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 ذاتيةسيرة 
 

 
 فاطمه محمد ابراهيم ابوراس : االسم الكامل

: قسم العلوم االساسيه  القسم  
الكلية : كلية اآلداب   

  :  جامعة الزيتونة األردنية، عّمان، األردن الجامعة
     0777325904تلفون:  

       فاكس:
  fatima@zuj.edu.joالبريد اإللكتروني:

   foforas@yahoo.com / foforass12@gmail.com 

 الصفحة اإللكترونية: 
 
 

 المعلومات الشخصية .1
   3/1/1979 تاريخ الميالد: 

 اردنيه  الجنسية: 
   

 الشهادات العلمية .2
 جامعه ال البيت / المفرق , االردن  2006ماجستير ) مناهج واساليب تدريس اللغه االنجليزيه ( درجة ال / 

 االردن  –/ جامعه اربد االهليه / اربد  2002درجه البكالوريوس ) اللغه االنجليزيه وادابها ( 
 

 الخبرات الوظيفية .3
  2022الى  2006مدرس في جامعه الزيتونه االردنيه من 

  2015 – 2006مدرس في قسم اللفه االنجليزيه 
  2022 – 5201مدرس في قسم العلوم االسايه

 
 
 

 صورة
30 mm X 40 mm 
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العمل في اعطاء و تدريس الالجئين السورين في االردن  في مساقات اللغه االنجليزيه ) المستوى التحضيري 
( بالتعاون مع المركز البريطاني االردني واالتحاد االوروبي في جامعه  Hope) والمستوى المتقدم ( ضمن منحه 

  2022 – 2018الزيتونه من 
 

العمل كمنسق لمواد اللغه االنجليزيه ومهارات اللغه االنجليزيه ) مهارات الكتابه في اللغه االنجليزيه , مهارات 
اءه في اللغه االنجليزيه , مهارات دراسيه في اللغه االحوار واالستماع في اللغه االنجليزيه , مهارات الفر 

  2015 – 2006االنجليزيه , اساليب تدريس اللغه االنجليزيه (  في قسم اللغه االنجليزيه من 
 

, ماده اساسيات اللغه االنجليزيه , ماده اساليب تدريس اللغه االنجليزيه  2العمل كمنسق لماده اللغه االنجليزه 
  2022-2015الساسيه في قسم العلوم ا

 
 العمل كمتطوع في منظمه اطباء بال حدود في مخيم الزعتري لالجئبين السورين في منطقه الزعتري / االردن 

 
 العمل كمدرس للغه العربيه لغير الناطقين فيها لطالب من الجنسيات االمريكيه والكنديه في االردن 

 
 الرتب األكاديمية

 مدرس  / فسم العلوم االساسيه / جامعه الزيتونه االردنيه / عمان _  االردن 
 
 الخبرة التدريسية .4

 – 2006العمل كعضو هيئه تدريس في جامعه الزيتونه االردنيه في قسم اللغه االنجليزيه وقسم العلوم االساسيه من 
2022  

 الدراسات العليا : 
 اساليب تدريس اللغه االنجليزيه

 مهارات تدريس اللغه االنجليزيه )الكتابه, المحادثه , االستماع والحوار في اللغه االنجليزيه ( 
 قواعد اللغه االنجليزيه 

 اساسيات اللغه االنجليزيه وتدريسها  
علم اللغه االنجليزيه و مهارات اللغه االنجليزيه ) مقدمه في اللغه االنجليزيه , علم اللغه الصوتي 

 ني , علم اللغه االجتماعي ( , علم المعا
 

 البكالوريس : 
 تدريس اللغه االنجليزيه  اساليب      
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 مهارات تدريس اللغه االنجليزيه )الكتابه, المحادثه , االستماع والحوار في اللغه االنجليزيه (
 قواعد اللغه االنجليزيه

 اساسيات اللغه االنجليزيه وتدريسها
علم اللغه االنجليزيه و مهارات اللغه االنجليزيه ) مقدمه في اللغه االنجليزيه , علم اللغه الصوتي , علم المعاني 

 , علم اللغه االجتماعي ( 
 
 

 اإلشراف على الرسائل الجامعية )من األحدث إلى األقدم(  .9
 

 اسم الطالب، عنوان الرسالة، السنة
 

 المنح  .10
 اسم المشروع، سنة الدعم، جهة الدعم، مقدار الدعم          

 
  ختراعبراءات اال  .11

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

 عضوية اللجان  .12
 2022-2020العمل كعضو لجنه الجوده في كليه االداب 

 
 2022 -2020م العلوم االسايه في لجنه الجوده ممثل قس 
 
عضو  مشارك في اللجنه التنظيميه لمؤتمر اللغه االنجليزيه / قسم اللغه االنجليزيه / جامعه الزيتونه االردنيه  

2012-  2013    
 
عضو مشارك في اللجنه االعالميه لمؤتمر اللغه االنجليزيه / قسم اللغه االنجليزيه / جامعه الزيتونه االردنيه /  

2016   
 2015 – 2006اعضو في لجنه الخطط الدرسيه في قسم اللغه االنجليزيه 

 
 الى االن  2015اعضو في لجنه الخطط الدراسيه في  العلوم االسايسه 
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  2015 – 2006ختبارات في قسم اللغه االنجليزيه عضو في لجنه اال
 
 2022 -2015عضو في لجنه االختبارات في قسم العلوم االساسيه   
 

 
 
 
 

 
 
 

  المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية  .13
 

  2022 -2020العمل كعضو لجنه جوده في كليه االداب  وممثل قسم العلوم االسايه في لجنه الجوده 
 

مشارك في اللجنه التنظيميه لمؤتمر اللغه االنجليزيه / قسم اللغه االنجليزيه / جامعه الزيتونه االردنيه 
2012-2013   

مشارك في اللجنه االعالميه لمؤتمر اللغه االنجليزيه / قسم اللغه االنجليزيه / جامعه الزيتونه االردنيه / 
2016  

 
 / جامه الزيتونه االردنبه  2004اللغه االنجليزيه / ايار  العمل كمنظم اساسي لليوم المفتوح لقسم 

 
 / جامعه الزيتونه االردنيه 2025العمل كمنطم اساسي ليوم اللغه االنجليزيه لقسم اللغه االنجليزيه / ايار 

 
 اقامه يوم الفراءه المفتوخ في جامعه الزيتونه االردنبه 

 
 نجليزيه / جامعه الزيتونه االردنيه تاسيس نادي اللغه االنجليزه في قسم اللغه اال 

 
 2015 – 2006العمل كعضو في لجنه الخطط الدرسيه في قسم اللغه االنجليزيه  
 

 الى االن  2015العمل كعضو في لجنه الخطط الدراسيه في  العلوم االسايسه 
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  2015 – 2006العمل  كعضو في لجنه االختبارات في قسم اللغه االنجليزيه 

 
 2022 -2015العمل كعضو في لجنه االختبارات في قسم العلوم االساسيه   
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