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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

  البيانات الشخصية 
 
 يوسف صالح ابراهيم خطايبة  االســـــــم  
 ( 1964-2-9اربد )  –ازمال  تاريخ ومكان الميالد 

 كلية اللغات االجنبية  الكلية 

 تخصص اللغة و االدب الصيني الحديث   –قسم اللغات االسيوية  القسم 

 
    المؤهالت الدراسية 

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص  ة العلمية الدرج 
ادب  -االدب الصيني الحديث الدكتوراة   

 مقارن 
 بكين  –جامعة المعلمين 

 الصين الشعبية 
1996-2000 

 بكين  –جامعة المعلمين  االدب الصيني الحديث  دبلوم عالي   
 الصين الشعبية

1996-1996 

ادب  –االدب الصيني الحديث  الماجستير  
 رن مقا

 بكين –جامعة الثقافة و اللغات 
 الصيني الشعبية  

1992-1995 

 بكين –جامعة الثقافة و اللغات  اللغة الصينية   دبلوم عالي   
 الصيني الشعبية

1991-1992 

 بكين –جامعة الثقافة و اللغات  اللغة الصينية الحديثة   بكالوريس   
 الصيني الشعبية

1984-1988 

     
 

اللغة و االدب الصيني الحديث )الثقافة و اللغة و االدب الصيني  االهتمام  التخصص ومجاالت
 الحديث ( 

 
 دب  الصيني اللغة الصينية و  األ التخصص العام  
 دب المقارن  األ التخصص الدقيق  

 اللغة و االدب و الثقافة الصينية  مـجاالت االهتمام 
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 كلمة( 150ص رسالة الدكتوراه )في حدود ملخعنوان و  

للكاتب   الثقافيةمقارنة بين االفكار  –عمالقان يقفان على ثقافة الشرق  عنوان رسالة الدكتوراة " 
 . "الصيني لوشون و العربي نجيب محفوظ

قق كل منها نتائج باهرة في حو  ,يعتبر لوشون ونجيب محفوظ عميدي االدب العربي و الصيني الحديث  
افكارهما مقارنا بين   ة .رأو الم الثقافهو  ثورةاة : الغرب و الوتناولت في رسالتي وجهتي نظرهما تج مجالة .

 الثقافية من خالل اعمالهما االدبية واحتوت رسالتي  على ستة فصول .
تي حققاها العظيميين اضافة الى توضيح للنتائج االدبية ال ديبيننت المقدمة شرحا وافيا عن حياة االمو تض 

في تقبل و استيعاب  وكما حللت فية االفق الواسع و بعد النظر عند كل منها . من خالل اعمالها االدبية 
حتكاك  بالثقافة الغربية  إلن بالوشو . لقد بدأ ن العلم و المعرفة نتاج الحضارة العالمية بما فيها الثقافية م

لحديثة بكافة اشكالها اد اطالعة على الثقافة الغربية اوازد الحديثة مع بداية دراستة في نانجين )الصين (
معتمدا على مبادئ الفكر الغربي في طرح افكارة من اجل اصالح شخصية المواطن   باليابان . خالل دراسته

من خالل اسلوبة   ربيةعال و بنفس الوقت لم يكن محفوظ منغلقا على نفسة داخل اطار حضارتة . الصيني
مالة االدبية , و قد استعار محفوظ الكثير من نظريات الفكر الغربي الحديثة وكذلك  االدبي الرائع في اع 

  و يبدو ذلك في اعمالة االدبية االخيرة . اساليب التعبير و المفاهيم ,
  
  

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها  الوظيفة 

  مدرس لغة عربية لغير 
 بها  الناطقين

 1996-1995 بكين –ة و اللغات جامعة الثقاف

 2005-1995 بكين  –السفارة االردنية  مترجم   

 2022-1995 بترا -وكالة االنباء االردنية  مراسل صحفي   

 2022-2005 قوانجوا الصين   –شركة الشروق    مالك شركة  

 2021-2019 عمان  –االلكترونية  إدراك منصة مدرس لغة صينية   

 
  ألعمال اإلدارية واللجان  ا
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 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 

 2005-1995 كافة مهام السفارة –اري في السفارة االردنية إد 
 2021-2019 دراك  إمدرس للغة و الثاقافة الصينية على منصة  
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  آخر خمس سنوات  األبحاث العلمية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ   ين( اسم الباحث )الباحث 
 محفوظ  نجيب واألديب شون لو الصيني األديب بين مقارنة دراسة د.يوسف صالح ابراهيم خطايبة  

 مجله اللغه العربيه وادابها  

(1المجلد     . 53-43ص .  2022ديسمبر   30-       ( العدد 5)  ( 

 
   

   

   

   

   

   

 
  مرات والندوات العلمية المشاركة في المؤت

 
 المشاركة  نوع مكان وتاريخ انعقاده  اسم المؤتمر والجهة المنظمة   

 منسق   1996الصين  -بكين  ة العالمي رأ موتمر الم 
 باحث  1997الصين   -بكين مبين االسيويين  ج موتمر المتر  

 منسق   1998بكين الصين  موتمر مكافحة التصحر في اسيا  

االول : االبداع واقع و  المؤتمر الدولي   
 تطلعات  

 باحث  2022-البحر الميت 

 المؤتمر الدولي الثاني .  
 التربية و التعليم العالي مشكالت و حلول  

 باحث  2022-البحر الميت 

 المؤتمر الدولي الثالث  
العلوم االنسانية و التطبيقية في الموسسات 

 التربية و اقع و تطلعات  

  باحث 2022-البحر الميت 

 
  الدورات التدريبية 
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 اسم الدورة والجهة المنظمة  
 

 التاريخ

جامعة   \ اجازة ممارسة العمل االكاديمي في الجامعات و الكليات الجامعية  
 اليرموك .

   2022-ايار -28

   
   
   
   
 
 

  األنشطة التدريسية 
 
 التي    الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسها ب قام
 لدراسات ا البكالوريوس 

 العليا 
 ❑ بكالوريس   المطالعة لغير الناطقين باللغة العربية  
 ❑ بكالوريس   قين باللغة العربية طالكتابة لغير النا 
 ❑ بكالوريس   قواعد اللغة الصينية  
 ❑ بكالوريس  1919االدب الصيني قبل حركة  
 ❑ بكالوريس  السياحة في اللغة الصينية   
 ❑ بكالوريس   الصينية  في اللغة   نشاء (ابة )اإلالكت 

 
 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية 
 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

   
   
   
   
 

  المنح والجوائز التي حصل عليها 
 
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها  اسم الجائزة  
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