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 الذاتية لسيرةا

   .ود الجراحملينا علي مح: االسم .1

 أستاذ مساعد.: الرتبة .2

 : المؤهالت .3

 2016، اليرموك جامعة ،عربية/ لغة ونحوالغة الل دكتوراه في. 
  ،2011ماجستير في اللغة العربية/ لغة ونحو، جامعة اليرموك. 
 2004، جامعة آل البيت، اللغة العربية وآدابها بكالوريوس. 
 :األكاديمية الخبرة .4

  ية إلى اآلن، إذ درست مساق اللغة العرب 2016العربية منذ أستاذ مساعد  في جامعة عمان
نص ، وتذوق ال(، والبالغة، والنحو والصرف2(، واللغة العربية )1االستدراكية، واللغة العربية )
 . األدبي، وفن الكتابة والتعبير

 يوناني. بللطالبات كوريات وطال 2016اللغة العربية لغة ثانية في جامعة عمان العربية  ةمدرس 
 مركز اللغات. في 2014/2015في جامعة اليرموك   محاضر غير متفرغ 
 .معلمة في مدرسة طيور المناهل في المزار الشمالي لمدتة سنة  
 ار للبنات والمدرسة الثانوية للبنات في المز  معلمة على التعليم اإلضافي في المدرسة األساسية

 لمدة ثالث سنوات. الشمالي
 :الدورات .5

 ( دورةICDL.في مديرية التربية والتعليم/ إربد الثانية ) 
 علمين الجدد في مديرية التربية والتعليم/ إربد الثانية.دورة الم 
 .دورة محكات التفكير والعصف الذهني في مديرية التربية والتعليم/ إربد الثانية 
 اطقين بغيرها  في مركز اللغات/جامعة اليرموك.ندورة أساليب تدريس اللغة العربية لل 
 امعة عمان العربية.دورة إعداد الخطط الدراسية وإعداد ملف المساق في ج 
 .دورة التخطيط اإلستراتيجي وإعداد الخطة اإلستراتيجية في جامعة عمان العربية 
 .دورة تصميم البحث وتطبيقاته في جامعة عمان العربية 
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 .دورة اتجاهات حديثة في إستراتيجيات وطرق التدريس في جامعة عمان العربية 
  دورةGoogel Schooler .في جامعة عمان العربية 
  برنامج فحص االقتباسدورةTurnitin .في جامعة عمان العربية 
 .دورة معايير الجودة األكاديمية في جامعة عمان العربية 
 .دورة مهارات التعامل مع األنظمة والتجهيزات اإللكترونية في جامعة عمان العربية 
 معة عمان العربية.دورة تطبيقات إحصائية ألغراض البحث العلمي في جا 
  متحانات اإللكترونية في جامعة عمان العربية.االدورة التعليم اإللكتروني و 
 العربية. دورة نظام الخدمات األكاديمية في جامعة عمان 
 :المنشورات .6

 2011، رسالة الماجستير: المحموالت في الدرس النحوي:  دراسة تحليلية. 
  2013، وزيع، إربدمؤسسة حمادة للنشر والت،  والمحمول في النحو العربي الحملكتاب. 

  2016، التراكيب النحويةأطروحة الدكتوراه: اإلستراتيجية التوجيهية في. 
  :2015 جامعة عين شمس/كلية اآلداب،اإلشاريات الشخصية بحث. 

 : ليةدراسة لغوية اجتماعية في ضوء نظرية الحقول الدال:  ألفاظ األعالم المؤنثة في األردن بحث ، 
 . 70-51)الثاني(,  1 ،2017، غزةـ  نشر األبحاثالمجلة العربية للعلوم و 

 : ةـ ، غز مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم اإلنسانية، البنية المقطعية في قراءة زيد بن علي بحث
 . 227-211، (2019) 3, عدد 27مجلد  ،2019

 :المؤتمرات .7

 المؤتمرات التي شاركت بها بورقة بحثية، هي:
 الت تعليم ، وعنوان بحثي: مشك 4/2018/ 21-17 المؤتمر الدولي السابع للغة العربية في دبي

 العربية للناطقين بغيرها. ةاللغ

   اقع الترجمة في و ، وعنوان بحثي: 4/5/2017-1المؤتمر الدولي السادس للغة العربية في دبي
  .العربية

 ظميه، فكنت عضوا ، وكنت من من26/2017-7/28 مؤتمر اللغة العربية للناطقين بغيرها في عمان
ت لمفردااة األلعاب اللغوية في تعليم يكفافي اللجنة العلمية والتنظيمية والتحضيرية، وعنوان بحثي: 

 .للناطقين بغيرها

https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJHR/issue/view/239
https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJHR/issue/view/239
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 ، هي:اء حضور نقاشات بحثية أم ورش تدريبيةبالحضور، سو المؤتمرات التي شاركت بها 
  20/7/2017-17مؤتمر بصمة التغير في الموارد البشرية في عمان/ أكاديمية مرجع. 


