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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

  البيانات الشخصية 
 
 بركزار حيدر الضباطي االســـــــم  
 الكويت  – 1977/   4/  2 تاريخ ومكان الميالد 

 اللغات األجنبية الكلية 

 اللغة االنجليزية وآدابها القسم 

 
    المؤهالت الدراسية 

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص  الدرجة العلمية  
النظرية -األدب االنجليزي  الدكتوراه  

 األدبية
نطن/الواليات  جامعة جورج واش

 المتحدة
2010 

اللغة االنجليزية وآدابها/األدب   الماجستير  
 االنجليزي 

 2003 الجامعة األردنية 

 1999 الجامعة األردنية  آدابهاية و اللغة االنجليز  البكالوريوس 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام 
 
 األدب االنجليزي  لعام التخصص ا 
 النظرية األدبية ص الدقيق التخص 

، الرواية ، نظريات التلقي ،  النظرية األدبية والنقد األدبي ، األدب األمريكي  مـجاالت االهتمام 
 األدب المصور ، الترجمة األدبية ، قضايا ايديولوجية في الترجمة
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 كلمة( 150الدكتوراه )في حدود  رسالةملخص عنوان و  

 Title: The American Self and the Arab Other in 1980s Bestsellers in the 
United States. 
Abstract: This dissertation examines the representation of Arab 
characters in bestsellers in the 1980s in the United States. It looks at the 
construction of a binary opposition of representation of the American 
Self and the Arab Other based on juxtaposition.  

 
 

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها  الوظيفة 

،  ةكلية اللغات األجنبي،  قسم اللغة االنجليزية وآدابها مساعد  أستاذ 
 الجامعة األردنية 

 اآلن -2017

محاضر متفرغ برتبة  
 أستاذ مساعد 

،  كلية اللغات األجنبية،  قسم اللغة االنجليزية وآدابها
 الجامعة األردنية 

2010-2017 

،  كلية اللغات األجنبية،  قسم اللغة االنجليزية وآدابها مساعد تدريس 
 الجامعة األردنية 

2004-2006 

 



 نموذج السيرة الذاتية                 مركز االعتماد وضمان الجودة             يةالجامعة األردن

 

3

 
  رية واللجان  األعمال اإلدا

 
 التاريخ داري/ اللجان والمهاممسمى العمل اإل 

 2018-2017 مساعد العميد لشؤون الطلبة  
على -جامعات األردنيةفي الجندري ل االعنف  لعضو في لجنة مراجعة أداة دراسة استطالعية حو  

 مستوى الجامعة 
2018-2020 

 2020-2018 ةمقررة لجنة مساعدة الطلبة ذووي االحتياجات البصري 

 2018-2017 مقررة لجنة المكتبة في الكلية  

 2018-2017 الكلية مقررة لجنة التحقيق في مخالفات الطلبة في  

 2018-2017 مقررة لجنة امتحان الكفاءة في الكلية 

 2018-2017 تمع المجاصل مع الخريجين و التو مقررة لجنة  

 2019-2018 لكلية عضو في لجنة التحقيق في مخالفات الطلبة في ا 
2014-2015 

 2019-2018 عضو في لجنة المكتبة في الكلية  

 2019-2018 مة المجتمع والتواصل الخارجي خدعضو في لجنة  

 2018-2016 كلية في لجنة البحث العلمي والمؤتمرات في ال عضو 

 2017 عضو في لجنة مادة الحضارة االنسانية في الجامعة  

 2018-2017 الدولي في القسم عضو في لجنة االعتماد  

 2018-2017 في الكلية   جدول الدراسيعضو في لجنة ال 

 2019-2012 في القسم   عضو في لجنة الخطة الدراسية 

 2018-2017 ج قسمي اللغويات واللغة االنجليزية وآدابهاعضو في لجنة تقييم دم 

 2015-2013 في الكلية  منهجيةعضو في لجنة األنشطة الال 

 2015-2014 في القسم   جدول الدراسيجنة الفي لعضو  

 2015-2011 مقررة لجنة معادلة المواد في القسم 

 2014-2013 عضو في لجنة النشاطات االجتماعية والثقافية في مركز دراسات المرأة  

 2014-2013 عضو في لجنة ضبط الجودة في الكلية  

 2014-2011 مقررة لجنة االرشاد في القسم  
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 2014-2011 اللجنة االجتماعية في القسم مقررة 

 
 

  آخر خمس سنوات  األبحاث العلمية المنشورة
 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ   اسم الباحث )الباحثين(  
 حنين أبودية )باحث رئيسي( 

 )باحث ثاني( بركزار الضباطي
Title: Trump in Arabic: Politeness Theory in Translating 
Trump’s Offensive Language 
Publisher: Taylor and Francis (Perspectives: Studies in 
Translation and Practice) 
Date: Forthcoming (2020) 

 ئيسي(ر )باحث  بركزار الضباطي 
 )باحث ثاني(حنين أبودية 

The Translator as an Activist: Reframing Conflict in the 
Arabic Translation of Joe Sacco’s Footnotes in Gaza 
Publisher: Taylor and Francis (The Translator) 
Date: 2018 

 )باحث رئيسي( عوضيوسف  
 ضباطي )باحث ثاني(بركزار ال

Hamlet's Road from Damascus: Potent Fathers, Slain 
Ghosts and Rejuvenated Sons 
Publisher: Georgie University (Borrowers and Lenders: 
The Journal of Shakespeare and Appropriation) 
Date: 2018  

 The Woman in Hijab as a Freak: Super(Muslim)woman )باحث منفرد(  كزار الضباطيبر  
in Deena Mohamed’s Webcomic Qahera 
Publisher: Routledge (Journal of Graphic Novels and 
Comics) 
Date: 2017 
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  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية 

 
 المشاركة  نوع خ انعقاده مكان وتاري اسم المؤتمر والجهة المنظمة   

 Social Media & Social Order 
Conference 

 تقديم ورقة بحث 11/2018النرويج ، -اوسلو

 The Society of Cognitive 
Studies of the Moving Image 

 تقديم ورقة بحث 2015يطانيا ن بر -لندن

 بحث  تيتقديم ورق 2014سكوتالند ، -ستيرلنج رابطة شكسبير البريطانية  

 تقديم ورقة بحث 2012الواليات المتحدة ، -ايلند رود مريكيةرابطة األدب المقارن األ 

 تقديم ورقة بحث 2011هولندا ، -أمستردام كلية التحليل الثقافي في جامعة أمستردام 

 
  الدورات التدريبية 

 
 اسم الدورة والجهة المنظمة  

 
 التاريخ

 17/12/2019 السلوك المسؤول إلجراء األبحاث العلمية 
 CAEP 24/10/2019اد الدولي  مكيفية اجراءات االعت 
 5/8/2019 ة كيفية التعامل مع األشخاص ذوي االعاق 
 2019/ 21/3 أخالقيات التدريس من منظور تطبيقي  
 2018/ 12/7 الجامعة األردنية-م أداء الطلبةتقيي 
 2018/ 16/4 زيادة معدالت االستشهاد بالبحوث العلمية 
 3/4/2018 استخدام المنصات الرقمية في التدريس 
 2018/ 28/2 كير الناقدمهارات التف 
 2018/ 19/3 التعلم المدمج  
 Camtasia Studio 9 5/4/2018تطوير وتحرير المحتوى التعليمي باستخدام برنامج  
 2018/ 18/7 ام البوابة التعليميةبيق أساليب التعليم الحديثة باستخدتط 
 SPSS 21/3 /2017التحليل االحصائي األساسي باستخدام  
 Springer 3/11 /2015دة البيانات على قاعورشة عمل للتعرف  
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  األنشطة التدريسية 

 
 التي    الدراسية والمواد المقررات 

 دريسها تب قام
 الدراسات  البكالوريوس 

 العليا 
  ❑ ألدب والمجتمعا 

  ❑ رواية االنجليزية ال 
  ❑ نقد األدبي في القرن العشرين ال 
  ❑ األسلوبية االنجليزية  
 ❑  النظرية األدبية والنقد األدبي 
 ❑  شر األدب األمريكي في القرن التاسع ع 
 ❑  ية رواال 
 ❑  تحليل خطاب 
 ❑  ألدب األمريكي في القرن العشرينا 
 ❑  موضوع خاص في األدب االنجليزي  
 ❑  2رواية ال 
 ❑  المهارات الشفوية 
 ❑  الكتابة الفنية 
 ❑  الكتابة 
 ❑  تابة بحوث ك 
 
 

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

 
 التاريخ

 2014 (من المؤسسين) جمعية األكاديميات األردنيات ، عمان/األردن  
 اآلن -2015 األردن / جمعية خريجي الجامعات األمريكية ، عمان 
 اآلن -MLA 2010جمعية اللغات الحديثة  
 2012-2011 جمعية األدب المقارن األمريكية  
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  المنح والجوائز التي حصل عليها 

 
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها  ة ئز اسم الجا 

 2020-2017 صندوق قطر منحة صندوق قطر 
 2008-2006 ايت مؤسسة الفلبر  بعثة الفلبرايت  
    
    
 
 


