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أغوس حسن بصري
قمري بن عبد الغني بن ساانو رحمهم ا
نور فطانة بنت بخاري بن غرتام رحمهم ا
باساوروان 17 ،أغسطس  1967م
متزوج ،لي ابن واحد و  4بنات
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عنوان المنزل
المؤهل العلمي

الوظيفة

المؤلفات

Jl. Kumis Kucing 29 C RT 3 RW 2 Jatimulyo
Lowokwaru Malang Jatim Indonesia
جاامعي في قسم الشريعة من جاامعة المام بجاكرتا  1994م
ماجاستر في الفكار التربوية السالمية من جاامعة المحمدية مالنج
 2002م
الدكتورة في التربية السالمية من جاامعة ابن خلدون بوقور 2016
م
مدير مؤساسة بناء المجتمع مدينة مالنج
مدير معهد الئأمة العالي لعدادا الدعاة والحفاظ
مدير مجلة الم السالمية )الشهرية(
عضو في مجلس الداارة في رابطة الهيئات الدعوية والتعليمية
السالمية الندونيسية
عضو في رابطة المثقفين المسلمين الندونيسية
عضو في مجلس المثقفين والعلماء الشبابأ الندونيسي
عضو في رابطة داعاة وعلماء جانوبأ شرق آسايا
:أكثر من  32كتابا ،منها
 .1نظرية التربية السالمية عند الحافظ ابن عبد البر
 .2الحذار من حركة تحريف القرآن باسام التفسير بسياق

القرآن
 .3النقد الكلي لكتابأ فقه الدايان
 .4أبو الحسن الشعري المام المظلوم
 .5الذأكار والداعية والورادا
 .6وقت الصبح :داراساة شرعية فلكية ميدانية
 .7شرح حديث الثقلين
 .8الل والصأحابأ حقوق وواجابات
 .9داراساة نقدية لنظرية العلم في كتابأ نهج البلغة وأهميتها
في تعليم داين السالم في المرحلة البتدائأة
 .10الروهانجيا الشعب المحتل :تاريخ أساوأ المأساات النسانية
في العالم
 .11الروهانجيا ،تاريخ سالطنة أراكان المحتلة
الترجامة

 .12الذأكار والورادا والداعية
:أكثر من  30كتابأ ،منها
 .1رياض الصالحين بتحقيق الشيخ اللباني
 .2تربية الولدا للشيخ دا .ساليمان بن قاسام الفيفي
 .3رساالة إلى السارة المسلمة للشيخ دا .نظمي خليل أبو عطا
 .4رساالة إلى الدعاة للشيخ محمد شاكر
 .5كتابأ التوحيد للشيخ دا .صأالح الفوزان
 .6العتصام بال )من مدارج السالكين( للمام ابن القيم
 .7ثم أبصرت الحقيقة للشيخ محمد ساالم الحضر

المراجاعة والتعليق

 .8أسائلة قادات شبابأ الشيعة إلى الحق للشيخ ساليمان
الخراشي
:أكثر من  20كتابأ ،منها
 .1فقه السيرة للساتاذأ الدكتور زيد عبد الكريم الزيد
 .2المدخل إلى الثقافة السالمية للشيخ دا .خالد بن عبد ا
وغيره
 .3موقف السنة والكتابأ من العنف والرهابأ )مجموع فتاوى
العلماء(

الموقع

 .4خطب الجمعة المختارة لمدة سانة كاملة
www.gensyiah.com
www.agushasanbashori.com

www.binamasyarakat.com
abu_hamzah@msn.com
+62 81 233 65654

اليميل
المحمول

+62 82 333 55 4141
JL. Joyoagung no 1 Merjosari Lowokwaru
Malang Jawa Timur Indonesia

عنوان المؤساسة والمعهد

