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   2014ملؤمتر الدويل الثاين لتعليم اللغة العربية ، مركز اللغات ، اجلامعة األردنية، عمان ، ا  -
 
 

 اإلشراف على الرسائل: 
بعنوان ) اختبارات حتديد املستوى لدى متعلمي اللغة العربية اإلشراف على رسالة ماجستري -

. 2021ردنية، للناطقني بغريها : دراسة حتليلية تطبيقية(، قسم اللغة العربية وآداهبا، اجلامعة األ  


