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 السيرة الذاتية

 

 
 

 

 :ة الشخصي   البيانات

 نضال محمد فتحي الشمالي الدكتور

 1791 الزرقاء : مكان وتاريخ الوالدة 

 متزوج : الحالة االجتماعية 

 األردنية: الجنسية 

 أستاذ جامعي : الوظيفة 

 حي الزيتونة  –الجبيهة / ان عم   :العنوان 

 66700999588761: الخلوي 

 6670008780106: هاتف المنزل 

 505ص ب  11711عمان : العنوان البريدي 

 shamaly24@yahoo.com: لعنوان االلكتروني ا  

 nidalshamali@ju.edu.jo: العنوان االلكتروني في الجامعة 

 

 

 

 

 :ة ات العلميدرجال
 4002 األدب الحديث  وآدابها ، التخصص الدقيقاللغة العربية في دكتوراة ، درجة ال

مستويات : عنوان األطروحة . ، بتقدير ممتاز الجامعة األردنية  ، تحليل الخطابو

 .الخطاب في الرواية التاريخية العربية

 9111األدب الحديث: ، التخصص الدقيق  وآدابها اللغة العربيةفي ماجستير ، درجة ال ، 

 .تجربة زياد قاسم الروائية: عنوان األطروحة . ،  بتقدير ممتاز جامعة اليرموك 

 9111جامعة  -فرعي صحافة وإعالم /  وآدابها اللغة العربية في بكالوريوس، درجة ال

 .تقدير جيد جداب  ،اليرموك 

 

 

 

 : العمل الحالي

  قسم اللغة العربية حديث ونقدهالاألدب : التخصص( 19/8/0611منذ ) ،مشاركأستاذ ،

: تاريخ التعيين. األردن، األميرة عالية الجامعيةكلية / البلقاء التطبيقيةجامعة وآدابها، 

07/7/0661. 

 سها الكتابة  ،األدب المقارن، الشعر الحديث، النقد الحديث، النثر الحديث: المواد التي أدر 

تذوق النص األدبي، مناهج البحث بير، فن الكتابة والتع المتخصصة للصحافة واإلعالم،

 .في اللغة واألدب

 

 :االهتمامات البحثية

 

mailto:shamaly24@yahoo.com
mailto:nidalshamali@ju.edu.jo
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 الخطاب  مناهج نقد الرواية ، نظرية األدب، النقد األدبي، السرديات، ،تحليل الخطاب

 .اإلعالمي المعاصر

 

 

 :  السابقةالخبرات 
  عببوام لألجامعببة البلقباء التطبيقيببة  –نائب  عميببد كليبة األميببرة عاليببة الجامعيبة

 .(0617/0611)و (0616/0611)و ( 0667/0616)الجامعية 

  فببي كليببة األميببرة عاليببة الجامعيببة ( اللغببات)رئببيق قسببم العلببوم األساسببية– 

( 0668/0660)و ( 0661/0668)جامعة البلقاء التطبيقية لألعوام الجامعية 

 (.0660/0669)و 

  بب( النظببري والعملببي)رئببيق قسببم امتحببان الشببامل ان الثانيببة، فببي مديريببة عم 

 .0611و 0616جامعة البلقاء التطبيقية، ألربع دورات متتالية خالل العامين 

  جامعة الجوف، / أستاذ مشارك ، قسم اللغة العربية ، كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 (.تفرغ علمي) 0610/0617للعام الجامعي 

  1777/0666 لألعبوام الجامعيبة محاضر غير متفرغ في الجامعة األردنية ،

0666/0661 ،0660/0669 ،0665/0667. 

  0660 )األردن فبر   /محاضر غير متفرغ في الجامعة العربيبة المفتوحبة -

0610).  

  ببان ،محاضببر غيببر متفببرغ فببي جامعببة العلببوم اإلسببالمية العالميببة لعببام ل ،عم 

 .0667/0616الجامعي 

 م الجببامعي محاضببر غيببر متفببرغ فببي كليببة الفنببون اإلسببالمية التقليديببة للعببا

0660/0669. 

 اللغبة العربيبة فبي  جعة وتحديث بنب  أسبةلة امتحانبات مسبتو جنة مرامقرر ل

 .وحتى اآلن 15/8/0611جامعة البلقاء التطبيقية اعتبارا من 

 بببورة تعليميبببة جامعيبببة ببببرامج مقبببدم معبببد  و العربيبببة للتعلبببيم "لمؤسسبببة ل مص 

ان  E- Learningااللكتروني  ". عم 

 في مجلبق الكليبة للعبامين الجبامعيين ( اللغات)وم األساسية ممثل عن قسم العل

(0669/0665  ،0665/0667.) 

 عاليبة الجامعيبة للعبام  ةمقرر لجنة الخطط الدراسية والمناهج فبي كليبة األميبر

 .0611/0610الجامعي 

  عضو لجنة تحقيق في مخالفات أعضاء هيةة التدريق المشكلة بكتاب األسبتاذ

بتببباريخ  15/8/1/10/1891لبلقببباء التطبيقبببة رقبببم البببدكتور رئبببيق جامعبببة ا

1/1/0611. 

  مقبرر لجنببة االقتبرا  والفببرز النتخباب ممثببل مبن أعضبباء هيةبة التببدريق فببي

 .0616/0611و  0669/0665مجلق الجامعة للعامين الجامعيين 

 ميببرة عاليببة للعببام ات الجمعيببات الطالبيببة فببي كليببة األمقببرر لجنببة فببرز انتخاببب

 .0665/0667الجامعي 

  0616/0611و 0667/0616عضو لجنة تخريج الطلبة للعامين الجامعيين. 

 

 

 

 :التحكيم العلمي
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   مجلةعلمية محك مة نصف )م معتمد لد  مجلة البلقاء للبحوث والدراسات محك

ان األهلية( سنوية  .تصدر عن جامعة عم 

    مجلبة نصبف ) للبحبوث اإلنسبانية م معتمد لد  مجلبة الجامعبة اإلسبالميةمحك

 ISSN 1726-6807. تصدر عن جامعة غزة (متخصصة محك مةوية سن

 

 

 :مناقشة الرسائل العلمية 

  نبيل حداد ، قسم .د.إشراف أ" التجربة القصصية لد  جواهر الرفايعة: " رسالة بعنوان

للطالبة إيمان سالم  00/9/0610بتاريخ  (0610)جامعة اليرموك  –اللغة العربية 

 .عالونة
 

 :العضــــــوية

 رابطة الكتاب األردنيين في عضو. 

 جمعية النقاد األردنيين  نائ  رئيق. 

  مجلبة فصبلية اقافيبة تصبدرها رابطبة "أوراق"عضو في هيةة تحرير مجلبة ،

  .الكتاب األردنيين

 

 

 :  المنشورةالكتب 
 ربدعالم الكت  الحديث ، إ(  0660) خ الرواية والتاري.  

  عمان للنشر والتوزيع ار وائلد(  0660) تجربة زياد قاسم الروائية ،. 

  ، عمان للنشر دار الفكر( 0667)العربية الواضحة ،. 

   عمان للنشر والتوزيع دار وائل( 0667)،  قراءة النص  األدبي ،. 

  عمانللنشر دار الفكر( 0616)القواعد األولى في نحو العربية ،. 

 اد ،قضايا في الرواية األردنية ودراسة في الخطاب النقدي للدكت ( 0610)ور نبيل حد 

 .، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت

 : كتب قيد النشر 

  جمع ودراسة ( المقالة  –القصة ) األعمال الكاملة لبدر عبدالحق . 

  النقد الثقافي آفاق وتطلعات ، مشاركة وتحرير، وتمثل وقائع ندوة عقدتها جمعية النقاد

 .0611األردنيين في كانون أول 
 

 

 

 :ة المحك مةاألبحاث العلمي  

  .0668غسطق مؤتة للدراسات ، أ مجلة السردية التاريخية الحديثة ، .1

الجامعة األردنية ، شباط  ،دراسات  مجلة بعاده التقنية في الخطاب الروائي ،الوصف وأ .0

0660. 

ربية مجلة اللغة الع عالقة تبن ٍ أم عالقة تعد ٍ ؟ : لعربية والخطاب اإلعالمي المعاصر ا .7

 .0667يناير  ، األردن ،جامعة مؤتة وآدابها ، 
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رحلة باريق :" نظرة مبكرة في أدب التفاعل الحضاري الحديث  :الوعي باآلخر  .1

اش أنموذجا" 1509 جامعة  ،0665 – 5 مجلة حوليات التراث عدد ، لفرنسيق المر 

 . الجزائر  ،مستغانم 

في  نشرمقبول لل) من الرواية العربية دراسة في مدلوالت الليل في نماذج: والسرد الليل .8

 ( .ليبيا -جامعة السابع من إبريل  ،مجلة الساتل 

،  معايير تشكيل المصطلح وإشكاالته في النقد العربي القديم حازم القرطاجني  نموذجا .0

 .0616، آذار 17، مجلد 0منشور في مجلة البصائر ، جامعة البتراء، األردن،  

للمسعدي .." بو هريرة قال حدث أ" رواية : ة من منظور ألسنيالترااي في الرواي السرد .9

 (الباكستان -اء الدين زكريا مقبول للنشر في مجلة جامعة به. ) نموذجا 

نشور م. لعصام الموسى أنموذجا" بقايا الج " رواية : أزمة المثقف في الرواية األردنية .5

 .0616ن أول ، تشري79، مجلد 7في مجلة دراسات ، الجامعة األردنية،  

مجلة جامعة النجاح .قصيدة الجبل أنموذجا -ألندلسيخطاب الموت في شعر ابن خفاجة ا .7

 .0611،  5، اإلصدار 08لألبحاث ، مجلد 

 

 

 :  التي شاركت فيها بأوراق علمي ة المؤتمرات

 8/1777 –األردن  ،جامعة آل البيت  –الرواية في األردن  مؤتمر 

  1/0661 –األردن  ،اليرموك جامعة  –مؤتمر النقد العاشر 

  10/0661 –الجزائر  ،جامعة وهران  –مؤتمر اللسانيات األول 

  9/0660 –األردن  ،جامعة اليرموك  –مؤتمر النقد الحادي عشر 

  1/0669 –سوريا  ،جامعة دمشق  –مؤتمر العربية والتحديات المعاصرة 

  1/0669 – األردن ،جامعة مؤتة  –مؤتمر األدب منصة للتفاعل الحضاري 

  8/0669 –األردن  ،الجامعة األردنية  –مؤتمر آفاق جديدة في الخطاب 

  رابطبة الكتباب األردنيبين بالتنسبيق مبع جامعبة اليرمبوك  ،مؤتمر السبرد العرببي

11\0669 

  0665\8 "الرواية األردنية الجديدة"بعنوان مؤتمر جمعية النقاد األردنيين 

  جامعة الحسن الثباني  ، عصر العولمة المعجم العربي الحديث وتحدياتمؤتمر، 

 .0665\7الدار البيضاء المغرب في 

  عمبان  11/0665/  16-5من  –دورة غال  هلسا / مؤتمر السرد العربي األول

 .رابطة الكت اب األردنيين. المركز الثقافي الملكي  –األردن 

  الجامعبة  05/11/0665-00/ مؤتمر الروايبة العربيبة ببين المشبرق والمغبرب ،

 . اللبنانية ، بيروت 

 18فبي " الشام أنموذجبا  ،أار أدب الرحالت في المثاقفة بين الشعوب "  مؤتمر-

 ،، المجلق األعلى لرعايبة الفنبون واآلداب والعلبوم االجتماعيبة  15/10/0665

 . سوريا  ، دمشق ،وزارة التعليم العالي 

  مركبز  00/1/0667-06( احتفباء بمةويبة عمبان ) ملتقى عمان  للرواية العربية

 .األردن ،س العين رأ ،الحسين الثقافي 

   الجامعة األردنية 9/8/0667-1مؤتمر اللسانيات واألدب ،. 

 07/9/0616 -09المرجعية في النقد واألدب واللغة  ،مؤتمر النقد الثالث عشر. 

  كليببة اآلداب والعلببوم اإلنسببانية ،  7/10/0611-5" يببة السياسببية الروا"مببؤتمر ،

  .جامعة سوسة ، تونق 
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  كلية اآلداب ( مؤتمر دولي محك م) "تمثالت األنا واآلخر في أدب الخليج العربي" مؤتمر

 .01/1/0617-07، والعلوم، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة قطر

 

 

  :الندوات والمحاضرات
 بمناسببة زينب  حفنبيللكاتببة السبعودية  – "سبيقان ملتويبة"لروايبة  ة قراءة نقدي ،

 .حفل توقيع روايتها، رابطة الكت اب الروائيين

 بمناسبببة  صبببحي فحمبباويللروائببي  "قصببة عشببق كنعانيببة" قببراءة نقديببة  لروايببة

ان/ حفل توقيع روايته   .مركز الحسين الثقافي ، أمانة عم 

 ببان أيبام زمببان"يببة فبي كتبباب نبدوة لمناقشببة األبعباد االجتماع بمشبباركة " بنبات عم 

:    ، الببرابط 06/7/0667الكاتببة والنائبب  ممببدوح العبببادي فببي المببدارس األردنيببة 
hp?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=85http://alsalwabooks.com/arabic/index.p 

  وتقديم قبراءة نقديبة عبن / عدي مدانات القاص األردني  اعاتدإب قراءة نقدية في

رابطببببة الكتبببباب  فببببي" دب عببببديالقيمببببة فببببي أ"أسببببلوبه القصصببببي بعنببببوان 

 .1/5/0616.األردنيين

 تأبين زياد قاسم في الرابطة.  

 للببدكتور عمبباد الضببمور " ي الشببعر األردنببيعمببان فبب" قببراءة نقديببة فببي كتبباب

 .بمناسبة حفل توقيع كتابه

  جمعيببة النقبباد  0616-0666نببدوة الشببعر العربببي فببي األردن فببي عشببر سببنوات

 9/5/0616السبت  –الزرقاء مدينة الثقافة األردنية  –األردنيين 

  لغسبببان " األعراببببي التائبببه"نبببدوة فبببي المكتببببة الوطنيبببة األردنيبببة حبببول كتببباب

 .16/16/0616لخالق ، عبدا

  أدب الطفبببببببل والبببببببدور التنمبببببببوي لمراكبببببببز الطفولبببببببة فبببببببي األردن"نبببببببدوة "

فعاليبببات الزرقببباء مدينبببة الثقافبببة  –،بتنظبببيم مبببن وزارة الثقافبببة 10/16/0616

  .األردنية ، مركز األميرة سلمى للطفولة 

  فببي المكتبببة الوطنيببة ، " بقايببا الببج"نببدوة نقديببة لقببراءة روايببة عصببام الموسببى

19/16/0616. 

 جمعيببة الن قبباد "واألدبيببة جهببوده النقديببة.. إبببراهيم السببعافين: "نببدوة بعنببوان ،

فبي مبدرج الفراهيبدي  األردنيين، بالتعباون مبع وزارة الثقافبة والجامعبة األردنيبة

 :الرابط .1/8/0611األردنية في بالجامعة 
       http://www.tedry.com/amman/events/details/9994 

  واد لصببحي الفحمباوي فبي منتبد  البر "األرملبة السبوداء"ندوة نقدية عن روايبة

 :الرابط  ،"لألنثىالبقاء " ُت فيها ورقة بعنوان ، قدم   15/16/0611الكبار في 
   -http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today%5c16qpt893.htm&arc=data%5c2011%5c11%5c11

16%5c16qpt893.htm 

  فببي يببوم  09ضببمن فعاليببات مهرجببان جببرش" األدب والسببرد والتنببوير"نببدوة ،

 : الببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرابط:  10/9/0610
ArtsAndCulture_iss\07\2012\ArtsAndCulture\http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=

ue1731_day14_id426326.htm 
  
 

 

 

 

http://alsalwabooks.com/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=85
http://www.tedry.com/amman/events/details/9994
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today%5c16qpt893.htm&arc=data%5c2011%5c11%5c11-%20%20%2016%5c16qpt893.htm
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today%5c16qpt893.htm&arc=data%5c2011%5c11%5c11-%20%20%2016%5c16qpt893.htm
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=/ArtsAndCulture/2012/07/ArtsAndCulture_issue1731_day14_id426326.htm
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=/ArtsAndCulture/2012/07/ArtsAndCulture_issue1731_day14_id426326.htm
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 : منشورة ثقافية اماتإسه
   مجلبة أفكبار، " الخطاب في البدرس اللسباني واألنظمبة المجباورة: " دراسة ،

ان/  وزارة الثقافة  .0667، شباط 011،  عم 

    مجلبة جبرش " التناص القرآني ومستويات التوظيف في الروايبة: " دراسة ،

 .0616، صيف 10الثقافية،  

   ان بين عبدالرحمن: " دراسة ، مجلبة أفكبار، "منيف وعايبدة النجبار سيرة عم 

 .0611، نيسان 009وزارة الثقافة األردنية،  

   جريبدة " المكبان والبنص الغائب : القدس والبنت الشبلبية لعايبدة النجبار "مقال

 .00/5/0611الرأي األردنية 

  المبرأة إذ تمتلب  : لليلى األطرش قراءة يقينية في رواية مرافئ الوهم: "دراسة

 :الرابط / ، جريدة الرأي األردنية "  الممفاتيح الك
http://www.lailaatrash.com/ar/node/143  

   0669،  71مجلة تايكي،  " المرأة في أدب زياد قاسم" : دراسة. 

  0665،  77مجلة تايكي،  " الخطاب النسوي المبكر": دراسة. 

  إببببراهيم السبببعافين ، مجلبببة .د.مبببع أسبببتاذ النقبببد الحبببديث أ متخصصبببة لبببةمقاب

 .0616، 77رابطة الكتاب األردنيين  " أوراق"

  محباوالت "بعنبوان " اللغة والرواية لببالل كمبال رشبيد " دراسة في نقد كتاب

:  البببببرابط11/11/0611الملحبببببق الثقبببببافي األردنيبببببة، جريبببببدة البببببرأي" اللغبببببة 
http://archive.alrai.com/pages.php?news_id=435199  

  جريببدة الببرأي " أزمببة القصببة القصببيرة افتببرا  نقببدي" مقببال نقببدي بعنببوان

8/1/0665. 

  جريدة الدستور األردنيبة، " السمات الملحمية في روايتين لزياد قاسم:" دراسة

 .5/5/0665الملحق الثقافي 

  المببوت والحيبباة يتسبباويان فببي حضببور ( .. أاببر الفراشببة):" دراسببة بعنببوان

: جريبببببببببببببببببببدة البببببببببببببببببببرأي األردنيبببببببببببببببببببة ، البببببببببببببببببببرابط  "الشببببببببببببببببببباعر
http://archive.alrai.com/pages.php?news_id=226012 

   طيببب  صبببالح إلبببى الشبببمال فبببي ميبببزان ناقبببدين هجبببرة ال"  :دراسبببة بعنبببوان

: ، جريببببببببببببببببببدة الببببببببببببببببببرأي األردنيببببببببببببببببببة ، الببببببببببببببببببرابط "أردنيببببببببببببببببببين
http://archive.alrai.com/pages.php?news_id=257902 

  تبونقمشهد أخير قبيبل الثبورة فبي : محاكمة كل   رواية" : دراسة بعنوان" ،

: الببببببببببببببببببببببرابط 06/1/0610جريببببببببببببببببببببببدة الببببببببببببببببببببببرأي األردنيببببببببببببببببببببببة 
http://www.alrai.com/article/17511.html  

  مجلة أفكبار ، وزارة الثقافبة " القيمة في أدب عدي مدانات: " دراسة بعنوان ،

ان ،   /   .0611، تموز ، 096عم 

 مجلبة " وعبي اللغبة مبن منظبور النقبد الروائبي فبي األردن:" ان دراسة بعنبو ،

ان ،   / أفكار ، وزارة الثقافة   .0610، كانون ااني ، 090عم 

 

 

 : أشرف عليهادورات 
  كلية األميرة عالية  ،في جامعة البلقاء التطبيقية " فن التحرير الصحفي" دورة في

 .5/0611( ساعة 06)الجامعية 

 

http://www.lailaatrash.com/ar/node/143
http://archive.alrai.com/pages.php?news_id=435199
http://archive.alrai.com/pages.php?news_id=226012
http://archive.alrai.com/pages.php?news_id=257902
http://www.alrai.com/article/17511.html
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 :  راتاـــــــــالمه

 نجليزيةإمكانية التواصل باللغة اإل. 

 لحاسوبحاصل على رخصة القيادة الدولية ل ICDL  اليونسكومن. 

 الجامعة العربية  .المشاركة في ورشة عمل حول التعليم المفتوح وأساسياته التطبيقية

 .0660فر  األردن في آب / المفتوحة 

 ن واإلشراف المباشر عليه تأسيق الموقع االلكتروني لجمعية النقاد األردنيي

jo.org-http://www.critics/ 

 

 :المشاركات اإلعالمي ة
  لألستاذ الدكتور ربحي عليان، "كتاب ومؤلف"مقابلة إذاعية في برنامج 

 .إذاعة الجامعة األردنية .0/1/0610بتاريخ  "الرواية والتاريخ"حول كتاب 

 للنائ  عبلة أبوعلبة، حول " النساء قادمات"ة تلفزيونية في برنامج مقابل

 .A1tvفضائية  .0667لعايدة النجار،" بنات عمان أيام زمان"كتاب 

  إذاعة فلسطين  –مقابلة إذاعي ة في برنامج مشوار الصباح لألذاعي نديم عبده

  .  18/0/0610حول العربية واإلعالم المعاصر بتاريخ 

http://www.critics-jo.org/

