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الخبرات العلمٌة:
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محاضر فً كلٌة االستشراق جامعة بامبرغ ,المانٌا . 1991 – 1990

النتاج العلمً
الشخصٌة العربٌة فً األدب العبري العبري الحدٌث.صدر عن دار األسوار ,عكاالعربً فً ادب األطفال العبري(مع آخر ) ,صدر عنمركز ابحاث جامعة الخلٌل -الخلٌل.1989.الوثٌقة األدبٌة وثٌقة دفاع أم ادانة ؟ صدر عن فٌزنٌر ,اوغسبورغ  ,المانٌا (.1994باأللمانٌة).تأثٌر اللغة العربٌة على اللغة العبرٌة الحدٌثة  -مجلة النجاح لألبحاث ,العدد األول . 1983ترجمة األدب الفلسطٌنً الى العبرٌة محمود دروٌش وامٌل حبٌبً أنموذجا -مجلة أماراباك-امرٌكا. 2014 ,صورة العربً فً األدب العبري -مجلة النجاح لألبحاث ,العدد الثانً . 1984اللقاء االسرائٌلً الفلسطٌنً ودوره فً شعر االحتجاج االسرائٌلً -مجلة ابداع ,عدد ٌناٌر . 1995مصر.-األدب الفلسطٌنً – صدر فً كتاب شعبان ٌكتبان من الٌمٌن الى الٌسار -اصدار جمعٌة اصدقاء واحة السالم.2012,

دور الترجمة فً معرفة االخر -صدر فً كتاب مؤتمر دور الترجمة فً حوار الحضارات  -جامعة النجاح. 2007,اللغة كوسٌلة لمعرفة االخر -مجلة العربٌة واالسالم ,القدس. 2002 ,المكان فً ادب عاموس عوز – مجلة مجمع اللغة العربٌة الفلسطٌنً,عدد 2000 , 4نحن ابناء النور  .كتاب مركز التثقٌف السٌاسً,ماٌنز ,المانٌا(.2002,باأللمانٌة)االخر بٌن الواقع والمتخٌل -كتاب مركز التثقٌف السٌاسً ,ماٌنز,المانٌا (.2004باأللمانٌة).القدس فً الذاكرة الٌهودٌة واالسرائٌلٌة  ,من الحنٌن الى الواقع المر.سٌنشر قرٌبا. األدٌب االسرائٌلً بٌن الوالء القومً واالنضباط األخالقً فً ظل الصراع االسرائٌلً الفلسطٌنً .سٌنشر قرٌبا..
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