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 اآلدابة ـــــكلي

Faculty of Arts 

 وآدابها القسم: اللغة العربية

الـــــــــــــــاالتص نوانـــــــــــالع مــــــــــــــــاالس الرقم  

 أستاذ محمد حور  .1

 األدب والنقد القديم

 جامعة الهاشمية

mohamad@hu.edu.jo 

0795512606 

 أستاذ محمد الدروبي  .2

 األدب والنقد القديم

 جامعة ال البيت

droubi1970@hotmail.com 

0799820452 

 أستاذ إبراهيم بن فوزان الفوزان  .3

 األدب والنقد

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

dribrahim@gmail.com 

0555412876 

  الرحمن بن عثمان بن عبدالعزيز الهليل  عبد  .4

 أستاذ

 األدب والنقد

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 

 

dr.abohesham@gmail.com 

0555462871 

 أستاذ محمد بن حسن بن عبد العزيز الزيـر  .5

 األدب والنقد

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

mhzeer@hotmail.com 

0555454274 

 أستاذ الحسين النور يوسف  .6

 األدب والنقد

 جامعة الملك فيصل

Yousifnoor80@hotmail.Com 

056234928 

 أستاذ ماجد ياسين الجعافرة  .7

 األدب والنقد القديم

 أم القرى

jaafrehm@yahoo.com 

0569230787 

 أستاذ مشارك أحمد حامد آلحمادي عبد هللا  .8

 األدب والنقد

 الملك خالد

alhamed1433@hotmail.com 

0567539485 

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
mailto:mhzeer@hotmail.com
mailto:mhzeer@hotmail.com
mailto:Yousifnoor80@hotmail.Com
mailto:Yousifnoor80@hotmail.Com
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 أستاذ مشارك عبد هللا عويقل السلمي  .9

 األدب والنقد

 الملك عبد العزيز

aanzs@hotmail.com 

0548394793 

 Hasanlbkoor@yaho.com جامعة الحسين بن طالل حسن فالح البكور  .10

0779623467 

 Azaam123@yahoo.com كلية بنات إربد. -جامعة البلقاء هاشم أحمد العزام  .11

0777938946 

 dribrahim@gmail.com اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية إبراهيم بن فوزان الفوزان  .12

0555412876 

 dr.abohesham@gmail.com اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عبدالرحمن بن عثمان بن عبدالعزيز الهليل   .13

0555462871 

 mhzeer@hotmail.com اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الزيـرمحمد بن حسن بن عبد العزيز   .14

0555454274 

 Yousifnoor80@hotmail.Com جامعة الملك فيصل الحسين النور يوسف  .15

056234928 

 jaafrehm@yahoo.com القرىأم  ماجد ياسين الجعافرة  .16

0569230787 

 alhamed1433@hotmail.com الملك خالد حمادي آل حامد أحمد عبدهللا  .17

0567539485 

 aanzs@hotmail.com الملك عبد العزيز عبد هللا عويقل السلمي  .18

0548394793 

 ال يوجد الجامعة األردنية إبراهيم السعافين  .19

  جامعة اليرموك مي يوسف  .20

 mkmajali@hotmail.com الجامعة االردنية محمد المجالي  .21

0777622322 

 mdarabseh@yu.edu.jo جامعة اليرموك درابسة محمود حسن  .22

795641090 

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
mailto:Hasanlbkoor@yaho.com
mailto:Hasanlbkoor@yaho.com
mailto:Azaam123@yahoo.com
mailto:Azaam123@yahoo.com
mailto:dribrahim@gmail.com
mailto:dribrahim@gmail.com
mailto:dr.abohesham@gmail.com
mailto:dr.abohesham@gmail.com
mailto:mhzeer@hotmail.com
mailto:mhzeer@hotmail.com
mailto:Yousifnoor80@hotmail.Com
mailto:Yousifnoor80@hotmail.Com
mailto:jaafrehm@yahoo.com
mailto:jaafrehm@yahoo.com
mailto:alhamed1433@hotmail.com
mailto:alhamed1433@hotmail.com
mailto:aanzs@hotmail.com
mailto:aanzs@hotmail.com
mailto:mkmajali@hotmail.com
mailto:mkmajali@hotmail.com


 

HU LIST OF REVIEWERS  2010-2016 

 http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx 

 

 

Deanship of Scientific Research, The Hashemite University, Zarqa13115, Jordan  Email: Research@hu.edu.jo Page 3 
 

  الجامعة االردنية ياسين عايش  .23

 أستاذ أ.د.حامد بن صالح بن خلف الربيعي  .24

 األدب والنقد

 / كلية اللغة العربية / قسم البالغة والنقد جامعة أم القرى

 

 الموقع االلكتروني للجامعة

 أستاذ أ.د. عبد الحميد زاهيد  .25

 والنقداألدب 

/شعبة اللغة جامعة القاضي عياض/مراكش المغرب

 العربية / كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 

 الموقع االلكتروني للجامعة

 أستاذ أ.د. صالح بن سعيد الزهراتي  .26

 األدب والنقد

 ام القرى / قسم اللغة العربية / كلية اآلداب جامعة 

00966505537313 

 أستاذ أ.د.محمد القاسمي  .27

 األدب والنقد

جامعة سيدي محمد بن عبدهللا/فاس المغرب / قسم اللغة 

 العربية / كلية اآلداب

 

 الموقع االلكتروني للجامعة

 أستاذ أ.د. محمد إبراهيم عبد العزيز شادي  .28

 األدب والنقد /جامعة أم القرى 

 قسم الدراسات العليا كلية اللغة العربية / 

 

 الموقع االلكتروني للجامعة

 أستاذ أ.د.مها خير بيك استاذة  .29

 األدب والنقد

 الجامعة اللبنانية / قسم اللغة العربية / كلية اآلداب

009613263526 

 أستاذ أ.د. نجاح الظهار  .30

 األدب والنقد

العربية / كلية  الجامعة: طيبة المدينة المنورة / قسم اللغة

 اآلداب

00966505310134 

 41311البريدي الرمز  698المدينة المنورة  ص. ب 

 أدب ونقد ا.د.صالح فضل  .31

 جامعة عين شمس

 قسم اللغة العربية / كلية اآلداب

0020122170526 

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
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 ا.د.عبد العزيز المانع  .32

 

 أستاذ

 أدب ونقد

 جامعة الملك سعود / كلية اآلداب ) الرياض(

 قسم اللغة العربية

- 

 أستاذ أ.د. نبيل الخطيب  .33

 أدب ونقد

 جامعة اللبنانية

اللغة العربية / كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  / قسم 

 اففرع األول

009613946666 

 أستاذ أ.د. حسن عبد المنعم يوسف  .34

 أدب ونقد

 جامعة قناة السويس اإلسماعيلية

 قسم اللغة العربية / كلية اآلداب

0020122257424 

 أستاذ محمود محمد درابسة  .35

 النقد العربي القديم

 جامعة اليرموك

 جامعة الشارقة

 

00971566066293 

 أستاذ يوسف أبو العدوس  .36

 النقد العربي القديم / جامعة اليرموك

0096227211111 

 2900فرعي: 

 أستاذ يوسف بكار  .37

 النقد العربي القديم

 جامعة اليرموك

00962795891222 

 أستاذ قاسم المومني  .38

 النقد العربي القديم

 جامعة اليرموك

00962777630036 

 أستاذ موسى سامح ربابعة  .39

 النقد العربي القديم

 جامعة اليرموك

 جامعة الكويت

 00962797588880األردن: 

 0096555134501الكويت: 

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
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 أستاذ زياد صالح الزعبي  .40

 النقد العربي القديم

 جامعة اليرموك

 

00962772050696 

 أستاذ أ.د.  محمد متولي منصور  .41

 صوتيات

العربية بالقاهرة جامعة قسم أصول اللغة كلية اللغة 

 األزهر

01066266614 

 هاتف المنزل

3440568/048 

 

 أستاذ أ.د.  عبد الغفار حامد محمد هالل  .42

 لكلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة األزهر صوتيات/

01001051011 

 240474491هاتف المنزل 

 أستاذ أ.د.  عبد العزيز أحمد عالم  .43

 صوتيات

اللغة العربية بالقاهرة  جامعة  قسم أصول اللغة بكلية 

 األزهر

 

 

01026215656 

 أستاذ أ.د.  عبد الحميد محمد عبد الحميد أبو سكين  .44

 صوتيات

قسم أصول اللغة بكلية اللغة العربية بالقاهرة  جامعة  

 األزهر

 

 

01001416672 

 أستاذ أ.د.عمار ساسي  .45

 صوتيات

والعلوم جامعة  سعد دحلب ، البليدة  كلية اآلداب 

 االجتماعية

213772930659 

00213774406397 

 

 أستاذ أ.د. عبد القادر عبد الرحمن السعدي  .46

 علم اللغة

جامعة  -الشارقة  -دولة اإلمارات العربية المتحدة

 قسم اللغة العربية وآدابها-كلية اآلداب -الشارقة

 

 

(0097150636744) 

3274 505 6 971+ 

 أستاذ آمنة بن مالك  .47

 صوتيات

 مختبر الدراسات اللغوية -جامعة منتوري قسنطينة

 

 

031 81 85 83 

 علم اللغة أستاذ أ.د. محمد عبد هللا سعادة  .48

كلية  -الكرامة-دبي -دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
tel:00213774406397
tel:00213774406397
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 الدراسات اإلسالمية والعربية

 

00971503952137 

 علم اللغة أستاذ مصطفى إبراهيم علي عبد هللا  .49

شارع احمد ماهر  -المنصورة –جمهورية مصر العربية 

– 

 قسم اللغة العربية -كلية اآلداب –جامعة المنصورة 

 

 

0020502241464 

 علم اللغة أحمد عبد اللطيف السيد  .50

كلية  -جامعة عين شمس-جمهورية مصر العربية

 قسم اللغة العربية-اآلداب

 

 

 أستاذ أ.د. أمينة طيبي  .51

 صوتيات

 جامعة بلعباس

00213771303655  

00213772930659 

071303655 

، رقم  2مسكن ، عمارة ح 84العنوان الشخصي:   حي 

 ، سيدي بلعباس  174

 أستاذ أ.د محمد حدوش  .52

 اللسانيات وعلم اللغة

 جامعة الحدود الشمالية /  السعودية

alyousif67@gmail.com 

 1057السعودية عرعر ، ص . ب 

 أستاذ مرفت محمد أحمد فشل  .53

 صوتيات

 جامعة اإلسكندرية  -كلية اآلداب  

 

 أستاذ أ.د. فيصل إبراهيم صفا  .54

 اللغة والنحو

 جامعة اليرموك

0777671708 

safafaisal2@hotmail.com 

 

 أستاذ أ.د. محي الدين عبد الرحمن رمضان  .55

 اللغة والنحو

 جامعة اليرموك سابقا

 

065653375 

 أستاذ أ.د. منير تيسير شطناوي  .56

 اللغة والنحو / الجامعة الهاشمية

 

0775509932 

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
tel:00213771303655
tel:00213771303655
tel:00213772930659
tel:00213772930659
mailto:safafaisal2@hotmail.com
mailto:safafaisal2@hotmail.com
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 أستاذ أ.د. محمد العبيدي  .57

 اللغة والنحو

 معهد الدوحة للدراسات العليا / قطر

0097455869053 

Mohammed.alobaidi@dohainstitute.org 

 

 مشاركأستاذ  د. محمد عادل شوك  .58

 اللغة والنحو

قسم  –كلية اآلداب والتربية للبنات  -جامعة الملك خالد 

 اللغة العربية

0502521359 

m.shouk@hotmail.com 

 

 أستاذ أ.د. بو شعيب مسعود راغين  .59

 اللغة والنحو

 جامعة طيبة

 

00962534374635 

 أستاذ الدين الهدهدأ.د.  حمدي صالح   .60

 اللغة والنحو

 جامعة طيبة

 

00962561520678 

 أ.د. سمير استيستية  .61

 

 أستاذ

 اللغة والنحو/ جامعة اليرموك

 

007776779762 

 أستاذ أ.د. عبد الحميد األقطش  .62
 اللغة والنحو /جامعة أم القرى

 
00966582930923 

 أستاذ أ.د. يحيى عبابنة  .63
 اللغة والنحو

 جامعة اليرموك

0092796500112 

 أ.د. رائد فريد طارش  .64

 

 أستاذ

 اللغة والنحو

 جامعة البلقاء التطبيقية كلية األميرة عالية

 

0777314521 

 أستاذ أ.د. عودة ابو عودة  .65

 اللغة والنحو

 جامعة العلوم االسالمية العالمية

 

0795201055 

 أستاذ أ.د. عادل بالعين جامعة مؤتة  .66

 اللغة والنحو

 جامعة مؤتة

 

0795657367 

د. حسين العظاماتا.  .67  

 

 أستاذ

 اللغة والنحو

 

0797715868 

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
mailto:Mohammed.alobaidi@dohainstitute.org
mailto:Mohammed.alobaidi@dohainstitute.org
mailto:m.shouk@hotmail.com
mailto:m.shouk@hotmail.com
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 جامعة آل البيت

 أستاذ أ.د سالم األقطش  .68

 اللغة والنحو

 جامعة اليرموك

 

 أستاذ أ.د رسالن بني ياسين  .69

 اللغة والنحو

 جامعة اليرموك

 

 النحو و الصرف أ.د حسن الملخ  .70

 جامعة آل البيت

 

0799983732 

 اللغة و النحو شطناويأ.د منير   .71

 الجامعة الهاشمية

 

0775509932 

 اللغة والنحو أ.د . علي القرني  .72

 جامعة طيبة/ السعودية

00966545960380 

 أ. د. فيصل إبراهيم صفا  .73

 

 اللغة والنحو

 جامعة اليرموك

 

0777671708 

 النحو و الصرف د. محمد مكي    .74

 جامعة طيبة/ السعودية

00966540911076 

 اللغة والنحو أستاذ علي السعودأ.د   .75

 جامعة القصيم

 

 00966505603089 مكة المكرمة -جامعة أم القرى أ.د. عبد الرحمن بن حسن العارف  .76

aaref@uqu.edu.sa 

 tifoultout@yahoo.fr المغرب -جامعة ابن زهر أ.د. محمد خطابي  .77

 00966568941383 مصر -كلية دار العلوم أ.د. محمد يوسف حبلص  .78

Dr.mohamedhablass@ymail.com 

 00966504404612 الرياض -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أ.د.عبد العزيز بن حميد الحميد  .79

Abuferas1@hotmail.com 

ahhumaid@imamu.edu.sa 

 002201064845134 مصر -كلية األلسن أ.د.سعيد حسن بحيري  .80

00966530414089 

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
mailto:Abuferas1@hotmail.com
mailto:Abuferas1@hotmail.com
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 ب سيد علي شعراوي 35

 القاهرة -حدائق القبة

 31131ص ب 

 جمهورية مصر العربية

www.dr.saidhassanbehairy@hotmail.com 

 0021266396094 المغرب -جامعة عبد المالك السعدي أ.د.عبد الرحمن بودرع  .81

Abderrahmane56@gmail.com 

 00966505408817 الرياض -األميرة نورة بنت عبد الرحمن جامعة أ.د.نوال الحلوة  .82

drnawalh@gmail.com 

 أستاذ أ.د. وجيه فانوس  .83

 أدب حديث

 لبنان –الجامعة اإلسالمية  –عميد البحث العلمي 

 

009613821309 

wajihfanous@hotmail.com 

 أستاذ أ.د. خليل أبو جهجة  .84

 أدب حديث

 العربيةقسم اللغة  –الجامعة اللبنانية 

009613727617 

 ال يوجد

 أستاذ أ.د. راتب سكر  .85

 أدب حديث

 كلية اآلداب –جامعة دمشق 

00963966023863 

ratebs@hotmail.com 

 أستاذ أ.د. مصطفى الضبع  .86

 أدب حديث

 63514كلية دار العلوم  ص ب  –جامعة الف يوم 

 

6333901084 

midoo@fayoum.edu.eg 

 أستاذ أ.د. محمد التحريشي  .87

 أدب حديث

 الجزائر –جامعة بشار 

0021349815581 

tehrichmoh@yahoo.fr 

 أستاذ أ.د. أحمد زياد محب ك  .88

 أدب حديث

 سوريا-.جامعة حلب

00963944928792 

net.org-mohabek@scs 

 أستاذ أ.د.إبراهيم بعول  .89

 أدب حديث

 السعودية -المكرمةمكة -جامعة أم القرى

00966538463378 

 ال يوجد

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
mailto:mohabek@scs-net.org
mailto:mohabek@scs-net.org
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 أستاذ أ.د.خالد جديع  .90

 أدب حديث

-الرياض-جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 السعودية

 

00966555409607 

kmjodai@hotmail.com 

 أستاذة أ.دة.أسماء أبو بكر  .91

 أدب حديث

 -السعودية-المدينة المنورة-طيبةجامعة -

00966558791216 

 ال يوجد

 أستاذ أ.د.معجب الزهراني  .92

 أدب حديث

 السعودية-الرياض-جامعة الملك سعود

00966556488441 

mojalzahrani@ksu.edu.sa 

 أستاذ د.إبراهيم قنديل  .93

 أدب حديث

 السعودية-المدينة المنورة-طيبةجامعة 

00966530947670 

 ال يوجد

 أ.د.نجيب العمامي  .94

 

 أستاذ

 أدب حديث

 السعودية-القصيم-جامعة القصيم

 ال يوجد

laamaminajib@yahoo.fr 

 أستاذ أ.د. علي البواب  .95

 األردن -آل البيت

0796945606 

 أستاذ النجارأ.د. شريف   .96

 السعودية -أم القرى

0096656930691 

 أستاذ أ.د. إسماعيل عمايرة  .97

 األردن -األردنية

0777498276 

 أستاذ أ.د. فيصل صفا  .98

 األردن -اليرموك

0777671708 

 أستاذ أ.د. عبد الحميد األقطش  .99

 األردن -اليرموك

0777485729 

 أستاذ أ.د. عبد الكريم العوفي  .100

 السعودية -الملك خالد 

00966507746257 

00966508471093 

 أستاذ أ.د. محمد جواد النوري  .101

 فلسطين -النجاح

0097592345115 

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
mailto:kmjodai@hotmail.com
mailto:kmjodai@hotmail.com
mailto:mojalzahrani@ksu.edu.sa
mailto:mojalzahrani@ksu.edu.sa
mailto:laamaminajib@yahoo.fr
mailto:laamaminajib@yahoo.fr
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 أستاذ أ.د. يحيى عبابنة  .102

 األردن -اليرموك

0795111561 

 أستاذ أ.د. عبد هللا القرني  .103

 السعودية -أم القرى

0096655532292 

 أستاذ أ.د. علي الحمد  .104

 األردن -اليرموك

0796256660 

 أستاذ أ.د. عودة أبو عودة  .105

 األردن -الجامعة اإلسالمية

0795597714 

 أستاذ أ.د. رسالن بني ياسين  .106

 األردن -اليرموك

0777001116 

107.  John Bender Stanford University, USA 

 

bender@stanford.edu 

108.  Rita Barnard 

 

Dept. of English, University of 

Pennsylvania, USA 

rbarnard@english.upenn.edu 

109.  Charles Bernstein  Dept. of English, University of 

Pennsylvania, USA 

charles.bernstein@english.upenn.edu 

110.  Jessica Feldman  

 

University of Virginia, USA 

 

jrf2j@virginia.edu 

111.  Eric Lott  

 

University of Virginia, USA 

 

ewl4p@virginia.edu 

112.  Graham Huggan University of Leeds, UK 

 

g.d.m.huggan@leeds.ac.uk 

 

113.  Gregory Ulmer University of Florida, USA 

 

glue@ufl.edu 

114.  Martin Puchner Harvard University, USA 

 

puchner@fas.harvard.edu 

115.  Joaquim-Francisco Coelho Harvard University, USA 

 

coelho@fas.harvard.edu 

116.  Luis Manuel Girón-Negrón Harvard University, USA 

 

giron@fas.harvard.edu  

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
http://english.stanford.edu/bio.php?name_id=25
http://english.stanford.edu/bio.php?name_id=25
mailto:bender@stanford.edu
mailto:bender@stanford.edu
mailto:rbarnard@english.upenn.edu
mailto:rbarnard@english.upenn.edu
mailto:charles.bernstein@english.upenn.edu
mailto:charles.bernstein@english.upenn.edu
http://www.engl.virginia.edu/faculty/feldman_jessica.shtml
http://www.engl.virginia.edu/faculty/lott_eric.shtml
mailto:g.d.m.huggan@leeds.ac.uk
mailto:g.d.m.huggan@leeds.ac.uk
http://www.english.ufl.edu/faculty/gulmer/index.html
http://www.english.ufl.edu/faculty/gulmer/index.html
mailto:glue@ufl.edu
mailto:glue@ufl.edu
mailto:coehlo@fas.harvard.edu
mailto:coehlo@fas.harvard.edu
mailto:giron@fas.harvard.edu
mailto:giron@fas.harvard.edu
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117.  Marilyn Chin San Diego State University, USA 

 

chin2@mail.sdsu.edu 

118.  Laurie Edson San Diego State University, USA 

 

edson@mail.sdsu.edu 

 

 

 

119.  David Mesher San José State University, USA D.Mesher@sjsu.edu 

120.  James Steintrager University of California, USA 

 

jsteintr@uci.edu 

121.  Merle Collins 

 

University of Maryland, USA collinsm@umd.edu 

122.  Regina Harrison 

 

University of Maryland, USA reglee@umd.edu 

 

123.  Timothy Murray 

 

Cornell University Ithaca, USA tcm1@cornell.edu 

124.  Jonathan Monroe Cornell University Ithaca, USA jbm3@cornell.edu 

125.  John DuVal University of Arkansas, USA 

 

jduval@uark.edu 

126.  Rosemary Arrojo 

 

Binghamton Universality, USA 

 

rarrojo@binghamton.edu 

127.  Gisela Brinker-Gabler 

 

Binghamton Universality, USA 

 

gbrinker@binghamton.edu 

128.  Luiza Franco Moreira 

 

Binghamton Universality, USA 

 

lmoreira@binghamton.edu 

129.  Rasheed El-Enany Institute of Arab and Islamic Studies, 

University of Exeter, UK 

r.el-enany@exeter.ac.uk 

130.  Andrew Milner 

 

Monash University, Australia Andrew.Milner@monash.edu 

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
http://www.sdsu.edu/
http://www.sdsu.edu/
mailto:chin2@mail.sdsu.edu
mailto:chin2@mail.sdsu.edu
http://www.sdsu.edu/
http://www.sdsu.edu/
mailto:edson@mail.sdsu.edu
mailto:edson@mail.sdsu.edu
mailto:mesher@email.sjsu.edu
mailto:mesher@email.sjsu.edu
http://www.faculty.uci.edu/profile.cfm?faculty_id=3345
http://www.faculty.uci.edu/profile.cfm?faculty_id=3345
mailto:jsteintr@uci.edu
mailto:jsteintr@uci.edu
mailto:collinsm@umd.edu
mailto:collinsm@umd.edu
mailto:reglee@umd.edu
mailto:reglee@umd.edu
mailto:tcm1@cornell.edu
mailto:tcm1@cornell.edu
mailto:jbm3@cornell.edu
mailto:jbm3@cornell.edu
http://www.uark.edu/ua/cplt/faculty/jduval.html
http://www.uark.edu/ua/cplt/faculty/jduval.html
mailto:jduval@uark.edu
mailto:jduval@uark.edu
mailto:rarrojo@binghamton.edu
mailto:rarrojo@binghamton.edu
mailto:gbrinker@binghamton.edu
mailto:gbrinker@binghamton.edu
mailto:lmoreira@binghamton.edu
mailto:lmoreira@binghamton.edu
mailto:r.el-enany@exeter.ac.uk
mailto:r.el-enany@exeter.ac.uk
mailto:Andrew.Milner@monash.edu
mailto:Andrew.Milner@monash.edu
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131.  Edward J Ahearn 

 

Brown University, USA Edward_Ahearn@brown.edu 

132.  Dore J. Levy Brown University, USA Dore_Levy@brown.edu 

133.  Victor Jammona Ramraj University of Calgary, Canada ramraj@ucalgary.ca 

 

134.  David G. Brooks The University of Sydney, Australia 

 

david.brooks@sydney.edu.au 

135.  White, Susan 

 

University of Arizona, USA swhite@email.arizona.edu 

136.  Tyler Curtain 

 

Department of English and Comparative 

Literature, University of North Carolina at 

Chapel Hill,  

tyler@unc.edu 

 

137.  Dr. Monika Elbert Montclair State University elbertm@mail.montclair.edu 

 

138.  Dr. Gary Scharnhorst University of New Mexico gscharn@unm.edu 

139.  Dr. Lucinda Damon-Bach 

 

Salem State University 

 

lucinda.damonbach@salemstate.edu 

140.  Dr. David Seed University of Liverpool Dseed@liverpool.ac.uk 

141.  Dr.  Sean McCann, 

 

Wesleyan University  smccann@wesleyan.edu 

142.  Dr. Martin Kayman Cardiff University  kaymanM@cf.ac.uk 

143.  Dr. Charles Rzepka Boston University crzepka@bu.edu 

 

144.  Dr. Chris Willerton Abilene Christian University chris.willerton@acu.edu 

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
http://brown.edu/Departments/Comparative_Literature/people/facultypage.php?id=10045
http://brown.edu/Departments/Comparative_Literature/people/facultypage.php?id=10045
mailto:Edward_Ahearn@brown.edu
mailto:Edward_Ahearn@brown.edu
http://brown.edu/Departments/Comparative_Literature/people/facultypage.php?id=10051
http://brown.edu/Departments/Comparative_Literature/people/facultypage.php?id=10051
mailto:Dore_Levy@brown.edu
mailto:Dore_Levy@brown.edu
mailto:ramraj@ucalgary.ca
mailto:ramraj@ucalgary.ca
mailto:david.brooks@sydney.edu.au
mailto:david.brooks@sydney.edu.au
mailto:swhite@email.arizona.edu
mailto:swhite@email.arizona.edu
http://unc.edu/
http://unc.edu/
mailto:william.decker@okstate.edu
mailto:william.decker@okstate.edu
https://www.salemstate.edu/ext/SSC-contact_form.php?recipient=lucinda.damonbach&referer=false
https://www.salemstate.edu/ext/SSC-contact_form.php?recipient=lucinda.damonbach&referer=false
mailto:smccann@wesleyan.edu
mailto:smccann@wesleyan.edu
mailto:crzepka@bu.edu
mailto:crzepka@bu.edu
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145.  Jonathan Freedman U of Michigan 

 

764-0475  

: zoid@umich.edu 

146.  Clement Hawes U of Michigan 

 

936-2700  

: cchawes@umich.edu 

147.  Pamela Gilbert U of Florida pgilbert@ufl.edu 

148.  Gregory Ulmer U of Florida glue@ufl.edu 

149.  Rita Copeland  

U of Pennsylvania 

rcopelan@sas.upenn.edu 

150.  Kevin Copelson U of Iowa kevin-kopelson@uiowa.edu 

151.  Lauren Berlant U of Chicago l-berlant@uchicago.edu 

152.  William Veeder U of Chicago wveeder@uchicago.edu 

153.  Jacqueline Pearson U of Manchester jacqueline.pearson@manchester.ac.uk 

Tel: 0161 275-3160 

154.  Graham Huggan U of Leeds  g.d.m.huggan@leeds.ac.uk  

+44(0) 113 343 4767 

 

155.  Neil ten Kortenaar University of Toronto kortenaar@utsc.utoronto.ca 

416-813-4042 

 

156.  Deidre Shauna Lynch University of Toronto deidre.lynch@utoronto.ca 

 

416-978-0384 

157.  T.leitch University of Delaware tleitch@udel.edu 

 

(302) 831-2298 

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
mailto:zoid@umich.edu
mailto:cchawes@umich.edu
mailto:pgilbert@ufl.edu
mailto:pgilbert@ufl.edu
http://www.english.ufl.edu/faculty/gulmer/index.html
http://www.english.ufl.edu/faculty/gulmer/index.html
mailto:rcopelan@sas.upenn.edu
mailto:rcopelan@sas.upenn.edu
mailto:l-berlant@uchicago.edu
mailto:l-berlant@uchicago.edu
mailto:wveeder@uchicago.edu
mailto:wveeder@uchicago.edu
mailto:jacqueline.pearson@manchester.ac.uk
mailto:jacqueline.pearson@manchester.ac.uk
mailto:g.d.m.huggan@leeds.ac.uk
mailto:g.d.m.huggan@leeds.ac.uk
mailto:kortenaar@utsc.utoronto.ca
mailto:kortenaar@utsc.utoronto.ca
mailto:deidre.lynch@utoronto.ca
mailto:deidre.lynch@utoronto.ca
mailto:tleitch@udel.edu
mailto:tleitch@udel.edu
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158.  Rita Barnard University of Pennsylvania rbarnard@english.upenn.edu 

 

215-746-3770 

159.  Tsitsi Ella Jaji University of Pennsylvania jaji@english.upenn.edu 

 

215-573-9645 

160.  Frieda Ekotto University of Michigan ekotto@umich.edu 

734-764-5386 

161.  Basil Duffalo University of Michigan dufallo@umich.edu 

734-615-0925 

162.  Craig Kallendrof University of Texas A & M kalendrf@tamu.edu 

979-845-8301 

163.  PAUL GILES The University of Sydney +61 2 9114 1979 

http://sydney.edu.au 

/arts/english/staff/profiles/ 

paul.giles.php 

164.  Dr. Vladimir Zegarac University of Bedfordshire  

165.  Dr. Joanna Bhatti University of Bedfordshire  

166.  Khathleen Bardovi-Harlig 

 

Indiana University 855-9877     email: bardovi@indiana.edu 

167.  César Félix-Brasdefer Indiana University (812) 855-9551 

e-mail: cfelixbr@indiana.edu 

168.  Carolyn MacKay Ball State University e-mail: cjmackay@bsu.edu 

 

169.  . Xiangying Jiang West Virginia University Email: worldlanginfo@mail.wvu.edu 

170.  ZOHREH ESLAMI TEXAS A&M UNIVERSITY 

 

E-mail:    zeslami@tamu.edu 

 

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
mailto:rbarnard@english.upenn.edu
mailto:rbarnard@english.upenn.edu
mailto:jaji@english.upenn.edu
mailto:jaji@english.upenn.edu
mailto:ekotto@umich.edu
mailto:ekotto@umich.edu
mailto:dufallo@umich.edu
mailto:dufallo@umich.edu
mailto:kalendrf@tamu.edu
mailto:kalendrf@tamu.edu
http://sydney.edu.au/
http://sydney.edu.au/
mailto:bardovi@indiana.edu
mailto:cfelixbr@indiana.edu
mailto:cjmackay@bsu.edu
mailto:worldlanginfo@mail.wvu.edu
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171.  Prof. Janet Watson , University of Leeds Email: j.c.e.watson@leeds.ac.uk 

172.  - Prof. Diane Blakemore , University of Salford Email: d.blakemore@salford.ac.uk 

173.  Stuart Davis, , Indiana University Email: davis@indiana.edu  

 

174.  Janet C.E. Watson University of Leeds  

175.  Domenyk Eads University of Melbourne   

176.  Barry Heselwood University of Leeds  

177.  James Dickens University of Leeds  

178.  Ricardo Bermudez-Otero University of Manchester  

179.  Stuart Davis Indiana University   

 

  

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
mailto:j.c.e.watson@leeds.ac.uk
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 كليـــــة اآلداب

Faculty of Arts 

 

 العلوم االنسانية واالجتماعية القسم:

 االتصـــــــــــــــال العـــــــــــنوان االســــــــــــــــم الرقم

  قسم العلوم السياسية ، جامعة مؤتة أ.د عبد الفتاح الرشدان  .1

  قسم العلوم السياسية ، جامعة اليرموك أحمد سعيد نوفل أ.د  .2

قسم العلوم السياسية ، كلية االقتصاد والعلوم  أ.د صفي الدين خربوش  .3

 السياسية ، جامعة القاهرة

 

  قسم العلوم السياسية ، جامعة اليرموك أ.د نظام بركات  .4

  الجامعة األردنية االستاذ الدكتور مازن العقيلي  .5

  جامعة الشرق األوسط االستاذ الدكتور عبد القادر فهمي الطائي  .6

 –جامعة الكويت جامعة الكويت  أ.د. يعقوب يوسف الكندري  .7

 كلية العلوم االجتماعية

 قسم االجتماع والخدمة االجتماعية

 71962كيفان الرمز البريدي  68168ص.ب 

alkandari66@hotmail.com 

 

 قسم الدراسات االجتماعية أ.د. صالح بن محمد الصغي ر  .8

 جامعة الملك سعود -كلية اآلداب 

 

 (009661) – 4674905هاتف / 

 (009661) – 4674470فاكس / 

 Soghair@ksu.edu.sa    البريد اإللكتروني

 

  

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
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 كليـــــة اآلداب

Faculty of Arts 

 

 قسم اللغة االنجليزية و آدابها  القسم:

 االتصـــــــــــــــال العـــــــــــنوان االســــــــــــــــم الرقم

1.  Professor Hasan Ghazala Department of English, 

College of Social Sciences, 

Umm Al-Qura University 

P.O.Box 715 

Makkah Al-Mukarramah, 

Saudi Arabia. 

ghazala@uqu.edu.sa 

 

2.  Professor Mohammed Farghal Department of English 

College of Arts (Keifan) 

Kuwait University 

P.O. Box 23558 Safat 

Code No. 13096 

STATE OF KUWAIT 

 

mfarghal@hotmail.com 

 

3.  Professor  Said Faiq 

 

American University of Sharjah 

College of Arts & Sciences 

P. O. Box: 26666 

Sharjah 

United Arab Emirates 

sfaiq@aus.edu 

 

4.  Professor Abdullah Al-Shunnaq Department of Translation, (Head) 

Faculty of Arts 

Yarmouk University 

P. O. Box (100), 

Yarmouk University, 211 - 63 Irbid, 

Jordan 

Tel.  0795982289 

Fax: 027211137 

 

ashunnaq1@yahoo.com 

 

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
mailto:ghazala@uqu.edu.sa
mailto:ghazala@uqu.edu.sa
mailto:mfarghal@hotmail.com
mailto:mfarghal@hotmail.com
mailto:sfaiq@aus.edu
mailto:sfaiq@aus.edu
mailto:ashunnaq1@yahoo.com
mailto:ashunnaq1@yahoo.com
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5.  Professor Abdel Bagi Al-Safi Department of English 

Faculty of Arts (Dean) 

Al-Zaytoonah University 

P.O.Box 130 Amman Jordan 

11733   Tel:+96264291511 

Fax +96264291432 

 

 

6.  Professor Majid Al-Najjar Department of Foreign Languages 

Faculty of Arts 

Applied Science University 

Ex. 1446 

 

M_alnajjar@asu.edu.jo 

 

7.  Professor Yowell Yousef AZIZ 

 

Department of English & Translation 

Faculty of Arts 

Petra University 

Ex. 620 

 

 

8.  Professor Myriam Salama-Carr The University of Salford 

Associate Head for Research 

School of Languages 

Maxwell Building 

M5 4WT, UK. 

Tel. +44 (0) 161 29 54889 

m.l.carr@salford.ac.uk 

 

9.  Professor Abdul-Fattah Abu-Ssaydeh 

 

 

Department of English Language and 

Literature, Vice Dean 

College of Arts and Sciences 

University of Sharjah 

Tel: 06 5585960 

065585000 Ext 3306 

amjad1986@hotmail.com 

 

 

abussaydeh@sharjah.ac.ae 

 

10.  Professor  Abdelhamid Zahid The Arabic Department, 

Faculty of letters and Humanities, 

Cadi Ayyad University, 

Marrakech, Morocco 

a.zahid@flm.ucam.ac.ma 

 

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
mailto:M_alnajjar@asu.edu.jo
mailto:M_alnajjar@asu.edu.jo
mailto:m.l.carr@salford.ac.uk
mailto:m.l.carr@salford.ac.uk
mailto:amjad1986@hotmail.com
mailto:amjad1986@hotmail.com
mailto:a.zahid@flm.ucam.ac.ma
mailto:a.zahid@flm.ucam.ac.ma
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11.  Professor Murtadha Jawad Bakir Department of Foreign Languages 

University of Qatar 

P.O. Box 2713 

Doha  /Qatar. 

Telephone: (974) 5471735 (mobile) 

(974) 4872619 (residence) 

mjbakir@qu.edu.qa 

 

 

mjbakir@yahoo.com 

12.  Professor Mohammed Al-Suraireh Department of Translation 

/Faculty of Arts 

P. O. Box (100), 

Yarmouk University, 211 - 63 Irbid, 

Jordan 

Tel.  0795982289 Fax: 027211137 

 

saraireh@yu.edu.jo 

13.  Professor Mahmood Kanakri Department of Translation 

Faculty of Arts 

Yarmouk University 

21163 Irbid, Jordan 

mahmoud.k@yu.edu.jo 

 

ikanakri@hotmail.com 

14.  Professor Mohammed Al-Qur’an Department of Translation 

Faculty of Arts 

Yarmouk University, 

21163 Irbid, Jordan 

 

 

mquran@yu.edu.jo 

15.  Professor Lutfi Abu Al-Hayja Associate Professor of English 

Linguistics 

English Dept. 

Faculty of Arts 

Yarmouk University 21163 

IRBID – JORDAN 

Tel. +962- 2-7211111/ ext.4104 

Mobile Phone: +962-777428634 

 

 

lutfi_a@yu.edu.jo 

 

lutfi86@yahoo.com 
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