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American Association of Teachers of Arabic 

 
 
Biographies of AATA’s Nominees for 2018 are in alphabetical order 
 
Ahmed Idrissi Alami, Ph.D  
He holds a PhD in Comparative Literature from Indiana University, Bloomington. An associate 
professor of Arabic and Comparative Literature and director of the Arabic Program in the School 
of Languages and Cultures, Purdue University. His research explores the cultural identity, 
migration, and constructions of Arab/Muslim subjectivities through North African, Middle 
Eastern and Arab diasporic cultural expressions and travelogues. He also examines Arabic 
language and identity, relationship between linguistic and cultural competencies, issues of 
Islam, modernity and reform within a global context. He published a book Mutual Othering: 
Islam, Modernity, and the Politics of Cross-Cultural Encounters in Pre-Colonial Moroccan and 
European Travel Writing (Albany: SUNY Press, 2013), and  articles in Journal of North African 
Studies, Journal of Contemporary Thought, Middle Eastern Literatures and South Central 
Review. Currently, he is exploring the Arab-Muslim legacy through transatlantic discourse and 
culture, Arab and Muslim diasporic narratives, and nation and nationalism in Arabic literature 
and culture. He is a member of AATA, MESA, Modern Language Association, American 
Comparative Literature Association; on the Executive Committee of Global Arab and Arab-
American Literature Forum; and serves  on the Editorial Boards of Al ’Arabiyya, (AATA), and 
Ikhtilaf, Journal of Critical Humanities and Social Sciences. 

                                                                  الدكتور أحمد إدریسي علمي
حصل على شھادة الدكتوراة  في األدب المقارن من جامعة إندیانا في بلومنتن . یعمل اآلن كأستاذ مشارك   
في اللغة العربیة واألدب المقارن  ومدیر برنامج اللغة العربیة بقسم اللغات والثقافات في جامعة بردو. ھو 

ب . من أبحاثھ دراسة إنتاج الھویّة متخّصص بحقل الدراسات العربیة والشرق األوسطیّة ونظریّات األد
الثقافیّة والھجرة  وبناء الذات العربیّة واإلسالمیّة  في إفریقیا الشمالیّة  والشرق أألوسط  وأشكال التعابیر 

الَشتات العربّي وأدب الرحالت والعالقة بین الكفاءة اللغویّة والثقافیّة وقضایا اإلسالم والحداثة الثقافیّة في 
 التشكالت المتبادلة لآلخر: اإلسالم، الحداثة، و نظمكتاب  بعنوان العالمَي. من منشوراتھ ، واإلصالح 

، سیاسة اللقاء الثقافّي المتبادل في كتابات الرحلة  المغربیّة  واألوروبیّة  في الفترة ما قبل االستعمار
الشرق أوسطیّة ومجلّة الفكر ، ومقااللت  متعدّدة  في مجلّة  دراسات شمال إفریقیا ومجلة اآلداب 2013

رابطات وجمعیّات أكادیمیّة ، فھو عضو في المعاصر ومجلّة دوّریة الجنوب األوسط . ینتمي  إلى عدّة 
الرابطة األمریكیّة ألساتذة اللغة العربیة  ولجنة تحریر "العربیة "، مجلة الرابطة األمریكیة ألساتذة اللغة 

العربیة ، ولجنة تحریر اختالف، مجلة اإلنسانیّات النقدیّة والعلوم االجتماعیّة واللجنة التنفیذیّة لمنتدى 
 األدب العربّي العالمّي واألدب العربّي األمریكّي وجمعیّة اللغات الحدیثة وجمعیّة دراسات الشرق األوسط

  والجمعیّة األمریكیة لألدب المقارن .
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Olla Najah Al-Shalchi, Ph.D  
She received her BA from the University of Texas, MA in teaching Arabic as a foreign language 
from the American University of Cairo, and Ph.D. in Instructional Design and Technology from 
Old Dominion University. She is currently working towards becoming a certified ACTFL OPI 
tester. She has taught a variety of Arabic courses including first, second and third year Arabic, 
Arabic Literature in Translation, Iraqi Arabic Dialect, and Arab Culture. Presently she is 
teaching at the University of Texas at Austin and serves as coordinator of the language classes. 
Before joining the University of Texas, she taught at Smith College, Williams College, the 
American University of Cairo, Middlebury College, the College of William and Mary, and 
George Washington University. Her research interests include language pedagogy, the use of 
technology in the classroom, material development, learning strategies, and the cognitive load 
effect on learners with varying knowledge backgrounds. She has published an article about 
effective online learning and has published several works of poetry. She served as the Treasurer 
for the Virginia Association of Teachers of Arabic from 2012-2013. 
 

 الدكتورة عال نجاح الشالجيّ 
حصلت على شھادة البكلوریوس في اللغة العربیّة من جامعة تكساس في أوستن، ثم أكملت 

دریس اللغة العربیّة لغیرالناطقین بھا من الجامعة األمریكیّة في القاھرة الماجستیر في ت
والتكنولوجیا. وھي في طور  التدریسيّ  والدكتوراه من جامعة أولد دومنین في التصمیم

في اللغة العربیّة من مؤّسسة اكتفل. دّرست عدّة  شفویّةالحصول على شھادة تقییم المھارة ال
موادّ ومنھا اللغة العربیّة لصفوف السنة الجامعیّة األولى حتى السنة الجامعیّة الثالثة واألدب 

ا تدّرس في جامعة تكساس في أوستن العربّي المترجم والثقافة العربیّة والعامیّة العراقیّة. حالیّ 
غة العربیّة . قبل التدریس في الجامعة المذكورة كانت أستاذة في وكذلك ھي منّسقة برنامج الل

كلیّة سمث وكلیّة ویلیمز وكلیّة ویلیم وماري وجامعة جورج واشنطن باإلضافة إلى التدریس 
في المعھد الصیفّي في كلیّة میدلبري. في الوقت الحاضرھي مدیرة البرنامج الصیفّي في 

بطرق تدریس اللغة واستخدام التكنولوجیا داخل الصفوف  الدكنورة عال  جامعة تكساس. تھتمّ 
وكیفیّة تطویر الموادّ التعلیمیّة للطالب والطالبات في المستویات المبتدئة والمتوّسطة والعلیا 

. نشرت مقالة كما أنّھا تقوم بإجراء بحوث عن استخدام استراتیجیّات مفیدة لحفظ المفردات
نترنت ولھا عدّة منشورات عن الشعرالعربّي. كانت أمینة تعلّم اللغة عبراإل حول فعّالیّة

.2013 -2012في عام رابطة أساتذة اللغة العربیّة في والیة فرجینیا صندوق   
 

  
  



3 
 

Mahmoud Amer,  PhD   
He is associate professor of Arabic at West Chester University, Pennsylvania. He has taught 
Arabic in the US since 2002, and recently established an Arabic program with a minor in Arabic 
at WCU. Despite budget cuts and declining funding, he made the Arabic program grow at WCU.  
His research interests include technology in language teaching and learning, language learning 
analytics, and mobile applications for learning Arabic. Dr. Amer is an Adobe® Certified 
Expert®, a CompTIA® Certified Technical Trainer (CTT++), and has expertise and special 
interest in leveraging emerging technology (mobile devices and wearables) in language learning. 
Dr. Amer published peer-reviewed articles, most recently in the CALICO (The Computer 
Assisted Language Instruction Consortium) journal. He has also authored courseware and 
several award-winning programs for learners of Arabic, including a mobile application and an 
in-house computer program to support his students of Arabic. As a proud member of the AATA, 
Dr. Amer is committed to teaching Arabic culture and language, and insists on students’ 
participation in activities to enhance and deepen their appreciation of Arabic culture by inviting 
and driving students to cultural events, including a trip to attend a performance by Marcel 
Khalifa. 

 الدكتور محمود عامر
یعمل كأستاذ مشارك في برنامج اللغویات التطبیقیّة  ورئیس قسم اللغات في جامعة ویست 

س اللغة العربیة في الوالیات المتّحدة منذ عام  ، وقد أنشأ 2002تشیستر في بنسلفانیا. یُدّرِ
برنامجا للغة العربیّة في ویست تشیستر. حصل على درجة الماجستیر من جامعة مؤّخرا 

تولیدو، ودكتوراه في اللغویاّت التطبیقیّة من جامعة إندیانا في والیة بنسلفانیا. وتشمل 
اھتماماتھ البحثیةّ الدورالذي تلعبھ التكنولوجیا في تعلیم اللغة وكذلك التطبیقات النقالة لتعلّم 

 ربیّة، واكتساب اللغة الثانیة. الدكتور محمود ُمبرِمج ُمعتمد من شركةاللغة الع
مدّرب فنّي معتمد من مؤّسسة كومبتیا العالمیّة ، ولھ  كما  أنّھ   ةالعالمیّ    ®Adobe أدوبي

خبرة عمیقة واھتمام خاص بدراسة التكنولوجیا الناشئة في تعلّم اللغة. نشر مقاالت في مجلة 
العدید من برامج الكمبیوتر التعلیمیّة الحائزة على العدید من الجوائز لمتعلمي ف ألّ و كالیكو

اللغة العربیّة، بما في ذلك تطبیق جّوال وبرنامج كمبیوتر لدعم طالبّھ بالعربیّة. یلتزم 
الدكتورعامر أیضا بتدریس الثقافة العربیة ، ویصّر على مشاركة طالبھ في األنشطة التي 

ثقافة العربیّة والتعّمق  بھا من خالل مشاركتھم في المناسبات الثقافیّة، بما في تعّزز تقدیرھم لل
ذلك رحلة لحضور حفلة للموسیقارالشھیر مارسیل خلیفة. وھو حالیّا في صدد إنشاء برنامج 

 .ةّ للدراسة في الخارج لمتعلمي اللغة العربیّ 
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Ikram Estefan Easton                                                                                                                 
She teaches Arabic at Boston College and serves as curriculum director for the Center for 
Arabic Culture in Boston.  An advocate of integrating technology in language classrooms, she 
believes that Arabic teachers should learn about the latest web tools and acquire the 
technology skills to challenge 21st century students.  Through UNC-Chapel Hill and Learn-
NC, she designed and developed the first Arabic online course for high school students.  She is 
an ACTF certified online Arabic instructor.  At North Carolina Virtual Public Schools, Ikram 
teaches Arabic online and serves as Instructional Leader, Curriculum Developer, and Content 
Reviewer.  A native of Syria, Ikram earned a BA from Tishreen University in Arabic 
Translation and English Literature; BS and MS from Indiana University in English, Second 
Language Acquisition and World Civilizations. She is also a licensed K-12 Arabic and ESL 
teacher with 21 years of teaching experience.  In 2005, she started the first public school 
Arabic program in Iowa with four levels of Arabic courses including Middle East culture.  In 
2006, she received the Belin-Blank Excellence in Teaching Award from The University of 
Iowa. Ikram also serves as the primary translator for the ACT Michigan Merit Examination 
and the Michigan Educational Assessment Program. 

                                                                                                                     إكرام أسطفان إیستن
تُدّرس اللغة العربیّة في كلیّة بوسطن كما أنّھا  مدیرة المنھج الدراسّي للمركزالعربّي الثقافّي  

في مدینة بوسطن. تُعرف األستاذة إكرام بأنّھا من دعاة دمج استخدام التقنیّات في صفوف 
ة وأستاذات اللغة تعلّم أحدث أدوات التقنیّات تدریس اللغات ولذلك تؤمن بأنّھ یجب على أساتذ

طلبة القرن الحادي والعشرین في استخدامھا. بدعم من  مواجھة تحدّیاتواكتساب مھاراتھا ل
المدارس لطلبة للغة العربیّة عبراإلنترنیت  والیة كارولبنا الشمالیّة، صّممت أّول مساق

باإلضافة ،   .الختبارالكفاءة الشفویة أكتفل من ةمعتمد ةممتحنكما أنّھا  طّورتھ ، ثمّ  الثانویّة
.  تُدّرس اللغة العربیّة عیر اإلنترنت للمدارس االفتراضیّة في والیة شمال كارولینا فھي

حصلت على شھادة البكالوریوس من جامعة تشرین في الترجمة ف . أستاذة إكرام من سوریة
شھادتْي البكالوریوس والماجستیر من جامعة إنِدیانا في نالت ثّم ، واألدب اإلنكلیزّي   العربیّة

اللغة اإلنكلیزیّة واكتساب اللغة الثانیة والحضارات العالمیّة. وھي مؤھلّة لتدریس اللغة 
إحدى  مدّة واإلنكلیزیّة كلغة ثانیة لصفوف الحضانة حتّى الثانویّة . لھا خبرة العربیّة 

في مدارس للغة العربیّة  أنشأت أّول برنامج  ،0052عشرین سنة في ھذا المضمار. في عام و
ُمنحت  2006فیھا ثقافات الشرق األوسط . و في عام    شاملة  ألربعة مستویات والیة أیووا

جائزة التدریس المتمیّز من جامعة أیووا. من خدماتھا العدیدة ، األستاذة إكرام مترجمة 
 المتحانات الجدارة وبرامج التقییم التربوّي لوالیة میشیغان.
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 Adil Elkhiyari 
Adil Elkhiyari is the Director and co-founder of Qalam wa-Lawh, a leading US based institution 
(and a proud institutional member of AATA since 2009), dedicated to teaching Arabic as a 
foreign language, with two active schools located in Morocco. During the past decade, Mr. 
Elkhiyari has managed a team of Arabic teachers to offer immersion Arabic programs to over a 
thousand students per year from US and European colleges and universities.  He is a professional 
language tester and an active promoter of the use of sensible technology in Arabic teaching and 
learning. Mr. Elkhiyari holds a B.S. Degree in Electrical Engineering from the University of 
District of Columbia in Washington DC.  Before joining Qalam wa-Lawh, he served as a 
solution architect and IT trainer for technology firms in the United States.  He has successfully 
implemented solutions in the fields of curriculum development and language assessment and 
presented several panels in and outside the United States. As a member of the AATA board, he 
plans to utilize his background in Arabic language training and technology to assist in 
implementing solutions to facilitate teaching Arabic and to make learning Arabic more widely 
accessible. 

عادل الخیاري                                                                                       
في تدریس سة المكرَّ قادة المعاھد األمریكیّة من  الذي یُعدّ ولوح  لمق مؤّسسي معھد  حدوأمدیر 

 یعتّز بأنّھ المعھد ویجدر بالذكرأن ھذافي المغرب.  العربیّة كلغة أجنبیّة في معھدین نشیطین
                                                 . 2009في الرابطة منذ عام  )  (Institutional memberأصبح عضواً 

في النغمارالتقدیم منھجیّة غة العربیّة لمن مدَرسي ومدّرسات ال ادّرب فریقالعقد األخیرفي 
من كلیّات وجامعات أمریكیّة وأوروبیّة . من ألف طالب وطالبة في العام برامج العربیّة ألكثر

                                                                                                   .اللغة العربیّة وتعلّمھاعند تدریس  وازنتبالتقنیّة مرّوجي استخدام ومن  معتمد ممتحنكما أنّھ 
. وقبل District of Columbiaالھندسة الكھربائیّة من جامعة  في على شھادة البكالوریوسحصل 

تكنولوجیا المعلومات في ومدّرب  معماريّ  مھندس شغل منصبانضمامھ لمعھد قلم ولوح 
وتقییم المناھج تطویر. وقد نجح في تطبیق حلول في مجال شركات في الوالیات المتّحدة

اللجنة وكعضو في  .وخارجھا ات المتّحدةیتقدیم مداخالت داخل الوالباإلضافة إلى اللغات 
خلفیّـتھ في تدریب اللغة العربیّة والتكنولوجیا تجارب ، یخّطط في خدمتھا من للرابطة التنفیذیّة

 .تناوال   في نطاق أوسع لتیسیر تدریس العربیّة وجعل تعلّمھا
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Abdulkareem Said Ramadan  Ph.D. 
He is an assistant professor at Gettysburg College, PA. He earned his BA in Arabic Language 
and Literature, MA in Arabic Syntax and Morphology, and Ph.D. in Arabic and Applied 
Linguistics from the University of Damascus, Syria. His dissertation examines language 
proficiency among students studying Arabic as a foreign language and methods of measuring 
and improving proficiency. He has taught language and content courses at all levels including: 
Teaching Arabic as a Second Language, Advanced Arabic Conversation and Composition, 
Arabic Grammar and Composition, Introduction to Arab Culture, and Arab Film. He has 
published on language proficiency, testing language proficiency, Arabic literary criticism, 
language assessment, and language acquisition. His textbook Abjad Hawaz  for Beginners was 
published at The Arabic Language Centre, University of Damascus. In Damascus, he 
coordinated the Arabic program at the Arabic Language Center and taught Arabic at the French 
Institute. Prior to joining Gettysburg College, he taught at Washington University in St. Louis 
and the University of Virginia, where he coordinated the Arabic program. His research interests 
include Arabic Linguistics, Arabic Syntax and Morphology, Applied Linguistics and Foreign 
Language education. He is a member of ACTFL, AATA, and the Northeast Conference on the 
Teaching of Foreign Languages (NCTFL). 

 الدكتور عبد الكریم سید رمضان
. حصل على درجة الدكتوراه في اللغة  Gettysburg ةة في كلیّ أستاذ مساعد في اللغة العربیّ ھو

من جامعة دمشق في سوریة.  عنوان أطروحتھ " الكفاءة اللغویة:  ة وعلم اللغة التطبیقيّ العربیّ 
حصل على الماجستیر .  اكتسابھا وتنمیتھا وقیاسھا. اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا أنموذجاً"

لعلیا في الدراسات اللغویة، ودرجة اإلجازة في اللغة في النحو والصرف، ودبلوم الدراسات ا
دّرس عبد الكریم اللغة  العربیة وآدابھا، كل أولئك من قسم اللغة العربیة في جامعة دمشق. 

العربیة في قسم اللغة العربیة في جامعة دمشق، وفي مركز تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین 
رنامج العربیة في المركز ذاتھ.   نشر كتابھ" أبجد ھّوز" بھا في الجامعة ذاتھا، وكان منّسق ب

لتعلیم اللغة العربیة للمبتدئین في مركز تعلیم اللغة العربیة في جامعة دمشق كما نشر عدداً من 
یدّرس عبد الكریم  المقاالت في مجالت علمیة محكمة في الشرق األوسط والوالیات المتحدة.

وقبل ذلك دّرس  2006كّل صیف منذ   میدلبريیة في كلیة اللغة العربیة في المدرسة العرب
  ةس عبد الكریم اللغة العربیّ كذلك درّ  في المعھد الفرنسي لدراسات الشرق األوسط في دمشق.

یھتّم  .ة فیھاحیث عمل أیضاً منّسقاً لبرنامج اللغة العربیّ  سانت لویسفي   فرجینیا جامعةفي 
ثانیة، كلغة  العربیّة وتعلیم نحو والصرف وعلم اللغة التطبیقيّ ة والات العربیّ بالبحث في اللغویّ 
 ).NECTFLو ( )AATAو (  )ACTFL(وھو عضو في 
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Ballot Casting 

 Following your examination of the above Biographies of the Nominees, please                                                         

1) Vote for ONLY THREE members on the slate that AATA’s Business office  will send you 
2) Submit your ballot no later than March 15, 2018 at midnight, and the names of the three 

with the most votes will be announced shortly thereafter and they will serve on the 
Executive Board starting this month.  


