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 ةالوظيفة الحالي

  

محاضره جامعية، معلمة لغة انجليزية، مترجمة، باحثة أكاديمية، معلمة لغة عربية  

 للناطقين بغيرها.  

 المؤهالت األكاديمية 

وأ - مناهج  تدري سدكتوراة  جامعة    س اليب  من  جدًّا  جّيد  بتقدير  اإلنجليزية  اللغة 

 . 2020اليرموك، 

 .  2017تير ترجمة، تقدير جّيد جدًّا من جامعة اليرموك،سماج  -

التّطبيقية    س بكالوريو - البلقاء  جامعة   من  جدًّا  جّيد  بتقدير  وآدابها،  انجليزية  لغة 

2012  . 

 .  2007الثانوية العامة فرع علمي بتقدير جّيد جدًّا  -
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 خبرات األكاديمية ال

 

اللغة اإلنجليزية لجميع المراحل للمنهاج األردني    س نوات في تدري س  عشر خبرة     -

 المحلّي والبريطاني واألمريكي.  

 .  2013مترجمة من وإلى اللغة العربية واللغة اإلنجليزية  منذ  -

با - الّشاشة(  )ترجمة  العربية  إلى  اإلنجليزية  الفيديوهات  البرامج  سترجمة  تخدام 

منذ   التّرجمة  وكتابة    2015المختلفة  بترجمة  مختّصة  اليوتيوب  على  قناة  )امتلك 

 الفيديوهات التّحفيزية للّنجاح والتّغلب على الّصعوبات(.   

 دورات العملية والشهاداتالالعضويات و -

 حاصلة على شهادة الزمالة األمريكية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.  -

 العرب.  عضو في جمعية المترجمين  -

 عضو في جمعية المترجمين األردنيين.  -

 عضو في نقابة المعلمين األردنيين.   -

 .  ICDLوبسحاصلة على شهادة دبلوم كامبردج لقيادة الحا -

 يا في التّعليم.  حاصلة على دورة توظيف التّكنولوج  -

 حاصلة على دورة محادثة لغة انجليزية.  -

 حاصلة على دورة قواعد لغة انجليزية.  -

 . USAIDحاصلة على دورة موارد بشرية من   -

 . ABE Companyحاصلة على دورة تدريب مدربين من  -

 رات التّالية من موقع إدراك لتأهيل المعلّمين: حاصلة على الدّو  •

 علّم بثقة.  -

 التّأملي.  سالتّدري  -

 التّعلّم المدمج.  -

 تراتيجيات، تطبيقات.  ستكنولوجيا التّعليم: مبادئ، ا -

 



 األبحاث المنشورة 

 

حول     س كوباسمنشور باللغة اإلنجليزية في مجلة بريطانية تصنيف    بحث  -

 Language for  وريين ستخدام الخرائط الداّللية لآلجئين السمرونة اللغة با

Resilience: Semantic Mapping and Syrian Refugees 

م  وموضوع حول التّعلّ   ترجمة الّشاّشةين آخرين تحت النشر حول موضوع في  بحث  -

 الّشمولي.  

 معرفون ال

األردن:   الجامعة الهاشمية، س ور فوازعبدالحق الزبون، رئي سالبروفي  -

00962777438508 

اإلنجليزية في جامعة البلقاء م اللغة سق سور عبدالرحمن أبو ملحم، رئيسالبروفي  -

   00962. 770607411األردن: ، التطبيقية 

  ،ات عليا في جامعة اليرموك سدرا  سور دينا الجمل، عضو هيئة تدريس البروفي  

 00962797069921األردن: 

 

 

 

 

 

 


