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 هبــة مصطـفـى محــمد جـابــر

 األدب  المجال المعرفي: األدب القديم التخصص الدقيق: اللغة العربية التخصص العام:

 haboushja2003@yahoo.com البريد االلكتروني:  00962795370410 الهاتف الخلوي:

ةجوزتم الحالة االجتماعية: م1978-12-21الكويت:  مكان وتاريخ الميالد:   

 

 الرتبة العلمية

 الجهة المانحة للرتبة تاريخ الحصول على الرتبة الرتبة األكاديمية

 الجامعة األردنية 21/5/2011 مشاركأستاذ 

 

 الخبـــرات العَـَمـليّـــة

2012-2021 
 قسم اللغة العربية وآدابها /أستاذ جامعي برتبة أستاذ مساعد 

 جامعة الحدود الشمالية / عرعر / السعودية 

 

 المؤهالت العـلميـة

 تاريخ التخرج التخصص بلد التخرج اسم الجامعة الدرجة

 2011 األدب القديم األردن الجامعة األردنية دكتوراه

 2006 األدب القديم األردن الجامعة األردنية ماجستير

 2003 اللغة العربية وآدابها األردن الجامعة األردنية بكالوريوس

 

 اإلنتاج العلمي )المنشور /المقبول للنشر( 

 العدد / المجلد بلد النشر مكان النشر عنوان البحث م
تاريخ 

 النشر

1.  

السلمية الحجاجية التراكمية في عينية ابن زريق البغدادي 

مقاربة تداولية. )ال تعذليه(  

للعلوم  مجلة جامعة بيشة

 اإلنسانية/جامعة بيشة 
 تحت التحكيم السعودية

2022 

2.  
األنساق الثقافية المضمرة في "المقامة المضيرية" 

 لبديع الزمان الهمذاني

المجلة العربية للعلوم 

 جامعة الكويت /اإلنسانية
 2022 مقبول للنشر الكويت

 كتاب منشور األردن مكتبة وائل للنشر والتوزيع العربيإضاءات نقدية في األدب   .3
2021 

 

4.  
شعرية االنزياح التركيبي في قصيدة العباس بن 

 األحنف "أزين نساء العالمين

مجلة العلوم العربية/ جامعة 

اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية

 2021 (66منشور ع) السعودية

5.  
الذاوية" مستويات البناء النصي في قصيدة "الزنبقة 

 للشاعر أبي القاسم الشابي.
 2020 (60ع) دبي ة جامعة الوصلمجل

6.  
التماسك النصي في قصيدة "سوق القرية" لعبد 

 الوهاب البيّاتي.
 2019 (20ع) السعودية مجلة مجمع اللغة العربية

7.  
استدعاء الموروث الديني في شعر تميم البرغوثي، "

 ديوان )في القدس( أنموذجاً"
 م2019 (98ع) األردن اللغة العربية.مجلة مجمع 

8.  
"االنسجام النصي في سينيّة الحارث بن حلزة 

 اليشكري، دراسة أسلوبية نصيّة"

مجلة الشمال/ جامعة الحدود 

 الشمالية
 2019 (1(/ع)6مج) السعودية

9.  
بالغة الصورة في شعر ابن عربي: قراءة في ديوان 

 "ترجمان األشواق" / )أعمال مؤتمر(
 م2018 منشور تركيا إينونوجامعة 
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10.  
"الهوية والقبلية عند الشاعر الجاهلي، قراءة جمالية 

 ثقافية في يائية عبد يغوث الحارثي".

جامعة  -مجلة دراسات

 األغواط
 م2018 (67ع) الجزائر

11.  
"بنائية النص في الشعر الجاهلي، دراسة في نونية 

 المثقِّّب العبدي".

 -مجلة دراسات وأبحاث

 الجلفة.جامعة 
 م2018 (31ع) الجزائر

 "صورة المرأة في الشعر الجاهلي، دراسة نسوية".  .12

مجلة الدراسات اللغوية 

الجامعة اإلسالمية  -واألدبية

 العالمية

 ماليزيا
 السنة العاشرة

 (2ع)
 م2018

13.  
"اإلحالة والتكرار في دالية دريد بن الصمة، دراسة 

 أسلوبية في ضوء نحو النص"

للبحوث مجلة عجمان 

 والدراسات
 اإلمارات

السنة السادسة 

 (2عشر )ع
 م2018

14.  

"التناص في شعر تميم البرغوثي، ديوان "في 

القدس" نموذًجا، )دراسة في نوعي التناص: 

 التاريخي واالدبي"

 2017 مقبول للنشر البحرين مجلة سمات/ جامعة البحرين

15.  
"تجليات المكان في البنية السردية للتراث األدبي، 

 دراسة في ثالث مقامات لبديع الزمان الهمذاني".

مجلة الحجاز العالمية المحكمة 

 -للدراسات اإلسالمية والعربية

 جامعة الملك عبد العزيز

 م2017 (22ع) السعودية

16.  
وحدة دراسية للطالب غير الناطقين بالعربية ضمن 

 كتاب "سيبويه في واشنطن"
 م2016 منشور األردن الجامعة األردنية

 

 المقررات التي قمت بتدريسها 

 مكان التدريس العام الجامعي اسم المقرر )المادة(

 جامعة الحدود الشمالية/عرعر 2012/2020 األدب الجاهلي

 جامعة الحدود الشمالية/عرعر 2020 /2012 األدب األموي

 جامعة الحدود الشمالية/عرعر 2014 /2013 األدب في صدر اإلسالم

 جامعة الحدود الشمالية/عرعر 2012/2013 األدبية واللغوية في اللغة اإلنجليزيةالمصطلحات 

 جامعة الحدود الشمالية/عرعر 2013/2021 األدب العباسي نثر

 جامعة الحدود الشمالية/عرعر 2018/2021 األدب العباسي شعر

 جامعة الحدود الشمالية/عرعر 2013/2018 أدب الدول المتتابعة.

 جامعة الحدود الشمالية/عرعر 2016/2018 الحديث الشعر.األدب 

 جامعة الحدود الشمالية/عرعر 2018/2021 نظرية األدب

 جامعة الحدود الشمالية/عرعر 2016/2018 األدب الحديث النثر.

 جامعة الحدود الشمالية/عرعر 2012/2018 المهارات اللغوية.

 الشمالية/عرعرجامعة الحدود  2012/2021 التحرير الكتابي.

 جامعة الحدود الشمالية/عرعر 2017/2018 مناهج البحث العلمي واألدبي.

 جامعة الحدود الشمالية/عرعر 2015/2021 1اللغة العربية

 جامعة الحدود الشمالية/عرعر 2017/2020 1اللغة العربية التطبيقية

 جامعة الحدود الشمالية/عرعر 2018/2021 موسيقا الشعر

 جامعة الحدود الشمالية/عرعر 2018/2019 وتحليل النصوص األدبيةاألسلوب 

 جامعة الحدود الشمالية/عرعر 2019/2020 تحليل النصوص األدبية

 جامعة الحدود الشمالية/عرعر 2020/2021 (2النقد األدبي الحديث)

 

 الدورات التدريبية 
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1. ICDL. 

 الحصول على شهادة في الطباعة عربي إنجليزي. .2

 م.2013االشتراك في ورشة عمل لتقييم السنة التحضيرية، في جامعة الحدود الشمالية  .3

 هـ.1436-هـ1435االشتراك في لجنة المقابالت لقبول طالبات الماجستير للعام  .4

 الحصول على شهادة في الدورة الرقمية. .5

 الحصول على شهادة في برنامج التدريس االستراتيجي الفعال. .6

 ادة في تنمية مهارات االتصال في الحوار.الحصول على شه .7

 الحصول على شهادة في برنامج االختبارات التحصيلية. .8

 (.BLACKBORDالحصول على شهادة في كيفية استخدام التعليم اإللكتروني ) .9

 الحصول على شهادة في أساسيات البحث العلمي. .10

 الحصول على شهادة في الجودة الخاصة بالجامعة. .11

 شهادة في دورة: تقرير وتوصيف المقرر، البرنامج، الخبرة الميدانية.الحصول على  .12

 الحصول على شهادة حضور دورة: كيفية استثارة الدافعية للتعلم .13

 الحصول على شهادة حضور الدورة التأسيسية في أصول تحقيق التراث. .14

 

 خدمة المجتمع 

 المشاركة في دورة إدارة األزمات وحل المشكالت.

 في دورة عن همزتي الوصل والقطع. المشاركة

 عضوية )فاعل المشاركة( الخاصة بمجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية/ السعودية.

 محرر مساعد في مجلة االستيعاب )الجزائر(.

 عد في مجلة الحكمة للدراسات اإلسالمية )الجزائر(.محرر مسا

 تنفيذ دورة تدريبية بعنوان مهارة القراءة واإللقاء وضعف الطالبات باإلمالء. 

 اللغات 

 اللغة العربية: اللغة األم 

 اللغة اإلنجليزية: جيدة جداً 

 الهوايات 

 واالهتمام باألعمال الخيرية.المطالعة للكتب األدبية ومتابعة الحديث منها، وفن الكتابة والتأليف األدبي، والمشاركة في تنظيم المؤتمرات، 

 التوصيات متوفرة عند الطلب 
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