
للدكتور جابر عصفور يف جمال النقد األكادميي والثقايف إسهامات تعد اليوم مرجعا  
  للباحثني من احمليط إىل اخلليج؛ خمتصر سريته ومؤلفاته:

 
 : ةدرجاته العلمي

جامعة القاهرة،    -• حصل على الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية اآلداب  
 . م1965بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، يونيو 

جامعة   -• حصل على درجة املاجستري من قسم اللغة العربية بكلية اآلداب  
، عن رسالة بعنوان "الصورة الفنية يف الرتاث  1969القاهرة، بتقدير ممتاز ىف يوليو 

 . النقدي والبالغي"
 : تدرجه الوظيفي

من  جامعة القاهرة، اعتبارًا   -• شغل وظيفة معيد بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب 
 . م19/3/1966

جامعة القاهرة   -• شغل وظيفة مدرس مساعد بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب 
 .م29/11/1969اعتبارًا من 

 . م18/7/1973• شغل وظيفة مدرس ابلقسم نفسه اعتبارًا من 
  -ماديسون  -• عمل أستاذ مساعد )زائر( لألدب العرىب، جامعة وسكونسن  

 .م1978إىل أغسطس  1977أغسطس  الوالايت املتحدة األمريكية،
جامعة القاهرة،    -• شغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب  

 .م11/10/1978اعتبارًا من 
 .م1980جامعة صنعاء، أبريل  -• عمل أستاذ )زائر( للنقد العريب بكلية اآلداب  

إىل  1981، سبتمرب السويد -• عمل أستاذ )زائر( للنقد العريب، جامعة استكهومل 
 . 1982يونيو 

• يشغل وظيفة أستاذ النقد األديب، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة  



 .11/10/1983القاهرة، اعتبارًا من 
• عمل أستاذ )معار( للنقد األديب بكلية اآلداب. جامعة الكويت من  

 .31/8/1988إىل  30/9/1983
إىل   30/4/1986الكويت من  • العميد املساعد بكلية اآلداب، جامعة

31/8/1988 . 
 .1/9/1988• أستاذ النقد األديب بكلية اآلداب، جامعة القاهرة حىت 

إىل   19/3/1990• رئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب، جامعة القاهرة من 
 . 1993فرباير 

 .24/3/2007إىل  24/1/1993• أمني عام اجمللس األعلى للثقافة من 
مايو   -الوالايت املتحدة )فرباير  -( للنقد العريب، جامعة هارفارد  • أستاذ )زائر 

1995). 
• القيام أبعمال رئيس جملس إدارة اهليئة العامة لدار الكتب والواثئق القومية من  

 . 4/3/1998وحىت  7/7/1997
• عضو اجمللس القومي للمرأة ومقرر جلنة الثقافة واإلعالم وعضو املكتب التنفيذى  

 . لقومى للمرأة منذ أتسيسه إىل اليومابجمللس ا
  -• أستاذ )زائر( لألدب العريب احلديث، جامعة هارفارد، الوالايت املتحدة )فرباير 

 .(2001مايو 
• عضو جلنة اآلداب والدراسات اللغوية مبكتبة اإلسكندرية منذ تشكيلها مارس  

2003. 
 . 30/1/1201إىل  28/3/2007• مدير املركز القومي للرتمجة من 

 :النشاط الثقاىف العام
 : عضوية مجعيات أدبية 

 . • اجلمعيات األدبية املصرية، القاهرة



 . • احتاد الكتاب، القاهرة
 . • جملس إدارة مجعية النقاد، القاهرة

 . • اجمللس األعلى لرعاية اآلداب، جلنة الدراسات األدبية، القاهرة 
 . يقيا، القاهرة• سكرتري عام الرابطة املصرية الحتاد كتاب آسيا وأفر 

• عضوية جلان حتكيم اجلوائز القومية: جوائز الدولة التشجيعية، مصر. جائزة  
 . مؤسسة التقدم العلمى، الكويت. جائزة سلطان العويس، اإلمارات

 : ةدورايت أدبية متخصص
 .1983 -1980• انئب رئيس حترير جملة " فصول" القاهرة 

 . 1999وحىت  1992• رئيس حتريرها 
 .1992-1990• عضو هيئة حترير جملة قضااي وشهادات 

• مستشار حترير جمالت: املهد، األردن ألف، اجلامعة األمريكية. عامل الفكر، وزارة  
اإلعالم، الكويت. جمالت كلية اآلداب، جامعات صنعاء والريموك والكويت وبغداد  

 . والرايض واإلمارات
 .  جريدة" الصادر عن اليونسكو• عضو اهليئة االستشارية ملشروع " كتاب ىف 

• عضو اهليئة االستشارية ملشروع "كتاب للجميع" الصادر عن جامعة الدول  
 . العربية

• عضو اهليئة االستشارية للمجلة العربية للعلوم اإلنسانية الصادرة عن جامعة 
 . الكويت 

جتماعى  • مستشار حترير جملة اجلسرة الثقافية الصادرة عن اندى اجلسرة الثقاىف اال 
 .بقطر

إىل   2008• رئيس حترير دورية جنيب حمفوظ الصادرة عن اجمللس األعلى للثقافة 
2011. 

 : ةاجلوائز العلمية واألومس



 .1984القاهرة  -• جائزة أفضل كتاب ىف الدراسة النقدية، وزارة الثقافة  
• جائزة أفضل كتاب ىف الدراسات األدبية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمى،  

 .1985يت،الكو 
• جائزة أفضل كتاب ىف الدراسات اإلنسانية، معرض الكتاب الدوىل، القاهرة  

1995. 
 . 1995• الوسام الثقاىف التونسى من رئيس مجهورية تونس، أكتوبر 
ىف   1996/1997• جائزة سلطان بن على العويس الثقافية، الدورة اخلامسة 

 . حقل الدراسات األدبية
 .2007مؤسسة الفكر العرىب،  - جمال اآلداب • جائزة اإلبداع العرىب ىف 

 . 2008ابريس  -الشارقة للثقافة العربية  -• جائزة اليونسكو للثقافة العربية  
 . 2007جامعة القاهرة،   -• اجلائزة التقديرية ىف جمال األدب  

 .2008جامعة القاهرة  -• جائزة التميز ىف جمال اإلنسانيات  
 .2009اجمللس األعلى للثقافة،  -جمال اآلداب  • جائزة الدولة التقديرية ىف  

 . 2010• وسام املكافأة الوطنية من درجة قائد من ملك املغرب، فرباير 
 : ىاإلنتاج العلم

• الصورة الفنية ىف الرتاث النقدى والبالغى، )الطبعة األوىل، دار الثقافة، القاهرة  
1974). 

ة األوىل، دار الثقافة، القاهرة  • مفهوم الشعر، دراسة ىف الرتاث النقدى، )الطبع
1978). 

• املرااي املتجاورة، دراسة ىف نقد طه حسني، )الطبعة األوىل، اهليئة املصرية العامة  
 .(1983للكتاب 

 .(1991• قراءة الرتاث النقدى )الطبعة األوىل، دمشق، 
 .(1992• التنوير يواجه اإلظالم )الطبعة األوىل، القاهرة  



 . 1992الطبعة األوىل، القاهرة • حمنة التنوير ) 
 .(1993• دفاعا عن التنوير )الطبعة األوىل، القاهرة 

 .(1993• هوامش على دفرت التنوير، )الطبعة األوىل، بريوت 
 .1994• إضاءات، اهليئة العامة لقصور الثقافة 

 .1996• أنوار العقل، اهليئة املصرية العامة للكتاب 
 .1997اهليئة املصرية العامة للكتاب  -مكتبة األسرة –• آفاق العصر 

 .1998• نظرايت معاصرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب  
 .1999• زمن الرواية، اهليئة املصرية العامة للكتاب 

 .2000اهليئة املصرية العامة للكتاب  -• ضد التعصب
 .2001اهليئة املصرية العامة للكتاب  -• استعادة املاضي 

 . 2002اهليئة العامة للكتاب –• ذاكرة للشعر 
 .2002اهليئة املصرية العامة للكتاب –• قراءة النقد األديب 

 .2003املركز املصرى العرىب للصحافة والنشر والتوزيع –• أوراق ثقافية 
اهليئة املصرية العامة للكتاب  –قراءة ىف األدب الروائى –• مواجهة اإلرهاب 

2003. 
 .2003اهليئة املصرية العامة للكتاب  –دب • يف حمبة األ

 .2004اهليئة املصرية العامة للكتاب –• الرهان على املستقبل 
 .2004دمشق  -دار املدى–• االحتفاء ابلقيمة 

 . 2005جملة العرىب –وزارة اإلعالم   -62كتاب العريب –• غواية الرتاث 
مارس   -األخبار جريدة  -مؤسسة األخبار -كتاب اليوم –• دفاعا عن املرأة 

2007). 
 .2007مؤسسة اهلالل  -كتاب اهلالل–• من هناك 
الطبعة األوىل   -املركز الثقايف  -عن أتسيس احلداثة العربية ىف الشعر–• رؤى العامل 



 . بريوت  -الدار البيضاء -2008
 .(2008القاهرة،   -الطبعة األوىل  -دار مرييت  -• مقاالت غاضبة

 .(2008املصرية للكتاب  اهليئة–• جامعة دينها العلم 
 . 2008دار الشروق –• نقد ثقافة التخلف 

 .(2008الدار املصرية اللبنانية للنشر  –• حنو ثقافة مغايرة 
 .2009جملة دىب الثقافية  –• النقد األديب واهلوية الثقافية 

 .2009جريدة األخبار -مؤسسة األخبار -كتاب اليوم–• زمن مجيل مضى 
 .2009ار املصرية اللبنانية الد -• يف حمبة الشعر
 .2010الدار املصرية اللبنانية للكتاب   -اإلجناز والقيمة–• جنيب حمفوظ 

 .2010 -دار الشروق–• اهلوية الثقافية والنقد األديب 
 . 2011 -جملة دىب الثقافية –• الرواية واالستنارة 

 .2011-الدار املصرية اللبنانية للنشر –• غواية الرتاث 
 .2012جملة العرىب،  -وزارة اإلعالم  -88كتاب العريب –ية معاصرة • عوامل شعر 

 .2012 -• دفاعا عن الرتاث، الدار املصرية اللبنانية للنشر 
 4201• القص يف هذا الزمان، الدار املصرية اللبنانية 

 6201  • بعيدا عن مصر : الدار اللبنانية املصرية
 0202كتاب ، اهليئة املصرية لل  • دفاعا عن العقالنية 

 1202  • متعة القص، مراجعات وقراءات : الدار اللبنانية املصرية
 :ةترمج

 .(1985عصر البنيوية، ترمجة: )الطبعة األوىل، بغداد،   -
 . (1987املاركسية والنقد األدىب، ترمجة: )الطبعة األوىل، الدار البيضاء،  -
 ( 1991قاهرة ترمجة )الطبعة األوىل، ال  –النظرية األدبية املعاصرة  -



 . 2002اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة  –اجتاهات النقد املعاصر  -
 . 2005اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة  -اخليال، األسلوب، احلداثة   -

 
 

 


