ابتسام حسين جميل محمد
أستاذ مشارك
مركز اللغات  -جامعة فيالدلفيا

التخصص الدقيق :علم اللغة واألصوات « مسار اللغة والنحو»

الدرجات العلمية
• دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها
 - 2003الجامعة األردنية
عنوان الرسالة  :الخصائص النطقية والفيزيائية للصوامت االحتكاكية في
العربية
إشراف األستاذ الدكتور :إسماعيل عمايرة

التقدير  :ممتاز

• ماجستير اللغة العربية وآدابها 1998 -
جامعة اليرموك – برنامج اللغة والنحو

الهاتف النقال
00962798298713

اإليميل
ibtisamhu@yahoo.com
ijamil@Philadelphia.edu.jo

عنوان الرسالة  :التحليل النطقي والفيزيائي للحركات ولالنتقال بينها وبين
الوقفيات في العربية
إشراف األستاذ الدكتور :سمير استيتية

التقدير  :ممتاز

• بكالوريوس اللغة العربية وآدابها – 1994
جامعة اليرموك
التقدير  :جيد جدا

الخبرات الوظيفية واإلدارية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 - 2019اآلن
2019 – 2018
 - 2015اآلن
2015 - 2014
2014-2013
2013-2012
2012-2011

أستاذ مشارك -جامعة فيالدلفيا – مدير مركز اللغات
أستاذ مشارك -جامعة فيالدلفيا – مساعد مديرمركز اللغات
أستاذ مشارك – جامعة فيالدلفيا – مركز اللغات
أستاذ مشارك – المجلس العالمي للبرامج الدولية
أستاذ مشارك – قسم اللغة العربية – جامعة الشرق األوسط
أستاذ مشارك – قسم اللغة العربية – جامعة اإلسراء
رئيسة قسمي اللغة العربية والشريعة والدراسات
اإلسالمية – كلية اآلداب – جامعة اإلسراء
2012-2003
أستاذ مساعد -قسم اللغة العربية – جامعة اإلسراء
محاضرة  -الجامعة األردنية – مركز اللغات – تعليم العربية للناطقين بغيرها2001 - 1998 .
مساعد بحث وتدريس  -جامعة اليرموك – مركز اللغات – تعليم العربية للناطقين
بغيرها1998 -1996 .
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األبحاث العلمية والمؤتمرات
• الخصائص الفيزيائية لزمن نطق صوت الراء المضطرب نطقيا بنوع التشويه في العربية وعدد دورات التكرار المتشكلة
معه  -دراسة مقارنة بين الراء السليم والراء المعتل ،د .ابتسام حسين ،أ .جهاد العرايفي ،د .أيمن ياسين .مقبول للنشر،
مجلة دراسات األردنية2021 .
• Influence of Symmetry Theory on Understanding the Qur'anic AyasDr. Ayman Yasin, Dr.

،Aiman E. Al-Rawajfeh, Dr. Ibtisam Hussein

مقبول للنشر :المجلة األردنية للغات الحديثة وآدابها  /جامعة

اليرموك2021 ،
• 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.مجلة دراسات – الجامعة األردنية ،مجلد  ،43عدد )2016( 1
•
• 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.
• التتابعات الصوتية الهابطة وسلوكها في أبنية العربية  -مجلة مجمع اللغة العربية األردني  ،ع . 2007 - 72
تمت المشاركة بهذا البحث في مؤتمر اللغة العربية في الجامعات األردنية  ،جامعة اإلسراء .2006

• االضطرابات النطقية في صوت الراء في العربية  -مجلة دراسات  /الجامعة األردنية ،عدد  .2009 ،36وقد ألقي في
أعمال اليوم العلمي لكلية التأهيل  /الجامعة األردنية .2010
• الصوامت الصعبة في نطقها وإدراكها لمتعلمي العربية من غير الناطقين بها  -مفاهيم صوتية وطرائق تعليمية لتدريس
الصوامت الحلقية والمفخمة – مجلة الجامعة اإلسالمية /غزة ،مجلد  .2010 ،18تمت المشاركة في هذا البحث في
مؤتمر تعليم العربية للناطقين بغيرها  /الجامعة األردنية.2008 ،
• االضطرابات النطقية في أصوات الصفير في العربية  -المجلة العربية للعلوم اإلنسانية  /مجلس النشر العلمي الكويتي ،
جامعة الكويت ،ع .2011 /115

• داللة إيقاع التكرار في شعر إبراهيم السعافين -ديوان أفق الخيول أنموذجا -المجلة األردنية في اللغة
العربية وآدابها  /جامعة مؤتة  -عدد /2مجلد .2012 -8
• ظاهرة التفخيم الصوتي في اللغة العربية  -دراسة نطقية  -وصفية – مخبرية -مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم
اإلنسانية) /فلسطين -مجلد  - 26عدد  .2012 -4وتمت المشاركة به في مؤتمر جامعة الشارقة .2009
• عالج صوت الراء المضطرب نطقيا في العربية -دراسة صوتية عالجية -مجلة دراسات للعلوم اإلنسانية واالجتماعية /
الجامعة األردنية  -مقبول للنشر في أحد أعداد المجلة للعام .2012
• تجليات الخطابة في الحج في التراث اإلسالمي -دراسة داللية أسلوبية ،بحث مقبول للنشر في أعمال ندوة الحج الكبرى-
 ،2010/2011وسيصدر خالل هذا العام وهو مؤتمر سنوي تعقده وزارة الحج السعودية في كل موسم حج.
• التحليل النطقي والفيزيائي ألصوات الصفير في العربية  /بحث ألقي ونوقش في المؤتمر الثالث لكلية األلسن – جامعة المنيا
– . 2006
•
•

مشكالت الكتابة بين النظرية والتطبيق ،بحث ألقي ونوقش في المؤتمر الثالث للتربية والتعليم Free template .2011 /
كما ألقي
released
اإللقاء الشعري بين األداء والجمال ،بحث ألقي ونوقش في المؤتمر الرابع للتربية والتعليم by،2012 /
في جامعة اإلسراء – كلية اآلداب .2010
Showeet.com

• القراءة الذكية  ،بحث ألقي ونوقش في المؤتمر الثاني للتربية والتعليم .2010 /
• 2/4
اضطرابات النطق والكالم  ،بحث ألقي ونوقش في اليوم العلمي األول في قسم اللغة العربية – جامعة اإلسراء .2010

المساقات التي تم تدريسها
صوتيات اللغة العربية
علم اللغة الحديث
علم نحو1
علم النحو2
علم النحو3
تطبيقات لغوية وصرفية
قضايا لغوية
علم الصرف
فقه اللغة
مهارات دراسية وبحثية
مشروع بحث التخرج
مهارتا االستماع والخطاب
مهارة القراءة العربية
مهارة الكتابة
اللغة العربية ( المتطلب الجامعي اإلجباري)
«اللسانيات  :مدارسها وآفاقها» « ،نظرية النحو العربي» « ،اللغة واإلعالم» :مواد درست لطلبة الماجستير-
جامعة الشرق األوسط

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أبحاث قيد اإلنجاز
جماليات اإليقاع النحوي والصوتي في القرآن الكريم .
 Liaison in Jordanian Arabic and the syntax-phonology interfaceمشترك مع د .أيمن ياسين
الخصائص الفيزيائية للراء  /r/في اللغة العربية  .مشترك مع د .أيمن ياسين
اللغة وفلسفة العمارة التفكيكية بين الرؤية والتطبيق  .مشترك مع المهندسة رنا ياسير
مصوب إلكتروني.
برمجة القواعد النحوية والصرفية في اللغة العربية حاسوبيا – نحو
ّ
الموسيقى والنغم ونظرية الجمال الصوتي عند الفارابي  -من خالل كتاب «الموسيقى الكبير».

•
•
•
•
•
•

أعمال أكاديمية واهتمامات بحثية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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اإلشراف على رسائل ماجستير في تخصص النحو وعلم اللغة واألصوات -جامعة الشرق األوسط.
تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها ضمن دورات خاصة يقيمها المركز في الجامعة األردنية للوفود الدبلوماسية
المبتعثة من الدول الغربية .
حضور ندوات أعدها مركز اللغات في الجامعة األردنية حول طرق تدريس اللغة العربية في بعض المراكز
والجامعات في كل من بريطانيا ،وروسيا  ،وكندا ،وحول كيفية إعداد الطلبة غير العرب في الخارج لغويا وفكريا
للعمل في الشرق األوسط عامة  ،وفي السفارات التابعة للدول الباعثة خاصة .
المشاركة في إعداد وتنظيم دورات وورشات عمل حول تعليم أساليب تدريس العربية للناطقين بغيرها وذلك في
مركز اللغات في الجامعة األردنية .
المشاركة في إعداد ندوات حول التبادل الفكري والثقافي بين الطلبة العرب واألجانب في الجامعة األردنية .
تعليم العربية للناطقين بغيرها للوفود الماليزية ،وتركزت المحاضرات في تعليم العربية ألغراض خاصة بفهم
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف لغة وداللة.
مناقشة رسائل ماجستير في جامعة الشرق األوسط.
Free template
تدريبات بحثية ألسس العالج النطقي في مراكز تقويم النطق واللغة في األردن .
حائزة على العديد من خطابات الشكر والتقدير من جامعة اإلسراء ومؤسسات أكاديمية أخرىreleased by .
من الموضوعات البحثية التي أعنى بها  :علم األصوات النطقي والفيزيائي ،اللغة واضطرابات النطق والكالم،
Showeet.com
العالج النطقي ،اللسانيات العامة ،اللسانيات الحاسوبية ،علم األصوات الحاسوبي ،علم الخطاب النصي ،تعليم
العربية للناطقين بغيرها.

اللجان واألنشطة
•
•
•
•
•
•
•
•
•

رئيسة لجنة التعليم اإللكتروني – جامعة الشرق األوسط .2014 – 2013
ممثلة كلية اآلداب في لجنة الندوات والمحاضرات بجامعة اإلسراء للعام .2011 -2010
عضو اللجنة الثقافية في كلية اآلداب بجامعة اإلسراء لسنوات متعددة..
مستشارة األندية الثقافية في عمادة شؤون الطلبة في الجامعة ( النادي الثقافي /طالب ،نادي الفتاة
الثقافي /طالبات).2011-2005 .
عضو لجنة التطوير الجامعي.
عضو لجنة تطوير الخطط الدراسية في قسم اللغة العربية.
عضو لجنة إثراء المحتوى العربي على شبكة اإلنترنت.
عضو لجنة المؤتمرات.
رئيسة اللجنة الثقافية .2008 – 2007

من المشاريع المنجزة في اللجان واألندية الثقافية :
• عالمية اللغة العربية – تنظيم يوم احتفالي بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للغة العربية.2012 .
• مسابقة اإلبداع األدبي – كلية اآلداب – قسم اللغة العربية – .2011
• مسابقة الملتقى األدبي لطلبة الجامعات في األردن ( الشعر والقصة القصيرة ) .2008
• مشروع تحفيظ القرآن الكريم في الجامعة بالتعاون مع جمعية المحافظة على القرآن الكريم .2010
• المسابقة اإللكترونية الرمضانية .2007
• مهرجان الفيلم القصير بين الهوية والالهوية .2007
• مهرجان فتاة اإلسالم في الجامعات األردنية  ،عقد مرات عديدة.
• إعداد ندوات ومحاضرات على مستوى الجامعات  ( .استضافة أساتذة لغة عربية وشريعة إسالمية
من خارج الجامعة وعقد ندوات ومحاضرات مختلفة في مناسبات ثقافية وإسالمية ) .
• ندوة القدس عاصمة الثقافة العربية للعام .2009
• ندوات حول توعية "الطالب الجامعي وأخالقيات اإلسالم".
• سلسلة محاضرات بعنوان «دفاعا عن الحبيب صلى هللا عليه وسلم» .

المشاركات اإلعالمية
• إذاعة هواء عمان  :حلقة اللغة العربية واإلسالم  ،بين الرؤية القرآنية والبعد الحضاري.2009 /

الدورات وورشات العمل
الدورات
•
•
•
•

تقنيات تدريس اللغة العربية للناطقين
بغيرها – مركز اللغات  -الجامعة األردنية
.1999
ICDL
التالوة والتجويد
استخدام شبكة المعلومات في التعليم
الجامعي

ورشات العمل
• التبادل الفكري والثقافي بين الطلبة العرب
واألجانب – مركز اللغات -الجامعة األردنية –
.1998
• اإلبداع في التعليم العالي – جامعة فيالدلفيا –
.2012
• تجارب جديدة في تعليم العربية  -المجلس
العالمي للبرامج الدولية

اللغات
• اللغة العربية  -ممتاز
• اللغة اإلنجليزية – جيد جدا
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اإلشراف على رسائل الماجستير
 التفكير الصوتي عند الفارابي في ضوء علم اللغة الحديث – الطالب مشعل الحربي -الخصائص الصوتية في خطاب مرضى التأتأة – دراسة وصفية تحليلية -ديمة العزة

 -السمات النطقية والفيزيائية في أصوات الرنين – دراسة تحليلية – حمزة أبو قاعود

تجربة تعليم العربية للناطقين بغيرها
•
•
•
•
•
•
•

تعليم العربية للناطقين بغيرها للوفود الدبلوماسية والخاصة والنظامية بمستويات متنوعة  /الجامعة
األردنية
تعليم العربية ألغراض خاصة  /جامعة اليرموك – الجامعة األردنية
إعطاء دورات متنوعة حول تعليم العربية للناطقين بغيرها – الجامعة األردنية – مركز اللغات.
حضور ورشات عمل حول تعليم العربية للناطقين بغيرها – الجامعة األردنية .
اهتمامات بحثية حول تعليم النطق السليم لألصوات اللغوية والمشاركة بمؤتمرات محلية وعالمية ،وذلك
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.

مبادرة فيالدلفيا المعرفة  - 2018اآلن
•

الباحث الرئيس في مبادرة إغناء المحتوى العربي على شبكة اإلنترنت "فيالدلفيا المعرفة"
رابط موقع المبادرة:
http://arknowledge.net
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