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 معلومات شخصية .א
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 الكلية\الوظيفة في املعهد .ב

 

 M.edرئيس برنامج تدريس وتعلم اللغات للقب الثاني 

 عضو املجلس األكاديمي

 عضو لجنة التعيينات للتثبيت ومنح درجة محاضر

 

 ميادين البحث .ג

 أدب فضائل األرض املقدسة

 أدب النوادر في القرون الوسطى

 عشرأدب الصوفية في القرن الثامن 

 

 (مساقات أساسية 5-4الرجاء كتابة ) تدرسينها/  مساقات تدرسها .ד

 أجناس أدبية كالسيكية )لقب أول(

 مسائل في الشعر الكالسيكي )لقب أول(

 لغة القصة )لقب ثان(

 اللهجات العربية )لقب ثان(

 تاريخ االدب العربي الكالسيكي )لقب أول(

 

 (منشورات بارزة 5الرجاء ذكر ) مشاريع/  معارض/  منشورات أكاديمية محكمة .ה
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 ميادين أكاديمية اضافية .ו

 أماكن مقدسة في فلسطين وسوريا

 الفكاهة في األدب العربي الكالسيكي        

 

  

 (ResearchGate او Academiaمثال، موقع انترنت شخص ي، اشتراك في: ) روابط .ז
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