
سم هللا الرحمن الرحیمب

ریزونینكواناتولیفناالدكتورة یلینا/ السیرة الذاتیھ                          

.یلینا انتولیفنا میخائیل ریزونینكو -:االسم الكامل 

.١٨/١١/١٩٦٥- :تاریخ المیالد 

.متزوجھ -:الحالة االجتماعیھ 

.اردنیھ - :الجنسیة 

.االسالم -:الدیانھ 

-:الشھادات العلمیھ 

.١٩٨٣ستافروبل /روسیا / الثانویھ العامھ -١

.١٩٨٨ستافروبل / روسیا / ماجستیر لغھ روسیة وادب -٢

.١٩٩٦ستافروبل / روسیا / تربیة / دكتوراة لغھ روسیة وادب -٣

.٢٠١٥منذ عام استاذ مساعد بقسم اللغات االسیویة بالجامعة االردنیة-٤

-:العملیھ الخبرات 

-١٩٩١امعة ستافروبل لالداب ج/ الطلبھ العرب/مدرسة اللغة الروسیة لغیر الناطقین بھا -١
١٩٩٥.

.روسیا / لغة روسیة للجالیة العربیھ / تدریس خاص -٢

.االردن عمان / السفارة الروسیة / مدرسة اللغة الروسیة وادابھا بالمدرسة الروسیة -٣

.مركز زھا الثقافي / تدریس خاص لغة روسیة -٤

.٢٠٠٢-٢٠٠١الجامعة االردنیھ للعام الدراسي / مدرسة اللغة الروسیة وادابھا -٥

االمارات العربیة المتحدة لالعوام الدراسیة / امارة عجمان / مدرسة اللغة الروسیة وادابھا -٦
٢٠٠٥-٢٠٠٢.

.٢٠٠٨-٢٠٠٥عمان / تدریس خاص لغة روسیة -٧

٢٠٠٩غات االسیویة بالجامعة االردنیھ من العام الدراسي الروسیة وادابھا بقسم اللمدرسة اللغة -٨
.وحتى تاریخھ 



.١٠/٢٠١٩ولغایة ٢٠١٩/ ٦رئیسة قسم اللغات االسیویة من -٩

-:النتاج العلمي 

منھا خمسة اوراق بشكل ، نشر عشرة اوراق علمیة بمرحلة دراسة واعداد رسالة الدكتوراة -١
.مسة اوراق مشتركة مع الغیر مستقل وخ

منھا اربعة ٢٠٠٩ثمانیة اوراق علمیھ بعد الحصول على شھادة الدكتوراة ولغایة عام نشر -٢
.مستقل واربعة اوراق مشتركة مع الغیر لاوراق بشك

.وحتى تاریخھ  ٢٠٠٩منذ عام متعددة نشر  اوراق علمیھ-٣

-:الدورات والندوات 

.٢٠١١-٩-٨االردن عمان / بالمركز الثقافي الروسي حضور دورة  -١

فرع مدینة ستافروبل / المشاركھ بندوة علمیھ تلفزیونیھ مع جامعة شولخوف للعلوم االنسانیة -٢
.٧/٥/٢٠١٠مقارنة / حلقة نقاشیة  عن نظم التدریس الجامعي / عبر االقمار الصناعیة  

ة الصداقھ الروسیة بمدینة موسكو عبر االقمار المشاركھ بندوة علمیھ تلفزیونیھ مع جامع-٣
.٢/٦/٢٠١١رفع كفاءة مدرسین اللغة الروسیة باالردن / حلقة نقاشیة / الصناعیة  

المشاركة وحضور دورات  رفع كفاءة علمیة وعملیھ بمجال التخصص كانت اخرھا بتاریخ -٤
. ساعھ ٣٦بواقع ٢٢/٣/٢٠١٧

.٢٠١٩عام ع جامعة الصداقة الروسیةالمشاركة باعمال مؤتمر علمي م-٤

- :التكریم 

وذلك عن العمل ، الثقافھ بجمھوریة الشیشان حاصلھ على رسالة شكر وثناء من وزیر -١
.لرفعة الجالیة الشیشانیة في االردن ،االجتماعي الدؤوب 

موقع من عمید كلیة اللغات االجنبیة ٢٦/٤/٢٠١٨بتاریخ ٣٨/٢٠١٨/١٣٣٥رقم كتاب شكر-٢
.بالجامعة االردنیة االستاذ الدكتور محمود الشرعة 



بسم الله الرحمن الرحيم

                         السيرة الذاتيه / الدكتورة يلينا اناتوليفنا  ريزونينكو

الاسم الكامل :- يلينا انتوليفنا ميخائيل ريزونينكو .

تاريخ الميلاد :- 18/11/1965 .

الحالة الاجتماعيه :- متزوجه .

الجنسية :- اردنيه .

الديانه :- الاسلام .

الشهادات العلميه :-

1- الثانويه العامه / روسيا /ستافروبل 1983 .

2- ماجستير لغه روسية وادب / روسيا / ستافروبل 1988 .

3- دكتوراة لغه روسية وادب / تربية / روسيا / ستافروبل 1996 .

4- استاذ مساعد بقسم اللغات الاسيوية بالجامعة الاردنية منذ عام 2015 . 

الخبرات العمليه :-

1- مدرسة اللغة الروسية لغير الناطقين بها /الطلبه العرب/ جامعة ستافروبل للاداب 1991-1995.

2- تدريس خاص / لغة روسية للجالية العربيه / روسيا .

3- مدرسة اللغة الروسية وادابها بالمدرسة الروسية / السفارة الروسية / الاردن عمان .

4- تدريس خاص لغة روسية / مركز زها الثقافي .

5- مدرسة اللغة الروسية وادابها / الجامعة الاردنيه للعام الدراسي 2001-2002 .

6- مدرسة اللغة الروسية وادابها / امارة عجمان / الامارات العربية المتحدة للاعوام الدراسية 2002-2005 .

7- تدريس خاص لغة روسية / عمان 2005- 2008 .

8- مدرسة اللغة الروسية وادابها بقسم اللغات الاسيوية بالجامعة الاردنيه من العام الدراسي 2009 وحتى تاريخه .

9- رئيسة قسم اللغات الاسيوية من 6/ 2019 ولغاية 10/2019 .

النتاج العلمي :-

1- نشر عشرة اوراق علمية بمرحلة دراسة واعداد رسالة الدكتوراة , منها خمسة اوراق بشكل مستقل وخمسة اوراق مشتركة مع الغير .

2- نشر ثمانية اوراق علميه بعد الحصول على شهادة الدكتوراة ولغاية عام 2009 منها اربعة اوراق بشكل مستقل واربعة اوراق مشتركة مع الغير .

3- نشر  اوراق علميه متعددة  منذ عام 2009 وحتى تاريخه  .

الدورات والندوات :-

1- حضور دورة  بالمركز الثقافي الروسي / الاردن عمان 8-9-2011.

2- المشاركه بندوة علميه تلفزيونيه مع جامعة شولخوف للعلوم الانسانية / فرع مدينة ستافروبل عبر الاقمار الصناعية  / حلقة نقاشية  عن نظم التدريس الجامعي / مقارنة 7/5/2010 .

3- المشاركه بندوة علميه تلفزيونيه مع جامعة الصداقه الروسية بمدينة موسكو عبر الاقمار الصناعية  / حلقة نقاشية / رفع كفاءة مدرسين اللغة الروسية بالاردن 2/6/2011 .

4- المشاركة وحضور دورات  رفع كفاءة علمية وعمليه بمجال التخصص كانت اخرها بتاريخ 22/3/2017 بواقع 36 ساعه . 

4- المشاركة باعمال مؤتمر علمي مع جامعة الصداقة الروسية عام  2019 .

التكريم :-

1- حاصله على رسالة شكر وثناء من وزير الثقافه بجمهورية الشيشان , وذلك عن العمل الاجتماعي الدؤوب ,لرفعة الجالية الشيشانية في الاردن .

2- كتاب شكر رقم 38/2018/1335 بتاريخ 26/4/2018 موقع من عميد كلية اللغات الاجنبية بالجامعة الاردنية الاستاذ الدكتور محمود الشرعة .





