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  اللغة لتعليم الدولي املعهد -األردنية الجامعة :الحالي العمل مكـان

 العربية اللغة قسم رئيس.وآدابها العربية اللغة قسم,اللغات ومركز  بغيرها للناطقين العربية

 .اللغات مركز  مدير  مساعد بغيرها, للناطقين

 

 مشارك أستاذ :الرتبـــــــة

 

 (مقارنة دراسات)ونقده الحديث األدب :التخصص

 

 :املعرفون 

 z.gogazeh@ju.edu.jo:emailاالردني الجامعة-اللغات مركز  مدير  قوقزة, زياد.د.أ -١

0777204099 

 

 االردنية الجامعة-االداب كلية عميدة-كاتبي خزنة غيداء.دة.أ ـ٢

 064653219 

 

 0777635220 -األردنية /الجامعة وآدابها العربية اللغة قسم رئيس -عواد حسن محمد د. أ. -٣

Jo m.awwad@ju.eud. 

 

mailto:mothannaameer@yahoo.com


 

 

 

 :العلمية املؤهالت

 

 التخصص الرسالة موضوع التقدير/املعدل التخرج سنة الجامعة اسم الدرجة

 الدقيق

 - الدكتوراه

 العربية اللغة

 الجامعة

 األردنية

 نقد اتجاهات امتياز 2007

 الرواية

 نقد/حديث أدب

 ودراسات الرواية

 مقارنة

- املاجستير

 العربية اللغة

 مقارنة دراسة امتياز 2002 مؤتة جامعة

 والغرب الشرق )

 العربية الرواية في

 (والهندية

 – حديث نقد

 مقارنة دراسة

 - بكالوريوس

 العربية اللغة

 العربية اللغة - - جدا جيد 1988 مؤتة جامعة

 وآدابها

 التقدير /املعدل التخرج سنة الدرجة

 جدا جيد %75 1988 العامة الثانوية شهادة

 

 :العملية الخبرات

 

 الجامعة -بغيرها للناطقين العربية اللغة شعبة في اللغات مركز  في مشارك أستاذ .1

 .االتصال ومهارات وآدابها العربية اللغة قسم في متفرغ ومحاضر  األردنية،

 الجامعة -بغيرها للناطقين العربية اللغة لتعليم الدولي املعهد في مشارك أستاذ .2

 .االتصال ومهارات األجانب تدريس شعبة/األردنية

 مهارات تدريس -واملصرفية املالية للعلوم العربية األكاديمية في متفرغ غير  محاضر  .3

 .2006-2005 االتصال

 عام منذ اللغات مركز  في (2) عربية ولغة (1) عربية لغة االتصال مهارات تدريس .4

 .اآلن حتى 2005



 

 

 في العربية اللغة قسم في والتعبير  الكتابة وفن األدبي النص تذوق  مادتي تدريس .5

 .2006/2007 سنة األردنية الجامعة

 الجامعة في اللغات مركز  في (بها الناطقين غير ) األجانب للطلبة العربية اللغة تدريس .6

 .األردنية

 والسفارات.وآدابها العربية اللغة تعلم يرغبون  ممن الدبلوماس ي السلك أعضاء يستدر  .7

 .عمان اليونسيف مكتب األجنبية،

 اتحاد مجلة دراسات، مجلة -املحكمة العلمية املجالت من لعدد معتمد محكم .8

 .العربية الجامعات

 .م2010 عام منذ األردنيين الكتاب رابطة عضو  .9

 

 :الجامعية الخبرة

 

 .2002/2006 واملصرفية املالية للعلوم العربية األكاديمية في متفرغ غير  محاضر  .1

 الجامعة في بغيرها للناطقين العربية اللغة لتعليم الدولي املعهد في مشارك أستاذ .2

 األردنية

 والتعبير الكتابة فن مساقات في وآدابها العربية اللغة قسم في متفرغ غير  محاضر  .3

 .األدبي النص تذوق /

 قسم في العربية اللغة وماجستير  التدريبي الدبلوم -العليا الدراسات مساقات ريستد .4

 .حديثة نقدية دراسات – وآدابها العربية اللغة

 

 

 : املنشورة الكتب

 

 الدائرة منشورات -2008 عام" األردنية الرواية نقد مناهج" األدب في مقارنة دراسة .1

 .الكبرى  عمان أمانة في الثقافية

 وزارة -( والهندية العربية الرواية في والغرب الشرق  مقارنة دراسة) ر منشو  كتاب .2

 2011 الثقافة

 

 

 



 

 

 :املنشورة األبحاث

 

 شمس، عين جامعة -اآلداب كلية حوليات مجلة ،" أدونيس" الشاعر عند الشعر  لغة .1

  م2010 ،38 مجلد

 دراسة -الناقد األديب الجرجاني) "السمرة محمود" الدكتور  دراسة في التاريخي املنهج .2

 ،8 عدد ،20 مجلد تكريت، جامعة اإلنسانية، للعلوم تكريت جامعة مجلة ،(نقدية

2013. 

 مجلة الجاهلي، لألدب دراسته في الرحمن عبد نصرت الدكتور  عند االسطوري املنهج .3

 عدد ،39 مجلد األردنية، الجامعة العلمي، البحث عمادة اإلنسانية، للعلوم دراسات

3، 2012 

 البحث عمادة اإلنسانية، للعلوم دراسات مجلة والتطور، النشأة في دراسة – املجاز .4

 .2013 للنشر مقبول  األردنية، الجامعة العلمي،

 وآدابها، العربية اللغة مجلة ،(والفّراء الخليل بين مقارنة دراسة) النحوي  القياس .5

 .2013 للنشر مقبول  الجنوبية، كوريا وآدابها، العربية اللغة رابطة

 للعلوم تكريت جامعة مجلة القصصية، قبيالت سعود لتجربة الفنية ملالمحا .6

 .2013 ،797 عدد تكريت، جامعة اإلنسانية،

 (النشر قيد بحث) مستغانمي أحالم للروائية جسد ذاكرة رواية في الشخصية بناء .7

 ،(بغيرها الناطقين) أجنبية دول  من العربية للغة الدارسين للطلبة االجتماعي االندماج .8

 .عمان األردنية، الجامعة دراسات، مجلة ،2014

 

 :الدورات

 

 باستخدام العربية اللغة وتدريس الحاسوب استخدام مهارات (ICDL) حاسوب دورة -

  الحاسوب

 .واألجانب الدبلوماسيين للطلبة متقدمة تدريس أساليب  -

 بغيرها للناطقين العربية تعليم في متقدمة دورات -

 .ومحادثة كتابة – االنجليزية اللغة تعلم في متقدمة دورات -

 

 

 

 



 

 

 :االهتمامات

 

 االبداعات من وغيرها الرواية، الخاطرة، القصة، مجال في الثقافية املسابقات تنظيم -

 والنقد األدب مجال في املختلفة

 .البحثية واملقاالت واملجالت الصحف في الصحفية الكتابة -

 لعدد ندوة"  كتاب تحرير  .اللغوي  والتدقيق الثقافية والكتب واملجالت البحوث تحرير  -

 " األردنية الجامعة عن الصادرة" والسياسيين الكتاب من

 املستوى  -األول  املستوى  من األردنية الجامعة في األجانب للطلبة دراسية مناهج تأليف -

 .السابع

 وبناء لألجانب، العربية اللغة تدريس كيفية املدرسين لتعليم تدريبية دورات عقد -

 .لذلك متخصصة برامج

 .األردنية الجامعة -األجانب للطلبة تصنيفي امتحان عمل -

 

 
 


