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 المعلومات العلمية:

عمان،  -ت، الجامعة األردنيةدكتوراه اللغة العربية وآدابها تخصص صوتيا -

 ، بتقدير )ممتاز(.2008

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

 ، بتقدير )ممتاز(.1999وآدابها، جامعة اليرموك، بية بكالوريوس اللغة العر -

 

 :الكتب المنشورة

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

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

 .2008عمان، 

 المستوى المتوسط في اللغة العربية، قيد النشر. -

-  

 اث المنشورةاألبح

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

 ( )باحث أول(.7/4/2013الجامعة األردنية  –أنموذجا )مجلة دراسات 

مالمح صورة المرأة في المقامات: الهمذاني والحريري نموذجين )مجلة جامعة  -     

( )باحث 2013، 7، العدد 20المجلد  8جامعة تكريت  –تكريت للعلوم اإلنسانية 

 أّول(.

دراسة لغوية نقديّة مقارنة لمدحتين عند األعشى الكبير والنابغة الشيبانّي  )مجلة  -    

)باحث (2013، 7، العدد 20المجلد  ،جامعة تكريت –جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية 

 ثان(.

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

 .2007دمشق، 

 Journal Of Arabic)مشترك(،،: مقاربة تاريخيةالعربي نشأة النحو -

Linguistics Tradition ،  2007. 

mailto:afnan77us@yahoo.com


 

 االهتمامات البحثية:

 تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. -

 الصوتيات العربية. -

 اللسانيات العربية. -

 النحو العربي والّصرف. -
 

 الـخبرات العملية :

–في مركز اللغات اللغة العربية للناطقين بغيرها تدريس محاضر غير متفرغ ل -

 .2006إلى العام  -2003عام الالجامعة األردنية، من 

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

 .المستوى األول إلى المستوى الخامس

 (.1500101مادة اللغة العربية للناطقين بغيرها ) ريستد -    

 (.1500102مادة اللغة العربية للناطقين بغيرها )تدريس  -    

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

 دورات خاّصة بالدبلوماسيين.تدريس  -

 تدريس دورات خاصة متخصصة. -

م دورات مكثفة لتدريس أساليب تعليم اللغة العربية للناطقين مشاركة في تقديال -

بغيرها في المعهد الدولي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعة 

 .األردنية

مشاركة في تأليف مناهج لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعة ال -

 اب األول.األردنية، الكت

 

 الخبرة الجامعية:

، الجامعة ساعد عميد المعهد الدولي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها م -

 .2008/2009األردنية، 

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

 . 2009/2010رها، الجامعة األردنية العام الدراسي بغي

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

 

 الدورات:

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

 .2003/ 30/1إلى  2003/ 1/ 25كية في بيروت، من يراألم

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

 2002/ 13/7عمان، من  -البكالوريا ، في مدارسحاد المعلّمين الكنديينمع ات

 .2002/ 7/ 25إلى 



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

 والتعليم.

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

 والتعليم.

 

   


