
 

 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 

ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع  

 QFG11/0110-3.1           والترقيةلجنة التعيين إجراءات  –نموذج السيرة الذاتية                            

 

QFG11/0110 - Page 1 of 5 

 ذاتيةسيرة 
 

 
 الردينيمفلح  سالم خزامى  :االسم الكامل

اإلنجليزية وآدابهما/كلية اآلدابقسم اللغة  :الكلية /القسم  
  : جامعة الزيتونة األردنية، عّمان، األردن المدينة، البلد الجامعة،

   ٠٠٩٦٢٧٧٨٤٣٣٠٥٤تلفون:    
       فاكس:

 k.arrdaini@zuj.edu.joالبريد اإللكتروني:  
 كترونية: الصفحة اإلل

 
 

 المعلومات الشخصية .1
  ٢٨/١٢/١٩٨٢ ميالد: تاريخ ال

 اردنيه الجنسية: 
   

 الشهادات العلمية .2
 ( رجمهالتدرجة الدكتوراة)، ليدز، مملكه المتحدهال، ليدز  جامعة، ٢٠٢٠ 
 (رجمهالتدرجة الماجستير)، عما ، رد اال،  البتراء جامعة، ٢٠٠٨ 
  عما ، رد اال،  االردنيه الجامعة، ٢٠٠٤ ،(وآدابهاجليزية اإلن اللغةالبكالوريس )درجة 
 

 إطروحة الدكتوراة .3
4. Ideology in the Translation of Political Discourse: Translations of 

Assad Speeches during the Syrian Uprising -Bashar Al 
 

 ليدز، مملكه المتحدهال، ليدز  جامعة
 

 الخبرات الوظيفية .5
 .(الكورية، )LS 2006-2005 شركه

 
 
 

 صورة
30 mm X 40 mm 
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 مترجم/مترجم فوري
 
 .(مدرسه الزعفران األساسية، )2008-2006
 مدرسه لغة انجليزيه
 
 
 .محاضر غير متفرغ بجامعة اإلسراء 2011-2009
 
 .المساقات: الترجمة العلمية، المعاجم، الترجمة األدبية، الترجمة 1 و2
 
 
 .محاضر في جامعة حائل )السعودية( 2014-2011
 
 .المساقات: الترجمة 1 و2، مهارات القراءة، والكتابة، والكتابة العلمية، والشعر
 
 
 .LCS / AIMES 2018 مساعد مدرس بجامعة ليدز
 .ARAB1002و ARAB1001 مساعد مدرس
 
 
 .سبتمبر 2018 - ديسمبر 2018 (CTS) مساعد مدرس في جامعة ليدز
 .PSI module مساعد لغوي للترجمة الشفوية للخدمة العامة
 
 
 .سبتمبر 2018 - ديسمبر 2018 (CTS) مساعد مدرس في جامعة ليدز
 
 .PSI مساعد لغوي لوحدة الترجمة الشفوية للخدمة العامة
 .المتقدمة Retour فئة
 .ترجمة األعمال
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 .(أستاذ مساعد في جامعة الزيتونة األردنية )فبراير 2021- اآلن
 
المساقات: الترجمة الفنية، وبناء المفردات، والترجمة العامة انجليزي-عربي، والترجمة االقتصادية واإلدارية، 

 .والقواعد المتقدمة، الترجمه الصحفيه، والترجمة العامة عربي-انجليزي
 

 الرتب األكاديمية
 االرد ، الزيتونه جامعة، رجمهقسم اللغه االنجليزيه/ت، أستاذ مساعد 

 
 المناصب األكاديمية

 الفترة ، البلد،،الجامعةالمنصب 
  الكلية،الجامعة، البلد، الفترة المنصب ، 
 الكلية،الجامعة، البلد، الفترة المنصب ، 
  البلد، الفترة، الكلية،الجامعة،  المنصب 
 الجامعة، المدينة، البلد، الفترة---، المركز المنصب ، 

 
 هتمامات البحثيةاال .6

Political discourse, ideology, narrativity, critical discourse analysis, 
translation,  

 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .7
 
 التكريمات والجوائز .8
 
 الزمالة والمنح الدراسية .9
 
 الخبرة التدريسية .9
 سنوات ٨

 الدراسات العليا 
 

  أسماء المساقات الدراسية          
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 البكالوريس 
 سنوات ٨

والترجمة  ،عربي-انجليزيوالترجمة العامة  المفردات،ء وبنا ية،الفنالمساقات: الترجمة 

 انجليزي.-عربيوالترجمة العامة ، الترجمه الصحفيه، والقواعد المتقدمة واإلدارية،االقتصادية 

 
 اإلشراف على الرسائل الجامعية )من األحدث إلى األقدم(  .10
 

 سم الطالب، عنوا  الرسالة، السنةا
 

 المنح  .11
 ع، سنة الدعم، جهة الدعم، مقدار الدعمم المشرو سا          

 
  ختراعبراءات اال  .12

 اليوم، الشهر، السنة( سم العائلة، األسم األول، " إسم براءة اإلختراع"، رقم البراءة، تاريخ إصدارها )ا         
 

 عضوية اللجان  .13
 

 المحلية والعالمية 
 قائمة -

 الجامعية 
 اللجنه االجتماعيهرئيس  -

 
 والمهنية العلمية اللقاءات  .14
 

 تنظيم اللقاءات العلمية 
 خقائمة بأسماء المؤتمرات أو الورش، المكا ، التاري 

 
 المشاركة في اللقاءات العلمية

 قائمة بأسماء المؤتمرات أو الورش، المكا ، التاريخ         
 
 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية  .15
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 اريخ، المكا ، التالنشاطات قائمة بأسماء 
 شر العلميالن .16

 
 قائمة:

 
 المجالت المحكمة 
 كتب، فصل في كتاب 
 تقديم في مؤتمرات 
 تقارير 

 ما يلي: مرتبة ك
سم العائلة، اإلسم األول ) في حال أكثر من باحث، أسماء الباحثين األولى غامقة(، إسم البحث، ا

 .سنة النشر، الصفحات رقم المجلد، إسم المجلة،
 
 

 
 
 


