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 الذاتية  لسيرة  ا

 في الجامعة القاسمّية  ضو هيئة تدريسع

 

 حسن خميس سعيد امللخ  االسم 

 
                البيانات الشخصية

 ومكانه  تاريخ امليالد األردن  –عّمان  م1968 :

 النوع  ذكر :

 الحالة االجتماعية  متزّوِّج  :

 الجنسية  أردني  :

 كاديمية   الرتبة األ أستاذ  :

 (  دوام كامل/جزئيالعمل ) دوام كامل  :

 مارات( )اإل  محل اإلقامة الشارقة   – الخان :

 املحمول الهاتف  في األردن 00962799983732في اإلمارات و  0589907271 :

: helmalkh@alqasimia.ac.ae  ي الجامعة القاسمية ف 

 hmalkh@yahoo.comواإليميل الشخص ي: 
 البريد اإللكتروني 

 

                                                املؤهالت

 أعلى مؤهل حصلت عليه         دكتوراه  :

 الجامعة                                                  الجامعة األردنية  :

 بلد الجامعة                               األردن  :

 سنة منح الدرجة   م 1998 :

 التخصص الرئيس ي  اللغة العربية  :

 التخصص الدقيق                      النحو والصرف  :

  بالعمل الجامعيّ تاريخ االلتحاق  م 23/9/1998 :

 جامعة  الخر ترقية بآتاريخ  م 31/10/2013 :
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  دورات( ، دبلوم، وسخرى )ماجستير، بكالوريال ؤهالت  امل

م، في تخصص: النحو والصرف،  1998دكتوراه في اللغة العربّية في الجامعة األردنية سنة  :

 وترتيبي الثاني على الدفعة في ذلك العام.

م، في تخّصص: النحو والصرف،  1995ماجستير في اللغة العربية في الجامعة األردنية سنة 

 وترتيبّي األّول على عموم خريجي الجامعة األردنّية في ذلك العام. 

 املاجستير، الجامعة 

م وترتيبي الثاني على  1989سنة  في الجامعة األردنيةوآدابها اللغة العربية بكالوريوس في  :

 في ذلك العام.الدفعة 
 البكالوريوس، الجامعة 

: الثانوية العامة األردنّية في التخّصص األدبي، وترتيبّي السابع على الذكور في األردن سنة  

 م 1985/1986
 الثانوية العامة                                

 (، املؤسسة 1تدريبية )دورة  املركز اإلقليمي في األردن.     ICDLدورة قيادة الحاسوب  :

م.2004، سنة ، جامعة آل البيتالعلمية : بناء االختبارات  (، املؤسسة 2دورة تدريبية ) 

 

     اآللي اللغة والحاسب و املهارات الشخصية  

 املهارات الشخصية 

 احتواء اآلخرين عربا وأجانب باحترام  (1)

 اإلدارة العلمّية األكاديمّية  (2)

 تنظيم املؤتمرات والندوات  (3)

 

 اللغة ودرجة اإلجادة

 اللغة العربية بإجادة تامة ممتازة   اللغة األم:( 1)

 اللغة اإلنجليزية بإجادة جيدة جدا    اللغة الثانية: (2)

 

 مهارات الحاسب اآللي 

 ICDLمهارات الحاسوب  التأسيسّية دورة  (1)

 التعليم اإللكتروني وبرامجه املختلفة  (2)

 وسائل التواصل االجتماعي الحديثة  (3)
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                          الخبرات املهنية   

 مجال الخبرة 

 م وما أزال على رأس عملي 3/1/2018العمل في قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة القاسمية في الشارقة ابتداء من  (1)

م في جامعة آل البيت، ومجاز حاليا للتشّرف بالعمل في  1998العمل في قسم اللغة العربية وآدابها ابتداء من سنة  (2)

 في الشارقة.  الجامعة القاسمّية

 م2011حتى  2007اإلعارة للعمل في قسم اللغة العربية في جامعة قطر ما بين  (3)

  م1998حتى  1992في وزارة التربية والتعليم في األردن من وامتحاناتها  ثم خبيرا في مناهج اللغة العربية العمل معلما (4)

 .م1992العمل محاضرا غير متفرغ في مركز اللغات في الجامعة األردنية سنة  (5)

 ة: مجال اإلدار 

 م وما أزال في منصبي  على رأس عملي. 3/1/2018الجامعة القاسمية منذ اإلنسانية في عميد كلية اآلداب والعلوم  -1

وملدة   3/1/2018من  يدا لكلية اآلداب  املدير املشرف على مركز اللغات في الجامعة القاسمية باإلضافة إلى عملي عم -2

 عام.

 م.2017إلى  2015من سنة في جامعة آل البيت في األردن  عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -3

 . 2015إلى  2012رئيس قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة آل البيت من سنة  -4

 م.2007إلى  2005من في جامعة آل البيت في األردن نائب عميدة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -5

في   -6 اآلداب  كلية  عميدة  نائب  عملي  إلى  باإلضافة  "الوثائق واملخطوطات"  اإلسالمي  العربي  التراث  إحياء  مركز  مدير 

 م. 2007-2005جامعة آل البيت من 

 قبل التحّول إلى نائب عميد.  2005سانية للفصل األول من عام مساعد عميدة كلية اآلداب والعلوم اإلن -7

 م.2004عام  داب والعلوم لألقسام األدبيةمساعد عميدة كلية اآل  -8

 

         الوظيفي خ يلتار ا

 الوظيفة  أستاذ النحو والصرف  :

 الجامعة أو املؤسسة  الجامعة القاسمية في الشارقة :

نهاية    –)بدء العمل  تاريخ م وما أزال على رأس عملي 3/1/2018 :

 العمل(

أستاذ النحو والصرف  :  الوظيفة  

جامعة آل البيت في األردن  :  الجامعة أو املؤسسة  

م حتى تاريخه 23/9/1998 :  

م. 2013وإلى رتبة أستاذ سنة  2005الترقية فيها إلى أستاذ مشارك سنة   

نهاية    –)بدء العمل  تاريخ

 العمل(
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أستاذ مشارك في النحو والصرف :  الوظيفة  

جامعة قطر  :  الجامعة أو املؤسسة  

م 26/8/2011- 16/9/2007 : نهاية    –)بدء العمل  تاريخ 

 العمل(

وخبير مناهج وامتحاناتمعلم لغة عربية   :  الوظيفة  

وزارة التربية والتعليم في األردن  :  الجامعة أو املؤسسة  

م 12/9/1998م 1/9/1992 : نهاية    –)بدء العمل  تاريخ 

 العمل(

محاضر غير متفرغ  :  الوظيفة  

مركز اللغات في الجامعة األردنية :  الجامعة أو املؤسسة  

م 1992 : نهاية    –)بدء العمل  تاريخ 

 العمل(

م لغة عربية  :
ّ
معل  الوظيفة  

مديرية الثقافة العسكرية في األردن :  الجامعة أو املؤسسة  

م 9911 –م 1989 : نهاية    –)بدء العمل  تاريخ 

 العمل(

 

          مجاالت التدريس 

 التدريسمجال 

 النحو في مستوياته كلها  (1)

 الصرف في مستوياته كلها  (2)

 اللسانيات في مستوياتها كلها  (3)

 البالغة في مستوياتها كلها  (4)

 منهج البحث في مستوياته كلها  (5)

 

                                          العلمي:  البحث 

 العلميمجاالت اهتمامات البحث  

 النحو العربي (1)
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 الصرف العربي (2)

 اللسانيات اللغوّية (3)

 أساليب التدريس  (4)

 تحقيق املخطوطات اللغوية (5)

 

 عدادها إ تم  التي البحاث  

قّية في كتاب اإلنصاف في مسائل الخالف ألبي  االختالف في رواية الشاهد الشعرّي وتحديد   
ُّ
َوث

َ
قائله: دراسة ت

البيت، األردن، املجلد السادس، العدد األول،   آل  املنارة، جامعة  م، ص ص  2000البركات األنبارّي، مجلة 

193-236 . 

االجتما  الداللة  بين  في كتاب سيبويه  النحوّي  املثال  النحوّية:  للظاهرة  التحليل االجتماعّي  عية والقاعدة  في 

العربية   اإلمارات  والعربّية،  اإلسالمية  الدراسات  كلية  الدراسات اإلسالمية والعربّية،  كلية  مجلة  النحوّية، 

 . 370-347م، ص ص 2001املتحدة، العدد العشرون، 

  
 
، مجلة  التفكير الرياض ّي في نظرية النحو العربّي: نظرية التباديل الرياضية أنموذجا: األسماء املْعَربة دراسة

دراسات، الجامعة األردنية، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، األردن، املجلد الثامن والعشرون، عدد خاص، 

 . 117-98م، ص ص 2001

اف   
ّ
بناء معجم كش في  اللغوّية  التهانوّي  في شخصية  الفنون" دراسة  اف اصطالحات 

ّ
التهانوّي ومعجمه"كش

اسات، جامعة مؤتة، األردن، العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  اصطالحات الفنون، مجلة مؤتة للبحوث والدر 

 .151-119م، ص ص 2001املجلد السادس عشر، العدد الثاني، 

الجامعة    دراسات،  مجلة  أنموذجا،  التسمية  العربّي:  النحو  نظرية  في  بالفعل  الكائن  إلى  بالقوة  الكائن  من 

 . 227-209م، ص ص 2002جلد التاسع والعشرون، األردنية، األردن، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، امل

نظرية االحتماالت اإلعرابية في النحو العربّي: إعراب القرآن الكريم أنموذجا: تفسير البحر املحيط منطلقا،   

 . 246-209م، ص ص 2002مجلة املنارة، جامعة آل البيت، األردن، املجلد الثامن، العدد الثاني، 

د( وكسر  س ووالية الخليل بن أحمد، تصنيف: قطب األئمة أمحمد بن يوسف    رسالة همزة )أْمحمَّ نون تونِّ

م، ص 2002امللّقب بـ "أطفّيش"، دراسة وتحقيق، مجلة الحياة، معهد الحياة، الجزائر، العدد السادس،  

. وقد أعيَد نشره ضمن كتابي: شخصية الخليل بن أحمد الفراهيدي عن دار عالم الكتب الحديث  66-21ص

 م.2018دن سنة في األر 

السابعة،    السنة  السعودية،  بجدة،  الثقافي  األدبي  النادي  مجلة جذور،  اللغوية،  القالّي  علي  أبي  شخصية 

 . 528-503م، ص ص 2003، 15العدد 

الوطني    املجلس  الفكر،  عالم  مجلة  معجمّي،  مدخل  العربّية:  للجملة  النحوّية  البنية  في  واملتحّرك  الثابت 

 .257-229م، ص ص 2003، 4، العدد 31داب، الكويت، املجلد للثقافة والفنون واآل 
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العرب    العلماء  أعالم  في موسوعة  العربّي  النحو  أعالم  ثمانية مداخل علمّية متخصصة حول بعض  كتابة 

واملسلمين التي أشرفت على إعدادها املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية،  

 هم:  واألعالم

 ابن سعدان  

 ابن ذكوان  

 الدقيقّي  

 الصفار  

 َدْرَود 

 ابن دحمان  

 الصيمري  

 أبو شامة املقدس ي  

الثقل اإلعرابّي بين الحقيقة الصوتّية والتحليل النحوّي، باالشتراك مع الدكتورة سهى فتحي نعجة من مركز   

العدد   االجتماعية، جامعة قطر، قطر،  اإلنسانيات والعلوم  كلية  األردنية، مجلة  الجامعة  في  ، 26اللغات 

 . 258-229، ص ص 2003

املجلة    الشعر،  في  النحوية  املصطلحات  العدد  استخدام  الكويت،  جامعة  اإلنسانية،  للعلوم  ، 89العربية 

 م.2005، 23السنة 

كتاب "تحفة األديب في نحاة ُمغني اللبيب" للسيوطّي دراسة وتحقيق باالشتراك مع الدكتورة سهى نعجة، وهو   

إ  البيت والجامعة األردنّية، ومنشور عن طريق دار عالم الكتب الحديث،  آل  م علمّيا من جامعة 
َّ
ربد،  محك

 م في مجلد ضخم.2008/ 2م، يقع الكتاب في مجلدين، وط 2005، 1األردن، ط 

م علمّيا   
ّ
" بحث محك

 
مسّوغات إعادة تحقيق التراث في ضوء قوانين امللكية الفكرّية، الكتب اللغوّية أنموذجا

املؤتمر    وفق شروط التحكيم في مجلة املنارة في جامعة آل البيت، ومنشور ضمن كتاب علمّي ضمن أعمال

الرؤى واآلفاق" من منشورات   التراث:  العربّي اإلسالمّي يحمل عنوان: "تحقيق  التراث  لتحقيق  الدولي األول 

 . 96-79م، الجزء األول، ص ص 2006جامعة آل البيت، األردن، 

د الثالث  اإلنسانّية واالجتماعّية، املجل  هل في العربية مفعول منه؟ مجلة دراسات، الجامعة األردنّية، العلوم 

 م.2006والثالثون، العدد الثاني، 

 النحوّي بين البحث العلمّي والتدريس التربوّي: دراسة تحليلّية للمقّررات التعليمّية في الّنحو للمرحلة  
ّ
اذ

ّ
الش

اللغة في   م ضمن أعمال الندوة الدولّية "وضعّية تدريس 
ّ
اململكة األردنّية الهاشمّية". بحث محك الثانوّية في 

التعليم اليوم" التي عقدتها شعبة اللغة العربّية في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانّية في جامعة ابن    مؤسسات

من   املدة  في  املغربّية  اململكة  في  املغربّية  18/4/2007-16زهر  اإلنسانّية  العلوم  مجلة  في  منشور  وهو  م. 

 . 24-10م ص ص 2008"مقاربات"، املجلد األّول، العدد الثاني، خريف 
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تب التراجم، مجلة   
ُ
الترجمة للخليل بن أحمد الفراهيدّي بين املوضوعّية والتحّيز: دراسة في موثوقّية بعض ك

. وقد أعيد نشره  330-287م، ص ص  2008، ديسمبر  36كلّية الدراسات اإلسالمّية والعربّية، ُدبي، العدد  

ار عالم الكتب الحديث، األردن،  ضمن كتابي: شخصية الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتب التراجم، عن د

 م. 2018

ر اإلعرابّي بين الحقيقة الصوتّية والتحليل النحوّي، بحث مشترك مع الدكتورة: سهى فتحي نعجة، مجلة   
ّ
التعذ

 .128-79م، ص ص 2009، يناير 1، العدد 69كلّية اآلداب، جامعة القاهرة، املجلد 

ارسة واآلفاق، املجلة األردنّية في اللغة العربّية وآدابها، جامعة  ظاهرة السداد اإلعرابّي في النحو العربّي: املم 

 . 151-125، ص ص 2009، نيسان 2، العدد 5مؤتة، األردن، املجلد 

أثر التنافس غير العلمّي في ظاهرة الخالف النحوّي: عالقات النحاة املتخالفين في كتاب "اإلنصاف في مسائل  

أنم العدد  الخالف ألبي البركات األنبارّي"  الدراسات اإلسالمّية والعربّية، ُدبي،  ، مجلة كلّية 
 
، يونيو 39وذجا

 . 452-393م، ص ص 2010

أحكام استعمال لفظ الجاللة )هللا( في الصرف والنحو، املجلة األردنّية في الدراسات اإلسالمّية، جامعة آل   

 .55-31م، ص ص 2010، أيلول 3، العدد  6البيت، األردن، املجلد 

ا  اإلنسانّية  تعليم  للعلوم  الشارقة  جامعة  مجلة  الداللة،  ووظائف  اإلعراب  تقنينات  بين  العربّي  لنحو 

 . 263-241م، ص ص 2010، أكتوبر 3، العدد 7واالجتماعية، الشارقة، املجلد 

،  37تعليل عمل الحروف املختّصة بين التشبيه واالقتران، مجلة دراسات، الجامعة األردنّية، األردن، املجلد   

 . 491-473م، ص ص 2010، تشرين األّول 3عدد ال

جاج في الدرس النحوّي، مجلة عالم الفكر، املجلس الوطنّي للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، املجلد    الحِّ

 . 152-119، ص ص 2011، أكتوبر 2، العدد 40

، حزيران  2، العدد  39ملجلد  املحظورات النحوّية في اللغة العربّية، مجلة دراسات، الجامعة األردنّية، األردن، ا 

 . 273-250م، ص ص 2012

مملكة    البحرين،  جامعة  اإلنسانّية،  العلوم  مجلة  في  للنشر  مقبول  بحث  العربّي،  النحو  في  الثقافّي  األثر 

 م. 2012البحرين، 

املحظورات الصرفّية في اللغة العربّية، بحث مشترك مع الدكتورة سهى فتحي نعجة، مجلة دراسات، الجامعة   

د ا
ّ
 . 495-476م، ص ص  2013، حزيران 2، العدد 40ألردنية، األردن، املجل

الجزائر، وهو عدد خاّص   الجلفة،  التراث، جامعة  مجلة  ونقد،  النحاة: عرٌض  تراجم  تحقيق كتب  مناهج 

 . 2013، 105-89، ص ص 6بأبحاث امللتقى الدولي الثاني في تحقيق النصوص بين الشرق والغرب، العدد 

لصوتّية األدائّية في العربّية، بحث مشترك مع الدكتورة سهى فتحي نعجة، مجلة جامعة النجاح  املحظورات ا 

 م.2014،  2186-2155، ص ص  28فلسطين، املجلد    – لألبحاث )العلوم اإلنسانّية(، جامعة النجاح، نابلس  
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خة اإللكترونية  استشهاد النحوّيين بموافقة رسم املصحف في إعراب القرآن الكريم، بحث منشور في النس 

في  في جامعة ماليا  الدراسات اإلسالمّية  القرآن وأكاديمية  التي تصدر عن مركز بحوث  )قرآنيكا(  من مجلة 

 م. 2014ماليزيا، 

أثر الحّجة التاريخّية في إعادة تفسير بعض الظواهر اللغوّية في العربّية: تفسيرات األستاذ الدكتور إسماعيل   

م. وأعيد نشره في  2016ضمن كتاب علمي: الحجاج، عالم الكتب الحديث، األردن،  عمايرة أنموذجا، منشور  

الكتاب التكريمي املهدى إلى األستاذ الدكتور إسماعيل عمايرة، والكتاب بعنوان: "في أروقة العربّية: بحوث  

ر عالم الكتب  ، دا1لسانّية مهداة إلى األستاذ الدكتور إسماعيل عمايرة، إشراف وتحرير: ماجد الحجيلي، ط  

. وقد تشّرفُت بكتابة كلمة الغالف التقديمّية التعريفّية املقتضبة  149-134، ص ص  2016الحديث، األردن،  

 املنشورة على الغالف الخلفي للكتاب.

رسالتها    من  جزء  وهو  املساعيد،  ندوة  الباحثة:  مع  مشترك  بحث  العربي،  النحو  في  اللغوّية  العالمة  أثر 

م، ص 2015،  3، العدد  21رفُت عليها، منشور في مجلة املنارة، جامعة آل البيت، املجلد  للماجستير التي أش 

 . 356-337ص 

موقع املجاز في نظرية النحو العربّي، ضمن كتاب أعمال املؤتمر الدولي الثالث في اللغويات العربّية بعنوان:   

م، 22/4/2015-21البيت في اليومين:  نظرية النحو العربي بين املوروث واملستحدث، الذي عقد في جامعة آل  

 . 185-171م، ص ص 2015وصدر بتحريري وإشرافي عن دار عالم الكتب الحديث في إربد 

للنشر    مقبول  الجزائر،  مختار،  باجي  جامعة  العربية،  واللغة  اللسانيات  مجلة  حال،  نائب  العربّية  في  هل 

 م. 2015

مشترك مع تلميذتي الباحثة: ندوة املساعيد، وهو جزء من رسالتها  االستدالل بالعالمة في النحو العربّي، بحث   

 م.2016للماجستير التي أشرفت عليها، مقبول للنشر في مجلة املنارة، جامعة آل البيت، 

العربية واألدب العربي، جامعة هانكوك للدراسات األجنبّية،    اللغة  اللغة العربّية، مجلة  النحوي في  املتغير 

 .19-1م، ص 2016، 4، العدد20سيؤول، املجلد  كوريا الجنوبية 

الهوّية املعرفّية لعلم املعاني في ظل علم النحو، باالشتراك مع الدكتور عبد الكريم الحياري، مجلة املنارة،   

 م.9/5/2017جامعة آل البيت، األردن، مقبول للنشر في 

يخّية في أمثلة املفعول ألجله، ضمن كتاب:  الوظيفّية في املثال النحوّي: الحقيقة والظالل الباهتة؛ رؤية تار  

جماعي   كتاب  شكل  على  وتحريرّي  بإشرافي  تصدر  التي  واحدة،  ليد  مختلفة  أصابع  الوظيفّية:  اللسانيات 

 م.2018متخصص عن دار عالم الكتب الحديث في األردن سنة 

 م.2018، 66-65يروت، السنة مكانة املقوالت املعجمية في النحو العربّي، مجلة أبحاث الجامعة األمريكية بب 

ا  الثاني  القرن  معارف  لبعض  العلمية  السياقات  في ضوء  الصرفي  امليزان  اللغة لهجري،  تقنين  كلية  مجلة 

 م.2020العربية، جامعة األزهر، مصر، مقبول للنشر 

 م.2020نحو العربي، مجلة جامعة الوصل، دبي،  العادات اللغوية التركيبّية في ال 
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 املنشورات )اإلصدارات( الدورية

تحرير باالشتراك مع  أعمال امللتقى العلمي األول حول تراث سلطنة ُعمان الشقيقة قديما وحديثا،   -1

 م.2002الدكتور: إبراهيم بّحاز، منشورات جامعة آل البيت، 

تحري -2 الُعمانّي،  التاريخ  مصادر  حول  الثاني  العلمي  امللتقى  الدكتور    رأعمال  الزميل  مع  باالشتراك 

 م.2003إبراهيم بحاز، منشورات جامعة آل البيت، األردن، 

وتحرير، ضمن سلسلة دراسات لسانّية التي تصدر بإشرافي  التداولّية: ظالل املفهوم وآفاقه، إشراف  -3

 م.2015عن دار عالم الكتب الحديث في األردن، 

رؤى نظرّية ودراسات تطبيقّية، إشراف وتحرير، ضمن سلسلة دراسات لسانّية التي تصدر   الحجاج:  -4

 م. 2015بإشرافي عن دار عالم الكتب الحديث في األردن، 

بين املوروث واملستحدث: أعمال املؤتمر الدولّي الثالث في اللغوّيات العربّية الذي  نظرية النحو العربي   -5

م، إشراف وتحرير،  22/4/2015-21عقده قسم اللغة العربّية وآدابها في جامعة آل البيت في اليومين  

 م.2015وقد صدر عن دار عالم الكتب الحديث في إربد، 

ال -6 كتاب:  تأليف  على  اإلشراف  في  التربية  املشاركة  وزارة  منهاج  ضمن  السابع  للصف  العربّية،  لغة 

 م.2016/2017والتعليم األردنّية الذي قررت تدريسه في مدارس اململكة منذ مطلع العام الدراس ّي: 

التربية   -7 وزارة  منهاج  ضمن  الثامن  للصف  العربّية،  اللغة  كتاب:  تأليف  على  اإلشراف  في  املشاركة 

 م.2016/2017تدريسه في مدارس اململكة منذ مطلع العام الدراس ّي:  والتعليم األردنّية الذي قررت

املشاركة في اإلشراف على تأليف كتاب: قواعد اللغة العربّية، للصف الثامن ضمن منهاج وزارة التربية   -8

 م.2016/2017والتعليم األردنّية الذي قررت تدريسه في مدارس اململكة منذ مطلع العام الدراس ّي: 

التربية  -9 وزارة  منهاج  العاشر ضمن  للصف  العربّية،  اللغة  كتاب:  تأليف  على  اإلشراف  في  املشاركة 

 م.2016/2017والتعليم األردنّية الذي قررت تدريسه في مدارس اململكة منذ مطلع العام الدراس ّي: 

منها -10 العاشر ضمن  للصف  العربّية،  اللغة  قواعد  كتاب:  تأليف  على  اإلشراف  في  وزارة  املشاركة  ج 

الدراس ّي:   العام  مطلع  منذ  اململكة  مدارس  في  تدريسه  قررت  الذي  األردنّية  والتعليم  التربية 

 م. 2016/2017

اللسانّيات الوظيفّية: أصابع مختلفة ليد واحدة، إشراف وتحرير، ضمن سلسلة دراسات لسانّية التي   -11

 م.2018تصدر بإشرافي عن دار عالم الكتب الحديث في األردن، 

للفروع  املش -12 "التوجيهّي"  عشر  الثاني  للصف  العربّية،  اللغة  كتاب:  تأليف  على  اإلشراف  في  اركة 

األكاديمّية واملهنّية ضمن منهاج وزارة التربية والتعليم األردنّية الذي قررت تدريسه في مدارس اململكة 

 م. 2017/2018منذ مطلع العام الدراس ّي: 
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ا -13 كتاب:  تأليف  على  اإلشراف  في  عشر  املشاركة  الثاني  للصف  االستماع،  نصوص  العربّية:  للغة 

"التوجيهّي" للفروع األكاديمّية واملهنّية ضمن منهاج وزارة التربية والتعليم األردنّية الذي قررت تدريسه  

 م. 2017/2018في مدارس اململكة منذ مطلع العام الدراس ّي: 

وا -14 العربّية  البالغة  كتاب:  تأليف  على  اإلشراف  في  عشر  املشاركة  الثاني  للصف  األدبي،  لنقد 

"التوجيهّي" للفرع األدبّي ضمن منهاج وزارة التربية والتعليم األردنّية الذي قررت تدريسه في مدارس 

 م. 2017/2018اململكة منذ مطلع العام الدراس ّي: 

دبّي املشاركة في اإلشراف على تأليف كتاب: النحو والصرف، للصف الثاني عشر "التوجيهّي" للفرع األ  -15

ضمن منهاج وزارة التربية والتعليم األردنّية الذي قررت تدريسه في مدارس اململكة منذ مطلع العام 

 م.2017/2018الدراس ّي: 

املشاركة في اإلشراف على تأليف كتاب: قضايا أدبّية، للصف الثاني عشر "التوجيهّي" للفرع األدبّي  -16

ذي قررت تدريسه في مدارس اململكة منذ مطلع العام ضمن منهاج وزارة التربية والتعليم األردنّية ال

 م.2017/2018الدراس ّي: 

اللسانّيات النفسّية: مرايا الذات واآلخر، إشراف وتحرير، ضمن سلسلة دراسات لسانية التي تصدر   -17

 م. 2018بإشرافي عن دار عالم الكتب الحديث في األردن، 

 

 أوراق بحثية ملؤتمرات 

بـ"آفاق   -1 املعنَون  األردنية  الجامعة  في  العربّية  اللغة  لقسم  األول  العلمّي  املؤتمر  في  املشاركة 

"التفكير الرياض ي    بفكرة بحث عنالدراسات العربّية في اللغة واألدب بين الحاضر واملستقبل"  

 م.16/5/1999في  في النحو العربّي"

الش -2 لليمن  والعلمّي  الثقافي  امللتقى  في  في  املشاركة  البيت  آل  جامعة  رحاب  في  املنعقد  قيقة 

كتابه  19/11/2000 في  دراسة  اليمنّي:  فالح  ابن  عند  التعليمّي  النحو  "منهج  عنوانه  ببحث  م 

ر في   شِّ
ُ
غني في النحو("، وقد ن

ُ
مجلة البيان التي تصدر عن جامعة آل  مع ملف أعمال امللتقى في  )امل

 البيت. 

الثاني   -3 العلمّي  املؤتمر  في  مناهج  املشاركة  بـ"  املعنَون  األردنية  الجامعة  في  العربّية  اللغة  لقسم 

جدل التراث والحداثة" بورقة بعنوان "التركيب الثابت في العربية بين   -الدراسات اللغوية واألدبية

 م.18/5/2001-16التقنين النحوّي والتفسير الداللّي" في املدة بين 

األول حول   -4 العلمّي  امللتقى  في  في املشاركة  املنعقد  الشقيقة قديما وحديثا  ُعمان  تراث سلطنة 

م ببحث عنوانه: "الدراسات اللغوّية في ُعمان في القرنين 15/5/2001رحاب جامعة آل البيت في 

ر ضمن كتاب أعمال "امللتقى العلمّي األول   شِّ
ُ
بّي أنموذجا" وقد ن

َ
الرابع والخامس الهجريين: الَعْوت

ة قديما وحديثا" الذي صدر عن جامعة آل البيت، وقد قمت  حول تراث سلطنة ُعمان الشقيق

 باالشتراك مع الزميل الدكتور إبراهيم بّحاز. أعمال امللتقى بتحرير
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العلمي لكلية اآلداب والعلوم بفكرة بحث بعنوان "تشكيل الصورة الشعرية   -5 املشاركة في اليوم 

 م. 2002/2003باستعمال املصطلح النحوّي" في العام الجامعي 

آل   -6 املنعقد في رحاب جامعة  املؤتمر الدولي األول لتحقيق التراث العربي اإلسالمي،  املشاركة في 

م ببحث عنوانه: "مسّوغات إعادة تحقيق التراث في ضوء  23/12/2004-21البيت في املدة بين  

"، وهو منشور في أعمال امللتقى. 
 
 قوانين امللكية الفكرّية: الكتب اللغوّية أنموذجا

املركز  املشار  -7 في  املنعقدة  الُعزيزّي  زائد  بن  روكس  الراحل  العالمة  لتكريم  العلمّية  الندوة  في  كة 

شخصّية روكس بن  م بورقة بحثّية بعنوان: "6/7/2005+5الثقافّي امللكّي في عمان في اليومين:  

 . ابد األردنّية"قراءة لغوّية في كتابه الخالد: "قاموس العادات واللهجات واألو :  زائد الُعزيزّي اللغوّية

املشاركة في ندوة الخليل بن أحمد الدولّية التي أقامتها وحدة الدراسات الُعمانّية في جامعة آل   -8

م في الجامعة ببحث بعنوان: "االفتعال في الترجمة للخليل بن  25/7/2006-23البيت في املدة من  

 .أحمد الفراهيدّي: مظاهره وأسبابه"

الدولّية "وضعّية تدريس اللغة في مؤسسات التعليم اليوم" التي عقدتها شعبة  املشاركة في الندوة   -9

اللغة العربّية في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانّية في جامعة ابن زهر في اململكة املغربّية في املدة من  

 النحوّي بين البحث العلمّي والتدريس التربوّي:  16-18/4/2007
ّ
اذ

ّ
م عنوانه "الش

ّ
م ببحث محك

 دراسة تحليلّية للمقّررات التعليمّية في الّنحو للمرحلة الثانوّية في اململكة األردنّية الهاشمّية". 

العربّية في جامعة   -10 املقارنة" ملختبر إعداد اللغة  الدولّية "اللسانّيات العربّية  الندوة  املشاركة في 

من   املدة  في  املغربّية  اململكة  في  فيل 
ُ
ط  7/5/2008-6ابن 

ّ
محك ببحث  بين  م  املقارنة  بعنوان:  م 

إلى   االحتواء  من  التنظير  تطّور  في  دراسة  والقياس:  الفصاحة  بين  العربّي  النحو  في  اللهجات 

اإلقصاء، وهو منشور ضمن أعمال الندوة الدولّية عن كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية في جامعة 

فيل سنة 
ُ
 . 173-137م، ص ص 2010ابن ط

الدو  -11 املؤتمر  في  في املشاركة  العلوم  دار  كلّية  من  والعروض  والصرف  النحو  لقسم  الخامس  لي 

من   املدة  في  املعاصرة"  النظرّيات  وتطبيق  التراث  قراءة  بين  "العربّية  القاهرة  -1جامعة 

م بعنوان: "علل تشبيه إّن وأخواتها بالفعل املاض ي: عرض ونقد". 2/3/2009
ّ
 م ببحث محك

لعربّية من املنظور الثقافّي واالجتماعّي" الذي عقد في جامعة  املشاركة في املؤتمر الدولّي: اللغة ا -12

م عنوانه: "تعليم  14/10/2009-12سومطرة الشمالّية في أندونيسيا في املدة من  
ّ
م ببحث محك

ُمكمالت الجملة في العربّية بين الوظائف الداللّية والتقنينات النحوّية" وهو منشور ضمن أعمال  

 . 116-98م، املجلد األول، ص ص  2009ن سنة املؤتمر الصادرة في مجلدي

الحديث   -13 "لغة  الهند  في  في جامعة كيراال  العربّية  اللغة  الثاني لقسم  الدولي  املؤتمر  في  املشاركة 

من   املدة  في  ودراسته"  وفلسفته  "لغة  18/2/2012-14النبوّي  عنوانه:  م 
ّ
محك علمّي  ببحث  م 

والتقنين اإلعرابّي  التخريج  بين  النبوّي  الجامع    الحديث  مصابيح  كتابه  في  الدمامينّي  النحوّي: 
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" وهو منشور ضمن أعمال املؤتمر في مجلة كيراال، املجلد  
 
، ص ص  3، العدد  1الصحيح أنموذجا

418-437 . 

اآلداب   -14 كلية  في  عقدت  التي  العربّية  للغة  العاملي  باليوم  الجامعة  احتفالّية  ندوة  في  املشاركة 

م بورقة بحثّية بعنوان: "مستقبل اللغة العربية بين  2013سنة    والعلوم اإلنسانّية في شهر آذار

 . 21/2/2014التفاؤل والتشاؤم"، وقد نشرت في امللحق الثقافّي لجريدة الرأي األردنّية في 

املشاركة في امللتقى الدولّي الثاني حول مناهج تحقيق النصوص عند العرب والغرب املنعقد في  -15

م منشور في  15/4/2013-14الجزائر يومي    جامعة زيان عاشور بالجلفة في
َّ
م ببحث علمّي محك

املنطقة   التابعة ملخبر جمع ودراسة وتحقيق مخطوطات  عدد خاّص بامللتقى من مجلة التراث 

م ببحث عنوانه: "مناهج تحقيق كتب تراجم النحاة: عرٌض  2013وغيرها، العدد السادس إبريل 

 . 105-89ونقد"، ص ص 

"ت -16 ندوة  في  يوم  املشاركة  األردن  في  البترا  جامعة  عقدتها  التي  العربّية"  اللغة  تدريس  في  جارب 

املستوى  14/1/2014 في  االختصاص  لطلبة  العربّي  النحو  تدريس  "مسالك  عنوانه:  ببحث  م 

 الجامعّي". 

( الذي عقده مركز بحوث القرآن وأكاديمية  4املشاركة في املؤتمر القرآنّي الدولّي السنوي )مقدس   -17

م 15/4/2014-14اإلسالمّية في جامعة ماليا في كواالملبور عاصمة ماليزيا في اليومين:  الدراسات 

القرآن   إعراب  في  املصحف  رسم  بموافقة  النحوّيين  "استشهاد  عنوانه:  م 
َّ
محك علمّي  ببحث 

 الكريم".

لوغرافيا  املشاركة في املؤتمر العلمي الدولّي األّول ملعجم الدوحة التاريخّي للغة العربّية "نحو بيب -18

ه بإعداد بيبلوغرافيا النحو والصرف  500-201شاملة لإلنتاج املعرفّي العربّي: املرحلة الثانية من  

ه مع تقديم تحليل لها في ورشة عمل لجنة اللغة واألدب في 500ه إلى  351والعروض للمدة من  

 م.6/11/2014-5املؤتمر املنعقد في تونس في اليومين: 

جامعة جدارا في األردن بمناسبة االحتفال باليوم العاملي للغة العربّية    إلقاء محاضرة علمّية في -19

شرت في امللحق  2015/ 19/3بعنوان: "تعليم النحو في علم التخطيط اللغوّي" بتاريخ:  
ُ
م. وقد ن

م بعنوان: منهاج النحو التعليمي في ضوء علم  17/4/2015الثقافي في جريدة الراي األردنية يوم  

 الحديث. التخطيط اللغوي 

املشاركة في املؤتمر الدولي الثالث في اللغويات العربّية: مؤتمر نظرية النحو العربي بين املوروث   -20

م:  4/2015/ 22-21واملستحدث، الذي عقد في جامعة آل البيت في اليومين: 
ّ
م ببحث علمي محك

 عنوانه: موقع املجاز في نظرية النحو العربي.

الو  -21 العلمّية  الندوة  في  األردن  املشاركة  في  البيت  آل  جامعة  في  اللغات  مركز  أقامها  التي  طنّية 

م بالحديث 28/12/2015بعنوان: "تعليم اللغة العربّية للناطقين بغيرها: واقع وطموح" بتاريخ:  

 عن أهمية االستثمار العلمي املدروس في تعليم العربّية للناطقين بغيرها. 
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د في جامعة  املشاركة في املؤتمر الرابع عشر لعمداء كليّ  -22 ات اآلداب في الجامعات العربّية الذي ُعقِّ

األيام:   في  الشقيقة  السودان  في جمهورية  بوتسودان  في  األحمر    10/3/2016-8البحر 
 
ال ِّ
ّ
ممث م 

لجامعة آل البيت ومشاركا في الفعاليات العلمّية املصاحبة عن جودة التعليم والبحث العلمّي في  

 بّية.كلّيات اآلداب في الجامعات العر 

املشاركة في املؤتمر الدولي: مؤتمر دور األردن في إحياء التراث العربّي اإلسالمّي، املنعقد في رحاب   -23

م  20/4/2016-19جامعة آل البيت ومجمع اللغة العربّية األردنّي في اليومين:  
ّ
م ببحث علمي محك

 عنوانه: إحياء التراث العربّي اإلسالمّي في األردن: األمل واأللم. 

شاركة في املؤتمر الدولي: اللغة العربية وآدابها وراء الحدود، املنعقد في رحاب جامعة هانكوك  امل -24

للدراسات األجنبّية بالتعاون مع الجمعية )املجمع( الكورية للغة العربية في سيؤول عاصمة كوريا  

الي في  العربية  اللغة  في  النحوّي  املتغّير  عنوانه:  م، 
َّ
محك علمّي  ببحث  - 7ومين  الجنوبية، 

 م، وهو منشور ضمن أعمال املؤتمر. 8/10/2016

في   -25 األعضاء  الجامعات  في  اآلداب  كليات  ُعمداء  اجتماع  في  باملشاركة  البيت  آل  جامعة  تمثيل 

الدولي   املؤتمر  انعقاد  مع  بالتزامن  ُدبي  في  العربي،  الوطن  في  اآلداب  لكليات  العلمية  الجمعّية 

م، 4/5/2017-1جلس الدولي للغة العربية في ُدبي، في األيام  السادس للغة العربية الذي يعقده امل 

الجامعّية   العربّية للمرحلة  وعرض دراسة علمية غير منشورة فيه بعنوان: خطط برامج اللغة 

 األولى في بعض الجامعات العربّية وأسئلة املفارقة. 

الدولية   -26 االفتراضية  الندوة  في  ُبعد  الشريف قاسم  املشاركة عن  السلطان  التي عقدتها جامعة 

اإلسالمية الحكومية برياد واتحاد مدرس ي اللغة العربية بأندونيسيا بعنوان: "تعليم اللغة العربية 

تعليم اللغة العربّية عن ُبْعٍد   ورقة بحثية بعنوان: "م ب22/8/2020عن بعد للناطقين بغيرها" في  

 ". تجربة الجامعة القاسمّية في تعليم ثمانين جنسّية عن ُبْعٍد : اللناطقين بغيره

 

 أوراق بحثية غير منشورة 

ل من تعالق علَمي النحو والكيمياء. (1)
َ
 منهج البحث العلمي عند العلماء املسلمين في القرن الثاني الهجري، َمث

 تحقيق كتاب الفروق في اللغة ألبي الحسن األهوازي  (2)

 خطط برامج اللغة العربية للمرحلة الجامعية األولى في بعض الجامعات العربية وأسئلة املفارقة (3)

 

 .…ترجمة كتب، مقاالت

القدماء واملحدثين )وهو في األصل رسالة الدكتوراه( دار  كتاب:   -1 النحو العربي بين  التعليل في  نظرية 

 م.2015، 2م، ط2000، 1الشروق، األردن، ط
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نظرية األصل والفرع في النحو العربي )وهو في األصل رسالة املاجستير( دار الشروق، األردن،  كتاب:   -2

 م.2015، 2م، ط2001، 1ط

ر تعليمي جامعي خاص باألقسام العلمية  -اللغة العربية لألقسام العلميةكتاب:   -3 املستوى الثاني )مقرَّ

و  الدروبي  محمد  الزمالء:  مع  باالشتراك  البيت(  آل  جامعة  الحميد  في  وعبد  الهويدي  الرحمن  عبد 

 م.2000املعيني، منشورات جامعة آل البيت، األردن، 

، 1التفسير، دار الشروق، األردن، ط   – التحليل    –التفكير العلمي في النحو العربي: االستقراء  كتاب:   -4

 م. 2015، 2م، ط2002

حاة ُمغني اللبيب، للسيوطي، دارسة  كتاب:   -5
ُ
وتحقيق باالشتراك مع الدكتورة: سهى  تحفة األديب في ن

 م. 2008، 2م، مجلدان. وط2005، 1األردن، ط –نعجة، عالم الكتب الحديث، إربد 

 م.2015، 2م، ط2007، 1رؤى لسانّية في نظرّية النحو العربّي، دار الشروق، األردن، طكتاب:  -6

إعداده: حا -7 أشرف على  الذي  اللسانّيات  أسئلة  اللغة  أسئلة  كتاب:  من  إسماعيلي علوي  فصل  فظ 

. 333-309م، ص ص  2009ووليد أحمد العناتي، الصادر عن الدار العربية للعلوم في بيروت سنة  

، 96وهو املنشور في مجلة فكر ونقد املغربّية بعنوان: اللسانّيات في الثقافة العربّية الحديثة، العدد  

 م.2008مارس 

ملجموعة  -8 ومجاالته،  مفهومه  "الحجاج:  كتاب  ضمن  وإشراف    بحث  بتحرير  املؤلفين  الزمالء  من 

، ط  157-113، ص ص  2الدكتور: حافظ إسماعيلي علوّي، بعنوان: "الحجاج في الدرس النحوّي: ج  

م، والبحث في األصل منشور  2013، دار ابن النديم في الجزائر ودار الروافد في لبنان، طبع بيروت،  1

 كويتية. في العدد الخاّص بالحجاج في مجلة عالم الفكر ال 

 م.2015األردن،   –، دار عالم الكتب الحديث، إربد 1تقنيات اإلعراب في النحو العربّي، ط كتاب:  -9

املحظورات اللغوّية: منازل الرؤية ومسالك التطبيق، كتاب مشترك مع الدكتورة سهى نعجة،  كتاب:   -10

 م.2015األردن،   –، دار عالم الكتب الحديث، إربد 1ط 

، عالم الكتب الحديث، إربد  1دراسة تفكيكّية في مسائل الخالف النحوّي، ط  العقل النحوّي:  كتاب:   -11

 م. 2017األردن،  –

شخصّية الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتب التراجم: دراسة تحليلّية ُملحقة بتحقيق ترجمتين  كتاب:   -12

 م. 2017األردن،  - ، دار عالم الكتب الحديث، إربد1له، دراسة وتحقيق، ط 

األردن،    –، دار عالم الكتب الحديث، إربد  1ت اللغوية؛ لغة واحدة وظالل متعددة، ط  كتاب: العادا -13

 م. 2020
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 اإلشراف على رسائل الدراسات العليا ومناقشتها: 

 اإلشراف: 

العربّي" مسجلة   النحو  في  املصطلح  "أساليب تعريف  بعنوان:  العربّي  النحو  في  اإلشراف على رسالة ماجستير 

 م. 30/12/2002تلميذي: ماجد شتيوي القريات. ناقش بتاريخ: باسم 

باسم    العربّي" مسجلة  النحو  أبواب  ترتيب  "أساليب  بعنوان:  العربّي  النحو  في  ماجستير  رسالة  على  اإلشراف 

 م.25/1/2004تلميذتي: مرلين الغنميين. ناقشت بتاريخ: 

مات اإلعراب الفرعّية بين الوصف واملعيار" مسجلة  اإلشراف على رسالة ماجستير في النحو العربّي بعنوان: "عال  

 م.29/3/2006ناقشت بتاريخ:  باسم تلميذتي: حسناء الرشاوين.

باسم    مسجلة  والصرف"  النحو  في  الصفدّي  "جهود  بعنوان:  واللغة  النحو  في  ماجستير  رسالة  على  اإلشراف 

 م.  15/3/2006م. ناقش بتاريخ: 4/12/2005تلميذي: علي حماد. ناقش بتاريخ 

اإلشراف على رسالة ماجستير في النحو العربي بعنوان: "حركة االحتجاج بلهجات القبائل حتى نهاية القرن الرابع  

أكمل اإلشراف عليها األستاذ الدكتور علي البواب بسبب انتقالي   الهجري" مسجلة باسم تلميذتي: آالء األحمد. 

 للعمل في جامعة قطر.

ماجستير  رسالة  على  القرن    اإلشراف  نهاية  حتى  العربي  النحو  في  التوجيه  "قواعد  بعنوان:  العربي  النحو  في 

أكمل اإلشراف عليها الدكتور إبراهيم السيد    الخامس الهجرّي" مسجلة باسم تلميذي: فارس علي مسلم السعود.

 بسبب انتقالي للعمل في جامعة قطر.

حركة اللغوية في عهد عضد الدولة البويهّي" مسجلة  اإلشراف على رسالة ماجستير في النحو واللغة بعنوان: "ال  

 م. 2007/ 19/7باسم تلميذي: أنور حسين أحمد السعدوني. ناقش بتاريخ: 

اإلشراف على رسالة ماجستير في النحو بعنوان: "ضوابط التقديم والتأخير في النحو العربّي: دراسة تطبيقّية   

الزيوت. أكمل اإلشراف عليها الدكتور محمود الديكي بسبب انتقالي  على جزء عّم" مسجلة باسم تلميذي: محمد  

 للعمل في جامعة قطر.

األشراف على رسالة ماجستير في النحو بعنوان: "االختصاص في النحو العربّي" مسجلة باسم تلميذي: عبدهللا   

 امعة قطر.عياصرة. أكمل اإلشراف عليها األستاذ الدكتور علي البواب بسبب انتقالي للعمل في ج

اإلشراف على رسالة ماجستير في الصرف بعنوان: "التداخل الصرفّي في أبنية املصادر واملشتقات" مسجلة باسم   

 م. 30/12/2013تلميذتي: منى العظامات، ناقشت في 

  اإلشراف على رسالة ماجستير في النحو بعنوان: "التعليل بالفرق في النحو العربّي"، مسّجلة باسم تلميذي: حسين  

 م.4/8/2015الشرفات. ناقش في 

اإلشراف على رسالة ماجستير في النحو بعنوان: "االستدالل على أقسام الكلمة في النحو العربّي" مسّجلة باسم   

 م. 6/5/2014تلميذتي: ندوة املساعيد، ناقشت في 



 

16 

ها محل من اإلعراب في  اإلشراف على رسالة ماجستير في النحو بعنوان: "التداخل اإلعرابي في إعراب الجمل التي ل  

 م. 27/4/2015النحو العربّي" مسجلة باسم تلميذتي: أماني العطين. ناقشت في  

اإلشراف على رسالة ماجستير في النحو بعنوان: "موقف النحاة من االحتجاج بشعر الشعراء املحدثين حتى نهاية   

ام شقيرات. ناقش في 
ّ
 م. 12/5/2015القرن الرابع الهجرّي" مسجلة باسم تلميذي: سط

م في الفكر النحوّي العربّي" مسجلة باسم تلميذي:    ِّ
ّ
اإلشراف على رسالة دكتوراه في النحو بعنوان: "موقع املتكل

 فارس السعود في جامعة اليرموك.

اإلشراف على رسالة دكتوراه في النحو واللسانّيات بعنوان: "وظيفة التفكير النحوّي عند النحاة العرب" مسجلة   

 م25/3/2015ي: محمد محمود املحاسنة في جامعة اليرموك. ناقش بتاريخ باسم تلميذ

باسم    والقياس" مسجلة  السماع  بين  العربي  النحو  في  الندرة  "ظاهرة  بعنوان:  ماجستير  رسالة  على  اإلشراف 

 م. 6/1/2016تلميذي محمود سليمان مصلح. ناقش في 

دراسة تداولّية" مسّجلة باسم تلميذي: محمد عايد  اإلشراف على رسالة ماجستير بعنوان: "السور املسّبحات:   

 م. 24/11/2015شمخي. ناقَش بتاريخ: 

اإلشراف على رسالة ماجستير بعنوان: "التخريج اإلعرابّي عند ابن مالك األندلس ي" مسّجلة باسم تلميذي محمد   

 م. 31/12/2017وليد شريف فريج. ناقش بتاريخ:  

بعنوان: النفي الضمني في النحو العربّي، مسجلة باسم تلميذتي: خولة الشرعة.  اإلشراف على رسالة ماجستير   

 م.10/8/2017ناقشت بتاريخ 

ثروت    تلميذتي:  باسم  العربي، مسجلة  النحو  في  النقيض  على  القياس  بعنوان:  رسالة ماجستير  اإلشراف على 

 م. 5/2017/ 23العظامات، ناقشت بتاريخ: 

بعن  ماجستير  رسالة  على  باسم  اإلشراف  مسجلة  العربّي،  النحو  في  النكرة  محّل  املعرفة  حلول  َضوابط  وان: 

 م. 2018تلميذتي: رقية عودة، ناقشت 

الشافية،    املقاصد  كتاب  في  والصرفّية  النحوّية  الضائع  ابن  بعنوان: شخصية  رسالة ماجستير  اإلشراف على 

الدكتور محمود الديكي ابتداء من الفصل  مسجلة باسم تلميذي: أحمد عبد الرزاق السعدي، ُحّوِّل اإلشراف إلى  

 م بسبب سفري للعمل في الجامعة القاسمية.2017/2018الثاني 

 

 مناقشات رسائل املاجستير والدكتوراه: 

 الرسائل التي ناقشتها: 

العربية  مناقشة رسالة ماجستير في النحو العربي بعنوان: دور شروح األلفية في تيسير النحو العربّي" في قسم اللغة   

 م.2001، من كلية اآلداب في جامعة آل البيت
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ل نحوّي للجمل االسمية غير    ِّ
ّ
مناقشة رسالة ماجستير في اللسانيات الحاسوبية بعنوان: "نموذج محوسب ملحل

تكنولوجيا املعلومات في جامعة  األمير الحسين بن عبدهللا لاملشكولة في اللغة العربّية" في قسم الحاسوب من كلية  

 م.2001، البيتآل  

مناقشة رسالة ماجستير في النحو العربّي بعنوان: "أبو علي الشلوبين وأثره في الدراسات النحوّية" في قسم اللغة   

 م. 2002، العربّية في جامعة آل البيت

مناقشة رسالة ماجستير في اللسانيات الحاسوبية بعنوان "نظام محوسب ملحلل نحوّي لجمل فعلية ذات فعل  

عبدهللا لتكنولوجيا املعلومات، في جامعة   األمير الحسين بن  كلية  قسم الحاسوب من  اللغة العربية" في  ماٍض في  

 م.2002، آل البيت

مناقشة رسالة ماجستير في اللسانيات بعنوان "مستويات تعدد اإلعراب في ضوء املعنى" في قسم اللغة العربّية   

 م. 2003، وآدابها في الجامعة الهاشمية 

سالة ماجستير في اللسانيات بعنوان " الحذف في شعر املتنبي: دراسة إحصائية" في قسم اللغة العربّية  مناقشة ر  

 م.2003، وآدابها في جامعة اليرموك

اء واللغويين" في قسم اللغة العربية في جامعة   مناقشة رسالة ماجستير في النحو واألصوات بعنوان "الهمز بين القرَّ

 م.2003، آل البيت

ة رسالة ماجستير في النحو بعنوان: "النصب على إضمار الفعل في العربية" في قسم اللغة العربّية في جامعة مناقش 

 م.2003، آل البيت

مناقشة رسالة ماجستير في النحو بعنوان: "تعدد أوجه إعراب األسماء املرفوعة في القرآن الكريم" في قسم اللغة   

 م. 2004، العربّية في الجامعة األردنّية

مناقشة رسالة ماجستير في النحو بعنوان: "توجيه القراءات القرآنية في كتاب الحجة ألبي علي الفارس ي" في قسم   

 م.2004، اللغة العربية في جامعة آل البيت

جني    ابن  بين  اللغوية  "املسألة  بعنوان:  التحويلية  واللسانيات  العربي  النحو  في  ماجستير  رسالة  مناقشة 

 م.2004، للغة العربية في جامعة آل البيت وتشومسكي" في قسم ا

مناقشة رسالة دكتوراة في النحو والصرف بعنوان "الفكر اللغوّي لدى الصّبان في حاشيته على شرح األشمونّي"   

 م. 2005، في قسم اللغة العربّية في جامعة مؤتة

لسبب النحوّي عند ابن يعيش في مناقشة رسالة ماجستير في النحو العربي واللسانيات بعنوان: "النمط اللغوّي وا 

ل في ضوء علم اللغة املعاصر" في قسم اللغة العربية في جامعة مؤتة  م.2006، شرح املفصَّ

اللغوية والذاكرة بين سيبويه في كتابه    العربي واللسانيات بعنوان: "العملية  النحو  مناقشة رسالة ماجستير في 

 م. 2007، ةوتشومسكي" في قسم اللغة العربية في جامعة مؤت

مناقشة رسالة دكتوراه في النحو العربي بعنوان: "أسلوب النهي في القرآن الكريم: دراسة في التركيب والداللة" في   

 م.2007، قسم اللغة العربية في الجامعة األردنّية
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لعضد اإليجي، مناقشة رسالة دكتوراه في النحو العربّي بعنوان: "التفكير اللساني عند علماء العقليات املسلمين: ا  

 م. 2013والسعد التفتازاني والشريف الجرجاني" في قسم اللغة العربّية في الجامعة األردنّية،

مناقشة رسالة ماجستير في النحو العربّي بعنوان: "التذكير والتأنيث في اللغتين العربية واملاليوية" في قسم اللغة  

 م. 2013العربّية في الجامعة األردنّية، 

رسال  قراءة  مناقشة  الكوني:  إبراهيم  عند  اللغوّية  التداولية  "معالم  بعنوان:  التداولية  اللسانيات  في  دكتوراه  ة 

 م.2013لسانّية في الرباعية الروائّية" في قسم اللغة العربّية في جامعة اليرموك، 

لين للعشرة، في جامعة  مناقشة رسالة ماجستير في النحو واللغة عن التوجيه اللغوّي لقراءة القّراء الثالثة املكّمِّ  

 م.2013العلوم اإلسالمّية العاملّية، 

مناقشة رسالة ماجستير في النحو واللغة بعنوان: "مآخذ الزّجاج اللغوّية على بعض القراءات القرآنّية املتواترة:   

 م.2013دراسة وتوجيه" في جامعة آل البيت، 

بعنوان: "مالمح اللسانّيات التواصلّية في التراث النحوّي العربّي" في  مناقشة رسالة ماجستير في النحو واللسانيات   

 م. 2014جامعة العلوم اإلسالمّية العاملّية، 

ّي" في جامعة   
ّ
مناقشة رسالة دكتوراه في الصرف والداللة بعنوان: "القضايا الصرفّية ودالالتها في قراءة ابن كثير املك

 م.2014العلوم اإلسالمّية العاملّية، 

ملسائل    والصرفّية  والنحوّية  الداللّية  ":التوجيهات  بعنوان:  والصرف  والنحو  اللغة  في  دكتوراه  رسالة  مناقشة 

 م.2014الخالف في القراءات في كتاب الحجة للفارس ي" في جامعة اليرموك، 

الجم  تركيب  في  الضعف  "مظاهر  بعنوان:  التطبيقّية  العربّية  اللسانيات  في  دكتوراه  رسالة  العربّية:  مناقشة  لة 

 م.2014دراسة تطبيقّية" في جامعة اليرموك، 

مناقشة رسالة دكتوراه في اللغة والنحو بعنوان:"أحكام التقويم اللغوّي في القراءات القرآنّية" في جامعة مؤتة،  

 م. 2014

في جامع  الفارس ي"  أبي علي  في كتب مسائل  اللغوّي  "الدرس  بعنوان:  النحو  في  العلوم مناقشة رسالة دكتوراه  ة 

 م.2014اإلسالمّية العاملّية، 

مناقشة رسالة دكتوراه في اللغة والداللة بعنوان: "اإلعجاز القرآنّي في حوار موس ى عليه السالم مع فرعون: دراسة   

 .2014لغوّية داللّية" في جامعة العلوم اإلسالمّية العاملّية، 

"التوجيه اللغوّي للقراءات القرآنّية في كتب االحتجاج: حجة  مناقشة رسالة ماجستير في النحو والصرف بعنوان:   

 م.2014ابن خالويه وأبي علي وابن زنجلة" في جامعة آل البيت، 

في    مقارنة"  تحليلّية  دراسة  للكوفّيين:  األوسط  األخفش  "موافقات  بعنوان:  النحو  في  ماجستير  رسالة  مناقشة 

 م. 2015جامعة العلوم اإلسالمّية العاملّية، 

ناقشة رسالة ماجستير في النحو واللسانّيات بعنوان: "املالمح التواصلّية في جملة النداء في صحيح البخاري" في  م 

 م. 2015جامعة العلوم اإلسالمّية العاملّية، 
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مناقشة رسالة ماجستير في النحو والصرف بعنوان: اسم التفضيل على غير بابه في القرآن الكريم: دراسة لغوّية  

 م.2015في جامعة العلوم اإلسالمّية العاملّية،  حاسوبّية،

 م.2015مناقشة رسالة دكتوراه في البالغة واللغوّيات بعنوان: االلتفات في السرد القرآنّي، في جامعة اليرموك،  

التفسير وأنظار تحليل الخطاب    املناسبة عند علماء  بعنوان: علم  اللغويات والنحو  في  مناقشة رسالة دكتوراه 

 م. 2015نّص، في جامعة العلوم اإلسالمّية العاملية، وعلم ال

جامعة    في  العربّية"  في  للنواسخ  والتداولي  اللسانّي  "التحليل  بعنوان:  والنحو  اللغة  في  دكتوراه  رسالة  مناقشة 

 م. 2015اليرموك، 

اللغة والصرف بعنوان: املصطلحات الصرفّية عند ابن السّراج في كتابه  األصول في   مناقشة رسالة دكتوراه في 

 .م2015النحو، في جامعة اليرموك، 

مناقشة رسالة ماجستير في النحو والداللة بعنوان: الواو العاطفة في القصة القرآنّية: دراسة تركيبّية داللّية، في   

 م.2015الجامعة الهاشمّية، 

( في القرآن الكريم: دراسة  مناقشة رسالة ماجستير في اللغوّيات بعنوان: التراكيب النحوّية املصاحبة للفظة )يوم 

 م. 2015داللّية، في الجامعة الهاشمّية، 

مناقشة رسالة ماجستير في النحو واللسانيات بعنوان: أنماط التحويل في أسلوب االستفهام في القرآن الكريم:   

 م.2015دراسة لسانّية، في جامعة آل البيت، 

ا  على  الشاطبي  اعتراضات  بعنوان:  ماجستير  رسالة  البيت،  مناقشر  آل  جامعة  في  الخالصة،  في شرح  مالك  بن 

 م. 2015

 م.2015مناقشة رسالة ماجستير بعنوان: دالالت العدول الصرفّي في الحديث الشريف، في الجامعة الهاشمّية،  

ْسَعنّي )  ز،  هـ( في تفسيره: رموز الكنو 661مناقشة رسالة دكتوراه في النحو بعنوان: املباحث النحوّية عند اإلمام الرَّ

 م.2015في جامعة العلوم اإلسالمّية العاملّية، 

اليرموك،    جامعة  في  األنبارّي،  عند  العربية  أسرار  كتاب  في  التعليل  بعنوان:  النحو  في  دكتوراه  رسالة  مناقشة 

 م. 2015

القرآنّية: توجيه وتأويل، في   أبي جعفر النحاس من القراءات  اللغة بعنوان: موقف  مناقشة رسالة ماجستير في 

 م.2016امعة آل البيت، ج

مناقشة رسالة ماجستير في الصرف بعنوان: جموع التكسير في ديوان الهذليين: دراسة صرفّية داللّية، في جامعة   

 م.2016آل البيت، 

مناقشة رسالة ماجستير في النحو بعنوان: "الخروج عن القيد النحوّي: دراسة في امللحق الثقافي لصحيفتي الرأي   

 م. 2016امعة فالدلفيا،  والدستور" في ج

مناقشة رسالة ماجستير في النحو في تحقيق ودارسة جزء من كتاب: السراج املنير شرح الجامع الصغير في النحو   

بيدي العلوّي   م. 2016في الجامعة الهاشمية،  -باب املنصوبات–إسماعيل الزَّ
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اته في شعر لينا أبو بكر، في جامعة اليرموك،  مناقشة رسالة دكتوراه في األدب والنقد اللغوّي بعنوان: اللون وتجلي 

 م. 2017

مناقشة رسالة دكتوراه في النحو العربّي بعنوان: "أحكام الواجب النحوّي في املرفوعات: دراسة في التفكير النحوّي   

 م. 2017عند العرب" في جامعة العلوم اإلسالمّية العاملّية، 

ن: "التفكير النحوي عند ابن مالك من خالل كتابه شرح التسهيل"  مناقشة رسالة دكتوراه في النحو العربّي بعنوا 

 م.2017في جامعة اليرموك، 

مناقشة رسالة ماجستير في اللغة بعنوان: منهج ابن مجاهد في توجيه القراءات القرآنية وانتقادها، في جامعة آل   

 م.2017البيت، 

اللبس  أمن  ظاهرة  بعنوان:  األصوات  في  ماجستير  رسالة  األصوات    مناقشة  علم  خالل  من  اللغوي  الدرس  في 

 م. 2017الحديث، في جامعة آل البيت، 

في    البابطين،  العزيز سعود  في شعر عبد  الداللّية  الحقول  بعنوان:  والداللة  اللغة  في  ماجستير  رسالة  مناقشة 

 م.2017جامعة آل البيت، 

التفكير اللساني التداولي عند علماء أصول الفقه املتكلمين،  مناقشة رسالة دكتوراه في اللغة واللسانّيات بعنوان:   

 م.2017في جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، 

مناقشة رسالة ماجستير في اللسانّيات بعنوان: الجملة املطّولة في اللغة العربية: دراسة في ضوء النظرية التوليدية   

 م. 2017التحويلية، في الجامعة األردنّية،  

ر   التوضيح  مناقشة  النحوّي املعاصر في )التصريح على  الكوفيين واملنهج  النحو بعنوان: "آراء  سالة ماجستير في 

 م.13/5/2018ه("، في جامعة الشارقة، في اإلمارات العربية املتحدة، في 905لألزهري ت 

جاج في الخطاب البالغي لدى  مناقشة رسالة دكتوراه في النحو واللسانيات    عبد القاهر الجرجانّي:  بعنوان: "الحِّ

في  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  بُدبي  والعربّية  اإلسالمّية  الدراسات  كلّية  في  تداولية"  لسانّية  دراسة 

 م. 4/11/2018

 
 واالعتماد وضمان الجودة   واللجان الكاديميالتطوير 

 نجازات واملساهمات أهم اإل 

 العربّي تطوير املعادالت الرياضية للنحو   (1)

 تطوير النحو املعجمّي للغة العربية (2)

 تحديث جوانب من نظرية النحو العربي (3)

 اإلشراف على تأليف مناهج اللغة العربية املعتمدة في وزارة التربية والتعليم في األردن  (4)

 االشتراك في لجنة الكفاية اللغوية في مجمع اللغة العربية األردني بصفة خبير في املجمع.  (5)

 



 

21 

 

 

           واملجالت العلمية  ضوية الجمعياتع

 

 "التوفال العربي" امتحان الكفاية اللغوية في اللغة العربية في مجمع اللغة العربية األردنيإعداد خبير  في لجنة  (1)

 عضو مجمع اللغة العربية على الشبكة العاملية  (2)

 عضو هيئة تحرير مجلة الحرف في جامعة ستانفورد األمريكية في الهند  (3)

 2017-2015عضو هيئة تحرير مجلة اتحاد كليات اآلداب في الجامعات العربية  (4)

 عضو الهيئة االستشارية ملجلة اآلفاق في جامعة الزرقاء في األردن (5)

 

                                                واهتمامات  هوايات  

 البحث في نظرية النحو العربي (1)

 تيسير تدريس النحو العربي  (2)

 املطالعة في اللغويات األجنبّية (3)

 الحوارات الثقافية في اللغة واألدب  (4)

 تحديث الخطاب اللغوّي للعربية (5)

 

 OTHER DATA        معلومات أخرى 

   عضو لجنة اإلشراف على مناهج اللغة العربية الوطنية املعتمدة في مدارس وزارة التربية والتعليم في األردن                            (1)

م معتمد لألبحاث العلمية والترقيات املتخصصة  في عدة جامعات عربّية في األردن، والعراق، والكويت، والسعودية،  2) ِّ
ّ
( محك

 .، واملغرب، والبحرينوسلطنة ُعمان، وفلسطيننان، واإلمارات، ولب

م لرسائل الدراسات العليا وخطط بعض أقسام اللغة العربية في السعودية وسلطنة ُعمان3)
ّ
 .( محك

 




