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                                 سيرة ذاتية                                   
 البيانات الشخصية -أواًل :

 االسم: إسماعيل سليمان سالم المزايدة
 السعودي اسم الشهرة: إسماعيل 

 .، غرندل11/12/1978تاريخ ومكان الوالدة: 
  .عمان/ شفا بدران /اإلقامة: األردن

  .األردنيةالجنسية: 
  .الحالة االجتماعية: أعزب

 :العنوان ثانياً 
 .الجامعة األردنية –األردن 
 0798534634: موبايل

 yahoo.com1981guefara@اإليميل: 
i.mazaydah@ju.edu.jo 

 ثالثًا :المؤهالت العلمية
 في دراسة الشعرية،  بزيع شوقي تجربة /2014جامعة مؤتة دراسات أدبية /  ه /دكتورا  -

 متاز.م( تقدير 90.17) /يَّةفنوال الموضوعيَّة اتجاهاتها
أدب ونقد، عنوان الرسالة) صورة جاللة المغفور له الملك الحسين بن طالل  /ماجستير  -

 ( تقدير ممتاز.91.13/ ) 2010في الشعر األردني المعاصر( / جامعة مؤتة 
 ( تقدير جيد جدًا.76.25) /2008ريوس أدب عربي/ جامعة مؤتة بكالو  -

 رابعًا : الخبرات العملية
 لآلن. – 11/9/2017مستشار رئيس الجامعة األردنية للشؤون الثقافية،  -
 لآلن.- 13/9/217لة الثقافية/ الجامعة األردنية، عضو في هيئة تحرير المج -
 .5/9/2017 -1/9/2016 ،الجامعة األردنية /الجامعة نائب مدير مكتبة -
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 اآلن.– 2014أستاذ مساعد/ مركز اللغات/ الجامعة األردنية/  -
 لآلن. -2016عضو اللجنة المركزية لجوائز مؤسسة فلسطين الدولية/  -
 لآلن. – 2014عضو لجنة الشعر/ مؤسسة فلسطين الدولية/  -
 .2014محاضر متفرغ في مركز الدراسات اإلستراتيجية/ الجامعة األردنية/  -
الصادرة عن صندوق البحث العلمي/ وزارة التعليم  محرر اللغة العربية للمجالت األردنية -

المجلة ، للعلوم الصيدالنية  المجلة األردنية، لمجلة الطبية األردنيةا)العالي األردنية: 
للعلوم   المجلة األردنية، المجلة األردنية في إدارة األعمال، األردنية في العلوم الزراعية

 حتى اآلن. -2014(، المجلة األردنية في العلوم االقتصادية، جتماعيةاال
 .2013/2014محاضر غير متفرغ، مركز اللغات، الجامعة األردنية،  -
 .2016 – 2013المنتدى الثقافي/ مكتبة الجامعة األردنية/  مشرف على -
األردنية/  مدرب لدورات مركز االستشارات والتدريب في مجال القيادة واإلدارة/ الجامعة -

2013 -2015. 
 .2012محاضر غير متفرغ، كلية اآلداب، قسم اللغة العربية، جامعة مؤتة  -
 .2010عضو هيئة تحرير مجلة راية مؤتة، جامعة مؤتة،  -
  .2010 – 2006لنادي األدبي في جامعة مؤتة ارئيس  -
 .2006-2005نادي اللغات في جامعة مؤتة لرئيس  -
 .2009-2007الدستور، ملحق الشباب، كاتب مقاالت وتقارير، صحيفة  -
 .2007تحاد الثقافي للجامعات األردنية عضو اال -
 .2007 \7 \31-1998\3\11شركة مصانع اإلسمنت األردنية  في موظف -
 .2001-1998 نادي بصيرا القافي والرياضي /رئيس تحرير مجلة أدوم الثقافية -
 .2001-1998جتماعي للجنة الثقافية لنادي بصيرا الثقافي الرياضي االارئيس  -
 األبحاث العلمية: سادسا
 2. عدد 42مجلد  مجلة دراسات/ الجامعة األردنية/ /التكرار في شعر حيدر محمود -

 .2(: ملحق2015)
تشكيالت الصورة الشعرية في كتاب الموت لمحمد مقدادي/ مجلة دراسات/ الجامعة  -

 .2(: ملحق2015) 2. عدد 42مجلد األردنية/ 
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مجلة اآلداب ، في ديوان " المياُه َتُخوُن البرْك" للشاعر الُعماني عوض اللويهيعرّية الماء ش -
 مقبول للنشر. /جامعة السلطان قابوس /والعلوم االجتماعية

- Waiting in-between Becket and Al-Muqaleh/ World Applied Sciences 
Journal 34 (12): 1692-1696, 2016 
- Dialogue Patterns in Mahmoud Darwish’s “Mural Studies in Literature 
and Language, Vol. 13, No. 5, 2016, pp. 1-10.  

 : الكتب المؤلَّفةسابعا
دار أمجد  /صورة جاللة المغفور له الملك الحسين بن طالل في الشعر األردني المعاصر -

 .2014للنشر والتوزيع/ 
 .2014وزارة الثقافة األردنية/  /نشيد الجمرديوان شعر بعنوان،  -
 .2016أشعر أني غيري/ وزرارة الثقافة األردنية/ ديوان شعر بعنوان،  -
 تحت الطبع. /يَّةفنوال الموضوعيَّة اتجاهاتها في دراسة الشعرية، بزيع شوقي تجربة -
 .تحت الطبع /اعترافات مواطن فاسد ،شعر بعنوان ديوان -
 تحت الطبع.ية في األردن وعالقتها باإلصالح/ تأليف مشترك/ الثقاف تالسياسيا -
 : المؤتمراتثامنا

 18/5/2005دور الشباب في الحياة السياسية/ مركز عدالة لدراسات حقوق اإلنسان من -
 .21/5/2005حتى

 .14/5/2005حتى 12/5/2005الشباب والمشاركة/ المجلس األعلى للشباب من -
 .11/6/2005حتى 9/6/2005األعلى للشباب منمحور الشباب والبيئة/ المجلس  -
التربية على المواطنة للقيادات الشبابية / مركز عدالة لدراسات حقوق اإلنسان    -

 . 15/9/2005حتى  10/9/2005من
حل النزاعات االقتصادية بالطرق السلمية في منظمة التجارة العالمية / المؤسسة األردنية  -

 .21/9/2006 - 19/9/2006لتطوير المشاريع االقتصادية من
من األندية الشباب والمشاركة في االنتخابات النيابية/ ندوة أقيمت في جامعة مؤتة بتنظيم  -

 .31/10/2007، الطالبية في الجامعة
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 29/1/2007بية من أجل مواطنة صالحة / مركز عدالة لدراسات حقوق اإلنسان من التر  -
 .31/1/2007حتى 

 .21/09/2006الهاشمية، مؤتمر رسالة عمان في أعين اآلخرين الذي أقيم في الجامعة  -
 .28/04/2007، ، جامعة األميرة سميةمؤتمر الدور الثقافي للجامعات األردنية -
 .26/11/2009، فة الحفل والمشاركة في التنظيمااإلنسان(، عر مؤتمر الكرك ) الحضارة و  -
 .2012\4\29-25أسبوع الوفاء للوطن، جامعة مؤتة،  -
 .2012\3\27مؤتمر كفى صمتا عن العنف الجامعي، جامعة مؤتة،  -
 .2016 -2015الجامعة األردنية، اليوم العلمي لمركز اللغات،  -
 : المحاضرات والندواتتاسعا
 .2005إنجاز لتهيئة الفرص االقتصادية للشباب األردني مشروع العمر/  -
 تغطية صحفية لملحق شباب الدستور/ورشة التمكين السياسي للمرأة التي أقيمت في العقبة  -

2007. 
 .20008، شعريةمهرجان بصيرا الثقافي / إلقاء أمسية  -
الدستور بمناسبة أعياد الوطن يوم الجيش والثورة العربية الكبرى وعيد  جريدة إدارة احتفالية -

 .2008\06\10\االستقالل 
 .2008أخالقيات العمل / انجاز لتهيئة الفرص االقتصادية للشباب األردني  -

 .2008انجاز لتهيئة الفرص االقتصادية للشباب األردني 
 .2009\06\10\القراءة عبر االنترنت إدارة احتفالية الدستور بعنوان تشجيع الشباب على  -
 .2009أمسية شعرية ضمن فعاليات الكرك مدينة الثقافة األردنية لعام  -
 .2009، بناة المستقبل الشباب صناع المستقبل / في منتدىورشة  -
 .2012\5\15حال اللغة ومسألة النهوض بالعربية، جريدة الدستور،  -
 .2015مهرجان السرحان الحادي عشر،  -
 .2016-2014المشاركة وإدارة أمسيات شعرية في مركز اللغات/ الجامعة االردنية،  -
 .2016-2015المشاركة وإدارة أمسيات شعرية في عمادة شؤون الطلبة/ الجامعة األردنية،  -
 .2016مهرجان جرش،  -
 .2017مهرجان الفحيص،  -
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 : المقاالت المنشورةعاشرا
 2009\3\10 -2007\9\5صحيفة الدستور،    -
 حتى اآلن. -2009\4\29وقع عمون اإلخباري  ، م -
 .2010\8\29 -2010\7\18موقع خبرني ،  -
 .2012\6\2 -2011\5\18موقع سواليف،  -
 .2012\6\25جريدة النهار اللبنانية،  -
 عشر: اللغات حادي

 .جدا اللغة العربية بدرجة ممتاز
 اللغة االنجليزية بدرجة جيد.

 


