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 5/5/2021 التاريخ

 

 

 نسيبة وليد هويمل عوجان 
 

 

 الشخصية المعلومات
لمسمى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مدرس  :الوظيفي

 استاذ مساعد :الرتبة األكاديمية

 19/5/1981ردن _ العقبة/اال ها:ومكان تاريخ الوالدة

 اردنية  :الجنسية

 االردن  –عمان  –المدينة الرياضية  –عرجان  :العنوان

  0779448295 :رقم الهاتف

 nosaybahawajan@yahoo.co.uk  :البريد اإللكتروني
 

 العلمية ؤهالتمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 لى(إ-)من

 البلد الجامعة

 الجامعة االردنية  2018-2014 االدب االنجليزي  دكتوراة
 -عمان

 االردن 

 2010-2008 اللغة االنجليزية وادابها  ماجستير
 جامعة الشرق

 االوسط 

 -عمان

 االردن 

 جامعة مؤته 2004-2000 اللغة االنجليزية وادابها بكالوريوس
  -الكرك

 االردن
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 التدريسية اتالخبر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 الرتبة مدة العمل
 األكاديمية

 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 استاذ مساعد 2021
جامعة الشرق 

 االوسط

قسم اللغة االنجليزية 

 وادابها
 عمان/ االردن

 الجامعة االردنية محاضر متفرغ  2018-2019
قسم اللغة االنجليزية/ 

 كلية اللغات
 عمان/ االردن

     

 محاضر متفرغ 2015-2018
الجامعة العربية 

 المفتوحة

قسم اللغة االنجليزية/ 

 كلية االداب
 عمان / االردن 

2018-2020 

مرشد اكاديمي 
ومدرس معلمين 

لطالب اللغة 
 االنجليزية

اكاديمية الملكة 

رانيا لتدريب 

 المعلمين 

 عمان / االردن قسم اللغة االنجليزية

مرشد اكاديمي  2019-2020
 ومدرس معلمين

اكاديمية الملكة 

رانيا لتدريب 

 المعلمين

 عمان / االردن قسم الصفوف المبكرة

 مدارس االتحاد غة انجليزيةمعلمة ل 2010-2018
-8( و )7-4االقسام )

10) 
 عمان / االردن

 معلمة لغة انجليزية 2006-2007
 

 قسم اللغة االنجليزية  المدرسة السعودية
كاردف/ المملكة 

 المتحدة

 قسم اللغة العربية المدرسة السعودية     معلمة لغة عربية          2006-2007
كاردف/ المملكة 

 المتحدة
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 أخرى خبرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل

2011-2013 
منسق اللغة 

 االنجليزية
 عمان / االردن  11-4اقسام من  مدارس االتحاد

2019-2020 
قائد القراءة والكتابة 

 االكاديمية

اكاديمية الملكة 

رانيا لتدريب 

 لمين المع

 عمان/ االردن  قسم البحث االكاديمي

 قائد الشراكة 2018-2020

اكاديمية الملكة 

رانيا لتدريب 

 المعلمين

USAID   مشروع

تاهيل المعلمين قبل 

 الخدمة 

 عمان/ االردن 

 محكم ابحاث 2021

Jordan Journal 

of Modern 

Languages 

 

 عمان/ االردن قسم اللغة االنجليزية 

 

 

 المجالت
 

 

Author/s  
(In Order) 

Title Journal Vol./No. 
Publication 

Date 
Awajan, 
Nosaybah. 
Shetawi, 
Mahmoud & 
Awad, 
Yousef 

Representations 
of Parents-

Children 
Relations in 

Arabic Fiction in 
Diaspora 

Mutah Lil-Buhuth 
Wad-Dirasat 

34/2 2019 

Awajan, 
Nosaybah. 
Shetawi, 
Mahmoud & 
Awad, 
Yousef 

Representations 
of Westerners in 
Contemporary 

British Arab 
Women’s 

Fiction: Ahdaf 
Soueif’s The 
Map of Love 

and Fadia 

International 
Journal of 

English and 
Education 

7/ 3 2018 
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Faqir’s My 
Name is Salma 

 

Awajan, 
Nosaybah & 
Shetawi 
Mahmoud 

Empowering 
Muslims in Leila 

Aboulela’s 
Minaret and 
Mohja Kahf’s 
The Girl in the 

Tangerine Scarf 

International Journal 
of Arabic-English 
Studies (IJAES) 

 

21/1 2021 

Awajan, 
Nosaybah 

A New Stage for 
Rawi Hage's 
Protagonist 

in Carnival (2012) 

International Journal 
of  Language and 
Literature 

10/1 2021 

 
 

 
 

 المؤتمرات
 
 

 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

يبة. شتيوي، عوجان، نس

 محمود. عوض، يوسف

تصوير الغرب في 

اعمال الكاتبات 

المعاصرات 

االنجليزيات: اعمال 

مهجة كهف و ليلى 

 ابو العال

APETAU Amman/ Jordan 2018 

 

 

 
 

 الجامعات في اللجان عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جمعية اساتذة اللغة االنجليزية والترجمة في الجامعات العربية  ـ
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 بها التحق التي التدريبية الدورات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

حاسوبدورة استخدام ال  

 االلواح التفاعلية 

 تبادل الثقافات 

فيةاالدارة الص  

 الدروس المحوسبة 

 استراتيجيات التدريس الحديثة

 تعليم الحوار بالغرف الصفية

 التقييم/ التقييم البنائي / المالحظة الرسمية/ تقييم االبحاث/سياسة التغذية الراجعة/

 واخرى )جامعة لندن/ كلية التربية(

 تطوير المحتوى االلكتروني 

 منصة قوقل 

 ميكروسوفت 

تعليم العالي والبحث العلمي/ التعلم المدمج دورات مع وزارة ال  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 عليها شرفأ التي التدريبية الدورات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 

 

Mentor Training Workshops at Queen Rania Teacher Academy. 2018-2020 

2020-2018تدريب المعلمين. ورشات تدريبية للموجهين . اكاديمية الملكة رانيا ل  

Effective Educational Programs/ Planning and Assessment. Middle East University. 
2020 

2020فعالية البرامج التعليمية. التخطيط والتقييم. جامعة الشرق االوسط.   

 

 

 
 

 البحثية االهتمامات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ

 د االستعمتر ادب ما بع

 ادب المهجر

 شكسبير ادب 

 

 
 

 اللغات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لغة العربية ال
 اللغة االنجليزية 

 
 

 أخرى نشاطات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يات اللغة االنجليزية_ الجامعة التطبيقية باولوم

 

 

 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرسالة عنوان
تصوير العرب في رواية "حبيبي" لنعومي ناي ورواية "هالل" 

 لديانا ابو جابر

 اسم الطالب
 ايهاب هاشم العمري

 

 

 

 

 
 

 المعرفون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االستاذ الدكتور محمود شتيوي 

 الجامعة االردنية

 هاتف: 0791046591

 

 االستاذ الدكتور يوسف عوض

 الجامعة االردنية

 هاتف: 0797522491

 

 الدكتور خليل الحياري

 جامعة البلقاء التطبيقية 

 هاتف: 0776009121

 


