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HURL

المؤهلت العلمية
السنة  ,المؤهل  ,المؤسسة  ,عنوان الرسالة

1990

الدكتوراة,جامعةالسكندرية/كليةالداب/قسماللغةالعربيةواللغاتالشرقيةوآدابها
)اتجاهاتالفكراللغويفيمصرالعربيةمنذبدايةالعصرالحديثحتىثلثينياتالقرنالعشرين(

1987

الماجستير,جامعةالسكندرية/كليةالداب/قسماللغةالعربيةواللغاتالشرقيةوآدابها
)الدراساتاللغويةالحديثةفيمصرفيالفترةمن(1962-1932

1980

البكالوريوس,جامعةالسكندرية/كليةالداب/قسماللغةالعربيةواللغاتالشرقيةوآدابها
))الليسانسالممتازة)مرتبةالشرف(

السجل الوظيفي
من تاريخ  -الى تاريخ  ,الوظيفة  ,المؤسسة
2000 ,2004
1995 ,1996
1999 ,2006
حتى الن 2001 ,
1996 ,2001
1991 ,1996

محاضرغيرمتفرغ,كليةالدراساتالمتوسطة/جامعةالزهر-غزة
.محاضرغيرمتفرغ,كليةالعلومالتربوية-وكالةالغوث
محاضرغيرمتفرغ,.كليةالدعوةالسلمية-وزارةالوقافوالشئونالدينية-فلسطين
أستاذدكتورالعلوماللغويةوموسيقاالشعر,جامعةالزهر-غزة
.أستاذمشاركالعلوماللغويةوموسيقاالشعر,جامعةالزهر-غزة
.أستاذمساعدفيقسماللغةالعربية,جامعةالزهر-غزة

1990 ,1991

.أستاذمساعدفيقسماللغةالعربية,-الجامعةالسلمية-غزة

1987 ,1990

.محاضرفيقسماللغةالعربية,-الجامعةالسلمية-غزة

1980 ,1987

.معيدفيقسماللغةالعربية,-الجامعةالسلمية-غزة
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المهام الدارية
البداية  -النهاية  ,المهمة  ,المستوى
حتى الن 2013 ,
حتى الن 2015 ,

عضومجلسكليةالدابوالعلومالنسانية,الكلية
رئيستحريرمجلةجامعةالزهر-غزة,سلسلةالعلومالنسانية,الجامعة
نائبرئيستحريرمجلةجامعةالزهر-غزة,سلسلةالعلومالنسانية,الجامعة

2015 ,2015
1995 ,2002

أولمديرتحريرمجلةالعلومالنسانية-جامعةالزهر,الجامعة

2006 ,2006

عميدكليةالدابوالعلومالنسانية,جامعةالزهر-غزة,الكلية
عضوالمجلسالرئاسيفيأثناءسفررئيسجامعةالزهر-غزة,.الجامعة

2006 ,2006
2005 ,2005

عضوالمجلسالرئاسي)المؤقت(لجامعةالزهر–غزة,الجامعة

2002 ,2003

عميدكليةالدابوالعلومالنسانية-جامعةالزهر-غزة,.الكلية
رئيسقسماللغةالعربية-جامعةالزهر-غزة,.القسم

1999 ,2000

عميدالقبولوالتسجيل-جامعةالزهر-غزة,.الجامعة

1996 ,1998

رئيسقسماللغةالعربية-جامعةالزهر-غزة,.القسم

1991 ,1996
1991 ,1991

مساعدعميدكليةالداب-الجامعةالسلمية-غزة,الكلية

1982 ,1994

مساعدعميدكليةالداب-الجامعةالسلمية-غزة,.الكلية

1984 ,1995

رئيسقسماللغةالعربية-الجامعةالسلمية-غزة,.القسم

العضوية المهنية
السنة  ,المؤسسة  ,نوع العضوية  ,المستوى

2014مجمعاللغةالعربيةعلىالشبكةالعالمية-السعودية,عضوالمجلسالعلمي,.دولي
2014مجمعاللغةالعربيةعلىالشبكةالعالمية-السعودية,رئيسلجنةاللفاظوالساليب,دولي
2013مجمعاللغةالعربيةعلىالشبكةالعالمية-السعودية,.عضوعامل,.دولي
2013جامعةالخرطوم-كليةالداب/قسماللغةالعربية,.عضولجنةالمقوميينلبحوثالترقية,.دولي
2011
الفلسطينية,.وطني

الهيئةالوطنيةللعتمادوالجودة-وزارةالتربيةوالتعليمالعالي-فلسطين,.لجنةالتقييمالخارجيلبرامجالعلومالنسانيةفيالجامعات

2007اتحادالمجامعاللغويةالعلميةالعربية,.عضومجلسالدارة/ومايزال,.دولي
2003مجمعاللغةالعربية)ج.م.ع(,عضومراسلعنفلسطين/ومايزال,.دولي
الهتمامات البحثية
اهتمام

,
منشورات مختارة
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كتاب  /فصل في كتاب

أ.د.صادقعبداأبوسليمان).(2015قضايالغوية)(1مقالتفياللغةوالمجتمع,دارالمقدادللطباعةوالنشر,غزة-فلسطين
أ.د.صادقعبداأبوسليمان)2013م(.التثقيففياللغةالعربية-النظريةوالتطبيق,تقديم:أ.د.كمالمحمدبشر,ط1433/5هـ=2013م,.
مطبعةالمقداد-غزة/فلسطين,غزة
(.قطوفمنكتباللغة,.مطبعةالمقداد–غزة.ط1413/1هـ1992-م,ط1417/2هـ1997/م,ط-3
أ.د.صادقعبداأبوسليمان) 2011
مزيدةومنقحة1432,هـ=  2011م,غزة-فلسطين
",,ط1431/1هـ=2010م,مطبعة
أ.د.صادقعبداأبوسليمان)2010م("-9.نحوحوسبةاللغةالعربيةوعلومها -علمالقافيةمثالة
المقداد-غزة/فلسطين,غزة
أ.د.صادقعبداأبوسليمان)2008م(.الخلصةالثريةفيعلمأنغامموسيقاشعرالعربية",,ط1429/1هـ=2008م,.مطبعةالمقداد-غزة/
فلسطين,غزة
أ.د.صادقعبداأبوسليمان)2003م(.دروسفياللغةالعربية,دراسةمقدمةلمعلمياللغةالعربيةفيالمرحلةالعداديةبمدارسغزةالتابعة
لوكالةالغوثالدولية1424,هـ2003-م,.طباعةذاتيةوزعتعلىالمعلمين,.غزة-فلسطين
أ.د.صادقعبداابوسليمان)2002م(.إبراهيمطوقانوجدانالشعبالفلسطيني-دراسةفيشعرهالوطني",ط1423/1هـ2002-م,مطبعة
المقداد-غزة/فلسطين,غزة-فلسطين
أ.د.صادقعبداأبوسليمان)2001م(.العملالمعجميالعربيقبلالعصرالحديث)الجزءالول(,مطبعةالمقداد–غزة,غزة-فلسطين
أ.د.صادقعبداأبوسليمان)2000م(.العروضالميسر-دراسةفيموسيقىالشعرالعربيعبرالعصور" دراسةأ ع عدتلبرنامجتدريب
مشرفياللغةالعربيةفيفلسطين,وزارةالتربيةوالتعليم1421هـ2000-م,طباعةذاتيةوزعتعلىالمشرفين,.راما
أ.د.صادقعبداأبوسليمان)بالشتراك()1999م(.كتاب"فصولمختارةفياللغةالعربية",قسماللغةالعربية/جامعةالزهربغزة1419,
هـ=1999م,.مطبعةالمقداد-غزة/فلسطين,غزة-فلسطين
أ.د.صادقعبداأبوسليمان).(1999دروسفياللغةوالدب,مطبعةالمقداد-غزة/فلسطين,غزة-فلسطين
)نشرتالدراسةفيمقدمةديوان

أ.د.صادقعبداأبوسليمان) .(1996محمدمحمودمهديشاعرا وطنياا دراسةموضوعيةشكليةلديوانه
الشاعر"الغريبفيبلدالشمس"(1415هـ1996-م,.مطابعالهيئةالخيرية-غزة/فلسطين1996,م
2/1995م,وهوأولكتابقررته
أ.د.صادقعبداأبوسليمان).(1995دروسفيموسيقىالشعرالعربي)العروضوالقافية( -كتابمح مك مط
.جامعةالقدسالمفتوحةعلىطلبتهافيفلسطين
مطابعالهيئةالخيرية-غزة,غزة-فلسطين,
أ.د.صادقعبداأبوسليمان)بالشتراك()1989م(.كتاب"عبدالمجيدعابدينسيرةوتحية",دراساتوبحوثأدبيةولغويةمهداةمنزملئه
وتلمذتهبمناسبةبلوغهالسبعين,بإشرافالستاذالدكتور/محمدمصطفىهدارة,,,بالشتراك,.السكندرية-مصر,السكندرية
بحوث في مجلت علمية

أ.د.صادقعبداأبوسليمان).(2015تحقيق وبحث فينطقفاءلفظ
)(.مكةالمكرمة,العددالتاسع)(,ص86-27العددالتاسع
أ.د.صادقعبداأبوسليمان).(2015تحقيق وبحث
)(.مكةالمكرمة,الغددالتاسع)(87-26,

فينطقفاءلفظ

"الفراسة"ومجالهالدللي,مجلةمجمعاللغةالعربيةعلىالشبكةالعالمية
"الفراسة"ومجالهالدللي,مجلةمجمعاللغةالعربيةعلىالشبكةالعالمية-

أ.د.صادقعبداأبوسليمان).(1994عروضالمتقاربالتام-دراسةونقد,.مجلةالنجاحللبحاث-العلومالنسانية,جامعةالنجاح-نابلس/
)(.فلسطين,العددالثامن)(,م/2ص
أ.د.صادقعبداأبوسليمان)1993-1992م(.أنواعالشتقاقفيالعربيةبينالقدماءوالمحدثين,دراسةلغويةنقدية"1993-1992,,م,.مجلة
)(),.جامعةبيتلحم,المجلد1993-1992)12- 11:م
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بحوث منشورة في كتب مؤتمرات

,.أ.د.صادقعبداأبوسليمان).(2015العربيةالفصيحة-هويةوتحديات,مؤتمرمجمعاللغةالعربية-القاهرة)د,(81.القاهرة2015-2014,
)(
أ.د.صادقعبداأبوسليمان).(2014دللتمصطلحالتعريبفيالفكرالمعجميالعربيعبرالعصور–دراسةتأصيلية,مؤتمرمجمعاللغة
)(),,.العربية)د,(80.القاهرة)2014-2013م
الضبطيةالمصطلحية:مفهوم هاومقومات هاوأهداف هاومتطلبات الوضعالمصطلحيالمعاصر ,مؤتمر
)(),,.مجمعاللغةالعربية-القاهرة)د,(79.القاهرة)2013-2012م

أ.د.صادقعبداأبوسليمان)-1.(2013

,مؤتمرمجمعاللغةالعربية-

أ.د.صادقعبداأبوسليمان) .( 2011

حالالعربيةالفصيحةمنذبدايةالعصرالحديثإلىاليوم-إنباه وتوجيه
)(),,.القاهرة)د,(78.القاهرة)2011 -2010م

أ.د.صادقعبداأبوسليمان)1993م(.الصراعاللغويفيالمجتمعالفلسطيني"-,خانيونس1993م,.كتابالمؤتمرالعلميالول-كليةالعلوم
)(,.والتكنولوجيا,خانيونس-غزة/فلسطين1993,م
تقارير فنية

أ.د.صادقعبداابوسليمان)1996م(.السراجالمنيرلدروسموسيقىالشعرالعربيمعدراسةلبرزملمحالتجديدفيالشعرالعربي,.جامعة
القدسالمفتوحة1996,م
استشارات
من  -الى  ,العنوان  ,الدور  ,المؤسسة

حتىالن2016,

مجلةالعلومالنسانية,-عضوالهيئةالستشاريةللمجلة,.الجامعةالسلمية-غزة

حتىالن2013,

مجلةمجمعاللغةالعربيةعلىالشبكةالعالمية)مكةالمكرمة(,.عضوالهيئةالستشاريةلمجلة
).المجمع,مجمعاللغةالعربيةعلىالشبكةالعالمية)مكةالمكرمة-السعودية

حتىالن2009,

مجلةالزرقاءللبحوثوالدراساتالنسانية,.عضوالهيئةالستشاريةللمجلة,.جامعةالزرقاء-
.الردن

جوائز و شهادات تقدير
السنة  ,السم  ,المؤسسة  ,المستوى

,2004حفلتكريمليبرعايةالرئيسياسرعرفاتفيوزارةالوقافلختياريعضوافيمجمعاللغةالعربية-مصر,الرئاسةووزارة
الوقافوالشؤونالدينية,وطني
",وهيالمستعملةحتىالن,البنكالعربي-فلسطين,وطني
,1998أحدالفائزينفيمسابقةبشأنتغييركلمة"عميل"الكلمةالبديلة"المعتمدد
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الشراف
الدرجة  ,المرشحين  ,الرسالة  ,الجلسة  ,السنة

منجزة
تحتالشراف

منجزة

,ماجستير,أسامةأبوحمادة,يونسبنحبيبوأثرهفيالنحوالكوفي2 16,.
0
.,,ماجستير,ياسمينكاملالشوا,توجيهالخلفالعرابيفيسورةآلعمرانفيالكشافوالجامعلحكامالقرآن
.,,ماجستير,رسميةالشكري,المشتقاتفيالمفضليات-دراسةنحويةدللية
.,,ماجستير,آلءعفانة,مظاهرالتغيرالدلليفيالقاموسالمحيطوالمعجمالوسيط-دراسةوموازنة
.,,ماجستير,أفنانناهضيونس,الخطابالسياسيعندياسرعرفات-دراسةلغوية
ماجستير,سهيلةسعد,عوارضالتركيبفيديوانإبراهيمطوقان-دراسةنحويةدللية.
2014,,
ماجستير,أحمدمصطفىعقل,القراءاتالقرآنيةالعشرالمتواترةبينالتلحينوالترجيح-دراسةنحوية.
2015,,
ماجستير,
,زهيرالزيان,ألفاظكتابأحسنالتقاسيمفيمعرفةالقاليملبيبكرالمقدسي-دراسةدللية2015,
ماجستير,رياضأبورحمة ,التأويلالنحويفيجزءع 2م -دراسةتحليلية.
2013,,
ماجستير,ناظماللوقة,ألفاظالقتالفيالشعرالجاهلي-دراسةدللية.
2012,,
ماجستير,حنانعابد,الصيغالصرفيةودللتهافيديوانعبدالرحيممحمود.
2011 ,,
,ماجستير,تهانيشعث,ألفاظالجهادفيالقرآنالكريم-دراسةدللية2011 ,
ماجستير,
,رفيقالحناوي,الرسالةالخباريةفيتلفازفلسطين-دراسةتحليليةفيضوءعلماللغةالعلمي2003,
ماجستير,هدىعليالنباهين,الدعاءفيلغةالقرآنالكريم-دراسةدللية.
,هدىعليالنباهين2001,
ماجستير,ماجدمحمدالزيان,أثرأسلوبحلالمشكلتعلىالتحصيلالدراسيفيمادةالنحولدىطلبةالصفالحادي
,عشرفيمحافظةغزة2000,
ماجستير,أمينعمرخليل,النقرائيةفيمادةاللغةالعربيةللصفالسابعمنالمرحلةالساسيةفيمحافظاتغزة
,2000,
ماجستير,
جهادحسيننصار
,شوقيضيفوجهودهالنحوية,1999,

مساهمات تقنية
النشاط  ,المؤسسة  ,الدور  ,من  ,حتى  ,المستوى

نشسدشبابالجامعة,حلمعةالزهر-غزة,تأليفالنشيد+إشرافوتدريب,,1996,.جامعة
نشيدمنارالعلمياأزهر,جامعةالزهر-غزة,تأليفالنشيد+إشرافوتدريب,,1996,.جامعة
التقييم
الوصف  ,التقييم  ,السنة

ممتحنأطروحةماجستير/دكتوراة

أحمدالمشهراوي
جامعةالزهر-غزة2 14,
0

أخرى

عليعبدالواحدوافيوجهودهفيالبحثاللغوي-دراسةوصفيةتحليلية9-.

تقييمبحثينلـ)مسابقةجائزةأفضلبحثعلميفيالجامعة(-كليةالداب-الجامعةالسلمية-غزة(.
2013,
TWASPrize 2007,2007

ممتحنأطروحةماجستير/دكتوراة

مشاركفيتقييممتقدملجائزة)أكاديميةالعلوملتطويرالعالماسمالفاعلفيالقرآنالكريم-دراسةإحصائيةصرفيةنحوية7-

سمير)محمدعزيز(موقدة
جامعةالنجاح2004,
منىمحمدعارف
جامعةالنجاح 2004,عابد
الجامعةالسلميةغزة
2003,

الياتالمكيةوالمدنية:دراسةلغويةوصفيةتحليلية-البقرةوالشعراءنموذجا8-.

إبراهيمرجب

البنيةالصوتيةودللتهافيشعرعبدالناصرصالح6-.

جامعةالزهر-غزة/فلسطين2000,م

الفكرالظاهريوأثرهفيالنحوالعربي

جمعةالمجاح2000,
,1999

فضلأحمدالعابد

جمالالحاجعلي

النجاحجامعةالنجاح-نابلس

جامعةالنجاح-نابلس1998,

النظمالقرآنيفيسورةيوسف
سهاأبوصالح

محمدأحمد

ساهرةفخرالدينجامعةالنجاح-نابلس/فلسطين1995,

الشفاعاتفيشعرالعصرالعباسي3-
صورالحيوانفيشعرذيالرمة2-
القتالالكلبيشاعرا 1-
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التدريس
المستوى  ,اسم المادة
البكالوريوس

*

علماللغة)(4معجمودللة

*

)علماللغة))(3صيغوتراكيب

*

دراسات عليا

علماللغة)(1مدخل

*

دراساتلغويةفيالقرآنالكريم

*

)علمالصرف)3-1

*

علماللغة)(2الصوات

*

قضايالغوية

*

العروضوالقافية

*

.النحوالعربي:المستوياتكافة

*

علماللغةالحديث

*

كتابقديمفياللغة

*

مناهجالبحثفيالدبواللغة

*

نصوصمنالتراثالنحوي

*

موسيقاالشعرالعربي

مساهمات مجتمعية
من  -الى  ,المساهمة  ,المستوى

2015-2016-2015-2016
2009م2009-ه

عضولجنةالشرافالمركزيةلنتخاباتأقاليمالشمال,وطني
عضوالمؤتمرالسادسلحركةالتحريرالوطنيالفلسطيني)فتح()2009م(,.وطني

2005-2005

رئيسلجنةالنتخاباتالمحلية-وزارةالحكمالمحلي-محافظةالشمال,وطني

2005-2005

عضواللجنةالعلميةالمركزيةلنتخاباتالرئاسة-حركةفتح/محافظاتغزة,وطني

2004-2004

عضولجانانتخاباتالقاليملحركةفتحفيمحافظةالشمال,وطني

2008-2008

رئيساللجنةالتنظيمية)الكاديميةوالداريةالستشارية(للمكتبالحركيفيالجامعة,جامعة

1995-1995
2016م2016+2009-م2009+
يونيو7-2009يونيو62009
2006-2006
1999-2002
1995-1995
1994-2001
1993-1999
1993-2006

عضولجنةالنتخاباتالمركزية)الرئاسةوالمجلسالتشريعي(-محافظةالشمال,وطني
اللجنةالتحضيريةلحياءذكرىنكبةأهاليأسدود,عضويةومشاركة,وطني
المؤتمرالدوليالثالثلنصرةالقدس)القدس-غزة-السعودية(,.دولي
عضواللجانالتحضيريةوالتنفيذيةوالصياغةللمؤتمرالشعبيالعاملمحافظةشمالغزة-و)إدارة
المؤتمر(,.وطني
عضومجلسإدارة"دارالشبابللثقافةوالفنون"و"المسئولالثقافي"فيالهيئةالدارية,وطني
الهيئةالتأسيسيةفي"دارالشبابللثقافةوالفنون"-إقليمالشمال,.وطني
جمعيةالصداقةالفلسطينيةالسبانية-غزة),عضومؤسسوأمينالسر(,دولي
نائبرئيس"فـ"رئيس"مجلسإدارةالمركزالطبيالفلسطيني,م.جباليا,وطني
لجنتيتأسيسوإدارةالمركزالطبيالفلسطيني,م.جباليا,وطني

الدورات التدريبية
السنة  ,اسم المادة  ,المكان  ,المؤسسة  ,الفترة

,1999التربيةالمدنية,الولياتالمتحدةالمريكية,الزائرالدولي3,أسابيع
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تقييم كتب

القدستجلياتهاوللهوىأيضا",تأليفالكاتب:خليلحسونة,اتحادالكتابالفلسطينيين"
).العلوماللغوية)الجزءالثاني("الثانويةالعامة,وزارةالتربيةوالتعليمالعالي-السلطةالوطنيةالفلسطينية)2006م
الجزءالول,للصفالحاديعشر,تأليفعبداللطيفسعدالدينوعبداأبوصفية,تقديمومراجعة,نشد رفي (:
المعتمدفياللغةالعربية(
1427.هـ=2006م
.الصيغالصرفيةودللتهافيديوانعبدالرحيممحمود-دراسةوصفية",حنانعابد,إشرافوتقديم,الطبعةالولى1433,ه=2012م"
.أعلممنبلدي-اسدود(,تأليفأ.عبدالفتاحعبدالحافظحميد)أبوعلء(,مطبعةالمقداد-غزة,ط1435/1هـ=2014م(***
شذراتمنفنالتعبيرالبداعي؛تأليف:د.ألفتمحمدالجوجو,الناشر:مكتبةسميرمنصورط2016/1م***,.
تقدبم روايات ودواوين شعر

2003م,وهيعلىموقع:مركزالسرىللدراسات)من***

رواية)عاشقمنجنين(,للديب:رأفتحمدونة),تقديمومراجعة( ,ن شرتفيعام
).أدبالسجون
http://www.alasra.ps/news.php?maa=View&id=150
).رواية)الرباعيةالوطنية(,رأفتحمدونة,تقديم,موقعمركزالسرىللدراسات)منأدبالسجون***
http://www.alasra.ps/index.php?maa=View&id=153
(,للشاعر:محمدماهردويدار),تقديم(,ط2007/1م***
ديوان)أسير فيضلوعحسناء
م(,تقديم,مطبعةالملالتجاريةغزة-فلسطين2012,م***
.ديوان)قعودالنوم(,الشاعرفايقأبوشاويش) 2011
رواية:المجموعةصفر,تأليف:د.عوناأبوصفية2016,م***
تقديم كتب

الندواتوالمؤتمراتالمتخصصةوالعامة
".السبوعالثقافيالول-الجامعةالسلميةفيغزة1982,مالدراسة":أبوالطيباللغويفيسطور 1-
-2
.الندوةالثانيةلحاضراللغةالعربيةوأساليبتدريسهافيالجامعاتالفلسطينية-جامعةبيتلحم1987م
".ندوةأدبالنتفاضة,جامعةالنجاحالوطنية-نابلس1993م.الدراسة":البناءالموسيقيفيديوانحجرسلحي-دراسةونقد 3-
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