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م في بلدة سمخ على ضفاف بلدة طبرية ١٩٤٣عام  محمود حسين مفلح ولد  -

  .بفلسطين

 حلت النكبة بفلسطين فهاجر مع أسرته إلى سورية، واستقر في ١٩٤٨وفي عام  -

  .مدينة درعا

  .المراحل التعليمية األولى في مدارس مدينة درعادرس  -

  .ودرس شهادة أهلية التعليم االبتدائي في مدينة السويداء -

 .م١٩٦٧درس اللغة العربية في جامعة دمشق، ونال إجازتها عام  -
 

  :العملية حياته

  .عمل في التعليم االبتدائي في مدينة درعا -

 عمل في التعليم الثانوي في مدينة القامشلي ثم وبعد حصوله على الشهادة الجامعية -

  .في مدينة درعا

  .م١٩٧٦أعير للتدريس في المملكة المغربية عام  -

 ثم عمل موجهاً تربوياً ،عمل في المملكة العربية السعودية في مجال التربية والتعليم -



  .لمادة اللغة العربية

  .دبيكتب القصيدة والقصة القصيرة ومارس النقد األ -

له العديد من المقاالت والقصائد والقصص، نشرت في معظم المجالت األدبية  -

  .العربية

  .عضو اتحاد الكتاب العرب بدمشق -

  .عضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين -

 .عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية -
 

  :األدبي إنتاجه
 
في دمشق في الجمهورية م ١٩٧٦نشر عام ) ديوان شعر(مذكرات شهيد فلسطيني  -١

  .العربية السورية

  . في بيروت في الجمهورية اللبنانية١٩٧٩نشر عام ) ديوان شعر(المرايا  -٢

  .م في عمان بالمملكة األردنية الهاشمية١٩٨٣نشر عام ) ديوان شعر(الراية  -٣

م في الرياض بالمملكة ١٩٨٤نشر عام ) ديوان شعر(حكاية الشال الفلسطيني  -٤

  .العربية السعودية

م في عمان بالمملكة األردنية ١٩٨٧نشر عام ) ديوان شعر(شموخاً أيتها المآذن  -٥

  .الهاشمية

  .نشر في الرياض بالمملكة العربية السعودية) ديوان شعر(البرتقال ليس يافوياً -٦

م في ١٩٨٨هـ ١٤٠٨نشر عام ) ديوان شعر.. (إنها الصحوة .. إنها الصحوة -٧

  .المنصورة في جمهورية مصر العربية

م في المنصورة في ١٩٩١نشر عام ) ديوان شعر(نقوش على الحجر الفلسطيني -٨

  .جمهورية مصر العربية

م في المنصورة في جمهورية ١٩٩٥هـ ١٤١٥نشر عام ) ديوان شعر(ألنك مسلم  -٩



  .مصر العربية

  .م في الرباط بالمملكة المغربية١٩٨٧ام نشر ع) ديوان شعر(فضاء الكلمات  -١٠

م في دمشق في الجمهورية العربية ١٩٧٧نشر عام ) مجموعة قصصية(المرفأ  -١١

  .السورية

 في بيروت في الجمهورية ١٩٧٩نشر عام ) مجموعة قصصية(القارب  -١٢

  .اللبنانية

 م في الرياض١٩٨٥نشر عام ) مجموعة قصصية(إنهم ال يطرقون األبواب  -١٣

  .بالمملكة العربية السعودية

نشرت بالرياض في المملكة العربية ) مجموعة قصصية(ذلك الصباح الحزين  -١٤

  .السعودية

م في عمان بالمملكة ١٩٩١نشر عام ) أناشيد لألطفال(غرد يا شبل اإلسالم  -١٥

ل ، وهو في سلسلة إصدارات رابطة األدب اإلسالمي العالمية لألطفااألردنية الهاشمية

 ).١(برقم

 .قراءات في الشعر السعودي المعاصر -١٦
 


