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 السيرة الذاتية
 

 :يةشخصمعلومات 
 العّساف محمد نادية مصطفى :االسم -
 عمان/ تالع العلي :العنوان -
  8777807770 :رقم الهاتف -
  nadia.alassaf@ju.edu.jo /l.comnadiaalassaf33@gmai  :البريد االلكتروني -
 13/31/3801 :تاريخ الميالد -
  تالع العلي :مكان الوالدة -
 أنثى :الجنس -
  عزباء :يةالحالة االجتماع -
  أردنية :الجنسية  -

 
 :الشهادات العلمية

 
 :الخبرات العملية

اضرة متفرِّغة في الجامعة األردنية في مركز اللغات في شعبة أعمل كمح حتى اآلن  5102
 .العربية للناطقين بغيرهااللغة تعليم 

أعمل مع برنامج مدلبري األمريكي في مركز اللغات في الجامعة األردنية  حتى اآلن 5100
 .العربية للناطقين بغيرهااللغة لتعليم 

الجامعة األردنية في مركز اللغات في في متفرغة غير كمحاضرة  عملت   5102حتى  5112
 .شعبة تعليم العربية للناطقين بغيرها

عملت مع جامعة بوكوم االلمانية بالتعاون مع الجامعة األلمانية األردنية  5102 + 5102صيف 
 .في سفارات عربية وغربية يعملوندبلوماسيين اللغة العربية ل في تدريس

 وأجانب من جنسيات مختلفة في اللغة العربيةدروس خاصة لعرب إعطاء   5112+5112

 5112 -5112 "ممتاز" ماجستير في تعليم العربية للناطقين بغيرها بتقدير 
 5112 -5115 "جيد جدًا " بكالوريوس في اللغة العربية بتقدير 

 5115 "جيد " الثانوية العامة بتقدير 
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 :األبحاث العلمية
 :المنشورة. أ   

 اإلنسانية العلوم ،مجّلة دراسات -ج تعليم العربية للناطقين بغيرها طرائق تدريس منها 1837
 .1837 -3 العدد ، 11 المجّلد -الجامعة األردنية  -واالجتماعية

 اإلنسانية العلوم ،دراساتمجّلة  -بية للناطقين بغيرهاأسس تصميم اختبارات تعليم العر  1831
 1831 -3د العد - 13 المجّلد  -الجامعة األردنية - واالجتماعية

 ن ِشَر في مجّلد المؤتمر الدولي األول برنامج مدلبري نموذجاً / التعليم القائم على المحتوى 1831
 .الجامعة األردنية(/ ةاألنساق اللغوية والسياقات الثقافية في تعليم العربي)

 
  :للنشرالمقبولة . ب   

وجهات نظر المدّرسين : في صفوف اللغة الثانية المواد األصيلة) قبول نشر لبحث بعنوان  1837
الجامعة  -واالجتماعية اإلنسانية العلوم ،مجّلة دراسات -( في المراكز والجامعات األردنية

 .األردنية
 

 :العلمية المؤتمرات
الجامعة  -مركز اللغات -(دور المهارات اللغوية في تعليم اللغة) المؤتمر الدولي الثاني  5102

 .األردنية
مركز  -(األنساق اللغوية والسياقات الثقافية في تعليم العربية)  مؤتمر الدولي األوللا 5102

 .الجامعة األردنية -اللغات
5102 Shaping the way we teach: successful practices conference 

 األردن -عّمان -المركز األمريكي
 

 :ليةالدورات العم
 مؤسسة الّدين: المؤسسة 5102

 الواليات المتحدة/ لوس انجلوس: المكان
الّصف التفاعلي باللغة العربية بناء على 

 .معايير آكتفل
 مؤسسة الّدين :المؤسسة 5102

 الواليات المتحدة/ لوس انجلوس :المكان
ارة االستماع في صفوف تعليم أسس بناء مه

 .العربية للناطقين بغيرهااللغة 
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 منّصة رواق للتعليم المفتوح :المؤسسة 5102
 السعودية :المكان

 .ب اللغوية وتعليم اللغات األجنبيةاأللعا

 منّصة رواق للتعليم المفتوح :المؤسسة  5102-5102
 السعودية :المكان

 .تأهيل معّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها

 British councilمنّصة إدراك و :المؤسسة 5102
  األردن :المكان

 .3 المحادثة مهارات :اإلنجليزية تعّلم

 British councilنّصة إدراك وم :المؤسسة 5102
  األردن :المكان

 .1 المحادثة مهارات :اإلنجليزية تعّلم

 مؤسسة الّدين :المؤسسة 5102
 الواليات المتحدة/ لوس انجلوس :المكان

أسس بناء مهارة الكتابة في صفوف تعليم 
 .العربية للناطقين بغيرهااللغة 

 منّصة رواق للتعليم المفتوح :المؤسسة 5102
 السعودية :المكان

 .تدريب معّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها

 مؤسسة الّدين :المؤسسة 5102
 الواليات المتحدة/ لوس انجلوس :المكان

أسس بناء مهارة القراءة في صفوف تعليم 
 .العربية للناطقين بغيرها

 مؤسسة الّدين :المؤسسة 5102
 الواليات المتحدة/ لوس انجلوس :المكان

في  المفردات: اللغة العربية يخ دعائمرست
 .صفوف تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

 مؤسسة الّدين :المؤسسة 5102
 الواليات المتحدة/ لوس انجلوس :المكان

المعايير الخمسة في الميدان، أفضل  
 .الممارسات في صف اللغة العربية

 الجامعة األردنية :المؤسسة 5112
 األردن/ ان عمّ  :المكان

) دورة في الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 
ICDL ). 

 
 :ورشات العمل

 CIEE :المؤسسة 5102
 األردن/ عّمان :المكان

اللغة االستثمار األمثل للنصوص في تعليم 
 .العربية للناطقين بغيرها

 Middlebury program :المؤسسة 5102
 األردن/ عّمان/ فندق أياس :المكان

 .لتعّلم لدى متعّلمي اللغات األجنبيةاستراتيجّيات ا

 Middlebury program :المؤسسة 5102
 األردن/ عّمان/ فندق أياس :المكان

 .م اللغة العربيةتعزيز المالحظة اللغوية في تعلّ 
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 Middlebury program :المؤسسة 5102
 األردن/ عّمان/الجامعة األردنية :المكان

ربية للناطقين الدقة والطالقة في تدريس اللغة الع
 .بغيرها

 Middlebury program :المؤسسة  5102
 األردن/ عّمان/الجامعة األردنية :المكان

ات تدريس مهارة االستماع للناطقين اتيجيّ استر 
 .بغير العربية

 SIT :المؤسسة 5102
 األردن/ عّمان/ عبدون :المكان

تقييم المقابلة الشفوية في ) ورشة عمل آلكتفل 
 (ية اللغة العرب

 أكاديمي CETبرنامج  :المؤسسة 5102
 األردن/ إربد/ جامعة اليرموك :المكان

بيئة التشكيل : تفعيل والتفاعل واإلنتاجال
للناطقين بغيرها االتصالية لتعليم اللغة العربية 

 .مع الدكتور محمود البطل
 

 :النشاطات
/ العربية الفصحى في برنامج مدلبري المستوى الثاني للغة منهاجفي تأليف المشاركة      5102 -5102

 .الجامعة األردنية
العربية في المجلس األمريكي لتعليم اللغات اللغة ة رسمية للمقابلة الشفوية في متحنِ م   حتى اآلن 5102

 .(ACTFL) األجنبية 
 .في الجامعة األردنية عضو في لجنة تطوير موقع مركز اللغات    5102 -5102
مبتدئ، متوّسط، )مستويات  ةالعامية األردنية لثالث تعليمركة في تأليف مناهج المشا 5102 -5102

 (.متقدِّم
والية  -Middleburyفي جامعة  "األردن والوضع الّراهن"إعطاء محاضرة بعنوان  5102

Vermont- الواليات المتحدة األمريكّية. 
 .في لجنة االمتحان التصنيفي لطلبة الجامعة األردنية الناطقين بغير العربيةعضو  5102
مركز اللغات في الجامعة  في تعليم العربية في الثانيالمشاركة في المؤتمر الدولي  5102

 .األردنية
مركز اللغات في الجامعة  المشاركة في المؤتمر الدولي األول في تعليم العربية في 5102

 .األردنية
ة عن فريق تأليف منهاج العامية لبرنامج مدلبري في مركز اللغات في المسؤول 5102

 .الجامعة األردنية
المشاركة في لجنة تطوير االمتحان التصنيفي في شعبة العربية للناطقين بغيرها في  5102
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 .مركز اللغات في الجامعة األردنية
لمركز اللغات وخاصة لشعبة ( الك تيِّب التسويقي)  بروشورتطوير لجنة في  عضو 5105

 .في الجامعة األردنية العربية للناطقين بغيرها
 في لجنة تحضير االحتفالية للطلبة األجانب في شعبة العربية للناطقين بغيرها عضو 5105

 .في الجامعة األردنية
 

 :اللغات
 .أصليمتحدِّث : اللغة العربية -
 .نجليزية قراءة ومحادثة جيدة جدا، استماع وكتابة جيدةاللغة اإل -
 .المعرفة األساسية في اللغة: اللغة الكورية -


