المعلومات الشخصية
االسم :

السرية الذاتية

إيمان محمد احمد ربيع .

عضو هيئة تدريس في جامعة جرش.

الجنسية  :أردنية .

المؤهل العلمي :دكتوراه

المرتبة العلمية :أستاذ مساعد

التخصص :أدب ونقد

المسمى الوظيفي :عضو هيئة تدريس

جهة العمل :جامعة

الشهادات العلمية

 دكتوراه أدب ونقد -ماجستير لغة عربية – بكالوريوس -دبلوم .

الخبرات العملية :

 -1عضو هيئة تدريس في جامعة جرش من عام 1111م -إلى اآلن .

 -1مشاركة في المؤتمر النقدي الثالث عشر لقسم اللغة العربية في كلية اآلداب وهو بعنوان  ":الرواية
العربية الواقع واآلفاق" 1111م.

 -3مشاركة في أعمال المؤتمر النقدي الخامس عشر :مالمح التجديد في األدب العباسي المنعقد في
قسم اللغة العربية في عام 1111م بالبحث الموسوم بـ  :المتنبي ،لماذا قتل ،وأين ،ومتى؟ .

 -4مشاركة في أعمال المؤتمر النقدي الحادي والعشرين ":الدراسات األدبية والنقدية المقارنة في الوطن
العربي ،المنعقد في قسم اللغة العربية في عام 1112م .

 -5مديرة مركز لغات في جامعة جرش اعتبارا من 1112/9/1م .
* المواد التي قمت بتدريسها :
 -1نصوص شعرية .

 – 1فن الكتابة والتعبير .

 – 3مهارات اتصال في اللغة العربية (. )1
 -4مكتبة ومعاجم .
 -5شاعر حديث .
-6شعر حديث.
 -7أدب مقارن

 -2شعر حديث ()1
 -9شعر حديث ()1

 -11مهارات لغة عربية/استدراكي
 -11ندوة في النقد الحديث

 -11ندوة في األدب القديم
 -13نثر قديم

األبحاث العلمية :
 -1بح ث منشور بعنوان اللغة والصورة والبنية في شعر لينا أبو بكر في  ،1111/9من جامعة الموصل.

 -1بحث منشور بعنوان الصورة اللونية في شعر لينا أبو يكر ":ديوان خلف أسوار القيامة" "نموذجا) في
مجلة الدراسات اللغوية واألدبية في ماليزيا.

 -3بحث منشور بعنوان ( قراءة نقدية في مجموعة "أغنيات" من كتاب "الحصار" ألدونيس،بمجلة كلية
اآلداب ،جامعة جنوب الوادي ،مصر1117 ،م.

 -4بحث بعنوان (الروابط اإلحالية في المجموعة القصصية ( القضية) للكاتبة رجاء أبو غزالة -دراسة
تطبيقية ،في مجلة األندلس ،كلية دار العلوم ،جامعة القاهرة  ،مارس 1112م.

 -5المشاركة ببحث ( االستثمار في تعليم اللغة العربية بين الواقع والمأمول) في المؤتمر الدولي للغة
العربية،دبي  -اإمارات العربية المتحدة قي لبريل 1112م .

 -6بحث مشترك منشوربعنوان ( البنية االستهاللية -األصمعي نموذجا) مجلة كلية العلوم التربوية
واإلنسانية /جامعة بابل ،العدد ( ،)39حزيران1112 /م.

 -7بحث منشور بعنوان ( قراءة تحليلية نقدية في رواية "المثلث المقلوب" للكاتب محمد ارفيفان
العوادين) ،مجلة التواصل األدبي /جامعة باجي مختار/عنابة -الجزائر ،في جوان 1112م .

 -2بحث منشور بعنوان ( بين رسالة الغفران والكوميديا اإللهية دراسة نقدية مقارنة) ،مجلة السياق،
(1112 /9 ، Issn )9257-1477م
المؤلفات المنشورة :

 -1كتاب ثنائية األرض واإلنسان في شعر حيدر محمود.
 -2كتاب مشترك :أساسيات في مهارات اتصال باللغة العربية (. )1
 -3كتاب" تجليات اللون في شعر لينا أبو بكر” .

العنوان الحالي

جرش– األردن
البريد االلكترونيemanrabei11@gmai.com :

