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HURL

المؤهلت العلمية
السنة  ,المؤهل  ,المؤسسة  ,عنوان الرسالة

1996

الدكتوراة,كلية الداب  -جامعة عين شمس
)القضايا البلغية والسلوبية عند السكاكي 626هـ(

1990

الماجستير,كلية الداب  -جامعة عين شمس
) الخطاب الشعري عند محمود درويش -دراسة أسلوبية(

1980

البكالوريوس,كلية الداب  -جامعة عين شمس
) الليسانس في اللغة العربية(

السجل الوظيفي
من تاريخ  -الى تاريخ  ,الوظيفة  ,المؤسسة
2001 ,2004

جامعة الزهر -غزة,

2007 ,2010

عميد كلية الداب والعلوم النسانية ,جامعة الزهر -غزة

حتى الن 2012 ,

عميد كلية الداب والعلوم النسانية ,جامعة الزهر -غزة

2005 ,2006

عميد شئون الطلبة ,جامعة الزهر -غزة

1996 ,1997

نائب الرئيس للشئون الدارية والمالية ,جامعة القصى

نائب عميد كلية الداب والعلوم النسانية
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المهام الدارية
البداية  -النهاية  ,المهمة  ,المستوى
حتى الن 2016 ,

عميد البحث العلمي ,الجامعة

1996 ,1997

نائب الرئيس للشئون الدارية والمالية بكلية التربية جامعة القصى حاليا ,الكلية

2001 ,2004

نائب عميد كلية الداب والعلوم النسانية ,الكلية

2005 ,2006

عميد شئون الطلبة ,الكلية

2007 ,2010

عميد كلية الداب والعلوم النسانية ,الكلية

2012 ,2016

عميد كلية الداب والعلوم النسانية جامعة الزهر ,الكلية

العضوية المهنية
السنة  ,المؤسسة  ,نوع العضوية  ,المستوى

 2015جامعة الزهر  -غزة,رئيس مؤتمر )قطاع غزة الواقع وآفاق المستقبل(,جامعة
 2014اتحاد الكتاب والدباء الفلسطينيين,أمين سر المكتب الحركي المركزي للكتاب والدباء الفلسطينيين -المحافظات الجنوبية,وطني
 2012جامعة الزهر ,رئيس لجنة العداد لحفل التخرج لسنة , 2012جامعة
 2012جامعة الزهر  -غزة ,عضو مجلس الدراسات العليا ,جامعة
 2011جامعة الزهر  -غزة ,رئيس لجنة إعداد الرشيف اللكتروني بجامعة الزهر -غزة,جامعة
 2011جامعة الزهر,رئيس اللجنة العلمية في مؤتمر الشهيد الرمز ياسر عرفات  -تاريخ وذاكرة جامعة الزهر غزة ,25/11/2011جامعة
 2011جامعة الزهر  -غزة ,منسق برنامج ماجستير اللغة العربية بكلية الداب والعلوم النسانية ,جامعة
 2010كليات الداب في الجامعات العربية ,عضو فاعل,دولي
 2009كلية الداب والعلوم النسانية,رئيس مؤتمر محمود درويش  -القضية والنسان ,25/26/10/2009جامعة
 2008جامعة الزهر,عضو لجنة إعداد نظام الترقية إلى رتبة أستاذ وأستاذ مشارك بجامعةا لزهر  -غزة في ,22/6/2008جامعة
 2007الدراسات العليا  -جامعة الزهر ,عضو مجلس الدراسات العليا,جامعة
 2006جامعة الزهر ,عضو هيئة التحرير بمجلة جامعة الزهر  -غزة للعلوم النسانية من ,2012-2006جامعة
 2004جامعةا لزهر ,عضو اللجنة العليا للتقييم الذاتي بالكليات الدبية جامعة الزهر بغزة  23/2/2004حتى ,2005جامعة
 2001كليةا لداب والعلوم النسانية  -جامعة الزهر,رئيس لجنة المعادلت,جامعة
 2001جامعةا لزهر ,عضو لجنة الضبط بجامعة الزهر  -غزة من ,2003-2011جامعة
 2000اتحاد الكتاب والدباء الفلسطينيين,عضو فاعل,وطني
الهتمامات البحثية
اهتمام

الدراسات السلوبية  ,الدب الفلسطيني  ,البلغة والنقد ,
منشورات مختارة
كتاب  /فصل في كتاب

أ.د.محمد صلح زكي أبو حميدة ) . (2007البلغة والسلوبية عند السكاكي  626هـ ,مطبعة المقداد ,غزة
الستاذ الدكتور محمد صلح زكي أبو حميدة ) . (2006دراسات في النقد الدبي الحديث ,منشورات سلسة إبداعات فلسطينية ) ,(18غزة
أ.د .محمد صلح زكي أبو حميدة ) . (2006دراسة حول شعرية التناص في أنا يوسف يا أبي للشاعر محمود درويش  ,سلسلة إبداعات
فلسطينية ) ,(18غزة
) .أ.د.محمد صلح زكي أبو حميدة )2000
الخطاب الشعري عند محمود درويش -دراسة أسلوبية ,مطبعة المقداد ,غزة
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بحوث في مجلت علمية

أ.د .محمد صلح زكي أبو حميدة ) . (2013أسلوب الستفهام ودللته البلغية في سورة الصافات -دراسة أسلوبية,المجلة العربية للعلوم
) ( ) ,.النسانية  -جامعة الكويت2013),
أ.د .محمد صلح زكي أبو حميدة ) . (2012تجليات الروح ...وغياب الجسد في قصيدة إلى أمي للشاعر محمود درويش,محلة ملتقى الشارقة للشعر
) (  ) ,.العربي ),فبراير 2012
أ.د .محمد صلح زكي أبو حميدة ) . (2011جماليات التناص في مختارات ياسر عرفات في عيون الشعراء مؤتمر الشهيد الرمز ياسر عرفات-
) ( ) ,.تاريخ ...وذاكرة ,مجلة جامعة الزهر -غزة),نوفمبر 2011
أ.د .محمد صلح زكي أبو حميدة ) . ( 2011البناء الفني في رواية تحولت الجحش الذهبي لوكيوس ابوليوس,مجلة الفكر والبداع  -جمهورية
) ( ) ,.مصر العربية,جزء )64أكتوبر 2011
أ.د .محمد صلح زكي أبو حميدة ) . ( 2011تقنيات السرد الروائي في رواية ربيع حار لسحر خليفة ,مجلة كلية الداب  -جامعة حلوان )30,
) ( ) ,.يوليو 2011
أ.د .محمد صلح زكي أبو حميدة ) . (2010جماليات المكان في ديوان ل تعتذر عما فعلت للشاعر محمود درويش ,مجلة النجاح -1
جماليات
المكان في ديوان" ل تعتذر عما فعلت" للشاعر محمود درويش – مجلة جامعة النجاح للبحاث – ب  ,مجلد  ,22عدد  , 2حزيران  2008م22,.
) ( 2008)) ,.
أ.د .محمد صلح زكي أبو حميدة ) . (2008جماليات المكان في ديوان ل تعتذر عما فعلت للشاعر محمود درويش ,مجلة جامعة النجاح
) ( ) ,.للبحاث2008)22,
أ.د .محمد صلح زكي أبو حميدة ) . (2004بنية التوازي في ديوان هات لي عين الرضا  ,هات لي عين السخط
) ( ) ,.البحرين2004),

للشاعر علي الخليلي ,جامعة

) ( ) ,.أ.د .محمد صلح زكي أبو حميدة ) . (2002عناصر الشعرية عند حازم القرطاجني,مجلة جامعة الزهر 2002)5,
التفتازاني ) سعد الدين ( سيرته وآثاره ) 712هـ 1312/م791-هـ  1389م ( موسوعة أعلم العلماء
) ( ) ,.العرب والمسلمين – المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ,جامعة الدول العربية 2000),
) ( ) ,.أ.د .محمد صلح زكي أبو حميدة ) . (2000الشهيد أبو جهاد في شعر سليم الزعنون

أ.د .محمد صلح أبو حميدة )• . (2000

دراسة أسلوبية ,مجلة جامعة الزهر 2000)4,

جوائز و شهادات تقدير
السنة  ,السم  ,المؤسسة  ,المستوى

, 2015الستاذ الدكتور محمد صلح زكي أبو حميدة ,جامعة الزهر -غزة )مؤتمر قطاع غزة الواقع وآفاق المستقبل , (2015جامعة
, 2014الستاذ الدكتور محمد صلح زكي أبو حميدة ,جامعة فلسطين  -كلية العلم والتصال ,جامعة
, 2014الستاذ الدكتور محمد صلح زكي أبو حميدة ,جمعية دار البر للعمال الخيرية ,وطني
, 2012الستاذ الدكتور محمد صلح زكي أبو حميدة ,جامعة الزهر -غزة ) حفل تخريج فوج الهوية والنتماء , (2012جامعة
, 2011الستاذ الدكتور محمد صلح زكي أبو حميدة ,اللجنة التحضيرية لمؤتمر الشهيد الرمز ياسر عرفات تاريخ ...وذاكرة )جامعة
الزهر-غزة ( ,جامعة
, 2009الستاذ الدكتور محمد صلح زكي أبو حميدة ,جامعة الزهر -غزة ) مؤتمر محمود درويش شاعر فلسطين :القضية والنسان ( ,
جامعة
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الشراف
الدرجة  ,المرشحين  ,الرسالة  ,الجلسة  ,السنة

تحت الشراف

منجزة
تحت الشراف
منجزة
تحت الشراف
منجزة

ماجستير ,إلهام فارس غالب بكر ,المرجعية المعرفية والنساق الثقافية في الرواية الفلسطينية بعد اللفية الثانية 2015-2000
2017, ,
 ,ماجستير ,نرمين صقر الخالدي ,البنية السردية في أعمال ليانة بدر القصصية 2017,
 ,ماجستير ,ناجي محمد سالم ريحان ,البعد القومي في شعر سميح القاسم 2010,
 ,ماجستير ,صهيب المقيد ,خصائص السلوب في شعر حسن البحيري 2017,
 ,ماجستير ,تغريد حسن الدعبلة ,النزياح التركيبي في شعر عمر أبو ريشة 2015,
 ,ماجستير ,نسرين النيرب ,تقنية السرد في روايات غريب عسقلني 2017,
 ,ماجستير ,ختام عيد حماد ,خصائص السلوب في شعر راشد حسين 2015,
ماجستير ,نور نجم ,القضايا البلغية في كتاب )الشارات والتبية في علم البلغة( بين مؤلفه محمج الجرجاني والقزويني
2014, ,
 ,ماجستير ,هالة ضاهر ,شعر ابن زقاعة الغزي )816هـ (  :دراسة أسلوبية 2017,
 ,ماجستير ,هيام المجدلوي ,الزهد في الشعر الندلسي في القرنين الرابع والخامس الهجريين :دراسة تحليلية 2010,
 ,ماجستير ,ياسمين الدرديسي ,العتبات النصية في شعر إبراهيم نصر ا -دراسة سيميائية 2016,
 ,دكتوراة ,انتصار أبو شاويش ,خصائص السلوب في سورة البقرة -كلية البنات جامعة عين شمس 2014,
 ,ماجستير ,محمود البهتيمي ,صورة البطل في شعر محمود درويش دراسة وصفية تحليلية 2015,
 ,ماجستير ,نادر ضاهر ,تقنيات الفن الفصصي في شعر أحمد دحبور دراسة وصفية تحليلية 2014,
 ,ماجستير ,أحمد الغول ,قضايا الحداثة عند حازم القرطاجي 2013,
 ,ماجستير ,مراد اللوح ,شعر محمد القيسي دراسة فنية 2013,
 ,ماجستير ,سامي حامد الهمص ,شعر بشر بن أبي خازم السدي -دراسة أسلوبية 2007,
 ,ماجستير ,فتحية صرصور ,الخصائص السلوبية في شعر فدوى طوقان 2003,

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

الشراف والعداد لمشروع دراسة برنامج العلم والتصال الجماهيري ,جامعة الزهر -غزة ,مشرف  , 2008,حتى الن ,جامعة
الشراف على الخطط الكاديمية لقسام كلية الداب ومراجعتها وتعديل نظام الدراسة بالكلية ,جامعة الزهر -غزة ,مشرف , 2004, 2003,
جامعة
عمل دراسة جدوى أكاديمية وواقتصادية لفتتاح شعبة اللغة العربية والعلم ,جامعة الزهر -غزة  , 2001, ,حتى الن ,جامعة
أعددت الخطة التدريسية لنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية الحكومية ,جامعة القصى , 1996, 1995, ,جامعة
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التقييم
الوصف  ,التقييم  ,السنة

ممتحن أطروحة ماجستير/دكتوراة

صورة الطفل وأثرها في شعر أحمد دحبور للباحثة :ميسون الشنباري 2015, 2015
الخطاب الشعري عند توفيق زياد -دراسة تحليلية للباحث :كامل الوافي 2015, 2015
تقنيات السرد في روايات وليد الهودلي للباحث :أيمن أمن )جامعة القصى ( 2015, 2015
التجاه الجتماعي في روايات الكاتبة سحر خليفة للباحثة كريمة نصر 2015, 2015
الخطاب الشعري عند طالب هماش للباحثة :فداء البواب 2015, 2015
التشكيل الجمالي في شعر عمرو بن شأس السدي للباحثة :جنين كحيل )جامعة القصى( 2015, 2015
الغتراب السياسي في نماذج من روايات نجيب محفوظ )دراسة سوسيولوجية( للباحثة منى بركات
2011, 2011
اليقاع في شعر سميح القاسم)دراسة أسلوبية ( للباحث :صالح عابد 2011, 2011
تكليف بمناقشة رسالة صور الرفض في الشعر الفلسطيني من  ,1987 -67جامعة القصى وألغيت بناء
على التقرير الذي أعددته حول الرسالة 2003, 2003
لغة الشعار السياسي في فلسطين بعد النكبة -دراسة تحليلية دللية ,للباحث :علي أبو مرسة 2002
2002,
شعر سميح القاسم بين الموقف اليديولوجي والتشكيل الجمالي ,للباحث :خضر أبو جحجوح 2002
2002,
اتجاهات تأويل القرآن في الخطاب الديني الحديث -دراسة نقدية بلغية  /للباحثة انتصار أبو شاويش
2001, 2001
الخطاب الشعري عند محمد حسيب القاضي -دراسة نصانية ,للباحثة  :مي نايف 2001, 2001

التدريس
المستوى  ,اسم المادة
البكالوريوس

* )البلغة العربية بفروعها ) علم المعاني  -علم البيان -علم البديع
* النقد الدبي الحديث
* فن السلوب
* الدب والبلغة
* فدرات اللغة العربية لكلية الطب
* الدب الفلسطيني

دراسات عليا

* المكتبة العربية
* قاعة بحث
* تذوق النص الدبي
* البلغة و السلوبية

مساهمات مجتمعية
من  -الى  ,المساهمة  ,المستوى

2007 - 2007

المشاركة في المؤتمر الفكري والسياسي الذي ينظمه التجمع الفلسطيني للدفاع عن حق العودة للذكرى 59
,جامعة

الن 1997 -

المشاركة في عدد من اللقاءات الدبية في تلفزيون فلسطين وجامعة الزهر-غزة  ,والجمعيات الهلية
بغزة ,وطني

2007 - 2007

المشاركة في المؤتمر الول لنصرة القدس  -رئيس الجلسة الرابعة ,دولي

الن 2000 -

اتحاد الكتاب والدباء الفلسطينيين ,وطني

1990 - 2007

جمعية الثراء التربوي والتفكير البداغي ,وطني
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الدورات التدريبية
السنة  ,اسم المادة  ,المكان  ,المؤسسة  ,الفترة

, 2009دورة تدريبية لمدة  20ساعة في التقييم الذاتي ,جامعة الزهر ,جامعةا لزهر ,شهر مارس 2009
, 2005دورة تدريبية لمدة  25ساعة إدراة المشاريع بجامعة الزهر  -غزة ,جامعة الزهر ,جامعةا لزهر ,مايو 2009
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