C.V
االسـم :منصور حسين علي العمر

المؤهل العلمـي  :دكتـوراه في اللغة والنحو .
الرتبة األكاديمية  :أستاذ مساعد

الحالـة االجتماعيـة  :متـزوج.
الجنسيـة  :أردنيـة.

تاريخ الميالد ومكان الوالدة  :محافظـة جرش /ساكب.1962/10/16

عنوان المراس ـلة :األردن -عجلون – جامعة عجلون – ت ()0789766296
البري ـد االلكترونــيmamsoralomar@yahoo.com :

الشهادات العلميــة

 -1الثانوية العامة  ،الفرع األدبي  ،المعدل .78.7
 -2البكالوريوس  ،جامعة اليرموك ، 1985 ،المعدل .76.7

 -3الماجستير  ،لغة ونحو  ،جامعة اليرموك ، 1998 ،المعدل  .82.1برسالة بعنوان( جوانب
التفكير الصرفي عند ابن المؤدب )

 -4الدكتوراة  ،لغة ونحو  ،جامعة مؤتة  ، 2003 ،المعدل  .87.36برسالة بعنوان ( المبالغة
والتكثير في اللغة العربية نحوا وصرفا ).

الخبرات العملية
 -1مدرس في جامعة اإلسراء الخاصة من .2008-2006

 -2مدرس في جامعة القصيم من  2010-2008الجامعات السعودية.
 -3عميد كلية اآلداب والعلوم التربوية في جامعة عجلون الوطنية من  2010/10/1إلى
.2013/10/1

 -4مدرس في قسم اللغة العربية في جامعة عجلون الوطنية من  2009/10/1وما زلت.
المشاركة في المؤتمرات
 -1مؤتمر" اللغة العربية  ،الماضي المحمود والمستقبل المنشود " المنعقد ضمن فعاليات قسم
اللغة العربية وآدابها في جامعة الزرقاء األهلية يومي الثالثاء واألربعاء .2010/12/1-30
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 -2المــؤتمر العاشــر لكليــة اآلداب  ،جامعــة الزرقــاء األهليــة ،المنعقــد خــالل الفت ـرة(  ) 4-5نــوفمبر
 (2015الم ــورول اللغ ــوب واألدب ــي ف ــي عي ــون المح ــدثين) .بالورق ــة العلمي ــة المعنون ــة ( الجه ــود
الصرفية بين علمائنا القدامى والمحدثين ).

حضور مؤتمرات
 الوسم الثقافي الثالل والثالثين لمجمع اللغة العربية يوم  ( 2015/11/18اللغة العربية فيالحياة العامة).

 مؤتمر " النص األدبي الحديل في صناعة األحدال ومواكبتها " المنعقد ضمن فعاليات قسماللغة العربية وآدابها في جامعة عجلون الوطنية يومي األربعاء والخميس .2013/8/7-5

 -مؤتمر " اللغة العربية وظاهرة اإلعراب بين النحو والداللة" المنعقد ضمن فعاليات قسم اللغة

العربية وآدابها في جامعة عجلون الوطنية يومي األربعاء والخميس .2013/8/7-5

 -مؤتمر " األنساق اللغوية والسياقات الثقافية في تعلم اللغة العربية " المنعقد ضمن فعاليات

مركز اللغات في الجامعة األردنية أيام الثالثاء واألربعاء والخميس .2014/4/24-22
النشاطات العلمية والثقافية
 األدب القديم والحديل والنقد األدبي. -بحول في اللغة والنحو.

 كتابة المقالة في الصحف والمجالت األردنية والصحافة اإللكترونية. -الشعر تأليفا وقراءة.

 -رئاسة وعضوية أندية ثقافية مختلفة.

 عميد كلية اآلداب والعلوم التربوية في جامعة عجلون الوطنية. مدرس جامعي في اللغة والنحو في قسم اللغة العربية في الجامعات األردنية والعربية.اللجان

 عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي لقسم اللغة العربية من عام  2009وما زلت. -عضو لجنة امتحانات كلية اآلداب لألعوام  2009إلى .2016

 -عضو لجنة معادلة مواد طلبة التجسير والطلبة المنقولين من جامعات أخرى.
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 -عضو لجنة امتحانات المستوى في جامعة عجلون لألعوام.2011/2010 ، 2010/2009

 عض ـ ـ ــو لجن ـ ـ ــة وض ـ ـ ــع تعليم ـ ـ ــات امتحان ـ ـ ــات المس ـ ـ ــتوى ف ـ ـ ــي الجامع ـ ـ ــة لألعـ ـ ـ ـوام2010/2009.2011/2010

 عضو لجنة ضبط سلوك الطلبة في الجامعة .2014/2013 -عضو لجنة ضبط الجودة للعام الجامعي .2016/2015

الدورات

 دورة ( مهارات العملية التعليمية ) المنعقدة خالل الفترة(  ) 5 2015 /3/1-5في جامعةعجلون الوطنية.
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