
 1 

  د. ناصر حسن عيد يعقوبأ.

 حديث أدب ونقد /لغة عربية/  دكتور أستاذ

 جامعة البلقاء التطبيقية/ةية الحصن الجامعي  كل  

 هاتف:

  02 /7010400العمل    :       

 0777446067 المحمول :     

    

           ----------------------------------------                     
 سيرة  ذاتية                                         

  :الشخصية البيانات -   
 األردنية :                              الجنسية 

 األردن  –اربد    مكان الوالدة :                       
 1967ـ4ـ28                          :تاريخ الوالدة 

 أبناء خمسة /متزوج          :             الحالة االجتماعية
 (، اربد ـ األردن3638ص.ب.)     العنوان البريدي)الشخصي(:      

                                                                                                    جامعـــة البءقـــاء الت/بيقيـــة/ نءيـــة الحصـــن الجامعيـــة.    :          العنـــوان البريـــدي ) العمـــ (
    50الحصن.ص.ب 

                          yacoubnaser@yahoo.com :       العنوان االلكتروني  
  :المؤهالت العءمية-      

 الدرجة العءمية
مدة الدراســة لني  

 /التخصص الدقيق المؤه 
 الجامعة / البءد تاريخ التخرج المعدل المئوي 

 إلـى مـن

/ أدب   لغة عربية 2002 1999 هدنتورا
 *اليرموك / األردن 2002   82،5.    ونقد

/ أدب   لغة عربية 1998 1996 ماجستير
 اليرموك/ األردن 1998   85،5.    ونقد

الءغة العربية  1992 1988 بكالوريوس
 اليرموك / األردن 1992 80، 6.  وآدابها 

بأمر مءكي من المءك حسين بن  1976اربد. تأسست سنة  *جامعة أردنية حكومية )عامة( تقع في مدينة
 . -رحمه هللا–طالل 
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 : األكاديمية اتالخبر -         
 

 الرتبة األكاديمية
الجامعة التي منحت  تاريخ الحصول عءيها

 البءد الرتبة
 يتالمدة التي أمض
 في الرتبة

 إلـى مـن السنة الشهر  اليوم

البءقاء  جامعة 2013 8 15 دنتور أستاذ
/15/8 األردن * الت/بيقية

2013 
 اآلن

جامعة البءقاء  2008 8 15 )ب(أستاذ مشارك
 9/ 1 األردن الت/بيقية

/2010 
15/8/

2013 

 - - - )ب( أستاذ مشارك

الدمام/جامعة جامعة 
المءك فيص  

سابقا)إجازة تفرغ 
 عءمي(

 9/ 1 السعودية
/2009 

1 /9 
/2010 

البءقاء جامعة  - - - )ب(أستاذ مشارك
/15/8 األردن الت/بيقية

2008 
1/9/

2009 

جامعة البءقاء   2005 8 15 )ب(أستاذ مساعد 
 8/ 15 األردن الت/بيقية

/2005 
15/8/

2008 

 ءجامعة البءقا   2002 9 30 )أ(مدرس 
/30/9 األردن الت/بيقية

2002 
15 /8 

2005 

 ءجامعة البءقا    2002 7 1 )أ(مدرس مساعد 
 7/ 1 األردن الت/بيقية      

/2002 
30 /9  

2002 
بمرسوم مءكي من المءك حسين  1997*جامعة أردنية حكومية )عامة( تقع في مدينة السءط . تأسست سنة 

، إذ نانت الجامعة مجموعة نءيات متناثرة ، ثم اندمجت في جامعة بمرسوم مءكي سنة -رحمه هللا-بن طالل
1997. 

 :المساقات التي درستها-
األدب في ، المكتبة العربيةاألدب الحديث ، ، النقد األدبي الحديث، عءم األسءوب ) حءقة بحث،
 .()ل/ءبة العءوم واآلداب(103، 102، 101، 99الءغة العربية ، نتاب قديم، صدر اإلسالم
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  :المنشورات والبحوث-

 :الكتب  -1
 عنوان الكتاب مكان وتاريخ النشر دار النشر

 . نشر بدعم من وزارة الثقافة2005بيروت،  ت والنشرالمؤسسة العربية لءدراسا
 ( .الدنتوراه) رسالة األردنية

ا الءغة الشعرية وتجءياته
في الرواية العربية ) 

1970-2000.) 

 نشر بدعم من وزارة الثقافة ،2001 بيروت،                                  العربية لءدراسات والنشرالمؤسسة 
 (.لماجستيرا) رسالة األردنية

التشكي  : دراسة الرؤية و 
 في فن جمال ناجي

 الروائي.
            

 د.ن                       
 

 2009األردن ، اربد ،              
 
 
 
 

                                                                  الءغة في            

 فن الكتابة العربية .       
 ناصر يعقوب وآخرون  د. 

 

: دراسة في العربيةالءغة   الءغالءغة  2009األردن ،إربد ،  د. ن
الءغوية واألدبية .  المستوياتالمستويا  
 وآخرون  بناصر يعقو د.   د. ناصر 

9200األردن ،إربد ،  د.ن ءغة العربية        أساسيات ال     
د. فتحي أبو د.ناصر يعقوب 

 مراد
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0820،إربد ، ردناأل  دار الكندي دراسات في مستويات الءغة       
العربية ونصوص مختارة من 

 آدابها
    وآخرون د.ناصر يعقوب    

 

 : المنشورة البحوث -2
 عنوان ال (تاريخ النشرالمجءة )المجءد،العدد،  مكان النشر ومالحظات

 دمشقجامعة 
 محّكمة ليةمجءة عءمّية دو          

           ISSN:1818-5010 

لعءوم دمشق لآلداب وامجءة جامعة 
،العدد األول 29.المجءداإلنسانية 
 .2013والثاني،ديسمبر 

أشكال التعبير عن دالالت 
التشظي والغياب في شعر 

 محمود درويش.
الجمعية العءمية لكءيات اآلداب في الجامعات 

 العربية/ نءية اآلداب/جامعة اليرموك
 مةمحكّ  دوليةمجءة عءمّية         

 ISSN:1818-9849 

اتحاد الجامعات العربية لآلداب، مجلة 

 .2013ب ، العدد الثاني، 10المجلد 
 

رواية "زمن الخيول البيضاء" بين 
 التاريخ والفن.

)د.ناصر يعقوب،د.حنان     
 حتامءة(.

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي        
 مجلة علمية عالمية محكمة

ISSN:1607-209 

( URLICH)فهرس المجلة في دليل أولرخ ت

 157016العالمي للدوريات تحت رقم: 

 لية الدراسات اإلسالمية والعربيةمجلة ك

 .2012ديسمبر ،44العدد .بدبي 
آليات السرد في رواية 

"سرايا بنت الغول" إلميل 

 . حبيبي

الجمعية العءمية لكءيات اآلداب في الجامعات 
 اليرموك العربية/ نءية اآلداب/جامعة

 محّكمة دوليةمجءة عءمّية         
       ISSN:1818-9849 

، اتحاد الجامعات العربية لآلدابمجلة 

 .2012، أ العدد الثاني، 9المجلد 
 

بنية الزمن في رواية "طيور 
 .الحذر"

    عمادة البحث العءمي/جامعة النجاح     

 مجلة علمية دولية محكمة

ISSN:1727-8449         

ب)العءوم  –ءة جامعة النجاح لألبحاث مج
، نوفمبر  9، العدد26اإلنسانية(. المجءد

2012. 

مكونات السرد الفنتازي: 
قراءة في رواية" الوقائع 

الغريبة في اختفاء سعيد أبي 
النحس المتشائ "إلمي  

 حبيبي
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 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي
 مجلة علمية عالمية محكمة

ISSN:1607-209 

 (URLICH) تفهرس المجلة في دليل أولرخ

 157016العالمي للدوريات تحت رقم: 

 ةلية الدراسات اإلسالمية والعربيمجلة ك

 .2011ديسمبر/ ،42العدد .بدبي   
دور التدوير في بناء القصيدة 

العربية الحديثة فنيا ودالليا: 

قصيدة " الكهف " لخليل حاوي 

 أنموذجا .

 يعقوب()د.حنان حتامءة،د.ناصر 
 

كلية الدراسات العليا والبحث العلمي/جامعة 

 الشارقة

 مجلة علمية دولية محكمة

ISSN:1996- 2339 

مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية     

،يونيو 2،العدد7.المجءدواالجتماعية
2010       

الوظيفة اإليقاعية والداللية لالزمة 

التكرارية في بناء القصيدة العربية 

الحديثة : قراءة في ديوان " 

" لمحمود     حصار لمدائح البحر 

 .درويش

 البحث العءمي / جامعة مؤتةعمادة 
 مجءة عءمّية عالمية محّكمة     

ISSN:1026-3721 

. المجءة األردنية في الءغة العربية وآدابها 
 2009تشرين األول  ،4، العدد5المجءد

الذات وثنائية الداللة:قراءة حوارية
في قصيدة" نوشم يد في معءقة 

لمحمود درويش "الشاعر الجاهءي  

 

 البحث العءمي / جامعة مؤتةعمادة 
 مجءة عءمّية عالمية محّكمة     

ISSN:1026-3721 

. المجءة األردنية في الءغة العربية وآدابها 
 2008تشرين األول  ،4العدد، 4المجءد

ت الرؤيــــــــــة والصــــــــــيغة تــــــــــداخال
ــــــــىالســــــــرديتين ع  المســــــــتويين ء

ــــــة  ــــــي رواي المكــــــاني والزمــــــاني ف
              زيتون الشوارع

     الم
كلية الدراسات العليا والبحث العلمي/جامعة 

 الشارقة

 مجلة علمية دولية محكمة

ISSN:1996- 2339 

ة مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنساني

، 1،العدد5.المجءدواالجتماعية
7200رفبراي  

رواية " طف  الممحاة" بين وثيقة 
 .التاريخ وإنشائية الفن

 دمشقجامعة 
 محّكمة ليةمجءة عءمّية دو          

           ISSN:1818-5010 

لعءوم دمشق لآلداب وامجءة جامعة 
 ،العدد الثالث والرابع،24.المجءداإلنسانية 
  2008                        

قصيدة القناع : قراءة في 
قصيدة"رحءة المتنبي إلى مصر" 

 لمحمود درويش .
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 عمادة البحث العءمي / الجامعة األردنية 
 مجءة عءمّية دولية محّكمة    

      ISSN:1026-3721        

العءوم اإلنسانية واالجتماعية  –دراسات 
2007شباط  ، العدد األول،24.المجءد  

لزمن المتشظي في الرواية بناء ا
 الحمى أنموذجا "براري  :األردنية

 جامعة البترا / األردن        
 مجءة عءمّية دولية محّكمة     

     ISSN:1605-9522        
 

           نيسان ،1،العدد11المجءد. البصائر

                                          2007         

ن في الرواية داللة العنوا   
األردنية " دراسة في ثالثة نماذج 

 .روائية "

            سوهاج/جمعية الثقافة من أج  التنمية
 عضو أكاديمية البحث العءمي بالقاهرة 

 مجءة عءمّية دورية محّكمة             
رقم اإليداع بدار الكتب 

 .6979/2000القومية:

 و،يولي22،العدد7. المجءدالثقافة والتنمية
                                          7200  

العالقة الداللية بين العنوان والنص 
عند صالح عبد الصبور في 

 قصيدة"انتظار الءي  والنهار".

            سوهاج/جمعية الثقافة من أج  التنمية  
 عضو أكاديمية البحث العءمي بالقاهرة 

 مةمجءة عءمّية دورية محكّ              
رقم اإليداع بدار الكتب 

                     .6979/2000القومية:

  ،أبري 17،العدد6. المجءدالثقافة والتنمية
                                         6200  

المرأة في المءهاة  تدالال 
.الفءس/ينية إلبراهيم نصر هللا  

 

 جامعة البترا / األردن         
 ة دولية محّكمةمجءة عءميّ      

     ISSN:1605-9522                               

5200،مارس 1،العدد9.المجءد البصائر تجءيات المكان في قصيدة "أمشاط  
 لمحمود درويش.عاجية" 
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 : البحوث المقبولة لءنشر -3
 عنوان ال المجءة )تاريخ القبول(  مكان النشر ومالحظات

 عة المءك فيص جام          

 مة ومفهرسةة محك  ة عالمي  مجلة علمي     

تفهررررررررررررس المجلرررررررررررة فررررررررررري دليرررررررررررل    

 (CABI( وكرررررابي)SCOPUSسررررركوب )

، ولهـــــــــا معامـــــــــ  للررررررررردوريات ينالعرررررررررالمي
 .(IMPACT FACTORتأثير)

الموافق 11/11/1434مقبول للنشر بتاريخ

العلمي ة لجامعة مجلة في ال 17/9/2013

   اإلدارية.الملك فيصل/العلوم اإلنسانية و

بأذن – 2014( 15في المجلد رقم ) وسينشر

        .-هللا

 قراءة في السيرة الذاتية لفدوى 
 طوقان.

 نءية اآلداب/جامعة البحرين         
 مجءة عءمّية دولية محّكمة          
          ISSN:1985-8647     

في  2/11/2011مقبول للنشر بتاريخ    

          .العلوم اإلنسانيةمجلة 
جماليات التلقي في الرواية 

العربية الجديدة:رواية "حارس 

 .المدينة الضائعة" أنموذجا.

 

 : ةالمؤتمرات العءميّ -
 اسم المؤتمر الموضوع مكان وتاريخ المؤتمر نوع المشارنة

مشارك بورقة بعنوان "شعرية الءغة  
 والحوار في الخ/اب الروائي األردني."

الرواية في     2000 جامعة آل البيت/ 
 األردن 

جامعة آل البيت مؤتمر    مءتقى جا 
  . لرابعا              الرابع

 

مشارك بورقة بعنوان " البنية المكانية 
 ودالالتها في القصة القصيرة األردنية"

القصة القصيرة  2002جامعة آل البيت /
 في األردن

جامعة آل البيت  مؤتمر
  .الخامس 

 

 :تدريبيةالدورات ال-
  ICDL) ( ،)2009الدولي البري/اني لتقنية ومهارات الحاسوب جدبءوم نامبرد-
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 : الخبرات اإلدارية-
 الءجان الفترة الدور مالحظات

________________ 

 

 
 
  ______________ 

 
 

_______________ 
 
 
 

_________________ 
 
    

_________________ 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

  رئيسا
 
 

 
 عضوا
 

 
 عضوا   
 
 

 
 عضوا
 

 
 عضوا
 

 
 

 عضوا

 

 

  

 

 

 

 منسقا   
 

 

 

 

16/9/2012- 

16/9/2013 
 

 

 

 

 

 

2012-2013 
 

 

 

2012-2013 
 

 

 

 وام الجامعيةاألع

2011 – 2012 

2010 -2011    

2008 - 2009 

 

 

2009 -2010 

 

 

 

 

2008 - 2009 

 

 

 

 

2005 - 2012  

 

 

 

 

 

  /رئيس قسم العءوم األساسية
جامعة -كءية الحصن الجامعية

 البءقاء الت/بيقية

 

 نءية  / لجنة الت/وير والجودة
جامعة -عيةالحصن الجام

 البءقاء الت/بيقية

 

  لجنة البحث العءمي / نءية
جامعة -الحصن الجامعية
 البءقاء الت/بيقية

  لجنة البحث العءمي / نءية
جامعة -الحصن الجامعية
 البءقاء الت/بيقية

 

  لجنة إعادة هيكءة الخ/ة
الدراسية لبرنامج الءغة 

 جامعة المءك فيص ./العربية
 

 ءية لجنة التعيين والترقية / ن
جامعة -الحصن الجامعية
 البءقاء الت/بيقية

 

  منسق شعبة الءغة العربية في
قسم العءوم األساسية /كءية 

جامعة /الحصن الجامعية 
 ةيالبءقاء الت/بيق
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_________________ 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

 مقررا    
 

 

 

 

 

 مقررا ، عضوا

 

 

 

 

 

 

 

 عضوا

 

2005-2008 

 

 

 

 

 

2005-1012  

 

 

 

 

 

 

 

2002-2004 

  لجنة معادلة المواد في قسم
العءوم األساسية /كءية 

جامعة /الحصن الجامعية
  البءقاء الت/بيقية

 

  لجنة التعيين والترقية في قسم
العءوم األساسية /كءية 

جامعة /الحصن الجامعية
  البءقاء الت/بيقية

 
  لجنة ترقية المعءمين في وزارة

التربية / العقبة ، نءية العقبة 
جامعة البءقاء /الجامعية
  الت/بيقية

 
 
 

 

 

 
  

 

 

 

  


