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ِّاتي ةيرةِّالذ ِّالس ِّ
ِِّّ

ِّ
ِّ:المعلوماتِّالشخصي ة
 ة االسػػػػػػم : سهى فتحي نعج

 اجلنسيّػػػػػة : أردنّية
 قسم اللغة العربية وآداهبا-مكػػاف العمػػل  : اجلامعة األردنية 

   ٖٓٓٓ٘٘٘:   ىاتػػػػف العمل
 sfanns@yahoo.comالربيػػد اإللكتػروين : 

s.najeh@ju.edu.jo 
ِّ
ِّ

ِّالمؤهالتِّالعلمي ةِّ:
 الّصرؼ واملعجمّيات النحو و األردنّية ، دكتوراه لغة عربّية ، اجلامعة  -
 ماجستري لغة عربّية ، اجلامعة األردنّية ، النحو والّصرؼ واملعجمّيات  -
 بكالوريوس لغة عربّية ، اجلامعة األردنّية.  -
 شهادة الثانويّة العاّمة ، الَفرْع األديّب . -
 

 : الخبرةِّالعملي ةِّاألكاديمي ةِّواإلداري ة
 ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓمديرة مركز اللغات يف اجلامعة األردنية للعاـ اجلامعيّ  -
 ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓجملس مركز اللغات يف اجلامعة األردنية للعاـ اجلامعي عضو -
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 ـ.ٕٓٔٓ_ٜٕٓٓنائبة مدير مركز اللغات  يف اجلامعة األردنّية للعاـ اجلامعّي   -
 ـٕٓٔٓ- ٜٕٓٓمساعدة مدير مركز اللغات  لشؤوف اجلودة يف اجلامعة األردنّية  للعاـ اجلامعيّ  -
 . ٕٛٓٓ/ٕٚٓٓللعاـ الدراسّي رئيسة شعبة اللغة العربّية   -
ِّ

ِّالرُّتبِّالعلمي ة:ِّ
 ٕٗٔٓ/ ٚ/ٕٔأستاذة دكتورة من تاريخ  -
  ٜٕٓٓ/ٙ/ٛأستاذة مشاركة)ب( من تاريخ  -
 ٜٕٓٓ/ٙ/ٚ_ ٕٗٓٓ/ٚ/ٗٔأستاذة مساعدة )أ( من  -
 .ٕٗٓٓ/ٚ/ٖٔإىل  ٕٕٓٓ/ٕ/ٔٔأستاذ مساعدة )ب( من  -
 .ٕٕٓٓ/ٕ/ٓٔ – ٜٜٛٔمدرسة لغة )أ( من  -
 ٕ٘ٔٓ م اللغة العربية وآداهبا/ اجلامعة االردنيةسأستاذة دكتورة يف ق -
تػدريس ريلبػة الػدبلـو املهػم، )مهػارات لغويػة يف النحػو حماضرة غػري متفرغػة يف شػعبة اللغػة العربيػة للنػاريثا بغريىػا،  -

 .ٕ٘ٔٓكتابة...(، الفصل األوؿ لوالصرؼ واملعجم وا
/ الفصػػػػل الثػػػػاين/ تػػػػدريس علػػػػم الصػػػػرؼ الػػػػو يفي حماضػػػػرة غػػػػر متفرغػػػػة يف قسػػػػم اللغػػػػة العريػػػػة/ الدراسػػػػات العليػػػػا/ -

ٕٓٔٗ/ٕٓٔ٘ 
 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( -
 ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓمشاركة يف قسم اللغة العربّية وآداهبا يف جامعة الشرؽ األوسط للدراسات العليا ةأستاذ -
 حماضرة غري متفّرغة يف شعبة تعليم اللغة العربّية للناريقا بغريىا)تدريس قضايا رموية ولغوية لطلبة املستوى الّسابع(  -
ريقا بغريىػػا لتػػدريس لنحػػو والصػػرؼ للوفػػد األسػػ ايّل/مركز حماضػػرة غػػري متفّرغػػة  يف شػػعبة تعلػػيم اللغػػة العربيػػة للنػػا -

 ساعة ٕٕ( بواقع ٜٕٓٓ/ٔ/٘ٔ-ٗاللغات)
-ٗحماضػػػػرة غػػػػري متفّرغػػػػة لتػػػػدريس النحػػػػو للوفػػػػد األسػػػػ ايّل/املعهد الػػػػدويل لتعلػػػػيم اللغػػػػة العربيّػػػػة للنػػػػاريقا بغريىػػػػا) -

 ساعة ٙٔبواقع ٕٓٔٓ/ٔ/ٗٔ
 

 

ِّ:اللجانِّالعلمي ةِّوالث قافي ة
 ٜٕٔٓخابات الطلبة عضو جلنة انت -
 اريقا بغري العربيةعضو جلنة خطة برنامج الدكتوراه للن -
 ٕٛٔٓ، عضو جلنة االمتحاف الشامل لربنامج ماجستري تعليم العربية للناريقا بغريىا -
 ٕٚٔٓعضو جلنة البحث العلمي يف الكلية لعاـ  -
 ٕٚٔٓعضو جلنة تدقيق العبلمات الربنامج الدراسات العليا  -
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 ٕٚٔٓ، ٕ،ٕٔ يفعضو اللجنة التحضريية ملؤمتر عمداء كليات اآلداب  -
عضػػػػو جلنػػػػة اعتمػػػػاد أقسػػػػاـ اللغػػػػة العربيػػػػة يف اجلامعػػػػات األردنيػػػػة ا كوميػػػػة وا ا ػػػػة  للعػػػػاـ اجلػػػػامعي  -

ٕٓٔٙ /ٕٓٔٚ 
 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓمقررة اللجنة الثقافية لكلية اآلداب للعاـ اجلامعي  -
جملػػة العلػػـو الدينيػػة لؤلكػػاث األكاد يػػة، جملػػة  db@dinbilimleri.comعضػػو ىي ػػة  ريػػر جملػػة  -

 .ٕٙٔٓ/ ٗ/ٕ٘تركية حمكمة؛ تنشر باللغات: ال كية والعربية واإلذمليزية، ابتداء من 
 جلنة البحث العلمي وال قيات الدراسات العليا يف قسم اللغة العربية  عضو -
 ٕٙٔٓيف جلنة التعريب يف جممع اللغة العربية االردين عضو -
 عمادة شؤوف الطلبة وكلية اهلندسة -يف جلنة  كيم مسابقة اجلزالة واإلبداع/ اجلامعة األردنية عضو -
 (ٕ٘ٔٓقطر ) -إشراؼ الدوحة – للغة العربية التارخيي الدوحةمعجم  ة معجمية ضمن معاجلِ  -
 ٕ٘ٔٓغة العربية يف جلنة ا طة يف قسم الل عضو -
 يف الفريق االردين ضمن مشروع )موسوعة اللهجة الكويتية(/ تاليف خالد الرشيد عضو -
 ٕ٘ٔٓت، اللجنة العلمية للمؤمتر الدويل الثاين ملركز اللغا عضو -
جلنػػػػػػة االمتحػػػػػػاف الشػػػػػػامل لطلبػػػػػػة املاجسػػػػػػتري يف برنػػػػػػامج تعلػػػػػػيم العربيػػػػػػة للنػػػػػػاريقا بغريىػػػػػػا للعػػػػػػاـ اجلػػػػػػامعي  عضػػػػػػو -

ٕٖٓٔ/ٕٓٔٗ 
/ ٖٕٔٓأمينة سر جلنة االمتحاف الشامل لطلبة املاجستري يف برنامج تعليم العربية للنػاريقا بغريىػا، للعػاـ اجلػامعي  -

ٕٓٔٗ 
 اآلف -ٕٔٔٓجلنة البحث العلمي يف مركز اللغات  عضو -
 ٕٗٔٓبية"، اللجنة العلمية يف مؤمتر مركز اللغات األوؿ" األنساؽ اللغوية والسياقات الثقافية يف تعليم العر  عضو -
 .ٕٕٔٓمقّررة اللجنة الثّقافّية يف مركز اللغات -
 جلنة الدراسات العليا لتعليم العربّية للناريقا بغريىا/ قسم اللغة العربّية. عضو -
 .ٕٕٔٓجلنة الّدراسات العليا يف مركز اللغات عضو -
 ٕٔٔٓ-ٕٛٓٓجلنة الدراسات العليا يف املعهد الدويل لتعليم العربية للناريقا بغريىا من عاـ  عضو -
 ٕٔٔٓ-ٕٛٓٓأمينة سر جلنة الدراسات العليا يف املهد الدويل لتعليم اللغة العربية للناريقا بغريىا من عاـ  -
 .ٕٕٔٓللعاـ اجلامعي ٕٓٔمقّررة جلنة امتحاف مهارات االتصاؿ  -
 ٕٕٔٓللعاـ اجلامعي ٓٓٔحانات مهارات االّتصاؿ جلنة امت عضو -
 اللجنة الفنّية إلعداد امتحاف الكفاية اللغويّة يف جممع اللغة العربّية األرديّن. عضو -
 أمينة سّر اللجنة الفنّية إلعداد امتحاف الكفاية اللغويّة يف جممع اللغة العربّية األردين. -
اللغويػػػػػػة للدراسػػػػػػات العليػػػػػػا يف اجلامعػػػػػػة األردنيػػػػػػة للعػػػػػػاـ اجلػػػػػػامعي اللجنػػػػػػة الفنيػػػػػػة العليػػػػػػا المتحػػػػػػاف الكفايػػػػػػة  عضػػػػػو -

ٕٓٔٓ/ٕٓٔٔ   
   ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓمقّررة امتحانات مهارات االتصاؿ باللغتا العربّية واإلذمليزيّة يف مركز اللغات للعاـ اجلامعّي  -
 جلنة حوسبة امتحانات مهارات االتصاؿ باللغة العربّية. عضو -

mailto:db@dinbilimleri.com


 
4 

 كفاءة باللغتا العربّية واإلذمليزيّة.جلنة حوسبة امتحانات ال عضو -
جلنة اإلعداد لبلمتحاف الشامل لطلبة الدراسات العليا يف املعهد الدويل لتعليم اللغة اللغة العربية للناريقا  عضو -

 .ٕٔٔٓإىل ٕٛٓٓبغريىا للعاـ اجلامعي 
 جلنة امتحاف الكفاية اللغوية لطلبة الدكتوراه.  عضو -
 .ٕٓٔٓ( يف اجلامعة األردنية للعاـ اجلامعي etsف التوفل)املنسقة العامة  المتحا  -
 املنّسقة العامة لتأليف مناىج مركز اللغات باللغتا العربية واإلذمليزية. - 
 .ٕٓٔٓجلنة االمتحاف املوّحد )التوفل( يف وزارة التعليم العايل عضو -
 (..ٕٓٔؤٓٔجلنة امتحانات مهارات االتصاؿ باللغة العربية) عضو -
 .ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓجلنة تأليف كتايب مهارات االتصاؿ باللغة العربّية للعاـ الدراسي  عضو -
 .ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓمقّررة جلنة تأليف كتايب مهارات االتصاؿ باللغة العربّية للعاـ الدراسي  -
 مقررة جلنة مادة مهارات االتصاؿ باللغتا العربّية واإلذمليزية للصّم والبكم يف اجلامعة األردنّية. -
 . ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓة جلنة امتحاف الكفاية اللغويّة باللغتا العربّية واإلذمليزيّة للطلبة املقبولا يف العاـ اجلامعّي رئيس -
 .ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓرئيسة جلنة امتحانات مهارات االتصاؿ باللغتا العربّية واإلذمليزيّة للعاـ اجلامعي  -
 .ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓرئيسة جلنة حوسبة امتحانات مهارات االتصاؿ باللغتا العربّية واإلذمليزيّة للعاـ اجلامعي   -
  كيم أكاث متخصّصة يف الّنحو والّصرؼ واملعجم جملبلت عربّية. -
والصػػػػرؼ والداللػػػػة  يف النحػػػػو، وأسػػػػتاذ دكتػػػػور  كػػػػيم ترقيػػػػات مػػػػن رتبػػػػة أسػػػػتاذ مسػػػػاعد  يف النحػػػػو إىل مشػػػػارؾ  -

رمػػو: اململكػػة العربيػػة السػػعودية، .داخػػل األردف وخارجػػو لػػبعا اجلامعػػات العربيػػة و وأحيانػػا يف األدب  وتياتوالصػػ
 وقطر ، وُعمافوفلسطا، والعراؽ، واألردف، 

 كػػيم منهػػاج القواعػػد والتطبيقػػات اللغويّػػة للصػػف التاسػػع األساسػػي الصػػادر عػػن وزارة ال بيػػة والتعلػػيم األردنيػػة /  -
ٕٓٓٙ. 

 األردف. – كيم كتب يف اللغة واألدب لوزارة الثقافة  -
 .ٕٔٓٓمراجعة بعا الكتب الّصادرة عن اللجنة العليا إلعبلف عماف عا مة للثقافة العربّية  -
  كيم كتب منهجّية عاّمة ومتخّصصة يف اللغة العربّية  لبعا اجلامعات ا اّ ة يف األردف.  -
 ٖٕٔٓ/ٗ/ٚاملتقدما لل قية من رتبة إىل أخرى ) مقررة جلنة النظر يف ريلبات الزمبلء -
 ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓجملس قسم اللغة العربّية وآداهبا/جامعة الشرؽ األوسط/  عضو -
 عضو اللجنة الثقافّية يف كلية اآلداب /جامعة الشرؽ األوسط -
 ٕ٘ٔٓردف، األوزارة ال بية والتعليم،-السادس   كيم كتاب الصفعضو  -
ِّ

 :اإلشرافِّالعلمي ِّ
اإلشػػراؼ 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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تعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة للنػػػاريقا بغريىػػػا يف اجلامعػػػة األردنيػػػة، حممػػػد حسػػػا ا بػػػاص، النحػػػو والصػػػرؼ يف كتػػػب  .1
ٕٓٔٓ. 

 .ٕٔٔٓإسناد األفعاؿ إىل الضمائر يف ضوء اللسانيات ا اسوبية، حممود مصطفى خليل،  .2
 .ٕٕٔٓاستثمار العامية يف تدريس األساليب النحوية للناريقا بغري العربية، دالؿ العساؼ،  .3
 .ٕٕٔٓلناريقا بغري لعربية، ملى يوسف رمضاف، تدريس العدد ل .4
 .ٖٕٔٓتدريس أدوات املعاين للناريقا بغري العربية و يفيا، عبري غالب ا طيب،  .5
 ٕٗٔٓ، ٕؼىبة محاد،تعليم املفردات للناريقا بغري العربية)نوف والفقلم أمنوذجا(،  .6
 .ٕٕٔٓالتطبيقي، مجيلة عابد أبو مغنم،  ليل األخطاء الصرفية للناريقا بغري العربية يف ضوء علم اللغة  .7
 .ٕٕٔٓمعجم ألفاظ ا ياة يف األردف يف ضوء اللسانيات االجتماعية، ببلؿ بطماف الشوابكة،  .8
 . ٖٕٕٕٔٓٔٓتدريس العدد للناريقا بغري لعربية، ملى يوسف رمضاف،  .ٗ .9

ر والتمثّػػػل، حػػػا  ريػػػو ا تعلػػػيم املثػػػاؿ النحػػػوي املصػػػنوع يف كتػػػب تعلػػػيم العربيػػػة للنػػػاريقا بغريىػػػا؛ التصػػػوّ  .11
 .ٕٗٔٓ/ ٗ/ٓٔمصبحا، 

 ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓ، ٔؼسندس الميناوي، لناريقا بغري العربية،لتعليم األساليب النحوية العربية   .11
 ٕ٘ٔٓ، ٔؼ أنس الزيود )دكتوراه( احتجاج سيبويو يف املثل العريب يف ضوء التحليل اللساين املعا ر، .12
 ٕٚٙٔٓ-ٕ٘ٔٓ، ٔؼ قدرية ىوكلكلي، العربية وال كية،شكالية ترمجة ال اكيب اللغوية با إ .13
خطاء النحويػة يف كتابػة الطلبػة التػايوانيا يف قسػم اللغػة العربياػة وآداهبػا  امعػة جػا جػي الطنيػة،  ليل األ .14

 ٕٕٔٓىوانج وين ىسواف أجمد، 
اريػقػػػػػػػػػا بػغػػػػريىػػػػػػػا)مقاربة نظريّػػػػػة(،  تػػػػو ػػػػيػػػػػػػػػػػف الػػػصػػػػػػػػػػػػورة   فػػػػػػػػي مػنػػػػػاىػػػػػػػػػػج تػػعػلػػػػػػػػػػيم اللػػػػػػػػغػػػػػػػة الػػػػػػعربػػػػػػػػػػػػّية للػنػػػػػػػ .15

 .ردنّية حمػمػػػػػػود الػشػػػاقػلػػػػػػدي، وزارة ال بية والتعليم،أ.د.ة سػػهػػى فتحي ، اجلامعة األ
 ليل األخطػاء اللغويػة يف كتابػة متعلمػي العربيػة مػن الطلبػة األوكػرانيا يف ضػوء علػم اللغػة التطبيقػي، أوليػو  .16

 ٕٚٔٓ/ ٕٙٔٓ، ٕسكبلر، ؼ
 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ، ٕىا با الن  املطبوع والن  واملصنوع، علياء محودة ، ؼتعليم العربية للناريقا بغري  .17
، ٔبغػػػػري العربيػػػػة )دراسػػػػة و ػػػػفية  ليليػػػػة(، حممػػػػد محػػػػداف الرقػػػػب، ؼتػػػػدريس الػػػػتبلـز اللغػػػػوي للنػػػػاريقا  .18

ٕٓٔٙ/ٕٓٔٚ 
، ٕظػػاىر، ؼاسػػتثمار الشػػعر العػػريب يف تػػدريس الصػػرؼ للنػػاريقا بغػػري العربيػػة؛ املصػػادر أمنوذجػػا، رجػػاء ال .19

ٕٓٔٙ/ٕٓٔٚ 
راؼ مشػ ؾ  التداولية و اىرة األفعاؿ الكبلمية يف اللغة العربية، سورة يوسف أمنوذجػا، يوسػف آكيػوز، إشػ .21

 ٕٚٔٓ/ ٕٙٔٓ، ٔضمن التبادؿ الطبليب املموؿ من املفوضية األوروبية، ؼ
الثنائيػػة اللغويػػػة دراسػػػة لسػػػانية نفسػػػية و ػػػفية يف أجنػػػر تعلػػيم اللغػػػة اإلذمليزيػػػة علػػػى اللغػػػة العربيػػػة، آمنػػػة علػػػي  .21

 )قيد الكتابة(ٕٚٔٓ/  النعيمي،  دكتوراه
واألسػػاليب النحويػػة للنػػاريقا بغػػري العربيػػة، أمحػػار خليػػل أمحػػد تو يػػف ا قػػوؿ الدالليػػة يف تعلػػيم املفػػردات  .22
 ٜٕٔٓ، نيساف، ٕٗنجار،ال

 )قيد الكتابة( ٕٛٔٓجهاد عادؿ الفبلس،تدريس  اىرة املطابقة للناريقا بغري العربية، أجنية  .23
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 قيد الكتابة()ٕٛٔٓعرفّية للناريقا بغري العربية يف الطبلقة اللغويّة، نا ر حسن أبو غليوف، أجنر الكفاية امل .24
 أمحد جرب امحد اجلبايل، تب ري الداللة الصرفية يف املعجم العريّب يف ضوء أحرؼ الزيادة -ٕ٘
أسيل وليد نّصػار، اللسػانيات التطبيقيػة وتعلػيم العربيػة للنػاريقا بغريىػا يف األردف، مثػل مػن جهػود وليػد -ٕٙ
 العنايت
م اللغػػػة العربيػػػة للنػػػاريقا بغريىػػػا، دراسػػػة تعليميػػػة حنػػػا وجيػػػو مسػػػلم وشػػػاح، الداللػػػة السػػػياقية يف تعلػػػي -ٕٚ

 منهجية يف املستويا املتوسط واملتقّدـ يف ضوء معايري أكتفل
 
 

 مناقشة الرسائل اجلامعّية:
 :مناقشة العديد من الرسائل اجلامعّية يف اجلامعة األردنية وخارجها، منها 
 املشرؼ جعفر عبابنة.ماجستري، ، ٜٕٓٓتدريس املبم للمجهوؿ و يفيا، نور البدوي،  .1
 كػػيم العقػػوؿ بػػأفوؿ البػػدء بػػالنزوؿ أليب ا سػػن علػػي بػػن حممػػد بػػن أقػػربس القػػاىري الشػػافعي،  قيػػق ودراسػػة  .2

 إشراؼ جاسر أبو  فية.دكتوراه، ، ٕٓٔٓعادؿ بن حممد بن جليوي الرفاعي، 
العربية)دراسػػة تقابليػػة(، رشػػا ا ػػروؽ، األمنػػاط الو يفيػػة ) ال اكيػػب النحويػػة األساسػػية( يف كتػػب تعلػػيم اللغػػة  .3

 ، املشرؼ حممود اجلفاؿ.ٕٓٔٓماجستري،
تعلػػػػػػيم اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة للنػػػػػػاريقا بغريىػػػػػػا الغػػػػػػراض خاّ ػػػػػػة؛ لغػػػػػػة السياسػػػػػػة أمنوذجػػػػػػا، حممػػػػػػد إبػػػػػػراىيم اجلػػػػػػراح،  .4

 ، إشراؼ إمساعيل عمايرة.ماجستريٕٓٔٓ
، ٕٕٔٓبيقيػػػػة(، بػػػػراءة نػػػػور الػػػػدين الصػػػػباغ، ال تيػػػػل القػػػػرآين وأجنػػػػره يف حفػػػػد اللغػػػػة لعربيػػػػة) دراسػػػػة  ػػػػوتية تط .5

 ، دامعة الشرؽ األوسطإشراؼ عودو أبو عودةماجستري،
ماجػد أبػو غليػوف، ماجسػتري، تعليم مهارة الكتابة الو يفيػة للطلبػة النػاريقا بغػري العربيػة؛ مشػكبلت وحلػوؿ،  .6

 ، إشراؼ عوين الفاعوري.ٕٓٔٓ
، إشػراؼ عػوين ٕٓٔٓ ماجسػتري، بغريىػا، توفيػق حممػد القفعػاف، تأجنري العامية يف تعليم اللغػة العربيػة للنػاريقا .7

 الفاعوري.
 إشراؼ عوين الفاعوري.ماجستري، ، ٕٔٔٓالكفاية التوا لية يف تعليم اللغة العربية،   .8
 ، إشراؼ حناف عمايرة.ٖٕٔٓماجستري، تعليم التذكري والتأنيث للناريقا بغري العربية، آالء جودة،  .9

جامعػة الشػرؽ األوسػػط، ماجسػػتري، الشػػافعي، فهػد العتيػش، إشػػراؼ أمػل العمػري،  اجلملػة الطلبيػة يف شػعر .11
ٕٖٓٔ. 

إشػراؼ إمساعيػل  ماجسػتري، تعليم العربيػة للصػينيا)كتاب اجلديػد يف العربيػة( دراسػة و ػفّية  ليليّػة، لونػا، .11
 .ٕٗٔٓعمايرة، 

جامعػػة الشػرؽ األوسػػط،  ماجسػتري، ، ٕٗٔٓالسػرية الذاتيػػة الشػعرية والنثريػػة؛ اربػة راشػػد عيسػى منوذجػػا،   .12
 إعداد راوية مسري عاشور، إشراؼ مجانة السامل.
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جامعػػة البػػ ا، إشػػراؼ  ماجسػػتري، رمػػو معجػػم سػػياقي للخطػػاب السياسػػي العػػريب امعا ػػر، آمنػػة النعيمػػي، .13
 .ٕ٘ٔٓ الفصل الصيفي،  الدكتور وليد العنايت،األستاذ 

جامعة البػػػ ا، ماجسػػػتري،بيػػػة، حممػػػد عطػػػا اّ الثوابيّػػػة، عثػػػرات ا طػػػاب املكتػػػوب لػػػدى النػػػاريقا بغػػػري العر  .14
 .ٕ٘ٔٓإشراؼ األستاذ الدكتور وليد العنايت، الفصل الصيفي، 

إشػػراؼ دة مجلنػػة ماجستري، ليػػل ا طػػاب الفكػػرّي واألديّب لػػدى اهلػػا ّيا، منػػاذج خمتػػارة، عمػػار العبػػديل،  .15
 ٕ٘ٔٓالسامل، جامعة الشرؽ األوسط، 

إشػػراؼ، شػػهى نعجػػة، مناقشػػة ماجسػػتري، تو يػػف بنػػاء الصػػورة يف منتػػاىج تعلػػيم العربيػػة للنلطقػػا بغريىػػا،  .16
 ٕٙٔٓ/ ٖ/ٖحممد حسن عواد ، وسيف الدين الفقراء، وجزاء مصاروة، 

إشػػػراؼ جػػػزاء مصػػػاروة، جامعػػػة مؤتػػػة/ نيسػػػاف،  دكتػػػوراه،  االسػػػتغناء يف اجلمػػػوع، باعػػػث فيصػػػل ا ػػػروب، .17
ٕٓٔٙ 

/ ٕٔإشػراؼ سػهى نعجػة، قدريػة ىػوكلي/ ماجسػتري، غوية با العربيػة وال كيػة، لب اليكة ال ا الية ترمجكإش .18
 ٕٙٔٓنيساف/ 

  اىرة االستغناء يف أبنية اجلمع ودالالهتا، باعث فيصل ا روب، جامعة مؤتة، املشرؼ: د جزاء املصاروة  .19
إشػػراؼ عبػػد الكػػر  دكتػػوراه، أسػػاليب الببلغػػة ا جاجيػػة التوا ػػلية يف الػػن  القػػرآين، عمػػار عمػػر السػػواح،  .21

 ٕٙٔٓ/ ٕٛا ياري/ نيساف/ 

األخطاء ال كيبية لدى الطلبة متعلمي اللغة العربية؛ ريلبة برنامج تعليم اللغة العربية للناريقا بغريىا  امعة  .21
 ٕٙٔٓ/ ٘/ ٖٔجامعة قطر، إشراؼ حافد إمساعيلي، ماجستري، عدي، قطر أمنوذجا، مناؿ نبيل قاسم الس

( يف ضػوء املػدارس اللسػانية ا ديثػة، حممػد ٖٖٛا ذؼ يف كتاب إعراب القرآف أليب جعفر النحػاس _ت .22
 .ٕٙٔٓإشراؼ د حممود عبيدات ، جامعة العلـو اإلسبلمية، دكتوراه،  عدناف الصمادي،

إشػػراؼ د عبػػد دكتػػوراه، املػبل جػػامي وكتابػػو الفوائػد الضػػيائية يف شػػرح كافيػػة ابػن ا اجػػب، تغريػػد التكػري ،  .23
 ٕٙٔٓعم حممد، جامعة العلـو اإلسبلمية، نامل
عبػػػد الكػػػػر   محػػػد سػػػليماف، دكتػػػوراه، املشػػػرؼاءات الشػػػاذة يف ضػػػوء علػػػم الببلغػػػػة، أو النحػػػوي للقػػػر يػػػالتوج -ٕ٘

 .سن عواداستيتية وحممد حمسري ا ياري، ومناقشة 
املفضل على شرح املفصل البن يعيش ؛ دراسة و فية، جابر املواىرة، دكتوراه، إشراؼ األستاذ الدكتور عبد  -ٕٚ

 ٕٚٔٓالرزاؽ السعدي،جامعة العلـو اإلسبلمية، 
 ٕٚٔٓاملتبقي واألفضلية يف النحو العريب، عبد اّ الشمراين، دكتوراه، إشراؼ محاد املوسى،  -ٕٛ
 ٕٚٔٓالداللة با ابن جم وعبد القاىر اجلرجاين، عثماف قوازقزة، إشراؼ عبد اّ عنرب،  -ٜٕ
إشػػراؼ أ.دة إ ػػاف الكػػيبلين،  ماجسػػتري،خطػػاب األقػػارب يف القػػرآف الكػػر  ؛ دراسػػة أسػػلوبية، حممػػد عػػودة ، -ٖٓ

 ٕٛٔٓ، اجلامعة اهلا يةمناقشة أ.د منري الشطناوي، ودة خلود العموش، 
ا ػػػروج علػػػى القاعػػػدة، دراسػػػة يف محاسػػػة ابػػػن جػػػم، سػػػكينة الزغاليػػػل، دكتػػػوراه، جامعػػػة العلػػػـو اإلسػػػبلمية،  -ٖٔ

 ٕٛٔٓإشراؼ، د حسا غوامنة ، مناقشة د حممود عبيدات، ود مصطفى حيادرة، 
األحاديث القدسية دراسة رمويّة داللية، أمساء حممد، دكتوراه، إشراؼ د حممود عبييدات، مناقشة أ. د حممد  -ٕٖ

 ٕٛٔٓحسن عواد وأ.د نا ر النعيمي، 
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ػ اجلامعػة األردنيػة، إشػراؼ: أ.د محػاد املوسػى، مناقشػة أ. حممػػد ،ػ(دكتػوراه )التأويػل اللسػاين يف فكػر اآلمػدي، -ٖٖ
 د عزمي ريو السيدحسن عواد، وأ.

هلػػػػروط، ، إشػػػػراؼ: أ. علػػػػي االشػػػػاىد النحػػػػوي يف النقائا)دراسػػػػة لغويػػػػة  ليليػػػػة(، إيػػػػاد حممػػػػد حسػػػػن زرزر -ٖٗ
 ٕٛٔٓ، ود فاريمة العمري، مناقشة: د زياد رفايعة

، (ماجسػػػتري)تو يػػػف تكنولوجيػػػا التعلػػػيم يف تػػػدريس أسػػػاليب التعبػػػري للنػػػاريقا بغػػػري العربيػػػة، عػػػبلء كنعػػػاف،  -ٖ٘
 ٕٛٔٓإشراؼ فوز نزاؿ، مناقشة سهى نعجة، وبناف نزّاؿ، وسامي عبابنة، 

ا رب واإلنشاء يف سورة حممد يف ضوؤؤء رمو الّن  )ماجستري(، راسم بّساـ حممد ا يت، ماجستري، جادمعة  -ٖٙ
 فيبلدلفيا، إشراؼ ىالة العبوشي، مناقشة: سهةىل نعجة، حممد عبيد اّ، يوسف ربابعة

للسػػايّن يف آجنػػار متّػػاـ حّسػػاف وتػػاجنّره بعلػػم اللسػػاف، فتحيػػة حممػػد حممػػود دبابسػػة، )دكتػػوراه( إشػػراؼ: الفكػػر ا -ٖٚ
ِّٕٛٔٓإبراىيم خليل، مناقشة: سهى نعجة، عبد اّ عنرب، حممود اجلفاؿ، 

ـّ أمنوذًجػػا، فػػايق حم -ٖٛ مػػد أمنػػاط اجلملػػة العربيّػػة بػػا الكتػػاب النحػػوي واالسػػتعماؿ اجلػػاري: أسػػلوب املػػدح والػػذ
 فبلح اجلبور، إشراؼ محاد املوسى، دكتوراه، مناقشة: سهى نعجة، وحممد حسن عواد ، ووليد العنايت

 واىر اجلـز اللغوي والداليل يف القرآف الكر ) شسةرة الكهف أمنوذجا،ماجستري،  حممد        ، إشػراؼ،  -ٜٖ
 ٜٕٔٓ، (سهى نعجة ويوسف ربابعة، وعمر كفاوين)جامعة فيبلدفيا مناقشةدة ىالة العبوشي، 

املػػػػربوؾ، إشػػػػراؼ محػػػػاد املسػػػػى، رأي القونػػػػوي يف شػػػػرح تفسػػػػري البيضػػػػاوي،  ػػػػبلح  -ٓٗ
 عضوية:  سهى نعجة، وحممد السشربدة

ِّراتِّوالندوات:ؤتمم
 املشاركة يف العديد من املؤمترات والّندوات العلمّية املتخّصصة ، منها: 

جامعػػة األمػػرية مسيػة ) أزمػػة البحػػث العلمػػي يف الػورين العػػريب( ببحػػث بعنػواف إشػػكالية تعريػػب املصػػطل  مػؤمتر  .1
 ٕٔٔٓالعلمي يف ضوء اإلمكانية التوليدية للعربية/

مػػػؤمتر يف اجلامعػػػة األملانيػػػة األردنية)املصػػػطل  العلمػػػي بػػػا واقػػػع االسػػػتعماؿ، ومعياريػػػة الوضػػػع( ببحػػػث بعنػػػواف  .2
 ٕٔٔٓواقع االستعماؿ ومعيارية الوضع/املصطل  العلمّي با 

مؤمتر جامعة آؿ البيت )املعجمية العربيػة، اإلذمػازات واآلفػاؽ( ببحػث بعنػواف معجػم ألفػاظ ا يػاة يف األردف؛  .3
 ٕٓٔٓالفكرة واإلعداد والتنفيذ/

ة؛ لغة مؤمتر جامعة جرش)العربية و ديات العصر( ببحث بعنواف  إشكاسة التعريب يف ضوء ىوية اللغة العربي .4
 ٜٕٓٓالشباب األردين أمنوذجا/

مػػػػػؤمتر اجلامعػػػػػة األردنيػػػػػة )آفػػػػػاؽ الدراسػػػػػات اللغويػػػػػة واالدبيػػػػػة(/ منهجيػػػػػة بنػػػػػاء املعجػػػػػم العػػػػػريب بػػػػػا التصػػػػػور  .5
 ٜٕٓٓوالتمثل/

(، جامعػػػة الزيتونػػػة،  ٕٓٔٓ/ اكتػػػوبر/ ٖٔ -ٜٕمػػػؤمتر )الػػػن  بػػػا النظريػػػات النقديػػػة واللسػػػانيات ا ديثػػػة) .6
 نفس لغوية(-عيسى مقاربة نصية )جنبلجنية الزمن لراشد 

 .ٜٕٓٓندوة )استثمار اللغة العربية والتنمية / جامعة الب ا،  .7
 ٜٕٓٓندوة ) تيسري تعليم النحو العريب(/جامعة جدارا، قسم اللغة العربية/ .8
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 .ٕٓٔٓندوة )الشباب العريب والتعريب(/ معهد التضامن النسائي،  .9
 .ٕٓٔٓفية للشباب، ندوة ) إمنا اإلنساف لساف(/اجلمعّية الثقا .11
 ٕٔٔٓندوة )االزدواجّية اللغويّة و اهلويّة العربّية(/ جامعة الشرؽ األوسط/  .11
 . ٕٔٔٓندوة التوا ل اللساين مع اآلخر ، املثاؿ النحوّي املصنوع أمنوذجا/ جامعة الب ا/  .12
 ٕٔٔٓ/ ٔٔ/٘ٔندوة دور املرأة با الّصوت والّصدى/ اجلامعة األردنية/  .13
 ٕٗٔٓ/ ٔ/ ٗٔحو يف املتطلبات اجلامعية يف اجلامعة االردنية؛ مقاربة و يفية، جامعة الب ا، ندوة تعليم الن .14
 ٕٗٔٓ/ ٗ/ٕٗندوة لغتنا العربية إىل أين، جامعة ناعور، كلية العلـو ال بوية واآلداب)األنروا(،  .15
ة مقاربة سوسػيوغويّة(، جامعػة دب واإلعبلـ والثقافة، )منازؿ اجلسد االنثوي يف الثقافةالعربياألر املرأة يف مؤمت .16

 ٕ٘ٔٓ/ٖ/ ٕٙ-ٕٗجدارا، 
 .ٕ٘ٔٓ/ٗ/٘حماضرة حوؿ األدب النسوي، جامعة الطفيلة التقنية،  .17
مػػػؤمتر) املهػػػارات اللغويػػػة يف اللغػػػة العربيػػػة(، اجلامعػػػة األردنيػػػة، تعلػػػيم النحػػػو يف املتطلبػػػات اجلامعيػػػة، مقاربػػػة   .18

 ٕ٘ٔٓ/ ٗ/ٕٕ-ٕٔو يفّية، 
الثقافية يف اللغة واألدب" كلية اآلداب / قسم اللغة العربيػة وآداهبػا / جامعػة الزيتونػة األردنيػة مؤمتر "التعددية  .19

 نوفمرب( ، ببحثي املوسـو بعنواف)التعابري الكنائية سريورة و ريورة( ٜٔ-ٚٔخبلؿ الف ة )
 .ٕ٘ٔٓ/ ٕٔ/ ٚٔحماضرة بعنواف" النحو للحياة"/ تعليم النحو توا ليا، قسم اللغة العربية،  .21
 ٕ٘ٔٓ/ ٕٔ/ ٕٔاللغوية با التعريب والتغريب، جامعة مؤتة، األردف، الكرؾ، ا داجنة حماضرة بعنواف  .21
حماضػػرة حػػوؿ )كتابػػة املقالػػة العلميػػة: ضػػوابط منهجيػػة وأ ػػوؿ فنّػيّػػة( ضػػمن ورشػػة عمل)املقػػاؿ العلمػػّي لػػ   .22

 ٕٚٔٓ/ٖ/ٛ-ٚ، ٕ، ؼ، جامعة فيبلدلفيا، األردفالكتابة األ يلة وال مجة(
الكفاية اللغوية لدى خرجيي التعليم العاـ: مفهومها ومستوياهتا وجماالهتا، جممع اللغة العربية األردين،  -ٖٕ

 ٕٚٔٓ/ ٔٔ/  ٕٓ-ٜٔ، استكتاب للمشاركة يف أعماؿ املوسم الثقايف منٕٚٔٓ
مػػػؤمتر اااىػػػات معا ػػػرة: الدراسػػػات اإلنسػػػانية : اػػػارب ومقاربػػػات، اجلامعػػػة االردنيػػػة، كليػػػػة اآلداب،  -ٕٗ

(، تػػدريس الصػػرؼ العػػريب و يفيّػػا للنػػاريقا بغػػري العربيػػة: التصػػور والتمثػػل، ٕٛٔٓنيسػػاف/ٔٔ-ٓٔٔ)
 مش ؾ مع الطالبتا: ابنتهاؿ جرب، والف جو

، اجلامعػة ٕٛٔٓ/ ٗ/ٕٙ-ٕ٘مؤمتر التعلػيم يف الػورين العػريب: رمػو نظػاـ تعليمػي متميز)مػؤمتر حمّكػم(،  -ٕ٘
لعربية باألاسوة: مقاربة تربوية، مش ؾ مع دة حناف عمايرة، اجلامعة األردنية، كلية العلـو ال بوية، تعليم ا

 األردنية، مركز اللغات.
، جامعػة فيبلدلفيػا، مقاربػة مجاليػة للمجموعػة ٕ٘-ٖٕمؤمتر )ا طاب النسػوي يف الػورين العػريب(، مػن  -ٕٙ

 القصصية )جوار املاء( ألماين جرار
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ِّ

ِّ:والثقافيةِّالنشاطاتِّاألكاديمي ة
مبناسػبة  ٖٕٔٓ/ ٗ/ٜشهادة بعنواف )األستاذ الدكتور حممود حسم مغالسة ضػمري النحػو الػذي ال يغيػب( يػـو  .1

 بلوغو سن السبعا.
 تقد  أمسية شعرية يف مركز اللغات. .2
  ٖٕٔٓ/ ٗ/ٕٔفية العمانية بتاريخ تقد  أمسية شعرية يف رابطة الكتاب األردنيا ضمن فعاليات األياـ الثقا .3
-٘ة يف أسػػاليب تعلػػيم النحػػو الػػو يفي للنػػاريقا بغػػري العربيػػة، مركػػز اللغػػات، اجلامعػػة األردنيػػة، مػػن إعطػػاء دور  .4

 مدة ست ساعات. ٖٕٔٓ/٘/ٙ
 . ٖٕٔٓ/ٙ/ٕٛاملشاركة يف مهرجاف جرش  .5
قػػراءات نقديػػة  وتقػػد  نػػدوات عػػن بعػػا أعمػػاؿ القامات)الشخصػػيات( األدبيّػػة :الشػػعريّة والنثريػػة يف األردف يف  .6

 جملبلت ورابطة الكتاب األردنيا منها:الصحف وا
7. )  قراءة نقدية لديواف ) أشبو أحبلمها/ملهى عتـو
قػػراءة نقديػػة لػػديواف)جربياء( لراشػػد عيسػػى بعنػػواف) إمنػػا العمػػر سػػوط و ػػوت؛ شػػرفة علػػى سػػنابل راشػػد عيسػػى  .8

 الستا يف ديوانو جربياء(
؛ مقاربة لغويػة/ تػاريخ قراءة نقدية بعنواف ) مرايا األنا واآلخر يف ديواف أسفل  .9 ، ٖٕٔٓ/ ٕٔ/ٕٔالنهر ملها عتـو

 رابط الكتاب األردنيا.
 اإلعداد واملشاركة  والتقد   يف األياـ العلمّية ا اّ ة يف مركز اللغات. .11
  إذاعة القرآف الكر املشاركة يف حوارات برامج تعىن باللغة واألسرة يف .11
شػد عيسػى وىيػا  ػاع وجعفػر العقيلػي، وحممػد امللػخ، يف ندوة حوؿ كتايب )تناص( ومجر ومخر، مبشاركة را .12

 ٕٗٔٓ/ ٛ/ ٕٗاملكتبة الورينية، يـو 
/ ٕٔ/ ٔٔورقة نقدية بعنواف ))فرس اجملاز( لفاتن مصاروة ديواف الّصوت املعّمػد بفتنػة الصػهيل(، بتػاريخ   .13

ٕٓٔٗ. 
شػػهادة بعنػػواف )االسػػتاذ الػػػدكتور إمساعيػػل عمػػايرة ضػػمري العربيػػػة واإلنسػػانية الػػذي ال يغيػػب(، سنشػػػر يف    .14

كتػػاب تكر ػػي لؤلسػػتاذ الػػدكتور إمساعيػػل عمػػايرة أسػػتاذ النحػػو واللسػػانيات يف اجلامعػػة األردنيػػة سيصػػدر النػػادي 
 األديب يف الرياض .

الثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايف،  غرامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا )فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوض(، جريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأي، امللحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أديب  أب .15
 http://www.alrai.com/article/708361.html،ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٓذ
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مبقػػاؿ  ٕ٘ٔٓ/٘/ٖٔاملشػػاركة يف تكػػر  الػػدكتور جعفػػر عبابنػػة يف قسػػم اللغػػة العربيػػة/ كليػػة اآلداب/ يػػـو  .16
 .بعنواف: جعفر عبابنة خدف ا ليل وسادف العزة اللغوية

/ ٔٔ/ٕٙالتعليم العاـ، إذاعة جممع اللغة العربيػة االردين، ة إذاعية حوؿ الكفاية اللغوية لدي خرجيي لمقاب .71
ِّومقاراااتٕٚٔٓ  ُ ،ِّالجامعاةِّاألردنياة،ِِّّالمؤتمرِّالدوليِّاتجاهاتِّمعاصرةِّفيِّالدراساتِّاإلنسانية:ِّتجاار

 8102نيسان،00ِِّّ-01كليةِّاآلداُ،ِّ
ان،ِِّّقسمِّاللغةِّواألديبِّصوتانِّمنِّحنجرةِّواحدة،ِّكانونِّثِّةِّفيِّيومِّالعرايةِّامقالة:ِّاللغويالمشارك .71

 العرايةِّ
مؤتمرِّالتعليمِّفيِّالوطنِّالعراي:ِّنحوِّنظامِّتعليميِّمتميز)مؤتمرِّدوليِّمحك م(،ِّالجامعةِّاألردنية،ِّكليةِّ .71

 8102/ِّنيسانِّ/82ِّ-82العلومِّالتراوية،ِّ
اعنوان:ِِّّ(018،1)ِّترددِّإذاعةِّمجمعِّاللغةِّالعرايةِّاألردنيِّفي)تطو عي(ِّتقديمِّارنامجِّإذاعيِّأسبوعيِّ .02

 إلىِّاآلن08ِّ/8102ِِّّفيِّأروقةِّالعرايةِّحواراتِّفيِّاللغةِّواألدُِّ،ِّااتداءِّمنِّ
ظمأِّالبصيرةِّإذِّتتوس دِّزندِّالماءِّ"ِّمقاراةِّجمالي ةِّللمجموعةِّالقصصي ة"ِّجوارِّالماء"ِّورقةِّعملِّ" .07

،ِّامشاركةِّد.81ِّ/01/8102ِّ،ِّمؤسسةِّعبدِّالحميدِّشومان،ِّمختبرِّالسرديات،ِّنللقاص ةِّأمانيِّسليما
 تيسيرِّعودة،ِّإدارةِّجاللِّارجس.

:ِّالكنايةِّأنموذًجا،ِّاليومِّالعالميِّللغةِّالعراية،ِّ .00 ِّإاالغي  ،08/08/8102ِّورقةِّعملِّ:ِّاللغةِّكيانِّاالغي 
 الجامعةِّاألردني ة

 األردنيِّةإعدادِّوتقدامِِّّارنامجِّ)قالئدِّالزمانِّمنِّنثرِّاألعيان،ِّإذاعةِّمجمعِّاللغةِّالعرايى .02
،81/4/8101ِِِّّّالرأي،ِّالملحقِّالثقافي،ِّالسبتِّلمعاتِّمنِّفكرِّسهىِّنعجه،ِّجريدة .02

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%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA

-%D8%B3%D9%87%D9%89-%D9%81%D9%83%D8%B1

%D9%86%D8%B9%D8%AC%D8%A9ِّ
ِّ

ِّ
 

ِّفيِّأثناءِّالتدريسِّالجامعيِّ:ِّالد وراتِّالت دريبي ة
 – ٚ/ٖٕسػػػػػػػاعة / مركػػػػػػػز القػػػػػػػوى البشػػػػػػػريّة / اجلامعػػػػػػػة األردنيّػػػػػػػة / مػػػػػػػن  ٖٓدورة اسػػػػػػػتخداـ شػػػػػػػبكة االن نػػػػػػػت /  .1

ٖ/ٛ/ٕٕٓٓ. 
 اجلامعة األردنّية / مركز لتنمية القوى البشريّة ٕٓٓٓدورة تطوير أعضاء اهلي ة التدريسّية يف اجلامعة األردنية لعاـ  .2
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ِّاألاحاثِّالعلمي ة:
بنيػة الكلمػػة العربيّػػة بػَػػْا الثبػػات الػػّداليل والتغػرّي الصػػويّت،جمّلة مؤتػػو للبحػػوث والّدراسػػات ، األردف ، جملػػد  -1

 .ٕٔٓٓ،  ٕ، عدد  ٙٔ
وأعيػػد  ٚ، عػدد  ٕٔٓٓرحلػة ابػن سػعيد املغػريب إىل الشػرؽ.، جػذور ، النػادي الثقػايف األديب / جػّدة ،  -2

 .ٜ، عدد  ٕٕٓٓنشرة عاـ 
إشكالية التعريػب يف ضػْوء اإلمكانيّػة التوليديّػة للعربيّػة، اجمللػة العربيّػة للعلػـو اإلنسػانية ، الكويػت ، العػدد  -3

 .ٕٗٓٓ،  ٕٕ، السنة  ٘ٛ
الثقل اإلعرايب با ا قيقة الصوتّية والتحليل النحوي ، مش ؾ مػع د. حسػن امللػخ )جامعػة آؿ البيػت (  -4

 .ٖٕٓٓ،  ّٕٙلة كلية اإلنسانيات والعلـو االجتماعّية ، قطر ، عدد ،جم
جملػة كليػة الّدراسػات اإلسػبلمّية والعربيّػة، كّليّػة ، املثاؿ النحػوي املصػنوع ؛فلسػفتو الّنحويّػة وأبعػاده ال بويّػة -5

 .ٕٛٓٓ، ٖٙالّدراسات اإلسبلمّية والعربّية،ديب ،عدد
البنيػة ا ماسػّية بػا التصػػّور والتمثػل. اجمللّػة األردنيػػة للغػة العربيػة وآداهبػػا ، جامعػة مؤتػة، الكػػرؾ، األردف،  -6

 . ٜٕٓٓ( ،ٔعدد )
 شخصية روكس بن زائد العزيزي اللغوية )قاموس العادات واللهجات واألوابد األردنية(. -7

،  ٕ، عػػػػدد  ٖٙاألردف ، جملػػػػد  –ردنيػػػػة جملّػػػػة دراسػػػػات العلػػػػـو اإلنسػػػػانية واالجتماعيػػػػة ، اجلامعػػػػة األ 
 )حزيراف(. ٜٕٓٓ

الّتعذر اإلعرايب بَػْا ا قيقة الّصْوتية والّتحليػل الّنحػوي ، باالشػ اؾ مػع د. حسػن مخػيس امللػخ ) جامعػة  -8
 قطر(.
 ٜٕٓٓجمّلة كلية اآلداب، جامعة القاىرة، مصر ،يناير،  

 إشكالية التعريب يف َضْوء ىويّة اللغة العربية. -9
 . ٜٕٓٓ، ّٛٓٔلة العربّية للعلـو اإلنسانّية_جامعة الكويت،العدداجمل

معجم ألفاظ ا ياة العامة يف األردف؛ الفكرة واإلعداد والتنفيذ، دراسات)العلـو اإلنسانية   -11
 .) باحثة منفردة(ٕٔٔٓ، ٕ، عدد ٖٛواالجتماعية(، اجلامعة األردنية،  اجمللد 

ور والتمثل، اجمللة األردنية يف اللغة العربية وآداهبا، جامعة مؤتة، جملد منهجية بناء املعجم العريب با التص -11
 .)باحثة منفردة(ٕٔٔٓ، ٖ، عدد ٚ

 ليل األخطاء الصرفية للناريقا بغري العربية يف ضوء تقاريعاهتا اللغوية، جملة جامعة تكريت للعلـو  -12
ة جنانية/ مستّل من رسالة ، ) باحثٕٕٔٓ، ٓٔ، عدد ٜٔاإلنسانية، جامعة تكريت/ العراؽ، جملد 

 بإشرايف مع الطالبة مجيلة أبو مغنم(
املعمار الصريف والنحوي يف شعر راشد عيسى، جملة ا اد اجلامعات العربية لآلداب، اجلمعية العلمية   -13

)ب(، ٔ، عدد ٓٔلكليات اآلداب يف اجلامعات األعضاء يف ا اد اجلامعات العربية، جملد 
 .)باحثة منفردة(ٖٕٔٓ
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، ٓٗظورات الصرفية يف اللغة العربية، دراسات)العلـو اإلنسانية واالجتماعية(، اجلامعة األردنية، جملد ا  -14
 )باحثة أوىل/ مش ؾ مع الدكتور حسن امللخ/ جامعة آؿ البيت(2014،  ٕعدد 

، اجلوابط واملعاين، األكاث، كلية اآلإشكالية أبنية الزيادة يف الصرؼ العريب؛ الض -15 امعة داب والعلـو
 .)باحثة منفردة( ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ، ٔٙ-ٓٙعدد بريوت، –االمريكية 

استثمار العامية  يف تعليم األساليب النحويّة للناريقا بغري العربية،، جملة جامعة تكريت للعلـو  -16
، ) باحثة ٕٕٔٓ/ ٜ/ ٕٔ، مقبوؿ للنشر يف ٓٔ، عدد ٜٔاإلنسانية، جامعة تكريت/ العراؽ، جملد 

 الة بإشرايف مع الطالبة دالؿ العساؼ(جنانية/ مستّل من رس
موسوعة اللهجة الكويتية يف ضوء الصناعة املعجمّية، جملة العلـو اإلنسانية، جامعة البحرين، مقبوؿ    -17

 .)باحثة منفردة(ٕٕٔٓ/ ٔٔ/ ٕٛللنشر يف 
إشكالية تدريس العدد للناريقا بغري العربية يف ضوء التقاريعات الصرفية، جملة اللغة العربية واألدب  -18

 Arabic Language & Literature ،Korean Assoiciation of Arabicالعريب 
Language & Literature   باحثة جنانية، مستل من رسالة بإشرايف ٕ، عدد ٙٔكوريا، جملد ،

 رمضاف.مع الطالبة ملى 
لغويّة، جملة ا اد اجلامعات العربية لآلداب، اجلمعية  -جنبلجنية الزمن لراشد عيسى؛ مقاربة نّصّية نفس -19

/ ٔٔ/ ٜٕالعلمية لكليات اآلداب يف اجلامعات االعضاء يف ا اد اجلامعات العربية، مقبوؿ للنشر يف 
 .)باحثة مفردة(ٖٕٔٓ

جملة جامعة النجاح لبلكاث)العلـو اإلنسانّية(، جامعة النجاح ا ظورات الصوتية األدائية يف العربية،  -21
، ) باحثة جنانية/ مش ؾ مع األستاذ الدكتور حسن امللخ/ ٖٕٔٓ، ٕٔ، ٖٕالورينية، مقبوؿ للنشر يف، 

 جامعة آؿ البيت(
لم منازؿ اجلسد األنثوي يف الثقافة العربّية؛ مقاربة سوسيولغوية، جملة إضافات، اجلمعية العربية لع -21

 ، )باحثة منفردة(.ٖٕٔٓ/ ٓٔ/ ٓٔمركز دراسات الوحدة العربية، مقبوؿ للنشر يف  -االجتماع
املعىن اجلمايل با التعويا النحوّي واإلضمار االستعاري، جملة اجلامعة اإلسبلمية للبحوث اإلنسانية،  -22

 .)باحثة منفردة(ٕٗٔٓ/ ٗ/ ٜٔغزة، مقبوؿ للنشر يف  -اجلامعة اإلسبلمية
، مقبوؿ للنشر، اجمللة األردنية للغة املعماري -23 ة الشعرية يف ديواف )أسفل النهر للشاعرة األردنية مها عتـو

 .ٕ٘ٔٓالعربية، جامعة مؤتة، 
تدريس املتداوؿ با الفصحى والعامية، ضمن كتاب: التداولية؛  بلؿ املفهـو وآفاقو، عامل الكتب،  -24

 ٕ٘ٔٓا ديث، إربد، 
امعية، مقاربة إحصائية و يفية، مش ؾ مع الدكتورة حناف عمايرة، ضمن تعليم النحو يف املتطلبات اجل -25

 ، قيد النشرعامل الكتب ا ديثالكتاب التكر ي لؤلستاذ الدكتور إمساعيل عمايرة، 
 ٕ٘ٔٓالتعابري الكنائية يف العربية؛ سريورة و ريورة، جملة جامعة باجي خمتار، اجلزائر،  -26
 ٕٙٔٓومراجعة، جملة ا اد كليات اآلداب،  كتاب الربامجاتّية اللغويّة: عرض -27
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التحليل التقابلي لل اكيب اللغوية با اللغتا: العربية وال كية، قدرية ىولكي، جامعة يلدـر بايزيد ،  -28
، جملة الباحث الدولية ا كمة الصادرة عن خمرب اللغة العربيةبكلية وأ.دة سهى نعجة، اجلامعة األردنية

 .ٕٙٔٓ، ٖ، جملد ٓٔعددة األغواط، اجلزائر، اآلداب واللغات، جامع
تو يف الصورة يف مناىج تعليم اللغة العربية للناريقا بغريىا، حممود الشاقلدي وأ. دة سهى نعجة، جملة  -29

الباحث الدولية ا كمة الصادرة عن خمرب اللغة العربيةبكلية اآلداب واللغات، جامعة األغواط، اجلزائر، 
ٕٓٔٙ 

ي العربية وال كية؛ مقاربة داللية، قدرية ىوكلكلي وسهى نعجة، جملة ال مجة والعربية، ال مجة با نظام -31
 ٕٙٔٓ، حزيراف، ٚ، سنة ٕٙعدد 

 ليل الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناريقا بغريىا يف ضوء اس اتيجيات بناء الصورة وأجنرىا يف  -31
جملة الباحث الدولية ا كمة، خمرب اللغة العربية،  التعليم، مش ؾ: حممود شاقلدي وأ. دة سهى نعجة، 

 ٕٙٔٓكلية اآلداب واللغات، جامعة األغواط، اجلزائر، حزيراف، 
الكفاية اللغوية لدى خرجيي التعليم العاـ: مفهومها ومستوياهتا وجماالهتا، جممع اللغة العربية األردين،  -32

 ٕٚٔٓ/ ٔٔ/  ٕٓ-ٜٔ، استكتاب للمشاركة يف أعماؿ املوسم الثقايف منٕٚٔٓ
ضمنِّ)مش ؾ ابتهاؿ جابر وال جو(، : التصور والتمثل، ريقا بغري العربيةاتدريس الصرؼ و يفيّا للن -22

ِّومقاراات  ُ ،ِّالجامعةِّاألردنية،ِِِّّّالمؤتمرِّالدوليِّاتجاهاتِّمعاصرةِّفيِّالدراساتِّاإلنسانية:ِّتجار
ِّ،ِّنشرِّضمنِّكتاُِّ)اتجاهاتِّمعاصرة8102نيسان،00ِِّّ-01كليةِّاآلداُ،ِّ :ِّتجاُر

 802-010،ِّص8102ِّومقاراات(،ِّدارِّكنوز،ِّعم ان،ِّتحريرِّمحمدِّالقضاةِّوعبدِّاهللِّالمانع،ِِّّ
مؤتمرِّالتعليمِّفيِّالوطنِّالعراي:ِّنحوِّنظامِّتعليم العربية باألسوة)مش ؾ مع دة حناف عمايرة(، ضمن  -22

/ِّنيسانِّ/82ِّ-82)مؤتمرِّدوليِّمحك م(،ِّالجامعةِّاألردنية،ِّكليةِّالعلومِّالتراوية،ِّتعليميِّمتميز
8102 

تعليمِّالعرايةِّااألسوة،ِّفصلِّمنِّكتاُِّ:ِّاللساني اتِّالنفسية،ِّإشرافِّحسنِّالملخ،ِّدارِّعالمِّ -23
 8101الكتبِّالحديث،ِّإرادِّ،ِّ

التالزمِّاللفظيِّللناطقينِّاغيرِّالعراية،ِّمحمدِّحمدانِّالرقبِّوسهىِّنعجة،ِّمجلةِّدراساتِّلجامعةِّ -24
،22ِّ(،ِّالعددISSN1112-4625ِّك مةِّ)عمارِّثليجيِّاألغواط،ِّالجزائر،ِّمجلةِّدوليةِّمح

 20-82ص
 
 

ِّصةِّواإلاداعي ة:الكتبِّالمتخص ِّ



 
15 

 فة األديب يف رماة مغم اللبيب، تأليف: جبلؿ الػدين عبػد الػرمحن بػن أيب بكػر السػيوريي،  قيػق ودراسػة  (1
، ٕـ، طٕ٘ٓٓ،  ٔاألردف ،ط –باالش اؾ مع د. حسن امللخ، نشر عامل الكتب ا ديث ، جزءاف ،إربد 

 ـ ، جمّلد واحد كبري. ٕٛٓٓ
)لغتنػػا العربيّػػة( /جػػزءاف، وزارة ال بيػػة والتعلػػيم ، األردف، املشػػاركة يف تػػأليف منهػػاج الّصػػف الرّابػػع األساسػػي  (2

ٕٓٓ٘. 
 .ٕ٘ٓٓاملشاركة يف تأليف كتاب استماع  ملنهاج الصّف الرابع األساسي، وزارة ال بية والتعليم ، األردف،  (3
 ة.باالش اؾ مع: د ٕٔٔٓ( الصادر عن مركز اللغات، اجلامعة األردنية، ، ٓٓٔكتاب اللغة العربية )مادة  (4

 .عطا اّ ا جايا. إبراىيم أبو عرقوب،و أ. د حسا ياغي، ودأز مفل  الفايز، و  .مىن حميبلف، و د
 ، عامل الكتب ا ديث، إربد.ٕٗٔٓ، ٔآفاؽ الدرس اللغوي يف العربية؛ البىن واملعىن، ط (5
 ٕٗٔٓتناّص، )كتاب يف فن العبارة واألبيغراما(، اآلف ناشروف، األردف،  (6
 ٕٗٔٓيف فّن العبارة واألبيغراما(،  اآلف ناشروف،  مجر ومخر، )كتاب (7
 .ٕ٘ٔٓا ظورات اللغوية، مش ؾ، عامل الكتب ا ديث، إربد،  (8
 .ٕ٘ٔٓخطاب املرأة يف املعجم العريب؛ مقاربة سوسيولغوية، عامل الكتب ا ديث، إربد،  (9

 .ٕ٘ٔٓال إكراه يف الو ل، نصوص أ رامية، دار اآلف ناشروف ودار أزمنة،  (11
دب راشػػد عيسػػى، تقػػد  الػػدكتور عمػػر القيػػاـ، دار عػػامل بػػة نصػػّية يف اقار مماريػػة اللغػػة الشػػعرية؛ مع (11

 .ٕٙٔٓالكتب ا ديث، 
 ٕٙٔٓوالصب  فينا تنفس، دار اآلف ناشروف،  (12
 ٕٚٔٓ، ٔمنهجية عمر القياـ با النقد والتحقيق، دار عامل الكتب ا ديث، ط (13
 ٕٚٓٔ/ األردف، ٔالكتب ا ديث، طمدارج التحليل اللساين يف العربية، عامل  (14
 ٜٕٔٓبصرية عمياء، نصوص، دار اآل ف ناشروف،  (15

 
 

 :يف الصحف  املنشورة والعلميةاملشاركات األدبية
 ، اجلامعة األردنية.ٕٓٔٓ، ٔٗمقاؿ )حضر الورد، ولكن العطر غاب(، جملة أقبلـ جديدة ، عدد  .1
 مديرية الثقافة، أمانة عماف الكربى، األردف.، ٕٔٔٓ، ٗٚٔنّ  ) الو ل البليغ(، جملة عّماف،عدد  .2
 ، رابطة الكتاب األردنيا، األردف.ٕٔٔٓ، ٖٙن  )ببلغة العطر( جملة أوراؽ، عدد .3
 ، دار الوراؽ، األردف.ٕٔٔٓ، ٔنّ  )و ّية( ضمن رواية )أعشقم( ،ط .4
 ، دار الوراؽ، األردف.ٕٔٔٓ، ٔن )القبلة( ضمن رواية )أعشقم( ، ط .5
 ، وزارة الثقافة، األردفٖٕٔٓ، ٕٛٛجملة أفكار، عدد نّ  )مجر ومخر(، .6
 .ٖٕٔٓ/ٙ/ٕٛنّ )تناص(، جريدة الرأي، ملحق الرأي الثقايف، اجلمعة،  .7
"، العػػدد ٖٕٔٓ/ ٔٔ/ٕٕمقػاؿ" جربيػاء"  لراشػد عيسػى سػنابل السػتا، جريػدة الػرأي، امللحػق الثقػايف، اجلمعػة،  .8

ٕٔ٘ٚ٘. 
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؛ جرب املعىن  .9 / ٕٔ/ٕٙيف شقوؽ الروح، جريدة الرأي، امللحق الثقايف، اجلمعة، تاريخ مقاؿ )أسفل النهر( ملها عتـو
 ٜ٘ٚ٘ٔ، عدد ٖٕٔٓ

 .ٜٔ-ٚٚ، صٕٗٔٓ، ٕٗنّ  )تضاّد(، جملة أوراؽ، وزارة الثقافة، األردف، عدد   .11
مقاؿ )املعمارية اللغويػة يف شػعر راشػد عيسػى؛ مقاربػة  ػرفية(، جريػدة الػرأي، امللحػق الثقػايف، اجلمعػة، ؛ مقاربػة  .11

 ـ.ٕٗٔٓ/ٗ/ٕ٘رفية(، جريدة الرأي، امللحق الثقايف، اجلمعة،  
/ ٖٔ، امللحػق الثقػػايف، اجلمعػػة، يمقػاؿ )مبػػاىج اللغػة( يف حمراب)قصػػائد للقصػيدة( لعػػاريف الفرايػػة، جريػدة الػػرأ .12

ٙ /ٕٓٔٗ 
 .ٕٗٔٓ/ ٛ/ ٘ٔاجلمعة، امللحق الثقايف، رجع خالد(، جريدة الرأي، العادات للعزيزي م مقاؿ )قاموس .13
 .ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٙٔمقاؿ يكاد زيتو يضيء، جريدة الرأي، امللحق الثقايف، اجلمعة،  .14
مقاؿ: الضمري املتصل لئلنسانية والعربية، جريدة الرأي، امللحق الثقايف )ملحق تكر ي لؤلستاذ الػدكتور إمساعيػل  .15

 ـٕ٘ٔٓ/ٕ/ٕٚعمايرة( اجلمعة 
، الػػػػػػػػػػػرابط ٕ٘ٔٓ/ نيسػػػػػػػػػػػاف/ ٓٔفيػػػػػػػػػػػوض)ن  أبيجرامػػػػػػػػػػػي(، جريػػػػػػػػػػػدة الػػػػػػػػػػػرأي، امللحػػػػػػػػػػػق الثقػػػػػػػػػػػايف، اجلمعػػػػػػػػػػػة،  .16

http://www.alrai.com/article/708361.html 
 ٕ٘ٔٓ/٘/ٗٔ)جعفر عبابنة(، جريدة الرأي، امللحق الثقايف، اجلمعة، ا ليل وسادف العزة اللغويّةخدف  .17

http://www.alrai.com/article/714277.htm 
 ٕ٘ٔٓ/ ٙ/ ٘ي، ملحق الرأي الثقايف، اجلمعة، أمدى، نصوص أ رامية، جريدة الر  ٛٔ -

http://www.alrai.com/article/717847.html 
اهلداية املعرفية يف ا طاب الشاكري لعمر القياـ ،مقاربة نصّية، جريدة الرأي، ملحق الرأي الثقايف،  -19

 ٕ٘ٛٙٔ/ رمضاف(، العدد ٕ)ٕ٘ٔٓ/ ٙ/ٜٔاجلمعة، 
http://www.alrai.com/article/720713.html 

، العػدد ٕ٘ٔٓ/ ٙ/ٕٙضمري النحو الذي ال يغيب، جريدة الرأي، ملحػق الػرأي القػايف، اجلمعػة،  -21
 ٖٙٗٔ/ رمضاف/ ٜ، ٕٜٕٙٔ

http://www.alrai.com/article/722004.html 
 الكنائيػػة يف العربيػػة: سػػريورة و ػػريورة، جريػػدة الػػرأي، ملحػػق الػػرأي الثقػػايف، اجلمعػػة، مقػػاؿ التعػػابري -21

ٔٛ/ٜ /ٕٓٔ٘ 
http://www.alrai.com/article/738198.html 

، ٕٙٔٓ/ ٖ/ٗنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  )كغيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاملطر، ملحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق اجلمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايف /  -22
 http://www.alrai.com/article/772430.htmlٜٖ٘ٙٔالعدد

 الزمن با اهلامشي واملركزي يف ديواف)أقتفي خطو ذاكريت( هلشاـ عودة. -23
/ ٗ/ٙ، موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع جنقافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات، مرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتات يف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر أمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويري -24

ٕٓٔٙ
http://www.thaqafat.com/News.aspx?id=48530&tt=%D9%85%D8%

B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7-

http://www.alrai.com/article/708361.html
http://www.alrai.com/article/708361.html
http://www.alrai.com/article/714277.htm
http://www.alrai.com/article/714277.htm
http://www.alrai.com/article/717847.html
http://www.alrai.com/article/717847.html
http://www.alrai.com/article/720713.html
http://www.alrai.com/article/720713.html
http://www.alrai.com/article/722004.html
http://www.alrai.com/article/722004.html
http://www.alrai.com/article/738198.html
http://www.alrai.com/article/738198.html
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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 
/ ٗ/ٛمرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتات يف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر امحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويري، اجلمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،  -25

ٕٓٔٙhttp://www.alrai.com/article/779786.htm 
 ٕٙٔٓ/ٗ/ٛموقع جنقافات، ربيٌع يف َعّماف( جلعفر العقيلّي؛ نوافُذ ضوٍء يف عتم الّذاكرة) -26

http://www.thaqafat.com/News.aspx?id=48561&sid=17#.VwccUPl
97IV 

 
 ء)قراءة يف كتاب ترجيعات النصوص لراشد عيسى(يوليس كمثلو ش -27
 ٖٛٙٙٔ، العػػػددٕٙٔٓ/ ٙ/ ٔٔعيػػػد لعصػػػافريي جمػػػد الطػػػرياف"، السػػػبت،بفضػػػاء ي"إيل نصػػػوص  -28

 .http://www.alrai.com/article/792495 حيفة الرأي
 .ٕٙٔٓ/ٚ/ٕعرّابة الو ل، قّنا ة املعىن)ىند ابو الشعر(، السبت، امللحق الثقايف ،  -29

http://www.alrai.com/article/796742.html 
الضػػػػوابط واملعػػػػاين ألحػػػػرؼ الزيػػػػادة يف الصػػػػرؼ العػػػػريب، مقاربػػػػة و يفيػػػػة تعليميػػػػة، جريػػػػدة الػػػػرأي ،  -31

http://alrai.com/article/1008960/ ،ٕٙ/ٛ ،ٕٓٔٙ. 
، http://alrai.com/article/1033273لػػػػػػػػػ  اليػػػػػػػػػامسا، نصػػػػػػػػػوص، جريػػػػػػػػػدة الػػػػػػػػػرأي،  -31

ٕٗ/ٕ/ٕٓٔٙ 
 ٕٙٔٓنوفمرب  ٘ا ياري من فقو الببلغة إىل فقو ببلغة املناىج، ملحق الرأي الثقايف، اجلمعة،  -32
، ملحػػػػػػػق الػػػػػػػرأي الثقػػػػػػػايف، ٕٚٔٓ/ ٕٔ/ٖٓاللغػػػػػػػوّي واألديػػػػػػػب  ػػػػػػػوتاف مػػػػػػػن حنجػػػػػػػرة واحػػػػػػػدة ،  -33

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 

http://www.alrai.com/article/796742.html
http://www.alrai.com/article/796742.html
http://alrai.com/article/1008960/
http://alrai.com/article/1033273
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ملحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأي ، ٕٛٔٓ/ ٖ/ٓٔغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري متفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوص،  -34
 https://www.youtube.com/user/alrainewspaperالثقايف:

، ٜٓ٘ربيػػػة السػػػعودية، العػػػدد توا ػػػل أـ تفا ػػػل، مقػػػاؿ، اجمللػػػة العربيػػػة، جملػػػة شػػػهرية،  اململكػػػة الع -35
 ٓٗٗٔ، مجادى الثانية، ٜٕٔٓفرباير، 

www.arabicmagazine.com 
 
 

ِّاألدايِّمشاركاتِّحولِّمنجزي
 ٕٙٔٓ/ٔ/٘ٔنداء للو ل، آالء محداف، ملحق الرأي الثقايف، أندلسية العشق، -1
 ٕ٘ٔٓ/ ٕٔ/ٛٔعلى سبيل نقد النقد، عمر القياـ، ملحق الرأي الثقايف،  -2
 ٕ٘ٔٓحيفة الرأي،  ، قراءة يف ال إكراه يف الو لمجانة السامل،  -3
عرض كتاب )خطاب املرأة يف املعجم العريب، مقاربة سوسيولغوية(  ت عنواف: )مقاربة سوسيولغوية  طاب  -4

 ٕ٘ٔٓ، ٕٛجملة نزوى، عماف، العدد املراة يف املعجم اللغوي(، إعداد جعفر العقيلي،
،قضػػايا املعػػىن يف التفكػػري ٕ٘ٔٓ" لسػػهى نعجػػة أمنوذجػػاً/ تَػػوى ج البنيػػة يف التوقيعػػة األدبيػػة املعا ػػرة " تنػػاص ّ  -5

، كليػػػة جامعػػػة منوبػػػة، كلياػػػة ٕ٘ٔٓ، ٔاللسػػػاين والفلسػػػفي/ إشػػػراؼ د عبػػػد السػػػبلـ العيسػػػاوي،، تػػػونس، ط
 اآلداب والفنوف واإلنسانيات

 ، إعداد مال  قرقز.ٕٗٔٓلريموؾ، ردنية يف اللغة، جامعة اجهود املرأة األ -6
 ٕٔٔٓ/ ٘/ٙلسهى نعجة، ى« الو ل البليغ»رائحة اللغة املشويّة مهاَجسة يف  -7
جامعػػػة امليمػػػي، ، إعػػػداد آمػػػاؿ رسػػالة بعنواف)جهػػػود سػػػهى نعجػػػة يف اللغػػػة واألدب؛ مقاربػػػة لسػػػانية( ، اجلزائػػػر -8

 الطيب بلعدؿ. الدكتور إشراؼ ، ٕٙٔٓجلفة، 
  حيفة الرأي -وُسرُج الروح  تسابي  الُغُدوّ مقاؿ " -9

11- http://alrai.com/article/10409171ٖٔبتاريخ  الثقايف-/الرأي/ٔٓ/ٕٓٔٚ 
11- 478890/%D8%A7%D9%84%D8%Bhttp://alrai.com/article/10

-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%81%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%86

%D9%86%D8%B9%D8%AC%D8%A9-%D8%B3%D9%87%D9%89 
ة لدى متعلمي اللغة العربية النػاريقا بغريىػا، أجنر التفكري الناقد على تنمية الكتابة الغبداعيملعات من فكر سهى نعجة، 

 ٜٕٔٓ، نيساف، ٖٔ
 

 الموادِّالتيِّدر ستها:ِّ

https://www.youtube.com/user/alrainewspaper
http://alrai.com/article/10409171/الرأي-الثقافي%20بتاريخ%2013/10/2017
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%89-%D9%86%D8%B9%D8%AC%D8%A9
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%89-%D9%86%D8%B9%D8%AC%D8%A9
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%89-%D9%86%D8%B9%D8%AC%D8%A9
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%89-%D9%86%D8%B9%D8%AC%D8%A9
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%89-%D9%86%D8%B9%D8%AC%D8%A9
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%89-%D9%86%D8%B9%D8%AC%D8%A9
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 ٓٓٔمهارات االتصاؿ باللغة العربية  -
 ٜٜمهارات االتصاؿ باللغة العربية  -
 فن الكتابة والتعبري -
 تذوؽ الن  االديبّ  -
 )بكالوريوس(ٕرمو  -
 علم الصرؼ )بكالوريوس( -
 )بكالوريوس/ جامعة الشرؽ األوسط(اللسانّيات  -
 فقو اللغة العريّب )بكالوريوس )جامعة الشرؽ األوسط( -
 املدارس النحوية )ماجستري / جامعة الشرؽ األوسط( -
 نظرية النحو العريب )ماجستيؤ/ جامعة الشرؽ االوسط( -
 تصميم البحث العلمي )ماجستري( -
 النحو الو يفي )ماجستري( -
 ي)ماجسستري(الصرؼ الو يف - 
 تعليم العربّية ألغراض خاّ 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 لسانّية )دكتوراه( -
 ة املعا رة )دكتوراه(قضايا اللغة العربيّ  -
 بناء االختبارات )ماجستري ( -
 

 


