
 السيرة الذاتية

  للدكتور كمال رشيد

  

  كمال رشيد رحمه اهللا. د

  كمال عبد الرحيم رشيد عبد الفتاح:  االسم-١

  .فلسطين/ يافا/  الخيرية١٩٤١: المولد

  : الشهادات العلمية-٢

موضوع /  بتقدير ممتاز١٩٩٦الجامعة األردنية / وراه في علوم اللغة العربية وآدابها الدكت-١
  ".الترادف في القرآن الكريم"الرسالة 
موضوع الرسالة / الرباط/ جامعة محمد الخامس/  الماجستير في علوم اللغة العربية وآدابها-٢

  ".الزمن النحوي في اللغة العربية"
  .١٩٦٦جامعة دمشق / ة العربية وآدابها الليسانس في علوم اللغ-٣
  : الخبرات الوظيفية-٣

  . التعليم-١
  .١٩٩١ عاماً حتى عام ١٧وزارة التربية والتعليم /  مديرية المناهج والكتب المدرسية-٢
  .١٩٩٤ – ١٩٩٢ رئيس تحرير صحيفة الرباط األسبوعية -٣
  .١٩٩٥ – ١٩٩٤جامعة الزرقاء األهلية /  عضو هيئة التدريس-٤
  . حتى اآلن– ١٩٩٥ المدير العام للمدارس العمرية -٥



  : الدورات العلمية-٤

  .جامعة لندن/  دورة إعداد برامج اإلذاعة المدرسية١٩٧٣ -١
  .جامعة لندن  M.E.L.T.C.A  دورة تحرير الكتب المدرسية والمواد التعليمية١٩٨٦ -٢
وهذه .  هاينمان-اكسفورد– دورة لزيارة دور النشر البريطانية الكبرى لونجمان ١٩٨٨ -٣

  .الدورات بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الثقافي البريطاني في عمان
  : خبرات أخرى-٥

  . عضو الفريق الوطني لتأليف كتب اللغة العربية-١
التابع للمنظمة العربية للتربية " الرصيد اللغوي" رئيس اللجنة األردنية المحلية لمشروع -٢
  .افة والعلوموالثق

 ممثل األردن في لجنة البرامج التعليمية الموجهة للطلبة العرب في األراضي المحتلة، -٣
  .التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

  : األنشطة-٦

  . محاضر في دورات وزارة التربية والتعليم-١
  . محاضر غير متفرع في جامعة العلوم التطبيقية-٢
  . ندوات فكرية مختلفة مشارك في-٣
  . مشارك في أمسيات شعرية مختلفة-٤
  .١٩٨٧ مشارك في مهرجان المربد الشعري عام -٥
 ممثل األردن في مؤتمر تطوير تعليم اللغة العربية الذي عقد في جامعة اإلمام محمد بن -٦

  .١٩٨٤سعود بالتعاون مع المنظمة العربية 
  .١٩٩٧ كاتب في جريدة الدستور منذ عام -٧
  : مع اإلذاعة والتلفزيون-٧

  . إعداد وتقديم برامج دينية من إذاعة عمان لسنوات طويلة-١
  .١٩٨٥ حلقة من برنامج ديني في إذاعة الكويت ٣٠ إعداد وتقديم -٢
  ".أشواق في المحراب" إعداد مسلسل من عدة حلقات في إذاعة عمان -٣
" األسرة السعيدة: "سل من عدة حلقات لعدة سنوات من إذاعة عمان بعنوان إعداد مسل-٤

  .تمثيليات اجتماعية



  . إعداد برامج تعليمية للمناهج األردنية في مبحث اللغة العربية في إذاعة عمان-٥
  .التلفزيون األردني/  إعداد وتقديم برامج تلفزيونية تعليمية لمبحث اللغة العربية-٦
  :معيات اللجان والج-٨

 – م١٩٨٧/ ٢/٥هـ، الموافق ١٦/١١/١٤٠٧ العالمية  عضو رابطة األدب اإلسالمي-١
  . وعضو الهيئة اإلدارية سابقاً-مرحلة التأسيس

  . عضو رابطة الكتاب األردنيين سابقاً-٢
  . عضو هيئة إدارية في اتحاد الكتاب األردنيين سابقاً-٣
  . عضو جمعية الدراسات والبحوث اإلسالمية-٤
  . عضو الجمعية الوطنية األردنية للوقاية من حوادث الطرق-٥
  . عضو جمعية العفاف-٦
  . عضو جمعية مكافحة التدخين-٧
  . باحث- شاعر- مؤلف- كاتب لألطفال- كاتب إذاعي– كاتب صحفي -٩

  :لألطفال

  . الجزء األول– أناشيدي -١
  . الجزء الثاني– أناشيدي -٢
  .الخطأ والصواب في الصحة= ٣
  .الخطأ والصواب في السلوك -٤
  . سليم في المزرعة-٥
  . أخالق إسالمية-٦
  . عادات حميدة-٧
  . في المسجد-٨
  . أبو خليل والحلم الجميل-٩

  . نحب هؤالء-١٠
  . أقوال ومواقف-١١

  :للكبار

  . ديوان شعر– شدو الغرباء -١



  . ديوان شعر– عيون في الظالم -٢
  . ديوان شعر– القدس في العيون -٣
  . ديوان شعر–سائم الوطن  ن-٤
  . تأمالت في السنة-٥
  . أشواق في المحراب-٦
  . مجالس اإليمان-٧
  . الزمن النحوي في اللغة العربية-٨

  .م٢٩/٣/٢٠٠٨هـ، الموافق ٢١/٣/١٤٢٩خ ي بتار-رحمه اهللا- توفي -
                 

 


