
 السيرة الذاتية

 جرادات  محمد صقر  إدريسد. 

 

نفس ي ومحكم  أخصائي– وأكاديمي باحث)

 زاعات أسرية وحقوق مالية (ن

 مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي-

 

 سعير )قضاء الخليل(. بلدةفي  1965عام  جرادات محمد صقر  إدريسالدكتور  ولد

 عة عين شمس في القاهرة.دارة التعليم من جامالتربية املقارنة وإنال شهادة الدكتوراه في  

مرشدا عمل و  عمل محاضرا في عدة كليات في نابلس ورام هللا والعروب والخليل، ثم في جامعة الخليل 

م ولغاية أيلول  1997من  للتعليم الجامع والتربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل

 . ولغاية اآلنم 24/9/2018خاصة من مل مشرفا للتربية الم ويع2018

ساهم في تأسيس مركز البيئة والصحة، ومركز اإلبداع الفلسطيني، وهو عضو في جمعية سعير   * 

وعضو في عدة اتحادات ونقابات ومؤسسات تربوية وثقافية  الخيرية ونادي شباب سعير الرياض ي

 .واجتماعية وتطوعية وخيرية

وهو املحرر املسئول ملجلة السنابل  التراث الشعبي في سعير،ركز السنابل للدراسات و أسس م *

 الصادرة عن املركز.

التشبيك ب* عمل الدليل املرجعي لرواد العمل التربوي والثقافي واألدبي واالجتماعي والفني والرياض ي 

 .مع مؤسسات املجتمع املحلي 



 
 
 *ن

 
 -مجلة جامعة ورقلة في الجزائرا مجالت عاملية محكمة منهر دراسات علمية تربوية وتراثية في ش

 .وغيرها   –ومجلة القلم ومجلة جامعة االزهر في غزة  دراسات نفسية وتربوية

مؤتمر  تربوي وتراثي بتقديم أوراق عمل ودراسات محكمة ونشر   خمسين*شارك في أكثر من 

وعلمية  وعضو لجنة تحضيرية الدراسات كاملة ضمن كتب وقائع املؤتمر وخالصة الدراسة أيضا

 .ات تراثية وتربوية لعدة مؤتمر 

املجلس االداري التحاد العام للفنانين التعبيريين الفلسطيني وعضو األمانة العامة التحاد  * عضو 

عضو هيئة العلماء والدعاة في و ، شخاص ممثل عن الضفةأ 6من بين  نالفلسطينييالفنانين 

 فظة الخليل.وعضو مجلس شؤون االعاقة والتأهيل في محافلسطين ،

 .للمحافظات الشمالية األمين العام التحاد الفنانين الفلسطينيين مساعد* 

ماء والدعاة في فلسطين وعضو الهيئة االسالمية العليا للدفاع عن القدس لعضو هيئة الع *

 .واملقدسات االسالمية

دم تكريما البداعاته *حصل على درع التميز البداع من وزير التربية والتعليم الفلسطيني د. صبري صي

هيئة القانون  ودرع فلسطين الذهبي من م2017الشعبي الفلسطيني كانون ثاني  واصداراته في املوروث

   والنظام في فلسطين، والدرع الذهبي مع مرتبة الشرف من مؤسسة عرار الثقافية في االردن.

 في منطقة الخليل.الفلسطينية وخاصة  والبلدات أصدر عدة كتب حول تاريخ وتراث القرى *

 
 
م ومعجم الكاشف لكتاب وأدباء فلسطين 2010ملؤرخين الفلسطينيين عام عنه في موسوعة ا ب  ت  *ك

وموسوعة رجال حول الحرم  م الصادر عن املجلس األعلى للتربية والثقافة في فلسطين2011

 . اإلبراهيمي في الخليل

 



 :واإلصدارات املؤلفات

ية في فلسطين كتاب األلعاب الشعبية الفلكلور 

 م .1995

 م .1987ير إلى تاريخ سعير كتاب الطريق املن - 

 م2001كتاب طريق الشموخ إلى قرية الشيوخ -  م .1998كتاب الطب العربي الشعبي في فلسطين -

 طبعة أولى كتاب الصلح العشائري في فلسطين

 م.2015وطبعة ثانية م . 2000

كتاب الدرة النفيسة في أحوال قرية - 

 م .2001عديسةال

 م .2004كتاب سنابل الشعر في شعر السنابل -  م.2000األناشيد  كتاب نهج الترديد في نغم-

كتاب األغنية الشعبية النسائية في فلسطين -  م .2003األدلة والبوسترات والصور التراثية -

 م.2004

 -قيد الطبع-موسوعة سنابل تراثية  م.2004كتاب أكالت شعبية من مطبخ جدتي-

ط العربي لشيخ الخطاطين محمد روائع الخ

 م2013صيام 

 تراث القدس سلوة النفس 

رافيتها   السنابل وثيقة حياة ومسيرة فوق الجراح كتاب عبير األزاهير في تراث سعير وجغ

 م2015

املؤانسة واالتحاف في مسرحيات مروة عساف 

 م2016

 م2016ي ابتسام علقم رحيق امليسم في قصت 

ميا العالمية مشترك مع الروضة البهية لترقو 

 م.2017عرفات الفطافطة 

 تحت الطبع-مشترك–تعليمية اللغة العربية  

تحت  –استكتاب عاملي -أنواع السردية والتراث  تحت الطبع -مشترك–األمثال املحكية 

 الطبع

-معجم املصطلحات الشعبية للعمارة التقليدية

 تحت الطبع-ب عاملياستكتا

 تحت الطبع-كتاب عاملياست-صعوبات التعلم 

 

 

 



 لقاءات مع الصحافة املقروءة واملسموعة واملرئية

حلقة إذاعية عن التراث الشعبي  35*لقاءات دورية مع إذاعة فلسطين في برنامج في املضافة 

 الفلسطيني.

 ة إذاعية عن التراث الشعبي.حلق 30*لقاءات دورية مع إذاعة فلسطين في برنامج سهرة شعبية 

حول جوانب اجتماعية وتراثية  األرضيةتلفزيونية قناة فلسطين الفضائية والقناة  *مقابالت

 .وفضائية القدس وفلسطين اليوم ومعا واملنار  متنوعة

–نساء   -راديو القمر-أمواج-االستقالل-أجيال-الوطن-تطوعية-*مقابالت مع إذاعات وتلفزة محلية

 ع  
 
 حول التراث الشعبي. وراديو عروبه م بيت لح-راديو موال-الحرية–عة الخليل م جامل

رام هللا للحديث عن املطبخ -راديو نساء–ضمن برنامج قهوة مزبوط   -تطوعية-*زاوية تراثية ثابتة

 واستعماالته وكل ما يتعلق باملرأة. وأدواتهالشعبي 

حول التراث وصحيفة القدس والحياة -اتمدي–حنين -مغرس-دنيا الرأي–*مقابلة مع الجزيرة نت 

 .الجديدة ومجلة التراث واملجتمع

*النشر على حلقات لأللعاب الشعبية الفلكلورية في فلسطين واألدوات املوسيقية الشعبية في مجلة 

  الزيزفونة.

واقع الكترونية  بزوايا ثابتة زاوية قراءة في كتاب  وزاوية وخير جليس في ا متطوعا *النشر  لزمان في م

جريدة  وعرار  اإلخباريةوالشباب  لة رقيب نيوز وعرار ودنيا الرأيكتاب وفي مضافة السنابل في وكا

 .كواليس وغيرها

-لإلعالمحصل على عدة شهادات تقدير وتكريم وعضوية وشهادة دكتوراه فخرية من املجلس االعلى    

نفس ي تحت رقم  ائيواخص فلسطين. *مرخص ومعتمد لدى وزارة الصحة الفلسطينية مرشد



ومحكم معتمد في املنازعات االسرية والحقوق  وتجدد سنويا م6/4/2014 /ش خ بتاريخ 121/156

 .م1/1/2018بتاريخ  228املالية من وزارة العدل تحت رقم تسجيل 

م ومديرية تربية شمال 2006-1997مديرية تربية الخليل من –*مرشد تعليم جامع وتربية خاصة 

وعضو   وال يزال على رأس عمله ربية الخاصة م والنقل ملشرف الت2018ايلول ولغاية  2006الخليل من 

 .لجنة اعداد املعايير املهنية للتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية 

 تحضيرية في مؤتمر التراث هوية وانتماءاللجنة ل دائم أدار عدة جلسات في مؤتمرات وهو عضو * 

 .املفتوحةلجامعة القدس 

شارك في عدة ملتقيات ثقافية وعلمية في الدول العربية منها األردن وتونس ومصر والجزائر وموريتانيا 

 و املغرب العربي .

  

  


