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ها نقذَ أن يُ  وحاولَ  يةِ طنِ نا الوَ تِ ذاكرَ  في حفظِ  اجتهدَ  ،يةؤمن بالتضحِ المُ  نِ طَ الوَ  حارسُ ، الدُّكتور َخير نمر َياِسين

 العدو. وسبيِ  ياعِ الضَ  نَ مِ 

 

 حربِ  أثناءَ  الميتِ  البحرِ  خطوطاتِ مَ  حمايةِ  من أجلِ  جاهدَ  ،لألرِض  ا  الفلسطيني وعاشق للمتحفِ  حام   كانَ 

وهكذا ، الحضاراتِ  لِ بتواصُ  نُ التي تؤمِ  المجاالتِ  هم لكلِ ه اجتهادَ جَ وَ و ،ؤيةَ والرُ  لمَ العِ  هُ البَ عطى طُ . أ1967

لم  -ناكما أخبرَ -والكثير  ،روحقق الكثي ثارِ اآل مع دائرةِ  لَ مِ عَ . والحياة مع العملِ  بالهدوءِ  لَ التعامُ  لمنا منهُ تعَ 

 .ققحَ يتَ 

 

 الدكتوراه على درجةِ  حصلَ  .نيةِ ردُ األُ  عةِ في الجامِ  القديمِ  الشرقِ  وتاريخِ  ثارِ اآل أستاذُ هو  الدُّكتور َخير يَاِسين

 الثاني قبلَ  لفِ العمارة المحلية في األ) بعنوانِ  ١٩٧٤ شيكاغو سنةَ  جامعةِ  - الشرقيةِ  الدراساتِ  دِ من معهَ 

)العمارة الدينية في  بعنوانِ بنسلفانيا  من جامعةِ  ١٩٦٦ عليها سنةَ  حصلَ فقد الماجستير  شهادةُ  أما (.الميالد

 في عين شمس من جامعةِ  ١٩٥٩ البكالوريوس عامَ  وكانت شهادةُ  .في فلسطين( الميالدِ  قبلَ  الثالثِ  لفِ األ

 .القاهرة

 

 في عدد   األثريةِ  بالتنقيباتِ  هِ بقيام القديمِ  نِ ردُ األ وتاريخِ  ثارِ آفي  على البحثِ  كان مرتكزا  فاألكاديمي  هُ لُ مَ أما عَ 

 .هجِ خارِ و نِ ردُ في األ والمقاالتِ  المؤلفاتِ  منَ  عدد   بنشرِ  كما قامَ  .هافي األثريةِ  من المواقعِ 

 

 الجامعةِ في  دابِ اآل ليةِ في ك دا  ها عميأهمُ ، التعليميةِ  المميزةِ  بِ المناِص  منَ  ا  عدد الدُّكتور َخير َياِسينتولى 

 وسمة  أ عدةَ  وتقلدَ  ،وأجنبية وعربية   أردنية   في جامعات   واآلثارِ  التاريخِ  لعلمِ  ا  وأستاذ ،1995 عامَ  األردنيةِ 

 .يةدارِ واإل األكاديميةِ  هِ مسيرتِ  خاللَ 

  

 عا  مرجِ  تعتبرُ والتي  الكتبِ  هذهِ  لنا اسماءَ  ن تذكرَ أ هل لكَ  .المؤلفات منَ  العديدُ  لديكَ  دُّكتور َخير َياِسينس: 

 ؟والتاريخِ  اآلثارِ  لطالبِ  مهما  



 

  :ومقاالت   منشورات   وترجمةِ  والكتبِ  من المؤلفاتِ  لدي العديدُ  ،نعم

 

 ١٩٨٨ ردنِ األ آثارُ 

 ١٩٨٤الجامعة االردنية  - األول مجلد تل المزارِ 

 ٢٠١٢يطانية دار نشر بر - مجلد تل المزار الثاني

 ٢٠١١/٢٠١٢الجامعة االردنية  -تل نمرين 

  ١٩٨٢مؤسسة آل البيت االردن  -ثار في جنوب سوريا التاريخ واآل

  ١٩٩٢جامعة اإلمارات العربية المتحدة  -إلبل العربية ودورها في التاريخ القديم ا

  ١٩٩٤الجامعة االردنية  -دوميين األ

 -الطباعة تحت- العمونيون

 ١٩٩١في العصور البرونزية  وآثاره تاريخهجنوب بالد الشام 

 

 المترجمة:الكتب 

 الكويتيةإدارة المتاحف  -فلكة سطوانة في جزيرة ختام األختام واألاأل

 ١٩٩٠الجامعة االردنية  - المؤابيون

 

 ،هلدي التدريِس  عن طرقُ  الحديثِ على  لدينا القدرةُ  لهُ  كطالب  أننا  عتقدُ أ، الدُّكتور َخير يَاِسين مقابلةِ  من خاللِ 

 الطالبُ  كان يأتي ،هِ وطنِ  وآثارَ  تاريخَ  فَ أن يعرِ  يجبُ  الطالبَ  بأنَ  هُ إيمانَ دائما   مِ المبتسِ  هِ وجه في نا نلمحُ كُ 

 إلى كل خميس   رحالت   َياِسينالدُّكتور َخير  أقامَ  لذلكَ  ،بتاريخنا تامةُ ال معرفةُ ال هِ ولدي نِ ردُ لى األإ األجنبيُ 

 على مختلفِ  هُ طالبَ  فَ رَّ فع معينة   حضارة   بتدريِس  أيضا   ولم يكتف محاضرة،داخل ال ولم يكتف بالتلقينِ  عِ المواقِ 

 .السابقة للحضاراتِ  امتداد هيا نحضارت حيُث أن ،الحضاراتِ 

 

 ؟في الميدانِ  ةِ يالتدريب خالل الحفرياتِ  ذكرياتكَ  همِ أ رغب بمعرفةِ س: ن

في  فأقمنا حفريات   ،أجانب وطالب   ردنِ األ مع طالبِ  من النشاطات بالتدريب على الحفرياتِ  العديدَ  لقد أقمتُ 

 لألبحاثِ األميركي  المركزِ  من طالباتي باربرة بورتر والتي استلمت رئاسةَ  وكانَ  نِ ردُ األ غورِ  تل السعيديةِ 

 .بعدفيما  الشرقيةِ 



 ويميزُ اهيم، ابرَ كتور معاوية الدُ  شاركةِ األردن بمُ  غورِ في  المزارِ  في تلِ  تدريبية   حفريات  ك لكان هنا وكذلكَ 

وتعَِّرُف  مُ تعل ِ كتلك بالطوب  المبنية األماكنو ،من الطوبِ  مبني   ألنهُ  ،به والتدريِس  التدريبِ  ولةَ الموقع سه

 جذورِ  معرفةِ ل للطالبِ  الفرصةُ  وتوفرت يةِ الفخار القطعِ  آالفَ  في ذلك الموقع وجدنا .على الطبقات الطالبَ 

 الفخار.من خالل  التاريخيةِ  العصورِ 

 ردناألو .كتابات وأ في حال لم نجد عملة   التاريخيةِ  الفتراتِ  مفتاحُ  هنأل ،رسم الفخارِ ل كان لدينا حصة  أنه  واذكرُ 

 بالنصوص. وفقير   بالفخارِ  غني  

 

 الفلسطيني؟ في المتحفِ  عن عملكَ  من ذكريات   تقولهُ ما  لديكَ  نَ أب نشعرُ س: 

ن أبرغوثي وحاولنا الم مع الدكتور عاِص  عملتُ  حيثُ ، ٦٧ حربِ  خاللَ  على ما شهدتُ  ا  دائم نا حزين  أ ،نعم

 .ل العدوبَ هبت من قِ رقت ونُ لكنها سُ  الميتِ  البحرِ  نخبئ مخطوطاتَ 

 

 ،لزميل رامي خورياسابق الرئيس لل ا  نائب كنتَ  حيثُ  ،اآلثارِ  أصدقاءِ  جمعيةِ  لىإ أخيرة   نريد منك رسالة  س: 

 هم؟وأصدقائِ  الجمعيةِ  ألعضاءِ  يةِ وتوعال محاضراتِ الو والرحالتِ  من النشاطاتِ  العديدَ  وأقمتَ 

 

 الحفرياتِ  مدراءِ  من ونهائية   أولية   بتقارير   االحتفاظُ  العامةِ  اآلثارِ  مع دائرةِ  بالتعاونِ  على الجمعيةِ  يجبُ  .1

 الحفريات انتهاء بعد األجنبية

 بالصورِ  محاضرة موثقة   يقدمَ  أن هِ علي الحفرياتِ  مديرُ  .2

 ١٩٣٤ عامِ  منذُ  التي كانت تصدرُ  العربيةِ  المجلةِ  نشرِ  عادةُ إ .3

 األثرية طفال عن المواقعِ ألل وعمل قصص   ردنِ األ وتراثِ  وعية طالبنا بآثارِ ت .4

 

 

 وتدريسكَ  بعلمكَ  عتزازناال امتداد  هي التي الجميلة  وذكرياتكَ  استقبالكَ  على حسنِ  دُّكتور َخير يَاِسين شكركَ نُ 

 البحرِ  على مخطوطاتِ  لمحافظةَ ا وحاولتَ الفلسطيني  التراثِ  همومَ  حملتَ و والتاريخِ  اآلثارِ  نا محبةَ علمتَ  لنا.

 .لنا جميعا   قدوة   نتَ أو مميزُ  كَ لُ . عمَ شرس   عدوالولكن  ،الميتِ 


