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Newsletter, June 5, 2020 
          American Association of Teachers of Arabic 

 

First, on behalf of the Association’s 
Executive Board Members, I hope that 
you were able to celebrate the various 
religious and national events that you took 
place during last month despite the lock 
down. We also hope  the covid-19 will be 
soon conquered.  
 
Second, I want to express my appreciation 
to AATA’s Panel Committee, Drs. 
Abdulkareem S. Ramadan, Hanada       
Al-Masri and John Eisele for their time 
and effort, to finalize this Panel. 

بادئ ذي بدء، نیابة عن أعضاء وعضوات 
رابطة، آمل أّن الجمیع قد المجلس التنفیذي لل
بالمناسبات الدینیّة  تمّكن من االحتفال

الماضي  خالل الشھر حلّتطنیّة التي والو
كما أنّنا نأمل  . ْجر المنزليّ بالرغم من الحَ 

 بقمع وباء فیروس الكرونا في وقت قریب. 
ثانیاً، أودّ أن أُعبّرعن تقدیري للجنة الندوة،  
د.عبد الكریم رمضان ودة. ھنادة المصري 

ود. جون أْیسلي لبذل الوقت والمجھود لوضع 
 الصیغة النھائیّة للندوة.

 

Title of the Panel 
Innovative Methods in Teaching 

Arabic Language Skills   

 عنوان الندوة
 طرق مبتكرة في تدریس مھارات 

 اللغة العربیّة
 

Dr. Hanada Al-Masri, Denison University 
Dr. John Eisele, William & Mary  College  

 ة ھنادة رئیسة الجلسةالدكتور •

 عروضمناقش الجون ة الدكتور •
  

Dr. Eman Hussein 
Montclair University 

 الدكتورة إیمان حسین •
 التكنولوجیا في تدریس اللغة العربیةتفعیل 

 
Dr. Mahmoud Amer 
West Chester University 

 الدكتور محمود عامر   •
استخدام تقنیات الھاتف النقال واأللعاب الحدیثة في 

 تعلیم اللغة العربیة
Dr. Yehia A. Mohamed 
Georgetown University, Qatar 

 الدكتور یحیى عبد المبدي محمد •
ل التكنولوجیا من وسیلة إلى غایة: تتحوّ حتى ال 

 ة وعیوبھاة في صفوف العربیّ مزایا استخدام التقنیّ 
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Dr. Wael Khattab 
Defense Language Institute 

 الدكتور وائل خّطاب •
 في فصول اللغات تكنولوجیا العالم االفتراضيّ 

 
 

Dr. Mohammed Bounajma 
Al Akhawayn University 

 نجمة الدكتور محمد بو •
ة واألجھزة المحمولة استثمارالتطبیقات اإللكترونیّ 

ة ألبناء المھاجرین. المستوى في تدریس اللغة العربیّ 
 ً  المبتدئ نموذجا

Dr. Mohammad Al Samadi 
Ministry of Education 
United Arab Emirates 

 الدكتور محمد الصمادي •
طرق مبتكرة في تعزیز العربیّة ودمجھا. الّشغف 

موذجاً نوالبیئة المدرسیّة أ  
 

 

 Marriot Wardman Park, 266o Woodley Road, NW في فندق. العاصمة واشنطن د.سالمكان: 
   Washington DC 2008 , Telephone 202 328-2000 

۲۰۲۰العاشر من شھر تشرین األّول / أكتوبر التاریخ:   
 

الظھرالساعة الواحدة إلى الساعة الثالثة بعد الوقت:   
 

لم یُعلن عن رقمھا بعد. ستُعلمك الرابطة عندما یُعلن عن رقم الغرفة ومن اإلمكانیّة الغرفة: 
 mesana.orgالبحث عن الرقم في الموقع اإللكترونّي الجتماع میسا على ھذا الرابط 

 

 
عسى أن یقرأ . للكاتب نجیب محفوظ على الرابط التالي ھناك مجموعة من القصص القصیرة

في برامج العربیّة بعضھا طالّب وطالبات الماجستیر والدكتوراه  
http://byariq.com/wp-
content/uploads/2017/11/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%86%D8%A9.pd
f 
 

 

My  last Newsletter آخر نشرة                                                                           
 

الفرصة سمحت لي ألكون المدیرة  آخر نشرة إخباریّة أرسلھا لكم ولكّن، وأنا شاكرة بأنّ ھذه 
ثیراً عن إنجازاتھا، وأنا تعلّمَت ك قدل .رابطتنا المحترمة لمدّة خمس سنواتخدم أوالتنفیذیّة 

  تحت رعایة الدكتور محّمد الحوري. نشاھد مزیداً من نمّوھا ونجاحھامتأّكدة أنّنا س
 

http://byariq.com/wp-content/uploads/2017/11/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%86%D8%A9.pdf
http://byariq.com/wp-content/uploads/2017/11/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%86%D8%A9.pdf
http://byariq.com/wp-content/uploads/2017/11/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%86%D8%A9.pdf
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Assistance Needed 
1. Please remind your students about the Arabic Translation Contest, details of which is 

posted on AATA’s website https://aataweb.org/ 
2. Recruit colleagues to join AATA. We kindly ask you, current members, to persuade a 

nonmember colleague in the field of teaching Arabic or Arabic Linguistics and Literature, to 
join AATA. More members increase AATA’s budget and helps to cover its expenses 
become more active in servicing its members. Membership dues can be remitted 
electronically or mailed to our Business Office, Robert Ranieri, Prime Management 
Services, 3416 Primm Ln, Birmingham, AL 35216  

3. Contribute news to the Newsletters: information on individual awards and grants, faculty 
and graduate students’ publications, success stories related to the teaching and learning of 
Arabic, students’ travel and study abroad experiences, views and comments on attended 
workshops, webinars, and conferences, as well as information on retirees and fellow 
members who passed away, etc.  
 
Sincerely, Aman Attieh                                                                                                 

 

https://aataweb.org/

