عثاس اىَْاصشج
"اىسٍشج اىزاذٍح"

ٍ٘ -1اىٍذ سْح  1949في بلدة بني نعيم – الخليل
 -2شٖادج اىر٘جًٍٖ 1971
 -3خشٌج جاٍعح دٍشق1975
 -4اىعَو فً سيل اىرشتٍح ٗاىرعيٌٍ فً مو :


- 1ٔصاسجانرشتٍحٔانرؼهٍىانهٍثٍح1979-1975
 - 2ٔصاسجانرشتٍحٔانرؼهٍىاألسدٍَح 2009-1989

 -5أ-اىَؤىفاخ اىَطث٘عح:
-1أطهظانُسٕانؼشتً:
 )1انطثؼحاالٔنى-داسػًاس 4)انطثؼحانشاتؼح-داسانًأيٌٕ2010
 2)انطثؼحانثاٍَح -داسانكشيم 5)انطثؼحانخايغح-داسانًأيٌٕ 2017
(3الطبعة الثالثة - C.Dدار التراث

 )6الطبعة السادسة – دار المأمون 0202

-2يمذيحفًَظشٌحانشؼشاالعاليً:
 1)انطثؼحاألٔنىداسانثشٍش -داسسعانح
 2)انطثؼحانثاٍَحذسداألػذاد
 3-األدباإلعاليًدساعاخَمذٌحًْٔدساعاخيُشٕسجٌدشيخًؼٓأاػذادْافًكراب.

ب-اىنرة اىَخط٘طح أٗ ذحد األعذاد:
 1)زًتٌٍمظاٌانشٔاٌحاإلعاليٍحاألٔنىدساعاخَٔمذٔذسهٍم
 2)انشٔائغاألدتٍح(يخراساخنإليراعٔانرزٔق)
 3)انصسٕجاإلعاليٍح( انسالٔانرطثٍكفًضٕءانغٍشجانُثٌٕح)
)4انرشتٍحفًأصٕنٓا(انثذاٌاخٔانرسٕالخ)

 5)يٍيماٌٍظاندًالفًاألدباإلعاليً
 6)يصطهراألدباإلعاليً
)7سزهحاإلتذاعفًػمماألدٌة
 8)انظاْشجاألدتٍحفًضٕءَظشٌحانًؼشفحانمشآٍَح

ّ -6ششخ دساساذٔ فً اىصحف ٗاىَجالخ اىراىٍح:
)1خشٌذجانمذط-انًمذعٍحٔكرةفٍٓاتاعىيغرؼاسْٕٔ(َٕسانذٌٍانُؼًًٍ) 7)انشمائك -انشٌاض
)2خشٌذجانغثٍم -ػًاٌ)8انفشلاٌ -انكٌٕد
 3)خشٌذجانهٕاء– ػًاٌ 9)انشؼة -انماْشج
)4يدهحانفشلاٌ-ػًاٌ 10)انذعرٕس -ػًاٌ
)5ْذياإلعالو -ػًاٌ)11اَفاق -خايؼحانضسلاءاألْهٍح
 6)األدباإلعاليً -انشٌاض 12)انًغرمثماإلعاليً -انشٌاض

ّ -7ششخ ٍقاالذٔ فً امثش ٍِ ٍ٘ 21قعا ٍِ ٍ٘اقع االّرشّد ٍِٗ ٕزٓ اىَ٘اقع :
 1)يٕلغادتاءانشاو
 2)يٕلغانًخراساإلعاليً
)3يٕلغانثصائش
 4)يٕلغانشٔاء
 5)يٕلغاألنٕكح
 6)انثمافحاندضائشٌح
 7)خشٌذجاأليح
 8)خشٌذجانغثٍماألسدٍَح

 -8اىشسائو ٗاىنرة ٗاألتحاز اىرً ّاقشد اٗ اسرشٖذخ تاألساء اىْقذٌح ٗاىرشتٌ٘ح ٗاىثقافٍح
اىرً طشحٖا فً ٍقاالذٔ ٗمرثٔ ٍْٖٗا مرة اىثاحثٍِ اىراىٍح:
 )1األساءانُمذٌحنشاتطحاألدباإلعاليًانؼانًٍحسعانحياخغرٍش -انذكرٕسكًاليماتهح
)2انرثاٌٍتٍٍانفكشانرشتٕياإلعالئًانغشتًسعانحدكرٕساِ -انذكرٕسفرسًغاَى
)3انسٕاسٔأفالحَٔٓدّ -انذكرٕساعايحأتٕصٌاد

 4)لشاءجَمذٌحنكراب"يمذيحَظشٌحانشؼشاإلعاليً"  -انذكرٕسيأيٌٕخشاس
)5يمذيحنُظشٌحانشؼشاإلعاليًْمْٕدػٕجنألدبانذًٌُ-انذكرٕسيصطفىانفاسسزًّهللا
)6اإلػداصانؼهًًفًانمشآٌانكشٌى -انًُٓذطزاذىانثشرأي
 7)انرمٌٕىانزاذًنهشخصٍح -انذكرٕساكشوػثذانمادس
(8ٔانؼذٌذيٍسعائمانًاخغرٍشٔانذكرٕساجانرًاعرشٓذختاألساءانًطشٔزحفًكراتّاطهظانُسٕانؼشتً

ٍ-9ؤسساخ ٌشاسك فً عضٌ٘رٖا (عض٘ عاٍو):
 1)ػضٕساتطحاالدباإلعاليًانؼانًٍح
)2ػضٕساتطحأدتاءانشاواإلنكرشٍَٔح

-11اىنرة اىرً سجيد ذشجَح راذٍح ىصاحة اىسٍشج:
)1يؼدىاألدتاءاإلعاليٍٍٍ -االعرارأزًذاندذاع
 )2دنٍمساتطحاألدباإلعاليً -انشاتطح
 3)زٕاساخفًاألدباإلعاليً -يسًذشاللانسُازُح

 -11اىَقاتالخ ٗاىح٘اساخ ٍع صاحة اىسٍشج:
 1)يدهحانفشلاٌاألسدٍَح
)2يدهحانًغرمثماإلعاليًانغؼٕدٌح
 3)يدهحانفشلاٌانكٌٕرٍح
 4)يدهحانثٍاٌ -نُذٌ -انشٌاض
)5خشٌذجانغثٍميهسكانرٌُٕشٔاإلصالذػذد2009-9-3

 -12ىذٌٔ اىخثشج اىنافٍح ( إداسج اىَ٘إة األدتٍح ٗ ذطثٍقاذٖا ) ٍِ خاله اىعَو فً اىساحح
اىرشتٌ٘ح ٗاالدتٍح
 -13ىذٌٔ اىخثشج اىنافٍح فً ( اىرذسٌة عيى اىرفنٍش اإلسالًٍ اىْاقذ ) ضَِ اىَساس
)1انًُٓح :انؼممانًرصمٔانؼممانًُفصم
 )2انُظشٌحَ :ظشٌحانًؼشفحاإلعاليٍحفًانمشآٌانكشٌىٔانغُحانششٌفح
)3انرطثٍك :يٍخاللانًُٕرجاالفرشاضً( زًتٌٍمظاٌ)
)4األَرمالإنىأيثهحانسٍاجانًؼاصشجفًانرشتٍحٔانثمافحٔانفكش

اىراىً:

 -14خثشج ذحشٌش اىْص اىعشتً ( اىْح٘ ٗ اىَصطيح ٗاىصٍاغح)
 -15مرة ٍقذٍح دٌ٘اُ " أّا ٗاّد ٗاىحة سجاه" ىيذمر٘س فرحً غاٌّ
 -16قاٍد جشٌذج ( ص٘خ اىحق ٗاىحشٌح ) فً أً اىفحٌ تعشض مراتٔ ٍقذٍح فً ّظشٌح اىشعش
اإلسالًٍ فً ( )14حيقح عاً1998
 -17حضش عذج ٍؤذَشاخ ثقافٍح ٗذشتٌ٘ح ٗ أدتٍح فً األسدُ ٗدعً إىى اىَشاسمح فً اىعذٌذ ٍِ
اىَؤذَشاخ فً اى٘طِ اىعشتً ٗاىعاىٌ اإلسالًٍ
-18إسرضافرٔ (اإلراعح األسدٍّح) عذج ٍشاخ ىَحاٗسذٔ فً قضاٌا "اإلسالً ٗاىفِ" ٗ " اإلسالً
ٗاألداب"ٗ" اإلسالً ٗاىثقافح"
ٌَ -19ثو ذْظٍشج فً اىْقذ األدتً اإلذجآ اىزي ٌشمز عيى اىرأصٍو اىششعً ىٖزا اىرْظٍش إلثثاخ
إسالٍٍح ٕزا األدب ٗ ّقذج.

