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العلميةالدرجات 

الوظيفية واإلداريةالخبرات 

1972-8-25 :تاريخ الوالدة

الكويت :مكان الوالدة

األردنية: الجنسية 

األردن:              اإلقامة  

متزوجة:   الحالة االجتماعية 

محمدابتسام حسين جميل 

مشارك أستاذ 
فيالدلفياجامعة -اللغات مركز 

«مسار اللغة والنحو» علم اللغة واألصوات : التخصص الدقيق

العربية وآدابها اللغة الفلسفة في دكتوراه •   

األردنيةالجامعة -2003

تكاكية في الخصائص النطقية والفيزيائية للصوامت االح: عنوان الرسالة 

العربية 
إسماعيل عمايرة: الدكتوراألستاذ إشراف 

ممتاز: التقدير 

الدوليةللبرامجالعالميالمجلس–مشاركأستاذ•

األوسطالشرقجامعة–العربيةاللغةقسم–مشاركأستاذ•

اإلسراءجامعة–العربيةاللغةقسم–مشاركأستاذ•

والدراساتوالشريعةالعربيةاللغةيقسمرئيسة•

اإلسراءجامعة–اآلدابكلية–اإلسالمية

اإلسراءجامعة–العربيةاللغةقسم-مساعدأستاذ•

.ابغيرهللناطقينالعربيةتعليم–اللغاتمركز–األردنيةالجامعة-محاضرة•

قينللناطالعربيةتعليم–اللغاتمركز–اليرموكجامعة-وتدريسبحثمساعد•

.بغيرها

1998-اللغة العربية وآدابها ماجستير •   

برنامج اللغة والنحو         –جامعة اليرموك 

قال بينها وبين التحليل النطقي والفيزيائي للحركات ولالنت: عنوان الرسالة 

الوقفيات في العربية 
سمير استيتية:  الدكتوراألستاذ إشراف 

ممتاز: التقدير 

1994–اللغة العربية وآدابها بكالوريوس •   

جامعة اليرموك
جيد جدا: التقدير 

2011-2012

2003-2012

1998-2001

1996-1998

2012-2013

2013-2014

2014-2015

اآلن-2019اللغات         مدير مركز –جامعة فيالدلفيا -مشاركأستاذ •
2019–2018اللغات  مساعد مديرمركز –جامعة فيالدلفيا -مشاركأستاذ •

اآلن-2015مركز اللغات                       –جامعة فيالدلفيا –أستاذ مشارك •
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األبحاث العلمية والمؤتمرات

ار المتشكلة الخصائص الفيزيائية لزمن نطق صوت الراء المضطرب نطقيا بنوع التشويه في العربية وعدد دورات التكر•

ل للنشر، مقبو. أيمن ياسين. جهاد العرايفي، د. ابتسام حسين، أ. ، دالمعتلمقارنة بين الراء السليم والراء دراسة -معه 

2021. مجلة دراسات األردنية

•Influence of Symmetry Theory on Understanding the Qur'anic AyasDr. Ayman Yasin, Dr.

Aiman E. Al-Rawajfeh, Dr. Ibtisam Hussein،جامعة/وآدابهاالحديثةللغاتاألردنيةالمجلة:للنشرمقبول

2021اليرموك،

•Treatment techniques of disordered sibilants in Arabic: A descriptive-analytical study
Ibtisam Husseina 1 , Al-Orefi Jihadb , Ayman Yasin, Journal of Language and Linguistic Studies,

17(Special Issue 2), 811-829; 2021
•Deglottalization in Jordanian Arabic: Syntax-Prosody interface. Dr.Ayman yasin & Dr. Ibtisam

hussein.(2016)1عدد،43مجلداألردنية،الجامعة–دراساتمجلة

•

•Automatic Diagnosis of Distortion Type of Arabic /r/ Phoneme Using Feed Forward Neural
Network. Journal of Computer Engineering and Intelligent Systems; Vol. 5, No 12.
International Institute for Science, Technology and Education (IISTE), New York-USA, 2014. Dr.

Ayad T. Imam, Jehad Aryfe, Dr.Ibtisam hussein.
.2007-72ع،األردنيالعربيةاللغةمجمعمجلة-العربيةأبنيةفيوسلوكهاالهابطةالصوتيةالتتابعات•

.2006اإلسراءجامعة،األردنيةالجامعاتفيالعربيةاللغةمؤتمرفيالبحثبهذاالمشاركةتمت

فيألقيوقد.36،2009عدداألردنية،الجامعة/دراساتمجلة-العربيةفيالراءصوتفيالنطقيةاالضطرابات•

.2010األردنيةالجامعة/التأهيللكليةالعلمياليومأعمال

لتدريسيةتعليموطرائقصوتيةمفاهيم-بهاالناطقينغيرمنالعربيةلمتعلميوإدراكهانطقهافيالصعبةالصوامت•

فيالبحثهذافيالمشاركةتمت.18،2010مجلدغزة،/اإلسالميةالجامعةمجلة–والمفخمةالحلقيةالصوامت

.2008األردنية،الجامعة/بغيرهاللناطقينالعربيةتعليممؤتمر

،الكويتيلميالعالنشرمجلس/اإلنسانيةللعلومالعربيةالمجلة-العربيةفيالصفيرأصواتفيالنطقيةاالضطرابات•

.115/2011عالكويت،جامعة

اللغةفياألردنيةالمجلة-أنموذجاالخيولأفقديوان-السعافينإبراهيمشعرفيالتكرارإيقاعداللة•

.2012-8مجلد/2عدد-مؤتةجامعة/وآدابهاالعربية

العلوم)لألبحاثالنجاحجامعةمجلة-مخبرية–وصفية-نطقيةدراسة-العربيةاللغةفيالصوتيالتفخيمظاهرة•

.2009الشارقةجامعةمؤتمرفيبهالمشاركةوتمت.2012-4عدد-26مجلد-فلسطين(/اإلنسانية

/ماعيةواالجتاإلنسانيةللعلومدراساتمجلة-عالجيةصوتيةدراسة-العربيةفينطقياالمضطربالراءصوتعالج•

.2012للعامالمجلةأعدادأحدفيللنشرمقبول-األردنيةالجامعة

-الكبرىحجالندوةأعمالفيللنشرمقبولبحث،أسلوبيةدالليةدراسة-اإلسالميالتراثفيالحجفيالخطابةتجليات•

.حجموسمكلفيالسعوديةالحجوزارةتعقدهسنويمؤتمروهوالعامهذاخاللوسيصدر،2010/2011

المنياجامعة–األلسنةلكليالثالثالمؤتمرفيونوقشألقيبحث/العربيةفيالصفيرألصواتوالفيزيائيالنطقيالتحليل•

–2006.

.2011/والتعليمللتربيةالثالثالمؤتمرفيونوقشألقيبحث،والتطبيقالنظريةبينالكتابةمشكالت•

ألقيكما،2012/والتعليمللتربيةالرابعالمؤتمرفيونوقشألقيبحث،والجمالاألداءبينالشعرياإللقاء•

.2010اآلدابكلية–اإلسراءجامعةفي

.2010/والتعليمللتربيةالثانيالمؤتمرفيونوقشألقيبحث،الذكيةالقراءة•

.2010اإلسراءجامعة–العربيةاللغةقسمفياألولالعلمياليومفيونوقشألقيبحث،والكالمالنطقاضطرابات•

• Practical mechanisms for Teaching Perception and pronunciation of Problematic 
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أبحاث قيد اإلنجاز

أعمال أكاديمية واهتمامات بحثية
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المساقات التي تم تدريسها

العربيةاللغةصوتيات•

الحديثاللغةعلم•

1نحوعلم•

2النحوعلم•
3النحوعلم•

وصرفيةلغويةتطبيقات•

لغويةقضايا•

الصرفعلم•

اللغةفقه•

وبحثيةدراسيةمهارات•

التخرجبحثمشروع•

والخطاباالستماعمهارتا•

العربيةالقراءةمهارة•

الكتابةمهارة•

(اإلجباريالجامعيالمتطلب)العربيةاللغة•

-تيرالماجسلطلبةدرستمواد:«واإلعالماللغة»،«العربيالنحونظرية»،«وآفاقهامدارسها:اللسانيات»•

األوسطالشرقجامعة

.جماليات اإليقاع النحوي والصوتي في القرآن الكريم •
•Liaison in Jordanian Arabic and the syntax-phonology interfaceأيمن ياسين . مشترك مع د

أيمن ياسين . مشترك مع د. في اللغة العربية /r/الخصائص الفيزيائية للراء •

ياسيرمشترك مع المهندسة رنا . اللغة وفلسفة العمارة التفكيكية بين الرؤية والتطبيق •
.إلكترونينحو مصّوب –العربية حاسوبيا القواعد النحوية والصرفية في اللغة برمجة •

.«الموسيقى الكبير»من خالل كتاب -الموسيقى والنغم ونظرية الجمال الصوتي عند الفارابي •

.جامعة الشرق األوسط-اإلشراف على رسائل  ماجستير في تخصص النحو وعلم اللغة واألصوات•

ود الدبلوماسية اللغة العربية للناطقين بغيرها ضمن دورات خاصة يقيمها المركز في الجامعة األردنية للوفتدريس •
. المبتعثة من الدول الغربية 

ز للغة العربية في بعض المراكحضور ندوات أعدها مركز اللغات في الجامعة األردنية حول طرق تدريس ا•

ويا وفكريا طلبة غير العرب في الخارج لغوالجامعات في كل من بريطانيا، وروسيا ، وكندا، وحول كيفية إعداد ال
.خاصة للعمل في الشرق األوسط عامة ، وفي السفارات التابعة للدول الباعثة 

وذلك في ها العربية للناطقين بغيرالمشاركة في إعداد وتنظيم دورات وورشات عمل حول تعليم أساليب تدريس•
. مركز اللغات في الجامعة األردنية 

.ردنية العرب واألجانب في الجامعة األالمشاركة في إعداد ندوات حول  التبادل الفكري والثقافي بين الطلبة •

راض خاصة بفهم العربية ألغوتركزت المحاضرات في تعليم العربية للناطقين بغيرها للوفود الماليزية، تعليم •

.القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف لغة وداللة

.مناقشة رسائل ماجستير في جامعة الشرق األوسط•

.تدريبات بحثية ألسس العالج النطقي في مراكز تقويم النطق واللغة في األردن •

.حائزة على العديد من خطابات الشكر والتقدير من جامعة اإلسراء ومؤسسات أكاديمية أخرى•

والكالم، علم األصوات النطقي والفيزيائي، اللغة واضطرابات النطق: من الموضوعات البحثية التي أعنى بها •

ي، تعليم العالج النطقي، اللسانيات العامة، اللسانيات الحاسوبية، علم األصوات الحاسوبي، علم الخطاب النص

.العربية للناطقين بغيرها
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المشاركات اإلعالمية

الدورات وورشات العمل

.2009/الحضاريوالبعدالقرآنيةالرؤيةبين،واإلسالمالعربيةاللغةحلقة:عمانهواءإذاعة•

ورشات العمل الدورات

عرب التبادل الفكري والثقافي بين الطلبة ال•
–الجامعة األردنية -مركز اللغات–واألجانب 

1998.

–فيافيالدلجامعة–العاليالتعليمفياإلبداع•
2012.

المجلس-العربيةتعليمفيجديدةتجارب•
الدوليةللبرامجالعالمي

قينللناطالعربيةاللغةتدريستقنيات•
ةاألردنيالجامعة-اللغاتمركز–بغيرها

1999.

•ICDL
والتجويدالتالوة•

التعليمفيالمعلوماتشبكةاستخدام•
الجامعي
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اللجان واألنشطة

.2014–2013األوسطالشرقجامعة–اإللكترونيالتعليملجنةرئيسة•

.2011-2010للعاماإلسراءبجامعةوالمحاضراتالندواتلجنةفياآلدابكليةممثلة•

..متعددةلسنواتاإلسراءبجامعةاآلدابكليةفيالثقافيةاللجنةعضو•

الفتاةادين،طالب/الثقافيالنادي)الجامعةفيالطلبةشؤونعمادةفيالثقافيةاألنديةمستشارة•

.2011-2005.(طالبات/الثقافي

.الجامعيالتطويرلجنةعضو•

.العربيةاللغةقسمفيالدراسيةالخططتطويرلجنةعضو•
.اإلنترنتشبكةعلىالعربيالمحتوىإثراءلجنةعضو•

.المؤتمراتلجنةعضو•
.2008–2007الثقافيةاللجنةرئيسة•

:المنجزة في اللجان واألندية الثقافية المشاريع من

.2012.ربيةالعللغةالعالميباليوماالحتفالبمناسبةاحتفالييومتنظيم–العربيةاللغةعالمية•

.2011–العربيةاللغةقسم–اآلدابكلية–األدبياإلبداعمسابقة•

.2008(القصيرةوالقصةالشعر)األردنفيالجامعاتلطلبةاألدبيالملتقىمسابقة•

.2010مالكريالقرآنعلىالمحافظةجمعيةمعبالتعاونالجامعةفيالكريمالقرآنتحفيظمشروع•
.2007الرمضانيةاإللكترونيةالمسابقة•

.2007والالهويةالهويةبينالقصيرالفيلممهرجان•
.عديدةمراتعقد،األردنيةالجامعاتفياإلسالمفتاةمهرجان•

ميةإسالوشريعةعربيةلغةأساتذةاستضافة).الجامعاتمستوىعلىومحاضراتندواتإعداد•
.(وإسالميةثقافيةمناسباتفيمختلفةومحاضراتندواتوعقدالجامعةخارجمن

.2009للعامالعربيةالثقافةعاصمةالقدسندوة•

."اإلسالموأخالقياتالجامعيالطالب"توعيةحولندوات•
.«وسلمعليههللاصلىالحبيبعندفاعا»بعنوانمحاضراتسلسلة•

اللغات

ممتاز-العربيةاللغة•

جداجيد–اإلنجليزيةاللغة•
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الجامعة /  نوعة تعليم العربية للناطقين بغيرها للوفود الدبلوماسية والخاصة والنظامية بمستويات مت•
األردنية 

الجامعة األردنية –جامعة اليرموك / تعليم العربية ألغراض خاصة •

.مركز اللغات–الجامعة األردنية –إعطاء دورات متنوعة حول تعليم العربية للناطقين بغيرها •

.الجامعة األردنية –حضور ورشات عمل حول تعليم العربية للناطقين بغيرها •

عالمية، وذلك اهتمامات بحثية حول تعليم النطق السليم لألصوات اللغوية والمشاركة بمؤتمرات محلية و•
:  نحو المشاركة في مؤتمر لندن حول تعليم األصوات الصعبة في نطقها وإدراكها

•Practical mechanisms for Teaching Perception and pronunciation of 
Problematic Consonants in Standard  Arabic, Phonetics Teaching & Learning 

Conference , PTLC 2007, university college London (UCL), London

.فتح عالقات تعليمية مع جامعات عالمية لغايات استقطاب الطلبة األجانب•

"رفةفيالدلفيا المع"الباحث الرئيس في مبادرة إغناء المحتوى العربي على شبكة اإلنترنت •

:  رابط موقع المبادرة
http://arknowledge.net

الحربيمشعلالطالب–الحديثاللغةعلمضوءفيالفارابيعندالصوتيالتفكير-

العزةديمة-تحليليةوصفيةدراسة–التأتأةمرضىخطابفيالصوتيةالخصائص-

قاعودأبوحمزة–تحليليةدراسة–الرنينأصواتفيوالفيزيائيةالنطقيةالسمات-

اإلشراف على رسائل الماجستير

العربية للناطقين بغيرهاتجربة تعليم 

اآلن-2018مبادرة فيالدلفيا المعرفة 
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