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 .1977/ 12/12مكان الوالدة وتاريخها: المملكة األردنية الهاشمية، إربد، 
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 المعلومات العلمية:

عمان،  -، الجامعة األردنيةلغة ونحودكتوراه اللغة العربية وآدابها تخصص  -

 ، بتقدير )ممتاز(.2008

 .2002عمان،  –ماجستير اللغة العربية وآدابها، الجامعة األردنية  -

 ، بتقدير )ممتاز(.1999رموك، بكالوريوس اللغة العربية وآدابها، جامعة الي -

 

 الكتب المنشورة:

 .2000مدارات الوجع: دراسة نفسية  في شعر السياب، عمان،  -

إشباع الحركات في العربية بين الممارسة والتعليل، األهلية للنشر والتوزيع،  -

 .2008عمان، 
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العربية للناطقين بغيرها، الكتاب األول، مركز اللغات، الجامعة األردنية،  -

2010 . 

 كتاب المستوى المتوسط في اللغة العربية، قيد النشر. -

 

 األبحاث المنشورة

  

 

اإليقاعات البديلة واإليقاعات الرديفة في الشعر العربي، )مشترك(، جامعة  -

 م.2007دمشق، 

 

 Journal Of Arabicتاريخية،)مشترك(، نشأة النحو العربي: مقاربة -

Linguistics Tradition   ،2007.م 

 

 

تأثر النقد العربي بالنقد الجديد الغربي: كتاب البحث عن الجذور "لخالدة سعيد"  -     

أنموذجا ، بحث منشور في مجلة دراسات للعلوم اإلنسانية واالجتماعيّة، الجامعة 

 م.2013،أكتوبر 3،العدد 40األردنية، المجلد 

 

موذجين ، بحث مالمح صورة المرأة في المقامات: الهمذاني والحريري ن -     

، العدد 20المجلد  8جامعة تكريت  –منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية 

 م.2013، 7

 

دراسة لغوية نقديّة مقارنة لمدحتين عند األعشى الكبير والنابغة الشيبانّي،  بحث  -    

د ، العد20جامعة تكريت، المجلد  –منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية 

 م.2013، 7

 

بحث  مالمح من خطاب السلطة إلى الرعية في األندلس: دراسة لغوية داللية، -

، آذار  3، العدد 21مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية، المجلد  منشور في

 م. 2014

 

 Korean Association of Arabicالخالف بين النحاة: مقترب تاريخي،   -

Language and Literature ،Vol. 19, No. 4  2015.م 
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نماذج من تجليّات الغنائي والسردي في لغة الشعر العربي الحديث، شعر  -

بحث منشور في مجلة دراسات للعلوم اإلنسانية حجازي وأبي شقرا وجبرا. ، 
 م.2016، 5، ملحق 43المجلد  واالجتماعية، الجامعة األردنية،

 

 

التغييرات الصوتية بأثر الحاجة العروضية )الضرورة( في ديوان "كزهر  -

بحث منشور في مجلة دراسات للعلوم اللوز أو أبعد" لمحمود درويش، 
 م. 2017، 3، العدد44اإلنسانية واالجتماعية، الجامعة األردنية، المجلد 

 

 

 

كتاب "األمثال التبّدالت الصرفيّة في الصفات المشبّهة وأسماء الفاعلين في  -

 Korean Association of Arabic Language and، األردنيّة" الشعبيّة

Literature ،Vol. 22, No. 4  ،2018.م 

في مجلّة التجديد  منشورعصرنة اللغة : المفهوم، واآلليات، واآلفاق، بحث  -

 م.2019، يونيو45التي تصدرها الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا، عدد

 

في نشور ر الموّجه إلى األطفال: محمد جمال عمرو أنموذجا، بحث معلشّ لغة ا -

( 23جامعة القاهرة، عدد ) –مجلة األندلس التي تصدرها كلية دار العلوم 

 .2020يونيو 

 

 

في  نشوراإلمالء للناطقين بغير العربيّة: بين الصورة والضرورة، بحث م -

( 24جامعة القاهرة، عدد ) –مجلة األندلس التي تصدرها كلية دار العلوم 

 .2020سبتمبر 

 

 

 

 االهتمامات البحثية:

 تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. -

 الصوتيات العربية. -

 اللسانيات العربية. -

 النحو العربي والّصرف. -
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 ة: الـخبرات العملي

الجامعة ، أستاذ مشارك، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب -

 م.2022األردنية،

أستاذ مشارك، شعبة اللغة العربية للناطقين بغيرها، مركز اللغات، الجامعة  -

 م.2022 -2020األردنية، 

الجامعة ،اللغة العربية للناطقين بغيرها في مركز اللغات  أستاذ مساعد ، شعبة -

 م.2020-2010األردنية،

 

جامعة ال،اللغة العربية للناطقين بغيرها في مركز اللغات ، شعبةمحاضر متفرغ  -

 م.2010 -2006األردنية،

 

اللغة العربية للناطقين بغيرها في مركز  ،شعبةمحاضر غير متفرغ  -

 .2006إلى العام  -2003الجامعة األردنية، من العام ،اللغات

 م.2003-2002معلّمة اللغة العربية، مدارس البكالوريا الدولية، عّمان،  -

الجامعة األردنية، من –مركز اللغات  تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في -

 المستوى األول إلى المستوى الخامس.

 (.1500101تدريس مادة اللغة العربية للناطقين بغيرها ) -    

 (.1500102تدريس مادة اللغة العربية للناطقين بغيرها ) -    

 الجامعة األردنية. –( 102تدريس مهارات االتصال باللغة العربية ) -    

 تدريس دورات خاّصة بالدبلوماسيين. -

 تدريس دورات خاصة متخصصة. -

 تدريس دورات تعليم معلمي العربية للناطقين بغيرها. -

 تدريس مادة )الحياة الجامعية وأخالقياتها(. -

المشاركة في تقديم دورات مكثفة لتدريس أساليب تعليم اللغة العربية للناطقين  -

عليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعة بغيرها في المعهد الدولي لت

 األردنية.

المشاركة في تأليف مناهج لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعة  -

 األردنية، الكتاب األول.

 

 

 الخبرة الجامعية:

مساعد عميد المعهد الدولي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، الجامعة  -

 .2008/2009األردنية، 

رئيسة قسم مواد ما قبل التخرج، المعهد الدولي لتعليم اللغة العربية للناطقين  -

حتى نهاية العام الجامعي  6/12/2010بغيرها، الجامعة األردنية من تاريخ 

2010/2011. 
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رئيسة قسم مواد ما قبل التخرج، المعهد الدولي لتعليم اللغة العربية للناطقين  -

حتى نهاية العام الجامعي  18/9/2011األردنية من تاريخ بغيرها، الجامعة 

2011/2012. 

 

 .2014- 2013مساعد مدير مركز اللغات، الجامعة األردنية العام الدراسي  -

 

 الدورات:

دورة "تطوير مهارات القراءة والكتابة في صفوف اللغة العربية"، الجامعة  -

 .2003/ 30/1إلى  2003/ 1/ 25األميركية في بيروت، من 

دورة في " أساليب تدريس صعوبات التعلّم" وزارة التربية والتعليم بالتعاون  -

 2002/ 13/7عمان، من  -مع اتحاد المعلّمين الكنديين، في مدارس البكالوريا

 .2002/ 7/ 25إلى 

الدورة الشاملة في الكمبيوتر، مركز النجار الثقافي، إربد، وزارة التربية  -

 والتعليم.

باستعمال الكمبيوتر، مركز النجار الثقافي، إربد، وزارة التربية دورة طباعة  -

 والتعليم.

ندوة "تجارب رائدة لهيئات االعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي  -

 .2021/ 31/8العربية، )عن بعد(،   العربية" اتحاد الجامعات

هرس مركز الف اللغات العربية الجنوبية القديمة: قراءة في الجذور"ندوة " -

 .2021/ 31/8، )عن بعد(، العربي الموحد

بوزارة  2030مراكز مصادر التعلم في إطار برامج تحقيق رؤية ندوة " -

 .2021/ 14/9مركز الفهرس العربي الموحد، )عن بعد(،  التعليم"

أكاديمية نسيج، " تعزيز الفاعلية المؤسسية في قطاع التعليم العالي ندوة " -

 .2021 /15/9)عن بعد(، 

" مركز الفهرس العربي المجلس الدولي للغة العربية: آمال وتطلعاتة "ندو -

 .2021/ 5/10الموحد، )عن بعد(، 

" مركز بيانات الضخمة والذكاء االصطناعي في التعليم العاليندوة "ال -

 .2021/ 13/10الفهرس العربي الموحد، )عن بعد(، 

" مركز الفهرس من الحفاظ إلى االقتصاد اإلبداعي:أفق جديد للتراثندوة " -

 .2021/ 19/10العربي الموحد، )عن بعد(، 

" مركز الفهرس العربي ثقافة والعمارة: شجون من التأثير والتأثرندوة "ال -

 .2021/ 26/10الموحد، )عن بعد(، 

" مركز الفهرس العربي الموحد، )عن عالج بالقراءة: مقاربة نفسيةندوة "ال -

 .2021/ 9/11بعد(، 

" مركز الفهرس والشبكات االجتماعية: األدوار المتبادلةمعرفة ندوة "ال -

 .2022/ 11/1العربي الموحد، )عن بعد(، 

-  
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 :الـمـؤتـمرات  

 

 

مؤتمر تصوير الهند في األدب العربي، جامعة جواهر الل نهرو، نيودلهي، ( 1

 .28/2/2020-26الهند، 

، بحث العلمياألردنية للجمعيّة الالمؤتمر الثامن للبحث العلمي في األردن، ( 2

 م. 11/11/2017

جمعيّة البحث ( إدارة مائدة مستديرة  بعنوان " أردنيون في عين الّشمس" في 3

 .22/2/2017، العلمي األردنيّة

المؤتمر الدولي األول لتعليم اللغة العربية )األنساق اللغوية والسياقات الثقافية في (4

 .24/4/2014-22نية تعليم اللغة العربية(، الجامعة األرد

( المؤتمر الدولي الثاني لتعليم اللغة العربية )دور المهارات اللغوية في تعليم اللغة(، 5

 .23/4/2015-21الجامعة األردنية، 

( آفاق في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، الطاولة المستديرة التي نظمتها 6

 .16/12/2015 ،مقررة الجلسة جمعيّة البحث العلمي األردنيّة،

ة مديرة جمعيّة البحث العلمي األردنيّ ( ندوة الحاجات البحثية في األدب العربي،6

 .9/4/2008،الندوة

( المؤتمر الثالث للبحث العلمي في األردن، الدراسات الثقافية ودراسات ما بعد 7

 .17/11/2007ة، جمعيّة البحث العلمي األردنيّ الكولونيالية، 

 

 :العضويات واللجان

اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعة  األّوللـجنة تأليف الكتاب عضو (  1

 .األردنية

 .في الجامعة األردنيةاألعمال اإلبداعيّة في مركز اللغات لجنة تحكيم عضو ( 2

 ( عضو فاعل في رابطة الُكتّاب األردنيين3

 العلمي .( عضو لجنة اإلنسانيّات في الجمعيّة األردنية للبحث 4

 ( عضو في الرابطة األمريكية ألساتذة اللغة العربية ،أمريكا.5

اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي األول لتعليم اللغة العربية للناطقين  عضو( 6

 .24/4/2014-22بغيرها، مركز اللغات ، الجامعة األردنية،  

العربية،مركز ( عضو اللجنة اإلعالمية للمؤتمر الدولي األول لتعليم اللغة 7

 .24/4/2014-22اللغات،الجامعة األردنية،

اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني لتعليم اللغة العربية،مركز  عضو( 8

 .23/4/2015-21اللغات،الجامعة األردنية، 

لجنة االمتحان التصنيفي للطلبة األجانب في مركز اللغات / الجامعة  عضو( 9

 .2013/2014األردنية 

 .2015/2016عضو اللجنة الثقافية في مركز اللغات / الجامعة األردنية ( 10
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( عضو لجنة للنظر في تأسيس مجلة باللغة العربية للناطقين بغيرها بتاريخ 11

26/12/2017. 

(عضوية لجنة إعادة النظر في االمتحان التصنيفي للطلبة األجانب في مركز 12

 .2018-2017اللغات 

-2018-الشعبي في شعبة اللغة العربية للناطقين بغيرها (عضوية لجنة الطبق 13

2019. 

( عضوية لجنة وضع مقترحات لتشريعات ناظمة لشعبة اللغة العربية للناطقين 14

 2019-2018-بغيرها 

(عضو لجنة وضع خطة برنامج بكالوريوس في العربية للناطقين يغيرها، قسم 15

 م.2022م اإلنسانية، الجامعة األردنية،اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب والعلو

 

 2022أيار         
 


