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األدب والنقد: التخصص   

1993 المكان في الرواية الفمسطينية بعد أوسمو: عنوان األطروحة   

 2001ماجستير من جامعة النجاح -2

األدب والنقد: التخصص   

تقنيات النص السردي في أعمال جبرا إبراهيم جبرا الروائية: عنوان الرسالة   

 1996بكالوريوس من جامعة النجاح -3

المغة العربية وآدابها: التخصص   

 1990دبموم من الجامعة المتوسطة -4

المغة العربية وآدابها: التخصص   

 الخبرات التعميمية

  سنة11مدرس في مدارس نابمس -1
محاضر غير متفرغ في الجامعة األردنية لمدة سنة ونصف- 2  
محاضر غير متفرغ في جامعة النجاح الوطنية لمدة سنة ونصف -3  
محاضر غير متفرغ في جامعة القدس لمدة سنة-4  
.2014- 2006أستاذ مساعد في جامعة بيت لحم من - 5  
.أستاذ مساعد في جامعة النجاح الوطنية -6  

 المؤتمرات 
 2004مؤتمر جبرا إبراهيم جبرا جامعة بيت لحم -1
 2008-2007-2006مؤتمرات جامعة بيت لحم في األدب العربي -2



2008محاضرات في جامعة أوساكا في اليابان -3  
.عدد من المؤتمرات وتقديم عدد من المحاضرات -4  

 الدورات
 2007دورة في المغة اإلنجميزية في جامعة دبمن إيرلندا-1
 2010-هولندا–دورة في الحكومة اإللكترونية في جامعة ماسترخت -2

 المنشورات 
  مقاالت في مجالت ، عمان وأفكار األردنيتين ، ومجمة الشعراء الفمسطينية-1
، والمتوسط اون الين ، والقدس العربي ، وباب مقاالت في وكالة معا اإلخبارية-2

.العرب، دنيا الرأي وعدد من المجالت اإللكترونية    
سمطة "بحث محكم في كتاب صادر عن مركز األبحاث في جامعة بيت لحم بعنوان -3

 2007"ظل الغيمة الثقافية
" بحث منشور بالمغة اإلنجميزية عن مجمة جامعة أوساكا في اليابان تحت عنوان -4

" األبعاد الدينية والثقافية في الحكاية الشعبية الفمسطينية  
حكايات الفشارين " كتاب محكم صادر عن جامعة أوساكا بعنوان - 5

2010."الفمسطينيين  
 

 الكتب المطبوعة
 2010"عودة الموريسكي من تنهداته"رواية بعنوان -1
2011"حكايات الفشارين الفمسطينيين"كتاب في األدب الشعبي الفمسطيني-2  
.2012" ما بعد الشاطئ األخير" رواية بعنوان - 3  

 مناقشات وحوارات صحفية
مقابمة مع محطة األخبار الفمسطينية -1  
عودة الموريسكي من "مناقشة وتكريم رواية -2

  في رابطة األكاديمين الفمسطينيين"تنهداته



" عودة الموريسكي من تنهداته"مناقشة رواية -3
جماعة الباب الثقافية–في مركز الفينيق بيت لحم   

مناقشة رواية بعد الشاطئ األخير في جامعة - 3
 بيت لحم

 أعمال كتبت عن مؤلفات صاحب السيرة
مراجعة الدكتور عادل األسطة لرسالة -1

الماجستير ودور جامعة النجاح في إثراء الحركة 
 النقدية الفمسطينية

المسرح - دراسات صدرت عن اليوم السابع-2
عودة الموريسكي "القدس عن رواية– الفمسطيني 
"من تنهداته  

وهو " تنهدات من غرناطة " كتاب بعنوان-3
مجموعة من الدراسات لعدد من الباحثين عن 

"عودة الموريسكي من تنهداته"رواية   
 أعمال تحت اإلعداد

النكتة الشعبية الفمسطينية وهو كتاب -1
سينشر في اليابان تحت إشراف المركز 

 العالمي لدراسة مناطق الصراع 
مجموعة قصصية عن حكايات المقاهي -2

 الفمسطينية
.اشراقات وأقوال في الحياة -2  

 خبرات غير أكاديمية 
مسؤول المجنة اإلعالمية في رابطة -1

 األكاديميين الفمسطينيين 



عضو في المجمس األكاديمي الفمسطيني-2  
نائب رئيس نقابة العاممين في جامعة بيت -3

.لحم سابقا  
. عضو في جماعة الباب الثقافية-4  

 


