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  :الدرجة الجامعية األولى

  الليسانس    :اسم الدرجة  
  اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  :مجال التخصص  
  بنغازي/ الليبية   :اسم الجامعة ومكانها  
  .م1966  :هاتاريخ الحصول علي  

  :الدرجة الجامعية الثانية
  الماجستير    :اسم الدرجة  
  النقد واألدب العربي  :مجال التخصص  
  األزهر، مصر  :اسم الجامعة ومكانها  
  .م1968  :تاريخ الحصول عليها  

 

  :الدرجة الجامعية الثالثة
  الدكتوراه    :اسم الدرجة  
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  النقد واألدب العربي  :مجال التخصص  
  األزهر، مصر  :انهااسم الجامعة ومك  
  .م1977  :تاريخ الحصول عليها  
  العصبيات وأثرها في الشعر العباسي    :عنوان الرسالة  

  
  :يالتدريس الجامع

  
  المرتبة العلمية  المواد التي دّرسها  الفترة الزمنية  المؤسسة

  أستاذ مساعد   اللغة العربية والدراسات اإلسالمية   83 – 79  جامعة بير زيت

  أستاذ مساعد غير متفرغ  النقد التطبيقي   84 – 82  جامعة القدس

  أستاذ مساعد غير متفرغ  النقد األدبي   83 – 82  جامعة غّزة

  أستاذ مشارك  علوم المصطلحات والمعاجم   87 – 85  جامعة البترول والمعادن

  أستاذ مشارك  عميد   89 – 88  الكلية الجامعية المتوسطة

  استاذ مشارك  النقد التطبيقي ومواد التخصص   92 – 89  كلية تأهيل المعلمين العليا

  أستاذ مشارك  مواد التخصص+ متطلبات الجامعة   94  جامعة فيالدلفيا

  
  :المواد التي يمكن تدريسها

  ).متطلبات الجامعة(مواد اللغة العربية   . 1
  .عاتمواد التخصص في األدب والنقد بمختلف العصور ومختلف التفرّ   . 2
  .المعاجمالمصطلحات و   . 3
  .قضايا التعريب  . 4
  .أية موضوعات لها ارتباط بالتخصص  . 5
  

  :الخبرة الوظيفية
  

  الفترة الزمنية  المؤسسة  الوظيفة  

  78- 69  معهد ناصر للمعلمين  مدّرس  1

  83- 79  جامعة بير زيت  أستاذ مساعد  2

  85- 83  جامعة بير زيت  أستاذ مشارك  3
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  86- 83  يتجامعة بير ز   رئيس قسم اللغة العربية  4

  84- 83  جامعة بير زيت  مساعد عميد كلية اآلداب  5

  84/84  جامعة بير زيت  عميد بالوكالة  6

  رئيس الفهرس الشامل للتراث العربي  7
  اإلسالمي المخطوط 

  85- 84  األردن/ المجّمع الملكي

  87- 85  جامعة البترول والمعادن  أستاذ مشارك  8

  89- 88  الكلية الجامعية المتوسط  عميد  9

  89- 88  كلية تأهيل المعلمين  )أ(أستاذ مشارك   10

  92- 90  كلية تأهيل المعلمين  نائب عميد كلية التأهيل للشؤون األكاديمية  11

  93- 92  وزارة التعليم العالي  مستشار وزير التعليم العالي  12

  94- 93  جامعة اإلسراء  عميد شؤون الطلبة  13

  اآلنحتى - 94  جامعة فيالدلفيا  أستاذ مشارك  14

  
  
  

  :المشاركة والعضوية في لجان
  . 1984-1979عضوية في مجالس الجامعة في بير زيت    . 1
  1984-1980جامعة بير زيت / عضوية مجلس كلية اآلداب   . 2
  .1980المشاركة في مشروع إحياء التراث وسجالت المحاكم الشرعية بالقدس   . 3
  . 1981ة القدس  المشاركة في وضع المناهج لجامعة غّزة وجامع  . 4
  .1981يت   جامعة بير/ اإلشراف على تطوير مناهج قسم اللغة العربية   . 5
  . 1981عضوية اللجنة االستشارية لمجلس أمناء جامعة غّزة    . 6
  .1983-1981عضوية تحرير مجلة هدى اإلسالم   . 7
  . 1981عضوية لجنة الحفاظ على التراث الحضاري لبيت المقدس   . 8
  .1985-1982مجلس التعليم العالي الفلسطيني  عضوية  . 9
  .1982األوقاف / عضوية لجنة احتفاالت القرن الخامس عشر الهجري الدائمة   . 10
  .1989-1982عضوية لجنة الحوار اإلسالمي المسيحي في اقدس   . 11
  .1983الكويت   –عضوية لجنة الثقافة العربية   . 12
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  .1990-1983القدس / يمية عضو مجلس أمناء الكلية اإلبراه  . 13
  .1985المشاركة في المؤتمر الخامس للمجمع الملكي    . 14
  ).المرأة في اإلسالم(ببحث   عّمان 1985المشاركة في مؤتمر المرأة األردني األول   . 15
  .حتى اآلن 1985عضوية جمعية الصداقة األردنية التركية    . 16
  .حتى اآلن 1985ان مستشار رابطة العالم اإلسالمي في عمّ   . 17
 /  جامعـــــة البتـــــرول والمعـــــادن/ عضـــــوية مجلـــــس قســـــم اللغـــــة العربيـــــة والدراســـــات اإلســـــالمية   . 18

  .1987-1986العربية السعودية   المملكة   
المملكـــة العربيـــة الســـعودية / جامعـــة البتـــرول والمعـــادن / عضـــوية لجنـــة الترقيـــة بكليـــة العلـــوم   . 19

  1986-1987.  
جامعـة الملـك / تخـتص بقسـم الدراسـات اإلسـالمية ) معهـد التطـوير األكـاديمي(عضوية لجـان   . 20

  .1987-1986الظهران / فهد للبترول والمعادن   
  . 1987المشاركة في إعداد الملتقى الثقافي الثاني للجامعات السعودية   . 21
  .1989ة عمان المشاركة في المؤتمر السابع للمجمع الملكي لبحوث الحضار   . 22
  .1993-1989عّمان    -فترة التأسيس / عضو في عّدة لجان في جامعة العلوم التطبيقية  . 23
  .حتى اآلن 1990الرياض / عضوية رابطة األدب اإلسالمي العالمية  . 24
  .حتى اآلن 1990األردن / المركز الثقافي الملكي / عضوية جمعية العلوم المستقبلية   . 25
  : 1993سة لجان ومجالس أكاديمية وفنية في جامعة اإلسراء عضوية خم  . 26

  اللجنة العليا للتعليم المستمر وخدمة المجتمع  .د     اللجنة األكاديمية   .أ   

  مجلس الجامعة  .هـ     لجنة التثبيت والترقية  .ب   
  مجلس العمداء  .ج   

  .ى اآلنحت 1995جامعة فيالدلفيا / عضوية لجنة وضع مناهج اللغة العربية   . 27
  .1997 - 1996 -1995جامعة فيالدلفيا / عضوية لجنة تنمية وخدمة المجتمع   . 28
  .حتى اآلن  1997عضوية المؤتمر اإلسالمي العام لبيت المقدس    . 29
  .حتى اآلن 1988عضوية رابطة األدب العالمية    . 30
  .آلنحتى ا 1996كلية اآلداب جامعة فيالدلفيا  –رئاسة لجنة المكتبة   . 31
  

  :مؤتمرات ثقافية
، 1980عّمــان / المــؤتمر الــدولي الثالــث لــبالد الشــام / ســالمية فــي بيــت المقــدس المكتبــات اإل  . 1

  .1996ونشرت في مجلة المكتبة العدد الثاني   
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  .1981القدس / اسحق الحسيني. مخطوطات، باإلشتراك مع د/ وثيقة مقدرسية تاريخية   . 2 
  . 1984-1981منشورة في الدوريات ) 8(لفلسطينية دراسات حول المخيمات ا  . 3
  . 1982الرياض  / مؤتمر البحث العلمي/ مشكالت عضو هيئة التدريس   . 4
  . 1983اليونسكو  / باإلشتراك/ المواقع األثرية في بيت المقدس   . 5
  . 1984الجزائر / مؤتمر التعريب / قّلة اإلقبال على دوائر اللغة العربية   . 6
  .1984القدس / مؤتمر التقارب اإلسالمي المسيحي/ حيد عامل وحدة بين األديان التو   . 7
  .1985الكويت / باإلشتراك في مؤتمر الثقافة العربية  1958-1967الصحافة في فلسطين   . 8
، المــــؤرخ 1985الهنــــد / مــــؤتمر مخطوطــــات التصــــّوف / التصــــّوف فــــي جنــــوب بــــالد الشــــام   . 9

  .1996األردن  / عّمان  54العربي العدد   
  .امل للتراث العربي اإلسالميشالفهرس ال  . 10
  . 1985عّمان / مؤتمر المجّمع الملكي ) / مجلدات 3(مخطوطات القرآن الكريم   . 11
  . 1985عّمان / مؤتمر المجّمع الملكي ) / مجّلدان(مخطوطات القرآن الكريم   . 12
  . 1985عّمان / لمجّمع الملكي مؤتمر ا)/ مجلد(فهرس مخطوطات المجّمع الملكي   . 13
العالميــــــــة   ورقة عمل الندورة / دْور العالم العربي واإلسالمي في الدفاع عن القدس وفلسطين   . 14

كتــــــــــــاب خــــــــــــاص   األردن وُنشرت في / عّمان  49/1995المؤرخ العربي العدد /  1994للقدس 
  .بالندوة
ورقـــة عمـــل للنـــدوة العالميـــة / إلحـــتالل المعـــالم األثريـــة فـــي القـــدس ومـــا طـــرأ عليهـــا فـــي زمـــن ا  . 15

  .،  ُنشرت في كتاب خاص بالندوة 1994للقدس باإلشتراك   
  .األردن –عّمان / منتدى الشباب/  1995المنهج اإلسالمي في مكافحة اإلنحراف   . 16
  

  :كتب وأبحاث
وطنيـــة تـــرانيم األطفـــال فـــي العصـــر اإلســـالمي، المـــؤتمر اإلســـالمي الســـنوي الســـابع للرابطـــة ال  . 1

  . 1993شر ضمن المجموعة عّمان، نُ / األردن / لألطفال  
، الســــنة  4، األقــــالم العراقيــــة، عــــدد )دراســــة نقديــــة(المقامــــة الهمذانيــــة بــــين القصــــة والحكايــــة   . 2

  .1994التاسعة عشرة، نيسان   
  .1995اإلسالم والشعر، دراسة ُنشرت في مجلة المعلمين، جامعة بغداد، العدد الرابع،   . 3
  .،  جامعة الجزائر 1995مستويات اللغة العربية في الصحافة األردنية   . 4
  . 1995، 112ابن رشيق القيرواني الشاعر، حوليات الجامعة التونسية، العدد   . 5
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ــــات الجامعــــة التونســــية، العــــدد   . 6 ــــد، دراســــة لقراصــــنة الــــذهب، حولي ــــن رشــــيق القيروانــــي الناق اب
  7/1997 .  

  . 1999دبية لشعر المتنبي، ندوة المتنبي والشعر، جامعة حلب، قراءة البرقوقي األ  . 7
وســـائل االتصـــال الجمـــاهيري واللغـــة، شـــهادات مـــن واقـــع الصـــحافة العربيـــة، مـــؤتمر اإلعـــالم   . 8

  . 2002األول، جامعة السلطان قابوس، ُعمان ،   
  .دار البركة للنشر،   2004المكتبة العربيـة والمعاجـم،    . 9
  .، دار البركة للنشر 2005العربية ، البالغة . 10
  .، دار البركة للنشر 2005البيان والقرآن ، . 11
  .،   دار الوراق للنشر2006األدب العباسي العصر األول،   . 12
  .،  دار الوراق للنشر 2007األدب العباسي العصر الثاني،   . 13
  
  
  
  
  
  
  


