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 ذاتيةسيرة 
 

 
 د. نبال نبيل سليم نزال :االسم الكامل

قسم اللغة العربية/ كلية اآلداب :الكلية /القسم  
: جامعة الزيتونة األردنية/ عّمان/ األردن المدينة، البلد الجامعة،  
 0799605359 تلفون:
 -فاكس:

 drnibal@zuj.edu.joالبريد اإللكتروني: 
 -الصفحة اإللكترونية: 

 
 الشخصيةت ماالمعلو  .1

  م31/5/1968: تاريخ الميالد
 األردنيةالجنسية: 

   
 الشهادات العلمية .2

  /م/ جامعة اليرموك/ إربد/ األردن.2004دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وآدابها/ اللغويات التطيقية 
  /م/ المفرق/ األردن.1999ماجستير في اللغة العربية وآدابها/ الصوتيات والصرف 
  م/ الجامعة األردنية/ عمان/ األردن.1990للغة العربية/ الشريعة اإلسالمية/ ا فيبكالوريوس 

 
 إطروحة الدكتوراة .3

 تفسيرات الصوتية للظواهر النحوية/ جامعة اليرموك/ إربد/ األردن.ال
 

 الخبرات الوظيفية .4
 الرتب األكاديمية

  ،ردن.ألا جامعة الزيتونة األردنية، عمان،، قسم اللغة العربيةأستاذ مشارك 
  17/10/2015: تاريخ منح الرتبة

  ،جامعة الزيتونة األردنية، عمان، األردن.، قسم اللغة العربيةأستاذ مساعد 
             20/2/2005: منح الرتبة تاريخ            
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  -:المناصب األكاديمية

 هتمامات البحثيةاال .5
 الدراسات اللغوية التطبيقية.

 الناطقين بها.  يرلغتعليم اللغة العربية  
 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6

 اآلن -2016عضو في رابطة األكاديميات األردنيات  -
 2018-2017االرتباط في رابطة األكاديميات األردنيات لجامعة الزيتونة األردنية ضابط  -
 2017-2016رئيسة اللجنة االجتماعية في رابطة األكاديميات األردنيات  -
 -: الجوائزو  اتالتكريم .7
 -: الزمالة والمنح الدراسية .8
 الخبرة التدريسية .9

 االدراسات العلي 
           - 
 البكالوريس 
 :أسماء المساقات الدراسية         

، اللغوووة العربيوووة للمتووورجميي، اللسوووانيات العربيوووة الحدقاوووة، العووورو  وال ا يوووة، المعجوووم (4، 3، 2، 1) النحوووو العربوووي 
فوي ، مصوادر اللغوة واألدبغوي، منهج البحث األدبي والعلموي، التطور اللر األدب واللغة، صاد، معلم اللغةالعربي، 

األدبوي واللغووي  الكتابة والتعبير، الا افة اإلسالمية، طرائق تودري  اللغوة العربيوة للصوفوف الاالألوة األولوص، المصوطلح
   مبادئ النحو والصرف. (، اللغة العربية االستدراكي،2(، اللغة العربية )1ة واإلنجليزية، اللغة العربية)العربي باللغتيي
 
 اإلشراف على الرسائل الجامعية )من األحدث إلى األقدم(  .10
 المنح .11

          
 -: ختراعبراءات اال  .12
 :عضوية اللجان  .13

 والعالميةلية المح :- 
 اآلن -2016يات يميات األردنرابطة األكاد  
  النص األدبي في المناهج الدراسة بين االفتراضيعضو في اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي :

 2022مارس،  8-7ة، الجزائر، ر ، بسكاأليدلوجيا والبيداغوجيا/ جامعة محمد خيضر
-  
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 الجامعية 
 داب/ القدس في الشعر لمؤتمر الدولي الثامن لكية اآلعضو في اللجنتين التحضيرية والعلمية ل

 20/7/2022-19العربي الحديث/ 
  فيها يرية، وعضو في هيئة التحر ة األردنجامعة الزيتون سانيةاإلن لدراساتلمجلة ا اللجنان ةمقرر 

 اآلن -2021
 م2021-2020، يةة األردنجامعة الزيتوننسانية اإل  المدقق اللغوي لمجلة الدراسات. 
 2019-2019عام الدراسي كلية اآلداب للممثل الجامعة ل 
  :عضو في لجان كلية اآلداب 

 2021-2020نّي لتعليم اإللكترو لجنة الحوسبة وا  -
 2020-2019لجنة البحث العلمي  -

  :عضو في لجان قسم اللغة العربية 
  2021-2020مقرر لجنة االمتحانات  -
 0212-2020ية واالجتماعية والرياضية األنشطة الثقافلجنة  عضو في -

 
  .اللقاءات العلمية والمهنية  .14
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 تنظيم اللقاءات العلمية
األردنيةة، عمةان/ األردن،  ة للطلبة، جامعة الزيتونةةأنواع الخطوط العربي التنظيم والتدريب على -

  م. 2018 -2011

ربية للناطقين بغيرها، معهةد سين لتعليم اللغة العاإلشراف على برنامج تدريب المعّلمين األندوني -
 م.2016//1-15/7الفكر، باندونج/ أندونيسيا، نور 

كثةةر مةةن مركةةز فةةي عمةةان/ األردن: مركةةز شةةذ  فةةي أ غيرهةةاتعلةةيم اللغةةة العربيةةة للنةةاطقين ب  -
 اآلن.-2014المشرق، مركز األلسن العربي، مركز سجال، 

العةام أكاديميةة الشةرطة الملكيةة، نةاطقين مديريةة األمةن إعطاء ورشة تأسيسةية للغةة العربيةة لل -
 م 2012/ كانون األول/ 4عمان/ األردن، ،  بغيرها

(، جامعةةة الزيتونةةة األردنيةةة، عمةةان / األردن،  8-1افي)الثقةة إقامةةة فعاليةةات مسةةابقة التحةةدي -
 م.2012-2017

اليةات إثاكةا، نيويةور / الو  أستاذ زائر في تعليم اللغةة العربيةة للنةاطقين بغيرهةا، جامعةة كورنيةل، -
 م.5/9/2011-5/8المتحدة األمريكية، 

 
 المشاركة في اللقاءات العلمية

         
فةي جامعةة الزيتونةة  2021/ 10/ 13-11ي وتطبيقاتة(( اعللتفةا)أسس ومبادئ الةتعلم دورة  -

  األردنية.
فونيةةة/ اليونيسةةكو/ ة )التوسةةل لحةةل النزاعةةات ومهةةارات الحةةوار( الوكالةةة الجامعيةةة الفرانكورشةة -

 5/10/2020-4، عمان/ األردن ،سفارة الفرنسيةال
، جامعة سانت لةويس، ة وبرنامج إيراسموسالمشاركة في التبادل األكاديمي بين جامعة الزيتون -

 .15/3/2020-7بروكسل/ بلجيكا، 
 م.12/12/2019-9،عمان/ األردن ،جامعة فيالدلفيا ،مة لمسابقات اإللقاء الشعري محكّ  -
جمعيةةة رابطةةة ، (SPSSرنةةامج التحليةةل اإلحصةةائي ام إلةةى ب)مةةدخل عةة فةةي ورشةةة اركةالمشةة -

  .م42/5/2017، عمان / األردن، األكاديميات األردنيات
جمعيةةة رابطةةة األكاديميةةات ، لمةةرأة فةةي منظةةومتي التشةةريعات الوطنيةةة والدوليةةةق احقةةوورشةةة  -

 م.27/4/2017، عمان/ األردن، األردنيات
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ة األصةةةال ئي بعنةةةوان )المةةةوروث الّشةةةعبّي بةةةينسةةةاعّيةةةة الّتضةةةامن النّ إلقةةةاء محاضةةةرة فةةةي جم -
 2010والمعاصرة(، يوليو، 

عمةان/ ، ديميةات األردنيةاتجمعيةة رابطةة األكا، LHOW TO WRITE PROPOSAورشةة  -
  م.27/4/2017، األردن

 ،يةةةجامعةةة الزيتونةةة األردن ،الورشةةة التدريبيةةة )بنةةاء االختبةةارات التحصةةيلية وتحليةةل نتائجهةةا( -
 .16/2/2017-41، عمان / األردن

زيتونةةة جامعةةة ال، لغةةة العربيةةة والتصةةميم الجرافيكةةيالتعةةاون مةةم قسةةمي الدورة الخةةل العربةةي ب -
 م17/5/2011-13/3/2011، األردنن/ عما، األردنية

 

 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية .15
  ، المكان، التاريخالنشاطات قائمة بأسماء 

 2022-2021، جامعة الزيتونةالعلوم اإلنسانية دراسات  غوية لمجلةمدققة ل -
 ألبحاث في أكثر من مجلة علمية محلية ودولية.ة محّكم -
، الجامعةةة األلمانيةةة ،ن بغيرهةةاللغةةة العربيةةة للنةةاطقيج )عةةربيتكم( لتعلةةيم ااهةةمدققةةة لغويةةة لمن -

 م.2019-2018، عّمان/ األردن
األردنية، تأليف كتاب بعنوان )اللغةة العربيةة جامعة الزيتونة ل (1اللغة العربية )منهاج لتدريس  -

زيةةم، ّعمةةان ، مةةم لفيةةف مةةن األسةةاتذة، دار يافةةا للنشةةر والتو  مهاراتهةةا وفنونهةةا وتطبيقاتهةةا(
 م.2007األردن، 

   منهاج لتدريس اللغة العربية اإلستدراكية، جامعة الزيتونة األردنية، عمان/ األردن، -
 
 النشر العلمي .16

 المنشورة:  الكتب
، إصدار 1ة، طم(، بدعم مي وزارة الا افة األردني2011) تفسيرات الصوتية للظواهر النحوية(،)ال -

 دار الحصاد، دمشق.

موول لفيوووا موووي األسووواتاة، دار يافوووا للنشووور  م(2007بيوووة مهاراتهوووا وفنونهوووا وتطبي اتهوووا،)ر اللغووة الع  -
 .والتوزيل، ّعمان ، األردن

 
 األبحاث: قائمة

 



 

 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 

ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع  

 QFG11/0110-3.1           والترقيةيين لجنة التعإجراءات  –نموذج السيرة الذاتية                            

 

QFG11/0110 - Page 6 of 8 

، حبثثم بولثث   (يفيرريفألخألابررلسأل علرر أللسيرريفأل  قرر  ألخأل   ررتسةأل   ررت أل   لرريفأل     يررمتظهررت األ عالررلكأل     ) .1
  2/8/2022،ألألجمسيفأل   للاأل ع  نييفللنشر، 

(رل (،أل-مل عالاأل خلبلبييفأل علت يفسي أل )حت .2 يفأل إللر  ييفألجمسريفأل ال لرأل، عألنشر حبر ألأل   ليفأل     يّريفأل   رتسةأل   رت ألجًع
  2021،أل3ل  أل،أل  29ة،أل جملس ألغزألأل/ س   للاأل إلنقلنييف

 أل مأل(ت رر ةأل   رر أل  لرر  كأل ررمأل ااسرريفأل  إلسيرريفألة أل الايّرريفأل)   لرريفأل     يّرريفألخأللنررل)نبررلك،ألنثثل، ،  علرر  ألراببعثث ،  .3
  2021 نل تأل،أل1،أل  ل  أل29 جملس ألأل،غزةأل/جمسيفأل ال ليفأل إلل  ييفأل س   للاأل إلنقلنييف ،ألعألنشحب أل يف(،أل نيأّل ع أل

أل )  4 ألخ أل مل سعس أل  ّصّ  أل لرت  يجّييف أل  لتبّييف عظي  ألب ري أل سّنلط ني أل إل  ئّييف أل ملهل  ا أل هلازةأل-للايف حتايالا
(ل أل  أل 2019/9/30،أل3أل  ،أل  ل46س ألجمل ،ألأل ألجمسيفأل   للاأل ع  نييف(-جًع

view/101081/10702https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/أل
 ،أل2018أل صرررريأل،31  لررر  أليفأل  بحرررت م،أللت ررررجم( ألجمسّرررأصررري أل    أّلقرررلنأللنررر ألشاررررلكألبشرررتألبرررنيأل   أّل ملصررربسلأل  سأّل) .5

 (407-384ألصإحلا)  

.bh/bitstream/handle/123456789/3466/14.pdf?sequence=1https://journal.uob.edu

&isAllowed=y 

ألألنل، ،   6 أل    م:غر،يل ،  نبلك، أل   )ألل ء أل الاّييفألال ّييف  عظيإيف أل سجاسيف أل ملؤّش ة  حل   ألأل- ساع ايالاأل  رتشيبّييف
(ل (  Journal Of Arabic Language Specialized Research  ،SELANGORأل    لّيألجًع

ESHAN, MALAYSIA DARUL ،  (60-32الصفحات ) م2015/1/1 ، 1، العدد 1المجلد. 

2a.pdf (siats.co.uk) 

  للاأل  ألخأل أليفيفأل ع  نيأّلسأّل جمل.)خأل   تسةأل   ت ع ص أل س أّلأليفأل    هلألخأل ش ي ألنظل أل  عيأليفألغريأل إظيأّل)أنظايفأل ال يأّلأل .7
 o.edu.jjorjis@aabuأل(347-325  صإحلاأل)أل، 2014،ألسً  أل1،أل  ل  أل10 جملس أليف،ألإلل  يأّل 

هلأل إت ألن تةأل(ل  ألغريأل) عصي أل ااسيفأل الاّييفألحللعبّيل :أل   ليفألخأل ااسيفأل ملب  ءةألبضاريأل ملإت أل مل  ّسمأل ابأل  8
أل ملذّشت(- ضلف أل  ال( اللييفأل-   للاألجمّسيف ، ساإت  أل إلنقلنييف أل  لسع  أللالة، أل، أل ع  ة، ،أل41 جملس 
   (901-878  صإحلاأل) .2014أل، شت مأل ع ك،3  ل  

o/DirasatHum/article/view/4699https://journals.ju.edu.j 
ألراببع ،  .9 أل، نل،  عل ، ألحتسي ألنبلك: ألخ أل   ليف أل  ّ إع ضأل   ّ  ع ض: ألبني أللسّي ألبم أل ستّئيس أل عاري ) خلبلس

 أل 2015أل،3،أل  ل  أل42،ألجمس أليف  نيأّل   للاأل عأليفجمسأّل،أل( خلبلسأل  ّقيلليأل

Vol 42, No 3 (2015) (ju.edu.jo) 

https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/view/101081/10702
https://journal.uob.edu.bh/bitstream/handle/123456789/3466/14.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://journal.uob.edu.bh/bitstream/handle/123456789/3466/14.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.siats.co.uk/pdf/alsr/2a.pdf
mailto:jorjis@aabu.edu.jo
https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/view/4699
https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/issue/view/450
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أل ع  10 أل  ّضاري يف(،)بنلء ألاب ّسع صق أل ملّ صسيف أل اللك أل  ّتابط، أل  لتيّب، أل  ّسقلة ألجمّسيف أل70  ل     قاب،أل،
أل37-31)  صإحلاأل،2012 ) 
spxhttp://www.arabization.org.ma/hsearch.a 

أل  )  11 ألخ أل عالء ألبنلء أل ل  لا أل  صع ييف أل   إقري ا أل      للا أل سبحعث أل ملنل ة أل  لتبييف(،   لسع أل–س يف
-9  أل  صإحلاأل)2010أاي ألألهر/1431اتةألآل،ألمجل ىأل 3،أل  ل  16(ل ليفألسكأل  بيت،أل جملس ألأل- إلنقلنييف

  (aabu.edu.jo)عربيةالتفسيرات الصوتية لعالمات بناء األسماء في اللغة الألأل(32

 

 
 المؤتمرات:

، 20/7/2022-19داب/ ال دس في الشعر العربي الحدقث/ الدولي الاامي لكية اآلالمؤتمر  -
 -للشاعر أحمد مطر "ياقدس معارة"ت نيات الحجاج اللغوية في قصيدة ورقة بحاية بعنوان: )

 (دراسة تداولية
وان: ب( ورقووة بحايووة بعنوودالمووؤتمر الوودولي ال ووام  لكليووة اآلداب )التعدديووة الا ا يووة فووي اللغووة واأل -

-17ردنيوووووة، السووووو رية فوووووي الم وووووا  األردنوووووي/ دراسوووووة لغويوووووة سووووويكولوجية(، جامعوووووة الزيتونوووووة األ
19/11/2015 

يي النظريووات الن ديووة واللسووانيات التطبيقيووة(، ورقووة الوونب بوو)المووؤتمر الوودولي الاالووث لكليووة اآلداب  -
سووووانيات رآنووووي مووووي منظووووور اللل بحايووووة بعنوووووان: )أسوووواليب ال طوووواب اللغوووووي األسووووري فووووي الوووونب ا

  31/10/2013-29االجتماعية( جامعة الزيتونة األردنية، 
للسوووواني الحوووودقث عنوووود علموووواء اللغووووة العوووورب المعاصووووريي بوووويي طلح ااب )المصوووومووووؤتمر كليووووة اآلد -

جامعوووة مؤتوووة/  ورقوووة بحايوووة بعنووووان )المصوووطلح اللسووواني عنووود كموووا  بشووور( ،(التأصووويا والتعريوووب
 م2008أيار/ 7-5األردن، 

تشووووووريي  6-4بي اتووووووا علووووووص اللغووووووة العربيووووووة، جامعووووووة آ  البيوووووو / األردن، الوووووودرس الصوووووووتي وتط -
 م2008الااني/

ألببيق(،يفأل    أّلبنيأل  نظت أّلأللسيمأل ال  رت نأّل   أّل)يفألخألبلنع ةأل  قيفألحبثيأّل سا   سأل  لات يف،ألأللنيأل  ثأّل عألملؤمتتأل  سأّل  -
أل أل2008لة،أل ع  ة،ألنيقلة،أليف،أللاأل مل   سأل  لات أّل

 
 

 

http://www.arabization.org.ma/hsearch.aspx
https://web2.aabu.edu.jo/manar/manarArt1631.html
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