
 

 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 

ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع  

 QFG11/0110-3.1           والترقيةلجنة التعيين إجراءات  –نموذج السيرة الذاتية                            

 

QFG11/0110 - Page 1 of 11 

 ذاتيةسيرة 
 

 
 عالء الدين أحمد محمد الغرايبة :االسم الكامل

قسم اللغة العربّية وآدابها/اآلداب   :الكلية /القسم  
 المملكة األردنّية ، عّمان،جامعة الزيتونة األردنية: المدينة، البلد الجامعة،
   .الهاشمّية

    00962777719940تلفون:   
 فاكس:

   البريد اإللكتروني:
araibeh@zuj.edu.joa.gh      Dr.Algharibeh1975@yahoo.com 

 الصفحة اإللكترونية: 
 
 

 المعلومات الشخصية .1
   م1975/ 9/ 3تاريخ الميالد: 

 األردنّيةالجنسية: 
   

 الشهادات العلمية .2
  الجامعة األردنّية، عّمان، 2003، تخّصص )الدراسات اللغوّية(اّللغة العربّية وآدابها ، فلسفة الدكتوراه في ،

 المملكة األردنّية الهاشمّية.
  ،)بد، المملكة جامعة اليرموك، إر ، 2000الماجستير في اللغة العربية وآدابها، تخّصص )الدراسات اللغوّية

 .األردنّية الهاشمّية
 الجمهورية العراقيةبغداد، غداد، جامعة ب ،1997 ،بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها. 

 
 إطروحة الدكتوراة .3

الجامعة األردنّية، عّمان، ، التفكير الصوتي عند مّكي بن أبي طالب القيسي في ضوء علم اللغة المعاصر" "
 .المملكة األردنّية الهاشمّية

 
 
 

 صورة
30 mm X 40 mm 
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 الخبرات الوظيفية .4
زيتونة األردنية، المملكة األردنّية الهاشمّية. أستاذ الدراسات اللغوّية، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة ال •

 .28/5/2018تاريخ 
أستاذ الدراسات اللغوّية المشارك، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الزيتونة األردنية، المملكة األردنّية  •

 .14/6/2010الهاشمّية. تاريخ 
امعة الزيتونة األردنية، المملكة األردنّية أستاذ الدراسات اللغوّية المساعد ، قسم اللغة العربية وآدابها، ج •

 13/9/2004الهاشمّية. تاريخ 
محاضر غير متفّرغ في مركز اللغات، الجامعة األردنية األردنية، المملكة األردنّية الهاشمّية.  لألعوام:  •

(1999 ،2000 ،2001 ،2002 ،2003 ،2004). 
بيقية، المملكة األردنّية الهاشمّية.  لألعوام: محاضر غير متفّرغ في كلية عجلون، جامعة البلقاء التط •

(1998 ،1999 ،2000). 
مساعد بحث وتدريس في قسم اللغة العربية، كلّية اآلداب، جامعة اليرموك، المملكة األردنّية الهاشمّية.  •

 (.   1998،1999،2000على حساب الجرايات لألعوام )
المملكة نية واالجتماعية، جامعة الزيتونة األردنية، رئيس تحرير مجلة جامعة الزيتونة للدراسات اإلنسا •

 (.2022، 2021، 2020، )األردنّية الهاشمّية.
 

 الرتب األكاديمية
 المملكة األردنّية الهاشمّية. ،أستاذ الدراسات اللغوّية، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الزيتونة األردنية 

 .28/5/2018تاريخ 
 المملكة األردنّية  ،المشارك، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الزيتونة األردنية أستاذ الدراسات اللغوّية

 .14/6/2010تاريخ  الهاشمّية.
 المملكة األردنّية  ،أستاذ الدراسات اللغوّية المساعد ، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الزيتونة األردنية

 13/9/2004تاريخ  الهاشمّية.
  لألعوام:   المملكة األردنّية الهاشمّية. ،في مركز اللغات، الجامعة األردنية األردنيةمحاضر غير متفّرغ

(1999 ،2000 ،2001 ،2002 ،2003 ،2004.) 
 

 المناصب األكاديمية
، 2012/2013، المملكة األردنّية الهاشمّية ،كلية اآلداب ،رئيس قسم اللغة العربية، جامعة الزيتونة األردنّية •

2013/2014. 
 .2007/2008، المملكة األردنّية الهاشمّية ،نائب عميد شؤون الطلبة، جامعة الزيتونة األردنية •
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 هتمامات البحثيةاال .5

، والقراءات القرآنّية، والمعاجم العربّية، واألصوات اللغوّية, واللهجات )اللسانيات( النحو والصرف، وعلم اللغة
 .العربّية, وعلم الّداللة

 
 يات العلمية والمنظماتالعضوية في الجمع .6
 
 التكريمات والجوائز .7
  ،22/12/2020الوسام العلمي، منتدى السالم الدولي للثقافة والعلوم، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. 
  درع مؤسسةEturn  شخصية أسهمت بنشر  100الدولي لتعليم العربية للناطقين بغيرها، عّمان، حفل تكريم

 .27/6/2019العربية،  
 

 الزمالة والمنح الدراسية .8
           --- 

 الخبرة التدريسية .9
 

 الدراسات العليا 
 --- 
 البكالوريس 
فقه اللغة، علم اللغة الحديث، الصوتيات العربّية، اللسانّيات الحديثة، المعجم العربي، منهج البحث          

(، علم الصرف 4،، 3، 2، 1العربي ) اللغوّي واألدبّي، مصادر اللغة واألدب، مبادئ النحو والصرف، النحو
العربي، التطور اللغوّي، قضايا لغوّية، علم الداللة، إعجاز القرآن، اللغة العربية االستدراكية، اللغة العربية 

 (، اللغة العربية للمترجمين.1)
 
 اإلشراف على الرسائل الجامعية )من األحدث إلى األقدم(  .10
 

 ةسم الطالب، عنوان الرسالة، السنا
 

 المنح  .11
 سم المشروع، سنة الدعم، جهة الدعم، مقدار الدعما          
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  ختراعبراءات اال  .12
 سم العائلة، األسم األول، " إسم براءة اإلختراع"، رقم البراءة، تاريخ إصدارها ) اليوم، الشهر، السنة(ا         

 
 عضوية اللجان  .13
 

 المحلية والعالمية 
 .نة للدراسات اإلنسانية واالجتماعية، جامعة الزيتونة األردنية، األردنرئيس تحرير مجلة جامعة الزيتو  -
عضو اللجنة العلمية والهيئة االستشارية لمجلة حوليات اآلداب واللغات، كلية اآلداب جامعة بشار  -

 .الجزائر
  عضو الهيئة االستشارية لمجلة آداب الرافدين )الدراسات اللغوية( جامعة الموصل/ العراق -
لجنة العلمية وهيئة التحرير لمجلة األطروحة، طبعة )علوم اللغات وآدابها(، بغداد، الجمهورية عضو ال -

   .العراقية
 . أراليق، تركيا killis 7 عضو اللجنة العلمّية وهيئة التحرير لمجلة اإللهّيات الدولية المحكمة، جامعة -
جامعة مولود معمري(، -تحليل الخطابعضو اللجنة العلمية وهيئة التحرير لمجلة الخطاب، طبعة )مخبر  -

   .وزو، الجمهورية الجزائرية -تيزي 
عضو الهيئة االستشارية لمجلة جامعة العلوم اإلسالمية )الدراسات اإلنسانية واالجتماعية( جامعة العلوم  -

 .فلسطين –اإلسالمية/ غزة 
 –جيل البحث العلمي، طرابلس عضو الهيئة العلمية لمجلة جيل )الدراسات اإلنسانية واالجتماعية( مركز  -

  .لبنان
عضو اللجنة العلمية وهيئة التحرير لمجلة اإلبراهيمي لآلداب والعلوم اإلنسانية،  كلية العلوم االجتماعية  -

   .واإلنسانية بجامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج، الجمهورية الجزائرية
مة، مخبر اللسانيات النصية وتحليل الخطاب. التاب  لكلية عضو اللجنة العلمية وهيئة التحرير لمجلة العال -

   .اآلداب واللغات بجامعة قاصدي مرباح ورقلة. الجمهورية الجزائرية
جامعة عبد الحميد بن -عضو اللجنة العلمية وهيئة التحرير لمجلة الموروث، كليـة األدب العربي والفنون  -

   .باديس _مستغانـم . الجمهورية الجزائرية
الحاج  – 1جامعة باتنة  –عضو اللجنة العلمية وهيئة التحرير لمجلة أوراق للدراسات األدبية واإلنسانية  -

 .الجمهورية الجزائرية –لخضر 
عضو اللجنة العلمية االستشارّية لمجلة اللغة العربّية والعلوم اإلسالمّية، جامعة الوادي الجديد، الجمهورية  -

 .العربية المصرّية
إلشراف والمتابعة على طلبة الكفاية اللغوّية، قسم اللغة العربّية ، كلّية اآلداب، جامعة عضو لجنة ا -

 .الزيتونة األردنّية
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 .عضو اللجنة العلمية والبحث العلمي، كلّية اآلداب، جامعة الزيتونة األردنية -
 (.2012/2013( )2010/2011عضو لجنة عليا إلعادة النظر في خطط أقسام كلّية اآلداب. ) -

(2013/2014) 
( ومبادئ النحو والصرف، كلّية اآلداب، جامعة الزيتونة األردنية، 1مقرر لجنة تأليف كتابي: اللغة العربية) -

2010/2011 
عضو لجنة إعداد الفيديو التوثيقي التصويرّي لجامعة الزيتونة األدرنية، بنسختيه: القديم والحديث،  -

(2017/2018) 
 )2020/2021(. )2019/2020لزيتونة، جامعة الزيتونة األردنية، )رئيس لجنة تحرير مجلة أنباء ا -
رئيس تحرير مجلة جامعة الزيتونة للدراسات اإلنسانية واالجتماعية، مجلة علمية محكمة تصدر عن  -

 )2021/2022(. )2020/2021جامعة الزيتونة األردنية، عمادة البحث العلمي، )
(. 2018/2020التدريس جامعة الزيتونة األردنية، )عضو لجنة التأديب االبتدائي ألعضاء هيئة  -

(2020/2022( .)2021/2022( 
عضو اللجنة التحضيرية لبرنامج الماجستير، قسم اللغة العربية وآدابها، كلّية اآلداب، جامعة الزيتونة  -

 (2021/2022األردنّية، )
-  

 الجامعية 
 .2007/2008الزيتونة األردنّية عضو اللجنة الثقافية العليا ، جامعة  -
،  2009/2010، 2008/2009أمين سر مجلس كلّية اآلداب. ، جامعة الزيتونة األردنّية  -

2012/2013 .2013/2014 .2015/2016. 
. 2012/2013،  2009/2010، 2008/2009عضو مجلس كلّية اآلداب، جامعة الزيتونة األردنّية  -

2013/2014 .2015/2016  .2016 /2017 .2017/2018 .2020/2021  .2021/2022.   
 .عضو في لجان تحكيم األبحاث العلمية في عدد من المجالت العلمية المحكمة -
 .عضو لجان تحكيم ترقيات لعدد من مجالس الجامعات العلمية العربية -
عضو لجان تحكيم ترقيات ومقرر ألغلبها، لعدد من ترقيات الزمالء في كلّية اآلداب، جامعة الزيتونة  -

 .2022 – 2010األردنّية، 
عضو لجان تحكيم ترقيات لعدد من ترقيات الزمالء في جامعات عربية: جامعة الكويت، جامعة أم القرى،  -

 .جامعة البصرة، جامعة السودان، جامعة العين، الجامعة اإلسالمية السعودية
اشمية، جامعة عضو في مناقشة الرسائل الجامعّية العليا. ) الجامعة األردنية، جامعة اليرموك، الجامعة اله -

آل البيت، جامعة مؤتة، جامعة فيالدلفيا، جامعة نزوى سلطنة عمان، جامعة العلوم اإلسالمّية العالمية، 
 جامعة الوصل(

 (2014/2015مقرر عمل دليل كلّية اآلداب، جامعة الزيتونة األردنية، ) -
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 اللقاءات العلمية والمهنية  .14
 

 تنظيم اللقاءات العلمية 
الكتابة الروائية المعاصرة واالنفتاح على  " واللغاتلكلية اآلداب  للملتقى الدولي األولعلمية عضو اللجنة ال  -

وزارة التعليم العالي والبحث ، سكيكدة 1955أوت  20جامعة  2022  أكتوبر 27.  26.  25، "الفنون 
 .العلمي، الجزائر

آفاق البحث اللساني في "  لوم اإلنسانيةلمؤتمر اللسانيات الخامس لكلية اآلداب والععضو اللجنة العلمية  -
 .المملكة األردنية الهاشميةجامعة آل البيت،  2022  أيار 12.  11"، القرن الواحد والعشرين

الثقافة  ":بـ "محمد البشير اإلبراهيمي" الدولي الراب ، الموسوم عضو اللجنة العلمية للملتقى العلمي الدولي -
بجامعة برج بوعريريج  2022  ماي 25.  24 "،: المنطلقات والنتائجاليالوطنية وتقويض الخطاب الكولوني

 (. )الجزائر
 وطبيعتها، ماهيتها، والنقد واألدب اللغة في البينية الدراساتعضو اللجنة العلمية للملتقى العلمي الدولي:   -

 – 12 واللغات،  آلدابا ورقلة، كلية  مرباح قاصدي العلمي، جامعة والبحث العالي التعليم ا. وزارةومصادره
 م.2022مارس  17 – 16هـ، 1443، شعبان 13

جامعة الزيتونة  "القدس في الشعر العربي الحديث"عضو اللجنة العلمّية واللجنة العليا للمؤتمر الدولي: -
 .م2022 ،المملكة األردنية الهاشمية –عمان  األردنية،

 يوليو كليس،جامعة  ، التركيةالجمهورية  "العربي الوباء في األدب"عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي: -
 م.2020

الجمهورية  "المنجز الفكري واألدبي في آثار محمد البشير اإلبراهيمي"عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي: -
 م.2018فيفري   ،جامعة برج بوعريريج ،الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الجمهورية "، خطاب الثقافات من تأكيد الذات إلى معرفة اآلخر" كم:عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي المح -
كلية اآلداب ، جـامعة قـاصدي مربـاح ورقـلة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  م.2017نوفمبر  ،واللغات
" الّنّص بين  جامعة الزيتونة األردنية، –قسم اللغة العربية  –مقرر المؤتمر الدولي الثالث لكلية اآلداب  -

 .2013النظريات النقدية واللسانيات الحديثة"، 
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 المشاركة في اللقاءات العلمية

فعاليات جامعة الزيتونة األردنية، ندوة ثنائية الحوار بين األدب الجاد واألدب الساخر، إدارة الندوة،           -
27/11/2011. 

 .21/2/2012ياحي: المفهوم والتطبيق" لمحمد العمري، إدارة الندوة، شهادة مشاركة،توقي  كتاب " األمن الس -
 .13/12/2015فعاليات مجلس الطلبة الثقافية، جامعة الزيتونة األردنية، شهادة مشاركة،  -
 . 26/10/2016فعاليات منتدى الجياد الثقافي الثقافية، مهرجان الومضة، شهادة مشاركة،  -
 .24/11/2016الريم الثقافي، أمسية أدبية، شهادة مشاركة، فعاليات منتدى ميس  -
فعاليات مجم  بيت الثقافة والفنون الثقافية ، إثراء الحركة األدبية والثقافية والفنية،  شهادة مشاركة،  -

3/8/2017. 
 .4/8/2017فعاليات منتدى الجياد الثقافي الثقافية، أمسية أدبية، شهادة مشاركة،  -
 .25/8/2017اد الثقافية، األدب النسوي، شهادة مشاركة، فعاليات منتدى أجي -
 .16/9/2017توقي  كتاب " أصداء السكون" للكاتب سامر المعاني، شهادة مشاركة،  -
 .26/4/2018فعاليات منتدى الجياد الثقافي الثقافية، في اليوم العالمي للغة العربية، شهادة تكريم،  -
 .26/4/2018فعاليات منتدى الجياد الثقافي الثقافية، إضاءات في العمل السردي، شهادة مشاركة،  -
 .28/4/2018فعاليات مجم  بيت الثقافة والفنون الثقافية ، أمسية أدبية،  شهادة مشاركة،  -
، شهادة فعاليات كرسي عرار الثقافية ، جامعة اليرموك، التجربة النسوية األردنية في القصة القصيرة -

 .8/5/2018مشاركة،
 .27/12/2018فعاليات منتدى الجياد الثقافي الثقافية، أمسية أدبية، شهادة مشاركة،  -
فعاليات مركز الحسين الثقافي الثقافية، إشهار وتوقي  رواية " خلق إنسانًا" للروائية عنان محروس، شهادة  -

 .30/3/2019مشاركة، 
ية، مسابقة األجناس األدبية، مهرجان صيف األردن،  شهادة تحكيم، فعاليات منتدى الجياد الثقافي الثقاف -

15/6/2019. 
شخصية  100الثقافية ، في سبيل نشر العربية، شهادة مشاركة وتقدير من ضمن  eturnفعاليات مجلس  -

 .27/6/2019عربية وعالمية. 
 .15/4/2019فعاليات مدارس فيالدلفيا الثقافية، الندوة الثقافّية،  -
 .28/8/2019منتدى البيت العربي الثقافي، بالحروف تشرق األمم )نغمة تراتيل(، شهادة مشاركة،  فعاليات -
، محاضرات ثقافية وأكاديمية، شهادة killisفعاليات كلية اآلداب الثقافية واألكاديمّية، جامعة  -

 .13/10/2019 – 29/9/2019مشاركة،
 .12/12/2019ثقافية، أمسية شعرية، شهادة مشاركة، فعاليات منتدى البيت العربي الثقافي، جمعية سما ال -
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فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع: المساءلة ألجل التغيير، منظمات محلية تسائل ألجل التغيير في السياسات  -
م، شهادة تكريم، المملكة األردنية 2022شباط  12التربوية، مؤسسة الملكة زين الشرف للتنمية، عمان، 

 الهاشمية.
 
 ركة في نشاطات المناهج الدراسيةالمشا  .15
 جامعة الزيتونة األردنية. )تأليف مشترك(. مباديء النحو والصرف  -

 
 النشر العلمي .16

 قائمة:
 المجالت المحكمة 

الغرايبة، عالءالدين أحمد/ جامعة الزيتونة األردنية، د. فايز عثامنة، جامعة الملك فيصل، أ.د محمود  -
،  بحث منشور، مجلة ""Standard Arabic Language and the Diglosicالسلمان /جامعة البترا،

مريكية تحت ماراباك، مسجلة بمكتبة الكونجرس األأكاديمية أأماراباك، مجلة علمية عالمية محكمة، تصدر عن 
 .م2021، 42، العدد 12، المجلد  ISSN : 2161-3621 الرقم الدولي المعياري 

لِحجاج اللغوّي وشبه المنطقي لوصايا الحكماء في العصر الجاهلّي الغرايبة، عالءالدين أحمد، آليات ا -
مقاربة تداولّية"،  بحث منشور، مجلة دراسات للعلوم اإلنسانية واإلجتماعية، الجامعة األردنية، المملكة األردنية 

  .م2019، 4، العدد 46الهاشمّية ، منشور، المجلد 
فيق، آليات الِحجاج البالغي لوصايا الحكماء في العصر الغرايبة، عالءالدين أحمد، العمري، أمل ش -

الجاهلّي مقاربة تداولّية"، مجلة الجامعة اإلسالمّية للبحوث اإلنسانية، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، 
 210إلى  ص  183. ص2019 3, عدد 27الجامعة اإلسالمّية غزة، فلسطين، منشور مجلد 

مد، خطاب األيديولوجيا)اإلسالمي واآلخر( في رواية )رحلة ابن فطومة( لنجيب الغرايبة، عالءالدين أح -
محفوظ: دراسة بنيوّية، مجلة الجامعة اإلسالمّية للبحوث اإلنسانية، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، 

 271إلى  ص  243. ص2019، 1, عدد 27الجامعة اإلسالمّية غزة، فلسطين، منشور، مجلد 
يبة، عالءالدين أحمد، تشّكالت البنى السردية وصياغتها "دراسة سيميولوجية في رواية )لوعة الغاوية( الغرا -

لعبده خال". بحث منشور، مجلة مجم  اللغة العربّية األردني، األردن، السنة الثالثة واألربعون، العدد الساب  
  .194 -117م. ص2019حزيران   –والتسعون، نيسان 

ءالدين أحمد، وسائل االتساق واالنسجام النّصي: قراءة نصّية تحليلّية في قصيدة )الطائر الغرايبة، عال -
 .م2017الحزين( لفاروق جويدة، مجلة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، منشور : مارس /
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لبيان في الغرايبة، عالءالدين أحمد، بني دومي، خالد قاسم " في ثنائية الّصيغ الّصرفّية: نظرة في جام  ا -
تأويل القرآن" للطبري، حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية ، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، الكويت، 

 158 – 7م. مجلد منفرد من ص 2015، مارس 35، الحولية 422منشور، الرسالة 
ّية المؤكِّدة للجملة االسمّية، نزال، نبال نبيل، الغرايبة، عالءالدين أحمد، الوظيفة الّداللية للمورفيمات التركيب -

 Journal Of Arabek Language Specialized الحديث القدسّي أنموذجًا، بحث منشور في مجلة
Research ،malaysia مجلة اللغة العربية لألبحاث التخصصّية ، المعهد العلمي للتدريب المتفدم ،

 60 – 33م. ص 2014، كانون الثاني 1، العدد 1 والدراسات، )ماليزيا(، مجلة علمّية محكمة، منشور، المجلد
الغرايبة، عالءالدين أحمد، الجملة الطلبية في سورة "يوسف ": دراسة تركيبية داللية، بحث منشور، مجلة  -

، 41دراسات للعلوم اإلنسانية واإلجتماعية، الجامعة األردنية، المملكة األردنية الهاشمّية ، منشور، المجلد 
 413 – 394م. ص 2014، 1الملحق 

الغرايبة، عالءالدين أحمد، سورة الواقعة دراسة داللّية في البنية اللغوّية ، مجلة اللغة العربية الصادرة عن  -
  .م25/6/2014كلية اللغة العربية ، جامعة أم درمان، السودان، مقبول للنشر،  

ي الخطاب القرآني، دراسة في العالقة بين الغرايبة، عالءالدين أحمد، تداخل األنساق اللغوّية الطلبّية ف -
النّص والسياق "سورة يوسف أنموذجًا"، منشور، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 

 240 – 211م. ص 2014، مارس 3، العدد 42الكويت، منشور، المجلد 
درويش بين البنية الداللّية والبنية الغرايبة، عالءالدين أحمد، العمري، أمل شفيق ،جدارية محمود  -

 297 – 272م. ص 2014، شتاء 24اإليقاعّية، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة البحرين، منشور ،العدد 
سورة يوسف أنموذجًا"، المجلة  –الغرايبة، عالءالدين أحمد، الداللة بين المكون )البنائي النحوي( والسياق  -

، 3، العدد 8دابها ،  جامعة مؤتة ،  المملكة األردنية الهاشمّية، منشور، المجلد األردنية في اللغة العربية وآ
 178 – 135م. ص 2012تموز 

هـ(: دراسة 410الغرايبة، عالءالدين أحمد، جم  التكسير" في جام  البيان في تأويل القرآن" للطبري ) -
ث العلمي، الجامعة األردنية ، عّمان، المملكة وتحليل" مجلة دراسات للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،عمادة البح

 574 – 550م. ص ص 2012، تشرين األول 3، العدد39األردنية الهاشمّية، منشور، المجلد 
الغرايبة، عالءالدين أحمد، سورة )طه( "دراسة أسلوبّية صوتّية" ، مجلة المنارة للبحوث والدراسات ،عمادة  -

م. 2010لمملكة األردنية الهاشمّية، منشور، المجلد الثامن عشر، نيسان البحث العلمي، جامعة آل البيت ، ا
 93 – 57ص 

الغرايبة، عالءالدين أحمد، الزمن النحوي في مقام الياسمين دراسة في التركيب والداللة، مجلة دراسات  -
، 37ة ، منشور، المجلد للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ، الجامعة األردنية ، عّمان ، المملكة األردنية الهاشميّ 

 .م2010، شباط 1العدد 
الغرايبة، عالءالدين أحمد، سورة القمر دراسة داللية في البنية اللغوية، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية  -

 .م2011، شتاء 29، السنة113،مجلس النشر العملي، الكويت، منشور، العدد 
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كتاب)ما يحتمل الشعر من الضرورة ( للسيرافي، المجلة الغرايبة، عالءالدين أحمد، ظواهر صوتية في  -
، نيسان  2، العدد 6األردنية في اللغة العربية وآدابها ،جامعة مؤتة ،المملكة األردنية الهاشمّية، منشور، المجلد 

 .م2010
ات الغرايبة، عالءالدين أحمد، لغات العرب في التفسير الكبير للطبراني دراسة وصفية تحليلية، حولي -

 .م2009، يونيو 32، الحولية 353اآلداب والعلوم االجتماعية ، جامعة الكويت ، الكويت، منشور، الرسالة 
الغرايبة، عالءالدين أحمد، الجملة الفعلية في شعر الشافعي دراسة أسلوبية في التركيب والداللة، المجلة  -

تشرين  4،  العدد 4ألردنية الهاشمّية منشور، المجلداألردنية في اللغة العربية وآدابها ،جامعة مؤتة ، المملكة ا
 .م2008األول 

الغرايبة، عالءالدين أحمد، المماثلة الصوتية للقراءات القرآنية )التفسير الكبير ( للطبراني دراسة وصفية  -
 ، صيف46تحليلية، مجلة كلية اآلداب ،جامعة الزقازيق، الجمهورية المصرية العربية، منشور،  المجلد 

 .م2008
الغرايبة، عالءالدين أحمد، االيقاع التكراري في شعر الملك عبد هللا األول ابن الحسين ، المجلة األردنية  -

، تموز 3، العدد 4في اللغة العربية وآدابها ، جامعة مؤتة ، المملكة األردنية الهاشمّية، منشور،  المجلد 
 .م2008

في لهجة عجلون "دراسة وصفية تاريخية"، مجلة دراسات للعلوم  الغرايبة، عالءالدين أحمد، ظواهر صوتية -
، 1، العدد 35اإلنسانية واالجتماعية، الجامعة األردنية، عّمان، المملكة األردنية الهاشمّية، منشور، المجلد 

  .م2008شباط  
ات للعلوم مجلة دراس الغرايبة، عالءالدين أحمد، اللغة الشعرّية للملك الشاعر عبد هللا األول ابن الحسين، -

، ملحق  34، الجامعة األردنية، عّمان، المملكة األردنية الهاشمّية، منشور، المجلد اإلنسانية واالجتماعية
 م.2007

 
 كتب، فصل في كتاب 

 .2007، بدعم من وزارة الثقافة األردنية جهود مّكي بن أبي طالب القيسي في ضوء علم اللغة المعاصر، -
                    

 .، بدعم من وزارة الثقافة األردنية2015كمائن الغياب، شعر حديث،  -
آليات الحجاج اللغوّي وشبه المنطقّي والبالغّي لوصايا الحكماء في العصر الجاهلّي، دار خطوط للنشر  -

 .م2021األردن،  –والتوزي ، عمان 
 لغة الخطاب القرآنّي" دراسة بنائّية سياقّية داللّية " قيد الطب . -
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 تقديم في مؤتمرات 
المؤتمر العلمي الساب  لكلية اآلداب "آفاق مستقبلّية للتربية والتعليم في ظل عالم متغّير" جامعة الزيتونة  -

 .2018المملكة األردنية الهاشمية نوفمبر  –األردنية،عمان 
ّية( جامعة اليرموك، المؤتمر الدولي السادس عشر )إشكالية المنهج في الدراسات األدبّية والنقدّية واللغو  -

 .(م20/7/2017-18إربد، المملكة األردنية الهاشمّية،   )
المغرب،  -المؤتمر الدولي "مسالك الكتابة وآفاق التلقي"، كلية اآلداب والعلوم االنسانية بالقنيطرة -

 .2016فبراير
معة الزيتونة األردنية، عمان جاالمؤتمر العلمي الخامس لكلية اآلداب "التعددية الثقافية في اللغة واألدب"  -
 .2015المملكة األردنية الهاشمية نوفمبر  –
 -7المؤتمر الدولي الثالث للغة العربية " االستثمار في اللغة العربية"، دبي، اإلمارات العربية المتحدة،  -

10/5 /2014. 
 .2014مارس  6-3) ملتقى مجلة العربي الثالث عشر " الثقافة العربية على طريق الحرير" الكويت، -
مهرجان جواثى الثقافي الراب ، العربية في أدب الجزيرة العربية والخليج العربي " الواق  والمأمول" قراءة في  -

 .م2014( إبريل 10-8لغة اإلبداع األدبي، المملكة العربية السعودية، )
 .م2012(، 2ي )مقّدس المؤتمر الدولي جامعة ماليا ،ماليزيا ، المؤتمر القرآني الدولي السنو  -
 المؤتمر الدولي )معالم التالقي بين العلوم االنسانية والعلوم الشرعية ( جامعة األزهر، فرع الزقازيق ، -

 2010جمهورية مصر العربية .
المؤتمر العلمّي الراب  )اللسانيات واألدب( ، قسم اللغة العربية ،كلية اآلداب ،الجامعة األردنية ،خالل  -

 .7/5/2009-4الفترة من
المؤتمر الدولي األول:)الدرس الصوتي وتطبيقاته على اللغة العربية(، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -

 .2008تشرين الثاني  6-4جامعة آل البيت، خالل الفترة 
 
 تقارير 

 .تحكيم األبحاث العلمية في عدد من المجالت العلمية المحكمة تقرير -
جامعة الكويت، جامعة أم  .ن مجالس الجامعات العلمية العربيةتحكيم ترقيات لعدد م تقرير -

 .القرى، جامعة البصرة، جامعة السودان، جامعة العين، الجامعة اإلسالمية السعودية
تحكيم ترقيات ومقرر ألغلبها، لعدد من ترقيات الزمالء في كلّية اآلداب، جامعة الزيتونة  تقرير -

 .2022 – 2010األردنّية، 
 يم بعض المخطوطات العلمية في وزارة الثقافة األردنية.تحك تقرير -

 


