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  اهلمداني يف سطىر
 

 

 

  أحمد عمي أحمد حسن اليمداني : االسم. 

  سعيدة محمد عبده الجالل الحبيشي : أمو. 

  حمدة حسين العواضي : جدتو ألمو. 

  زىرة محمد حسن الزبيدي : جدتو ألبيو. 
  شاعر وناقد ومترجم وباحث أكاديمي. 

  م في مدينة الشيخ عثمان 1951 أكتوبر 8من مواليد عدن في . 

  عمل في بقالة أبيو منذ فترة مبكرة جدا وساعده عمى إعالة أسرتو الكبيرة. 

  الشيخ عثمان – أكمل الدراسـة االبتدائيـة والمتوسطـة والثانوية في مدارس عدن
 .(م 1972–م 1958) 

  حاليا مدرسة  )أكمل المرحمة االبتدائية في المدرسة الغربية في الشيخ عثمان
وأكمل المرحمة , م 1962م حتى عام 1958من عام  (الشيخ عبداهلل حاتم 
م في المدرسة المتوسطة في الشيخ 1965 حتى 1962المتوسطة من عام 

وأكمل المرحمة الثانوية في ثانوية عدن ,  ( نوفمبر 30حاليا مدرسة  )عثمان 
حيث حصل عمى الثانوية العامة التي , م 1972في مدينة دار سعد في عام 

 .وضعت أسئمتيا وصححت في مصر 

  شارك في العمل الوطني قبل االستقالل , وكان عضوا في التنظيم الشعبي
 .لمقوى الثورية لجبية تحرير جنوب اليمن المحتل 

  م في كتيبة تسعة في الحبيمين في 1966عمل كاتبا لمدة غير طويمة عام
 .جيش االتحاد 

  م1970عمل محاسبا لعمال األجر اليومي في شركة أحواض السفن في عام .
  م لمادتي المغة العربية 12/10/1972عمل  معممًا في التربية والتعميم من 

م عندما غادر 1978والتربية اإلسالمية في مدارس عدن اإلعدادية  حتى عام 
 .إلى االتحاد السوفيتي السابق لمدراسة الجامعية 
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  أنيى السنة التمييدية في مدينة دانيتسك في أوكرانيا التي درس فييا المغة
 .م1979م حتى يوليو عام   1978الروسية من سبتمبر عام 

  درس المرحمة األولى والثانية الجامعية في جامعة سيمفيروبل في أوكرانيا منذ
 .م1984م حتى عام 1979عام 

  بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة  (الماجستير)حصل عمى شيادة
 م في األدب 1984سيمفيروبل في أوكرانيا في االتحاد السوفيتي السابق عام 

األبعاد الموضوعية والخصائص الفنية في : " والمغة الروسية عن رسالتو 
". مسرحيات تشيخوف 

  درس المرحمة الجامعية الثالثة في جامعة خاركوف في أوكرانيا منذ عام
  .م1989م حتى 1986

  من جامعة موسكو في االتحاد السوفيتي السابق  (الدكتوراه)حصل عمى شيادة
" . تشيخوف في النقد العربي  : " أطروحتو م عن 1989عام 

  فـي جامعة خاركوف في " مسرح تشيخوف " أنيى دورة لمدة عام في دراسة
 .م 1990/ م 1989أوكرانيا في العام الدراسي  

  م 1974 م وكتابة البحوث عام 1972بدأ كتابة الشعر عام  .
  ترجم عددا كبيرا من الدراسات والبحوث والنصوص اإلبداعية المختمفة عن المغة

. الروسية منذ الثمث األول من الثمانينيات 
  أعمال : جمع وأخرج عددًا كبيرًا من أعمال األدباء والكتاب اليمنيين إلى النور

محمد عمي لقمان , عمي محمد لقمان , األعمال الكاممة لمشاعر أدريس أحمد 
وقد جمع ونشر . حنبمة , األعمال الكاممة لمشاعر محمد سعيد جرادة وغيرىم 

مختارات من األقصوصة اليمنية المعاصرة في مجمدين , كما جمع ونشر أعمال 
 .عبد الرحيم محمد األىدل وبعض أعمال عبداهلل يعقوب خان

  ألف عددًا كبيرًا من الدراسات والبحوث في مجاالت الفمكمور و الشعر والمسرح
والقصة ونقد النقد وتاريخ الحركة األدبية و االجتماعية في اليمن وغير ذلك 

 .في األدب اليمني المعاصر وفي األدبين العربي والروسي
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  يعمل في الوقت الحاضر أستاذ األدب الحديث في كمية التربية عدن وفي كمية
 .اآلداب بجامعة عدن

  يشغل منصب نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الدراسات العميا والبحث العممي
 . م 1995منذ عام 

  وأقدم , أول نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الدراسات العميا والبحث العممي
. نائب قضى فترة أطول من غيره من كل نواب رؤوساء الجامعات اليمنية كميـا 
 .وىو عمى ىذا النحو عميد نواب رؤوساء الجامعات اليمنية من ىذه الناحية 

  عضو مؤسس ومشارك في برنامج الدراسات العميا بقسم المغة العربية بكمية
 .التربية عدن وفي كمية اآلداب منذ التأسيس 

  أشرف ويشرف عمى رسائل الماجستير والدكتوراه المقدمة في تخصص المغة
 .العربية وآدابيا في جامعة عدن

  أسيم في إعداد وتقديم برامج أدبية لفترة طويمة في إذاعة عدن. 

  أسيم في الكتابة في عدد من المجالت العممية واألدبية المتخصصة في اليمن
واإلمارات العربية المتحدة واألردن روسيا االتحادية وسوريا  )وخارج اليمن 

 .(والجزائر

  مركز البحوث " الصادرة عن " اليمن " كان عضو لجنة التحرير في مجمة
 .لمدة غير قصيرة , في جامعة عدن " والدراسات اليمنية 

  رئيس تحرير مجمة التواصل الصادرة عن نيابة الدراسات العميا والبحث العممي
في جامعة عدن , وىي مجمة محكمة نصف سنوية تعنى بقضايا األدب والثقافة 

 .والفكر والترجمة 

 ب ا واآلدعمومشارك ويشارك في عضوية لجان التحكيم لجائزة ىائل سعيد أنعم لل
 .في اليمن أكثر من مرة 

  أسيم في تحكيم البحوث المقدمة إلى جائزة رئيس الجميورية لمبحث العممي
 .غير مرة 

  شارك ويشارك في عضوية لجان التحكيم لجائزة جامعة عدن لتشجيع البحث
 .العممي 
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  نظم وأدار وأشرف عمى عدد كبير جدا من الندوات والمؤتمرات وورش العمل في
 .جامعة عدن 

  يسيم في تحكيم البحوث والدراسات العممية التي تنشر في إطار تخصصـو
العممي في عدد من المجالت العممية في اليمن وخارج اليمن وكذلك البحوث 

 .العممية المقدمة إلى طمب الترقية في مختمف األلقاب العممية 

  نشر عددا كبيرا من كتبو خارج اليمن في كل من بيروت وعمان .
 م2009 عضو المجمس األعمى ألكاديمية الشرطة في الجميورية اليمنية لعام. 

  عضو اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين. 

  عضو مجمس أمناء مركز حنبمة لمتوثيق. 

  عضو المجمس العممي لممركز العربي لمتعريب والتأليف والترجمة والنشر ـ
 .م2010م حتى عام 1998دمشق منذ عام 

  رئيس مجمس الدراسات العميا والبحث العممي في جامعة عدن. 

 نائب رئيس مجمس إدارة المجالت العممية المحكمة في جامعة عدن. 

 نائب رئيس لجنة التحكيم الرئيسة لجائزة جامعة عدن لتشجيع البحث العممي. 

  نائب رئيس الجمعية اليمنية لتعريب العموم. 

 رئيس لجنة مشروع مائة كتاب حول عدن في جامعة عدن. 

  م وكرمو في عيد العمم رئيس 1984حصل عمى ميدالية التفوق العممي عام 
 .الدولة 

  كرم من اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين فرع عدن نظير مساىماتو النقدية
 . م 2002والشعرية والبحثية الكثيرة في عام 

  م لقاء إسياماتو المتميزة في إرساء التقاليد 2006كرم من جامعة عدن عام 
 .األكاديمية واإلدارية في الجامعة 

  حصل عمى شيادات تقديرية لمشاركتو في أعمال عدد من الندوات والمؤتمرات
  .(البحرين, سورية , مصر ). والورش العممية داخل اليمن وخارجو 
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  وأجرى , زار عددا من المراكز والجامعات العربية في مصر والعراق واألردن
مباحثات مع نظرائو من أجل توطيد العالقات العممية واإلدارية والفنية 

 .واألكاديمية 

  دارتو مجموعة كبيرة من حصل عمى شيادات تقديرية متنوعة لقاء تنظيمو وا 
 م ـ حتى عام 1995ورش العمل والندوات والمؤتمرات في جامعة عدن من عام 

 .م 2012

  حصل عمى شيادات تقديرية متعددة ومختمفة من المجالس الطالبية في كميات
_ المنتديات والممتقيات الثقافية )جامعة عدن ومن منظمات المجتمع المدني 

  .(األدبية

  ناقش ويناقش مجموعة كبيرة من رسائل الماجستير والدكتوراه المقدمة في
و   بجامعة إوتخصص المغة العربية وآدابيا في جامعة عدن و جامعة صنعاء 

 .جامعة ذمار

  أشرف إشرافا مباشرا عمى قيام برامج الدراسات العميا في الماجستير والدكتوراه
 .داخل جامعة عدن في مختمف التخصصات 

  حصل عمى شيادات تقديرية لقاء ريازتو عددا من األعمال المقدمة إلى نيل
جائزة ىائل سعيد أنعم لمعموم واآلداب وجائزة جامعة عدن لتشجيع البحث 

. العممي وجائزة رئيس الجميورية لمبحث العممي
  راز ويروز عددا كبيرا من الدراسات والبحوث المقدمة إلى النشر في المجالت

لى الندوات والمؤتمرات العممية   .العممية المحكمة الصادرة عن جامعة عدن وا 

  م2007كـرم من الجمعية الدولية لممترجمين والمغويين العرب عام . 

  م بمناسبة الذكرى األربعين لتأسيس الجامعة 2010كرم من جامعة عدن عام
 .لقاء إبداعاتو المتميزة المختمفة في عدة مجاالت

   حصل عمى جائزة المرحوم ىائل سعيد أنعم لمعموم واآلداب في اإلبداع
 .م2010األدبي لعام 

  حصل عمى جائزة المرحوم ىائل سعيد أنعم لمعموم واآلداب في اإلبداع
 .م 2011األدبي لعام 
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  م لمشاركتو في إنجاح احتفاالت 2012كرم من جامعة عدن عام
 .الجامعة بالذكرى األربعينية

  م 2012منحتو المجنة الحكومية لمجوائز في روسيا االتحادية عام
ميدالية وجائزة بوشكين تقديرا إلسيامو في تطوير الثقافة الروسية في 

كما جاء ذلك في الرسالة الموجية إليو من السفارة الروسية , الخارج 
وكان من المفترض أن . عبر وزارة الخارجية اليمنية , في صنعاء 

م 2012 نوفمبر 4يسممو الجائزة في الكرممين يوم األحد الموافق 
فالديمير بوتين بمناسبة عيد الوحدة الشعبية لروسيا الروسي الرئيس 

 .االتحادية 

  قمده السفير الروسي في اليمن سيرجي كوزولوف في مبنى القنصمية
, في حفل حضره نخبة من المثقفين ورجال اإلعـالم , الروسية في عدن 

 ديسمبر 4وسام بوشكين نيابة عن الرئيس الروسي فالديمير بوتين في 
 .م 2012

  اتحاد األدباء والكتاب  )كرمتو منظمات المجتمع المدني في عدن
الجمعية اليمنية لمتاريخ , ممتقى الفكر والثقافة الديمقراطية , اليمنيين 
أقسام المغة العربية في , منتدى باىيصمي الثقافي الفني , واآلثار 

كمية , كمية التربية ردفان , في كل من كمية اآلداب , جامعة عدن 
م بمناسبة تسممو ميدالية 2013 أبريل من عام 9في  (التربية عدن 

بوشكين تقديرا لمساىمتو في تطوير الثقافة الروسية في الخارج بقرار 
من المجنة الحكومية لمجوائز في روسيا االتحادية التي منحتو جائزة 

 .بوشكين 

  عين عضوًا في مجمس أمناء مؤسسة السعيد لمعموم والثقافة في قرار
 .م 2013 / 7 / 31الصادر في تاريخ ,  ( 7 / 31 )برقم 

  شبو , أوكرانيا , روسيا االتحادية  ): زار بعضا من دول العالم ومدنيا
, مصر , سوريا , القفقاز , التفيا , مولدوفا , أرمينيا , جزيرة القرم 

, المممكة العربية السعودية , اإلمارات العربية المتحدة , العراق , األردن 
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وقد طاف في عدة مدن داخل كل دولة عمى  . (البحرين , تركيا , إيران 
 .حدة 

  متزوج ولو ولد وثالث بنات. 

 
 :أعمال مطبىعة للهمداني     *  

 .م 1984عدن , دار اليمداني , إدريس حنبمة الشاعر والمناضل  .1

األبعاد الموضوعية والخصائص الفنية في مسرحيات تشيخوف  .2
عدن  , 1ط, دار جامعة عدن لمطباعة والنشر ,  (تأليف وترجمة)

. م 1998
دار جامعة عدن لمطباعة  , 1ط,  (ترجمة)المدخل إلى عمم األدب  .3

 .م 1999عدن , والنشر 

دار جامعة عدن , قصائد ورسائل لم تنشر : محمد سعيد جرادة  .4
 .م 2000عدن , لمطباعة والنشر 

, مركز عبادي لمدراسات والنشـر , الزبيري شاعر التغيير في اليمن  .5
 .م 2002صنعاء 

دار جامعة , من الثورة إلى الذات : إدريس حنبمة الشاعر والمناضل  .6
 .م 2002عدن , عدن لمطباعة والنشر 

صنعاء , مركز عبادي لمدراسات والنشر , دفاعا عن لطفي أمان  .7
 .م 2003

, دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ,  (شعر)ديوان اليمداني  .8
 .م 2004عمان 

, وزارة الثقافة والسياحة , دراسات في القصة اليمنية المعاصرة  .9
 .م 2004صنعاء 

وزارة الثقافة , بعض الحقائق والمالحظات : الفمكمور اليمني  .10
 .م 2004صنعاء , والسياحة 
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دار جامعة عدن لمطباعة ,  (ترجمة)نصوص من األدب الروسي . 11
 .م 2004عدن , والنشر 

, وزارة الثقافة والسياحة ,  (ترجمة)ترجمات في األدب الروسي . 12
. م 2004صنعاء 

دراسات في القصة التشيخوفية : تشيخوف جوانب موىبة عظيمة  .13
. م 2004عدن , دار جامعة عدن لمطباعة والنشر ,  (ترجمة)

 , 1ط,  (طبعة منقحة ومزيدة. ترجمة )المدخل إلى عمم األدب . 14
. م 2005عمان , دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة 

عدن , دار جامعة عدن لمطباعة والنشر , عدن في عيون الشعراء . 15
. م 2005

الييئة العامة , عدن من الريادة الزمنية إلى الريادة اإلبداعية . 16
. م 2005صنعاء , لمكتاب 

 نوفمبــر 6 )المجاىد محمــد عمــي لقمــــــان المحامـــي         . 17
. رائد النيضة الفكرية الحديثة في اليمن (م1966 مارس 24– م1898

عداد . م 2005بيروت , المكتبة العصرية . األعمال المختارة جمع وا 
. أحمد عمي اليمداني . د.ودراسة أ

مركز , من الرومانسية إلى الكالسيكية : محمد عبده غانم شاعرا . 18
. م 2005صنعاء , عبادي لمدراسات والنشر 

في      ("بستان الكرز " إلى " بالتونوف " من )مسرحيات تشيخوف . 19
دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة  , 1ط, مختبر تشيخوف اإلبداعي 

 .م 2006عمان , 
, مركز عبادي لمدراسات والنشـر , قراءة في اإلبداع و أشياء أخرى . 20

 .م 2006صنعاء 
األعمال الكاممة الشعرية والمسرحيـة        : الشاعر عمي محمد لقمان . 21         

جمــع   .  م 2006          في مجمديـن , المطبعـة العصريـة , بيــروت 
عداد و دراسة   .أحمد عمي اليمداني . د . أ :            وا 
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مركز  , 1أقـاصيص يمنيـة مترجمـة بالمغتين العربية واإلنجميزية ,م. 22
عـداد ودراسـة.  م2006عبـادي لمدراسـات والنـشـر, صنعـاء  . أ: جمـع وا 

. شيرين ياسين يار. د: أحمـد عمي اليمداني , ترجمة.د
 م , دار جامعة 1945 م ـ 1940لألعوام " فتاة الجزيرة " كشاف . 23

أحمد . د . أ : إشـــراف وتحريـــر . م2006عدن لمطباعة والنشر, عدن 
. عمي اليمداني 

ندوة  )محمد عمي لقمان رائد حركة التنوير في اليمن في مجمدين . 24
, دار جامعة عدن لمطباعة والنشر , عدن (لقمان في جامعة عدن 

. أحمد عمي اليمداني . د . أ : إشــراف وتحريـر . م 2006
فتاة " مقاالت وافتتاحيات . المجاىد محمد عمي لقمان المحامي . 25

 م , المطبعة العصرية , بيـــــروت 1950 م ـ 1940لألعوام " الجزيرة 
عــداد ودراســــة .   م 2007  .أحمد عمي اليمداني . د . أ :    جمـــع وا 

عدن , دار جامعة عدن لمطباعة والنشر , قاموس األمثال اليمانية . 26
 .م 2007

ندوة لقمان في  )محمد عمي لقمان رائد حركة التنوير في اليمن . 27
إشراف وتحرير .  م 2007, المطبعة العصريـــة, بيــروت  (جامعة عدن 

 .أحمد عمي اليمداني. د.أ: وتقديم 

مشاعل " المثال من / البحث عن النموذج :محمد سعيد جرادة . 28
, مركز عبادي لمدراسات والنشر , " قصائد لم تنشر " إلى" الـدرب 
 .م 2007صنعاء 

مقاالت وافتتاحيات          . المجاىد محمد عمي لقمـان المحامـي. 29
م, 1957 م , 1956 م , 1952 م , 1951 )لألعوام " فتاة الجزيرة " 

, المطبعة ( م 1966 م , 1963 م , 1961 م , 1960 م , 1959
عداد ودراسة . م2008العصرية, بيروت  أحمد عمي . د . أ : جمع وا 

  .اليمداني 
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أقاصيص يمنية مترجمة بالمغتين العربية واإلنجميزية, مركز عبادي . 30
عداد ودراسة. المجمد الثاني. م2008لمدراسات والنشر, صنعاء  : جمع وا 

 .شيرين ياسين يار.د: أحمد عمي اليمداني, ترجمة.د.أ

دار جامعة . المؤلف عبد اهلل يعقوب خان. قاموس األمثال العدنية. 31
عداد ودراسة. م2008عدن , عدن لمطباعة والنشر  : جمع وا 

 .أحمدعمي اليمداني .د.أ

. م 2008عـدن , دار جامعة عدن لمطباعة والنشر , لقمان الرحالـة. 32
عـداد ودراسـة  .أحمدعمي اليمداني .د.أ: جمـع وا 

دار جامعة عدن , عدن من الريادة الزمنية إلى الريادة اإلبداعية. 33
 .م2008عدن , لمطباعة والنشر 

دار جامعة , "ىديل من اليمن " ديوان الشاعر عبد الرحيم األىدل . 34
عداد ودراسة أ. م 2008عدن , عدن لمطباعة والنشر  أحمد . د.جمع وا 

 .عمي اليمداني 

رجال وشؤون وذكريات,المطبعة : محمد عمي لقمان المحامي . 35
إشـراف .بالمغتيـن العربيـة واإلنجميزيـة . م 2009العصرية , بيروت 

 .أحمد عمي اليمداني . د . أ :  وتحريروجمع وتقديم 

تشيخوف القاص والكاتب الدرامي : البندقية التي ال تطمق النار. 36
. م 2009عدن , دار جامعة عدن لمطباعة والنشر , (ترجمة)

مركز عبادي لمدراسات والنشر , تشيخوف في النقد العربي . 37
. م 2010صنعاء , 

, المطبعة العصرية , لقمان رائد حركة التنوير في اليمن . 38
. م 2010بيروت 

دار المسيرة لمنشر والتوزيع , الطبعة الثانية . ديوان اليمداني . 39
.  م 2010عمان , والطباعة 

دار المسيرة لمنشر والتوزيع . الطبعة الثانية . المدخل إلى عمم األدب . 40
. م 2010عمان , والطباعة 
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في " . بستان الكرز " إلى " بالتونوف " مسرحيات تشيخوف من . 41
دار المسيرة لمنشر والتوزيع , الطبعة الثانية , مختبر تشيخوف اإلبداعي 

. م 2010عمان , والطباعة 
مقاالت وافتتاحيات وأشياء أخرى .المجاىد محمد عمي لقمان المحامي. 42
م, 1948م, 1947م, 1946م, 1945م, 1940 )" فتاة الجزيرة " من 

م, 1957م, 1956م, 1955م, 1954م, 1953م, 1951م, 1950م, 1949
عـداد ودراسـة. (م 1965م, 1963م, 1961م, 1960م, 1959 . أ: جمـع وا 

. م 2011بيـروت , المطبعة العصرية . أحمد عمي اليمداني. د
صنعاء , مركز عبادي لمدراسات والنشر , " أعمن اآلن " ديوان . 43

. م 2012
البدايات . محمد عبده غانم شاعرا وكاتبا مسرحيا . 44

م 2012صنعاء , مركز عبادي لمدراسات والنشر , والنيايات 
 .

مؤسسة السعيد لمعموم , األدب الشعبي وعالقتو باألدب . 45
 (سمسمة األعمال الفائزة بالجائـزة  ). م 2012تعز , والثقافة 

. م 2010الدورة الرابعة عشرة لعام . 
تأليف مجموعة من . ترجمة , المدخل إلى عمم األدب . 46

تعز , مؤسسة السعيد لمعموم والثقافة , الكتاب الروس 
الدورة الخامسة  (سمسمة األعمال الفئزة بالجائزة  ). م 2011

. م 2011عشرة لعام 
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البحث العممي , . أ 
التعريب والترجمة , . ب
. أرقام وحقائق جامعية. ج

 .معجم األمثال اليمانية الشائعة  .2

 

 

 :العنىان واهلاتف 

. الجميورية اليمنية : العنوان *
. محافظة عدن :  المحافظة *
. جامعة عدن  . 02-234430: رقم ىاتف العمل *
. 736863004 / 771766171:  السيار*
 . 02- 342815ىاتف وفاكس المنزل *
. جامعة عدن  . 02 – 238058: فاكس العمل *
  .جامعة عدن.  6312خور مكسر : ب . ص  *


