
 

  محمد علي البدوي 
  

 ولد في محافظة القنفذة على ساحل البحر األحمر بالسعودية، قرية -

  .هـ١٣٩٢الصفة عام 

هـ بكلية الشريعة بجامعة ١٤١٢تلقى تعليمه العام ببلدته، والتحق عام -

  اإلمام فرع أبها، وبعد سنة ونصف تحول إلى كلية اللغة العربية، وحصل

من جامعة اإلمام محمد بن سعود على البكالوريوس لغة عربية 

وبرع في مجال األدب في القصة . هـ١٤١٨ عام - فرع أبها-اإلسالمية

 . ويكتب لألطفال. والمسرحية خاصة

هـ، ٢٤/٢/١٣٢١ عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية بالرياض-

 .  م١٨/٥/٢٠٠٠الموافق 

 .  عضو نادي أبها األدبي ومنسق للنادي في المحافظة-

 .  ادي جازان األدبيعضو ن-

 . مشرف الصفحة الفنية في مجلة شباب-

جمل قلم في القصة أل في الترتيب الثانياختارته صحيفة الجزيرة - 

 .   هــ١٤١٨القصيرة عن صفحة عطاءات واعدة لعام 

 : - ومنها.. حصل على عدد من الجوائز المحلية في القصة القصيرة - 

 .  القصة القصيرة لثالث سنواتجائزة أبها للتعليم الجامعي في -

جائزة جمعية الثقافة والفنون بحائل في القصة القصيرة لسنتين  -

 .  متتاليتين

وللحياة ( هـ عن قصة ١٤١٨جائزة نادي جازان األدبي مناصفة عام  -

 )أبواب أخرى



 .  جائزة نادي المنطقة الشرقية في القصة القصيرة-

 : - في أدب األطفال ومنهاحصل على عدد من الجوائز المحلية - 

المركز األول في مسابقة نادي جازان األدبي في أدب الطفل عن -

 . "  حكايات البحر األحمر" مجموعة 

المركز األول في مسابقة نادي تبوك األدبي في أدب الطفل عن  -

 . "  الشمس تأكل الرجال" مجموعة 

المركز األول في مسابقة رعاية الشباب في مسرح الطفل عن مسرحية  -

 ."  بائع الحطب" 

المركز الثاني في مسابقة قصص األطفال بمكتبة الملك عبد العزيز - 

 . العامة بالرياض

 :  حصل على عدد من الجوائز المحلية في المسرح- 

 .  ةجائزة مجلة مساء واألسرة في المسرحية التربوية المنهجي- 

البيت (جائزة جامعة اإلمام فرع الجنوب سابقاً في المسرح عن مسرحية - 

 .  ) يرالكب

 : - وقد صدرت له بعض الكتب القصصية في أدب األطفال #

 مجموعة قصصية عن مكتبة الملك عبد العزيز العامة _سيفان ونخلة  -

 .  بالرياض

 .   قصة لألطفال عن دار المحراب بأبها-شجاعة  -

 .  مجموعة قصصية لألطفال عن نادي جازان األدبي-لكابتن ماجد ا -

 .   مسرحية لألطفال عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب-بائع الحطب -

 .   مجموعة مسرحية قصيرة-بائع الكالم -

  :تان مسرحيتانمجموع له تصدر

  ....بائع الكالم -



  ...السقوط، عن  -

 .  عن مجلة البيان!واإسالماه  -   

مشرفاً ثقافياً بإدارة التعليم بمحافظة في التعليم العام معلما، ثم  عمل-

 . القنفذة

هـ، الموافق ٩/٥/١٤٢٦ توفي محمد علي البدوي يوم الخميس -

 .رحمه اهللا رحمة واسعةم، ١٦/٦/٢٠٠٥


