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  . األدب اإلسالمي العالمية عضو رابطة-

  محطات السيرة اإلبداعية

  

  :بدأت في منتصف السبعينات تقريبا قدمت خاللها الدواوين التالية: محطة الشعر: أوال

  

  ١٩٨٠ ـ مسافر إلى اهللا ـ سلسلة كتاب فاروس باإلسكندرية ـ ١

لية التابع لوزارة الثقافة سلسلة المواهب الصادرة عن المركز القومي للفنون التشكي.  ـ ويضيع البحر٢

   ١٩٨٥بالقاهرة ـ 

ـ سلسلة اإلبداع ) باالشتراك مع الشاعر عبد الرحمن عبد المولى( ـ عصفوران في البحر يحترقان ٣

  ١٩٨٦العربي بالهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة ـ

الطبعة الثانية . ١٩٩٦األولى عن سلسلة أصوات معاصرة بالزقازيق .  ـ تغريد الطائر اآللي ـ طبعتان٤

  ,١٩٩٩عن الملتقى المصري لإلبداع والتنمية باإلسكندرية 

    ١٩٩٩منارة اإلسكندرية للنشر والتوزيع باإلسكندرية ـ .  ـ الطائر والشباك المفتوح٥



  ١٩٩٩. اتحاد الكتاب ودار زويل للنشر بالقاهرة.  ـ إسكندرية المهاجرة٦

  ٢٠٠٠لى للثقافة بالقاهرة ـ المجلس األع. بحر آخر.. ـ شمس أخرى ٧

  ٢٠٠١) سلسلة كتابات جديدة(الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة .  ـ الماء لنا والورود٨

الدار المصرية ) شيرين محمود: ترجمة. مختارات شعرية مترجمة إلى اللغة الفرنسية( ـ بحر آخر ٩

  ,٢٠٠٣باإلسكندرية 

  ٢٠٠٤). سلسلة اإلبداع الشعري المعاصر(العامة للكتاب الهيئة المصرية .  ـ بين نهرين يمشي١٠

  

  :وبدأت في منتصف التسعينات تقريبا وقدمت خاللها: محطة أدب األطفال: ثانيا

  

دار البشير للنشر والتوزيع بعمان األردن بالتعاون مع رابطة األدب ). شعر( ـ أشجار الشارع أخواتي ١

  ١٩٩٤اإلسالمي العالمية

  ١٩٩٧. سلسلة قطر الندى بالهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة) شعر(القمر  ـ حديث الشمس و٢

سلسلة عين صقر بالهيئة العامة ) تبسيط بعض أعمال توفيق الحكيم لألطفال( ـ بيريه الحكيم يتحدث ٣

  ١٩٩٩. لقصور الثقافة بالقاهرة

  ٢٠٠١. افة بالقاهرةسلسلة قطر الندى بالهيئة العامة لقصور الثق) شعر( ـ طائرة ومدينة ٤

  ٢٠٠٣. سلسلة قطر الندى بالهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة) تبسيط معلوماتي( ـ عائلة األحجار ٥

  

  :محطة الدراسات األدبية بدأت في منتصف الثمانينات تقريبا وقدمت خاللها الكتب التالية: ثالثا

  

  ١٩٨٤اإلسكندرية دار المطبوعات الجديدة ب.  ـ أصوات من الشعر المعاصر١

. هيئة الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية باإلسكندرية.  ـ قضايا الحداثة في الشعر والقصة القصيرة٢



١٩٩٣  

  ١٩٩٦الشركة العربية للنشر والتوزيع بالقاهرة .  ـ جماليات النص الشعري لألطفال٣

ن دار المعراج للنشر والتوزيع  ع١٩٩٧األولى ) ثالث طبعات(أدباء المستقبل ..  ـ أدباء اإلنترنت ٤

والثالثة عن دار الوفاء لدنيا . ١٩٩٩بالرياض، والثانية عن الشركة العربية للنشر والتوزيع بالقاهرة 

  ١٩٩٩الطباعة والنشر والتوزيع باإلسكندرية 

  ١٩٩٨سلسلة كتاب فاروس لآلداب والفنون باإلسكندرية .  ـ من أوراق الدكتور هدارة٥

  ١٩٩٨دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع باإلسكندرية . ية في القصة القصيرة ـ أصوات سعود٦

، دار الوفاء لدنيا )باالشتراك مع الشاعر أحمد محمود مبارك( ـ نظرات في شعر غازي القصيبي ٧

  ١٩٩٨. دريةالطباعة والنشر والتوزيع باإلسكن

دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع .  ـ أدب األطفال في الوطن العربي ـ قضايا وآراء٨

   ١٩٩٨باإلسكندرية

البحث الفائز بالجائزة األولى من المجلس األعلى للثقافة ـ فرع الدراسات ( ـ تكنولوجيا أدب األطفال ٩

   .١٩٩٩طباعة والنشر والتوزيع باإلسكندرية دار ا لوفاء لدنيا ال). ١٩٩٩األدبية واللغوية 

دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر .  ـ الحياة في الرواية ـ قراءات في الرواية العربية والمترجمة١٠

  ٢٠٠١. والتوزيع باإلسكندرية

  ٢٠٠٣. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع باإلسكندرية.  ـ جسر درويش ووصايا أمل ١١

  ٢٠٠٣. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع باإلسكندرية. تعادة اإلسكندرية ـ اس١٢

  

  :محطة المعجمية العربية وبدأت في منتصف التسعينات تقريبا وصدر خاللها المعاجم التالية: رابعا

  

  ١٩٩٦دار المعراج الدولية للنشر والتوزيع بالرياض .  ـ معجم الدهر١

دار المعراج الدولية للنشر والتوزيع . في الوطن العربي خالل القرن العشرين ـ معجم شعراء الطفولة ٢



  ١٩٩٨بالرياض 

  ١٩٩٩دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع باإلسكندرية .  ـ معجم أوائل األشياء المبسط ٣

مطبوعات . إقليم غرب ووسط الدلتا. الهيئة العامة لقصور الثقافة.  ـ معجم مصر في القاموس المحيط٤

  .١٩٩٩الكلمة المعاصرة 

  

  :محطة المشاركة في أعمال موسوعية مع آخرين وبدأت في أواخر الثمانينات وصدر خاللها: خامسا

  

  ١٩٨٩شركة الدائرة لإلعالم بالرياض .  ـ دليل مؤتمرات المملكة العربية السعودية١

  ١٩٩٠عالم بالرياض  عن شركة الدائرة لإل١ـ ط.  ـ معجم األدباء والكتاب السعوديين٢

مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري .  ـ معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين٣

   ١٩٩٥. بالكويت

  ١٩٩٦مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع بالرياض .  ـ الموسوعة العربية العالمية٤

  ١٩٩٨. قافة اإلسكندريةفرع ث) . شعراء من اإلسكندرية( ـ قرنفلة لسيدة البحار ٥

  

  :محطة الصحافة وبدأت في بداية الثمانينات: سادسا

  

 ٣كما صدر ( أعداد ثم توقفت ٧صدر منها ) ماستر( ـ رئيس تحرير مجلة فاروس لآلداب والفنون ١

  )كتب عن مطبوعات المجلة

  ١٩٩٦ ـ ١٩٨٢ ـ مراسال لجريدة الجزيرة السعودية خالل الفترة ٢

  ١٩٨٦ ـ ١٩٨٤مرآة األمة الكويتية خالل الفترة  ـ مراسال لمجلة ٣

  ١٩٩٧ ـ ١٩٩٤ ـ عضو هيئة تحرير مجلة األدب اإلسالمي خالل الفترة ٤



   ـ عضو تحرير السلسلة األدبية أصوات معاصرة بالزقازيق٥

  التي يصدرها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي" الكلمة المعاصرة" ـ مديرالتحرير التنفيذي لمجلة ٦

  .التي صدرت عن فرع ثقافة اإلسكندرية" فاروس للشعر ونقده"ئيس تحرير مجلة  ـ ر٧

وموقع ). www.middle-east-online.com( ـ محرر ثقافي بموقع ميدل إيست أونالين دوت كوم ٨

  .ـ الموقع الثقافي لمدينة اإلسكندرية على شبكة اإلنترنت) www.amwague.com(أمواج دوت كوم 

  

  : عليهاجوائز حصل: سابعا

  

 عن بحث ١٩٩٩ ـ الجائزة األولى من المجلس األعلى للثقافة ـ لجنة الدراسات األدبية واللغوية عام ١

  ".تكنولوجيا أدب األطفال"

  ,٢٠٠١ ـ جائزة أفضل إخراج فني للمجالت اإلقليمية من الهيئة العامة لقصور الثقافة ٢

  ,٢٠٠٣" ة الطفل في عصر التكنولوجياثقاف" ـ درع ندوة الثقافة والعلوم بدبي ـ عن بحثه ٣

الطفل "  ـ درع االتحاد العام للكتاب واألدباء العرب واتحاد الكتاب الجزائريين لمشاركته ببحث ٤

والحرب في فضاء الشعرية العربية المعاصرة، بالمؤتمر العام الثاني والعشرين لألدباء والكتاب العرب 

 .٢٠٠٣المنعقد بالجزائر 

  

  

 


