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   أسم المدرس #
   قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

 أ,د, سالم خالد المحادين 1
الخطاب اإلعالمي ، ترجمة الشاشة ، اللغة واألفالم ، دراسات اإلعالم 

 النسوي العربي ، سياسة الهوية الوطنية.

 

 Media Discourse, Screen Translation, Language and 

Film, Arab Feminist Media Studies, Politics of National 

Identity. 

 British and American Literature, Drama, Post-Colonial األدب البريطاني واألمريكي ، الدراما ، أدب ما بعد االستعمار د. محمد المحاميد 2

Literature 

 د. نسرين يوسف 3

من المجاالت التي لدي اهتمامات بها في مجال البحوث والدراسات 
هي األدب البريطاني واألمريكي المعاصر، و خاصة ما يتعلق بأدب 

ما بعد االستعمار. باإلضافة إلى األدب التاريخي وعالقته 
بالحاضروصور اللجوء والالجئين في األدب المعاصر المكتوب باللغة 

 مجموعة من األبحاث تناولت هذه المواضيع.    اإلنجليزية، وقد تم نشر 
 

My research interests revolve around Contemporary 

British and American Literature with specific focus on 

Postcolonial Literature. Furthermore, I am interested in 

exploring historical fiction and its connection with the 

present as well as literary depictions of refugees in 

contemporary Anglophone literature. I have published 

a variety of papers on the mentioned topics.    

 د. نورما الزايد 4
 والتعلم التعليم

  )قراءة استماع، كتابة، محادثة، ( اللغوية المهارات
 الثقافة

Skills (Speaking, writing, reading, listening) 

-Education and Teaching 

 د. نسيبة عوجان 6
 رااالستعم بعد ما ادب
 المهجر ادب

 شكسبير نصوص تكييف

Post- colonialism  

Literature in Diaspora  

Shakespeare’s Adaptations  

  Translation Studies الترجمة د. ليندا العباس 7

Psycholinguistics  
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 الخطاب تحليل
 الداللة علم
 االجتماعي اللغة علم

Semantics  

Discourse Analysis  

   قسم العلوم السياسية

 Strategic and Political studies الدراسات السياسية واالستراتيجية أ.د. عبدالقادر الطائي 1

 د. ريما أبو حميدان 2
 اإلقليمية والقضايا الدولية العالقات

 المرأة 
 السياسية النظم

International and Regional Affairs  

Woman Affairs  

Political systems  

 د. سحر الطراونة 3
 العلوم السياسية
 العالقات الدولية

Political Science  

International Relations 

   قسم العلوم األساسية

 
اآلداب د. أحمد موسى ) عميد كلية 

 والعلوم(

تركز اهتماماتي البحثية على الخصائص الهيكلية والميكانيكية 
والمغناطيسية واإللكترونية والضوئية للمواد البلورية باستخدام نظرية 

 .بتطبيق بعض حزم الكمبيوتر (DFT) الكثافة الوظيفية

My research interests are focused on the structural, 

mechanical, magnetic and optoelectronic properties of 

crystalline materials using Density Functional Theory 

(DFT) as implemented in some computer packages. 

 أ.صابرين صالح 
 قراءة وتحليل األدب العالمي وخاصة األدب االنجليزي واألمريكي.

 

My main interest is reading and criticizing modern 

world literature in general and American, English, and 

Arabic literatures in particular. I am particularly 

interested in the novel, the drama, and the short story 

genres.  

 د. جاد هللا رزق هللا 
   .التطبيقيةالرياضيات 

   .النظام الحركي

Applied Mathematics.  

Dynamical system.  

Chaotic system. 
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 النظام الفوضوي 

 د. باسل أبو فودة

 .CTT النظرية الكالسيكية في القياس
 .IRT نظرية استجابة الفقرة

التحليل اإلحصائي باستخدام البرامج االحصائية المختلفة مثل: 
، SPSS ،PARSCALE 4 ،STATISTICA برنامج

WinGen2 ،AMOS ،LISREL ،Smart PLS. 
 .القياس والتقويم التربوي في التعليم العام والعالي
 .قضايا القياس ومعايير اتخاذ القرارات التربوية

 .مؤشرات قياس األداء
  .بناء االختبارات والمقاييس باستخدام النظرية الحديثة في القياس

 ي القياس واإلحصاء النفسي والتربوي.التطبيقات البحثية ف

IRT response theory. 

Statistical analysis using various statistical programs 

such as: SPSS, PARSCALE 4, STATISTICA, WinGen2, 

AMOS, LISREL. 

Educational measurement and evaluation in general 

and higher education. 

Measurement issues and educational decision-making 

standards. 

Performance indicators. 

Building tests and measurements using the modern 

theory of measurement. 

Research applications in measurement and 

psychological and educational statistics. 

 د. جمانة السالم
الحديث شعره ونثره، قضايا النقد الحديث، الدراسات األسلوبية، األدب 

 ، نظام الجودة في المؤسسات التعليمية.منهجية البحث العلمي

Modern Literature, Modern Literary Criticism, Stylistic 

Studies & Research Methodology, Qyality sestem in 

educational institutions . 

  Applied Mathematics في مجال الرياضيات التطبيقية د. محمد فؤاد 

 د. محمد عيروط
 , القانون التجاري الجزائي القانون 

 الجرائم الواقعة على األموال
Criminal law, commercial law 

Crimes against money 

 أ. محمد غطاشة 
 البيانات وتشفير أمن
 البيانات وتنقيب إدارة

Security and Encryption 

Data managing and mining 

 Language - grammar - literature - criticism النقد –األدب  –النحو  –اللغة  د.زكي العوضي 

 Critical Discourse Analysis تحليل الخطاب النقدي أ. سامي محمد أمين 
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 أ.فاتن الرقب 
معالجة  المياه باستخدام المبلمرات وبعض المواد التي يتم تحضيرها 

 INOGANIC COMPLEXباسنخدام 
Preparation of new polymer and used in water 

treatment and complexes of Inorganic compounded 

  Topology and analysis التوبولوجيا و التحليل الرياضي د. فؤاد أبو شاهين 

 دغلسد. أماني  

 تربية ذوي االحتياجات الخاصة بمختلف الفئات
 تربية وتنمية الطفل 

 مهارات البحث
 مهارات التفكير

 المهارات الحياتية 
 المجاالت النفسية واالجتماعية

Child Development, Psychology, Education, Sociology 

 د. محمد العرمان 

 العالقات العربية الدوليةتأثير ظاهرة االسالموفوبيا على 
 مقاصد الشريعة

 األحوال الشخصية

Stress Coping Strategies among University Students in 

the light of Islam 

 أ. .سيف درادكه 
 القانون التجاري 
 القوانين االجرائية
 القانون الخاص

Commercial Law 

Private Law Legislations 

Procedural Laws 

 


