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                                                                                   مختصرة ـةــــــرة ذاتيــسي   

 مر موسى إبراهيم نـ: االسم
 م 7591: تاريخ الميالد
 رفح  –قطاع غزة: مكان الميالد

 فلسطيني : الجنسية
 أستاذ  : الرتبة

 بيرزيت : مكان اإلقامة
 دائرة اللغة العربية -جامعة بير زيت: مكان العمل

 71/ب.ص–جامعة بيـر زيت: العنوان
  7751000520712/هاتف عمل  

 0520527/فاكس        
    0277529/ـزلهاتف من        

 7955177197/جـوال  
 ة ـادات العلمي  ـالشه

 . م7527–كلية دار العلوم جامعة القاهرة–ليسانس في اللغة العربية -7
 تقدير –"مقاومة الغزو الصليبي في شعر ابن سناء الملك"ماجستير في األدب األيوبي عن أطروحتي  -0

 . م7525–مصر–ممتاز جامعة عين شمس
 ديرقت-"المعاصر جليات التناص في الشعر الفلسطينيت"األدب الفلسطيني عن أطروحتي  دكتوراه في -1

 مصر–جامعة عين شمسفقة الجامعة مرتبة الشرف األولى وطباعة الرسالة على نممتاز مع 
 .م0770

 ةـرة العملي  ـالخب
 . م7521-7520-الجزائر-والية بجاية-"ذبيح الشريف الثانوية"مدرسة -معل م -7
  . م7552-7557  جامعة بير زيت-دائرة اللغة العربية-ر سمد -0
 . م7551-7551-اهلل رام-أستاذ غير متفرغ بجامعة القدس المفتوحة -1
 . م7559-7551-رام اهلل-تابع لوكالة الغوثال أستاذ غير متفرغ بمعهد الطيرة للمعلمات -1
  . م0770-7552  جامعة بير زيت-دائرة اللغة العربية-محاضر -9
 . م0777-م0770  جامعة بير زيت-دائرة اللغة العربية-أستاذ مساعد -2
  . م0779-0771-رام اهلل-أستاذ غير متفرغ بجامعة القدس المفتوحة -1
   . م0779-م0777جامعة بير زيت -دائرة اللغة العربية-أستاذ مشارك -2
 .م0771-م0777جامعة بير زيت  -رئيس دائرة اللغة العربية -5
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 . م0770/0771-دائرة اللغة العربية-برنامج ماجستير اللغة العربية وآدابهاير مد -77
  . م0771-0772 جامعة بيرزيت-دائرة اللغة العربية وآدابها-أستاذ -77

 دريس ـالتات ـمساق
  . (717) فنون الكتابة والتعبير -7
 (. 719) مهارات اللغة العربية -0
 (. 712)مهارات اللغة العربية  -1
    (.017) مدخل إلى دراسة األدب العربي -1
 .(011) (أ)النحو العربي  -9
 (. 011)األدب في العصر الجاهلي  -2
 (. 010)البالغة والعروض  -1
  . (015) البالغة والعروض -2
    . (0157)العروض والقافية  -5

  .(199) األدب في العصرين األيوبي والمملوكي -77
  .(112) العربعند النقد األدبي  -77
 . (115) مناهج النقد األدبي الحديث -70
 (. 112)األدب الفلسطيني  -71
  .(112) دراسيةحلقة  -71
 (112 ماجستير)الحديث والمعاصر األدب الفلسطيني  -79
 م   7551-7551-0ف-جامعة القدس المفتوحة-"7نصوص شعرية " -72
 . م7559-7551-7ف-وكالة الغوث-(الطيرة)معهد المعلمات -"تحليل النص األدبي" -71
 .م0779-0771 -7ف-جامعة القدس المفتوحة–" 7"اللغة العربية  -72
 . م0779-0771-0ف-جامعة القدس المفتوحة-"0"اللغة العربية  -75
 (117ماجستير )دراسات في األدب العربي المعاصر  -07
 (111ماجستير )دراسات في النقد األدبي الحديث  -07

 معـةلجـان الجا
  . م7550-7557عضو لجنة إعداد امتحان القبول بالجامعة للطلبة الجدد  -7
 . م0779-0771-عضو لجنة القبول بالجامعة -0
 لمؤسسات التعليم إلجراء التقويم واالعتماد والجودة والنوعية( الدليل اإلرشادي)عضو لجنة إعداد تقرير  -1

 .م0779تشرين األول /أكتوبر-جامعة بير زيت-العالي
 . م0772-م0779-عضو لجنة القبول بالجامعة -1
 . م0772-0771-عضو لجنة القبول بالجامعة -9
 .  م0777-0775عضو اللجنة التحضيرية النتخابات المجلس األكاديمي للعام  -2
 .م0777-0777-جامعة بير زيت-عضـو لجنـة تقويم مساقات مهارات اللغة العربية -1
 .   م0777-0777س المتميز للعام األكاديمي عضو لجنة جائزة المدر  -2
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 .  م0777-0777عضو لجنة جوائز التميز واإلبداع للطلبة للعام األكاديمي  -5
 .م0770/0771-عضو لجنة البحث العلمي لطلبة البكالوريوس -77
 .  م0771/0771عضو لجنة القبول بالجامعة للعام الدراسي  -77
 . م0771/0771-البكالوريوس عضو لجنة البحث العلمي لطلبة -70
 . م0771-712/0772، 719عضو لجنة إكمال إعداد مساقي مهارات  -71

 لجـان الكلي ـة 
  . م7552-7559عضو مجلس كلية اآلداب  -7
 . م7552-7559مقرر مجلس كلية اآلداب  -0
 . م0771-م0770-عضو لجنة اإلشراف على انتخابات مجلس كلية اآلداب  -1
 .  م0771-0771-لنظام األكاديمية بكلية اآلدابعضو لجنة ا -1
  .  م0771-م0772عضو مجلس كلية اآلداب  -9
 . م0770-0777عضو لجنة الكادر بدائرة اإلعالم   -2
 . م0770-0777عضو لجنة المحاضرات العامة في كلية اآلداب  -1
 . م0770 آذار/مارس-كلية اآلداب-عضو لجنة إعداد شروط المناقش الخارجي لرسائل الماجستير -2
 . م0777/0770الفصل الثاني  -الكادر األكاديمي في كلية اآلداب/عضو لجنة التعيين -5

 . م0770/0771-الكادر األكاديمية في كلية اآلداب/رئيس لجنة التعيين -77
 .م0770/0771-كلية اآلداب-عضو لجنة إعادة النظر في طرح مساقات الماجستير بكلية اآلداب -77
 .  م771/0771-كلية األداب-رئيس لجنة اإلشراف على انتخابات مجلس كلية اآلداب لألساتذة والطلبة -70
 . م0771/0771-الكادر األكاديمي في كلية اآلداب/عضو لجنة التعيين -71
 . م0771/0771-عضو لجنة برنامج الماجستير في الدراسات العربية المعاصرة -71
 . م0771/0779-األكاديمي في كلية اآلداب الكادر/رئيس لجنة التعيين -79
 . م0779/0772الكادر األكاديمي في كلية اآلداب /رئيس لجنة التعيين -72
 .  م0772/0771 -الكادر األكاديمي في كلية اآلداب/رئيس لجنة التعيين  -71

 رة ـلجـان الدائـ
 . م7557-7557  عضو لجنة إرشاد الطلبة -7
 . م7557-7557  (الشامل)ام عضو لجنة االمتحان الع -0
 . م7550-7557  عضو اللجنة الثقافية -1
 . م7550-7557  مقرر مجلس الدائرة -1
 . م7551-7550  مقرر مجلس الدائرة -9
 .    م7551-7550  عضو اللجنة الثقافية -2
 . م7551-7550" 119األدب األيوبي والمملوكي "عضو لجنة إعداد وصف وخطة لمساق  -1
 . م7551-7550"  017مدخل إلى دراسة األدب العربي "لجنة إعداد كتاب مساق عضو  -2
 . م7551-7550( الشامل)عضو لجنة االمتحان العام  -5

 . م7551-7550عضو لجنة إرشاد الطلبة  -77
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 . م7551-7551مقرر مجلس الدائرة  -77
 . م7551-7551( الشامل)عضو لجنة االمتحان العام  -70
  . م7559-7551  ة الثقافيةرئيس اللجن -71
 .  م7552-7559  رئيس اللجنة الثقافية -71
 . م7551-7552  "712مهارات اللغة العربية "عضو لجنة إعداد كتاب مساق  -79
 . م7552-7551  "712مهارات اللغة العربية"عضو لجنة إعداد كتاب مساق  -72
 . اآلنم، وحتى 7555-7552رئيس لجنة شؤون الطلبة منذ سنة  -71
 . م0777-7555  "017مدخل إلى دراسة األدب العربي "رئيس لجنة إعداد كتاب مساق  -72
 . م0777-7555  عضو لجنة تطوير برامج الدائرة -75
 . م0777-7555  "712مهارات اللغة العربية "عضو لجنة إعداد كتاب مساق  -07
 . م0777-0777  عضو لجنة تطوير برامج الدائرة -07
 . م0777-0777"  712مهارات اللغة العربية"لجنة إعداد كتاب مساق  عضو -00
 . م0777-0777 " 017مدخل إلى دراسة األدب العربي "رئيس لجنة إعداد كتاب  -01
 . م0771-م0770  عضو لجنة تطوير الدائرة -01
 . م0771-0770عضو لجنة الكادر  -09
 .  م0771-0771  "712ربيةمهارات اللغة الع"عضو لجنة إعداد كتاب مساق  -02
 . م0771-م0771 عضو لجنة الكادر -01
 .  م0771-م0771 عضو لجنة إعداد وصف وخطة لبرنامج ماجستير اللغة العربية -02
 . م0779-0771  "017مـدخل إلى دراسة األدب العربي "رئيس لجنة إعداد كتاب  - 05
 .  م0779-0771 عضو لجنة الكادر -17
 .  م0779-0771  عداد وصف وخطة لفصل العروض عن البالغةرئيس لجنة إ - 17
 . م0779-م0771 عضو لجنة تطوير الدائرة  -10
 . م0772-0779  عضو لجنة تطوير الدائرة -11
 . م0772-0779  عضو لجنة مناقشة حاالت طالبية -11
 . م0771-0772 عضو لجنة الكادر -19
 . م0771-0772"  712ة العربيةمهارات اللغ"عضو لجنة إعداد كتاب مساق  -12
 . م0772-0771  "712مهارات اللغة العربية "رئيس لجنة إعداد كتاب  -11
 .  م0775-0772 عضو لجنة القبول -12
 . م0775-0772 "0177مدخل إلى األدب الفلسطيني "رئيس لجنـة إعداد وصـف وخطة مساق  -15
  . م0775-0772 "112ب الفلسطينياتجاهات األد"رئيس لجنة إعداد وصف وخطة مساق  -17
 . م0775-0772 عضو لجنة الكادر -17
 . م0775-0772 "712مهارات اللغة العربية "رئيس لجنة إعداد كتاب مساق  -10
 . م0777-0775 عضو لجنة تطوير الدائرة والقبول -11
 . م0777-0775  رئيس لجنة الجودة والنوعية األكاديمية بالدائرة -11



 5 

 . م0777-0777  نة الكادررئيس لج -19
 . م0777-0777 رئيس اللجنة االجتماعية والمالية  -12
 . م0777-0777  رئيس لجنة منحة الدائرة -11
 . م0777-0777رئيس لجنة إعداد برنامج الماجستير   -12
 . م0777-0777  رئيس لجنة تشجيع البحث العلمي -15
 .  م0777-0777ئرة اللغة العربية دا-رئيس لجنة اليوم المفتوح لكلية اآلداب -97
 لمؤسسات التعليم إلجراء التقويم واالعتماد والجودة والنوعية( الدليل اإلرشادي)رئيس لجنة إعداد تقرير  -97

 .م0777شباط /فبراير-العالي بالدائرة
 .   م0777/0777 رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الدائرة -90
 . م0777-0777الدائرة رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر  -91
 . م0770-0777 بالدائرة رئيس لجنة الكادر -91
 .م0770-0777رئيس لجنة التطوير والقبول  -99
 . م0770-0777دائرة اللغة العربية -رئيس لجنة اليوم المفتوح لكلية اآلداب -92
 . م0771-0770رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الدائرة  -91
 . م0770/0771 رئيس لجنة القبول -92
  .م0770/0771رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الدائرة  -95
 . م0770/0771رئيس لجنة التطوير  -27
 . م0771/0771-عضو لجنة برنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها -27
 .م0771/0771-عضو لجنة إعداد خطة التخصص الرئيسي في الدائرة -20
 . م0771/0771-التخصص الفرعي في اللغة العربية عضو لجنة إعادة النظر في خطة -21
 .م0771/0779-عضو لجنة برنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها -21
  . م0779/0772-عضو لجنة برنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها -29
 . م0772/0771-عضو لجنة القبول وتطوير الدائرة -22
 . م0772/0771-ربية وآدابهاعضو لجنة برنامج ماجستير اللغة الع -21

 ة ـات المهني  ـالجمعي  
 .م7550-عضو اتحاد الكت اب الفلسطينيين -7
 أيار/مايو-رام اهلل-تصدر عن المركز الفلسطيني للدراسات -عضو هيئة تحرير مجلة الزاوية األدبية -0

 . م0779
 . م0770-م0771شباط /فبراير-رام اهلل-عضو مجلس إدارة مركز بيت المقدس لألدب -1
 . م0777- رام اهلل-(لالستشارات النفسية واالجتماعية)عضو اللجنة التأسيسية لجمعية نفس للتمكين -1
 .وحتى اآلن م0777 آب/أغسطس-رام اهلل-رئيس مجلس إدارة جمعية نفس للتمكين -9
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 الجوائز األدبية
 التناص الشعبي النص الجامع، دراسة في: "زياد للثقافة الوطنية واإلبداع، عن بحث بعنوان جائزة توفيق -7

 . م0771للعام -في شعر توفيق زي اد
 . م72/77/0779-رام اهلل-وزارة الثقافة-جائزة دولة فلسطين للدراسات االجتماعية والعلوم اإلنسانية -0

 عـع المجتمـل مـالتفاع
رة  -7  . م0770 ن الفلسطينيينتجم ع الالجئي"عضو المؤتمر األول لتجمع أهالي المدن والقرى المهج 
- وزارة التربية الفلسطينية-7ج-للصف الخامس( لغتنا الجميلة)رئيس فريق إعداد كتاب -0

 . م0771-م0771
- وزارة التربية الفلسطينية-0ج-للصف الخامس( لغتنا الجميلة)رئيس فريق إعداد كتاب -1

 .  م0771-م0771
 . م0772-م0779-وزارة التربية الفلسطينية-لثاني عشرللصف ا( األدب والنقد)رئيس فريق إعداد كتاب  -1
 .م0772-م0779-وزارة التربية الفلسطينية-للصف الثاني عشر( العلوم اللغوية)رئيس فريق إعداد كتاب-9
 . م0777-رام اهلل-(لالستشارت النفسية واالجتماعية)عضو مؤسس لجمعية نفس للتمكين  -2
 . م0777أغسطس /آب-رام اهلل-ينرئيس مجلس إدارة جمعية نفس للتمك -1
اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة -ثقافة وهوية عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر القدس -2
 . م0771-رام اهلل-للثقافة العربية 

 األبحـاث المحك مــة
-70مـج-القـاهرة-مجلـة فصـول-جماليات التشكيل الزماني والمكاني لرواية الحواف للكاتـب عـزت الغـزاوي -7
 . م7551-0ع 

 .م7551-7ع-0مج-غزة-مجلة الجامعة اإلسالمية-الخطاب النبوي، دراسة في البناء والتركيب -0
 1ع-11مج-الكويت-مجلة عالم الفكر-توظيف الشخصيات التاريخية في الشعر الفلسطيني المعاصر -1

 .م0771
 نابلس-جامعة النجاح لألبحاثمجلة -تداخل األساطير اليونانية في القصيدة الفلسطينية المعاصرة -1

 . م0779-0ع-75مج
 للشاعر فيصل دراسة في ديوان بيت في وشم الخريف)تلقي الشعر بين التشكيل الطباعي واإلبداع اللغوي  -9

 .  م0772-0ع-11مج-الجامعة األردنية-مجلة دراسات للعلوم اإلنسانية واالجتماعية-(قرقطي
 .   م0771-1ع-19مج-الكويت-مجلة عالم الفكر-الفلسطيني المعاصرذاكرة المكان وتجلياتها في الشعر  -2
 مجلة علمية) المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها-شخصية المسيح في الشعر الفلسطيني المعاصر -1

 .م0772-0ع-1مج-األردن-(عالمية محك مة
- 779ع-الكويت جامعة-نسانيةالمجلة العربية للعلوم اإل -مظاهر استبطان الذات في شعر كمال ناصر -2

 .م0775-01لسنة ا
 الجامعة مجلة دراسات للعلوم اإلنسانية واالجتماعية-تجل يات الوطن والثورة في شعر كمال ناصر -5

 .م0775-7ع-12مج-األردنية
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 جامعة  مجلة-للشاعر عبد الناصر صالح" فاكهة الندم"تضاريس اللغة والداللة، دراسة في ديوان  -77
 .  م0775-7ع-2مج-للعلوم اإلنسانية واالجتماعية لشارقةا

- واالجتماعية مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية-أشكال الت ناص الشعبي في شعر توفيق زي ـاد -77
 .   م0775-0ع-2ج

 علمية مجلة)المجلة األردنية للغة العربية -نقد النقد، اتجاهات في نقد الرواية والقصة في فلسطين -70
 .    م0777كانون الثاني /يناير-7ع-2مج-(ية محك مةعالم

 جامعة-العربية مجلة الدراسات-القدس بين نقوش الهوية واشتعال المقاومة في شعر محمود درويش -71
 . م0777-00مج-مدريد-الكومبلو تينسة

 والعلوم  حوليات اآلداب-(دراسة موضوعية وفنية)إسكندر الخوري البيتجالي، حياته وشعره الوطني  -71
 .  م0770-115ع-10مج-جامعة الكويت-الجتماعية

 للغة العربية المجلة األردنية-القدس بين هوية التاريخ ومقاومة االحتالل في الشعر الفلسطيني المعاصر -79
 . م0771-0ع-2مج-(مجلة علمية عالمية محك مة)

 الجامعة -سانية واالجتماعيةللعلوم اإلن( دراسات)مجلة -الحنين إلى الوطن في شعر دياب ربيع -72
 .  م0771-1ع-17مج-ألردنيةا

 للعلوم اإلنسانية مجلة جامعة الشارقة-تجل يات مقدسي ة في الشعر الفلسطيني المعاصر، دراسة أسلوبية -71
 . م0771-0ع-77مج-واالجتماعية 

- العربية لآلداب اتمجلة اتحاد الجامع-القدس بين اإلشراق والمقاومة في الشعر الفلسطيني المعاصر -72
 . م0771-7ع-77مج-امعة اليرموكج

ـــي -75 ـــي الخليل ـــي شـــعر عل ـــدس ف ــــرفانية الق ـــة المشـــكاة-ِع ـــة محك مـــة)مجل ـــة عالمي ـــة علمي ـــة-(مجل  جامع
ــان-العالمية العلوم اإلسالمية    . م0779-7ع-0مج-عم 

 األبحـاث األخـرى  
 مجلة-الكردي للشاعر وسيم" هنا أول البـر"وية لقصيدة البنيـة اللغوية وأثرها في إبداع الداللة، دراسة بني -7

 .    م7550إبريل /نيسان-70ع-الطي بة-كنعان
 .م7551سبتمبر /أيلول 70-صحيفة القدس-حركة الال نقد في بالدنا -0
 .م7551 ديسمبر-القدس-مجلة هدى اإلسالم-صورة البطل المسلم في شعر الحروب الصليبية -1
وحداثــة  حداثــة الخطــاب"نشــر فــي كتــابي -يــوان أحــد عشــر كوكبــا  لمحمــود درويــشظــواهر أســلوبية فــي د -1
 . م7559-"السؤال 
 "السؤال حداثة الخطاب وحداثة"نشر في كتابي -تضـافر األنساق في قصيـدة ليلـة في باريس للسي اب -9

 . م7559
 .  م0770-71ع-م اهللرا-مجلة الشعراء-الت ناص القرآني وأثره في القصيدة الفلسطينية المعاصرة -2
  .م0771-07ع-رام اهلل-مجلة الشعراء-يائية مالك بن الريب بين هشاشة الحياة وفاجعة الموت -1
 . م0771شتاء وربيع -01-01ع  –رام اهلل  –مجلة الشعراء -جدل الشعر والنثر -2
 .م0771-11ع-رام اهلل-مجلة التراث والمجتمع-رؤيـا شعرية في استحضار األمثال الشعبية -5
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 وزارة-أفكار مجلة-شخصية طارق بن زياد بين االنتصار واالنكسار في الشعر الفلسطيني المعاصر -77 
 . م0771تشرين الثاني /نوفمبر-005ع-الثقافة األردنية

 النادي-النقد مجلة عالمات في-السرقات األدبية...األدب المقارن...الت ناص: نحو تحديد المصطلحات -77
 . م0772شباط /فبراير-21ج-72مج-جدة-فياألدبي الثقا

- الكويـت مجلـة العربي-م7512تنويعـات على لحن الحياة في شعر شعراء األرض المحتلة سنة  -70
 . م0772أيار  /مايو-951

 المكان عز الدين المناصرة، شاعر"دراسة في كتاب -عز الدين المناصرة ومنادمة النص الغائب -71
ـان-دار مجدالوي للنشر والتوزيع-يوسف رزوقة/ د، إعدا"الفلسطيني األول  . م0772-عم 

 صحيفة-الصالحية القاضي الفاضل البيساني العسقالني، حياته، ودوره السياسي والعسكري في الدولة -71
 . م0/9/0777-القدس

 . م0771-92ع-رام اهلل-مجلة التراث والمجتمع-غـربة المصطلح وحنين الحدود، عـرض ونقد -79
 باقة-وآدابها مجمع القاسمي للغة العربية-نورس الشعر، حياته وشعره الوطني...بد الناصر صالحع -72

 . م0771-م7512فلسطين المحتلة -الغربية
  العلمي ة المؤتـمرات

 مشروع اإلعالم ألقيت في مؤتمر بمدرسة الفرندز بدعوى من-من خطبه( ص)فصاحة الرسول "مؤتمر  -7
 .   م70/77/7550-رام اهلل-والتنسيق التربوي

 . م0/2/7551-نابلس-مؤتمر جامعة النجاح-"عزت الغزاوي/األبعاد الفنية في رواية الحواف"مؤتمر  -0
 فدوى الخطاب الشعري عند"بحث بعنوان -مؤتمر تأبين الشاعرة الراحلة فدوى طوقان"مؤتمر  -1

 . م77/7/0771-جامعة بير زيت"طوقان
 األدبيـة في االتجاهـات"، ورقة بحث بعنوان "في أدب فلسطيني حديث قراءات"مؤتمر النقد األدبي  -1

 .م02/1/0772-رام اهلل-مركز أوغاريت الثقافي-منشورات أوغاريت النقدية
-"درويش التناص األدبي في شعر محمود"بحث بعنوان -"محمود درويش بين الرؤيا واألداة"مؤتمر  -9

 . م77/1/0775-بير زيت جامعة
 في دولـة القاضي الفاضـل ودوره"بحث بعنوان -"دب واألديب ودورهما في الحياة السياسيةاأل"مؤتمر  -2

 . م72/1/0775-جامعة النجاح-"صالح الدين
 محمود صورة القدس في شعر"بحث محك م بعنوان -"محمود درويش، القضية واإلنسان"مؤتمر  -1

 . م09/77/0775-غزة-جامعة األزهر-(طبع في كتاب عن المؤتمر-"درويش
 القدس في صـورة"بحـث محك ـم بعنوان -"حضور القدس في المشهد األدبي الفلسطيني المعاصر"مؤتمر  -2

-رام اهلل-جامعة القدس المفتوحة-(طبع في كتاب عن المؤتمر)-"الشعر الفلسطيني المعاصر
 . م02/77/0775

 توظيف األغنية" بحث بعنوان-"لسطينيةاألدب الفلسطيني الدولي الخامس، األغنيـة الشعبيـة الف"مؤتمر  -5
 . م70/2/0777 جامعة بيت لحم-"الشعبية في الشعر الفلسطيني المعاصر

 الهوية في الشعر تجلي ات القدس وتعيينات"بحـث بعنوان -"القدس في الضمير العربي واإلسالمي"مؤتمـر  -77
 . م0777/ 17/77-نابلس-جامعة النجاح-"الفلسطيني المعاصر
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 الوطن في شعر" بحث بعنوان-"األدب الفلسطيني الدولي السادس، الثقافة الفلسطينية قبل النكبة"مر مؤت -77
 . م77/2/0777جامعة بيت لحم -"إسكندر البيتجالي

 التنفيذي المكتب-"صورة القدس في شعر علي الخليلي: "بحث بعنوان-"القدس ثقافة وهوية"مؤتمر  -70
 .   م0/77/0771-رام اهلل-بيةللقدس عاصمة دائمة للثقافة العر 

  األدبي ة النــدوات
 .   م7551-جامعة بير زيت-ولقاء مع الكاتب" تجربة عزت الغزاوي الروائية"ندوة  -7
 . م7551-جامعة بير زيت-"قراءة في رواية شرق المتوسط للكاتب عبد الرحمن منيف"ندوة  -0
 . م7559-ن فلسطين الدوليعلى هامش مهرجا" القصة الفلسطينية القصيرة"ندوة  -1
 . م17/77/0771-فضائية فلسطين-"أدب المقاومة الفلسطينية"ندوة  -1
 .   م70/70/0771فضائية فلسطين -"تجربة فدوى طوقان الشعرية"ندوة  -9
 .    م79/9/0771–7ج-إذاعة فلسطين–برنامج شخصيات من التاريخ  –"المتنبي، حياته وشعره"ندوة  -2
 . م0/9/0771-0ج-إذاعة فلسطين –برنامج شخصيات من التاريخ  –" ي، حياته وشعرهالمتنب"ندوة  -1
اب اتحاد-"جماليات الشكل الفني في ديوان بيت في وشم الخريف للشاعر فيصل قرقطي"ندوة  -2  الكتـ 

 . م01/2/0771-رام اهلل-الفلسطينيين
 العربية اليوم الدراسي لدائرة اللغة-الحلغة الشعر في ديوان فاكهة الندم للشاعر عبد الناصر ص"ندوة  -5

 . م02/1/0779-جامعة بير زيت
 .  م70/1/0779-رام اهلل-مركز بيت المقدس لألدب-ندوة عن النقد التطبيقي واإلبداع الشعري -77
 . م75/2/0779-صوت فلسطين-لقاء مباشر حول شعر توفيق زياد -77
 مركز بيت" ي األناقة للكاتبة منى نعمة اهلل النابلسينظـرات نقديـة في قصص ال شيء يستدع"نـدوة  -70

 . م17/7/0772-رام اهلل-المقدس
- اهلل رام-جمعيـة السبق لإلبداع الفكري-"مفهوم التنـاص وعالقتـه بالثقافـة والنقد األدبي"ندوة  -71

 . م9/2/0772
- اهلل رام-لإلبداع الفكريجمعية السبق -"الشعر العربي الحديث ومدارسـه الفنيـة"محاضـرة عامـة -71

 .  م7/1/0772
- رام اهلل-جمعية السبق لإلبداع الفكري-"شعر النكبة والمقاومة الفلسطينية"محاضرة عامة -79

 . م2/1/0772
 . م2/5/0771-فضائية فلسطين-"تميم البرغوثي"ندوة عن أمير الشعراء  -72
- لإلبداع الفكري جمعية السبق-الرحمن منيفتحليل رواية شرق المتوسط للكاتب عبد "محاضـرة عامة  -71

 . م0772آذار /مارس-ام اهللر 
- رام اهلل-مركز بيـت المقـدس لألدب-"صـورة الذات اإلسرائيلي في الروايـة الفلسطينية الحديثة"نـدوة  -72

 .    م1/9/0772
 . م1/1/0772-رام اهلل-جمعية السبق لإلبداع الفكري-"ماهية النقد األدبي"محاضرة عامة  -75
-فضائيـة فلسطين-عـن تجربـة محمـود درويش الشعريـة" لقاء خاص"ندوة في برنامج  -07

 . م71/2/0772 
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بمناسبة صدور  عن األدب الشعبي وعالقته بالشعر الفلسطيني،" صباح اإليمان"لقـاء إذاعي في برنامج  -07
 . م1/2/0775-غزة-إذاعة اإليمان-"صوت التراث والهوية"كتابي  

- المعاصر لقاء مع شبكة فلسطين اإلخباريـة عن توظيف أشكال األدب الشعبي في الشعر الفلسطيني -00
 . م1/2/0775-بيت لحم-"صوت التراث والهوية"مناسبة صدور كتابي ب

- فلسطين فضائية-حول اإلبداعات األدبية لألسرى الفلسطينيين" ألجلكم"لقاء تلفزيوني في برنامج  -01
 . م1/77/0775

المئوية  تجربة أبي القاسم الشابي الشعرية بمناسبة-"ناي الخضراء، أبو القاسم الشابي"ندوة بعنوان  -01
 .  م02/70/0775-فضائية فلسطين-األولى لوالدته 

- حياته وشعره حول الشاعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود،" ومضات ثقافية"لقاء تلفزيوني في برنامج  -09
 .م72/2/0777-ضائية فلسطينف

 . م72/2/0777 فضائية فلسطين-حول أدب السجون" ومضات ثقافية"لقاء تلفزيوني في برنامج  -02 
- وشعره حول الشاعر الفلسطيني كمال ناصر، حياته" ومضات ثقافية"لقاء تلفزيوني في برنامج  -01

 . م07/0/0777-ضائية فلسطينف
 الحنين : "بعنوان بحث-"ري، الشاعر الفلسطيني دياب ربيعآخر العنقود في الشعر المهج: "ندوة بعنوان -02

 . م72/1/0777-جامعة بير زيت-"لى الوطن في شعر دياب ربيعإ
- فلسطين فضائيـة-"اللغـة العربيـة في المنهاج الفلسطيني"عن " هذا الصباح"ندوة في برنامج  -05

 .  م17/77/0777
- "والطموح ة العربية في الجامعات الفلسطينية، بين الواقعاللغ: "لقاء تلفزيوني حول مؤتمـر الدائرة -17

 .م77/77/0770-ضائية فلسطينف
- "والطموح اللغة العربية في الجامعات الفلسطينية، بين الواقع: "لقاء تلفزيوني حول مؤتمـر الدائـرة -17

 .م77/77/0770-لموقع اإللكتروني لصحيفة القدس
- رام اهلل-مركز خليل السكاكيني الثقافي-"َعَدم لجمال ضاهـرظواهر فنية في رواية ال"ندوة  -10

 . م2/5/0771
 الدراسـات العليــا 

 .  م77/7/0771-جامعة بير زيت-"االتجاه اإلنساني في شعر محمود درويش"مناقشة رسالة ماجستير  -7
 .      م0770/0771العام الدراسي–جامعة بـير زيت–تدريس مساق األدب الفلسطيني لطلبة الماجستير  -0
 العام الدراسي-جامعة بـير زيت –"القدس في الشعر الفلسطيني المعاصر"اإلشراف على رسالة ماجستير  -1

 .    م0771-0771
 ـــــــــــــةجامع-"األبعاد الموضوعية والفنية في شعر هارون هاشم رشيد"ة ماجستير ـــــاإلشراف على رسال -1

 . م0771-0771العام الدراسي -بير زيت
 الدراسي العام–جامعة القدس –"الخطاب الشعري عند أحمد دحبور"اإلشراف على رسالة ماجستير  -9

 . م0771-0771
 النجاح جامعة-"التناص في رواية باب الشمس للكاتب إلياس خوري"مناقشة رسالة ماجستير بعنوان  -2

 . م0779/ 77/5
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 م   9/0/0772 جامعة بـير زيت-"لوطن في روايات سحر خليفةالمرأة وا"مناقشة رسالة ماجستير بعنوان  -1
 جامعة-"نموذجا   بناء الهوية الفلسطينية في سردية المنفى، حسن حميد"اإلشراف على رسالة ماجستير  -2

 . م0772-م0779العام الدراسي -بـير زيت
 لمعاصرة، أحمد رفيقالقرية والمدينة في الرواية الفلسطينية ا"مناقشة رسالة ماجستير بعنوان  -5

 . م7/2/0772جامعة بـير زيت -"عوض إنموذجا  
 األجناس األدبية في كتاب الساق على الساق ألحمد فارس"مناقشة رسالة ماجستير بعنوان  -77

 . م05/1/0775-جامعة النجاح-"الشدياق، دراسة أدبية نقدية
-جامعــــة النجــــاح-"ه الروائيــــةأحمــــد شــــوقي، دراســــة فــــي أعمالــــ"مناقشــــة رســــالة ماجســــتير بعنــــوان  -77

 . م02/7/0777 
- "تحليلية رواية السيرة الذاتية في أدب توفيق الحكيم، دراسة نقدية"مناقشة رسالة ماجستير بعنوان  -70

 . م77/77/0777-امعة النجاحج
 في( هـ121-212) شعر الحنين في العصر المملوكي األول"اإلشراف على رسالة ماجستير بعنوان  -71

 .م0777/0777 العام الدراسي-جامعة القدس-(دراسة موضوعية فنية)الشام مصر و 
 . م9/70/0770 جامعة النجاح-"التناص في شعر محمد القيسي"مناقشة رسالة ماجستير بعنوان  -71
 . م17/70/0770 جامعة النجاح-"برهان الدين العب وشي أديبا  "مناقشة رسالة ماجستير بعنوان  -79
 ةـــــــجامع ةــــة العربيــــر اللغـــلطلبة ماجستي" 117دراسات في األدب العربي المعاصر "تدريس مساق  -72

 .  م0770/0771الفصل الثاني -بير زيت
- جامعة بير زيت لطلبة ماجستير اللغة العربية" 111دراسات في النقد األدبي الحديث "تدريس مساق  -71

 . م0771/0771لفصل األول ا
 جامعة-"ا في شعر محمود درويشـــرى ودالالتهـــارات الكبـــاالستع"وان ـــر بعنـــة ماجستيـــلمناقشة رسا -72

 . م77/7/0771-بير زيت
- جامعة الخليل-"شعــر مــريد البرغوثي، دراسة أسلوبي ة"مناقشة رسالة ماجستير بعنوان  -75

 . م72/9/0771
 الفصل-بيرزيت جامعة-"ين البرغوثي، دراسة أسلوبيةشعر حس: "اإلشراف على رسالة ماجستير بعنوان -07

 . م0771/0779الثاني 
 الفصل الثاني-جامعة بيرزيت-"التناص في شعر خالد أبو خالد: "اإلشراف على رسالة ماجستير بعنوان -07

 . م0771/0779
 زيتبير  جامعة-"ر أسلوبية في شعر يوسف الخطيبهظوا: "اإلشراف على رسالة ماجستير بعنوان -00

 .م0779/0772الفصل األول 
- "إحصائية التناص في شعر علي الخليلي، دراسة تحليلية: "اإلشراف على رسالة ماجستير بعنوان -01

 . م0779/0772الفصل الثاني -امعة بيرزيتج
 جامعة-(والرواية القصة القصيرة)نهــــر األردن في السرد الفلسطيني : "مناقشة رسالة ماجستير بعنوان -01

 . م71/1/0772-الخليل
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- جامعة الخليل-"المكان في شعر هارون هاشم رشيد: "مناقشة رسالة ماجستير بعنوان -09
 . م05/7/0771

 ةـات األدبي  ـالمسابقو ز ـالجوائم ـتحكي
 . م7551-7552جامعة بير زيت -دائرة اللغة العربية-عضو لجنة مؤتمر -7
 . م7552-7551امعة بير زيت ج-دائرة اللغة العربية-مؤتمر عضو لجنة  -0

 بير زيت جامعة-دائرة اللغة العربية-"محمود درويش بين الرؤيا واألداة"عضو اللجنة العلمية لمؤتمر  -1 
 .  م0775-م0772

 البشير للتنمية مؤسسة-(دورة محمود درويش)للتنمية واإلبداع ( بلد)عضو لجنة تحكيم جائزة مؤسسة  -1 
 . م0775آب /أغسطس-رام اهلل -واإلبداع

 والثقافة  للتربيةالفلسطينية اللجنة الوطنية -مسابقة اإلبداعات األدبية لألسرىعضو لجنة تحكيم  -9 
 . م0775تشرين الثاني /نوفمبر- رام اهلل- العلومو 

 . م0777 ايرني-فلسطين-مؤسسة محمود درويش-"جائزة محمود درويش"عضو لجنة تحكيم  -2 
ــــــة تحكــــــيم مســــــابقة -1 ــــــوان  عضــــــو لجن ــــــداعات"شــــــعرية بعن ــــــرة اإلعــــــالم-"إب ــــــت-دائ ــــــر زي  جامعــــــة بي
 .  م77/77/0777 

 . م0777 نوفمبر-فلسطين-مؤسسـة محمود درويش-"جائزة محمـود درويش"عضو لجنة تحكيم  -2
ـــة تحكـــيم  -5 ـــيس لجن ـــة الجامعـــة"رئ ـــوح لكليـــة اآلداب-"مســـابقة ســـوق عكـــاظ الشـــعرية لطلب ـــوم المفت -الي
 . م72/1/0777-جامعة بير زيت 

 . م0777 ديسمبر-فلسطين-مؤسسة محمود درويش-"جائزة محمود درويش"عضو لجنة تحكيم  -77
 ة ـال االستشاري  ـواألعم راتـالمؤتمللمجالت العلمية و اث ـم أبحـتحكي

 .عدد من األبحاث لمجالت جامعية محلية وخارجية محك مةتحكيم 
 ةـاألدبي   بـم الكتـتحكي

اتحاد الكت اب : في األدب والنقد والشعر والقصة والرواية لجهات متعددة، منهامخطوطة  (17)تحكيم حوالي 
 . الفلسطينيين، ومركز أوغاريت الثقافي، ووزارة الثقافة الفلسطينية، ومركز بيت المقدس لألدب، وغيرها

  ةـفب المؤل  ـالكت
 . م7559-7ط-ر زيتـبي-مركز القدس للتصميم والنشر-حداثة الخطاب وحداثة السؤال -7

 .      م0779-رام اهلل-والهيئة العامة للكتاب وزارة الثقافة الفلسطينية-آفاق الرؤيا الشعرية -0 
 . م0771-رام اهلل-دار البيرق العربي-شعر الحرب في العصر األيوبي -1 

- الهدى دار-(الشعـر الفلسطيني المعاصـر دراسة في أشكال المـوروث الشعبي في) صوت التراث والهوية -1
  . م0772-فلسطين المحتلة-فر قرعك

 ـــاتوالدراس وثـــي للبحـــز الفلسطينـــالمرك-الوطنيةسلسلة المكتبة -(بُكتي  ) ورةـر الثـضمي...كمال ناصر -7
 . م0772شباط /فبراير-7ط-رام اهلل

 يني للبحوثالمركز الفلسط-الوطنيةسلسلة المكتبة -(ُكتي ب) الشاعر والمناضل...توفيق زي ـاد -2
  . م0772أيار /مايو-7ط-رام اهلل-والدراسات

ـان-يازوري للنشر والتوزيعدار ال-شعرية المقد س في الشعر الفلسطيني المعاصر -1  . م0777-7ط-عم 
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 . م0771-7ط-إربد-الم الكتب الحديثع-تضاريس اللغة والداللة في الشعر المعاصر -2
 . م0779-7ط-إربد-كتب الحديث لنشر والتوزيععالم ال-قراءات في نقد القص  والقصيد -5

- نــــيـالفلسطيني ابـــــالكت  اء و ـــالعام لألدبتحاد اال -الوطن واستبطان الذات في شعر كمال ناصرتجل يات  -77
 .م0779-ام اهللر 

 (تحت الطبع. )م0771-ة القدس في الشعر الفلسطيني المعاصرمشهدي   -77
 (باالشتراك) ةـمحك مالو ة ـفالمؤل  ب ـكتال
 . م0771-7ج-الفلسطينيةوزارة التربية -للصف الخامس األساسي" لغتنا الجميلة"كتاب  -7
 . م0771-0ج-الفلسطينيةوزارة التربية -للصف الخامس األساسي"لغتنا الجميلة"كتاب  -0
 . م0772-الفلسطينية ةـوزارة التربي-(التوجيهي) عشر الثانويالثاني للصف " والنقداألدب "كتاب  -1
  .م0772-الفلسطينية ةـوزارة التربي-(التوجيهي) ر الثانويـللصف الثاني عش" العلوم اللغوية"كتاب  -1


