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 ةة وعمليّسيرة علميّ

 الدكتورة/ بسمة "أحمد صدقي" الدجاني

 ، األردن.11183عمان  –، زهران 5022ص ب  

  009626 5511803، فاكس: 009627 95601610،  009626 5932043هاتف:  

 معلومات شخصية

  بسمة "أحمد صدقي" الدجاني.االسم :  

 وأم لثالثة أبناء هم رافع وسما وراشد. .زوجة د. منيف رافع الزعبي

 ّة. : أردنيّةالجنسي 

 ة وبعض اإلسبانيةة واإلنجليزيّ: العربيّاللغــات. 

 البريد االلكتروني :bdajani@hotmail.com 

 المؤهالت العلمية 
 

ة البنات، جامعة ن كليّفي األدب العربي بمرتبة الشرف األولى مِ دكتوراه: 1999/ 6* 

عين شمس بالقاهرة، وموضـوعاا " تققيـم مخطو ـة كتـاب "مصـار  

 .هجري " 500ى عام العشاق" تأليف جعفر السراج المتوفّ

ــتير: 1993/ 2*  ــ ماجس ــي مِ ــأدب عرب ــة األمريكيّ ــاهرة، موضــوع : ن الجامع ة بالق

ة: دراسة في تفاعل الشاعر مع المكان ة الغزليّدلسيّة األنالقصيدة العربيّ

 .واإلنسان عبر الزمان

ص ة بالقـاهرة مـع تخصّـن الجامعـة األمريكيّـأدب عربي مِ بكالوريوس: 1990/ 2* 

 .علم االجتما  فرعي في
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 الخبرة العملية

أستاذة في برنامج الدراسـات العليـا فـي كليـة مـدلبيري للغـات فـي  :2015صيف * 

 ة وآداباا(.ة )ماجستير اللغة العربيّأوكالند بكاليفورنيا بالواليات المتقدة األمريكيّ

: أستاذة في برنامج الدراسـات العليـا فـي كليـة مـدلبيري للغـات فـي 2014صيف * 

 ة وآداباا(.ة )ماجستير اللغة العربيّأوكالند بكاليفورنيا بالواليات المتقدة األمريكيّ

 .2012آذار )مارس(  12، مركز اللغات منذ ةفي الجامعة األردنيّ ةمشارك ةأستاذ* 

ة للنـا قين * رئيسة قسم مواد ما قبل التخرج في المعاد الدولي لتعليم اللغة العربيّـ

 . 2012الفصل الثاني  -بغيرها

ن كـانون ة للنـا قين بغيرهـا مِـعميد المعاد الدولي لتعليم اللغـة العربيّـ ة* مساعد

 .2011إلى أيلول )سبتمبر( 2009( األول )ديسمبر

لتدريس  .2002شباط  11، مركز اللغات منذ في الجامعة األردنية ةمساعد ةأستاذ* 

 ة للنا قين بغيرها.اللغة العربيّ

لتـدريس  .2002إلـى  1999، مركز اللغـات مـن مُدرِّسة لُغة في الجامعة األردنية* 

 ة للنا قين بغيرها.اللغة العربيّ

ة بالقـاهرة ة بالجامعـة األمريكيّـوإدارية مساعدة في قسم الدراسات العربيّـ* باحثة 

 .1996إلى أيار )مايو(  1993ن )أيلول( سبتمبر مِ

ة بالقـاهرة * مساعدة بقث وتدريس في قسم األدب العربي في الجامعـة األمريكيّـ

  .1992إلى  1990ن أيلول مِ

 االهتمامات األكاديمية

 لسي* األدب العباسي واألند

 * تعليم اللغة العربية للنا قين بغيرها

 * التفاعل بين الثقافات والقضارات

 * تققيم المخطو ات     
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 تُب المنشورة الكُ

 

والمَقبوب"  لَوامع أنوار القُلوب في جَوامع أسرار المُقبكتاب تققيم مخطو ة " .1

  .2017، تقت الطبع عَمّان، ، ألبي المعالي عزيزي بن عبد الملك شيذل

مُنية المُقبّين وبُغية العاشقين" لمرعي الكرمي القنبلي، كتاب تققيم مخطو ة " .2

 .2016عَمّان،  ،ةة للدراسات والنشر بدعم وزارة الثقافة األردنيّالمؤسسة العربيّ

ة للنـا قين بغيرهـا، الكتـاب الرابـع مؤلف مشارك في مناج تعلـيم اللغـة العربيّـ .3

( 2001(، الكتـاب األول )2002الكتـاب الثـاني )(، 2007(، الكتاب الثالـث )2010)

 الناشر: مطبعة الجامعة األردنية، عمان.

ة في سلسلة البيان لتعليم اللغة العربيّودليل  مؤلف مشارك في كتاب النقو األول  .4

 . 2008لغير النا قين باا، كواال المبور، ماليزيا، ومعتمد في جامعة األزهر، مصر، 

  العشاق لجعفر السـراج، الناشـر: وزارة الثقافـة، كتاب تققيم مخطو ة مصار .5

 .2004ان، األردن، مّعَ

ة، الناشر: دار المستقبل العربـي بالقـاهرة ة الغزليّة األندلسيّكتاب القصيدة العربيّ .6

 .1994عام 

 

 والمقبولة للنشر البُقوث المُقكَّمة المنشورة

واكتساباا "، فصل في كتاب تـدريس . " فنون األدب في مناجيّة تعلّم اللغة العربيّة 1

 .2017اللغة العربيّة في زمن العولمة، دار اآلداب، القاهرة، تقت الطبع، 

. " القروف العربية بين االئتالف والتنافر في اكتساب ماارات اللغة العربيّة "، فصل 2

في كتاب منظومة القروف العربية، إصدارات مركـز الملـك عبـد ن بـن عبـد العزيـز 

 .2017دولي لخدمة اللغة العربيّة، المملكة العربيّة السعوديّة، تقت الطبع، ال

ة فـي اسـتعمال التعريـف والتنكيـر فـي اللغـة . " أخطاء الطلبة البروناويين الكتابيّـ3

ة، ة واالجتماعيّـة: دراسة وصفية تقليلية"، مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانيّالعربيّ

 . باحث مشارك. 2017

4. "The Function of Arabic Literature in Arabic Language Teaching: A 

Gateway to Cultural Literacy". Dirasat Human and Social Sciences. 

Deanship of Scientific Research at The University of Jordan. 2017.  
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"، مجلـة دراسـات للعلـوم ة الثالثـة ة لُغة وثقافـة فـي فجـر األلفيّـ" عالمية العربيّ. 5

 ،1، العـدد 44المجلد  قث العلمي، الجامعة األردنية،اإلنسانية واالجتماعية، عمادة الب

2017. 

ة للنا قين بغيرها: تعليم األصوات أنموذجـ""، مجلـة دراسـات " منااج تعليم العربيّ. 6

باحــث . 2016، ســبتمبر 24وأبقــاث جامعــة زيــان عاشــور الجلفــة بــالجزائر، العــدد 

  مشارك.

ة للنـا قين . " التعبير الـوييفي فـي مناـاج الجامعـة األردنيـة لتعلـيم اللغـة العربيّـ7

 . باحث مشارك. 2016، كوريا، 2/ 20بغيرها"، مجلة اللغة العربية وآداباا، العدد 

. " استشراف الثورة في قصصٍ لزكريا تامر "، في أعمال مؤتمر األدب والثورة في 8

 . 2016/ 15/3 -14ة بكلية اآلداب، جامعة القاهرة، بيّقسم اللغة العر

ة للنا قين امعة األردنيّجفي منااج ال -االستما  والقراءة -. " الماارات االستقبالية9

بغيرها: الكتاب الثاني والكتاب الثالث نموذج" "، مجلة دراسات للعلوم اإلنسانية 

. باحث 2015 ،3عدد  42مجلد  ةنيّواالجتماعية، عمادة البقث العلمي، الجامعة األرد

 http://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/view/6344/4760مشارك. 

 10. "Facets of the Translation Movement in the Classic Arab 

Culture". Procedia – Social and Behavioral Sciences. Volume 205, 

October 2015. 

. " المُشكالت التي تُواج  الطلبة النـا قين باللغـة اإلنجليزيـة عنـد تعلّـم األفعـال 11

ــ ــالزمن والجاــة فــي اللغــة العربيّ ــوم اإلنســانية المرتبطــة ب ــة دراســات للعل ة". مجل

، حزيـران 2، العـدد 42ة، المجلد نيّواالجتماعية، عمادة البقث العلمي، الجامعة األرد

 . باحث مشارك.2015

https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/viewFile/5201/4581 

http://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/view/6344/4760
https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/viewFile/5201/4581
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12. The Ideal Education in Ibn Khaldun's Muqaddimah. Procedia – 

Social and behavioral sciences. Volume 192, June 2015. 

. " أحمد صدقي الـدجاني، أبـو الطيـب"، موسـوعة أبقـاث ودراسـات فـي األدب 13

ب الكتـاب الثـامن، مجمـع القاسـمي للغـة  -الفلسطيني القديث: الفكر والنقد األدبي

  . 2015العربية وآداباا، باقة الغربية، 

14. Teaching Arabic Language: Towards a New Beginning that 

stimulates creativity. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 

Volume 192, June 2015.  

. " مُقاربة فـي أُسـس تعلـيم اللغـة العربيـة للنـا قين بغيرهـا"، أشـغال النـدوة 15

وتعلّم اللغات، جامعة مقمد الخامس بالرباط، الدولية: ديداكتيك التعدّد اللغوي تعليم 

 . باحث مشارك.2015، منشورات التدريس 28/11/2012 –27التربية،   كلية علوم

16. A Critical study of three textbooks. Procedia- Social and 

Behavioral Sciences. Volume 114, February 2014. باحث رئيسي 

رورة الفكر القومي العربي أحمد صدقي الدجاني نموذجـ""، . " اللغة العربية وسي71

مجلة جامعة النجاح لألبقاث، ب العلوم اإلنسانية، تصدر عن عمـادة البقـث العلمـي 

  باحث رئيسي.  . 2014، 9، اإلصدار 28جامعة النجاح الو نية، نابلس، المجلد 

 2014، 9، اإلصدار 28المجلد  -العلوم اإلنسانية  -مجلة جامعة النجاح لألبقاث 

يـف نموذجـ" "، . " دراسة تقابلية بين اللغة الماليوية واللغة العربية: التنكيـر والتعر18

مجلة دراسات للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، عمادة البقث العلمي، الجامعة األردنية، 

 . باحث مشارك. 2014، 1، الملقم41المجلد 

http://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/view/6869 

http://scholar.najah.edu/ar/journal/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF-28-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-9-2014
http://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/view/6869
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19. Difficulties of Learning Arabic. Procedia – Social and Behavioral 

Sciences. Volume 114, February 2014. 

. " ليبيــا فــي الفكــر العربــي القــديث مــن خــالل أعمــال الــدكتور أحمــد صــدقي 20

 .2014إبريل  –، يناير 259العربي، األردن، العدد الدجاني"، مجلة منتدى الفكر 

. " العربية بين الفصقى والعامية في ضوء كتـاب أبا يـل وأسـمار"، فـي أعمـال 21

/ 24 – 22المؤتمر الدولي األول لتعليم العربية في مركز اللغـات بالجامعـة األردنيـة، 

4 /2014. 

ريت للعلوم اإلنسانية، تك"، مجلة جامعة رسالة ابن حزم في فضائل األندلس . "22

 هـ، باحث مشارك.  1434، شوال 2013، آب 8عدد  20العراق، مجلد 

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=79540 

ة دراسات للعلوم . " مُعلّم اللغة العربية للنا قين بغيرها: القابلية والتمكّن"، مجل23

، 2العدد  40اإلنسانية واالجتماعية، عمادة البقث العلمي، الجامعة األردنية، المجلد 

 .2013حزيران 

 http://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/view/4738 

24. The Literature of Love by three Theologians in the Arab Islamic 

Traditions. Procedia – Social and Behavioral Sciences. Volume 82, 3 

July 2013.  باحث رئيسي 

25. A Comparison between the Arabic and the English Languages. 

Procedia – Social and Behavioral Sciences. Volume 82. July 2013. 

 باحث رئيسي

" مالمح صورة المرأة فـي المقامـات: الامـذاني والقريـري نمـوذجين "، مجلـة . 26

 ، باحث مشارك.    2013جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية، العراق، تموز 

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=79540
http://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/view/4738
http://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/view/4738
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http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=79536 

دراسة لغوية نقدية مقارنة لمدحتين عند األعشى الكبير والنابغة الشيباني "، . 27

، 2013، تموز 7العدد  20مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية، العراق، المجلد 

هـ، باحث مشارك. 1434رمضان 

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=79537  

مسائل في اللغة واألدب "، أعمال المؤتمر الثاني للمجلس الدولي للغة العربية، ". 28

 باحث مشارك  .2013أيار  10 - 7دبي، 

الدولي ن عالمية العربية في القارة األوروبية"، في أعمال المؤتمر " مظاهر مِ .29

 م.  2012/ 3 / 22-19األول لمجلس اللغة العربية واليونسكو في بيروت، 

. " كتاب صيد الخا ر البن الجوزي: دراسة في تفاعل األديب مع مجتمع "، مجلة 30

 دراسات للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، عمادة البقث العلمي، الجامعة األردنية،

 . 2012، 2، العدد 39المجلد 

http://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/view/3240 

. "نماذج لمفاهيم جمال المرأة في الشعر العربي القديم" عرض بجامعة 31

 . 2012سيالنجور بماليزيا، أيار 

مال ندوة الجامعة األردنية واالتقاد األوروبي . " العرب وأوروبا واالستشراق"، أع32

 . باحث مشارك.2011ديسمبر  15وبولندا، الجامعة األردنية، 

   .2011، مجلة النجاح، " نموذج لمفكر وأديب عربي: أحمد صدقي الدجاني" .33

 2011، 6، اإلصدار 25المجلد  -العلوم اإلنسانية  -مجلة جامعة النجاح لألبقاث 

 15" االستشراق في بولندا "، أعمال ندوة األردن وبولندا، الجامعة األردنية،  .34

 . باحث مشارك.2010ديسمبر

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=79536
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=79537
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=79537
http://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/view/3240
http://scholar.najah.edu/ar/journal/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF-25-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-6-2011
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" مُساهمة الترجمة في حوار القضارات )أمثلة من القضارة العربية اإلسالمية  .35

عبر العُصور(، مجلة فكر وإبدا  المُقَكَّمة، رابطة األدب القديث، مصر، الجزء الثاني 

 .2009  (، مايو2والخمسون )ج

" اللغة العربية وأبناؤها: الذاكرة األدبية وإعادة تكوين الشخصية العربية  .36

لمعاصرة "، مجلة فكر وإبدا  المُقَكَّمة، رابطة األدب القديث، مصر، الجزء ا

 .2009الخمسون، مارس 

" مالمح الاوية الثقافية ألبناء البالد األردنية في ناايـات الققبـة العثمانيـة " فـي  .37

أعمال المؤتمر الثقافي الـو ني األردنـي الرابـع "جـذور الثقافـة الو نيـة األردنيـة" 

 . باحث رئيسي2/4/2008 -31/3الجامعة األردنية 

. " اآلداب وحوار القضارات: عِبر مستقاة من التاريخ العربي اإلسالمي "، في 38

أعمال مؤتمر اللغات واآلداب وتقديات قرن جديد، كلية األلسن بجامعة عين شمس، 

 .4/2007/ 16- 14القاهرة، 

" دوافع وأهداف تعلّم اللغة العربية: تجربة مركز اللغات في الجامعـة األردنيـة"  .39

في كتاب مؤتمر تعدديـة اللغـات عبـر أوروبـا، الناشـر: األكاديميـة األوروبيـة، بولزانـو 

 .26/8/2006-24بإيطاليا 

http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/commul/conferences/

Documents/Multili  ngualismindb.pdf 

تجربة مركز اللغات بالجامعة األردنية في تدريس اللغة العربية للنا قين بغيرها . "40

تعليم العربية ألغراض خاصة "،  دبلوماسية وسياسية في كتاب ألغراض خاصة

 .2003العربية، السودان،  الناشر: معاد الخر وم الدولي لتعليم اللغة

" وضع الطفل الفلسطيني "، كتاب الطفولة السنوي التابع لمجلس الطفولة  .41

 .1990العربي، القاهرة، 

 

http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/commul/conferences/Documents/Multili%20%20ngualismindb.pdf
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/commul/conferences/Documents/Multili%20%20ngualismindb.pdf
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 اإلشراف على الرسائل الجامعية

في منااج الجامعـة األردنيـة للنـا قين  -االستما  والقراءة -"الماارات االستقبالية .1

بغير العربية". إعداد الطالبة رقية فريد جبر القميد، لنيـل درجـة الماجسـتير، كليـة 

 .   2008اآلداب، الجامعة األردنية، كانون األول 

يـة للنـا قين بغيرهـا " أثر دمج ماارتي القراءة والكتابة على تقصيل  لبة العرب  .2

في المستوى األول )المبتدئ(". إعداد الطالبة ازدهار يوسف مقمود يونس، لنيـل 

درجة الماجستير، المعاد الدولي لتعليم اللغة العربية للنا قين بغيرهـا، الجامعـة 

 . 2009األردنية، تموز 

ناويين بجامعة " األخطاء الكتابية في التعريف والتنكير باللغة العربية للطلبة البرو  .3

السلطان الشريف علي اإلسالمية ببروناي دار السالم، إعداد الطالبة حاجة رفيـزة 

بنــت حــاج عبــد ن، لنيــل درجــة الماجســتير، قســم اللغــة العربيــة بكليــة اآلداب، 

 . 2012الجامعة األردنية، كانون األول 

د تعلـم األفعـال " المشكالت التي تواج  الطلبة النـا قين باللغـة اإلنجليزيـة عنـ   .4

المرتبطة بالزمن والايئة فـي اللغـة العربيـة، إعـداد الطالـب مقمـد عـارف علـي 

الشلول، لنيل درجة الماجستير، قسم اللغة العربية بكلية اآلداب، الجامعة األردنية، 

 .2013آذار 

" توييف العامية األردنية في تعليم ماارتي االستما  والمقادثة للطلبة النـا قين  .5

لعربية "، إعداد الطالبة آمنة علي المقمـد ياسـين، لنيـل درجـة الماجسـتير، بغير ا

   .2013قسم اللغة العربية بكلية اآلداب، الجامعة األردنية، نيسان 

" مدى فاعلية منااج تعليم اللغة العربية للنا قين بغيرها في التمكن من التعبيـر   .6

الوييفي بين  لبة برنامج النا قين بغيـر العربيـة فـي الجامعـة األردنيـة، إعـداد 

الطالبة هبة مقمود أبو حجازي، لنيل درجة الماجستير، قسم اللغة العربيـة بكليـة 

 .2014اآلداب، الجامعة األردنية، أيار 

" المشكالت الصوتية التي تواج  متعلمي العربية من النـا قين بغيرهـا، و ـرق   .7

عالجاا: دراسة تطبيقية"، إعداد الطالب حمزة كـريم مقمـد المسـند، لنيـل درجـة 

 . 2015الماجستير، قسم اللغة العربية بكلية اآلداب، الجامعة األردنية، كانون أوّل 

ية للدارسين الكوريين المبتدئين"، إعـداد الطالبـة " مقترح تطوير منااج اللغة العرب .8

لي صون هي، لنيل درجة الماجستير، قسم اللغة العربية بكليـة اآلداب، الجامعـة 

 . 2016األردنية، تموز 

 

 :المشاركة في مؤتمرات وندوات عالمية ومقلية

معة العربية وتداخل الققول المعرفيّة، قسم اللغة العربية في كلية اآلداب بجا -1

 .2017/ 30/3 - 28القاهرة، 
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تدريس اللغة العربية في زمن العولمة: تقريب مناهج اللغة العربية في أوساط  -2

النا قين باا والنا قين بغيرها في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، جامعة األخوين 

 . 2016/ 5/ 18 – 16بالمغرب وكلية مدلبيري بالواليات المتقدة األمريكية، إفران 

آليات تطوير برامج اللغة العربية للنا قين بغيرها: األساليب، المناهج، المدرّسون.  -3

 . 2016/ 4/ 25مركز اللغات في جامعة آل البيت، األردن، 

، 14األدب والثورة، قسم اللغة العربية في كلية اآلداب بجامعة القاهرة،  -4

15/3/2016. 

المصير و ول العمر والخلود: أوروبا واإلسالم وآسيا، االتقاد الدولي لألكاديميات،  -5

  .2016/ 2/ 25 – 23إرلنجن بألمانيا، 

 14المؤتمر العالمي السادس لعلم النفس واإلرشاد والتوجي ، في أنطاليا بتركيا،  -6

-16/5/2015. 

 .8/11/2014-6إزمير بتركيا، وعلم االجتما ،  المؤتمر العالمي الثالث لعلم النفس -7

األنساق اللغوية والسياقات الثقافية في تعليم اللغة العربية، المؤتمر الدولي  -8

 .24/4/2014- 22األول لتعليم اللغة العربية، مركز اللغات في الجامعة األردنية، 

 2 /25-24مُلتقى األيام الثقافية الليبية، منتدى الفكر العربي، عمّان، األردن،  -9

/2014. 

القومية العربية في مئة عام، معاد البقث والدراسات حول العالم اإلسالمي  -10

 .6/6/2013 - 3والمعاد الفرنسي للشرق األدنى، باريس، فرنسا، 

اللغة العربية في خطر: الجميع شُركاء في حِمايتاا، المجلس الدولي للغة  -11

 .2013/ 10/5–7العربية، دبي، 

/ 30 – 28المي لعلم النفس وعلم االجتما ، في أنطاليا بتركيا، المؤتمر الع -12

11/2012. 
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ديداكتيك التعدّد اللغوي تعليم وتعلّم اللغات، كلية علوم التربية في جامعة مقمد  -13

 .28/11/2012-27الخامس السويسي، الرباط، المغرب، 

-15في الجامعة األردنية، العربية وهُويّة األمّة، قسم اللغة العربية بكلية اآلداب  -14

17/10/2012. 

النساء والعُلوم؛ عِلم الصقة والجمال والشيخوخة، جامعة سيالنجور بماليزيا  -15

 .7/5/2012واألكاديمية اإلسالمية العالمية للعلوم القياتية والبيوتكنولوجيا، 

 .23/3/2012-19العربية لُغةٌ عالمية، المجلس الدولي للغة العربية، بيروت، -16

 .15/12/2011األردن واالتقاد األوروبي وبولندا، الجامعة األردنية،  -17

-9التَّقديات التي تواج  تعليم اللغة العربية، جامعة كارنيجي ميلون، قطر،  -18

10/2/2011. 

 .15/12/2010العاِلقات األردنية البولندية، الجامعة األردنية، عمان،  -19

 .21/7/2010-19، عمان، الجامعة األردنية اآلداب،حِوار اآلداب، كلية  -20

جدل الفكري واألدبي، مؤتمر النقد األدبي الخامس، جامعة البترا، كلية اآلداب  -21

 .5/11/2009-4والعلوم، 

ثقافة القب والكراهية، مؤتمر جامعة فيالدلفيا الدولي الثالث عشر، كلية الفنون  -22

 .2008/ 29/10-27واآلداب، 

تعليم اللغة العربية للنا قين بغيرها، المؤتمر الدولي األول، كلية اآلداب الجامعة  -23

 .5/2008/ 8-6األردنية، 

اللغة العربية في مواجاة التقديات المعاصرة "، مؤتمر النقد األدبي القادي  -24

-22عشر، كلية اآلداب، قسم اللغة العربية، جامعة جرش األهلية، األردن، 

24/4/2008. 
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مؤتمر الثقافي الو ني األردني الرابع، الجامعة الجُذور الثقافة الو نية األردنية،  -25

 .2/4/2008 -31/3األردنية 

 .26/1/2008-24البقث عن المضمون المفقود، مؤسسة تكوين، عمان،  -26

دَور الترجمة في حوار القضارات، كلية اآلداب، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين،  -27

21-22/10/2007. 

وَضعية تدريس اللغة في مؤسسات التعليم اليوم، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  -28

 .2007/ 4/ 18-16جامعة ابن زهر، أغادير، الـمملكة المغربية، 

اللغات واآلداب وتقديات قرن جديد، كلية األلسن، جامعة عين شمس، القاهرة،  -29

14-16/4/2007. 

ين، كلية اآلداب، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين، الواقع اللغوي في فلسط -30

25/11/2006. 

-24ة عبر أوروبا، األكاديمية األوروبية، مدينة بولزانو، إيطاليا، دية اللغويّالتَّعدّ -31

26/8/2006. 

 .1999الـمـؤتـمر الشعري األول لـمدينة بالـما دي مايوركا/ إسبانيا/ نيسان  -32

 

 ةة ودوليّمُقاضرات مقليّ

* المشاركة في دائرة مستديرة حول آفاق في تعليم اللغة العربية للنا قين بغيرهـا 

 . 2015/ 12/ 16في الجمعية األردنية للبقث العلمي في 

لقاء تسجيلي عن سيرتي وإنجازي في اإلذاعة األردنية في برنامج " مملكة إرادة   *

 .  18/5/2015، اإلثنين FM 99" على 
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"الشباب ولغة العصر" الفـائز بجـائزة مؤسسـة الفكـر العربـي جلسة مناقشة كتاب * 

 .31/3/2014، في مؤسسة عبد القميد شومان، 2013ألفضل كتاب لعام 

مقاضرة عن تجربتي في تعليم اللغة العربية في الجامعة األردنية، تشرين األول   *

2013. 

. إخـراج 2012*  المشاركة في حلقة تسجيلية عن اللغة والاوية بعنوان " أنا عربي"، 

 مقمد مرعي.   

مقاضرة زائرة في برنامج جامعة ميدلبيري لتعليم اللغة العربية للنا قين بغيرها   *

 في أوكالند كاليفورنيا بالواليات المتقدة األمريكية. 2011في صيف 

ة فـي جامعـة كولومبيـا ء ذكرى جريـدة فلسـطين المئويّـالمشاركة في ندوة إحيا * 

 .7/6/2011دراسات الشرق األوسط في عمان في 

ضيفة رابطة الكتاب األردنيين فر  إربد في مقاضرة حول كتاب مصـار  العشـاق  * 

 .2/5/2011في 

ن برنامج مجالس األدب مع األستاذ الدكتور ناصـر المُشاركة بقلقتين تلفزيونيتين مِ * 

 .29/5/2010ين األسد ود. خالد جبر، عمان، الد

 

 معلومات أخرى

 * مستشارة أكاديمية ومُقكّمة بقوث لمجالت علمية دولية. 

، 2016ة السـابعة فـي األردن، ة المقدسـيّ* عضـو لجنـة تقكـيم المسـابقة المدرسـيّ

 .2017والثامنة 

 .2012* عضو في اتقاد الكُتاب األردنيين منذ 

 .2016، 2015األكاديميات األردنيات، * عضو في رابطة 

 .2015* عضو في جمعية الدبلوماسيات في األردن، 

 . 2012* عضو في جمعية البقث العلمي في األردن منذ 
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  2012* عضو في المجلس الدولي للغة العربية في بيروت، 

 .2012، 2011* عضو رابطة أساتذة اللغة العربية في الواليات المتقدة األمريكية، 

إلـى  2009* عضو مجلس المعاد الدولي لتعليم اللغة العربية للنا قين بغيرها مـن 

2012. 

ة، * عضو لجنة تقكـيم جـوائز اإلبـدا  األدبـي لنـادي العـاملين فـي الجامعـة األردنيّـ

2008. 

 .2007ة، عمان، * عضو لجنة مؤتمر الثقافة الو ني األردني الرابع، الجامعة األردنيّ

ة ة للنا قين بغيرهـا فـي مركـز اللغـات بالجامعـة األردنيّـلغة العربيّ* رئيسة شعبة ال

 .2007/ 2006و  2006/  2005و  2001/2002لألعوام الدراسية 

 2002ن ة مِـة البريطانيّـة التابعة لـوزارة الخارجيّـ* منسقة برامج الدورات الدبلوماسيّ

 .2006إلى 

، 2002، 2001لألعـوام الدراسـية ة * عضو مجلس مركز اللغات في الجامعة األردنيّـ

2005 ،2006. 

لة عن قسـم األدب العربـي والخـريجين، ة مُمثّ* عضو اتقاد الطلبة بالجامعة األمريكيّ

1990 ،1991 . 

ل عـدّز مع المُبي المُتميّة بالقاهرة للنشاط الطالّ * حائزة على كأس الجامعة األمريكيّ

 .1990ج شباط )فبراير( خرّرتفع في حفل التّالمُ

ة إلى روسيا وتركيا وتايالند وسنغافورة وفرنسا ة خارجيّبيّ* المُشاركة في رحالت  الّ 

 .ة وإسبانياوالواليات المتقدة األمريكيّ

 2017 أغسطس/   آب                                                    


