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 26/9/2020 التاريخ

 

 

 اس ليندا سليمان عوض العب
 

 

 الشخصية المعلومات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مدرس :المسمى الوظيفي

 أستاذ مساعد :الرتبة األكاديمية

 13/3/1984 ها:ومكان تاريخ الوالدة

 ردنيةأ :الجنسية

 بيهةالج :العنوان

 0795358525 :تفرقم الها

 lindaalabbas_84@yahoo.com :البريد اإللكتروني

 

 العلمية ؤهالتمال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دراسةال مدة التخصص الدقيق الدرجة
 لى(إ-)من

 البلد الجامعة

 األردن الجامعة األردنية 2019-2015 لغويات الدكتوراه 

 األردن ألردنيةالجامعة ا 2007-2005 لغويات الماجستير

 األردن الجامعة األردنية 2005-2001 ادابهآجليزية واللغة اإلن البكالوريوس
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 لتدريسيةا اتالخبر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 الرتبة مدة العمل
 األكاديمية

 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 أستاذ مساعد نحتى اآل-2020
ق الشر جامعة

 األوسط

نجليزية اللغة اإل

 آدابهاو
 األردن

 غير متفرغ محاضر 2019
يرة األم جامعة

 سمية للتكنولوجيا
 دناألر الخدمية المساقات

 حاضرم 2103-2019
جامعة العلوم 

 التطبيقية

ليزية اللغة اإلنج

 والترجمة
 األردن

 محاضر غير متفرغ 2018
الجامعة العربية 

 المفتوحة

زية نجلياللغة اإل

 آدابهاو
 األردن

 محاضر غير متفرغ  2010
جامعة عمان 

 األهلية
 ردناأل غاتمركز الل

 األردن مركز أطلس للتدريب مركز أطلس  مدرب 2010

 ردناأل اللغويات الجامعة األردنية محاضر غير متفرغ 2010

     

 

 

 أخرى خبرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 البلد القسم/الكلية ةالمؤسس الرتبة مدة العمل

 مترجم ومحرر 2006-2010

مركز أطلس 

للدراسات 

 واألبحاث

 ردناأل نجليزيةاللغة اإل
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 المجالت
 

 ونؤلفالم
 )بالترتيب(

 سنة النشر العدد المجلة العنوان

العباس، ليندا و 
 الخانجي، رجائي

Near-Synonyms 
within the Same 
Qur'anic Verse: 
A Contrastive 
English-Arabic 

Lexical Analysis 

International 
Journal of 

English 
Linguistics 

9 2019 

العباس، ليندا و 
 الخانجي، رجائي

Lexical Analysis 
of Arabic Near-

Synonyms in 
the Holy 

Qur'an: A Case 
Study of sanah 

and ‘aam 

International 
Journal of 
Linguistics 

11 2019 

العباس، ليندا و حيدر، 
 أحمد

Evaluating the 
Accuracy and 
Consistency in 

Rendering 
Qurʾanic Terms 

with 
Overlapping 

Meanings into 
English 

Al-Bayān – 
Journal of 

Qurʾān and 
Ḥadīth 
Studies 

18 2020 

العباس، ليندا و حيدر، 
 أحمد

The Impact of 
English 

Proficiency on 
University 

Students’ Use 
of One-word or 
Phrasal Verbs 

International 
Journal of 

Innovation, 
Creativity 

and Change 

14 2020 

العباس، ليندا و حيدر، 
 أحمد

The 
representation 
of homosexuals 

in Arabic-
language news 

outlets 

Equality, 
Diversity and 

Inclusion 
 2020 

العباس، ليندا و حيدر، 
 ، و حسين، رياضأحمد

Google 
autocomplete 

search 
algorithms and 

the Arabs' 

GEMA 
Online 

Journal of 
Language 

Studies 

 2020 
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perspectives on 
gender: A case 

study of Google 
Egypt 

حيدر، أحمد، عليمي، 
 ، لينداصالح، والعباس

Media 
Coverage of 

Syrian Female 
Refugees in 
Jordan and 

Lebanon 

SAGE Open  2021 

، والعباس حيدر، أحمد
 ليندا

Stereotyping 
Arab Women in 

Jokes 
Circulated on 
Social Media 

during the 
Coronavirus 

Crisis 

European 
Journal of 
Humour 

Research 

 2022 

     
 

 

 

 

 

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

 

 

 

 ةربيالع جامعاتال في والترجمة  جليزيةناإل اللغة أساتذة جمعية
 

 

 نالتطبيقيي نواللغويي للمترجمين األردنية الرابطة
 

 

 

 

 

 

 بها التحق لتيا التدريبية الدورات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 تطوير المحتوى اإللكتروني -

 ئة التدريسيةتطوير األعضاء الهي -

 مايكروسوفت تيمز -
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 البحثية االهتمامات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الترجمة

 تحليل الخطاب

 علم الداللة

 عيعلم اللغة االجتما
 

 

 اللغات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 األماللغة  –العربية 

 محادثة وكتابة ممتازة  –زية اإلنجلي

 
 

 المعرفون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0799912177 األردنية آداهبا/ اجلامعةاللغة اإلجنليزية و  قسم - جيستا  الدكتور رجايي الخاناأل
 0796703868 لوم التطبيقية/ جامعة العوالرتمجةإلجنليزية قسم اللغة ا -األستاذ الدكتور رايض حسني

 0796667801 األردنية آداهبا/ اجلامعةقسم اللغة اإلجنليزية و  -لدكتور غالب الراببعهاألستاذ ا


