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 أحمد عيسى أحمد طوالبة
 

 

 

 الشخصية المعلومات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عضو هيئة تدريس المسمى الوظيفي:

 أستاذ مساعد الرتبة األكاديمية:

 اربد 20/12/1979 تاريخ الوالدة ومكانها:

 أردني الجنسية:

 شارع الجاحظ -الشرقيالحي  -اربد -األردن العنوان:

 0795710061 رقم الهاتف:

 a.tawalbeh@aau.edu.jo البريد اإللكتروني:

 

 العلمية المؤهالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

 المملكة المتحدة جامعة هدرزفيلد 2019-2015 لغويات دكتوراه

 2005-2003 لغويات تطبيقية ماجستير
العلوم  جامعة

 والتكنولوجيا األردنية
 األردن

 2001-1997 إنجليزي ألغراض خاصة بكالوريوس
جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا األردنية
 األردن
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 التدريسية اتالخبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية
 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 جامعة عمان العربية أستاذ مساعد 2022\9\14منذ 
قسم اللغة اإلنجليزية 

 والترجمة
 األردن

 جامعة اربد األهلية أستاذ مساعد 2/2021-9/2022
قسم اللغة -اآلداب والفنون

 وآدابها اإلنجليزية
 األردن

9/2011-8/2017 
قسم مهارات اللغة  جامعة حائل محاضر

 السعودية االنجليزية

 السعودية كلية اللغات والترجمة جامعة الملك سعود مدرس لغة   8/2006-8/2011

     

     

     

 

 

 أخرى خبرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل
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 والمؤلفات المنشورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 المجالت
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 سنة النشر العدد المجلة العنوان

 رال أبو الرب وأحمد طوالبة

The pivotal role 

of small talk in 

distance teaching 

during Covid 19 

curfew period 

 

 

Jordan 

Journal of 

Modern 

Languages 

and 

Literatures 

 

 

14(1) 2022 

 أحمد طوالبة

Genre analysis of 

accounts of 

methodology in 

Arabic 

educational 

research articles 

Jordan 

Journal of 

Modern 

Languages 

and 

Literatures 

13(2) 2021 

     

 طوالبةأحمد 

Jordanian 

wedding 

invitation genre 

during the 

Covid-19 

pandemic 

 

Journal of 

Language 

Teaching 

and 

Research 

 

12(5) 2021 

 أحمد طوالبة

A proposed 

theoretical 

framework for 

the analysis of 

research articles 

 

    

International 

Journal of 

Linguistics 

 

11(5) 2019 

 وخالد الزيود  أحمد طوالبة

The effects of 

students’ prior 

knowledge of 

English on their 

writing of 

research 

    

International 

Journal of 

Linguistics 

5(3) 2013 
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 المؤتمرات
 

 

 
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

 طوالبةأحمد 
Genre analysis  

of 

 accounts of methodology 

The Poetics and  

Linguistics  

Association 

 International  

Conference 

 

University  

of Birmingham 

 UK 

25-28 July   

2018 

 أحمد طوالبة

Contrastive genre 

analysis  

of educational 

 research articles 

The Arabic 

 Linguistics 

 Forum 

 Conference 

University  

of London, UK 

4-6 July 

 2018 

     

 أحمد طوالبة

Assumed 

 shared  

knowledge 

 in research articles 

The International 

 ESP Conference 

Oxford  

University 

 UK 

1-2 June 2018 

 أحمد طوالبة

Genre  

analysis of accounts of 

methodology 

The Second  

Annual  

Conference in 

 Linguistics 

University of 

Huddersfield 

 UK 

30 June –2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكتب
 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان
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 والمهنية العلمية الجمعيات ضويةع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 جامعة عمان العربية-عضو مجلس كلية اآلداب والعلوم 
 

 

 

 

 

 

 الجامعات في اللجان عضوية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 جامعة عمان العربية-كلية اآلداب والعلوم  -. لجنة ضمان الجودة1 

 جامعة عمان العربية-كلية اآلداب والعلوم  -. لجنة البحث العلمي2

 جامعة عمان العربية-كلية اآلداب والعلوم  -. لجنة تطوير األعمال3

 جامعة اربد األهلية -والفنونكلية اآلداب  -. لجنة ضمان الجودة4

 السعودية -جامعة حائل-عمادة السنة التحضيرية –. لجنة اعداد االختبارات 5

 

 

 
 

 

 

 بها التحق التي التدريبية الدورات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة اربد األهلية -. ادماج التعلم االلكتروني1

 جامعة اربد األهلية -. استخدام المودل في التعلم االلكتروني2

 جامعة اربد األهلية -. دورة تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد3

 جامعة هدرزفيلد -. برنامج تحضيري مساعد في التدريس4

 يمية. سلسلة تدريبية في الكتابة األكاد5

6 .Microsoft Office 365 جامعة اربد األهلية 
 

 

 

 عليها أشرف التي التدريبية الدورات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 البحثية االهتمامات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحليل الخطاب 

 تحليل المحادثة

 اللغويات التطبيقية

 البراجمتيات )استعمال اللغة(
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 اللغات
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اللغة األم -العربية

 اإلنجليزية

 
 

 أخرى نشاطات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مركز الكندي -الدراسات اللغوية الدوليةتحرير مجلة  مسؤول

 

 

 
 

 عليها حصل التي الجوائز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعداد االختباراتالجهود المبذولة في  ىجامعة حائل عل–شهادة شكر وتقدير من عمادة السنة التحضيرية   :2015. 1

 شهادة تقدير كأفضل عضو في وحدة ضبط االختبارات.   :2014. 2

جامعة حائل على المساهمة القيمة في دعم العمادة كمشرف في وحدة –شهادة شكر وتقدير من عمادة السنة التحضيرية   2013 :.3

 االختبارات. 

في إنجاح األنشطة الطالبية  المتميزةجامعة حائل على الجهود –: شهادة شكر وتقدير من عمادة السنة التحضيرية  2011. 4

 األكاديمية. و

 

 

 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اسم الطالب الرسالة عنوان

 

 

 

 
 

 المعرفون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

Dr. Pat Hill 1 .  

 محاضر المهارات األكايمية

 جامعة هدرزفيلد
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 هاتف:  472170 441484 +

E-mail: patriciahill18@outlook.com 

p.a.hill@hud.ac.uk 

 

. د. لؤي أبو لبدة2  

 أستاذ مشارك في األدب

جامعة اربد االهلية –قسم اللغة اإلنجليزية وادابها   

0799706238هاتف:    

E-mail: louis16us@yahoo.com 

 

Dr. Tatyana Karpenko-Seccombe 3 .  

University of Huddersfield HD1 3DH 

E-mail: t.karpenko-seccombe@hud.ac.uk 

Tel: +441484471844 
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