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  البيانات الشخصية

 
 العموريبيان  االســـــــم 
 المغات األجنبية الكمية 

 قسم المغة اإلنجميزية وآدابها القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العممية 
 9002 جامعة داكوتا الشمالية األدب اإلنجميزي الماجستير 
 9002 الجامعة األردنية غة اإلنجميزية وآدابهاالم البكالوريوس 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 األدب اإلنجميزي التخصص العام 
 األدب اإلنجميزي التخصص الدقيق 

دراسات ما بعد االستعمار، النظرية النسوية شعر النهضة، األدب الكالسيكي،  مـجاالت االهتمام 
األدب  ،نظرية الثقافية، الالقصص العالمية، دب المرأة االيرلنديةالحديثة، أ
 الشتات األفريقي، القرن العشرينبداية أواخر القرن التاسع عشر و في األمريكي 
 األدب النسائي المقارن، شكسبير، العرق والهويةنظريات 
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  الماجستيرعنوان وممخص رسالة 

 
 كممة( 051)في حدود  الماجستيرممخص رسالة عنوان و  
 Thesis Title: Hybridity Blends: National Identity and the Colonizer’s Identity in Chinua 

Achebe’s No Longer at Ease. 

 
  
  
  
  

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
الجامعة األردنية/ كمية المغات األجنبية/ قسم المغة اإلنجميزية  مدرس 

 اوآدابه
 اآلن-9000

 9000 / قسم المغة اإلنجميزية وآدابهاجامعة البتراء مدرس 

 9002 الكمية األردنية الكندية مدرس 

الجامعة األردنية/ كمية المغات األجنبية/ قسم المغة اإلنجميزية  متفرغ غير محاضر 
 وآدابها

9002 

 9002-9002 قسم المغة اإلنجميزية جامعة شمال داكوتا/  مساعد تدريس 

مطور مساعد بحث/  
 الموقع اإللكتروني

 9002 جامعة شمال داكوتا/ قسم المغة اإلنجميزية 

 
  األعمال اإلدارية والمجان 

 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ المجان والمهام 
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  الدورات التدريبية

 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

  Staff Development Workshopsالتدريس  آداء أعضاء هيئة ورشات عمل حول تطوير 

 الجامعة األردنية -/ مركز التطوير التعميمي
9000 

 /Student Sand Pedagogy  9002 جامعة شمال داكوتا  -قسم المغة اإلنجميزية 
جامعة  -قسم المغة اإلنجميزية/  Classroom Strategies)) استراتيجيات الفصول الدراسية 

 شمال داكوتا
9002 

 9002 جامعة شمال داكوتا -Website development  /IACC)تطوير المواقع اإللكترونية ) 
 9002-9002 الجامعة األردنية -( / مركز المغاتLanguage Partnerمتطوعة في برنامج ) 
   
 
 

  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 قام بتدريسها
 الدراسات  البكالوريوس الجامعة

 العميا
   األردنية (مهارات شفوية) 
   األردنية (مدخل إلى األدب اإلنجميزي) 
 ( 0رواية     األردنية (
 ( 9رواية     األردنية (
   األردنية (كتابة متقدمة( 
   األردنية (الكتابة في مجال الصحافة ) 
 ( ن التاسع عشر األدب األمريكي في القر     األردنية (

   األردنية (األدب األمريكي في القرن العشرين) 

 ( 0200األدب األمريكي حتى عام     األردنية (

   األردنية (األدب اإلنجميزي في القرن التاسع عشر ) 

   األردنية (مهارات دراسية ) 

 (    األردنية ( 000، 000، 22مهارات االتصال بالمغة اإلنجميزية 

   األردنية (التذوق األدبي) 

   األردنية (تفاعل الثقافات) 

   األردنية (القصة القصيرة) 
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 ( 9المغة اإلنجميزية ألغراض األعمال     األردنية (

   البتراء (االستماع والمناقشة) 

   البتراء (كتابة المقالة) 

 ( 000المغة اإلنجميزية العامة     البتراء (

 ( 000المغة اإلنجميزية لألغراض الخاصة     البتراء (

 ( 009المغة اإلنجميزية لألغراض الخاصة     البتراء (

 ( مهارات االستيعاب واالتصال في اإلنجميزية المكثفة: المغة 0اإلنجميزيةالمغة     الكمية األردنية الكندية (

 ( ميزية المكثفة لتطوير عمم النحو وعمم المعنى: المغة اإلنج9المغة اإلنجميزية    الكمية األردنية الكندية (

 ( : المغة اإلنجميزية المكثفة لتطوير مهارات كتابة الفقرة والمقالة3المغة اإلنجميزية    الكمية األردنية الكندية (

 ( لتطوير مهارات االستماع : المغة اإلنجميزية المكثفة 0المغة اإلنجميزية
لمحادثةوا ) 

   الكمية األردنية الكندية

 
 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العممية المهنية
 
 اسم الهيئة والجمعية العممية المهنية ومكانها 

    Modern Language Association (MLA)جمعية المغة الحديثة   
 (APETAUجمعية أساتذة المغة اإلنجميزية والترجمة في الجامعات العربية ) 
 
 
 


