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 ذاتيةسيرة 
 

 
 زاهرة توفيق محمد أبوكشك :االسم الكامل

االلغة العربية وآدابها/ اآلداب :الكلية /القسم  
ردن، األ عمان ،الزيتونة األردنية جامعة  

 4379375970تلفون:      
 -فاكس:

 dr.zahera@live.comالبريد اإللكتروني:  
 الصفحة اإللكترونية: 

 
 

 المعلومات الشخصية .1
   03/1/1793الد:تاريخ المي
 أردنيةالجنسية: 

   
 الشهادات العلمية .5

 كرك، األردن، الجامعة مؤتة، 7339 ،(لنقد والبالغةدرجة الدكتوراة )ا 
 (لنقد والبالغةادرجة الماجستير)، كرك، األردن، الجامعة مؤتة، 7330 
 ( اللغة العربية وآدابهادرجة البكالوريس)، كرك، األردن، الجامعة مؤتة، 7333 
 

 هطروحة الدكتوراأ .7
 االتجاه األسطوري في الدراسات النقدية للشعر العربي الحديث

 
 
 
 
 

 
 
 

 صورة
30 mm X 40 mm 
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 الخبرات الوظيفية .0
اسم المنظمة أو  نوع الخبرات أو الخدمات

 المؤسسة
 تاريخ المكان/ البلد

 إلى من

جامعة الزيتونة  محاضر غير متفرغ 
 األردنية

 7332 -7339 عمان/ األردن

في عضو لجنة الجودة 
كلية اآلداب وقسم اللغة 

 العربية

جامعة الزيتونة 
 األردنية

 لغاية اآلن 7310 عمان/ األردن
 

األكاديميات رابطة  عضو
 األردنيات منذ تأسيسها

رابطة األكاديميات 
 األردنيات

 لغاية اآلن 7312 عمان/ األردن

 
 الرتب األكاديمية

 األردن، تاريخ منح الرتبة: ، الزيتونة األردنية جامعة،  اللغة العربية وآدابها قسم، مساعد أستاذ
 لغاية اآلن -72/7/7337

 
 

 03/5/7332-13/13/7339، الزيتونة األردنية جامعة، عربية وآدابهاالاللغة قسم ، غير متفرغ محاضر 
             

 
 المناصب األكاديمية

 0/13/7319 -0/13/7312، ألردن، االزيتونة األردنية جامعةاآلداب،  ، كليةاللغة العربية رئيس قسم 
 حتى اآلن -0/13/7317 ،ألردن، االزيتونة األردنية جامعةاآلداب،  ، كليةاللغة العربية رئيس قسم 

 
 هتمامات البحثيةاال .9

 البالغة - األدب – األدبي  النقدا
 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6

 _ عضو لجنة الجودة في جامعة الزيتونة
 ابطة األكاديميات األردنياتعضو ر  -

 7312،7373_ مقرر المؤتمر العلمي الخامس والثامن لكلية اآلداب 
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 التكريمات والجوائز .3
 7312 شهادة ضمان الجودة

 المنح الحوافز و  .8
  ةث علميابحأدعم نشر 

 
 الخبرة التدريسية .7
 

 الدراسات العليا 
 

 ال يوجد          
  
 البكالوريس 
 

 -األدب العباسي -17-9األدب في القرن  -النقد األدبي -(7البالغة العربية ) –( 1) ربيةالبالغة الع         
 - منهج البحث األدبي -يةتاريخ الحضارة العربية اإلسالم -إعجاز القرآن -تذوق النص العربي -األدب األندلسي

 اللغة العربية للمترجمين -علوم القرآن
 

 األحدث إلى األقدم(اإلشراف على الرسائل الجامعية )من   .14
 

 ال يوجد
 المنح  .11

( أربعة عشر ألفا 1227272123، جامعة الزيتونة األردنية)7312واقع اإلعاقة في لواء ناعور، مشروع   
 وأربعون دينارا ومئة وستون فلسا2

         
 

  ختراعبراءات اال  .15
 ال يوجد         

 
 عضوية اللجان  .17
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 المحلية والعالمية 
 7312-7315ام الفاضلية للع عضو وكاتب في مجلة -
 عضو رابطة األكاديميات األردنيات -

 الجامعية 
 لغاية اآلن-12/13/7312رئيس لجنة خدمة المجتمع في كلية اآلداب  -
 لغاية اآلن -7310كلية اآلداب في عضو لجنة الجودة  -
 لغاية اآلن -7313عضو اللجنة الثقافية في قسم اللغة العربية  -
 لغاية األن -7310لغة العربية عضو لجنة الجودة قسم ال -
 7312عضو اللجنة االجتماعية في كلية اآلداب  -
 7312-7317عضو لجنة االمتحانات في كلية األداب  -

 
 اللقاءات العلمية والمهنية  .10

 ورش عمل
-  

 تنظيم اللقاءات العلمية 
 قائمة بأسماء المؤتمرات أو الورش، المكان، التاريخ 

 تاريخالمكان وال أسماء المؤتمرات
مقرر للمؤتمر الثامن لكلية اآلداب / قسم اللغة العربية) 

الخطاب الظادبي العربي المعاصر في العقود الثالثة 
 األخيرة

 7373-7317 17-11-جامعة الزيتونة األردنيةـ

قسم اللغة  -في كلية اآلداب الخامس لمؤتمرلمقرر 
 ) التعددية الثقافية في اللغة واألدب( العربية

 17/11/7315-19من  -الزيتونة األردنيةـجامعة 

الثالث في كلية اآلداب_ قسم اللغة مؤتمر العضو في 
) النص بين النظريات النقدية واللسانيات العربية 
 الحديثة(

 01/13/7310-77جامعة الزيتونة األردنية من 

 
 

 المشاركة في اللقاءات العلمية
 ، المكان، التاريخقائمة بأسماء المؤتمرات أو الورش         

 المكان والتاريخ أسماء المؤتمرات
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) الدراسات  الدولي األول للدراسات اللغوية مؤتمرال
نحو عاتها في القرن الحادي والعشرين )"اللغوية وتطل

 مستقبل مشرق للدراسات اللغوية"(

 17-7 ماليزياجامعة المدينة العالمية / 
 7315ديسمبر/

دوة حول مرور مئة عام المشاركة بورقة بحثية في ن
 على وفاة الشاعر برهان الدين العبوشي

 7317/كانون الثاني 17 جامعة البترا، األردن

 7312-12-12- جامعة الزيتونة التحصيلية وتحليلها22 ورشة عمل بناء االختبارات
  7319-12-12 -األردنية  جامعة الزيتونة تدريس الحديثةورشة عمل استرتيجيات ال

ل إعداد المقومين الخارجيين والزيارة الميدانية ورشة عم
العتماد البرنامج األكاديمي التي عقدت بالتعاون مع 

 جامعة الزيتونة األردنية

 7310-11-2-7 –جامعة الزيتونة األردنية 

جامعة عجلون الوطنية وملتقى المرأة الثقافي وملتقى  المشاركة في الملتقى العربي الثاني لألقصوصة
 7315-7-2 -لثقافيإربد ا

 
 
 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية  .19

 ، المكان، التاريخالنشاطات قائمة بأسماء 
 النشر العلمي .16

 المجالت المحكمة 
 12 

 البيانات البحث
في شعر  (األردني والفلسطيني)  222المكان عنوان البحث

 حبيب الزيودي
 د2 زاهرة أبوكشك أسماء الباحثين
 ألولا ترتيب الباحث

 جامعة الزيتونة األردنية ) بتاريخ نشر البحث( مكان عمل الباحث
مجلة الدراسات اللغوية واألدبية/ جامعة العلوم  عنوان المجلة

 اإلسالمية/ ماليزيا
 1225-7123 (ISSN) الرقم الدولي المعياري للمجلة 

 7373( 1) مقبول للنشر في العدد العدد، واإلصدار، وتاريخ النشر، وأرقام الصفحات
 الجامعة اإلسالمية العالمية/ ماليزيا د النشربلالناشر و 
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 Ebsco التصنيف
 ال ؟   Open Accessهل المجلة 
 ال ؟  Open Accessهل الناشر 

 
 7 

 
 

 البيانات البحث
 فنية سةدار: نقاطو دوىلف"  قية" ر ةدقصي عنوان البحث

 بيةوسلأ
 د2 زاهرة أبوكشك أسماء الباحثين
 األول ترتيب الباحث

 جامعة الزيتونة األردنية مكان عمل الباحث) بتاريخ نشر البحث(
 دراسات العلوم اإلنسانية/ الجامعة األردنية عنوان المجلة

 3721-1026   (Scopus) (ISSN) الرقم الدولي المعياري للمجلة 
، الصفحات 7317-7، ملحق1، عدد22مجلد تالعدد، واإلصدار، وتاريخ النشر، وأرقام الصفحا

 007-017من 
 الجامعة األردنية، األردن الناشر وبلد النشر

 Scopus التصنيف
 ال ؟   Open Accessهل المجلة 
 ال ؟  Open Accessهل الناشر 

 
 3 

 
 البيانات البحث

 تقييم واقع اإلعاقة في لواء ناعور  عنوان البحث
د2 زاهرة مصالحة، د2 منال حسن، د2 هيا  أسماء الباحثين

 ، د2 عنليب أبو كاملأبوكشك
 ثالثال ترتيب الباحث

 جامعة الزيتونة األردنية مكان عمل الباحث) بتاريخ نشر البحث(
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 دراسات العلوم اإلنسانية/ الجامعة األردنية عنوان المجلة
 3721-1026   (Scopus) (ISSN) الرقم الدولي المعياري للمجلة 

، 7317، 1، ملحق7، عدد 22مجلد  دد، واإلصدار، وتاريخ النشر، وأرقام الصفحاتالع
 139-27الصفحات: 

 الجامعة األردنية، األردن الناشر وبلد النشر
 Scopus التصنيف

 ال ؟   Open Accessهل المجلة 
 ال ؟  Open Accessهل الناشر 

 
 2 

 البيانات البحث
يات الرتاثية يف توجيه استدعاء الشخصدور  عنوان البحث

 ... شعر حممد القيسي " أمنوذجا  الداللة 
 د2 عاتكة العبيدي د2 زاهرة أبوكشك أسماء الباحثين
 األول ترتيب الباحث

 جامعة الزيتونة األردنية مكان عمل الباحث) بتاريخ نشر البحث(
مجلة الدراسات اللغوية واألدبية/ جامعة العلوم  عنوان المجلة

 مية/ ماليزيااإلسال
 1225-7123 (ISSN) الرقم الدولي المعياري للمجلة 

، 7312 السنة العاشرة، ، يونيو،1العدد العدد، واإلصدار، وتاريخ النشر، وأرقام الصفحات
 129-122الصفحات 

 / ماليزياالعالمية اإلسالمية الجامعة  الناشر وبلد النشر
  Ebsco التصنيف

 ال ؟   Open Accessهل المجلة 
 ال ؟  Open Accessهل الناشر 

 
 5 

 
 البيانات البحث
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الرواية النسوية المهجرية المعاصرة في ضوء  عنوان البحث
التاريخانية والنقد الثقافي قراءة في رواية إنعام 

 كججي " طشاري"
 

 د2 عاتكة العبيدي د2 زاهرة أبوكشك أسماء الباحثين
 الثاني ترتيب الباحث

 جامعة الزيتونة األردنية ث) بتاريخ نشر البحث(مكان عمل الباح
 حوليات آداب عين شمس عنوان المجلة

 9779-1113 (ISSN) الرقم الدولي المعياري للمجلة 
، 7312 -22ديسمبر مجلد  –2 اكتوبر 2عدد العدد، واإلصدار، وتاريخ النشر، وأرقام الصفحات

 72-1الصفحات من 
 شمس، مصرجامعة عين  الناشر وبلد النشر

 - التصنيف
 ال ؟   Open Accessهل المجلة 
 ال ؟  Open Accessهل الناشر 

 
 2 

 
 البيانات البحث

فن البديع في المنصف البن وكيع ) رؤية في  عنوان البحث
 المصطلح البالغي(

 د2 زاهرة توفيق أبوكشك د2 أمل العمري أسماء الباحثين
 األول ترتيب الباحث

 جامعة الزيتونة األردنية ) بتاريخ نشر البحث( ثمكان عمل الباح
جامعة باجي  -اللسانيات واللغة العربيةمخبر  عنوان المجلة

 عنابة -مختار 
 6701-1112) ردم م(  (ISSN) الرقم الدولي المعياري للمجلة 

-751الصفحات  – 7312ديسمبر  10العدد العدد، واإلصدار، وتاريخ النشر، وأرقام الصفحات
729 

 -منشورات مخبر اللسانيات واللغة العربية الناشر وبلد النشر
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 عنابة -جامعة باجي مختار
 - التصنيف

 ال ؟   Open Accessهل المجلة 
 ال ؟  Open Accessهل الناشر 

 
 

 9 
 

 البيانات البحث
 االلتزام السياسي في شعر برهان الدين العبوشي عنوان البحث

 أبوكشك د2 زاهرة أسماء الباحثين
 األول ترتيب الباحث

 جامعة الزيتونة األردنية مكان عمل الباحث) بتاريخ نشر البحث(
المجلة العربية العلمية العالمية المحكمة  عنوان المجلة

 جامعة المدينة العالمية –الصادرة من ماليزيا 
 2289-6090 (ISSN) الرقم الدولي المعياري للمجلة 

 79-11الصفحات: 7312- 7العدد  يخ النشر، وأرقام الصفحاتالعدد، واإلصدار، وتار 
المجلة العربية العلمية العالمية المحكمة  الناشر وبلد النشر

 الصادرة من ماليزيا
 - التصنيف

 ال ؟   Open Accessهل المجلة 
 ال ؟  Open Accessهل الناشر 

 
 
 
 
 

 2مشاركة في كتاب:
 ( بورقة 7312وشي فارس السيف والقلم، دار جرير للنشر, عمان مشاركة في كتاب )برهان الدين العب

 بحثية بعنوان ) االلتزام السياسي في شعر برهان الدين العبوشي(
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 المؤتمر الدولي األول للدراسات اللغوية ) الدراسات اللغوية وتطلعاتها في رئيس جلسة في   مشارك و

-7جامعة المدينة العالمية / ماليزيا  اللغوية"( القرن الحادي والعشرين"ىنحو مستقبل مشرق للدراسات
 7315ديسمبر/ 17
 

 
 
 

 
 
 


