 ولد عام 1948م وتلقى تعليمه األساسي والثانوي في سلواد ورام اهلل.
 حصل على الدرجة الجامعية األولى من بيروت عام .1973

 حصل على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها والفكر اإلسالمي عام  1979من
جامعة عين شمس بالقاهرة بتقدير ممتاز ،وكانت رسالته في الماجستير عن شيخ المجاهدين
الجزائريين عبد الحميد بن باديس وجهوده في تفسير القرآن الكريم وطبعت الرسالة مرتين

في الجمهورية الجزائرية.

 حصل على درجة الدكتوراه في التخصص نفسه من جامعة عين شمس فيي القياهرة
عام  1984بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى وكانت رسالته حيول جهيود المفكير
الفلسطيني محمد عزة دروزة في التفسير والتاريخ والفكر اإلسالمي

 حصل على درجة أستاذ (بروفسور) من جامعة القدس عام  2001تقديرًا لميا أنجيزه
من أبحاث ودراسات في خدمة المجتمع والقضية الفلسطينية.

 عمل محاضراً في العديد من الجامعات والكليات الفلسطينية والعربية والسييما لطلبية

الماجستير .ودرس – ومازال حتى اآلن يدرس مساقات في مناهج البحث واألدب العربيي
والتفسير القرآني والفكر اإلسالمي المعاصر لطلبة الماجستير في اللغية العربيية وآدابهيا
والدراسات اإلسالمية المعاصرة في جامعة القدس

 ترأس قسم اللغة العربية في جامعة القدس عام .1986-1985
 اسهم في تأسيس مركز األبحاث اإلسالمية التابعة لجامعة القدس وكان مديراً ليه مين
 1995-1986وأنشأ فيه وحدة لألبحاث صدر عنها أكثر من  15كتاباً حيول القضيية
الفلسطينية تاريخًا وثقاف ًة  ،وأنشأ فيه كذلك وحدة لتعقيم المخطوطات وترميمها بهدف الحفاظ
على التراث العربي اإلسالمي في القدس الشريف خاصة وفلسطين عامة  ،كما نظم المركز
بإدارته العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية وال سيما عن القدس الشريف.
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 أصبح عميدا لكلية هند الحسيني لآلداب في جامعة القدس وأسهم في تأسيس كلية اآلداب
المختلطة في بيت حنينا  ،وكان عميدا لها في الفتيرة مين 2000 -1996م  ،وأنشيأ

فيها( )13برنامجاً دراسياً على مستوى البكالوريوس و الدراسات العليا اسيتقطبت مئيات
الطلبة في قلب القدس الشريف وحظر عليه بسبب ذلك ولنشاطاته األخرى من دخول القدس
وتعرض للتوقيف والتحقيق أكثر من مره.

 أول من أسس برامج للدراسات العليا في كلية اآلداب جامعة القدس مثيل :برنيامجي
وقد تخرج منهما عشرات الطلبة وهما

اللغة العربية وآدابها

من تصميمه .وكان منسقاً ورئيساً لبرامج الدراسات العليا في الكلية من2000 -1997م.
 أصبح مديراً لمركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة القدس المفتوحية عيام
2002-2001

 أصبح مديراً لبرنامج البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة عيام
 2002ثم أصبح عميداً لها ،ويرأس هيئة تحرير مجلة الجامعية لألبحياث والدراسيات
المحكمة .التي صدر منها حتى تاريخه سبعة وعشرون عددا ،وقد أصبحت المجلة بفضيل

اهلل دولية حيث ينشر فيها العديد من الباحثين العرب من أكثر من خمسة عشر جامعة عربية
من الجزيرة العربية وحتى شمال إفريقية ،كما يشرف على تحرير( المجلة الفلسطينية للتعليم

المفتوح) وهي مجلة محكمة متخصصة تهتم بقضايا التعليم المفتوح والتعلم عن بعد وهيي
الوحيدة التي تعنى بهذا الجانب في منطقتنا العربية .وأسهم في تأسيس مجلية متخصصية

محكمة بعنوان مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث التربوية والنفسية وعين رئيساً لهيئية
تحريرها ،وأسهم كذلك في إنشاء مجلة العلوم اإلدارية واالقتصادية.

 أصبح عميدًا للدراسات العليا بعد فصلها عن عمادة البحث العلمي اعتبارًا من .2016

صدر له العديد من الكتب والمؤلفات في الفكر اإلسالمي واألدب والتاريخ والثقافة
الفلسطينية  ،ونشر عشرات المقاالت واألبحاث في الصحف والمجالت الفلسطينية والعربية،
والدوريات المحكمة  ،وفيما يأتي قائمة ببعض مؤلفاته:
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" للعالم

 .1تحقيق مخطوط بعنوان "

المصري نجم الدين الغيطي حول أول وقف إسالمي في أرض فلسطين  ،وهو وقف

الصحابي تميم الداري في مدينة الخليل ،الذي منح له بإقطاع من النبي صلي اهلل عليه

وسلم منشورات مركز األبحاث اإلسالمية ،القدس.1986 ،ويضم الكتاب فهارس شاملة

.2
.3

لكتاب  :األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل للمؤرخ المقدسي مجير الدين الحنبلي.

 ،مع آخرين .مركز األبحاث اإلسالمية،

القدس.1987 ،

 ،مع آخرين جمعية الدراسات العربية ،القدس.1987 ،

 .4عبد الحميد بن بادسي مفسراً ،منشورات الدار الوطنية الجزائر /الجزائر.1988 ،

" منشورات مركز األبحاث اإلسالمية ،القدس،

.5

1988
 ،منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين ،القدس1991 ،

.6

 ،كلية اآلداب /جامعة القدس1987 ،

.7

 ،مركز إحياء التراث /الطيبة،

.8
1992

 /كتاب توثيقي مركز األبحاث اإلسالمية بالتعاون مع مجمع

.9

اللغة الفلسطيني ،القدس1994 ،م.

"مع آخرين" مركز األبحاث اإلسالمية.1994 ،

.10

" مع آخرين صادر عن جامعة بيرزيت 1994م.

.11

 ،مركز األبحاث اإلسالمية،

.12
القدس 1998 ،

.13
.14

" .مع آخرين" صادر عن مؤسسة باسيا /القدس
يشمل مجموعة أبحاث عن القدس الشريف"،

منشورات دار الشيماء /رام اهلل.2010 ،

.15

2013
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.16

،مع آخرين  ،مركز المناهج

.17

الفلسطينية  ،وزارة التربية والتعليم العالي  ،رام اهلل .

.18

 ،مع آخرين  ،مركز المناهج الفلسطينية  ،رام اهلل

.19

 ،مع آخرين  ،مركز المناهج الفلسطينية  ،رام

اهلل .

،مع آخرين  ،مركز المناهج

.20

الفلسطينية  ،رام اهلل .

 ،مع آخرين ،مركز المناهج الفلسطينية ،رام

.21

اهلل (.وكان رئيسا ومنسقا لفرق التأليف في هذه الكتب الدراسية جميعها).

.19

( تحديات وفرص).

.20
. 21
22
23
24

وهي عديدة أذكر منها:

"دراسة مقارنة قدمت

.1

لمؤتمر آثارها في بيت المقدس عام  1995ونشر بعد تحكيمه في مجلة مجمع اللغة

.2

الفلسطيني..

بحث محكم

سينشر في المجلة العالمية للدراسات اإلسالمية الصادرة في األردن.
4

 ،مجلة الكلية العربية ،عمان.1980 ،

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

(المؤتمر الدولي
مواجهات ثقافية عبر المتوسط) جامعة بيرزيت.

 ،بحث محكم نشر

في مجلة مجمع اللغة الفلسطيني.

 ،نشر في الكتاب

التذكاري لعميد األدب الفلسطيني الدكتور موسى الحسيني
واقع البحث العلمي /جامعة الخليل.1987 ،
العالي ،القدس.1988 ،

 /نشر في كتاب صدر عن مجلس التعليم

بحث في النقد األدبي ،نشر مجلة الكاتب ،القدس.

.10

 .بحث قدم لمؤتمر القدس عقد بإشراف مركز التطبيقات

التربوية ،رام اهلل.1995 ،

.11

بجامعة النجاح .1995

.12
.13

مؤتمر

 .بحث ألقى في مؤتمر يوم القدس عقد
 :بحث مقدم لمؤتمر المواطنة .عقد في رام اهلل سنة .1996
وقد فاز بجائزة

الرئيس الشهيد ياسر عرفات لألبحاث عن بيت المقدس.ونشر في كتاب القدس الهوية
واالنتماء التاريخي للمؤلف .

،ألقي في مؤتمر يوم القدس

.14

في جامعة النجاح الوطنية ونشرفي مجلة التراث والمجتمع ،جمعية إنعاش األسرة،
2005م

 ،نشر في كتاب المؤرخ

.15

المقدسي كامل العسلي ،منشورات مؤسسة باسيا ،القدس.1997 ،

 ،ألقي في مؤتمر العالم

.16

اإلسالمي تحديات وفرص ،طهران 2004م.
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بحث محكم نشر في مجلة جامعة القدس المفتوحة

.17

لألبحاث والدراسات  ،العدد السابع 2006 ،م.

 ،بحث ألقي في مؤتمر الفكر القومي العربي

.18

واإلسالمي رام اهلل 2006 ،م .وسينشر في كتاب خاص بالمؤتمر

 ،بحث ألقي في مؤتمر المجلس اإلسالمي

.19

األعلى في القاهرة 2007،م.

 ،بحث محكم نشر في مجلة جامعة القدس

.20

المفتوحة لألبحاث والدراسات العدد2007 ،11 ،م .وأعد البحث بناء على رغبة لسيادة
الذي أبدى اهتمامه بهذا الجانب .

 ،بحث محكم نشر في العدد 18من مجلة

.21

جامعة القدس لألبحاث والدراسات المحكمة الخاص بالقدس الذي صدر في شهر
2009/12

محكم ،نشر في

.22

المجلة العالمية للفقه اإلسالمي ،عمان ،األردن.

.23

2013
.24
2010
.25
.26

نشر عشرات المقاالت والدراسات في الصحف والمجالت الفلسطينية والعربية تتناول قضايا أبية
وسياسية واجتماعية وثقافية والمقام يضيق عن إيرادها كلها ونذكر منها على سبيل المثال:
1
6

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
-18

تأبين لألستاذ عبد العزيز أبو هدبا.
وغيرها الكثير

 .1فاز بالجائزة األولى في مسابقة اليزعيم الراحيل ياسير عرفيات عين بحثيه:
(المستشرقون اليهود ومحاولة التهوين من قدسية القدس ومكانتها في االسالم).

 .2حصل كتابه" :القدس الهوية واالنتماء التاريخي على جائزة أفضل كتاب كتب عين
القدس عام 2013م.
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 .1أشرف على تحرير وإصدار (موسوعة التراث الشعبي الفلسيطيني) التيي
صدر منها خمسة أعداد وسيصدر العدد الرابع قريباً واألعداد الصادرة هي:

أ .التراث الشعبي الفلسطيني هوية وانتماء "العدد األول" . 2007

ب .التراث الشعبي الفلسطيني في القدس الشريف .2009
ت .التراث الشعبي الفلسطيني في محافظة الخليل .2013
ث .التراث الشعبي الفلسطيني في محافظة نابلس.
ج.

التراث الشعبي الفلسطيني في محافظة بيت لحم.

 2أشرف على تحرير وصدور العدد الموسوعي الخاص بالقدس الشريف الذي

ضم مجلدين من العدد  18من مجلية جامعية القيدس المفتوحية 2010

خصصها بالكامل لقضايا سياسية واجتماعية وتعليميية خاصية بالقيدس

الشريف.

شارك في عضوية ونشاطات العديد من اللجان العلمية والمؤسسات والمراكز الوطنية وال سيما

في القدس الشريف  ،وأسهم في تأسيس بعضها وفيما يأتي قائمة بهذه المؤسسات واللجان :

1
 عضو في لجنة تحكيم خطط اللغة العربية للصفوف الدراسيية كافية فيي المنهياج
الفلسطيني في وزارة التربية والتعليم العالي وكان زمياله في اللجنية المرحيوم األسيتاذ
الدكتور عبداللطيف البرغوثي والدكتور محمود أبو كتة الدراويش

 عضو مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين وما زال

 تقويم البرامج الجامعية ومتابعتها في الجامعات الفلسطينية في هيئة االعتماد والجيودة
والنوعية في وزارة التربية والتعليم العالي.

 المشاركة في تأليف العديد من الكتب المدرسية ألبنائنا الطلبة وكان رئيسا و منسقًا لفرق
التأليف في مبحثي التربية اإلسالمية واللغة العربية في المنهاج الفلسطيني.
 عضو هيئة العلماء والدعاة في فلسطين  /القدس وما زال.
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 اإلشراف على ملف دراسات الالجئين التابع لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا في
جامعة القدس المفتوحة ويعنى الملف بإجراء الدراسات حول حق العودة والحفياظ عليى

حقوق الالجئين الفلسطينيين.

 عضو مجلس البحث العلمي في جمعية إنعاش األسرة /البيرة ومازال.
 عضو هيئة تحرير مجلة اإلسراء التابعة لدار الفتوى في القدس والديار الفلسطينية منذ
نشأتها وحتى اليوم.

 عضو هيئة تحرير مجلة مجمع اللغة الفلسطيني وما زال
 رئيس هيئة تحرير مجلة كلية اآلداب (هند الحسيني ) للبنيات فيي جامعية القيدس
. 1989 -1985

 رئيس هيئة تحرير مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،جامعية القيدس
المفتوحة .منذ سنة  2002م وحتى 2016م.

 عضو هيئة تحرير (المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح  ،التي تصدر عن عمادة البحيث
العلمي والدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة ومشرف التحرير فيها.

 عضو اللجنة االستشارية في مجلة التراث والمجتمع الي تصدرها جمعية إنعاش األسرة
ومازال رئيس هيئة تحرير مجلة القدس المفتوحة لألبحاث التربوية والنفسية /جامعة القدس

المفتوحة.

 رئيس وحدة الدراسات في مركز القدس للدراسات واإلعالم اإلسالمي.
 منسق لجنة إعداد منهج تعليمي ألبنائنا األسرى والمعتقليين فيي سيجون االحيتالل
اإلسرائيلية ولم تكمل اللجنة مهمتها بسبب رفض سلطات اإلحتالل للمشروع .

 اإلشراف على العديد من رسائل الماجستير لطلبة الدراسات العليا في جامعة القدس.

 المشاركة في مناقشة العديد من رسائل الماجستير في جامعتي القدس والنجاح الوطنية.

 رئيس ومقرر وعضو مشارك في العديد من اللجان والهيئيات األكاديميية كمجليس
الجامعة  ،والمجلس األكاديمي  ،ومجلس الدراسات العليا  ،ومجلس البحث العلمي وغيرها

وكذلك في اللجان التطويرية في الجامعة.

 عضو لجنة اإلشراف والتنظيم وتحكيم األبحاث واختيار الفائزين في مسيابقة اليزعيم
الراحل

التي نظمتها وزارة األوقاف الفلسطينية  ،وكان موضوعها العهيدة

العمرية .
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 عضو اللجنة العليا للوعظ واإلرشاد والدعوة في وزارة األوقاف اإلسالمية الفلسيطينية
برئاسة وزير األوقاف ومهمتها تنظيم عملية الوعظ والخطابة في المساجد وتطويرها إضافة

إلى تأهيل الخطباء والدعاة .

 المشاركة في عشرات اللقاءات الفكرية والمقابالت اإلذاعية المرئية والمسموعة المحلية
والخارجية ،وشارك في إعداد وتقديم بعض البرامج في اإلذاعة والتلفزيون الفلسطيني.

 إعداد وتقديم برنامج تلفازي بعنوان (القدس تاريخ وحضارة) في الفضائية الفلسيطينية
استضاف فيه نخبة من المفكرين والمؤرخين من داخل الوطن وخارجه .وكان ليه صيدى
كبيرداخل الوطن وخارجه مما حدا بمجموعة متطرفة من اليهود إلنشاء موقيع إلكترونيي

للتهجم على مقدِّمه والمشاركين فيه .

 عضو لجنة تحكيم مسابقة القصة القصيرة التي أشرف عليها اتحاد الكتاب الفلسيطيني
بالتعاون مع دائرة العالقات العامة بجامعة القدس المفتوحة 2012م وكان مين أعضيائها

القاص محمود شقير.

 انتخب رئيسًا لمجمع اللغة العربية الفلسطيني عام 2016م وما زال رئيسًا له.

 اختير عضواً في اتحاد المجامع العربية ومقره في القاهرة منذ عيام 2016م وحتيى
اليوم.

2
 رئيس لجنة إعمار خان تنكز في باب القطانين المالصق للمسجد األقصيى المبيارك،
تحول الخان/بفضل اهلل من مكان مهجور ومهدد باالستيطان إلى مركز تعليمي تُلقيى فييه

المحاضرات ،وتعقد فيه األنشطة الثقافية القضائية واالجتماعية

 عضو مجلس أمناء جمعية الدراسات العربية وبيت الشرق في القدس ومازال.

 أمين سر منتخب للهيئة اإلدارية لجمعية الدراسات العربية بالقدس الشريف ومازال.

 عضو مؤسس وعضو المكتب التنفيذي لمجمع اللغة العربية الفلسطيني والناطق الرسمي
باسم المجمع.

 عضو الهيئة اإلدارية لمركز القدس للدراسات واالعالم اإلسالمي ومازال.

 عضو الهيئة االستشارية لمركز الدراسات المستقبلية وقياس الرأي التابع لجامعة القدس
المفتوحة ومازال.
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 عضو اتحاد المجامع العربية في القاهرة ،وشارك في أغلب اجتماعاته التي تضم نخبة
من علماء الوطن العربي .وتمكن بجهوده من الحصول على اعتيراف االتحياد بعضيوية

مجمع اللغة الفلسطيني.

 عضو مؤسس وعضو الهيئة اإلدارية ألول جمعية لألكاديميين الفلسطينيين  /القدس.
 عضو اللجنة االستشارية لكلية القرآن والدراسات اإلسالمية في جامعية القيدس منيذ
تأسيسها وحتى اليوم  ،ومهمتها العمل على تطوير الكلية ودعم مسيرتها األكاديمية وإيجياد

مصادر تمويل لمشاريعها التطويرية

 عضو الهيئة العامة التحاد الكتاب الفلسطينيين منذ عام  1988وحتى اليوم
 عضو الهيئة النأسيسية والعامة لجمعية الفلكلوريين الفلسطينيين منذ نشأتها وحتى اليوم.
 عضو الهيئة االستشارية للمؤتمر اإلسالمي العام في القدس الشريف .
 عضو رابطة علماء الشام منذ 2007م.

 عضو اللجنة الدائمة العليا لمؤتمر الفكر القومي العربي واإلسالمي منذ  2006وحتيى
اليوم ومن المؤسسين لها .

 عضو الهيئة العامة للسلم األهلي ومنع االقتتال في فلسطين منذ  2006وحتى اليوم.
 عضو منتخب للسكرتاريا العليا للسلم األهلي ومنع االقتتال في فلسطين ومازال.

 عضو منتخب للسكرتاريا العليا للحملة الشعبية إلنهاء االنقسام في فلسطين ومازال.
 عضو المجلس الذهبي لدعم المسنين والمسنات في جمعية االتحاد النسائي العربي فيي
البيرة منذ  2007ومازال.

 رئيس لجنة المؤتمرات في جامعة القدس المفتوحة.
 أمين سر لجنة الترقيات في جامعة القدس المفتوحة.

 أمين سر لجنة احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربيية  2009فيي محافظية رام اهلل
والبيره وكرِّم لقاء نشاطه المميز في اللجنة.

 رئيس لجنة احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية في جامعة القيدس المفتوحية وقيد
أشرف على تنظيم قرابة  40نشاطًا لخدمة القدس في الجامعة.

 عضو الهيئة اإلدارية لجمعية إسكان األكاديميين الفلسطينيين ومازال حتى اليوم.
 عضو اتحاد المجامع اللغوية العربية  2016وما زال حتى اليوم.
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شاركت في العديد من الندوات والمؤتمرات داخل الوطن العربي وخارجه وأسهمت في إعداد
وتنظيم العديد منها  ،وكنت رئيسا للعديد من لجانها التحضيرية والعلمية ومثلت فلسطين في أكثر من

مؤتمر  ،وفيما يأتي قائمة بهذه المؤتمرات:
1

-1

ندوة يوم القدس  /عمان 1995-1994/م.

مؤسسة يوم القدس /عمَّان

حضور ومناقشة

-2

مسلمون ومسيحيون من أجل القدس/

مجلس كنائس الشرق

كلمة فلسطين في افتتاح

بيروت. 1996 /

األوسط /بيروت

المؤتمر

-3

المؤتمر الثالث والستين لمجمع اللغة

مجمع اللغة العربية

المشاركة في لجان

-4

-5

المصري واتحاد المجامع

المجمع إلقرار

العربية في القاهرة /القاهرة 1997 /م.

اللغوية العربية

المصطلحات العلمية

المشاركة في برنامج الدين والمجتمع في

برنامج الزائر الدولي

لقاءات فكرية وإلقاء

أمريكا1997 /م.

واشنطون

محاضرات في جامعة

اتالنطا /جورجيا

مؤتمر يوم القدس العالمي  /الدار البيضاء /لجنة يوم القدس  /المغرب

صياغة وتقديم مشروع

1999م

إلعمار خان تنكز

المالصق لألقصى
الشريف

-6

مؤتمر القدس /الشارقة االمارات العربية/
2000م.

اتحاد المكتبيين العرب

تقديم مشروع لدعم
لمؤسسات المقدسية

باسم جامعة القدس.
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-7

مؤتمر القدس في األرشيفات العربية

مركز إحياء التراث

قدمت بحثا بعنوان:

/القاهرة2005 /م.

اإلسالمي  ،وزارة األوقاف

المستشرقون

الكتب القومية في القاهرة

من مكانة القدس في

الفلسطينية بالتعاون مع دار

ومحاولة التهوين

اإلسالم.
-8

مؤتمر استشراف المستقبل  /عمان

جامعة فيالدلفيا /عمان /

قدمت ورقة عمل

2005/م

األردن

بعنوان :اللغة

مؤتمر مستقبل العالم اإلسالمي  /القاهرة

المجلس اإلسالمي األعلى

قدمت بحثا بعنوان

جمهورية مصر العربية

اإلسالمي.

المجلس اإلسالمي األعلى

قدمت بحثا بعنوان

العربية والتطور
الحضاري رؤية
للمستقبل

-9

2005م

ووزارة األوقاف في

 -10مؤتمر الثقافة والمجتمع في العالم

ووزارة األوقاف

اإلسالمي  /القاهرة 2007 /م

التعددية في المجتمع

:الثقافة العربية
واإلسالمية في

عصر العولمة

2
-1

حاضر اللغة العربية وأساليب تدريسها

-2

في الجامعات الفلسطينية  /1987القدس

(مركز األبحاث

رئيس اللجنة

اإلسالمية) /جامعة

التحضيرية

القدس

للمؤتمر وتقديم
ورقة عمل

مهرجان أديب العربية محمد إسعاف

(مركز األبحاث

رئيس اللجنة المنظمة

النشاشيبي  1992م

اإلسالمية) جامعة القدس

للمهرجان وتقديم
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-3

واقع البحث العلمي في األرض

 ،ومؤسسة دار الطفل

الجوائز للفائزين

العربي

بمسابقة األبحاث

(جامعة الخليل )1988

المحتلة1988/

تقديم ورقة عمل
حول مراكز

البحوث في
فلسطين

-4

المسجد األقصى المبارك الحاضر

مركز األبحاث اإلسالمية

-5

مؤتمر آثارنا في بيت المقدس 1995/م

مؤسسة يوم القدس في

-6

والمستقبل 1993/

جامعة القدس

رئيس اللجنة

التحضيرية
للمؤتمر.

عضو اللجنة

عمان بالتعاون مع معهد

التحضيرية

ندوة واقع البحث العلمي وآفاق تطويره

برنامج البحث العلمي

رئيس اللجنة

2005/

القدس المفتوحة

اآلثار في جامعة القدس
في جامعة القدس المفتوحة /رام اهلل

وتقديم ورقة

والدراسات العليا جامعة

التحضيرية.

-7

مؤتمر النوعية في التعليم الجامعي

جامعة القدس المفتوحة

عضو اللجنة

-8

مؤتمر الدعوة والوعظ واإلرشاد /رام

وزارة األوقاف

رئاسة إحدى

-9

مؤتمر العالمة ابن خلدون /رام اهلل /

جمعية إنعاش األسرة

رئيس الجلسة

 -10مؤتمر حق العودة :الواقع والتحديات/

برنامج البحث العلمي

رئيس اللجنة

الفلسطيني /رام اهلل 2005/م.

التحضيرية

ورئيس اللجنة

العلمية .
اهلل

2006م

رام اهلل2006 /م

 -11مؤتمر الفكر القومي العربي واإلسالمي
/رام اهلل2006 /م

جلسات المؤتمر.
األولى

والدراسات العليا /جامعة

التحضيرية

القدس المفتوحة

والمؤتمر

اللجنة الدائمة لمؤتمر

عرافة المؤتمر

الفكر القومي العربي
14

وتقديم ورقة

 -12مؤتمر السلم األهلي ومنع االقتتال /رام
اهلل2007 /م

واإلسالمي

عمل

القوى الوطنية

عضو اللجنة

واإلسالمية ولجنة السلم

التحضيرية

األهلي في فلسطين

وعرافة المؤتمر

 -13مؤتمر حول الفكر االجتماعي العربي

جمعية إنعاش األسرة

رئاسة إحدى

 -14مؤتمر  ،فتح :الواقع والتحديات  /رام

مكتب العمل الجماهيري

رئيس اللجنة

في مفوضية التعبئة

التحضيرية

األكاديميين الفلسطينيين

لجنة المتابعة

المعاصر /رام اهلل 2007/م

اهلل 2007/م

والتنظيم ونخبة من

وإدارته

جلسات المؤتمر.

والمؤتمر.ورئيس

لتنفيذ التوصيات

المنبثقة عن
المؤتمر
 -15مؤتمر التراث الشعبي الفلسطيني هوية
وانتماء األول /رام اهلل  2007/والثاني

الخاص بالتراث الشعبي في مدينة القدس

برنامج البحث العلمي

رئيس اللجنة

والدراسات العليا /

التحضيرية

جامعة القدس المفتوحة

الشريف  2009بمناسبة االحتفاء باقس

والمؤتمر.

رئيس اللجنة

التحضيرية

عاصمة للثقافة العربية ومهرجان القدس

للمهرجان

تاريخ وحضارة  2009/6/20في قاعة
الهالال األحمر الفلسطيني

 -16مؤتمر حضور القدس في المشهد األدبي
الفلسطيني المعاصر عام 2009

الدائرة األكاديمية

رئيس اللجنة

كلية التربية /قسم اللغة

العلمية

عقد بمناسبة االحتفاء بالقدس عاصمة

العربية /جامعة القدس

للثقافة العربية

المفتوحة

 -17مؤتمر التنمية الزراعية في فلسطين عقد
2011

وزارة الزراعة بالتعاون

مع جامعة القدس

المفتوحة
15

عضو اللجنة

التحضيرية

كلية التكنولوجيا /جامعة

عضو اللجنة

 -18مؤتمر التكنولوجيا

القدس المفتوحة

التحضيرية

 -19مؤتمر العمل التطوعي في فلسطين
2013

عمادة شؤون الطلبة في

رئيس اللجنة

جامعة القدس المفتوحة

العلمية

 -20مؤتمر التراث الشعبي الفلسطيني في

عمادة البحث العلمي

رئيس اللجنة

والدراسات العليا /جامعة

التحضيرية

عمادة كلية التربية

رئيس اللجنة

(اآلداب حالياً) /جامعة

التحضيرية

 -22مؤتمر إعداد المعلم

عمادة كلية التربية/

جامعة القدس المفتوحة

مقررًا للجنة

العلمية

 -23دور المغاربيين في دعم القضية

عمادة كلية اآلداب/

جامعة القدس المفتوحة

رئيس اللجنة

العلمية

 -24ملتقى اإلبداع الطالبي األول/

عمادة البحث العلمي

رئيس اللجنة

محافظة نابلس 2013
 -21مؤتمر فلسطين في األمم المتحدة

القدس المفتوحة

القدس المفتوحة

الفلسطينية

2015م

والدراسات العليا /جامعة

التحضيرية

القدس المفتوحة
 -25ملتقى اإلبداع األدبي األول/
2017م

كلية الدراسات العليا/

رئيس اللجنة

جامعة القدس المفتوحة

التحضيرية

02 2890062
0599640450
hsilwadi@qou.edu
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