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 محمد بن عبد المنعم بن خفاجي بن سليمان بن حسن بن مصطفى بن أحمد الخفاجي - 

 . هـ١٩٣٣رمضان  – ١٩١٥ يوليو عام ٢٢ولد في تلبانة مركز المنصورة في - 

 برسالته عن الشاعر العباسي ٦١٩٤نال شهادة الدكتوراه من جامعة األزهر عام - 

 . اهللا بن المعتزدعب

 م٢٠٠٦ مارس ٧ ـ رحل عن عالمنا في
 

 : العمليةالعلمية وحياته 

 . م١٩٨٣نال وسام العلوم والفنون واآلداب من الطبقة األولى عام - 

 . م١٩٨٣تولى رئاسة رابطة األدب الحديث منذ مايو - 

 . م١٩٧٣عين رئيساً لقسم األدب والنقد في كلية اللغة العربية عام - 

 . م١٩٧٤ين عميداً لكلية اللغة العربية بجامعة األزهر فرع أسيوط عام ع- 

 . عين عضواً في المجلس األعلى لألزهر- 

 )١٩٧٨ -١٩٧٤(عضو في مجلس جامعة األزهر - 

 . م١٩٧٣عضو في لجنة الشعر في المجلس األعلى للفنون واآلداب عام - 

 . م١٩٧٦ منذ عام عضو في شعبة اآلداب في المجالس القومية المتخصصة- 

  . م١٩٨٤خبير في مجمع اللغة العربية منذ عام - 

  م١٩٨٧/هـ١٤٠٧عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية -

 . م١٩٧٥اختير أستاذاً زائراً في كلية اآلداب جامعة الخرطوم السودانية عام - 

 . ةشارك في مهرجانات شعرية وأدبية كثيرة في عدد من العواصم العربية والعالمي- 
 



 : إنتاجه األدبي

، صدرت طبعته األولى في )باالشتراك(األدب اإلسالمي بين النظرية والتطبيق،  -١

 . بيروت

 . م١٩٧٠قصص من الحياة، صدرت طبعته األولى عام -٢

دراسات في األدب اإلسالمي من عصر النبوة إلى العصر الحديث، عدة أجزاء  -٣

 . )مخطوط(

 )مخطوط( أجزاء ٤ي من عصر الرسالة إلى اليوم، دراسات في الشعر اإلسالم -٤

 . الحياة األدبية في ظالل اإلسالم -٥

 . الحياة األدبية في صدر اإلسالم -٦

 . عبد العزيز شرف. التفسير اإلعالمي لألدب، باالشتراك مع د -٧

 . عبد العزيز شرف. نحو بالغة جديدة، باالشتراك مع د -٨

 . عبد العزيز شرف. النحو العربي لرجال اإلعالم، باالشتراك مع د-٩

 . عبد العزيز شرف. كيف تكتب بحثاً جامعياً، باالشتراك مع د-١٠

 . عبد العزيز شرف. النغم الشعري عند العرب، باالشتراك مع د-١١

 . عرف واألستاذ النوادي. وأبوللو، باالشتراك مع د.. الشابي -١٢

 . عبد العزيز شرف. ضارة المستقبل، باالشتراك مع داإلسالم وح -١٣

 . خلود اإلسالم-١٤

 . اإلسالم وارث الحضارات-١٥

 . م١٩٣٦صدرت طبعته األولى عام ) ديوان شعر(وحي العاطفة،  -١٦

 . م١٩٤٩صدرت طبعته األولى عام ) ديوان شعر(أحالم الشباب، -١٧

 . م١٩٦٩ى عام صدرت طبعته األول) ديوان شعر(أحالم السراب، -١٨

 . م١٩٧٢صدرت طبعته األولى عام ) ديوان شعر(الديوان اإلسالمي، -١٩

 . م١٩٧٣صدرت طبعته األولى عام ) ديوان شعر(نغم من الخلد،  -٢٠



 . م١٩٨١صدرت طبعته األولى عام ) ديوان شعر(صلوات على الضفاف، -٢١

 . م١٩٨٣صدرت طبعته األولى عام ) ديوان شعر(أشواق الحياة، -٢٢

 . م١٩٨٧صدرت طبعته األولى عام ) ديوان شعر(أغنيات من عبقر،  -٢٣

 . م١٩٨٨صدرت طبعته األولى عام ) ديوان شعر(نشيد الذكرى،  -٢٤

 . م١٩٨٨صدرت طبعته الثانية عام ) ديوان شعر(نشيد الصحراء، -٢٥

صدرت طبعته األولى في عام ) ديوان شعر(ملحمة السيرة النبوية الخالدة، -٢٦

 . م٨٨١٩

 . م١٩٨٨صدرت طبعته األولى عام ) ديوان شعر(أحالم المساء، -٢٧

 .(  جزءا١٣ً(له تفسير للقرآن الكريم -٢٨

 . أصدر سلسلة موسوعة األدب العربي في مائة كتاب مطبوع -٢٩

 .له سلسلة الدراسات اإلسالمية في مائة كتاب مطبوع-٣٠
 


