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  الب�انات الشخص�ة 

 

 ـم االس ن موسى قاق�ش �شیر 

 الكل�ة  جنب�ة اللغات األ

 القسم  دابها آاللغة الفرنس�ة و 

 

    المؤهالت الدارس�ة 

 

 الدرجة العلم�ة  التخصص  الجهة المانحة لها  خ �التار 

 بكالوریوس   اللغة الفرنسیة وآدابھا      الجامعة االردنیة/عمان  2003 
 

 جامعة الڤال  2007 

 كندا   –الكیبیك 
 

 ماجستیر   األدب الفرنسي الحدیث  
 

 جامعة الڤال  2010 

 كندا   –الكیبیك 
 

 دكتوراة  األدب الفرنسي الحدیث 

 
 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام 

 

 التخصص العام  األدب الفرنسي 

 التخصص الدقیق  نسي الحدیث ر األدب الف

 مـجاالت االهتمام  التعل�ماللغة، الحضارة، الترجمة، �ختار  اللغة الفرنس�ة، األدب،
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  ةتوار �عنوان وملخص رسالة الد
 

 لمة)ك150(في حدود  ةتوار �عنوان  وملخص رسالة الد

L’écriture « indécidable » de Régis Jauffret : entre saturation, accumulation, 
minimalisme et maximalisme. 

 

 مفاھیم ونظریات كتابة القصة القصیرة والروایة  •

 نظریات علم االجتماع  في األدب الفرنسي •

 نظریات القراءة في القصة القصیرة والروایة  •

 الحداثة وما بعد الحداثة •

 القرن الحادي والعشرین ط كتابة النص األدبي الفرنسي في نمشكل و•

 التجزئة في الروایات الفرنسیة في مرحلة ما بعد الحداثة  •

 في األدب  السردي  التشبّع والتراكم•

 النظریات الحرجة في األدب المعاصر  •

 نظریات السرد في األدب المعاصر •

 ستعارة العكسیة في األدب الفرنسي اال•

 نظریات الخیال  •

   

  السجل الوظ�في  

 

 الوظ�فة  جهة العمل وعنوانها  خ �ر التا

 مساعدة بحث و تدریس الجامعة األردنیة/قسم اللغة الفرنسیة 2005-2004
 

 أستاذ مساعد الجامعة األردنیة/قسم اللغة الفرنسیة 2010-2015

 أستاذ مشارك األردنیة/قسم اللغة الفرنسیة الجامعة 2015-2020

 أستاذ الجامعة األردنیة/قسم اللغة الفرنسیة   2020منذ  
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  األعمال اإلدارة واللجان  

 

 مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام  التارخ 

 مساعدة عمید كلیة اللغات األجنبیة لشؤون ضمان الجودة  2016-2015 
 

 مساعدة عمید كلیة اللغات األجنبیة لشؤون ضمان الجودة  2013-2012 
 

 منسقة عالقات الجامعة مع الوكالة الجامعیة الفرانكفونیة  لغایة اآلن - 2010 منذ

 ممثلة الجامعة في المكتب اإلداري لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونیة  2016-2020

 اإلداري لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونیةعضو في لجنة الجودة في المكتب  2018-2021

 في لجنة خبراء الشرق األوسط قلیمیة خبیرة ا 2019-2022

خبیرة اقلیمیة في لجنة الخبراء العلمیین واالقتصادیین على مستوى الشرق  2022-2026
 األوسط

 

 :   العضویات على مستوى قسم اللغة الفرنسیة

 مواد تعلم مدمجلجنة تحدید مواد تدرس عن بعد و
 لجنة امتحان الكفاءة الجامعیة

 لجنة معادلة المواد
   ممثل قسم

لبحث العلمي  لجنة المؤتمرات و ا
 النتائج عضو في لجنة تدقیق

 للجنة الثقافیة   ا 
 لجنة اإلرشاد األكادیمي 

 عضو في لجنة الیوم العلمي  

 عضو في لجنة االنتخابات الطالبیة 
 لجنة االعتماد الدولي

 

 العضویات على مستوى الكلیة:  

مقررة لجنة ضبط و ضمان الجودة  
 ممثلة قسم

 عضو في لجنة ثنائیة اللغة  

امج ماجستیر الترجمة  عضو في لجنة استحداث برن
الخطط الدراسیة   لجنة ضبط وضمان الجودة و

 عضو في لجنة االنتخابات الطالبیة 
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 والخاص لجنة االعتماد الدولي
 

 

  العلم�ة المنشورةحاث �األ

 
 

« Nos vies : Quand on ne raconte que ses possibles narratifs ».  
Germanisch- RomanischeMonatsschrift.  
Cord-Friedrich Berghahn: TechnischeUniversitätCarolo-Wilhelmina zuBraunschweig. 
InstitutfürGermanistik, pp, 189-200. June, 01, 2022. 

 
"Percevoir un effet d’intrigue dans l’errance tensive du naratif : vers une analyse passionnelle 
du récit contemporain".  
 
Cincinnati Romance Review 
October,2021, pp. 197-210. 
 
"Origines d’Amin Maalouf : Écrire pour se reconstruire". 
 
June 2020 
French Cultural Studies, pp. 1-9. 
 
« Entre quête identitaire et fragmentation textuelle : Étude des enjeux génériques et narratifs 
dans L’odeur du café de Dany Laferrière ». 
Australian Journal of French Studies by Liverpool University Press, pp. 1-15, 2019 (issue 

no 3). 

« Je suis un écrivain Japonais de Dany Laferrière : À tous ceux qui voudraient être quelqu'un 
d'autre ». 
Contemporary French and Francophone Studies 
 Routledge, Taylor andFrancis Group, 2019. 

« Entre les frontières des genres : Pour raconter “Le quotidien" ». 
EstudiosRománicos, Universidad de Murcia, Murica, vol 28. Décembre 2019. 

 
 
 

« Les enjeux de la traduction arabe des antithèses dans la presse française ».  
Kervan. International Journal of Afro-Asiatic Studies, University of Turin, Italy,Vol 23, 2, 

pp. 185- 198, 2019. 
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« Enjeux de l’approche communicative et affective de l’enseignement du français destiné 
aux Arabophones en présence de la technologique et des pratiques pédagogiques 
innovantes : cas de l’Université de Jordanie à Amman ». 

Kervan. International Journal of Afro-asiatic Studies, University of Turin, Italy, 2020.  

 
« La perception des couleurs et de lumière dans L’Étranger d’Albert Camus dans la 

traduction arabe ». 
Dirasat : Human and Social Sciences, University of Jordan, Amman,  2019. 

« Narrativité et fictionnalité dans Mon nom est personne de David Leblanc ». 

Littératures, Presses Universitaires de Midi, Université de Toulouse, Volume 79, 2018, pp. 
141-157. 

« Écrire l'oral dans Texaco de Patrick Chamoiseau ». 
 
Arcadia - International Journal for Literary Studies / 
InternationaleZeitschriftfürliterarischeKultur. Walter de Gruyter GmbH: Ed. by Biti, 
Vladimir/Liska, Vivian.  
 
Vol: 52 pp: 400-413 DOI10.1515/arcadia 2017-002. October 2017. 
 
« Le rôle de la fiction dans la représentation du carnet dans Monsieur Songe de Robert Pinget». 

EstudiosRománicos:MuricaUniversity. Volume 25, pp. 229-240. 2016. 

 

« Du brouillon à la scène : L’Écriture de plateau d’Apprivoiser la panthère ». 
 Nouvelles études francophones. University of Nebrasaka.  

 Vol 31, n 2. 2016. 
 
 

 « L'Étranger de Camus en classe de FLE : l’expérience jordanienne ». 
Jordan Journal of Modern Languages and Literature, Yarmouk University, Jordan, Vol. 6, 
No. 1, 2014, pp.1-12. 
 

« L’énonciation fictive au service de la réalité sociale dans les romans francophones ». 
 
Dalhousie French Studies, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada, Vol 101, 2014. 
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« Les parémies françaises et leurs équivalences en arabe : source, traduction et contexte social 
» 
Synergies Algérie, Revue de l’École Doctorale de Français en Algérie en collaboration avec 
le GERFLINT, nº 17, 2012, pp. 145-157. 
 

« La nécessité de la non-conformité narrative et générique pour représenter l’indicible dans 
Si c’est un homme de Primo Levi ». 
EstudiosRománicos, Universidad de Murcia, Murica, 2011, vol. 20, pp. 127-136. 
 

 
 

 

  رت والندوات العلم�ة ة في المؤتم�المشار 

 

 اسم المؤتمر والجهة المنظمة   خ انعقاده �مكان وتار  ة �نوع المشار 

Keynote Speaker 
  

Alexandria University 
23-25 /October 2021 

Open Educational 
Resources, Pedagogies, 

Practices and Policies: A 
Disruptive Innovation 

مدیرة جلسة 
ةیحوار  

مصر –جامعة  اإلسكندریة   
24-25 October 2020 

Online learning, a paradigmshift 
in higher education in response 

to COVID-19 Pandemic. 

Keynote 
Speaker 

مصر –جامعة  اإلسكندریة   
26-27 October 2019 

Transforming into a  
Culture of Student  
Centered Learning  
Through Enabling  

 Technologies 
 
 

مدیرة ممثل جامعة و
 ة یجلسة حوار

الجامعة اإلسالمیة/لبنان 
16-17 /10/2018 

االبتكار في التعلیم و تعزیز التمیز و
 التعلم في القرن الواحد و العشرین 

  27جامعة الروح القدس/لبنان  ممثل جامعة 
 2017نیسان 

استراتیجیة المتابعة وتطویر 
 المشاریع العلمیة الدولیة

جامعة اآلداب والعلوم والتكنولوجیا في  ممثل جامعة 
 لبنان 
 2017تشرین االول  24

كیفیة تطویر ثقافة ریادة االعمال في 
الجامعات والعالقة بین الجامعات 

 والشركات
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 الجامعة اللبنانیة  ممثل جامعة 
 

 2017تشرین االول  25

 "حوكمة التعلیم الرقمي"

جامعة اإلسكندریة نظم بالتعاون مع  ممثل جامعة 
 10و 9الجامعة اإلسالمیة في لبنان في 

 2016أیار 

الملتقى الدولي حول "الجودة والتقییم 
 في خدمة التعلیم العالي" 

 :The International conference مشاركة
ACFAS,  

كندا -جامعة اوتوا  
May 2009 

 

The Logic of Narration in Regis 
Jauffret Novel, Univers, Univers 

 Université Paris 3 مشاركة
La Sorbonne Nouvelle- France 
 جامعة السوربون
 فرنسا
16 June 2012  

La mise en intrigue hypothétique 
et la logique passionnelle des 
récits de Régis Jauffret. 
 
 

مشاركة منظمة و 
ةیمدیرة جلسة حوارو   La réception transdisciplinaire 

d'Albert Camus. 27-28 of March 
2013, Universityof Jordan, 
Amman- Jordan. 
 الجامعة األردنیة

 

La réception critique de 
l'Etranger de Camus»:  

 

ب�ة �الدوارت التدر 
  
 

 اسم الدورة والجهة المنظمة  خ �التار 

تشرین الثاني   26
2015 

 (تتاجات التعلم المستھدفة)/ الجامعة األردنیة  

 (التعلیم االلكتروني)  الجامعة األردنیة                             2015أیلول  27
 2 –كانون الثاني  29

 2012شباط 
دورة مكثفّة في التوثیق العلمي وأسالیب البحث و الدخول الى قواعد البیانات 
 العلمیة/ الجامعة األردنیة بدعم من الوكالة الفرانكفونیة  

تكنولوجیا المعلومات واالتصال المستخدمة في التعلیم    2011أیلول  11-14
 الجامعة األردنیة                           

 تموز  – 1999أیلول 
 2003 

 تصمیم الكونفیرمو وادارة موقع رؤساء الجامعات الفرانكفونیة . 

 سوریا   –جامعة دمشق 

 الوكالة الجامعیة الفرانكفونیة 
 2004  IC3 (Internet core certification): 

   WinWord, Excel, Power point, Mail, Internet 
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 8-11 May 2017 Project based teaching and new 
technologies - University of Jordan. By 
the Association of Francophone Arab  
Universities)  

 
 October 2018 Blended learning- University of Jordan 

(October 2018).  
 

November 2018  ZOTERO - University of Jordan   

4th of April 2018.  
 

MethodsX. To ameliorate teaching and 
learning- University of Jordan.   

 
 

April the 16th  
2018 

Increasing citations of scientific 
research- University of Jordan   
 

 May the 7th 2018 Ethics of teaching: from an applied 
perception.   
 

 2019/4/27  "Photoshop for Beginners “ 
 

May, 18th 2021  كفاءات الحوار بین الثقافات / المقترحة من قبل جامعة الحكمة اللبنانیة ونشرھا
 FUN MOOCعلى منصة 

 
2021حزیران  28  كتابة ونشر بحث علمي 

 
2021تشرین األول  21  المصادر التعلیمیة المفتوحة  

2022 كانون الثاني  20  2015-9001نظام إدارة األیزو  

2022آب   H5P Moodle 

2023آذار  6  والمحددات ،االستخدامات ،لمحة عن الشات جي بي تي: التعریف 
 الجامعة األردنیة
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س�ة �األنشطة التدر 
  
 

 سها �المقرارت والمواد الدارس�ة التي  قام بتدر 

 لغة فرنسیة للتخصص المستوى األول
 

 فرنسیة للتخصص المستوى الثانيلغة 
 

 لغة فرنسیة للتخصص المستوى الثالث

 مھارات شفھیة المستوى األول

 مھارات شفھیة المستوى الثاني

 تحلیل النصوص األدبیة

 17و  16القرون  –األدب الفرنسي 
 

 19و  18األدب الفرنسي _ القرون 
 

 21و  20األدب الفرنسي _ القرون 
 

 التاریخاألردن عبر 
 

 األدب الفرنسي والفرانكفوني المعاصر

 تاریخ اللغة الفرنسیة

 فن الكتابة المستوى األول
 

 باللغة الفرنسیة الكتابة المتقدمة

 اللغة الفرنسیة في مجال التجارة
 

 لحواراالمناظرة و

 الكتابة المھنیة واالحترافیة باللغة الفرنسیة
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ة في الهیئات والجمع�ات العلم�ة المهن�ة �العضو 
  
 

 اسم الهیئة والجمع�ة العلم�ة المهن�ة ومكانها   خ �التار 

 
2022-2026 كخبیرة العلمیین واالقتصادیین قلیمیین عضو في لجنة الخبراء اإل 

 اقلیمیة في تخصص األدب الفرنسي

 
كخبیر استراتیجي  قلیمیین الفرانكفونیینعضو في لجنة الخبراء اإل 2019-2022

 في تخصص األدب الفرنسي

 
عضو في لجنة الجودة ضمن الھیئة اإلداریة لمؤتمر رؤساء  2018-2021

 الجامعات الفرانكفونیة 

 عضو مؤسس لجمعیة رابطة األكادیمیات  األردنیات / األردن 2014 

 عضو في الجمعیة الفرانكفونیة للمعرفة/ كندا  2008 
 عضو في الجمعیة األمریكیة لمعلمي اللغة الفرنسیة / أمریكا  2009 

 
 

 

  المنح والجوائز التي حصل علیها  

 

 اسم الجائزة  الجهة المانحة للجائزة ومكانها  خ �التار 

 ن ار �حز  1-30

 2015 

الة الجامع�ة �جامعة الفال بدعم من الو 
 نكفون�ةراالف

 3منحة لتحسین مادة األدب الفرنسي 

1- 2014 
2- 2017 
3- 2019 
4- 2020 
5- 2022 

مكافئات نشر في مجالت الفئة  الجامعة األردن�ة
 األولى
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