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 صالح خليل  أبوأصبع                

           

  (   (   997700  ++))559922448899999999جوال جوال 

EE--Mail::  sabuosba@ gmail.com  

ssaabbuuoossbbaa  @@  hhoottmmaaiill..ccoomm  

uosba.net/http://ab 
  

  

  ::ميةميةــــــالت العلالت العلــــــالمؤهالمؤهأّواًل : أّواًل : 

  

   م.م.28912891واشنطن دي سي واشنطن دي سي   ––دكتوراة في االتصال الجماهيري/ جامعة هوارد دكتوراة في االتصال الجماهيري/ جامعة هوارد  

   م.م.28112811دكتوراة في النقد األدبي واألدب المقارن/ جامعة القاهرة دكتوراة في النقد األدبي واألدب المقارن/ جامعة القاهرة  

   م.م.28112811دبلوم دراسات عليا في الصحافة والنشر/ جامعة القاهرة دبلوم دراسات عليا في الصحافة والنشر/ جامعة القاهرة  

   م.م.11997722واألدب المقارن/ جامعة القاهرة واألدب المقارن/ جامعة القاهرة ماجستير في النقد األدبي ماجستير في النقد األدبي  

  /م.م.28992899كلية دار العلوم/ جامعة القاهرة كلية دار العلوم/ جامعة القاهرة   ليسانس في اللغة العربية/ليسانس في اللغة العربية  

  

  ة: ة: ــــــبرات اإلداريبرات اإلداريــــــالخالخ  ثانيًا : ثانيًا : 

  

  حتى اآلنحتى اآلن  11291129رئيس جامعة االستقالل من عام رئيس جامعة االستقالل من عام   ..22

 األردن ( -) عّمان   11211121م حتى م حتى 11111111من من   بدءابدءانائب رئيس جامعة فيالدلفيا نائب رئيس جامعة فيالدلفيا  .1

    11221122  --2222--1111اعتبارا من اعتبارا من   --  أمناء جامعة آل البيتأمناء جامعة آل البيتعضو مجلس عضو مجلس   ..33

  م.م.22000077  ––  مم11131113عميد كلية اآلداب والفنون/ جامعة فيالدلفيا من عميد كلية اآلداب والفنون/ جامعة فيالدلفيا من   ..22

  م.م.11131113//11  ––م م 11111111//88رئيس قسم اإلعالم/ جامعة السلطان قابوس من رئيس قسم اإلعالم/ جامعة السلطان قابوس من   ..11

   م.م.11111111  ––م م 28812881عميد كلية اآلداب والفنون/ جامعة فيالدلفيا، ورئيس الجامعة باإلنابة من عميد كلية اآلداب والفنون/ جامعة فيالدلفيا، ورئيس الجامعة باإلنابة من   ..99

  ..28882888--28892889قسم التصميم الفني بجامعة فيالدلفيا قسم التصميم الفني بجامعة فيالدلفيا   رئيسرئيس  ..11

  م.م.28812881  ––  28822882  كلية اآلداب كلية اآلداب   ––/ جامعة فيالدلفيا / جامعة فيالدلفيا رئيس قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعيةرئيس قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ..99

  م.م.28832883  ––م م 28822882مدير دائرة العالقات الثقافية العامة/ جامعة فيالدلفيا من مدير دائرة العالقات الثقافية العامة/ جامعة فيالدلفيا من   ..88

  م.م.28982898  ––م م 28912891قائم بأعمال رئيس قسم اإلعالم/ جامعة اإلمارات من قائم بأعمال رئيس قسم اإلعالم/ جامعة اإلمارات من   ..2121

  م.م.28822882  ––م م 28982898المنسق العام للمؤسسة العربية لإلنتاج األدبي والفني من المنسق العام للمؤسسة العربية لإلنتاج األدبي والفني من   ..2222

  م.م.28812881  ––م م 28812881األردن من األردن من   ––مدير  عام دار آرام للدراسات والنشر والتوزيع، عمان مدير  عام دار آرام للدراسات والنشر والتوزيع، عمان   ..2121

  

  الخبــرات التـدريســـية:الخبــرات التـدريســـية:  ثالثًا : ثالثًا : 

  11291129--11211121جامعة الشارقة جامعة الشارقة   ––أستاذ زائر  أستاذ زائر    ..22

  ..11211121حتى حتى   11131113/ جامعة فيالدلفيا / جامعة فيالدلفيا كلية اآلداب والفنونكلية اآلداب والفنون  ––أستاذ أستاذ   ..11

  م.م.11131113//11  ––م م 11111111//88قسم اإلعالم/ كلية اآلداب/ جامعة السلطان قابوس من قسم اإلعالم/ كلية اآلداب/ جامعة السلطان قابوس من   ––أستاذ أستاذ   ..33

  م.م.11111111  ––م م 28812881كلية اآلداب والفنون/ جامعة فيالدلفيا من كلية اآلداب والفنون/ جامعة فيالدلفيا من   ––أستاذ أستاذ   ..22

  م.م.28892889  ––م م 28812881كلية اآلداب والفنون/ جامعة فيالدلفيا من كلية اآلداب والفنون/ جامعة فيالدلفيا من   ––أستاذ مشارك أستاذ مشارك   ..11

  م.م.28812881  ––م م 28982898العالي للصحافة بالرباط من العالي للصحافة بالرباط من   محاضر في المعهدمحاضر في المعهد  ..99
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  م.م.28982898  ––م م 28932893كلية اآلداب/ جامعة اإلمارات من كلية اآلداب/ جامعة اإلمارات من   --أستاذ مشاركأستاذ مشارك  ..11

  الواليات المتحدة.الواليات المتحدة.  --آن آربر آن آربر   --باحث زائر لجامعة ميتشغان باحث زائر لجامعة ميتشغان   ::  28912891  --  28182818  ..99

  م.م.28182818  ––م م 28112811محاضر بكلية التربية/ جامعة الفاتح من محاضر بكلية التربية/ جامعة الفاتح من   ..88

  

  ورة:ورة:ــــــاث منشاث منشــــــات وأبحات وأبحــــــدراسدراسرابعًا : رابعًا : 

  

  ة: ة: ــــــــــــات أدبيات أدبيــــــــــدراسدراس  ..أأ

  (.(.2121  صص--9393ص ص   ،،مم28122812العدد الرابع، فبراير العدد الرابع، فبراير   ––رحلة في أدب اآلخرة )مجلة الثقافة العربية رحلة في أدب اآلخرة )مجلة الثقافة العربية   ..22

  (.(.218218  صص--212212م، صم، ص28122812ديسمبر ديسمبر   ––رمزية الداللة في رواية القضية الفلسطينية ) مجلة شؤون فلسطينية رمزية الداللة في رواية القضية الفلسطينية ) مجلة شؤون فلسطينية   ..11

  (.(.1111  صص--1313م، ص م، ص 28112811د الثامن، يوليو د الثامن، يوليو العدالعد  --ةةمفهوم الرمز في الشعر العربي )مجلة الثقافة العربيمفهوم الرمز في الشعر العربي )مجلة الثقافة العربي  ..33

  (.(.3939  صص--1818م، صم، ص28112811دد السابع، أغسطس دد السابع، أغسطس ة الثقافة العربية، العة الثقافة العربية، العمصادر الرمز في الشعر الحر ) مجلمصادر الرمز في الشعر الحر ) مجل  ..22

  (.(.  مم28112811) مجلة الشورى، يوليو ) مجلة الشورى، يوليو   ،،يتينيتينفي روافي روا  9191هزيمة يونيو هزيمة يونيو   ––في التحليل االجتماعي لألدب في التحليل االجتماعي لألدب   ..11

  مم28112811دد الثالث والرابـع، سـبتمبر دد الثالث والرابـع، سـبتمبر العالع  ––تلة ) مجلة قضايا عربية تلة ) مجلة قضايا عربية فلسطين المحفلسطين المح  في شعرفي شعر  الرموز وتوظيفهاالرموز وتوظيفهاأشكال أشكال   ..99

.).)  

  (.(.  مم28112811، نوفمبر ، نوفمبر 2222العدد العدد   ––الصورة الشعرية: الصور المفردة والبسيطة ) مجلة الثقافة العربية الصورة الشعرية: الصور المفردة والبسيطة ) مجلة الثقافة العربية   ..11

  (.(.  مم28192819جلة الفصول األربعة، يناير جلة الفصول األربعة، يناير ظاهرة الغموض في الشعر الحر ) مظاهرة الغموض في الشعر الحر ) م  ..99

  (.(.  مم28192819، مارس ، مارس 33العدد العدد   ––قافة العربية قافة العربية ظاهرة التكرار في الشعر الحر ) مجلة الثظاهرة التكرار في الشعر الحر ) مجلة الث  ..88

  مم28192819عة الفاتح، العـدد العاشـر عة الفاتح، العـدد العاشـر أنماط القافية في الشعر الحديث: دراسة وصفية ) مجلة كلية التربية / جامأنماط القافية في الشعر الحديث: دراسة وصفية ) مجلة كلية التربية / جام  ..2121

.).)  

ار، وزارة الثقافـة ار، وزارة الثقافـة ــعاره مجلة أفكعاره مجلة أفكــــــة القصيدة: توفيق زّياد والبعد الدرامي في أشة القصيدة: توفيق زّياد والبعد الدرامي في أشــــمن درامية الحياة إلى دراميمن درامية الحياة إلى درامي  ..2222

  (.(.  مم11111111نيسان نيسان   289289عدد عدد األردن الاألردن ال  ––

  

  ::اليةاليةــــــــــوث اتصوث اتصــــــــــات وبحات وبحــــــــدراسدراس  ..بب

  م (م (28912891، ، 2121العدد العدد   ––وسائل اإلعالم الغربية واالنسالب الثقافي ) مجلة شؤون عربية وسائل اإلعالم الغربية واالنسالب الثقافي ) مجلة شؤون عربية   ..22

،صـي  ،صـي  2323عـدد الثـاني، المجلـد عـدد الثـاني، المجلـد الال  ––التواصل في المؤسسات اإلعالميـة ) مجلـة العلـوم االجتماعيـة/ الكويـت التواصل في المؤسسات اإلعالميـة ) مجلـة العلـوم االجتماعيـة/ الكويـت   ..11

  م (.م (.28912891

بحث في مفاهيم االتصال فـي التـراث بحث في مفاهيم االتصال فـي التـراث   ––ت العربية: أعمال الندوة بحوثها وتوصياتها/ العين ت العربية: أعمال الندوة بحوثها وتوصياتها/ العين اإلعالم بالجامعااإلعالم بالجامعا  ..33

  م (.م (.28922892، ، العربي ) ضمن كتاب ندوة أقسام جامعة اإلمارات العربيةالعربي ) ضمن كتاب ندوة أقسام جامعة اإلمارات العربية

دراسة استكشافية لقراء الصح  في دولة اإلمارات العربية المتحدة باالشتراك مـع د.توفيـق يعقـوب ) مجلـة دراسة استكشافية لقراء الصح  في دولة اإلمارات العربية المتحدة باالشتراك مـع د.توفيـق يعقـوب ) مجلـة   ..22

  م (.م (.28912891العدد األول العدد األول   --ة اإلمارات ة اإلمارات ععكلية اآلداب/ جامكلية اآلداب/ جام

ــة المتحــدة ) مج  ..11 ــارات العربي ــة اإلم ــة فــي دول ــة المتحــدة ) مجوســائل اإلعــالم والتنمي ــارات العربي ــة اإلم ــة فــي دول ـــوســائل اإلعــالم والتنمي ــــ ـــلة دراسلة دراسـ ــــــ ـــات الخات الخـــ ــــ ـــليج والجزيليج والجزيـ ــــ رة رة ـ

  م (.م (.28992899، يوليو ، يوليو 2121العدد العدد     --ة/ الكويت ة/ الكويت ــــــــــــالعربيالعربي

العـدد الثـاني العـدد الثـاني   ––مـارات مـارات استخدامات مشاهدة التلفزيون باالشتراك مع د.يعقوب ) مجلة كلية اآلداب/ جامعة اإلاستخدامات مشاهدة التلفزيون باالشتراك مع د.يعقوب ) مجلة كلية اآلداب/ جامعة اإل  ..99

  م (.م (.28992899

  م (.م (.28992899العدد الثاني، يونيو العدد الثاني، يونيو   ––الثقافة الفلسطينية في مواجهة االحتالل ) مجلة الوحدة/ الرباط الثقافة الفلسطينية في مواجهة االحتالل ) مجلة الوحدة/ الرباط   ..11

رين رين ــاد الناشـاد الناشـــربي، اتحـربي، اتحـــر العـر العـــــــلة الناشلة الناشــة بحث؟ رؤية نقدية ) مجـة بحث؟ رؤية نقدية ) مجـــــــر أم أزمر أم أزمــة نشة نشــر العلمي العربي: أزمر العلمي العربي: أزمــالنشالنش  ..99

  م (.م (.28289999العدد السادس، يناير العدد السادس، يناير   ––رب رب ــالعالع

  م (.م (.28992899العدد السابع، أكتوبر العدد السابع، أكتوبر     ––البحوث لوسائل اإلعالم المطبوعة "ترجمة" ) مجلة الناشر العربي البحوث لوسائل اإلعالم المطبوعة "ترجمة" ) مجلة الناشر العربي   ..88
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العـدد العـدد   ––معـة اإلمـاراتمعـة اإلمـاراتعملية االتصال: من االتصال الذاتي إلى االتصال الجمـاهيري ) مجلـة كليـة اآلداب/ جاعملية االتصال: من االتصال الذاتي إلى االتصال الجمـاهيري ) مجلـة كليـة اآلداب/ جا  ..2121

  م (.م (.28912891الثالث الثالث 

تي، باإلشتراك مع د. محمود عجاوي تي، باإلشتراك مع د. محمود عجاوي ون الذاون الذاــــوم العوم العــصيل مفهصيل مفهدور وسائل اإلعالم والثقافة الجماهيرية في تأدور وسائل اإلعالم والثقافة الجماهيرية في تأ  ..2222

  م (.م (.28912891، ديسمبر  ، ديسمبر  99دد الثالث السنةدد الثالث السنةالعالع  ––) مجلة التربية المستمرة ) مجلة التربية المستمرة 

  (.(.  مم28992899اإلعالم العربي المشترك: التحديات وآفاق المستقبل ) مجلة شؤون اجتماعية/ الشارقة، ديسمبر اإلعالم العربي المشترك: التحديات وآفاق المستقبل ) مجلة شؤون اجتماعية/ الشارقة، ديسمبر   ..2121

  (.(.  مم28982898ة شؤون اجتماعية/ الشارقة، مارس ة شؤون اجتماعية/ الشارقة، مارس التنمية العربية ودور االتصال المفقود ) مجلالتنمية العربية ودور االتصال المفقود ) مجل  ..2323

  ..((  مم28812881العدد الرابع والخامس العدد الرابع والخامس   ––كي  ندرس االتصال في تراثنا ) مجلة دراسات/ الشارقة كي  ندرس االتصال في تراثنا ) مجلة دراسات/ الشارقة   ..2222

  (.(.  مم28822882العدد الثامن العدد الثامن   ––دور وسائل االتصال في نشر المصطلح الموحد ) مجلة دراسات/ الشارقة دور وسائل االتصال في نشر المصطلح الموحد ) مجلة دراسات/ الشارقة   ..2121

ات ات ــــــــة البنة البنــــــــــامعامعــلة جلة جــم، مجــم، مجــ28892889دد األول دد األول ــــــــــالعالع    ––ائر ائر ــات اإلعالميــة ) مجلــة البصــات اإلعالميــة ) مجلــة البصــــالتخطــيف فــي المؤسســالتخطــيف فــي المؤسســ  ..2929

    عمان (.عمان (.  ––األردنية األردنية 

، إبريـل ، إبريـل 9191العـدد العـدد   ––وق االتصـال فـي إفريقيـا ) مجلـة الدراسـات اإلعالميـة/ القـاهرة وق االتصـال فـي إفريقيـا ) مجلـة الدراسـات اإلعالميـة/ القـاهرة ــــــالهيمنة الثقافيـة وحقالهيمنة الثقافيـة وحق  ..2121

  (.(.  مم28812881

مـارس مـارس   ––م م 28982898ر ر ، ينـاي، ينـاي8181العـدد العـدد   ––التلفزيون والطفل قبل المدرسة ) مجلة الدراسـات اإلعالميـة/ القـاهرة التلفزيون والطفل قبل المدرسة ) مجلة الدراسـات اإلعالميـة/ القـاهرة   ..2929

  (.(.  مم11111111

م، م، 11191119، صـي  ، صـي  22، مجلـد ، مجلـد 33العـدد العـدد   ––اإلعالم العربي في ظل تحديات العولمة ) مجلة األردن للشؤون الدولية اإلعالم العربي في ظل تحديات العولمة ) مجلة األردن للشؤون الدولية   ..2828

  عمان(.عمان(.  ––األردني األردني   المعهد الدبلوماسيالمعهد الدبلوماسي

  

  تب:تب:ــــــــ. الك. الكخامسًاخامسًا

  ردردــــألي  منفألي  منفــــب تب تــــــأواًل: كتأواًل: كت  

  : : ييــــــــد األدبد األدبــــــــفي النقفي النقأ. أ. 

  م(.م(.28112811بية ) بيروت: مركز األبحاث بية ) بيروت: مركز األبحاث فلسطين في الرواية العرفلسطين في الرواية العر  ..22
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راجعـة وتقـديم فيصـل دّراج. بحـث بعنـوان:" راجعـة وتقـديم فيصـل دّراج. بحـث بعنـوان:" كتاب العالم العربي ومعضالته واإلصال  المنشود . مكتاب العالم العربي ومعضالته واإلصال  المنشود . م  ..11

عّمــان : منشــورات مؤسســة عبدالحميــد عّمــان : منشــورات مؤسســة عبدالحميــد   ..تكنولوجيـا االتصــال وآفــاق المســتقبل  فــي الــوطن العربــي.تكنولوجيـا االتصــال وآفــاق المســتقبل  فــي الــوطن العربــي.

  ..11221122شومان  شومان  

  ..بحث بعنوان " التسامح وتـأثير اإلعـالم البـديل": الكويـت الثـاني عشـربحث بعنوان " التسامح وتـأثير اإلعـالم البـديل": الكويـت الثـاني عشـركتاب التسامح قوة المقدرة كتاب التسامح قوة المقدرة   ..99

  ((9393    --  1111)). ص ص . ص ص 11221122يوليو يوليو ، ،   398398مجلة الكويت ، عدد مجلة الكويت ، عدد منشورات منشورات 
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  رافرافــــــــرير وإشرير وإشــــــــ: تح: تحرابعًارابعًا

  خامسا :  تحرير وتقديم وإشراف خامسا :  تحرير وتقديم وإشراف 

 2881/1122فيالدلفيا  الدولي  مؤتمر منشورات 

 م2888منشورات جامعة فيالدلفيا  –علمَّان  العولمة والهوية.                                               .2

 م1111منشورات جامعة فيالدلفيا  –علمَّان  ة.                                 الحداثة وما بعد الحداث .1

 م1112منشورات جامعة فيالدلفيا  –علمَّان  الحوار مع الذات.                                             .3

 م1112فيالدلفيا  منشورات جامعة –علمَّان  أوراق فيالدلفيا: بحوث محكمة.                          .2

 م1111منشورات جامعة فيالدلفيا  –علمَّان  استشراف المستقبل .                                        .1

اإلطـــار الن ـــري -ثقافـــة المقاومـــة  .9

 والفكري .           

 م1119منشورات جامعة فيالدلفيا  –علمَّان 

 م1119منشورات جامعة فيالدلفيا  –علمَّان           ثقافة المقاومة  في اآلداب والفنون.              .1

 م1111منشورات جامعة فيالدلفيا  –علمَّان  ( .                                         2ثقافة الخوف )  .9

 م1111منشورات جامعة فيالدلفيا  –علمَّان  (.                                          1ثقافة الخوف )  .8

 م1119منشورات جامعة فيالدلفيا  –علمَّان  فة الصورة، اإلطار الن ري.                           ثقا .21

 م1119منشورات جامعة فيالدلفيا  –علمَّان  ثقافة الصورة في األدب والنقد .                          .22

 م1119منشورات جامعة فيالدلفيا  –ن علمَّا ثقافة الصورة في اإلعالم .                                  .21

 م1119منشورات جامعة فيالدلفيا  –علمَّان  ثقافة الصورة في الفنون .                                  .23

 م1118منشورات جامعة فيالدلفيا  –علمَّان  ( .                       2ثقافة الحب والكراهية )مجلد .22

 م1118منشورات جامعة فيالدلفيا  –علمَّان  (.                       1ثقافة الحب والكراهية )مجلد .21

 م1121منشورات جامعة فيالدلفيا  –علمَّان  ثقافة التواصل: ابعاد فكرية.                              .29

 م1121منشورات جامعة فيالدلفيا  –علمَّان  ثقافة التواصل:  ادب الرحالت.                           .21

 م1121منشورات جامعة فيالدلفيا  –علمَّان  ثقافة التواصل:  التاريخ والسيرورة .                     .29

ثقافـــة التواصـــل  فـــي األدب والللغـــة  .28

 واإلعالم .           

 م1122منشورات جامعة فيالدلفيا  –علمَّان 

الثقافات الشعبية : دراسات في الفنون   .11

 واإلعالم .   

 م1121منشورات جامعة فيالدلفيا  –علمَّان 

الثقافات الشعبية: دراسات فـي السـرد  .12

 والشعر   .     

 م1121منشورات جامعة فيالدلفيا  –علمَّان 

  1123منشورات جامعة فيالدلفيا  –علمَّان  الفكر واألدب وثقافة التغيير  .                              .11

  1123منشورات جامعة فيالدلفيا  –علمَّان                           وسائل االتصال وثقافة التغيير  . .13

الشباب  والسياسة  والثورات في ثقافة  .12

 التغيير .     

  1123منشورات جامعة فيالدلفيا   –علمَّان 

 1122منشورات جامعة فيالدلفيا  –علمَّان  اإلعالم والمجتمع في ثقافة التنمية.                        .11

 1122منشورات جامعة فيالدلفيا  –علمَّان  اآلداب والفنون في ثقافة التنمية .                         .19
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  ::اركة بأوراق أو رئاسة جلسات في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية العربية والدوليةاركة بأوراق أو رئاسة جلسات في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية العربية والدوليةــــالمشالمش  سادسا : سادسا : 

 

 ي م ا اييييش الاييييية الع مايييي  الثي ايييي نقدييييي  د ثيييير     يييي   يييي قااللتزامييييرؤي    يييي القييييال قاق قيييي    .1

.النيييدقل الثة اييي  لآلةاييي  ال ا  قالثةييي ب االان رعاييي   ثنييي اأ ال ن ييي  ماإلييير  ييييية     يييي لةث ييي  الع مييي   يييي 

ارمثيييي  ال ييييةعرأ ميييير      م ييييق    7112ميييير    11سييييةعن  ع ييييرأي اديييييي الننةا ايييي  قا  يييي  ل ادق يييي  ال 

 ُع رأ.

  ييي االدصير  عةي ب  يي ادكر ي اي  النجي ي  استايياة الدييد.الد اسيرؤ الع ماي  د يديرؤ الاي ب ق  .7

قمثهييد العيي ب    اير ة  اقارمثيي  اد  ناي  اليا عي  الثي ايي  لة  يع الثة يي  قعةي ب االدصيير  . الثيبيي  الي ي 

 اال  أ-ع رأ  7112الإلرن  تاي  / ن ف بر 72-77. اد  ن 

 لةكنيير  الييدق ي الايير م  ئ لا  مثييي م يي التييزاب  الكنر يي  الكنر يي  ه  يي   الكنر يي     يي   الكنر يي  .3

 7112\11\  8 ؟ ةآلردب ع لي م   ة غه    د الذي مر مآالؤي   نارط7112

مييمد ي  الياقخةاجيي مجةييا النثييرقأ   ييي ءيي ا ميي اناأ قم ا اييش الاييية الع مايي   ييي  ق     اسيي “  .2

ي ييييدل اقخةييييا  ارمثيييي  الايييير م  قا\كةايييي  االدصيييير   –   ماييييرؤ العيييي ب  ييييي  ق  مجةييييا النثييييرقأ اقخةاجييييي 

 7112ا ي   -الار م     الع ما  ي ا  ر س   ا  ء عا 

ا ةنقييييث الإلييييرن  لةيا عيييي  الثي ايييي  لة  ييييع الثة يييي   ي  الا جن ييييل اللكترقنيييي  ق هرنييييرؤ النن ايييي   ييييي اليييي ي  الثيبيييي ال .1

 7111ن ف بر/تاي   الإلرن   72-72 ي  رقؤا -  قعة ب االدصر 

مي  ال ير   عايي  إ ي يمقّدمي     د. ق مي ادي     ع ةا  لصنرع  إع ب إس م   .2 كية
ُ
الثيرلل   ا عي -ميمد ي مكي  ا 

م   مك  \الس م  كية
ُ
 12/9/7111-12ا  افش  2/17/1232-3ا 

نيييدقل ال ن ييي  ميييياال  ال    ييي  لنجي ييي    ييي ف االدصييير   يييي اد  أ قد يييدير  ر الثيبييي يالال  يييع الثة ييي    ثنييي اأي  يييع  .2

اليا عيي  الثي ايي  لثةيي ب االدصيير  عيي ب قاالدصيير   ييي الثييرلل الثيبيي ال نقدييي  لةنجي يي  ال  إلايي   ييي عةيي ب ال 

-1 الة نرناييييييييي    اييييييييير ة  ا ثهيييييييييد الثييييييييير ي لةيييييييييدةن  اج  يييييييييي الثةييييييييي ب الن يييييييييرنا  قاالان رعاييييييييي  / اقارمثييييييييي  

2/17/7112. 

  ارمثيي ال ييار  نقدييي   ييي يييثي    ا آلييرأ  مييياااؤمييياال  ييي يييثي  –ال ييّار  ينيير ي  فاييرا ااكيي     ثنيي اأي  ييع  .2

 .12/11/7112 اد  نااأ مل  ا ع  الكنر   فا  لفار  رلنثرقأ 

ميي   قرفيي  ال هيير  إ يي   قرفيي  الت ييرمع قالنثييرند مييل ال يييال . نييدقل  قالنكفاييريالإلقرفيي   يياأ الننيي  ي   ثنيي اأي  ييع  .9

 .9/11/7112ع رأ  الإلقرف  قزا ل  قالنكفار الإلقرف   اأ النن  ي 

  ا ثاي  النقير  اد  ناياأ    (؟مثني  . ا ةنقث ال ن ي ال ير ل ااق ي ا   ي ي االدصر  ق قرف  اق  ا  ثن اأي  ع  .11

12/11/7112 

مةنقييييث  ال ييييل. سيييرل  الدفييييياأ الن ييي ألد الثيبيييي  د   اليييي  ؤ إ يييي   ا ثيييييييسيييي يرؤ   يييي  الثييي ا   ثنيييي اأي  يييع  .11

 .7112 نا //ي71-73 اد  نااأ  ا ع  الكنر   ا ثيي  ق ل  ب  الث ا  اليا ل ال ي  الثيب  

المستقبل" مـؤتمر جامعـة فيالدلفيـا  المؤتمر   التاسع عشر لكلية اآلداب والفنون بعنوان "المرأة .. التجليات وآفاق .21

 1122/ نوفمبر  األردن أكتوبر –الدولي   /  رئيس اللجنة المن مة للمؤتمر   جامعة فيالدلفيا/ عمان 

في بيئة العولمة ،ندوة مهرجـان القـرين الثقـافي ، محـور اإلعـالم بحث بعنوان : اإلعالم الجديد: السلطة الناعمة  .23

 .1122/يناير/29-22العربي والعولمة، األمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، دولة الكويت 

14. Arab-European Citizens Conference: Citizenship & Religion in Processes of 

Political Transformation- Current Development in Egypt & Arab Countries & its impact on 



 

 

8 

Arab – European Relations. . Organized by:  Evangelische  Akademie  Loccum  & Ceoss > 

Cairo 24-28 /2/2014 

للمؤتمر   مؤتمر  المؤتمر   الثامن  عشر لكلية اآلداب والفنون بعنوان ثقافة التنمية رئيس اللجنة المن مة .21

 1123األردن أكتوبر  –جامعة فيالدلفيا الدولي   / عمان 

جسر ذو اتجاهين : الترجمة أداة للتواصل والتبادل الفكري والعلمي بـين العـرب واآلخـرين بحث بعنوان  .29

لسياسـات            ندوة  "   الترجمة في العالم العربي وآفاق تطوير اللغة العربية  " المركـز العربـي لألبحـاث ودراسـة ا

 .1123مايو/ أيار  28-21اتحاد المترجمين العرب بيروت في الفترة من 

تكنولوجيا المعلومات والتعليم الجامعي :  وعد أم إحباط؟  تجربـة جامعـة فيالدلفيـا" المـؤتمر الـدولي " .21

 21-23   -معـة فيالدلفيـا  األول: "التعلم اإللكتروني والتعليم المدمج ، خيار استراتيجي للجامعات العربيـة" جا

 م1121تشرين ثاني )نوفمبر( 

 المرئـي اإلعـالم قـانون حـول حوار هيئة اإلعالم المرئي والمسموع وشبكة اإلعالم المجتمعي : جلسة .29

 1123 تموز 8 و 7 واإلثنين ، األحد الميت والمسموع البحر

ر  " رئيس اللجنـة المن مـة للمـؤتمر   المؤتمر السابع  عشر  لكلية اآلداب والفنون بعنوان" ثقافة التغيي .28

 1121األردن نوفمبر –مؤتمر جامعة فيالدلفيا الدولي عمان 

بحث بعنوان : المكتبة الرقمية وتحدياتها في الوطن العربي .المـؤتمر العربـي الرابـع للترجمـة : اللغـة  .11

 – 2ة ، مســقف عامــان والترجمــة فــي عصــر تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ، " المن مــة العربيــة للترجمــ

1/21/1121. 

 8جـر    -لنـدوة الفكريـة امهرجـان جـر   -رابطة الكتاب األردنيين  –"الثقافة الجماهيرية والتنوير"  .12

/1/1121 

 -األمانة العامة للمجلس التنفيذي  ”إلدارة األزمات والمخاطر "كي  يصنع المتحدث الرسمي خطة إعالمية .11

  موضوع الملتقى: المتحدث الرسمي       ربية المتحدة منتدى اإلعالم المؤسسيدولة اإلمارات الع –إمارة عجمان 

 1121مايو  21

23. Arab Spring and its aftermath – Society, State, Religion And Political 

Culture . Organized by:    Ceoss . cairo23rd – 28th April 2012 

" رئيس اللجنة المن مة للمؤتمر الثقافات الشعبية اب والفنون "لكلية اآلد المؤتمر العلمي السادس عشر  .12

 1122األردن نوفمبر –جامعة فيالدلفيا/ عمان 

ندوة "التعلم المدني والمشاركة المجتمعية لتطوير التعليم والتعلم في مؤسسات التعليم العالي" مركز  .11

 1122أيلول  21 جامعة بيت لحم -التميز في التعليم والتعلم 

26. Arab- Europe-  Dialogue Program Conference, Title: Transformation Processes in 

Arab and European countries Formation of Identities in Conflict . Organized by:  Orthodox 

Academy Crete  Coptic Evangelical Organization for Social Services&  Die Evangelischen  

Akademien in Deutschland. Crete -Greece April 12 to 15, 2011. 

27. A Hundred years of Journalism , An International Conference in Commemoration 

of the Centenary of Falastin Newspaper .Amman, Columbia University Middle East 

Research Center 7-8 June, 2011 

بحث بعنوان " العملية اإلبداعية عند محمود درويش "،ندوة بعنوان : عام على رحيل محمود درويش ،   .19

 .11/21/1118-19جمعية النقاد األردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة ورابطة الكتاب األردنيين ، عمان 

اب واإلعالم والفنون " رئيس المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية اآلداب والفنون " ثقافة التواصل في اآلد .18

 .1121األردن نوفمبر  –اللجنة المن مة للمؤتمر   جامعة فيالدلفيا/ عمان 

"دورة خليل مطران ومحمد  مؤسسة جائرة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري الدورة الثانية عشرة  .31

 28/21/1121البوسنة والهرست -علي /ماك دزداد" سراييفو 



 

 

9 

لي )الشباب واالتصال والميديا(  المشاركة ببحـث بعنـوان :وسـائل االتصـال وثقافـة الطالـب الملتقى الدو .32

الجامعي: دراسة حالة لمصادر ثقافة الطالب الجامعي األردنـي واسـتخداماته لوسـائل االتصـال.  معهـد الصـحافة 

 1121ابريل  29-22تونس   -جامعة منوبة -وعلوم االخبار 

) اإلعالم ورهانات المستقبل(، المشاركة ببحث بعنوان "اإلعالم العربي في ظل  المؤتمر الدولي الثاني عشر .31

 .1118نوفمبر  21-21تحديات العولمة" جامعة أدرار/ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

للجنة المؤتمر العلمي الرابع عشر لكلية اآلداب والفنون " ثقافة التواصل أبعاد فكرية ومفاهيمية ". رئيس ا .33

 1118األردن نوفمبر  –المن مة للمؤتمر   جامعة فيالدلفيا/ عمان 

عمان تشرين  –، رابطة الكتاب األردنيين ووزارة الثقافة 21-9ملتقى السرد العربي األول )دورة غالب هلسا(  .32

 م. 1119الثاني 

نوانها " صورة اآلخر عند ندوة صورة اآلخر األجنبي والحوار الحضاري في الرواية العربية المشاركة بورقة ع .31

 م.1119تشرين الثاني  29-21دمشق  -الروائي حسن حميد: قراءة في رواية جسر بنات يعقوب" اتحاد الكتاب العرب

" رئيس اللجنة المن مة للمؤتمر   ثقافة الحب والكراهية لكلية اآلداب والفنون  " المؤتمر العلمي الثالث عشر  .39

 1119ردن نيسان/ابريل) األ –جامعة فيالدلفيا/ عمان .  

مؤتمر الثقافة األردنية الرابع للجامعة األردنية/ مشاركة بورقة عنوانها " الصـناعات الثقافيـة فـي األردن  .31

 م.1/2/1119 – 31/3الجامعة األردنية/ عمان  –مرحلة التسعينّيات وما بعدها 

هوية الثقافية وتحـديات الفضـائيات مؤتمر جامعة الشارقة الفضائيات والهوية، مشاركة بورقة عنوانها "ال .39

 م.1111العربية في ظل العولمة" ديسمبر 

 -اإلعـالم والفنـون " -"ثقافـــة الصـورة  -الدورة الثانيـة لكلية اآلداب والفنون  لكلية اآلداب والفنون  الثاني عشر  المؤتمر العلميالمؤتمر العلمي  ..3838

    ( 1111اكتوبر / نوفمبر)  األردناألردن  ––جامعة فيالدلفيا/ عمان جامعة فيالدلفيا/ عمان   . رئيس اللجنة المن مة للمؤتمر   

رئيس اإلطار الن ري " ) الدورة األولى ( -"ثقافـة الصورة لكلية اآلداب والفنون  لكلية اآلداب والفنون  الثاني عشر  المؤتمر العلميالمؤتمر العلمي  ..2121

  (( 1111نيسان/ابريل) األردن األردن   ––جامعة فيالدلفيا/ عمان جامعة فيالدلفيا/ عمان   . اللجنة المن مة للمؤتمر   

--1212طرابلس طرابلس   ––العربية : لبنان العربية : لبنان   المؤتمر السادس لعمداء كليات االداب في الجامعات العربية . اتحاد الجامعاتالمؤتمر السادس لعمداء كليات االداب في الجامعات العربية . اتحاد الجامعات  ..2222

22--11111111  

. .    رئـيس اللجنـة المن مـة للمـؤتمر    ""ثقافـة الخـوف لكليـة اآلداب والفنـون  "لكليـة اآلداب والفنـون  " الحادي عشر المؤتمر العلميالمؤتمر العلمي  ..2121

  ( 1119نيسان/ابريل) األردن األردن   ––جامعة فيالدلفيا/ عمان جامعة فيالدلفيا/ عمان 

بـابطين لإلبـداع الشـعري، بـابطين لإلبـداع الشـعري، مؤسسـة جـائرة عبـد العزيـز المؤسسـة جـائرة عبـد العزيـز ال  ––ندوة الشـاعر الكبيـر نـزار قبـاني، وزارة الثقافـة ندوة الشـاعر الكبيـر نـزار قبـاني، وزارة الثقافـة   ..2323

  م.م.11191119//88//99  ––دمشق دمشق   22" " مشاركة بورقة عنوانها " رؤية  نزار قباني للعمل اإلبداعي مشاركة بورقة عنوانها " رؤية  نزار قباني للعمل اإلبداعي 

جامعة جامعة    رئيس اللجنة المن مة للمؤتمر  . " . " . ثقافة المقاومة "لكلية اآلداب والفنون  لكلية اآلداب والفنون  العاشر المؤتمر العلمي المؤتمر العلمي   ..2222

  ( 1111نيسان/ابريل) األردن األردن   ––فيالدلفيا/ عمان فيالدلفيا/ عمان 

45. -Saleh Abuosba' "The Role of the Media in Falsifying Awareness: American 

Propaganda Invasion of Iraq as a Case Study The International Conference on the 

European-Arabian Relations Aftermath of September 11 th: Reality & Expectations 

.Organized by: The Strategic Studies and International Relations Program at the Hashemite 

University & AL-Rai Center for studies .Zarqa -jordan 23 rd to 25th November, 2005 

  ––اإلبـداع وتكنولوجيـا االتصـال: اقتـران أو افتـراق اإلبـداع وتكنولوجيـا االتصـال: اقتـران أو افتـراق   ::ورقة بعنـوانورقة بعنـوانندوة اإلبداع والتربية والعربية، ندوة اإلبداع والتربية والعربية،   ..2929

ــس األع ــب والمجل ــة حل ــس األعجامع ــب والمجل ــة حل ــة جامع ــوم االجتماعي ــة الفنــون واآلداب والعل ــى لرعاي ــة ل ــوم االجتماعي ــة الفنــون واآلداب والعل ــى لرعاي   ––  2222//1919حلــب/ ســوريا حلــب/ ســوريا   ––ل

  م.م.11121112//2121//11

المؤتمر الثقـافي الـوطني األردنـي ) مسـتقبل الثقافـة والفنـون ( تقـديم ورقـة بعنـوان " أجنـدة المؤتمر الثقـافي الـوطني األردنـي ) مسـتقبل الثقافـة والفنـون ( تقـديم ورقـة بعنـوان " أجنـدة   ..2121

  األردن.األردن.  ––عمان عمان   11121112//99//33--22للعالقة بين الثقافة واالتصال الجماهيري في األردن" للعالقة بين الثقافة واالتصال الجماهيري في األردن" 

48. International Conference on Ethics In Global Communization: Culture, ethics: 

community identity… Disinformation as a matter of violation media " The case of the 
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international USA's propaganda on Iraq war" Eastern Mediterranean University (EMU) ay 

5-7/2004 Famagusta/ Northern Cyprus   2004. 

  ات حـول تـأثير اإلنترنـت فـي الشـباب"ات حـول تـأثير اإلنترنـت فـي الشـباب"مالح ـمالح ـ""ندوة تأثير اإلنترنت فـي الشـباب ورقـة بعنـوان : ندوة تأثير اإلنترنت فـي الشـباب ورقـة بعنـوان :   ..2828

  . . 22000044    الشارقةالشارقة  ––الدائرة الثقافية الدائرة الثقافية   11121112//11//2121

   رئـيس اللجنـة المن مـة للمـؤتمر   " . " . استشـراف المسـتقبلاستشـراف المسـتقبللكليـة اآلداب والفنـون  "لكليـة اآلداب والفنـون  "  المؤتمر العلمـي التاسـع المؤتمر العلمـي التاسـع   ..1111

  ((  11121112األردن نيسان/ابريل) األردن نيسان/ابريل)   ––يا/ عمان يا/ عمان جامعة فيالدلفجامعة فيالدلف..

المجلـس المجلـس   نخاطـب المشـاهد األجنبـي ونصـل إليـه"نخاطـب المشـاهد األجنبـي ونصـل إليـه"كيـ  كيـ  ""مؤتمر اإلعالم العربي رؤية شاملة بورقة بعنوان: مؤتمر اإلعالم العربي رؤية شاملة بورقة بعنوان:   ..1212

  م.م.11121112//22//2828--2121دمشق دمشق   ––األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية 

جامعــة جامعــة    رئــيس اللجنــة المن مــة للمــؤتمر       ""الحــوار مــع الــذاتالحــوار مــع الــذاتلكليــة اآلداب والفنــون  "لكليــة اآلداب والفنــون  "  المــؤتمر الثــامن المــؤتمر الثــامن   ..1111

  ((  11131113نيسان/ابريل) نيسان/ابريل) األردن األردن   ––فيالدلفيا/ عمان فيالدلفيا/ عمان 

النافـذة السـحرية، التلفزيـون النافـذة السـحرية، التلفزيـون ""الندوة الدولية حول قضايا األطفال من من ور إسالمي، ورقـة عمـل بعنـوان: الندوة الدولية حول قضايا األطفال من من ور إسالمي، ورقـة عمـل بعنـوان:   ..1313

الربـاط/ المملكـة المغربيـة مـن الربـاط/ المملكـة المغربيـة مـن   ––أثيره في حياة األطفال وثقافتهم" المن مة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافـة أثيره في حياة األطفال وثقافتهم" المن مة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافـة وتوت

  م.م.11111111أكتوبر أكتوبر   3232--1818

، ورقة عمل بعنوان: " تكنولوجيـا االتصـال ، ورقة عمل بعنوان: " تكنولوجيـا االتصـال ""الحرية واإلبداع الحرية واإلبداع ""    المؤتمر العلمي السادس لكلية اآلداب والفنونالمؤتمر العلمي السادس لكلية اآلداب والفنون  ..1212

  م.م.11121112//11//2121--2121األردن األردن   ––جامعة فيالدلفيا/ عمان جامعة فيالدلفيا/ عمان    رئيس اللجنة المن مة للمؤتمر     وو  وآفاق الحرية واإلبداع"وآفاق الحرية واإلبداع"

ة " إعــالم اإلمــارات فــي زمــن متغيــر"، ورقــة عمــل بعنــوان: " إدارة المؤسســات اإلعالميــة فــي اإلمــارات ة " إعــالم اإلمــارات فــي زمــن متغيــر"، ورقــة عمــل بعنــوان: " إدارة المؤسســات اإلعالميــة فــي اإلمــارات نــدونــدو  ..1111

  م.م.11121112//11//2121--2323وتحديات المستقبل" دائرة اإلعالم والثقافة وجامعة الشارقة وتحديات المستقبل" دائرة اإلعالم والثقافة وجامعة الشارقة 

اتيجية اتيجية المية، ورقة عمل بعنوان: " تفعيل االسـترالمية، ورقة عمل بعنوان: " تفعيل االسـترــــــالندوة العالمية: القدس ودائرتها الحضارية العربية واإلسالندوة العالمية: القدس ودائرتها الحضارية العربية واإلس  ..1919

    ––م القـدس م القـدس ــــــرية الدائمة لدعرية الدائمة لدعــتقبلي" اللجنة القطتقبلي" اللجنة القطــــــوف مسوف مســــة: تشة: تشــــالمية لمجابهة العولمالمية لمجابهة العولمــــــــــالثقافية واإلعالمية اإلسالثقافية واإلعالمية اإلس

  م.م.11111111//2121//3131--1919الدوحة/ قطر الدوحة/ قطر 

ندوة : " اللغة العربية ووسائل اإلعالم" .رئيس جلسة والتعقيب على ورقة األستاذ إحسـان رمـزي وعنوانهـا " ندوة : " اللغة العربية ووسائل اإلعالم" .رئيس جلسة والتعقيب على ورقة األستاذ إحسـان رمـزي وعنوانهـا "   ..1111

  ..11111111//11//3131--1818األردن  األردن    ––عة والتلفزيون ) العامية واإلعالم ( "جامعة البتراء عة والتلفزيون ) العامية واإلعالم ( "جامعة البتراء لغة اإلذالغة اإلذا

وعـد وعـد   ––"  ورقة عمل بعنوان: " اللـواقف التلفزيوينـة "  ورقة عمل بعنوان: " اللـواقف التلفزيوينـة ندوة " الخطاب اإلعالمي العربي:  تحديات األلفية الثالثةندوة " الخطاب اإلعالمي العربي:  تحديات األلفية الثالثة  ..1919

  م.م.11111111//22//1111--1919األردن األردن   ––أم وعيد" الدائرة الثقافية، أمانة عمان الكبرى، عمان أم وعيد" الدائرة الثقافية، أمانة عمان الكبرى، عمان 

--2929مر الثاني عشر للوزراء المسؤولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي المنعقد في الرياض منمر الثاني عشر للوزراء المسؤولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي المنعقد في الرياض منالمؤتالمؤت  ..1818

  )عضو الوفد األردني ()عضو الوفد األردني (  11111111//2222//1111

  ..8888//11//1212األردن األردن   --ورشة عمل :حرية الصحافة  مركز األردن الجديد للدراسات، عّمان ورشة عمل :حرية الصحافة  مركز األردن الجديد للدراسات، عّمان   ..9191

  ..28882888//22//1919عّمان  ، األردن عّمان  ، األردن --حلقة بحث : ) الحداثة وما بعد الحداثة ( جامعة فيالدلفيا حلقة بحث : ) الحداثة وما بعد الحداثة ( جامعة فيالدلفيا     ..9292

  م.م.28882888//22//1212--2929سوريا سوريا   ––مؤتمر: اإلعالم الفضائي العربي وتحديات القرن القادم/ جامعة دمشق مؤتمر: اإلعالم الفضائي العربي وتحديات القرن القادم/ جامعة دمشق   ..9191

   رئيس اللجنة المن مـة للمـؤتمر   المؤتمر  العلمي الخامس لكلية اآلداب والفنون  ) الحداثة وما بعد الحداثة ( المؤتمر  العلمي الخامس لكلية اآلداب والفنون  ) الحداثة وما بعد الحداثة (   ..9393

  ..28882888//2121//11--11عّمان ، األردن عّمان ، األردن --جامعة فيالدلفيا جامعة فيالدلفيا 

مؤتمر : النقد األدبي الدولي األول حول الرواية الفلسطينية في القـرن العشـرين والبحـث بعنـوان: " الروايـة مؤتمر : النقد األدبي الدولي األول حول الرواية الفلسطينية في القـرن العشـرين والبحـث بعنـوان: " الروايـة   ..9292

الفلسطينية والمنفى، الجزيرة العربية مكانـًا، دراسـة فـي التجربـة الروائيـة الفلسـطينية"، جامعـة القـدس/ القـدس الفلسطينية والمنفى، الجزيرة العربية مكانـًا، دراسـة فـي التجربـة الروائيـة الفلسـطينية"، جامعـة القـدس/ القـدس 

  م.م.28892889//2121//22  ––  2222//1818

اآلداب: " الثقافة العربية في القرن القادم بين العولمة والخصوصية" المشـاركة اآلداب: " الثقافة العربية في القرن القادم بين العولمة والخصوصية" المشـاركة المؤتمر العلمي الرابع لكلية المؤتمر العلمي الرابع لكلية   ..9191

 Tribes in  A wired Global Village: Mass Communication Challenges in"ببحـث باللغـة اإلنجليزيـة بعنـوان: ببحـث باللغـة اإلنجليزيـة بعنـوان: 

the Era of Globalization "  م.م.28892889  أيارأيار  99--22األردن األردن   ––جامعة فيالدلفيا/ عمان جامعة فيالدلفيا/ عمان  

      1919--1111مل : "إحسان عباس ناقدًا محققاً  ، مؤرخـاً ") منتـدى عبـد الحميـد شـومان ، عّمـان ـاألردن ، مل : "إحسان عباس ناقدًا محققاً  ، مؤرخـاً ") منتـدى عبـد الحميـد شـومان ، عّمـان ـاألردن ، ندوة العندوة الع  ..9999

//33 / /28892889..  
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ورشة عمل : بعنوان " الصحافة والديمقراطية في األردن"  . مداخلة بعنوان " أداء الصحافة األردنية في ظـل ورشة عمل : بعنوان " الصحافة والديمقراطية في األردن"  . مداخلة بعنوان " أداء الصحافة األردنية في ظـل   ..9191

سات والجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي )جاند( ، سات والجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي )جاند( ، قوانين المطبوعات "  ، ، ن مها مركز األردن الجديد للدراقوانين المطبوعات "  ، ، ن مها مركز األردن الجديد للدرا

  ..28892889عّمان ـاألردن أيار / مايو عّمان ـاألردن أيار / مايو 

، ،   --" " المشروع النهضوي العربي " حوار مع محمد عابد الجابري ، منتدى عبد الحميـد شـومان " " المشروع النهضوي العربي " حوار مع محمد عابد الجابري ، منتدى عبد الحميـد شـومان 22حوار الشهر "حوار الشهر "  ..9999

  ..  28892889//2121//2222عّمان ـاألردن عّمان ـاألردن 

المعلوماتية، المشاركة بورقـة  "تحـديات االتصـال فـي المعلوماتية، المشاركة بورقـة  "تحـديات االتصـال فـي   مؤتمر االتصال والدبلوماسية: آفاق جديدة في عصرمؤتمر االتصال والدبلوماسية: آفاق جديدة في عصر  ..9898

القادم: الحالة العربية" المعهـد الدبلوماسـي األردنـي قسـم الصـحافة واإلعـالم، جامعـة اليرمـوك والرابطـة العربيـة القادم: الحالة العربية" المعهـد الدبلوماسـي األردنـي قسـم الصـحافة واإلعـالم، جامعـة اليرمـوك والرابطـة العربيـة 

  م.م.28812881//88//99--99األردن األردن   ––ألساتذة االتصال، عمان ألساتذة االتصال، عمان 

  ..28812881//11//1111--2828األردن ، األردن ، ورشة عمل : نحو لغة غير جنسوية ،مركز المرأة للدراسات، عّمان ـورشة عمل : نحو لغة غير جنسوية ،مركز المرأة للدراسات، عّمان ـ  ..1111

  28812881//22//88ندوة : " اإلعالم واألحداث ماله وما عليه" الجمعية الثقافية العربية عّمان ـاألردن  ندوة : " اإلعالم واألحداث ماله وما عليه" الجمعية الثقافية العربية عّمان ـاألردن    ..1212

،عّمـان ،عّمـان رئـيس اللجنـة المن مـة للمؤتمر،رئـيس اللجنـة المن مـة للمؤتمر،  المؤتمر العلمـي الثالـث لكليـة اآلداب : )تحليـل الخطـاب العربـي( .المؤتمر العلمـي الثالـث لكليـة اآلداب : )تحليـل الخطـاب العربـي( .  ..1111

  ..28812881/ /   11//  2121--2121ـاألردن  ـاألردن  

نمـوذج جـارودي "،  مركـز الريـادة للمعلومـات نمـوذج جـارودي "،  مركـز الريـادة للمعلومـات   --الصـهيونية علـى اإلعـالم الغربـي الصـهيونية علـى اإلعـالم الغربـي   حلقة نقا  حـول : " أثـرحلقة نقا  حـول : " أثـر  ..1313

  28812881  والدراسات عّمان ـاألردن.والدراسات عّمان ـاألردن.

المؤتمر الثاني لعمداء كليات اآلداب فـي الـوطن العربـي، المشـاركة بورقـة " خـريج كليـة اآلداب أهـو خـريج المؤتمر الثاني لعمداء كليات اآلداب فـي الـوطن العربـي، المشـاركة بورقـة " خـريج كليـة اآلداب أهـو خـريج   ..1212

  م.م.28892889//2121//2121للعمل أو للثقافة"، الخرطوم/ السودان للعمل أو للثقافة"، الخرطوم/ السودان 

سنوي السابع للرابطة الوطنية لتربية وتعليم األطفـال مـؤتمر " التربيـة الموازيـة لطفـل مـا قبـل سنوي السابع للرابطة الوطنية لتربية وتعليم األطفـال مـؤتمر " التربيـة الموازيـة لطفـل مـا قبـل المؤتمر الالمؤتمر ال  ..1111

--1919األردن األردن   ––؛ التلفزيــون نموذجــًا" عمــان ؛ التلفزيــون نموذجــًا" عمــان المدرســة" المشــاركة بورقــة: "المؤسســات اإلعالميــة والتربيــة والموازيــةالمدرســة" المشــاركة بورقــة: "المؤسســات اإلعالميــة والتربيــة والموازيــة

  م.م.28892889//2121//1111

الهيمنة الثقافية وحقوق االتصال فـي إفريقيـا: الهيمنة الثقافية وحقوق االتصال فـي إفريقيـا: ، المشاركة بورقة " ، المشاركة بورقة " ندوة حقوق اإلنسان والشعوب في إفريقياندوة حقوق اإلنسان والشعوب في إفريقيا  ..1919

  م.م.28892889//99//3232--1818ليبياليبيا  ––رؤية لحقوق اإلنسان والشعوب في االتصال" طرابلس رؤية لحقوق اإلنسان والشعوب في االتصال" طرابلس 

رئـيس اللجنـة رئـيس اللجنـة المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب : التفاعل الثقافي على أعتـاب القـرن الحـادي والعشـرين، المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب : التفاعل الثقافي على أعتـاب القـرن الحـادي والعشـرين،   ..1111

  ..28892889//11//1111--1111ردن ردن عّمان ـاألعّمان ـاأل  --، جامعة فيالدلفيا ، جامعة فيالدلفيا التحضيرية للمؤتمر،التحضيرية للمؤتمر،

المؤتمر العلمي األول لكلية اآلداب : الذات واآلخر : التحـديات الفعليـة والممكنـة، رئـيس اللجنـة التحضـيرية المؤتمر العلمي األول لكلية اآلداب : الذات واآلخر : التحـديات الفعليـة والممكنـة، رئـيس اللجنـة التحضـيرية   ..1919

  ..28812881//11//2929--2121عّمان ـاألردن عّمان ـاألردن   --للمؤتمر، جامعة فيالدلفيا للمؤتمر، جامعة فيالدلفيا 

--1818عّمـان ـاألردن  عّمـان ـاألردن  ندوة هجرة الزوج وأثرها على األسرة : االتحاد النسائي األردني وجامعة الـدول العربيـة، ندوة هجرة الزوج وأثرها على األسرة : االتحاد النسائي األردني وجامعة الـدول العربيـة،   ..1818

3131//22//28812881..  

ندوة النشـر العلمـي فـي الـوطن العربـي، المشـاكل واآلفـاق: المشـاركة ببحـث " نشـر األبحـاث العلميـة فـي ندوة النشـر العلمـي فـي الـوطن العربـي، المشـاكل واآلفـاق: المشـاركة ببحـث " نشـر األبحـاث العلميـة فـي   ..9191

الدوريات العلمية العربية" : " المعيقات وسبل تجاوزها"، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية وجامعة اليرموك/ إربـد الدوريات العلمية العربية" : " المعيقات وسبل تجاوزها"، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية وجامعة اليرموك/ إربـد 

  م.م.28822882//88//2323--2222األردن األردن   ––

مكتـب الخـدمات االستشـاري مكتـب الخـدمات االستشـاري   --نـادي صـاحبات األعمـال والمهـن نـادي صـاحبات األعمـال والمهـن   --تمر الثالث لصاحبات األعمـال والمهـن تمر الثالث لصاحبات األعمـال والمهـن المؤالمؤ  ..9292

  ..28822882//22//1919--1111للمرأة، عّمان ـاألردن  للمرأة، عّمان ـاألردن  

ندوة تطوير المصطلح العربي المشاركة ببحـث "سـبل نشـر المصـطلح الموحـد: المشـاركة ببحـث "اإلعـالم ندوة تطوير المصطلح العربي المشاركة ببحـث "سـبل نشـر المصـطلح الموحـد: المشـاركة ببحـث "اإلعـالم   ..9191

  --99األردن األردن   ––ربية والثقافـة والعلـوم، عمـان ربية والثقافـة والعلـوم، عمـان ــــــالمن مـة العربيـة للتالمن مـة العربيـة للتمجمـع اللغـة العربيـة األردنـي/ مجمـع اللغـة العربيـة األردنـي/   المصطلح"،المصطلح"،ونشر ونشر 

  م.م.28832883//88//88

الربـاط الربـاط   --المثقفون العرب ووسائل اإلعـالم فـي ظـل التحـديات الراهنـة، المجلـس القـومي للثقافـة العربيـةالمثقفون العرب ووسائل اإلعـالم فـي ظـل التحـديات الراهنـة، المجلـس القـومي للثقافـة العربيـة  ..9393

  ..28832883//22//2929المغرب المغرب 

اسة فنية في أعمال جمـال اسة فنية في أعمال جمـال "در"دربعنوانبعنوانمؤتمر الحركة األدبية في المملكة األردنية الهاشمية، المشاركة ببحث مؤتمر الحركة األدبية في المملكة األردنية الهاشمية، المشاركة ببحث   ..9292

  م.م.28832883//22//2323--2121األردن األردن   ––أبو حمدان المسرحية"، جامعة مؤتة أبو حمدان المسرحية"، جامعة مؤتة 
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، ، ثوابـت الثقافـة ومتغيـرات اإلعـالم"ثوابـت الثقافـة ومتغيـرات اإلعـالم"مؤتمر األدباء العرب، المشاركة ببحث " الكلمة والمصداقية عربيـًا بـين مؤتمر األدباء العرب، المشاركة ببحث " الكلمة والمصداقية عربيـًا بـين   ..9191

  ..مم28812881ديسمبر ديسمبر   2828--2121األردن األردن   ––األدباء العرب/ رابطة الكتاب األردنيين، عمان األدباء العرب/ رابطة الكتاب األردنيين، عمان   مؤتمر مؤتمر 

  إيطالياإيطاليا  ––المشاركة بحلقة بحث دولية حول اإلعالم في الدول النامية .. أين مستقبله؟ ميالنو المشاركة بحلقة بحث دولية حول اإلعالم في الدول النامية .. أين مستقبله؟ ميالنو   ..9999

87. International Seminar on "Communication and Developing Countries: Which 

Future?" Organized by the Institute For International Economic Cooperation, Milan, 26-27 

September 1990. 

ة ة ــــــــاركة بدراساركة بدراســــــغيل اإلعالميـة، المشغيل اإلعالميـة، المشــــــسات التشسات التشــوين اإلعالمـي ومؤسـوين اإلعالمـي ومؤســـالعالقـة بـين مؤسسـات التكـالعالقـة بـين مؤسسـات التكـندوة ندوة   ..9999

أهي أزمـة تكـوين أم أزمـة أهي أزمـة تكـوين أم أزمـة ا: " العالقة بين مؤسسـات التكـوين اإلعالمـي ومؤسسـات التشـغيل اإلعالميـة...ا: " العالقة بين مؤسسـات التكـوين اإلعالمـي ومؤسسـات التشـغيل اإلعالميـة...ــــعنوانهعنوانه

  م.م.28982898ديسمبر ديسمبر   1212--2929إشراف المعهد العالي للصحافة، الرباط/ المغرب إشراف المعهد العالي للصحافة، الرباط/ المغرب تشغيل" تشغيل" 

مؤتمر حماية المقدسات والتراث الثقافي في فلسطين، إعداد محاضـرة عنوانهـا "دور الثقافـة واألدب والفكـر مؤتمر حماية المقدسات والتراث الثقافي في فلسطين، إعداد محاضـرة عنوانهـا "دور الثقافـة واألدب والفكـر   ..9898

في بلورة الشخصية الوطنية للشعب الفلسطيني" إشراف المن مة العربية للتربية والعلـوم والثقافـة واالتحـاد العـام في بلورة الشخصية الوطنية للشعب الفلسطيني" إشراف المن مة العربية للتربية والعلـوم والثقافـة واالتحـاد العـام 

  م.م.22899899نوفمبر نوفمبر   1212--2828للفنانين العرب، القاهرة للفنانين العرب، القاهرة 

الحلقة الدراسية في تأصيل مفهوم العون الذاتي، المشاركة ببحث عنوانه " تـأثير وسـائل اإلعـالم والثقافـة الحلقة الدراسية في تأصيل مفهوم العون الذاتي، المشاركة ببحث عنوانه " تـأثير وسـائل اإلعـالم والثقافـة   ..8181

ف جامعـة اإلمـارات العربيـة ف جامعـة اإلمـارات العربيـة الجماهيرية في تأصيل مفهوم العـون الـذاتي " باالشـتراك مـع د. محمـود عجـاوي ب شـراالجماهيرية في تأصيل مفهوم العـون الـذاتي " باالشـتراك مـع د. محمـود عجـاوي ب شـرا

--11العــين/ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة العــين/ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة   ––عربــي عربــي ومركــز تــدريب قيــادات تعلــيم الكبــار لــدول الخلــيج الومركــز تــدريب قيــادات تعلــيم الكبــار لــدول الخلــيج ال  المتحــدةالمتحــدة

  م.م.28982898//2222//2121

الندوة العالمية لدعم وحماية الثقافـة الفلسـطينية فـي األرض المحتلـة، المشـاركة ببحـث عنوانـه " الثقافـة الندوة العالمية لدعم وحماية الثقافـة الفلسـطينية فـي األرض المحتلـة، المشـاركة ببحـث عنوانـه " الثقافـة   ..8282

لسياسة اإلرهاب الصـهيوني " إشـراف المجلـس القـومي لسياسة اإلرهاب الصـهيوني " إشـراف المجلـس القـومي   الفلسطينيةالفلسطينية    ، المجابهة، المجابهةالفلسطينية والتحدي من أجل البقاءالفلسطينية والتحدي من أجل البقاء

  م.م.28992899//33//3232--3131أثينا اليونان من أثينا اليونان من   ––للثقافة العربية والحركة الثقافية لعموم اليونان للثقافة العربية والحركة الثقافية لعموم اليونان 

ندوة مشكالت النشر العلمي العربي، المشاركة ببحث عنوانـه " النشـر العلمـي العربـي، أزمـة نشـر أم أزمـة ندوة مشكالت النشر العلمي العربي، المشاركة ببحث عنوانـه " النشـر العلمـي العربـي، أزمـة نشـر أم أزمـة   ..8181

--22اإلمـارات العربيـة اإلمـارات العربيـة   --لعـينلعـينالس البحث العلمي العربيـة وجامعـة اإلمـارات / االس البحث العلمي العربيـة وجامعـة اإلمـارات / اــــاد مجاد مجــراف اتحراف اتحــــبحث" "رؤية نقدية" إشبحث" "رؤية نقدية" إش

  م.م.28912891//2222//99

ام اإلعـالم بالجامعـات العربيـة، رئـيس اللجنـة التحضـيرية لإلشـراف علـى المـؤتمر، المشـاركة ام اإلعـالم بالجامعـات العربيـة، رئـيس اللجنـة التحضـيرية لإلشـراف علـى المـؤتمر، المشـاركة ــمؤتمر أقسـمؤتمر أقسـ  ..8383

  بورقتين: بورقتين: 

  .بحث في مفاهيم االتصال في التراث العربي.بحث في مفاهيم االتصال في التراث العربي  

  .مشروع حول إنشاء الرابطة العربية لالتصال الجماهيري.مشروع حول إنشاء الرابطة العربية لالتصال الجماهيري  

  م.م.28922892نوفمبر نوفمبر   1212--2929بية وجامعة اإلمارات، مدينة العين من بية وجامعة اإلمارات، مدينة العين من إشراف  اتحاد الجامعات العرإشراف  اتحاد الجامعات العر

ندوة الغزو الثقافي لألزمة العربية، المشاركة ببحث عنوانـه " وسـائل اإلعـالم الغربيـة واالنسـالب الثقـافي" ندوة الغزو الثقافي لألزمة العربية، المشاركة ببحث عنوانـه " وسـائل اإلعـالم الغربيـة واالنسـالب الثقـافي"   ..8282

  م.م.28912891إبريل إبريل   تونستونس

يـة "، )برنـامج يـة "، )برنـامج المشاركة في برنامج العالقـات العامـة. محاضـرة عنوانهـا " وسـائل اإلعـالم و أدوارهـا التنموالمشاركة في برنامج العالقـات العامـة. محاضـرة عنوانهـا " وسـائل اإلعـالم و أدوارهـا التنمو  ..8181

  ..28932893//2121//1919--2121آبو ظبي آبو ظبي   --العالقات العامة(، معهد التنمية اإلدارية العالقات العامة(، معهد التنمية اإلدارية 

المشاركة في دورة دراسات التن يم واإلدارة للقادة الرياضيين. محاضرة عنوانها " وسائل اإلعالم والرياضـة المشاركة في دورة دراسات التن يم واإلدارة للقادة الرياضيين. محاضرة عنوانها " وسائل اإلعالم والرياضـة   ..8989

  ..28932893//2121//1919--2828ت  ت  دولة اإلمارادولة اإلمارا  --دورة دراسات التن يم واإلدارة للقادة الرياضيين، اللجنة األولمبية دورة دراسات التن يم واإلدارة للقادة الرياضيين، اللجنة األولمبية 

 Eastern Communication Association Conventionمــؤتمر الرابطــة الشــرقية لالتصــال: مــؤتمر الرابطــة الشــرقية لالتصــال:   ..8181

 The Arab Rhetoric of the Arab – Israel, Conflict in theالمشاركة ببحث لمجموعة االتصال الجماهيري عنوانه: المشاركة ببحث لمجموعة االتصال الجماهيري عنوانه: 

United Nations. Pittsburgh, Pennsylvania ) 24-26 April 1981) .  

    ..28112811/ / 11//  11--22//  1111طرابلس،ليبيا طرابلس،ليبيا   --ندوة الثقافة العربية للتعريب، أمين اللجنة التحضيرية ندوة الثقافة العربية للتعريب، أمين اللجنة التحضيرية   ..8989
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  نشاطات جامعية وعضوية ورئاسة  لجان  ومجالس جامعيةنشاطات جامعية وعضوية ورئاسة  لجان  ومجالس جامعيةسابعًا : سابعًا : 

  جامعة اإلمارات العربية المتحدة.جامعة اإلمارات العربية المتحدة.  --أأ

امعــة اإلمــارات ج -كليــة اآلداب  -المشــاركة فــي وضــع الخطــة الدراســية الجديــدة لقســم اإلعــالم  .2

 .2899 - 2891العربية المتحدة 

 2891جامعة اإلمارات العربية المتحدة  -المشاركة في وضع خطة الدراسة للماجستير في اإلعالم  .1

- 2899. 

جامعـة  -اإلشراف على تأسيس وتحرير المجلة اإلعالمية التي يصدرها قسم اإلعالم بكلية اآلداب  .3

 .2892 - 2893 - 2891اإلمارات العربية المتحدة أعوام 

رئيس اللجنة التحضيرية لمـؤتمر أقسـام اإلعـالم بالجامعـات العربيـة،   إشـراف اتحـاد الجامعـات  .2

 .2892نوفمبر  12-29من  -العربية وجامعة اإلمارات العربية المتحدة. مدينة العين 

 .2892 - 2893/ 2893 - 2891اإلشراف على الجمعية اإلعالمية للطالبات بجامعة اإلمارات أعوام  .1

 .2899 - 2891/  2891-2892اإلشراف على الجمعية اإلعالمية للطالب بجامعة اإلمارات أعوام  .9

-2899/  2891-2892/  2893-2891رئيس قسم اإلعالم باإلنابة في الفصول الصيفية لألعوام  .1

2891. 

 .2899رس االشتراك في اللجنة الثقافية للمهرجان الثاني لجامعات دول الخليج العربي ما .9

االشتراك في/ ورئاسة لجان جامعية مختلفة مثل اللجنة الثقافية ولجنـة الـرحالت ولجنـة الجـداول  .8

 واالمتحانات ولجنة المكتبات ولجنة شؤون المعيدين. 

 اإلشراف األكاديمي على المعيدين والطالب بجامعة اإلمارات. .21

  جامعة آل البيت .جامعة آل البيت .      --بب

 عضو مجلس أمناء جامعة آل البيت  .2

  جامعة فيالدلفيا .جامعة فيالدلفيا .      --بب

   28892889تأسيس قسم قسم التصميم الفني بجامعة فيالدلفيا تأسيس قسم قسم التصميم الفني بجامعة فيالدلفيا  

   11181118تأسيس قسم دراسات التنمية  بجامعة فيالدلفيا تأسيس قسم دراسات التنمية  بجامعة فيالدلفيا  

  11231123تأسيس قسم الصحافة  بجامعة فيالدلفياتأسيس قسم الصحافة  بجامعة فيالدلفيا  

 عضو ية مجالس .2

  مجلس القسم   مجلس الكلية 

   مجلس العمداء  .عضو مجلس جامعة في جامعة فيالدلفيا 

 لعديد من اللجانعضوية ا .1

     عضو لجنة التعيين والترقية  عضو لجنة الكتاب السنوي  و التخريج 

 . عضو لجنة البحث العلمي   .عضو لجنة جائزة جامعة فيالدلفيا ألحسن كتاب مترجم 

   عضو لجنة االعتماد الخاص  .ضو لجنة جائزة جامعة فيالدلفيا ألحسن عمل فني 

 رئاسة العديد من اللجان    - .3

  لجنة الخطف الدراسية   رئيس لجنة لدراسة أوضاع أعضاء الهيئة

 التدريسية

  رئيس لجنة المجلـس التـأديبي االسـتئنافي

 ألعضاء الهيئة التدريسية

 رئيس اللجنة الثقافية والندوات والمحاضرات 

  

  رئيس لجنة وضع أسس اختيار التفـوق فـي

 التدريس والبحث العلمي   

  ــة ــة طــوارب لمتابع ــيس لجن ــة رئ ــل المكتب تأهي

 والعيادة.   
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  جامعة الشارقةجامعة الشارقة  --ج ج 

  28882888   إعداد مشروع كلية علوم االتصال لجامعة الشارقة بتكلي  مـن فريـق الجامعـة األردنيـة االستشـاري إعداد مشروع كلية علوم االتصال لجامعة الشارقة بتكلي  مـن فريـق الجامعـة األردنيـة االستشـاري

    11111111//28882888العام الدراسيالعام الدراسي

  11121112    جامعــة الشــارقة جامعــة الشــارقة --عضــو اللجنــة الدوليــة  المســئولة عــن وضــع بــرامج كليــة االتصــال الجمــاهيري  عضــو اللجنــة الدوليــة  المســئولة عــن وضــع بــرامج كليــة االتصــال الجمــاهيري

11121112//11111111  

  11211121  كلية علوم االتصال لجامعة الشارقةكلية علوم االتصال لجامعة الشارقة  االتصال الصحي . االتصال الصحي .   إعداد مشروعإعداد مشروع  

   تحكيم بحوث وكتب تحكيم بحوث وكتب  

 ثامنا : محاضرات عامة 

 2819اتحاد الكتاب الليبيين، طرابلس، يوليو                          2881عمان إبريل  -جمعية الثقافة العربية  

  2893رابطة الكتاب األردنيين، عمان، أغسطس.   2881ديسمبر  -مؤسسة عبد الحميد شومان  عمان      . 

 2893اإلمارات، نوفمبر -نادي العين، العين                        .   2889عمان  مايو  -رابطة الكتاب األردنيين  

  2893معهد التنمية اإلدارية، أبو ظبي، ديسمبر.   1111مهرجان جر      أغسطس    

 2893يا، الشارقة، ديسمبر اللجنة األولمبية العل    وزارة الخارجيـة العمانيـة  أكتـوبر -المعهد الدبلوماسـي

1111  

  ،2893الموسم الثقافي لكلية اآلداب، العين.   1111أبو ظبي أكتوبر  –مركز الدراسات االستراتيجية  

  1984المجلس األعلى للشباب والرياضة، عجمان، يناير    لسـيب / مسـقف فبرايـر ا –الشرطة العمانية السلطانية

1112 

  ،2891الموسم الثقافي لكلية اآلداب، جامعة اإلمارات   احتفاليةالقــدس عاصــمة  -األيـام الثقافيــة الفلســطينية

 1121طرابلس -الثقافة العربية

  2891دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، مارس.   1122مؤسسة عبد الحميد شومان  ، عمان، أغسطس 

 2899، النادي األهلي، دبي   دولــة اإلمــارات   -عجمـان  منتـدى اإلعــالم المؤسسـي

 1121العربية المتحدة 

  1987مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان، أغسطس     1123مهرجان جر  يوليو. 

  2899اتحاد الفنانين العرب، القاهرة، نوفمبر   الوطني للثقافـة والفنـون واآلداب ، دولـة الكويـت  ينـاير

1122. 

  2889جامعة بغداد، مايو  -كلية اآلداب  -قسم اإلعالم    1122مهرجان جر   يونيو. 

  1122وزارة الثقافة ، عمان نوفمبر.  

  

 :  وثقافية إعالمية نشاطات تاسعًا : 

   رابطة الكتاب األردنيين رابطة الكتاب األردنيين   عضو لجان تحكيم جوائز عضو لجان تحكيم جوائز  

   معـة اليرمـوك  معـة اليرمـوك  جاجا  --مجلة أبحـاثمجلة أبحـاث  \\الجامعة األردنية الجامعة األردنية   ––محكم للمجالت العلمية مثل مجلة دراسات محكم للمجالت العلمية مثل مجلة دراسات\\  

جامعة جامعة ––مجلة المنارة مجلة المنارة   \\جامعة البترا جامعة البترا   ––جامعة الكويت / مجلة البصائر جامعة الكويت / مجلة البصائر   ––مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية 

  االمارات العربية المتحدة وغيرها .االمارات العربية المتحدة وغيرها .  ––ال البيت/مركز الدراسات االستراتيجية ال البيت/مركز الدراسات االستراتيجية 

  نية والعراقية .نية والعراقية .مقيم للترقية للعديد من الجامعات األردنية واإلماراتية والسعودية واليممقيم للترقية للعديد من الجامعات األردنية واإلماراتية والسعودية واليم  

  28132813 .أمين تحرير مجلة الثقافة العربية. أمين تحرير مجلة الثقافة العربية  

  28112811--28182818.مدير تحرير مجلة الشورى.مدير تحرير مجلة الشورى  

  28912891 اإلشراف على تأسـيس وتحريـر المجلـة اإلعالميـة التـي يصـدرها قسـم اإلعـالم بكليـة اآلداب اإلشراف على تأسـيس وتحريـر المجلـة اإلعالميـة التـي يصـدرها قسـم اإلعـالم بكليـة اآلداب--  

  ..28922892  --  28932893  --  28912891جامعة اإلمارات العربية المتحدة أعوام جامعة اإلمارات العربية المتحدة أعوام 
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  2892289228912891  --  28922892عة اإلمارات العربية المتحدة من عة اإلمارات العربية المتحدة من عضو هيئة تحرير مجلة جامعضو هيئة تحرير مجلة جام..  

  28912891 28912891  --28912891جامعة اإلمارات العربية المتحدة لسنوات جامعة اإلمارات العربية المتحدة لسنوات   --عضو هيئة تحرير مجلة كلية اآلداب عضو هيئة تحرير مجلة كلية اآلداب..  

  28992899 28912891  --  28992899عضو الهيئة االستشارية لمجلة الحوليات الفلسطينية عضو الهيئة االستشارية لمجلة الحوليات الفلسطينية..  

  28992899 28982898  --  28928999الشارقة الشارقة   --عضو الهيئة االستشارية لمجلة شؤون اجتماعية عضو الهيئة االستشارية لمجلة شؤون اجتماعية..  

  28992899 رئيس لجنة تحكيم مهــرجان التلفزيون المحــلي بدولة اإلمــارات بدبي لســت دورات ابتداًء من رئيس لجنة تحكيم مهــرجان التلفزيون المحــلي بدولة اإلمــارات بدبي لســت دورات ابتداًء من

  م.م.28812881  ––م م 28992899عام عام 

  28982898.خبير إعالمي بالمجلس القومي للثقافة العربية/ المغرب.خبير إعالمي بالمجلس القومي للثقافة العربية/ المغرب  

  28812881  --11211121   معة فيالدلفيا معة فيالدلفيا مؤتمر جامؤتمر جا  ––رئيس اللجنة التن يمية للمؤتمر العلمي كلية اآلداب والفنون رئيس اللجنة التن يمية للمؤتمر العلمي كلية اآلداب والفنون

  ..  11211121حتى عامحتى عام    28812881الدولي عشرين مؤتمرا منذ عام   الدولي عشرين مؤتمرا منذ عام   

  28892889 11111111  --  28892889عمان عمان   --رئيس تحرير مجلة فيالدلفيا الثقافية رئيس تحرير مجلة فيالدلفيا الثقافية . .  

  2888288828882888عمان عمان   --عضو الهيئة االستشارية لمجلة ميزانعضو الهيئة االستشارية لمجلة ميزان  

  11111111   11191119--11111111الرباط المغرب الرباط المغرب   ––عضو مجلس أمناء المجلس القومي للثقافة العربية عضو مجلس أمناء المجلس القومي للثقافة العربية  

  11121112  11131113//11111111//11121112بدبي في ثالث دورات بدبي في ثالث دورات   ––و لجان تحكيم جائزة الصحافة و لجان تحكيم جائزة الصحافة عضعض  

      11111111   رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي لقسم اإلعالم بجامعة السلطان قابوس / مسـقف رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي لقسم اإلعالم بجامعة السلطان قابوس / مسـقف––  

  11111111//22//1212--1111عقد ما بين عقد ما بين   عمان ، الذيعمان ، الذي

  11131113 م م 11131113األردن األردن   ––عضو اللجنـة العلميـة لمركـز التـدريب اإلعالمـي/ المجلـس األعلـى لإلعـالم عضو اللجنـة العلميـة لمركـز التـدريب اإلعالمـي/ المجلـس األعلـى لإلعـالم––  

  م.م.11191119

  1113111311111111––  11131113عضو هيئة  تحرير مجلة رابطة كليات اآلداب في الوطن العربيعضو هيئة  تحرير مجلة رابطة كليات اآلداب في الوطن العربي . .  

  11121112 11121112جامعـة الكويـت  جامعـة الكويـت    ––عضو الهيئة االستشارية الدوليـة  للمجلـة العربيـة للعلـوم االنسـانية عضو الهيئة االستشارية الدوليـة  للمجلـة العربيـة للعلـوم االنسـانية––

11211121    

  11111111   11111111--11111111وزارة الثقافة األردنية وزارة الثقافة األردنية   ––رئيس تحرير مجلة أفكار رئيس تحرير مجلة أفكار  

  1119111911191119عداد برنامج قسم اإلعالم جامعة الشرق األوسف باالشتراك مع تيسير أبوعرجة عداد برنامج قسم اإلعالم جامعة الشرق األوسف باالشتراك مع تيسير أبوعرجة إإ  

  11211121  طان طان للعضو الهيئة االستشارية لمجلة  كلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية واالجتماعيـة/ جامعـة السـعضو الهيئة االستشارية لمجلة  كلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية واالجتماعيـة/ جامعـة السـ

  قابوس قابوس 

  11211121  ة ة جـائزة راشـد بـن حميـد للثقافـجـائزة راشـد بـن حميـد للثقافـ  --عضو الهيئة االستشارية لمجلـة عجمـان للدراسـات والبحـوث  عضو الهيئة االستشارية لمجلـة عجمـان للدراسـات والبحـوث

  والعلوم  عجمان والعلوم  عجمان 

  11231123عضو الهيئة االستشارية لمجلة االتصال والتنمية . المركز العربي لبحوث االتصال والتنمية ، بيروتعضو الهيئة االستشارية لمجلة االتصال والتنمية . المركز العربي لبحوث االتصال والتنمية ، بيروت  

 قدير:ــوائز والتــالج عاشرًا : 

  م.م.28992899العلوم اإلنسانية العلوم اإلنسانية     للااجائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشباب في مججائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشباب في مج  ..22

  م.م.28892889اب األردنيين اب األردنيين جائزة اإلبداع الثقافي: رابطة الكتجائزة اإلبداع الثقافي: رابطة الكت  ..11

  م.م.  28882888  جائزة التفوق في البحث العلمي/ جامعة فيالدلفياجائزة التفوق في البحث العلمي/ جامعة فيالدلفيا  ..33

  م.م.11111111المجلة العربية للعلوم اإلنسانية / جامعة الكويت المجلة العربية للعلوم اإلنسانية / جامعة الكويت   ––محّكم متميز محّكم متميز   ..22

  11221122جائزة جامعة فيالدلفيا ألحسن كتاب مترجم / جامعة فيالدلفيا جائزة جامعة فيالدلفيا ألحسن كتاب مترجم / جامعة فيالدلفيا   ..11

  ربيــة للبحــث العلمــي وعلــوم  االتصــالربيــة للبحــث العلمــي وعلــوم  االتصــاللرابطــة العلرابطــة العاا  11291129درع البحــث العلمــي لعلــوم االتصــال لعــام درع البحــث العلمــي لعلــوم االتصــال لعــام   ..99

  مم11291129

  11281128مؤسسة سيدة األرض /القدس مؤسسة سيدة األرض /القدس   11281128الشخصية األكاديمية في فلسطين لعام الشخصية األكاديمية في فلسطين لعام   ..11
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 وية:ـــــالعضحادي عشر : 

   األردن.األردن.  ––منتدى الفكر العربي، عمان منتدى الفكر العربي، عمان  

  .جمعية البحث العلمي في الجامعات األردنية.جمعية البحث العلمي في الجامعات األردنية  

   األردناألردن  ––رابطة الكتاب األردنيين، عمان رابطة الكتاب األردنيين، عمان  

  األردناألردن  ––لشؤون الدولية عمان لشؤون الدولية عمان جمعية اجمعية ا  

   األردن.األردن.  ––جمعية حماية البيئة، عمان جمعية حماية البيئة، عمان  

   األردن.األردن.  ––جمعية النقاد األردنيين، عمان جمعية النقاد األردنيين، عمان  

   األردن.األردن.  ––جمعية المترجمين األردنيين، عمان جمعية المترجمين األردنيين، عمان  

   لبنانلبنان  --الرابطة العربية لعلوم االتصال. بيروت الرابطة العربية لعلوم االتصال. بيروت  

  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommmmuunniiccaattiioonn  AAssssoocciiaattiioonn,,  UU..SS..AA  

  SSppeeeecchh  CCoommmmuunniiccaattiioonn  AAssssoocciiaattiioonn,,  UU..SS..AA    
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