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 ذاتيةسيرة 
 

 

سيف الدين لطفي الغماز :االسم الكامل  

 اإلنجليزية وآدابهما/كلية اآلداب قسم اللغة:الكلية /القسم
  : جامعة الزيتونة األردنية، عّمان، األردن المدينة، البلد الجامعة،
      0791466109 تلفون:
 0000000 فاكس:

 S.alghammaz@zuj.edu.joالبريد اإللكتروني:  
 الصفحة اإللكترونية:

 https://scholar.google.com/citations?user=MkKU5rYAAAAJ&hl=en 
 

 
 

 المعلومات الشخصية .1
  26/11/1981 تاريخ الميالد: 

  Hv]kd ة: الجنسي
   

 الشهادات العلمية .2
 ( د  انأججييي  االدرجة الدكتوراة)، المدينة، ماليييا :البيد،  ماليييا الوطنية  جامعة، 2020 السنة 

 كوااللمبور
 (االد  انأججييي  درجة الماجستير)، عمان المدينة، انأردن البيد،  فيالدلفيا جامعة، 2010 
 ( ادابهاة و انأججييييليغة ادرجة البكالوريس)، عمان المدينة، انأردن البيد،  اليرقاء جامعة، 2004 

 
 إطروحة الدكتوراة .3

جامعة   منظور إسالمي ،من  في أعمال مختارة من سناء شعالن تصوير العنف انأسر  :  عنوان انأطروحة
 ماليييا، المدينة كوااللمبور :البيد، ماليييا الوطنية 
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 الخبرات الوظيفية .4
 

 الرتب األكاديمية
  أستاذ مساعد ، قسم اليغة اإلججيييية وآدابها في جامعة الييتوجة انأردجية في عمان ، انأردن من عام

 حتى اآلن. - 2021
 المناصب األكاديمية

 الجامعة، البيد، الفترةالمنصب، 
  الكيية،الجامعة، البيد، الفترة المنصب ، 
 الكيية،الجامعة، البيد، الفترة المنصب ، 
  لكيية،الجامعة، البيد، الفترة، ا المنصب 
 الجامعة، المدينة، البيد، الفترة---، المركي المنصب ، 

 
 هتمامات البحثيةاال .5

أدب ما بعد االستعمار ، وأدب المرأة العربية والمسلمة ، والعنف ضد النساء واألطفال ، وأنواع األدب األخرى 
 ذات الصلة.

 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6
 
 لتكريمات والجوائزا .7
 
 الزمالة والمنح الدراسية .8
 
  الخبرة التدريسية .9

 البكالوريس 
 
 أسماء المساقات الدراسية         
 مهارات اليغة

 الفهمو قراءة ال
 االستماع والتحدث

 لةوالمقا ةكتابة الفقر 
 مقدمة في انأد 

 الروايات
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 قصة قصيرة
 تاريخ اليغة اإلججيييية
 دورات التوفل واليتس 

 غة اإلججيييية لألعمالالي
 دورات اليغة اإلججيييية قبل المتوسط والمتوسط

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

 سم الطالب، عنوان الرسالة، السنةا
 

 المنح  .11
 سم المشروع، سنة الدعم، جهة الدعم، مقدار الدعما          

 
  ختراعبراءات اال  .12

 سم العائية، انأسم انأول، " إسم براءة اإلختراع"، رقم البراءة، تاريخ إصدارها ) اليوم، الشهر، السنة(ا         
 

 عضوية اللجان  .13
 

 المحلية والعالمية 
 قائمة -

 الجامعية 
 قائمة -

 
 اللقاءات العلمية والمهنية  .14
 

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

 
 المشاركة في اللقاءات العلمية

 قائمة بأسماء المؤتمرات أو الورش، المكان، التاريخ         
 
 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية  .15
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 ، المكان، التاريخالنشاطات قائمة بأسماء 
 النشر العلمي .16

 
 قائمة:

 
 المجالت المحكمة 
  كتب، فصل في كتا 
 تقديم في مؤتمرات 
 تقارير 

 ما ييي: مرتبة ك
سم العائية، اإلسم انأول ) في حال أكثر من باحث، أسماء الباحثين انأولى غامقة(، إسم البحث، ا

 .سنة النشر، الصفحات رقم المجيد، إسم المجية،
 

   .ساعة" لكيت شوبان. مجية الييتوجة انأردجية من عاطفية في "قصة الساءة اإلالغماز ، سيف
 EBSCO (. مفهرسة في2021ة )ليدراسات اإلجساجية واالجتماعي

  الغماز ، سيف. أوليفر تويست ليمخرج تشارلي ديكني: من إيذاء انأطفال إلى التحسن النفسي. مجية
 .Scopus . مفهرسة في3078-3069(: 2022) 6.4اإليجابي ، عيم جفس مدرسة 

 67.1يم ، الغماز ، سيف. هل تشارلي ديكني معتدل أم مصيح؟ تحييل الخطا . اليساجيات والتعي 
 .ISI . مفهرسة في1-12(: 2021)

 64.2فاديا فقير اسمي سيمى ، مجية تكنولوجيا الحالة الصيبة ،  في غترا الغماز ، سيف. انأ 
 .Scopus . مفهرسة في5711-5696(: ص 2021)

 شعالن ، "المجية الدولية لتعييم اليغة لسناء  من الحكايات في حكاية الشرف جريمة .الغماز ، سيف
 .pp. 1-15 :(2020) 8.2، ججييييةاإل

  دراسات اليغة لسناء شعالن في الشمس في  سقوط، سيف. العنف ضد المرأة في الالغماز" ،
 .61-53(: ص 2020) 10.1اإلججيييية وانأد  ، 

 
 
 


