
 عبد الرحمن الساريسي عمر

 

  

 .يالساريس يوسف الرحمن عبد عمر :االسم

 .م1938 /10/10فلسطين  )قضاء القدس(في قرية ساريس  :تاريخ الميالدمكان و 

   :شهاداته العلمية

 .م1956اإلجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق عام  - 

 .م1972الماجستير من كلية اآلداب بجامعة القاهرة عام  - 

  .م1977العباسي من جامعة عين شمس بالقاهرة عام  األدبفي الدكتوراه  - 

   :الخبرات العملية

مدارس في حقل التدريس في ) عاما 15(س مادة اللغة العربية مدة يدر ت - 

 .األردنقاء بأريحا في الضفة الغربية، وفي الزر طولكرم وجنين  و 



ارة التربية والتعليم من عام للغة العربية في معهد التأهيل التربوي في وز ا عضو - 

 .م1977- 1973

 .م1980- 1978عمل في اإلشراف التربوي في عمان من عام  - 

عمل في التدريس الجامعي بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة من عام  - 

 .م1985- 1980

- 1985قسم اإلشراف التربوي ي وزارة التربية في عمان من عام رئيس  - 

 .م1986

 .م1987- 1986تربوي في الوزارة نفسها من عام قسم التوثيق الرئيس   - 

في قسم اللغة العربية في مديرية المناهج والكتب المدرسية من عام  عضو - 

 .م1990- 1987

 .عمل في كلية تأهيل المعلمين العالية بوزارة التعليم العالي - 

في كل من جامعة عمان األهلية، وجامعة اإلسراء  عمل في التدريس الجامعي - 

 . م2000 - 1990جامعة الزرقاء األهلية من عام األردنية، و 

في كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي، في اإلمارات العربية  أستاذ - 

 .المتحدة

   :أنشطته األدبية والثقافية

 .م1980- 1987حضر مؤتمرات عديدة منها مؤتمر الرصيد اللغوي في الجزائر  - 

عالمية داخل األردن حضر عددا من مؤتمرات رابطة األدب اإلسالمي ال - 

 .وخارجها

 .م1980مؤتمر وحدة الفولكلور العربي عام حضر   - 

 .م1985/هـ1405عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية منذ تأسيسها  - 

 .عضو اتحاد الكتاب واألدباء األردنيين - 

 .عضو جمعية الدراسات والبحوث اإلسالمية - 

 :مؤلفاته أهم



 العربية، المؤسسة ،)فولكلور(1ج ،الفلسطيني المجتمع في الشعبية الحكاية - 1

 .م1980

 دار )لكلورالفو ( )النصوص( 2ج ،الفلسطيني المجتمع في الشعبية الحكاية  - 2

 .1985 الكرمل،

 عمان، ،الينابيع دار )مشترك( واألردن طينفلس من محلية شعبية حكايات - 3

 .م1993

 .م8319 األردنيين، الكتاب ةرابط )فولكلور( الشعبية المأثورات في كلمات  - 4

 .م1983 جدة، المنارة، دار )أدب( الصليبية الحروب عصر أدب من نصوص - 5

 األقصى، مكتبة ،)أدب تاريخ( واألدب اللغة، في وجهوده األصفهاني الراغب - 6

 .م1987

 األقصى، مكتبة جزأين، في )تحقيق(هاني،األصف للراغب البالغة مجمع - 7

 .م1987 عمان،

 .م1988 ،)نقد( وأحاديث حداة - 8

 .م1991 الفرقان، دار ،)تحقيق( األصفهاني للراغب األحد واحدال في رسالة - 9

 .1989 الفكر، دار ،)مشترك( العربية اللغة في دراسات - 10

 .م1996 عمان، الفرقان، دار اإلسالمي، األدب في مقاالت - 11

 دار )تحقيق( األصفهاني للراغب بالناس، االختالط آداب في رسالة - 12

  .م1998 عمان، البشير،

ساته وأبحاثه في عدد كبير من المجالت والصحف المحلية نشر مقاالته ودرا - 

 .والعربية

 التلفزيون في العربي الوطن في الشعبية الحكايات عن تلفزيونية برامج قدم - 

 .األردني

 :وفاته - 



 هـ،1434 رجب 23 األحد يوم عمان في الساريسي الرحمن عبد عمر.د توفي

 الونانات بحي مسفرال سليمان مسجد في عليه وصلي م،2/6/2013 الموافق

 هـ،1434 رجب24 الظهر صالة بعد االثنين يوم الثرى ووري عمان، في

   .م3/6/2013 الموافق

  
 علِّق

 


