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 ذاتيةسيرة 
 

 
 

 بالل محمد فرحان عياصره االسم الكامل:

 /كلية اآلداباإلنجليزية )ترجمة(قسم اللغة  القسم/ الكلية:

  جامعة الزيتونة األردنية، عّمان، األردن  :الجامعة، المدينة، البلد

     799525636 /00962تلفون:  

      - فاكس:

 carpediem809@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 

 -الصفحة اإللكترونية: 

 
 المعلومات الشخصية .1

 

  :1980-08-02تاريخ الميالد   
 :األردنية الجنسية   

   
 الشهادات العلمية .2

 

  لندن، المملكة المتحدة، لندن ميتروبوليتان، 2015 ،(ترجمةال) :درجة الدكتوراة. 

 عمان، األردن، ااألردنية الجامعة، 2007 ،(لترجمةا): درجة الماجستير. 

 عمان، األردن، الجامعة ااألردنية، 2002(، اللغة اإلنجليزية وآدابها) :درجة البكالوريس. 
 

 إطروحة الدكتوراة .3
 

 " السوري الربيعدور الترجمة في تشكيل الخطابين اإلعالمي والسياسي في زمن الصراع ضمن سياق "
 

mailto:carpediem809@hotmail.com
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 لندن، المملكة المتحدة، نلندن ميتروبوليتا
 

 الخبرات الوظيفية .4
 

  اللغة اإلنجليزية للسنة التحضيرية، قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، جامعة نجران، نجران،  شعبةمنسق

 .2009يونيو  - 2008المملكة العربية السعودية/ أكتوبر 
 

 الرتب األكاديمية
 

 عة الزيتونة األردنية، عمان، األردنأستاذ مساعد، قسم اللغة اإلنجليزية/ الترجمة، جام.  
 

 المناصب األكاديمية
 

  2015أستاذ مساعد، قسم اللغة اإلنجليزية/ الترجمة، جامعة الزيتونة األردنية، عمان، األردن/ أيلول - 
 اآلن.

 
  ، 2011مدرب( لندن، المملكة المتحدة/ سبتمبر ومدرس، و، محررومستشار، ومترجم مستقل )مترجم - 

 .2014 أبريل
 

  2009محاضر متفرغ، قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها/ الترجمة، جامعة البترا، عمان، األردن/ أيلول - 

 .2011أيلول 
 

  محاضر متفرغ، قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، جامعة نجران، نجران، المملكة العربية السعودية/ أكتوبر

 .2009يونيو  - 2008
 

 قسم اللغويات التطبيقية ومركز اللغات، الجامعة واإلنجليزية وآدابها،  محاضر غير متفرغ، قسم اللغة

 اآلن. - 2005األردنية، عمان، األردن/ شباط 
 

  محاضر متفرغ، مركزExpression)هيئة( للتدريب، و (PAAT) الهيئة العامة للتدريب : (الحكومية

، والسعودية ات وقطراإلماروالكويت،  -(Human Soft- New Horizons) ( ومؤسسةالتطبيقي

 .2005أغسطس  - 2003أغسطس 
 
 هتمامات البحثيةاال .5

 

 نقد المترجم 

 ( المسلح صراعال زمنالسياسي في ي واإلعالم للخطابينتحليل الخطاب النقدي) 

 علم النص التقابلي 

 علم المفردات والمعاجم 

 

 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6
  

 جمعية المترجمين األردنيين  (JTA) 
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 رابطة أساتذة اللغة اإلنجليزية والترجمة في الجامعات العربية  (APETAU) 

 ( الجمعية األردنية للمترجمين واللغويين التطبيقيينJATAL) 

 

 التكريمات والجوائز .7
 

 .حاصل على عدد من شهادات التقدير 
 

 الزمالة والمنح الدراسية .8
 

  اة.درجة الدكتورلنيل منحة جامعة الزيتونة األردنية 

 

 الخبرة التدريسية .9
 

 الدراسات العليا 
 

 ه على أساس العمل الحر.هيتوجيو يةستشاروا تقديم خدمات تدقيقية 

  
 البكالوريس 

 

 الثقافات وتفاعلالترجمة مجال أوالً: في         
 

 مقدمة في الترجمة .1

 هامبادئ الترجمة ونظريات .2

 إعالميةترجمة نصوص   .3

 قانونيةترجمة نصوص   .4

 اقتصاديةتجارية وترجمة نصوص   .5

 الفنية مصطلحاتترجمة ال .6

 (E-A) متنوعة ترجمة نصوص  .7

 (A-E) متنوعة ترجمة نصوص  .8

 (E-A)  مكتوبةترجمة نصوص  .9

 (A-E)  مكتوبةترجمة نصوص  .10

 دوليةترجمة اتفاقيات  .11

 العكس بو(E-A)  :لترجمة الفوريةا .12

 العكس بو(A-E)  :تتابعيةلترجمة الا .13

 نقد النصوص المترجمة .14

 في الترجمة خاصموضوع  .15

 المصاحبة اللفظيةالمفردات و  تنمية .16

 ةالتدريب الميداني في الترجم .17

 في الترجمة بحث حلقة .18

 الثقافات إلى تفاعل مدخل .19
 

 خاصةاللغة اإلنجليزية ألغراض مجال في  ثانيا:
 

 واإلعالم  الصحافةألغراض اللغة اإلنجليزية  .1
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 المهارات الصحفية في اللغة اإلنجليزية .2

 ة اإلنجليزية لألغراض الطبيةاللغ. 3

 الفندقةلسياحة وألغراض االلغة اإلنجليزية  .4

 لقانونألغراض االلغة اإلنجليزية  .5

 لدبلوماسيةالألغراض اللغة اإلنجليزية . 6
 

 اللغوياتمجال في  :ثالثا
 

 قواعد اللغة اإلنجليزية المتقدمة. 1

 الصحافة واإلعالممهارات متقدمة في . 2

 المتقدمةالكتابة  .3

 الكتابة الفنية والمهنية .4

 المهارات الشفهية .5
 

 أساسيات اللغة اإلنجليزية ومهارات االتصالمجال في  :رابعا
 

 (100)  مهارات اللغة اإلنجليزية .1

 (101)  مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية .2

 (102)  مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية .3

 (099) اكية اإلستدر اإلنجليزية  .4

 (099. أساسيات اللغة اإلنجليزية )5
 

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

 .اإلشراف الخارجي المشترك في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 
 

 المنح  .11
 

  ختراعبراءات اال  .12
 

 عضوية اللجان  .13
 

 المحلية والعالمية 
 

  المملكة األردنية الهاشمية ،العلمي ليم العالي والبحثعائلة اللغات، وزارة التعلجنة. 
 

 المملكة األردنية الهاشمية ،العلمي وزارة التعليم العالي والبحث، لجنة امتحان الكفاءة. 
 

  ممثل كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية.الدراسات العليا )البرنامج الدولي( بةطللجنة شؤون / 
  

  ممثل كلية اآلداب.نيةالزيتونة األردمجلس جامعة / 
 

 الجامعية 
 

 آفاق معاصرة في اللغويات واألدب نحو الدولي السادس: " الزيتونة األردنيةجامعة  اللجنة المنظمة لمؤتمر

 ."والترجمة
 

  /معاصرة في  آفاقنحو "الدولي السادس:  الزيتونة األردنيةجامعة  لمؤتمر )تقييم األبحاث(اللجنة العلمية
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 ."والترجمةللغويات واألدب ا
 

 معاصرة في  آفاقنحو "الدولي السادس:  الزيتونة األردنيةجامعة  لمؤتمرضيافة لجنة المرشدين وال

 ."والترجمةاللغويات واألدب 
 

 اإلنجليزيةباللغة جامعة الزيتونة األردنية  وثائقي لجنة. 
 

 ية واالجتماعيةمجلة جامعة الزيتونة األردنية للدراسات اإلنسان لجنة تحريرZUJJHSS) :) 
 

 مجلة جامعة الزيتونة األردنية للدراسات القانونية لجنة تحرير(ZUJJLS) : 
 

  دراساتمجلة(Dirasat) دراسات الترجمة(:  مجال خارجي )في ممقي -/ العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 .نيةالجامعة األرد في مجلة بحثية دولية محكمة تصدرها عمادة البحث العلميوهي 
 

 اللجنة االجتماعية والثقافية والرياضية. 
 

 لجنة الخطة الدراسية ومصادر التعلم. 
 

 لجنة خدمة المجتمع. 
 

 تحديد مستوى اللغة اإلنجليزيةلالمحوسبة ختبارات إللجنة ا. 
 

  اللغة اإلنجليزية.ب مساقات مهارات اإلتصاللالموحدة  ختباراتاإللجنة 
 

 اللقاءات العلمية والمهنية  .14
 
 نظيم اللقاءات العلميةت

 

. 2019، جامعة الزيتونة األردنية، ؟كاثوليكيالترجمة والقاموس: طالق بائن أم زواج  البالعالقة بين ط .1

 .(هومدير اللقاء)منظم 

 .2017تحديات ترجمة النصوص اإلعالمية/السياسية في زمن النزاع المسلح، جامعة الزيتونة األردنية،  .2

 .(هومدير اللقاء)منظم 

 جامعة البترا،،  (JICOT II)،األردني الدولي الثاني للترجمة ترجمة: علم أم فن أم مهارة؟ المؤتمرال .3

  .2010 ووزارة الثقافة، جمعية المترجمين األردنيين بالتعاون مع
 

 المشاركة في اللقاءات العلمية
 صراعال زمنفي  الخطاب أدلجة .1

 

 .2016جامعة الزيتونة األردنية،  بتنظيم منللترجمة  دولي مؤتمر": آفاق معاصرة في اللغويات واألدب والترجمة"
 

 !؟ سمسرة نبيذةالمترجمون في زمن الحرب: مهمة نبيلة أم  .2
 

 ،نظمتها جمعية المترجمين األردنيين ليوم كامل،فعاليات "يوم المترجم األردني": ورشة عمل نخبوية ضمن 

 .2014 ،امعة اليرموكواستضافتها ج ،بالتعاون مع وزارة الثقافة
 

 االعتبارات األخالقية في الترجمة .3
 

في جامعة إيست أنجليا،  التأم شملها ،للترجمة لمدة يوميندولي  مؤتمر: الترجمة كترجمة": لغة الوصلقراءة "

 .2013 ،المتحدة()المملكة  -نورويتش
 

  القيادة في العمل .4
 

 عام في إنجلترا ((Hydro Hotel- Windermere ُعقد في، ثة أيامالتعلم بالممارسة لمدة ثال ميداني حول مؤتمر

 :من ضمنها ،لقيادةحول ا . ويغطي بشكل أساسي عددًا من الجلسات العملية 2011
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 زمةخالل األالقيادة . 4 . قيادة المهام المتعددة 3  عن بعد . القيادة 2  االجتماعات أثناءالقيادة  .1
 

 القيادة واتخاذ القرار .8  لمشكالتلاإلبداعي حل والالقيادة . 7    القيادة من خالل القيم .6  . القيادة استراتيجيا5
 

 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية  .15
 

 2016: "القدس في عيون األدب العالمي المعاصر"، الجامعة األردنية، لمؤتمر الدولياللجنة المنظمة ل. 
 

  خطة اللجنة الفرعية إلعداد  إلى جانبكالوريوس في الترجمة" : "برنامج بالستحداثاللجنة التأسيسية

 .2015، الجامعة األردنية، : كما ونوعاالتفصيلية دراسته
 

  "عة الجام ،: "نحو آفاق جديدة في الخطاب: اللغة واألدب والثقافة"لمؤتمر الدوليللجنة "خدمات الترجمة

 .2007، األردنية
 

  سمية )والمراجعات( لعدد من المؤسسات األكاديمية واألفراد الباحثين.الر الترجمة خدماتمن  العديدتقديم 
 

 النشر العلمي .16
 

 :ترجميةاجتماعية وسياسية ولغوية/  حول قضايا في الصحافة اإلنجليزيةمن مقاالت االرأي مختارة هذه حفنة 
 

 

 القدرة على تغيير ميزان القوى .1

https://en.ammonnews.net/article/16186 
 

Also: http://jordantimes.com/the-power-to-change-the-balance-of-power 
 

 !تبرر الوسيلة ال. الغاية 2

http://en.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=20626 
 

 في زمن النزاع اياضحال ىالحقيقة هي أول .3

http://en.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=21058 
 

 اللغة ضحية في زمن الحرب؟ تقع هل .4

http://en.ammonnews.net/article.aspx?articleno=21300 
 

 فلسطين في قمة بغداد. 5

http://en.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=16201 
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