تبنى األستاذ الدكتور جابر عصفور ،عندما أصبح أمينا عاما للمجلس األعلى للثقافة ،فكرة
إطالق جائزة باسم جنيب محفوظ ،لالحتفاء به رمزاً وقيمة كبيرة في مجال الرواية ،بعد
منحه جائزة نوبل في اآلداب عام  .1988وقد كان لهذا الفوز أثره الكبير فى انتشار الرواية
العربية عامليا ،وترجمتها الى مختلف اللغات.
في عام  ،1993أشرف األستاذ الدكتور جابر عصفور على وضع األسس ،والقواعد اإلدارية،
والالئحة التنظيمية جلائزة جنيب محفوظ للرواية العربية ،التي أضحت واحدة من أهم
اجلوائز العربية في مجالها .وكان الداعم األول لبداية اجلائزة واستمراريتها.
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امليالد:

•احمللة الكبرى ،جمهورية مصر العربية.1944 ،

املؤهالت األكادميية:

•ليسانس ،قسم اللغة العربية ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،بتقدير ممتاز مع مرتبة
الشرف.1965 ،
•ماجستير ،قسم اللغة العربية ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،بتقدير ممتاز ،1969 ،عن
رسالة بعنوان« :الصورة الفنية عند شعراء اإلحياء فى مصر».
•دكتوراة ،قسم اللغة العربية ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،مبرتبة الشرف األولى،
 ،1973عن رسالة بعنوان« :الصورة الفنية فى التراث النقدى والبالغى» .

التدرج الوظيفى:

•مدرس مساعد ،قسم اللغة العربية بكلية اآلداب ،جامعة القاهرة.1969 ،
• مدرس ،قسم اللغة العربية بكلية اآلداب ،جامعة القاهرة.1973 ،
•رئيس قسم اللغة العربية ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة.
•أمني عام اجمللس األعلى للثقافة.
•عضو اجمللس القومى للمرأة ومقرر جلنة الثقافة واإلعالم.
•عضو املكتب التنفيذى باجمللس القومى للمرأة منذ تأسيسه إلى .2011
•مدير املركز القومى للترجمة.2011-2007 ،
•أستاذ زائر لألدب العربى في العديد من اجلامعات العربية واألجنبية ،منها ،جامعة
وسكانسون ،ماديسو ،أمريكا ،جامعة صنعاء ،جامعة أستكهولم ،السويد ،جامعة
الكويت ،جامعة هارفارد ،أمريكا.
•وزير الثقافة ،جمهورية مصر العربية.2015-2014 ،

جوائز علمية وأوسمة ،منها:

• جائزة أفضل كتاب فى الدراسات اإلنسانية ،معرض الكتاب الدولى ،القاهرة .1995
• الوسام الثقافى التونسى من رئيس جمهورية تونس ،أكتوبر .1995
•جائزة سلطان بن على العويس الثقافية ،الدورة اخلامسة  1997-1996فى حقل
الدراسات األدبية والنقدية.

•جائزة اإلبداع العربى فى مجال اآلداب ،مؤسسة الفكر العربى.2007 ،
•جائزة اليونسكو -الشارقة للثقافة العربية ،باريس.2008 ،
•جائزة الدولة التقديرية فى مجال اآلداب ،اجمللس األعلى للثقافة.2009 ،
•وسام املكافأة الوطنية من درجة قائد من ملك املغرب ،فبراير.2010 ،

اإلنتاج العلمي:

أصدر مايربو على ستني كتاباً منها:

•الصورة الفنية فى التراث النقدى والبالغى.1974 ،
•مفهوم الشعر ،دراسة فى التراث النقدى.1978 ،
•زمن الرواية.1999 ،
•قراءة في النقد األدبي.2002 ،
•االحتفاء بالقيمة.2004 ،
•رؤى العالم ،عن تأسيس احلداثة العربية في الشعر.2008 ،
•في محبة الشعر.2009 ،
•غواية التراث.2011 ،
•حتوالت شعرية.2016 ،
•معركة احلداثة.2018 ،
•متعة القص.2021 ،
•عصر البنيوية( ،ترجمة) .1985
•املاركسية والنقد األدبى( ،ترجمة) .1987
•النظرية األدبية املعاصرة( ،ترجمة) .1991
وهناك ما يربو على املائة عمل من املؤلفات املشتركة واملقاالت العلمية واملترجمة في
العديد من الدوريات العربية.
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