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 المؤهالت:

 .دبلوم في القصة القصيرة/ كلية هارتكورت األمريكية -

 م.3991بكالوريوس إدارة أعمال/ جامعة بيروت العربية  -

 

 قصيرة، ترجمة أدبية، ترجمة تاريخية.قصة  ال التأليف:مج

 

 نبذة عن المؤلف: 

م، ونشأ في أسرة متوسطة الحال .درس المرحلة االبتدائية في 3991ولد في مدينة جدحفص عام 

في مدرسة الخميس والمرحلة الثانوية في مدرسة الحورة   اإلعداديةمدرسة جدحفص والمرحلة 

سنوات إال أنه لم  1ثم ابتعث إلى الجامعة األمريكية في بيروت لدراسة الهندسة حيث قضى 

استه .بعدها  عاد للبحرين وتلقى دورات في اللغة اإلنجليزية بالمعهد الثقافي البريطاني، يستكمل در

ودورات في المحاسبة وبرمجة الكومبيوتر، ثم انتسب إلى جامعة بيروت العربية وحصل على 

 .م3991بكالوريوس إدارة أعمال في عام 

 

قرطاسية تي كانت أول مكتبة للكتب والكان والده صاحب مكتبة ثقافية وهي مكتبة الريف الثقافية ال

 في قرى البحرين وأدى هذا إلى اهتمامه وشغفه بالقراءة منذ طفولته.

 

سنوات ثم عمل في  1عمل في بداية األمر كاتب حسابات في وزارة المواصالت واستمر فيها 

ي عام فالشركة العربية لبناء وإصالح السفن)اسري( كمساعد ألمين سر مجلس اإلدارة ثم أصبح 

 أمين سر مجلس اإلدارة وال يزال في هذا المنصب حتى اآلن . م3991

يشغل منصب رئيس النشاط الثقافي بمركز جدحفص الثقافي حيث يقيم المركز ندوات ثقافية 

 وأمسيات أدبية ومسابقات ثقافية ويكرم الطلبة المتفوقين كل عام.

 

خليج ء ثم صفحة أخبار القرية بجريدة أخبار البدأ مشواره الكتابي بالكتابة في صفحات بريد القرا

ترجمة كتاب مذكرات بلجريف ونشره ب وقام . ثم ترجمة المقاالت السياسية في مجلة المواقف

. وفي نفس الفترة بدأ يكتب القصص القصيرة م3999على حلقات في مجلة صدى األسبوع في عام 

 وينشرها في الصحف والمجالت البحرينية .

 

 العضوية:
 ضو في مركز جدحفص الثقافي.ع 

 .عضو في مركز عبد الرحمن كانو الثقافي 

 .عضو في جمعية تاريخ وآثار البحرين 

 



 التكريم والجوائز واألوسمة:

  م8009-وزارة اإلعالم  -الجائزة الثانية في الترجمة . 

 

 المؤلفات: 

 م. 3993بيروت  ،مذكرات بلجريف : مستشار حكومة البحرين سابقا. دار البالغة -

 م.3991البحرين،  -نكهة الماضي : الجزء األول. وزارة اإلعالم -

 م.3991البحرين، ، نكهة الماضي : الجزء الثاني. المؤسسة العربية للطباعة والنشر -

 م. 3999البحرين، ، تجربة : قصص قصيرة. المؤسسة العربية للطباعة والنشر -

 ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الجزء األول : قصص مختارة من األدب العالمي -

 م.8008بيروت، 

 م. 8001بيروت. ، ساحل القراصنة )مترجم باالشتراك مع فاروق أمين(. دار الخيال -

 ،المؤسسة العربية للطباعة والنشر .الجزء الثاني : قصص مختارة من األدب العالمي -

 م. 8002المنامة، 

 م. 8002البحرين،  ،وزارة اإلعالمنكهة الماضي : الجزء الثالث.  -

 م. 8030قصص هاربة. دار فراديس للنشر،  -

 م. 8033بيروت،  ،قصص قصيرة من األدب األمريكي الحديث. مؤسسة البالغ -
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