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 ذاتيةسيرة 
 

 
 ولموسى أحمد موسى الزغ :االسم الكامل

/كلية اآلداباواإلنجليزية وآدابه قسم اللغة:الكلية /القسم  
  : جامعة الزيتونة األردنية، عّمان، األردن المدينة، البلد الجامعة،

 ٠٦٤٢٩١٥١١تلفون:      
       فاكس:

 m.alzghoul@zuj.edu.joالبريد اإللكتروني:  
 ية: إللكترونالصفحة ا

 
 

 المعلومات الشخصية .1
  ٤/٧/١٩٧٥ ميالد: تاريخ ال

  الجنسية: 
   

 الشهادات العلمية .2
  الواليات بنغهامتون، نيويورك،  ،جلمعة والية نيويورك بنغهامتون  ٢٠١٨ه دراسات الترجمة درجة الدكتورا

 المتحدة
 األردن، إربد، يرموكال، ٢٠٠٢ ،ترجمة درجة الماجستير 
  إربد، ردناأل، ليرموكا، ١٩٩٨ ،اللغة اإلنجليزية وآدابهايس درجة البكالور 
 

 إطروحة الدكتوراة .3
 الواليات المتحدةبنغهامتون، نيويورك،  ،جلمعة والية نيويورك بنغهامتون  ،تاالترجمة والصراع 
 

 الخبرات الوظيفية .4
 

 الرتب األكاديمية
 أستاذ مساعد، جامعة الزيتونة األردنية، األردن 

 
 
 

 صورة
30 mm X 40 mm 
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 كاديميةالمناصب األ 

 األردنرئيس قسم، اللغة اإلنجليزية وآدابها، جامعة الزيتونة األردنية، عمان ، 
  الكلية،الجامعة، البلد، الفترة المنصب ، 
 الكلية،الجامعة، البلد، الفترة المنصب ، 
  البلد، الفترة، الكلية،الجامعة،  المنصب 
 رة، الجامعة، المدينة، البلد، الفت---، المركز المنصب 

 
 هتمامات البحثيةاال .5

 
 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6
 
 التكريمات والجوائز .7
 
 الزمالة والمنح الدراسية .8
 
 الخبرة التدريسية .9
 

 الدراسات العليا 
 

  أسماء المساقات الدراسية          
  
 البكالوريس 
 
 أسماء المساقات الدراسية         

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

 سم الطالب، عنوان الرسالة، السنةا
 

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

  ختراعبراءات اال  .12
 اليوم، الشهر، السنة( سم العائلة، األسم األول، " إسم براءة اإلختراع"، رقم البراءة، تاريخ إصدارها )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

 المكان، التاريخقائمة بأسماء المؤتمرات أو الورش،          
 
 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية  .15

 ، المكان، التاريخالنشاطات قائمة بأسماء 
 النشر العلمي .16

 
 قائمة:

 
 المجالت المحكمة 
 كتب، فصل في كتاب 
 تقديم في مؤتمرات 
 تقارير 
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 ما يلي: مرتبة ك
لى غامقة(، إسم البحث، سم العائلة، اإلسم األول ) في حال أكثر من باحث، أسماء الباحثين األو ا

 .سنة النشر، الصفحات رقم المجلد، إسم المجلة،
 
 

 
 
 


