
السیرة الذاتیة
-المعلومات الشخصیة :* 

* االسم: بسمة عودة سلیمان الرواشدة
5/6/1974* مكان وتاریخ الوالدة : 

* الجنسیة :أردنیة
* الحالة االجتماعیة : عزباء

* العنوان : عمان / حي الخزنة / قرب مستشفى الملكة علیاء
06/5051674أو 03/2356031* رقم المنزل : 

0777763378ایل : رقم الموب

-المؤهالت العلمیة :* 
بكالوریوس لغة عربیة / الجامعة األردنیة بتقدیر ممتاز مع مرتبة الشرف.01
ــــة الشــــرف . 02 ــــاز مــــع مرتب ــــة بتقــــدیر امتی ــــة / الجامعــــة األردنی ماجســــتیر لغــــة عربی

(لغویات)
یــات ) وبــذلك دكتــوراه لغــة عربیــة / الجامعــة األردنیــة بتقــدیر جیــد جــدًا مرتفــع (لغو 03

كنت أول فتاة أردنیة كفیفة تحصل على درجة الدكتوراه في األردن.
-الخبرات العلمیة :* 
م.12/8/2007الى 1996عملت مدرسة في وزارة التربیة والتعلیم من سنة 01
عملــت فــي جامعــة البلقــاء (كلیــة األمیــرة رحمــة الجامعیــة محاضــرة غیــر متفرغــة ) 02

م والفصـــل الصـــیفي وأعمـــل أالن فـــي جامعـــة البلقـــاء كلیـــة 2007للفصـــلین الثـــاني عـــام
م (محاضرة متفرغة).9/9/2007األمیرة رحمة الجامعیة منذ 



-* الدورات :
دورة تجوید مبتدى ومتقدم.01
دورة حاسوب شاملة.02
دورة انجلیزي 03
-المؤتمرات :* 
في عمان.1995مؤتمر المرأة الكفیفة 01
الجامعة األردنیة.2001عربیة مؤتمر اللغة ال02
في الكویت.2002مؤتمر جائزة عبد العزیز البابطین 03
.2008مؤتمر حقوق المعوقین وفق االتفاقیة الدولیة شهر آذار 04
مؤتمر دمج المعوقین بـالمجتمع وتعـدیل القـانون األردنـي الخـاص بـالمعوقین الـذي 05

م.2008م شهر تشرین الثاني لعام 2007صدر 
-األبحاث:* 
المعتمد بن عباد بین مصادر التاریخ وروایة شـاعر ملـك لعلـي الجـارم منشـور فـي 01

مجلـــــة التربیـــــة جامعـــــة األزهـــــر (مجلـــــة محكمـــــة للبحـــــوث العلمیـــــة والتربویـــــة والنفســـــیة 
هـ.1430م ذو القعدة 2009الجزء الثالث دیسمبر 143واالجتماعیة) العدد 

المعرب في القرآن الكریم.02
یفیة تفسیر النحو.ك03
المنهج التفكیكي في دراسة األدب.04
النهج البنیوي فیدراسة األدب.05
المنهج التقابلي في دراسة اللغات.06
مستویات التحلیل اللغوي.07
القصة القصیرة في مجلة أفكار.08



-* الرسائل الجامعیة:
للصـــاحب بـــن عبـــاد دراســـة رســـالة الـــدكتوراه بعنـــوان " المعجـــم المحـــیط فـــي اللغـــة 01

تحلیلیة ".
رسالة الماجستیر بعنوان " كتاب الصاحبي في فقه اللغة وسنن البن فارس دراسـة 02

نقدیة " (مقارنة بین ابن فارس وابن جني في الخصائص ).
-* المعرفین :

األمیر رعد بن زید / كبیر األمناء / الدیوان الملكي.01
األسد / الجامعة األردنیة .األستاذ الدكتور ناصر الدین02
األستاذ الدكتور نهاد الموسى / الجامعة األردنیة / رئیس قسم اللغة العربیة .03
األستاذ الدكتور محمد عواد / رئیس قسم اللغة العربیة سابقًا / الجامعة األردنیة.04
األستاذ الدكتور جاسر أبو صفیة / الجامعة األردنیة.05


