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املؤهالت العلمية:
 دكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا  ،اجلامعة األردنية  ،2006 ،بتقدير امتياز  ،وعنوان األطروحة:" السياسي روائيا  :مؤنس الرزاز منوذجا "
 ماجسترييف اللغة العربية وآداهبا  ،جامعة مؤتة ، 2002 ،بتقدير امتياز  ،وعنوان الرسالة " :صورة املدينة يف شعر نزار قباين"
 -بكالوريوس اللغة العربية وآداهبا  ،جامعة مؤتة  ، 1996،بتقدير جيد جدا.

اخلربة التدريسية:
 أستاذ مشارك يف شعبة اللغة العربية للناطقني بغريها يف مركز اللغات يف اجلامعة األردنية،األردن -2012،حىت اآلن.
 أستاذ مساعد يف قسم مواد ما قبل التخرج يف املعهد الدويل لتعليم اللغة العربية للناطقنيبغريها يف اجلامعة األردنية ،األردن .2012 - 2009 ،
 أستاذ مساعد يف شعبة اللغة العربية ،مركز اللغات يف اجلامعة األردنية ،األردن -2007،.2009
 مدرس يف قسم اللغة العربية يف جامعة البلقاء التطبيقية ،األردن .2007 -2005 ، حماضر غري متفرغ ملادة فن الكتابة والتعبري يف قسم اللغة العربية يف اجلامعة األردنية ،األردن. 2006،
 حماضر غري متفرغ ملواد مهارات االتصال ابللغة العربية يف مركز اللغات يف اجلامعة األردنية،األردن. 2007– 2004 ،
 عضو مناهج يف إدارة املناهج والكتب املدرسية يف وزارة الرتبية والتعليم،األردن - 2002 ،.2005
 -معلم أساسي واثنوي يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم،األردن 1996 ،م 2002 -

اخلربة اإلدارية والفنية:
 رئيس شعبة اللغة العربية للناطقني بغريها يف مركز اللغات يف اجلامعة األردنية ،األردن2012،.2016 أمني سر جملس مركز اللغات  ،اجلامعة األردنية . 2016 ، مساعد مدير مركز اللغات لشؤون التدريس يف اجلامعة األردنية ،األردن.2008، مساعد عميد املعهد الدويل لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف اجلامعة األردنية،األردن.2009،
 عضو جملس املعهد الدويل لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  ،اجلامعة األردنية 2009 ، مستشار اجملموعة العربية للتعليم والتدريب 2012، مستشار مؤسسة ميس التعليمية2011. ، عضو رابطة الكتاب األردنيني منذ عام . 2012 عضو الفريق الدويل لتحكيم االمتحان املعياري الدويل للغة العرية  ،الرايض  ،اململكة العريبةالسعودية . 2014 ،
 عضو اللجنة املكلفة ابإلعداد إلنشاء املركز الثقايف العريب يف تركيا  ،اجلامعة األردنية ،. 2013
 عضو اللجنة املكلفة هبيكلة برانمج املاجستري يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  ،اجلامعةاألردنية . 2013 ،
 عضو جلنة الدراسات العليا  ،مركز اللغات  ،اجلامعة األردنية . 2012 ، عضو اللجنة املكلفة ببناء برانمج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  ،فرع العقبة  ،اجلامعةاألردنية 2014 ،
 عضو اللجنة التحضريية للمؤمتر الدويل األول لتعليم اللغة العربية  ،مركز اللغات  ،اجلامعةاألردنية  ،عمان 2014 ،

 عضو اللجنة العلمية للمؤمتر الدويل األول لتعليم اللغة العربية  ،مركز اللغات  ،اجلامعة األردنية ،عمان 2014،
 عضو اللجنة العلمية للمؤمترالدويل الثاين لتعليم اللغة العربية  ،مركز اللغات  ،اجلامعة األردنية،عمان 2015 ،
 عضو جلنة البحث العلمي  ،مركز اللغات  ،اجلامعة األردنية 2016 -2014 ، عضو اللجنة املكلفة ابستحداث برانمج الدراسة التحضريية واختبارها التصنيفي يف اللغةالعربية للطلبة األجانب الدارسني يف الكليات اإلنسانية  ،اجلامعة األردنية 2016 -2013 ،
 رئيس /منسق الفريق الوطين إلعداد منهاج اللغة العربية (النتاجات العامة واخلاصة) ،مشروع(،) ERFKEوزارة الرتبية والتعليم،األردن2005- 2004 ،
 عضو الفريق الوطين إلعداد اإلطار العام ملناهج اللغة العربية ،مشروع( ،)ERFKEوزارة الرتبية والتعليم ،األردن.2003 ،
 عضو جلنة التوجيه واإلشراف على أتليف كتب اللغة العربية للصفوف ( ،)1-12وزارة الرتبيةوالتعليم،األردن2007-2004 ،
 مقرر جلنة التوجيه واإلشراف على أتليف كتاب اللغة العربية  ،مهارات االتصال للصفالثامن األساسي،وزارة الرتبية والتعليم  ،األردن.2004 ،
 مقرر جلنة التوجيه واإلشراف على أتليف كتاب اللغة العربية  ،القواعد والتطبيقات اللغويةللصف الثامن األساسي،وزارة الرتبية والتعليم  ،األردن.2004 ،
 حمرر علمي ولغوي لرتمجة كتاب العمل مع األطفال  ،مؤسسة إميان ابلتعاون مع جامعةوسكنسن األمريكية .2006 -2005 ،
 مدقق كتاب النحو والصرف للمرحلة الثانوية  ،وزارة الرتبية والتعليم،األردن- 2004 ،.2006
 مدقق كتاب قواعد اللغة العربية للصف العاشر األساسي  ،وزارة الرتبية والتعليم،األردن،.2006- 2004

 مدقق كتاب التعبري والتلخيص للصف التاسع األساسي  ،وزارة الرتبية والتعليم،األردن،.2006- 2004
 مدقق كتاب التطبيقات الغوية للصف الثامن األساسي  ،وزارة الرتبية والتعليم،األردن،.2006- 2004
 مدقق كتاب لغتنا العربية للصف السابع األساسي ،وزارة الرتبية والتعليم،األردن- 2004 ،.2006
 مدقق كتاب لغتنا العربية للصف اخلامس األساسي  ،وزارة الرتبية والتعليم،األردن2004 ،.2006 مدقق كتاب لغتنا العربية للصف الرابع األساسي  ،وزارة الرتبية والتعليم،األردن- 2004 ،.2006
 مدقق كتاب لغتنا العربية للصف الثاين األساسي ،وزارة الرتبية والتعليم،األردن- 2004 ،.2006
 مدقق ومراجع كتب حمو األمية وأدلتها ،وزارة الرتبية والتعليم  ،األردن.2006-2004 ، مراجع كتاب لغتنا العربية للصف السادس األساسي  ،وزارة الرتبية والتعليم ،األردن2004،.2006 مراجع كتاب املطالعة والنصوص للصف الثامن األساسي  ،وزارة الرتبية التعليم ،األردن ،. 2006 -2004
 مراجع كتاب التطبيقات اللغوية للصف التاسع األساسي ،وزارة الرتبية والتعليم  ،األردن. 2006 -2004،
 مراجع كتاب البالغة والنقد األديب والعروض للمرحلة الثانوية ،وزارة الرتبية والتعليم  ،األردن ،. 2006 -2004
 عضو اللجنة املكلفة مبراجعة " معجم مصطلحات النقل وضبطه" ،وزارة الرتبية والتعليمابلتعاون مح جامعة الدول العربية2004 ،

 عضو اللجنة املكلفة بتوظيف مفاهيم التنمية السياسية يف املناهج الدراسية ،وزارة الرتبيةوالتعليم ابلتعاون مع وزارة التمية السياسية .2004 ،
 عضو اللجنة الفنية ملشروع الشباب وتوظيف املهارات احلياتية يف املناهج الدراسية ،وزارة الرتبيةوالتعليم ابلتعاون مع اليونيسف 2004-2003
 عضو اللجنة الفنية لإلشراف على حوسبة مناهج اللغة العربية،وزارة الرتبية والتعليم ابلتعاون معشركة االتصاالت األردنية وشركة االتصاالت الفرنسية . 2004 ،
 مقرر جلنة حوسبة مناهج اللغة العربية للصفوف :السابع والتاسع والعاشر األساسية ،وزارةالرتبية والتعليم ابلتعاون مع شركة االتصاالت األردنية وشركة االتصاالت الفرنسية .2004،
 عضو اللجان املكلفة بدراسة الكتب لغاايت اقتنائها يف وزارة الرتبية والتعليم .2005-2002 عضو اللجان املكلفة بتحكيم املسابقات الثقافية يف وزارة الرتبية والتعليم،األردن-2002 ،2004
 عضو الوفد املكلف بزايرة اململكة املغربية لالطالع على جتربتها يف جمال توظيف مفاهيمالتنمية السياسية والرتبية الوطنية يف املناهج الدراسية ،وزارة الرتبية والتعليم ابلتعاون مع وزارة
التنمية السياسية ،األردن.2004،
 عضو اللجنة املكلفة إبعداد معايري الطفولة املبكرة وتقييمها ،وزارة الرتبية والتعليم  ،األردن،.2004-2003
 عضو اللجنة الفنية ملشروع الفنون يف محاية الطفل  ،حقيبة أمان الطفل  ،وزارة الرتبية والتعليمابلتعاون مع مؤسسة هنر األردن واملعهد الربيطاين2003-2002،م.
 عضو اللجنة الفنية املكلفة إبعداد نشرة " أضواء على املناهج" ،وزارة الرتبية والتعليم.2004، معد املادة التدريبية للفريق املكلف حبوسبة مناهج اللغة العربية ،وزارة الرتبية والتعليم ،األردن،.2004
 -مدقق ومراجع للعديد من الكتب

الكتب واألحباث:
 كتاب الغائب احملكي "دراسة يف أدب مؤنس الرزاز السياسي"،أمانة عمان2010، كتاب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها للمستوى اخلامس ،سلسلة تعليم اللغة العربيةللناطقني بغريها ،اجلامعة األردنية  ،األردن.2010-2009 ،
 حبث " :السرد واالغرتاب ومستوايت الرتميز " اإلمتاع واملؤانسة" " ،اجمللة األردنية يف اللغةالعربية ،جامعة مؤتة2013،
 حبث  " :الدراما التعليمية وأثرها يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها "  ،جملة دراسات ،اجلامعة األردنية 2014 ،
 حبث  :املنهج األسطوري عند الدكتور نصرت عبد الرمحن دراسة نقدية ،جملة دراسات،اجلامعة األردنية2012،
 حبث  :إحاالت الضمائر ودورها يف اتساق النص دراسة نصية يف قصيدة كلماتسبارتكوس األخرية ألمل دنقل،جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية2013 ،
 حبث  " :املنهج التارخيي يف كتاب القاضي اجلرجاين للدكتور حممود السمرة "  ،جملة جامعةتكريت . 2013 ،
 حبث  " :أحلان عمر بن عبد العزيز وأشعاره :عرض ونقد "  ،جملة جامعة تكريت . 2013، حبث  " :حدود القصة القصرية عند سعود قبيالت "  ،جملة جامعة تكريت . 2014، حبث " :االنزالح يف لغة الشعر دراسة يف مناذج دالة من شعر أدونيس" ،جملة حولياتآداب جامعة عني مشس2010،
 حبث " :اجملاز بني احلتمية واالنعتاق :دراسة حتليلية" ،جملة حوليات آداب جامعة عنيمشس2009،
 حبث  " :الطريقة السمعية الشفوية وأثرها يف تعليم اللغة العربية للناططقني بغريها " ،املؤمتر الدويل الرابع للغة العربية  ،ديب  ،اإلمارات 2014 ،

 -حبث  " :مؤنس املثقف مؤنس الفنان" ،امللف اخلاص مبؤنس الرزاز يف جملة أفكار. 2007،

 -حبث" :نزار واللغة الثالثة :شعرية الروح والقلم" ،جملة أفكار2009،

