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21/2/2021التاریخ

د. زھیر داود محمد زغلول

الشخصیةالمعلومات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عضو ھیئة تدریسالمسمى الوظیفي:

أستاذ مساعدالرتبة األكادیمیة:

نابلس-سنیریا1955-1-24ھا:تاریخ الوالدة ومكان

أردنيالجنسیة:

الزرقاء-حي رمزي -قرب القریة الحضاریة العنوان:

0796978420رقم الھاتف:

drzaghlool@yahoo.comالبرید اإللكتروني:

العلمیةالمؤھالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة الدراسةالتخصص الدقیقالدرجة
الى)-(من

البلدالجامعة

الدكتورة
مناھج وطرق تدریس 

اللغة اإلنجلیزیة
األردنعمان العربیة2001-2004

الماجستیر
تدریس اللغة أسالیب 

اإلنجلیزیة
األردنجامعة الیرموك1981-1984

البكالوریس
اللغة اإلنجلیزیة 
وآدابھا/التربیة

األردنالجامعة األردنیة1974-1978
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التدریسیةاتالخبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرتبةمدة العمل
األكادیمیة

البلدالقسم/الكلیةالمؤسسة

أستاذ مساعد2009-2020
جامعة اإلمام محمد 

بن سعود /الریاض

اللغة اإلنجلیزیة 

وآدابھا/كلیة اللغات 

والترجمة

السعودیة

جامعة الزرقاءأستاذ مساعد2004-2009
اللغة اإلنجلیزیة 

وآدابھا/كلیة األداب
األردن

جامعة الزرقاءمدرس2003-2004
اللغة اإلنجلیزیة 

وآدابھا/كلیة األداب
األردن

أخرىخبرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البلدالقسم/الكلیةالمؤسسةالرتبةمدة العمل

أستاذ مساعد/غیر 2009
متفرغ

األردنمركز اللغاتالجامعة األردنیة

مدرس/غیر متفرغ1994-1995
جامعة القدس 

المفتوحة
أبو ظبياللغة اإلنجلیزیة
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والمؤلفاتالمنشورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجالت

المؤلفون
(بالترتیب)

سنة النشرالعددالمجلةالعنوان

Dr. Zuhair Zaghlool The Impact of Using CALL Online Writing Activities on EFL University

Students’ Writing Achievement. Theory and Practice in Linguistics Studies, 10 (2),

2020.

Dr. Zuhair Zaghlool & Heba Ben Yahia. Saudi Women’s Speech as a Gender Identity Marker

in Mixed-Gender Informal Interaction: A Case Study. Journal of Applied

Linguistics and Language Research, 7 (1), 2020

الجامعاتفياللجانعضویة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.في الریاضعضو في العدید من مناقشات رسائل الماجستیر في اللغویات في كلیة اللغات والترجمة في جامعة اإلمام بن سعود-
اإلشراف على السنة التحضیریة في جامعة اإلمام محمد بن سعود في الریاض.عضو في لجنة -
للسنة التحضیریة في جامعة اإلمام محمد بن سعود في الریاض.تقویم كتب اللغة اإلنجلیزیة عضو في لجنة -
عضو في لجنة توصیف المقررات لقسم اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا في كلیة اللغات والترجمة في جامعة اإلمام محمد بن سعود في -

الریاض.
جامعة الزرقاء.عضو لجنة تنسیق إمتحان المستوى لطلبة السنة األولى في -
عضو في لجنة المركز اإلسالمي في جامعة الزرقاء.-
عضو في لجنة موقع كلیة اآلداب على اإلنترنت في جامعة الزرقاء.-
عضو في اللجنة اإلجتماعیة في كلیة اآلداب في جامعة الزرقاء.-
لتعلیم في األردن.عضو في لجنة تعدیل منھاج اللغة اإلنجلیزیة للمرحلة الثانویة في وزارة التربیة وا-
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بھاالتحقالتيالتدریبیةالدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2020في تدریس اللغة اإلنجلیزیة/ جامعة اإلمام محمد بن سعود / (Blackboard)استخدام البالك بورد-
.2014تطویر اإلختبارات/ جامعة اإلمام محمد بن سعود / -
.2009مؤتمر عن طرق التدریس /مركز الثقافي اإلمریكي / عمان /-
.2007إعداد تقویم لقسم اللغة اإلنجلیزیة في جامعة الزرقاء/ التدریب على -
.2008في جامعة الزرقاء /)Moodleدورة في التعلیم اإللكتروني (-
.13/1/2005–16/12/2004دورة في إعداد مادة إلكترونیة /جامعة الزرقاء -
.2003دورة أعداد المدرسین الجدد في جامعة الزرقاء /-
.2002ومھارات التغذیة الراجعة /المجلس البریطاني/عمان/دورة في طرق التدریس-
.2001رخصة قیادة الحاسوب الدولیة / -

علیھاأشرفالتيالتدریبیةالدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2019التحضیر الیومي لحصص اللغة اإلنجلیزیة / اكادیمیة العلم المتوازن /عمان /-
.2015مشاكل الكتابة عند طلبة قسم اللغة اإلنجلیزیة /جامعة اإلمام محمد بن سعود /-
.2009/إستخدام الحاسوب في تعلیم وتعلم اللغة اإلنجلیزیة /جامعة الزرقاء-
.2008إتجاھات معاصرة في تعلیم وتعلم اللغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة /جامعة الزرقاء/ -

البحثیةاالھتمامات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلیم اللغة اإلنجلیزیة في استخدام الحاسوب، وأخطاء الطالب، وإكتساب اللغة.

اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللغة اإلنجلیزیة واللغة العربیة.

أخرىنشاطات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2004كتب اللغة اإلنجلیزیة في مدارس دار األرقم في عمان /تقییم 
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العلیاالدراساتطلبةعلىاإلشراف
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منھا:عینةوھذهالریاضفيسعودبنمحمداإلمامجامعةفياللغویاتفيماجستیررسالة31علىاإلشراف
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