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  عبد القدوس أبو صالح

  سيرة ذاتية 

 سوري الجنسية  –عبد القدوس بن محمد ناجي أبو صالح .د - 

 .م28/7/1932من مواليد حلب في سورية في  - 
 .م1949شهادة الثانوية في حلب عام حصلت على ال - 
 : على) جامعة دمشق حالياً ( من الجامعة السورية حصلت - 

  .م1954لية اآلداب عام لعربية من كاللغة ا آدابليسانس في  -1    
  .م1955تربية من كلية التربية عام دبلوم في ال -2    

  .م1959الحقوق من كلية الحقوق عام ليسانس في  -3     
 .م1964ماجستير في آداب اللغة العربية من كلية اآلداب جامعة القاهرة عام  - 
مرتبة (تقدير بكلية اآلداب بجامعة القاهرة،  دكتوراه في آداب اللغة العربية من - 

  .  م1971) الشرف األولى
م 1962 –م 1955من عام في سورية  في وزارة التربية والتعليم مدرساً  تعمل - 

. 
م ولمدة 1962ة عام جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميتعاقدت مع  - 

  .عاماً  تقارب األربعين
 ليمبناء على رغبة وزير التربية والتعإلى كلية المعلمين بالرياض  ثم نقلت - 

ة، للنظر في مناهج الكلي )رحمه اهللا( الدكتور محمد بن أحمد الرشيدمعالي 
 .وقد درست فيها مدة خمس سنوات

تعاقدت بعد التقاعد مع جامعة األمير سلطان األهلية بوظيفة مستشار غير  - 
 .متفرغ لسنة كاملة

تفرغت للعمل في رابطة األدب اإلسالمي العالمية نائبًا للرئيس الشيخ أبي  - 
 .وي، ثم رئيسًا للرابطة حتى اآلنالحسن الند
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صدر العدد األول شغلت منصب رئيس تحرير مجلة األدب اإلسالمي التي  - 
  .  حتى اآلن. م1993ديسمبر / هـ، الموافق كانون األول1414في رجب عام 

 :قائمة األعمال المنشورة -

  :الكتب –أ 
      الطبعة –بيروت  –الة نشر دار الرس –زيد بن ُمفّرغ اِلحمْيري يتحقيق ديوان  -1

   .م1993/ هـ 1414الثالثة سنة 
                                                             الثالثة سنة الطبعة  –بيروت  –نشر دار الرسالة  –يزيد بن ُمفّرغ اِلحمْيري  -2

     .م1993/ هـ 1414
  .)حب األصمعي صا(  تحقيق شرح ديوان ذي الُرّمة ألبي نصر الباهلي  -3

  .م1973/ هـ 1393 –بدمشق مجمع اللغة العربية  الطبعة األولى نشر     
  .م2008/ هـ 1429دار الرشيد بدمشق نشر  –الطبعة الرابعة      
  باالشتراك مع الدكتور محمد رجب ( من شعر الجهاد في العصر الحديث  -4

  . )البيومي       
/ هـ1405م محمد بن سعود اإلسالمية انشر جامعة اإلم –الطبعة األولى       
  . م1985

  .م1993/ هـ 1413 –بيروت  –نشر دار الرسالة  –الطبعة الثانية      
  ، )صاحب ابن دريد (  تحقيق كتاب العفو واالعتذار للرّقام البصري  -5

هـ 1401سعود اإلسالمية جامعة اإلمام محمد بن  نشر - لطبعة األولى ا       
  .م1981/

  .م1992/ هـ 1413البشير في عّمان  نشر دار –بعة الثانية الط      
                                           نشر مكتبة العبيكان بالرياض              –مذكرات الدكتور معروف الدواليبي  -6

  .م2005/ هـ 1426
. م2011هـ، 1432دار مصر للطباعة، أحاديث وأسمار، نشر المؤلف،  -7

وجاءت المقاالت في  .صفحة 550 فيمقالة،  221 بين دفتيه ضم◌ُ وي
وتفرع كل منهما إلى دوائر . التراث، والمعاصرة :محورين رئيسيين، هما

 .جمعت موضوعات متماثلة في مضمونها، متنوعة في مفرداتها
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 .له قصائد لم تجمع بديوان، نشرت في بعض الصحف والمجالت -8
ي إصدارت رابطة األدب اإلسالمي العالمية،  الثلج األحمر، قصة لألطفال، ف -9

 .نشر دار الحضارة بالرياض
له مقاالت عديدة في مجلة األدب اإلسالمي، وقد كتب معظم افتتاحيات  -10

آخر عدد صدر بنهاية عام  80األعداد من العدد األول حتى العدد 
  م 2013/ هـ1434

  
  : من البحوث المنشورة –ب 

نشر في مجلة كلية اللغة العربية  –القديم  عربيشعر الحنين في األدب ال  )1
  .اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةبجامعة 

نشر في مجلة كلية اللغة العربية  -أدب الحماسة في الشعر العربي القديم )  2
  .اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةبجامعة 

  .شقنشر في مجلة المعلم العربي بدم –ائل االنتقاد البن شرف القيروانيمس) 3
ر في مجلة كلية المعلمين نش –ازدواج اللغة في المدارس والجامعات ) 4

  .بالرياض
نشر في مجلة األدب  –دور األدب اإلسالمي في الوحدة اإلسالمية ) 5

  .بالرياضاإلسالمي 
المنتدى  نشر في مجلة  -ينن الجنسبيموقف األدب اإلسالمي من العالقة ) 6

  .في دبي
ي مجلة الفيصل األدبية بالرياض نشر ف –ة وتاريخ األدب اإلسالمي مسير ) 7
   .)ي يصدر عن مجلة الفيصل بالرياضوهي ملحق فصل(

   :المؤتمرات والندوات -ج
  :حضر المؤتمرات التي مهدت إلقامة رابطة األدب اإلسالمي، وهي

مؤتمر األدب اإلسالمي في ندوة العلماء بمدينة لكنو بالهند جمادى  - 
 .م1981أبريل / لموافق نيسانهـ، ا1401اآلخرة عام 
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ندوة الحوار حول األدب اإلسالمي بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة  - 
 .م1982مايو / هـ، الموافق أيار1402في رجب عام 

 ندوة األدب اإلسالمي في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية - 
 .م1485أبريل / هـ، الموافق نيسان1405بالرياض في رجب 

مرات األدب اإلسالمي التي عقدتها رابطة األدب اإلسالمي حضر مؤت - 
هـ، الموافق 2/3/1405العالمية منذ اإلعالن عنها في 

التي عقدت  وقد بلغت ثمانية مؤتمرات للهيئة العامة. م24/11/1984
وسبع عشرة . في مدينة لكنو بالهند، وٕاسطنبول بتركيا، والقاهرة بمصر

 .دورة لمجلس األمناء
ات أخرى عقدت بالتعاون مع جامعات عربية وٕاسالمية حضر مؤتمر  - 

وأجنبية في مصر والجزائر واألردن والسودان واليمن وباكستان والهند 
وماليزيا وٕاندونيسيا وٕانكلترا والكويت والبحرين واإلمارات العربية 

 .المتحدة
الرياض، والمدينة المنورة، ومكة (وفي المملكة العربية السعودية  - 

 ،ة من رابطة العالم اإلسالميبدعو  )ازان، وأبها، وبريدةالمكرمة، وج
والندوة العالمية للشباب اإلسالمي، واألندية األدبية، إضافة إلى 

مثل الندوة الرفاعية، ثم  ي الرياضف حضوره الدائم للندوات الخاصة
وأحدية واثنينية عثمان الصالح، ندوة الوفاء للشيخ أحمد محمد باجنيد، 

 .مديرا، ومتحدثا، ومشاركا محمد المشوح؛.وثية دك، وثلراشد المبار .د
متابعته الدائمة للندوات واألمسيات التي أقامها المكتب اإلقليمي لرابطة  - 

األدب اإلسالمي العالمية في المملكة العربية السعودية بالرياض منذ 
 .هـ1420إنشائه رسميا عام 

تراث والثقافة وكان عضوا في اللجنة الثقافية للمهرجان الوطني لل - 
 .حوالي عشرين سنةل )الجنادرية(

  .تم تكريمه في ندوة اثنينية الشيخ عبد المقصود خوجه بجدة - 


