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انشٓاداخ انعهًٍح:

 شٓادج انذكرٕراِ فً انهغح انعزتٍح ذخصص انهغح ٔانُحٕ يٍ جايعح انٍزيٕنطُح  2010ترمذٌز جٍذ جذًّا .عُٕاٌ انزطانح( انرٕجٍّ انهغٕي نهمزاءاخ انمزآٍَح
عُذ انفخز انزاسي فً انرفظٍز انكثٍز ) .
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 شٓادج انًاجظرٍز فً انهغح انعزتٍح ذخصص انهغح ٔانُحٕ يٍ جايعح انٍزيٕنطُح  2006ترمذٌز جٍذ جذًّا .عُٕاٌ انزطانح ( انرٕجٍّ انُحٕي نهمزاءاخ انمزآٍَح
فً كراب انكشاف نهشيخشزي ) .
 شٓادج انثكانٕرٌٕص فً انهغح انعزتٍح ٔآداتٓا يٍ جايعح انٍزيٕن طُح 1895ترمذٌز جٍذ .
 -دبلىم فٍ اللغت اإلًجلُسَت هي هعهد اللغبث  /السرقبء

الدوراث الخدرَبُت
-

دورة حطىَر أداء هُئت الخدرَس  /جبهعت جدارا

انخثزاخ انعًهٍح :

ـ عضى هُئت حدرَس برحبت أسخبذ هسبعد فٍ جبهعت جدارا ـ إربد ـ األردى
ـ أرتع طُٕاخ فً ذذرٌض انهغح انعزتٍح [ انُحٕ (ٔ ) 5 ، 4، 3 ، 2 ، 1انصزف
ٔانعزٔض ٔانرذٔق األدتً ٔانشعز انعثاطً ٔانهغح انعزتٍح ( ٔ) 2 , 1فٍ انحٕار
ٔانرمذٌى ٔانًماتهح ٔأطانٍة انثحث انعهًً نكهٍح اَداب ٔانهغاخ  [ /جايعح جذارا ـ
إرتذ ـ األردٌ ] ٔيا سند
ـ رئٍض يجهض انرطٌٕز انرزتٕي نًذٌزٌح انرزتٍح ٔانرعهٍى نهٕاء انزيثا يٍ عاو
 2011إنى 2013
 أيٍٍ طز انجًعٍح انعزتٍح نهفكز ٔانثمافح ـ انزيثا يٍ عاو  2011إنى 2015 أرتع طُٕاخ فً ذذرٌض انهغح انعزتٍح فً يذارص يذٌزٌح انرزتٍح ٔانرعهٍى -نٕاءانزيثا  [ /وزارة الخربُت والخعلُن ـ األردى ]
 طُح َٔصف انظُح فً ذذرٌض انهغح انعزتٍح فً يذارص يذٌزٌح انرزتٍح ٔانرعهٍىنهٕاء انثادٌح انشًانٍح انغزتٍح – يحافظح انًفزق ٔ [ /سارج انرزتٍح ٔانرعهٍى ـ
األردٌ ]
2

 خًض طُٕاخ فً انرذلٍك انهغٕي نًُشٕراخ االذحاد انذٔنً نعًال انُمم( / )I.T.Fتزٌطاٍَا  [ .انًثانٍح انًركايهح نهخذياخ انُٓذطٍح ـ عًاٌ ]
 خًض طُٕاخ فً انرذلٍك انهغٕي نًُاْج يؤطظح انرذرٌة انًًُٓ ٔانًمذيح ئٍكانح انرعأٌ انذٔنً انكٕرٌح (  [ . )KOICAانًثانٍح انًركايهح نهخذياخ
انُٓذطٍح ـ عًاٌ ] .

الوؤحوراث
ـ هؤحور الحركت األدبُت واللغىَت فٍ عُوبى  /جبهعت آل البُج  ,وحدة الدراسبث
العُوبًُت 22و 2012/7/22بحث بعٌىاى " الوسخىي اللغىٌ والخركُبٍ فٍ دَىاى
الكخببت علً جدار الصوج للشبعر العُوبًٍ هالل العبهرٌ "
ـ هلخقً األقصىصت  /جبهعت عجلىى الىطٌُت بخٌظُن هي هلخقً إربد الثقبفٍ وهلخقً
عٌجرة الثقبفٍ ( ورقت ًقدَت حىل األقصىصت )
 هؤحور الخعددَت الثقبفُت فٍ اللغت واألدة/جبهعت السَخىًت/بحث بعٌىاى" ثٌبئُت الكفبَتواألحد عي حشىهسكٍ" هي .2012/10/12-17

الدكتىر خالد مياس
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انىشاطاث
 .1انمشاركت فٌ أمسَت شعزٍت فٌ انجمعَت انعزٍبت نهفكز وانثقافت  /انزمثا
5115/3/55
 .5حقذٍم أمسَت قصصَت فٌ انجمعَت انعزبَت نهفكز وانثقافت  /انزمثا
5115/5/55
 .3انمشاركت فٌ أمسَت شعزٍت فٌ مىخذى عالن انثقافٌ  /انسهط 5115/6/3
 .4انمشاركت فٌ مؤحمز انحزكت األدبَت وانهغوٍت فٌ عُمان  /جامعت آل انبَج مه
 5115/7/58إني 5115/7/59
 .5انمشاركت فٌ نجىت حخزٍج جامعت جذارا نهفصم انصَفٌ عزٍفًا نهحفم
 .6انمشاركت فٌ وذوة حول رواد األدب فٌ مىخذى انشجزة انثقافٌ  /انزمثا
 .7نقاء فٌ بزوامج عذب انقصَذ فٌ قىاة هوا األردن
 .8مشزف وادً انهغت انعزبَت فٌ عمادة شؤون انطهبت
 .9عضو فٌ نجىت انجذول انذراسٌ فٌ قسم انهغت انعزبَت
عضو فٌ انهجىت االجخماعَت فٌ قسم انهغت انعزبَت
.11
عضو فٌ نجىت االمخحاواث فٌ وحذة انمساقاث انخذمَت
.11
عضو فٌ انهجىت االجخماعَت فٌ وحذة انمساقاث انخذمَت
.15
د .خانذ مَاس
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