األستار  /عبذ القادر حقوس محمذ أحمذ

اإلسم

 :ػجذ انمبدس حمٕط يحًذ أحًذ انججشرٙ

محل الميالد وتاريخو

 :اسرشٚب يذُٚخ كشٌ 1930و.

دراستو األولى

 :حفظ شٛئب يٍ انمشآٌ انكشٚى ف ٙيغمظ سأعّ ٔدسط ف ٙانًؼٓذ انذ ُٙٚثأعًشا
ْٔبجشانٗ انغٕداٌ نٛكًم دساعزّ ف ٙيؼٓذ او دسيبٌ ٔاكًم ف ّٛعُز.ٍٛ

سفره الى مصر

 :انزحك ثبألصْش انششٚف ٔحصم يُّ ػهٗ انشٓبدر ٍٛاإلثزذائٛخ ٔانثبَٕٚخ ٔكبٌ
رشرٛجّ األٔل ف ٙانثبَٕٚخ َٔبل شٓبدح اإليزٛبص ٔيٛذانٛخ ف ٙػٛذ انؼهى يٍ انشئٛظ
جًبل ػجذ انُبصش.

دراستو الجامعيت

 :حصم ػهٗ دسجخ انهٛغبَظ ف ٙانهغخ انؼشثٛخ ٔانؼهٕو اإلعاليٛخ ػبو 1611و .يٍ
كهٛخ داس انؼهٕو جبيؼخ انمبْشح كًب َبل دثهٕو ػبن ٙيٍ يؼٓذ انذساعبد اإلعاليٛخ
ثبنمبْشح ػبو 1691و.

نشاطو السياسي واإلجتماعي  :كبٌ ػضٕ ف" ٙجًؼٛخ انشجبٌ انًغهً ٍٛف ٙاعًشا" لجم خشٔجّ يٍ اسرشٚب.
احذ انًؤعغ ٍٛيٍ انطهجخ اإلسرش ٍٛٚف ٙانمبْشح ل"انجًؼٛخ انخٛشٚخ" ػبو
1950و .ثؼذ ٔصٕنّ انٗ انمبْشح
احذ يٍ انًؤعغ ٍٛنُبدٖ ارحبد طهجخ إسرشٚب ػبو  1612و .ثبنمبْشح.
يثم انطهجخ ف ٙيؤرًش انشجبة انذًٚمشاط ٙانؼبنًٗ ٔحضش انًٓشجبٌ انز٘ ألٛى
ف ٙيذُٚخ يٕعكٕ ػبو  1619و.
كبٌ ػضٕاً ثبسصاً ف ٙانشثطخ األفشٚمٛخ ف ٙانحمم انثمبفٔ ٙاالجزًبػ ٙعبْى فٙ
أَشطخ سػبٚخ انشجبة ٔانفٌُٕ ٔاألدة نؼذح عُٕاد.
كبٌ ػضٕ "حشكخ رحشٚش اسرشٚب" ف ٙانمبْشح.
كبٌ ػضٕ "ججٓخ انزحشٚش اإلسرشٚخ" ف ٙانمبْشح ٔثؼذْب ف ٙانغؼٕدٚخ.
اشزشن ف ٙيب ثؼذ انذساعخ ٔانؼًم ف ٙرأعٛظ انجبنٛخ اإلسرشٚخ ف ٙج.و.ع.
ثبنمبْشح ف 1669/2/26 ٙو .

عمل في حقل التذريس  :لبو ثزذسٚظ انهغخ انؼشثٛخ اكثش يٍ  25ػبو ف ٙانًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ.
 :اَزمم انٗ سحًخ سثّ ٕٚو انغجذ انًٕافك ُٚ 6بٚش 2018و .ف ٙانمبْشح

الوفاة

مؤلفاتو

 ربسٚح ػٍ انججشد ٔانججشر ) ٍٛٛثحث ف ٙكزبة ػٍ انججشد ٔانججشر(ٍٛٛ
 ركشٚبرٗ ػٍ دٔس انحشكخ انطالثٛخ ألثُبء اسرشٚب فٗ يصش يٍ 1610و .انٗ 1611و .
 أثٕ انشٓذاء ػجذانمبدس يحًذ صبنح كجٛشٖ – سائذ يٍ سٔاد انٕطُٛخ َٔجزِ ػٍ يؼبنى حٛبرّ
ٔاثبسِ انخبنذِ
 يٍ ْٕ ػجذانمبدس كجٛشٖ – إَّ أٔل صػٛى اسرش٘ أعزشٓذ فٗ انزبسٚخ انحذٚث يٍ
أجم انحشٚخ ٔاإلعزمالل نجالدِ
 رحذٚبد ٔيٕالف انًفزٗ إثشاْٛى يخزبس
 إسٚزشٚب ٔ :صفحبد يٍ ربسٚخٓب ف ٙانًبضٔ ٙانحبضش
 ػٕار - ٙثًُبعجخ يشٔس خًغ ٍٛػبيب َ نثٕسح اسرشٚب انخبنذح ثمٛبدح انجطم "حبيذ ادسٚظ
ػٕارٗ" " انٕٛثٛم انزْجٗ" إلَطاللخ انثٕسح اإلسرشٚخ .انمبْشح  4عجزًجش  2011و.
 يٍ ػصبسح انفؤاد إنٗ طشٚف انًؼشفخ ٔاألسشبد ث ٍٛاإلَغبٌ ٔانحٛبح
 سعبنخ األجٛبل  ) 2002 - 1612عبْى ف ٙاإلػذاد ٔانطجغ(

(( كتب إسالميت))
 صالد انُغت ٔانمشاثخ ث ٍٛأْم انحجشخ ٔثؼض انصحبثخ
 صٕسح انُج ٙصهٗ هللا ػهٔ ّٛعهى فٔ ٙصف صفبرّ ثبنكهًبد كًب جبء ػهىٗ نغىبٌ انصىحبثخ سضىٕاٌ
هللا ػهٓٛى أجًؼٍٛ
 لجغبد ٔنًحبد يٍ عٛشح انشعٕل األػظى "يحًذ" صهٗ هللا ػهٔ ّٛعهى
 اإلعالو دٚ ٍٚذػٕ إنٗ انحك ٔانخٛش ٔاإلحغبٌ
 اإلعالو يب ٚضال ثخٛش
 يٕجض ربسٚخ ػٍ انزمٗ انُم ٙيٕالَب انشٛخ دأد ٚشحًّ هللا
 انذػبء نهًزٕفٗ

(( دواوين شعر))
 دٕٚاٌ أثشاج انٕحذح
 انشًٕع انًضٛئخ
 أح ٙٛثالد٘
 يهحًخ شؼشٚخ ثًُبعجخ يشٔس  10ػبيب نزأعٛظ َبدٖ انطالة اإلسٚزش ٍٛٚثبنمبْشح
ٔ رؼبَمذ انٕسٔد
 األٚبو ٔانهٛبنٙ


انحصبد حٕل رجبسثٗ انشؼشٚخ

(( كتب غير منشورة))
 أشٕاق انحٛبح (دٕٚاٌ شؼش)
 شٓٛذ انٕطٍ انًُبضم انصبدق انًحبيٗ طّ يحًذ َىٕس انىزٖ ايىٍ ثحىك ثىالدِ ٔػًىم يىٍ أجهىّ طىٕل
حٛبرّ ثبألفؼبل ال ثبأللٕال
 لٕاػذ أعبعٛخ فٗ انهغخ انؼشثٛخ
 لصبئذ كثٛشح غٛش يُشٕسح

نمبء يغ انًحبي ٙانٕطُ ٙيحًذ ػًش لبض ٙف ٙانمبْشح يغ ثؼض انطهجخ يٍ ثُٓٛى انطبنت ػجذ انمبدس حمٕط

يغ طهجخ يٍ انصٕيبل اثُبء انغفش انٗ يٕعكٕ يٍ اعكُذٚشح نحضٕس يؤرًش انشجبة انذًٚمشاطٙ
انؼبنًٗ ٔحضش انًٓشجبٌ انز٘ ألٛى ف ٙيذُٚخ يٕعكٕ ػبو  1619و.

يغ ثؼض انطهجخ ف ٙانمبْشح

اػذاد ٔرمذٚى :ػبيش صبنح حمٕط

