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 :المؤهالت

 

. اليند– جامعة راجستان  – 2000دكتوراه أدب إنجميزي 

: عنوان أطروحة الدكتوراه

"An Analysis of the Darwinian Concepts in the Major Works of John 

Steinbeck" 
. اليند- جامعة ميسور – 1996 أدب إنجميزي ماجستير

. اليند– جامعة بونا - 1993 أدب إنجميزي بكالوريوس

 

 

 السيرة الذاتية



 :الخبرات

 

  5/9/2012نائب عميد كمية اآلداب بجامعة الزرقاء من.  

  1/4/2012مساعد عميد كمية اآلداب بجامعة الزرقاء من. 

  1/10/2009جامعة الزرقاء من / رئيس قسم المغة االنجميزية وآدابيا ، ببرنامجيو البكالوريوس والماجستير. 

  1/10/2009جامعة الزرقاء من / رئيس قسم الترجمة. 

  15/9/2001جامعة الزرقاء من - كمية اآلداب– عضو ىيئة تدريس في قسم المغة اإلنجميزية والترجمة  .

  2007/ 2006مدير مركز الترجمة في جامعة الزرقاء الخاصة. 

  2005/2006عضو ىيئة تحرير مجمة اآلفاق الثقافية التي تصدرىا جامعة الزرقاء الخاصة. 

  المحرر المغوي ألبحاث المجمة العربية الدولية لتكنولوجيا المعمومات( (IAJIT والتي تصدرىا جامعة 

 .2007/ 2006الزرقاء 

  2011عضو ىيئة تحرير مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانية بجامعة الزرقاء  لمعام الجامعي – 

2012. 

 26/5/2011منذ - جامعة الزرقاء-المدقق المغوي لمجمة الزرقاء لمبحوث و الدراسات اإلنسانية. 

  حضارة األمة :  بعنوان2005عضو المجنة التحضيرية لمؤتمر كمية اآلداب الخامس في جامعة الزرقاء لعام

 .وتحدي المعموماتية

 محاضر غير متفرغ في قسم المغة اإلنجميزية وآدابيا لجامعة اإلسراء لعدة فصول دراسية .

  محاضر غير متفرغ في قسم المغة اإلنجميزية وآدابيا لجامعة البمقاء التطبيقية، كمية األميرة عالية لعدة فصول

 .دراسية

  بعنوان2010عضو المجنة التحضيرية لمؤتمر كمية اآلداب السابع في جامعة الزرقاء لعام : 

". الماضي المحمود والمستقبل المنشود:المغة العربية"

  28الثامن لكمية اآلداب  –رئيس المجنة التحضيرية لممؤتمر الدولي الثاني لقسم المغة اإلنجميزية والترجمة-

29/3 /2012. 



  عضو الييئة اإلدارية لجمعية أساتذة المغة اإلنجميزية و الترجمة في الجامعات العربية(APETAU )

2012-2015. 

 مستشار نادي المغة اإلنجميزية في جامعة الزرقاء لعدة أعوام . 

   24"الوضع االقتصادي العربي وخيارات المستقبل"عضو المجنة التحضيرية لممؤتمر العممي الدولي التاسع-

25/4/2013 . 

 جامعة -عضو المجنة التحضيرية لمممتقى التاسع عشر لتبادل عروض تدريب طالب الجامعات العربية

اتحاد /المجمس العربي لتدريب طالب الجامعات العربية .2/5/2013-30/4/2013،األردن -الزرقاء

 .الجامعات العربية

 

 :المواد التي تم تدريسها

 

القصة القصيرة، الرواية، المسرحية، شكسبير، الشعر، األدب األمريكي، األدب الكالسيكي، مقدمة في األدب، األدب 

، األدب اإلنجميزي في القرن التاسع عشر، أدب القرن 1798-1660، األدب اإلنجميزي من 1660اإلنجميزي حتى 

، األدب اإلنجميزي في القرن العشرين، الشعر اإلنجميزي واألمريكي في القرن العشرين، يالتاسع عشر الفيكتور

. المسرحية في القرنين السادس عشر و السابع عشر، النقد األدبي، القراءة، كتابة الفقرة 

 

 

 

 "Introduction to Literature" - Dar – Al-Shorouk – Jordan 2011. 

 "Coleridge's Criticism" - Asian Social Science - Vol.6, No.10 - October 

2010 – Canadian Center of Science and Education (CCSE) – Canada. 

 "Cultural Gaps in Linguistic Communication with Reference to English 

and Arabic Language Communities." Zarqa Journal for Research and 

Studies in Humanities. Vol. 11, No.1, June 2011. Zarqa University. 

Jordan. 

 :المنشورات

 



 "Major Themes in Renaissance Utopias"- Asian Social Science - Vol.7, No.9 

- September 2011 – Canadian Center of Science and Education (CCSE) – 

Canada. 

 "A Study of the Conscious and Unconscious Perception of the Status of 

Happiness in Katherine Mansfield's Short Story Bliss." Studies in Literature 

and Language - Vol.4, No.3 – June 2012- Canadian Academy of Oriental 

and Occidental Culture– Canada. 

 "A Snapshot at the Poetry of E. E. Cummings: A Linguistic Exploration". 

English Language and Literature Studies - Vol. 2, No. 3, September 2012, 

Canadian Center of Science and Education (CCSE) – Canada. 

 "Modern Mass Media and the Artist's Self-Disintegration in Fergus by Brian 

Moore." Studies in Literature and Language - Vol.6, No.2 – April 2013- 

Canadian Academy of Oriental and Occidental Culture– Canada. 

 "A SNAPSHOT AT SOME ENGLISH IDIOMS & THEIR COLLOQUIAL ARABIC 

EQUIVALENTS: SIMILARITIES, DISSIMILARITIES AND RELEVANT 

TRANSLATION PROBLEMS". Linguistics, Culture & Education, Vol.3, No.1  

2014, 2014:3  

 "The Image of the Gentleman in Charles Dickens' Novel, Great 

Expectations". A conference paper presented at "The 2
nd

 International 

Conference on English Language, Literature, Linguistics and Translation" 

28-29/3/2012 Zarqa University- Jordan. 

 Books   

 

 Published Text Books 

 

Translated Books  

 Intermediate Macro, (with Product Web Site Printed Access Card and Review Cards), By Robert 

Barro, published in English by South Western Sengage Learning, USA. Published in Arabic By 

Dar Al- Fiker Publishers and Distributors, PP. 530, 2013.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 عضو مجمس كمية اآلداب لعدة أعوام، جامعة الزرقاء. 

  2008-2006عضو مجمس مركز الحاسوب، جامعة الزرقاء، لمعام. 

  ،2011 - 2010عضو مجمس مركز المغات، جامعة الزرقاء. 

  ،2012 -2011عضو مجمس مركز التعمم اإللكتروني، جامعة الزرقاء. 

 (.2013-2008)عمادة شؤون الطمبة، جامعة الزرقاء، -عضو لجنة التحقيق مع الطمبة 

  2012 – 2011عضو المجنة العميا النتخابات مجمس طمبة جامعة الزرقاء لمدورة الخامسة عشرة. 

  2013 -2011 كمية اآلداب، جامعة الزرقاء –عضو لجنة الدراسات العميا. 

 2013 -2012 كمية اآلداب، جامعة الزرقاء –عضو لجنة االمتحان الشامل. 

  ،2013 -2011عضو لجنة الندوات، جامعة الزرقاء. 

  ،2010عضو لجنة وضع تعميمات جائزة أفضل ممف تدريسي، جامعة الزرقاء . 

  2012-2010عضو لجنة تحكيم المرحمة قبل النيائية لممشاريع القيادية لجائزة الزرقاء لمقيادات الواعدة. 

  جامعة . (مشروع تواصل حول تعمم الخدمة المدنية و العمل بيا)المشاركة في مؤتمر تمبوس الرابع

 . 12/9/2011-6. روىامبتن، لندن، المممكة المتحدة

  ،2014-2011عضو من خارج الكمية في مجمس كمية االقتصاد و العموم اإلدارية، جامعة الزرقاء . 

  ،2013-2012عضو قسم التأىيل والتدريب واألشراف التربوي لمعممي مدارس جامعة الزرقاء. 

  ،2011-2010عضو لجنة االمتحانات والجداول، كمية اآلداب، جامعة الزرقاء. 

  ،2014-2009عضو لجنة معادلة المواد، كمية اآلداب، جامعة الزرقاء. 

 ،2013-2012عضو المجنة االجتماعية لجامعة الزرقاء. 

  2014-2012عضو لجنة تأديب الطمبة عمى مستوى الجامعة. 

 2013-2012الدورة السادس عشر -عضو المجنة العميا النتخابات مجمس طمبة جامعة الزرقاء. 

 :المجان



  األردن ،  جامعة الزيتونة األردنية، " جودة التعميم العالينالمؤتمر العربي الدولي الثالث لضما"المشاركة في

2-4/4/3013 . 

  عضو مجمس األمانة العامة لممؤتمر العربي الدولي الرابع لضمان جودة التعميم العالي(IACQA'2014 )

 .3/4/3014-1، جامعة عين شمس، (2014 /2013)لمعام الجامعي 

  عضو المجنة التحضيرية لممؤتمر العربي الدولي الرابع لضمان جودة التعميم العالي(IACQA'2014)  لمعام

 .3/4/3014-1، جامعة عين شمس ، (2014 /2013)الجامعي 

  2014 /2013عضو المجنة العميا لحفل تخريج الفوج السابع عشر. 

  إلى اآلن2/10/2013 جامعة الزرقاء من –عضو مجمس االعتماد وضمان الجودة . 

  2013 / 2012لجنة إعداد التقرير السنوي لجامعة الزرقاء لمعام الجامعي.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


