نموذج السيرة الذاتية لعضو الهيئة التدريسية
المعلومات الشخصية
االســـــــم

محمد حلمي محمود األحمد

الرتبة األكاديمية

أستاذ مشارك

الجنسية

سوري

العنوان

األردن-عمان-مرج الحمام-دوار الشوابكة-حي
الخليفات 7-ط2

بيانات االتصال
رقم الهاتف

0798304569

البريد االلكتروني

mohammad.hilmi@iu.edu.jo

رابط Research gate

https://www.researchgate.net/profile/
Mohamad_Al-Ahmad
https://scholar.google.com/citations?vi
ew_op=new_profile&hl=en

رابط Google Scholar

صورة شخصية

المؤهالت العلمية
الدرجة

الجامعة

التخصص

مدة الدراسة
من

البكالوريـوس
الماجســــتيـر
الدكـتــــوراه

اللغة اإلنكليزية
وآدابها
اللغة اإلنكليزية
وآدابها
اللغة اإلنكليزية
وآدابها

البلد

سنة الحصول
على الشهادة

جامعة حلب

1982

1986

سوريا

جامعة باناراس

1988

1990

الهند

جامعة باناراس

1990

1993

الهند

الخبرات التدريسية
الوظيفة

الجامعة

المهام

مدة العمل

أستاذ مساعد

جامعة البعث-سوريا

تدريس وتفرغ علمي

2000-2012

أستاذ مشارك

جامعة البعث-سوريا

تدريس وتفرغ علمي

2012-2013

أستاذ مشارك

جامعة فيالدلفيا-األردن

تدريس وتفرغ علمي

-2013حتى اآلن

أستاذ مشارك

جامعة االسراء-األردن

تدريس وتفرغ علمي

2000-1994

الخبرة العملية
مدة العمل

الوظيفة

المؤسسة

المهام
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2000-2012

رئيس قسم اللغة االنجليزية

جامعة البعث-سوريا

اداري وعلمي

2008-2007

نائب عميد

جامعة البعث-سوريا

اداري وعلمي

2019-2013

رئيس قسم الترجمة

جامعة االسراء-األردن

اداري وعلمي

الدورات التدريبية
محاضر  /مشارك

اللغة

عنوان الدورة
نشر ثقافة الجودة

جامعة االسراء

أيلول 2019

مشارك

العربية

البرنامج الشتوي لدراسة

جامعة ديالور-الواليات

15/1-30/2/1997

مشارك

االنجليزية

التعليم االلكتروني

جامعة االسراء

2017

مشارك

االنجليزية

 -دورة تأهيل تربوي-

جامعة البعث

1994

مشارك

العربية

األدب األمريكي

التاريخ

الجهة المنظمة

المتحدة األمريكية

المنشورات
العنوان

الدورية (المجلة)

العدد

ISSN

أثر العبودية في رواية توني موريسون

مؤتمر :العلوم اإلنسانية

صورة المرأة في مسرح أوسكار وايلد

مجلة جامعة البعث

3

الموروث الشرقي في مسرحية سالومي

مجلة جامعة البعث

1

(المحبوبة)

ألوسكار وايلد

1

السنة
2017

األردن

2001

سوريا

2007

سوريا

والتحديات المعاصرة

البلد

الكتب
العنوان
مقدمة في األدب اإلنجليزي

دار النشر
دار يافا -عمان

الطبعة

البلد

الثانية

األردن

سنة النشر
2018

المؤتمرات
موضوع المؤتمر
العلوم اإلنسانية والتحديات المعاصرة

المؤتمر
المؤتمر الدولي األول لكلية

اآلداب

المكان
جامعة اإلسراء

التاريخ
26-27/4/2017

عمان

االهتمامات البحثية
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-

األدب والنقد
األدب االنجليزي
المسرح االنجليزي
اآلداب العالمية
عضوية الجمعيات العلمية والمهنية

عضو جمعية الخريجين الجامعيين-حمصاللغات
-

اللغة العربية
اللغة االنجليزية
اللغة الفرنسية

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
اسم الطالب
 رلى المولى-جامعة البعث --نوقشت 2007 أكرم ملحم -جامعة البعث _ نوقشت 2010عزة الصارم -جامعة البعث —نوقشت 2012
 -نور كورية—جامعة البعث—نوقشت 2012

عنوان الرسالة
اإلصالح اإلجتماعي في مسرحيات مختارة لجورج برنارد
شو
تأثير العلم والتكنولوجيا في الشعر اإلنكليزي الحديث
أثر المجتمع في تكوين شخصية المرأة دراسة في مسرحيات
مختارة ل شو و وايلد و غستنبرغ وغالسبل
شعر فيليب الركين من منظور استجابة القارئ النقدية

الجوائز
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