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االسم :إبراهيم مصطفى مح ّمد الدّهون.
الت ّخصص العام :األدب والنّقد.
اسي.
الت ّخصص الدّقيق :الشّعر العبّ ّ
الرتبة العلميّة :أستاذ مساعد.
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العنوان
 -1العنوان الدائم :إربد – المملكة األردنية الهاشمية.
ibrahimdhoon@yahoo.com

Email:

ibrahimdhoon@hu.edu.jo
بيانات شخصيّة
مكان وتاريخ الميالد :كفرعوان1979/6/24 ،م.
الجنسية :أردنية.
الحالة االجتماعية :متزوج.

المؤهالت العلميّة
الدرجة العلمية

حقل الدراسة

التخصص الدقيق

المؤسسة

سنة التخرج

مكانها

التقدير

الدكتوراه

األدب والنقد

الشعر العباسي

جامعة اليرموك

2009م

إربد -األردن

ممتاز

الماجستير

األدب والنقد

األدب القديم ونقده

جامعة اليرموك

2003م

إربد -األردن

ممتاز

بكالوريوس

اللغة العربية
وآدابها

الثانوية العامة

-------

األدبي

األدبي

جامعة اليرموك

2001م

إربد -األردن

جيد جدا

وزارة التربية والتعليم
األردنية

1997م

إربد  -األردن

ممتاز

عنوان األطروحة
ناص في شعر أبي العالء المعري2009 ،م.
-1الدكتوراه :الت ُّ
-2الماجستير :الترجيع في الشِّعر عند النقاد والبالغيين العرب القدماء2003 ،م.
االهتمامات البحثيّة :الشعر القديم ،األسلوبية ،التناص.
الخبرات
الوظيفة

المؤسسة

مكانها

المدة

تاريخها

محاضر متفرغ

الجامعة الهاشمية

الزرقاء -األردن

على رأس عملي

2015م -إلى اآلن.

أستاذ مساعد

جامعة الجوف

الجوف  -السعودية

ست سنوات

2009م2015-م

محرر لغوي /عضو تحرير
مجلة سيسرا

نادي الجوف األدبي

الجوف  -السعودية

سنة كاملة

2009م2010-م

محاضر غير متفرغ

جامعة العلوم والتكنولوجيا

إربد -األردن

ثالثة فصول دراسية

2008م2009-م

معلم

مدارس التربية والتعليم األردنية

إربد  -األردن

خمس سنوات

2004م – 2009م

شهادات
ال ّدورات وال ّ

الدورة  /الشهادة

المؤسسة

مكانها

ورشة تدريبية قمتُ بإعطائها لطلبة قسم اللغة
العربية بعنوان ( :مهارات االتصال).

الجامعة الهاشمية -كلية اآلداب

كلية اآلداب-
التعليم
االلكتروني

ورشة عمل بعنوان (:التعليم اإللكتروني في
الجامعة الهاشمية؛ واقع وطموح).

الجامعة الهاشمية

كلية األمير
الحين بن
عبدهللا الثاني
لتكنولوجيا
المعلومات.

ورشة عمل بعنوان ( :بلورة الطريقة التي ندرس
بها).

مركز اللغات في الجامعة
الهاشمية ومؤسسة الجامعة
الدانماركية (.)DUCO

قاعة التميز-
عمادة شؤون
الطالب،
الجامعة
الهاشمية.

دورة التعليم الجامعي.
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الجامعة الهاشمية

مركز
ضمان
الجودة
األكاديمية

مدتها

 15ساعة

يوم واحد

تاريخها

2017/3/30-13م

األربعاء 2016/10/12م.

يوم واحد.
2016/3/15م.
9صباحا4 -
مساء.

ثالثة أيام

2016/1/13-11م

دورة إعداد المدربين.

هيئة شباب نحن األردن/
المجلس األعلى للشباب،
عمان -األردن.

الجامعة
الهاشمية-
الزرقاء

50
تدريبية

ساعة 2015/11/14 -10/13م

دورة ( :مهارات البحث واالسترجاع في قواعد
المعلومات الخاصة باللغة العربية).

جامعة الجوف

مكتبة جامعة
الجوف
المركزية

الدورة التدريبية في استخدام التقنية الحديثة؛
استخدام السبورة الذكية ()smart board
والتعامل مع جهاز العرض( .)data show

عمادة الجودة واالعتماد
األكاديمي – جامعة الجوف

كلية العلوم
اإلدارية
واإلنسانية-
جامعة
الجوف

يوم واحد فقط

الدورة التدريبية في االستخدام الفعال لإلنترنت.

عمادة الجودة واالعتماد
األكاديمي -جامعة الجوف

كلية الحاسب
والبرمجيات

ثالثة أيام

كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

جامعة
الجوف

ناجح

دورة توصيف المقررات الجامعية.

معهد الخليج للغات – الرياض

جامعة
الجوف-
السعودية

وزارة التربية والتعليم
األردنية

إربد-
األردن

دورة في اللغة االنجليزية/المستوى األول.
Direct English

إنتل للتعليم (.)Intel

الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (.) ICDL

اليونسكو  /القاهرة

الفهرسة والتصنيف والتوثيق في المكتبات.

جامعة اليرموك

إربد-
األردن
إربد-
األردن

يومان

1435/12/22-21هـــــ

1434/7/11هــــ
2013م

1434/7/25-22هــــ
2013م

 60ساعة

2013/3/11م

2011-4م2011-6-م

اختبارات/ناجح
 160ساعة
اختبارات /ناجح
 120ساعة

2009م

2005م

اختبارات  /ناجح
 80ساعة
اختبارات /ناجح

2000م

اللّجان والمحاضرات
أ -اللجان:
 .1عضو لجنة ضمان الجودة األكاديمية ،قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية اآلداب ،الجامعة الهاشمية ،للعام الدراسي 2017/2016م.
 .2عضو لجنة السالمة العامة والطوارئ ،كلية اآلداب ،الجامعة الهاشمية ،للعام الدراسي 2017/2016م.
 .3أمين ال ِّس ِّر قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية اآلداب ،الجامعة الهاشمية2016 ،م.
 .4عضو لجنة المكتبة العربية ،قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية اآلداب ،الجامعة الهاشمية2016 ،م.
 .5عضو لجنة ال ُخطط ومعادلة المواد ،قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية اآلداب ،الجامعة الهاشمية2016 ،م.
 .6عضو لجنة اإلشراف على انتخابات مجلس الطلبة الخامس عشر ،كلية اآلداب ،الجامعة الهاشمية ،يوم الخميس الموافق 2016/4/21م.
 .7عضو لجنة السالمة العامة والطوارئ ،كلية اآلداب ،الجامعة الهاشمية ،للعام الدراسي 2016/2015م.
 .8عضو اللجنة الثقافية ،قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية اآلداب ،الجامعة الهاشمية2015 ،م.
 .9عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي لطلبة قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية اآلداب ،الجامعة الهاشمية2015 ،م.
 .10عضو اللجنة العلمية ،قسم اللغة العربية ،كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة الجوف2015 ،م.
 .11عضو هيئة التحرير ،مجلة سيسرا ،مجلة فصلية ثقافية تصدر عن نادي الجوف األدبي الثقافي ،الجوف -السعودية ،العدد الحادي عشر ،ربيع
األول2015 ،م.
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 .12مقرر لجنة الدراسات العليا لمسار األدب والنقد والبالغة ،كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة الجوف2014 ،م.
 .13مقرر لجنة اإلرشاد األكاديمي ،كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة الجوف2014 ،م.
 .14عضو لجنة المتابعة والرصد ،كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة الجوف2014 ،م.
 .15عضو اللجنة العليا لتقارير كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة الجوف2014 ،م.
 .16المرشد األكاديمي لطالب قسم اللغة العربية دفعة 1432هــ ،كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة الجوف2014 ،م.
 .17مقرر اللجنة التحضيرية إلعداد خطة قسم اللغة العربية لمرحلة البكالوريوس2014 ،م.
 .18عضو اللجنة المساندة لمؤتمر اللغة العربية األول؛ اللغة العربية والبرمجيات الحاسوبية ،جامعة الجوف -كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية2014 ،م.
 .19عضو لجنة تحكيم مطبوعات نادي الجوف األدبي ،الجوف2013 ،م.
 .20عضو لجنة التوصيات لمؤتمر :أدب الدول المتتابعة تقليدا وتجديدا؛ قراءة جديدة وتقويم ،جامعة جرش -األردن4-2 ،نيسان 2013م.
 .21عضو لجنة التقرير العام لنشاطات أعضاء الهيئة التدريسية بقسم اللغة العربية ،جامعة الجوف -كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية2013 ،م.
 .22عضو اإلرشاد األكاديمي لطلبة قسم اللغة العربية ،جامعة الجوف -كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية2012 ،م.
 .23عضو لجنة تحرير منشورات جامعة الجوف ،السعودية2010 ،م.
 .24عضو لجنة امتحانات االنتساب في جامعة الجوف ،السعودية2010 ،م.
 .25عضو لجنة مقابلة التعيين ( :السعوديين) بقسم اللغة العربية ،فرع ( :األدب والنقد)2010 ،م.
 .26عضو لجنة الجدول الدراسي للفصل الثاني ،جامعة الجوف ،السعودية2009 ،م.
 .27عضو لجنة تحكيم مسابقة الزيتون الثقافية بالجوف ،نادي الجوف األدبي الثقافي2009 ،م.
 .28عضو لجنة تحكيم مطبوعات نادي الجوف األدبي ،الجوف2009 ،م.
ب -الندوات والمحاضرات والمشاركات الثقافيّة:
 -1المشاركة في تقديم ندوة بعنوان( :األخالق عند الجاحظ؛ رسالة حفظ اللسان وكتمان السر أنموذجا) ،مقهى القراءة وعابر سبيل ،كلية اآلداب ،الجامعة
الهاشمية -الزرقاء -األردن ،الثالثاء ،الموافق 2016/3/8م.
-2المشاركة في تقديم ندوة بعنوان( :صورة إيوان كسرى في شعر البحتري ،وآثار المدائن الدارسة بعد معركة القادسية) ،في مدرج الكرامة ،عمادة
شؤون الطلبة ،الجامعة الهاشمية -الزرقاء -األردن ،األحد ،الموافق 2015/11/22م.
-3حضور ندوة الجامعة والمجتمع " :البحث العلمي واالستشارات :قضايا مشتركة" ،جامعة الجوف ،معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب،
االثنين والثالثاء1436/7/2-1 ،هــ ،الموافق 2015/4/21-20م.
-4حضور المؤتمر التربوي الدولي األول " :تطوير األداء األكاديمي لكليات التربية؛ رؤية استشرافية" ،جامعة الجوف ،كلية التربية ،الثالثاء واألربعاء،
1436/5/6-5هــ ،الموافق 2015/2/25-24م.
 -5شهادة حضور ،برنامج تدريبي في الوعي المعلوماتي بعنوان ( :مهارات البحث واالسترجاع في قواعد المعلمات الخاصة باللغة العربية) ،جامعة
الجوف -المكتبة المركزية ،الفصل األول ،العام الدراسي 1436/1435هــ ،لمدة يومين.
-6حضور مؤتمر الوحدة الوطنية ودورها في ترسيخ األمن ،جامعة الجوف ،كلية الشريعة والقانون ،مركز الملك عبد هللا الثقافي ،األحد واالثنين-6 ،
1436/3/7هــ ،الموافق 2014/12/29-28م.
-7حضور منتدى األمير عبد الرحمن بن أحمد السديري للدراسات السعودية ،الدورة الثامنة -الجوف2014/11/15 ،م.
-8المشاركة في الخيمة األدبية المجاورة لمقر معرض الكتاب األول ،المقام في جامعة الجوف ،بالتعاون مع عمادة شؤون الطالب ،تقديم ندوة بعنوان(:
قراءة في تجربة الدكتور غازي القصيبي األدبية) ،األربعاء1435/2/22 ،هـــ ،الموافق 2013/12/25م
سالم؛ قراءة وتحليل :تقديم الطالب :أحمد عبد الرحمن الرثعان ،الملتقى الطالبي
-9اإلعداد واإلشراف على البحث الموسوم بعنوان :شعر الدكتور أحمد ال ّ
الخامس ،لطالب جامعة الجوف ،األحد2013/11/24 ،م.
-10المشاركة في ندوة( :العلم ...وبناء اإلنسان) بعنوان ( :فض ُل العلم على ما سواه) ،النادي األدبي بالجوف ،الثالثاء2012/11/3 ،م.
سعوديّة مالك
ص ال ّ
-11اإلعداد واإلشراف على البحث الموسوم بعنوان :أثر النّ ّ
سعودي في بناء المواطنة؛ ديوان غواية بيضاء للشاعرة ال ّ
شِّعري ال ّ
الخالدي أنموذجا :تقديم الطالب :فارس بن دعاس الرويلي ،ملتقى اإلبداع األول لطالب كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة الجوف ،اإلثنين،
2013/2/4م.
-12حضور محاضرة نشر الثقافة والمعرفة الرقمية ،وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات ،السعودية -الجوف ،برج الكايد الثقافي ،الثالثاء ،الموافق
1433/6/17هـ.

اإلنتاج العلم ّي
المنشور
أ -الكتب:
 .1جماليات النص الشعري؛ قراءات نقدية حديثة ،نادي الجوف األدبي الثقافي ،السعودية2014 ،م.
 .2شذراتٌ من أدب الجوف؛ قراءة وتحليل ،دار الكتاب الثقافي ،إربد2013 ،م.
 .3ملتقى دومة الجندل األول؛ المكان والمكانة ،اإلصدار األول ،إعداد وتحرير باالشتراك مع فهده الحسن ،نادي الجوف األدبي ،الجوف ،السعودية،
2013م.
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 .4المرجع الميسر في القواعد واإلعراب ،طبعة مزيدة ومنقحة ،دار الكتاب الثقافي ،إربد2012 ،م.
 .5التناص في شعر أبي العالء المعري ،عالم الكتب الحديث ،إربد ،ط2011 ،1م.
 .6المرجع في القواعد واإلعراب ،دار الكتاب الثقافي ،إربد ،ط2003 ،1م.
ب -البحوث:

 -1داللة ال َح َمام في شعر المعري ،مجلة َمجمع اللغة العربية األردني ،عمان2017 ،م(.مقبول للنشر).
َاجم(360هــ) ،مجلة جامعة القصيم ،فرع العلوم العربية واإلنسانية ،السعودية ،المجلد( ،)11العدد(2017 ،)1م.
ون في
شعر ُكش ِّ
ِّ
-2ت َجلياتُ الل ِّ
(منشور).
د .المشاريع البحثية المدعومة:
 -1شعرية االستفهام في مطالع البحتري المدحية؛ دراسة أسلوبية ،قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية اآلداب ،الجامعة الهاشمية ،تاريخ الموافقة2015/9/30 :م.
وتم إغالقه بتاريخ 2016/7/25م.
 -2المضامين الوطنية في شعر الدكتور أحمد السالم؛ دراسة تحليلية ،بحث مدعوم من قبل جامعة الجوف ،المملكة العربية السعودية ،تاريخ قبول البحث،
2015/4/20م .وتم نشره بتاريخ 2015/11/15م ،جامعة األزهر ،كلية اللغة العربية ،العدد 2015 ،35م.

الخبرة الت ّدريسيّة( :الجامعيّة)
أ -الجامعة الهاشميّة -الزرقاء -المملكة األردنيّة الهاشميّة -2015 ،إلى اآلن.
 -1األدب المقارن (ُ ،)111402426خطة كلية اآلداب ،الجامعة الهاشمية.
 -2الشِّعر الجاهلي( ُ ،)111402121خطة كلية اآلداب ،الجامعة الهاشمية.
 -3النقد األدبي القديم(ُ ،)111402131خطة كلية اآلداب ،الجامعة الهاشمية.
 -4أدب العصرين المملوكي والعثماني( ُ ،)111402326خطة كلية اآلداب ،الجامعة الهاشمية.
 -5فن الكتابة والتعبير( ُ ،)141404190خطة كلية اآلداب ،الجامعة الهاشمية.
الشعر العباسي( ُ ،)111402323خطة كلية اآلداب ،الجامعة الهاشمية.
-6
ِّ
 -7األدب األندلسي( ُ ،)111402325خطة كلية اآلداب ،الجامعة الهاشمية.
 -8مبادئ الفن والجمال في األدب(ُ ،)111404113خطة كلية اآلداب ،الجامعة الهاشمية.
 -9تذوق النص األدبي(ُ ،)141404191خطة كلية اآلداب ،الجامعة الهاشمية.
سعوديّة2015 -2009 ،م.
ب -جامعة الجوف -سكاكا -المملكة العربية ال ّ
 -1النقد األدبي الحديث(446عرب) ( ،لطلبة االنتساب)ُ ،خطة كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة الجوف -السعودية.
السعودي(  436عرب)ُ ،خطة كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة الجوف -السعودية.
 -2األدب ِّ
 -3نظرية األدب ( 437عرب)ُ ،خطة كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة الجوف -السعودية.
 -4مناهج البحث األدبي واللغوي ( 251عرب)ُ ،خطة كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة الجوف -السعودية.
الشعر العباسي (  2214عرب)ُ ،خطة كلية التربية ،بنات ،جامعة الجوف -السعودية.
ِّ -5
 -6أدب األطفال ( 326عرب)ُ ،خطة كلية التربية ،جامعة الجوف ،السعودية.
 -7قاعة بحث في األدب (  381عرب)ُ ،خطة كلية التربية ،جامعة الجوف ،السعودية.
 -8األدب الجاهلي ( 231عرب)ُ ،خطة كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة الجوف -السعودية.
 -9النثر العربي الحديث ( 4221عرب)ُ ،خطة كلية التربية ،بنات ،جامعة الجوف -السعودية.
 -10أدب ما بين القرنين ( :األدب من القرن السابع إلى القرن الثاني عشر) ( 4118عرب)ُ ،خطة كلية التربية ،بنات ،جامعة الجوف -السعودية.
 -11األدب األندلسي( 325عرب)ُ ،خطة كلية التربية ،جامعة الجوف -السعودية.
 -12األدب في العصر العباسي( 324عرب)ُ ،خطة كلية التربية ،جامعة الجوف-السعودية.
 -13األدب في صدر اإلسالم واألموي( 232عرب)ُ ،خطة كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة الجوف -السعودية.
 -14التحرير العربي ( 103عرب) ،جامعة الجوف ،الجوف -السعودية.
 -15المهارات اللغوية ( 101عرب) ،جامعة الجوف ،الجوف -السعودية.
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ج -جامعة العلوم والتكنولوجيا  -المملكة األردنيّة الهاشميّة2009-2008 ،م.
 -1مختبر لغة عربية لغير الناطقين بها ( ع103أ) ،جامعة العلوم والتكنولوجيا ،إربد -األردن.
-3مختبر لغة عربية (ع ،)103جامعة العلوم والتكنولوجيا ،إربد -األردن.
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شهادات التقدير والجوائز
شهادة شكر وتقدير من عميدة الكلية -كلية اآلداب ،الجامعة الهاشمية ،للمشاركة الفاعلة في احتفال مديرية ثقافة الزرقاء
بمناسبة المئوية للثورة العربية الكبرى ،في مدينة الشرق -الزرقاء ،يوم السبت الموافق 2016/9/24م.
درع ،وشهادة شكر وتقدير من قسم اللغة العربية للمشاركة الفاعلة والجهود المبذولة بمؤتمر اللغة العربية األول :اللغة
العربية والبرمجيات الحديثة ،كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة الجوف -السعودية 23-22 ،نيسان 2014م.
درع ،وشهادة شكر وتقدير من نادي القراءة بعمادة شؤون الطالب ،جامعة الجوف -السعودية ،للمشاركة الفاعلة تقديم ندوة
بعنوان (:قراءة في تجربة الدكتور غازي القصيبي األدبية) ،يوم األربعاء1435/2/22 ،هـــ ،الموافق 2013/12/25م.
شهادة شكر وتقدير من جامعة الجوف -كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،سكاكا -السعودية ،للمشاركة الفاعلة في الملتقى
الطالبي الخامس ،لطالب جامعة الجوف ،األحد 2013/11/24م.
شهادة شكر وتقدير من جامعة الجوف -كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،سكاكا -السعودية ،للمشاركة الفاعلة في ملتقى
اإلبداع األول الطالب كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية2013/2/4 ،م.
شهادة شكر وتقدير من جامعة آل البيت ،المفرق -األردن ،للمشاركة الفعالة في مؤتمر ( :األدب العربي وآداب الشعوب
اإلسالمية)2013 ،م.
شهادة شكر وتقدير من نادي الجوف األدبي ،الجوف -السعودية ،للمشاركة في ندوة ( :العلم وبناء اإلنسان)2012 ،م.
شهادة شكر وتقدير من وزارة التربية والتعليم األردنية ،عمان -األردن ،للمشاركة الفعالة في جائزة الملكة رانيا للمعلم
المتميز2007 ،م.
شهادة شكر وتقدير من جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ،إربد -األردن ،للمشاركة في مسابقة البحوث الطالبية على
مستوى الجامعات األردنية2001 ،م.

