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 ذاتيةسيرة 
  

 

 االسم الكامل ميس قطامي

 

قسم / كلية اللغة اإلنجليزية 

 وآدابها

جامعة الزيتونة  / كلية اآلداب

 األردنية

 عمان، األردن

 4291511 9626+ الهاتف: الرقم / 

 sالفاكس: رقم / 

 maisqutami@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 الصفحة الرئيسية:

 

 

 . البيانات الشخصية1

 

 1/7/1980يخ الميالد: تار

 الجنسية: أردني

 

 

 التعليم. 2

 

 ة
30 mm X 40 mm 
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، جامعة  2009دكتوراه. )األدب األمريكي( • 

إنديانا بنسلفانيا ، إنديانا ، بنسلفانيا 

 ، الواليات المتحدة األمريكية

 

ماجستير )اللغة اإلنجليزية وآدابها( • 

 ، الجامعة األردنية ، عمان ، األردن 2001

اإلنجليزية وآدابها(  بكالوريوس )اللغة• 

 ، الجامعة األردنية ، عمان ، األردن 1998

 

 . دكتوراه. أطروحة3

 

المقاومة النسوية لدى النساء األمريكيات 

المعاصرات الكاتبات الملونات: صور غير 

مستقرة للحجاب والبيت في الثقافة الغربية 

، جامعة إنديانا في بنسلفانيا ، 

 ة األمريكيةبنسلفانيا ، الواليات المتحد

 

 توظيف

 

 المراكز األكاديمية

 

 

أستاذ مشارك ، اللغة اإلنجليزية وآدابها • 

، جامعة الزيتونة األردنية ، األردن ، 

 اآلن - 2021سبتمبر 
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أستاذ مشارك ، اللغة اإلنجليزية • 

والترجمة ، جامعة العلوم التطبيقية 

أغسطس  - 2020الخاصة ، األردن ، سبتمبر 

2021 

مشارك ، اللغة اإلنجليزية وآدابها أستاذ • 

 - 2019، جامعة البترا ، األردن ، يناير 

 2020أغسطس 

أستاذ مشارك في اللغة اإلنجليزية ، • 

مؤسسة الملكة رانيا ، األردن ، أغسطس 

2018-2019. 

أستاذ مشارك ، قسم اللغة اإلنجليزية • 

والترجمة ، جامعة عمان العربية ، األردن ، 

 2018أغسطس  - 2017يوليو 

 

أستاذ مساعد ، قسم اللغة اإلنجليزية • 

والترجمة ، جامعة عمان العربية ، األردن ، 

 2017يوليو  - 2013يوليو 

أستاذ مساعد ، اللغة اإلنجليزية وآدابها • 

 - 2011، كلية الزهراء ، عمان ، أغسطس 

 2013يوليو 

 Westmoreland Countyأستاذ مساعد ، • 

Community College ،Adjunct Faculty ،PA ،USA ،

2009 - 2010 
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خريج مساعد ، األدب والنقد ، جامعة • 

إنديانا بنسلفانيا ، الواليات المتحدة 

 2008أغسطس  - 2007األمريكية ، أغسطس 

مدرس ، اللغة اإلنجليزية وآدابها ، • 

جامعة البلقاء التطبيقية ، األردن ، أغسطس 

 2004يوليو  - 2001

 

 :امات البحثية. االهتم4

األدب األمريكي والمتعدد األعراق في القرن 

 العشرين

 نظريات الهوية / العرق ودراسات الشتات

 نظرية ما بعد االستعمار واألدب

 النسوية العربية / اإلسالمية واألدب

 

. العضوية في الجمعيات والجمعيات 5

 العلمية

 

 SPWPمشروع كتابة ساوث سينترال بنسلفانيا 

 ى الوقت الحاضر(إل 2009)

جمعية دراسة األدب متعدد األعراق في 

 MELUS (2009-2010)الواليات المتحدة 

 CEAرابطة اللغة اإلنجليزية للكليات  -

(2008-2010) 
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 . التكريم والجوائز6

 

حصلت على جائزة البحث المتميز لطالب 

 الدراسات العليا عن رسالتي.
 

 . الزماالت والمنح الدراسية7

 

تدريس ، جامعة إنديانا بنسلفانيا ، مساعد 

2007-2008 

مساعدة الخريجين ، جامعة إنديانا 

 2009-2004بنسلفانيا ، 

 

 . الخبرة التدريسية9

 

 

 دورات البكالوريوس• 

 

 رواية

o قصة قصيرة 

o مقدمة في األدب 

o تاريخ األدب اإلنجليزي 

o األدب اإلنجليزي 

o األدب العالمي 

o النقد األدبي 

o ب المقارناألد 
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o األدب األمريكي 

o األدب البريطاني 

 

 . اإلشراف على أبحاث الخريجين10

 

مستشار مشارك ألطروحة الماجستير في تقييم 

منهج اللغة اإلنجليزية في األردن وفًقا 

لتصنيف بلوم ، جامعة عمان العربية ، 

2014. 

 

 . المنح11

من جامعة عمان العربية  Travel Grantجائزة 

ض التقديمي "معالجة اآلخر واحتضان عن العر

اختالف" محتقر "في عمل الجندي" ، في 

المؤتمر الدولي الثامن واألربعين للعلوم 

 .2016االجتماعية واإلنسانية ، لندن ، 

 

من جامعة عمان العربية  Travel Grantجائزة 

 Hemingway: An Untragic Exile and Literaryعن عرض "

Geniusالدولي للثقافة  " ، في المؤتمر

 .2015والمجتمع واإلنسانية ، دبي ، 

 

من كلية الزهراء عن  Travel Grantجائزة 

العرض التقديمي في المؤتمر "تجاوز 

الحجاب: كيف يمكن لهوية المعلم أن تنتهك 
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توقعات الطالب" ، المؤتمر الدولي للفنون 

والعلوم للتخصصات األكاديمية ، كندا ، 

2013 

 

مشاركة في المعهد الصيفي: منحة كاملة لل

مشروع الكتابة الوطني في جامعة إنديانا 

 SPWP  ،2009بنسلفانيا ، 

 

 . عضوية اللجان12

 

عضو اللجنة المنظمة للندوة الدولية عبر  -

اإلنترنت حول الرؤى والتحديات في اللغويات 

والترجمة واألدب ، جامعة العلوم التطبيقية 

 .2021-2020الخاصة ، 

نة الترقية األكاديمية جامعة عضو لج -

 .2021-2020العلوم التطبيقية الخاصة 

منسق مقترح المشروع األوروبي للتواصل  -

باللغة اإلنجليزية للمحرومين ، جامعة 

 1202العلوم التطبيقية الخاصة ، 

 االجتماعات المهنية والعلمية

 

 تنظيم لقاءات علمية

عضو اللجنة المنظمة للندوة الدولية عبر  -

اإلنترنت حول الرؤى والتحديات في اللغويات 
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والترجمة واألدب ، جامعة العلوم التطبيقية 

 .2021-2020الخاصة ، 

 

 المشاركة في اللقاءات العلمية

"التعليم من أجل العدالة والشمول في • 

مكافحة اآلخر وتطبيعه". المؤتمر الدولي 

الرابع لالتجاهات الحديثة للعالقات الدولية 

واإلعالم والعلوم االجتماعية والتعليم ، 

 .2022تركيا ، 

 

"االستيعاب والهويات الواصلة في • 

الروايات متعددة األعراق في الواليات 

، المؤتمر  MIRDEC-14ة." المتحدة األمريكي

األكاديمي الدولي حول االتجاهات المعاصرة 

والقضايا متعددة التخصصات في العلوم 

 .2019االجتماعية ، اسطنبول ، 

 

"معالجة اآلخر واحتضان اختالف" محتقر "في • 

عمل الجندي ، المؤتمر الدولي الثامن 

واألربعين للعلوم االجتماعية واإلنسانية ، 

 .2016لندن ، 

"همنغواي: منفى غير مأهول وعبقرية • 

أدبية" ، المؤتمر الدولي للثقافة 

 .2015والمجتمع واإلنسانية ، دبي ، 
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"االنتقال إلى ما وراء الحجاب: كيف يمكن • 

لهوية المعلم أن تنتهك توقعات الطالب" ، 

المؤتمر الدولي للفنون والعلوم للتخصصات 

 .2013األكاديمية ، كندا ، 

 

قبول "تدريس األدب متعدد األعراق بعد تم • 

سبتمبر والتأمل في هوية المعلم في  11

 MELUSالفصل الدراسي األمريكي" في مؤتمر 

السابع والعشرين: جمعية دراسة األدب متعدد 

األعراق في الواليات المتحدة ، بيتسبرغ ، 

 .2013الواليات المتحدة األمريكية ، 

 

نشطة . المشاركة في أو تنظيم األ14

 المنهجية و / أو الالصفية

 

قاٍض في مدرسة "تيد تالكاثون" ، مدرسة • 

 2021،  2020الحصاد الدولية ، األردن ، 

تنظيم حدث طالبي ، "نحن ال نستسلم: الطالب • 

يتغلبون على التحديات" ، جامعة البتراء ، 

2020. 
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