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 الصحفي منوذجا  

 النحو والصرف-اللسانيات

نظرية العامل ودراسة  امتياز م2003 األردن –جلامعة اهلامشية ا املــاجستري
 الرتكيب يف النحو العريب.

 والصرفالنحو 

 اللغة العربية وآداهبا  جيد جدا   م2001 األردن -امشية اجلامعة اهل بكالوريـوس

 
 : الّتدريسّيةخربات ـال 

 م.2004بية للناطقني بغريها منذ عام تدريس اللغة العر (  1
 م.2004اجلامعة األردنية  –تدريس  مهارات االتصال ابللغة العربية (  2
 . يف اجلامعة األردنية لتدريس اللغة العربية للناطقني بغريها مشاركة يف أتليف مناهج ( 3
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مشاركة يف تقدمي دورات مكثفة لتدريس أساليب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف املعهد الدويل (  4
 يف اجلامعة األردنية. و مركز اللغات لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

 اللغة العربّية وآداهبا، قسم اللغة العربّية وآداهبا، اجلامعة األردنّية.( تدريس مواّد بكالوريوس 5
يف املعهد الدويل لتعليم اللغة العربّية  تدريس مواد ماجستري تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها( 6

 للناطقني بغريها وقسم اللغة العربّية وآداهبا، اجلامعة األردنّية.
 م2004رغرا  ااصة منذ ( تدريس اللغة العربية أل7
 ،2015، 2014( أستاذة اللغة العربّية، الربانمج الصيفي جلامعة كولومبيا / عّمان،8

 .م2016،2019
 
 
 :  عملّيةـال خرباتـال
 م.2022( أستاذة يف قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، اجلامعة األردنية منذ 1
 -م2019ة العربّية للناطقني بغريها، مركز اللغات، اجلامعة األردنّية منذ يف شعبة اللغ( أستاذة 2

 .م2022
 -م2014( أستاذة مشاركة يف شعبة اللغة العربّية للناطقني بغريها، مركز اللغات، اجلامعة األردنّية منذ 3

 .م2019
-2008 امعة األردنّية( أستاذة ُمساعدة يف شعبة اللغة العربّية للناطقني بغريها، مركز اللغات، اجل4

 م.2014
 مركز اللغات، اجلامعة األردنّية يف شعبة اللغة العربّية للناطقني بغريها، بدرجة الدّكتوراه ( حماضرة متفررغة5

 م.2008
مركز اللغات، اجلامعة األردنّية  ( حماضرة متفررغة بدرجة املاجستري يف شعبة اللغة العربّية للناطقني بغريها،6

 م.2006-2008
( حماضرة رغري متفررغة بدرجة املاجستري يف شعبة اللغة العربّية للناطقني بغريها، مركز اللغات، اجلامعة 7

 م.2006-2003األردنّية 
-2010 املرشد األكادميي لطلبة الدراسات العليا يف املعهد الدويل لتعليم العربية للناطقني بغريها  ( 8

 م2012
اجلامعة  -ملعهد الدويل لتعليم العربية للناطقني بغريهاالدورات اخلاصة يف اشعبة مشرفة ( 9

 .م 2008األردنية
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 -2014/ 2013مساعدة مدير مركز اللغات لشؤون اجلودة، اجلامعة األردنية،  ( 10
 .م2014/2015

 م2014/2015رئيسة شعبة اللغة العربية للناطقني بغريها، مركز اللغات، اجلامعة األردنية  (11
 م2013/2014كز اللغات، عضو جملس مر ( 12
 م.2015 /2014( عضو جملس مركز اللغات، 13
 .م2016 -2015ليف، مدارس كينغز أكادميي، ( مستشارة أت14
 ( حتكيم البحوث وتقييمها علميا  لعدد من اجملالت العلمّية احملّكمة.15
 اآلن. -م2008( عضو جلان أتليف مؤسسة إتقان انشرون وموزعون 16
ع مناهج اللغة العربّية هليئة تطوير الّتعليم للمرحلتني األساسّية والثّانوية، مؤسسة ( عضو جلنة وض17

 إتقان.
 ( ُمدرّبة معلمي اللغة العربّية للناطقني بغريها يف عدد من املراكز واهليئات.18
 
 

 منشورة : ـالكتب ال
/ اجلامعة األردنية، عمان، مؤلف مشارك يف كتاب اللغة العربية للناطقني بغريها / املستوى الرابع ( 1

 .م2010
معتمد  يف كتاب النحو األول لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها/ كواالملبور، ماليزاي، مؤلف رئيسي( 2

 . م2008 يف جامعة األزهر جبمهورية مصر العربية،

واالملبور، ماليزاي، مؤلف رئيسي يف دليل كتاب النحو األول لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها/ ك( 3
 . م2008معتمد يف جامعة األزهر جبمهورية مصر العربية، 

( مؤلف رئيسي يف كتاب النحو الثاين لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها/ كواالملبور، ماليزاي، معتمد 4
  م.2014زهر جبمهورية مصر العربية، يف جامعة األ

 لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها/ كواالملبور، ماليزاي، مؤلف رئيسي يف دليل كتاب النحو الثاين( 5
 . م2014معتمد يف جامعة األزهر جبمهورية مصر العربية، 

 .م2015دور املهارات اللغوية يف تعليم اللغة ، دار كنوز املعرفة، عمان،حمّرر كتاب  (6
 م.2015ز أكادميي، ( ، منهاج مدرسة كينغ1كتاب املستوى املتوسط )مؤّلف مشارك يف  ( 7
 م.2015( ، منهاج مدرسة كينغز أكادميي، 2كتاب املستوى املتوسط )مؤّلف مشارك يف  ( 8
 م.2015( ، منهاج مدرسة كينغز أكادميي، 3كتاب املستوى املتوسط )مؤّلف مشارك يف  ( 9

 .م 2016كادميي،أكتاب اللغة العربّية للّصف الّسابع، منهاج مدرسة كينغز مؤّلف مشارك يف  ( 10
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 .م 2016كادميي،أكتاب اللغة العربّية للّصف الثّامن، منهاج مدرسة كينغز مؤّلف مشارك يف  ( 11
 .م2018، دار احلياة، الشارقة، kg1كتاب الطالب "أان والعربية"مؤّلف مشارك يف ( 12
 م.2018، دار احلياة، الشارقة، kg1 ( مؤّلف مشارك يف "دليل أان والعربّية،13
 .م2018، دار احلياة، الشارقة، kg2 كتاب الطالب  رئيسي يف "أان والعربية" مؤّلف( 14
 م.2018، دار احلياة، الشارقة، kg2مؤّلف رئيسي يف "أان والعربية" كتاب النشاط  (15
 م.2018، دار احلياة، الشارقة، kg2أان والعربية" دليل مؤّلف رئيسي يف "( 16
دار إتقان  رات الكتابية واإلمالئية "إيّن أكتب" املستوى األول،مشارك يف سلسلة تنمية املها( مولف 17

 م.2018للنشر والتوزيع، األردن،
دار إتقان  يف سلسلة تنمية املهارات الكتابية واإلمالئية "إيّن أكتب" املستوى الثاين، مشارك ( مؤلف18

 م.2018للنشر والتوزيع، األردن،
دار  الكتابية واإلمالئية "إيّن أكتب" املستوى الثالث، يف سلسلة تنمية املهارات رئيسي( مؤلف 20

 م.2018إتقان للنشر والتوزيع، األردن،
لناطقني بغريها النظرية والتطبيق"،  ةمؤلف مشارك يف كتاب "توظيف الفنون األدبية يف تعليم العربي (21

 م.2019دار كنوز املعرفة، األردن، 

" سلسلة العني لتعليم العربية للناطقني بغريها، دار إتقان ( مؤلف رئيسي يف كتاب "املستوى الصويت22
 م.2021للنشر والتوزيع، 

دار إتقان للنشر  " سلسلة العني لتعليم العربية للناطقني بغريها،الكتاب األوليف " مشاركمؤلف ( 23
 م.2021والتوزيع، 

دار إتقان للنشر  ني بغريها،" سلسلة العني لتعليم العربية للناطقثاينيف "الكتاب ال رئيسيمؤلف ( 24
 م.2021والتوزيع، 

دار إتقان للنشر  " سلسلة العني لتعليم العربية للناطقني بغريها،ثالثمؤلف مشارك يف "الكتاب ال( 25
 م.2021والتوزيع، 

" سلسلة العني لتعليم العربية للناطقني بغريها، دار إتقان للنشر رابعمؤلف مشارك يف "الكتاب ال( 26
 م.2021ع، والتوزي

" سلسلة العني لتعليم العربية للناطقني بغريها، دار إتقان للنشر دليل املعلممؤلف رئيسي يف "( 27
 م.2021والتوزيع، 

 

  
 منشورة :ـالبحوث ال
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جملة حبث منفرد منشور يف ( ثقافة اللغة طريق أم هدف: مقاربة يف تعليم العربية للناطقني بغريها، 1
 م2012 (2ع )اإلنسانية، و يةاالجتماعدراسات للعلوم 

املؤمتر الدويل األول حبث مشرتك منشور يف كتاب أعمال ( مالمح من عاملية العربية يف القارة األوروبية، 2
 .م22/3/2012-9للغة العربية، اجمللس الدويل للغة العربية، منظمة اليونسكو، بريوت،

جملة النجاح لألحباث  رتك منشور يفحبث مش ( منوذج ملفكر وأديب عريب: أمحد صدقي الدجاين،3
 . م2011والعلوم اإلنسانية، حزيران 

مؤمتر  حبث مشرتك منشور يف كتاب أعمال ( بولندا والثقافة العربية اإلسالمية: يف البعد االستشراقي،4
 .م2010كانون األول ، اجلامعة األردنية   15آفاق العالقات األردنية البولندية 

ة راريخّية أدبّية عن االستشراق حبث مشرتك منشور يف كتاب أعمال املؤمتر الدويل ( العرب وأورواب: حمل5
كانون األّول،   15االحتاد األورويب(  -األردن -الثاين مظاهر التعاون وتبادل اربة اإلصالح )بولندا

 م.2011اجلامعة األردنية 
 .م2009ر وإبداع، القاهرة،مايو جملة فك حبث منفرد منشور يفجتليات املكان يف مقامات احلريري،(  6
جملة  حبث منفرد منشور يفالسرد يف القصة القرآنية مثل من قصة يوسف وقصة صاحب اجلنتني،(  7

 .م2009فكر وإبداع، القاهرة، يوليو 
حبث منفرد منشور يف   ( حتليل اخلطاب الثقايف يف جمموعة أوراق امللك املؤسس عبدهللا بن احلسني، 8

ؤتـمر الثقايف الوطين األردين الرابع: جذور الثقافة الوطنية األردنية، الـجامعة األردنية، امل كتاب أعمال
  .م2/4/2008 -31/3

حبث مشرتك منشور يف   ،حقبة العثمانيةـهوية الثقافية ألبناء البالد األردنية يف هناايت الـمالمح ال( 9
جامعة األردنية، ـر الثقافة الوطنية األردنية، المر الثقايف الوطين األردين الرابع: جذو ـؤتاملكتاب أعمال 

  م2/4/2008 -31/3
املــؤمتر الــدويل حبــث مشــرتك منشــور يف كتــاب أعمــال ( مســائل يف اللغــة واألدب بــني الغــرب والعــرب، 10

 م9/5/2013الثاين للغة العربية، اجمللس الدويل للغة العربية، ديب 
يف جملــة دراســات للعلــوم حبــث منفــرد منشــور ويــة اللغويــة، ( أثــر اخلطــاب العــوملي االقتصــادي علــ  اهل11

 م2013اإلنسانية واالجتماعية، عمادة البحث العلمي ابجلامعة األردنية، 
يف حبـث مشـرتك منشـور ( دراسة لغويـة نقديـة مقارنـة ملـدحتني عنـد األعشـ  الكبـري والنابغـة الشـيباين، 12

 م2013( 7( عدد )20د )جمل جملة تكريت للعلوم اإلنسانية، جامعة تكريت،
يف جملـة تكريـت  حبـث مشـرتك منشـور( مالمح صورة املـرأة يف املقامـات: اهلمـذاين واحلريـري منـوذجني، 13

 م2013( 7( عدد )20جملد ) للعلوم اإلنسانية، جامعة تكريت،
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لــة يف جم حبــث مشــرتك منشــور( اللغــة العربيــة وســريورة الفكــر القــومي: أمحــد صــدقي الــدجاين منوذجــا ، 14
 . م2014، سنة 28جامعة النجاح لألحباث، مج 

ر يف و نشــحبــث مشــرتك م ( رســالة ابــن حــزم يف فضــائل األنــدلس وذكــر رجاهلــا دراســة أتصــيلية نصــية،15
 م2013، 8، عدد20جملة تكريت للعلوم اإلنسانية، مج

 

16 .A Critical Study of Three Textbooks For Teaching Arabic To Non-

Native Speakers. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281305372

X 

 Procedia- Social and Behavioral Sciences.2014. 

 

17.  Difficulties of Learning ArabicFor Non-Native Speakers. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281305448
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 Procedia – Social and Behavioral Sciences.2014. 
 

 
منشــور يف جملــة جامعــة تكريــت حبــث منفــرد حبــث " التصــغري يف شــعر املتنــ : دراســة لغويــة دالليــة" ( 18

 .م 2014كانون الثاين   1، عدد 21للعلوم اإلنسانية، مج
19 )Facilitating Arabic Syntax:A Chronological Approach  ،  حبــث منفــرد

ـــــة،منشـــــور  ـــــوم اإلنســـــانية واالجتماعي ـــــة دراســـــات للعل عمـــــادة البحـــــث العلمـــــي ابجلامعـــــة  يف جمل
 م2015، 2، ع42،مجاألردنية

20) Teaching Syntax for – non Arabic Language speakers. , Procedia- 

Social and Behavioral Sciences   , Procedia- Social and Behavioral 

Sciences. Vol 185, June 2015. 

يف جملــة  منشــور، حبــث مشــرتك نيــة: العربيــة للنــاطقني بغريهــا أمنوذجــا  أثــر اللغــة األم يف تعلــم اللغــة الثا( 21
، ملحـــق 42جملـــد دراســـات للعلـــوم اإلنســـانية واالجتماعيـــة، عمـــادة البحـــث العلمـــي ابجلامعـــة األردنيـــة، 

 م.2015(،1)
 جملــة املنهــاج وأثــره يف تعلــيم اللغــة الثانيــة: العربيــة للنــاطقني بغريهــا أمنوذجــا ، حبــث مشــرتك منشــور يف( 22

Korean Association of Arabic Language and Literature ،2015م.  

حبـــث مشـــرتك منشـــور يف كتـــاب ديـــداكتيك  مقاربـــة يف أســـس تعلـــيم اللغـــة العربيـــة للنـــاطقني بغريهـــا،( 23
 م.2015التعدد اللغوي تعليم وتعّلم اللغات، جامعة حممد اخلامس ابلرابط، منشورات التدريس،

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281305372X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281305372X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813054487
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813054487
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24 )Teaching Arabic language for non-native speakers in the light of 

modern linguistics,  ، يف جملة دراسات للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، عمادة  منشورمنفرد حبث
 .م2016البحث العلمي ابجلامعة األردنية، 

اسات للعلوم اإلنسانية يف جملة در  منشورمشرتك  ( اخلطاب األديب وإشكالّية العالقة ابلّسياسة، حبث25
 .م2017، 4، ع 44جملدواالجتماعية، عمادة البحث العلمي ابجلامعة األردنية، 

تعليم أساسّيات الّنحو العريب للمبتدئني من الطلبة الناطقني بغري العربّية: مثٌل من تعليم اجلموع. ( 26
 Korean Association of Arabic Language andيف جمّلة  منشورمنفرد حبث 

Literature ،2016م. 
 يف جملة جامعة الّشارقة للعلوم منشورمنفرد ( العربّية لألرغرا  اخلاّصة: احملتوى واألهداف، حبث 27

 م.2017(، يونيو 1) ، ع14جملد االجتماعّية اإلنسانية و 
28) Phonetic Assimilation in Arabic Language،  منشور يف جملة منفرد حبث

NUSH، ( 43ع ،)م.2016رب ديسم 
يف  منشورحبث مشرتك ( جهود علماء النحو يف تيسري تعليم الّنحو العربّية للناطقني بغري العربية، 29

 .م2017(، 8(، سنة)1جملة الدراسات اللغوية واألدبية يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، ع)
يف جملة منشور ني بغريها، حبث مشرتك ( توظيف مفهوم اإلسناد يف تعليم اللغة العربية للطلبة الناطق30

 م.2019أيلول  -، متوز43، السنة  98عجممع اللغة العربية األردين،
( قواعد الّسماع يف كتاب سيبويه بني النظرية والتطبيق، حبث مشرتك منشور يف أعمال مؤمتر تعليم 31

مية العاملية مباليزاي، ماليزاي، كواالملبور، رؤية الغد للمؤمترات واجلامعة اإلسال اللغة العربية لغري الناطقني هبا،
 م2017/ نوفمرب/ 12-14

( قضااي صرفّية بني اللغتني العربية والّصينّية: دراسة تقابلّية، حبث مشرتك منشور يف جملة التجديد، 32
 م2017، يونيو 41، ع21مج اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزاي،

يف   منفرد لعربية للطلبة الناطقني بغريها: دراسة تطبيقية، فصلتوظيف الشعر يف تدريس اللغة ا( 33
 .م2020كتاب "تدريس اللغة العربية يف زمن العوملة"، 

يف كتاب منشور  منفرد( تدريس الّنحو والصرف للناطقني بغري العربية: النظرية والتطبيق، فصل 34
ناطقني بغريها: النظرية والتطبيق"، مركز "الدليل التدري  يف تدريس مهارات اللغة العربية وعناصرها لل

 .م2017امللك عبد هللا بن عبد العزيز، الراي ، السعودية، 
 Korean Association ofيف جمّلة  شرتك منشورحبث م ( نظام التقفية يف شعر فدوى طوقان،35

Arabic Language and Literature. ،2017. 
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36 )Writing skill difficulties for 'beginner ' learners of the Arabic , Global 

Journal of  Psychology Research: New Trends and Issues, volume 7, 

issue2, (2017) 81-85.  

يف جملة التجديد، اجلامعة  منشورعصرنة اللغة: املفهوم، واآلليات، واآلفاق، حبث مشرتك ( 37
 م.2019يونيو ،45اإلسالمية العاملية، ماليزاي، ع

يف جملة  منشورحبث منفرد  ( "الرواية" مادة تعليمية للطلبة الناطقني بغري العربية: مناذج تطبيقية،38
 م.2018يونيو ،43التجديد، اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزاي، ع

يف جملة الدراسات اللغوية واألدبية  منشورمشرتك  مبادئ أتصيل الّسماع يف كتاب سيبويه، حبث( 39
 م.2019(، 10) (، سنة2) ع اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي،يف 

مقبول للنشر يف حبث مشرتك : دراسة تقابلّية، ( الرتاكيب النحوية بني اللغة العربية واللغة الياابنية40
 م.2018جملة دراسات العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية،

للشاعر حممود درويش، حبث مشرتك منشور يف ( عوامل تشكل الوصل الذهين يف ديوان "ورد أقل" 41
 .2020، يونيو23جملة األندلس، جامعة القاهرة، ع

يف جملة منشور حبث مشرتك  ( دور االستشراق يف أتصيل النحو العريب عرب املدارس النحوية،42
 .2020ديسمرب، 25األندلس، جامعة القاهرة، ع

يف جملة األندلس،  منشورحبث مشرتك ، رة والّضرورةبني الّصو : ةالعربيّ  اإلمالء للّناطقني بغري( 43
 .2020، ديسمرب25جامعة القاهرة، ع

 ( أثر ااتالفات اآلداب بني الثقافات الصينية والعربية يف تعليم اللغة العربية للطلبة الصينيني،  44
 .2022يونيو، 33يف جملة األندلس، جامعة القاهرة، ع مقبول للنشرحبث مشرتك 

 
  :والندوات اتمر ـؤتـمـال
، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن اليوم مر وضعية تدريس اللغة يف مؤسسات التعليمـمؤت( 1

 .م2007/ 4/ 18-16مملكة املغربية، ـزهر، أرغادير، ال
 -31/3جلامعة األردنية، مؤمتر الثقايف الوطين األردين الرابع: جذور الثقافة الوطنية األردنية، ا( 2
 .م2/4/2008
مر النقد األديب احلادي عشر: اللغة العربية يف مواجهة التحدايت املعاصرة "، كلية اآلداب، قسم ـمؤت( 3

 .  م24/4/2008-22 األردن، اللغة العربية، جامعة جرش األهلية،
 8- 6املؤمتر الدويل األول لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، كلية اآلداب، اجلامعة األردنية، ( 4
 .م5/2008/
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-4جامعة البرتا، كلية اآلداب والعلوم،  دل الفكري واألديب،مؤمتر النقد األديب اخلامس، ج( 5
 .م5/11/2009
 .م15/12/2010العالقات األردنية البولندية، اجلامعة األردنية، عمان،  مؤمتر آفاق( 6
 .م10/2/2011-9ي ميلون، قطر، التحدايت اليت تواجه تعليم اللغة العربية، جامعة كارنيجمؤمتر ( 7
امعة األردنية، حتاد األورويب(، اجلاال 0األردن  –( مؤمتر مظاهر التعاون وتبادل اربة اإلصالح )بولندا 8

 م15/12/2011عمان، 
-19( املؤمتر الدويل األول للغة العربية، اجمللس الدويل للغة العربية، منظمة اليونسكو، بريوت،9

 .م22/3/2012
-15ر العربّية وهوية األّمة، قسم اللغة العربّية وآداهبا، كلّية اآلداب، اجلامعة األردنّية مؤمت( 10
 م.17/10/2012
 جامعة حممد اخلامسكلّية علوم الرتبّية يف ديداكتيك التعدد اللغوي تعليم وتعّلم اللغات،   مؤمتر( 11

 م.28/11/2012-27املغرب  الرابط،السويسي، 
 م.30/11/2012-28لعلم الّنفس وعلم االجتماع، أنطالبا، تركيا ( املؤمتر العاملي 12
اجمللس الدويل  )اللغة العربّية يف اطر: اجلميع شركاء يف محايتها، ( املؤمتر الدويل الثاين للغة العربية،13

 . م10/5/2013-7، للغة العربية، ديب
حول العامل اإلسالمي واملعهد الفرنسي  ( مؤمتر القومّية العربّية يف مئة عام، معهد البحث والّدراسات14

 م.6/6/2013-3للشرق األدىن، ابريس، فرنسا 
( املؤمتر الدويل األول لتعليم اللغة العربية )األنساق اللغوية والسياقات الثقافية يف تعليم اللغة العربية(، 15

 م24/4/2014-22اجلامعة األردنية 
عربية )دور املهارات اللغوية يف تعليم اللغة(، اجلامعة األردنية، ؤمتر الدويل الثاين لتعليم اللغة الامل( 16
 م21-23/4/2015
مستديرة حول آفاق يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف اجلمعية األردنية للبحث  طاولة( 17

 .م2015/ 12/ 16العلمي يف 
فاق املستقبل، مركز اللغة العربية ( مؤمتر تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها حتدايت الواقع وآ18

 م2016جامعة قطر، مايو  -للناطقني بغريها
ليات تطوير برامج اللغة العربية للناطقني بغريها: األساليب، املناهج، املدرسني" جامعة آل آ( ندوة "19

 م25/4/2016البيت، األردن،
لغة العربّية يف أوساط الّناطقني هبا مؤمتر" تدريس اللغة العربّية يف زمن العوملة: تقريب مناهج ال( 20

 .     م18/5/2016-16والّناطقني بغريها يف الّشرق األوسط ومشال أفريقيا" جامعة األاوين، املغرب،



 10 

( مؤمتر اللغة العربية للناطقني بغريها "لغة الضاد جسر ثقايف بني األمم"، جامعة عمان العربية 21
 م7/2017/ 27-26ع، عّمان، األردن، وأكادميية املرج

  ،مجعّية البحث العلمي األردنية واجلامعة األردنية، عّمان ( املؤمتر الثامن للبحث العلمي يف األردن،22
 م11/11/2017األردن، 

( مؤمتر ومعر  تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، رؤية الغد للمؤمترات واجلامعة اإلسالمية العاملية 23
 م2017/ نوفمرب/ 14-12الملبور، كوامباليزاي، ماليزاي،  

بوزارة التعليم"، مركز  2030( ندوة "مراكز مصادر التعلم يف إطار برامج ومبادرات حتقيق رؤية 24
 .14/9/2021(،عن بعدالفهرس العريب املوحد، )

(، عن بعد( ندوة "تعزيز الفاعلية املؤسسية يف قطاع التعليم العايل"، أكادميية نسيج، )25
15/9/2021. 
، ادمات حديثة رائدة وإبداع متواصل يف ادمة جمتمع املكتبات الفهرس العريب املوحد ندوة "( 26

 .22/9/2021(،عن بعد"، مركز الفهرس العريب املوحد، )واملعلومات العريب
عن مركز الفهرس العريب املوحد، )( ندوة " اجمللس الدويل للغة العربية: آمال وتطلعات"، 27
 .5/10/2021(،بعد
مركز الفهرس العريب املوحد، ( ندوة " البياانت الضخمة والذكاء االصطناعي يف التعليم العايل"، 28
 .13/10/2021(،عن بعد)

مركز الفهرس العريب ( ندوة " من احلفاظ إىل االقتصاد اإلبداعي: أفق جديد للرتاث الثقايف"، 29
 .19/10/2021(،عن بعداملوحد، )

عن مركز الفهرس العريب املوحد، )ارة: شجون من التأثري والتأثر"، ندوة " الثقافة والعم( 30
 .26/10/2021(،بعد

 Artificial Intelligence (AI) in Libraries: Training for" ( ندوة 31

Innovation ،)8/12/2021" ، أكادميية نسيج، )عن بعد. 

 ،" املكتبات ومؤسسات املعلومات تطبيقات إنرتنت األشياء ودورها يف إدارة املعرفة يفندوة " ( 32
 .29/12/2021أكادميية نسيج، )عن بعد(، 

 .18/1/2022" ، أكادميية نسيج، )عن بعد(، العيادات القرائية: املفاهيم والتطبيقاتندوة " ( 33
"، مركز الفهرس العريب املوحد، )عن رحلة الكتاب من الفكرة وإىل القارئندوة " ( 34
 .1/2/2022بعد(،

"، تقنية البلوك تشني: املفهوم وتطبيقات املستقبل يف املؤسسات التعليمية واملكتباتوة "ند( 35
 .23/2/2022أكادميية نسيج، )عن بعد(، 
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"، أكادميية نسيج، )عن بعد(، استثمار الذكاء االصطناعي يف تطوير التعليم اإللكرتوينندوة "( 36
9/3/2022. 

"، مركز الفهرس العريب  قمية مع الرتكيز عل  اجلانب العملياألرشفة بني التقليدية والر ندوة " ( 37
 .10/3/2022املوحد، )عن بعد(،

"، مركز الفهرس العريب املوحد، )عن ودوره يف تعزيز الثقافة العربية الفهرس العريب املوحد ندوة " ( 38
 .15/3/2022بعد(،
"، مركز  يف القرون العشرة األوىلاملدوانت واملؤلفات يف العلوم النفسية عند املسلمنيندوة " ( 39

 .29/3/2022الفهرس العريب املوحد، )عن بعد(،
"، مركز الفهرس العريب املوحد، )عن بعد(،  دراسات القرآن الكرمي يف الغربندوة " ( 40

5/4/2022. 
"، مركز الفهرس العريب املوحد، )عن بعد(،  التحول الرقمي يف املؤسسات الثقافيةندوة " ( 41
12/4/2022. 
 
 

 : مشارك فيهاـاللجان ال
 م2008، اللغة العربية للناطقني بغريها يف اجلامعة األردنية جنة أتليف الكتاب الرابعـل عضو ( 1
 اللجنة التحضريية للمؤمتر الدويل األول لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، كلية اآلداب،عضو ( 2

 م5/2008/ 8- 6اجلامعة األردنية، 
 م2008جلنة حتكيم املسابقة الثقافية لنادي العاملني يف اجلامعة األردنية، و عض( 3
 م2011لتداني يف اجلامعة األردنية،جلنة مكافحة اعضو ( 4
 ( عضو يف اجمللس الدويل للغة العربية، بريوت.5
 أمريكا. ( عضو يف الرابطة األمريكية ألساتذة اللغة العربية،6
للمؤمتر الدويل األول لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، مركز اللغات، ( مقررة اللجنة التحضريية 7

 م24/4/2014-22اجلامعة األردنية، 
اجلامعة  مركز اللغات، دويل األول لتعليم اللغة العربية،( عضو اللجنة اإلعالمية للمؤمتر ال8

 م 24/4/2014-22األردنية،
ول لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، مركز اللغات، اجلامعة ( عضو اللجنة العلمية للمؤمتر الدويل األ9

 .م24/4/2014-22األردنية،



 12 

اجلامعة األردنية،  مركز اللغات، لتعليم اللغة العربية، لمؤمتر الدويل الثاين( مقررة اللجنة التحضريية ل10
 م21-23/4/2015
اللغات، اجلامعة  اللغة العربية، مركزلتعليم  لمؤمتر الدويل الثاين( عضو اللجنة اإلعالمية ل11

 م23/4/2015-21األردنية،
 ،لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، مركز اللغات لمؤمتر الدويل الثايناللجنة العلمية لعضو ( 12

 م23/4/2015-21اجلامعة األردنية،
األردنية  ات/اجلامعةمقررة جلنة االمتحان التصنيفي للطلبة األجانب يف مركز اللغ( 13

 م.2013/2014
 .م 2013/2014( عضو اللجنة الثقافية يف مركز اللغات / اجلامعة األردنية 14
 .م 2014/ 2013( مقررة جلنة حتديث موقع مركز اللغات اإللكرتوين 15
 م2015/2016( عضو اللجنة الثقافية يف مركز اللغات / اجلامعة األردنية 16
 .م2017-2014ية البحث العلمي األردنية ( عضو جلنة اإلنسانيات يف مجع17 

 م2016/2017( عضو اللجنة الثقافية يف مركز اللغات / اجلامعة األردنية 18
 م2016/2017( عضو اللجنة االجتماعّية يف مركز اللغات / اجلامعة األردنية 19
ردن/ ملتق  القدس ( عضو جلنة حتكيم املسابقة املقدسّية السابعة لطلبة وزارة الرتبية والتعليم/ األ20

 م2016الثّقايف/ 
لطلبة وزارة الرتبية والتعليم/ األردن/ ملتق  القدس  حتكيم املسابقة املقدسّية الثامنة( عضو جلنة 21

 م2017الثّقايف/ 
 م.2017/2018( عضو اللجنة الثقافية يف مركز اللغات / اجلامعة األردنية 22
 .م2017/2018ت / اجلامعة األردنية ( عضو اللجنة االجتماعّية يف مركز اللغا23
( عضو جلنة االمتحان التصنيفي للطلبة األجانب يف مركز اللغات/ اجلامعة األردنية 24

 م.2017/2018
لطلبة وزارة الرتبية والتعليم/ األردن/ ملتق  القدس  حتكيم املسابقة املقدسّية الّتاسعةعضو جلنة ( 25

 .م2018الثّقايف/ 
متحان التصنيفي للطلبة األجانب يف مركز اللغات/ اجلامعة األردنية جلنة اال ة( مقّرر 26

 م.2018/2019
( عضو اللجنة العلمية للمؤمتر الدويل السنوي اخلامس عشر ملعهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية، 27

 م.24/7/2022-23ابريس، 
 . بغريها"( عضو جلنة املراجعة والتطوير لكتاب "األساس يف تعليم العربية للناطقني28



 13 

عضو جلنة النظر يف أتليف مناهج مواد القسم االاتيارية ومواد الكلية اإلجبارية ذات الشعب ( 29
 م.2022املتعددة، قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، اجلامعة األردنية 

قسم اللغة العربية وآداهبا،  ها، ( مقررة جلنة وضع اطة برانمج بكالوريوس يف العربية للناطقني بغري 30
 م.2022كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، اجلامعة األردنية 

، قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب اطط الربامج الدراسية يف القسمعضو جلنة النظر يف ( 31
 م.2022والعلوم اإلنسانية، اجلامعة األردنية 

 
 الرسائل اجلامعية: 

 أواًل: اإلشراف:
رسالة ماجستري :)دراسة حتليلية لألاطاء الصرفية الشائعة لدى الطلبة التايوانيني يف تعلم  -1

 .م2012 اجلامعة األردنية، اللغة العربية(، الطالبة فو يي هشوان،

رسالة ماجستري :) القضااي املؤثرة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف ضوء علم اللغة  -2
 .م2014اجلامعة األردنية، مد عايد شامان القضاة، التطبيقي(، الطالب حم

رسالة ماجستري :) جهود العلماء يف تعليم النحو العريب للناطقني بغري العربية دراسة  -3
 .م2014 اجلامعة األردنية، أتصيلية(، الطالب أمحد عبد الكرمي سليمان دوجان،

تطبيقية ملناهج تعليم العربية  رسالة ماجستري: )اإلسناد يف اجلملة العربية: دراسة حتليلية -4
 .م2015اجلامعة األردنية، (، الطالبة رانية أبو الف،للناطقني بغريها

(، يف الرتاكيب النحوية بني اللغة العربية واللغة الياابنية رسالة ماجستري:) نظرات تقابلية -5
 .م2015اجلامعة األردنية، الطالب عالء شحادة، 

اجلامعة  ن: دراسة أسلوبية(، الطالب جون نيان يو،رسالة ماجستري :) شعر فدوى طوقا -6
 م.2015األردنية، 

استثمار البيئة يف تعليم الّصرف العريب وظيفيا  للناطقني بغري العربية رسالة ماجستري: ) -7
 م.2019املشتّقات أمنوذجا (، الطالبة ابتهال جابر، اجلامعة األردنية، 

عربية للناطقني بغريها يف تركيا املشكالت واقع مناهج تعليم اللغة الرسالة ماجستري: ) -8
(، الطالبة  واحللول كتاب "سلسلة العربية املشّجعة للناطقني بغريها جامعة مرمرة" أمنوذج ا

 م.2019كول ساري، اجلامعة األردنية، 

رسالة ماجستري: )استثمار اسرتاتيجيات التوصيف يف اللسانيات احلاسوبية يف تعليم النحو  -9
 م.2021 بغري العربية(، الطالبة إميان الّنّجار، اجلامعة األردنية، للطلبة الناطقني
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اللغة يف تعليم  تعبريات وسائل اإلعالم االصطالحيةرسالة ماجستري: )استثمار  -10
 م.2019، اجلامعة األردنية، جهار يلماز العربية(، الطالب

 (للناطقني بغريهامقاربة يف تعليم العربية  :تعليم العربية لوارثيهارسالة ماجستري: ) -11
 م.2020، اجلامعة األردنية، الان العورراينالطالبة 

تعليم اآلداب العربية للطلبة الناطقني بغريها: الطلبة الصنيني رسالة ماجستري: ) -12
 م.2021اجلامعة األردنية،  ،يلشياو لينغ  (، الطالبةأمنوذجا

قني بغريها: دراسة توظيف الوصف يف تعليم اللغة العربّية للناطرسالة ماجستري: ) -13
 م.2021، اجلامعة األردنية، دانة الزع  ، الطالبة )حتليلّية تطبيقّية

الكفاية اللغوية يف إطار التصنيفات العاملية آكتفل واإلطار املرجعي رسالة ماجستري: ) -14
 م.2020، اجلامعة األردنية، األورويب املشرتك(، الطالب عاصم أبو نصري

ستشرقني يف التأصيل للمدارس النحوية وأثره يف الدرس جهود امل: )دكتوراهرسالة  -15
 م.2020اجلامعة األردنية، ، جابرليان الطالب نيكوالي(، اللغوي العريب: دراسة حتليلية

حممود درويش أمنوذج ا(  رشع ثيالتوتر الداالي يف الشعر العريب احلد) :رسالة دكتوراه -16
 .م2021ن يو، اجلامعة األردنية، اجون نيالطالب 

الداللة الصرفية عند ابن عاشور من سورة النساء إىل سورة األنفال رسالة دكتوراه: ) -17
 .م2022، اجلامعة األردنية، سالم القيسي ةالطالب إشراف مشرتك، (وأثرها يف التفسري

18-  

 

 اثنياً: املناقشة:
 دراسة حتليلية تقوميية لبعض برامج احلاسوب يف تعليم اللغة العربيةرسالة ماجستري :)  -1

الطالب صالح العواودة، املشرف الدكتور عوين  ،م2012اجلامعة األردنية،  (للناطقني بغريها
 الفاعوري.

اجلامعة ( صلية للناطقني بغري العربيةتصميم أمنوذج لتطوير الكفاية التوارسالة ماجستري :)  -2
 الطالبة ابتهاج الصانع، املشرف الدكتور عوين الفاعوري.، م2010األردنية، 

توظيف العامية األردنية يف تعليم االستماع واحملادثة للطلبة الناطقني بغري ماجستري: ) رسالة -3
 الطالبة آمنة الياسني، املشرفة الدكتورة بسمة الدجاين. م،2013اجلامعة األردنية، ( العربية

ل املشكالت اليت تواجه الطلبة الناطقني ابللغة اإلجنليزية عند تعلم األفعارسالة ماجستري :)  -4
الطالب حممد عارف  ،م2013اجلامعة األردنية، (املرتبطة ابلزمن واهليئة يف اللغة العربية

 املشرفة الدكتورة بسمة الدجاين.  ،الشلول



 15 

مدى فاعلية منهاج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف التمكن من رسالة ماجستري :)  -5
اجلامعة األردنية،  (يف اجلامعة األردنيةالتعبري الوظيفي بني طلبة برانمج الناطقني بغريها 

 املشرفة الدكتورة بسمة الدجاين. ،الطالبة هبة أبو حجازي ،م2014

التقدمي والتأاري يف اجلملة العربية وأثره يف اسرتاتيجيات تعليم اللغة رسالة ماجستري :)  -6
املشرف  ،الطالبة آمال السويطي ،م2014اجلامعة األردنية، (العربية للناطقني بغريها

 األستاذ الدكتور هناد املوس .

مجع التكسري: دراسة استقرائية استداللية يف تعليمه للناطقني بغري رسالة ماجستري :)  -7
املشرف األستاذ الدكتور علي  ،الطالبة شادن السلمان ،م2014اجلامعة األردنية، (العربية
 اهلروط.

كري ابللغة العربية للطلبة الربوانيني األاطاء الكتابية يف التعريف والتنرسالة ماجستري :)  -8
 ،م2013اجلامعة األردنية، (جبامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية بربواني دار السالم

 املشرفة الدكتورة بسمة الدجاين. ،الطالبة حاجة رفيزة

املشكالت الصوتّية اليت تواجه متعّلمي العربّية من الّناطقني بغريها وطرق رسالة ماجستري: ) -9
، الطالب محزة املسند، املشرفة م2015( اجلامعة األردنية، الجها: دراسة تطبيقّيةع

 الدكتورة بسمة الّدجاين.

الّصورة يف الّشعر العريب احلديث بني فضاءات املمكن، واملمتنع، ماجستري: ) رسالة -10
 ةلطالبم، ا2019، امشّية( اجلامعة اهلواملستحيل: مناذج من الّشعر الّرومانسي والّسوراييلّ 

 مصلح الّنجار.، املشرف األستاذ الدكتور داليا منصور

م، الطالبة 2019( اجلامعة األردنية،ما حتاشته العرب لعّلة صوتّيةرسالة ماجستري :)  -11
 ، املشرف األستاذ الدكتور علي اهلروط.سوسن طالب

البالرغة اجلديدة يف شعر سعيد عقل دراسة تطبيقية من العام رسالة ماجستري: ) -12
، املشرف األستاذ رشا رغامن ةم، الطالب2019، امشّية( اجلامعة اهلم1950-1973
 مصلح الّنجار.الدكتور 

تعليم مهارة احملادثة ابللغة العربية لطلبة املدارس اإلسالمية يف   تطويررسالة ماجستري :)  -13
 .نععبدهللا املا، املشرف الدكتور مسّية يونزيم، الطالبة 2019( اجلامعة األردنية،كوسوفا

رسالة ماجستري: )تعليمية الّنّص القرائي يف منهج اللغة العربية للناطقني بغريها يف دولة  -14
م، الطالبة عال حامد، املشرف 2021جامعة الوصل،  اإلمارات، مقاربة لسانية تطبيقية(
 األستاذ الدكتور أمحد حّساين.
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 االهتمامات : 
 النحو والصرف. (  1
 للناطقني بغريها.تعليم اللغة العربية (  2
 اللسانيات. (3
 اللغة والثقافة.( 4
 ( الدراسات اإلعالمية.5

 

 مني العمريأد. فاطمة حممد أ.
 2022 نيسان، عّمان

 

 


