
 زاهر محمد الجوهر حنني الدكتور        

 
 الهوية الشخصية  •

 
 زاهر محمد الجوهر حنني    :                االسم

 فلسطيني    :        الجنسية 
 م 1969/ 18/3فلسطين ، نابلس ، بيت فوريك ،  :      وتاريخها  مكان  الوالدة

 متزوج  :            الحالة االجتماعية
 .، بيت فوريكنابلس  :           اإلقامة الدائممكان 
          127/ داخلي 022428793:                         هاتف 

 0599319472  : محمول     
 
 

 البيانات األكاديمية  •
 

 متقدم للحصول على درجة األستاذية.  •
 .م5/2010/ 26منذ المشارك أستاذ النقد األدبي الحديث  •
 2002أيار/ -العراق -من جامعة بغداد  فلسفة اللغة العربية / آداب،دكتوراه في  •
 م 1997آب /-العراق–ماجستير في اللغة العربية وآدابها من جامعة البصرة  •
 م 1994حزيران/– العراق -بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة الموصل  •
 م 1987 – فلسطين   -بيت فوريك  –الفرع األدبي –الثانوية العامة  •

 
 الخبرة العملية  •

 

 . 2022/ 6/ 1عميد كلية اآلداب منذ  .1
 م 2001- 97/98فلسطين   –رام هللا  –مدرسة دير دبوان الثانوية   – مدرس في التربية والتعليم   .2
 . 2003/  10/ 23في جامعة القدس المفتوحة _قلقيلية منذ  عضو هيئة تدريس .3
 . 2015وآدابها منذ عضو مجلس تخصص ماجستير اللغة العربية  .4
 . 2015عضو هيئة تدريس ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة القدس المفتوحة   .5



 محكم دائم في ست مجالت علمية محكمة عربية وعالمية. .6
 .2021حتى   2019ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة القدس المفتوحة.برنامج منسق  .7
 .2019جامعة القدس المفتوحة عضو مجلس الدراسات العليا في  .8
 . 2020رئيس وحدة الدراسات األدبية واللغوية في المعهد العالمي للتجديد العربي منذ  .9

 . 2022حتى  2021رئيس قسم اللغة العربية في جامعة القدس المفتوحة من   .10
 zhanani@qou.edu                      البريد االلكتروني:

 
 

 كتب منشورة  •
 
، باالشتتراك  2012مطبعة قلقيلية الحديثة  ،  1956قلطيلية نسقف المرك –جرائم ال تسقط  االتطاد    -1

 مع أ.سامح عودة.
وموزعون/  ( دار دجلة ناشتتتتترون  2000-1990تطور الشقققار الطلسقققطيني ضي امرت المحتلة    -2

 .م)دراسة نقدية(.2015عمان/
دار دجلتتة نتتاشتتتتتتتتتتتتتترون وموزعون/ عمتتان/  من أدب امسقققققققققر ققققققققققار الماتط   ضي ضلسقققققققققطين     -3

 .م)دراسة نقدية(.2015
  .)دراستة نقدية(-إشترا  وتقديم-دراسقا   ضي ققار جابر اطة-همو  ال من الاابر ضي ققار جابر  -4
 .2005لطيلية، قمطباة ألوان ستايل، ، ديوان قار -إرهاصا  -5
 .2005قلطيلية، مطباة ألوان ستايل، ،  -سيرة غيرية -عنتر قاهر المو ،  -6
دراسقا  -الطادة الشقهدا  ضي مقمائر الشقارا   راسقر عرضا ، صقدا  حسقين، جمال عاد الناصقر   -7

 . 2009قلطيلية، مطباة ألوان ستايل، ،  -ضي الشار الطلسطيني
 1994دار الكتب للطباعة والنشر، جاماة الموصل/ الاراق /، قظارا حب وزعتر، ديوان قار -8
 ااالقققترام ما الكاتب يوسققف حنني ، دار اميتا   ما زال الشققهدا  رطاتلون، مجموعة قيققيققية  -9

 .1997اإلس مية الطدس، 
را   -بيت الشقار– ، المرك  الثطاضي الطلسقطيني 1993-1967ققار الماتط   ضي ضلسقطين  -10
 اسة نطدرة  در .1999هللا/ 
 . 2009، قلطيلية، نطوش أولية على أهداب كوفية، ديوان قار -11
 .2021اللجة الايضا ، قرا ا  ضي قار هشا  عودة، دار مرسال، عمان،  -12
 .2022رؤى نطدرة، دار مرسال، عمان، قيد الطبا،  -13

mailto:zhanani@qou.edu


 
 بحوث علمية محكمة •

 
  - التناصيِِّ واإلحاالِت في قصيدِة ابِن الوناِن الشمقمقيةِ األبعاُد الدالليةُ لكثافِة التراكِم  -1

العلمية   األبحاث  لنشر  المعرفة  متعددة  الشاملة  االلكترونية  المجلة  محكم(  )بحث 

  .2021، 36والتربوية، عمان، العدد/ 

مجلة التجديد العربي،   )بحث محكم(  ، 1948المحتلة عا    مسقققتطال اللاة الار ية ضي ضلسقققطين  -2
 ،2020-8-10علمية محكمة، مقبول للنشر بتاريخ 

مجلة جامعة القدس المفتوحة  )بحث محكم(  -قارية الطضا  الروائي ضي  وريث راضا  للمتوكل طه -3
، نشقققققر ضي الادد م27/8/2018للبحوث اإلنستتتتتتتانية واالجتماحية المحكمة، مقبول للنشتتتتتتتر بتاريخ  

  .2018، أيلول 46
محكم(   )بحث   ة راكب الريح للروائي الطلسطيني رحيى رخلف، سيميائية أسما  امع   ضي روار -4

     م.2017/ 14/9مقبول بتاريخ  العلوم اإلنسانية،  -مجلة جامعة النجاح الوطنية لألبحاث 
 م. 2018( 8) 32نشر في المجلد         

مجلة    احث محكم -جماليا  تجلي الذا  المطاومة ضي نماذج من الشققار الطلسققطيني المااصققر -5
 .13( مج/2نشر في العدد ) م.30/9/2018جامعة الخليل للبحوث، مقبول للنشر بتاريخ

رباح، باالشتتتتراك مع د.جمال ، -دراسققة لاوية –امغنية الشققااية الطلسققطينية ضي جنين والجليل  -6
  م.15/2/2017خضتتتتتتورا لألبحاث، مقبول بتاريخ  –)بحث محكم( مجلة جامعة فلستتتتتتطين التقنية  

 م.2017(، 1، عدد )5المجلد نشر في 
موازنقة بين ديواني أديقب نقاصقققققققققر زيتي وزيتوني  وهشقققققققققا  عودة أقتطي خطو –الاودة الماتورة  -7

)بحث محكم( مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراستتتتتتتتتتتتات المحكمة مقبول بتاريخ  ذاكرتي   
 م.2018(، 44، عدد )1نشر في المجلد  م.2016/ 12/12

)بحث محكم( مجلة الحجاز العالمية   -اإلعجاز الجمالي ضي رسقققم صقققور الجنة ضي الطررن الكريم -8
 م.2015ه.يونيو/1436المحكمة للدراسات اإلسالمية والعربية، المملكة العربية السعودية، رجب/

الراعي ليققققاحبه  للشققققاعر الطلسققققطيني  دراسققققة ضي ديوان  ما قاله   -رؤية داللية ث ثية اماااد -9
)بحث محكم( مجلة الحجاز العالمية المحكمة للدراستتتتتتتتتات اإلستتتتتتتتتالمية والعربية،   ،-هشققققققا  عودة 

 م.2016/فبراير14المملكة العربية السعودية، عدد 



)بحث   -دراسقققة ضي نماذج من الشقققار الطلسقققطيني المااصقققر  -الشقققار بين متناقضقققين -10
جتامعتة عين  مجلتة القراةة والمعرفتة، )تصتتتتتتتتتتتتتتدر عن الجمايتة المصتتتتتتتتتتتتتتريتة للقراةة والمعرفتة(   محكم(
 .2012، أغسطس 1، ج/130محكمة، ع/كلية التربية،  -شمس

باالشتتتتتتراك مع د. أحمد عبد   احث محكم    -دراسققققة ضنية–الخضققققاب ضي الشققققار الار ي   -11
  -لوطني ألبحاث الفكر والثقافة المنتدى ا  -مجلة حولية المنتدى الفصتتتتتتتتتتلية المحكمةالرؤو  جبر، 

  .1/4/2019   38نشر ضي الادد    .18/7/2018 جمهورية العراق، مقبول للنشر بتاريخ
)بحث غير محكم( مجلة مجمع    الوطنية بوصققققطها رؤيا ضي قققققار عاد الناصققققر صققققالح، -12

ومجلة مشقار  مطدسقية، را  هللا   .2014، ستتبتمبر  5اللغة العربية/ المملكة العربية الستتعودية، ع/
2015.  

قيقيدة ليلى الادنية للشقاعر سقميح الطاسقم -الطيقيقية ضي الشقار الطلسقطيني المااصقر -13
،  9/4/2019ل بتتتاريخ  مجلتتة جتتامعتتة المتتدينتتة العتتالميتتة لألبحتتاث، علميتتة محكمتتة، مقبو نموذجقا،  

  .2019( 29منشور في العدد )
   مجلة جامعة القدس  -)بحث محكم(ااداد بين الرؤية والرؤيا ضي قار ضلسطيني مااصر -14
 .2007/شباط/9عدد/ -محكمة -المفتوحة       
مجلة جامعة    -)بحث محكم(احث ضي النحو والداللة -الماني للمجهول ضي الطررن الكريم -15

 1/2007، عدد/3مجلد/ -للبحوث محكمةالخليل 
  -مجلة علوم إنستتتتتتانية   - احث محكم   الطدائي راسققققر عرضا  ضي قققققار امرت المحتلة -16

 .2009،شتاة 40عدد/  -محكمة
  -نموذجا   –رؤية نطدرة ضي المالطة الطلسطينية للشاعر خالد علي ميططى  – الث ثيا    -17

 .  4/7/2009 -محكمة–مجلة جامعة القدس المفتوحة )بحث محكم(   
)بحث   -ام  ورحلتها ضي الشقققققققار الار ي من الجاهلية إلى نهارة الايقققققققر ال باسقققققققي  -18

 .2009/ خريف 43عدد  -محكمة–مجلة علوم إنسانية محكم( 
)بحث محكم( مجلة العربية للعلوم -أقسقققققققا  اليو  ودالالتها السقققققققيااية ضي الطررن الكريم -19

 .2021غزة، ونشر األبحاث، المركز القومي للبحوث، 
 ........وغيرها.

 
 
 
 



 مؤتمرات   •
 

قدم    تا ي ها ضي مواجهة التاجيم والتاريب  ل  رؤية ضي واقا الار ية الطيحى وسا  بحث بعنوان -1
م. المجلس الدولي للغة  5/2013/ 10- 7في المؤتمر الدولي الثاني للغة لعربية المنعقد في دبي من  

 العربية.

قدم في مؤتمر   ،دراسة ضي اماااد الجمالية ،1993 قار الماتط   ضي ضلسطين ااد    بحث بعنوان -2
رام    -"األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية" الذا عقدته جامعة القدس المفتوحة في غزة  

 . 6/2013/ 25و24هللا، يومي  

قدم في المؤتمر   موذجا ن أ الثورة الطلسطينية وأااادها الطومية ضي قار أديب ناصر  بحث بعنوان -3
 .المجلس الدولي للغة العربية. 10/5/2014- 7الدولي الثالث للغة العربية / المنعقد في دبي في 

- نموذجاأقار صخر حبش  – الخطابية وأااادها الداللية ضي قار الثورة الطلسطينية    بحث بعنوان -4
مؤتمر      في  ومناضال)شارك  مفكرا  رام هللا جام  (صخر حبش  في  المفتوحة المنعقد  القدس  عة 
5/3 /2014. 

قدم في المؤتمر    رؤية نطدرة تاايرية ضي روارا  غريب عسط ني المجموعة الكاملة بحث بعنوان -5
وقد أخذتها          م.المجلس الدولي للغة العربية.2016)أيار(   -دبي- الدولي السابع للغة العربية

 م( 2016دار سمير منصور ووضعتها مقدمة لألعمال الروائية الكاملة لغريب عسقالني.)

الواقع  -عودةمؤتمر حق ال  جامعة القدس المفتوحة،حق الاودة ضي الشار الطلسطيني   بحث بعنوان) -6
 .2006/ 11/12،-والتحديات 

بعنوان -7 الوطني   بحث  التحرر  ضي حركة  ودورها  الطلسطينية  الشااية  القدس    –  امغنية  جامعة 
أمين  –المفتوحة   العزيز  عبد  أ.  مع  )باالشتراك  وانتماة،  هوية  الفلسطيني  الشعبي  التراث  مؤتمر 
 .17/11/2007عرار(،

8- ( بعنوان  وأبحث  الار ية  إلى  اللاوية   الترجمة  امخطا   ضي قيوع  الوطنية،  ثرها  النجاح  جامعة 
 .10/2007/ 22- 21مؤتمر دور الترجمة في حوار الحضارات، 

  

مؤتمر نحو حل الصراع في    حل اليراع ضي ضلسطين ضي البادين الديني والطومي     ورقة بعنوان -9
 .2009فلسطين، قلقيلية، شباط/



10- ( بعنوان  قييدة ورقة  ضي  ال مكانية  الدوال  ضي  والظاهر  المضمر  أرت -تناغم  الطدس 
 . 2021- بيت لحم- قدمت في مهرجان القدس الثاني عشرللمتوكل طه   -السما 

 ........ وغيرها.
 عضوية مؤسسات •

  .2013منذ  عضو االتحاد الدولي للاة الار ية، -1
  .2019عضو الماهد الاالمي للتجديد الار ي، منذ  -2
 .2021ى حت 2019ضرع ضلسطين ضي الماهد الاالمي للتجديد الار ي، منذ رئيس  -3
حتى   2020رئيس وحقدة القدراسقققققققققا  امدبيقة واللاويقة ضي الماهقد الاقالمي للتجقديقد الار ي، منقذ  -4

 اآلن.
 حتى اآلن..5/4/2008عضو الشبكة الار ية للتاليم المطتوح والتاليم عن ااد / عمان منذ  -5
 حتى اآلن.1994كتاب الطلسطينيين منذ عضو اتحاد امداا  وال  -6
 . 2006 -2005نائب رئيس الجم ية الالمية الطلسطينية قلطيلية   -7
 . 2010- 2005ططين / قلطيلية منذ عضو الهيئة اإلدارية ضي منتدى المث  -8
 محاضظة قلطيلية.عن / 2009عضو لجنة الطدس عاصمة الثطاضة الار ية   -9

 .2021-2011منذ  قلطيلية عن محاضظة  وزارة الثطاضة رئيس المجلس االستشاري  -10
 .2015منذ عضو المجلس االستشاري لمجلس محاضظة قلطيلية  -11

 
 تقديم كتب منشورة  •

دار سمير منيور،  تطدرم امعمال الروائية الكاملة للروائي الطلسطيني غريب عسط ني، -1
  . 2016 الطاهرة،

 للشاعر هشا  خطاطبة.تطدرم ديوان قار  -2
 . محمد راقد قايطة  تطدرم ديوان قار للشاعر أبي صهيب -3
 . 2022  للدكتورة ناهدة الكسواني، 1999- 1917تطدرم كتاب  الطدس ضي الشار الطلسطيني  -4

 
 
 
 

 كتبوا  •
 ، أ.رومة مطيد عاد الهادي.-دراسة وتحليل–إرهاصا  الشاعر زاهر حنني  -1



 الشاعر زاهر حنني، أ.عاير حمد.الرم  ضي إرهاصا   -2
 اليورة الطنية ضي نطوش أولية على أهداب كوفية للشاعر زاهر حنني، أ.إبراهيم عوييي. -3
 عرت وتطدرم ديوان إرهاصا ، د. زهير إبراهيم رل سيف. -4
 هذه اإلرهاصا ، د. ج ل عيد. -5
 .أحمد جار.دالحنني والشار   -6
 ة.وحكارة عشق، أ.سامح عودعن عنتر قاهر المو   -7
 . . حاتم قاهاأ -دراسة أسلو ية ضي ديوان إرهاصا  للشاعر زاهر حنني  -8

 ........وغيرها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


