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 الشخصية  تالبيانا -1
 

 

 

 

 

 المؤهالت العلمية : -2
 سنة التخرج                       التقدير         المؤهل                         التخصص                      الجامعة   - 

 

 جيد                           1988            األردنية     ا      البكالوريوس                  اللغة العربية وآدابه  -

 جيد جدا                          1991           األردنية  لدراسات الفلسفية           الدبلوم العالي                   ا -

 جيد جدا                         1998          ؤتة       م  لغة العربية                 الماجستير                       ال -

 ممتاز                2016العلوم االسالمية العالمية غة العربية                   الدكتوراه                        الل -

 الوظائف  -3
 

 مكانها مدتها الوظيفة

 مجلة الرأي العربي 1989-1988 محرر  -1

 األردن-وزارة التربية و التعليم  1996-1992 معلم -2

 اإلمارات العربية –وزارة التربية و التعليم  1997-1996 معلم  -3

 األردن-وزارة التربية و التعليم  2002-2000 مساعد مدير مدرسة -4

 إدارة المناهج والكتب المدرسية 2003-2002 عضو تحرير مناهج -5

 إدارة المناهج والكتب المدرسية 2004 -2003 عضو مناهج اللغة العربية -6

 صحيفة الرأي األردنية 2008 -1999 مدقق ومصحح لغوي  -7

 إدارة المناهج والكتب المدرسية 10/2/2008-7/4/2005 رئيس قسم اللغة العربية -8

 صحيفة الرأي األردنية -1/11/2011 محرر في دائرة المحليات  -9

 كلية االداب–قسم اللغة العربية –ة األردنية الجامع  استاذ مساعد  -10

 

 

 

 الخبرات العملية -4
 

 ( 2022عضو لجنة تحكيم االطار العام لمناهج اللغة العربية) 

 (217-2015) . رئيس تحرير مجلّة ) أوراق( الصدرة عن رابطة الكتاب األردنيين 

 . رئيس تحرير مجلة التجديد الثقافية 

 ناهج اللغة العربيةرئيس اللجنة الفنية المختصة لم. 

 رئيس اللجنة الفنية لإلشراف على أدلة المعلمين. 

 منسق لجنة  اإلشراف  على حوسبة كتب اللغة العربية 

 منسق الفريق الوطني إلعداد النتاجات العامة والخاصة لمناهج محو األمية 

  عضو الفريق الوطني لوضع اإلطار العام للغة العربية ضمن مشروعERfKE)) 

 ريق الوطني إلعداد نتاجات اللغة العربية ضمن مشروع عضو الفERfKE)) 

 عضو لجنة اإلشراف على تأليف كتب اللغة العربية 

 عضو اللجنة الفنية لمراجعة النتاجات العامة والخاصة للمناهج الطفولة المبكرة 

 عضو اللجنة الفنية لمراجعة معايير الطفولة المبكرة 

  التقويموعضو لجنة إعداد دليل استراتيجيات القياس 

 عضو اللجنة المكلفة بمراجعة مفاهيم حقوق اإلنسان في المناهج 

 رجا محمد الحجايا      عطا هللاد. االسم : 

     1/1/1966لحسا مكان الوالدة وتاريخها : ا

 : اإلسالم   الديانة 

 الوظيفة الحالية : استاذ  مساعد /مركز اللغات / الجامعة األردنية 

                  

         



 مفاهيم حقوق اإلنسان في المناهج  لعضو لجنة إدخا 

  منسق فريق إعداد معايير االختبارات الوطنية 

  عضو اللجنة الفنية إلعداد ومراجعة مفاهيم التربية السكانية 

 ثل وزارة التربية في اللجنة الفنية لدراسة المفاهيم اإلعالمية في المناهجمم 

 )منسق فريق التأليف لكتاب اللغة العربية للناطقين بغيرها )المستوى الخامس 

  الجامعة األردنية –عضو فريق التأليف لكتب مهارات االتصال باللغة العربية 

 ية والثقافة والمجلس الوطني لشؤون األسرةكتاب في وزارتي الترب 100على   دتحرير ما يزي. 

  صحيفة الرأي األردنية . –محرر الشؤون المحلية 

 الهيئات والجمعيات -5
 

 (217-2015) عضو الهيئة اإلدارية لرابطة الكتاب األردنيين 

 عضو نقابة الصحفيين األردنيين 

 (217-2015) أمين النشر في الهيئة اإلدارية لرابطة الكتاب األردنيين 

 و االتحاد العام للكتاب واألدباء العربعض 

  عضو جمعية المكتبات األردنية 

  والتراثوالفكرللثقافة  باديةجمعية الونائب رئيس عضو مؤسس 

 المؤلفات -6

  رسالة ماجستير ( قيد النشر –)دراسة فنية وموضوعية 94-67شعر االتجاه اإلسالمي في األردن 

   الكتابة الساخرة في األدب األردني 

 كتابا ( مؤلف مشارك  ثالثة عشرلسلة )اكتشفوا متعة القراءة (لألطفال )س 

  مشارك –الثقافة العامة للمرحلة الثانوية 

  مشارك –تاريخ األدب للمرحلة الثانوية 

  مشارك -دليل استراتيجيات القياس التقويم 

  مشارك –دليل األنشطة العالجية 

 مشارك-اسع(دليل المعلم لكتاب مهارات االتصال )الصف الت 

  دليل المعلم لكتاب مهارات االتصال )الصف العاشر( مشارك 

  مشارك- -مقرر جامعي  –مهارات االتصال 

 مشارك–المستوى الخامس  -اللغة العربية للناطقين بغيرها 

 ديوان شعر مخطوط 

 

 

 العنوان : 7-

 -األردن  - عمان –لجامعة األردنية ا

 مركز اللغات( 23750فرعي ) ( 009625355000هاتف العمل ) 

 (00962795296276)   خلوي 

ata_hajaya@yahoo.comemail  :                                               
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