أ .د .عادل األسطة

الرقم المالي7412 :

مواليد  .1954الثانوية العامة  ،1972بكالوريوس المغة العربية والتربية  1976مف الجامعة
األردنية ،ماجستير في األدب الحديث والنقد  1982مف الجامعة األردنية .دكتو اره في األدب والعموـ

اإلسػػالمية والتربية  1991مف جامعة بامبرغ .محرر أدبي في جريدة " الشعب " المقدسية بيف
79و 1982وبيف 86و  1987وفي صيؼ  .1992مدرس في منطقة نابمس بيف 1982-76
ومحاضر في جامعة النجاح منذ  .1982أستاذ األدب والنقد ،يكتب عموداً أسبوعياً في جريدة األياـ.
 حصؿ عمى جائزة عبد الحميد شوماف في العاـ .1993 حصؿ عمى رتبة أستاذ مشارؾ في العاـ .1997 -أستاذ دكتور منذ العاـ .2002

 رئيس قسـ المغة العربية منذ العاـ  2004حتى .2006 صدرت لو الكتب التالية: -1دراسات نقدية 1987.
-2

القصة القصيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة بيف 67و (1981رسالة ماجستير

1993.)1982

 -3الييود في األدب الفمسطيني بيف 13و (1987رسالة دكتو اره  1992)1991بالعربية و 1993
األلمانية.
 -4األديب الفمسطيني واألدب الصييوني 1993.

 -5قراءة نقدية في رواية " شرؽ المتوسط " 1995.
 -6ظواىر سمبية في مسيرة محمود درويش الشعرية  ،1996منشو ارت الدار الوطنية ،نابمس.
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أدب المقاومة  ...مف تفاؤؿ البدايات إلى خيبة النيايات ،غزة.1998 ،دراسة نقدية في

نصوص مرحمة السالـ األدبية ( 1998ط ،2مؤسسة فمسطيف لمثقافة ،دمشؽ.)2008 ،

 -8الصوت والصدى ،مظفر النواب وحضوره فػي األرض المحتمة ،نابمس  ،1999ط 2القاىرة،
دار مدبولي 2002.
 -9أرض القصيدة :جدارية محمود درويش وصمتيا بأشعاره ،راـ اهلل 2001.
 -10في مرآة اآلخر /استقباؿ األدب الفمسطيني في ألمانيا ،عكا 2000.
 -11قضايا وظواىر نقدية في الرواية الفمسطينية ،عكا.2002 ،

 -12جدؿ الشعر والسياسة والذائقة ،دراسة في ظاىرة الحذؼ والتغيير في أشعار محمود
درويش.1999،

 -13سؤاؿ اليوية :فمسطينية األدب و االديب ،عماف  ،دار شروؽ  2000 ،ـ
 -14أدباء عرب رافضوف( .2003 ،موقع جامعة النجاح الوطنية)
 -15الييود في الرواية العر ّبية( .2007،موقع جامعة النجاح الوطنية)

 -16قراءات في القصة القصيرة الفمسطينية( .2008 ،موقع جامعة النجاح الوطنية)

 -17أوراؽ مقارنة في األدب الفمسطيني( .2010 ،موقع جامعة النجاح الوطنية)
كتب مشتركة:

 -1وعي الكتابة والحياة ،قراءات في أعماؿ غالب ىمسة ،رابطة الكتاب األردنييف ،عماف.2004 ،
(قراءة جديدة لرواية البكاء عمى االطالؿ)

 -2تأمالت نقدية في نماذج مف األدب الفمسطيني ،مركز أوغاريت ،راـ اهلل ( .2001 ،إعداد
عزت الغزاوي )( .دراسة في مجموعة أكرـ ىنية – أسرار الدوري)
 -3كتاب مؤتمر " الحوار مع الذات " ،جامعة فيالدلفيا ،األردف( .2003 ،صورة الذات و اآلخر
في رواية غساف كنفاني – عائد الى حيفا عمى ضوء صورتيما في رواية ليوف اوريس
اكسوديس)

 -4كتاب مؤتمر جامعة فيالدلفيا  :ثقافة الحب والكراىية ( .2008المرأة الييودية محبوبة في نماذج
مف االدب الفمسطيني)
 -5كتاب مؤتمر جامعة فيالدلفيا :ثقافة المقاومة( .2005 ،استقباؿ شعر المقاومة في النقد االدبي
في العالـ العربي)

 -6كتاب جامعة القدس المفتوحة( ،حضور القدس في المشيد األدبي) ( . 2009القدس في كتابات
كتاب القصة القصيرة)
 -7كتاب الجامعة األردنية :العالقات العر ّبية اآلسيوية( .2001 ،صورة االتراؾ في نماذج روائية
مف بالد الشاـ)

 -8كتاب جب ار اب ارىيـ جبرا ،مؤتمر جامعة بيت لحـ ( .2004جبرة ابراىيـ جبرة و القصة القصيرة)
 -9كتاب مؤتمر األدب الفمسطيني في المثمث والجميؿ ،جامعة بيت لحـ( .2007 ،ظاىرة الحذؼ
في اشعار سميح القاسـ)

 -10كتاب جامعة النجاح الوطنية ( 1998فدوى طوقاف)( .ترجمة اشعار فدوى طوقاف في االدب
االلماني و االنجميزي و استقباليا نقديا)

 -11كتاب جامعة النجاح الوطنية ،مؤتمر القدس ( 1998صورة القدس في الشعر العربي
المعاصر)

 -12آفاؽ جديدة في الخطاب ،جامعة فاس( 2009 ،دراسة عنوانيا :لغة السمطة وسمطة المغة :
تأمالت في تجربة محمود درويش الشعرية)

 -13األدب العربي بيف التأثير والتأثر  2011مؤتمر جامعة فاس( .تأثير الرواية الغربية في الرواية
الفمسطينية :مقاربة اولى)
-14األدب العربي بعد اوسمو  2010مؤتمر جامعة الخميؿ ( .دراسة في مجموعة ليانا بدر القصصية:
سماء واحدة)
 -وصدرت لو المجموعات القصصية التالية :

فصوؿ في توقيع االتفاقية  .1979الفارعة والبحر والشمس .1986

وردة لروز .وردة لفائزة  .1993قصص الخيبة .1995
 -ولو الروايات التالية :

تداعيات ضمير المخاطب .1993
ليؿ الضفة الطويؿ .1993

الوطف عندما يخوف .1996
خربشات ضمير المخاطب .1997
 -13كتاب مؤتمر جامعة فاس ( االدب العربي و االداب العالمية بيف التأثير و التأثر) 2011ـ
 -14كتاب جامعة الخميؿ – األدب الفمسطيني بعد اوسمو2010 ،
أهم األبحاث:

أبحاث نشرت في مجالت محكمة:

 -1ظواىر سمبية في مسيرة محمود درويش الشعرية ،مجمة جامعة النجاح1995. ،
 -2أثر االنتفاضة عمى رؤية قصاصي المناطؽ المحتمة لمييود ،يعقوب األطرش وغريب عسقالني،
جامعة النجاح الوطنية1995. ،

 -3الوطف في شعر إبراىيـ طوقاف ،جامعة النجاح1996. ،
 -4لعبة الشكؿ في رواية أحمد حرب " الجانب األخر ألرض الميعاد " جامعة النجاح ،1998 ،جامعة
النجاح  :مؤتمر القدس .)1998
 -5الدراسات األلمانية حوؿ األدب الفمسطيني ،جامعة النجاح( ،1998 ،مؤتمر فدوى طوقاف وتكريميا
لمنح شيادة الدكتوراه الفخرية).

 -6اإلنجميز في األدب الفمسطيني ،جامعة النجاح1999. ،
 -7إشكالية الشاعر والسياسي في األدب الفمسطيني/محمود درويش نموذجاً ،كنعاف ،العدد  ،87تشريف
أوؿ  (1997محكـ في جامعة النجاح الوطنية ).

 -8األدب الفمسطيني مترجماً إلى األلمانية ،كنعاف ،العدد  ،88كانوف ثاف1998. ،
 -9تطور السرد في الرواية الفمسطينية ،كنعاف ،العدد ،93تشريف ثاف1998 ،

 -10القدس في الشعر العربي المعاصر ،كنعاف ،96 ،أيار( .1998 ،كتاب جامعة النجاح الوطنية
)1998

 -11استقباؿ أعماؿ فدوى طوقاف باأللمانية بالمقارنة مع استقباليا بالعربية ،كنعاف ،العدد ،95آذار،
( .1998كتاب جامعة النجاح الوطنية .)1998

 -12أثر جامعة النجاح في إثراء الحركة النقدية في فمسطيف ،مجمة جامعة النجاح ،ع .2003 ،17
 -13صورة الييود في رواية عبد الرحمف منيؼ " أرض السواد " عمى ضوء صورتيـ في األدب
العربي والعالمي ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،المجمد الثالث عشر ،العدد األوؿ .2005
 -14صورة األتراؾ في رواية بالد الشاـ ،في كتاب " العالقات العربية واآلسيوية " تحرير د.
سامي خصاونة ،الجامعة األردنية .2001

 -15محمود درويش و أبو فراس الحمداني مؤتمر محمود درويش بيف الرؤية واألداة ،جامعة
بيرزيت.2009/3/13 ،

 -16القدس في كتابات القصة القصيرة الفمسطينية ،جامعة القدس المفتوحة.2009 ،
 -17الرواية الفمسطينية والرواية العالمية :مقاربة أولى ،جامعة فاس2011 ،

أىـ الترجمات

 -1مف ىو البطؿ المؤمف ،مف ىو الممحد؟ صورة صالح الديف األيوبي في اآلداب اإلسالمية ،مجمة
الكاتب المقدسية ،أيار1992. ،

 -2صورة العرب في األدب اإلسرائيمي المعاصر ،جريدة األياـ المقدسية.1996/10/17 ،
.1996/10/24

 -3صورة اإلسالـ في ألمانيا ،مجمة كنعاف ،العدد 1999. ،94

.1996/10/31
.1996/11/7

 -4حواجز لغوية بيف جيراف ،قصيدة جديدة لمحمود درويش كما يستنطقيا قارئيا اإلسرائيمي ،مجمة
كنعاف ،العدداف 90و  ،91أيار وتموز 1998.

 -5غساف كنفاني ،حياة فمسطيني ،الكاتب ،تموز1992. ،
 -6الييودية والمسيحية واإلسالـ في الشعر الفمسطيني ،الكاتب المقدسية آب وأيموؿ 1992.

 -7الشعر جسر نحو العالـ الخارجي ،دراسة في سيرة فدوى طوقاف ،بقمـ :نادية عودة ،نابمس .1998
أهم المؤتمرات التي شارك فيها:

 -مؤتمر النقد األدبي ،جامعة اليرموؾ ،في العاـ .2000

 مؤتمر الجامعة األردنية ،قسـ المغة العربية ،مناىج الدراسات األدبية ،في العاـ .2001 مؤتمر العالقات العربية اآلسيوية ،الجامعة األردنية ،في العاـ .2001 -مؤتمر الحوار مع الذات ،جامعة فيالدلفيا ،األردف ،في العاـ .2003

 مؤتمر االستشراؽ :مف ماسينيوف حتى ادوارد سعيد ،جامعة النجاح الوطنية ،في العاـ .2004 مؤتمر األدب الفمسطيني ،جامعة ،جامعة بيرزيت .1997 مؤتمر جب ار إبراىيـ جبرا ،جامعة بيت لحـ.2004 ، مؤتمر أدب االنتفاضة ،جامعة النجاح.1993 ، -مؤتمر إبراىيـ طوقاف ،جامعة النجاح .1994

 مؤتمر جامعة فيالدلفيا لمعاـ  2005تحت عنواف " ثقافة المقاومة " مؤتمر جامعة فيالدلفيا  2008تحت عنواف ثقافة الحب والكراىية :بورقة :المرأة الييودية محبوبة فينماذج في األدب الفمسطيني.
 -مؤتمر جامعة البترا 2009،تحت عنواف أدباء ومفكروف :أميؿ حبيبي :نقض الفكر الصييوني .

 مؤتمر الجامعة األردنية لمعاـ  2009تحت عنواف :جدؿ المسانيات والمناىج بورقة عنوانيا  :جدؿالمغة والسمطة/السياسة :تأمالت في تجربة محمود درويش الشعرية.

 مؤتمر القدس في جامعة النجاح الوطنية 2010 ،بورقة عنوانيا :القدس في روايات عربية معاصرة. مؤتمر جامعة الخميؿ ،األدب الفمسطيني بعد أوسمو .2010 ،بورقة عنوانيا  :ليانة بدر ومجموعتيا:سماء واحدة.

 مؤتمر جامعة فاس .2011الصحف والمجالت التي نشر فيها:

 كنعاف ( راـ اهلل  -الطيبة ) ،مشػػارؼ ( حيفا ) ،الكممة ( اتحاد الكتاب الفمسطينييف راـ اهلل )،الشعراء ( راـ اهلل ) ،تسامح ( راـ اهلل ) ،األسوار ( عكا ) ،الكاتب ( القدس ) ،الشعب ( القدس )،
الفجر ( القدس ) ،االتحاد ( حيفا ) ،الجديد ( حيفا ) ،األياـ ( راـ اهلل ) ،الدسنور ( األردف ) ،القدس

( لندف ).

المساقات التي درسها:
 -1المغة العربية

 -2المدخؿ إلى تذوؽ النص األدبي
 -3األدب العباسي شع ًار

 -4األدب في مصر والشاـ

 -5األدب الفمسطيني الحديث
 -6األدب الشعبي الفمسطيني
 -7مناىج النقد األدبي ومذاىبو
 -8موضوع خاص في النقد األدبي ( ماجستير )
 -9موضوع خاص في األدب الفمسطيني ( ماجستير )
 -10موضوع خاص في األدب العربي الحديث.
 -11األدب الحديث شع اًر
 -12األدب الحديث نث اًر

 -13المدخؿ إلى لغة اإلعالـ.
 -14تاريخ النقد األدبي عند العرب.

 -51األدب المقارف.

 -51األدب العربي الحديث شع اًر ونث اًر (ماجستير).

