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 21/9/2022التاريخ 

 

 

 طارق محمد علي فرغل
 

 

 

 الشخصية المعلومات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 عضو هيئة تدريس المسمى الوظيفي:

 مدرس الرتبة األكاديمية:

 اربد، االردن  12/5/1995 ها:تاريخ الوالدة ومكان

 األردنية  الجنسية:

 ( أم السماق، خلدا، عمان 2( ايدون، اربد، األردن، )1) العنوان:

 0795834977 رقم الهاتف:

 t.Farghal@aau.edu.jo البريد اإللكتروني:

 

 العلمية المؤهالت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 التخصص الدقيق الدرجة
 مدة الدراسة

 الى(-)من
 البلد الجامعة

 جامعة والية مشيغان 2020-2018 اللغويات  ماجستير
الواليات المتحدة 

 األمريكية

 االردن جامعة اليرموك 2017-2014 اإلنجليزية وآدابهااللغة  بكالوريوس

دبلوم في اللغة 

اإلنجليزية  في مجال 

 البيزنيس

اللغة اإلنجليزية في مجال 

 البيزنيس
 بريطانيا لندن ميريديان  2013-2014

 2013 الفرع العلمي شهادة الثانوية العامة 

المدرسة النموذجية 

 لجامعة اليرموك
 األردن
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 التدريسية اتالخبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 مدة العمل
 

 الرتبة

 األكاديمية

 البلد القسم/الكلية المؤسسة

2021-2022 

 سنة واحدة

مدرس لغة إنجليزية 

للمرحلة اإلعدادية 

 والثانوية

مدارس المستقلة 

 الدولية
 األردن قسم اللغة اإلنجليزية

2020-2021  

 سنة واحدة
 قسم اللغويات جامعة والية مشيغان مساعد تدريس

الواليات المتحدة 

 األمريكية

2017-2018 

1 year 
 األردن قسم اللغة اإلنجليزية  مدرسة المدى الدولية مدرس لغة إنجليزية

2017-2018 

 سنة واحدة 

 معلم لغة 

 جزئي()دوام 

مؤسسة ميسون 

 األصفر

قسم اللغات والعلوم 

 اإلنسانية 
 األردن 

 ستة أشهر 
مدرس لغة اإلنجليزية 

للمرحلة اإلعدادية 

 والثانوية

 األردن  قسم اللغة اإلنجليزية  مدرس القبس الوطنية 

2014 

 أشهر  6
 كويت ال يوجد سكن الجامعة  معلم لغة عربية لألجانب

 

 

 أخرى خبرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل

2019-2021 

 سنتين 

مترجم في مجال 

البيزنيس وناسخ 

للتسجيالت والمصادر 

 الرقمية

 جامعة والية مشيغان 

 

والنثر قسم الكتابة 

 والثقافات األمريكية

الواليات المتحدة 

 األمركية

 )وجاهي وأونالين( 
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2021 

 ستة أشهر 

 مترجم قانوني وسياسي 

)دوام جزئي في منحة 

 جامعية(

 قسم العلوم السياسية  جامعة والية مشيغان 
الواليات المتحدة 

 األمريكية )أونالين(

2019-2020 

مساعد بحثي لتعليم اللغة 

العربية لغير المتحدثين 

 بها 

 جامعة والية مشيغان  قسم اللغة العربية  جامعة والية مشيغان 

 ستة أشهر 

مدير عمليات عام، 

ومعام لغة إنجليزية 

 وعربية 

 األردن  قسم اإلدارة واللغات  أكاديمية إكسلنس 

     

 

 والمؤلفات المنشورات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 المجالت

 

 المؤلفون

 )بالترتيب(
 سنة النشر العدد المجلة العنوان

 طارق فرغل 
Hyperraising in 

Jordanian Arabic 
ProQuest 28261406 2020 

     

 المؤتمرات

 

 

 الكتب

 

 

 المؤلفون

 )بالترتيب(
 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

 المؤلفون

 )بالترتيب(
 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

University of Granada  

The 14th 

Conference of 

AIDA 

           AIDA       Spain June 
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 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 الجامعات في اللجان عضوية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 بها التحق التي التدريبية الدورات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 دورة لغة إنجليزية في مجال البيزنيس في كلية لندن ماريديان في بريطانيا

 

 ورشة أكتفل لتعليم اللغة اإلنجليزية لغير المتحدثين بها في جامعة مشيغان، أناربر، مشيغان. 

 

 دورة االشراف االكاديمي على الرسائل الجامعية ودور المشرف االكاديمي

 

 دورة االعتمادات الدولية والتصنيفات االكاديمية

 

 دورة االعتماد االردني للبرامج االكاديمية

 

 الشراكات المجتمعية والتنمية المستدامةدورة 

 

 دورة مخرجات التعلم واعداد االمتحانات وادوات التقييم

 

 دورة الخدمات المكتبية للجامعات االردنية الخاصة 

 

 دورة تصميم واعداد المساقات الدراسية تبعا لنوع التعلم

 

 دورة التقدم للمشاريع الدولية 

 

 التعليم االلكتروني واعداد االمتحانات االلكترونيةدورة ادارة المساقات على نظام 

 

 دورة تحديث بيانات اعضاء هيئة التدريس بالمواقع البحثية 
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 Turnitinدورة االستالل وبرنامج      

 

 

 

 

 عليها أشرف التي التدريبية الدورات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 البحثية االهتمامات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لم النحو وعلم المعنى وعلم الصوتيات. ولدّي تتمحور اهتماماتي البحثية حول اللغويات النظرية، خصوصا النحو ونظم الربط بين ع

 اهتمام خاص في اللغويات العربية تراكيبها النحوية، خصوصا التي تكون في اللهجات واللغة الشعبية. 

 

 

 اللغات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اللغة العربية )لغة األم( 

 اللغة اإلنجليزية )ممتاز(

 

 

 أخرى نشاطات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 عليها حصل التي الجوائز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اسم الطالب عنوان الرسالة

 

 

 

 المعرفون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

االسم: صدام عيسى.( 1)  

 المنصب: كلية قسم اللغويات واللغات والثقافات

 sissa@msu.eduبريد إلكتروني: 

 

( االسم: ستيفن فرايبرغ2)  

والبالغة والثقافات األمريكية.المنصب: كلية قسم الكتابة   

 sfraibe2@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 

كاميليا سليمان: االسم( 3)  

عضو هيئة التدريس في قسم اللغويات واللغات والثقافات في جامعة والية ميشيغان: المنصب  

 csuleima@msu.edu: بريد إلكتروني

 

االسم: أيمن محمد( 4)  

 المنصب: عضو هيئة التدريس في قسم اللغويات واللغات والثقافات في جامعة والية ميشيغان

 msu.edu44mohame@بريد إلكتروني: 

 

 ( االسم: آالن مون5)

 معة والية ميشيغانالمنصب: عضو هيئة التدريس في قسم اللغويات واللغات والثقافات في جا

mailto:csuleima@msu.edu
mailto:mohame44@msu.edu
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 amunn@msu.eduبريد إلكتروني: 


