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)معروف رفيق محمود  ) 

  :حياته العلمية

م في بلدة عنبتا الواقعة على الطريق الرئيسي ١٩٣٥ولد في العشرين من نوفمبر عام -

  .بين طولكرم ونابلس بفلسطين

  .عمه الشاعر الفلسطيني ذائع الصيت عبد الرحيم محمود -

  .دي في مدارس بلدته عنبتاتلقى تعليمه االبتدائي واإلعدا-

  .١٩٥٣أنهى دراسته الثانوية عام -

  .١٩٦٨حصل على الليسانس في الحقوق من جامعة بيروت العربية عام -

ينتمي الشاعر إلى أسرة الفقهاء في بلدته وقد عرفوا بجمعهم بين العلم الشرعي وفقه -

  .اللغة العربية

 ومدرسا وجده الشيخ محمود أزهريا كان والده الشيخ رفيق محمود شاعرا وخطيبا-

  .وشاعرا
 

  :حياته العملية

  .عمل مدرسا في مدرسة بلدته عنبتا عاما واحدا-

  .م١٩٥٥عمل مدرسا في المملكة العربية السعودية عام -

  . انتقل للعمل في وزارة التربية والتعليم القطرية١٩٦١في عام -

  .عمل في وزارة الداخلية القطرية-

  .وزارة اإلعالم القطريةعمل في -



  . اإلعالم التربوي بوزارة التربية والتعليم بدولة قطر١٩٦٩أسس في عام -

أسس إدارة العالقات العامة بوزارة الداخلية بدولة قطر، فصبغ جهوده اإلعالمية بصبغة -

  .األمن القائم على اإليمان

كومة قطر سنة حصل الشاعر على جائزة نشيد الكشاف من وزارة المعارف في ح-

١٩٦٤.  

ووزارة الداخلية القطرية ) إذاعة قطر(حصل على شهادة تقديرية من وزارة اإلعالم -

ونادي الجسرة الثقافي القطري ومركز شباب الدوحة نظرا لمساهماته الثقافية والشعرية 

  .في تلك الجهات

  .١٩٨٩وتقديرا لجهوده في برامج التوعية األمنية والثقافية منحته قطر جنسيتها عام -

  .مشارك في ندوات اليوم الشعر العالمي بالتعاون مع اليونسكو-

  .م١٥/٣/٢٠٠١هـ، الموافق ٢٠/١٢/١٤٢١ عضو رابطة األدب اإلسالمي العالية-

  :إنتاجه األدبي

ألولى عن دار الضياء في عمان بالمملكة صدرت طبعته ا) ديوان شعر(ابتهاالت -١

  .١٩٨٥األردنية الهاشمية عام 

صدرت طبعته األولى عن دار الضياء في عمان بالمملكة ) ديوان شعر(صرخة مسلم -٢

 )الطبعة الثانية (١٩٩٤األردنية الهاشمية عام 

صدرت طبعته األولى في الدوحة بدولة قطر ) ديوان شعر(فلسطين الجرح والطريق -٣

  .م١٩٨٥عام 

صدرت طبعته األولى في الدوحة بدولة قطر عام ) ديوان شعر(قطر على شفة الوتر -٤

  .م١٩٨٧

صدرت طبعته األولى في عمان بالمملكة ) ديوان شعر(أشعار للفتيان والفتيات -٥

  .١٩٩٦األردنية الهاشمية عام 

ولة قطر عام صدرت طبعته األولى في الدوحة بد) مختارات شعرية(بذور الكرامة -٦



١٩٨٦.  

  .في األمن والسالمة صدرت طبعته األولى في الدوحة بدولة قطر-٧

  .م١٩٩٨صدرت طبعته األولى في عمان عام ) ديوان شعر(القدس قصيدتي -٨
 

  م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦ عام -رحمه اهللا– توفي-
 
 

  


