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 ذاتيةسيرة 
 

 
 يوسف محمود يوسف صوالحه :االسم الكامل

اللغة الفرنسية واإلنجليزية وآدابهما/كلية اآلداب الكلية: قسم /القسم  
  : جامعة الزيتونة األردنية، عّمان، األردن المدينة، البلد الجامعة،

   0789034005تلفون:    
 115111      فاكس:

 sawalha1001@gmail.comالبريد اإللكتروني:  
 الصفحة اإللكترونية: 

 
 

 المعلومات الشخصية .1
  23/7/79 تاريخ الميالد: 

 األردن الجنسية: 
   

 الشهادات العلمية .2
 ( الترجمةدرجة الدكتوراة)، بينانج، ماليزيا،  جامعة العلوم الماليزية، ٢٠١٩ 
 (الترجمةدرجة الماجستير)، إربد، األردن،  اليرموك، ٢٠٠٩ 
 الشارقة، اإلمارات،  جامعة الشارقة، ٢٠٠٣ ،(اللغة اإلنجليزية وآدابها) درجة البكالوريس 
 

 إطروحة الدكتوراة .3
 بينانج، ماليزيا،  جامعة العلوم الماليزية ،مشكالت في ترجمة التقديم والتأخير

 
 الخبرات الوظيفية .4

 ٢٠٠٧-٢٠٠٢مترجم ومحرر صحفي، جريدة اإلتحاد، 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥اليوم،  مترجم ومراسل صحفي، مجلة االقتصاد

 ٢٠١٩-٢٠١٦مدارس الرضوان،  إنجليزيةمعلم لغة       
 ٢٠١٨مدرس في قسم اللغة اإلنجليزية، جامعة العلوم التطبيقية، 

 
 
 

 صورة
30 mm X 40 mm 
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 اآلن -٢٠١٩مدرس في قسم اللغة اإلنجليزية في جامعة الزيتونة، 
 

 الرتب األكاديمية
 األردن، ردنيةجامعة الزيتونة األ، قسم اللغة اإلنجليزية، أستاذ مساعد 

 
 المناصب األكاديمية

 األردن، جامعة الزيتونة األردنية، قسم اللغة اإلنجليزية، أستاذ مساعد 
 األردن، جامعة العلوم التطبيقية، قسم اللغة اإلنجليزية، أستاذ مساعد 
  

 
 هتمامات البحثيةاال .5

 النص األدبي
 النص الصحافي واإلعالمي

 المجاالت والمضامين البيانية
 روقات اللغوية لفا
 

 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6
 جمعية المترجمين األردنيين

 
 
 
 الخبرة التدريسية .7
 

 
  

 البكالوريس 
 
 أسماء المساقات الدراسية         

 الترجمة التزامينة 
 الترجمة التتابعية
 الترجمة األدبية 
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 الترجمة التقنية
 الترجمة العامة

 نظريات الترجمة
 ابة المتقدمةالكت

 القواعد المتقدمة
 

 
 عضوية اللجان  .9
 
 

 الجامعية 
 مقرر لجنة المعادالت، جامعة الزيتونة -

 
 المشاركة في اللقاءات العلمية

 قائمة بأسماء المؤتمرات أو الورش، المكان، التاريخ         
 
 النشر العلمي .10

 
 قائمة:

 
 المجالت المحكمة 

 ة متخصصة ومحكمةثالثة أبحاث منشورة في مجالت علمي
 
 

 
 
 


