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 المؤتمرات: 

    

 11/12/2021-8المؤتمر الّدولي للقادة والمبدعين العرب، األردن،  -1
العربية لغة عالمية: مسؤولية الفرد والمجتمع والدولة،  -المؤتمر الدولي للغة العربية -2

  2012/ 3/ 23 -19بيروت، 
عنوان البحث )اللغة العربية بوصفها متطلبا إجباريا لطلبة الجامعة األردنية بين تجربة 

امعة طالبة وأستاذة في الج –، وتجربتي الشخصية 1973الجامعة األردنية منذ عام 

 نفسها حتى تاريخ انعقاد المؤتمر(

المؤتمر الثقافي الوطني السابع "العادات والتقاليد والطقوس االحتفالية في الثقافة  -3
  2011/ 11/ 3 -1األردنية" َعمان، 

عنوان البحث )أدب الرحالت مصدر من مصادر تتبع العادات والتقاليد في المجتمع 

 األردني، رحالت المستشرقين نموذجا(

 
 الندوات وورشات العمل: 

ندوة عن رواية د. سناء شعالن )أدركها النسيان( جمعية التجديد للثقافة واإلعالم تقديم  -1
 2019/ 7/  7ورقة بتاريخ  

الرقم  1872الكتاب رقم  2017/ 11/ 26حضور ندوة تعريفية بالتعلم المدمج بتاريخ  -2
 2017/ 12/ 7تاريخ  1450288اآللي 

ندوة تحديات في تدريس مواد اللغة العربية بوصفها متطلب جامعي، ورقة عمل بذات  -3
  2017/ 10/ 7العنوان، برعاية نائب رئيس الجامعة أ. د أحمد مجدوبة تاريخ 

إقامة ورشة عمل لمدرسي ومدرسات المدرسة النموذجية/ الجامعة األردنية بعنوان  -4
)أسئلة نهاية الفصل األول أنموذج(، مهارات تصميم أسئلة االختبارات وصياغتها 

 2012/ 12/ 27الخميس 
اإلسهام في الموسم الثقافي األول/ المدرسة النموذجية/ الجامعة األردنية بعرض تقديمي  -5

 2013/ 4/ 15)أثر وسائل االتصال على الكتابة( تاريخ 

 الوظيفة

 

 إلى من البلد الجهة التي عمل فيها

مشرفة فنية لمادة اللغة 

العربية )تكليف من 

 الجامعة(

المدرسة النموذجية/ الجامعة 

 األردنية

 2013 2012 عمان -األردن

عضو هيئة تدريس )حين 

العلمية(اإلجازة   

2014  المفرق -األردن جامعة آل البيت  2015 

بالتعاقد مع عضو هيئة 

 الجامعة األردنية

عدة  2009 الموقر -األردن أكاديمية األمير حسين

 فصول



 
 عضوية اللجان:

 لجان الجامعة األردنية: -أوال
/ 1رقم  قرار رئيس الجامعةعضو لجنة تحرير المجلة الثقافية/ الجامعة األردنية  -1

  2019/ 4/ 22تاريخ  1412/ 2019
عضو تحكيم في المجلة العلمية المحكمة )دراسات اإلنسانيّة( الصادرة عن عمادة  -2

 البحث العلمي/ الجامعة األردنية.
( قرار 3201100لغة العربية )مقررة إعداد المحتوى التعلّمي/ التعليمي لمادة ال -3

/ 19تاريخ  1513554الرقم اآللي  526/ 2018/ 1رئيس الجامعة كتاب رقم 
3 /2018 

                             
عضو لجنة مراجعة وتطوير امتحان الكفاءة )الكفاية( في اللغة العربية للطلبة المقبولين في  -4

 1447883الرقم اآللي  1846/ 2017/ 1رقم مرحلة البكالوريوس قرار رئيس الجامعة كتاب 
 2017/ 12/ 5تاريخ 

 
( ومهارات اللغة 3201099عضو لجنة إعداد نتاجات التعلم لمادتي أساسيات اللغة العربية ) -5

رقم  قرار رئيس الجامعة( والمادة التعليمية وتوصيات امتحاناتها، الرئاسة، 3201100العربية )
 2017/ 4/ 3 تاريخ 1303781، الرقم اآللي 572

 
 2017/ 2016عضو لجنة امتحان الكفاية باللغة العربية/ كلية الدراسات العليا/ للعام الجامعي  -6

/ 10/ 10تاريخ  1187920الرقم اآللي  1306/ 2016/ 1كتاب رقم  قرار رئيس الجامعة
2016  

 
رى الخمسين عضو لجنة إصدار كتاب عن مسيرة مستشفى الجامعة األردنية بمناسبة احتفالية الذك -7

 2011/ 4/ 12تاريخ  915/ 1/ 33لتأسيسها كتاب رقم م ج أ/ 
/ 1رقم  قرار رئيس الجامعة  100عضو لجنة تأليف كتاب مهارات االتصال باللغة العربية  -8

 2013/ 11/ 20تاريخ  537493الرقم اآللي  1436/ 2013
لطلبة الذين قبلوا في أكاديمية عضو لجنة امتحان الكفاءة اللغوية باللغتين العربية واإلنجليزية ل -9

/ 2012األمير حسين بن عبد هللا الثاني للحماية المدنية على الفصل األول من العام الجامعي 
 2012/ 10/ 1تاريخ  548/ 2012/ 18قرار رئيس الجامعة كتاب رقم  2012

 

 

 لجان مركز اللغات: 

 
 2012أستاذ مشارك مقّررة لجنة ترقية د. سناء الّشعالن من أستاذ مساعد إلى  -1
  2020/ 3/ 12تاريخ  155/ 20/ 18عضو لجنة طوارئ شعبة اللغة العربية كتاب رقم  -2
مقررة لجنة وضع أسس مادتي أساسيات اللغة العربية ومهارات اللغة العربية المحوسبتين كتاب رقم  -3

 2019/ 11/ 6/ تاريخ 894/ 2019/ 18
/ 833/ 2017/ 18عبة اللغة العربية كتاب رقم عضو لجنة دراسة الطلبات المقدمة للتعيين في ش -4

  2017/ 10/ 16تاريخ 



مقررة لجنة المقابالت الشخصية لجميع المتقدمين لوظيفة محاضر متفرغ في شعبة اللغة العربية  -5
  2014/ 7/ 22تاريخ  175/ 2014/ 18كتاب رقم 

ربية واإلنجليزية للعام لجنة اإلشراف على امتحانات مواد مهارات االتصال باللغتين الع مقررة   -6
 2012/ 9/ 23تاريخ  517/ 2012/ 18كتاب رقم  2013/ 2012الجامعي 

 2018/ 2017مقررة اللجنة الثقافية لمركز اللغات للعام الجامعي للعام الجامعي  -7
 2017/ 11/ 15تاريخ  995/ 2017/ 1كتاب رقم 

/ 18كتاب رقم  2017/ 2016مقررة اللجنة الثقافية لمركز اللغات للعام الجامعي  -8
 2016/ 10/ 12/  تاريخ 2016

 995/ 2015/ 18كتاب رقم  2016/ 2015مقررة اللجنة الثقافية لمركز اللغات للعام الجامعي  -9
  2015/ 10/ 5تاريخ 

 
 979/ 2015/ 18كتاب رقم  2016/ 2015عضو لجنة البحث العلمي للعام الجامعي   -10

  2015/ 9/ 30تاريخ 
 
 1008/ 2013/ 18كتاب رقم  2014/ 2013عضو لجنة البحث العلمي للعام الجامعي  -11

  2013/ 9/ 19تاريخ 
 
تاريخ  1371/ 2013كتاب رقم /  2014/ 2013عضو لجنة اليوم العلمي للعام الجامعي  -12

24 /11 /2013 
 
ية مقررة لجنة مركز اللغات إلعداد تقرير عن نشاطات مركز اللغات لتزويد لجنة احتفال -13

 2012/ 10/ 1تاريخ  548/ 2012/ 18الجامعة به في الذكرى الخمسين لتأسيسها كتاب رقم 
 

المساهمة في إجراء امتحان الكفاءة اللغوية ألجل المتقدمين لمنحة ساساكاو اليابانية للقادة  -14
 23/3/2014الشباب، 

 مقررة أو عضو في لجان امتحانات مهارات اللغة العربية في كل فصل -15
 أو عضو في لجان امتحان أساسيات اللغة العربية في كل فصلمقررة  -16

  
 

 : عضويّة لجان تأليف وتطوير المناهج الجامعية في الجامعة األردنية

2013بتاريخ  100المشاركة في تأليف كتاب لمهارات االتصال باللغة العربيّة  -1  

إعداد المحتوى التعلمي/ التعليمّي لمادة مهارات اللغة العربية  بالّشراكة مع مؤسسة الملكة  مقّررة لجنة -2

2018رانيا للتعليم والتنمية )إدراك( بتاريخ   

2019مقّررة لجنة وضع أسس مادتي مهارات اللغة العربية وأساسيات اللغة العربية بتاريخ  -3  

 

 

دعماً للبيئة الجامعيّة كلّها:في دعم طلبة الجامعة جميعهم المساهمات   



)الفيس بوك( وفي وسائل  فتحْت صفحات مجموعاتها اإللكترونيّة الخاّصة واألكاديميّة في -1

إللكترونيّة كاملة ألجل دعم الّطلبة أكاديميّا  ومعرفيّا  في مساقي مهارات اللّغة العربيّة التّواصال

كلّها،ال سيما في فترة جائحة كورونا. ألردنيّةوأساسيّات اللّغة العربيّة على مستوى الجامعة ا  

تحضير محتويات أكاديميّة بشكل الكترونّي لتكون متاحة الكترونيّا  على المنّصات االلكترونيّة التعليمية   -2

 للجامعة األردنيّة.

 

 

 المناصب اإلداريّة التي شغلتها في مركز اللغات/ الجامعة األردنية:

2007 -7-17إلى  17/6/2007ات من مساعد مدير مركز اللغ -1  

17/6/2007إلى  17/5/2006مساعد مدير مركز اللغات من  -2  

6/9/1998إلى  6/9/1997مساعد مدير مركز اللغات من  -3  

مشرفة شعبة اللغة العربية للناطقين بغيرها/ مركز اللغات/ الجامعة األردنية. -4  

باللغتين العربية واالنجليزية/ مركز اللغات/ الجامعة مشرفة شؤون امتحانات مواد مهارات االتصال  -5

 األردنية.

مشرفة امتحانات التوفل/ مركز اللغات/ الجامعة األردنية. -6  

عضو لجنة البحث العلمي/ مركز اللغات/ الجامعة األردنية. -7  

 

 

المجتمع المحلي والعالمي: مؤسسات في اتعضوي  

وجماعة عرار لألدب والّثقافة والّشعر العربّي والّنبطّي والّشعبّي في العالم، عضو مؤسسة عرار العربّية لإلعالم  -1
18/12/2021 

 1/1/2020عضو دائم في مركز التّنور الّثقافّي العربّي الفنلندي  -2

 

 محاضرات في المجتمع المحّلي: 

نشاطات مؤسسة )جولدن إعطاء محاضرة بعنوان )مهارات الّتواصل واإلقناع والخطاب الجماهيرّي(، ضمن  -1
12/12/2018دزرت( البولندية في األردن،   

إعطاء محاضرة بعنوان )فنّيات الكتابة اإلبداعية(، ضمن نشاطات وفعاليات منّظمة الّنسوة العالمية  -2
7/5/2019الّنمساوّية في األردن،   



في األردن،  ( الفنلنديّ ورالتنّ )إعطاء محاضرة ضمن مشروع )قافلة لغتنا الجميلة(، ضمن نشاطات مركز  -3
17/8/2019  

/ 15/2في األردن،  ( الفنلنديّ التّنور)إعطاء محاضرة بعنوان )أنا أقرأ أنا أرتقي(، ضمن نشاطات مركز  -4
2020 

 

  األوسمة والجوائز:

د الّدولي للقادة والمبدعين وسام القيادة واإلبداع/ من المركز االستراتيجي األردنّي )الّرسالة( في األردن بالتّعاون مع االتّحا   

 2021العرب/ مصر بوصفي من أكثر الّشخصيّات تأثيرا  وعطاء في الوطن العربي/ 
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