الباحث صالح محمود فرحان الخباعلة، في األردن"

 2015، األردن، البر اء، الجامعة الهاشمية، اآلداب كليّة، ناصر شبانة

عقوووود ملتقووووى عوووو  تجربووووة الّدووووعالن الّروائيّووووة فووووي جامعووووة م وووو فى  -17
 تحوووأل عنووووان "الّروايوووة العربيّوووة والتّووواريخ: آسووويا جبّوووار وسوووناء، اسووو مبولي

، جامعووة م وو فى اسوو مبولي، الجمهوريّووة اللّغوواتالّدووعالن"،  سووم اآلداب و
 2015مايو  15عبيّة، الجبائريّة الدّيمقراطيّة الدّ 

 ة فويالعربيّوف ل ع  إبداعي في أطروحة دكتوراة بعنوان "مسواهمة المورأة    -18

، أعوودّها الباحووث معوورا  أحموود، 2000  -1950ة الحديثووة موو العربيّوو الّروايووة
، يقيوةة واإلفرالعربيّوراسوات مركوب الدّ ، بإشراف الدّكتور فيضوان ث الفوارو ي

، نيووودلهي، جامعوة جوواهر آلك نهورو، الثّقافوةوواألدب  اللّغوةمدرسوة دراسوات 
 2010، الهند

 د بقلوم أ.، "الجسود والعنونوة فوي عوالم سوناء شوعالن الق  ويّ " كتواب بعنووان  -19

 2017، األردن، عمان، التّوزي و للنّدردار الحامد ، 1ط، ضياء غني العبودي
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مووة فووي كتوواب ثقافووة المقاو، عوو  تجربووة سووناء الّدوعالن الق  وويّة ف ول نقووديّ   -20
، كتور شوكأل علي درويوصالدّ ، الق يرة في األردن وفلس ي  أنموذجا   القّ ة

ان، عموو ،األردنيّووة الثّقافووةبوودعم موو  وزارة  التّوزيوو و للنّدوورغيووداء  دار، 1ط
 2016 األردن،

رسالة ماجستير بعنوان "شعريّة المكان فوي المجموعوة الق  ويّة حودث ذات   -21

ور مفتواح بإشراف الدّكت، ثة سهيلة بلعريبيأعدّتها الباح، عالن"جدار لسناء الدّ 
 2016الجبائر، المسيلة، جامعة محمد بوضياف، اآلداب كليّة، مخلوف

ل تراتيوو الق  ويّةفوي المجموعوة  خييول الّسوورديّ رسوالة ماجسوتير بعنووان "التّ   -22

 كتورةالودّ  بإشراف األسوتاذة، أعدّتها الباحثة هالة دوادي، "الّدعالنالماء لسناء 
، بووا يال أمّ ، بو  مهيودي العربويّ جامعوة ، اللّغواتاآلداب و كليّة، نوطروفيا بوغ

 2012، الجبائر
فوووي روايوووة أعدوووقني لسوووناء  رسوووالة ماجسوووتير بعنووووان "المتخيّووول الّسووورديّ   -23

وفيووا كتورة ربإشووراف األسووتاذة الوودّ ، أعوودّتها الباحثووة كريمووة بعلوووك، "الّدووعالن

 ،البووووا ي أمّ ، بووو  مهيووودي يّ العربوووجامعوووة ، اللّغووواتاآلداب و كليّوووة، بوغنووووط
 2015، الجبائر

 يّةمسورح :الّدعالنرسالة ماجستير بعنوان "اآلنا واآلخر في مسرحيّات سناء   -24
شوراف بإ، أعدّتها الباحثة بريبة سواعديه، "وجه واحد الثني  ماطري  أنموذجا  

، المسووويلة، جامعوووة محمووود بوضوووياف، اآلداب كليّوووة، كتور محمووود زعيتوووريالووودّ 

  2015، الجبائر
واية رسالة ماجستير بعنوان "تدكيل الفضاء الّسردي بي  الرّات واآلخر في ر  -25

 بإشوراف، أعودّتها الباحثوة فاطموة الّبهوراء بو  عوبوز، أعدقني لسناء شعالن"
، المسووويلة، جامعوووة محمووود بوضوووياف، اآلداب كليّوووة، كتور محمووود زعيتوووريالووودّ 

 2015، الجبائر

واية اء الّسردي بي  الرّات واآلخر في ررسالة ماجستير بعنوان "تدكيل الفض  -26
 بإشوراف، أعودّتها الباحثوة فاطموة الّبهوراء بو  عوبوز، أعدقني لسناء شعالن"

، المسووويلة، جامعوووة محمووود بوضوووياف، اآلداب كليّوووة، كتور محمووود زعيتوووريالووودّ 
 2015، الجبائر

 مسوورحيّةرسووالة ماجسووتير بعنوووان "التّدووخي  فووي مسوورحيّات سووناء شووعالن   -27

، أعووودّتها الباحثووة أسوووماء موووبوز، شوورف اللوووون األحمووور أنموذجووا  دعوووة علوووى 
، جامعوووة محمووود بوضوووياف، اآلداب كليّوووة، كتور محمووود زعيتوووريبإشوووراف الووودّ 

 2015، الجبائر، المسيلة

عالن رسالة ماجستير بعنوان "الرؤية الّسورديّة ومكّوناتهوا فوي تجربوة سوناء شو  -28
كتور شووراف األسووتاذ الوودّ بإ، أعوودّها الباحووث محموود صووالح مدوواعلة، "الق  وويّة

، ليواراسوات العرق األوسوع للدّ جامعوة الّدو، اآلداب والعلووم كليّوة، بّسام   ووس
 2014، األردن
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 أعدّها الباحوث، رسالة ماجستير بعنوان "الدخ يّة في     سناء شعالن"  -29
، التربيووة كليّووة، كتور غنووام محموود خضووربإشووراف الوودّ ، ميووبر علووي الجبوووري

 2013، العراق، جامعة تكريأل
 :الّدووعالنفووي   وو  سووناء  بوع األسوو وريّ رسووالة ماجسووتير بعنوووان "النّوو  -30

ف بإشورا، أعدّتها الباحثة وناسه مسوعود علوي كحيلوي، ة أس ورية"نقديّ دراسة 

 جامعووة،   أدب مقووارنتخّ وو، ةالعربيّوو اللّغووة سووم  ، كتور وليوود بوعديلووةالوودّ 
 2010، العراق، سكيكدة

لنّقّواد شارك فيه عدد كبيور مو  ا ةاإلبداعيّ  عالنالدّ ملف كامل ع  تجربة سناء   -31

ة ة تدووكّل ظوواهرة شووبابيّ سووناء شووعالن حالووة إبداعيّوو" بعنوووان: واألدبوواء العوورب
ي فووي ، نووادي الجسوورة الثّقووافّي االجتموواع19العوودد، الجسوورة مجلّووة ،ة"اسووتثنائيّ 

 2007ر،    ر، الدّوحة،  
"لقوواءات تحووأل أشووعة  فووي كتوواب ةاإلبداعيّوو الّدووعالنف وول عوو  تجربووة سووناء   -32

، أدبواء كوورد اتّحوادمندوورات ، سوردار زنكنوة لإلعالمويّ  ،ة" الحروف المدر

 2011، العراق، فرع كركوك
 مثول: تضومي    وتها ،في المناهج األكاديميّوة الّدعالنتضمي  ن وص سناء   -33

عوة عو  الجام الّ وادر ،100مسوتوى ةالعربيّ  اللّغة"حليمة المجنونة" في كتاب 
 2011عمان، األردن،  ،األردنيّة

خييوول مقاربووات فووي التدووكيل والوورؤى والداّللووة كتوواب بعنوووان" فضوواءات التّ   -34

، قوادلنّ بقلوم مجموعوة مو  ا :الق  يّ  الّدعالنؤى والداّللة في إبداع سناء والرّ 
، يو التّوزو للنّدور، مؤّسسة الوراق إعداد وتقديم ومداركة د.غنّام محمد خضر

 2011عمان، األردن، 
محمووود ، فوووي معجوووم أديبوووات األردن وكاتباتوووه الّدوووعالنعريفوووي بسوووناء ف ووول ت  -35

 2012، األردن، عمان، 1ط، المدايخ

ة وائيّوالرّ و "تراتيل المواء" الق  يّة الّدعالنان ع  تجربة سناء نقديّ ف الن   -36
، الّروايووةو القّ ووةة فووي نقديّووة دراسووات فووي كتوواب شووواغل سوورديّ  ، "أعدووقني"

 مدق،د ،التّوزي و للنّدردار تموز ، 1ط، العبودي كتور ضياء غنياألستاذ الدّ 

 2012، سوريا
محموود ، "األردنوويّ "دليوول الكاتووب  فووي كتوواب الّدووعالنف وول تعريفووي بسووناء   -37

 األردن.، عمان، 1ط، المدايخ
 فووةالثّقاوزارة ، ي يّوواألردنفووي معجووم األدبوواء  الّدووعالنف وول تعريفووي بسووناء   -38

 2014، األردن، عمان، 1ط، األردنيّة

 الوا عيّووة االفتراضوويّة وضووبابيّةبعنوووان " "أعدووقني" وول نقوودي عوو  روايووة ف  -39
ي دراسوات فو " فوي كتواب "مقتربوات الّسورد الّروائوّي:الوا   في رواية أعدقني

ة دار المحّجوو، سوومير خليوول ، األسووتاذ الوودّكتورتقنيووات سوورديّة لن وووص روائيّووة
 2016، لبنان، بيروت ،البيضاء

والموا ووو   والووودورياتحف والّ ووو المجووواّلتعووودد كبيووور مووو  المقووواالت فوووي   -40

 واألكاديمية. ةاإلبداعيّ  الّدعالنة ع  تجربة اإللكترونيّ 
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عو   لميّوةالعاو ةالعربيّوتقديم عدد كبير م  األبحاث األكاديميّة في المؤتمرات    -41
 مثل: .الّدعالنإبداع 

ة عووة  فووي جامالعربيّوو اللّغووة وودّم األسووتاذ الوودكتور إشووارت علووي مووال رئوويس  سووم  -أ
ة ة محاضوورالهنديّووكتور سووعيد الوورحم  موو  جامعووة عاليووة واألسووتاذ الوودّ ، اكولكتوو

كتورة سوناء "ربع الحاضر بالماضي فوي   و  األطفواك للودّ  مدتركة بعنوان

، الهنووود، نغووواك الغربيوووةب، مالووودوه، كامووول الدوووعالن" فوووي جامعوووة غوووور بنغوووا
20/6/2018 

ي جامعوة فو اللّغواتاآلداب و ةكليّوكتور نور الودّي  صودّار عميود  دّم األستاذ الدّ   -ب

دلووقُني روايوة ألعل  :سوويميائيّة الخ واب الّسورديّ " بحثوا  بعنووان الجبائريّوةمعسوكر 
أفوووق " الووودّوليّ وذلوووك مدووواركة بأعمووواك الموووؤتمر ، لسوووناء شوووعالن أنموذجوووا "

  بلووة جامعووة أحموود بوو"، يميائيويوول الّسووأوالتّ  سووانيّ حليوول اللّ الخ ابووات بووي  التّ 
  13/11/2014+12+11، وهران، بوهران

س بحثوا  فوا، ة محمود بو  عبود ثعومو  جام كتور خالود اليعبووديّ  دّم األستاذ الدّ   -ت

ي فووذلوك مدواركة ، "الّدوعالنأعدوقني: لسوناء  "أبعاد الكون في رواية بعنوان
لّسورديّات " ُعقدت فوي مختبور اةالعربيّ  الّروايةفي  العلميّ "الخياك  ندوة بعنوان

، بالمغووور، ار البيضووواءالووودّ ، علووووم اإلنسوووانيّة ابووو  امسووويكاآلداب وال كليّوووةفوووي 
23/11/2012 

 فوور  مجاهوود عبوود الوهوواب دراسووة بعنوووان "أعدووقني: ا وود الم ووريّ  وودّم النّ   -ث

 أطراف المعادلوة بوي  الفنتازيوا ورسوائل الحوّب والجونس" فوي موؤتمر وتواترت
 2015 مار عاآذ، م ر، في القاهرة ةالعربيّ  للّروايةالّسادس  الدّوليّ القاهرة 

هد المدووا" كتور حسووني  غووازي ل يووف دراسووة بعنوووانالوودّ  العرا وويّ ا وود  وودّم النّ   - 
فوي  فسالجنسيّة والّرسائل في رواية أعدقني" في ندوة خاّصة في  سم علم الونّ 

 2015أيار عام  ،العراق، بغدادالجامعة المستن ريّة، 

ة الموورأ" بعنوووان كتور حسووني  غووازي ل يووف دراسووةالوودّ  العرا وويّ ا وود  وودّم النّ   -ح
 نواة  " في ندوة خاّصوة فويالّدعالنكتورة سناء المقهورة في رواية أعدقني للدّ 

 2015حبيران عام  ،العراق، بغداد ، العرا يّةالمسار 

ة رديّ "سوو ا وود العرا ووّي الوودّكتور حسووني  غووازي ل يووف دراسووة بعنوووان وودّم النّ   -خ
عالن" سوناء الّدو د.وائيوة سو يني للرّ لالب ولة والمقاومة في مجموعة تقاسيم الف

 العووراق/، بغووداد، الجامعووة المستن وورية، ربيووةالتّ  كليّووةفووي نوودوة خاّصووة فووي 
4/4/2016 

التحوّوك "كتور غنام محمد خضر دراسوة بعنووان الدّ  األستاذ  دّم النّا د العرا ي  -د

،  ووراءة فووي ن وووص سووناء شووعالن الق  وويّة" لقووي:ات التّ والتعووّرف وجماليّوو
كووي  واألدب على التّ  اللّغةي  الري انعقد تحأل عنوان "أثر مؤتمر جامعة رابر

دسووتان إ لوويم كر، جامعووة رابووري ، ربيووةالتّ  كليّووة، ة"العلميّووالفكوورّي والمداومووة 
 25/4/2017  -24،العراق، العراق

ي  الغمواز بحثوا  بعنووان "العنوف ضودّ المورأة فوي سيف الدّ   دّم الباحث األردنيّ   -ذ

ب الدّراسوات العليوا مؤتمر طوالّ ، أعدقني أنموذجا " رواية أعماك سناء شعالن:



 33 

، ماليبيووا، (UKMجامعووة ماليبيووا الوطنيووة الحكوميّووة)، باب الحووادي عدوورالّدوو
 .2017مايو 

غرائبوي ال دصبرينة جعفر ور ة بحثيّة بعنووان "الّسور الجبائريّة دّمأل الباحثة   -ر

ن سناء شعالض الحكايا لأر الق يرة النّسائيّة بي  الجماليّة والتّأويل: القّ ةفي 
 ة ل بي  سولعقدت تحأل عنوان "التّلقي والتّأوينالنّدوة الوطنيّة التي ا، "نموذجا  

، الجبائووور، المسووويلة، جامعوووة محمووود بوضوووياف، القوووراءة وفضووواء المدووواهدة"
23/10/2018 

ي صووبرينة جعفوور ور ووة بحثيّووة بعنوووان "المسوورح فوو الجبائريّووة وودّمأل الباحثووة   -ز

، "دعوة على شرف اللّوون األحمور لسوناء الدوعالن أنموذجوا   الجامعة: مسرحيّة
ّوك للمسوورح تحووأل عنوووان "المسوورح فووي الجامعووة بووي  األ فووي الملتقووى الوووطنيّ 

 ،الجبائور، المسويلة، جامعة محمد بوضياف، المتعة والمنفعة وصناعة الوعي"
15/1/2019 

أدركها  ن "روايةور ة بحثيّة بعنوا أورنك زيب األعظميّ  الهنديّ كتور  دّم الدّ   -س

 وايووةالرّ فووي مووؤتمر ، دراسووة تحليليووة" سووناء شووعالن: األردنيّووةالنسوويان للكاتبووة 
 ،مومبوواي ،جامعووة مومبوواي، ةالعربيّوو اللّغووة سووم ، م" 1950ة بعوود عووام العربيّوو

 14/1/2019  -13 ، الهند
يواك فل بوي  الخمسرح ال ّ " دّم الدكتور غنام محمد خضر ور ة بحثيّة بعنوان   -ش

، لدوعالن"اة اليووم يوأتي العيود لسوناء :  راءة فوي مسورحيّ خييل الفنيّ والتّ  يّ العلم

  -5 ، توووونس ،توووونس، أم العووورائس، لمسووورح الّ فووول الووودّوليّ فوووي المهرجوووان 
9/4/2019 

ي  فلسفة ب العلميّ رواية الخياك "عواد الغبي ور ة بحثيّة بعنوان  كتور دّم الدّ   -ص
سوووناء ديبوووة د.روايوووة أعدوووقني لي ة:تماعيّوووواصوووليّة االجيّة والتّ النّّ وووالعتبوووات 

،  ووورم، وائووويّ اب  لإلبوووداع الرّ الّسووو الووودّوليّ ملتقوووى القووواهرة ، "الدوووعالن مثووواال  

 2019القاهرة/
 

 إب  ع سناء   شعالن في   مناهج  دكا"يمي  :

 تضمي      وروايات سوناء الّدوعالن فوي المنواهج األكاديميّوة فوي الجامعوة  -1
 2019 العالية، كولكتا، الهند،

 تضمي  ن وص سناء الّدعالن في المناهج األكاديميّوة، مثول: تضومي    وتها  -2

"، 101"عووام النّموول" فوووي كتوواب "مهوووارات االتّ وواك باللّغوووة العربيّووة مسوووتوى
 2015الّ ادر ع  جامعة العقبة للتّكنولوجيا، العقبة، األردن، 

محمووود  ف ووول تعريفوووي بسوووناء الّدوووعالن فوووي معجوووم أديبوووات األردن وكاتباتوووه،  -3
 2012، عمان، األردن، 1المدايخ، ط

ل الماء" ف الن نقديّان ع  تجربة سناء الّدعالن الق  يّة والّروائيّة "تراتي   -4

، و"أعدقني"،  في كتواب شوواغل سورديّة دراسوات نقديّوة فوي القّ وة والّروايوة
مدق، ، دالتّوزي و للنّدر، دار تموز 1األستاذ الدّكتور ضياء غني العبودي، ط

 2012يا، سور
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جامعة  إ رار رواية "أعدقني" مقّررا  في الف ل الّسادس في كليّة اآلداب في   -5
 اب  زهر،   أكادير، المغرب.

جامعوة ال، 100ة موادة مسوتوى العربيّ  اللّغةة "حليمة المجنونة" في مقّرر   ّ    -6
 2011، األردن، عمان، 1ط، اللّغاتمركب ، األردنيّة

، هوواة للنّوواطقي  بغيرالعربيّووتماع لمووادة تعلوويم   وو  متفّر ووة فووي منهووا  االسوو  -7

، األردن، عمووان، األردنيّووةالجامعووة ، اللّغوواتمركووب ، 1ط، المسووتوى الخووامس
2011 

ثيور فوي الك ةالنّقديّ إدخاك    ها ون وصها ومقاالتها ومسرحياتها وأبحاثها   -8

ات موو  الف وووك الدراّسووية والمنوواهج الدّراسوويّة والخ ووع األكاديميّووة فووي جامعوو
 وخارجه. العربيّ الوط  

 
 

 ور ت   م خصص :      

، 2008للعووام ،  Windows,Word,Excel.Powerpoint,Interentدورة  -1
 األردن. ، ةالهندسيّ اجل البّ  مؤّسسة

اجوول البّ  مؤّسسووة، 2008للعووام ،  Arabic and English Typingدورة  -2

 األردن. ، ةالهندسيّ 
 ن.األرد، ةاجل الهندسيّ البّ  سةمؤسّ ، 2009للعام  Internet and emailدورة  -3

، لمودمجعلويم ا( لمدرسي التّ Moodle)عليم اإللكترونيّ ة حوك منبر التّ دورة فنيّ   -4
 2017، اني لتكنولوجيا المعلوماتالملك عبد الثّ  كليّة، األردنيّةالجامعة 

 

 

 :    غات

 جيد جدا . ة:اإلنجليبيّ  اللّغة  -1

 مقبوك. ة:العبريّ  اللّغة  -2
 مقبوك. نية:سبااإل اللّغة  -3

  مقبوك. ة:الفارسيّ  اللّغة  -4
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