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   العلميةوالمنجزاتالبحوث 

  )2009-2006(ألعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة العربية 

  
  -:ألبحاث المنشورة والمقبولة للنشرا

 األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر سم اال الرقم

المجلـة  -إحسان عباس منهج ورؤية في دراسة شعر عبد الوهاب البياتي         -1 حسن عليان. د. أ 1
  4/2008-9محكمة جامعة مؤتة –للغة العربية وآدابها األردنية في ا

 –مجلـة جامعـة دمـشق       -ألقنعة في الرواية العربية   تعدد األصوات وا  -2
 2009-محكمة

تحوالت السرد في الرواية الجزائرية الجديدة، مجلة بحـوث سـيميائية،           -1 محمد عبيد اهللا . د 2
، 4-3لجزائـر، ع    مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغـة العربيـة، ا         

  .2007ديسمبر 
 السرد العربي القديم من الهامش إلى المركز، المجلـة العربيـة للعلـوم              -2

   .2007، ربيع 98اإلنسانية، جامعة الكويت، ع 
 مجلة فيلولوجي ، علمية محكمة،      -وقع اللغة في هوية النص السردي       م -3

  2008،49كلية األلسن ، جامعة عين شمس العدد
العلميـة حـول    ضمن كتاب النـدوة     –دة وفن المقالة التاريخية      نقوال زيا  -4

تحرير وإشـراف محمـد عـدنان البخيـت،          نقوال زيادة ،  المؤرخ الراحل   
   .2008منشورات مؤسسة عبد الحميد شومان ، 

 مجلـة اآلداب واللغـة ،       - صور من تقنيات السرد في التراث العربـي        -5
  .2010مقبول للنشر عدد يناير جامعة القاهرة ، 

: معالم القصة القصيرة في فلسطين واألردن، فصل مطول فـي كتـاب           . 6
الحياة األدبية في فلسطين واألردن، تحريـر ومراجعـة صـالح جـرار،             

 .2009منشورات مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان، 

األسبوع العلمي لقسم   ) أوالد حارتنا   ( قراءة لغوية في رواية نجيب محفوظ         أحمد الكراعين,د  3
    .2007-2006للغة العربية ا

الهنـد  /  جامعة آلقرة  -2009-التحليل اللغوي لقصيدة ابن زيدون النونية       .1  هالة العبوشي . د  4
24-3-2009،26-3-2009  

امات اللغوية في العناوين اإلخباريـة فـي الـصحيفة األردنيـة            داالستخ.2
  .، األسبوع العلمي لكلية اآلداب والفنون،جامعة فيالدلفيا2008،
 ، األسبوع   2007لغة نجيب محفوظ في رواية ثرثرة على النيل نموذجا ،         .3
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  . جامعة فيالدلفيا –العلمي لكلية اآلداب والفنون 

ثقافية ( مجلة عالمات   ) 2006(جدلية الظمأ واالرتواء ،     : سرديات الماء   -1  هيثم سرحان. د  5
  25 المغرب، ع-، مكناس)محكمة 

اإلسالمية لفرهارد دفتري،    العصر الوسيط   االسماعيليون في مجتمعات    --2
  2008 خريف 2006السنة يت، ية للعلوم اإلنسانية، جامعة الكوالمجلة العرب

  
مجلـة  / ألمـر   "في خطـاب ا   بحث  :  تمثيالت القتل في النص القرآني       -3

   .2009 جامعة لندن –الدراسات القرآنية 
مقبول للنشر فـي مجلـة      ) عصر الحديث   عيوب التصحيح اللغوي في ال    ( -  إسماعيل القيام. د  6

  .مجمع اللغة العربية بدمشق
ار السن بـين الواقـع   كب( ُألقي في مؤتمر  ) ى  كبار السن في األدب العرب    (-

   .2009عة عمان األهلية ، جام) والطموح 
 مراجعة كتاب اللسانيات في الثقافة العربية لحافظ إسماعيلي، مقبول للنشر           -

  .2010علوم اإلنسانية، جامعة الكويت، في المجلة العربية لل
  

  
  -:الكتب المنشورة: ثالثاً 

  
 إسم الكتاب اإلسم  الرقم

ي للنشر بدعم من جامعة     دار مجدالو -الخطاب النقدي العربي    -1 حسن عليان . د. أ 1
  .2008فيالدلفيا، 

/ وزارة الثقافـة    -) منهج وتطبيق    ( ،فكر غالب هلسا النقدي     -2
  2009عمان 

 

قـراءات  ( الجفـرة والمحاورات وشـعرية العتـب الخليلـي      -1 عز الدين المناصرة. د. أ 2
  2009منشورات دار ورد عمان -) في الثقافة الشعبية في فلسطين 

 دار مجدالوي   -) ال سقف للسماء    : بعنوان  (مجموعة شعرية   -2
  2008 عمان –
 دار  -سماء تغني ، قراءات في تاريخ الموسـيقى العربيـة          ال -3

  2008 عمان –مجدالوي 
  .2006علم التناص المقارن، عمان، . 4
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الرواية القصيرة في األردن وفلسطين     ( بنية الرواية القصيرة     -1 محمد عبيد اهللا. د 3
   .2006، دار أزمنة للنشر والتوزيع ، عمان ) 
إعداد ( في شعر عز الدين المناصرة،       شعرية الجذور، قراءات  . 2

  .2006، دار مجدالوي، عمان، )وتحرير وتقديم
،  2009-1990 مختارات من القصة القـصيرة فـي األردن          -3

  .2009إعداد وتحرير، وزارة الثقافة، عمان، 
دار - قراءة في تجربة الياس مزكوح-جماليات القصة القصيرة   -4

 2009أزمنة للنشر عمان 

، حوارات مع إحسان عباس     ..، دراسات   ... مقاالت   -حنين مؤجل  عبد الخالقغسان . د 4
  2009،  عمان ،دار أزمنة للنشر. 
دراسات في الشعر ، دار أزمنة للنشر ، عمـان ،           : الم  تأويل الك -

2008  
  2007  ، الثقافة والحياة العربية المعاصرة ، أمانة عمان ، عمان-
 

 المؤسسة العربيـة الدوليـة ،       –) جمع وتحقيق   ( سدية  األمالي األ   إسماعيل القيام. د  5
  2006عمان 

عمان، – ومعانيه، دار الحامد     لغات القبائل في كتب إعراب القرآن     
2008    

  . ، دار الوراق للنشر 2006األدب العباسي العصر األول ،   أمين أبو ليل. د  6
  . ، دار الوراق للنشر 2007األدب العباسي العصر الثاني ، 

 2009-، دار الحصاد، دمشق ظاهرة البناء في النحو العربي  يوسف ربابعة. د  7
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  -:  الندوات والمؤتمرات 
  
 

 عنوان البحث اإلسم  الرقم

 المجلس األعلى لرعاية الفنـون واآلداب والعلـوم         -دمشق واإلبداع األدبي     حسن عليان. د. أ 1
   جامعة حمص5/11/2008-3االجتماعية 

ملتقـى  بحث قـدم فـي    -)الحالة الراهنة ( المشهد الروائي في األردن   -1 محمد عبيد اهللا . د 2
منشور في كتـاب   ( 2008 القاهرة  –الروائي العربي    القاهرة الرابع لإلبداع  

  )الملتقى 
ملتقى السرد العربي   قدم في    القصاصون األوائل وبدايات السرد العربي،       -2

نيين، ووزارة الثقافة، عمـان، تـشرين الثـاني         األول، رابطة الكتاب األرد   
2008. 

 جامعـة   -)مقارنة سـيميائية     ( بناء الحجاجي في شعر بشـار بن برد      ال.1 هيثم سرحان. د 3
  2008 كانون األول – الجزائر –وهران 

مقاربة تداولية فـي مراسـالت أبـي جعفـر          : بالغة الخطاب السجالي    .2
   )2009سة جامعة سو( المنصور والنفس الزكية  

) جامعة اليرمـوك    ( سيرة أبي نواس بين كتابة األشعار وجناية األخبار         .3
2008  

 

النحو العربـي   ( ندوة في مؤتمر    )  النص -تدريس النحو العربي بطريقة     (   إسماعيل القيام . د  4
   .2009 نيسان ، –مديرية تربية مادبا ) . بين النظرية والتطبيق 

جـذور   مؤتمر   –) دراسة في البنى الثقافية   ( اية الشعبية في األردن     الحك-1  يوسف ربابعة. د  7
  . 2008الثقافة الوطنية األردنية، الجامعة األردنية، نيسان، 

والفنون،  العلمي لكلية اآلداب     األسبوع –ظواهر لغوية في الصحافة األردنية      
 2008جامعة فيالدلفيا

-مؤتمر جامعة مؤتة     -المصطلح الصوتي بين الفاسي الفهري وتمام حسان      
2008 
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  :منجزات أخرى

  

 الدكتور عز الدين المناصرة جائزة البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية            األستاذنال  : أوال

  .2008التي تمنحها وزارة التعليم والبحث العلمي عن عام 

  

 واآلداب لعام   الصندوق العربي للثقافة والفنون   حصل الدكتور هيثم سرحان على منحة       : ثانيا

  .الخطاب الجنسي في األدب العربي القديم: ، إلنجاز كتابه2009


