
 األستاذ األديب الناشر أحمد الجدع

 

 

 .أحمد بن عبد اللطيف بن مصطفى الجدع بن محمد بن عوض القيسي: االسم -

  .)م11/5/1941(هـ 1360ة جينين بفلسطين عام في مدين ولد -

 .م1958تلقى تعليمه العام في جينين وحصل على الشهادة الثانوية عام  -

كلية النجاح الوطنية بنابلس عام حصل على الشهادة الثانوية المصرية من  -

 .م1959

حصل على اإلجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة بيروت العربية عام  -

 .م1970

 .م1977دبلوم عام في التربية وعلم النفس من جامعة قطر عام حصل على  -

حصل على دبلوم خاص في التربية وعلم النفس من جامعة قطر عام   -

 .م1982

 :حياته العملية •

م مدرسا في التعليم العام بجنين في المرحلة االبتدائية 1959عين عام  -

 .واإلعدادية

م انتقل للعمل في المملكة العربية السعودية، فعمل في التعليم 1961في عام  -

 . العام في الطائف

م انتقل للعمل في دولة قطر، فعمل في التعليم العام أيضا 1964وفي عام  -

 .م حيث ترغ أمينا لمكتبة مدرسة قطر اإلعدادية8219مدرسا وٕاداريا حتى عام 

دار م حيث تفرغ إلدارة 1994ضى في دولة قطر ثالثين سنة حتى عام ق -

 .م، وكان يديرها عن بعد1984التي أنشأها عام ،الضياء للنشر والتوزيع بعّمان

 .رابطة األدب اإلسالمي العالمية منذ تأسيسها عضو  -



 .عضو اتحاد الكتاب األردنيين -

  .ضو اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين في الدوحة بقطرع -

  :له عشرات الكتب في األدب والتاريخ والتراجم، ومن أشهرها •

الذي صدر بالتعاون مع رابطة األدب  )معجم األدباء اإلسالميين المعاصرين( -

 .اإلسالمي العالمية

أجزاء، وألفت  10في أكثر من  )شعراء الدعوة اإلسالمية في العصر الحديث(و  -

 .األولى باالشتراك مع األستاذ حسني جرار أجزاؤه

 .باالشتراك) أربعة أجزاء( أناشيد الدعوة اإلسالمية -

 .فدائيون من عصر الرسول -

 .واهللا يعصمك من الناس -

 .شعراء معاصرون من الخليج والجزيرة العربية -

 .المطارحات الشعرية قوانينها ومعجمها الشعري -

 .دواوين الشعر اإلسالمي المعاصر دراسة وتوثيق -

 .ألقاب الصحابة مصادرها وقصصها وأهدافها -

 .شعراء العرب المعاصرون -

 .قاموسك الثقافي الكنز الذهبي في المعلومات العامة -

 .نساء حول الرسول -

 .فلسطين في فكر سيد قطب وأدبه -

 .أجمل مئة قصيدة في الشعر العربي -

 .ه، مناظراتهحياته، نشاط: أحمد ديدات -

 صراعنا مع اليهود من أين وٕالى اين؟ -

 .صحابيات ومواقف -



 .ألقاب الصحابيات -

 .أشهر قصائد النساء في الشعر العربي: المعلقات النسائية -

 .معاني أسماء الصحابيات -

 .أوالد الرسول وحفداؤه وأرباؤه -

 .قاموسك الثقافي لألطفال والفتيان -

 .معني أسماء الصحابة -

 .عصر النبوةمعلقات الشعر في  -

 .قواعد النحو العربي مرحلة التأسيس -

 ).قبائل قريش العشر التي توارثت الشرف بمكة(نسب قريش  -

ولألستاذ أحمد الجدع شعر معتبر ولكنه لم يصدره في ديوان، مع اهتمامه  -

  .بأشعر اآلخرين

 

 73عن  ،م2012/ 6/ 8(هـ 1433من رجب  18يوم الجمعة أحمد الجدع توفي * 

 . باألجر الجزيللألدب اإلسالمي  برحمته، وكافأه عما قدماهللا تغمده  .سنة

 )ينظر ترجمته ونماذج من شعره في الجزء األول من معجم األدباء اإلسالميين(


