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كتاب  /فصل في كتاب

زغاريد المقاثي دراسة نقدية  , ,مجلة جامعة اليرموك  ,الردن 1991 ,

د.فوزي إبراهيم الحاج )( .

د فوزي إبراهيم الحاج ) . (2002الشعر العربي في القرن العشرين ,مكتبة القدس  ,غزة
الغتراب في مسرح سعدا ونوس  ,مجلة جامعة الزهر  ,غزة

د .فوزي إبراهيم عبد الهادي الحاج ). ( 1999

دوزي إبراهيم الحاج ) . (1998المسرحية والرواية والقصة القصيرة ,مكتبة القدس ,غزة
د.فوزي إبراهيم عبد الهادي الحاج ). (1995

دراسة لبعض ظواهر شعر النتفاضة في الرض المحتلة ,حولية كلية الدراسات السلمية
والعربية ,جامعة الزهر ,القاهرة ع , 13القاهرة
فوزي إبراهيم عبد الهادي الحاج ). ( 1993
أزمة الثقافة المحلية  ,مجلة المؤتمر العلمي الول  ,غزة
بحوث في مجلت علمية

صورة الذات والخر التركي في ثلثية أرض كنعان للسبعاوي ,مجلة كلية الداب بنها ,ع) 6يناير
) ( 31, ( 2000 .

د .فوزي إبراهيم عبد الهادي الحاج )( .

) ( .البحث عن قالب قومي في المسرح العربي ,مجلة الجامعة السلمية,ج30, ( 2001) , 2

د .فوزي إبراهيم عبد الهادي الحاج ). ( 2001

) ( .د .فوزي إبراهيم عبد الهادي الحاج ) . (2000القصيدة الغندرامية في شعر أمل دنقل ,مجلة جامعة النجاح,ع)1نابلس  ,حزيران 32, (.2000
الشراف
الدرجة  ,المرشحين  ,الرسالة  ,الجلسة  ,السنة

تحت الشراف

منجزة
تحت الشراف
منجزة

 , , , ,ماجستير
 , , , ,ماجستير
 ,ماجستير ,إسلم أبو غفرة ,السرد في شعر أمل دنقل 2016,
 ,ماجستير ,روان أبو ندى ,الشخصية في روايات غازي القصيبي 2016,
 ,ماجستير ,نانسي مصلح ,مسرح فاروق جويدة الشعري 2015,
 ,ماجستير ,رامز جاد ا العمصي ,النرجسية وجنون العظمة في شعر المتنبي 2014,
 ,ماجستير ,منى محمد بركات ,الغتراب السياسي في نماذج من روايات نجيب محفوظ 2011,
 ,ماجستير ,كريمة زكي أحمد نصر ,التجاه الجتماعي في روايات سحر خليفة 2015,
 ,ماجستير ,حسن علي أبو ندى ,القناع في مسرح سعدا ونوس 2015,
 ,ماجستير ,فداء فتحي البواب ,الخطاب الشعري عند طالب هماش 2014,
 ,ماجستير ,هدى مصلح النواجحة ,الرثاء في شعر نزار قباني 2013,
ماجستير ,سهام جمعة أبو دحروج ,أثر استخدام المسرح في تعليم مهارات متضمنة في منهاج اللغة العربية على تحصيل
 ,طلب الصف الول الساسي 2006,
 ,ماجستير ,فاطمة عبدا الخطيب ,العجائبية في الرواية الفلسطينية المعاصرة 2005,

التدريس
المستوى  ,اسم المادة
البكالوريوس

*

* الدب الخديث
* الرواية والمسرحية
دراسات عليا

* الدب المعاصر
*

* الدب القديم
*

Page 2 of 3

Page 3 of 3

