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 فال دير فان عسلي ريناتا د.
  renata.asali@ju.edu.joالبريد اإللكتروني: 

 

 الشخصية: البيانات

 ةالجنسية: ألماني

 من جميل كامل عسلي  ةالحالة االجتماعية: متزوج

 

 :العلمية المؤهالت

؛ الدرجة العلمية: الثانيةدراسات في جامعة هومبولت في برلين )ألمانيا(، كلية الفلسفة  -دكتوراه  30/4/2008 - 1/4/2004

 .دكتوراه في الفلسفة )دكتور(

 .تعليم اللغة األلمانية كلغة أجنبية() GFLجامعة برلين الحرة )ألمانيا(، دراسات إضافية:  30/9/2003 - 1/10/1999

رئيسي(، األدب األلماني تخصص  دراسات في جامعة برلين الحرة )ألمانيا(، اللغويات )  -ماجستير   30/9/2003 - 1/10/1999

في (؛ الدرجة العلمية: ماجيستر تخصص فرعي ثانيوالتاريخ ) تخصص فرعي أول(األحدث )

 .)ماجستير(اآلداب 

؛ الدرجة  اإلنجليزية/اللغة األلمانيةفلسفة دراسات في جامعة كاليبيدا )ليتوانيا(،  -بكالوريوس  21/6/1999 - 1/9/1995

 .العلمية: بكالوريوس في اآلداب

 شهادة الدراسة الثانوية األلمانية )مستوى "أ"()ليتوانيا(:  في كاليبيدا 5المدرسة الثانوية رقم  15/6/1993 - 1/9/1982

 

 العملية: والخبرة التدريب

 .ةاأللمانيشعبة اللغة في الجامعة األردنية، قسم اللغات األوروبية، مشارك أستاذ  22/10/2018 منذ

 .ةاأللمانيشعبة اللغة أستاذ مساعد في الجامعة األردنية، قسم اللغات األوروبية،  21/10/2018 - 18/12/2012

 ة.األلمانيشعبة اللغة قسم اللغات األوروبية، محاضر متفرغ في الجامعة األردنية،  17/12/2012 - 1/9/2008

1/10/2003 - 31/7/2004   DAAD ( )مساعد لغة في الجامعة األردنية. -الهيئة األلمانية للتبادل العلمي 

 برلين الحرة )ألمانيا(.، جامعة (اللغة األلمانية كلغة أجنبية)مساعد في قسم         30/9/2003 - 1/10/2001

 .(األردن)وته غتدريب عملي في التدريس في معهد         30/4/2001 - 22/2/2001

 محاضر في اللغة الليتوانية في جامعة برلين الحرة )ألمانيا(، كلية العلوم السياسية واالجتماعية.        15/7/2003 - 1/10/2000

  

 )اختيار(: والتعليمية المنهجية األنشطة

: الكفاءة والتدريس القائم على F1في فيينا )النمسا(، ( IDT-2022) ـ عضو اللجنة المنظمة ل 2019 عام منذ

 .المهارات

 تعليم اللغة األلمانية كلغة أجنبية(،)  GFLفي  ل الماجستير  ئعضو اللجنة الخارجية الدائمة لمناقشة رسا  2016 عام منذ

 دبا )األردن(.أالجامعة األلمانية األردنية، م

 GFLصفوف الـ في  :E2فريبورغ )سويسرا(، أفالم في ( IDT-2017) ـعضو اللجنة المنظمة ل 2017 - 2015

 . GFLصفوف الـ في  E4: D-A-CH-Lو

 (.األردن)وته غمعهد "، ةاأللمانيفي اللغة  تعليم النطق " ـلمدربة    21/3/2015
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 .األلمانية (ÖSD)لجميع امتحانات ممتحن التأهيل كشهادة  6/3/2015

لجامعة األلمانية األردنية في للطلبة الماجستير تعليم اللغة األلمانية كلغة أجنبية( ) GFL ةمدرب 2015 عام منذ

 الجامعة األردنية.

و  )للمرضين( B1/B2 Pflegeاأللمانية المتخصصة  telcالتأهيل كممتحن المتحانات شهادة  2/7/2014

B2/C1 )برلين )ألمانيا()لألطباء ،. 

 .)األردن( دباأاألردنية، ماأللمانية  الجامعة " فياأللمانية والنطق الصوتيات"تعليم  ـمدربة ل 9/10/2014

 .كاسل )ألمانيا( ،B1/B2األلمانية  telcالتأهيل كممتحن المتحانات شهادة  10/5/2013

 "يجب علينا أن نقرأ األغاني وننسخها. نعم، من فضلك"بولزانو )إيطاليا(  (  IDT-2013في )مشاركة   2013 تموز

الجامعة وته وغفي األردن )معهد  الثالث اللغة األلمانية    "تعليم الصوتيات" خالل يوم معلمي  ـل  ةمدرب 4/11/2012

 .(األلمانية األردنية

 ميونيخ )ألمانيا(.  ،(SD1, SD2, Fit, B1, B2, C1)معهد غوته  كممتحن لشهاداتشهادة التأهيل                            1/6/2010

                                             

 :ةورـــالمنش األبحــاث

 

 جامعة   ،التعليم والتعلم. ديسأدوات  (: الصوتيات لمتعلمي اللغة العربية األلمانية. المساهمة في تطوير  2008سلي فان دير فال، ريناتا )ع

 .هومبولت في برلين

  /ستوديا ثيوديسكا ((: ريناتا التسامح الديني في "ناثان الحكيم" الذي كتبه ليسينغ2009فان دير فال، ريناتا ) عسليعيسى، مهدي .

 .وما يليها 103السادس عشر، ص العدد ؛  01/2009السادس عشر 

 أوسترياكا . ستوديا  "المحاكمة"اللغة القانونية كامتداد للتعبير األدبي في فرانز كافكا    (:2011دوسكا، أليونا )  /فان دير فال، ريناتا  عسلي

 وما يليها. 135التاسع عشر، ص العدد ؛ 01/2011

 تنوع الوسائط في التدريب على النطق في مجموعات كبيرة من المتعلمين. تقييم التدريب على نطق   (:2015)  فان دير فال، ريناتا  عسلي

 وما يليها. 569(، 2) 42 2015، 2، العدد 42الجامعة األردنية.  المجلد   ":دراساتمجلة ". ةلمانياألاللغة 

 ؟ نعم، من فضلك[، في: األغاني وننسخهاأن نقرأ علينا ]هل يجب  (:2015) فان دير فال، ريناتا عسلي(IDT-2013 ) 

 وما يليها. 189. مطبعة جامعة بولزانو )إيطاليا(، A5, A4, A2 األقسام - 2.2المجلد : اإلدراك، اللغة، الموسيقى. وقائع المؤتمر

 اللغة مدبلجة إلى  الباللغة اإلنجليزية  تونية  رسوم الكراللمانية في  األلهجات  ال  (:2018ساتكاوسكيت، دانغول )  /فان دير فال، ريناتا  عسلي

 وما يليها.39 ،1، العدد 11للترجمة التحريرية والفورية. المجلد )سكيز( مجلة  الليتوانية. 

 دروس تعليم اللغة األلمانية كلغة أجنبية، مجلة  على أساس األفالم في والمحادثة (: ترويج الكتابة 2019) فان دير فال، ريناتا عسلي

 .166-157 ،2الملحق   ،1العدد  ،46األردنية. المجلد  : الجامعة"دراسات"

  / دروس تعليم اللغة األلمانية كلغة عمل الرسوم المتحركة على تحسين األداء في تهل (: 2020) فان دير فال، ريناتا عسليبراء، دارا

-391 ،3العدد  ،47المجلد : الجامعة األردنية. "دراساتمجلة "   ؟ كفاءة الرسوم المتحركة النحوية في دروس اللغة األلمانية.أجنبية

402. 

 مجلة   في تدريب معلمي اللغة األلمانية في األردن[. يالفيديوالتصوير ]استخدام  (:2021فان دير فال، ريناتا ) عسلي/  ابة، داناأبو ثو

 وما يليها. 514 ،3رقم  ،48: الجامعة األردنية. المجلد "دراسات"

 (: موقف المتعلم تجاه فعالية منهجيات التدريس وتحديات تعلم اللغات األجنبية في  2022ريناد ) ،/ المومني ريناتا ،فان دير وال  عسلي

معرف الغرض الرقمي:  .477-463(: 3) 14 ،واآلداب: جامعة اليرموك مجلة األردنية للغات الحديثةالاألردن. 
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 أوغاريوفتكامل التعليم: جامعة موسكو الحكومية (: التعلم عن بعد والمختلط: رضا الطالب. 2023) ريناتا ، الففان دير  عسلي ، .

 .(2023)مقبول للنشر، ومن المتوقع نشره في نيسان 

  المساقات التعليمية هائلة االلتحاق  التعلم مع (:2023ال، ريناتا )فعسلي فان دير(LMOOCs)  .في دروس اللغة األلمانية الجامعية

سيركليس دي جرويتر موتون. )مقبول للنشر، من المتوقع نشره   تعلم اللغة في التعليم العالي:  وسائل صنع القرار لمعلمي اللغة األلمانية.  

 .(2023أيار في 

 األلماني: الصعوبات والتحديات ئية  مراض النسااأل(: ترجمة األطفال في طبيب  2023ميل )يصبا إ  ،ريناتا / العكاشة  ،فان دير فال  عسلي

من المتوقع نشره في   ،المملكة المتحدة: النظرية والتطبيق في الدراسات اللغوية. )مقبول للنشر  ،من منظور األطفال. منشورات أكاديمية

 .(2023تموز 

 

 المهارات:

 اللغات: 

  ،األلمانية والليتوانية )ثنائية اللغة(

 (B1العربية ) ،(B2الروسية ) ،(C1اإلنجليزية )

 


