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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 البيانات الشخصية 
 
 نور أحمد سميماناالســـــــم  
  الكويت 10/6/1987تاريخ ومكان الميالد  

 كمية المغات األجنبيةالكمية  

 المغة االنجميزية وآدابهاالقسم  

 
   المؤهالت الدراسية 

 
التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العممية  
 2011 الجامعة األردنية لغة/المغة االنجميزية وآدابها ماجستير 
 2009 الجامعة األردنية المغة االنجميزية التطبيقية بكالوريوس 
 
 

 التخصص ومجاالت االهتمام 
 
 التخصص العام  
 التخصص الدقيق  

 مـجاالت االهتمام  
 
 

 عنوان وممخص رسالة الدكتوراه 
 
 ( كممة150في حدود )ممخص رسالة الدكتوراه عنوان و 
  
  
  
 
 

  



 الجامعة األردنية            نموذج السيرة الذاتية                 مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

 2  

 السجل الوظيفي  
 
التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة  
 حتى اآلن- 2016 األردن- عمان/ الجامعة األردنية/ قسم المغة االنجميزية وآدابها مدرس  
 2016- 2013 األردن- عمان/ الجامعة األردنية/ قسم المغويات محاضر متفرغ 

محررة /كاتبة/مترجمة 
 PRفي شركة 

Launchers 
 لمعالقات العامة

 2013-2012 األردن- عمان/  لمعالقات العامةPR Launchersشركة 

وقسم المغة االنجميزية وآدابها ومركز  (سابقاًا )قسم المغويات  محاضر غير متفرغ 
 األردن- عمان/ المغات

2011-2013  

، 2013-2011 األردن- عمان/ مركز المغات محاضر غير متفرغ 
2017  

- 11/2009  األردن –عمان / الجامعة األردنية/ (سابقاًا )قسم المغويات  مساعد بحث وتدريس  
4/2010 

مترجمة ومراسمة  
 صحفية

 – 2/2009  األردن–عمان / صحيفة الجوردن تايمز
9/2009 

 
 األعمال اإلدارية والمجان  

 
التاريخ المجان والمهام / مسمى العمل اإلداري 
مقرر لجنة التعمم عن بعد في قسم المغة االنجميزية وآدابها   

 وعضو لجنة التعمم االلكتروني في قسم المغة االنجميزية وآدابها
2020-2021 
2019-2020 

 2021-2020 عضو في لجنة متابعة تدريب الطمبة في قسم المغة االنجميزية وآدابها 

وقسم المغة االنجميزية  (سابقاًا )عضو في لجان إرشاد الطمبة في قسم المغويات  
 وآدابها

2014-2020 

 2020-2019 عضو في لجنة ضمان الجودة في قسم المغة االنجميزية وآدابها 

 2020-2018 عضو في لجان الخطة الدراسية في قسم المغة االنجميزية وآدابها 

 
 األبحاث العممية المنشورة آخر خمس سنوات 

 
عنوان البحث والناشر والتاريخ   (الباحثين)اسم الباحث  
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 Implementing Blended Learning and Flipped Learning" - نور سميمان 

Models in the University Classroom: A Case Study" 

- Teaching English with Technology 
- 2018 

غالب ربابعة . د. أ 
بيان ربابعة 
 نور سميمان

- "Instant messaging language in Jordanian female school 

students' writing" 

- Teaching English with Technology 
- 2016 

 
 المشاركة في المؤتمرات والندوات العممية 

 
 المشاركة نوعمكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة   
    
    

 
 الدورات التدريبية 

 
اسم الدورة والجهة المنظمة  

 
التاريخ 

الجامعة /  Camtasia 9 إعداد ومونتاج الفيديوهات التعميمية باستخدام برنامج 
األردنية 

2020 

الجامعة / Google Form  إنشاء االستطالعات الفعالة باستخدام نماذج جوجل 
 األردنية

2019 

واألجهزة  (كمكرز)استخدام أنظمة االستجابة الصفية : التعمم االلكتروني المتقدم 
 الجامعة األردنية/ الذكية في التدريس 

2018 

 2017 الجامعة األردنية/ التصميم التعميمي واالنتاج اإلعالمي التعميمي  
 2017 الجامعة األردنية/ تقييم تعمم الطمبة باستخدام البورتفوليو  
 2017 الجامعة األردنية/ تعزيز التعمم من خالل استخدام التكنولوجيا  
 2017 الجامعة األردنية/ الموارد التعميمية المفتوحة  
الجامعة / أهمية استخدام وسائل التواصل االجتماعي في عممية التعمم والتعميم  

 األردنية
2016 

 2015 الجامعة األردنية/ إنشاء االمتحانات المحوسبة  
 2015الجامعة األردنية  / ورش تطوير أداء هيئة أعضاء التدريس  
 

 األنشطة التدريسية 
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 التي  الدراسية  والموادالمقررات 

قام بتدريسها 
الدراسات  البكالوريوس 

العميا 
    (بالمغة العربية)مدخل إلى المغويات  
   مهارات دراسية وبحثية بالمغة االنجميزية  
   استخدام المغة االنجميزية  
   المغة االنجميزية ألغراض الصحافة  
   المغة االنجميزية ألغراض األعمال  
   المغة االنجميزية ألغراض السياحة  
  الكتابة في مجال العالقات العامة   
  أساسيات التخاطب العام   
  النطق والتكمم   
  بناء المفردات والمصاحبة المفظية   
  التدريب الميداني  
    ( عربي–انجميزي )الترجمة  
  تعمم المغة األجنبية  
  الكتابة المهنية  
  الحياة الجامعية وأخالقياتها   
    (مركز المغات)مهارات االتصال بالمغة االنجميزية  
 

 العضوية في الهيئات والجمعيات العممية المهنية 
 

 اسم الهيئة والجمعية العممية المهنية ومكانها 
 

التاريخ 

   
   
 

 المنح والجوائز التي حصل عميها  
 

التاريخ الجهة المانحة لمجائزة ومكانها اسم الجائزة  
مكافأة نشر بحث عممي في  

 Scopus (Q2)قاعدة البيانات 
/ الجامعة األردنية / عمادة البحث العممي 

 األردن  –عمان 
2019 

 –الجامعة األردنية  / (سابقاًا )قسم المغويات   مساعد بحث وتدريسمنحة  
 األردن - عمان 

11/2009 – 4/2010 

 


