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 22/9/2020 التاريخ

 

 

 هللا الّسالم جمانة مفيد عبد
 

 

 

 

 الشخصية المعلومات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 عضو هيئة تدريس :المسمى الوظيفي

 أستاذ مساعد: الرتبة األكاديمية

 الكويت 6/2/1975 ها:تاريخ الوالدة ومكان

 ةاألردني    :الجنسية

 .9/ عمارة رقم دوريات الخارجية/  قرب مسجد الهدهديلح/ ال/ صو عم ان :العنوان

 064790222/450 :رقم الهاتف

 jumanah_alsalem@hotmail.com :البريد اإللكتروني

 العلمية ؤهالتمال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 البلد الجامعة مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة

لتها أربعة تخل 2006-2000 ونقد حديث الدكتوراه
 فصول تأجيل

 األردن الجامعة األردني ة

 األردن الجامعة األردنية 1999-1997 دب ونقد حديثأ الماجستير

 األردن الجامعة األردنية 1997-1994 اللغة العربي ة وآدابها البكالوريوس

 
 التدريسية اتالخبر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لدالب يةلالك/القسم المؤسسة ةاألكاديمي  الرتبة  مدة العمل

 ردنأل ا اآلدابية لك /اهغة العربية وآدابلقسم ال جامعة الزرقاء أستاذ مساعد سنتان     
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 ردنأل ا اآلدابية لك /ابهغة العربية وآداللقسم ا سراءاإلجامعة  أستاذ مساعد سنة واحدة
 ردنأل ا داباآلية لك /اهابغة العربية وآدلقسم ال وسطاأل جامعة الشرق  أستاذ مساعد سنة 11

 

 

 أخرى خبرات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

راسات العام ة. 1 امعة الشرق ج/ كلية اآلداب والعلوم/  رئيسة قسمي اللغة العربي ة وآدابها، والعلوم األساسي ة والد 
 .2012/2013و 2011/2012 ينالجامعي يناألوسط للعام

 2013/2014/ كلية اآلداب والعلوم/ جامعة الشرق األوسط للعام الجامعي ة وآدابهارئيسة قسم اللغة العربي  . 2
/ كلية اآلداب والعلوم/ جامعة الشرق األوسط للعام رئيسة قسمي اللغة العربي ة وآدابها، والعلوم األساسي ة. 3

 2016/2017الجامعي 
 2017/2018عام الجامعي نائب عميد كلية اآلداب والعلوم في جامعة الشرق األوسط لل. 4
في عمادة االعتماد والجودة والمعلومات/ جامعة الشرق األوسط في العامين الجامعي ين  رئيسة قسم الجودة .5

 .2019/2020و 2018/2019
 

 

 والمؤلفات منشوراتال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المجالت
 

 سنة النشر ددالع المجلة العنوان المؤلف

جمانة السالم 
 )منفرد(

 

كشف المستور في المشهد الن سوي 
-1960في روايات نجيب محفوظ )

1989) 

PAKISTAN JOURNAL OF 
ISLAMIC RESEARCH 

(ISSN.2070-0326) 

Vol.9 
 

2012 
 

جمانة السالم 
 )منفرد(

تجليات التناص في رواية ) واحة 
 الغروب( لبهاء طاهر

مية للبحوث مجلة الجامعة اإلسال
 2014يناير  22مج 1ع اإلنساني ة /غزة

 جمانة السالم )منفرد(
 

 تجل يات الث ورة في روايات نجيب
 (1989-1959محفوظ )

 

Reserch Journal Ulum  -  
e – Islamia 

(ISSN.2073-5146) 
 الجامعة اإلسالمية/ بهاولبور/ باكستان

 مقبول للن شر
بتاريخ 

¾/2012 

2012 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 الجامعات في اللجان عضوية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحتفاليات واوسط من حيث تنظيم الن دوات األ وم في جامعة الشرق لداب والعاآلية لسم في كالق انعضو فاعل في لج. 1
 ا.يهة والمشاركة فغة العربي  لقة بتخصص الالذات الع

ة في مسار بلا الطبهبة الماجستير، ولجان مناقشة الخطط التي يتقدم لعضو في لجان مناقشة مشاريع التخرج لط. 2
 الرسالة لسنوات عديدة.

وال ى مستوى القسم طلة علفة المشك  لجان المختلغة العربية، ورئيسة اللعضو فاعل في عدد من لجان قسم ال. 3
وى ى مستلجان علف اللوم، وفي مختلداب والعاآلية لستشاري لكاالس ل، وعضو فاعل في المجهمدة رئاستي ل

 العنوان  المؤلفون
 

 المؤتمر
 

 المدينة البلد/
 

 تاريخ المؤتمر
 

 جمانة السالم
 )باحث رئيسي(

 وعبد الرؤوف زهدي
 
 

 الماجستير في رسائل معايير جودة
 جامعة 

 وتقييًما تقويًما األوسط/ق الشر
 في كتاب ومنشور بحث محكم)
 المؤتمر( أعمال 

العربي  المؤتمر 
 الدولي  لضمان 

 جودة التعليم
 

 جامعة الزيتونة
 ناألرد 

 

2-4/4/2013 
 

 والعلمي ة اإلضافات المنهجي ة جمانة السالم
 دراسة في /الت راجم في كتب

 في األديب كتاب)تحفة تحقيق
يوطي   مغني ال لبيب( نحاة   للس 

 فقة لجنةموا )حصل البحث على
 رالمؤتمر وهو قيد النشم تحكي

 (في كتاب أعماله

 الدولي المؤتمر
 إحياء)دور األردن في 
 (التراث اإلسالمي  

 

 جامعة آل البيت
 األردن
 مع بالتعاون 

 صندوق 
 العلمي   البحث

 في
 يوزارة التعليم العال

19-20/4/2016 
 

 رباعي ة تجلي ات مقدسي ة في جمانة السالم
 السعود وأب الكاتب عزام 
  الروائي ة: 

  العين، )صبري، حم ام
 )سبيريتزما الستيفادور،

 

:  المؤتمر الدولي 
 )القدس في األدب

 الحديث( العالمي  

 األجنبي ة كلي ة اللغات
 في  
 األردني ة الجامعة

 بالتعاون  
 ةمع الوكالة التركي  

 للتعاون والتنسيق
 (TIKAالدولي  )

21-23/3/2017 
 

 يف الموروث في فن  تكث جمانة السالم
 نصوص  األبيجراما/ 

 سهى نعجة أنموذًجا

 حضور التراث في
 األدب الحديث في  

 األردن/ 
 الرؤى واآلفاق

 30/4/2019-28 جامعة جدارا   



 
 

 

 

 

F170-1, Rev. b 

Ref.: Deans' Council Session (10/2016-2017), Decision No.: 128, 

 Date: 05/11/2016 

 

 

4-6 

امل، المتحانات وااال، مثل: لجنة لسنوات مختلفة ةليالك ة، عتماد وضمان الجوداالولجنة المكتبة، ولجنة متحان الش 
ة، وعضو يلى مستوى الكلي علم، ولجنة البحث العةجنة الث قافي  لولجنة معادلة المواد، وال ،بةلوفي لجنة شؤون الط

 الستئنافيالكتروني، وخدمة المجتمع والنشاطات الثقافية، وعضو المجمس التأديبي اإل م ل  في لجان: المكتبة، والتع
ى مستوى الجامعة. ورئيسة كل من: لة، عالمنهجينشطة األ و  ي ةجتماعالاجنة ل، وعضو الاإلداريةيئة هعضاء الأل

 على مستوى الجامعة لسنوات مختلفة. ولجنة الكتاب السنوي،الثقافي،  ولجنة كتاب حصاد الموسملجنة المكتبة، 
، جامعة الشرق األوسط، منذ عام . عضو هيئة تحرير مجلة الشرق األوسط لبحوث االتصال واإلعالم4

2017/2018.  
. رئيسة المعيار الثالث )البرامج األكاديمية( من معايير ضمان الجودة على مستوى الجامعة، وعلى مستوى كلية 5

 اآلداب والعلوم، وعضو رئيس في لجان إعداد التقييم الذاتي للجامعة وللكلية، ولجان مراجعته، والتدقيق على وثائقه.
 2019و 2018/2019ضو في وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي لضمان الجودة خالل العامين الجامعيين . ع6

2020. 
لمعرفة ا المكتبة مصدر/ السادس في جامعة الزرقاء الخاصة داباآلية لجنة التحضيرية في مؤتمر كلعضو ال. 7

 .14/11/2007و 13 والتنمية: الواقع والطموح
 
 

 بها التحق التي ةالتدريبي   الدورات   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رات استخدام الحاسوب، وأساليب التدريس، اهوتتصل بم عملت فيها،قدت في الجامعات التي الدورات التي ع  . 1
طوير يس، مثل: ورشة تة التدر هيئئة أعضاء هيوبين وضعيفي التحصيل، ودورات تهبة المو لوطرق التعامل مع الط

 العام لعسراء مطاإلوم التربوية في جامعة لة العليا كتهميئة الت دريس التي نظ  هعضاء ألني هداء الماأل
ط من وساأل التدريس في جامعة الشرق  للتنمية المهنية ألعضاء هيئة، والبرنامج التدريبي 2008/2009الجامعي

وسط، األ ي في جامعة الشرق لل سنوات عمال ة خلج المماثا من الدورات والبرامه، وغير 12/4-22/5/2010
ا م الجامعة كل عام، ومنهافي والجهات المعني ة األخرى داري إلاا مركز التنمية والتطوير هعقديوورشات العمل التي 

س سبناء خطة المساق، وإستراتيجيات التدريس الفاعلة، وبناء االختبارات، والتخطيط لمحاضرة فاعلة، وأ كان حول
 وغيرها. ،تتعلق بنظام الجودةمتنوعة كتابة البحث العلمي، ودورات 

 ردنية.األ جامعة لالبوابة الشمالية ل /ستشاراتاالدراسات و لفي مركز الجامعة ل  ICDLى دورة لة علحاص. 2
تعليم ت ال. دورة )مقيم جودة تعليم عال معتمد( لدى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي من هيئة اعتماد مؤسسا3

 .العالي وضمان جودتها
  
 

 

 

 عليها شرفأ التي التدريبية الدورات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2017/2018. دورة مهارات اللغة العربية للعاملين في الجامعة خالل العام الجامعي1
  عديدة. خالل دوراتمحاضرات مهارات اللغة العربية لطلبة الكفاءة .2
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 محاضرات اللغة العربية في برنامج التبادل الطالبي والثقافي المنظم من وحدة التبادل الطالبي /عمادة البرامج الدولية . 3
 .2019/2020و 2018/2019خالل العامين الجامعيين 

 .24/11/2018الدولية.  الروادأكاديمية في مدارس  / الدورة العاضرة،. تحكيم دوري اللغة العربية4
 . تقديم ورشة معايير ضمان الجودة لجميع الوحدات األكاديمية واإلدارية في جامعة الشرق األوسط مطلع العامين 5

 .2019/2020و  2018/2019الجامعيين 
 .2019/2020. تقديم ورشة األرشفة والتوثيق للمساعدين اإلداريين في جامعة الشرق األوسط مطلع العام الجامعي 6

 

 

 

 

 

 البحثية ماتاالهتما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 مية.لجودة في المؤسسات التعلي، نظام ااألدب الحديث شعره ونثره، قضايا النقد الحديث، الدراسات األسلوبية، منهجية البحث العلمي

 
 اللغات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اللغة اإلنجليزية،  جيد جدا )قراءة وكتابة ومحادثة(
 

  أخرى نشاطات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ياسي ة على مستوى جامعة الشرق  - يني ة والس   األوسط مرات عديدة. عرافة الحفالت الرسمي ة في المناسبات الد 
تنظيم النشاطات الثقافي ة واألدبي ة على مستويي قسم اللغة العربي ة وآدابها وكلي ة اآلداب، واإلشراف عليها طوال سني  -

خبرتي في الجامعات، ومن ذلك: تنظيم معرض الكتاب الذي أقيم ضمن نشاطات لجنة خدمة المجتمع والنشاطات الثقافية 
، وتنظيم المسابقات األدبية، ومنها مسابقة أدبية إبداعية بمناسبة مئوية الثورة 2014/2015على مستوى الجامعة 

على مستوى المدارس في المجتمع المحلي المحيط بجامعة الشرق 2015/2016الكبرى خالل العام الجامعي  العربية
 يرة. الجامعات في مجال القصة القص، وقد حصل طلبة أشرفت عليهم على مراكز تقدمة في مسابقات أدبية أقامتها األوسط

 إدارة الندوات والفعالي ات الثقافي ة واألدبي ة، والمشاركة في بعض تلك الندوات بأوراق بحثي ة أو مداخالت. -
مها طلبة الجامعات، مثل: برنامج )درب  - المشاركة في برامج إذاعي ة أدبي ة بصفة ناقدة أدبية لنصوص وأعمال إبداعي ة يقد 

، وبرنامج )نوافذ( على إذاعة الجامعة األردنية 26/12/2015و 19على إذاعة هوا عمان، لحلقتين متتاليتين:اإلبداع( 
في أروقة العربي ة/ حوارات في اللغة واألدب(/ على إذاعة مجمع )، وبرنامج 27/4/2017في حلقة الخميس الموافق

ت ومشكال ،روافد منهجي ة  لتعليم العربي ة، منها ةحلقات عديدة حول موضوعات متنوعفي ، 2018عام اللغة العربي ة، 
 .طالًبا موهوًبا في المسرح من طلبة الجامعة هاأشركت معي في قدو  التعبير الكتابي، والمسرح العربي،

عين ومنها مجلة ) والمنشورات لغويًّاوتحرير األخبار، والمطبوعات ، ، والمراسالت والمخاطبات الرسميةكتابة النصوص -
  والتدقيق اللغوي ألنواع النصوص كافة. ،رق األوسط(، وكتيبات الجامعة، والنبذ التعريفية بهاعلى الش

 عليها حصل التي الجوائز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وكنت عريفة الحفل.2014/2015كتاب شكر من رئيس الجامعة على مشاركتي في حفل التخريج عام  -
 في رحلة العمرة ضمن فئة أعضاء هيئة التدريس المتميزين عن كلية اآلداب والعلوم. 7/2/2015-4المشاركة بتاريخ   -
 . 15/12/2015ر من عميد شؤون الطلبة على دعم األنشطة الالمنهجي ة في العمادة بتاريخ اب شككت -
 تقديًرا لمساهمتي في خدمة الجامعة والطلبة. 24/9/2017شهادة تقدير من رئيس الجامعة بتاريخ  -
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 .2017/2018شهادة تقدير على المساهمة في حصول الجامعة على ذهبية الجودة،  -
على مستوى وحدات الجامعة األكاديمية  لى إنجاح عمل العمادة ومتابعة شؤون ضمان الجودةشهادة شكر وتقدير ع -

  .2018/2019واإلدارية خالل العام الجامعي 
شهادة شكر وتقدير على المساهمة من خالل عضوية وحدة الرقابة والتدقيق لضمان الجودة على وثائق التقييم الذاتي  -

 .2018/2019ام الجامعي في الوحدات األكاديمية خالل الع
ل الطالبي التي نظمتها وحدة التبادل الطالبي في عمدة البرامج الدولية على المشاركة في برامج التبادشهادة شكر وتقدير  -

 .2019/2020في جامعة الشرق األوسط، 
 

  العليا الدراسات طلبة على اإلشراف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 لطالباسم ا الرسالة عنوان

 ( السيرة الذاتية الشعرية والنثري ة/ تجربة راشد عيسى أنموذجا)         الطالبة راوية سمير عاشوررسالة 
 2014جامعة الشرق األوسط، 

 الزمكاني ة في روايات وليد الرجيب/دراسة وصفي ة تحليلي ة()           الطالب منير بهار العتيبيرسالة 
 2015جامعة الشرق األوسط، 

)الخطاب الفكري  واألدبي  لدى الهاشمي ين/دراسة وصفي ة تحليلي ة لنماذج   الطالب عم ار ناظم إبراهيم العبدليسالة ر 
               2016جامعة الشرق األوسط،  مختارة(

ة يوكنت عضوا في لجان مناقشة تسع رسائل ماجستير في موضوعات مختلفة خالل مدة عملي في قسم اللغة العرب       
 بجامعة الشرق األوسط.

 

 المعرفون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الد الكركي، مجمع اللغة العربي ة األردني.أ. د. خ *
 * أ. د. صالح جرار، الجامعة األردني ة.

                           * أ.د. إبراهيم خليل، الجامعة األردني ة. 
 * أ.د. بسام قطوس، جامعة اليرموك.

 أ.د. حسن الملخ، جامعة آل البيت.                          * 
 ة.الجامعة األردني أ. د سهى نعجة،* 


