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8/3/1962

الجنسية

فلسطيني

الحالة الجتماعية

متزوج

الرتبة الكاديمية

دكتوراه

القسم
الكلية
تلفون  -المكتب

مكان الميلد

الجنس

غزة-فلسطين
ذكر

اللغةالنجليزية
كليةالدابوالعلومالنسانية
2808795

الفاكس
الجوال

9-405424

عناوين اليميل

abdhk99@hotmail.com
عنوان -المكتب
عنوان  -البيت

جامعةالزهر-غزة
غزة-التفاح-شارعالنخيل

HURL

المؤهلت العلمية
السنة  ,المؤهل  ,المؤسسة  ,عنوان الرسالة

2005

الدكتوراة,كليةالبناتجامعةعينشمس-مصر
)التناصالسطوريبينالشاعرت.س.إليوتوالشاعرعبدالوهابالبياتي(

2002

الماجستير,جامعةإنديانافيبينسلفينيا
)مساقات(

1999

البكالوريوس,جامعةالقدسالمفتوحة

1986

دبلوم,الكليةالمعمدانيةلعلومالتمريض
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السجل الوظيفي
من تاريخ  -الى تاريخ  ,الوظيفة  ,المؤسسة
2010 ,2011
حتى الن 1996 ,
1997 ,1999

مساعدعميدكليةالداب,جامعةالزهر-غزة
مترجمنصوصأدبية,اتحادالكتابوالدباءالفلسطينيين
مدرس,جمعيةإحياءالثقافةفيغزة

1992 ,1999

مدرس,مركزالنموالتربوي–غزة-فلسطين

2010 ,2011

منسقالزاويةالمريكية,جامعةالزهر-غزة

2004 ,2010

مساعدرئيسقسماللغةالنجليزية,جامعةالزهر-غزة

1986 ,1999

ممرضقانوني/العمليات,المستشفىالهليالعربيفيغزة

حتى الن 2006 ,

مترجمقانوني,عام

2005 ,2007
حتى الن 2001 ,

مساعدعميد,كليةالدراساتالمتوسطةللشؤونالكاديمية.جامعةالزهر-غزة
محاضر,جامعةالزهر-غزة

,2005

محاضربالساعة,كليةالدراساتالمتوسطة-جامعةالزهر-غزة

2001 ,2002
2010 ,2010
2001 ,2002

محاضربالساعة,كليةفلسطينللتمريض
محاضربالساعة,جامعةغزة
محاضربالساعة,الجامعةالسلميةفيغزة

المهام الدارية
البداية  -النهاية  ,المهمة  ,المستوى
2005 ,2012
2005 ,2007

عضولجنةالجودةوالنوعية,الجامعة
مساعدعميد-الدراساتالمتوسطة,الجامعة

2010 ,2011

مساعدعميد,الكلية

2011 ,2012

رئيسقسم,القسم

العضوية المهنية
السنة  ,المؤسسة  ,نوع العضوية  ,المستوى

عضوجمعيةواتاللمترجمينوالدباءالعرب,,دولي
جامعة( MLA ).,,

عضومرشحفيمجمعاللغةالنجليزية–أمريكا

عضوأكاديميةالفينيق.عضوالمجلسالستشاريالدبي.فلسطين,,جامعة
عضومنتدياتملتقىالدباءوالمبدعينالعرب.القاهرة–مصر,,.جامعة
جامعة( CLTA ).,,

عضومرشحفيجمعيةأساتذةوكتابالدبالمقارنفيأمريكا

عضومنتدياتمرافئالوجدانالدبيةوالثقافية-السعودية,فاعلة,وطني
عضوجمعيةالمترجمينالمحترفين-مصر,,جامعة
عضواتحادالكتابوالدباءالفلسطينيين,,جامعة
2010أمريكا,عضوالمنتدياتالدبيةللدبالنجليزيونقده,دولي
2008منتدىالقصيدةالعربية-السعودية,فاعلة-كاتبومستشارومشرفقسمالترجمةالدبية,دولي
2008عضوتجمعشعراءبلحدود.ممثلالتجمعفيفلسطين,,وطني
2001جامعةالزهر-غزة,مدرسجامعي,جامعة
الهتمامات البحثية
اهتمام

أدبونقدحديث,
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منشورات مختارة
كتاب  /فصل في كتاب

عبداحسينكراز).(2005البحرحوارامرأة)مجموعةشعرية(,اتحادالكتابوالدباءالفلسطينيين,غزة
عبداحسينكراز).(1999لفتاتالقدس)مجموهةشعرية(,اتحادالكتابوالدباءالفلسطينيين,غزة
بحوث في مجلت علمية

عبداحسينكراز).(2012الجندروالذاتوالخرفيديوانالشاعرةشاروندوبياغو’بلديالهيجاءأمريكياالجنوبية’,.مجلةجامعةابنرشد-
)(.هولندة),السادس(317-295,
’.عبداحسينكراز).(2012الجندروالذاتوالخرفيديوانالشاعرةشاروندوبياغو’بلديالهيجاءأمريكياالجنوبية
)()..مجلةفكروأدب-مصر,110-98),(69),
عبداحسينكراز).(2012فوضىالتواصلالهدامةفيمسرحياتإدواردألبي:المشهدالعبثيللنسانالمعاصر,.مجلةفكروإبداع-
)(),.مصر69),
عبداحسينكراز)2011
)()..غزة)13,الثاني(54-39),

(.الخطابالنسويالقويفيقصيدةإيزابيلويتني’التحسرعلىموتوليامجروفيث’,.مجلةجامعةالزهر-

(.شاعريةالنصعندت.س.إليوتوصلحعبدالصبور:التناصالموضعاتيالسطوري.مجلةجامعةالنجاح
عبداحسينكراز)2011
)(.الوطنية,..مجلةجامعةالنجاحالوطنية-نابلس2798-2774,(10)25,
جوائز و شهادات تقدير
السنة  ,السم  ,المؤسسة  ,المستوى

,2008وسامالكاتبالمتميز,منتدىالقصيدةالعربية.السعودية,وطني
,2008وسامالمتيازالدبيلشخصيةالمرافئالدبيةلعام,2008منتدىالمرافئالدبي.السعودية,وطني
,2000فولبرايت,المديست,جامعة
العروض
عنوان  ,الحدث  ,التاريخ  ,المؤسسة  ,المستوى
متحدث رئيسي

التحليلالنفسيوالنصوصالدبية,مناقشةحرة,2000,جامعةإنديانافيبنسلفينيا-أمريكيا)جامعة(.
قصيدةوولتويتمان":أغنيةلنفسي""الذاتالمتشظية,مناقشةحرة,2000,جامعةإنديانافيبنسلفينيا-أمريكيا)
جامعة(.
جيل"البيت"عاشقالموسيقىوالبوذيةفيأمريكا,مناقشةحرة,2000,جامعةإنديانافيبنسلفينيا-أمريكيا)جامعة(.
تفسيرالمغزىفيروايةفلنأوبريان"الفمالفقير",مناقشةحرة,2001,جامعةإنديانافيبنسلفينيا-أمريكيا)جامعة(.
ديفيدماميتوالمسرحمابعدالحداثة–جامعةإندياناأمريكا,مناقشةحرة,2001,جامعةإنديانافيبنسلفينيا-أمريكيا)

متحدث ضيف

جامعة(.
.جامعةالزهر-غزة,.مناقشةحرة,2009-2007,الزاوية
التجربةالثقافيةفيالغرب– شهررمضاننموذجا
المريكية-جامعةالزهر)جامعة(.
نظرياتالنقدالدبيالحديثة,مناقشةحرة,2000,جامعةإنديانافيبنسلفينيا-أمريكيا)جامعة(.
التراثالدبيوالممي,مناقشةحرة,2000,جامعةإنديانافيبنسلفينيا-أمريكيا)جامعة(.
نظرياتهارولدبلومفيالتحليلالنفسيالدبي,مناقشةحرة,2001,جامعةإنديانافيبنسلفينيا-أمريكيا)جامعة(.

الشراف
الدرجة  ,المرشحين  ,الرسالة  ,الجلسة  ,السنة

منجزة

ماجستير,دالياأبوعيادة,أثراستخدامإستراتيجيةتدريبالقرانعلىتنميةبعضمهاراتالتدريسلدىالطلبةالمعلمينفي
,جامعةالزهرللغةالنجليزيةواتجاهاتهمنحومهنةالتدريسفيمحافظاتغزة.جامعةالزهر-غزة2013,.
ماجستير,ماهرشرف,أثربرنامجمحوسبعلىتطويرالتحصيلالعلميلطلبةالصفالتاسعفيقواعداللغةالنجليزيةفي
,مدارسالونروا2013,
ماجستير,ميالشريف,دراسةتشخيصيةلسوءاللفظبينطلبةاللغةالنجليزيةفيجامعةالقصى.جامعةالزهر–غزة.
2012,,
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التقييم
الوصف  ,التقييم  ,السنة

الشرافعلىوالتدقيقالملئيواللغويلرسالةالماجستيرللطالب/شمسالوحيدي.الجامعة
السلمية2011,.

أخرى

الشرافعلىوالتدقيقالملئيواللغويلرسالةالماجستيرللطالب/نزارخليلالمخ.السودان2011,
الشرافعلىوالتدقيقالملئيواللغويلرسالةالماجستيرللطالبة/رهيفةجبرالحداد.جامعةالزهر
–غزة.فلسطين2011,.
الشرافعلىوالتدقيقالملئيواللغويلرسالةالماجستيرللطالبة/زلفةبدرالدين.الجامعةالسلمية
2011,
الشرافعلىمشاريعالتخرجلطلبةالبكالوريوسفيجامعةالقدسالمفتوحة.غزة–فلسطين
20012002,
التدريس
المستوى  ,اسم المادة
البكالوريوس

*

مقدمةفيالدب

*

مصطلحاتقانونية

*
*

مقال3

*

مصطلحاتطبية

*

أدبمقارن

*
*
*

الدبلوم

اللغةالنجليزية-متطلبجامعة

الدبالمريكيفيالقرنينالتاسععشروالعشرين
الشعرالنجليزيالقديم
الروايةالنجليزيةفيالقرنالثامنعشر

*

النقدالدبي3-2-1

*

لغةانجليزيةتجارية

*

ترجمة3-2-1

*

قراءة1

* قواعد2-1
* لغةانجليزيةتجارية
*
*

اللغةالنجليزية-متطلبجامعة
لغةانجليزيةإعلمية

مساهمات مجتمعية
من  -الى  ,المساهمة  ,المستوى

الن1996-
1992-2000
1998-2000
2000-2001
2006-20072009-

المشاركةفياللقاءاتالثقافيةوالنقديةوقراءةالشعر,وطني
إلقاءمحاضراتفيالسعافالولي,وطني
تدريبمربياتأطفال,وطني
قراءةأشعارفيمقهىكيوري,دولي
مشرفعلىمجموعةشباببذورالسلمإلىوليةميينالمريكية,وطني
احتفاليةمعقراءاتشعريةفييومالشعرالعربي,وطني

المهارات
المهارة

الرياضة,ممتاز
الحاسوب,ممتاز
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الدورات التدريبية
السنة  ,اسم المادة  ,المكان  ,المؤسسة  ,الفترة

,
,

,2007مهامالصليبالحمروقتالزمات,غزة,الصليبالحمربالتعاونمعجامعةالزهر
,2000دورةاللغةالنجليزيةوالتخاطبالحضاري,جامعةأوهايو,جامعةأوهايو
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