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 ذاتيةسيرة 
 

 
 سياف يوسف السعودي :االسم الكامل

كلية اآلداب / قسم اللغة الفرنسية واإلنجليزية وآدابهما  
  جامعة الزيتونة األردنية، عّمان، األردن 

 0789562388تلفون: 
       فاكس:

 siaf67@hotmail.comالبريد اإللكتروني:  
 الصفحة اإللكترونية: 

 
 

 المعلومات الشخصية .1
  1967-6-1 تاريخ الميالد: 

 أردني الجنسية: 
   

 الشهادات العلمية .2
 ( األدب الفرنسيدرجة الدكتوراة)، كولومبيا، الواليات المتحدة ، كولومبيا  –جامعة ميزوري ، 1999. 
 كولومبيا، الواليات المتحدة ، كولومبيا  –جامعة ميزوري ، 1992 ،(األدب الفرنسي)درجة الماجستير. 
  ليرموكاجامعة ، 1988 ،(ساعة معتمدة 36فرعي فرنسي ) - ي األدب االنجليز )درجة البكالوريس ،

 .اربد، األردن
 

 إطروحة الدكتوراة .3
، ، كولومبيا  –جامعة ميزوري  ،سينا و صيغ الطباق في مآسي كورني األربعة األولى ميديا، السيد، هوراس

 .كولومبيا، الواليات المتحدة 
 
 
 

 
 
 

 صورة
30 mm X 40 mm 
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 الخبرات الوظيفية .4
 لفرنسية واإلنجليزية و آدابهما ، جامعة الزيتونة األردنية ، عمان ، األردنأستاذ مساعد، قسم اللغة ا 

  اآلن - 2010
 أستاذ مساعد، قسم اللغة اإلنجليزية، جامعة اإلسراء، عمان، األردن 

2008-2010     
 أستاذ مساعد، كلية الشرطة، عمان، األردن 

 2000صيف 
 إربد ، األردنأستاذ مساعد، قسم اللغات الحديثة، جامعة اليرموك ، 

1999-2008   
  كولومبيا،  -وري ز ، قسم اللغات الرومانسية، جامعة مي(المستوى الثالث)مدير ومنسق اللغة الفرنسية

 .كولومبيا، ميزوري،الواليات المتحدة األمريكية
1998-1999 

  واليات المتحدة كولومبيا، كولومبيا، ميزوري، ال - ميزوري ، قسم اللغات الرومانسية، جامعة تدريسمساعد
 .األمريكية

1989-1999 
  كولومبيا، كولومبيا ، ميزوري، الواليات المتحدة  -ميزوري ، جامعة األجانبمدرس، مكتب الطالب

 .األمريكية
1990-1992 

  كولومبيا، كولومبيا، ميزوري، الواليات المتحدة األمريكية -ميزوري مساعد مكتبة، جامعة. 
1989-1999 

 
 يةالمناصب األكاديم

 ، كلية اآلداب، جامعة الزيتونة األردنية، عمان، األردنو آدابهماالفرنسية واإلنجليزية  ةرئيس قسم اللغ
2010-2013 

 
 هتمامات البحثيةاال .5

 بودلير باسكال و ،كورنيل ،األدب الفرنسي: راسين
 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6

 الواليات المتحدة األمريكية - جمعية اللغات الحديثة
 الواليات المتحدة األمريكية -األمم المتحدة 

  الجمعية الثقافية األردنية الفرنكوفونية
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 التكريمات والجوائز .7
 األردنعمان،  -االجتماعي الفرنسي، السفارة الفرنسية  زيارة إلى فرنسا، المعهد الثقافي و

 المكرمة الملكية
 الزمالة والمنح الدراسية .8

 كولومبيا، كولومبيا، ميسوري، الواليات المتحدة األمريكية  -، جامعة ميسوري اعد بحث و تدريسمس
 الخبرة التدريسية .9

 البكالوريس 
 في اللغة الفرنسية لجميع المستويات مساقات
 في السياحة والفندقة مساقات
 في قواعد اللغة الفرنسية لجميع المستويات مساقات
في األدب  خاصةمواضيع  و الحقبات و األنواع األدبيةجميع  ملتشفي األدب الفرنسي  مساقات
 الفرنسي

 فرنسي(-عربي عربي و-في الترجمة )فرنسي مساقات
 

 اللقاءات العلمية والمهنية  .10
 دور اللغويين في إحياء التراث وعلماء األمة""

المدية،  ،ديةمعهد اللغات و علوم اإلتصال و اإلعالم، المركز الجامعي الدكتور يحيى فارس بالم
 2006الجزائر

 
 "الحقيقة الكاذبة وأفكار باسكال"

 مؤتمر اليرموك الدولي السادس عشر حول اللغة واللغويات واألدب والترجمة
 2003جامعة اليرموك ، اربد ، األردن 

 
 

 النشر العلمي .11
حوليات كلية اآلداب ، "التماسك و الترابط: تحديات تلقي النصوص السريالية"، عاتقة سلمان،  سياف السعودي

 .333- 315 ص ، 2021، 49المجلد )جامعة عين شمس ، مصر( ، 
 

، ص  2007، 34، دراسات، المجلد "عبقرية غي دو موباسان في مرآة غوستاف فلوبير"سياف السعودي، 
173-179. 
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صر( ، المجلد )جامعة الزقازيق ، م مجلة كلية اآلدابوأفكار باسكال" ،  الكاذبة"الحقيقة  ،سياف السعودي

 .16-1، ص.  2001،  31
 
 
 


