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.1

الثانوية العامة ،مدرسة كفر الديك الثانوية – نابلس ،عام 1232

.9

البكالوريوس :الجامعة األردنية – عمان ( 1233 ،اللغة العربية وآدابها) ،التقدير جيد جدا

.6

الماجستير :الجامعة األردنية ،عمان  ( 1221 ،األدب العربي الحديث ) التقدير ممتاز

.2

الدكتوراه :الجامعة األردنية ،عمان ( 1221 ،األدب العربي الحديث )التقدير ممتاز

عنوان أطروحة الدكتوراه – التواصل بالتراث في الرواية العربية الحديثة من عام 3002 – 3091

إشراف :أ.د .عبد الرحمن ياغي.

مجال العمل :رئيس قسم اللغة العربية – جامعة النجاح الوطنية 5931-5932

الرتبة العلمية :أستاذ مشارك

رئيس قسم اللغة العربية – جامعة النجاح الوطنية
األبحاث والنشاطات العلمية:
.1

أساااطير المااوت واالنبعاااث فااي مجموعااة نهاار الرماااد لل اااعر لياال حاااو  ،بحااث محك اام

.9

التناص القرآني والتوراتي واإلنجيلي في عر أمل دنقال ،بحاث محكام من اور،مجلة جامعاة

من ور ،مجلة جامعة القدس المفتوحة.9992 ،

القدس المفتوحة 9991

.6
.2

ال طاب ال عر في روايات اميل حبيبي ،مجلة جامعة بيت لحم 1223م

تجلي ااات التن اااص ال ااديني وجمالياتا ا ف ااي جداري ااة محم ااود دروي ااة ،مجل ااة جامع ااة البحا ارين،
.9992

.1

القدس في روايات جب ار إبراهيم جبرا،بحث محكم من ور ،مجلة جامعة األزهر.9993 ،

.9

القاادس فااي الكتابااة التنا ااية عنااد سااميل القاساام -بحااث محكاام ,مجلااة اما ارباااك  ,امريكااا

.3

ية والروائية -دراسة ونقد ،من اورات جمعياة العنقااء الثقافياة –

.9

المقالة في األدب الفلسطيني ،من ورات جامعة القدس المفتوحة 1222

 9916.تكساس

إميل حبيبي التجربة الق

و ازرة الثقافة الفلسطينية – 9999م.

.2

كتاب ،أساطير م ر القديمة ،ترجمة ومراجعة وتدقيق د .محمد العالمي ود .نادر قاسم (

.19

عمان .9992
م ترك ) ّ
تحوالت المجتمع في الرواية الفلسطينية بعد أوسلو ،بحث محكم من ور،

.11

توظيف الموروث الثقافي وال عبي في عر ولياد سيف،د ارساة نقدياة ,بحاث محكام – مجلاة

.19

أ وات ال عراء الجاهليين في أ عار سميل القاسم ،بحث محكم من ور ،مجلة أماراباك،

.12

القدس في الكتابة ال عرية التنا ية عند سميل القاسم ,مجلة أماراباك  ,بحث محكم

.16

.11

من ورات جامعة ال ليل.9911/9919 ،

جامعة البحرين.9919 ،

مجلة األكاديمية األمريكية للعلوم والتكنولوجيا ،سنة .9919

من ور ,مجلة األكاديمية األمريكية للعلوم والتكنولوجيا  ,أمريكا  ,تكساس 9916 ,

اتجاهات ترجمة األدب العبر الى العربية – سلمان ناطور نموذجا  ,من ور محكم في

الكتاب الذ

.19

در عن أعمال مؤتمر الدرس المقارن – المغرب – الرباط – جامعة محمد

ال امس 9912 ,

أحمد حرب – دراسة في أعمال الروائية  ,موسوعة أبحاث األدب الفلسطيني – أكاديمية

القاسمي – باقة الغربية 9912 -

النشاطات العلمية:
.1

الم اركة بإلقاء بحث في مؤتمر جامعة بير زيت األكاديمي األول 1229م.

.9

الم اركة بإلقاء بحث في مؤتمر الرواية الفلسطينية في جامعة القدس9999 ،م

.2

الم اركة فاي نادوة علمياة عقادتها جامعاة النجااح حاول ال ااعر اباراهيم طوقاان وال ااعر عباد

.6

.1

الم اركة في فعاليات يوم القدس ،جامعة النجاح الوطنية1223 ،

الرحيم محمود 22/23

الم اركة في فعاليات يوم ال عر العالمي -فرع فلسطين ،رابطة القلم الدولية1223 ،

.9

الم اركة في ورقاة عمال فاي ماؤتمر عقدتا جامعاة فيالدلفياا بعناوان تجلياات ال طااب األدباي

.9

الم اركة في مؤتمر النقد األدبي ،جامعة اليرموك 9999

.3

الم اركة في مؤتمر األدب الفلسطيني ،الجامعة اإلسالمية – غزة 9999 ،م

.2

9999/22

الم اااركة فااي اليااوم العلمااي الااذ أقامت ا دائ ارة اللغااة العربيااة  ،جامعااة بيرزياات حااول الاادكتور
إحسان عباس بعنوان إحسان عباس ناقدا9991 ،

.19

الم اااركة فااي أعم ااال المااؤتمر األدبااي الع ااالمي الااذ عقدت ا جامعا اة بيرزياات حااول ال اااعر

.11

الم اركة بورقة عمل في مؤتمر القدس في الضمير العربي -جامعة النجاح.9919 ،

.16

الم اركة بورقة عمل في مؤتمر جامعة بنها -جمهورية م ر العر ّبية.9919،

.11

الم اااركة بورق ااة عم اال ف ااي م ااؤتمر الترجم ااة وحا اوار الحض ااارات ،جامع ااة النج اااح الوطني ااة،

.19
.12

.19
.19

.13
.12
.99
.91

محمود دروية 9992م.

الم اركة بورقة عمل في مؤتمر األدب بعد أوسلو ،جامعة ال ليل.9919 ،

الم اركة بورقة عمل في مؤتمر جامعة فيالدلفيا السادس ع ر.9911 ،

.9911

الم ا ا اااركة بورق ا ا ااة عم ا ا اال ف ا ا ااي م ا ا ااؤتمر األث ا ا اااريين الع ا ا اارب ال ا ا ااامس ع ا ا اار ف ا ا ااي المملك ا ا ااة
المغربية.9919،

تحكيم بحوث أكاديمية في األدب والنقد الحديث لمجلة جامعة ال ليل للبحاوث ومجلاة جامعاة

النجاااح ومجلااة جامعااة بياات لحاام ومجلااة جامعااة القاادس المفتوحااة.وأكاديميااة القاساامي – باقااة
الغربية

الم اااركة فااي أعمااال مااؤتمر النحااو العربااي بااين النظريااة والتطبيااق – اكاديميااة القاساامي-باقااة

الغربية9912 -

الم اركة في مؤتمر األدب المقارن في جامعة تونس.9912 ،

الم اركة في مؤتمر األدب من ة التفاعل الحضار – جامعة مؤتة – ورقة بعنوان – ورة

القدس وال ليل في رحلة احراز المعلى والرقيب لمحمد بن عثمان المكناسي – 9912

تقديم ورقة علمية في مؤتمر جمعية األدب المقارن بجمام بتاونس – بورقاة عنوانهاا-ال طااب

اليهود في ترجمات سلمان ناطور ال عرية والق

.99
.96

تونس 9912

ية والمسرحية من العبرية الى العربياة-

الم اااركة ف ااي نااادوة واق ااع الثقاف ااة باااين الحاض اار والمس ااتقبل – مرك ااز مس اااواة – النا ا ارة -
9912\9916

الم اركة بورقة عمل عن الديار المقدسة في رحلة السفير محمد المكناسي في ماؤتمر األدب

من ة التفاعل الحضار بجامعة مؤت 9916

.92

اعااداد ور ااة عماال جمعاات اساااتذة الجامعااات الفلسااطينية فااي الضاافة وغازة عباار تقنيااة الفيااديو

.91

الم اركة في مناق ة رسائل ماجستير في جامعة النجاح الوطنية في األدب الحديث ،األعوام

كونفرنس لمناق ة واقع مجمع اللغة العربية الفلسطيني -جامعة النجاح الوطنية9912

من  9999 – 9999وهي:

 .1تجربة المتوكل ط ال عرية.
 .9أدب البادية في النقب

 .6السيرة الذاتية في األدب الفلسطيني

 .2االنتفاضة في األدب ال عبي الفلسطيني في مال فلسطين
 .1البطل في الرواية الفلسطينية

 .9ال اعر ال عبي محارب ذيب
 .9ال اعر ال عبي راجل السلفيتي
 .3أحمد وقي روائيا.

 .2الطقوس والمعتقدات ال عبية في األدب ال عبي في محافظة رام اهلل.
 .19النص المواز في أعمال عبد الرحمن منيف.
 .11دال البحر في عر محمود دروية.

 .19التناص الذاتي في حضرة الغياب لمحمود دروية.
 .16البطل في الحكاية ال عبية الفلسطينية.
 .12اللغة في عر مظفر النواب
 .11برهان الدين العبو ي أديبا

 .19الموروث في عر النابغة الذبياني

.99

الم اركة في مناق ة رسائل ماجستير فاي األدب الحاديث فاي جامعاة القادس9996/9999 ،
وهي:

 .1التوا ل بالتراث في عر أحمد دحبور
 .9المرأة في الرواية النسوية الفلسطينية
 .6الفن الق
.2

افي

ي عند محمود قير

افي روائيا.

 .1الق ة الق يرة في الضفة الغربية وقطاع غزة 9999-1239م.
 .9اتجاهات أدب األطفال في الضفة الغربية

 .9الق ائد ال عرية في الربيع العربي في م ر
 .3الرواية الفلسطينية بعد اوسلو

 .2الرمز في عر فدوى طوقان.
.99

.19

التراث في روايات ديمة السمان

اإل اراف علااى رسااائل ماجسااتير فااي جامعااة ال لياال ،وجامعااة النجاااح الوطنيااة ،فااي ال ااعر
الحديث والرواية العربية الحديثة وهي:

.1

(الق ة الق يرة في مجلة الفجر األدبي من عام  -)1229 – 1239جامعة ال ليل.

.9

التناص الديني والتاري ي في عر محمود دروية -جامعة ال ليل.

.2

مظاهر اإلبداع الفني في عر وليد سيف -جامعة ال ليل.

.6

التوا ل بالتراث في عر عز الدين المنا رة  -جامعة ال ليل.

.1

المدينة في عر سميل القاسم -جامعة ال ليل.

.9

التناص في عر العماد األ فهاني

.2

التوا ل بالموروث في عر محمد القيسي -جامعة النجاح الوطنية.

.9
.3
.19
.11

الدراما في عر عز الدين المنا رة  -جامعة ال ليل.
ورة الرجل في الرواية النسوية الفلسطينية -جامعة ال ليل.

الربيع العربي في الرواية الم رية – دراسة تحليلية

األسطورة والموروث ال عبي في عر وليد سيف – جامعة النجاح الوطنية.

.19

مسيرة عيسى لوباني الحياتية واألدبية

.12

التناص في عر عبدالرحيم عمر

.16

تجليات األسطورة في الروية النسوية الفلسطينية.

عضوية اللجان األكاديمية

.1عضو مجلس الدراسات العليا في جامعة ال ليل من 9991 – 9991
.9عضو المجلس األكاديمي  ،جامعة ال ليل 9999/9991

.6الم رف على مجلة ناد قسم اللغة العربية جامعة ال ليل من 9991 – 9991
.2عضو لجنة تحرير مجلة جامعة النجاح لألبحاث .9911-9992

.1تفرغ للبحث العلمي في الجامعة األردنية للعام الدراسي .9992/9993

.9عضو في لجنة الجودة والنوعية -قسم اللغة العر ّبية -جامعة النجاح الوطنية .9919-999
9عضو اعداد ومراجعة وا راج ديوان ال اعر المرحوم محمد العمد -جامعة النجاح الوطنية

-3عضو اللجنة الثقافية – قسم اللغة العر ّبية -9911 ،جامعة النجاح الوطنية.
.2عضو لجنة تأليف كتاب اللغة العر ّبية ،جامعة النجاح الوطنية.9919-9911 -

.19عض ااو مجل ااس كلي ااة اآلداب جامع ااة النج اااح الوطني ااة.9916-.9919-عض ااو اللجن ااة الثقافي ااة-

مجلس كلية اآلداب بجامعة النجاح الوطنية9916-.9919،

 -33عضو تأليف الموسوعة الفلسطينية – أكاديمية القاسمي – باقة الغربية

 -35مقرر مشروع اعداد برنامج دكتوراة في اللغة العربية وادابها – جامعة النجاح الوطنية5931-

 -32معد خطة تخصص علم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات-5931-جامعة النجاح الوطنية
 -31مشرف على اعداد خطة تخصص اللغة العبرية –جامعة النجاح الوطنية5931 -
مجاالت االهتمام البحثي:
.1

األدب العربي الحديث ( ال عر  ،الرواية  ،المسرح)

.6

األدب الفلسطيني.

.9
.2
.1

األدب ال عبي الفلسطيني.

األدب المقارن.

النقد األدبي الحديث.

المساقات التي أدرسها في الجامعة:
 .1أدب حديث "ب"

 .9أدب حديث "أ"

 .5األدب ال عبي الفلسطيني

 .6األدب المقارن  .4األدب الفلسطيني

 .9تذوق النص األدبي

 .9موضوع اص في األدب الحديث  -3موضوع في األدب الفلسطيني لطلبة الماجستير

 -2موضوع في األدب المقارن لطلبة الماجستير  -19موضوع في األدب والنقد لطلبة الماجستير
الخبرات:
-1أستاذ م ارك  ,رئيس قسم اللغة العربية في– جامعة النجاح الوطنية اعتبا ار من 9916
-9رئيس قسم اللغة العربية – جامعة ال ليل  9991 ،حتى .9991/2/1

-6أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية ،جامعة ال ليل 9991 - 1221 ،
-2عميد كلية اآلداب بالوكالة جامعة ال ليل9999 ،

-1أستاذ مساعد غير متفرغ ،جامعة القدس المفتوحة 9991 – 1229

-9أستاذ م ارك غير متفرغ القدس المفتوحة 9991.

-9محاضر  ،كلية حطين الجامعية  ،األردن 1221 – 21م.

-3أستاذ م ارك غير متفرغ أثنااء قضااء إجاازة التفارغ العلماي فاي قسام اللغاة العربّياة بالجامعاة األردنياة
9992/9993

النشاطات العامة والالمنهجية:المجتمعية
.1
.9
.6
.2

عضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين – رام اهلل.

عضو مجلس أمناء – جمعية العنقاء الثقافية – و ازرة الثقافة-ال ليل.
عضو ناد

باب ال ليل.

عضو رابطة القلم الدولية  ،رام اهلل.

.1

عضو جمعية أساتذة الجامعات الفلسطينية.

.9

عضو المكتب الحركي – جامعة ال ليل.9999 ،

.9

عضو مؤسس ،الملتقى األدبي ال ليل.

الدكتور /نادر قاسم
العربية
قسم اللغة
ّ

جامعة النجاح الوطنية

