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  : البيانات الشخصية

 م1983 –حزيران  – 21:  تاريخ الميالد �

  مكان الميالد : السعودية �

 ذكر:  الجنس �

  متزوج : الحالة االجتماعية �

   األردنية :  الجنسية �

 :  المؤهالت العلمية

  كلية اآلداب  –جامعة العلوم اإلسالمية 

 اللسانيات التطبيقية  الدكتوراه في علم �

  اللسانياتالتخصص : علم  �
  

 
 

2010 

   المعهد الدولي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها –الجامعة األردنية 

 ماجستير تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  �

  تخصص : لغة عربية للناطقين بغيرهاال �
 

 

 

2006 

 كلية اآلداب –الجامعة األردنية  

 بكالوريوس  لغة عربية و آدابها  �

 

 

 



 

 

2001 

 

  وزارة التربية و التعليم –ة البقعة الثانوية للبنين مدرس

 الفرع األدبي –الثانوية العامة  �

 

  :  يةالعمل اتخبر ال

 حتى اآلن  – 2006المملكة األردنية الهاشمية                                          –وزارة التربية و التعليم  –معلم للغة العربية 

  الثانوية ) –لمرحلتين ( االساسية ل منسق لمادة اللغة العربية �

 معد للبرامج التعليمية و التطويرية للمناهج التربوية �

 لثقافية داخل المديريات التربويةالمساهمة في تحكيم النشاطات ا �

 همة في تحكيم مسابقة تحدي القارئ العربيالمسا �

 م  2016للعام  األردنيةة يتجريب المناهج الدراس المساهمة في ورش �

 لتوجيهيات التلفزيونية لبرنامج األوائل ار الحلقتصوي �

                            2011 - 2010المملكة األردنية الهاشمية                                           –جامعة الزرقاء األهلية  –معلم للغة العربية 

 تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  �

  2010 - 2008                                               المملكة األردنية الهاشمية – C IEE  مركز –برنامج الزميل العربي 

  عام و مرافق لغوي للطلبة األجانب مرشد �

  لبة األجانبللط اللغوية تقديم المساعدة  �

 2014 - 2008                                        مجالس الفصحى –مشرف على منتدى تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 

 متابعة المؤتمرات و الندوات التي تتعلق في تعليم البرامج األجنبية  �

 تطوير األبحاث التي تتعلق في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها �

 إعداد مكتبة الكترونية في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها �

 

  : ةكترونيواقع اإللالممنشورة في  أبحاث و دراسات

  لغويةاألبحاث الأوال : 

 شبكة األلوكة –اإلعالل : دراسة صوتية  �

 شبكة األلوكة –معاني حروف الجر في القرآن الكريم  �

 شبكة األلوكة  –أسلوب النهي في القرآن الكريم  �

 شبكة األلوكة  –المماثلة الصوتية في اللغة العربية  �

 شبكة األلوكة  –فن المقامات في األدب العربي : بديع الزمان الهمذاني نموذجا  �

 شبكة األلوكة –تعليم العربية ألغراض إعالمية  �

  تربوية ال األبحاث ثانيا :

 شبكة صوت العربية –الوسائل التعليمية : التلفازالتعليمي و األقمار الصناعية  �

 لية التربية منتدى ك  –  التفكير : المفهوم و أنواعه �



 

 شبكة األلوكة –تنمية المفردات اللغوية في سلسلة تعليمية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها   �

 شبكة األلوكة –المشكالت االجتماعية و النفسية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  �

 شبكة األلوكة – غيرهافي تعليم اللغة العربية للناطقين ب أثر استخدام طريقة النحو والترجمة �

 شبكة األلوكة  -  اختبارات تحديد المستويات اللغوية لمتعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها �

  ثالثا : التنمية البشرية 

 المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية    -البرامج التدريبية : النظرية و التطبيق  �

 ربي إلدارة الموارد البشريةالمنتدى الع   - لقيادة و النجاح و الرؤياا �

 المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية  - البرمجة اللغوية العصبية : المفهوم و النشأة �

 المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية - كيف تخطط لحياتك العملية بنجاح ؟ �

 المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية  - تنمية مهارات االتصال الفعال �

 المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية - ات إدارة الوقتتقني �

  العضويات : 

                                                                                                  موسوعة التعليم و التدريب  �

 :  الدورات التدريبية

    2006                                                        ردنية الهاشمية المملكة األ  –الجامعة األردنية  –مركز الحاسوب 
� ICDL 

        2006                                                                                         المملكة األردنية الهاشمية  –الجامعة األردنية  –مركز اللغات 

  و اللغة اإلنجليزية و اللغة األلمانية اللغة الفرنسية �

 2010                                               المملكة األردنية الهاشمية –مركز قاصد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 

  مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  �

 2011                                          المملكة األردنية الهاشمية –تعليم وزارة التربية و ال -الكادر العربي لتطوير التعليم 

 و اتجاهات مدرسية حديثةنح �

                       2013                                   المملكة األردنية الهاشمية        -الكادر العربي لتطوير التعليم  –وزارة التربية و التعليم 

 برنامج دعم التطوير التربوي أثناء فترة الخدمة للمعلمين �

  

  


