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 اتيةذالالسيرة 

ِّةاتي ِّذ ِّاليرةِّس  ِّال

ِّمفلحِّالحويطات.ِّد

ِّ(العقبة/األردنيةجامعةِّال)ِّالعربيِّاألدبِّمشاركأستاذِّ

 

 :ةالبيانات الشخصي  

 مفلح ضبعان الحويطات: الاسم                

  أردني: الجنسية 

 01/02/1967 :امليالد تاريخ                

 متزوج : الحالة الاجتماعية 

 البريديعنوان ال:  

 للغاتكلية ا ،وآدابها قسم اللغة العربية                   

 العقبةفرع  /الجامعة ألاردنية                   

 2595ب  . ص                   

 ألاردن  77110العقبة                   

 35021  فرعي  + 96232090450 : العمل هاتف 

 إلالكتروني بريدال:  jo.edu.ju@m.hweitat   962777529600  :الجوال تفالها+ 

 املوقع إلالكتروني:  /http:// academia.ju.edu.jo/M.hweitat  

 

 :العلميةاملؤهالت 

 ة وآدابها ة /بكالوريوس اللغة العربي  ريعة إلاسالمي 
 

 : رتقدي( 2108)بمعدل . م0991، الجامعة ألاردنّية، الش
 
 .جيد جدا

 ة وآدابها  . ممتاز: ، تقدير(21008)بمعدل . م0999، جامعة مؤتة، (ألادب والنقد) ماجستير اللغة العربي 

 .شفيق الرقب. د. أ: ، إشراف"شعر الهجاء في مصر والّشام زمن الحروب الصليبّية: "عنوان الرسالة* 

 تقدير( 07..)بمعدل . م8110، جامعة مؤتة، دبلوم عام  في التربية : 
 
 .جيد جدا

 ة وآدابها  . ممتاز: تقدير( 29011)بمعدل . م8112، جامعة مؤتة، (ألادب والنقد) دكتوراه اللغة العربي 

راع في شعر املتنّبي: "عنوان الرسالة * يات الّصِّ ِّ
ّ

 .أنور أبو سويلم. د. أ: ، إشراف"دراسة في الرؤية والتشكيل: تجل
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 :الخبرات ألاكاديمية والتعليمية

 وحتى تاريخه 1/01/8101العقبة، من /اذ مشارك، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية اللغات، الجامعة ألاردنيةأست. 

 م، وحتى 8/6/8108، من (ألاردن)العقبة /أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، كلّية اللغات، الجامعة ألاردنّية

7/01/8101. 

 م8/6/8108م، وحتى 08/9/8119من ،(ألاردن)العقبة /ردنّيةكلّية اللغات، الجامعة ألا ، محاضر متفرغ. 

 غة العربّية
ّ
 .8119م، وحتى 8112، من (ألاردن)إدارة املناهج والكتب املدرسّية، وزارة التربية والتعليم ، عضو مناهج ملبحث الل

  م8112م، وحتى .811، من (ألاردن)مدرس للغة العربّية، وزارة التربية والتعليم. 

 م.811م، وحتى 8111نة تأليف مناهج اللغة العربّية في وزارة التربية والتعليم ألاردنّية منعضو لج. 

  م8111م، وحتى 8117، من (ألاردن)مدرس للغة العربّية، وزارة التربية والتعليم. 

  م8117م، وحتى 8110، من (دولة قطر)مدرس للغة العربّية، وزارة التربية والتعليم. 

  ّم8110م، وحتى 0998، من (ألاردن)ة، وزارة التربية والتعليم مدرس للغة العربي. 

 

 :خبرات أكاديمية أخرى 

  ،8119عضو لجنة تقييم كتب مهارات الاتصال باللغة العربية املعتمدة في مركز اللغات بالجامعة ألاردنية. 

 ا، مرحلة البكالوريوس في الجامعة معّد الخطة الدراسّية ووصف املواد والخطة الاسترشادية لتخصص اللغة العربية وآدابه

 .فرع العقبة/ألاردنية

 :الخبرات إلادارية

 8106/810 ،8101/8106، 8107/8101العقبة /رئيس قسم اللغة العربية وآدابها، كلية اللغات.. 

  ر لغوّي ملوقع فرع الجامعة ألاردنّية الالكتروني في العقبة  .8107/8101محّرِّ

 ر لغوّي للخطط الدراسّية  .وحتى تاريخه 8107 لعقبة، وموقع الكلّية الالكترونيا/لبرامج كلية اللغات محّرِّ

 8101/8106العقبة /عضو لجنة تحديث املوقع الالكتروني الخاص ببرنامج تعليم العربية للناطقين بغيرها، كلية اللغات. 

 ؤون إلادارّية للعام الجامعي /مساعد عميد كلّية اللغات
ّ

 .8108/8107العقبة للش

 8108/8108العقبة لشؤون الجودة للعام الجامعي /عد عميد كلّية اللغاتمسا. 

 8106/810، 8101/8100 ةام الجامعيو عالعقبة في فترات متفرقة في أثناء ألا /قائم بأعمال عميد كلية اللغات.. 

 810 -8101العقبة /عضو مجلس كلّية اللغات.. 

 8101/8106العقبة /عضو اللجنة الثقافية في كلية اللغات. 

 8106/810 .8107/8101، 8108/8107، 8100/8108العقبة /عضو لجنة البحث العلمي في كلّية اللغات.. 

 8101/8106، 8107/8101 العقبة/ مقّرر لجنة معادلة املواّد في كلّية اللغات. 

 8107/8101 العقبة/ عضو لجنة إلارشاد في كلية اللغات. 

  8107/8101فرع العقبة /دنيةمقّرر لجنة القرية الصفية في الجامعة ألار. 
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 8107/8101العقبة للعام الجامعي /عضو لجنة التحقيق في مخالفات الهيئة التدريسّية والطلبة في كلية اللغات. 

 8106/810 .8108/8107، 8100/8108العقبة /عضو لجنة املكتبة في كلّية اللغات.. 

 8106/810العقبة /مقرر لجنة الخطة ألاكاديمية في كلية اللغات.. 

 م8107م وحتى 8101العقبة من /عضو لجنة تأديب الطلبة  في الجامعة ألاردنّية. 

 العلمي إلانتاج

 

 
ا

فة : أول
َّ

 :كتب مؤل

 ام زمن الحروب الّصليبّية، دار املعتز للنشر والتوزيع، ط
ّ

جاهات الهجاء في مصر والش
ّ
  .8101، عّمان، 0ات

  ظبي، إلامارات العربية  أبو  دار الكتب الوطنية، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، مقاربة نصّية في شعر املتنبي،: اعشعرّية الصر

 .(قيد النشر)املتحدة، 

 
ا

مة بحوث منشورة في دوريات أكاديمية: ثانيا
 

 :محك

، املجلد 006، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد املجلة العربّية للعلوم إلانسانّيةصراع ألانا واملكان في شعر املتنّبي،  .1

 .060-088ص. 8100، خريف 89

عر العربّي الحديث .2
ّ

، : تأثير يانيس ريتسوس في الش
 
، (إلانسانّية العلوم) مجلة جامعة النجاح لألبحاثسعدي يوسف نموذجا

 .0116-.018ص. 8100، حزيران،(6) 81جامعة النجاح الوطنّية، املجلد 

رد .3 و "دراسة في رواية : شعرّية السَّ
ّ
، مجلة جامعة الشارقة للعلوم إلانسانّية والاجتماعّيةلنجيب محفوظ، " مةرحلة ابن فط

 .072-080ص . 8108، 8، العدد 9املجلد 

، جامعة النجاح الوطنّية، املجلد (العلوم إلانسانّية) مجلة جامعة النجاح لألبحاثملؤنس الرّزاز، " ليلة عسل"املفارقة في رواية  .4

 .816-881ص. 8107، (8) 82

ياتها، : آلاخر في شعر املتنّبيألانا و .5
ّ
اهرة وتجل

ّ
، مجلس النشر العلمي، املجلة العربّية للعلوم إلانسانّيةدراسة في إشكالّية الظ

 .           028-078ص . 8101، صيف 88، املجلد 080جامعة الكويت، العدد 

ات بين تناُزع الفقد والحنين، : رثاء الّصداقة في شعر املتنّبي .6
ّ
، اللجنة العليا للبحث ردنّية في اللغة العربّية وآدابهااملجلة ألا الذ

 .066-089ص . 8101، 0، العدد00العلمي، وزارة التعليم العالي، ألاردن، جامعة مؤتة، املجلد

اعر بين قلق الّدور ورغبة الّتجاوز  .7
ّ

مادة ، عالعلوم إلانسانية والاجتماعية: مجلة دراساتقراءة في تجربة أبي تّمام، : مكانة الش

 ..019-0128، ص8101، 8، ملحق78البحث العلمي، الجامعة ألاردنية، املجلد

، عمادة البحث العلمي، العلوم إلانسانية والاجتماعية: مجلة دراسات، (باحث ثان)التناّص القرآنّي في شعر أبي الطّيب املتنّبي  .8

 .0682-0600، ص8101، 8، ملحق78الجامعة ألاردنية، املجلد

ن للدراسات الفكرية والنقدية( مراجعة ونقد)، لعيس ى املصري، "ّسلطة في شعر العصر العّباس ّي ألاول إلابداع وال" .9 ، مجلة تبيُّ

 .076 -089، ص 8106، ربيع 06، العدد 7املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، املجلد 

عر والّسلطة في العصر العّباس يّ  .11 ِّ
ّ

ا،: جدلّية الش ة العلوم إلانسانّية املتنّبي نموذج 
ّ

 ..810 ،89العدد  ، جامعة البحرين،مجل
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ا

 : منشورة في مجالت ثقافيةبحوث : ثالثا

 ي، مجلة أفكار، وزارة الثقافة ألاردنّية، عّمان، ع  ..7-71ص . 8107، تشرين أول، 819املفارقة في شعر املتنّبِّ

 
ا

 :(بالشتراك)تعليمية كتب : رابعا

  ّ8116، وزارة التربية والتعليم، ألاردن، (املستوى ألاول والثاني)قضايا أدبّية، املرحلة الثانوّية  -ةاللغة العربي. 

 811، وزارة التربية والتعليم، ألاردن، (املستوى الثالث والرابع)قضايا أدبّية، املرحلة الثانوّية  -اللغة العربّية.. 

 8116، وزارة التربية والتعليم، ألاردن، (املستوى ألاول والثاني)وّية دليل املعلم لكتاب قضايا أدبّية، املرحلة الثان. 

  811، وزارة التربية والتعليم، ألاردن، (املستوى الثالث والرابع)دليل املعلم لكتاب قضايا أدبّية، املرحلة الثانوّية.. 

  8101ية والتعليم، ألاردن، ، وزارة الترب(الصف الخامس)اللغة العربّية، مناهج تعليم الكبار ومحو ألامّية. 

 :أنشطة أخرى 

  8119، املعهد العربي للتخطيط، الكويت، عّمان، أيار، "التحليل التنموي للتعليم"اجتياز فعالّيات البرنامج التدريبي حول. 

  املشاركة في برنامج التقويم التربوي الشامل لدولة قطر، املجلس ألاعلى للتعليم بالتعاون مع مؤسسة امديستAMIDEAST ،

 .8117الدوحة، إبريل، 

  ات التفكير"عضو الفريق املحوري للتدريب على
ّ
، إدارة املناهج والكتب الدراسية، وزارة التربية والتعليم، "استراتيجّية محك

 .8119ألاردن، 

  ات التفكير"املشاركة في اختيار نصوص
ّ
ارة التربية التاسع والعاشر في مبحث اللغة العربية في مدارس وز : للصفين" محك

 .والتعليم ألاردنية

  ،م للعديد من الكتب واملناهج والبرمجيات الحاسوبّية املتعلقة بمكتبات مدارس وزارة التربية والتعليم ألاردنية ِّ
ّ
 .8119محك

 م إثرائّية: "مشارك في عدد من ورش العمل الخاصة باملناهج املدرسّية، من مثل
ُّ
رنامج إعداد وحدات الب"، و"تطوير مصادر تعل

 .8119، "العالجي ملادة اللغة العربّية

 فة إدماج مفاهيم، من مثل
ّ
القانون الدولي إلانساني، والتربية السكانية، والنوع الاجتماعي، : عضو في عدد من الفرق املكل

 . 8119والثقافة املرورية، في مناهج اللغة العربية للتعليم العام في وزارة التربية والتعليم ألاردنية، 

 8101/8106ضو اللجنة التوجيهّية إلذاعة صوت العقبة، ع. 

 

  :ؤتمرات وندواتم

 ي: "ندوة مقاربة : املفارقة في شعر املتنّبي: "بورقةاملشاركة . م82/7/8119، جامعة مؤتة "شاعر العربّية ألاكبر: أبو الطيب املتنّبِّ

 ".نصّية

 املشاركة بورقة. م89/8/8108، مديرية ثقافة العقبة "ي النهوض بهالواقع الثقافي في محافظة العقبة ودور املؤسسات ف: "ندوة :

 ".دور الجامعة ألاردنية في الواقع الثقافي ملدينة العقبة"
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  ،شعرّية التضادّ : "، املشاركة ببحث.810مايو  7-0دبي، ، املجلس الدولي للغة العربيةاملؤتمر الدولي السادس للغة العربية :

  ."تنبيمقاربة نصية في شعر امل

http://www.alarabiahconference.org/modules/conference_seminar/index.php?conference_seminar_id=589  

 وذلك ضمن فعاليات عمان عاصمة الثقافة .810/ 88/1مديرية ثقافة العقبة،  ،"إضاءة وثالثة وجوه: ألاندلس: "ندوة ،

 .إلاسالمية

 87/1العقبة، / ، باالشتراك مع الكاتب يوسف غيشان، مكتبة أكوا بالتعاون مع نقابة املهندسين"الكتابة الساخرة: "ندوة /

810.. 

 :التي درستها املقررات التدريسية

 اللغة العربية الاستدراكية  

 018، 010، 011ل باللغة العربية مهارات الاتصا 

 فن الكتابة والتعبير 

 مهارات دراسية وبحثية 

 تذوق النص ألادبي 

 الكتابة إلابداعية 

 التذوق الفني 

 منهج قراءة النص العربي 

  والصرفمبادئ في النحو 

 املكتبة العربية 

 ألادب الجاهلي 

  موي ألادب في صدر إلاسالم والعصر ألا 

 علم العروض 

 مديب عربي قديأ 

 الشعر العباس ي 

 النثر العباس ي 

 النقد ألادبي القديم 

 فن املقامات 

 ألادب الفاطمي وألايوبي 

 أديب عربي حديث 

http://www.alarabiahconference.org/modules/conference_seminar/index.php?conference_seminar_id=589

