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التحصيل العلمي
 ماجستير  -تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها – الجامعة األردنية بتقدير ممتاز
( 2012 - )4/4

 بكالوريس – اللغة العربية وآدابها – الجامعة األردنية بتقدير ممتاز ( 2009-)4/3.8


الثانوية العامة – الفرع األدبي  /األردن بمعدل 2005 - 86%

الخبرات العملية
متفرغة في الجامعة األردنية في مركز اللغات في شعبة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها منذ
 محاضرة ِّ
 2015حتى اآلن.

 محاضرة في برنامج جامعة مدلبري األمريكية في مركز اللغات في الجامعة األردنية لتعليم اللغة العربية
للناطقين بغيرها منذ 2013حتى اآلن.
 محاضرة غير متفرغة ,الجامعة األردنية  /مركز اللغات في شعبة تعليم العربية للناطقين بغيرها من2010
حتى .2014
 مساعد بحث وتدريس ,الجامعة األردنية  /المعهد الدولي لتعليم العربية للناطقين بغيرها العامين
الجامعيين 2011/2010- 2010/2009

 مساعد تدريس ثم مدرس ,مركز جامعة كولومبيا  /دابوق  ,من صيف 2010إلى. 2014
 محاضر ,دورة خاصة (عامية) لطلبة من روسيا الجامع ــة األردني ـ ــة  /المعهد الدولي لتعليم العربية
للناطقين بغيرها الفترة من 2011-1-25إلى .2011-3-5
 إعطاء دروس خاصة لطلبة أجانب في العامين.2013/2012

المنشورات العلمية
 .1كتاب بعنوان استثمار العامية في تدريس األساليب النحوية العربية للناطقين بغيرها ,دار جليس الزمان,
 , 2015وهو رسالة ماجستير بإشراف الدكتورة سهى نعجة. 2012/

 .2بحث بعنوان استثمار العامية في تدريس البنية الصرفية(اسم الفاعل نموذجا)  /مجلة دراسات-العلوم
اإلنسانية واالجتماعية  /الجامعة األردنية .2015 /

 .3بحث بعنوان استثمار العامية في تدريس األساليب النحوية للناطقين بغير العربية/مجلة جامعة تكريت
للعلوم اإلنسانية  /جامعة تكريت  -العراق  , 2016 /وقبل للنشر.2012

المؤتمرات العلمية
 المؤتمر الدولي الثاني ( دور المهارات اللغوية في تعليم اللغة) -مركز اللغات -الجامعة األردنية2014/

الدورات العملية
2017

الدين
المؤسسة :مؤسسة ّ

المكان :لوس انجلوس /الواليات المتحدة

الصف التفاعلي باللغة العربية بناء على
ّ
معايير آكتفل.

2017

الدين
المؤسسة :مؤسسة ّ

المكان :لوس انجلوس /الواليات المتحدة

أسس بناء مهارة االستماع في صفوف تعليم
اللغة العربية للناطقين بغيرها.

2017

الدين
المؤسسة :مؤسسة ّ

المكان :لوس انجلوس /الواليات المتحدة

أسس بناء مهارة الكتابة في صفوف تعليم
اللغة العربية للناطقين بغيرها.

2017

منصة رواق للتعليم المفتوح
المؤسسةّ :
المكان :السعودية

األلعاب اللغوية وتعليم اللغات األجنبية.

-2016

منصة رواق للتعليم المفتوح
المؤسسةّ :
المكان :السعودية

تأهيل معلّمي اللغة العربية للناطقين بغيرها.

2016

الدين
المؤسسة :مؤسسة ّ

المكان :لوس انجلوس /الواليات المتحدة

أسس بناء مهارة الكتابة في صفوف تعليم
اللغة العربية للناطقين بغيرها.

2015

الدين
المؤسسة :مؤسسة ّ

أسس بناء مهارة القراءة في صفوف تعليم

2017

المكان :لوس انجلوس /الواليات المتحدة

العربية للناطقين بغيرها.

2014

الدين
المؤسسة :مؤسسة ّ

2014

الدين
المؤسسة :مؤسسة ّ

المكان :لوس انجلوس /الواليات المتحدة

الممارسات في صف اللغة العربية.

2014

المؤسسةMiddlebury program :

دورة تدريبية ( ACTFLتقييم المقابلة

2006

المكان :لوس انجلوس /الواليات المتحدة

األردنية/عمان /األردن
المكان :الجامعة
ّ
المؤسسة :الجامعة األردنية

عمان  /األردن
المكانّ :

ترسيخ دعائم اللغة العربية :المفردات في

صفوف تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
المعايير الخمسة في الميدان ,أفضل

الشفوية في اللغة العربية )

دورة في الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (

.) ICDL

ورشات العمل:
2016
2016
2015

المؤسسةMiddlebury program :

عمان /األردن
المكان :فندق أياسّ /
المؤسسةMiddlebury program :

عمان /األردن
المكان :فندق أياسّ /
المؤسسةMiddlebury program :

اتيجيات التعلّم لدى متعلّمي اللغات األجنبية.
استر ّ
تعزيز المالحظة اللغوية في تعلّم اللغة العربية.
الدقة والطالقة في تدريس اللغة العربية للناطقين

األردنية/عمان /األردن
المكان :الجامعة
ّ

بغيرها.

2015

المؤسسةMiddlebury program :

األردنية/عمان /األردن
المكان :الجامعة
ّ

اتيجيات تدريس مهارة االستماع للناطقين
استر ّ
بغير العربية.

2015

المؤسسة :الجامعة األردنية

ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس الجدد

األردنية/عمان /األردن
المكان :الجامعة
ّ
 2011/2010المؤسسة :برنامج جامعة كولومبيا
المكان :مركز جامعة كولومبيا /دابوق

ورشات عمل متنوعة في أساليب التدريس,

ومهاراته الحديثة ,و بناء المناهج وتطويرها في
تعليم العربية للناطقين بغيرها.

النشاطات
 2016 -2015المشاركة في تأليف منهاج المستوى الثاني للغة العربية الفصحى في برنامج مدلبري/

الجامعة األردنية.
 2015حتى اآلن ُممتحنِة رسمية للمقابلة الشفوية في اللغة العربية في المجلس األمريكي لتعليم اللغات
األجنبية ( .)ACTFL

 2017 -2016عضو في لجنة تطوير موقع مركز اللغات في الجامعة األردنية.
2015

عضو في اللجنة االجتماعية لمركز اللغات في الجامعة األردنية.

 2016 -2015تحكيم استبانات ألبحاث ورسائل جامعية
2013

المشاركة في لجنة تطوير االمتحان التصنيفي في شعبة العربية للناطقين بغيرها في
مركز اللغات في الجامعة األردنية.

اللغات

ِّ
متحدث أصلي.
اللغة العربية:
اللغة اإلنجليزية قراءة ومحادثة جيدة جدا ,استماع وكتابة جيدة.

