السرية الذاتية
 االسم :حنان سعادات عبد المجيد عودة
 الجنسية  :أردنية.
 الديانة  :اإلسالم.
 الحالة االجتماعية :متزوجة
 مكان الوالدة:الكويت.

 مكان العمل :الجامعة الهاشمية  /مركز اللغات  /قسم اللغة العربية
 رقم الهاتف0322929970 :

 البريد اإللكترونيhm.saadah@yahoo.com:
HananS_A@hu. edu.jo

املؤهالت العلمية:
 دكتوراه  ،في اللغة والنحو  ،كلية اآلداب ،جامعة اليرموك  ،للعام 9009م ،بتقدير
ممتاز ،وبمعدل %2009

 ماجستير  ،في اللغويات  ،كلية اآلداب ،الجامعة الهاشمية ،للعام 9002م ،بتقدير
ممتاز ،وبمعدل . 7،20

 بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها – كلية اآلداب  ،الجامعة الهاشمية  ،للعام 9003م،
بتقدير ممتاز بمعدل .7037

 اجتزت امتحان الكفاءة الجامعية  ،في تخصص اللغة العربية وآدابها  ،و ازرة التعليم
العالي والبحث العلمي،األردن9003،م ،وكان ترتيبي السادسة مكرر بين أقراني في هذا
التخصص من خريجي الجامعات األردنية والبالغ عددهم سبعمئة وسبعة طالبا وطالبة.

 اجتزت امتحان الشهادة الثانوية العامة لعام  ،9007في الفرع األدبي  ،بمعدل .2009
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عناوين األطروحات:

 الماجستير  :جهود البيضاوي النحوية والصرفية في تفسيره "أنوار التنزيل وأسرار التأويل"
 ،إشراف  :أ.د.حسن موسى الشاعر  ،أستاذ النحو والصرف ،في الجامعة الهاشمية.
أعضاء لجنة المناقشة  :أ.د عبد الكريم مجاهد.
د.منير تيسير شطناوي.

أ.د علي حسين البواب .

 الدكتوراه  :رسائل ابن حزم؛ دراسة في رسالتي طوق الحمامة ومداواة النفوس  ،دراسة
في نحو النص.إشراف  :أ .د :رسالن بني ياسين .

أعضاء لجنة المناقشة  :أ.د عبد الكريم مجاهد مرداوي.
أ.د سمير شريف استيتية.

أ.د .علي توفيق محمد الحمد.

أ.د .يونس خيرو الشنوان الموسى.

اهتمامات البحث:
 لسانيات النص .

 االنزياح األسلوبي.
 المتالزمات اللغوية.


الصرف العربي.

 أساليب تدريس اللغة العربية.

املؤمترات والنشاطات التي شاركت فيها:
 المؤتمر الدولي األول لتعليم العربية " األنساق اللغوية والسياقات الثقافية في تعليم اللغة

العربية"  /مركز اللغات /الجامعة األردنية ،في الفترة من (، )9009 /9/ 99_99

محكما بعنوان اللغة العربية بين األصالة والحداثة.
علميا
قدمت فيه بحثًا ً
ً
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 المؤتمر الدولي األول "جهود األدباء والنقاد العرب بين التجديد والتقليد /كلية العلوم
واآلداب /جامعة العلوم التكنولوجيا ،في الفترة من (9009 /9 /97 -90م) قدمت فيه
بحثا علميا بعنوان( أسلوبية االنزياح في النص القرآني ،سورة محمد أنموذجاً).

 المؤتمر الدولي األول لتعليم العربية/مركز اللغات /الجامعة األردنية في الفترة ما بين
9009/9/99-99م ،قدمت فيه بحثا بعنوان "اللغة العربية بين األصالة والحداثة"

 المشاركة في اليوم العلمي لمركز اللغات  ،قدمت فيه بحثا بعنوان أساليب تدريس اللغة
العربية في تاريخ 9009/9/01م.

الدولي الخامس عشـر بعنوان  ":التراث اللغوي واألدبي والنقدي العربي في
 مـؤتمـر النـقـد
ّ
اآلداب العالمية" في جامعة اليرموك من تاريخ  70 – 92تموز يوليو  ،9001ببحث
عنوانه " فلسفة ابن حزم األندلسي في الحب ما بين التقليد والتجديد".

 مـؤتمـر الدولي الخامس لكلية اآلداب " التعددية الثقافية في اللغة واألدب" في جامعة

الزيتونة من تاريخ  ،9001/00/02-03قدمت فيه بحثا بعنوان " لغة الضاد بين الهوية

الثقافية واإلزدواجية اللغوية"

 مؤتمر النقد األدبي السادس عشر " إشكالية المنهج في الدراسات األدبية والنقدية اللغوية"
في جامعة اليرموك من تاريخ 9003/3/02م  ،قدمت فيه بحثا بعنوان" رواية (كلمة اهلل)

 دراسة أسلوبية نصية"

 محكمة دولية في مدارس أكاديمية الرواد الدولية في مسابقة دوري اللغة العربية التاسع
للعام 9002/9003م.

 عضو في لجنة التحكيم في مدارس النمو التربوي في مسابقة اإلبداع األدبي للعام
9002م.

النشاطات العلمية:
كلفت من مدير مركز اللغات  ،د .صبري الشبول في إعداد الوحدة األولى لمنهاج تدريس مادة
لغة عربية  /000مركز اللغات /الجامعة الهاشمية للعام الدراسي 9009/9007م.

عضوية اللجان:
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 عضو مشارك في لجنة تنسيق المواد ( منسقة مادة لغة عربية  ، )000مركز اللغات (
قسم اللغة العربية )  ،الجامعة الهاشمية  ،العام الجامعي .9002 / 9007

 مقررة لجنة الجدول الدراسي  ،مركز اللغات (قسم اللغة العربية /اللغة اإلنجليزية )
الجامعة الهاشمية  ،العام الجامعي 9009/9007 ،م.

 مقررة لجنة االمتحانات ،مركز اللغات (قسم اللغة العربية /اللغة اإلنجليزية ) الجامعة
الهاشمية  ،العام الجامعي 9009/9007 ،م.

 عضو مشارك في لجنة معادلة المواد  ،مركز اللغات (قسم اللغة العربية ) ،الجامعة
الهاشمية  ،العام الجامعي 9009/9007م.

 عضو مشارك في اللجنة الثقافية  ،مركز اللغات (قسم اللغة العربية ) ،الجامعة الهاشمية
 ،العام الجامعي .9002/ 9009 ،

 عضو مشارك في لجنة اللغة العربية للناطقين بغيرها ،مركز اللغات( قسم اللغة العربية
) ،العام الجامعي 9002 / 9009م.

الدوارت العلمية :
 .0دورة  ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي /مركز الدراسات في الجامعة الهاشمية
في الفترة .9009 /7/70 -9/91

 .9دورة كمبيوتر وبرمجيات جاهزة  /مركز الرسالة  /في الفترة من 9007/9/0 -9/90م .

 .7دورة في اللغة اإلنجليزية/عمادة شؤون الطلبة /دورة إنجاز /الجامعة الهاشمية في الفصل
األول9009-9000 /م.

 .9دورة التعليم الجامعي ،الجامعة الهاشمية ،مركز ضمان الجودة ،في الفترة من
9007/0/70 -9007/0/93م.

 .1دورة في مهارات النجاح/عمادة شؤون الطلبة  /دورة إنجاز/الجامعة الهاشمية في الفصل
الثاني9009/9000 /م.

 .9دورة في أخالقيات العمل/عمادة شؤون الطلبة /دورة إنجاز/الجامعة الهاشمية في الفصل
الثاني9009-9000 /م.

البحوث املنشورة:
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" -0البحث اللغوي بين نحو الجملة ونحو النص ،سورة الفاتحة أنموذجا"  ،مجلة العلوم
العربية العدد رقم  79رجب  0979ه.

 -9كتاب رسائل ابن حزم األندلسي بدعم من و ازرة الثقافة في عام 9001م.

البحوث قيد التحكيم :
 -الرواسب التاريخية في الجملة االسمية.

 -المتالزمات اللغوية في معجم الحافظ للمتصاحبات اللغوية.

حبوث قيد النشر:

 المنهج الوصفي،القرآن الكريم أنموذجاً.
 الداللة والتحويل في القرآن الكريم.

 المتالزمات اللغوية في معجم الحافظ للمتصاحبات اللغوية.

 قراءة في كتاب التصريف العربي من خالل علم األصوات الحديث للطيب بكوش.
 أسلوبية االنزياح ،سورة القصص أنموذجاً.

اللغات:
كتابة
العربية:
اإلنجليزية:

قراءة

ممتاز
متوسط
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حمادثة

ممتاز

ممتاز

ممتاز

متوسط

