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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 سيرة ذاتّية

 
                         : مسّية سليمان علي الشوابكة.يـم الرباعــاالس

 sumayash@ju.edu.jo: يـالبريد االلكترون
 : مركز اللغات / اجلامعة األردنية /شعبة اللغة العربية.مكان العمل الحالي

 3/10/2003 :خ التعيينـتاري
 10/2/2014: الحلول بها تاريخ     شاركأستاذ م ة:ـالرتبة الحالي
 23738:بـفرعي المكت
 0777319578/0798134323 هاتف نقال:

 ة:ّـ الت العلميـالمؤه
 .، اجلامعة األردنية بتقدير امتياز2004شهادة الدكتوراه، اللغة العربية وآداهبا لعام  -
 .اجلامعة األردنية بتقدير امتياز، 1999شهادة املاجستري، اللغة العربية وآداهبا لعام  -
 .، اجلامعة األردنية بتقدير امتياز1997شهادة البكالوريوس،اللغة العربية وآداهبا لعام  -
 ، األوىل على حمافظة مأدبا.1993شهادة الثانوية العامة، الفرع األديب لعام  -

 ة:ّـ رات العمليـالخب
 .2001ة معلمة يف مديرية تربية مأدبا للمرحلة الثانوي -
 .99/2001الصويفية /معلمة ملواد اللغة العربية بفروعها يف بطريركية الروم األرثوذكس -
معلمةةةةةةة للمةةةةةةرحلتإل األساسةةةةةةية والعداديةةةةةةة علةةةةةةى حسةةةةةةا  التعلةةةةةةي  ال ةةةةةةايف يف مديريةةةةةةة تربيةةةةةةة  -

 .98/99مادبا ومديرية تربية الضواحي عمان الثالثة 
 ة:ّـ رة الجامعيـالخب
 .2016-2015لغات/ الجامعة األردنية/العام الجامعينائب مدير مركز ال -
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-2015رئيســـــة اـــــعبة اللغـــــة العربيـــــة مركـــــز اللغـــــات/ الجامعـــــة األردنيـــــة/العام الجـــــامعي -
2016. 

 
كليةةةةةةة اقدا / لسةةةةة  اللغةةةةةةة محاضـــــر تيـــــر متةــــــرن / ألامعـــــة الزيتونــــــة األردنيـــــة الخا ـــــة/ -

 اسة اجلامعة األردنية.مبوافقة خطّية من رئ 2013العربية للفصل الدراسي الثاين/
ـــــــــــة - ـــــــــــة المدني ـــــــــــر حســـــــــــين للحماي ـــــــــــة االمي /جامعةةةةةةةةةةةة البلقةةةةةةةةةةةا  محاضـــــــــــر فـــــــــــي حكاديمي

التطبيقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة/بالتعاون مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اجلامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 .2009/2010/2012/2013/2014/2015/2017/2016األردنية

ـــــــــــات - / اجلامعةةةةةةةةةةةة األردنيةةةةةةةةةةةة/مركز  مســـــــــــاعد مـــــــــــدير مركـــــــــــز اللغـــــــــــات ل ـــــــــــؤون االمتحان
 .2015-2014/اللغات

 .2015-2014و 2014-2013ر ال عبة حمينة س -
  2014-2013// اجلامعة األردنية/مركز اللغاتم رفة اؤون االمتحانات  -
 2009-2008/ اجلامعة األردنية/مركز اللغات/رئيسة اعبة اللغة العربّية -
/ اجلامعةةةةةةةةة األردنيةةةةةةةةةة/مركز اللغةةةةةةةةةات مســــــــاعد مـــــــــدير مركـــــــــز اللغـــــــــات ل ـــــــــؤون التـــــــــدري  -

2007-2008 
 2012-2005/اجلامعة األردنية/مركز اللغات دحستاذ مساع -
 2005-2003/ اجلامعة األردنية/مركز اللغات محاضر متةرن -
-1998/ اجلامعةةةةةةةةة األردنيةةةةةةةةة/مركز اللغةةةةةةةةات يف األعةةةةةةةةوام اجلامعيةةةةةةةةة محاضــــــــر تيــــــــر متةــــــــرن -

2003 
 2002-1998/لس  اللغة العربية/اجلامعة األردنية  مساعد بحث وتدري  -
 دورات:ـال
 تطوير حعضاء هيئة التدري :دورة   -
( سةةةةةاعات/ اجلامعةةةةةة األردنيةةةةةة/مركز ت ميةةةةةة القةةةةةو  6)تصـــــميم الخطـــــ  الدراســـــية  دورة  -

 16/1/2012-15البشرية/
ــــــدري  واســــــتراتيجيات   دورة  - ( سةةةةةةاعة/ اجلامعةةةةةةة األردنيةةةةةةة/مركز ت ميةةةةةةة 12)تصــــــميم الت

 22/1/2012-17القو  البشرية/
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( سةةةةةاعة/ اجلامعةةةةةة األردنيةةةةةة/مركز ت ميةةةةةة 12)ةعـــــال مهـــــارات التـــــدري  الجــــامعي ال دورة  -
 26/1/2012-23القو  البشرية/

( سةةةةةةةةاعة/ اجلامعةةةةةةةةة األردنيةةةةةةةةة/مركز ت ميةةةةةةةةة 12)تعلــــــــم الطلبــــــــة و عــــــــداد اال تبــــــــارات  دورة -
 1/2/2012-29/1القو  البشرية

( سةةةةاعات/ اجلامعةةةةة األردنيةةةةة/مركز ت ميةةةةة 6)قــــوانين وحتومــــة وتعليمــــات الجامعــــة  دورة  -
 5/2/2012-2/2  البشريةالقو 
)سةةةةةةاعتان( / اجلامعةةةةةة األردنيةةةةةةة/مركز ت ميةةةةةةة القةةةةةةو  ح القيــــــات العمــــــل الجــــــامعي  دورة  -

 6/2/2012البشرية/
ــــة للنــــا قين بغيرهــــا"دورة   - /املعهةةةةد الةةةةدو  لتعلةةةةي   ةةةةري  " حســــاليب تــــدري  اللغــــة العربّي

 .2011-2010صيف / ( ساعة تدريبية40)/ ال اطقإل هبا
عمةةةةةةادة شةةةةةة ون  لقــــــاء الكالشاءحكم ــــــة حكــــــي الموســــــم الكــــــانيح قةمعةةةةةةدة وم سةةةةةة  -

الطلبة/اجلامعةةةةةةةة األردنيةةةةةةةةة/مكتد صةةةةةةة دون امللةةةةةةةة  عبةةةةةةةدا  الثةةةةةةةةاين للت ميةةةةةةةة والرشةةةةةةةةاد  الفصةةةةةةةةل 
 .2012الدراسي األول / للعام اجلامعي 

" عمةةةةةادة شةةةةة ون المـــــؤن  األنـــــي  كـــــل  مـــــي  مـــــ   يـــــر أللـــــي معةةةةةدة وم سةةةةةقة"  -
رة ال شةةةةةةةةةاطات الثقافيةةةةةةةةةةة والع ميةةةةةةةةةة  الفصةةةةةةةةةل الدراسةةةةةةةةةةي األول / الطلبة/اجلامعةةةةةةةةةة األردنيةةةةةةةةةة/دائ

 .2012للعام اجلامعي 
ـــــــيح  مشةةةةةةةرفة  -  عمةةةةةةةادة شةةةةةةة ون الطلبة/اجلامعةةةةةةةة دورة حفـــــــن الحـــــــوار مـــــــن منوـــــــور حدب

 .2012األردنية/الفصل الثاين للعام اجلامعي 
عمةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةة ون الطلبة/اجلامعةةةةةةةةةةةةة  لقــــــــــــاء األربعاءحكم ــــــــــــة حكــــــــــــيحمعةةةةةةةةةةةةدة وم سةةةةةةةةةةةةقة - 

 2010-2009/مكتد ص دون املل  عبدا  الثاين للت مية والرشاد األردنية
 2009-2008/اجلامعة األردنية  لقاءات نادي العربيةم سسة  وم ظمة   -
ــــادن النجــــا دورة   - /صةةةة دون امللةةةة  عبةةةةدا  الثةةةةاين ل رشةةةةاد والت ميةةةةة/ الفصةةةةل (101) مب

 2007/2008ول/العام اجلامعيالدراسي األ
ـــــــو  دورة يف   - ـــــــاتحق "/صةةةةةةة دون امللةةةةةةة  عبةةةةةةةدا  الثةةةةةةةاين اإلنســـــــانحالمبادن والتطبيق

 2007ل رشاد والت مية/صيف 
  2004صيف  /اجلامعة األردنيةبرنامج تمب دورة)ورشة تدريبية(  -
 2005ودورة الب ك بورد 2004/اجلامعة األردنية ر صة قيادة الحاسوبدورة   -
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ة الفةةةةرق االتصةةةةادية للشةةةةبا  األردين بةةةةراما  لةةةةاز لتهي ةةةة (102) مهــــارات النجــــا دورة  -
2003 

 2003اجلامعة األردنية  /مكتد خدمة اجملتم / كيف حكون قياديادورة   -
 2000مادبا األكادميي الثقايف  /مركزمعالجة الكلمات بالحاسوبدورة   -

 :ولـف الةصـعلى مختل 2003ة التعيين ـذ بدايـة منّـ ان الجامعيـاللج
اامتحةةةةةةان الةةةةةةوطل ا وسةةةةةةد يف اللغةةةةةةة اللليزيةةةةةةة عضةةةةةةو جل ةةةةةةة الشةةةةةةرا  علةةةةةةى  -

 .2017للعام اجلامعي 

عضةةةةةةةو جل ةةةةةةةة لةةةةةةةرا ة مشةةةةةةةروع ت فيةةةةةةة  مةةةةةةةادة مهةةةةةةةارات ااتصةةةةةةةال باللغةةةةةةةة العربيةةةةةةةة  -
 ليكرتونيةةةةةةةا بالتعةةةةةةةاون مةةةةةةة  مولةةةةةةة   دراك للتعلةةةةةةةي  الليكرتوين/مبةةةةةةةادرة ج لةةةةةةةة امللكةةةةةةةة 

 .2016/2017رانيا لتطوير التعلي 

 .2015/2016مقرر جل ة اليوم العلمي   -

مقةةةةةةةةةةةرر جلةةةةةةةةةةةان امتحانةةةةةةةةةةةات الكفايةةةةةةةةةةةة اللغويةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةاللغتإل العربيةةةةةةةةةةةة واللليزيةةةةةةةةةةةة  -
2015/2016. 

مقةةةةةةةرر جلةةةةةةةان امتحانةةةةةةةات مةةةةةةةواد مهةةةةةةةارات ااتصةةةةةةةال املوحةةةةةةةدة بةةةةةةةاللغتإل العربيةةةةةةةة  -
 .2015/2016واللليزية 

 .2015/2016عضو جل ة البحث العلمي /مركز اللغات   -

باللغةةةةةةةة العربيةةةةةةةة لطلبةةةةةةةة كليةةةةةةةة  عضةةةةةةةو اللر ةةةةةةةة املشةةةةةةةرفة علةةةةةةةى امتحةةةةةةةان الكفايةةةةةةةة -
 .2015/2016الدراسات العليا للعام اجلامعي 

 .2014/2015و2013/2014مقرر اللر ة ااجتماعية للعام  -

 .2014/2015مقرر اللر ة الثقافية للعام  -

 .2013/2014عضو اللر ة الثقافية للعام  -

 .2014/2015مقرر اللر ة الع مية م متر مركز اللغات الثاين  -

 .2013/2014األول للر ة الع مية /م متر مركز اللغاتعضو ا -

عضةةةةةةةةةةةةةةةةةةو احتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةال اللر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الت في يةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل متحةةةةةةةةةةةةةةةةةةان الةةةةةةةةةةةةةةةةةةوطل باللغةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -
 .2012/2013اللليزية

يف جل ةةةةةة للتحقيةةةةةا يف امل الفةةةةةات الةةةةةر يرتكبهةةةةةا الطلبةةةةةة يف حةةةةةرم  عضةةةةةو أساسةةةةةي -
 .2014/2015اجلامعة خارج مباين الكليات للعام اجلامعي 
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 جل ةةةةةة للتحقيةةةةةا يف امل الفةةةةةات الةةةةةر يرتكبهةةةةةا الطلبةةةةةة يف حةةةةةرم عضةةةةةو احتيةةةةةال يف -
 /2011 إلاجلامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارج مبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاين الكليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات للعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام

2012/2013/2014/2015/-2016. 

 2014/2015للعةةةةةام اجلةةةةةامعي/ 100عضةةةةةو جل ةةةةةة تةةةةةأليف مةةةةةادة اللغةةةةةة العربيةةةةةة  -
 اجلامعة األردنية.

 2/2011/  99عضةةةةةةةةةو جل ةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةأليف مةةةةةةةةةادة اللغةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةة ااسةةةةةةةةةتدراكية  -
 اجلامعة األردنية.

ردنيةةةةةةةة عضةةةةةةةو جل ةةةةةةةة ت فيةةةةةةة  مقرتحةةةةةةةات اللر ةةةةةةةة العليةةةةةةةا احتفةةةةةةةاات اجلامعةةةةةةةة األ -
 .2/2011لتأسيسها/  مب اسبة ال كر  اخلمسإل 

واخلةةةةةاطرة يف جلةةةةان  كةةةةةي  جةةةةائزة مركةةةةةز اللغةةةةةات  ةعضةةةةو  كةةةةةي  القصةةةةة القصةةةةةري  -
 لإلبداع الط يب.

/ مركةةةةةز ربيةةةةةةاللغةةةةةة الع عضةةةةةو جلةةةةةان املةةةةةدارس واجلامعةةةةةات يف مشةةةةةروع الةةةةةدفاع عةةةةةن -
 .2012الدراسات"البرين" 

مشةةةةةةروع الةةةةةةدفاع عةةةةةةن اللغةةةةةةة  عضةةةةةةو جل ةةةةةةة أكةةةةةةادمييون يف خدمةةةةةةة اللغةةةةةةة العربيةةةةةةة/ -
 .2103-212 العربية
يف جملةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةود ال ةةةةةةةةةةةةد  نقــــــــــــد بنــــــــــــاءحعضةةةةةةةةةةةةو  كةةةةةةةةةةةةي  نصةةةةةةةةةةةةوق  زاويةةةةةةةةةةةةة " -

 .2011-2010الليكرتونية

 تعلي .كتد علمية لغايات التعي ات والرتلية/وزارة الرتبية والحمك    -

 يف جم ت علمية حمكمة.)حملية/عربية/عاملية( أحباث علمية حمك   -
مقةةةةةرر جل ةةةةةة مقابلةةةةةة الطلبةةةةةة املرشةةةةةحإل للمشةةةةةاركة يف البطولةةةةةة الدوليةةةةةة مل ةةةةةةا رات  -

 .2015 -2014و 2014-2013اجلامعات العربية يف لطر 

مشةةةةةارك يف تقيةةةةةي  أعمةةةةةال البطولةةةةةة السةةةةة وية لطلبةةةةةة اجلامعةةةةةة األردنيةةةةةة يف الريا ةةةةةة  -
الثقافةةةةةة والف ةةةةةون /عمةةةةةادة شةةةةة ون الطلبةةةةةة/حقل القصةةةةةة القصةةةةةرية والشةةةةةعر الفصةةةةةي  و 

 .2015واخلاطرة وال ص املسرحي 
مقةةةةةرر /عضةةةةةو جلةةةةةان  عةةةةةداد مفةةةةةردات امتحانةةةةةات مةةةةةواد املهةةةةةارات باللغةةةةةة العربيةةةةةة  -
 (.102( و )101)
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مقةةةةةرر /عضةةةةةو جلةةةةةان  عةةةةةداد مفةةةةةردات  امتحةةةةةان الكفةةةةةا ة باللغةةةةةة العربيةةةةةة لطلبةةةةةة  -
 البكالوريوس.

قرر/عضةةةةةةو جلةةةةةةان   عةةةةةةداد مفةةةةةةردات امتحةةةةةةان الكفايةةةةةةة اللغويةةةةةةة باللغةةةةةةة العربيةةةةةةة م -
 لطلبة الدكتوراه.

ة باللغةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةة لطلبةةةةةةةةة عضةةةةةةةةو جل ةةةةةةةةة   عةةةةةةةةداد ب ةةةةةةةة  اسةةةةةةةة لة امتحةةةةةةةةان الكفايةةةةةةةة -
 /مشروع حوسبة اامتحانات .هالدكتورا

عضةةةةةةةةو جل ةةةةةةةةة  عةةةةةةةةداد مفةةةةةةةةردات امتحةةةةةةةةان  املتقةةةةةةةةدمإل للحصةةةةةةةةول علةةةةةةةةى م حةةةةةةةةة  -
 (.STLFE  )ساساكاوا للقادة الشبا

مقرر/عضةةةةةةةةو جلةةةةةةةةان حوسةةةةةةةةبة وت فيةةةةةةةة  امتحانةةةةةةةةات املهةةةةةةةةارات بةةةةةةةةاللغتإل :العربيةةةةةةةةة  -
 واللليزية.

مقرر/عضةةةةةةةةو جلةةةةةةةةان حوسةةةةةةةةبة وت فيةةةةةةةة  امتحانةةةةةةةةات الكفةةةةةةةةا ة بةةةةةةةةاللغتإل :العربيةةةةةةةةة  -
 واللليزية.

 مقرر /عضو جلان فعاليات اليوم العلمي الرئيسة والفرعية الداخلية. -

قةةةةةةرر مةةةةةةن لبةةةةةةل يةةةةةةة الطارئةةةةةةة وفةةةةةةا مةةةةةةا ي  عضةةةةةةو  بعةةةةةةا اللرةةةةةةان الداخليةةةةةةة الدار  -
 الدارة.

 ة:ـادات تقديريـاه
شةةةةةةةةهادة تقةةةةةةةةدير/الدارة العامةةةةةةةةة للثقافةةةةةةةةة بالغربية/لصةةةةةةةةر ثقافةةةةةةةةة كفةةةةةةةةر الزيات/ هوريةةةةةةةةة مصةةةةةةةةر  -

 2004العربية 
شةةةةةةهادر تقةةةةةةدير/برناما  لةةةةةةاز لتهي ةةةةةةة فةةةةةةرق العمل/مكتةةةةةةد خدمةةةةةةة اجملتم /اجلامعةةةةةةة األردنيةةةةةةة  -

2003. 
 تكريم:

ا   البةةةةةداع واللةةةةةاز والعطةةةةةا  األردين والعريب/جملةةةةةة لةةةةةوم حفةةةةةل تكةةةةةر  أصةةةةةح -
( سةةةةةةيدة وفعاليةةةةةةة 40أ ةةةةةةو  العربيةةةةةةة/اعفل العاشةةةةةةر بعةةةةةةد امل ةةةةةةة  لتكةةةةةةر  أفضةةةةةةل )

برعايةةةة أ.د. أنةةةور م ةةةةري البطي ةةةي رئةةةيس اجلمعيةةةةة  2016أردنيةةةة وعربيةةةة للعةةةام 
األردنيةةةةةةةةة للبحةةةةةةةةث العلمي/ف ةةةةةةةةدن القةةةةةةةةدس الةةةةةةةةدو  الصةةةةةةةةالة امللوكيةةةةةةةةة الث ثةةةةةةةةا  

 .26/4/2016ملوافا ا
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 الكتب المن ورة:
( دراسةةةةةة 2002-1972الةةةةةرتاث والب ةةةةةا  الفةةةةةل يف أعمةةةةةال حممةةةةةد ج يةةةةةل الروائيةةةةةة ) -

 هوريةةةةةةة  2005نقدية/سلسةةةةةلة  صةةةةةدارات خاصةةةةةة /اوي ةةةةةة العامةةةةةة لقصةةةةةور الثقافةةةةةة/
 مصر العربية.

/مركز  ( جمموعة من امل لفإل /اجلامعة األردنية99كتا  اللغة العربية ااستدراكية ) -
 2014/2015اللغات

( جمموعةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن املةةةةةةةةة لفإل 100كتةةةةةةةةةا  مهةةةةةةةةةارات ااتصةةةةةةةةةال باللغةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةة) -
 2015/2016/اجلامعة األردنية /مركز اللغات

 

 ة:ّـ اث العلميـاألبح
العلةةةةةةةوم   دراســـــــاتجملةةةةةةةة  ،حيوســـــــف القعيـــــــد نموذألــــــاح البوليةونيــــــة فـــــــي الروايـــــــة العربيـــــــة -

ــــة ،علمةةةةيّ النسةةةةانّية وااجتماعيةةةةة، عمةةةةادة البحةةةةث ال ( 1ر يف العةةةةدد )و شةةةةم ، الجامعــــة األردنّي
 .2010شبال( 37جملد )

ـــــة الســـــجن السياســـــي حاألســـــوار نموذألـــــاح  -  دراســـــاتجملةةةةةة  ،الرؤيـــــة والت ـــــكيل فـــــي رواي
يف   م شةةةةةةةةور، الجامعــــــــة األردنيّــــــــةالعلةةةةةةةوم النسةةةةةةةةانّية وااجتماعيةةةةةةةة، عمةةةةةةةةادة البحةةةةةةةةث العلمةةةةةةةّي، 

 .2012( شبال 39( جملد )1العدد )
ـــــــة الجبر  - ـــــــي مؤر ـــــــا وروائياحدراســـــــة نقدي ـــــــةت ، و "العمامةةةةةةةة والقبعةةةةةةةة" "فـــــــي روايتيحالجودري

ــــة فــــيالمجلــــة   ألامعــــةوزارة التعلةةةةي  العةةةةا  والبحةةةةث العلمةةةةّي،  ،للغــــة العربيــــة و دابهــــاا األردنّي
 . 2012( كانون الثاين 8) جملد( 1)العدد يف  م شور، مؤتة
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ال الروائـــــــــي المصــــــــــرّي يوســـــــــف الميتاقــــــــــً تجريبــــــــــا  روائيــــــــــا ح قــــــــــراءة فـــــــــي حعمـــــــــ"  -
ـــــة حاــــكاو  المصــــرّي  ــــي مصــــر ا نح وشالشي ــــّر مصــــرح وحيحـــــدث ف ــــي ب ـــــد:حالحرب ف القعي

، عمةةةةادة البحةةةةث العلمةةةةّي،  لألبحــــاث )العلــــوم اإلنســــانّية(ألامعــــة النجــــا  جملةةةةة " ، الةصــــي 
 .2013( 27( جملد )3م شور يف العدد ) نابلس، ،الو نيةألامعة النجا  

ـــــويّة والم - ـــــروائّي الُه ـــــزا  الّتماســــي ( لل ـــــي : )بيضـــــة الّنعامــــة( و)م ـــــ  فــــي روايت  سكـــــوت عن
ــــــد(، العلةةةةةوم النسةةةةةانّية وااجتماعيةةةةةة، عمةةةةةادة البحةةةةةث  دراســـــاتجملةةةةةة  المصــــــرّي )رؤـو مسع
 .2013( 40( جملد )1م شور يف العدد )العلمّي، اجلامعة األردنّية ، 

لروائيــــــّة رباعيــــــة حبحــــــريح حنمــــــوذألا، ت الصوفيــــــّة  فـــــي حعمـــــال محمـــــد ألبــــــريل امكـــــيالت -
امل امةةةةةة، مقبةةةةةول لل شةةةةةر بتةةةةةاري   ، كليةةةةةة اقدا   ، ألامعـــــة البحـــــرين ،مجلـــــة العلـــــوم اإلنســـــانّية 

26/2/ 2013. 
"، جملةةةةةةة البلقةةةةةةا  للبحةةةةةةوث تمكــــــيالت المــــــرحة فــــــي شــــــالث روايــــــات لـــــــ ح ســــــميحة  ــــــري  -

مةةةةةةةان األقليةةةةةةةة، مقبةةةةةةةول والدراسةةةةةةةات /عمةةةةةةةادة الدراسةةةةةةةات العليةةةةةةةا والبحةةةةةةةث العلمةةةةةةةي /جامعةةةةةةةة ع
 .2013لد اخلامس عشر / العدد األوليف اجمل م شور 2012 /21/10بتاري   لل شر
جملةةةةةة  ،) تلـــــت العتمـــــة البـــــاهرة( حنموذألـــــا   الـــــّزمن الّنةســـــّي فـــــي روايـــــة الّســـــجن السياســـــيّ  -

 ،الجامعــــــــة األردنّيــــــــةالعلةةةةةةةةوم النسةةةةةةةةانّية وااجتماعيةةةةةةةةة، عمةةةةةةةةادة البحةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةّي،  دراســــــــات
 .793-779، ق 2015( 42) لداجمل( 3)العدد  يف م شور

ـــــــة الهُ ــــــــــمحن - ـــــــويّة وشقافـــ ـــــــة المقاومــــ ـــــــة فــــــي روايــ ـــــــة حالموريسكــ ـــــــّي ح للكاتــ ـــــــب المغــ ربّي ـ
ــــــــححس ــــــــن حوريـ ـــــــة فـــــــيالمجلـــــــة  ،دحــ وزارة التعلةةةةةةةي  العةةةةةةةا   ،للغـــــــة العربيـــــــة و دابهـــــــاا األردنّي

العةةةةةةدد يف  م شةةةةةةور، 2014\10\16 شةةةةةةر يف مقبةةةةةةول لل، مؤتــــــة ألامعــــــةوالبحةةةةةةث العلمةةةةةةّي، 
 .200-167، ق 2015( كانون الثاين 11) لداجمل( 1)
ـــــعر العربـــــي الحديـــــث - جملةةةةة دراسةةةةات، جامعةةةةة عمةةةةار ،  اعريّـــــة الصـــــورة فـــــي نقـــــد ال ـ

، 2017( جةةةةةةةةوان 55وم شةةةةةةةةور يف العةةةةةةةةدد) ثليرةةةةةةةةي بةةةةةةةةاأل وال، اجلزائةةةةةةةةز، مقبةةةةةةةةول لل شةةةةةةةةر،
 .368-354ق
 

 دير،،،م  ألزيل ال كر والتق


