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 السرية املهنية واألكادميية

  املناصب اإلدارية العلمية -أ
2021--2022 
2012- 2020                                
2002-2005 

 1999-2001   
1995-1999  
1993-1996      

 
عضو هيشة تدريسية، قسم اللغة اإلجنليزية وآداهبا، كلية اللغات احلية والعلوم اإلنسانية، جامعة 

 قرطبة اخلاصة، حلب، سورية
 عضو هيئة تدريسية، قسم اللغة اإلجنليزية وآداهبا، كلية اآلداب والعلوم، اجلامعة الدولية للعلوم 

 والتكنولوجيا، دمشق، سورية
، الرايض، عضو هيئة تدريسية، قسم اللغة اإلجنليزية وآداهبا، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود

 اململكة العربية السعودية
 ، الدوحة، قطرجامعة قطر -اآلداب والعلومكلية   - اللغات األجنبيةقسم عضو هيئة تدريسية، 

 املهام التدريسية -ب
2021        - 

                
2011- 2021 

 
2006-2011 

  
 2001-2006 

 2001 – 1999 جامعة فيالدلفيا، األردن )إعارة من جامعة تشرين( –رئيس قسم اللغة اإلجنليزية وآداهبا أستاذ و  

 1999 – 1997 اجلامعة اللبنانية –قسم اللغة اإلجنليزية  –أستاذ زائر يف كلية اآلداب 

إىل  1999)إعارة إىل جامعيت فيالدلفيا وقطر من  أستاذ يف قسم اللغة اإلجنليزية جبامعة تشرين
2004 ) 

1996 - 2004 

 2004 استقالة من عضوية هيئة التدريس جبامعة تشرين

 1996 – 1992 يف قسم اللغة اإلجنليزية جبامعة تشرين مشاركأستاذ 

 1992 – 1991 يف قسم اللغة اإلجنليزية جبامعة حلب مشاركأستاذ 

 1997 – 1992 أستاذ زائر يف قسم اللغة اإلجنليزية جبامعة دمشق

 1990 دلربي، فريمونت، الوالايت املتحدة األمريكيةيأستاذ زائر يف قسم اللغة العربية، جامعة م

 1991 – 1985 يف قسم اللغة اإلجنليزية جبامعة حلب أستاذ مساعد

 1991 – 1985 أستاذ زائر، قسم اللغة اإلجنليزية جبامعة تشرين

منحة من وزارة التعليم العايل يف سوراي لتحضري شهاديت املاجستري والدكتوراه يف بريطانيا لصاحل جامعة 
 حلب

1978 – 1985 

 اإلجنليزية جبامعة حلب معيد يف قسم اللغة
 

1977 
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هذه املقررات مت تدريسها يف جامعات حلب وتشرين ودمشق واجلامعة اللبنانية وجامعة فيالدلفيا وجامعة ) :املقررات اليت مت تدريسها
واجلامعة يف مرحليت الدراسات األوىل والدراسات العليا  لبنات يف الرايض "تعليم عن بعد"ل الرتبية وكلية قطر وجامعة امللك سعود

 وهي: (2022و  1985بني أعوام وجامعة قرطبة اخلاصة يف حلب  الولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا، دمشق
  أواًل. الدراسات العليا:

 
 جامعات حلب وتشرين ودمشق()دبلوم الدراسات العليا األدبية يف  -

املسرح احلديث، دراسات مجالية، أدب عاملي، أدب وجمتمع واتريخ، منهجية البحث العلمي، النقد األديب املسرح الكالسيكي، 
 .ونظرية األدب

 
 ماجستري الدراسات األدبية يف جامعة امللك سعود(برانمج ) -
 ، الشعر، األدب املقارن، أدب عصر النهضةرتاث اإلغريقي والروماين، شكسبري، الرتمجةالمقررات: * 

 
 )برانمج الدكتوراه يف الدراسات األدبية يف جامعة امللك سعود( -
 مقرر: قضااي يف املسرح*
 مقرر: قضااي يف األدب املقارن *

 * قضااي يف الشعر
 

 وكلية البنات يف الرايض )جامعات حلب وتشرين واجلامعة اللبنانية وفيالدلفيا وقطر وامللك سعود اثنياً: الدراسات اجلامعية األوىل:
 (وجامعة قرطبة اخلاصة يف مدينة حلب واجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا بدمشق "تعليم عن بعد"

)كافة  النقد األديب، الشعر،األدب العاملي، منهجية البحث العلمي، املسرح احلديث، شعر ومسرح شكسبري، األدب املقارن، *
، اتريخ األدب والفكر، منهجية البحث، ، مسرح عصر النهضة وعصر عودة  ر احلديث(العصمن سبنسر حىت  الشعر عصور

، تذوق املسرحية، مقدمة يف الفنون حلقة دراسية يف األدب، ، القصة القصرية امللكية، الرتمجة والتعريب، الرواية يف العصر احلديث
 االستيعاب. .األدبية

 
 منح األحباث:

 

  منحة مقدمة من املركز الثقايف الربيطاين(The British Council)  إلتباع دورة بعنوان "تعليم اللغة اإلجنليزية عن طريق
 .16/8/1996إىل  28/7/1996بريطانيا من  ,Bristol, Clifton Collegeالدراما" 

  برانمج الزائر الدويل ملدرسي اللغة اإلجنليزية كلغة اثنية، منحة مقدمة من منحة(USIA)  وتضمن هذا الربانمج زايرات مراكز
ومعاهد ثقافية وتعليمية وجامعية أمريكية يف واشنطن العاصمة، فريمونت، ميشيغان، تكساس، كاليفورنيا، نيوجرسي ونيويورك يف 

 ( ميكن إبراز كل الواثئق الضرورية حول هذا الربانمج حني الطلب.1995نيسان  5آذار إىل  2الفرتة الواقعة من )
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  منحة مقدمة من املركز الثقايف الربيطاين(The British Council)  ملدرسي اللغة اإلجنليزية ألهداف ختصصية
(ESP)  1994آب  25معهد سانت مارك وسانت جون، بالميوث، بريطانيا إىل . 

 ث العلمي، جامعة منحة فولربايت للبحYale 1992 -1991، الوالايت املتحدة األمريكية  

 

 عضوية اللجان:
 فرع اآلداب –عضو هيئة حترير جملة حبوث جامعة امللك سعود                  -2010 2009
                       للدراسات العليا يف كلية اآلداب، جامعة امللك سعودعضو اللجنة الدائمة                  -2010 2009
 رئيس جلنة الدراسات العليا، قسم اللغة اإلجنليزية، جامعة امللك سعود                  -2011 2008
 عضو جلنة الدراسات العليا، قسم اللغة اإلجنليزية، جامعة امللك سعود                            2006
 عضو جلنة انتقاء املعيدين يف قسم اللغة اإلجنليزية جبامعة امللك سعود                 2007 -2006

 عضو جلان الرتمجة والرتشيحات واخلطط يف قسم اللغات األجنبية، جامعة قطر                           2006 
 رئيس كافة جلان قسم اللغات األجنبية، جامعة قطر                 2002-2005 
            عضو جلان الرتمجة والرتشيحات واخلطط يف قسم اللغات األجنبية، جامعة قطر                            2001 

 2000 عضو جلنة الندوات يف مهرجان املسرح األردين الثاين، وزارة الثقافة األردنية      

 2001 – 2000 عضو إدارة مهرجان املسرح اجلامعي الثاين للجامعات األردنية      

          عضو هيئة حترير اجمللة الدولية للدراسات املقارنة والتقابلية العربية واإلجنليزية، اجلامعة       
 األردن –األردنية 

2000 – 2001 

 2001 – 1999 األردن -رئيس جلنة البحث العلمي، كلية اآلداب، جامعة فيالدلفيا       

 1997 دمشق –وزارة التعليم العايل  –سل األسد لعلوم اللغات وآداهبا عضو هيئة حترير جملة اب      

 1999 – 1997 دمشق –عضو جلنة التأهيل وشؤون العاملني العلميني، جملس التعليم العايل       

 عضو جلنة التظلم جبامعة تشرين       
 رئيس جملس كلية اآلداب يف جامعة تشرين      

1995 – 1999 
1995 - 1999 

 1999 – 1995 عضو هيئة حترير جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية      

 1999 – 1993 عضو جملس جامعة تشرين      

 1993 – 1992 عضو جملس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة تشرين      

  1995- 1992 عضو جملس قسم اللغة اإلجنليزية جبامعة تشرين      

 عضو جملس قسم اللغة اإلجنليزية جبامعة حلب      
 
 

1985 – 1991 
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 املؤمترات والندوات والدعوات األكادميية:

 مؤمتر قمة التعليم العايل ،FICCI Higher Education Summit,  نوفمرب  1لغاية  2018أكتوبر  2من
 )مشاركة( نيودهلي، اهلند 2018

  ،قراءة ملقتطفات من قصائد لعدد من 2017نيسان، أبريل،  9األايم الثقافية اهلندية، إعداد سفارة دولة اهلند بدمشق ،
مستلة من ديوان "عشق الروح" الذي قمت برتمجته إىل  ،، ابللغتني العربية واإلجنليزيةالشعراء اهلنود: كبري، ومريايب وطاغور

 .2014ق، العربية، الناشر دار الفرقد، دمش
 بعنوان: الصراعات والتنمية االقتصادية"  مؤمترConflict and Economic Development  يف جامعة

بصفة "متحدث  2016أيلول، سبتمرب،  27-26بدولة اهلند  Jindal Global University العاملية جندال
 From Tribalism toوإلقاء حبث ابللغة اإلجنليزية فيه بعنوان:  Keynote Speakerرئيسي" 

Statehood: The Oedipal Trilogy as a Celebration of Athenian Democracy 
 "من القبيلة إىل الدولة: الثالثية األوديبية بصفتها احتفالية ابلدميوقراطية األثينية".

 
 آلداب، ورشة عمل بعنوان: "األبحاث النوعية في الدراسات اإلنسانية"، لجنة الدراسات العليا في كلية ا

 .2010نيسان،  6جامعة الملك سعود، رئيس جلسة النقاش التي أعقبت الورشة، 

  ،2001أاير،  1نيسان لغاية  29مؤمتر" احلرية واإلبداع"، كلية اآلداب، جامعة فيالدلفيا، األردن           
 ،كلية اآلداب جامعة فيالدلفيا، األردن   اإلعداد والتنظيم واإلشراف على ندوة "النسوية: قراءة جديدة" قسم اللغة اإلجنليزية

 )صدرت األحباث يف كتاب خاص ابلندوة(. 2000تشرين أول/ لعام  /30-31
  ،2000أيلول عام  /24-23ندوة "الرتمجة األدبية إىل اللغة العربية" اجمللس الثقايف الربيطاين، عمان، األردن. 
  ،1999كانون األول 7-5ألردن ا –مؤمتر احلداثة وما بعد احلداثة، جامعة فيالدلفيا. 
  ورشة عمل بعنوان تطوير تعليم اللغة اإلجنليزية ألهداف ختصصية يف اجلامعات األردنية )تنظيم وإشراف( كلية اآلداب، جامعة

 .1999تشرين الثاين  8فيالدلفيا،  
  1998ون األول كان  10-8مؤمتر املهارات املتكاملة، اجلامعة األمريكية، القاهرة، مجهورية مصر العربية. 
  اإلعداد والتنظيم واإلشراف على مؤمتر "قضااي املصطلح: اللغة العربية يف مواكبة العلوم احلديثة" كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 )صدرت بكتاب خاص أبحباث املؤمتر(. 1998نيسان 30-28جامعة تشرين  –
  دعوة من اجمللس 1998نيسان  4-آذار29إجنلرتا،  – أكسفوردمؤمتر "تدريس األدب من خالل اللغة والثقافة" جامعة ،"

 .(The British Council)الثقايف الربيطاين 
  ،أاير  29-27مؤمتر "األان واآلخر يف اللغة ويف اخلطاب األديب املعاصر" اجلامعة اللبنانية الفرع الثالث، طرابلس، لبنان

1997. 
  مجة واملثاقفة: يف مواجهة التنميط الثقايف" كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية اإلعداد والتنظيم واإلشراف على ندوة بعنوان "الرت– 

 )صدرت بكتاب خاص أبحباث الندوة(. 1997نيسان  10-8جامعة تشرين 
  1996كانون أول 13-10املؤمتر الثاين لعمداء كليات اآلداب يف الوطن العريب، اخلرطوم، السودان من. 



 6 

 ى ندوة "التعريب ودوره يف تطوير شخصيتنا الوطنية والقومية"، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية اإلعداد والتنظيم واإلشراف عل
)صدرت كافة أحباث الندوة يف عدد خاص من جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث  1996نيسان  11-9جبامعة تشرين، 

 العلمية(.
  وإلقاء حبث فيه بعنوان:  1996اجلامعات السورية، جامعة دمشق، آذار مؤمتر تطوير تعليم اللغات األجنبية لغري املختصني يف

 "دور املعاهد التخصصية يف اجلامعات يف تطوير تعليم اللغة األجنبية: جامعة تشرين منوذجًا".
  مؤمتر(TESOL)  يفLong Beach 1995نيسان  1آذار ولغاية  27، بوالية كاليفورنيا، الوالايت املتحدة األمريكية 

 اركة(.)مش
  1995آذار  7الطاولة املستديرة حول اللغة واللسانيات، جامعة جورج اتون،  واشنطن العاصمة، الوالايت املتحدة األمريكية 

 )مشاركة(.
  مشاركة(. 1995شباط  23و 22ندوة البحث العلمي يف اآلداب، جامعة دمشق( 
  تعليم اللغة اإلجنليزية يف اجلامعات السورية ألهداف ختصصية، اإلعداد والتنظيم واإلشراف على الندوة القطرية األوىل لتطوير

صدرت األحباث امللقاة ابلندوة ضمن عدد خاص من جملة  1994نيسان  11إىل  9معهد تعليم اللغات جبامعة تشرين من 
 جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية.

 ث بعنوان: ندوة األدب اإلجنليزي إبشراف قسم اللغة اإلجنليزية وإلقاء حبRecoiling Upon the Self: the 

Concept of Exile in Osborne’s   Look Back in Anger  1994نيسان  27و 26يف 
  :دعوة من املركز الثقايف األمريكي بدمشق إللقاء حماضرة بعنوانThe Enumaelish and the Oresteia: 

Historiography of Mythology  1993تشرين األول  26يف. 
 ستشراق جبامعة إلدعوة من مركز اYale ابلوالايت املتحدة األمريكية إللقاء حماضرة بعنوان ،Gilgamesh and 

Oedipus: Time’s Fools  1992نيسان  7يف. 

 

  نية واألكادميية:هورش العمل امل
  2005-2004قطر، خريف "قياس األداء التدريسي للزميل"، مكتب التنمية املهنية وتطوير عمليات التعليم، جامعة 

  2005-2004"اسرتاتيجيات التعليم اجلامعي احلديثة"، مكتب التنمية املهنية، جامعة قطر، ربيع 

  2005-2004"مهارات القيادة"، مكتب التنمية املهنية، جامعة قطر، ربيع 

  2005-2004ربيع  قطر،"أساليب تقومي الطالب اجلامعي"، مكتب التنمية املهنية، جامعة 

  2005-2004"نظام تقومي أداء أعضاء اهليئة األكادميية"، مكتب التنمية املهنية، جامعة قطر، ربيع  

 
 األعمال املنشورة:

 
 :املؤلفة األحباث -أ

  .حبث بعنوانFrom Tribalism to Statehood: The Oedipal Trilogy as a 

Celebration of Athenian Democracy بعنوان، ألقي البحث يف مؤمتر Conflict and 
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Economic Development   يف جامعةJindal  ،ونشر يف   2016أيلول، سبتمرب،  27-26بدولة اهلند
 الصادرة عن كلية العالقات الدولية جبامعة جندل، اهلند.  2020من جملة سياسة وإنصاف أيلول، سبتمرب  2العدد

  حبث بعنوانFeminism In Disguise: A Mythological Perspective  :ألقي يف ندوة "النسوية "
)نشر البحث يف كتاب خاص يف  2000تشرين أول عام 31-30قراءة جديدة"، قسم اللغة اإلجنليزية، يف جامعة فيالدلفيا، 

 أعمال الندوة(.
  حبث بعنوانApollonian and Dionysiac Representations in Beckett's Art نشر يف كتاب ،

 .1999ما بعد احلداثة"، جامعة فيالدلفيا أبعمال مؤمتر "احلداثة و 
  حبث بعنوان "النمطية الثقافية وإشكالية نقل الرتاث: عودة إىل اببل" ألقي يف ندوة "الرتمجة واملثاقفة: يف مواجهة التنميط

 .1998،الثقايف" صدر البحث بكتاب خاص أبحباث الندوة )ابللغة العربية(
  املرتجم: واقعاً وآفاقاً" ألقي يف املؤمتر الثاين لعمداء كليات اآلداب يف الوطن العريب جبامعة حبث بعنوان "الرتمجة والكتاب

 اخلرطوم. نشر يف عدد خاص ابملؤمتر من جملة "آدااب"، اليت تصدرها جامعة اخلرطوم )ابللغة العربية(.
 " حبث بعنوانGilgamesh and Oedipus: Visions of Light and Darknessجملة جامعة " نشر يف 

 .1997تشرين للدراسات والبحوث العلمية لعام 
  :حبث بعنوانRecoiling Upon the Self: The Concept of Exile in Osborne's Look 

Back in Anger  مت نشره يف عدد خاص بندوة األدب اإلجنليزي من جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية
1996. 

  :حبث بعنوانBabylonian Dimensions in Greek Mythology  لعام  2العدد  14مت نشره يف اجمللد
 من جملة تشرين للدراسات والبحوث العلمية. 235-208ص  1992

 " :حبث بعنوانIndividual and Social Aspects in Ibsen's Art مت نشره يف جملة حبوث جامعة حلب "
 .56-29ص  1990عام  17)سلسلة العلوم اإلنسانية( العدد 

 " :حبث بعنوانHamlet and Ivanov: Anguish of the self مت نشره يف جملة حبوث جامعة حلب )سلسلة "
 .52-17ص  1990عام  19العلوم اإلنسانية( العدد 

 

 الكتب: -ب
 :أواًل: الكتب احملررة

 
 " كتابFeminism Revised "أعمال ندوة حتمل نفس االسم، منشورات  منذر حممد وأمنية أمني،، ابللغة اإلجنليزية

 .2001األردن،  –جامعة فيالدلفيا 
 "سم، منشورات الأعمال مؤمتر حيمل نفس ا ،منذر حممد ،كتاب" قضااي املصطلح: اللغة العربية يف مواكبة العلوم احلديثة

 1999جامعة تشرين، سورية.
 "أعمال ندوة حتمل نفس االسم، منشورات جامعة تشرين، ، نذر حممدم ،كتاب " الرتمجة واملثاقفة: يف مواجهة التنميط الثقايف

 1998سورية.
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  ،1998"حنني"، دار عكرمة، دمشق 

  ،"جامعة تشرين،  سم، منشوراتمنذر حممد، أعمال ندوة حتمل نفس االكتاب "التعريب وصلته بشخصيتنا الوطنية والقومية
 1996سورية، 

 اثنياً: الكتب املؤلفة:
 "2022 ، سوريةدار الفرقد، دمشق ابلعربية، ،"لكلماتمنمنمات اب 

 Miniatures in Words، ،2022 دار الفرقد، دمشق، سورية ابإلجنليزية 
 Rationalizing the Irrational: the Representation of Apollonian-Dionysiac 

Duality in Aeschylus, Sophocles and Samuel Beckett,   :صورة ثنائية أبوللو"عقلنة الالمعقول-
 ,Palmyra Books, Lattakia, Syriaديوانيسوس يف مسرح أسخيلوس وسوفوكليس وصاموئيل بيكيت

2007                   

  2021، سورية. دمشق، ،دار الفرقد، كوميداي" مسرحية ابللغة العربية  " شذرات من الذات:مسرحية 
 Babylonian Dimensions in Greek Mythology, Dar Tlas, Damascus, Syria, 1996. 

 "األبعاد البابلية يف األسطورة اإلغريقية"
 
 الكتب املرتمجةلثاً: اث

 نظرية املشاعر األخالقية"،   ترمجة كتاب"The Theory of Moral Sentiments أتليف آدم مسيث ،
Adam Smith ،2022، الناشر: دار الفرقد، دمشق 

 استشراٌف للقرن احلادي والعشرين" "األعوام املائة التالية ترمجة كتاب إىل العربية بعنوان :The Next Hundred 

Century stYears: A Forecast for the 21  أتليف جورج فريدمانGeorge Friedman :الناشر ،
 2019دار الفرقد، دمشق، 

  إىل العربية بعنوان "حقيقتنا املطلقة" ترمجة كتابOur Ultimate Reality أتليف ،Adrian P. Cooper,  
 2019، الناشر: دار الفرقد، دمشق، 2005إدراين كوبر، 

  ، "ترمجة كتاب بعنوان "التأسيس ملشروعات جتارية ذات طابع اجتماعيBuilding Social Business أتليف ،
Muhammad Yunus ،8201، حممد يونس احلائز على جائزة نوبل، الناشر، مكتبة العبيكان، الرايض 

  الناقد والتفكري اإلبداعيترمجة كتاب بعنوان: "التفكري "Critical and Creative Thinking  أتليف روبرت
 2017الناشر: مكتبة العبيكان، الرايض،  Robert DiYanni ,دايين، 

 بعنوان: "صناعة املبدعني"  ترمجة كتابCreating Innovators ،أتليف طوين فاغنر ،Tony Wagner، 
 2017الناشر: مكتبة العبيكان، الرايض، 

  ،"ترمجة كتاب بعنوان: "ثقافة اإلرهابCulture of Terrorism ، ،أتليف انعوم تشومسكيNoam 

Chomsky،  ،6201الناشر: مكتبة العبيكان، الرايض. 

  "ترمجة كتاب إىل اللغة العربية بعنوان "الوسيلة اجلديدة الكتساب املعرفةThe New Organon فرانسيس بيكون ل
Francis Bacon  2016، دمشق، الفرقدالناشر: دار 
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  ،جسد ال يشيخ، عقل يتخطى الزمن"ترمجة كتاب بعنوان: دمشق" ،Ageless Body, Timeless Mind ،
 5201الناشر: دار الفرقد، دمشق، ، Deepak Chopraأتليف ديباك شوبرا، 

  :اللييبالربيع العريب: الشتاء "ترمجة كتاب بعنوان" ،Arab Spring: Libyan Winter أتليف ،Vigay 

Prashard ،2014، فيجي براشارد، الناشر: دار الفرقد، دمشق 
  :عشق الروح"ترمجة ديوان شعر إىل العربية بعنوان" ،The Soul  in Love ،حترير ديباك شوبرا Deepak 

Chopra،  ،2014الناشر: دار الفرقد، دمشق 
 رواية إىل اللغة العربية بعنوان "املال العزيز"  ترمجةDear Money  الروائية ماراث ماكفي، الناشر اجمللس الوطين للرتاث

 (2012) الدوحة، دولة قطر، والثقافة والفنون،
  "ترمجة كتاب إىل اللغة العربية بعنوان "الصحافة العربية املعاصرة: املشكالت والتوقعاتModern Arab 

Journalism: Problems and Prospects, ور، للكاتبة هنى ميلNoha Mellorة العبيكان، ، الناشر مكتب
 2012الرايض، 

 عناق األسرة" ترمجة رواية إىل اللغة العربية بعنوان" Embracing Family نوبو كوجيما  روائي، الNobuo 

Kojima  ،2009الناشر: اجمللس الوطين للرتاث والثقافة والفنون 
 تاب بعنوان: "عصر اإلمرباطورية"،ترمجة ك Day of Empire ،الكاتبة آميي شوا ،Amy Chua  :مكتبة الناشر

 1201العبيكان، الرايض، 
  "ترمجة كتاب بعنوان: "ماذا حدث: داخل أروقة البيت األبيض يف عهد بوش وثقافة اخلداع يف واشنطنWhat 

Happened: Inside the Bush White House and Washington's Culture of 

Deception الكاتب سكوت ماكليالن ،Scott McClellanمكتبة ، السكرتري الصحفي يف البيت األبيض، الناشر :
 2009العبيكان، الرايض، 

  "ترمجة كتاب بعنوان: "مستقبل الدراسات األدبيةThe Future of Literary Studies, Canadian 

Comparative Literature Association, vol. 9, 2001,   ،،حترير هانز أولريخ غومربت ووالرت موسري 
  2010،اجمللس الوطين للرتاث والثقافة والفنون، الدوحة ، دولة قطر الناشر:

   "ترمجة ديوان شعر إىل العربية عن اإلجنليزية بعنوان "النور الشايفHealing Light   للشاعرة األمريكية
Alexandra Villard De Borchgrave  ، :الناشر    Glitterati Incorporatedنيويورك ، ،

 ، اململكة العربية السعودية.للدراسات والبحوث اإلسالمية، الرايض بتكليف ومتويل من مركز امللك فيصل 9200
 " ؟كنا مثل أي عاشقني  هلترمجة رواية إىل اللغة العربية عن اإلجنليزية بعنوان "We Weren’t Lovers Like That  

شركة املطبوعات للتوزيع  اجمللس الوطين للرتاث والثقافة والفنون، الدوحة، قطر، الناشر: ،  Navtej Sarnaللروائي 
  .2007 بريوت، ،والنشر

 .   "كتاب مرتجم إىل اللغة العربية عن اإلجنليزية بعنوان "البنية التشرحيية للدراماAn Anatomy of Drama    للكاتب
 1994، دار عكرمة للطباعة، دمشق عام Martin Esslinاإلجنليزي 

 
 

 



 10 

 )متنوعة( الرتمجة: -ج

 الرتمجة املكتوبة  -1
 ترمجة حبث إىل العربية من اإلجنليزية بعنوان "Is Feminism Relevant to Arab Women?"  نوار  للكاتبة

 Nawar Al-Hassan Golley, Third World Quarterly, Vol. 25, No 3, pp  احلسن قوللي،

وهي جملة نصف سنوية تصدر عن النادي األديب 2007العدد اخلامس، أيلول، سبتمرب، يف جملة "حقول"،  نشر ,521-536
 .يف الرايض، اململكة العربية السعودية

 وسومترمجة فصل من الكتاب امل:Women and Words in Saudi Arabia: The Politics of 

Literary Discourse, by Saddeka Arebi, Colombia University Press, New 

York,1994 :إىل العربية من اإلجنليزية. عنوان الفصل املرتجم هو" Women's Opportunities and the 

Social Organization of Writing" pp 30-55    قبل للنشر يف جملة "حقول"، وهي جملة نصف سنوية
 .2007، ادي األديب يف الرايض، اململكة العربية السعوديةتصدر عن الن

  ،ترمجة حبث من العربية إىل اإلجنليزية بعنوان "الثقافة العربية بني قيم التسامح وممارسات الواقع"، أ. د. حممد عبد الرحيم كافود
 صفحة( 27) .2006رئيس اجمللس الوطين للرتاث والثقافة، دولة قطر، 

  يف جمموعة قصصية بعنوان "بعيداً عن  عن اإلجنليزية "أصداء خرساء"، "أال هل بلغت" قصص قصرية مرتمجة "الزنزانة"،ترمجة
 .2002الذاكرة" للقاصة أمنية أمني، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت 

  الغاز يف دولة قطر" )من العربية  ةإسال"دراسة ميدانية عن آراء السكان احملليني بشأن اآلاثر االجتماعية والصحية ملشاريع ترمجة
 صفحة(.  45)، 2005إىل اإلجنليزية(، لصاحل جامعة قطر، 

  صفحة(. 32)، 2005"مشروع اللؤلؤة لشركة شل" )من العربية إىل اإلجنليزية(، لصاحل جامعة قطر، ترمجة 

 

 :الرتمجة الفورية -2
  ،من العربية إىل اإلجنليزية وابلعكس. ،2002"مؤمتر رؤساء األقسام والوحدات العلمية"، جامعة قطر، كانون الثاين 

 من العربية إىل اإلجنليزية 2003نيسان، ‘ "جالل الدين الرومي"، قسم اللغة العربية، جامعة قطر اجللسة االفتتاحية لندوة 

  ،ابسم احلرية: عالقة الوالايت املتحدة ابلشرق األوسط منذ فرتة ريغان إىل فرتة الندوة العلمية العاشرة، كلية اآلداب والعلوم"
 .2005جورج دبليو بوش" من اإلجنليزية إىل العربية وابلعكس، آذار، مارس، 

 
 غري املنشورة: واألعمال   األحباث -د
 Henrick Ibsen: A Moral Deformer or a Social Reformer?  حبث ألقي يف مؤمتر احلرية ،

 . 2001واإلبداع ، جامعة فيالدلفيا، األردن ، 
 "مسرحية من فصل واحد )ابللغة العربية(اتصال ،" 

 وراء الستار" جمموعة مسرحيات من فصل واحد مرتمجة عن اإلجنليزية"" 
 Gilgamesh and Enkidu: A Sophisticated Case for Complex Characterization 

 .2001، األسبوع العلمي، جامعة فيالدلفيا، األردن، نيسان، 
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 Translation: Between Cultural Stereotyping and Acculturation  اجمللس الثقايف ،
 2000الربيطاين ، عمان األردن، أيلول، 

 " 1996تعليم العايل، دمشق، سورية، ، وزارة ال" دور معاهد اللغة يف تطوير تعلم اللغة اإلجنليزية 

 
 النشاطات العلمية واملهنية:

  إعداد الخطة الدرسية الجديدة لقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم

  2015-2014 واعتمادها من قبل مجلس التعليم العالي في سوريا والتكنولوجيا،

  اللغة اإلنجليزية من متطلبات الجامعة  ي  الترميمي للغة اإلنجليزية ومقررتنظيم هيكلية البرنامج

 2014-2013 الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا

  متوز  16ولغاية  أاير 21التنظيم واإلشراف على "برانمج تدريب املدرسني" يف معهد تعليم اللغات جبامعة تشرين من
1995. 

 معهد تعليم اللغات جبامعة تشرين يفللطالب األجانب العربية  غةليم اللإعداد الالئحة الداخلية ملركز تع 
 .كتابة دليل مركز تعليم اللغة العربية مبعهد تعليم اللغات وترمجته إىل اللغة اإلجنليزية واإلشراف على طباعته وإخراجه 
  واألملانية إللقاء حماضرات يف أساتذة وطالب دعوة حماضرين ابلتنسيق مع املراكز الثقافية األمريكية والربيطانية والفرنسية

 املعهد بشكل دوري.
 .إعداد برامج ومناهج التدريس وتقرير الكتب الدراسية يف مراكز املعهد املختلفة 
  اإلشراف على دورات ألعضاء اهليئة التدريسية ومرشحي درجة املاجستري وطالب الدراسات العليا الطبية ابللغات

 واألملانية يف معهد تعليم اللغات. اإلجنليزية والفرنسية
  عضوية العديد من اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي حلملة الدكتوراه بغية تعيينهم يف أقسام اللغة اإلجنليزية ابجلامعات

 السورية.
 الذقية.عضو جلنة تدريب املرتمجني من اللغة اإلجنليزية على العربية وابلعكس لدورة البحر األبيض املتوسط يف ال 

 

 رسائل الدراسات العليا: )مناقشة وإشراف(
 :اإلشراف على رسالة ماجستري للطالب أمحد حسن داحش من قسم اللغة اإلجنليزية جبامعة امللك سعود بعنوان 

Ministers of God or the Colonialists? 

The Role of Missionaries in Chinua Achebe’s 

  Things Fall Apart and Arrow of God 

 26/1/2010نوقشت الرسالة ومنحت الدرجة بتاريخ      

 :عضو جلنة مناقشة رسالة دكتوراه للطالبة مضاوي املشعل من قسم اللغة اإلجنليزية جبامعة امللك سعود بعنوان 

The Metaphoric Presentation of Food  

In Elizabeth Henly’s Plays 

 10/10/2007اريخ نوقشت الرسالة ومنحت الدرجة بت     
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 :عضو جلنة مناقشة رسالة ماجستري للطالب أسعد األسعد من قسم اللغة اإلجنليزية جبامعة حلب بعنوان 

T.S. Eliot Between Creativity and Criticism: 

A Study of the Role of Criticism in Shaping the Dramatic Works 

 of Eliot 
 10/4/1999ة يف نوقشت الرسالة ومنحت الدرج     

 األعمال واألحباث قيد اإلجناز:

"Orientalism: An Oriental or Occidental Crisis? A Comparative Study " 
"Between the Dionysiac and the Christian: Shaw's Alternative Religion " 

"Hamlet: Towards English Parliamentary Democracy"           

 

 

 
 

 


