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 سيرة ذاتية
 . علي يوسف حسين اليعقوبياالسم:  -أوال

 . م1957- 5- 29تاريخ الميالد:  -ثانًيا

 الخبرات: -ثالًثا
   .)سابًقا(  جامعة األقصى  - كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  - قسم اللغة العربية –  أستاذ مشارك (1
 . )سابًقا( لية دار الدعوة والعلوم اإلنسانيةعميد ك (2
 )سابًقا(.  جامعة األقصى  - اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية عميد   (3
 األقصى للشؤون المالية واإلدارية )سابًقا(. مساعد نائب رئيس جامعة  (4

 المؤهالت العلمية:  -رابًعا
 جامعة القاهرة. - ار العلومليسانس اللغة العربية والعلوم اإلسالمية، كلية د (1
 جامعة القاهرة. -كلية دار العلوم-تخصص أدب ونقد  –تمهيدي الماجستير  (2
 .ودانالس-جامعة النيلين-ماجستير األدب والنقد (3
 .السودان-جامعة النيلين–األدب والنقد   دكتوراه  (4

 : المحكمة األبحاث -خامًسا
 . مجلة الجامعة اإلسالمية، غزة ، والرفض  القبول  في النقد الحديث بين " اإِلْسالمي  األدب  " مصطَلح (1
  دابكلية اآل   - القدس تاريًخا وثقافُة    مؤتمر)   القدس  ملحمة:  ديوان  في   الجواب  وترك  الحذف  جماليات (2

 . بغزة(  الجامعة اإلسالمية -
جامعة   - لوم اإلنسانيةداب والعمجلة كلية اآل )  للخنساءي في قصيدة: برقية عاجلة الخطاب الشعر  (3

 .(األقصى 
 . (ماليزيا -)مجلة جامعة المدينة العالمية  الرسالة والمشروع  .األدب.. (4
 . ماليزيا( -)مجلة جامعة المدينة العالمية .قراءة بنيوية .حاضنات النص في خطبة الوداع. (5
 . غزة(-)مجلة جامعة األزهر للشاعر مطلق عبد الخالق الرحيل، النزعة الفلسفية في ديوان (6
 )مجلة بحوث، غزة، فلسطين(.  اللغوية األغالط معجم  في  نقدية  نظرات (7
 . )مجلة جامعة األزهر، مصر( سيميائية عتبات النص في غربة الراعي، مقاربات   (8
 . اللغة العربية بين التفاؤل والحذر )مجلة مركز البحوث(  (9

 . أبو السبح )مجلة جامعة اإلسراء(االنحراف والعدول في ديوان غربة، للشاعر: عطا هللا  (10
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 :أيام دراسية -سادًسا
 )نظرات جمالية في النص القرآني( الجامعة اإلسالمية، غزة. (1
 العربية( الجامعة اإلسالمية، غزة.  اللغة تواجه  معاصرة  )تحديات (2
 . المنتدى التربوي  قراءة تأويلية،... ( غزة أعتاب  على )  قصيدة في  الشعري  الخطاب  (3
 . المنتدى التربوي  الحديث،ربي اإلسقاطات الفكرية للغموض في الشعر الع (4
 . مركز التدريب التابع لوزارة التربية والتعليم  ،لغة الكونيةغة العربية الل (5
 رابطة الكتاب واألدباء الفلسطينيين.   أدب المرأة لماذا؟ ...جدلية المصطلح (6
 اللغة العربية في اإلعالم الفلسطيني بين األلم واألمل.  (7
 . الفلسطينية )الجامعة اإلسالمية( الرواية في  الطفل صورة  (8
 . صورة المرأة في الرواية الفلسطينية )جامعة األقصى( (9

 :الكتب -سابًعا
 .فصول في النقد األدبي القديم  (1
 فصول في النقد األدبي الحديث.  (2
 النقد القديم واألدب الجاهلي.  (3
 األدب العربي الحديث )نثر(.  (4
 .))مخطوط  المعاصرلفنية في الشعر الفلسطيني االتجاهات ا (5
 . )مخطوط( آيات الرحمن  بدائع إشراقات البيان في   (6

 :العضويات -ثامًنا
 الرياض(. -المكتب اإلقليمي عضو رابطة األدب اإلسالمي ) (1
 )غزة(. بطة الكتاب واألدباء الفلسطينيينعضو را (2
 عضو مجمع اللغة العربية فلسطين )غزة(.  (3
 العربي. عضو مجمع اللغة العربية في الوطن  (4
 رفح. عضو المنتدى التربوي،  (5
 . )سابًقا(  رفح رئيس الصالون األدبي، (6
 عضو رابطة علماء فلسطين )لجنة اإلصالح( رفح. (7
 .وزارة الثقافة الفلسطينيةمنطقة جنوب القطاع،  ، (شاعر غزة)   مسابقة:  رئيس لجنة تحكيم (8

 : علمية مناقشات رسائل -تاسًعا
 . (دكتوراهنقدية ) تحليلية أدبية  دراسة هيكل  حسين محمد  عند  المقالة اتجاهات (1
 . (دكتوراهالدمشقي ) سوار  بن الدين نجم ديوان في  والفكر الفن (2
 .( دكتوراهوتحقيق ) الحاجب...دراسة بن لشافية  الجاربردي  شرح  على  جماعة ابن حاشية (3
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 . (دكتوراهتجليات التناص في األعمال األدبية الكاملة... في شوارع الوطن ) (4
 . (ماجستيرالكيالني )  نجيب   روايات  في  السرد سيميائية (5
 (. ماجستيرتفسير السمعاني للسور المكية ) السمعاني وجهوده البالغية في ضوء كتابه  (6
 .  ( ماجستير) خطب الحجاج دراسة أسلوبية  (7
 . (ماجستيرالفلسطينية )  الشعبية الحكاية في  الشخصية  (8
 . (ماجستيرالتشكيل الجمالي في ديوان ملحمة القدس ) (9

 ( ماجستير( البنية السردية في روايات أحمد عمر شاهين  (10

 :تحكيم كتب وأبحاث  -عاشًرا
 غزة. بطة الكتاب واألدباء الفلسطينيين، ارات راإصد )مقاربات نقدية في شعر المقاومة(تحكيم كتاب  (1
 . في الت ركيِب الَعربي  )جامعة اإلسراء( (اءِ )الفَ بِـ   طِ بْ لر  لِ  وي ةُ حْ ُت الن  الَ الَ الد ِ  (2
 .بطة الكتاب واألدباء الفلسطينيين، غزة ارات را إصد يم ديوان )شيلوك حجارة السجيل(تحك (3
الكرمي  الكريم  تحكيم بحث ترقية من الجامعة اإلسالمية بغزة بعنوان: صورة اآلخر في ديوان عبد (4

 )أبي سلمى(.  
 والجديد )جامعة اإلسراء( القديم  بين التأويل  من النحاة  موقف (5
 االحتجاج )جامعة اإلسراء( عصور الزيادة في  قليلة األحرف (6
 رابطة الكتاب واألدباء الفلسطينيين.   ،)غصن الزيتون( تحكيم مجموعة قصصية (7
 (. أنموذًجا )جامعة اإلسراء  نعيم ليوسف " الدوح وادي" الشعر قصيدة في  الطبيعية أثر (8
 .نحوية )جامعة اإلسراء( دراسة- الكريم القرآن في  الالم داللة (9

 . رفح(-)المنتدى التربوي  الدور االجتماعي للمساجد في تعزيز النسيج المجتمعي  (10
 أسلوب التنكير وتجلياته في سورة سبأ. )جامعة اإلسراء(  (11
 .رفح(-)المنتدى التربوي  دور األنشطة المسجدية في حماية الشباب الفلسطيني من االنحراف (12
 . الدمشقي )جامعة اإلسراء( سوار ابن  ديوان في  األسلوبي ة  البنى  (13
 )جامعة اإلسراء(  مقامات ابن الوردي (14
 رفح(  -)المنتدى التربوي  . مدى انسجام التعليم والتدريب المهني مع احتياجات المرأة الفلسطينية (15
 وجمالياته )جامعة اإلسراء(  أسلوب القصر (16

 :الدورات-حادي عشر
 .( الرياض) الخليجي  اإلبداع  مركز: القرارات صناعة  منهجية (1
 . (جدة)  والتدريب لالستشارات  العصر مركز :  األداء وتحسين تقوم  مهارات في  تدريبي   جبرنام (2
 والعلوم اإلنسانية. كلية دار الدعوة   - الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب مركز التعليم المستمر  (3
  كلية دار الدعوة والعلوم اإلنسانية.  - االستراتيجي. مركز التعليم المستمر التخطيطمهارات  (4
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 عناوين االتصال: -ثاني عشر 
 0567950383-0599950383جوال:  −
 2136041ف: هات −
 ayaqoubi@hotmail.comالبريد اإللكتروني:  −
 . مقابل النادي الجماعي -حي البرازيل-رفحعنوان السكن:  −
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