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HURL

المؤهلت العلمية
السنة  ,المؤهل  ,المؤسسة  ,عنوان الرسالة

2008

الدكتوراة,معهد البحوث والدراسات العربية  -مصر
)السبك في العربية المعاصرة بين الشكلين المنطوق والمكتوب -دراسة تطبيقية(

2002

الماجستير,معهد البحوث والدراسات العربية  -مصر
)السس المنهجية لحركة التصويب اللغوي في النصف الثاني من القرن العشرين(

1999

دبلوم,معهد البحوث والدراسات العربية  -مصر
)تيسير النحو العربي عند أحمد عبد الستار الجواري(

1997

البكالوريوس,جامعة القدس المفتوحة
)اللغة العربية(

السجل الوظيفي
من تاريخ  -الى تاريخ  ,الوظيفة  ,المؤسسة
حتى الن 2011 ,

أكاديمي ,جامعة الزهرة  -غزة

المهام الدارية
البداية  -النهاية  ,المهمة  ,المستوى
2011 ,2016

رئيس قسم اللغة العربية ,القسم

الهتمامات البحثية
اهتمام

علم اللغة والنحو ,
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منشورات مختارة
كتاب  /فصل في كتاب

محمد سالم أبو غفرة ) . (2014نصوص مختارة في علم اللغة ,مطبعة المقداد ,غزة -فلسطين
محمد سالم أبو غفرة ) . ( 2011درسات لغوية في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف , ,غزة  -فلسطين
محمد سالم أبو غفرة ) . (2010السبك في العربية المعاصرة بين المنطوق والمكتوب ,مكتبة الداب  ,القاهرة  -مصر
المشاريع البحثية
من  -الى  ,العنوان  ,الدور  ,المصدر  ,المستوى

,

المطاوعة والنعكاس في الفكر اللغوي العربي ,أساسي ,صحيفة اللسن ,جامعة

الشراف
الدرجة  ,المرشحين  ,الرسالة  ,الجلسة  ,السنة

تحت الشراف

ماجستير ,سمية العايدي ,التركيب النحوية في الحديث النبوي الشريف في كتاب الربعين لبي الحسن الطوسي المتوفي 242
 ,هـ دراسة نحوية دللية 2014,
 ,ماجستير ,عدنان محمد أبو عامر ,الجملة الخبرية في ديوان أحمد دحبور دراسة نحوية دللية 2014,

التدريس
المستوى  ,اسم المادة
البكالوريوس

* العروض والقافية
* علم اللغة معجم ودللة
* الصرف 1
* النحو العربي 1
* إعجاز القرآن الكريم
* اللغة العربية 1
* علم اللغة مدخل
* علم اللغة صيغ وتراكيب
* علم اللغة اصوات
* دراسات لغوية في القرآن والسنة

دراسات عليا

* دراسات نحوية معاصرة
* اصول التفكير النحوي

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

, 2014التطوير المهني المبني على الستقصاء ,غزة  -فلسطين ,جامعة الزهر ,سبتمبر - 2013يونيو 2014
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