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 سيرة ذاتية
 

 د حسني عبد الهاديإيمان محم  
 

 كلية اآلداب /العلوم األساسي ة قسم 
 لزيتونة األردنية، عم ان، األردنجامعة ا
 0775542634تلفون: 

 eman_al_jafary82@yahoo.com البريد اإللكتروني:
 الصفحة اإللكترونية:

https://portal.zuj.edu.jo/faces/ui/pages/staff/index.xhtml 
 عبر فيس بوك: إيمان عبد الهادي

 
 المعلومات الشخصية

 1982/  9/  26 تاريخ الميالد:
 األردنية :الجنسية

   
 الشهادات العلمية

  إربد، ألردنا، يرموكالجامعة ، 2014 ،(األدب والّنقد الحديث) اه درجة الدكتور. 
 األردن، الّزرقاء،  الهاشمّية ، الجامعة2008 ،(األدب والّنقد الحديث) درجة الماجستير 
 ( لغة العربّية وآداُبهاالدرجة البكالوريس)، األردن، الّزرقاء، الجامعة الهاشمّية ، 2004 
 

 إطروحة الدكتوراة
 .األردنإربد، ، جامعة اليرموك ،في نظريات القراءة والّتأويل ّنّص ة الإشكاليّ 

 
 الخبرات الوظيفية

  حتى اآلن. 2015/ 2أستاذ مساعد في األدب والّنقد الحديث، جامعة الّزيتونة األردنّية الخاّصة من 

 
 
 

 صورة
30 mm X 40 mm 
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  2015/ 2_  2014/ 2محاضر  غير متفّرغ جامعة الّزيتونة األردنّية 
 أبِدع"،   ورشة  في مجال الشعر لجائزة عبد الحميد شومان لإلنتاج اإلبداعي لألطفال واليافعين تدريب اليافعين في" /

 2021تشرين الثّاني/ 
  2020زارة الثّقافة األردنّية، معروضة على منّصِة شغفي مدّربة في عّدة دورات لكتابِة الّشعر، مقّدمة لو: 

https://shaghafi.gov.jo/course/34 
 أبِدع"،   تدريب اليافعين في ورشة  في مجال الشعر لجائزة عبد الحميد شومان لإلنتاج اإلبداعي لألطفال واليافعين" /

 2020تشرين الثّاني/ 
  2012 -2010مقّدمة برنامج كتب ملّونة ) حواري _ ثقافي ( إذاعة هوا عّمان  
 2010 - 2009     ات األدبية والنشر أمانة عمان الكبرى رئيس قسم الفعالي 
  2009بيت الشعر األردني   -مشرفة القسم الثقافي 
   2007- 2005مكتبة أمانة عمان الكبرى   -مشرفة في قسم المراجع  
 :العمل االعالمي في كل من المؤسسات اإلعالمية التالية 

  2006نيو ساوند : برنامج مسابقات قناة الرسالة 
  (2008- 2009)روافد النور : برامج إذاعية ، مهرجانات غنائية ، مسرح 
 برنامج توقيعات: إذاعة إنسان 

 
 الرتب األكاديمية

 أستاذ مساعد، قسم اللغة العربّية وآدابها، جامعة الّزيتونة، األردن 
 أستاذ مساعد، قسم العلوم األساسّية، جامعة الّزيتونة، األردن 

 
 هتمامات البحثيةاال

 لّنظريات الّنقدّيةا. 
 نظرّية األدب. 
 المدارس األدبّية الحديثة. 
  األدب المقارن. 
 الّظاهراتّية.تأويلّية ال 

 

https://shaghafi.gov.jo/course/34
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 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات
 عضو جمعّية الّنقاد األردنيين. 
 عضو رابطة الكّتاب األردنيين. 
 عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمّية. 

 
 التكريمات والجوائز

 2020جائزة راشد بن حمد الّشرقي، أدب األطفال، حقل الّشعر، ، مركز الثّالثال. 
 2014، جائزة سواليف اإلبداعّية، المركز األّول. 
 2013 ،ا، والتأّهل لمرحلة العشرين شاعر  المشاركة في برنامج أمير الّشعراء، قناة أبو ظبي الفضائّية. 
 2011، وزارة الثقافة األردنّية ،لّشبابيا حقل الّشعر، مسابقة اإلبداع ،المركز األوَّل. 
 2011 ،ُكرِّمُت ضمَن احتفالّية تكريم حكومة الّشارقة ألفضل عشرة شعراء شباب في األردن. 
 2009 ،مسابقة أسرة أدباء المستقبل، الثّاني المركز. 
 2006 ،بيت الشعر األردني ،جائزة الشعراء الشباب ،ركز األولالم. 
 2006 ،رابطة األدب اإلسالمي العالمية، القدس المركز األول مسابقة. 
 2004 ،المركز الثقافي الملكي ،ئزة التشجيعية للشعراء الشبابالجا. 
 2003 ،رابطة األدب اإلسالمي العالمّية، المسابقة الّشعرّية ،مركز الثانيال. 
 2001 ،الجامعة الهاشمية ،مسابقة االبداع الشعري  ،المركز األول. 

 
 الخبرة التدريسية

 البكالوريس
 األدب الحديث. 
 الّنقد الحديث. 
 تذّوق الّنّص العربي. 
 اللغة العربّية االستدراكّية. 
  1اللغة العربّية. 
  2اللغة العربّية. 
 مهارات االّتصال والّتواصل باللغِة العربّية. 
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 أدب األطفال. 
 

 ختراعبراءات اال
 (5954/12/2014الوطنّية ) رقم اإليداع لدى المكتبة ،ة(مجموعة شعريّ  -)فليكن ، إيمان، عبد الهادي، 

(9/1/2015). 
 

 عضوية اللجان
 المحلية

 2016 األردنية، وزارة الّثقافةر، حقل الّشع ،لجنة تحكيم جائزة اإلبداع الّشبابي. 
 2017 أكتوبر ،الّدورة األولى –وزارة الّثقافة األردنية  ،اللجنة الّتحضيرّية لملتقى األردّن للّشعر. 
 2018نيسان  ،الّدورة الّثانية –وزارة الّثقافة األردنية  ،اللجنة الّتحضيرّية لملتقى األردّن للّشعر. 
  ّ2021األردنية، وزارة الّثقافة  ،ة الّدولة األردنّية، حقل الّشعرلجنة تحكيم مسابقة مئوي. 
 2021، مؤسسة عبد الحميد شومان ،جنة تحكيم جاِئزة أبِدع لليافعينل. 
 2022، الحميد شومان مؤسسة عبد ،جنة تحكيم جاِئزة أبِدع لليافعينل. 

 الجامعية
 2015 األردنية، جامعة الّزيتونة ،ددّية الثقافّية في اللغة واألدباللجنة الّتحضيرّية لمؤتمر التع. 
 2022 األردنية، جامعة الّزيتونة ،ر القدس في الّشعر العربي الحديثاللجنة الّتنظيمّية لمؤتم. 
 قسم العلوم األساسّية لثالِث سنوات.لّية رئيسة اللجنة الّثقافّية واالجتماع 

 
 اللقاءات العلمية والمهنية

 تنظيم اللقاءات العلمية
 2015 األردنية، جامعة الّزيتونة ،ددّية الثقافّية في اللغة واألدبمؤتمر التع. 
 2022 دنية،األر  جامعة الّزيتونة ،ر القدس في الّشعر العربي الحديثمؤتم. 

 المشاركة في اللقاءات العلمية
  :وجود".فرد: الّنّفري في مدّونِة الالّتاريخ الم"ورقة بعنوان 
 جامعة فيالدلفيا ،الّتاريخ العربي ومناهج الِفكر الحديث مؤتمر. 

 



 

 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 

ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع  

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

 

QFG11/0110 - Page 5 of 5 

 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية
 شهرّي( سنوات بشكٍل دوريٍّ  6ة على مدار إقامة الملتقى اإلبداعي لطلبة جامعِة الّزيتون /  .)أسبوعيٍّ

 
 النشر العلمي

 المجالت المحكمة
  ،الم واآلباُء کتاب "جيفرسون والقرآن، اإلس ،تمرُحُل الّنّص وعقيدُة الّتسامحعبد الهادي، إيمان

، 1الرقم المسلسل للعدد  -مارس )ب(  -، يناير47المجلد  ،20 المقالةمجّلة ، االمؤّسسون" نموَذج  
 .509-497 ، الصفحة2019يناير 

 الّرومانسّية الّتجليات والّدوافع في كتاب اإلسالم بين الّشرق والغرب لعلي عّزت بيجوفتش 
ة/ الجامعة إيمان محّمد، مجّلة دراسات العلوم اإلنسانّية واالجتماعيّ  عبد الهادي،حسام ـ  اللحام،

 األردنّية.
 نموذجا  " اتركني وحدي دراسة سيميائّية في الّتأّمل في سمات الغربة " 

 إيمان عبد الهادي،محّمد /  الحوراني،، عمر / العامري 
Hady, E. M. H. A. (2022). A Semiotic Study of -Alameri, O. H. ., Alhourani, M. I. ., & Al

Academic Journal  ent Features”: “Leave Me Alone” as a Model.“Contemplation of Estrangem

0059-2022-(2), 378. https://doi.org/10.36941/ajis11 ,of Interdisciplinary Studies 
 

 مرتبة كما يلي: 
سم العائلة، اإلسم األول ) في حال أكثر من باحث، أسماء الباحثين األولى غامقة(، إسم البحث، ا

 .سنة النشر، الصفحات رقم المجلد، جلة،إسم الم

https://aafu.journals.ekb.eg/issue_8297_8917_.html

