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  بت ةةدير امتيةةاز مةةة مرتبةةة الشةةر   للنةةان ين بغيرهةةاتعلةةيم اللغةةة العربيةةة   شةةهادا الةةدكتوراص ت  ةة - 

 محمد غاليم .  شرا  األستاذ الدكتورم  ، إ2008   – ملكة المغربيةجامعة محمد ال امس / الم

   2003 – المملكة األردنية الهاشمية – جامعة اليرموك - للغة العربيةا  شهادا الماجستير ت. 

 2000 المملكة األردنية الهاشمية – جامعة اليرموك - عربيةاللغة البكالوريوس ت    ال شهادا. 

 واللجان المشارك فيها العلمية والعملية الخبرات 

 

 الجامعة األردنية أستاذ دكتور في قسم اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب ، 

 المملكةة  –الجامعةة األردنيةة فةي مركز اللغات في اللغة العربية للنان ين بغيرها  قسم في   دكتور أستاذ

 .األردنية الهاشمية

  2022 -الدنمارك  –جامعة كوبنهاغن  –أستاذ زائر في قسم اللغة العربية 

 المملكة األردنية الهاشمية  –2022 - م2016 نائب مدير مركز اللغات في الجامعة األردنية من عام 



 المملكةة األردنيةة  –اللغة العربيةة للنةان ين بغيرهةا فةي مركةز اللغةات فةي الجامعةة األردنيةة  رئيس قسم

 الهاشمية.

 م2017-12-23إلى م  2017 -12-13مدير مركز اللغات  الل الفترا الواقعة من  ال يام بمهام  

  المملكة األردنية الهاشمية. –ألردنية مركز اللغات في الجامعة اعضو مجلس 

 المملكةةة  – الجامعةةة األردنيةةة اللغةةة العربيةةة للنةةان ين بغيرهةةا فةةي مركةةز اللغةةات فةةي عضةةو مجلةةس قسةةم

 .األردنية الهاشمية

  اللغةةة العربيةةة للنةةان ين بغيرهةةا فةةي مركةةز اللغةةات فةةي الجامعةةة األردنيةةة للعةةام  آمةةين سةةر مجلةةس قسةةم

 . ملكة األردنية الهاشميةالم،  2014-2013الدراسي 

  إلى اآلن 2016 – 2015، بيروت – والمجلس الدولي للغة العربيةعضو االتحاد الدولي للغة العربية. 

 اإلسةالمية للتربيةة  منظمةةال –رابنة مؤسسات تعليم اللغةة العربيةة للنةان ين بغيرهةا في  عضو مؤسس

  .المملكة المغربية –يسيسكو اإل -والعلوم والث افة 

 اإلسةالمية  منظمةةال –ضو الجمعية العمومية لرابنة مؤسسةات تعلةيم اللغةة العربيةة للنةان ين بغيرهةا ع

  .المملكة المغربية –يسيسكو اإل -للتربية والعلوم والث افة 

    عضةةو اللجنةةة التحضةةيرية العليةةا لفريةة  مشةةروERASMUS PULS) فةةي الجامعةةة األردنيةةة - 

 .المملكة األردنية الهاشمية

  مجلة علمية محكمة –تحرير المجلة الدولية للغويات التنبي ية والترجمة  هيئةعضو 

"International Journal of Applied Linguistics and Translation (IJALT) 

New York. U.S.A; http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijalt". 

 المملكةةة األردنيةةة  - ا فةةي الجامعةةة األردنيةةةلجنةةة تيسةةيس مجلةةة اللغةةة العربيةةة للنةةان ين بغيرهةة م ةةرر

 . الهاشمية

 المملكة األردنية الهاشمية - م رر لجنة االعتماد وضمان الجودا لمركز اللغات في الجامعة األردنية 

 م ررلجنة جائزا جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين للتميز في مركز اللغات في الجامعةة األردنيةة - 

 . ية الهاشميةالمملكة األردن

  كةز مر -لمةؤتمر األنسةاا اللغويةة والسةياقات الث افيةة فةي تعلةيم اللغةة العربيةة عضو اللجنة التحضيرية

 .المملكة األردنية الهاشمية -2014 –اللغات في الجامعة األردنية 

  المملكةة األردنيةة الهاشةمية –عضو لجنةة اليةوم العلمةي فةي مركةز اللغةات فةي الجامعةة األردنيةة 

2015 – 2016. 



  عضةةواللجنة العلميةةة للمةةؤتمر والمعةةر  الةةدولي األول  تعلةةيم اللغةةة العربيةةة للنةةان ين بغيرهةةا

-10بتةاري   اإندونيسةي – وميةةمنع د في رحاب جامعة جاكرتا الحكال (االستراتيجيات والمنتجات

12/1/2019 

 األردنية الهاشميةالمملكة  ، اللغات في الجامعة األردنية ستراتيجية لمركزم ررال نة اإل 

  مركةز اللغةات فةي م رر لجنة التشريعات الناظمة لرحالت نلبة اللغة العربية للنان ين بغيرها في

 .المملكة األردنية الهاشمية الجامعة األردنية ،

  المملكة األردنية الهاشمية –عضو رابنة علماء األردن. 

 الهاشمية. المملكة األردنية – الجمعية األردنية للبحث العلمي عضو  

 المملكة األردنية الهاشمية. – عضو الجمعية األردنية للجودا 

  المملكة األردنية الهاشمية. –وزارا التنمية االجتماعية  –جمعية الهاشمية ال يرية العضو 

 مركز اللغات في الجامعة  في (عضو لجنة مراجعة كتاب اللغة العربية للنان ين بغيرها  المستوى الرابة

 المملكة األردنية الهاشمية،  األردنية

 مؤسسةات التعلةيم  هيئةة اعتمةاد –للغةة اإلنجليزيةة المحوسةب فةي ا عضو لجنة اإلشرا  على االمتحان الونني

 المملكة األردنية الهاشمية العالي األردنية ،

  ملكةة الم – الت نيفي لنلبة اللغةة العربيةة للنةان ين بغيرهةا فةي الجامعةة األردنيةةاالمتحان  عضو لجنة

 .األردنية الهاشمية

 فةةي الجامعةةة  الدارسةةين فةةي كليةةة الشةةريعة للنلبةةة للغةةة العربيةةة للنةةان ين بغيرهةةاامتحةةان ا عضةةو لجنةةة

 المملكة األردنية الهاشمية. – األردنية

 ع د االمتحانات في شعبة اللغة العربية للنان ين بغيرها في مركز اللغات فةي  عضو لجنة اإلشرا  على

 . المملكة األردنية الهاشمية،  نيةالجامعة األرد

  عضو اللجنة التنفيذية المتحانات الكفاية باللغتين العربية واإلنجليزية للنلبة الجدد الم بولين في مرحلة

 . المملكة األردنية الهاشمية ،البكالوريوس في الجامعة األردنية

  في الجامعة الدراسات العليا  ليزية لنلبةالمتحان البرنامج التيهيلي في اللغة اإلنجعضو اللجنة التنفيذية

 المملكة األردنية الهاشمية األردنية ،

  م رر اللجنة التنفيذية المتحانات الكفاية باللغتين العربية واإلنجليزية للنلبة الجدد الم بولين في مرحلة

 المملكة األردنية الهاشمية ، البكالوريوس في الجامعة األردنية

 لجامعة في ا ة الدراسات العلياية المتحان البرنامج التيهيلي في اللغة اإلنجليزية لنلبم رر اللجنة التنفيذ

 .المملكة األردنية الهاشمية األردنية ،



 في مركز متحانات الموحدا لمواد مهارات االت ال باللغتين العربية اإلنجليزية عضو اللجنة التنفيذية لال

 .ردنية الهاشميةالمملكة األ ، اللغات في الجامعة األردنية

  الجامعةة فةي عضو لجنة تنوير المادا التسوي ية ال ا ة ببةرامج تعلةيم اللغةة العربيةة للنةان ين بغيرهةا

 .المملكة األردنية الهاشمية – األردنية

 نظام الساعات التدريسية للدورات ال ا ة في شعبة اللغةة العربيةة للنةان ين بغيرهةا  دراسة عضو لجنة

 .المملكة األردنية الهاشمية - الجامعة األردنية فيفي مركز اللغات 

 للغةةة العربيةة للنةةان ين بغيرهةا و ةةفحة لكترونةةي ال ةا  ببةةرامج تعلةيم اعضةو لجنةة تنةةوير الموقةة اإل

 المملكة األردنية الهاشمية. – الجامعة األردنية مركز اللغات على موقة

 الجامعةة األردنيةة في م 2019م و2018 ،م 2014للعام الدراسي نالبية  قضايا تح ي  في  عضو لجنة 

 .المملكة األردنية الهاشمية –

 المملكة األردنية الهاشمية ،عضو لجنة البت في قضايا النلبة في مركز اللغات في الجامعة األردنية 

 المملكة األردنية الهاشمية ، عضو لجنة التعيينات في شعبة اللغة العربية للنان ين بغيرها. 

 علةةى البةةرامج واألنشةةنة الالمنهجيةةة والنةةواد  التعليميةةة المسةةاندا لنلبةةة اللغةةة عضةةو لجنةةة اإلشةةرا  

 .المملكة األردنية الهاشمية ،العربية للنان ين بغيرها في الجامعة األردنية 

 فةي  للغةة العربيةة للنةان ين بغيرهةا  عضو لجنة اإلشرا  والنظر في برامج ومنةاهج ال نةن التدريسةية

 .المملكة األردنية الهاشمية ، الدارسين في الكليات اإلنسانية في الجامعة األردنيةمسار النلبة األجانب 

  المملكة  ، اللغة العربية للنان ين بغيرها في مركز اللغات في الجامعة األردنيةعضو لجنة تنوير مناهج

 . األردنية الهاشمية

 المحكمةة دا ةل المملكةة األردنيةة  عضو لجان تحكيم البحوث وت ييمها علميا لعةدد مةن المجةالت العلمي ةة

 .و ارجها 

 المملكةة  ، عضو لجنة تنفيذ برامج اللغة العربية للنان ين بغيرها في مركز اللغات في الجامعةة األردنيةة

 .األردنية الهاشمية

  عضو لجنة اإلشرا  على تنفيةذ االمتحةان الت ةنيفي لبةرامج اللغةة العربيةة للنةان ين بغيرهةا فةي مركةز

 .الجامعة األردنيةاللغات في 

 ة اللغة االنجليزية واللغة العربية واللغة العربية عضو لجنة ا تيار المحاضرين غير المتفرغين في شعب

 .المملكة األردنية الهاشمية ، مركز اللغات في الجامعة األردنية للنان ين بغيرها في

 المملكةةة األردنيةةة  ، دنيةةةعضةةو لجنةةة المةةؤتمرات والبحةةث العلمةةي فةةي مركةةز اللغةةات فةةي الجامعةةة األر

 الهاشمية



 العر يووة              فووم معهوو  الل ووة   عضووو فر ووع العمووي لالخيووا الخاووة ا ووواراديجية والمبوواهرات الخا ووة   هوو افها

 المملكة العر ية السعوه ة   -فم جامعة أم القرى 

 للواققي    يرهوا فوم               عضو مجلس وكالة  الااوو ر اككواه مم وم موة المجاموي  فوم معهو  الل وة العر يوة ل

 المملكة العر ية السعوه ة -جامعة أم القرى

       عضو لجلة د ليف الكااب المقرر فم معه  الل ة العر ية لللاققي    يرها فم جامعة أم القرى   

 ملكوة الم -ضو لجلة داو ر الكاب المقررة فم معه  الل ة العر ية لللاققي    يرها فم جامعوة أم القورى ع

 العر ية السعوه ة

 

  عضو لجلة الخاة ال راوية المقارحة لقسم دعليم الل ة العر ية فوم معهو  الل وة العر يوة لللواققي    يرهوا

 المملكة العر ية السعوه ة  . -فم جامعة أم القرى

  جامعوة عضو مجلس قسم دعليم الل ة العر ية لللاققي    يرها فم معه  الل ة العر ية لللاققي    يرها فم

 المملكة العر ية السعوه ة  .  -أم القرى

 المملكة العر ية   -عضو لجلة المعامي واكجهزة  معه  الل ة العر ية لللاققي    يرها فم جامعة أم القرى

 . السعوه ة

 المملكوة   -عضو لجلة هراووة ملخوات الالبوة  معهو  الل وة العر يوة لللواققي    يرهوا فوم جامعوة أم القورى

 سعوه ة  .العر ية ال

  عضو مجلس قسم دعليم الل ة العر ية لللاققي    يرها فم معه  الل ة العر ية لللاققي    يرها فم جامعوة

 المملكة العر ية السعوه ة    -أم القرى

  المملكووة  -الجامعوة السووعوه ة ارلكارو يووة  –عضوو لجلووة دمكوويم ارمابووار المعيوار  الوو ولم لل ووة العر يووة

   العر ية السعوه ة  

 المملكةة األردنيةة  عضو لجنة شةؤون أعضةاء هيئةة التةدريس فةي مركةز اللغةات فةي الجامعةة األردنيةة ،

 الهاشمية.

  اللغةة العربيةة للنةان ين بغيرهةا فةي فةي قسةم أساليب اللغة العربية للنان ين بغيرها محاضر في دورات 

- 2020 -2019- 2018-2015-2013 -2012 – المملكةةةة األردنيةةةة الهاشةةةمية – الجامعةةةة األردنيةةةة

 م. 2022- 2021

  محاضر في الدورا ال ا ة لنلبة اللغة العربية للنان ين بغيرها الكوريين من جامعة هانكوك الدارسةين

 . المملكة األردنية الهاشمية ، في الجامعة األردنية

   محاضر في الدورا ال ا ة لنلبة اللغة العربية للنان ين بغيرها االتةراك مةن جامعةة tobb  الدارسةين

 .المملكة األردنية الهاشمية ، في الجامعة األردنية



  محاضر في الةدورا ال ا ةة لنلبةة اللغةة العربيةة للنةان ين بغيرهةا االتةراك مةن وزارا الدا ليةة التركيةة

 المملكة األردنية الهاشمية ، الدارسين في الجامعة األردنية

 شعبة اللغة العربيةة للنةان ين بغيرهةا فةيفي غيرها أساليب اللغة العربية للنان ين ب مشر  على دورات 

 .2019و 2018و 2013 المملكة األردنية الهاشمية – الجامعة األردنية

  مشر  ناد  ال واعد لنلبة اللغة العربية للنان ين بغيرها في شعبة اللغةة العربيةة للنةان ين بغيرهةا فةي

 .2015، المملكة األردنية الهاشمية – الجامعة األردنيةفي مركز اللغات 

 عمادا شؤون النلبةة فةي في المنع دا في الجامعة األردنية للنبلة ال م دورا تعليم اللغة العربية مدرب 

  2014 المملكة األردنية الهاشمية. – الجامعة األردنية

  المملكةة  – كترونيةةالجامعةة السةعودية االل –عضو لجنة تحكيم اال تبار المعيار  الدولي للغةة العربيةة

 .2015 – 2014، العربية السعودية

 اللغةة  فةي قسةم  عضو لجنة إعداد الدورا الموسعة فةي أسةاليب تةدريس اللغةة العربيةة للنةان ين بغيرهةا

 2015 للنان ين بغيرها في مركز اللغات في الجامعة األردنية

 اآلن إلى 2016م ة األردنية من عاالنلبة في مركز اللغات في الجام عضو لجنة قضايا. 

  المملكةةة  ، فةةي الجامعةةة األردنيةةةنجليزيةةة ء فةةي اللغةةة اإلاالمتحةةان المكةةافىاإلشةةرا  علةةى عضةةو لجنةةة

 . األردنية الهاشمية

  ة اللغةة العربيةة للنةان ين التي تدرس فةي شةعب مناهج اللغة العربية للنان ين بغيرهامراجعة م رر لجنة

 . المملكة األردنية الهاشمية ، ردنيةفي مركز اللغات في الجامعة األ بغيرها

  نجليزية ارا االمتحان الونني في اللغة اإلدكز اللغات في الجامعة األردنية بإال يام باعمال مدير مر. 

  عضو لجنة مناقشة رسالة دكتوراص بعنوان  أثر النري ة السمعية الشفوية الب رية في تحسين مهارتي

فةي  (تعلمةي اللغةة العربيةة للنةان ين بغيرهةا فةي الجامعةات األردنيةةاالستما  والتحدث واالدافعية لةدى م

 .كلية الدراسات العليا في الجامعة األردنية للباحث النالب عزيزين نور   كر ال يسي 

 . ال يام بمناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراا 

 

 وورشات العمي: ال ورات
 الجامعة األردنيةة –مركز االعتماد وضمان الجودا  –لمية دورا السلوك المسؤول إلجراء األبحاث الع– 

 .المملكة األردنية الهاشمية

  المملكة األردنية الهاشمية. – الجامعة األردنية –مركز تنمية ال وى البشرية  –دورا ال نن الدراسية 

  ألردنيةةالجامعةة ا –مركةز تنميةة ال ةوى البشةرية  –دورا االتجاهات الحديثةة فةي التةدريس الجةامعي – 

 .المملكة األردنية الهاشمية



 المملكةة  - الجامعة األردنية –مركز تنمية ال وى البشرية  –عداد اال تبارات إدورا ت ويم تعلم النلبة و

 األردنية الهاشمية.

  المملكةة األردنيةة  – الجامعةة األردنيةة –مركةز تنميةة ال ةوى البشةرية  –أ القيات العمل الجامعي دورا

 الهاشمية.

 - الجامعة األردنية –مركز تنمية ال وى البشرية  –قوانين وأنظمة وتعليمات الجامعة األردنية  دورا – 

 المملكة األردنية الهاشمية.

  المملكة األردنية الهاشمية. - الجامعة األردنية – عمادا شؤون النلبة –دورا لغة اإلشارا 

 المملكة األردنية الهاشمية - عمان – غيرها ين بدورا التعلم اإللكتروني وتعليم اللغة العربية للنان 

 المملكةة  – الجامعةة األردنيةة –كليةة الملةك عبةدهللا لتكنولوجيةا المعلومةات  – الموقة االلكترونةي ورشة

 األردنية الهاشمية.

 العراا  –ونسكو مكتب الي –لكتروني ورشة عمل تنوير التعلم اإل 

  المملكةة العربيةة  –الجامعة السةعودية االلكترونيةة  –المعيار  ورشة تحكيم أسئلة ا تبار اللغة العربية

  السعودية

 دورا وف  الحاجة.  

 دورا المحور العام. 

 حا ل على شهادا (Tofel) نجليزية.في اللغة اإل 

 ةاألردنيةنجليزيةة ال ةادر عةن وزارا التعلةيم العةالي ادا االمتحان الونني في اللغة اإلحا ل على شه – 

  .ية الهاشميةالمملكة األردن

 حا ل على شهادا الر  ة الدولية ل يادا الحاسوب من منظمة اليونسكو العالمية.  

 حا ل على شهادا إنتل لإلبدا  في التعليم. 

 نجليزية و الفرنسيةحا ل على شهادا تعليم اللغة اإل. 

 محادثةة اإلنجليزية و الفرنسية كتابة وإت ان اللغ. 



 ت فيها:الل وات والمماضرات الام شارك
  المملكة األردنية الهاشمية. –عمان  –ندوا آليات تعليم اللغة العربية للنان ين بغيرها 

  المملكة األردنية الهاشمية. –عمان –محاضرا بعنوان: العن  الجامعي أسبابه ونرا عالجه 

  ة المؤسسةةة التعاونيةةة األردنيةة–يةةة فةةي محافظةةة عجلةةون جالمحافظةةة علةةى البيئةةة والثةةروا الحرنةةدوا– 

 المملكة األردنية الهاشمية.

  :ظاهرا إنالا العيارات النارية في المناسبات االجتماعية وآثارها السةلبية  أفةراب بةال محاضرا بعنوان

 المملكة األردنية الهاشمية. –المؤسسة التعاونية األردنية سالب( 

 

 الشهاهات الاق  ر ة 

 األردنية على الجهود المتميزا التي بةذلتها فةي  شهادا شكر وت دير من عميد شؤون النلبة في الجامعة

 –الجامعةةة األردنيةةة  – دورا تعلةةيم اللغةةة العربيةةة للنةةان ين بغيرهةةا للنلبةةة ال ةةم فةةي الجامعةةة األردنيةةة

 . المملكة األردنية الهاشمية

  رابةة لمشاركة فةي المةؤتمر الةدولي الللمجلس الدولي للغة العربية لشهادا شكر وت دير من المدير العام

 2015اإلمارات العربية المتحدا  –للغة العربية في دبي 

  شهادا شكر وت دير من مدير مركةز اللغةات فةي الجامعةة األردنيةة علةى الجهةود المو ةولة النيبةة التةي

 . المملكة األردنية الهاشمية، ساهمت في إنجاب احتفالية النب  الشعبي للنلبة الجانب في مركز اللغات

 

 :المؤدمرات
 شاركة في المؤتمر الدولي العلمي الثامن للمركز األوربي للبحوث واالستشارات في العلوم اإلنسةانية الم

 . 2019،اسبانيا  –غرنانة  –واالجتماعية تحت شعار التكامل المعرفي شرن وغاية 

  منظمةةة اليونسةةكو والمنظمةةة العربيةةة بتنظةةيم مةةن  المةةؤتمر الةةدولي الرابةةة للغةةة العربيةةة المشةةاركة فةةي

مةايو  10-6مةن  دبةي – األمةارات العربيةة المتحةدا ،م واتحةاد الجامعةات العربيةةللتربية والث افة والعلةو

2015. 

   لمملكةةة العربيةةة ا ،المةةرأا فةةي السةةيرا النبويةةة والمةةرأا المعا ةةراحضةةور فعاليةةات المةةؤتمر العةةالمي

ة السةيرا والرسةول محمةد كرسي الشي  عبد هللا بن  الح الراشةد ل دمة( بتنظيم من السعودية أنموذجا

 م.2012-هـ1433- المملكة العربية السعودية– لى هللا عليه وسلم 

 

 :العلمم   ااجا 



مجلةة دراسةات  - الكفايات التعليمية الالزمة لمعلمي اللغة العربية للنةان ين بغيرهةا ومةدى ممارسةتهم لهةا .1

المملكة  –الجامعة األردنية  -ث العلمي عمادا البح -مجلة علمية محكمة  –للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 .األردنية الهاشمية

وتحسةين التح ةيل لةدى نلبةة  (أثر است دام الدراما التعليمية في تنمية مهارات التحدث  التعبير الشةفو  .2

 -مجلةة علميةة محكمةة  –مجلةة دراسةات للعلةوم اإلنسةانية واالجتماعيةة  - اللغة العربية للنةان ين بغيرهةا

  .المملكة األردنية الهاشمية –ردنية الجامعة األ

ت ويم الكتاب السةادس لتعلةيم اللغةة العربيةة للنةان ين بغيرهةا فةي مركةز اللغةات مةن وجهةة نظةر المعلمةين  .3

 .، المملكة المغربية مجلة علمية محكمة  –مجلة معهد األبحاث للتعريب  –والنلبة 

 .مجلة علمية محكمة –لوم العربية واإلنسانية مجلة الع –الذات واآل ر في روميات أبي فراس الحمداني  .4

المةؤتمر الةدولي العلمةي الثةامن للمركةز  -منشةور  –األدب العجائبي وتعليم اللغة العربية للنان ين بغيرها  .5

.. شةرن .األوروبي للبحوث واالستشارات في العلوم اإلنسةانية واالجتماعيةة تحةت شةعار التكامةل المعرفةي

 .مدرسة الدراسات العربية –اسبانيا  –وغاية غرنانة 

بحةث  ،أثر النري ة السمعية الشفوية في تحسين مهارا المحادثة لدى نلبة اللغة العربية للنان ين بغيرهةا .6

 .دبي –للغة العربية  المؤتمر الرابة منشور في كتاب 

ردنيةةة مهةةارا المحادثةةة لةةدى متعلمةةي اللغةةة العربيةةة للنةةان ين بغيرهةةا فةةي مركةةز اللغةةات فةةي الجامعةةة األ .7

مجلة علميةة   دراسة تنبي ية ت ويمية(، بحث م بول للنشر في مجلة جامعة جرش للبحوث والدراسات،

 .2019جامعة جرش، محكمة ، 

أثةر الةتعلم النشةةن باسةت دام اسةتراتيجية الحةةوار والمناقشةة فةةي تنميةة مهةارات االسةةتيعاب ال رائةي لةةدى  .8

بول للنشر في مجلة جامعةة جةرش للبحةوث والدراسةات، متعلمي اللغة العربية للنان ين بغيرها، بحث م 

 .2019 جامعة جرش،مجلة علمية محكمة ، 

واقةةة اسةةت دام الوسةةائل التعليميةةة الحديثةةة فةةي تعلةةيم اللغةةة العربيةةة للنةةان ين بغيرهةةا مةةن وجهةةة نظةةر  .9

 The Reality of Using Modern Teaching Methods inالمدرسةةين والمدرسةةات 

Teaching Arabic for Speakers of Other Languages from Teachers’ 

Perspective في مجلة  بحث منشورJournal of Social Sciences 2020 . 

مسةةتجدات وتجةةارب لتعلةةيم اللغةةة العربيةةة للنةةان ين بغيرهةةا، بحةةث منشةةور فةةي مجلةةة دراسةةات للعلةةوم  .10

، العدد 44المجلد  ،بالجامعة األردنيةعمادا البحث العلمي  مجلة علمية محكمة ، اإلنسانية واالجتماعية،

 .2017، 2، الملح  4

ث(، بحةث  .11 مؤشرات الذكاء اللغو  المتضمنة في سلسلة العربيةة للنةان ين بغيرهةا  الكتةاب الثالةث أنموذجةا

مجلةة علميةة محكمةة اتحةاد  م بول للنشر في مجلة اتحاد الجامعةات العربيةة للبحةوث فةي التعلةيم العةالي،

 .2019 ، الجامعات العربية



بنيةةة التكةةرار فةةي ق ةةيدا الظةةل وال ةةليب ل ةةالب عبدال ةةبور، بحةةث م بةةول للنشةةر فةةي مجلةةة األنةةدلس،  .12

م بةر نظريةة اللغةة الوظيفيةة بجامعةة ودار العلةوم، جامعةة ال ةاهرا، م ةر،  علمية محكمةة ، كليةة مجلة

  .2019الشل ، الجزائر، بحث مشترك، 

 Communicativeأنموذجةا(،  ن النةاقينن غينراةا همرةاال الكتاغةةالكفاية التواصلية لدى متعلمي العربيةة مة .13

Competence By Learners of Arabic as a Second Language (the Writing Skill 

as a Model)  في مجلة  غحث منشواJournal of Social Sciences, 2020 

 The Short Story and its Role" اليصة اليصنرل وأثراا في تعليم اللية العربية للناقينن غينراا. .14

in the Teaching of Arabic to Non-Native Speakers" 
  Journal of Social Sciences 2020  في مجلة منشوا غحث

تحليل األ ناء اإلمالئية لدى متعلمي اللغةة العربيةة مةن النةان ين بغيرهةا فةي مركةز اللغةات فةي الجامعةة  .15

دار العلوم، جامعة ال اهرا،  علمية محكمة ، كلية  لة األندلس، مجلةاألردنية، بحث م بول للنشر في مج

 .2019 الوظيفية بجامعة الشل ، الجزائر،م بر نظرية اللغة وم ر، 

 

 :الخبرات الا ر سيّة

 تدريس اللغة العربية للنان ين بغيرها 

  تدريس اللسانيات الحاسوبية  

  يرها.ة اللغة العربية للنان ين بغالمحادثة لنلبتدريس 

  لنلبة اللغة العربية للنان ين بغيرها ال حافةتدريس. 

  لنلبة اللغة العربية للنان ين بغيرها ال راءاتدريس. 

  الكتابة لنلبة اللغة العربية للنان ين بغيرهاتدريس. 

  االستما  لنلبة اللغة العربية للنان ين بغيرهاتدريس. 

  ين بغيرهالنلبة اللغة العربية للنان النحو الوظيفيتدريس . 

  العامية لنلبة اللغة العربية للنان ين بغيرهاتدريس. 

  مشكالت تعليم اللغة العربية للنان ين بغيرهاتدريس. 

  م اللغة العربية للنان ين بغيرهامناهج تعليتدريس. 

  بناء مناهج اللغة العربية للنان ين بغيرهاتدريس. 

  ين بغيرهات ميم مناهج وتدريبات اللغة العربية للنانتدريس . 

  لكلبة اللغة العربية للنان ين بغيرها (التدريب العملي  عامتدريس مهارات. 



  الوسائل والت نيات الحديثة في تعليم اللغة العربية للنان ين بغيرهاتدريس. 

  في الجامعة األردنيةالث افة الوننية تدريس مادا. 

  مادا مهارات اللغة العربية.تدريس 

  للغة العربيةمادا أساسيات اتدريس. 

  مادا مهارات اللغة العربيية للنان ين بغيرهاتدريس. 

 لغة العربية في الجامعة األردنية.تدريس مواد مهارات ال 

  في الجامعة األردنيةأساسيات اللغة العربية للنان ين بغيرها تدريس مواد. 

  

 ارهامامات: 

  اللسانيات الحاسوبية 

 ها.م اللغة العربية للنان ين بغيرتعلي 

 ج اللغة العربية للنان ين بغيرها.مناه 

 س اللغة العربية للنان ين بغيرها.نرائ  تدري 

 م اللغة العربية للنان ين بغيرها.لوسائل والت نيات الحديثة في تعليا 

 وتعليم اللغة العربية للنان ين بغيرهالكتروني م اإلالتعل. 

 تعليم اللغة العربية ألغرا   ا ة. 


