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 الفايز صياح هللا عطا مفلح : األسم

 اإلردنية : الجنسية

 اإلسالم : الديانة

 م20/1/1963 /الجيزة اللبن : الوالدة وتاريخ مكان

 العربية اللغة قسم / اآلداب كلية / اإلردنية الجامعة التدريس هيئة عضو  : العمل مكان

 م1989 : التعيين تاريخ

  : العلمية الدرجات
 م.1986 اإلردنية /الجامعة االدآب /كلية وآدابها العربية اللغة بكالوريوس

 م1989، اإلردنية الجامعة / العليا الدراسات /كلية وآدابها العربية اللغة ماجستير 

 م2003، الجزيرة /جامعة والنقد األدب دكتوراة

 ملتحدة.ا األمم ، التطوعي العمل منظمة من فخرية دكتوراة

 األموي  العصر  ونقد أدب : التخصص

 ( أ ) فئة مشارك أستاذ : األكاديمية الرتبة

  mefleh_alfayez@yahoo.com : اإليميل

Alfayezmefleh@gmail.com 

  : اإلدارية الوظائف

1.  

 م1997، اللغات مركز  ، العربية اللغة شعبة مشرف .2

3.  

 م2005-2004، اللغات مركز  ، العربية اللغة شعبة رئيس .4

5.  
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 م2013-2011 ، اللغات مركز  مدير  نائب .6

7.  

 .متفاوتة لفترات اللغات مركز  أعمال تسيير  .8

  : املنشورة الكتب

1.  

اقف تاريخ  صخر بني عشائر  .2  م1950 سنة حتى ومو

 م1995 ،عمان/ اإلردنية املسلحة القوات مطابع طبع

2.  

  األموي  العصر  في الشامية اليمانية القبائل شعر  .3

 م2001 / عمان ، الينابيع دار  طبع

3.  

 ( ودراسة تحقيق ) اإلدبية العزيز  عبد بن عمر  آثار  .4

 م2010 / عمان ،  والنشر للطباعة غيداء  دار طبع

4.  

 . م2004 والتعليم التربية وزارة ، األساس ي األول  الصف منهاج العربية لغتنا .5

 مشترك

6.  

 .مشترك م2012 اإلردنية الجامعة منهاج ، العربية اللغة .7

8.  

 م2019/ عمان ، الثقافة عالم دار   شعر ديوان ، الغمام سادن .9

  : املنشورة البحوث

1.  



 الجامعة دراسات مجلة (، ودراسة تحقيق ) الهذلي هللا عبد بن هللا عبيد  شعر .2

 اإلردنية

3.  

 البحرين جامعة ، اإلنسانية العلوم مجلة ، وشعره الكالبي الحارث بن زفر  أخبار  .4

 م2012،

5.  

 اتحاد مجلة ، األموي  العصر  في الشاميين واليمن قيس شعراء نقائض .6

 م2012، ب2 العدد ، 9م ، لآلداب العربية الجامعات

7.  

 الناقد األديب الجرجاني القاض ي " كتاب في نقدية دراسة التاريخي املنهج .8

 م،2013 اإلنسانية للعلوم تكريت جامعة مجلة ، " السمرة محمود للدكتور 

 مشترك

9.  

 للعلوم تكريت جامعة مجلة ، أنموذجا رضوان هللا عبد نحويا االلتفات .10

 مشترك ، م2012 ، 11 العدد ، 19م ، اإلنسانية

11.  

 دراسات مجلة ، ونقد عرض : وأشعاره العزيز  عبد بن عمر  ألحان .12

  مشترك ، م2013اإلردنية الجامعة

13.  

 امعةالج دراسات مجلة ، األموي  العصر  في  الشام نزيالت اليمن شواعر  .14

 م.2013 ، اإلردنية

15.  

 والتطبيق النظرية بين السياقي الجملي التركيبي البناء في الزمن ظاهرة     .16

   ،مشترك م2012  ،7 العدد ، 19م ، اإلنسانية للعلوم تكريت جامعة .مجلة

17.  

 العدد ، هولندا ، رشد ابن جامعة مجلة ، واالحتجاج واملسموع السماع .18

 مشترك ، م2021 ، 42



19.  

 مجلة ، األدباء وسراج البلغاء منهاج في القرطاجني حازم عند األسلوب .20

 مشترك م،2019 ، 32العدد ، هولندا ، رشد ابن جامعة

 : للنشر املقبولة البحوث
 اإلنسانية العلوم دراسات مجلة ، كايد ألحمد األرملة رواية في املرأة شخصية

 م.2021 اإلردنية الجامعة ، واالجتماعية

  : العلمية املؤتمرات
 ، الجيزة لواء تربية مديرية ، والتعليم التربية وزارة ، العربية اللغة  مؤتمر

 م2018

 :  الجوائز

1.  

 م1985 ،  الشعر / الطالبية النشاطات في التفوق  جائزة .2

3.  

 األردنية املسلحة للقوات العامة والقيادة املعنوي  التوجيه مديرية جائزة .4

 الكرامة. معركة في األربعين الذكرى  في /الشعر 

     : العضويات

1.  

 األردنيين واألدباء الكتاب اتحاد عضو  .2

3.  

 األردنية. الجامعة دراسات مجلة في محكم عضو  .4

5.  

 اإلسالمية. العلوم جامعة مجلة في محكم عضو  .6

7.  

 الخيرية. البادية أبناء جمعية عضو  .8

9.  



 . النبطي للشعر  الخالدية مهرجان في التحكيم لجنة رئيس .10

11.  

 صخر بني ديوان جمعية عضو  .12

 : املنشورة املقاالت
اقع األردنية واملجالت الصحف في املنشورة املقاالت من كبير  عدد  واملو

 .والتلفزيونية اإلذاعية اللقاءات من والعديد ، اإللكترونية
 


