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  یةالسیرة الذاتیة والعلم
  أحمد یعقوب أحمد المجدوبة.  د.أ

ةكلیة / قسم اللغة اإلنجلیزیة  غات األجنبیّ   الّل
ان/ الجامعة األردنیة    عمّ
  األردن
  

  )00962)  (6(  5355000  ) عمل :  (    تلفون
  21118فرع       
  5818373  منزل       
  0777 – 490229  خلوي       

  amajduba@ju.edu.jo  برید الكتروني               
     amajdoubeh@yahoo.com 
 

  : معلومات شخصیة
  16/8/1955  :  تاریخ الوالدة   
  یالو  :  مكان الوالدة   
  األردنیة  :    الجنسیة  
  أبناءأب لثالثة  –متزوج   : الحالة االجتماعیة  

  
  أستاذ  : الرتبة األكادیمیة

  
  : السیرة التعلیمیة

  ، جامعة كورنیل ، إثیكا ، نیویورك ، الوالیات المتحدة األمریكیة  1984، آب  دكتوراه  -
  1865األدب األمریكي حتى :  تخصص رئیسي   
  األدب الرومانسي البریطاني واألدب األمریكي الحدیث:  تخصص فرعي    

، جامعة كورنیل ، إثیكا ، نیویورك ، الوالیات المتحدة األمریكیة ، األدب  1982، آب  ماجستیر  -
  .األمریكي

  .،  الجامعة األردنیة ، عمان ، األردن1977، كانون الثاني ،  بكالوریوس  -
  .اإلنجلیزیة وآدابهااللغة :   تخصص رئیسي   
  .التربیة وعلم النفس:   تخصص فرعي    

األول في امتحان الثانویة العامة في العاصمة عمان، الثاني في : 1973، )التوجیهي( الثانویة العامة -
  .، الرابع في الترتیب العام)ذكور(المملكة 
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  : السیرة العملیة -
  :عمل بدوام كامل 

  : أكادیمي- عمل إداري  -أ
  ب الرئیس لشؤون الكلیات اإلنسانیةنائ  
  الجامعة األردنیة  
  اآلن -  2016أیلول   األردن  –عمان   

  
  عمید

   كلیة الدراسات اللغویة  
  الجامعة العربیة المفتوحة  
  )مجاز من الجامعة األردنیة( الكویت –المقر الرئیس   
  وبأعمال نائب الرئیس مرتین قمت بأعمال الرئیس بالوكالة( 2016أیلول  – 2011كانون الثاني   

   )األكادیمیة عدة مرات في أثناء سفرهما للخارج   للشؤون   
ؤسس عمید   مُ

ة   ة اللغات األجنبیّ   كلیّ
  الجامعة األردنیة  
   2010آب  -2008أیلول   
  عمید  
ة اآلداب     كلیّ
  الجامعة األردنیة  
  2008أیلول  -2006أیلول   

  
ؤسس مدیر    مُ

  ة مكتب العالقات والبرامج الدولی  
  الرئاسة  
  الجامعة األردنیة  
  .2008أیلول  – 2001كانون ثاني     األردن  /عمان   
  مدیر  
  مركز اللغات  
  عمان –الجامعة األردنیة   
  2006أیلول  – 1998تشرین أول         األردن  
  رئیس قسم  
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  اللغات الحدیثة  
  كلیة اآلداب  
  2002 أیلول  – 1998تشرین أول     الجامعة األردنیة  

  
   أكادیمي عمل  - ب  

  )2/7/2002رقّیت إلى رتبة أستاذ بتاریخ ( أستاذ   
     أستاذ مشارك  
  قسم اللغة اإلنجلیزیة   
  اآلن – 3/9/1994الجامعة األردنیة      
    

  
  أستاذ مشارك  
  أستاذ مساعد  
  1994 – 1984أیلول     جامعة الیرموك   
  األردن –إربد   
  أستاذ مساعد   
  جامعة فیالدلفیا  
  )، أستاذ زائرسنة التفرغ العلمي(  1992آب  – 1991أیلول     األردن –عمان   

  خبرات أخرى  -جـ
    
  في مجلس التّعلیم العالي   وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي عضو  
  اآلن - 2010تشرین أول                

   2010حزیران    -2009تشرین ثاني  
   

  2007شباط  – 2004ن ثاني  تشری  وزیر التعلیم العالي لشؤون التعاون الدولي  مستشار
  2009تشرین ثاني  – 2009آذار                 
ة اال عضو   ة للتعلیمفي اللجنة الملكیّ   اآلن – 2007تشرین ثاني     ستشاریّ

  
ة الملكة رانیا لتدریب المعّلمین  أیلول  عضو      اآلن -  2008في مجلس إدارة أكادیمیّ
    

ةمختار من الم(في عملیة بولونیا التعلیمیة  خبیر     2011 – 2007كانون ثاني ) فوضیة األوروبیّ
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ة وتدریسها                مستشار   2011 -  2004 تشرین أولمناهج اللغة اإلنجلیزیّ
  

  كاتب عمود أسبوعي
  جریدة الجوردان تایمز الیومیة  
  اآلن – 1/10/1993      األردن  –عمان   

  كاتب أسبوعي 
  جریدة الرأي األردنیة  
   2004\8 إلى 1/8/2002منذ       األردن –عمان   
    

  معد ومقدم برنامج تلفزیوني 
  التلفزیون األردني  
  1/1/1999 – 1/9/1996    القناة اإلنجلیزیة   
  Challenges . " تحدیات " باللغة اإلنجلیزیة اسمه  اً أسبوعی اً حواری اً أعددت وقدمت برنامج  

  
  مساعد ومحلل إعالمي 

  المركز الثقافي األمریكي  
  1980آب  – 1987شباط   ألردن ا –عمان   
    

  محرر أخبار/  مترجم
  1978شباط  – 1977أیار     إذاعة المملكة األردنیة الهاشمیة  
  محاضر غیر متفرغ  
  كلیة إعداد المعلمین العالیة  
  1992آب  – 1989شباط         إربد وعمان   
  متفرغ غیر محاضر   
  قسم اللغة اإلنجلیزیة  
  1990شباط  – 1989 حزیران      الجامعة األردنیة   
  1994حزیران  -  1992آب             
  كاتب صحفي   
  جریدة الجوردان تایمز اإلنجلیزیة  
  1988شباط  – 1985شباط       وجریدة الدستور العربیة  
  مترجم ومراسل صحفي   
  1979شباط  – 1977أیار       جریدة الجوردان تایمز  
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  مدرس لغة إنجلیزیة   
  دار األلسن  
  1977أیلول  – 1977یار أ        األردن –عمان   

  
  /  علمیة بعثات  

كمال دراسة الماجستیر والدكتوراه، بناًء على إبعثة اللجنة الملكیة لجامعة الیرموك مكنتني من   -
في الجامعة  حصولي على المرتبة الثانیة في ترتیب األوائل في تخصصي في البكالوریوس

  .األردنیة
مرتبة بناء على حصولي على  ن إكمال دراسة البكالوریوس،بعثة وزارة التربیة والتعلیم مكنتني م  -

  .ضمن أوائل الثانویة العامة على مستوى المملكة
  

  منح علمیة وبحثیة
ة،    - لوند في الّسوید شهر ونصف في جامعة  :2009صیف منحة إیراسموس مندوس األوروبیّ

ة تطویر التّعلیم العالي في أوروبا  ة بولونیا(لدراسة عملیّ    .)عملیّ
في جامعة یونسي في سیؤول لدراسة  ضیت شهرینأم:  2006منحة مؤسسة كوریا، صیف       -

  .ألدب الكوري المترجم إلى اللغة اإلنجلیزیة والثقافة الكوریةا
أمضیت شهرین في جامعة واسدا في طوكیو لدراسة : 2004منحة مؤسسة الیابان، صیف   -

  .والثقافة الیابانیة زیة في سیاق ما بعد الحداثةاألدب الیاباني المترجم إلى اللغة اإلنجلی
أمضیت شهرین في جامعتي : 2001منحة معهد فلبرایت الصیفي للدراسات األمیریكیة، صیف   -

  .لویفیل، وبیركلي، درست خاللها فكر مدرسة ما بعد الحداثة
في  أمضیت شهرین في جامعة لدفنج ماكسملیان: 1999منحة مؤسسة داد األلمانیة، صیف   -

  .میونخ، درست خاللها أثر حركة التسامي األلمانیة في حركة التسامي األمریكیة
أمضیت شهرین في جامعة جونز هوبكنز : 1999منحة االنسانیات األمیركیة، صیف   -

  .األمریكیة، درست خاللها النظریات اإلثنیة والعرقیة والتعددیة الثقافیة
أمضیت ثالثة أشهر في مكتبة نیوبري في : 1988منحة زمالة األبحاث األمریكیة، صیف   -

  .شیكاغو، درست خاللها استشراق واشنطون إیرفنج
أمضیت ثالثة أشهر في مكتبة نیوبري في : 1987منحة زمالة مؤسسة نیوبري، صیف   -

  .شیكاغو، لدراسة استشراق امرسون
  
  ملتقیات / مؤتمرات 
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م المدمج في سیاق عربي"متحدث رئیس حول --  ّ مؤتمر الذي عقدتھ الفي " دروس مستفادة: التعل
، جامعة مقدونیا "التعلم المدمج في القرن الحادي والعشرین"العالمیة تحت عنوان  IBALجمعیة 

  .2016نیسان  24-22التقنیة، كافاال، الیونان، 
  
ان، ورقة ألقیت في ندوة عقدتھا رابطة تقدم، عمّ ، "التحدیات الرئیسة في التعلیم العام والعالي"-- 

  .2015تشرین األول  6األردن، 
  
، ورقة ألقیت في الندوة التي نظمتھا الجامعة العربیة "النصوص في خدمة التفكیر الناقد"-- 

  .2015نیسان  23- 22المفتوحة في فرعھا في البحرین حول اإلبداع والتفكیر الناقد، 
  
ورقة ". ات األردنیة مثاالً اإلنسانیات في الجامع: تحدیات البحث واإلنتاج المعرفي العربي"-- 

  .2014 آذار 19-18ألقیت في ندوة عقدتھا الجامعة العربیة المفتوحة في األردن، البحر المیت، 
  
 ICDEممثل لرئیس الجامعة العربیة المفتوحة في ملتقى رؤساء الجامعات التي نظمتھ جمعیة -- 

  .2013تشرین الثاني  30العالمیة، لشبونة، البرتغال، 
  
ة في ورشة حول مواءمة امتحان التوفل ضمن اإلطار المرجعي األوروبي للغات التي مشارك-- 

  . 2011تموز  16- 14في مدرید، إسبانیا،  ETSنظمتھا مؤسسة 
  
وزارة    المؤتمر الوطني لتطویر الخطط الّدراسیّة وأسالیب التعلم والتعلیم والبحث العلمي،  -- 

  .2010- 17-15كولومبیا، حزیران  التعلیم العالي بالتعاون مع مركز جامعة
  

  .2010-10-8ورشة التعلیم العالي الّدولي، جامعة غیرنا، شمال قبرص، نیسان،  --     
  

م، بیروت،  --      ّ ّعل   .2010آذار 27ملتقى التقییم اإللكتروني للت
      

  ملتقى ضمان الجودة في التعلیم العالي، عقد في إسطنبول بإشراف مركز ھولنغز، --   
  .2010  شرین أولت 22-25   

 
ّا،  --      .2010آذار 14- 10ملتقى سیاسات بولونیا الثاني، فین

  
  .2009تشرین األول  28ملتقى تقییم عملیّة بولونیا التعلیمیة والمساھمة العربیة فیھا، بیروت  --     

  
  ملتقى ضمان الجودة في التعلیم العالي، عقد في إسطنبول بإشراف مركز ھولنغز، -  --     
  .2009تشرین أول  22-25             

  
    2009، الجامعة األردنیّة، نیسان مشروع المنتدى العربي للجامعات ملتقى       -
  .2008ملتقى تمبس في عمان شباط   -  
أمریكا  \في مدینة ناشفیل حول التعلیم الدولي مؤتمر مؤسسة التبادل التعلیمي الدولي  -  

  .2008تشرین ثاني  13-19
حزیران  19-15 االتعلیمیة في مدینة زغرب كرواتی تدریبیة حول عملیة بولونیا ورشة  -  

2008.  
  .2008نیسان  ورشة تدریبیة حول عملیة بولونیا في مدینة بروكسل  -  



   - 7 -  

مؤتمر مركز هولنغز ومعهد التعلیم الدولي حول تبادل الطلبة في جامعة األخوین في   -  
  .2008آذار  9-7 المغرب

ةمؤتمر آفاق    -     .2007أیار  10-8 جدیدة في الخطاب في الجامعة األردنیّ
  .2007آذار  4 ملتقى تمبس في عمان  -  
 -3-نیسان  20لة محاضرات حول الدراسات األمریكیة في جامعة نورث كارولینا سلس  -  

  .2006ایار 
ل مؤتمر كتانیا حول التّعلیم العالي لدول حوض المتوّسط   -   2006كانون األوّ
بي إدارة البرامج الّدولیة أیلول  Tempusملتقى    -    2005في میالن حول تدریب مدرّ
ار  Tempusملتقى    - ة أیّ بي إدارة البرامج الّدولیّ   2005في أثینا حول تدریب مدرّ
     .2005كانون الثاني ملتقى إداریي منحة سیلف في مانیال في الفلبین   -
  .2004العالي، كانون األول  في باریس حول تقییم التعلیم Tempus ملتقى   -
عقدت برعایة سمو  أربع ندوات حول تطویر التعلیم العالي: تطویر التعلیم العالي  -

  .1998األمیر حسن، 
ندوة برعایة مؤسسة غورباتشوف،  عضو مشارك في :والنظام العالمي الجدید یةكماالح  -

رئیس السوفییتي عقدت في رحاب الجامعة األردنیة، كان المتحدث الرئیسي فیها ال
  .20/4/1998السابق میخائیل غورباتشوف، 

-23المؤتمر الدولي األول لألدب المقارن والدراسات التقابلیة في الجامعة األردنیـة،   -
27/8/1997.  

  .، عمانICET ،1996 ملتقى المجلس الدولي للتربیة   -
  .1994رموك، نیسان المؤتمر الدولي األول حول األدب واللغویات والترجمة، جامعة الی  -
  .1989مؤتمر أساتذة اللغة اإلنجلیزیة وآدابها، جامعة غالسكو، بریطانیا، نیسان   -
  .1987المؤتمر السنوي الرابع حول األدب، جامعة الیرموك، تشرین أول   -
.1987ملتقى حول استشراق األدیب رالف وولدو إمرسون، مكتبة نیوبري، شیكاغـو،   -

    
  .1986ثالث حول األدب، جامعة الیرموك، تشرین أول المؤتمر السنوي ال  -
  .1986ملتقى حول األدیب رالف وولدو إمرسون، جامعة كورنیل   -
  .1985المؤتمر السنوي الثاني حول األدب، جامعة الیرموك   -
  

  واألعمال المنشورة / البحوث 
في عصر  دراسة فلسفیة في أدب الجسد" المثالیة الطهرانیة، : " رسالة الدكتوراه  -

  ).غیر منشورة( .، جامعة كورنیل1984، "النهضة األمریكیة 
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الجامعة (حول عالقة إمرسون بالحضارة العربیة اإلسالمیة، مجلة دراسات  بحث  -
  .1989) األردنیة

أربع حكایات من عصر النهضة األمریكیة، كتاب مترجم، مركز الكتب األردني،   -
1990.  

  .1990تاب مترجم، مركز الكتب األردني، م والس ستیفنز، كقصائد من قل  -
 .1990حول مفهوم اإلنسان العادي في شعر ویردزورث، مجلة جامعة دمشق،  بحث  -

  ).شتراك مع األستاذ الدكتور محمد عوادباال(
حول تعلیم األدب األجنبي في العالم العربي، مجلة جامعة الملك سعود،  بحث  -

1992.  
الجامعة (في روایة هكلبري فن، مجلة دراسات حول أثر السیرة الروحیة  بحث  -

  .1993) األردنیة
  .1994حول السیرة الروحیة في قصة جودمان براون، مجلة أدب الرافدین،  بحث  -
  .1994الدجر ألن بو، مجلة جامعة دمشق، " الغراب " حول قصیدة  بحث  -
زمالء، مركز الكتب أنثولوجیا األدب األمریكي باللغة العربیة، محرر ومترجم مع ثالثة   -

  .1995األردني، 
س في جامعة القدس المفتوحة،   -   .1996تذوق النص األدبي، كتاب یدرّ
  .1996دور المواطن في أربع دیمقراطیات غربیة، كتاب مترجم، دار النسر،   -
ت، الجامعة مقررات مواد مهارات االتصال في اللغتین العربیة واإلنجلیزیة، مركز اللغا  -

  .1999مؤلف مشارك، األردنیة، 
  .2000، )جامعة الكویت(حول شعر ما بعد الحداثة، مجلة العلوم اإلنسانیة  بحث  -
  .2000عناقید الغضب، مجلة جامعة تشرین، روایة حول  بحث  -
جامعة (حول تیسیر السبول في سیاق ما بعد الحداثة، مجلة األدب العربي  بحث  -

  .2002 )اندیانا في أمریكا
  .2002، )تركیا(یة الرجل الخفي، مجلة اآلداب والعلوم، جامعة سكاریا حول روا بحث  -
حول جبران خلیل جبران في سیاق حركة التسامي، مجلة أربیكا، في فرنسا،  بحث  -

2002.  
  .2009، دار النظم كانون ثاني 1مجموعة قصصیة بعنوان مواقف  -
  .2013، دار النظم، شباط 2مجموعة قصصیة بعنوان مواقف   -
اإلنجلیزیة في العالم "حول ماضي وحاضر أقسام اللغة اإلنجلیزیة، مجلة  بحث   -

  .2013، "العربي
بحث حول ما بعد الرومانسیة في أعمال الشاعرة األمریكیة نعومي شهاب ناي   -

  .2014، دراسات، )وفاء الخضراء. مشترك مع د(
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مشترك (براد ستریت بحث حول األبعاد الرومانسیة في أعمال الشاعرة األمریكیة آن   -
، جامعة الیرموك، "المجلة األردنیة للغات واآلداب الحدیثة"، )وفاء الخضراء. مع د

2014.   
مقررات مواد مهارات االتصال باللغة العربیة ، الجامعة العربیة المفتوحة، الكویت،   -

  .2015/2016مشرف عام، 


