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سعادة األستاذ الدكتور محمد علي الشوابكة
التحصيل العلمي
 .1درجة الدكتوراه في اللغة العربية (أدب حديث/رواية) ،قسم الدراسات الشرقية ،جامعة
ميتشيغان ،آن أربر ،الواليات المتحدة.1987 ،
 .2درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها (األدب األندلسي) ،الجامعة األردنية.1978 ،
 .3درجة البكالوريوس في اللغة العربية ،الجامعة األردنية.1974 ،
معلومات عامة
 .1عضو هيئة تدريسية حاصل على رتبة األستاذية ،بقسم اللغة العربية في جامعة مؤتة.
 .2أستاذ في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية  2016حتى أيلول .2017
 .3عضو لجنة تحكيم حقول األدب (الرواية) في جائزة سلطان العويس ،2015 ،اإلمارات
العربية المتحدة.
 .4أستاذ في جامعة الطفيلة التقنية (إجازة تفرغ علمي لمدة عام) ،أيلول  2007حتى أيلول
.2008
 .5أستاذ في جامعة مؤتة ،من أيلول  2003حتى أيلول .2007
 .6أستاذ في كلية التربية /االنتساب الموجه ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،من أيلول
 2001حتى آب .2003
( .7جزءا من إجازة التفرغ العلمي) :أستاذ في قسم اللغة العربية وآدابها /جامعة الحسين
بن طالل ،من شباط  2001حتى آب .2001
 .8عميد كلية اآلداب /جامعة الحسين بن طالل.2001 ،
 .9أستاذ في قسم اللغة العربية وآدابها جامعة مؤتة ،من كانون الثاني  1999حتى كانون
الثاني .2001
 .10عميد كلية اآلداب /جامعة مؤتة ،تموز  1998حتى آب .1999
 .11رئيس اللجنة العليا المتحان الكفاءة في اللغتين العربية واإلنجليزية /جامعة مؤتة -1998
.1999
 .12عضو مجلس جامعة مؤتة .1999-1998
 .13االشتراك في لجان التحقيق في جامعة مؤتة .1998
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 .14أستاذ مشارك (أ) في قسم اللغة العربية وآدابها جامعة مؤتة ،من أيلول  1997حتى
كانون الثاني .1999
 .15عضو مجلس إدارة المدرسة النموذجية (جامعة مؤتة) .1997
 .16عضو لجنة وضع أسس القبول في الجامعات األردنية بموجب كتاب وزير التعليم العالي
 9/2/21818تاريخ .1995/11/21
 .17عميد كلية اآلداب  /جامعة الزيتونة األردنية 1993 ،حتى .1994
 .18عضو مجلس جامعة الزيتونة األردنية .1994-1993
 .19أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها /جامعة الزيتونة ،إجازة تفرغ علمي) ،من
أيلول  1993حتى آب .1994
 .20رئيس لجنة الخطط الدراسية في كلية اآلداب /جامعة الزيتونة األردنية ،من  1993حتى
.1994
 .21عميد كلية اآلداب بالوكالة /جامعة مؤتة :صيف .1992
 .22نائب عميد كلية اآلداب ،من أيار  1991حتى أب .1992
 .23رئيس لجنة البحث العلمي والدراسات العليا في كلية اآلداب /جامعة مؤتة .1992-1991
 .24أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها /جامعة مؤتة ،من أيلول  1987حتى أيلول
.1992
 .25عضو لجنة وضع خطط برامج الماجستير في كلية اآلداب/جامعة مؤتة.1990 ،
 .26عضو لجنة وصف مواد اللغة العربية لبرنامج معلم صف/كلية التربية ،جامعة مؤتة .1989
 .27عضو الفريق الوطني لسياسة التعليم العالي والخطط الدراسية /اللغة العربية  -في
الجامعات األردنية ،المنبثق عن مجلس التعليم العالي لعام  ،1988لجنة رقم(-11( ،)1
.)1/1988
 .28مدرس لغة عربية في وزارة التربية والتعليم /من أيلول  1974حتى حزيران .1983
 .29حاصل على جائزة روكس بن زائد العزيزي في األدب والثقافة.
 .30لديه العديد من األبحاث والكتب المنشورة.
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