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ييا: النتاج العلمييث:ثالث:

أوال:: الكوتوب

شر –نا – دار فضاءات للنا"قاتلاعلاموة عند شعراء الموياينيادييصورة المرأة المثال ورموزها الديي"كتاب  ـ 1

.م2009عماان - الردن – 

لطة عند الموتنبييي ومحمود2 ف والست يح وأثر الفراشة ـ جدلياة العلقة بين الموثقا  ـ كتاب "بين قلق الريي

، (سيصدر قريب:ا).   الردن، عماان،شرنادار فضاءات للنادرويش"، 

 جامعة– دائرة اللتغة العربياة –) 136 - المشاركة في لجنة العداد لكتاب مهارات اللتغة العربياة (3

بيرزيت.
باعة ـ إن شاء ا ـ توجد - ي في الدب المويييمنها دراسات  قيد العداد للطيي ،: دراسة في التاناصي ييي

، ودراسات مختلفةودراسة في الدب الندلسييي ، وبصائر نظرياة في مفاهيم الثاقافة والخطاب الدبييي ييي

.حول الموتنبييي ومحمود درويش

ثاني:ا: البحاث
مة الموحكا

موود - قبول البحث الموسوم بيـ"1 يم مةحم حي عمري عبد الرا ديي فيي شي ري الضيي ورةة الخة ائير في - صو بةصة

امييني وةالةيديوولووجيةا "، المجلاة الردنياة للتغة العربياة وآدابها، جامعة مؤتة، الردن.الممةضة

ديسا - نشر البحث الموسوم بيـ"2 اليد بين التاغمريبة وةالعةوم اليد أبو خة عمر أةنيين - خة حين يوؤرييخ الشيي

"، ضمن الكتاب الثاالث في "موسوعة أبحاث ودراسات في الدب الفلسطينييي الحديث"، المعنونالذااكيرة

تات"، مجمع القاسميي للتغة العربياة وآدابها، أكاديمياة ة والقطاع والشا فا بيـ"الدب الفلسطينيي في الضي

، باقة الغربياة. القاسميي

ة  - يتمت العداد حالياا3  ة.مكا أبحاث لغاية نشرها في مجلت محكالعدا

ثالث:ا: المؤتمرات
العلمياة

 المشاركة:–أ 

ادس "الثاقافة الفلسطينياة قبل الناكبة"، جامعة بيت لحم، (1 ولييي السا  - مؤتمر الدب الفلسطينييي الدا

ف وسؤال الزامةن 2011/ 6/ 9-10 يد عبد الراحيم–م)، بورقة عمل عنوانها: "الموثقا هي اعر الشا  الشا

ا". محمود نموذج:

وليي الثااني "– 2 "، جامعة الخليل، (لمةومومعةل في عصر العةوييتحوييموابت والموثاة ؛ الثاياالعربيا المؤتمر الدا

افيعيم)، ببحث عنوانه: "2011/ 12/ 8، 7 فمقة دة دي وة لةمةةي المقوطمبي الموةاحي بيييي فيي عةوم طةابي الةدة تقنياتو المخي
نةةي مة يم ا - المهة يش أنموذج: وي رم موود دة ".مةحم

"، جامعة بيتيي في بناء الوعي المعرفيييية المعاصرة ودورها الحضارييياغة العربيالت – مؤتمر "اللت3

ةياغويالتة اللتياة في البنياياة الوجوديايا الجدلياليم، ببحث عنوانه: "دالي2013/ 10/ 12، 11لحم، 
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."اج:ة قطار سقط عن الخريطة لمحمود درويش أنموذج:طاة – على محطاياوالقيمة البصريا

 العـداد:–ب 

اللتغة العربياة في الجامعات الفلسطينياة بين الواقع- المشاركة في اللاجنة التاحضيرياة لمؤتمر "

بت/ والطتمووح م).  2012/ 11/ 6"، دائرة اللتغة العربياة، جامعة بيرزيت، فلسطين، (السا

رابعا: الناشاط

الجامعيي
 جامعة بيرزيت.– - عضوياة لجنة الجودة والناوعياة في دائرة اللتغة العربياة 1

راسييي (2 – دائرة الناشاطات –م) 2013/ 2012 - عضوياة لجنة العداد لحفل التاخريج، للعام الديي

جامعة بيرزيت.

ورة الموكثافة الموسومة بيـ"3 "، وحدة ابن رشد للتاطوير - المشاركة في الدا مدخل إلى التاعليم الجامعييي
 جامعة بيرزيت.–التاربوييي 

ا: الوظائف الكاديمياةع:رابع:
سة أو الجامعةإلى تاريخمن تاريخالوظائف سة أواسم الموؤسا مكان الموؤسا

الجامعة
ةم2006م2000موعلييم لغة عربياة مدارس حكوميةة وخاصة

طيةةابتدائية يةة / ثانويةة / متتوسطط
قلقيلية - فلسطين

م2008- م2006محاضر أكاديميي
- الفصل الثةاني

م2011
/9/ 1- الفصل الول 

م2013

كلططيةة الدةعوة السلميةة  وزارة
الوقاف

قلقيلية - فلسطين

8/ 15أستاذ مساعد
م2011

 رام ا–بيرزيت جامعة بيرزيتم2013/ 8/ 31حتةى 
فلسطين

/9/ 1أستاذ مساعد
م2013

كلططيةة الدةعوة السلميةة  وزارةم2015/ 1/ 15حتةى 
الوقاف

قلقيلية - فلسطين

ا ورات: خامس: اللتغات والدا
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اللتغة النجليزياة بمستوى جيييد. اللتغات:–أ 

ورات–ب  : الدا
ة.– 1  دورات تربوياة وحاسوبياة مختلفة، في وزارة التاربية والتاعليم العالي، ومراكز خاصا

.)ICDL( ة لقيادة الحاسوبياولياداخصة الدارتشهادة الرت – 2

، موسومة بيـ"3 "، وحدة ابن رشد - دورة موكثافة في التاعليم الجامعييي مدخل إلى التاعليم الجامعييي

 جامعة بيرزيت.–للتاطوير التاربوييي 

ا ي سبق لي تدريسهاتلا الاوادي الجامعياة: المسادس:
ةاسم الم ةـالجامعادا

عوة السلمياة)110( 1 نحو1 كلييياة الدا
عوة السلمياة)307 (3نحو 2 كلييياة الدا
عوة السلمياة)409 (4نحو 3 كلييياة الدا
عوة السلمياة)419 (5نحو 4 كلييياة الدا
عوة السلمياة)1314 (1الناحو العربيي 5 كلييياة الدا
عوة السلمياة)2315 (2الناحو العربيي 6 كلييياة الدا
رف العربيي (7 عوة السلمياة)318الصا كلييياة الدا
عوة السلمياة)119 (1 أدب وبلغة8 كلييياة الدا
عوة السلمياة)219 (2أدب وبلغة 9 كلييياة الدا

عوة السلمياة)208فرق إسلمياة (10 كلييياة الدا
عوة السلمياة)317 (3خطابة وتدريس 11 كلييياة الدا
عوة السلمياة)408حاضر العالم السلميي (12 كلييياة الدا
راسات الفلسطينياة (13 عوة السلمياة)410الديي كلييياة الدا
عوة السلمياة)418الفلسفة السلمياة (14 كلييياة الدا
عوة السلمياة)420مناهج البحث العلميي (15 كلييياة الدا
جامعة بيرزيت)135مهارات اللتغة العربياة (16
جامعة بيرزيت)136مهارات اللتغة العربياة (17
جامعة بيرزيت)333الدب العبااسيي (18
مدخل إلى الدب الفلسطينييي  (19

2301(
جامعة بيرزيت

     
رات اللتغة العربياة للمراحل التاعليماة كافاة. فضل: عن موقرا

 الماجستير:  رسالة  عنوان - 
4



يا يني مووزوهةا الديي رو ثةالي وة ورةةو الممةرمأةةي الممي اتي ياصو عةرةاءي المموعةلاقة دة شو نم ةو عي
يك / جامعة ا كتور إحسان الديي جاح الوطنياة / نابلسلني إشراف: الدت

                                               (كتاب منشور)    

كتورا-  :  ه  عنوان أطروحة الدت

يش نموذجا: وي رم موود دة مةحم : المموتةنةبييي وة بيييي طةابي الةدة لمطةةي فيي المخي نة المموثةقافي وةالست ليياةو المعةلقةةي بةيم دة          جة
كتور خالد الكركي / الجامعة الردنياة / عماان معالي     إشراف:  الستاذ الدت

ر قريب:ا بإذن ا)                             (ستونشة

 الموعرييفون:- 
     يمكن سؤال أعضاء هيئة التادريس في أقسام اللتغة العربياة بالجامعة الردنياة وجامعة الناجاح الوطنياة وجامعة

بيرزيت، ول سيييما أساتذتي الكرام التية أسماؤهم: 
كتوراه.– ةيا – الجامعة الردنياييكتور خالد الكركييدت الستاذ الدت -1  الستاذ المشرف على أطروحة الدت
يك 2 كتور إحسان الديي  الستاذ المشرف على أطروحة الماجستير. – جامعة الناجاح الوطنياة – - الستاذ الدت
.ةياار – الجامعة الردنياراكتور صلح جرادت الستاذ الدت -3
.ةياين السد – الجامعة الردنيادييكتور ناصر الدييدت الستاذ الدت -4
.ةياعافين – الجامعة الردنياسيكتور إبراهيم السيدت الستاذ الدت -5
كتور مهدي عرار – 6  جامعة بيرزيت.– الستاذ الدت
كتور إبراهيم نمر موسى – 7  جامعة بيرزيت.– الدت
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