
  هللا الدنان الدكتور عبد

  م1391م و مقيم في سورية منذ عام 1391ولد في صفد، فلسطين عام 

 مجاز في األدب اإلنجليزي و أهلية التعليم الثانوي من جامعة دمشق 

  درس في جامعة لندن وحصل على الماجستير في التربية و الدكتوراه في العلوم

 اللغوية

  التربية معلما و مدرسا و أستاذا جامعياأمضى أكثر من ستين عاما في 

 باحث لغوي و روائي و شاعر 

 نشر أكثر من ستين بحثا و كتابا في تعليم اللغة اإلنجليزية، و تعليم اللغة العربية لألطفال، واللغويات الحاسوبية 

  ا ألف للبرنامج أكثر و أشرف على اللغة العربية للبرنامج كم" افتح يا سمسم"قام بإجراء البحوث اللغوية لبرنامج

 من ثالثين قصيدة

  خبز و بارود"، ورواية فلسطينية "يا ليلة دانة"نشر رواية كويتية" 

 وأسلوب البحث العلمي، و التشاور للوصول إلى قرار، و لهذه الغاية أصدر  يؤمن بضرورة تعليم األطفال التفكير

 "الحيوانات تفكر"ر لها عنوان ضمنها خالصة تجاربه و فكره، واختا"اثنتي عشرة قصة لألطفال 

  صاحب نظرية تعليم اللغة العربية بالفطرة و الممارسة التي تهدف إلى القضاء على الضعف العام باللغة العربية في

 الوطن العربي 

  فأتقنا التحدث باللغة العربية الفصحى السليمة والمعربة وهما في " لونة"و ابنته " باسل"طبق نظريته على ابنه

 ثة من العمرالثال

  م لتعليم 1331عام " روضة األزهار العربية"م و في سورية 1311عام " دار الحضانة العربية"أسس في الكويت

 اللغة العربية لألطفال بالفطرة و الممارسة إلنشاء أجيال عربية قارئة و مفكرة و مبدعة

 ة العربية الفصحى ويستغرق إعطاء هذا صمم برنامجا لتدريب المعلمين و المعلمات و غيرهم على المحادثة باللغ

 البرنامج اثني عشر يوما، بواقع ساعتين و نصف يوميا

  انتشرت نظريته في تعليم اللغة العربية بالفطرة و الممارسة في األقطار العربية، وتبنته حتى اآلن العديد من

المدارس والمراكز على المحادثة بالعربية وقد قام بتدريب كل المعلمين و المعلمات في هذه . المدارس و مراكز التنمية

 الفصحى

  زاره في روضة األزهار العربية وشاهد تطبيق نظريته كبار العلماء و المربين العرب و جميعهم أثنوا على النظرية

 و تطبيقها و طالبوا بتعميمها في المدارس العربية جميعها

 رورة تطبيق نظريتهأجمعت كل المجالت و الصحف العربية التي كتبت عنه على ض 

 استضافته اإلذاعات و قنوات التلفاز العربية لشرح نظريته 

  الذي ضمنه مجموعات من القواعد الميّسرة التي يستخدمها في " التيسير في قواعد اللغة العربية"نشر كتابه

 التدريب على المحادثة بالعربية الفصحى

  تعليم اللغة العربية بالفطرة و الممارسة في جميع مدارس قررت وزارة التربية في سلطنة عمان تطبيق نظريته في

 السلطنة


