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  ذاتيةسيرة 
 2022مايو 

 
 

 د. سندس فوزي فرمان محسن :االسم الكامل
آلدابقسم اللغة الفرنسية واإلنجليزية وآدابهما / كلية ا :الكلية /القسم  

جامعة الزيتونة، عمان، األردن:  المدينة، البلد الجامعة،  
 0775504108تلفون:      

 فاكس:
 sundusfarman@zuj.edu.joالبريد اإللكتروني:  

 الصفحة اإللكترونية: 
 
 

 المعلومات الشخصية .1
  18/7/1964تاريخ الميالد: 

 عراقيةالجنسية: 
   

 الشهادات العلمية .2
 ( األدب الفرنسيدرجة الدكتوراة)، العراق، بغداد، جامعة بغداد، 1992 
 (األدب والحضارة الفرنسيةدرجة الماجستير)،باريس، فرنسا، جامعة السوربون ، 1988 
 جامعة بغداد، بغداد، العراق1987 ،(األدب الفرنسيالوريس )درجة البك ، 
 

 إطروحة الدكتوراة .3
 " الصورة في كتابات الشباب لفلوبير" 

 الخبرات الوظيفية .4
 

 الرتب األكاديمية
 

 

 
 

 صورة
30 mm X 40 mm 
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  ،2008قسم اللغة الفرنسية واإلنجليزية وآدابهما، جامعة الزيتونة األردنية، األردن، أستاذ مساعد 

             
 

 المناصب األكاديمية
 

 المناصب اإلدارية
  ،عدا العام الدراسي  وحتى اآلن 2013كلية اآلداب، جامعة الزيتونة األردنية، األردن، رئيس قسم

2020-2021 . 
  وحتى اآلن 2020مساعد عميد كلية اآلداب لشؤون ضمان الجودة من 

 
 هتمامات البحثيةاال .5

 الترجمة  –قد األدبي الن –األدب المقارن  –األدب الفرنسي 
 
 التكريمات والجوائز .6

للدور الفعال والمميز للحصول على شهادة ضمان الجودة في كلية اآلداب شهادة تقدير من جامعة الزيتونة األردنية 
2018 . 

 
 الزمالة والمنح الدراسية .7
 
  الخبرة التدريسية .9

 البكالوريس 
اللغة الفرنسية  –الحضارة الفرنسية  -مسرحية  –ية تحليل النصوص األدب –تاريخ األدب الفرنسي          

 كتابة الفقرة  –مهارات القراءة واإلستيعاب  –قواعد اللغة الفرنسية  –بكل المستويات 
 

 عضوية اللجان  .10
 
 

 الجامعية 
 الجودة على مستوى الكلية والقسم. ضمان عضو لجنة -



 

 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 

ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع  

 QFG11/0110-3.1           الترقيةو لجنة التعيين إجراءات  –نموذج السيرة الذاتية                            

 

QFG11/0110 - Page 3 of 4 

 في القسم عضو لجنة الخطة الدراسية -
 في القسممعادالت عضو لجنة اإلرشاد وال -
 في القسم عضو اللجنة الثقافية واإلجتماعية -
 2020منذ  واإلجتماعية مجلة جامعة الزيتونة األردنية للدراسات اإلنسانيةعضو هيئة تحرير  -

 وحتى اآلن. 
 

 اللقاءات العلمية والمهنية  .11
 

 تنظيم اللقاءات العلمية 
جامعة الزيتونة، السفارة  27/09/2018-24  ة الحديثة"" األساليب التعليمي –تدريبية الورشة ال تنظيم عقد

 الفرنسية، الوكالة الجامعية للفرانكفونية
 

 المشاركة في اللقاءات العلمية
 جامعة الزيتونة األردنية 17/02/2021-15ورشة تدريبية " اإلطار الوطني للمؤهالت".  -1
 جامعة الزيتونة األردنية ISO ."13-15/10/2020"عملية التدقيق الداخلي ضمن نظام ال  –ورشة تدريبية  -2
السفارة الفرنسية، الوكالة  2018/ 22/11-18" تمهيد لتدريس الفرنسية ألغراض مهنية".  -ورشة تدريبية -3

 الجامعية للفرانكفونية
جامعة الزيتونة األردنية وبالتعاون مع السفارة  27/09/2018-24"مناهج التدريس الحديثة".  –ورشة تدريبية  -4

 الفرنسية في عمان والوكالة الجامعية للفرانكفونية
 جامعة الزيتونة األردنية 2018/ 19/02-18" بناء مصفوفات التعلم في الخطط الدراسية".   –ورشة تدريبية  -5
السفارة  DELF 18-20 /09 /2017 . يل أساتذة اللغة الفرنسية في تصحيح امتحانات" تأه –ورشة تدريبية  -6

 الفرنسية، الوكالة الجامعية للفرانكفونية
 جامعة الزيتونة األردنية 2017/ 02/  16-14" استراتيجيات التدريس الحديثة".  –ورشة تدريبية  -7
 واستخداماته في تحليل بيانات الدراسات العلمية" .  (SPSS" أساسيات النظام االحصائي )   –ورشة تدريبية  -8

 جامعة الزيتونة األردنية 26-29/09/2016
 

 النشر العلمي .12
 

 المجالت المحكمة 
 البحوث المنشورة 
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1- FARMAN, Sundus, Esthétique de l’espace dans le roman de « La Maison du Silence 

», Dirasat, Volume 46, No. 1, 2019, pp. 380-388 

2- FARMAN, Sundus,  L'intertextualité entre L'Espoir de Malraux et Maintenant et Ici 

d'Abdul Rahman Mounif, Jordan Journal of Modern Languages and Literatures, Vol.11, 

No. 1, 2019, pp 41-56 
، مجلة جامعة الزيتونة في شعر أمجد ناصر التشكيل الجمالي للقميص، سندس، فرمان، ، زاهرةأبو كشك -3

 53-34، ص. 2022، 1 ، اإلصدار3األردنية للدراسات اإلنسانية واإلجتماعية، العدد 

ة، واالستعارات العجائبي ةتحليل للرموز االسطوري "سيدات زحل" ةرواي ،، زاهرةأبو كشك، سندس،فرمان -4

 200-194، ص 3، العدد 50 مجلة حوليات كلية اآلداب بجامعة عين شمس، المجلد

 

 

 البحوث المقبولة للنشر 
1- FARMAN, Sundus, IBRAHIM, Laith;  « La relation espace-personnage 

dans Les Hirondelles de Kaboul »,  The French Review, Southern Illinois 

University  
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