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  22/10/2022التاريخ

 

 

 خالد سليم الزعبي
 

 

 

 الشخصية المعلومات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عضو هيئة تدريس المسمى الوظيفي:

 أستاذ مساعد الرتبة األكاديمية:

 اربد 26/12/1974 تاريخ الوالدة ومكانها:

 أردني الجنسية:

 عمر بن الخطابشارع  -الشرقيالحي  -الرمثا -األردن العنوان:

 0795092201 رقم الهاتف:

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

 

 العلمية المؤهالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

 ماليزيا العلوم الماليزيةجامعة  2018-2012 ترجمة دكتوراه

 األردن اليرموكجامعة  2001-1997 ترجمة ماجستير

 األردن اليرموكجامعة  1996-1992 لغة انجليزية بكالوريوس
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 التدريسية اتالخبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية
 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 جامعة عمان العربية أستاذ مساعد 2022\10\01منذ 
قسم اللغة اإلنجليزية 

 والترجمة
 األردن

10/2018 – 

10/2022 
 جرش جامعة  أستاذ مساعد

قسم اللغة  -اآلداب 

 وآدابها اإلنجليزية
 األردن

 

 

 
 

 

 والمؤلفات المنشورات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 المجالت
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 سنة النشر العدد المجلة العنوان

 الزعبي، خالد

Some Effects of 

Randomly 

Practised 

Translation 

Strategies on 

Arabic 

Journal of 

Theory and 

Practice in 

Language 

Studies 

.. 2022 

 الزعبي، خالد وآخرون

The Effects of 

Translation on 

Scientific 

Research: A Case 

Study at Jerash 

Private University 

    
International 

Journal of 

Arabic-

English 

Studies 

.. 2022 

 الزعبي، خالد وآخرون

A Concise Review 

of Prominent 

Phases and 

Impacts of 

Translation on 

Arabic 

Intellectually and 

Linguistically 

Journal of 

Arts, 

Literature, 

Humanities 

and social 

sciences 

71(1) 2021 

 الزعبي، خالد 
Transference vs. 

Translation: 

Bridging Cultural 

     Journal of 

Applied 

Linguistics 
     8(2) 2021 
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and Linguistic 

Gaps 
and 

Language 

Research 

الحوامدة، محمد و الزعبي، 

 خالد 

A Concise Review 

of the Principles 

and Procedures of 

‘Explicitation’ as a 

Translation 

Universal 

International 

Journal of 

English 

Language 

and 

Translation 

Studies 

     8(4) 2020 

 الزعبي، خالد 

Literary 

Translation: 

Implantation vs 

Transference 

International 

Journal of 

Linguistics,          

Literature 

and Culture 

6(4) 2020 

 الزعبي، خالد

Translating The 

Symbolic 

Hunting Series in 

William Golding’s 

Lord Of The Flies 

from English into 

Arabic: A 

relevance 

Theoretic 

Approach 

International 

Journal of 

Comparative 

Literature & 

Translation 

Studies 

5(2) 2017 

 

 

 

 
 

 المؤتمرات
 

 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

 الزعبي، خالد
Literary Translation: 

 Implantation  

vs Transference 

II International  

Conference on 

 Language 

 Studies, 

 Translation and  

Education 

Turkey 24-25 Oct. – 2019 

 
 
 

  
 

 الكتب
 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان
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 والمهنية العلمية الجمعيات ضويةع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

o عضو جمعية المترجمين االردنيين 

o  عضو اتحاد المترجمين اآلسيويين 

o  عضو االتحاد العالمي للمترجمين 
 

 

 

 

 

 

 الجامعات في اللجان عضوية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 جامعة عمان العربية-كلية اآلداب والعلوم  -شؤون الطالب . لجنة 1 

 جامعة عمان العربية-كلية اآلداب والعلوم  -الخطة االستراتيجية. لجنة 2

 جامعة عمان العربية-كلية اآلداب والعلوم   -الخطط الدراسية. لجنة 3

 
 

 

 

 بها التحق التي التدريبية الدورات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جرشجامعة  -. ادماج التعلم االلكتروني1

 المعهد البريطاني – IELTSمتحان التحضير لال. 2

 جامعة اليرموك ICDL. دورة 3
 

 

 

 

 

 

 البحثية االهتمامات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الترجمة األدبية

 اللغويات التطبيقية

 مشاكل الترجمة

 التوطين/التعريب           

 

 

 

 اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اللغة األم -العربية

 اإلنجليزية
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 أخرى نشاطات
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