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 السيرة الذاتية 
 :المعلومات الشخصية

 ظافر يوسف أحمد الصرايرة د. أ. :  العلمية    االسم والرتبة 
 واألمريكياألدب اإلنجليزي في تخصص دكتور  أستاذ                            

 للشؤون الدولية وضبط الجودة   جامعة مؤتة نائب رئيس                           
 : أردني            الجنسية       

 م1970كان وتاريخ الوالدة      : األردن م
  الحالة االجتماعية         : متزوج 

 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها / كلية اآلداب/جامعة مؤتة العنوان البريدي            :
 األردن -7ص.ب  –مؤتة الكرك 

   tsaraira @ yahoo.com البريد اإللكتروني          :

 6152-6151فرعي   96232372380املكتب :                        رقم اهلاتف

   96232370223املنزل:                                 
 0797 321321اجلوال :                                 

 :الدرجات العلمية
 م.1998 /أمريكا   /من جامعة أوهايو  واألمريكي  دكتوراه في األدب اإلنجليزي  -
 م.1994/أمريكا  /كانساس -من جامعة ميسوري واألمريكي    جستير في األدب اإلنجليزي ما  -    

  م.1991/ األردن/  بكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها من جامعة مؤتة -
 : ية لالخبرات العم

 االن   وحتى   9-5-2011 اعتبارا من في قسم اللغة اإلنجليزية بجامعة مؤتة  دكتور أستاذ -
 9-5-2011وحتى 2008-9-1اعتبارا من أستاذ مشارك في قسم اللغة اإلنجليزية بجامعة مؤتة -
 ( 2010-2008  )فرع األردنمحاضرغير متفرغ بالجامعة العربية المفتوحة/ -
     ( 31/8/2008-5/9/2004) كلية اآلداب و العلوم/ جامعة قطر/ أستاذ مشارك في قسم اللغات األجنبية -
 (4/9/2004- 16/5/2003ستاذ مشارك في قسم اللغة االنجليزية بجامعة مؤتة  )أ -
 (16/5/2003حتى 16/5/1998أستاذ مساعد في قسم اللغة االنجليزية بجامعة مؤتة ) -
 (      2001/2002بجامعة الحسين بن طالل )  في قسم اللغة اإلنجليزيةمحاضر غير متفرغ   -

 (1993-1992)في جامعة مؤتة  وآدابها   نجليزيةمساعد بحث وتدريس في قسم اإل -

 ( 1991/1992)  جامعة اليرموك وآدابها في  مساعد تدريس في قسم اللغة اإلنجليزية -
 :الوظائف االدارية

 ( وحىت االن  -7/7/2020) رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل وضمان جودهتا -

 ( 10/8/2016-6/7/202020) رئيس جامعة مؤته -
 (9/8/2020– 4/7/2013. )للشؤون الدولية وضبط الجودة جامعة مؤتةس نائب رئي -
  (  31/8/2013– 1/9/2011عميد كلية اآلداب بجامعة مؤتة ) -
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  ( 31/8/2011 – 1/9/2008نائب عميد كلية اآلداب بجامعة مؤتة ) -
 (  31/8/2011 -1/9/2010)  مدير مركز اللغات بجامعة مؤتة -
 (1/9/2008 – 1/2/2008معة مؤتة )رئيس قسم اللغات األوروبية بجا  -
 (.1/9/2004-1/9/2003رئيس قسم اللغة االنجليزية وآدابها بجامعة مؤتة ) -
 ( 1/9/2000-1/9/1999) مساعد عميد كلية اآلداب بجامعة مؤتة -

 
 :هتمامات البحثية و التدريسيةاال

 ، الفلسفة الوجودية في األدب.األدب األمريكي ،النثر الحديث ، األدب المقارن ، األدب العالمي  ,الرواية  
 :البحوث العلمية المنشورة

 
--"The Beauty of Perceiving Isabel Archer: Henry James's of Portraiture in  

    The Portrait."  

 2010 ( لسنة5)العدد   25جمللد  )االردن(، مؤتة للبحوث والدراساتفي مجلة منشور  
--"Jesuitry in James Joyce's Ulysses."  

 

 منشور في مجلة دراسات )الجامعة األردنية( المجلد 37 )العدد2( عام 2010
--"Joyce's Molly Bloom: A New Reading." 

 .2009)أمريكا( المجلد األول)العدد العاشر( عام  المجلة العالمية لآلدابمنشور في 
 

--"  ِ A Stage of Adolescence: American Literature and Culture in the 1920s 

    and 1930s."                                        

-               منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات )االردن(،  جمللد 24 )العدد 3( لسنة 2009 .                      
-"The Two Sides of the Coin: Shakespeare's Aaron Revisited."   

  منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات)االردن(،  اجمللد 24 العدد 4 لسنة2009 .                                         
 

--"Points of Contact in Faulkner's Absalom, Absalom! and Marlowe's DoctorFaustus."  

 . 2008)أمريكا( ، عام  ميشغان األكاديميةمنشور في مجلة  
 

--"The Question of Meaning in the Poetry of Emily Dickinson."   

 .2008)البحرين(    مجلة كلية اآلداب بجامعة البحرينمقبول للنشر في  
 

--"Power and Language in Tillie Olsen's Yonnondio."   

 . 2006عام   (ا كلية اآلداب لجامعة كرايوفا )رومانيمنشور في حوليات  
 

--"The Need for Redemption in O'Connor's Wise Blood."   

  2006عام  ( 3)العدد 66مجلد )مصر(   حوليات كلية اآلداب بجامعة القاهرةمنشور في 
 

--"The Changeable Albany and Lear in the Quarto and Folio Versions of Lear."   

  2005رة )مصر( عام  حوليات كلية اآلداب بجامعة القاهمنشور في 
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-- “The Harrowing of Hell: Existential Aspects in Jabra I. Jabra’s The Ship.” 

 .2003 (18العدد )18في المجلد   ()األردن  مجلة مؤتة للبحوث والدراساتمنشور في 
 

--“Leslie Marmon Silko’s Ceremony as a Viable path of Resistance.”  

 .2003(2)العدد 4)السعودية( في المجلد    يصلالمجلة العلمية لجامعة الملك فمنشور في 
--“Leslie Marmon Silko’s Ceremony: A Thematic Study.”  

.2002العدد األول سنة  18منشور في مجلة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية )سوريا( في المجلد    

 

--“The Transformation of the Narrator in Joyce’s Ulysses.”  
الع   دد االول 14( ف   ي المجل   د الس   عودية) ل   ة جامع   ة أم الق   را للعل   وم التربوي   ة واالجتما ي   ة واإلنس   انيةمج ر ف   ي و نش    م

 .2002كانون ثاني  
 

--"The Tempering of Goneril and Cordelia in the Folio Version of King Lear."  

  منشور في مجلة حوليات آداب عين شمس)مصر( في المجلد 30 يوليو- سبتمبر2002.
 

--"Gender Identity in Carson McCullers' The Ballad of the Sad Café."   

 . 1999اجمللد األول ، عام  (  جامعة بريوت العربية )لبنانالعلوم االجتماعية  جملة منشور يف 
 

 :خبرات عملية اخرى 
 مجلس أمناء جامعة عمان العربية.عضو  -
 مؤتة.عضو لجنة التعيين والترقية  في جامعة  -
 عضو مجلس  إدارة مركز التطوير االكاديمي وضبط الجودة .  -
 رئيس اللجنة الدراسة اإلكتوارية في جامعة مؤتة. -
 رئيس لجنة المستشفى التعليمي في جامعة مؤتة. -
 رئيس اللجنة المشرفة على المنحة الخليجية  لجامعة مؤتة. -
 رئيس لجنة الخطة الدراسية ، جامعة مؤتة. -
 و اللجنة التوجيهية لبرنامج تدريب وتشغيل خريجي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.عض -
 عضو محرر في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات. -
 رئيس اللجنة التنفيذية للبرامج المشتركة بين جامعة مؤتة والمجموعة العربية للتعليم والتدريب. -
 لمشتركة  بين  جامعة مؤتة والمجموعة العربية للتعليم والتدريب. عضو  اللجنة العليا  المشرفة على البرامج  ا -
 رئيس لجنة  اإلعداد واالشراف على امتحانات الكفاءة. -
 قمت بتقييم العديد من البحوث المتخصصة في األدب واالنجليزي واألمريكي لمجالت محلية وعالمية . -
 في األدب اإلنجليزي واألمريكي .والكتب والدكتوراه  محكم خارجي للعديد من رسائل الماجستير   -

 _ محكم امجموعه من الترقيات االكاديميه في مختلف الجامعات .
 رئيس لجنة اعتماد قسم اللغة اإلنجليزية بجامعة الشرق األوسط للدراسات العليا . -
 .الزيتونه الخاصة  رئيس لجنة اعتماد قسم اللغة اإلنجليزية بجامعة  -
 .العلوم االسالميه د قسم اللغة اإلنجليزية بجامعة رئيس لجنة اعتما  -
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 . عمان االهليهرئيس لجنة اعتماد قسم اللغة اإلنجليزية بجامعة  -
 .  االنوروارئيس لجنة اعتماد قسم اللغة اإلنجليزية بجامعة  -
 .قطر  رئيس لجنة اعتماد قسم اللغة اإلنجليزية بجامعة  -

 ت التعليميه في المملكة العربية السعودية ._ مستشار اكاديمي لمجموعة من الشركا 
                                                                                                                                 

 :ةعضوية الجمعيات العلمي 
- MLA  
 جمعية ميشغان األكاديمية )أمريكا(. -
 ريكي األفريقي. جمعية االدب االم -

 الجمعية األمريكية لألدب المقارن.  -
 جمعية اساتذة اللغة االنجليزية في الجامعات العربية.  -
 
 

 :  التي شاركت فيها  ةالمؤتمرات العلمي
 . 2013مؤتمر الجمعية الفرانكفونية ، بيروت،  تشرين الثاني _ 
 .2013لثاني الجزائر، تشرين ا  -، وهران  TETHYSاللقاء السنوي لجمعية  -
 2013الدورة السادسة للمؤتمر العام  التحاد جامعات العالم اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، تشرين الثاني  -
 2013مؤتمر عمداء كليات االداب في الوطن العربي , جامعة المنصوره , مصر , نيسان   -

 2012_ مؤتمر عمداء كليات االداب في الوطن العربي , جامعة القديس يوسف , لبنان , نيسان 
 2011رئيس لجنة مؤتمر ) االدب منصة للتفاعل الحضاري ( , كلية االداب جامعة مؤته , تشرين اول  -
 حيث قدمت ورقة بعنوان : ، 2009المؤتمر الذي نظمته جامعة فلوريدا )أمريكا( شباط  -

"Joyce's Molly Bloom: A New Reading"  
 ، حيث قدمت ورقة بعنوان:  2008المؤتمر المشترك بين جامعة جورج تاون األمريكية وجامعة قطر آذار   -

"Absurdity in Faulkner's The Sound and the Fury and Mahfouz's The Thief."   
، حي  ث ق  دمت ورق  ة  2008ة ميش  غان))أمريكا( ، آذار الم  ؤتمر ال  ذي نظمت  ه جمعي  ة ميش  غان األكاديمي  ة. )جامع    -

 بعنوان:
"Points of Contact in Faulkner's Absalom, Absalom! and Marlowe's Dr. Faustus."  

 ، حيث قدمت ورقة بعنوان:  2007المؤتمر الذي نظمته جامعة كرايوفا )رومانيا( تشرين أول   -
"Invisible Blending of Dream and Reality in Ellison's Invisible Man."   

 )رومانيا( ، حيث قدمت ورقة بعنوان:  2006المؤتمر الذي نظمته جامعة كرايوفا تشرين أول  -
"Language and Power in Tillie Olsen's Yonnondio: From the Thirties."   

 حيث قدمت ورقة بعنوان:،   2006المؤتمر الذي نظمته جامعة النكاستر )بريطانيا( ، كانون ثاني   -
"William Faulkner's Existential Vision."  

 ، حيث قمدمت ورقة بعنوان:  2006المؤتمر الذي نظمته جامعة المنيا )مصر( ، نيسان  -
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"The Theme of Loneliness in the Fiction of Naguib Mahfouz."   
 :حيث قدمت ورقة بعنوان  2003المؤتمر الذي نظمته جامعة داتون )أمريكا( ، آذار    -

"The Search for Identity in the fiction of Ralph Ellison."   
. 2007عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر "اللغويات في الخليج" . جامعة قطر ، آذار    - 
 .  2008اإلنجليزي المقارن" جامعة قطر ، آذار  –عضوية اللجنة التحضيرية لمؤتمر "األدب العربي    -
 

 : الدورات وورش العمل التي شاركت فيها
(". مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم ، جامعة قطر ، كانون أول 2( وبالك بورد )1"بالك بورد )  -

 . 2008، كانون ثاني  2007
 . 2007"استخدام نظام البانر". مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم ، جامعة قطر ، آذار  -
 .  2007"التدريس الفعال". مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم ، جامعة قطر ، آذار  -
 .  2004"كيفية تقييم الزمالء ألغراض تطوير التدريس". جامعة قطر ، تشرين ثاني ،  -
   2004نون أول ، "كيفية إعداد ملف المقرر". مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم، جامعة قطر." ، كا  -
"استخدام البالك بورد في تدريس مواد األدب االنجليزي". مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم،   جامعة  -

 .  2006قطر، كانون أول 
 .  2006"التعلم النشط". مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم ،جامعة قطر، حزيران  -
في التعليم الجامعي". مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم، جامعة قطر، آذار    "االستراتيجيات الحديثة  -

2005 . 
"االستراتيجيات المختلفة في تقويم طلبة الجامعة". مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم ،جامعة قطر ،    -

 .2005نيسان 
مكتب  - الفعال"  التدريس  في  المتنوعة  األنشطة  قطر،    "تطبيق  جامعة  التعليم،  عمليات  وتطوير  المهنية  التنمية 

 2005كانون ثاني 
 . 2004شباط  . مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس ، جامعة مؤتة،"الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب" -

 : حاسوبالمهارات  
 . 2004( ICDLحاصل على شهادة الرخصه الدوليه في قيادة الحاسوب )-

 :فيها تك اللجان التي شار 
 /حتى االن ( 2011_ عضو مجلس عمداء بجامعة مؤته ) 

 /حتى االن ( 2012_ عضو لجنة تعيين وترقيه بجامعة مؤته ) 
 (2010/2011رئيس لجنة امتحان الكفاءة لطلبة جامعة مؤتة ، مركز اللغات ) -
 (. 2008/2009رئيس لجنة الخطة الدراسية في كلية اآلداب بجامعة مؤتة) -
 (.2008/2009نة الدراسات العليا في كلية اآلداب بجامعة مؤتة )رئيس لج -
 (. 2008/2009رئيس لجنة ضبط الجودة في كلية اآلداب بجامعة مؤتة ) -
 (.2008/2009رئيس لجنة الترقيات األكاديمية في كلية اآلداب /جامعة مؤتة )  -
 ( . 2008للدراسات العليا)تشرين أولرئيس لجنة اعتماد قسم اللغة اإلنجليزية في جامعة الشرق األوسط -
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 ( .2008/2009عضو لجنة الدراسات العليا في جامعة مؤتة ) -
 ( . 2009عضو لجنة اإلصدارات / الكرك مدينة الثقافة األردنية/ وزارة الثقافة /عام ) -
تاون األمريكية وجام  - الذي عقدته جامعة جورج  المقارن"  "األدب  لمؤتمر  التنظيمية  اللجنة  عة قطر/  عضو 

 ( . 2008)آذار 
 (. 2007عضو اللجنة التنظيمية لمؤتمر "اللغويات في الخليج" قسم اللغات األجنبية/جامعة قطر)آذار  -
 (.2005عضو اللجنة التنظيمية لمؤتمر عمداء كليات اآلداب في جامعات الخليج/جامعة قطر)كانون أول  -
 ( .2007سم اللغات االجنبية، جامعة قطر)تشرين ثاني رئيس لجنة "اليوم المفتوح للغة اإلنجليزية" ، ق -
 (.2005/2006عضو لجنة إعداد ملف االعتماد األكاديمي لقسم اللغات األجنبية ، جامعة قطر ) -
 (. 2007-2004عضو لجنة االرشاد األكاديمي / قسم اللغات األجنبية ، جامعة قطر ) -
 (.2007/2008لية الىداب والعلوم ، جامعة قطر )عضو لجنة االنشطة ألعضاء الهيئة التدريسية لك -
 ( . 2004/2005عضو لجنة تطوير البرامج األكاديمية ،كلية اآلداب والعلوم ، جامعة قطر ) -
 ( .2004/2005عضو لجنة إنشاء برنامج البكالوريوس في الشؤون الدولية ،جامعة قطر ) -
 ( .2006/2008قطر )  عضو لجنة الترشحات في قسم اللغات األجنبية / جامعة -
 ( .2004/2005عضو لجنة خدمة المجتمع المحلي /قسم اللغات األجنبية /جامعة قطر ) -
 ( .2006/2007عضو لجنة مقابالت الطلبة / قسم اللغات األجنبية) -
 ( .2007-2005رئيس لجنة األنشطة الطالبية ، كلية اآلداب والعلوم ، جامعة قطر ) -
 ( .2005-2004، كلية اآلداب والعلوم ، جامعة قطر ) عضو لجنة شؤون الطلبة -
 ( . 2007عضو اللجنة التنظيمية للملتقى الطالبي األول ، كلية اآلداب والعلوم /جامعة قطر) حزيران -
 ( .2007عضو اللجنة التنظيمية لليوم المفتوح لكلية اآلداب والعلوم /جامعة قطر)كانون أول  -
 ( . 2007/2008و  2006/2007اللغات األوروبية ، جامعة قطر)  رئيس لجنة الميزانية ، قسم -
 (. 2007/2008و   2004-2002عضو مجلس كلية اآلداب بجامعة مؤتة) -
 ( . 2003/2004رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم اللغة االنجليزية وآدابها بجامعة مؤتة) -

 ( . 2001/2004عة مؤتة ) رئيس لجنة معادلة المواد في قسم اللغة االنجليزية وآدابها بجام -

 ( . 2000/2001عضو لجنة الخطة الدراسية في كلية اآلداب بجامعة مؤتة ) -

 ( . 1999/2001عضو لجنة النشاط الثقافي واالجتماعي في كلية اآلداب بجامعة مؤتة )  -

 رئيس لجنة مقابلة اعضاء هيئة التدريس الغراض التعيين في قسم اللغة االنجليزية بجامعة مؤتة   -

 ( . 2001/ 1999لجنة امتحان الكفاءة باللغة االنجليزية لطلبة جامعة مؤتة )رئيس  -

 (.  1999/2000مستشار لنادي الطلبة الوافدين في جامعة مؤتة) -

 (.  2000/2001مستشار لنادي طلبة قسم اللغة االنجليزية في عمادة شؤون الطلبة بجامعة مؤتة) -

 . ( 2001/2002عضو لجنة ترجمة وصف مواد جامعة مؤتة ) -

 (. 2000/2003عضو لجنة انتخاب اعضاء مجلس اتحاد طلبة جامعة مؤتة )  -

 ( . 2001/2002عضو لجنة ترجمة بعض مناقصات جامعة مؤتة)  -

 (.2002/2003عضو لجنة التحقيق مع طلبة كلية اآلداب بجامعة مؤتة ) -

 ( . 2003/ 2000رئيس لجنةاالمتحان التصنيفي للطلبة الراغبين بالتحويل الى قسم اللغة االنجليزية ) -

 (. 2003/2004رئيس لجنة إنشاء قسم اللغات األوروبية بجامعة مؤتة )  -

 (. 2003/2004رئيس لجنة إنشاء مركز اللغات بجامعة مؤتة ) -
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 : ةالعلميمنح و البعثات  ال
 . 2004/2005إجازة تفرغ علمي من جامعة مؤتة للعام الجامعي  -
 (2006/2007بحث في جامعات بريطانية )الحصول على دعم بحث علمي من جامعة قطر إلجراء  -
 ( . 1995/1998بعثة لدراسة الدكتوراة من جامعة مؤتة إلى جامعة أوهايو )أمريكا( ) -
 ( .1993/1994كانساس )أمريكا( )-بعثة لدراسة الماجستير من جامعة مؤتة إلى جامعة ميسوري  -
 ( .1991-1987) بعثة لدراسة البكالوريوس من وزارة التعليم العالي )األردن( -

 : المواد التي قمت بتدريسها
 التذوق األدبي  -     مقدمة في األدب  -

 الروايةاالنجليزيةواألمريكية -    تاريخ األدب االنجليزي  -

 الشعر االنجليزي واألمريكي  -   المسرحية االنجليزية واألمريكية   -

 األدب العالمي  -     األدب المقارن  -

 لقصيرة القصة ا  -     النقد األدبي  -

 موضوع خاص في األدب  -    الرواية في القرن العشرين  -

 20األدب االنجليزي في القرن -     20األدب األمريكي في القرن  -

 المعرفون:
 _ معالي االستاذ الدكتور عادل الطويسي  

 _ االستاذ الدكتور عبدالرحيم الحنيطي 
 _ االستاذ الدكتور رضا الخوالده 

 

 


