
 السيرة الذاتية

 البيانات الشخصية:

.شاھر عوض الكفاوين .د: اسم عضو ھيئة التدريس   

.ا�ردنية : الجنسية  

.مسلم : الديانة  

.الكرك  ١٩٥٥-٣-٢٠:  تاريخ الو#دة ومكانھا  

.متزوج : الحالة ا#جتماعية   

٠٧٩٦٥٩٤٩٧٠:  ھاتف   dr. shaherk@yahoo.com :البريد ا#لكتروني    

 الشھادات العلمية :

الكرك بمعدل –مدرسة أدر الثانوية  ١٩٧٤الثانوية العامة عام  -١
.الفرع ا�دبي %٧٤  

م من جامعة الملك عبد  ١٩٧٨كالوريس في اللغة العربية عام ادة البشھ -٢
. مكة المكرمه بتقدير جيد جداً  –العزيز   

) ا�دب العربي في ا�ندلس(شھادة الماجستير في ا�دب العربي تخصص -٣

وعنوان  ١٩٨١مكة المكرمة بتقدير جيد جداً عام –من جامعة أم القرى 
). المقامات ا�ندلسية في عصر الطوائف والمرابطين( الرسالة  

من جامعة ام القرى ) ا�دب العربي في ا�ندلس(شھادة الدكتوراة تخصص -٤
الشعر العربي في (بتقدير ممتاز وعنوان الرسالة  ١٩٨٤ة المكرمة عام مك –

) .رثاء الدول وا�مصار حتى نھاية سقوط ا�ندلس   

  

 

 

 الخبرات العملية :



ة الملك فھد الدراسات ا#سEمية والعربية بجامعاستاذاً مساعداً بقسم  -١
١٩٨٧ -٨-٣١حتى  ١٩٨٥- ٩-١السعودية من  –للبترول والمعادن   

 ١٩٨٧-٩-٢٦مدرساً في كليتي مجتمع الطفيلة والكرك الحكوميتين من  -٢

١٩٨٩-٩-٢٢حتى   

- ٩-٣٠حتى  ١٩٨٩-٩-٢٣الحكوميتين من  عميداً لكليتي معان والكرك -٣
١٩٩٤  

  ١٩٩٧-٨- ٢٥حتى  ١٩٩٤-١٠-١مستشاراً ثقافياً في جامعة مؤتة من -٤

 –ا#حساء  -استاذاً مساعداَ بقسم اللغة العربية في كلية المعلمين الجامعية -٥

   ٢٠٠٤-٩-٣حتى  ١٩٩٧- ٩- ٣السعودية من 

حتى  ٢٠٠٤-٩- ١٣لعربية في جامعة مؤتة من أستاذاً مساعداًبقسم اللغة ا-٦
٢٠١٣-٩-٢٠   

- ٩-٧ن بن طEل من استاذاً مساعداً بقسم اللغة العربية في جامعة الحسي-٧
.و#أزال  ٢٠١٤  

 - ٩-١٨رئيسا لقسم اللغة العربية وآدابھا في جامعة الحسين بن طEل من -٨
 ٢٠١٧  

  ا�بحاث العلمية :

 في اللغة مجله ا�ردنيهالشور في من،أثر المفرده القرانيه في شعر ابن خفاجه ا�ندلسي -١
  . م٢٠٠٨- )١(العدد) ٤(مجلد ،جامعة مؤتة– العربيه وادابھا

منشور في المجله ا�ردنيه في اللغه ،الليل في الصوره الشعريه عند ابن خفاجه ا�ندلسي -٢
.م٢٠١١) ٤(العدد) ٧(المجلد،جامعة مؤته -العربيه وادابھا  

تنبيھات واستدراكات ( تحقيق محمود الدرويش،شرح مقصورة ابن دريد #بن خالويه-٣
) ٨٨(اللغه العربيه ا�ردني العدد منشور في مجلة مجمع،)لغويه حول الشواھد واللغه

  .خوله القراله .منصور الكفاوين و د.م با#شتراك مع د٢٠١٥

منشور في المجله ا�ردنيه في اللغه .ودراسه، وتحقيق،جمع :شعر ا�سعد بن مماتي -٤
.منصور الكفاوين.م با#شتراك مع د٢٠١٦) ٢(العدد) ١٢(العربيه وادابھا المجلد  



إنموذجاً با#شتراك مع  -ديوان الجرح اذا تنفس- في شعر نجاة الماجدالنزعة الوطنية -٥
.مقبول للنشر في مجلة جامعة الحسين بن طEل للبحوث،حسن البكور .د  

صدى الحرب في شعر الطبيعة عند ابن خفاجة ا#ندلسي با#شتراك مع زينب الھE#ت -٦
ة العلوم ا#سEمية جامع–ة للعلوم ا#نسانية وا#جتماعية مقبول للنشر في مجلة المشكا،

.العالمية   

 

 المساقات التي درستھا لطلبة قسم اللغة العربية داخل ا�ردن وخارجھا :

ا�دب ا�ندلسي -١  

منھج البحث والمكتبه -٢  

النقد ا�دبي القديم-٣  

ا�دب في صدر ا�س�م والعصر ا�موي  -٤  

ا�دب العباسي -٥  

أدب الدول المتتابعه-٦  

تحليل النصوص ا�دبيه وتذوقھا  -٧  

فن الكتابه والتعبير -٨  

ا�دب الجاھلي  -٩  

الب�غة  -١٠  

ا�دب ا�س�مي  -١١  

 

 

 

 

 رسائل الماجستير التي أشرفت عليھا :

جامعة مؤتة ،قسم اللغة العربيه وادابھا ،مظاھر ا9بداع ا�دبي في شعر ابن حمديس الصقلي-١
٢٠٠٩ .  



جامعة ،قسم اللغة العربية وادابھا ،صدى الحرب في شعر الطبيعة عند ابن خفاجة ا9ندلسي -٢
. ٢٠١٩الحسين بن ط�ل   

جامعة الحسين بن ،قسم اللغة العربية وادابھا ،التناص في المقامات اللزومية للسرقسطي -٣
. ٢٠١٩ط�ل   

 

 الرسائل التي شاركت في مناقشتھا: 

جامعة –قسم اللغة العربية وادابھا -شعر طاھر الزمخشريالتجديد في  -١
م ٢٠٠٣السعودية –ا#حساء -الملك فيصل  

اعراب القراءات (دراسة في كتاب . القراءة الشاذه وا#ختيار النحوي  -٢
. ٢٠٠٩جامعة مؤتة –قسم اللغة العربية وادابھا ،للعكبري) الشواذ  

قسم اللغة العربية وادابھا ،العتاھيه ثنائية الموت والحياة في شعر ابي  -٣
. ٢٠١٨جامعة الحسين بن طEل   

جامعة ،ھا قسم اللغة العربية واداب،التناص في شعر البھاء زھير  -٤
. ٢٠١٩الحسين بن طEل   

 

 عضوية اللجان داخل الجامعة وخارجھا : 

-٢- ١٥عضو مجلس مركز اللغات في جامعة الحسين بن طEل -١  

. ٢٠١٩-٩- ١٥الى  ٢٠١٦   

. ٢٠١٦-٩-١٨رئيس لجنة الدراسات العليا بقسم اللغة العربية  -٢  

. ٢٠١٧و ٢٠١٦عضو مجلس كلية ا#داب  -٣  

. ٢٠١٦و ٢٠١٥رئيس لجنة المسابقات الثقافيه بكلية ا#داب  -٤  

. ٢٠١٩ - ٢٠١٤رئيس اللجنة الثقافية بقسم اللغة العربية -٥  

على ضوء  في مناھج كليات المجتمع عضو لجنة اعادة النظر -٦
 ١٩٩٣-٧-٢التعليم والبحث العلمي منوزارة  – الحاجات المستجده

. ١٩٩٦حتى   

. ٢٠١٨ممثل كلية ا#داب في مجلس الجامعة -٧  

 

 الدورات :



الى  ٣-٢معھد ا#دارة فرع جامعة مؤتة من –دورة ا#دارة العليا -١
١٩٩٦-٥-١٥  

الى  ١٩٩٥-١١-١٢جتمع الكرك من م كلية،دوره في اللغة العبرية -٢
١٩٩٦-٢-٢٦ .  

٢٠٠٥. -١-١٢الى  ٢٠٠٤-١٠- ١٠ؤتة من جامعة م  (ICDL) دورة  - ٣   

. ٢٠٠٦جامعة مؤتة –دورة التعليم ا#لكتروني  -٤  

 

 

 


