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 �سم هللا الرحمن الرح�م 
  الب�انات الشخص�ة

 

 منى الحاج صالح سالمة العجرمي   االســـــــم  

 5/8/1954 تار�خ ومكان المیالد 

 اآلداب  الكل�ة 

 اللغة العر�ّ�ة وآدابها  القسم 
 

    المؤهالت الدراس�ة
 

 التار�خ  الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلم�ة 

 2005 جامعة الیرموك  ة التطب�قّ�ة اللغو�ات العر��ّ  الد�توراة  
 1992 جامعة الیرموك  ات العر�ّ�ة الشمالّ�ة الكتا� ماجستیر  
 1976 الجامعة األردنّ�ة  وآدابها    اللغة العر�ّ�ة �كالور�وس 
 1983 جامعة بوردو اللغة الفرنسّ�ة  لغة  شهادة ممارسة 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام 
 

 اللغة العر�ّ�ة وآدابها   التخصص العام 

 ة التطب�قّ�ة و�ات العر��ّ اللغ ص الدقیق التخص 

، الدراسات المتعلقة  راسات المعجمّ�ة والداللّ�ةالّدراسات الصوتّ�ة، الدّ التقابلّ�ة،  دراسات  األسلو�ّ�ة، ال مـجاالت االهتمام 
 ا ة للناطقین �غیرهتعل�م اللغة العر��ّ �اللهجات،  

 
  عنوان وملخص رسالة الد�توراه

 

 �لمة)  150ملخص رسالة الد�توراه (في حدود  عنوان و  
 : دراسة أسلو�ّ�ة شعر صالح عبدالصبور 
 والتر�یبّي  تيّ ّصبور من خالل دراسة المستوى الّصو األسلو�ّ�ة لشعر صالح عبدال مات  طروحة إلى إبراز أهم السّ تسعى هذه األ 

الشّ   والبالغيّ  لهذا  في مععر  والّداللي  الّناس  المختلفة:  دواو�نخ  من  ال�احثة  اقتطفتها  التي  الشعرّ�ة  الّشواهد  �عض  على  تمدة 
 بالدي، أقول لكم، أحالم الفارس القد�م، تأمالت في زمن جر�ح، شجر اللیل، اإل�حار في الّذاكرة.  

نت الّدراسة �التعبیر عن  �ما اعتّ ه.  ه للواقع حولمن تصو�ر   قتكما جهدت ال�احثة إلى إظهار قدرة صالح عبدالصبور التي انبثّ 
الشّ  تجر�ة  فصالح صدق  الظلم.  ورفض  والحرّ�ة  الّصدق  إلى  الّدعوة  فیها  تمّثلت  مضامین  من  حوت  وما  الّشعرّ�ة،  اعر 

 ل �ان �فّكر ف�ه.  ، ببور لم �كن �ع�ش في واقعه فقطعبدالّص 
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  السجل الوظ�في  

 

 التار�خ  جهة العمل وعنوانها  الوظ�فة 

 لغا�ة اآلن   -2022ش�اط   ة  األردن�ّ الجامعة    –اب  اآلد �ل�ة   –ة  قسم اللغة العر��ّ  أستاذ مشارك  
 2022  -  2018 األردنّ�ة  الجامعة   –اللغات  مر�ز    –قین �غیرها  طاشع�ة اللغة العر�ّ�ة للن أستاذ مشارك  
 2018 -2012 األردنّ�ة  الجامعة   –اللغات  مر�ز    –قین �غیرها  طاشع�ة اللغة العر�ّ�ة للن ساعد أستاذ م 

 2012 – 2010 ردنّ�ة  األجامعة  ال  –غیرها  هد اللغة العر�ّ�ة للناطقین �مع أستاذ مساعد  
   2010-  2008 الطفیلة التقنّ�ةجامعة    -�ل�ة اآلداب   –ة العر�ّ�ة وآدابها  م اللغسق أستاذ مساعد  
  2008  –  2005 الطفیلة التقنّ�ةجامعة    -�ل�ة اآلداب   –ة العر�ّ�ة وآدابها  م اللغسق محاضر متفرغ  

 
  األعمال اإلدار�ة واللجان  

 

 التار�خ  داري/ اللجان والمهاممسمى العمل اإل 

  2022 طبیقیّةجي بكالوریوس وماجستیر اللغة العربیّة الترناملجنة وضع خطة ب

 (2012 – 2011)  ممثلة المعھد الدولي للغة العربیة للناطقین بغیرھا في مجلس الجامعة

 2018   لجنة التحلیل الرباعيّ 

 2018-2013 لجنة تدقیق االمتحان التصنیفي 
 2017 قسم اللغة العربیّة للناطقین بغیرھا لجنة تقییم طلبات التعیین في 

 2022 – 2016 لكتروني  لجنة الموقع اإل
 2022 – 2012 اللجنة الثقافیّة  

 2015 ر الدولّي الثاني لتعلیم اللغة العربیّةاللجنة اإلعالمیّة للمؤتم
 2014 یم اللغة العربیّةضیریّة للمؤتمر الدولّي األول لتعلاللجنة التح

 2014 عة كلیة الشریلجنة إعادة ھیكلة االمتحان التصنیفّي ل

الراغبین في االلتحاق بمختلف    مھارة االستماع للطلبة غیر النّاطقین بالعربیّةالتصنیفّي ل  متحان  االلجنة إعداد    ةرمقرّ 
 ة صات األكادیمیّة في الجامعة األردنیّ لتخصّ ا

2015/ 2014 

بكلیة   الراغبین في االلتحاق  بالعربیة  الناطقین  للطلبة غیر  العربیة  اللغة  التصنیفي في  لجنة إعداد االمتحان 
 الشریعة في الجامعة األردنیّة

2014/2013 

 2013 ة للناطقین بغیرھا  علیم اللغة العربیّ لجنة الدبلوم التدریبي في ت

 2013 لجنة فرز األعمال اإلبداعیّة لجائزة المركز 
  2013 لجنة الیوم العلميّ 

 2013-2012 لجنة البحث العلميّ 
 2012 عداد الحتفاالت الجامعة األردنیّة لجنة اإل
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  في اللغة العر�ّ�ة   األ�حاث العلم�ة المنشورة
 

 عنوان ال�حث والناشر والتار�خ  

العجرمي ( الثوابیة، و منى  المحیسن، ھیثم  اللفظي عامل في تشكل2020بتول  المشترك  الحدیثة/   ).  اللغات  الغموض عند طلبة قسم 
 . 804 -790، الصفحات 1، العدد 47اللغة الفرنسیة في جامعة الیرموك. دراسات العلوم اإلنسانیّة واالجتماعیة، مجلد 

مجلة  2018العجرمي،  منى    والمخضرم.  الجاھلّي  الّشعر  من  نماذج  في  الشرطیّة  بالجملة  المتعلقة  النحویة  القواعد  على  التمّرد   ،
 .64 -45، الصفحات 66، جامعة عمار ثلیجي باألغواط، مجلد دراسات

العجرمي، العربیة  2017ھالة بیدس ومنى  لتعلیم  لكلیات اآلداب،  ، لغة الصحافة ماّدة  العربیة  الجامعات  إتحاد  للناطقین بغیرھا، مجلة 
 40-21الصفحات  .1عدد  14مجلد 

 2725-2713، الصفحات 6ملحق  43، التضمین النحوّي في دیوان حاتم الطائّي، مجلة دراسات، مجلد  2016منى العجرمي،  
بیدس،   وھالة  العجرمي  ال2015منى  األخطاء  تحلیل  مركز  ،  في  الكوریین  الطلبة  من  الرابع  للمستوى  العربیّة  اللغة  لدارسي  لغویّة 

  1108-1087. الصفحات 1عدد  42اللغات/ الجامعة األردنیّة، مجلة دراسات، مجلد 
دى متعلّم اللغة العربیّة لغة ، دراسة تقابلیّة بین تراكیب اللغة العربیّة واللغة اإلنجلیزیّة وأثر ذلك على فھم النّص ل2014منى العجرمي،  

 45-24. الصفحات 11ثانیة، مجلة جامعة ابن رشد في ھولندا، عدد 

ج. الصفحات 2، عدد 8مجلة اتحاد الجامعات العربیّة لآلداب، مجلد  بین ابن خلدون وتشومسكي،، اكتساب اللغة  2011منى العجرمي،   
909 

، دراسة تقابلیّة للنظام الصوتّي في اللغة العربیّة وما یقابلھ في اللغتین اإلنجلیزیّة والفرنسیّة، مجلة كلیة التربیّة،  2008منى العجرمي،  
  .136جامعة األزھر، العدد 

  
   اللغات األخرى  في   األ�حاث العلم�ة المنشورة

 

 عنوان ال�حث والناشر والتار�خ  
Al-Ajrami, M. 2022. The Word Thamud: An Etymological – Referential Study. Revista de 
Al-Andalus. Accepted for Publication March 2022.  

Al-Muhiesen, E. and Al-Ajrami, M. 2019. Challenges in Translating Technical texts. Dirasat: Human 
and Social Sciences, the University of Jordan. Vol. 46. No.1. 

 Al-Ajrami, M. and Al-Muhiesen, E. (2018). Translation and Stylistics: A Case Study of Tawfiq Al-
Hakeem's "Sparrow from the East". Theory and Practice in Language Studies. 8 (8), pp. 1074-1079.  

 Al-Ajrami, M. (2016). The Impact of Arabic on Wolof Language. Theory and Practice in Language 
Studies, Academy Publication, Vol. 6 (4), pp. 675- 680 

 Al-Ajrami, M. (2015). The Dilemma of Arabicization in the Arab World: Problems and Solutions. 
Theory and Practice in Language Studies, Vol. 5 (10), pp 1989-1994, The University of Jordan.  

 Al-Muhiesen, B. and Al-Ajrami, M. (2012). L'enseignenent du Français en Jordanie el les difficultés des 
apprenants Jordaniens avec le Français au niveau universitaire. Hochschulischer 
Fremdsprachenunterricht. SSLF. pp. 115-124.  

 Al-Ajrami, M. and Muhiesen, Batoul (2012). Une lecture linguistique du récit El Hacedor. Association 
of Arab Universities Journal of Arts. Vol. 9 (2 A), pp 85-93. Yarmouk University 

  



 الجامعة األردن�ة            نموذج السیرة الذات�ة                 مر�ز االعتماد وضمان الجودة  
 

 4  

  المشار�ة في المؤتمرات والندوات العلم�ة
 

 المشار�ة   نوع خ انعقاده مكان وتار� اسم المؤتمر والجهة المنظمة  

�الیوم العالمي    الیون�سكو  حتفالمناس�ة ا�  حلقة نقاش�ة 
 ة عر��ّ للغة ال

 مشار�ة في ورقة عمل  18/12/2021،  افتراضي

 حضور   6/2021/ 17افتراضي ،   : تجارب وخبرات دول�ةالندوة الدولّ�ة للناطقین �غیرها 

الندوة الدولّ�ة لتعل�م اللغة العر��ة في تر��ا ( في   
 قبل) تسضي والحاضر والمالما

 حضور   15/6/2021،  فتراضيا

  مشار�ة في ورقة عمل   23/4/2015-21الجامعة األردنّ�ة   المؤتمر الدولي الثاني للغة العر��ة 

المؤتمر األول للغة العر�ّ�ة (العر�ّ�ة لغة عالمّ�ة:  
 مسؤول�ة الفرد والمجتمع والدولة) 

 مشار�ة في ورقة عمل  3/2012/  23-19  بیروت، لبنان

-23،  جامعة مؤتة، األردن مؤتمر األدب مّنصة للتفاعل الحضاريّ  
25/4/2007 

 مشار�ة في ورقة عمل 

 عمل مشار�ة في ورقة   2006،  جامعة مؤتة ندوة ابن خلدون واسهاماته في الفكر اإلنسانيّ  

 
  الدورات التدر�ب�ة

 

 اسم الدورة والجهة المنظمة 
 

 التار�خ 

 26/3/2022 منظمة إ�فاد  -ة؟  ا للناطقین �غیر العر��ّ مً ما الكفا�ات المطلو�ة ألكون معلّ 
 30/6/2021 األردن�ة الجامعة   –دورة تصم�م المحتوى لمساقات التعّلم المدمج  

 27/6/2021 األردنّ�ة الجامعة    –  روني التفاعليّ دورة استخدام منصة المودل للتعّلم اإللكت
 22/6/2021 األردنّ�ة الجامعة    -دورة استخدام منصة المودل في التقو�م  

 15/6/2021 األردنّ�ةالجامعة    -  لكترونيّ رة استخدام م�كروسوفت ت�مز للتعّلم اإلدو 
الجامعة    -  والمدمجه اإللكترونيّ دورة التعر�ف �خطة العمل التنفیذّ�ة إلدماج التعّلم اإللكترونّي �شكل�

 األردنّ�ة
13/6/2021 

 2020/5/7 األردنّ�ةالجامعة    –  Scopusحقائق ونصائح حول ��فّ�ة النشر في قاعدة الب�انات  
 2020/4/29 األردنّ�ة الجامعة    –  Microsoft teamsاء االخت�ارات الرقمّ�ة �استخدام تطبیق  إعداد و�جر 

 23/4/2020 األردنّ�ةالجامعة   –م عن �عد في تسهیل التعلّ   Microsoft teamsتطبیق وظ�ف  ت
 2020/4/20 األردنّ�ةالجامعة    –  Moodleإجراء االخت�ارات من خالل نظام  

، الجامعة  اللغاتمر�ز    –�نهاجن في تطو�ر مناهج اللغة العر�ّ�ة للناطقین �غیرها  تجر�ة جامعة �و 
 األردنّ�ة 

17/4/2019 

 2017/5/24 را�طة األكاد�م�ات في الجامعات األردن�ة  -"  SPSS"مدخل عام إلى برنامج التحلیل اإلحصائي  
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 2017/4/23 الدورة التدر�ب�ة في الصناعة المعجم�ة، معجم الدوحة التار�خي
ال�حث العلمي واألكاد�م�ات : أهمیته، مصادر تمو�له، وطرق توث�قه"، را�طة األكاد�م�ات في الجامعات  

 األردن�ة
2017/3/22 

 9-2016/2/11 دورة تدر�ب�ة في المعالجة المصطلحّ�ة، معجم الدوحة التار�خي
ار�خي  ورشة عمل المعالجة المعجمّ�ة وضوا�طها لفر�ق المعالجة المعجمّ�ة في األردن، معجم الدوحة الت

 للغة العر��ة
2015/11/22-

18 

 
 

  األنشطة التدر�س�ة
 

 التي   الدراس�ة  والمواد  المقررات 
 تدر�سهاب  قام

 الدراسات   ال�كالور�وس
 العل�ا

   عر�ّ�ة للناطقین �غیرها  راسات في تعل�م اللغة الد  

    2و   1علم الصرف   

   علم البالغة  

   فقه اللغة العر�ّ�ة   

   ندوة وحلقة �حث   

   الصوتّ�ات العر�ّ�ة   

   المعجم والداللة  

   101اللغة العر�ّ�ة   

    102ة  اللغة العر��ّ  

   ةعر��ّ أساس�ات اللغة ال 

   س �العر�ّ�ة)  المستوى األول في تعل�م اللغة العر�ّ�ة (لألجانب في تخصصات تدرّ  

   س �العر�ّ�ة)في تعل�م اللغة العر�ّ�ة (لألجانب في تخصصات تدرّ   الثانيالمستوى   

   �س العر�ّ�ة للناطقین �غیرها (جم�ع المستو�ات)  تدر  

   ناطقین �غیرها  دورات تدر�بّ�ة في تعل�م اللغة العر�ّ�ة لل 

 
 

  مناقشة  العضوّ�ة في لجان  
 

 اسم لجنة المناقشة   
 

 التار�خ 

تحلیل األخطاء النحو�ة في �تا�ة الطل�ة التایوانیین في قسم اللغة  هوانج و�ن هسوان،   
 العر��ة وآدابها �جامعة جین جي الوطن�ة، الجامعة األردن�ة

2012 
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  العضو�ة في الهیئات والجمع�ات العلم�ة المهن�ة 

 

 اسم الهیئة والجمع�ة العلم�ة المهن�ة ومكانها  
 

 التار�خ 

 اآلن حتى   –  2012 بیروت  –س الدولي للغة العر�ّ�ة  المجل 
 حتى اآلن    -2015 قطر    –معجم الدوحة التأر�خّي   
 حتى اآلن    -2016 األردن   –الجمعّ�ة األردنّ�ة لل�حث العلمّي  
 اآلنحتى   –  2015 األردن   –ات  جمعّ�ة را�طة األكاد�م�ات األردن�ّ  

 
   كتب الشكر  

 

 كتاب  الجهة المانحة لل كتاب شكر   

  معجم الدوحة التار�خيّ  ة شكر من معجم الدوحة التاریخي للغة العربیّ شھادة    

شھادة شكر من مدیر مركز اللغات لتنظیم المؤتمر الدولي األول لتعلیم اللغة العربیّة   
 ا للناطقین بغیرھ

 ردنّ�ة  األجامعة ال  –ر�ز اللغات م

رسالة شكر من رئیس الجامعة األردنیّة لتنظیم احتفاالت بمناسبة الذكرى الخمسین   
 ةلتأسیس الجامع

 الجامعة األردنّ�ة  

 ة جمعّ�ة الكتا�ات القد�م ةرسالة شكر وتقدیر من جمعیّة الكتابات القدیم 

لجنة تنقیح كتاب البالغة  فيكعضو  التربیّة والتعلیمرسالة شكر وتقدیر من وزارة  
 رالعربیة للصف الحادي عش

 التربیّة والتعلیموزارة 

 
      علمّ�ة والمهنّ�ة والمجتمعّ�ة  األنشطة ال

 

 النشاط  

 .Web of Scienceو    Scopusالمفهرسة في    Sage Openفي مجلة    ةمقّ�م 
 لغوي في معجم الدوحة التار�خي، قطر  ةمعالج 
 سهل حوران، الشجرة. إلقاء محاضرة مكانة المرأة في القرآن والسنة، مر�ز أیتام   
 إلقاء محاضرة تعل�م اإلناث واجب وطني في جمع�ة حقوق اإلنسان والتعاون الدولي.  
 كتا�ة مراجعة خاصة �كتاب الصه�ة والموشحات األندلسّ�ة في مكة المكرمة، في مجلة الفنون الشعبّ�ة لوزارة الثقافة. 
 إلقاء محاضرة عن اآلثار والثقافة األردن�ة في بوردو، فرنسا. 
 في منهج البالغة األردني للصف الثاني ثانوي.  ةمشار�  ةكات� 
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   اللغات الُمتقنة  
 

 درجة االتقان  اللغة   

 اللغة األم  ة لعر��ّ ا 
 ممتاز   الفرنسّ�ة  
 ا جید جدً  زّ�ة  نجلیاإل 

 
 

 


