
 
 
 

ة ذاتية لعضو هيئة التدريس  سير
 

 : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
ً
 أوال

 

  اردنية  نجوى أحمد سليم خصاونة االسم

 أستاذ مشارك  المرتبة العلمية

 جامعة إربد األهلية جهة العمل

 وطرق تدريسها.  ج اللغة العربيةمناه التخصص

 0797980967\ 0798979783 الجوال 0797980967                     واتسال

  
 
ون يد االلكير  n.khasawneh@inu.edu.jo الير

 
  

 :
ً
 الـعـلـمـيـة المؤهالت -أثـانـيـا
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 األردن جامعة عمان العربية 2005 الدكتوراه
 المناهج وطرائق

ج اللغة هامن\ التدريس
 وطرق تدريسها.  العربية

موك 1987 البكالوريـوس  اللغة العربية وآدابها األردن جامعة الير

  
 
 \ تدريس اللغة العربية  األردن االعتمادهيئة 17\ 10\ 2018 مجال معرف

 بكالوريسلمرحلة ال

 
 

 :
ً
ات العمليةثـالـثـا  الخير
 

ة الزمنية جهة العمل الوظيفة  الفير

موك غغير متفر ض  محا  2010-2007 جامعة الير

 2010-2007 الجامعة العربية المفتوحة محاض  غير متفرغ

 2010-2008 جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية  متفرغ غير محاض  

 2018-2010 لمملكة العربية السعودية ا\ جامعة الطائف عضو هيئة تدريس

 اآلن -2020 آلدابة الفنون واليك  \ جامعة إربد األهلية  عضو هيئة تدريس

 
 الجوائز العلمية: رابعا 
 

ة الزمنية المانحةجهة ال مسىم الجائزة  الفير

  الج
 
 \ ائزة العربية لإلبداع الثقاف

. عىل الوطن الع المركز األول  رنر 
 2014 اإلليسكو

 2011 جامعة الطائف بحث العلىم  ة الجائز 

 2012 جامعة الطائف جائزة البحث العلىم  

 2013 ة الطائفمعجا ث العلىم  بحة الجائز 
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 2013 جامعة الطائف جائزة البحث العلىم  

مقيم ومحكم بجائزة الملكة رانيا 
بوي  للتمير  الير

 األردن\ مركز الملكة رانيا
 2020و 2019و الدورة األوىل والثانية

 
 

 ةـيـمـلـعـال األنشطةوث و البح: خامسا 
 

1 .  
 

 An Analysis of learners Needs of Arabic as Foreign Language at Jordanian Universities.  منشور 
  المجلة األردنية للغات الحديثة وآدابها  2Qوبس سك

 
Literatures  sLanguage of Modern lJordan Journa The &ف

)JJMLL( موك  2021.(، جامعة الير

2- "The Effect of Letter (C) Modelling in Developing the Skills of Handwriting. وبسسك Q3   بمجلة : Cypriot 
Journal of Educational Sciences . October 27, 2021 

3- The Effectiveness of a Flipped Classroom Strategy in Developing Grammatical Concepts 

Among Fifth Grade Primary School Students   . وبسسك Q3  بمجلة . Volume 11 Issue 1 of the 

“European Journal of Educational Research”.2021 

  ة  ــفاعلي.( ه1440خصاونة. ن .أ.) -1
 
  تنمية مهارات الفهم القران

 
مدينة ي ـف ةاالبتدائيى طالبات  المرحلة دلالقراءة الصامتة ف

 (ه1440 منشور )ة،لسعوديا ، المملكة العربية، مجلة جامعة الطائفالطائف

  تنمية المهارات اإلمالئية لدى تلميذات بعض اس استخدام ليةفاع( . 2019)خصاونة. ن .أ.  . 2
 
اتيجيات تنشيط الذاكرة ف ير

موك األردن لمجلة االردنية ا ،االبتدائيةالمرحلة  بوية ،جامعة الير
  العلوم الير

 
 . ف

  ضوء االستماع  النا مستوى االستيعاب . ( 2018ن .أ.)خصاونة.  . 3
 

  اللغة العربية ف
 

ات لدى تلميذات بعض المتغير قد ف
بوية الدولية المتخصصة المجلة ،طائفية بمدينة الالمرحلة االبتدائ                     .  ردناأل ،آذار – العدد الثالث    المجلد السابع  التر

   .أثر نمذجة حرف الدال( 2017خصاونة. ن .أ.) . 4
 
  بتداصف األول اال هارات األداء الخط  لدى تلميذات ال تنمية مالعرنر  ف

 
ن

,  16د: مج ألردن ،   المجلد/العدا -امعة الزرقاء الخاصة ج -ية بمدينة الطائف ،  مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسان
 .13-1ص ص 1ع

5 . 
  ( . أثر استخدا2017نة. ن .أ.)او خص -

 
  تنمية مهارات التفكير ا  م الصور والرسوم التوضيحية ف

 
  المطور ف

لناقد لدى كتاب لغتر

. عدد شهر نيسانت  
 
                                                                           .  لميذات الصف الرابع االبتدان

  عىل حة عن التعليم االلك( " فاعلية وحدة تعليمية مقير 2013خصاونة، ن. أ. و حنان أ. ز ) . 6
 
ون   لطالب كلية االل الوع  ير

 
ون كير

. ات كلية البن  ية" ، مجلةبالير  جامعة عير  شمس ، جمهورية مرص العربية ، الجزء الثالث العدد الرابع عشر . 

7 . -   تنمية مهارات الكتابة لدى تلميذات الم2012ن. أ. ) خصاونة. 
 
رحلة االبتدائية (. فاعلية استخدام مدخل الرسم اليدوي ف

بية ا،مجل . ، أبريل25معة المنصورة ، عدد : ة. جالنوعية الير  

بية  2013خصاونة  . ن. أ . )    . 8 نامج العام للير (    المهارات اإلمالئية الالزمة للطالبات المعلمات ) تخصص اللغة العربية ( بالير
األردن -س ) الدبلوم ( بجامعة الطائف، الجمعية األردنية لعلم النف  

نامج الوير م. تط (2013.أ.)ة. ن خصاون . 9 بية )م عاناهج الير بية )جامعة  األزهر( ال للير دبلوم( بجامعة الطائف، مجلة الير
692.  -665، ص ص   1،ج 153العدد: ع المجلد     

  تنمية بعض المفاهيم  اإلمالئية 2012خصاونة.ن.أ.)  . 10
 
اتيجية )رافت( ف .  بتدائيةلدى تلميذات المرحلة اال ( فاعلية اسير

                                   األردن تموز. . 6.ع. 1ج. .م صصةالدولية المتخ بويةة الير المجل

  تنمية مهارات الكتابة لدى تلميذات المرحلة االبتدائية 2012خصاونة . ن. أ. ) . 11
 
(. فاعلية استخدام مدخل الرسم اليدوي ف

بية ال ، أبريل25عدد :  نوعية. جامعة المنصورة ،،مجلة الير  

  تنمية مهارات المحادثة الشفوية لدى طالبات المرحلة االبتدائية،    ( 2012  . )  ن. أ  خصاونة.  - . 12
 
. فاعلية الدراما المشحية ف

بوية الدولية المتخصصة  206-182،ص ص4األردن، العدد  –الجمعية األردنية لعلم النفس  -المجلة الير  . 

  معلمير  يثة للار الحد(   .األدو  1220.ر. )    و رابعةأ ، ن.  خصاونة.  - . 13
 
  ضوء المناهج  ف

 
تطوير أدائهم من وجهة نظرهم ف

بية ، مجلة كفر الشيخ ،العدد؛   المملكة العربية السعودية ، مجلة كلية الير
 
396-351:،ص ص 7المطورة ف . 

بيةحو مكتبة  كن (   . اتجاهات طالبات الجامعة 2012خصاونة  . ن. أ . )    . 14 ب ، مجلة عالم لية الير ،ص 3،ج 04عدد: ية ،الالير
218-170ص  . 
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اتيجية التخيل البرصي لتنمية مهارة االستماع لدى طالبات 2011خصاونة. ن .أ.) . 15   قائم عىل فاعلية اسير
 
( . بناء برنامج إثران

بية وعلم النفس المرحلة ال   الير
 
 - 174: أكتوبر، ص ص, ع 5د: مج العد \ ، المجلد السعودية –متوسطة، دراسات عربية ف

310488رقم  157  

  المدرسة النموذجية  2011خصاونة  . ن. أ . )       . 16
 
( . صفات المعلم الذي نريد من وجهة نظر معلىم  المرحلة الثانوية ف

بية ال موك،  الير 190-171ص ص  1عملية : رؤى مستقبلية .ج. لجامعة الير  

 
ا  ومناقشتها الجامعية ف عىل الرسائلسادسا: اإلشر

 

ي تنمية معلم البالت عليةاف 1
 
ي ف

ي هارات التذنائ   2018لدى طالبات الصف الثالث المتوسط.  وق األدئ 

ي تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى طالب 2
 
اتيجية التعلم التبادلي ف

 ات المرحلة الثانوية. فاعلية استر

اتيجي  3 ي تنمية فاعلية استخدام بعض إستر
 
 المتوسطة ى طالبات المرحلةاعي لدالستمفهم امهارات الات ما وراء المعرفة ف

 .2017 

ي تنمية المهارات اإلمالئية لدى طالبات المرحلة اإلبتدائية.  4
 
اتيجيات تنشيط الذاكرة ف  2017فاعلية استخدام بعض استر

ي تنمية مهارات الفاعل 5
 
اتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ف  2017وسطة قراءة الناقدة لدى طالبات المرحلة المتية إستر

اتيج  ليةفاع 6 ي تنمية مهارات الفهم االستماعي لدى طالبات المرحلة استخدام بعض استر
 
يات ما وراء المعرفة ف

 .2017المتوسطة

اتيجيات تنشيط  7 ي تنمية المهارات اإلمالئية لدى طالبات المرحلفاعلية استخدام بعض استر
 
 2017.ة االبتدائيةالذاكرة ف

ي تن ويتلي موذج فاعلية استخدام ن 8
 
 2017لدى طالبات الثالث متوسط.   مية مهارات التفكتر العليا ف

ي  9 ي تحسير  مهارات  التعبتر الكتائ 
 
ي ف

اتيجية  التعلم التعاوئ   2017.فاعلية استخدام استر

ي تنمية مهارات الطالقة القرائيةفاعلي 10
 
حة قائمة عل القراءة الكورالية والمتكررة ف اتيجية مقتر  2016. ة استر

اتيجية ا 11 ي تدرياستر
 
ي ف

ي لعصف الذهن  ي تنمية مهارات التذوق األدئ 
 
 2016.س األدب ف

ي لدى 12 ي تنمية مهارات التعبتر الكتائ 
 
اتيجية قائمة عل التخيل ف  2016.طالبات المرحلة المتوسطة فاعلية استخدام استر

ي تنمية مهارات الكتابة اإل  13
 
اتيجية التعلم التبادلي ف

 2015ة لدى طالبات المرحلة الثانوية. بداعيفاعلية استر

ي بالمرحلة االبتدائية ومدى اتقان الطالبات لها 14
 2014 .دراسة تحليلية لمهارات االستماع بمقرر لغنر

ي تنمية المهارات اإل  (5E's) لتعلمفاعلية استخدام دورة ا 15
 
 2013مالئية لدى تلميذات المرحلة االبتدائيةف

ي تنمية مهارات المحادثة والاللغو فاعلية األلعاب  16
 
 2013 "تفكتر اإلبداعي لدى تلميذات المرحلة االبتدائيةية ف

 
 :
ً
 :  الدورات التدريبيةخـامـسـا

 
ات  -أ ونيخير   المعرفة االلكير

 
 الثة أعوام() فقط اكتفيت بث. التعليمخصص تكنولوجيا ت \ ةف

ات   وتسجيل المحاض 
 
ون  بنظام دورة تصميم المقرر االلكير

 Eco 360 black board platformاإليكو. 
19 \3 \2014 

  بنظام البالك بورد تصميم 
 
ون  black boardالمقرر االلكير

platform 
10 \11 \2014 

  
 
ون  2015\ 5\ 12 : التعلم الجوالالتعلم االلكير

)ورشة عم  
 
ون  2015\ 3\ 1 ل(. التفاعل االلكير

  
 
 2016\ 11\ 23 )ورشة عمل(.  ضوء الجودة الرقمية. البحث ف

  نظام إدارة التعلمم تطبيقات
 
 black ستحدثة ف

board .)ورشة عمل(. )ورشة عمل( 
1 \12 \2016 

 2016\ 12\ 22 . )ورشة عمل(. الخرائط الذهنية الرقمية 

  التعليم. الواقع المعزز والوا
 
  واستخدامهم ف

اض   قع االفير
 ورشة عمل(. )

8 \12 \2016 

  ضوء الجودة  مستحدثات
 
ية  الرقمالبحث العلىم  ف

  التعليم. واستخدامه
 
 ا ف

1 \5 \2017 
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  إل التحليل ا
 
نامج  حصان  spss 13\4\2017بير

 2017\ 4\ 23 وتطبيقاتها بالتعليمالحوسبة السحابية 

 
ات  -ب ها. خصص اللغة العربية لت \ جوانب تطبيقية( )مهارات لغوية وأدبيةخير  لناطقير  بغير

 

  ير  طقتأسيس الفصول الدراسية لتعليم العربية للنا
 
ها ف بغير

 مدارس الرواد العالمية. 
 شر سنوات. ع \ لرياض ا \ مدارس الرواد العالمية 

إعداد المقررات الالزمة لتعليم اللغة العربية للناطقير  
ها)كل المستويات(.   بغير

ت. اعشر سنو  \ لرياض ا \ رس الرواد العالمية مدا  

بناء االختبارات لكافة مستويات متعلىم  اللغة العربية 
ها. طقير  ناال   بغير

. عشر سنوات \ لرياض ا \ مدارس الرواد العالمية   

  مدارس الرواد 
 
ها ف منسقة قسم اللغة العربية الناطقير  بغير

 العالمية. 
  سنوات. عشر  \ لرياض ا \ مدارس الرواد العالمية 

  
النظام اللغة العربية وفق  تدريس اللغة العربية لممتحت 

(    (satاالمريك 
 
يطان عشر ايير الدولية لمعا وفق (IG)والير

 سنوات(

. عشر سنوات \ لرياض ا \ مدارس الرواد العالمية   

ها للطلبة االمريكان موك. جامع \ مركز اللغات . تعليم اللغة العربية للناطقير  بغير  ة الير

ها للطلبتعلي يطانيير  م اللغة العربية للناطقير  بغير موك. جامع \ مركز اللغات . ة الير ة الير  

.  بيةعر تعليم اللغة ال ها للطلبة الكوريير  موك. جامع \ مركز اللغات للناطقير  بغير ة الير  

ها للطلبة من جنسيات  تعليم اللغة العربية للناطقير  بغير
 مختلفة

موك. جامع \ مركز اللغات ة الير  

  

 
 )لعام واحد فقط(دورات 

اف عمادة التعلعة الهـ, بجام1437/  7/  28المنعقدة بتاريــــخ  عليم الذك  (ان ) التحضور دورة بعنو  -  .1 م طائف, بإشر

عد بجامعة أم القرى. 
ُ
  والتعليم عن ب

 
ون  االلكير

اف عمادة التعلهـ, بجامعة الطائف, 1437/  7/  24المنعقدة بتاريــــخ  ر دورة بعنوان ) الواقع المعزز (حضو  -  .2 م بإشر

  والتعل
 
ون  االلكير

ُ
 عد بجامعة أم القرى. يم عن ب

هـ, بجامعة الطائف, بالتعاون مع عمادة 1438/  1/  26( المنعقدة بتاريــــخ قلوب حضور دورة بعنوان ) الصف الم  -  .3

. التعلم ا  
 
ون  اللكير

 هـ, بجامعة الطائف, والمعتمدة من1438/  7/  27حضور دورة تطويرية بعنوان )أشار النجاح( المنعقدة بتاريــــخ   -  .4

  . مؤسسة الال
  والمهت 

 عامة للتدريب التقت 

بوي قضايا وأراء( المنعقدة بتاريــــخ ) إج حضور ورشة بعنوان   -  .5 , ائفهـ, بجامعة الط1438/  7/  15راءات البحث الير

 بالتعاون مع كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر. 

  باستخدام برنامج حضور ورشة بعنوان ) أساسيا -  .6
 
ة ( المنSPSSت التحليل االحصان   الفير

 
/  7/  23-21عقدة ف

 اون مع كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر. بالتعهـ, بجامعة الطائف, 1438

ة حضور ورشة بعنوان ) تصميم البحث  -  .7   الفير
 
هـ, بجامعة 1438/  7/  10-7النوع  النظرية والتطبيق( المنعقدة ف

 م المستمر. والتعلي العزيز, بالتعاون مع كلية خدمة المجتمعالملك عبد 

  ضوء الجودة الرقمية( المنعقدة بتاريــــخ العل حضور دورة بعنوان )أدوات ومهارات البحث -  .8
 
هـ, 1438/  8/  5ىم  ف

 اف عمادة الدراسات العليا. بجامعة الطائف, بإشر 

فاجتياز دبلوم علوم التدريب المتضمن )دورة المدرب الدو -  .9 بناء  دورة –م ورة المدرب الدوىل  المتقدد -ىل  المحير

ة من    الفير
 
  من مجموعة2017أكتوبر  22م إىل 2017 يوليو  30الحقائب التدريبية( المنعقدة ف

 
ون البورد  م, دبلوم الكير

 واالستشارات.  العالمية للتدريب

 – دورة أخالقيات البحث –ت تنظيم األفكار مهارا –دورات برنامج الجدارات البحثية ) مهارات االتصال األكاديىم   -  .10

ة من جدارا   الفير
 
م, برنامج معتمد من المكتبة الرقمية 2017/  10/  29إىل م 2017/  10/  15ت التوثيق ( المنعقدة ف
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 السعودية . 

  الفصل الدراس  الثا تقديم مجموعة من -  .11
 
بوي المطور ف   من االدورات لطالبات مرحلة البكالوريوس والدبلوم الير

 
لعام ن

  )1439 / 1438الجامع  
 
 -إدارة الوقت ارات مه –مهارات األهداف التعليمية  –إعداد البحث العلىم  مهارات  ه ف

 مهارات االستذكار الجيد(. 

 ريبية المقدمة للخريجات والمقدمة من قبل عمادة شؤون الطالبات ) أنماطتقديم دورة تدريبية ضمن الدورات التد -  .12

   الشخصية ( ضمن
 
  من العام الجامع  الفصل ا دورة مهارات االتصال الفعال المطور ف

 
 . ه1439 / 1438لدراس  الثان

اف عمادة التعلم هـ, بجامعة الطائف, ب1437/  7/  28المنعقدة بتاريــــخ  ة بعنوان ) التعليم الذك  (ر دور حضو   .13 إشر
عد بجامعة أم القرى. 

ُ
  والتعليم عن ب

 
ون  االلكير

اف عمادة التعلم 1437 /  7/  24المنعقدة بتاريــــخ  ان ) الواقع المعزز (حضور دورة بعنو   .14 هـ, بجامعة الطائف, بإشر
  االلكير 

 
عد بجامعة أم القرى. ون

ُ
والتعليم عن ب  

هـ, بجامعة الطائف, بالتعاون مع عمادة التعلم 1438/  1/  26قدة بتاريــــخ حضور دورة بعنوان ) الصف المقلوب ( المنع  
 .  
 
ون  االلكير

من  عتمدةهـ, بجامعة الطائف, والم1438/  7/  27منعقدة بتاريــــخ نجاح( الحضور دورة تطويرية بعنوان )أشار ال   .15
 .  
  والمهت 

 المؤسسة العامة للتدريب التقت 

بوي قضايا وأراء( المنعقدة بتاريــــخ حضور ورشة بعنوان ) إجراءات ا    .16 هـ, بجامعة الطائف, 1438/  7/  15لبحث الير
تمر. ون مع كلية خدمة المجتمع والتعليم المسبالتعا  

  باستخداح  .17
 
امج م برنضور ورشة بعنوان ) أساسيات التحليل االحصان SPSS ة    الفير

 
هـ, 1438/  7/  23-21( المنعقدة ف

كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر. بجامعة الطائف, بالتعاون مع    

ة حضور ورشة بعنوان ) تصميم البحث النوع  النظ  .18   الفير
 
هـ, بجامعة الملك 4381/  7/  10-7رية والتطبيق( المنعقدة ف

لمجتمع والتعليم المستمر. دمة اعبد العزيز, بالتعاون مع كلية خ  

  ض  .19
 
هـ, بجامعة 1438/  8/  5وء الجودة الرقمية( المنعقدة بتاريــــخ حضور دورة بعنوان )أدوات ومهارات البحث العلىم  ف

اف عمادة ا لدراسات العليا. الطائف, بإشر  

2018. دية السعو ة بوساطة المكتبة الرقمية ر دها يزيد عىل الثالثير  دو حثية وعدحضور دورات جدارات ب  .20  

 


