دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

التاريخ 2021/5/4
صورة
شخصية

يزن شاكر عقلة المحاميد
المعلومات الشخصية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسمى الوظيفي :عضو هيئة تدريس
الرتبة األكاديمية :أستاذ مساعد
تاريخ الوالدة ومكانها :مادبا 1986/10/10 /
الجنسية :اردني
العنوان :حنينا -مادبا-االردن
رقم الهاتف0777606852:
البريد اإللكترونيyazanalmahameed@aau.edu.jo:

المؤهالت العلمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة الدراسة

الجامعة

البلد

مؤتة

االردن

مؤتة

االردن

الدرجة

التخصص الدقيق

بكالوريوس

اللغة اإلنجليزية وآدابها

2008-2004

ماجستير

اللغويات التطبيقية

2011-2008

دكتوراه

اللغويات

2016-2012

(من-الى)

العلوم اإلسالمية
الماليزية
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ماليزيا

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

الخبرات التدريسية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل

الرتبة
األكاديمية

 -2016االن

أستاذ مساعد

2014

مدرب لغة انجليزية

2012-2008

مدرس لغة انجليزية

المؤسسة

القسم/الكلية

جامعة عمان

اللغة اإلنجليزية

العربية

والترجمة

معهد اإلدارة

والتعليم

االردن

االردن

العامة
وزارة التربية

البلد

مدرسة

االردن

خبرات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل

الرتبة

المؤسسة

2016

محاضر

الجامعة الهاشمية

القسم/الكلية

اللغة اإلنجليزية
وآدابها
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البلد

االردن

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
المنشورات والمؤلفات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجالت
المؤلفون

المجلة

العنوان

المجلد\العدد

تاريخ النشر

(بالترتيب)

Understanding
Syntactic and
Semantic
Errors in the
Composition
Writing of
Jordanian EFL
Learners

International
Journal of
Applied
Linguistics
& English
Literature

يزن شاكر
المحاميد
محمد العجالين
خولة محمد احمد

Causativeinchoative
Alternation in
the Language
of
Jordanian
EFL Learners

International
Journal of
Applied
Linguistics
& English
Literature

يزن شاكر
المحاميد

Pragmatic
Failure
Committed by
Jordanian
Undergraduate
EFL Learners

International
Journal of
Language
and
Literature

Resolving
Lexical and
Structural

JOURNAL
OF
CRITICAL
REVIEWS

يزن شاكر المحاميد
مي الشيخلي

محمد العجالين

يزن شاكر المحاميد

6/6

2018
7/6

7/1

7/8
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2017

2019

2020

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
Ambiguity by
Jordanian
Learners of
English

يزن شاكر المحاميد

2020

14/12

International
Journal of
Innovation,
Creativity
and Change.

A Stylistic
Analysis of the
Short Story
"The Little
Match Girl"

2020

3/12

International
Journal of
Linguistics,
Literature
and
Translation
(IJLLT)

A Comparative
Study of
Personal
Pronouns,
Demonstrative
Pronouns and
Relative
Pronouns in
Arabic, English
and Spanish

يزن شاكر
Difficulties
Faced
by
المحاميد
Jordanian
Undergraduate
EFL Students محمد العجالين
in
Writing
Research
Problem
Statement

2021

7/1

International
Journal of
Humanities,
Arts and
Social
Sciences

2021

66/2

Canadian
Idioms
Journal of Comprehension
Linguistics
in View of
Degrees of
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لينا علي الجراح
يزن شاكر المحاميد
عماد عبدالكريم عبابنة

محمد العجالين

يزن شاكر المحاميد

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
Transparency
and
Contributing
Factors: A
Contrastive
Study

28/1.3

2021

2021

مراد الكايد

Asian EFL The Role of
يزن شاكر المحاميد
Journal
Listener's
Interest
and عماد عبدالكريم عبابنة
Speaker's First
Language
in لينا علي الجراج
Listening
Comprehension
7/1 International
Journal of
Humanities, Arts
and Social
Sciences

Constructing a
Scale of
Students’
Attitudes
Towards
Distance
Learning at
Jordanian
Private
Universities
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معين نصراوين
رائدة عماري
شريف السعودي
طه الخريشا
يزن شاكر المحاميد

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
المؤتمرات
المؤلفون

العنوان

(بالترتيب)

يزن شاكر
المحاميد

حروف الجر في اللغة
اإلنجليزية :دراسة مقارنة

يزن شاكر
المحاميد

دور التداخل اللغوي
وصعوبة اللغة في تعلم
اللغة اإلنجليزية كلغة اجنبية

يزن شاكر المحاميد

المؤتمر

اللغة والتربية

البلد/المدينة

ماليزيا

التاريخ

2014

مؤتمر اسيا والبحر
المتوسط لتعليم اللغة
االنجليزية

نظرة عامة حول دور نظرية
التحليل بالمقارنة وتحليل
األخطاء متعددة التخصصات
في تعلم اللغة االنجليزية

القمة الدولية للبحوث

الفلبين
تايلند

2020

2021

عضوية اللجان في الجامعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1لجنة التسويق على مستوى الجامعة
 -2لجنة ضمان الجودة على مستوى الجامعة

الدورات التدريبية التي التحق بها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دورة  turn it inوعمل حساب google scholar
دورة أسس الدعم والحوافز في نشر األبحاث العلمية واسس الترقية
دورة اعداد خطط المساقات وربطها بمخرجات التعلم
دورة مشكالت اعداد وكتابة مخططات البحث العلمي
دورة التعليم االلكتروني واعداد المقررات االلكترونية
دورة اعداد ملف المساق
دورة الترقيات االكاديمية والنشر العلمي
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دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

الدورات التدريبية التي أشرف عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دورة تدريس اللغة اإلنجليزية للموظفين اإلداريين 2017
دورة تدريس اللغة اإلنجليزية ألبناء المجتمع المحلي 2021
ورشة تدريبية بعنوان اساليب الكشف عن الموهوبين  /باللغة اإلنجليزية 2019
ورشة تدريبية بعنوان أهمية اللغة اإلنجليزية في الحياة المعرفية كمهارة للموهوبين 2019
ورشة تدريبية بعنوان استراتيجيات تدريس اللغة االنجليزية 2020

االهتمامات البحثية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تنصب اهتماماتي البحثية في كل فروع علم اللغويات مثل علم المعاني وتحليل الخطاب والنحو والصوتيات

اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1عربي
 -2انجليزي

المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1دكتور عماد عبابنة
 -2محمد شاكر المحاميد
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