
 يوسف عبدالرحمن يوسف المال االسم:

 

 م.0891ليسانس / جامعة بيروت العربية  المؤهالت:

 

 ر.ـــأدب، فك ال التأليف:مج

 

 نبذة عن المؤلف: 
م. أكمل المرحلة اإلبتدائية بالبحرين ثم المرحلة المتوسطة والثانوية 0891ولد في مدينة المحرق عام 

في مدينتي الدمام والخبر بالمملكة العربية السعودية، بعدها درس عن طريق االنتساب في كلية الحقوق 

م لنيل الدرجة 0891م إلى عام 0891ن جامعة بيروت العربية في بيروت واإلسكندرية في الفترة م

 العلمية.

 
م إلى 0899عمل في بداية حياته المهنية كخطاط ورسام في شركة أرامكو بالسعودية  في الفترة من 

م بوظيفة محاسب بدائرة الحسابات في 0811م إلى 0819م، بعدها عمل في الفترة من 0819أكتوبر 

الكهربية والبخارية وشؤون الموظفين والعالقات العامة. وفي طيران الخليج، ثم عمل بقسم توليد الطاقة 

م عمل محررا في جريدة أخبار بابكو في شركة بابكو، وعمل كرئيس 1111م إلى 0811الفترة من 

تحرير جريدة أخبار بابكو الصناعية التابعة لدائرة العالقات العامة لشركة نفط البحرين بابكو، وتقاعد 

 م.1111عن العمل في 

 
ارس العمل الصحفي ونشر الكثير من المقاالت واألبحاث األدبية في عدد من المجالت العربية م

والخليجية مثل جريدة األضواء، و صدى األسبوع البحرينية، والخليج الظبيانية،  ثم أخبار الخليج من 

ي وعاته فبداية ظهورها حتى اآلن والزال يواصل العمل الصحافي في أخبار الخليج. كما ساهم بموض

عدد من المجالت العربية والخليجية مثل مجلة الهداية البحرينية، ومجلة التعاون الخليجي، ومجلة 

الخفجي، ومجلة البحرين الخيرية، ومجلة العالم واإلعاقة بالسعودية، وله العديد من  األنشطة في المجال 

 األدبي.  

 العضوية:

  م0818أسرة األدباء والكتاب في البحرين في عام. 

  م.0881جمعية الجغرافيين الوطنية بالواليات المتحدة في يناير 
  م.0898عضو مؤسس في الجمعية اإلسالمية بمدينة المحرق عام 

 

 المؤلفات: 

 م. 0899شوك االزاهير : موضوعات أدبية. البحرين،  -

 م.0899ظاهرة التمزق الحضاري : مقاالت قصيرة. البحرين،  -

 م.0881ر : بحث مقارن. سوريا، اإلسالم يتحدى فلسفات العص -

 م. 0889رواد الحضارة والعمران : شخصيات. سوريا،  -



 م. 1110معزوفة خلف أسوار الدامون : شعر بالفصحى. سوريا،  -

 م. 1110بنغالدش : انطباعات سياحية. سوريا،  -

 م. 1100إعجاز القرآن في الكون واإلنسان. القاهرة،  -
 
 


