ِِّّ

السِّيرةِّالذِّاتية ِّ

ِّ

المعلوماتِّالشخصيةِّ :
االسػ ػ ػػم  :سهى فتحي نعجة
اجلنسيّػ ػػة  :أردنيّة
مكػػاف العمػػل  :اجلامعة األردنية -قسم اللغة العربية وآداهبا
ىاتػ ػػف العمل ٖ٘٘٘ٓٓٓ :
الربيػػد اإللكتػروين sfanns@yahoo.com :
s.najeh@ju.edu.jo
ِّ
ِّ

المؤهالتِّالعلميةِِّّ :
-

الصرؼ واملعجميّات
دكتوراه لغة عربيّة  ،اجلامعة األردنيّة  ،النحو و ّ
الصرؼ واملعجميّات
ماجستري لغة عربيّة  ،اجلامعة األردنيّة  ،النحو و ّ
بكالوريوس لغة عربيّة  ،اجلامعة األردنيّة.
األديب .
شهادة الثانويّة ّ
العامة  ،ال َف ْرع ّ

الخبرةِّالعمليةِّاألكاديميةِّواإلدارية :

اجلامعيٕٕٓٔٓٓٔٔ-
 مديرة مركز اللغات يف اجلامعة األردنية للعاـّ
 -عضو جملس مركز اللغات يف اجلامعة األردنية للعاـ اجلامعيٕٕٓٔٓٓٔٔ-

1

اجلامعي ٕٓٔٓ_ٕٜٓٓـ.
 نائبة مدير مركز اللغات يف اجلامعة األردنيّة للعاـّ
اجلامعيٕٓٔٓ- ٕٜٓٓـ
 مساعدة مدير مركز اللغات لشؤوف اجلودة يف اجلامعة األردنيّة للعاـّ
اسي . ٕٓٓٛ/ٕٓٓٚ
 رئيسة شعبة اللغة العربيّة للعاـ الدر ِّّ

الرتبِّالعلميةِّ ِّ:
ُّ
-

أستاذة دكتورة من تاريخ ٕٕٔٓٔٗ /ٚ/
أستاذة مشاركة(ب) من تاريخ ٕٜٓٓ/ٙ/ٛ
أستاذة مساعدة (أ) من ٕٜٗٔٓٓ/ٙ/ٚ_ ٕٓٓٗ/ٚ/
أستاذ مساعدة (ب) من ٔٔ ٕٕٓٓ/ٕ/إىل ٖٔ.ٕٓٓٗ/ٚ/
مدرسة لغة (أ) من .ٕٕٓٓ/ٕ/ٔٓ – ٜٜٔٛ
أستاذة دكتورة يف قسم اللغة العربية وآداهبا /اجلامعة االردنية ٕ٘ٔٓ
حماضرة غػري متفرغػة يف شػعبة اللغػة العربيػة للنػاريثا بغريىػا ،تػدريس ريلبػة الػدبلوـ املهػم( ،مهػارات لغويػة يف النحػو
والصرؼ واملعجم والكتابة ،)...الفصل األوؿ ٕ٘ٔٓ.
حماض ػػرة غ ػػر متفرغ ػػة يف قس ػػم اللغ ػػة العري ػػة /الدراس ػػات العلي ػػا /ت ػػدريس عل ػػم الص ػػرؼ ال ػػو يفي /الفص ػػل الث ػػاين/
ٕٕٗٔٓٓٔ٘/
حماضرة غري متفرغة يف قسم اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعة األردنية (برنامج الدراسات العليا والبكالوريوس)
حماضرة غري متفرغة يف واملعهد الدويل لتعليم اللغة العربية للناريقا بغريىا (برنامج الدراسات العليا)
أستاذة مشاركة يف قسم اللغة العربيّة وآداهبا يف جامعة الشرؽ األوسط للدراسات العليإٕٕٔٔٓٓٔ-
السابع)
متفرغة يف شعبة تعليم اللغة العربيّة للناريقا بغريىا(تدريس قضايا رموية ولغوية لطلبة املستوى ّ
حماضرة غري ّ
ايل/مركز
حماضػػرة غػػري ّ
متفرغػػة يف شػػعبة تعلػػيم اللغػػة العربيػػة للنػػاريقا بغريىػػا لتػػدريس لنحػػو والصػػرؼ للوفػػد األس ػ ّ
اللغات(ٗ )ٕٜٓٓ/ٔ/ٔ٘-بواقع ٕٕ ساعة
ايل/املعهد ال ػػدويل لتعل ػػيم اللغ ػػة العربيّ ػػة للن ػػاريقا بغريى ػػا(ٗ-
حماض ػػرة غ ػػري ّ
متفرغ ػػة لت ػػدريس النح ػػو للوف ػػد األس ػ ػ ّ
ٕٗٔٓٔٓ/ٔ/بواقع  ٔٙساعة

اللجانِّالعلميةِّوالثقافيةِّ :

 عضو جلنة انتخابات الطلبة ٕٜٓٔ -عضو جلنة خطة برنامج الدكتوراه للناريقا بغري العربية

 -عضو جلنة االمتحاف الشامل لربنامج ماجستري تعليم العربية للناريقا بغريىإٓٔٛ ،

 عضو جلنة البحث العلمي يف الكلية لعاـ ٕٓٔٚ -عضو جلنة تدقيق العبلمات الربنامج الدراسات العليا ٕٓٔٚ
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 عضو اللجنة التحضريية ملؤمتر عمداء كليات اآلداب يف ٕٕٓٔٚ ،ٕٔ، عض ػػو جلن ػػة اعتم ػػاد أقس ػػاـ اللغ ػػة العربي ػػة يف اجلامع ػػات األردني ػػة ا كومي ػػة وا ا ػػة للع ػػاـ اجل ػػامعيٕٓٔٚ /ٕٓٔٙ
 -مقررة اللجنة الثقافية لكلية اآلداب للعاـ اجلامعي ٕٓٔٚ/ٕٓٔٙ

-

عضػػو ىي ػػة ريػػر جملػػة  db@dinbilimleri.comجملػػة العلػػوـ الدينيػػة لؤلكػػاث األكاد يػػة ،جملػػة
تركية حمكمة؛ تنشر باللغات :ال كية والعربية واإلذمليزية ،ابتداء من ٕ٘.ٕٓٔٙ /ٗ/

 -عضو جلنة البحث العلمي وال قيات الدراسات العليا يف قسم اللغة العربية

-

عضو يف جلنة التعريب يف جممع اللغة العربية االردينٕٓٔٙ
عضو يف جلنة كيم مسابقة اجلزالة واإلبداع /اجلامعة األردنية -عمادة شؤوف الطلبة وكلية اهلندسة
ِ
معاجلة معجمية ضمن معجم الدوحة التارخيي للغة العربية – إشراؼ الدوحة -قطر (ٕ٘ٔٓ)
عضو يف جلنة ا طة يف قسم اللغة العربية ٕ٘ٔٓ
عضو يف الفريق االردين ضمن مشروع (موسوعة اللهجة الكويتية) /تاليف خالد الرشيد
عضو اللجنة العلمية للمؤمتر الدويل الثاين ملركز اللغاتٕٓٔ٘ ،
عض ػ ػػو جلن ػ ػػة االمتح ػ ػػاف الش ػ ػػامل لطلب ػ ػػة املاجس ػ ػػتري يف برن ػ ػػامج تعل ػ ػػيم العربي ػ ػػة للن ػ ػػاريقا بغريى ػ ػػا للع ػ ػػاـ اجل ػ ػػامعي
ٖٕٕٔٓٓٔٗ/
أمينة سر جلنة االمتحاف الشامل لطلبة املاجستري يف برنامج تعليم العربية للنػاريقا بغريىػا ،للعػاـ اجلػامعي ٖٕٔٓ/
ٕٗٔٓ
عضو جلنة البحث العلمي يف مركز اللغات ٕٔٔٓ -اآلف
عضو اللجنة العلمية يف مؤمتر مركز اللغات األوؿ" األنساؽ اللغوية والسياقات الثقافية يف تعليم العربية"ٕٓٔٗ ،
مقررة اللجنة الثّقافيّة يف مركز اللغاتٕٕٔٓ.
ّ
عضو جلنة الدراسات العليا لتعليم العربيّة للناريقا بغريىا /قسم اللغة العربيّة.
عضو جلنة ال ّدراسات العليا يف مركز اللغاتٕٕٔٓ.
عضو جلنة الدراسات العليا يف املعهد الدويل لتعليم العربية للناريقا بغريىا من عاـ ٕٓٔٔ-ٕٓٓٛ
أمينة سر جلنة الدراسات العليا يف املهد الدويل لتعليم اللغة العربية للناريقا بغريىا من عاـ ٕٓٔٔ-ٕٓٓٛ
مقررة جلنة امتحاف مهارات االتصاؿ ٕٓٔللعاـ اجلامعي ٕٕٔٓ.
ّ
عضو جلنة امتحانات مهارات االتّصاؿ ٓٓٔ للعاـ اجلامعئٕٕٓ
عضو اللجنة الفنيّة إلعداد امتحاف الكفاية اللغويّة يف جممع اللغة العربيّة األردينّ.
سر اللجنة الفنيّة إلعداد امتحاف الكفاية اللغويّة يف جممع اللغة العربيّة األردين.
أمينة ّ
عض ػ ػػو اللجن ػ ػػة الفني ػ ػػة العلي ػ ػػا المتح ػ ػػاف الكفاي ػ ػػة اللغوي ػ ػػة للدراس ػ ػػات العلي ػ ػػا يف اجلامع ػ ػػة األردني ػ ػػة للع ػ ػػاـ اجل ػ ػػامعي
ٕٕٓٔٓٓٔٔ/
اجلامعي ٕٕٓٔٓٓٔٔ/
مقررة امتحانات مهارات االتصاؿ باللغتا العربيّة واإلذمليزيّة يف مركز اللغات للعاـ
ّ
ّ
عضو جلنة حوسبة امتحانات مهارات االتصاؿ باللغة العربيّة.
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 عضو جلنة حوسبة امتحانات الكفاءة باللغتا العربيّة واإلذمليزيّة. عضو جلنة اإلعداد لبلمتحاف الشامل لطلبة الدراسات العليا يف املعهد الدويل لتعليم اللغة اللغة العربية للناريقابغريىا للعاـ اجلامعي ٕٓٓٛإىل ٕٔٔٓ.
 عضو جلنة امتحاف الكفاية اللغوية لطلبة الدكتوراه. املنسقة العامة المتحاف التوفل( )etsيف اجلامعة األردنية للعاـ اجلامعي ٕٓٔٓ.املنسقة العامة لتأليف مناىج مركز اللغات باللغتا العربية واإلذمليزية.
 ّاملوحد (التوفل) يف وزارة التعليم العايلٕٓٔٓ.
 عضو جلنة االمتحاف ّ عضو جلنة امتحانات مهارات االتصاؿ باللغة العربية(ٔٓٔوٕٓٔ).. عضو جلنة تأليف كتايب مهارات االتصاؿ باللغة العربيّة للعاـ الدراسي .ٕٓٔٓ-ٕٜٓٓمقررة جلنة تأليف كتايب مهارات االتصاؿ باللغة العربيّة للعاـ الدراسي .ٕٓٔٓ-ٕٜٓٓ
 ّللصم والبكم يف اجلامعة األردنيّة.
 مقررة جلنة مادة مهارات االتصاؿ باللغتا العربيّة واإلذمليزية ّاجلامعي ٕٓٔٓ. ٕٓٔٔ-
 رئيسة جلنة امتحاف الكفاية اللغويّة باللغتا العربيّة واإلذمليزيّة للطلبة املقبولا يف العاـّ
 رئيسة جلنة امتحانات مهارات االتصاؿ باللغتا العربيّة واإلذمليزيّة للعاـ اجلامعي ٕٓٔٓ.ٕٓٔٔ- رئيسة جلنة حوسبة امتحانات مهارات االتصاؿ باللغتا العربيّة واإلذمليزيّة للعاـ اجلامعي ٕٓٔٓ.ٕٓٔٔ-الصرؼ واملعجم جملبلت عربيّة.
 كيم أكاثمتخصصة يف النّحو و ّ
ّ
 ك ػػيم ترقي ػػات م ػػن رتب ػػة أسػ ػػتاذ مس ػػاعد يف النح ػػو إىل مش ػػارؾ  ،وأسػ ػػتاذ دكت ػػور يف النح ػػو والص ػػرؼ والداللػ ػػةوالصػوتيات و وأحيانػػا يف األدب لػػبعا اجلامعػػات العربيػػة داخػػل األردف وخارجػػو.رمػػو :اململكػػة العربيػػة السػػعودية،
وعماف
وفلسطا ،والعراؽ ،واألردف ،وقطر ُ ،
 كػػيم منهػػاج القواعػػد والتطبيقػػات اللغويػّػة للصػػف التاسػػع األساسػػي الصػػادر عػػن وزارة ال بيػػة والتعلػػيم األردنيػػة /.ٕٓٓٙ
 كيم كتب يف اللغة واألدب لوزارة الثقافة – األردف.الصادرة عن اللجنة العليا إلعبلف عماف عا مة للثقافة العربيّة ٕٔٓٓ.
 مراجعة بعا الكتب ّومتخصصة يف اللغة العربيّة لبعا اجلامعات ا ا ّة يف األردف.
عامة
ّ
 كيم كتب منهجيّة ّ مقررة جلنة النظر يف ريلبات الزمبلء املتقدما لل قية من رتبة إىل أخرى (ٕٖٓٔ/ٗ/ٚ عضو جملس قسم اللغة العربيّة وآداهبا/جامعة الشرؽ األوسطٕٕٓٔ-ٕٓٔٔ / عضو اللجنة الثقافيّة يف كلية اآلداب /جامعة الشرؽ األوسط عضو كيم كتاب الصف السادس -وزارة ال بية والتعليم،األردفٕٓٔ٘ ،ِّ

اإلشرافِّالعلميِّ:

اإلشػراؼ علػػى العديػػد مػػن الرسػػائل اجلامعيػػة يف اجلامعػػة األردنيػػة يف املعهػػد الػػدويل لتعلػػيم اللغػػة العربيػػة للنػػاريقا
بغريىػػا ويف قسػػم اللغػػة العربيػػة وآداهبػػا يف اجلامعػػة األردنيػػة  ،ويف قسػػم اللغػػة العربيػػة وآداهبػػا يف جامعػػة الشػػرؽ األوسػػط /
األردف ،منها:
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 .1النحػػو والصػػرؼ يف كتػػب تعلػػيم اللغػػة العربيػػة للنػػاريقا بغريىػػا يف اجلامعػػة األردنيػػة ،حممػػد حسػػا ا بػػاص،
ٕٓٔٓ.
 .2إسناد األفعاؿ إىل الضمائر يف ضوء اللسانيات ا اسوبية ،حممود مصطفى خليل.ٕٓٔٔ ،
 .3استثمار العامية يف تدريس األساليب النحوية للناريقا بغري العربية ،دالؿ العساؼ.ٕٕٓٔ ،
 .4تدريس العدد للناريقا بغري لعربية ،ملى يوسف رمضاف.ٕٕٓٔ ،
 .5تدريس أدوات املعاين للناريقا بغري العربية و يفيا ،عبري غالب ا طيب.ٕٖٓٔ ،
 .6تعليم املفردات للناريقا بغري العربية(نوف والفقلم أمنوذجا) ،ىبة محاد،ؼٕٕٓٔٗ ،
 .7ليل األخطاء الصرفية للناريقا بغري العربية يف ضوء علم اللغة التطبيقي ،مجيلة عابد أبو مغنم.ٕٕٓٔ ،
 .8معجم ألفاظ ا ياة يف األردف يف ضوء اللسانيات االجتماعية ،ببلؿ بطماف الشوابكة.ٕٕٓٔ ،
تدريس العدد للناريقا بغري لعربية ،ملى يوسف رمضاف.ٕٕٕٖٓٔٓٔ ،
ٗ. .9
 .11تعل ػػيم املث ػػاؿ النح ػػوي املص ػػنوع يف كت ػػب تعل ػػيم العربي ػػة للن ػػاريقا بغريى ػػا؛ التص ػ ّػور والتمثّػػل ،ح ػػا ري ػػو ا
مصبحا.ٕٓٔٗ /ٗ/ٔٓ ،
تعليم األساليب النحوية العربية للناريقا بغري العربية،سندس الميناوي ،ؼٕٔٓٔٙ-ٕٓٔ٘ ،
.11
 .12احتجاج سيبويو يف املثل العريب يف ضوء التحليل اللساين املعا ر ،أنس الزيود (دكتوراه) ؼٕٔٓٔ٘ ،
 .13إشكالية ترمجة ال اكيب اللغوية با العربية وال كية ،قدرية ىوكلكلي ،ؼٕٔٓٔٙٚ-ٕٓٔ٘ ،
 .14ليل األ خطاء النحويػة يف كتابػة الطلبػة التػايوانيا يف قسػم اللغػة العربياػة وآداهبػا امعػة جػا جػي الطنيػة،
ىوانج وين ىسواف أجمدٕٕٓٔ ،
 .15تػ ػػو ػ ػيػ ػ ػ ػ ػػف الػ ػص ػ ػ ػ ػ ػػورة ف ػ ػ ػػي مػن ػ ػػاى ػ ػ ػ ػػج ت ػعػل ػ ػ ػ ػػيم الل ػ ػ ػ ػغػ ػ ػػة الػ ػ ػػعرب ػ ػ ػ ػ ػػيّة للػنػ ػ ػ ػاريػقػ ػ ػ ػػا بػغػ ػػريىػ ػ ػػا(مقاربة نظريّػ ػػة)،
حمػمػ ػ ػػود الػش ػػاقػلػ ػ ػػدي ،وزارة ال بية والتعليم،أ.د.ة س ػهػػى فتحي  ،اجلامعة األردنيّة .
 .16ليل األخطػاء اللغويػة يف كتابػة متعلمػي العربيػة مػن الطلبػة األوكػرانيا يف ضػوء علػم اللغػة التطبيقػي ،أوليػو
سكبلر ،ؼٕٕٓٔٚ /ٕٓٔٙ ،
 .17تعليم العربية للناريقا بغريىا با الن املطبوع والن واملصنوع ،علياء محودة  ،ؼٕٕٓٔٚ/ٕٓٔٙ ،
 .18ت ػػدريس الػ ػػتبلزـ اللغػ ػػوي للنػ ػػاريقا بغػ ػػري العربيػ ػػة (دراسػ ػػة و ػ ػػفية ليليػ ػػة) ،حممػ ػػد محػ ػػداف الرقػ ػػب ،ؼٔ،
ٕٓٔٚ/ٕٓٔٙ
 .19اسػػتثمار الشػػعر العػػريب يف تػػدريس الصػػرؼ للنػػاريقا بغػػري العربيػػة؛ املصػػادر أمنوذجػػا ،رجػػاء الظػػاىر ،ؼٕ،
ٕٓٔٚ/ٕٓٔٙ
 .21التداولية و اىرة األفعاؿ الكبلمية يف اللغة العربية ،سورة يوسف أمنوذجػا ،يوسػف آكيػوز ،إشػراؼ مشػ ؾ
ضمن التبادؿ الطبليب املموؿ من املفوضية األوروبية ،ؼٕٔٓٔٚ /ٕٓٔٙ ،
 .21الثنائيػػة اللغويػػة دراسػػة لسػػانية نفسػػية و ػػفية يف أجنػػر تعلػػيم اللغػػة اإلذمليزيػػة علػػى اللغػػة العربيػػة ،آمنػػة علػػي
النعيمي ،دكتوراه (ٕٓٔٚ /قيد الكتابة)
 .22تو يػػف ا قػػوؿ الدالليػػة يف تعلػػيم املفػػردات واألسػػاليب النحويػػة للنػػاريقا بغػػري العربيػػة ،أمحػػار خليػػل أمحػػد
النجار ،ٕٗ،نيسافٕٜٓٔ ،
 .23تدريس اىرة املطابقة للناريقا بغري العربية ،أجنية جهاد عادؿ الفبلس( ٕٓٔٛ،قيد الكتابة)
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 .24أجنر الكفاية املعرفيّة للناريقا بغري العربية يف الطبلقة اللغويّة ،نا ر حسن أبو غليوف(ٕٓٔٛ ،قيد الكتابة)
العريب يف ضوء أحرؼ الزيادة
ٕ٘ -أمحد جرب امحد اجلبايل ،تب ري الداللة الصرفية يف املعجم ّ
نصػار ،اللسػانيات التطبيقيػة وتعلػيم العربيػة للنػاريقا بغريىػا يف األردف ،مثػل مػن جهػود وليػد
-ٕٙأسيل وليد ّ
العنايت
 -ٕٚحنػػا وجيػػو مسػػلم وشػػاح ،الدالل ػػة السػػياقية يف تعلػػيم اللغػػة العربي ػػة للنػػاريقا بغريىػػا ،دراسػػة تعليمي ػػة
منهجية يف املستويا املتوسط واملتق ّدـ يف ضوء معايري أكتفل

مناقشة الرسائل اجلامعيّة:

 مناقشة العديد من الرسائل اجلامعيّة يف اجلامعة األردنية وخارجها ،منها:
 .1تدريس املبم للمجهوؿ و يفيا ،نور البدوي ،ٕٜٓٓ ،ماجستري ،املشرؼ جعفر عبابنة.
 .2كػػيم العقػػوؿ بػػأفوؿ البػػدء بػػالنزوؿ أليب ا سػػن علػػي بػػن حممػػد بػػن أقػػربس القػػاىري الشػػافعي ،قيػػق ودراسػػة
عادؿ بن حممد بن جليوي الرفاعي ،ٕٓٔٓ ،دكتوراه ،إشراؼ جاسر أبو فية.
 .3األمنػػاط الو يفيػػة ( ال اكيػػب النحويػػة األساسػػية) يف كتػػب تعلػػيم اللغػػة العربية(دراسػػة تقابليػػة) ،رشػػا ا ػػروؽ،
ماجستري ،ٕٓٔٓ،املشرؼ حممود اجلفاؿ.
 .4تعل ػ ػػيم اللغ ػ ػػة العربي ػ ػػة للن ػ ػػاريقا بغريى ػ ػػا الغػ ػ ػراض خا ّ ػ ػػة؛ لغ ػ ػػة السياس ػ ػػة أمنوذج ػ ػػا ،حمم ػ ػػد إبػ ػ ػراىيم اجلػ ػ ػراح،
ٕٓٔٓماجستري ،إشراؼ إمساعيل عمايرة.
 .5ال تي ػػل الق ػػرآين وأجن ػػره يف حف ػػد اللغ ػػة لعربي ػػة( دراس ػػة ػػوتية تطبيقي ػػة) ،بػ ػراءة ن ػػور ال ػػدين الص ػػباغ،ٕٕٓٔ ،
ماجستري،إشراؼ عودو أبو عودة ،دامعة الشرؽ األوسط
 .6تعليم مهارة الكتابة الو يفيػة للطلبػة النػاريقا بغػري العربيػة؛ مشػكبلت وحلػوؿ ،ماجسػتري ،ماجػد أبػو غليػوف،
ٕٓٔٓ ،إشراؼ عوين الفاعوري.
 .7تأجنري العامية يف تعليم اللغػة العربيػة للنػاريقا بغريىػا ،توفيػق حممػد القفعػاف ،ماجسػتري ،ٕٓٔٓ ،إشػراؼ عػوين
الفاعوري.
 .8الكفاية التوا لية يف تعليم اللغة العربية ،ٕٓٔٔ ،ماجستري ،إشراؼ عوين الفاعوري.
 .9تعليم التذكري والتأنيث للناريقا بغري العربية ،آالء جودة ،ماجستري ،ٕٖٓٔ ،إشراؼ حناف عمايرة.
 .11اجلملػة الطلبيػة يف شػعر الشػػافعي ،فهػد العتيػش ،إشػراؼ أمػل العمػري ،ماجسػػتري ،جامعػة الشػرؽ األوسػػط،
ٖٕٔٓ.
 .11تعليم العربيػة للصػينيا(كتاب اجلديػد يف العربيػة) دراسػة و ػفيّة ليليّػة ،لونػا ،ماجسػتري ،إشػراؼ إمساعيػل
عمايرة.ٕٓٔٗ ،
 .12السػرية الذاتيػػة الشػعرية والنثريػػة؛ اربػة راشػػد عيسػى منوذجػػا ،ٕٓٔٗ ،ماجسػتري ،جامعػػة الشػرؽ األوسػػط،
إعداد راوية مسري عاشور ،إشراؼ مجانة السامل.
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 .13رمػػو معجػػم سػػياقي للخطػػاب السياسػػي العػػريب امعا ػػر ،آمنػػة النعيمػػي ،ماجسػػتري ،جامعػػة الب ػ ا ،إش ػراؼ
األستاذ الدكتور وليد العنايت ،الفصل الصيفي.ٕٓٔ٘ ،
عث ػرات ا ط ػػاب املكت ػػوب ل ػػدى الن ػػاريقا بغ ػػري العربي ػػة ،حمم ػػد عط ػػا اّ الثوابيّػػة ،ماجس ػػتري،جامعة الب ػ ا،
.14
إشراؼ األستاذ الدكتور وليد العنايت ،الفصل الصيفي.ٕٓٔ٘ ،
األديب لػػدى اهلػػا يّا ،منػػاذج خمتػػارة ،عمػػار العبػػديل ،ماجستري،إشػراؼ دة مجلنػػة
 .15ليػػل ا طػػاب الفكػ ّ
ػري و ّ
السامل ،جامعة الشرؽ األوسطٕٓٔ٘ ،
 .16تو يػػف بنػػاء الصػػورة يف منتػػاىج تعلػػيم العربيػػة للنلطقػػا بغريىػػا ،ماجسػػتري ،إشػراؼ ،شػػهى نعجػػة ،مناقشػػة
حممد حسن عواد  ،وسيف الدين الفقراء ،وجزاء مصاروةٕٓٔٙ /ٖ/ٖ ،
 .17االسػػتغناء يف اجلمػػوع ،باعػػث فيصػػل ا ػػروب ،دكتػػوراه ،إش ػراؼ ج ػزاء مصػػاروة ،جامعػػة مؤتػػة /نيسػػاف،
ٕٓٔٙ
 .18إشكالية ترمجة ال اكيب اللغوية با العربيػة وال كيػة ،ماجسػتري ،إشػراؼ سػهى نعجػة ،قدريػة ىػوكلي/ٕٔ /
نيسافٕٓٔٙ /
 .19اىرة االستغناء يف أبنية اجلمع ودالالهتا ،باعث فيصل ا روب ،جامعة مؤتة ،املشرؼ :د جزاء املصاروة
 .21أسػػاليب الببلغػػة ا جاجيػػة التوا ػػلية يف الػػن القػػرآين ،عمػػار عمػػر السػواح ،دكتػػوراه ،إشػراؼ عبػػد الكػػر
ا ياري /نيسافٕٓٔٙ /ٕٛ /
 .21األخطاء ال كيبية لدى الطلبة متعلمي اللغة العربية؛ ريلبة برنامج تعليم اللغة العربية للناريقا بغريىا امعة
قطر أمنوذجا ،مناؿ نبيل قاسم السعدي ،ماجستري ،جامعة قطر ،إشراؼ حافد إمساعيليٕٓٔٙ /٘ /ٖٔ ،
 .22ا ذؼ يف كتاب إعراب القرآف أليب جعفر النحػاس _ت )ٖٖٛيف ضػوء املػدارس اللسػانية ا ديثػة ،حممػد
عدناف الصمادي ،دكتوراه ،إشراؼ د حممود عبيدات  ،جامعة العلوـ اإلسبلمية.ٕٓٔٙ ،
 .23املػبل جػػامي وكتابػػو الفوائػد الضػػيائية يف شػػرح كافيػػة ابػن ا اجػػب ،تغريػػد التكػري  ،دكتػػوراه ،إشػراؼ د عبػػد
املنعم حممد ،جامعة العلوـ اإلسبلميةٕٓٔٙ ،
ٕ٘ -التوجيػ ػو النح ػػوي للق ػػراءات الش ػػاذة يف ض ػػوء عل ػػم الببلغ ػػة ،أمح ػػد س ػػليماف ،دكت ػػوراه ،املش ػػرؼ عب ػػد الك ػػر
ا ياري ،ومناقشة مسري استيتية وحممد حسن عواد.
 -ٕٚاملفضل على شرح املفصل البن يعيش ؛ دراسة و فية ،جابر املواىرة ،دكتوراه ،إشراؼ األستاذ الدكتور عبد
الرزاؽ السعدي،جامعة العلوـ اإلسبلميةٕٓٔٚ ،
 -ٕٛاملتبقي واألفضلية يف النحو العريب ،عبد اّ الشمراين ،دكتوراه ،إشراؼ محاد املوسىٕٓٔٚ ،
 -ٕٜالداللة با ابن جم وعبد القاىر اجلرجاين ،عثماف قوازقزة ،إشراؼ عبد اّ عنربٕٓٔٚ ،
ٖٓ -خطػػاب األقػػارب يف القػػرآف الكػػر ؛ دراسػػة أسػػلوبية ،حممػػد عػػودة ،ماجسػػتري ،إشػراؼ أ.دة إ ػػاف الكػػيبلين،
مناقشة أ.د منري الشطناوي ،ودة خلود العموش ،اجلامعة اهلا يةٕٓٔٛ ،
ٖٔ -ا ػػروج علػػى القاعػػدة ،دراسػػة يف محاسػػة ابػػن ج ػػم ،سػػكينة الزغاليػػل ،دكتػػوراه ،جامعػػة العلػػوـ اإلس ػػبلمية،
إشراؼ ،د حسا غوامنة  ،مناقشة د حممود عبيدات ،ود مصطفى حيادرةٕٓٔٛ ،
ٕٖ -األحاديث القدسية دراسة رمويّة داللية ،أمساء حممد ،دكتوراه ،إشراؼ د حممود عبييدات ،مناقشة أ .د حممد
حسن عواد وأ.د نا ر النعيميٕٓٔٛ ،
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ٖٖ -التأويػل اللسػاين يف فكػر اآلمػدي (،دكتػوراه) ،ػ اجلامعػة األردنيػة ،إشػراؼ :أ.د محػاد املوسػى ،مناقشػة أ .حممػػد
حسن عواد ،وأ.د عزمي ريو السيد
ٖٗ -الش ػػاىد النح ػػوي يف النقائا(دراس ػػة لغوي ػػة ليلي ػػة) ،إي ػػاد حمم ػػد حس ػػن زرزر ،إشػ ػراؼ :أ .عل ػػي اهل ػػروط،
مناقشة :د زياد رفايعة ،ود فاريمة العمريٕٓٔٛ ،
ٖ٘ -تو يػػف تكنولوجيػػا التعلػػيم يف تػػدريس أسػػاليب التعبػػري للنػػاريقا بغػػري العربيػػة ،عػػبلء كنعػػاف( ،ماجسػػتري)،
إشراؼ فوز نزاؿ ،مناقشة سهى نعجة ،وبناف ّنزاؿ ،وسامي عبابنةٕٓٔٛ ،
بساـ حممد ا يت ،ماجستري ،جادمعة
 -ٖٙا رب واإلنشاء يف سورة حممد يف ضوؤؤء رمو النّ (ماجستري) ،راسم ّ
فيبلدلفيا ،إشراؼ ىالة العبوشي ،مناقشة :سهةىل نعجة ،حممد عبيد اّ ،يوسف ربابعة
حسػػاف وت ػاجنّره بعلػػم اللسػػاف ،فتحيػػة حممػػد حممػػود دبابسػػة( ،دكتػػوراه) إش ػراؼ:
 -ٖٚالفكػػر اللسػػاينّ يف آجنػػار متػّػاـ ّ
إبراىيم خليل ،مناقشة :سهى نعجة ،عبد اّ عنرب ،حممود اجلفاؿِّ ٕٓٔٛ ،
أمنوذجػػا ،فػػايق حممػػد
ػذـ
 -ٖٛأمنػػاط اجلملػػة العربيّػػة بػػا الكتػػاب النحػػوي واالسػػتعماؿ اجلػػاري :أسػػلوب املػػدح والػ ّ
ً
فبلح اجلبور ،إشراؼ محاد املوسى ،دكتوراه ،مناقشة :سهى نعجة ،وحممد حسن عواد  ،ووليد العنايت
 ،إشػراؼ،
 -ٖٜواىر اجلزـ اللغوي والداليل يف القرآف الكر ( شسةرة الكهف أمنوذجا،ماجستري ،حممد

دة ىالة العبوشي ،مناقشة سهى نعجة ويوسف ربابعة ،وعمر كفاوين(جامعة فيبلدفيا)ٕٜٓٔ ،
ٓٗ -رأي القون ػػوي يف ش ػػرح تفس ػػري البيض ػػاوي ،ػػبلح امل ػػربوؾ ،إشػ ػراؼ مح ػػاد املس ػػى،
عضوية :سهى نعجة ،وحممد السشربدة

مؤتمراتِّوالندواتِّ :

املتخصصة  ،منها:
املشاركة يف العديد من املؤمترات والنّدوات العلميّة
ّ
 .1مػؤمتر جامعػػة األمػػرية مسيػة ( أزمػػة البحػػث العلمػػي يف الػورين العػػريب) ببحػػث بعنػواف إشػػكالية تعريػػب املصػػطل
العلمي يف ضوء اإلمكانية التوليدية للعربيةٕٓٔٔ/
 .2م ػؤمتر يف اجلامعػػة األملانيػػة األردنية(املصػػطل العلمػػي بػػا واقػػع االسػػتعماؿ ،ومعياريػػة الوضػػع) ببحػػث بعن ػواف
العلمي با واقع االستعماؿ ومعيارية الوضعٕٓٔٔ/
املصطل
ّ
 .3مؤمتر جامعة آؿ البيت (املعجمية العربيػة ،اإلذمػازات واآلفػاؽ) ببحػث بعنػواف معجػم ألفػاظ ا يػاة يف األردف؛
الفكرة واإلعداد والتنفيذٕٓٔٓ/
 .4مؤمتر جامعة جرش(العربية و ديات العصر) ببحث بعنواف إشكاسة التعريب يف ضوء ىوية اللغة العربية؛ لغة
الشباب األردين أمنوذجإٜٓٓ/
 .5م ػ ػؤمتر اجلامع ػ ػػة األردني ػ ػػة (آف ػ ػػاؽ الدراس ػ ػػات اللغوي ػ ػػة واالدبي ػ ػػة) /منهجي ػ ػػة بن ػ ػػاء املعج ػ ػػم الع ػ ػػريب ب ػ ػػا التص ػ ػػور
والتمثلٕٜٓٓ/
 .6م ػؤمتر (ال ػػن ب ػػا النظري ػػات النقدي ػػة واللس ػػانيات ا ديث ػػة( /ٖٔ -ٕٜاكت ػػوبر ،) ٕٓٔٓ /جامع ػػة الزيتون ػػة،
(جنبلجنية الزمن لراشد عيسى مقاربة نصية -نفس لغوية)
 .7ندوة (استثمار اللغة العربية والتنمية  /جامعة الب ا.ٕٜٓٓ ،
 .8ندوة ( تيسري تعليم النحو العريب)/جامعة جدارا ،قسم اللغة العربيةٕٜٓٓ/
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 .9ندوة (الشباب العريب والتعريب) /معهد التضامن النسائي.ٕٓٔٓ ،
 .11ندوة ( إمنا اإلنساف لساف)/اجلمعيّة الثقافية للشباب.ٕٓٔٓ ،
 .11ندوة (االزدواجيّة اللغويّة و اهلويّة العربيّة) /جامعة الشرؽ األوسطٕٓٔٔ /
النحوي املصنوع أمنوذجا /جامعة الب ا.ٕٓٔٔ /
 .12ندوة التوا ل اللساين مع اآلخر  ،املثاؿ
ّ
الصدى /اجلامعة األردنيةٕٓٔٔ /ٔٔ/ٔ٘ /
الصوت و ّ
 .13ندوة دور املرأة با ّ
 .14ندوة تعليم الن حو يف املتطلبات اجلامعية يف اجلامعة االردنية؛ مقاربة و يفية ،جامعة الب إٓٔٗ /ٔ /ٔٗ ،
 .15ندوة لغتنا العربية إىل أين ،جامعة ناعور ،كلية العلوـ ال بوية واآلداب(األنروا)ٕٓٔٗ /ٗ/ٕٗ ،
 .16مؤمتر املرأة يف األ دب واإلعبلـ والثقافة( ،منازؿ اجلسد االنثوي يف الثقافةالعربية مقاربة سوسػيوغويّة) ،جامعػة
جدارإٓٔ٘/ٖ /ٕٙ-ٕٗ ،
 .17حماضرة حوؿ األدب النسوي ،جامعة الطفيلة التقنية.ٕٓٔ٘/ٗ/٘ ،
 .18م ػؤمتر( املهػػارات اللغوي ػػة يف اللغػػة العربي ػػة) ،اجلامعػػة األردنيػػة ،تعل ػػيم النحػػو يف املتطلب ػػات اجلامعيػػة ،مقارب ػػة
و يفيّةٕٓٔ٘ /ٗ/ٕٕ-ٕٔ ،
 .19مؤمتر "التعددية الثقافية يف اللغة واألدب" كلية اآلداب  /قسم اللغة العربيػة وآداهبػا  /جامعػة الزيتونػة األردنيػة
خبلؿ الف ة ( ٜٔ-ٔٚنوفمرب)  ،ببحثي املوسوـ بعنواف(التعابري الكنائية سريورة و ريورة)
 .21حماضرة بعنواف" النحو للحياة" /تعليم النحو توا ليا ،قسم اللغة العربية.ٕٓٔ٘ /ٕٔ /ٔٚ ،
 .21حماضرة بعنواف ا داجنة اللغوية با التعريب والتغريب ،جامعة مؤتة ،األردف ،الكرؾٕٓٔ٘ /ٕٔ /ٕٔ ،
 .22حماضػػرة حػػوؿ (كتابػػة املقالػػة العلميػػة :ض ػوابط منهجيػػة وأ ػػوؿ فنّػيّػػة) ضػػمن ورشػػة عمل(املقػػاؿ العلمػ ّػي ل ػ
الكتابة األ يلة وال مجة) ،جامعة فيبلدلفيا ،األردف ،ؼٕٕٓٔٚ/ٖ/ٛ-ٚ ،
ٖٕ -الكفاية اللغوية لدى خرجيي التعليم العاـ :مفهومها ومستوياهتا وجماالهتا ،جممع اللغة العربية األردين،
 ،ٕٓٔٚاستكتاب للمشاركة يف أعماؿ املوسم الثقايف منٕٓٔٚ /ٔٔ / ٕٓ-ٜٔ
ٕٗ -مػ ػؤمتر اااى ػػات معا ػػرة :الدراس ػػات اإلنس ػػانية  :ا ػػارب ومقارب ػػات ،اجلامع ػػة االردني ػػة ،كلي ػػة اآلداب،
(ٓٔٔٔٔ-نيسػػاف ،)ٕٓٔٛ/تػػدريس الصػػرؼ العػػريب و يفيّػػا للنػػاريقا بغػػري العربيػػة :التصػػور والتمثػػل،
مش ؾ مع الطالبتا :ابنتهاؿ جرب ،والف جو
ٕ٘ -مؤمتر التعلػيم يف الػورين العػريب :رمػو نظػاـ تعليمػي متميز(مػؤمتر حم ّكػم) ،ٕٓٔٛ /ٗ/ٕٙ-ٕ٘ ،اجلامعػة
األردنية ،كلية العلوـ ال بوية ،تعليم العربية باألاسوة :مقاربة تربوية ،مش ؾ مع دة حناف عمايرة ،اجلامعة
األردنية ،مركز اللغات.
 -ٕٙمؤمتر (ا طاب النسػوي يف الػورين العػريب) ،مػن ٖٕ ،ٕ٘-جامعػة فيبلدلفيػا ،مقاربػة مجاليػة للمجموعػة
القصصية (جوار املاء) ألماين جرار
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ِّ

النشاطاتِّاألكاديميةِّوالثقافيةِّ :

 .1شهادة بعنواف (األستاذ الدكتور حممود حسم مغالسة ضػمري النحػو الػذي ال يغيػب) يػوـ  ٕٖٓٔ /ٗ/ٜمبناسػبة
بلوغو سن السبعا.
 .2تقد أمسية شعرية يف مركز اللغات.
 .3تقد أمسية شعرية يف رابطة الكتاب األردنيا ضمن فعاليات األياـ الثقافية العمانية بتاريخ ٕٕٖٔٓٔ /ٗ/
 .4إعطػػاء دورة يف أسػػاليب تعلػػيم النحػػو الػػو يفي للنػػاريقا بغػػري العربيػػة ،مركػػز اللغػػات ،اجلامعػػة األردنيػػة ،مػػن ٘-
 ٕٖٓٔ/٘/ٙمدة ست ساعات.
 .5املشاركة يف مهرجاف جرش . ٕٖٓٔ/ٙ/ٕٛ
 .6قػراءات نقديػػة وتقػػد نػػدوات عػػن بعػػا أعمػػاؿ القامات(الشخصػػيات) األدبيّػػة :الشػػعريّة والنثريػػة يف األردف يف
الصحف واجملبلت ورابطة الكتاب األردنيا منها:
 .7قراءة نقدية لديواف ( أشبو أحبلمها/ملهى عتوـ)
 .8ق ػراءة نقديػػة لػػديواف(جربياء) لراشػػد عيسػػى بعن ػواف( إمنػػا العمػػر سػػوط و ػػوت؛ شػػرفة علػػى سػػنابل راشػػد عيسػػى
الستا يف ديوانو جربياء)
 .9قراءة نقدية بعنواف ( مرايا األنا واآلخر يف ديواف أسفل النهر ملها عتوـ؛ مقاربة لغويػة /تػاريخ ٕٔ،ٕٖٓٔ /ٕٔ/
رابط الكتاب األردنيا.
اإلعداد واملشاركة والتقد يف األياـ العلميّة ا ا ّة يف مركز اللغات.
.11
املشاركة يف حوارات برامج تعىن باللغة واألسرة يف إذاعة القرآف الكر
.11
ندوة حوؿ كتايب (تناص) ومجر ومخر ،مبشاركة راشػد عيسػى وىيػا ػاع وجعفػر العقيلػي ،وحممػد امللػخ ،يف
.12
املكتبة الورينية ،يوـ ٕٕٗٓٔٗ /ٛ /
املعمػد بفتنػة الصػهيل) ،بتػاريخ ٔٔ/ٕٔ /
.13
ورقة نقدية بعنواف ((فرس اجملاز) لفاتن مصاروة ديواف ّ
الصوت ّ
ٕٗٔٓ.
شػػهادة بعن ػواف (االسػػتاذ الػػدكتور إمساعيػػل عمػػايرة ضػػمري العربيػػة واإلنسػػانية الػػذي ال يغيػػب) ،سنشػػر يف
.14
كتػػاب تكر ػػي لؤلسػػتاذ الػػدكتور إمساعيػػل عمػػايرة أسػػتاذ النحػػو واللسػػانيات يف اجلامعػػة األردنيػػة سيصػػدر النػػادي
األديب يف الرياض .
ن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ أديب أبيغرامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا (فيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوض) ،جريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرأي ،امللحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق الثق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايف،
.15
ذٓhttp://www.alrai.com/article/708361.html،ٕٓٔ٘/ٗ/

11

املشػػاركة يف تكػػر الػػدكتور جعفػػر عبابنػػة يف قسػػم اللغػػة العربيػػة /كليػػة اآلداب /يػػوـ ٖٔ ٕٓٔ٘/٘/مبقػػاؿ
.16
بعنواف :جعفر عبابنة خدف ا ليل وسادف العزة اللغوية.
مقابلة إذاعية حوؿ الكفاية اللغوية لدي خرجيي التعليم العاـ ،إذاعة جممع اللغة العربيػة االردين/ٔٔ/ٕٙ ،

.71

ٕٓٔٚالمؤتمرِّالدوليِّاتجاهاتِّمعاصرةِّفيِّالدراساتِّاإلنسانيةِّ:تجاارُِّومقاراااتِِّّ،الجامعاةِّاألردنياةِّ،
كليةِّاآلداُِّ00-01ِّ،نيسان8102ِّ،

المشاركةِّفيِّيومِّالعرايةِّامقالةِّ:اللغويِّواألديبِّصوتانِّمنِّحنجرةِّواحدةِّ،كانونِّثانِِّّ،قسمِّاللغةِّ

.71

العرايةِّ

 .71مؤتمرِّالتعليمِّفيِّالوطنِّالعرايِّ:نحوِّنظامِّتعليميِّمتميز(مؤتمرِّدوليِّمحكم)ِّ،الجامعةِّاألردنيةِّ،كليةِّ
العلومِّالتراويةِّ/82-82ِّ،نيسانِّ8102ِّ/

 .02تقديمِّارنامجِّإذاعيِّأسبوعيِّ(تطوعي)ِّفيِّإذاعةِّمجمعِّاللغةِّالعرايةِّاألردني(ِّترددِِّّ)018،1اعنوانِّ:
فيِّأروقةِّالعرايةِّحواراتِّفيِّاللغةِّواألدُِِّّ،ااتداءِّمنِِّّ8102ِّ/08إلىِّاآلنِّ

 .07ورقةِّعملِّ"ظمأِّالبصيرةِّإذِّتتوسدِّزندِّالماءِّ"ِّمقاراةِّجماليةِّللمجموعةِّالقصصية"ِّجوارِّالماء"ِّ

للقاصةِّأمانيِّسليمانِّ،مؤسسةِّعبدِّالحميدِّشومانِّ،مختبرِّالسردياتِّ،8102/01ِّ/81ِّ،امشاركةِّدِّ.
تيسيرِّعودةِّ،إدارةِّجاللِّارجس.

ِّ:الكنايةِّأنموذجاِّ،اليومِّالعالميِّللغةِّالعرايةِّ،8102/08/08ِّ،
 .00ورقةِّعملِِّّ:اللغةِّكيانِّاالغيِّإاالغي
ً
الجامعةِّاألردنية

 .02إعدادِّوتقدامِِّّارنامجِّ(قالئدِّالزمانِّمنِّنثرِّاألعيانِّ،إذاعةِّمجمعِّاللغةِّالعرايىةِّاألردني

 .02لمعاتِّمنِّفكرِّسهىِّنعجهِّ،جريدةِّالرأيِّ،الملحقِّالثقافيِّ،السبتِِِّّّ،8101/4/81
http://alrai.com/article/10478890/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9
%8A%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A/%D9%84
%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%89ِّ %D9%86%D8%B9%D8%AC%D8%A9

ِّ

ِّ

الدوراتِّالتدريبيةِّفيِّأثناءِّالتدريسِّالجامعيِِّّ :

 .1دورة اسػ ػ ػػتخداـ شػ ػ ػػبكة االن ن ػ ػ ػػت  ٖٓ /سػ ػ ػػاعة  /مرك ػ ػ ػػز القػ ػ ػػوى البش ػ ػ ػريّة  /اجلامع ػ ػ ػػة األردنيّػ ػ ػػة  /م ػ ػ ػػن ٖٕ– ٚ/
ٖ.ٕٕٓٓ/ٛ/
 .2دورة تطوير أعضاء اهلي ة التدريسيّة يف اجلامعة األردنية لعاـ ٕٓٓٓ اجلامعة األردنيّة  /مركز لتنمية القوى البشريّة

 .2دورة رخصة اجلامعة األردنية لقيادة الكمبيوتر.
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األاحاثِّالعلميةِّ :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

-8

-9
-11
-11
-12

-13

بنيػة الكلمػػة العربيّػػة بَػ ْػا الثبػػات الػ ّداليل والتغ ّػري الصػػويتّ،جملّة مؤتػػو للبحػػوث وال ّدراسػػات  ،األردف  ،جملػػد
 ، ٔٙعدد ٕ .ٕٓٓٔ ،
رحلػة ابػن سػعيد املغػريب إىل الشػرؽ ،.جػذور  ،النػادي الثقػايف األديب  /جػ ّدة  ، ٕٓٓٔ ،عػدد  ٚوأعيػػد
نشرة عاـ ٕٕٓٓ  ،عدد .ٜ
إشكالية التعريػب يف ض ْػوء اإلمكانيّػة التوليديّػة للعربيّػة ،اجمللػة العربيّػة للعلػوـ اإلنسػانية  ،الكويػت  ،العػدد
٘ ، ٛالسنة ٕٕ .ٕٓٓٗ ،
الثقل اإلعرايب با ا قيقة الصوتيّة والتحليل النحوي  ،مش ؾ مػع د .حسػن امللػخ (جامعػة آؿ البيػت )
،جملّة كلية اإلنسانيات والعلوـ االجتماعيّة  ،قطر  ،عدد .ٕٖٓٓ ، ٕٙ
املثاؿ النحػوي املصػنوع ؛فلسػفتو النّحويّػة وأبعػاده ال بويّػة ،جملػة كليػة ال ّدراسػات اإلسػبلميّة والعربيّػة ،كلّيّػة
ال ّدراسات اإلسبلميّة والعربيّة،ديب ،عدد.ٕٓٓٛ ،ٖٙ
البنيػة ا ماسػيّة بػا التصػ ّػور والتمثػل .اجمللّػة األردنيػػة للغػة العربيػة وآداهبػػا  ،جامعػة مؤتػة ،الكػػرؾ ،األردف،
عدد (ٔ) . ٕٜٓٓ،
شخصية روكس بن زائد العزيزي اللغوية (قاموس العادات واللهجات واألوابد األردنية).
جملّ ػػة دراس ػػات العل ػػوـ اإلنس ػػانية واالجتماعي ػػة  ،اجلامع ػػة األردني ػػة – األردف  ،جمل ػػد  ، ٖٙع ػػدد ٕ ،
( ٕٜٓٓحزيراف).
الص ْوتية والتّحليػل النّحػوي  ،باالشػ اؾ مػع د .حسػن مخػيس امللػخ ( جامعػة
التّعذر اإلعرايب بػَ ْا ا قيقة ّ
قطر).
جملّة كلية اآلداب ،جامعة القاىرة ،مصر ،ينايرٕٜٓٓ ،
ض ْوء ىويّة اللغة العربية.
إشكالية التعريب يف َ
اجمللّة العربيّة للعلوـ اإلنسانيّة_جامعة الكويت،العدد.ٕٜٓٓ ،ٔٓٛ
معجم ألفاظ ا ياة العامة يف األردف؛ الفكرة واإلعداد والتنفيذ ،دراسات(العلوـ اإلنسانية
واالجتماعية) ،اجلامعة األردنية ،اجمللد  ،ٖٛعدد ٕ (.ٕٓٔٔ ،باحثة منفردة)
منهجية بناء املعجم العريب با التصور والتمثل ،اجمللة األردنية يف اللغة العربية وآداهبا ،جامعة مؤتة ،جملد
 ،ٚعدد ٖ(.ٕٓٔٔ ،باحثة منفردة)
ليل األخطاء الصرفية للناريقا بغري العربية يف ضوء تقاريعاهتا اللغوية ،جملة جامعة تكريت للعلوـ
مستل من رسالة
اإلنسانية ،جامعة تكريت /العراؽ ،جملد  ،ٜٔعدد ٓٔ ( ،ٕٕٓٔ ،باحثة جنانية/
ّ
بإشرايف مع الطالبة مجيلة أبو مغنم)
املعمار الصريف والنحوي يف شعر راشد عيسى ،جملة ا اد اجلامعات العربية لآلداب ،اجلمعية العلمية
لكليات اآلداب يف اجلامعات األعضاء يف ا اد اجلامعات العربية ،جملد ٓٔ ،عدد ٔ(ب)،
ٖٕٔٓ(.باحثة منفردة)
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ا ظورات الصرفية يف اللغة العربية ،دراسات(العلوـ اإلنسانية واالجتماعية) ،اجلامعة األردنية ،جملد ٓٗ،
عدد ٕ(2014 ،باحثة أوىل /مش ؾ مع الدكتور حسن امللخ /جامعة آؿ البيت)
إشكالية أبنية الزيادة يف الصرؼ العريب؛ الضوابط واملعاين ،األكاث ،كلية اآلداب والعلوـ ،اجلامعة
االمريكية – بريوت،عدد ٓ(. ٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ،ٙٔ-ٙباحثة منفردة)
استثمار العامية يف تعليم األساليب النحويّة للناريقا بغري العربية ،،جملة جامعة تكريت للعلوـ
اإلنسانية ،جامعة تكريت /العراؽ ،جملد  ،ٜٔعدد ٓٔ ،مقبوؿ للنشر يف ٕٔ ( ،ٕٕٓٔ /ٜ /باحثة
مستل من رسالة بإشرايف مع الطالبة دالؿ العساؼ)
جنانيةّ /
موسوعة اللهجة الكويتية يف ضوء الصناعة املعجميّة ،جملة العلوـ اإلنسانية ،جامعة البحرين ،مقبوؿ
للنشر يف (.ٕٕٓٔ /ٔٔ /ٕٛباحثة منفردة)
إشكالية تدريس العدد للناريقا بغري العربية يف ضوء التقاريعات الصرفية ،جملة اللغة العربية واألدب
العريب Korean Assoiciation of Arabic ،Arabic Language & Literature
 Language & Literatureكوريا ،جملد  ،ٔٙعدد ٕ ،باحثة جنانية ،مستل من رسالة بإشرايف
مع الطالبة ملى رمضاف.
نصيّة نفس -لغويّة ،جملة ا اد اجلامعات العربية لآلداب ،اجلمعية
جنبلجنية الزمن لراشد عيسى؛ مقاربة ّ
العلمية لكليات اآلداب يف اجلامعات االعضاء يف ا اد اجلامعات العربية ،مقبوؿ للنشر يف /ٔٔ /ٕٜ
ٖٕٔٓ(.باحثة مفردة)
ا ظورات الصوتية األدائية يف العربية ،جملة جامعة النجاح لبلكاث(العلوـ اإلنسانيّة) ،جامعة النجاح
الورينية ،مقبوؿ للنشر يف ( ،ٕٖٓٔ ،ٕٔ ،ٕٖ ،باحثة جنانية /مش ؾ مع األستاذ الدكتور حسن امللخ/
جامعة آؿ البيت)
منازؿ اجلسد األنثوي يف الثقافة العربيّة؛ مقاربة سوسيولغوية ،جملة إضافات ،اجلمعية العربية لعلم
االجتماع -مركز دراسات الوحدة العربية ،مقبوؿ للنشر يف ٓٔ( ،ٕٖٓٔ /ٔٓ /باحثة منفردة).
النحوي واإلضمار االستعاري ،جملة اجلامعة اإلسبلمية للبحوث اإلنسانية،
املعىن اجلمايل با التعويا
ّ
اجلامعة اإلسبلمية -غزة ،مقبوؿ للنشر يف (.ٕٓٔٗ /ٗ /ٜٔباحثة منفردة)
املعماري ة الشعرية يف ديواف (أسفل النهر للشاعرة األردنية مها عتوـ ،مقبوؿ للنشر ،اجمللة األردنية للغة
العربية ،جامعة مؤتة.ٕٓٔ٘ ،
تدريس املتداوؿ با الفصحى والعامية ،ضمن كتاب :التداولية؛ بلؿ املفهوـ وآفاقو ،عامل الكتب،
ا ديث ،إربدٕٓٔ٘ ،
تعليم النحو يف املتطلبات اجلامعية ،مقاربة إحصائية و يفية ،مش ؾ مع الدكتورة حناف عمايرة ،ضمن
الكتاب التكر ي لؤلستاذ الدكتور إمساعيل عمايرة ،عامل الكتب ا ديث ،قيد النشر
التعابري الكنائية يف العربية؛ سريورة و ريورة ،جملة جامعة باجي خمتار ،اجلزائرٕٓٔ٘ ،
كتاب الربامجاتيّة اللغويّة :عرض ومراجعة ،جملة ا اد كليات اآلدابٕٓٔٙ ،
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-28

التحليل التقابلي لل اكيب اللغوية با اللغتا :العربية وال كية ،قدرية ىولكي ،جامعة يلدرـ بايزيد ،
وأ.دة سهى نعجة ،اجلامعة األردنية ،جملة الباحث الدولية ا كمة الصادرة عن خمرب اللغة العربيةبكلية
اآلداب واللغات ،جامعة األغواط ،اجلزائر ،عددٓٔ ،جملد ٖ.ٕٓٔٙ ،

-29

تو يف الصورة يف مناىج تعليم اللغة العربية للناريقا بغريىا ،حممود الشاقلدي وأ .دة سهى نعجة ،جملة
الباحث الدولية ا كمة الصادرة عن خمرب اللغة العربيةبكلية اآلداب واللغات ،جامعة األغواط ،اجلزائر،
ٕٓٔٙ

-31

ال مجة با نظامي العربية وال كية؛ مقاربة داللية ،قدرية ىوكلكلي وسهى نعجة ،جملة ال مجة والعربية،
عدد  ،ٕٙسنة  ،ٚحزيرافٕٓٔٙ ،

-31

ليل الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناريقا بغريىا يف ضوء اس اتيجيات بناء الصورة وأجنرىا يف
التعليم ،مش ؾ :حممود شاقلدي وأ .دة سهى نعجة ،جملة الباحث الدولية ا كمة ،خمرب اللغة العربية،
كلية اآلداب واللغات ،جامعة األغواط ،اجلزائر ،حزيرافٕٓٔٙ ،

-32
-22

الكفاية اللغوية لدى خرجيي التعليم العاـ :مفهومها ومستوياهتا وجماالهتا ،جممع اللغة العربية األردين،
 ،ٕٓٔٚاستكتاب للمشاركة يف أعماؿ املوسم الثقايف منٕٓٔٚ /ٔٔ / ٕٓ-ٜٔ

تدريس الصرؼ و يفيّا للناريقا بغري العربية :التصور والتمثل( ،مش ؾ ابتهاؿ جابر وال جو) ،ضمنِّ

ِّ،الجامعةِّاألردنيةِّ،
ِّ
المؤتمرِّالدوليِّاتجاهاتِّمعاصرةِّفيِّالدراساتِّاإلنسانيةِّ:تجارُِّومقارااتِّ

كليةِّاآلداُِّ00-01ِّ،نيسانِّ،8102ِّ،نشرِّضمنِّكتاُِّ(اتجاهاتِّمعاصرةِّ:تجارُِّ

ومقاراات)ِّ،دارِّكنوزِّ،عمانِّ،تحريرِّمحمدِّالقضاةِّوعبدِّاهللِّالمانعِّ،8102ِِّّ،صِّ802-010
-22

تعليم العربية باألسوة(مش ؾ مع دة حناف عمايرة) ،ضمن مؤتمرِّالتعليمِّفيِّالوطنِّالعرايِّ:نحوِّنظامِّ

تعليميِّمتميز(مؤتمرِّدوليِّمحكم)ِّ،الجامعةِّاألردنيةِّ،كليةِّالعلومِّالتراويةِّ/82-82ِّ،نيسانِِّّ/
8102
-23

تعليمِّالعرايةِّااألسوةِّ،فصلِّمنِّكتاُِِّّ:اللسانياتِّالنفسيةِّ،إشرافِّحسنِّالملخِّ،دارِّعالمِّ
الكتبِّالحديثِّ،إرادِّ8101ِّ،

-24

التالزمِّاللفظيِّللناطقينِّاغيرِّالعرايةِّ،محمدِّحمدانِّالرقبِّوسهىِّنعجةِّ،مجلةِّدراساتِّلجامعةِّ
عمارِّثليجيِّاألغواطِّ،الجزائرِّ،مجلةِّدوليةِّمحكمةِّ(ِّ،)ISSN1112-4625العددِِّّ،22
ص20-82

الكتبِّالمتخصِّصةِّواإلاداعيةِّ :
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 )1فة األديب يف رماة مغم اللبيب ،تأليف :جبلؿ الػدين عبػد الػرمحن بػن أيب بكػر السػيوريي ،قيػق ودراسػة
باالش اؾ مع د .حسن امللخ ،نشر عامل الكتب ا ديث  ،جزءاف ،إربد – األردف ،طٔ ٕٓٓ٘ ،ـ ،طٕ،
ٕٓٓٛـ  ،جملّد واحد كبري.
الرابػػع األساسػػي (لغتنػػا العربيّػػة) /جػػزءاف ،وزارة ال بيػػة والتعلػػيم  ،األردف،
 )2املشػػاركة يف تػػأليف منهػػاج ّ
الصػػف ّ
ٕ٘ٓٓ.
الصف الرابع األساسي ،وزارة ال بية والتعليم  ،األردف.ٕٓٓ٘ ،
 )3املشاركة يف تأليف كتاب استماع ملنهاج
ّ
 )4كتاب اللغة العربية (مادة ٓٓٔ) الصادر عن مركز اللغات ،اجلامعة األردنية ٕٓٔٔ ، ،باالش اؾ مع :دة.
مىن حميبلف ،و د .مفل الفايز ،وأزد حسا ياغي ،ود .إبراىيم أبو عرقوب،و أ .عطا اّ ا جايا.
 )5آفاؽ الدرس اللغوي يف العربية؛ البىن واملعىن ،طٔ ،ٕٓٔٗ ،عامل الكتب ا ديث ،إربد.
تناص( ،كتاب يف فن العبارة واألبيغراما) ،اآلف ناشروف ،األردفٕٓٔٗ ،
)6
ّ
فن العبارة واألبيغراما) ،اآلف ناشروفٕٓٔٗ ،
 )7مجر ومخر( ،كتاب يف ّ
 )8ا ظورات اللغوية ،مش ؾ ،عامل الكتب ا ديث ،إربد.ٕٓٔ٘ ،
 )9خطاب املرأة يف املعجم العريب؛ مقاربة سوسيولغوية ،عامل الكتب ا ديث ،إربد.ٕٓٔ٘ ،
ال إكراه يف الو ل ،نصوص أ رامية ،دار اآلف ناشروف ودار أزمنة.ٕٓٔ٘ ،
)11
معماريػػة اللغػػة الشػػعرية؛ مقاربػػة نصػػيّة يف ادب راشػػد عيسػػى ،تقػػد الػػدكتور عمػػر القيػػاـ ،دار عػػامل
)11
الكتب ا ديث.ٕٓٔٙ ،
والصب فينا تنفس ،دار اآلف ناشروفٕٓٔٙ ،
)12
منهجية عمر القياـ با النقد والتحقيق ،دار عامل الكتب ا ديث ،طٕٔٓٔٚ ،
)13
مدارج التحليل اللساين يف العربية ،عامل الكتب ا ديث ،طٔ /األردفٕٔٓٚ ،
)14
بصرية عمياء ،نصوص ،دار اآل ف ناشروفٕٜٓٔ ،
)15

املشاركات األدبيةوالعلمية املنشورة يف الصحف :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

مقاؿ (حضر الورد ،ولكن العطر غاب) ،جملة أقبلـ جديدة  ،عدد ٔٗ ،ٕٓٔٓ ،اجلامعة األردنية.
عماف،عدد ٗ ،ٕٓٔٔ ،ٔٚمديرية الثقافة ،أمانة عماف الكربى ،األردف.
ن ّ ( الو ل البليغ) ،جملة ّ
ن (ببلغة العطر) جملة أوراؽ ،عددٖ ،ٕٓٔٔ ،ٙرابطة الكتاب األردنيا ،األردف.
ن ّ (و يّة) ضمن رواية (أعشقم) ،طٔ ،ٕٓٔٔ ،دار الوراؽ ،األردف.
ن (القبلة) ضمن رواية (أعشقم)  ،طٔ ،ٕٓٔٔ ،دار الوراؽ ،األردف.
ن ّ (مجر ومخر) ،جملة أفكار ،عدد ،ٕٖٓٔ ،ٕٛٛوزارة الثقافة ،األردف
ن ّ (تناص) ،جريدة الرأي ،ملحق الرأي الثقايف ،اجلمعة.ٕٖٓٔ/ٙ/ٕٛ ،
مقػاؿ" جربيػاء" لراشػد عيسػى سػنابل السػتا ،جريػدة الػرأي ،امللحػق الثقػايف ،اجلمعػة ،"ٕٖٓٔ /ٔٔ/ٕٕ ،العػػدد
ٕ٘.ٔ٘ٚ
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 .9مقاؿ (أسفل النهر) ملها عتوـ؛ جرب املعىن يف شقوؽ الروح ،جريدة الرأي ،امللحق الثقايف ،اجلمعة ،تاريخ /ٕٔ/ٕٙ
ٖٕٔٓ ،عدد ٜٔ٘ٚ٘
(تضاد) ،جملة أوراؽ ،وزارة الثقافة ،األردف ،عدد ٕٗ ،ٕٓٔٗ ،ص.ٜٔ-ٚٚ
ّ
 .11ن ّ
 .11مقاؿ (املعمارية اللغويػة يف شػعر راشػد عيسػى؛ مقاربػة ػرفية) ،جريػدة الػرأي ،امللحػق الثقػايف ،اجلمعػة ،؛ مقاربػة
رفية) ،جريدة الرأي ،امللحق الثقايف ،اجلمعةٕٓٔٗ/ٗ/ٕ٘ ،ـ.
 .12مقػاؿ (مبػػاىج اللغػة) يف حمراب(قصػػائد للقصػيدة) لعػػاريف الفرايػػة ،جريػدة الػرأي ،امللحػق الثقػػايف ،اجلمعػػة/ٖٔ ،
ٕٓٔٗ /ٙ
 .13مقاؿ (قاموس العادات للعزيزي مرجع خالد) ،جريدة الرأي ،امللحق الثقايف ،اجلمعة.ٕٓٔٗ /ٛ /ٔ٘ ،
 .14مقاؿ يكاد زيتو يضيء ،جريدة الرأي ،امللحق الثقايف ،اجلمعة.ٕٓٔ٘/ٔ/ٔٙ ،
 .15مقاؿ :الضمري املتصل لئلنسانية والعربية ،جريدة الرأي ،امللحق الثقايف (ملحق تكر ي لؤلستاذ الػدكتور إمساعيػل
عمايرة) اجلمعة ٕٓٔ٘/ٕ/ٕٚـ
 .16فيػ ػ ػ ػ ػػوض(ن أبيجرامػ ػ ػ ػ ػػي) ،جريػ ػ ػ ػ ػػدة ال ػ ػ ػ ػ ػرأي ،امللحػ ػ ػ ػ ػػق الثقػ ػ ػ ػ ػػايف ،اجلمعػ ػ ػ ػ ػػة /ٔٓ ،نيسػ ػ ػ ػ ػػاف ،ٕٓٔ٘ /ال ػ ػ ػ ػ ػرابط
http://www.alrai.com/article/708361.html
 .17خدف ا ليل وسادف العزة اللغويّة(جعفر عبابنة) ،جريدة الرأي ،امللحق الثقايف ،اجلمعةٕٓٔ٘/٘/ٔٗ ،
http://www.alrai.com/article/714277.htm
  ٔٛمدى ،نصوص أ رامية ،جريدة الرأي ،ملحق الرأي الثقايف ،اجلمعةٕٓٔ٘ /ٙ /٘ ،http://www.alrai.com/article/717847.html
اهلداية املعرفية يف ا طاب الشاكري لعمر القياـ ،مقاربة نصيّة ،جريدة الرأي ،ملحق الرأي الثقايف،
-19
اجلمعة /ٕ(ٕٓٔ٘ /ٙ/ٜٔ ،رمضاف) ،العدد ٕ٘ٔٙٛ
http://www.alrai.com/article/720713.html
ضمري النحو الذي ال يغيب ،جريدة الرأي ،ملحػق الػرأي القػايف ،اجلمعػة ،ٕٓٔ٘ /ٙ/ٕٙ ،العػدد
-21
ٕ /ٜ ،ٕٜٔٙرمضافٖٔٗٙ /
http://www.alrai.com/article/722004.html
مقػػاؿ التعػػابري الكنائيػػة يف العربيػػة :سػػريورة و ػػريورة ،جريػػدة ال ػرأي ،ملحػػق ال ػرأي الثقػػايف ،اجلمعػػة،
-21
ٕٓٔ٘ /ٜ/ٔٛ
http://www.alrai.com/article/738198.html
نػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ (كغيم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة حبل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاملطر ،ملح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق اجلمع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الثق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايف ،ٕٓٔٙ /ٖ/ٗ /
-22
العددhttp://www.alrai.com/article/772430.htmlٖٜٔٙ٘
الزمن با اهلامشي واملركزي يف ديواف(أقتفي خطو ذاكريت) هلشاـ عودة.
-23
مراي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتات يف ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعر أمح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػويري ،موق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع جنقاف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات/ٗ/ٙ ،
-24
ٕٓٔٙ
http://www.thaqafat.com/News.aspx?id=48530&tt=%D9%85%D8%
B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7-
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%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%91%D8%AA%D8%A7%D8%AA
-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A
#.VwVcHPl97IU
مرايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتات يف شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعر امحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػويري ،اجلمع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة/ٗ/ٛ ،
-25
http://www.alrai.com/article/779786.htmٕٓٔٙ
(ربيع يف عماف) جلعفر العقيلي؛ نواف ُذ ٍ
ضوء يف عتم ال ّذاكرةموقع جنقافاتٕٓٔٙ/ٗ/ٛ ،
-26
ٌ َّ
ّ
http://www.thaqafat.com/News.aspx?id=48561&sid=17#.VwccUPl
97IV
وليس كمثلو شيء(قراءة يف كتاب ترجيعات النصوص لراشد عيسى)
-27
نص ػػوص "إيل بفض ػػاء يعي ػػد لعص ػػافريي جم ػػد الط ػرياف" ،الس ػػبت ،ٕٓٔٙ /ٙ /ٔٔ،الع ػػددٖٔٙٙٛ
-28
حيفة الرأيhttp://www.alrai.com/article/792495.
عرابة الو ل ،قنّا ة املعىن(ىند ابو الشعر) ،السبت ،امللحق الثقايف .ٕٓٔٙ/ٚ/ٕ ،
-29
ّ
http://www.alrai.com/article/796742.html
الضػ ػوابط واملع ػػاين ألح ػػرؼ الزي ػػادة يف الص ػػرؼ الع ػػريب ،مقارب ػػة و يفي ػػة تعليمي ػػة ،جري ػػدة ال ػ ػرأي ،
-31
.ٕٓٔٙ ،ٛ/ٕٙ ،/http://alrai.com/article/1008960
ل ػ ػ ػ ػ اليػ ػ ػ ػػامسا ،نصػ ػ ػ ػػوص ،جريػ ػ ػ ػػدة ال ػ ػ ػ ػرأي،http://alrai.com/article/1033273 ،
-31
ٕٕٗٓٔٙ/ٕ/
ا ياري من فقو الببلغة إىل فقو ببلغة املناىج ،ملحق الرأي الثقايف ،اجلمعة ٘ ،نوفمرب ٕٓٔٙ
-32
ػوي واألديػ ػ ػػب ػ ػ ػػوتاف مػ ػ ػػن حنجػ ػ ػػرة واحػ ػ ػػدة  ،ٕٓٔٚ /ٕٔ/ٖٓ ،ملحػ ػ ػػق ال ػ ػ ػرأي الثقػ ػ ػػايف،
-33
اللغػ ػ ػ ّ
http://alrai.com/article/10419183/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8
%A3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A/
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A9%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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غػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػري متفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق علي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ،نصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوص ،ٕٓٔٛ /ٖ/ٔٓ ،ملحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرأي
-34
الثقايفhttps://www.youtube.com/user/alrainewspaper:
توا ػػل أـ تفا ػػل ،مقػػاؿ ،اجمللػػة العربيػػة ،جملػػة شػػهرية ،اململكػػة العربيػػة السػػعودية ،العػػدد ،ٜ٘ٓ
-35
فرباير ،ٕٜٓٔ ،مجادى الثانيةٔٗٗٓ ،
www.arabicmagazine.com

مشاركاتِّحولِّمنجزيِّاألداي ِّ

 -1أندلسية العشق،نداء للو ل ،آالء محداف ،ملحق الرأي الثقايفٕٓٔٙ/ٔ/ٔ٘ ،
 -2على سبيل نقد النقد ،عمر القياـ ،ملحق الرأي الثقايفٕٓٔ٘ /ٕٔ/ٔٛ ،
 -3مجانة السامل ،قراءة يف ال إكراه يف الو ل ،حيفة الرأيٕٓٔ٘ ،
 -4عرض كتاب (خطاب املرأة يف املعجم العريب ،مقاربة سوسيولغوية) ت عنواف( :مقاربة سوسيولغوية طاب
املراة يف املعجم اللغوي) ،إعداد جعفر العقيلي ،جملة نزوى ،عماف ،العددٕٕٓٔ٘ ،ٛ
 -5تَػػوىج البنيػػة يف التوقيعػػة األدبيػػة املعا ػػرة " تنػػاصّ " لسػػهى نعجػػة أمنوذج ػاً،ٕٓٔ٘ /قضػػايا املعػػىن يف التفكػػري
اللسػػاين والفلسػػفي /إش ػراؼ د عبػػد الس ػػبلـ العيسػػاوي ،،ت ػػونس ،طٔ ،ٕٓٔ٘ ،كليػػة جامع ػػة منوبػػة ،كليا ػػة
اآلداب والفنوف واإلنسانيات
 -6جهود املرأة األردنية يف اللغة ،جامعة الريموؾ ،ٕٓٔٗ ،إعداد مال قرقز.
مهاجسة يف «الو ل البليغ» لسهى نعجة ،ىٕٓٔٔ /٘/ٙ
 -7رائحة اللغة املشويّة َ
 -8رسػػالة بعنواف(جهػػود سػػهى نعجػػة يف اللغػػة واألدب؛ مقاربػػة لسػػانية)  ،اجلزائػػر ،إعػػداد آمػػاؿ امليمػػي ،جامعػػة
جلفة ،ٕٓٔٙ ،إشراؼ الدكتور الطيب بلعدؿ.
وسُرج الروح  -حيفة الرأي
 -9مقاؿ "تسابي الغُ ُد ّو ُ
/http://alrai.com/article/10409171الرأي-الثقايف بتاريخ ٖٕٔٓٔٚ/ٔٓ/
-11
http://alrai.com/article/10478890/%D8%A7%D9%84%D8%B
-11
1%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A/
%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%B3%D9%87%D9%89-%D9%86%D8%B9%D8%AC%D8%A9
ملعات من فكر سهى نعجة ،أجنر التفكري الناقد على تنمية الكتابة الغبداعية لدى متعلمي اللغة العربية النػاريقا بغريىػا،
ٖٔ ،نيسافٕٜٓٔ ،

الموادِّالتيِّدرستهاِّ:
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 مهارات االتصاؿ باللغة العربية ٓٓٔ مهارات االتصاؿ باللغة العربية ٜٜ فن الكتابة والتعبرياالديب
 تذوؽ النّ
 رمو ٕ(بكالوريوس) علم الصرؼ (بكالوريوس) اللسانيّات (بكالوريوس /جامعة الشرؽ األوسط)العريب (بكالوريوس (جامعة الشرؽ األوسط)
 فقو اللغة ّ املدارس النحوية (ماجستري  /جامعة الشرؽ األوسط) نظرية النحو العريب (ماجستيؤ /جامعة الشرؽ االوسط) تصميم البحث العلمي (ماجستري) النحو الو يفي (ماجستري) الصرؼ الو يفي(ماجسستري) تعليم العربيّة ألغراض خا ّة(ماجستري) العربية يف سياقها الثقايف (ماجستري) املعاجم وا قوؿ الداللية (ماجستري) علم األ وات (ماجستري) بناء مناىج تعليم اللغة العربية للناريقا بغريىا (ماجستري) مدارس لسانيّة (دكتوراه) قضايا اللغة العربيّة املعا رة (دكتوراه) -بناء االختبارات (ماجستري )
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