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  .م١٩٥٠ من مواليد اإلسكندرية عام ـ 
  .ـ أستاذ األدب والنقد بكلية المعلمين بمحافظة الطائف

 .١٩٩٥) الموشحات في العصر الغرناطي : ( ـ حصل على الماجستير في موضوع

عناصر  (: موضوع فيفي األدب العربي بمرتبة الشرف األولى هـ حصل على الدكتورا
 . ٢٠٠٠) في شعر ابن زيدون بداع الفني اإل

 عمل مدرساً للمواد االجتماعية وفني تحاليل طبية وصحفياً وسكرتير تحرير ومحاضراً -
  .ومدير تحرير ومستشاراً ثقافياً

  : لديه عضوية في عدد من المؤسسات والجمعيات واالتحادات، ومنها*
  .واألدباء بمصراتحاد الكتّاب  - 
  .المية العرابطة األدب اإلسالمي - 
  .الجمعية المصرية للدراسات التاريخية - 
  .جماعة الفنانين والكتّاب باإلسكندرية -
  . وغيرها كثير..جمعية األدباء بالقاهرة - 
  : نال عدداً من الجوائز ومنها*
  م ١٩٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٣، ١٩٧٢الجائزة األولى في الشعر ألعوام  - 
  من اإلمارات١٩٩١ي التأليف اإلذاعي الجائزة األولى على مستوى الوطن العربي ف -

  .العربية المتحدة
  .الجائزة الثانية على مستوى الوطن العربي في التأليف المسرحي من السعودية -
  .م١٩٩٤على جائزة الدولة التشجيعية في الشعر  -
  .وحصل على عدد من الدروع والشهادات التقديرية -



د القادر القط ومحمد زكي  عز الدين إسماعيل وعب:كتب عنه كثيرون ومنهم -
العشماوي وصالح فضل وفوزي سعد عيسى وفاروق شوشة ومحمد إبراهيم أبو 

  .، وأحمد فضل شبلولسنة ومراد مبروك
 . توجد بحوث عن شعره في عدد من الكتب الجامعية -

 .م٢٠٠٣عمل أستاذاً مساعداً لألدب العربي بكلية المعلمين بالطائف منذ عام  -

 وألّف ، دراسة أدبية ونقدية٣٠ وله أكثر من ، ديوان شعر١٢ أصدر أكثر من   ـ
عدداً من القصص والمسرحيات الموجهة لألطفال، وله مؤلّفات تمثيلية مختلفة وكتب 

  .عدة مسرحيات
 : شعرية عديدةال ه دواوينمن 

 

 .١٩٧٥) مشترك .( ة سيناء يـ أغن

 .١٩٨٤ـ الترحال في زمن الغربة ـ 

 .١٩٨٥ـ من سيمفونية العشق ـ 

 .١٩٨٥ـ فصل في الجحيم ـ 

 . ١٩٨٨سكندرية ـ ـ ولهية إلى اإل

 .١٩٩١ـ النيل يعبر المواسم ـ 

 .١٩٩٣ـ قطرات من شالل النار ـ 

 .١٩٩٦ـ مسافات السفر ـ 

 .١٩٩٨ـ من سيرة الجواد المعاند ـ 

 .١٩٩٩ـ أمواج في بحر الحروف ـ 

 

وصدر له في سلسلة أدب األطفال برابطة األدب  ،لـ له اهتمام واسع بأدب الطف
  . )٦(برقم ) أشهر الرحالت إلى جزيرة العرب(اإلسالمي العالمية كتاب 

  :من كتبه النقدية



  .الشاعر الكويتي الراحل فهد العسكر عن ،فهد العسكر شاعر الحزن النبيل -
 .م١٩٨٥ الصادر عن أدبي جازان عام ،إطاللة على الشعر السعودي -

الذي أذيع منه ) كتاب عربي علم العالم ( ـ أهم إنجازاته في رأيي برنامج إذاعي هو 
صرية منذ إنشائها وهو أطول برنامج درامي قدمته اإلذاعة الم  دولة،٢٠ حلقة في ١٦٢٠
  .١٩٣٤عام 

 العربية فرع جمعية الثقافة والفنون بالطائف بمناسبة مغادرته المملكةمن  تم تكريمه -
، بعد أن أمضى في السعودية عدداً من السنوات في جازان )مصر(عائداً لبلده  السعودية

والطائف، وكان فيها فاعالً ثقافياً من خالل تدريسه لمواد األدب العربي والنقد، ومن 
خالل تأليفه لعدد من الدراسات والبحوث والكتب المتعلقة بالشعر السعودي، ومن أهمها 

م، ومن خالل إحيائه ١٩٨٥الصادر عن أدبي جازان عام ) إطاللة على الشعر السعودي(
منتدى عكاظ بهذه الجمعية، وفي  .. فيلعدد من األمسيات ومشاركاته المنبرية المختلفة

فعاليات سوق عكاظ الثقافية التي أشرف عليها في أول سنة يحيا فيها عكاظ، وفي فعاليات 
 .لعربية بكلية المعلمين بالطائف وفي فعاليات قسم اللغة ا،لجنة إبداع بأدبي الطائف

  
  
  
  
  
  


