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الهدف الوظيفي
االنضمام إلى فريق عمل يمكني من تعزيز قدراتي األكاديمية والبحثية
الشهادات العلمية
•

شهادة الدكتوراة في الدراسات اللغوية -جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ،عمان ،األردن يناير 2016
النظام المقطعي ومظاهر التشكيل الصوتي في اللغة العربية ،الوقف نموذجا

•

شهادة الماجستير في علم اللغة  -الجامعة الهاشمية ،الزرقاء ،األردن

أغسطس 2004

الترا كيب النحوية بين الشكالنية والوظيفية
•

شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها  -جامعة اليرموك ،إربد ،األردن

يونيو 1996

الخبرات العملية
•

عضو هيئة تدريس (محاضر غير متفرغ)

 -2017حتى اآلن

كلية اآلداب ،مركز اللغات،جامعة الكويت
تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها
•

عضو هيئة تدريس (محاضر غير متفرغ) ،كلية التربية األساسية

 -2009حتى اآلن

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ( ،)PAATدولة الكويت
تدريس مواد لمرحلة البكالوريوس :علم الداللة ،األدب الجاهلي ،قراءات وأساليب،
التدريبات اللغوية ،قواعد الكتابة العربية ،علم العروض والقافية
•

مدرسة دسمان ثنائية اللغة ،دولة الكويت

 – 2004حتى اآلن

نائب المدير األكاديمي
مدير قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية
قيادة برنامج التطوير المهني ،و رئيس لجنة ثقافة المدرسة وتطوير الشرا كات
اإلشراف على االعتماد الدولي ،و عضو فريق تقييم مدرسة أ كاديمية قطر  Qatar Academyمن:
Council of International Schools (CIS) .1
New England Association of Schools and Colleges (NEASC) .2

•

مدرس لغة عربية  -وزارة التربية والتعليم – األردن

2004 – 2000

•

مدرس لغة عربية  -مدارس دار العلوم ،الرياض ،المملكة العربية السعودية

2000-1999

•

رئيس قسم اللغة العربية  -مدرسة الحكمة الدولية

1999 – 1997

مدينة عيسى ،البحرين
•

مدرس لغة عربية  -مجموعة مدارس االتحاد

1997– 1996

عمان ،األردن

التطوير المهني
▪

مركز روبيكون أطلس للتعليم  -بورتالند ،أوريغون ،الواليات المتحدة:

2008

التخطيط للفهم
التصميم العكسي واألسئلة الجوهرية
نحو مراجعة فعالة للمحتوى التعليمي
التعليم في القرن الحادي والعشرين :تلبية احتياجات الطلبة
▪

مدرب معتمد في برنامج كورت لتعليم مهارات التفكير العليا( ،مركز ،) Debonoالكويت

2008

▪

الرخصة الدولية في قيادة الحاسوب  ،(U.N.E.S.C.O) I.C.D.L.الكويت

2007

▪

مهارات متقدمة في التعلم التعاوني( ،مركز الموارد البشرية) –األردن

2003

▪

القراءة السريعة( ،مركز الموارد البشرية)  -األردن

2002

▪

البرمجة اللغوية العصبية ،الحلول اإلدارية للتدريب  -األردن

2002

▪

دورة تالوة وتجويد القرآن الكريم( ،جامعة اليرموك)  -األردن

1994

▪

الديمقراطية وحقوق اإلنسان( ،جامعة كوبنهاجن) _كوبنهاجن،الدنمارك

1996

▪

مهارات التفكير الناقد( ،الجامعة الهاشمية)  -األردن

1996

المؤتمرات
▪

مبادرة تطو ير مناهج اللغة العربية

2005

الكلية الدولية  -بيروت ،لبنان
▪

مؤتمر اللغات العالمية

2007

مدرسة الجالية األمريكية  -أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
▪

مؤتمر الربيع التعليمي

2008

نيسا  -بانكوك ،تايالند
▪

مؤتمر التطوير الوظيفي للهيئات التدريسية
دولة الكويت

2011-2008

