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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 فاطمة محمد سليمان العليمات االســـــــم 
 المفرق  1/1/1970 تاريخ ومكان الميالد 

 اآلداب الكمية 

 المغة العربية القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العممية 
لغة يف الدكتوراه  

 وآداهبا عربيةال

 6002 الجامعة األردنية المغة العربية وآدابيا

ماجستري اللغة العربية  
 وآداهبا

 6002 آل البيت المغة العربية وآدابيا

 6000 اليرموك المغة العربية وآدابيا بكالوريوس لغة عربية 
 6002 آل البيت التربية العامة دبلـو عاؿ يف الرتبية 
     
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 المغة العربية وآدابيا التخصص العام 
 المغة والنحو التخصص الدقيق 

النحو والصرف، المسانيات االجتماعية، المعاجم، تعميم العربية لمناطقين بغيرىا،  مـجاالت االهتمام 
 التربوية في التدريس، المناىج التعميمية.األساليب 
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  عنوان وممخص رسالة الدكتوراه
 
 كممة( 051ممخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
 أعمال مجمع المغة العربية األردني المغوية والنحوية 
وقانونو ولجانو وجيود رئيسو تتناول األطروحة الحديث عن مجمع المغة العربية األردني من حيث نشأتو وأىدافو  

األستاذ الدكتور عبد الكريم خميفة، كما تمقي الضوء عمى أعمال مجمع المغة العربية األردني وبيان دوره 
واسياماتو في خدمة المغة العربية كالتعريب والترجمة و تعريب المصطمحات ومعجم ألفاظ الحياة العامة في 

راث وتأليف الكتب المدرسية والكتب العممية ونشرىا وتتناول المواسم الثقافية األردن والتأليف والترجمة وتحقيق الت
 ومجمة المجمع والقضايا المغوية المطروحة فييا.

  
  
  

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 6022-6022 الجامعة األردنية مديرة مركز اللغات 
نائب مدير مركز  

ورئيسة شعبة اللغات 
 اللغة العربية

 6022-6020 الجامعة األردنية

رئيس شعبة اللغة  
 العربية مبركز اللغات

 6022-6002 الجامعة األردنية

عضػػو ىي ػػة سػػدريس يف  
 مركز اللغات

 

 6022-6002 الجامعة األردنية

عضو ىي ة سدريس  
 )سفرغ علمي(

 6022 جامعة آل البيت

عضو ىي ة سدريس/  
 العربيةقسم اللغة 

 6022 الجامعة األردنية

 6002-6000 عمان والمفرق مديرة مدرسة 

 



 الجامعة األردنية            نموذج السيرة الذاتية                 مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

 3  

  األعمال اإلدارية والمجان 
 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ المجان والمهام 
 6022-6022 مديرة مركز اللغات 
 6022-6020 نائب مدير مركز اللغات ورئيسة شعبة اللغة العربية 

 6022-6002 العربية مبركز اللغاترئيس شعبة اللغة  

 6022-6002 عضو ىي ة سدريس يف مركز اللغات 

 6022 عضو ىي ة سدريس )سفرغ علمي( 

 6022 عضو ىي ة سدريس/ قسم اللغة العربية 

 6002-6000 مديرة مدرسة 

 6022-6022 عضو جلنة امتحانات التوفل / وزارة التعليم العايل 

 6022-6022 لالمتحاف الوطين / وزارة التعليم العايلعضو اللجنة العليا  

 0200-0202 عضو رللس مركز اللغات  

 اآلف -0222 كاسبة يف بعض الصحف احمللية وادلواقع اإللكرتونية وموقع اجلامعة 
 0222 عضو يف سأليف ادلناىج الدراسية لتعليم العربية للناطقني بغريىا. 
 0202-0200 / مركز اللغات مقرر / جلنة الدراسات العليا 
 0200 عضو / جلنة البحث العلمي يف مركز اللغات 
مقرر / عضو امتحانات الكفاية اللغوية لطلبة الدكتوراه وادلاجستري / اللغة  - 

 العربية / اجلامعة األردنية
0222-0200 

 0200-0202 جلنة سنفيذ امتحانات الكفاية باللغة العربية لطلبة الدراسات العليا عضو 

عضو جلنة اإلشراؼ على امتحاف الكفاية للغة العربية لطلبة منحة ساسا كاوا  
 للقادة الشباب

0200 

مقػػػرر / عضػػػو جلنػػػة فوسػػػبة وسنفيػػػذ امتحانػػػات متػػػارات ا سصػػػاؿ بػػػاللغتني    
 العربية واإلجنليزية لطلبة 

 اجلامعة األردنية     

0202-0200 

امتحاف الكفاية اللغوية باللغة العربية  مقرر / عضو جلاف إعداد مفردات 
 لطلبة البكالوريوس

0222 

مقرر / عضو جلاف فوسبة وسنفيذ امتحانات الكفاية باللغتني   العربية  
 واإلجنليزية

0222 
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 مقرر / عضو جلاف فعاليات اليـو العلمي دلركز اللغات. 
 

0202-0200 

 فتفػا ت اجلامعػة األردنيػة مقرر / عضو جلنة سنفيػذ مقرتفػات اللجنػة العليػا  
 مبناسبة الذكرى اخلمسني لتأسيستا

0200 

عضو جلنة وضع أسس آليػة افتسػاب الػدورات يف ادلعتػد الػدويل لتعلػيم اللغػة  
 العربية للناطقني بغريىا

0202 

عضو جلنػة دراسػة مقػرتد سػدريس الطلبػة عػري العػرب الػذي  يعػانوف مػ  ضػعف  
 س باللغة العربيةختصصات سدر  يف اللغة العربية ويدرسوف 

0200-0200 

 0202 مقرر جلنة وضع ا متحاف التصنيفي لطلبة كلية الشريعة الناطقني بغري العربية 
 0202 عضو جلاف النظر يف سرقيات أعضاء اذلي ة التدريسية 
 0202 عضو جلنة مقابالت التعيني يف مركز اللغات 
العربيػػػػة للنػػػػاطقني بغريىػػػػا ال ػػػػا  يف  عضػػػػو جلنػػػػة البحػػػػث العلمػػػػي دلػػػػ  ر اللغػػػػة 

 اجلامعة األردنية للعاـ
0202-0202 

عضػػو اللجنػػة التحضػػريية يف مػػ  ر اللغػػة العربيػػة للنػػاطقني بغريىػػا / جامعػػة آؿ  
 البيت

0202 

 0202 عضو اللجنة ال قافية يف مركز اللغات/جامعة آؿ البيت للعاـ اجلامعي - 
 0202 عبداهلل ال ا  للتنميةعضو متطوع يف صندوؽ ادللك  
 0202 عضو متطوع يف م سسة إجناز إلعطاء دورات سدريبية لطلبة اجلامعات 
 0202-0202 عضو متطوع يف مركز آفاؽ األردف للتطوير والتدريب 
 0200 عضو متطوع يف مجعية سيدات السالـ للتنمية ا جتماعية. 
 0202 العربيةعضو سطوير اخلطة الدراسية لقسم اللغة  
 0202-0202 مقررة جلنة سطوير اخلطة الدراسية لقسم اللغة العربية 
 0202-0202 مقررة جلنة سدقيق عالمات البكالوريوس  
 0202-0202 عضو جلنة اإلشراؼ على انتخابات الطلبة 
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  األبحاث العممية المنشورة آخر خمس سنوات
 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  ثين(حاسم الباحث )البا 
 د. فاطمة العميمات 

 د. ىالة بيدس
حنو مػنتج للت واصػل باللغػة العربيػة الوسػطى يف سعلػيم العربيػة للنػاطقني بغريىػار ايلػة األردنيػة 

 ر )رللة وطنية زلك مة(ر منشور.0222يف اللغة العربية وآداهبار م سةر 
 

مػػ  مشػػكلة ادلصػػطلش إة مشػػكلة اذلويػػةر ايلػػة األردنيػػة يف اللغػػة العربيػػة  ادلعػػر ب والػػد  يل د. فاطمة العميمات 
 ر )رللة وطنية زلك مة(ر منشور.0202وآداهبارم سةر 

 د. منى محيالن  
 د. فاطمة العميمات

صػػورة الطفيلػػة ومػػا فوذلػػا يف النصػػف األوؿ مػػ  القػػرف العشػػري  مػػ   ػػالؿ روايػػة سػػليماف 
ر 0200األردنيػػة يف العلػػػـو ا جتماعيػػةر اجلامعػػػة األردنيػػػةر قوابعػػو )فػػػوت ادلػػوت(ر ايلػػػة 

 )رللة وطنية زلك مة(ر منشور. )مشرتؾ(
 

 د. فاطمة العميمات 
 د. منى محيالن

 طاب ادلػرأة اللغػوي يف سػورة يوسػفر ايلػة األردنيػة يف الدراسػات اإلسػالميةر جامعػة آؿ 
 )رللة وطنية زلك مة(ر منشور. 0200البيتر 

سقػػػول الكتػػػاب ال ػػػا  لتعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة للنػػػاطقني بغريىػػػا يف ادلعتػػػد الػػػدويل لتعلػػػيم اللغػػػة  فاطمة العميماتد.   
العربية للنػاطقني بغريىػار اجلامعػة األردنيػةر مػ  وجتػة نظػر الطلبػة وادلدرسػنير رللػة دراسػات 

 ر منشور.0202ة األردنيةر للعلـو ا جتماعية واإلنسانيةر اجلامع
ادلسػػػػػائل الصػػػػػرفية يف كتػػػػػاب ايػػػػػالس للخطيػػػػػب اإلسػػػػػكايفر رللػػػػػة كليػػػػػات اآلدابر ا ػػػػػاد  فاطمة العميماتد.   

 ر منشور.0200اجلامعات العربيةر جامعة الريموؾر 
ر 0222مػػػػنتج اخلطيػػػػب اإلسػػػػكايف يف كتابػػػػو ايػػػػالسر رللػػػػة ادلنػػػػارةر جامعػػػػة آؿ البيػػػػتر  د. فاطمة العميمات 

 منشور.
اخلطاب اإلسػالمي دراسػة لغويػة سطبيقيػة يف ضػوء نظريػة ا سصػاؿ )رسػالة عم ػاف أ و ًجػا(ر  د. فاطمة العميمات 

 ايلة 
 األردنية يف الدراسات اإلسالميةر جامعة آؿ البيتر )رللة وطنية زلك مة(ر منشور.     
 

 د. فاطمة العميمات 
 محمد العمي   

Teaching Arabic for Speakers of other Languages from 

the perspective of in structures and students.  منشػور يف
 )مشرتؾ(  Educationرللة 

 د. ىالة بيدس  
 د. فاطمة العميمات

 طػػػاب ادلػػػرأة اللغػػػوي يف القػػػرآف الكػػػرلر رللػػػة دراسػػػات يف العلػػػـو اإلنسػػػانية وا جتماعيػػػةر 
 .0202اجلامعة األردنيةر
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يف رللة دراسات يف العلـو  احلياة العامة يف األردفر  ليل ومناقشةر منشورمعجم ألفاظ  د. فاطمة العميمات 
 .0202اإلنسانية وا جتماعيةر اجلامعة األردنيةر 

ادلعيار النحوي يف كتاب الفروؽ اللغوية أليب ىالؿ العسكري منشور يف ايلة األردنية يف  د. فاطمة العميمات 
 .0202 اللغة العربية وآداهبا/ جامعة م سةر

 .0202مقاربات يف  ليل اخلطاب الكركتريير منشور يف رللة دراسات اجلامعة األردنيةر  د. فاطمة العميمات 

 د. فاطمة العميمات 
 د. نزار قبيالت

حنو رؤية منتجية يف سدريس النص األديبر منشور يف رللة ادلنارة للبحوث والدراساتر 
0202. 

 د. فاطمة العميمات 
 الربابعة د. إبراىيم

 محمد العمي   

سقول الكتاب السادس يف سعليم العربية للناطقني بغريىا يف اجلامعة األردنيةر مقبوؿ للنشر 
 .0202يف رللة أحباث لسانية يف ادلغرب العريبر 

 د. فاطمة العميمات 
 محمد العمي  
 ىالة الخالدي  

The Election of the 16
th

 parliament in Jordan A 

Sociolinguistic Study, International Journal of 

linguistics, 2014. 

األ طاء اللغوية يف الصحافة وأثرىا يف سعليم اللغة العربية للناطقني بغريىار منشور يف رللة  د. فاطمة العميمات 
 .0202يةر القصيمر ادلملكة العربية السعود

 منشور يف ايلة ر يف القرآف الكرلر الظرفاف )عند و لدف( استعماً  ود لة والفرؽ بينتما اتد. فاطمة العميم 
 . 0202األردنية يف الدراسات اإلسالميةر جامعة آؿ البيتر )رللة وطنية زلك مة(ر      
بغريىا وبعض النصوص الصحفية بوصفتا مادة سدريسية دلتعلمي العربية الناطقني  د. فاطمة العميمات  

الصعوبات اليت سواجتتم عند قراءهتا. مقبوؿ للنشر يف رللة دراسات يف العلـو اإلنسانية 
 .0202وا جتماعيةر اجلامعة األردنيةر 

 ليػػل أ طػػاء الطلبػػة النػػاطقني بغػػري العربيػػػة يف ادلسػػتوى ادلتقػػدـ يف جامعػػة آؿ البيػػت علػػػى  د. فاطمة العميمات 
للنشػػػر يف رللػػػة دراسػػػات للعلػػػـو اإلنسػػػانية وا جتماعيػػػة/ اجلامعػػػة مسػػػتوى العػػػددر مقبػػػوؿ 

 .0202األردنيةر 
العدوؿ النحوي يف األم اؿ ومقاصده ا سػتعماليةر مقبػوؿ للنشػر يف رللػة جامعػة ابػ  رشػد  د. فاطمة العميمات  

 .0202يف ىولندار 
  
  المشاركة في المؤتمرات والندوات العممية

 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
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جامعة العموم اإلسالمية العالمية/  -عمان (WICEادلشاركة يف م  ر ) 
6020 

 تقديم ورقة بحثية

ادلشاركة يف ادل  ر العلمي اخلامس  
ادلنعقد يف اجلمعية األردنية للبحث 
العلمي يف شتر سشري  ال ا ر ع  

)التخطيط ا سرتاسيجي حبث 
للنتوت يف التعليم اجلامعي والبحث 

 العلمي يف الوط  العريب(.

 تقديم ورقة بحثية 6022الجمعية األردنية لمبحث العممي/ 

ادلشاركة يف م  ر اللغة مس ولية الفرد  
 وايتمع

 تقديم ورقة بحثية 6026بيروت/ آذار 

 مس ولية اللغة م  ر رئيسة جلسة يف 
 وايتمع الفرد

 إدارة جمسة 6026بيروت/ آذار 

ادلشاركة يف م  ر اللغة العربية يف  
  طرر اجلميع شركاء يف محايتتا

 تقديم ورقة بحثية 6022المجمس الدولي العربي/  -دبي

 يف العربية اللغة م  ر رئيسة جلسة يف 
 محايتتا يف شركاء اجلميع  طرر

 إدارة جمسة 6022المجمس الدولي العربي/  -دبي

 تقديم ورقة بحثية 6022جتمعة الطفيمة/  ادلشاركة يف م  ر الرتبية 

ادلشاركة يف م  ر ا متحانات العادلية  
التابعة دل سسة ا  تبارات التعليمية 

 (ETSاؿ)

 تقديم ورقة بحثية 6022الواليات المتحدة األمريكية/ 

ادلشاركة بورقة عمل فوؿ جتربة  
األردنية يف العربية للناطقني اجلامعة 

بغريىا يف ندوة  سعليم اللغة العربية 
 للناطقني بغريىا

 تقديم ورقة بحثية 6022جامعة آل البيت/ 

ادلشاركة يف م  ر إطالؽ ا سرتاسيجية  
 الوطنية للعنف اجلامعي

 إدارة جمسة 6026جامعة اليرموك/ 
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ادلشاركة بورقة عمل فوؿ مناىج اللغة  
للناطقني بغريىا يف اجلامعة العربية 

األردنية يف ندوة  سعليم اللغة العربية 
 للناطقني بغريىا

 تقديم ورقة بحثية 6022جامعة آل البيت/ 

 
  الدورات التدريبية

 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

 ICDL. 6002الر صة الدولية لقيادة احلاسوب  
 6002 والتعليمية/اجلامعة األردنية.سنمية ادلتارات الرتبوية  
 6022 دورة ادلتارات احلياسية فيي أساسيات التعامل مع اآل ري  
 6022 دورة سدريب مقيمني/ جائزة ادللكة رانيا 

 
 

  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 قام بتدريسها
 الدراسات  البكالوريوس

 العميا
   لمناطقين بغير العربيةالنحو الوظيفي  
   الصرف الوظيفي لتعميم العربية لمناطقين بغيرىا 
   صوتيات المغة العربية 
   مشكالت تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا 
   بناء مناىج تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا 
   مناىج تحميل النص العربي 
   خاصةتعميم العربية ألغراض  
    6نحو  
   منيج قراءة النص العربي 
   تذوق النص العربي 
   ميارات االتصال بالمغة العربية 
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  العضوية في الهيئات والجمعيات العممية المهنية
 
 اسم الهيئة والجمعية العممية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

 اآلن-6002 عضو رابطة الكت اب األردنيني. 
 اجلمعية األردنية للبحث العلمي. عضو 

 
 اآلن -6020

 اآلن -6022 عضو رابطة مجعية األكادمييات األردنيات. 
 6022 .ا العبداهلل للمعلم ادلتميزعضو مقيم يف جائزة ادللكة راني 

 
  المنح والجوائز التي حصل عميها 

 
 التاريخ الجهة المانحة لمجائزة ومكانها اسم الجائزة 

 6022 الجامعة األردنية/ عمان البافث ادلتميزجائزة  
    
    
    
 
 

 


