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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤهالت العلمية
 -1دكتوراه ،اللغة العربية وآدابها ،علم لغة (صوتيات) :عنوان األطروحة( :االئتالف
واالختالف بين أصوات العربية الفصحى واللهجات الفلسطينية) جامعة القرآن الكريم،
الخرطوم السودان.1991 ،
 -2الماجستير ،اللغة العربية ،علم لغة( ،معاجم وداللة) عنوان الرسالة( :حركة التعريب
والتأليف المعجمي في األردن) ،معهد الخرطوم الدولي للغة العربية ،الخرطوم ،السودان،
.1990
 -9البكالوريوس ،اللغة العربية ،جامعة محمد الخامس ،الرباط ،المغرب.1981 ،
 -1دبلوم التعليم اإللكتروني (سنتان) ،جامعة القدس المفتوحة.2112 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخبرات العملية
 -1العمل في سلك التربية والتعليم تربية نابلس .1991
 -2جامعة النجاح الوطنية ،تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها .2111- 1998
 -9جامعة بيت لحم ،دائرة اللغة العربية.2111- 1998 ،
 -1جامعة القدس ،قسم اللغة العربية.1998 ،
 -0جامعة بير زيت ،دائرة اللغة العربية.2110 ،
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 -6جامعة القدس المفتوحة  – 0111 – 01-2مستمر (مثبت).
 -7رئيس قسم اللغة العربية (.)2101-2102( )2102 – 2100
 -2قائم بأعمال عميد كلية اآلداب (.)- 2101

المشاركات العلمية
أوالً :الكتب المنشورة:
 -1حركة التعريب في األردن ،وزارة الثقافة األردنية ،عمان :سنة .2112
 -2اللهجات الفلسطينية ،دراسة صوتية ،عمان :دار أسامة للنشر.2111 ،
 -2علم أصوات العربية( ،إعداد المادة العلمية في التطوير) مقرر جامعي ( ،)0231منشورات
جامعة القدس المفتوحة .2102
 -3الخطرة الثانية األنسية للروضة الذاتية ،رحلة الشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي،
تحقيق ودراسة( :أدب رحالت) الدكتور عبد الرؤوف خريوش وعبد الرحمن المغربي،
منشورات جامعة القدس المفتوحة ،رام هللا ،فلسطين.2100 ،
 -0كتاب أصوات اللغة العربية لغير الناطقين ،جامعة القدس المفتوحة .2102
 -6كتاب المستوى األول لغير الناطقين بالعربية (مشترك) .2102
ثانيا ً :البحوث المح ّكمة المنشورة
 – 0أهمية التعريب والحاجة إليه في الوطن العربي( ،مح ّكم ومنشور) ،مجلة اللسان العربي ،العدد
خمسون.
 – 2اللغة العربية في فلسطين قبل الفتح اإلسالمي( ،مح ّكم ومنشور) ،مجلة كلية اآلداب ،جامعة
المنيا ،مصر ،تشرين األول .2111
-2كيفية تدريس األصوات الفصيحة المفقودة في اللهجات العربية الحديثة لمتعلمي اللغة العربية كلغة
ثانية( ،مح ّكم ومنشور) كلية التربية ،جامعة أسوان .2119
-3التداخل اللغوي بين العربية الفصحى ولهجاتها وأثر ذلك في مستويات اللغة( ،مح ّكم ومنشور)
مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة المنيا ،مصر ،العدد .2119 ،18
-0دور مجمع اللغة العربية األردني في تعريب التعليم العلمي الجامعي (مح ّكم ومنشور) مجلة مجمع
اللغة العربية بالقاهرة ،العدد .2112 ،91
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-6دور مجمع اللغة العربية األردني في تعريب المصطلحات العلمية( ،مح ّكم ومنشور) مجلة كلية
األلسن ،عين شمس.2111 ،
 – 7أساليب تدريس اللغة العربية في جامعة القدس المفتوحة ،قراءة في مقر علم أصوات العربية،
(مح ّكم ومنشور) مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية ،العدد الثامن ،يونيو .2110
 – 2الظواهر الصوتية في اللهجات العربية في فلسطين( ،مح ّكم ومنشور) مجلة كلية اآلداب بجامعة
المنيا ،العدد .2119 ،09
-1أثر الفقه الظاهري في النحو العربي في األندلس (مح ّكم ومنشور في العدد الخامس والعشرين)
المجلة العربية للدراسات اللغوية ،معهد الخرطوم الدولي للغة العربية ،الخرطوم ،السودان.2119 ،
-01أثر القراءات القرآنية في اللهجات الفلسطينية الحديثة( ،مح ّكم منشور) مجلة الجامعة اإلسالمية،
المجلد الخامس عشر ،العدد الثاني ،مايو .2111
-11تجربة جامعة القدس المفتوحة في عمل االمتحانات النهائية وسبل تطويرها (مح ّكم ،ومنشور)
مجلة كلية التربية ،جامعة أسوان ،العدد السابع عشر.2119 ،
-02دور المستشرقين الفرنسيين في نقل الثقافة العربية إلى أوروبا( ،مح ّكم منشور) ،مجلة جامعة
القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات .العدد ( .2119 ،10حقل علم اللغة(لسانيات) :ترجمة وداللة).
-19أسماء مدينة القدس ودالالتها في لسان العرب( ،مح ّكم منشور) ،مجلة جامعة القدس المفتوحة
لألبحاث والدراسات .العدد ( .2112 ،25حقل علم اللغة (لسانيات) :داللة ومعاجم)
(حقل علم اللغة :صوتيات).

-11مصادر اللهجات الفلسطينية (محكم منشور) مجلة التراث والمجتمع ،قسم الدراسات المحكمة،
عدد (( .2111 ،)01حقل علم اللغة (لسانيات) :صوتيات).
-10معنى الكلمة وحدودها بين أولمان والرازي( ،محكم منشور) مجلة جامعة الجنان ،العدد العاشر،
( 2118حقل علم اللغة (لسانيات) :داللة ومعاجم).
-19آراء المبرد النحوية من خالل الشواهد النحوية في خزانة األدب للبغدادي ،مجلة مخبر الدراسات
اللغوية ،الجزائر (محكم ،منشور ،مجلد  ،01ع( )2107 ،0حقل علم اللغة (اللسانيات) :نحو).
-11دور المالمح التمييزية في فهم النص القرآني( ،محكم منشور) المجلة األردنية في الدراسات
اإلسالمية ،جامعة آل البيت ،المجلد ( )12العدد(( .2119 )2حقل علم اللغة (لسانيات) :صوتيات).
-18األلفاظ الدالة على السيد المسيح ومعانيها في لسان العرب( ،محكم مقبول للنشر) مجلة اللسان
العربي ،عدد( 2111 ،11حقل علم اللغة (لسانيات) :داللة ومعاجم).
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-19أثر اإلسالم والمتنبي في شعر المستشرق األلماني (غوته) ،مجلة دراسات استشراقية ،جامعة
الكوفة (محكم منشور ،عدد( )2102 ،02حقل الدراسات المقارنة والترجمة).
-21ظاهرة اإلدغام في معلقة امرئ القيس موسيقاها الشعرية ،مجلة رؤى فكرية ،جــــامـعــة
محــمــد الشــريف مسـاعــــدية -ســـوق أهــراس (محكم منشور ،مجلد  ،9عدد( )2111 ،1حقل
علم اللغة (لسانيات) :صوتيات).
ثالثا ً :بحوث مؤتمرات علمية محكمة
-1تحقق النوعية في تخصص اللغة العربية في جامعة القدس المفتوحة( ،مح ّكم) ،مؤتمر ضبط
النوعية ،رام هللا ،تموز.2111 ،
-2أثر التعيينات الدراسية في التعليم المفتوح ،بحث (مح ّكم) مشترك مع الدكتور فيصل عمر
مؤتمر جامعة اليرموك الخامس.2119 ،
 – 9المؤتمر الدولي للغة العربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة( ،2111 ،مح ّكم).
 – 1المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية ،الجامعة األردنية ،عمان( 2111 ،المشاركة ببحث).
 – 0مؤتمر جامعة الزرقاء األهلية.2112 ،
-9مؤتمر التربية الخامس ،جامعة اليرموك ،اربد ( ،2119مح ّكم).
-1مؤتمر ضبط النوعية في التعليم الجامعي في فلسطين ،جامعة القدس المفتوحة( ،2111 ،مح ّكم)
-8مؤتمر الترجمة ،جامعة النجاح الوطنية ( 2119المشاركة ببحث).
-9مؤتمر الترجمة ،جامعة النجاح الوطنية ( 2111المشاركة ببحث).
-11مؤتمر (األدب الفلسطيني في ميزان النقد األدبي الحديث) قلقيلية.2112/0/1 ،
-11المؤتمر الرابع للتراث الشعبي الفلسطيني في محافظة نابلس .2119/9/29
-12جامعة الزيتونة ،مؤتمر السرد واللسانيات الحديثة( 2119،المشاركة ببحث).
-19مؤتمر التعددية الثقافية في اللغة واألدب ،جامعة الزيتونة ،األردن بورقة دون
حضور.2110/11/
-11مؤتمر األدب واللغة والترجمة ،جامعة الطفيلة التقنية ،بحث محكم موسوم بـ (أهمية الترجمة في
تالقح الثقافات) (حقل علم اللغة (لسانيات) :داللة وترجمة)  2ـ .2111 /0/ 1
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-10مؤتمر يوم اللغة العربية( ،خصائص اللغة العربية ومصادر قوتها) جمعية قرية المعلمات،
القدس ،مسرح الحكواتي.2119 /1/2 ،
 – 19المؤتمر الثامن للغة العربية (رئيس جلسة نحو  )1دبي .2119 /1 /19-11
رابعا ً :تحكيم عدد من البحوث العلمية ،منها:
 -1جماليات لغة الشعر الجديدة في ديوان "كزهر اللوز أو أبعد" لمحمود درويش ،مجلة كلية
اآلداب ،جامعة اليرموك.2119/11/10 ،
 -2الزمن المستقبلي في اللغة العربية ،دراسة لسانية ،مجلة كلية اآلداب ،جامعة اليرموك،
.2111/2/28
 -9اكتساب اللغة بين ابن خلدون وتشومسكي ،مجلة كلية اآلداب جامعة اليرموك.2111/1/21 ،
 -1األصوات اللغوية المقلقلِة ساميّا ( )922مجلة جامعة القدس المفتوحة.2111/1/0 ،
 -0الصوت العسير ،مجلة جامعة النجاح الوطنية.2111/11/11 ،
 -9ظاهرة اإلدغام في العربية ( ،)1111مجلة جامعة القدس المفتوحة.2119 /11/29،
 -1دور داللة تعلق شبه الجملة في تفسير القرآن الكريم ،مجلة جامعة القدس المفتوحة،
.2119/12/8
 -8األصوات االحتكاكية في العربية بين األداء والكمية ( )1999مجلة جامعة القدس المفتوحة،
.2111/0/20
 -9ظواهر لغوية في الوقف واالبتداء ،دراسة نحوية صوتية داللية ( ،)1819مجلة جامعة
القدس المفتوحة.2110/1/29 ،
-11من التوجيه الصوتي للقراءات القرآنية في تفسير القرطبي في ضوء علم اللغة الحديث،
ظاهرة تحقيق الهمز أنموذجا ( ،)1921مجلة جامعة القدس المفتوحة.2110/9/8 ،
-11اللغة العربية في الجامعة الجزائرية بين التلوث اللغوي والرطانة ولحن العامة ،مقاربة لسانية
( )1999مجلة جامعة القدس المفتوحة.2110/11/19 ،
-12فعالية المناهج الحديثة في تعليم اللغة العربية ،مقاربة تقييمية ،مجلة جامعة القدس المفتوحة
.2110/2/11
-19عملية التواصل اللغوي بين اإلرسال والتلقي ،مجلة جامعة القدس المفتوحة2110/11/18،
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-11التناسق الفني في القرآن الكريم عند سيد قطب (مفهومه ،درجاته ،مطاهرة) مجلة جامعة
القدس المفتوحة2110/1/19 ،
-10إحاالت ابن سيده من معجمه المحكم إلى المخصص جمع وتوثيق ( )2990مجلة جامعة
القدس المفتوحة.2111/2/29 ،
-19مفهوم الخفة والثقل في المدونة الصوتية العربية ،جامعة القدس المفتوحة للدراسات،
.19/ 05/ 2019
-11ألفاظ الترحيب في الموروث اللغوي ،مجلة جامعة القدس المفتوحة.2118 /11 /9 ،
-18االختالس في العربية ،مجلة جامعة القدس المفتوحة ،للدراسات.2118 /12 /18 ،
 – 19الهت بين الهمزة والهاء ،مجلة جامعة القدس المفتوحة للدراسات.2119 /1 /18 ،
 – 21وصف الزنزانة في أدب السجون ،ملتقى اإلبداع الطالبي ،القدس المفتوحة/1/21،
.2119
-21مفهوم الخفة والثقل فب المدونة الصوتية العربية ،مجلة جامعة القدس المفتوحة للدراسات،
.2119 /0/19
خامسا :الندوات:
 -1اللغة العربية والتحديات المعاصرة " شهر 2111 /12
 -2أدب المرأة الفلسطينية " عقدت شهر .2112/1
 -9اللغة العربية أم اللغات "للدكتور عبد العزيز الخياط".
" -1أدب األطفال تاريخ وتطور " (.)2112/0/29
 -0ندوات صالون الدكتورة أفنان دروزة.
 -9ندوات أدبية بالتعاون مع وزارة الثقافة ،العدد ( )8ندوات ( )2119/0 – 2119/9مركز
أوتار /نابلس.
 -1قراءة في منهاج اللغة العربية الفلسطيني ،رئيس اللجنة العلمية ،طوباس.2119 /2 /18 ،
 -8أدب األطفال ،رئيس اللجنة علمية ،نابلس.2119 /2 /21 ،
 -9بالقراءة نرتقي ،عضو اللجنة العلمية ،بيت لحم.2119/1/9 ،
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سادسا ً :مناقشة عدد من رسائل الماجستير واإلشراف عليها:
( -1النظم القرآني في قصة سيدنا نوح) جامعة القدس ،مناقش خارجي .2119/1/20
 -2الجملة الشرطية في سورة البقرة ودالالتها النحوية والبالغية) جامعة القدس ،مناقش خارجي
.2119/1/8
( -9الكفايات التعليمية المستخدمة لدى معلمي اللغة العربية في المرحلة األساسية الدنيا في
مديرية التربية والتعليم /الخليل) جامعة القدس ،مناقش خارجي .2118/1/8
( -1مستوى معرفة طلبة جامعة القدس باألدب الفلسطيني المقاوم وعالقته باتجاهاتهم نحوه)
جامعة القدس ،مناقش خارجي .2111/9/29
( -0لهجة أبو كشك ،دراسة صوتية) جامعة النجاح الوطنية ،مناقش خارجي.2111/9/21 ،
 -9تحكيم رسالة ماجستير بعنوان (جهود المرعشلي الصوتية) جامعة النجاح الوطنية.2110 ،
 -1شواهد الخنساء في كتب التراث العربي ،إشراف .2119
 -8الفكر الداللي عند األصوليين ،جامعة القدس المفتوحة ،مناقش داخلي.2119 /9 /29 ،
 -9تحليل الخطاب اللغوي الواصف كتاب اإلنصاف أنموذجا – إشراف.
-11البعد النفسي لألفعال القلبية وتحوالتها الكريم وفق النظرية التوليدية التحويلية في القرآن –
إشراف.
-11ألفاظ األرض ودالالتها في القرآن الكريم – إشراف.
-12أدب األطفال في شعر شوقي ،دراسة صوتية داللية ،إشراف.
سابعا ً :اجتياز عدة دورات مختلفة في اللغات والحاسوب واإلنترنت والتعليم من خالل الصفوف
االفتراضي منها:
 -0دورة صناعة المعجم التاريخي للغة العربية  ،2110/1عمان  /األردن.
 -2دورة صناعة المعجم التاريخي للغة العربية  ،2119/11عمان  /األردن.
 -2دورة تدريبية في تأليف كتب اللغة العربية لغير الناطقين بها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثامنا ً :خدمة الجامعة والمجتمع المحلي:
 -1رئيس قسم اللغة العربية وآدابها ما بين .2119/8/10-2111/9/1
 -2رئيس قسم اللغة العربية وآدابها ما بين .2119/9/11-2118/9/1
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 -9قائم بأعمال عميد كلية اآلداب .2119 /9 /18
 -1عضو جمعية أقسام اللغة العربية ولجانها .2119
 -0عضو لجنة الدراسات العليا في الجامعة.
 -9عضو جمعية التضامن الخيرية.
 -1عضو نادي بيتا الرياضي.
 -8عضو جمعية بيتا الخيرية.
 -9أمين سر المجلس االستشاري الثقافي لمحافظة نابلس منذ  2111إلى اآلن.
-11عضو مؤازر في مجمع اللغة العربية الفلسطيني.
-11عضو الهيئة التحضيرية إلحياء مئوية الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان( )2111في محافظة
نابلس.
-12اجتياز عدة دورات في الكمبيوتر وأنظمته.
-19اجتياز ثالث دورات في اللغة اإلنجليزية من خالل الجامعة.
األستاذ الدكتور ،عبد الرؤوف خريوش
أستاذ علم اللغة واللسانيات الحديثة بجامعة القدس المفتوحة -فلسطين
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