
  الشاعر أحمد حسن محمد
  

، عضو 1982شاعر قَـَرِوي، من جمهورية مصر العربية، مواليد  حممد أمحد حسن
تخرج في كلية التربية  ،عضو رابطة األدب اإلسالمي العالميةو  ،اتحاد كتاب مصر

 . 2003لغة عربية / 

 

 : مؤلفاته

 

   ).ديوان( م2000نـََغَماٌت ُمتَـَقطَعٌة َعَلى َأْوتَاٍر ُممَزَقةٍ  -1
         ).َنص نـَْثرِي َمْفُتوحٌ ( 2003اْلَبَدُل َواْلُمْبَدُل ِمْنُه  -2

    )ديوان( 2009مدينة شرق الوريد  - 3 
  )ديوان(   2011الربد ينسج معطًفا  -4 

  )ديوان(تغّسل شعَرها بالشمس  -5

  .رواية إخواجني أس اتنني - 6
7 -  ي ُلْعَبُة اْلَمْعَىن َوَبالَغُة التـةٌ (َلقِدَراَسٌة نـَْقِدي .(    

   زجاجة كونياك: مسرحية شعرية - 8
 ديوان يف الثلث األخري من البكاء - 9 

 

صالح فضل .د: لعريب، ومنهمنقاد وأدباء الوطن اعدد من كتب عنه وأشاد بتجربته 
الشاعر والناقد السوري   ،)مصر(خالد فهمي .، د)مصر(حسام عقل . ، د)مصر(

رامز حوراين، الشاعر والناقد عماد غزايل، الشاعر .احلصين، الناقد اللبناين دقادر عبد ال
حممود احللييب .عطاف سامل سليمان ، د.حممد الشهاوي، الشاعرة والناقدة السعودية د

، )مصر(، الشاعر والناقد وحيد الدهشان )مصر(صابر عبد الدامي .، د)السعودية(



، )إيران(حممد علي احلسيين . ، د)مصر(الضبع  مصطفى.الناقد العراقي رمحن غركان، د
وغريهم من النقاد العرب سواء أكان مبقاالت على اإلنرتنت، أو االت والدوريات 

اقد الن ، مثلالعربية واحمللية، أو مسابقات تلفزيونية، أو مؤمترات وجلسات شعرية
 .أسامة أبو طالب.واملسرحي والروائي املصري د

 

عبد العزيز غوردو بالمغرب في كتابه .ألول بالدراسة دوتناول ديوانه ا - 
 .2011فينومينولوجيا المكان الصادر 

 

أطياف النص (الدكتور حسام عقل في كتابه    تناول تجربته بشكل مفصل - 
 ). الشعري

 

قالئد الذهب (للشعر العربي المعاصر تحت اسم  أحد شعراء أنطولوجيا - 
تصدر باللغة . ة شعرية من أوطان العربقصيد  475على  وقد احتوت) الشعرية

 .االنجليزية، وستصدر نسخة بالرومانية

 

) فتاة العرب(شارك في موسوعة الشاعرة النبطية عوشه بنت خليفة السويدي  - 
 .بدراسة نقدية عن آخر قصائد الشاعرة

 

اإللكترونّي الذي أصدرته وكالة أنباء الشعر " عيدكم شعر"أحد شعراء ديوان  - 
             :2010.09.09، الخميس

                                     http://www.alapn.com/mag/D1
                                 /http://www.alapn.com/mag/D2 

 



والدوريات والمجالت العربية  نشرت قصائده ومقاالت عنه، وعنه في الصحف - 
 .والمحلية وأجريت معه عدة حوارات عليها

 

استضيف في عدد من القنوات التلفزيونية والبرامج المختلفة، وشارك في    -
 . فعاليات أدبية في مصر والخارج

 

تم تكريمه في عدة مؤتمرات محلية وعربية، وكان آخرها مهرجان العلم  - 
 .2012/ 10/ 17كلية اللغة العربية في   –والحرية والوفاء بجامعة األزهر 

 

حّكم في مسابقة الختيار الشعراء بمهرجان جامعة الزقازيق الموافق يوم الثالثاء  - 
 .بطلب من اتحاد طالب الجامعة 2012 – 10- 23

 

 : جوائز التي حصدها في مشواره األدبيال

 

بديوانه    2010جائزة مؤسسة البابطين ألفضل ديوان شعري عام : أهمها - 
  ".مدينة شرق الوريد"

  . 2010جائزة اهليئة العامة لقصور الثقافة        -

ني جائزة القصيدة احملمدية اليت أقامتها شركة اإلبداع األسرية مسامهة مع مؤسسة البابط       -
2010 .  

َحصل على درع جامعات مصر، واملركز األول يف مسابقات أسبوع شباب اجلامعات        -
  ". إليك تغدو نوارسي"عن قصيدة  2003السادس 

  ).2006(اإلخاء السوداين املصري   يف أسبوع) شاعرًا(قام بتمثيل مصر يف السودان        -



" يف صندوق بريد عصيب "غا، عن قصيدة جائزة احلكايا األدبية دورة األديبة حنان اآل -
2009.  

  .2010   جائزة جتمع شعراء بال حدود       -

    .2010جائزة مركز اإلعالم الدويل بالقاهرة         -

  .2009" عندما حيزن شاعر"جائزة أدباء املستقبل السادسة عن قصيدة        -

أنباء القدس الشريف باململكة املغربية جائزة أمجل قصيدة يف القدس اليت أقامتها وكالة         -
وكانت مناصفة مع وكيل وزارة اإلعالم الفلسطيين  2009مسامهة مع مؤسسة البابطني 

  .سابًقا

  . 2009" ذكراه موسُم أشواقي"جائزة احلكايا األدبية دورة نور رمضان، عن قصيدة        -

جبمهورية مصر  1995مي والتكنولوجيا اجلائزة العلمية اليت أجرا أكادميية البحث العل       -
  . العربية يف جمال الكتابة العلمية

  . امليدالية الفضية/  2002جائزة األوملبياد املصري األول        -

  ). منتديات محاة اإللكرتونية) (2008(جائزة التضامن العريب        -

  ). منتديات فرسان الثقافة( 2009جائزة فرسان الثقافة        -

  ). منتديات شبكة املرايا( 2008جائزة شبكة املرايا الثقافية        -

  ). منتدى العمار( 2009جائزة منتديات شباب العمار        -

  .2010جائزة محدي الثقافية عرب منتديات مدى البحر        -

، القرني الدكتور الشيخ عايض-واليت حكمها . 2011جائزة ديوان السيدة عائشة        -
العوضي، الدكتور الشيخ  الدكتور الشيخ محمد-الرشدان،  ر الناقد نايفالدكتو 



 العصيمي ، الداعية اإلسالمي الشيخ خالد البريك، الدكتور الشيخ فهد سعد
  .الفراعنة الغامدي، الشاعر ناصر

  . 2011جائزة آيرس لإلبداع الشعري        -

طين بالتعاون مع جمعية التي أقامتها سفارة فلس) 2012(جائزة يوم األرض        -
  .الكتاب بسلطنة عمان

  .2012 – 2011جائزة األلوكة        -

جائزة بيت فلسطين للشعر بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لنكبة فلسطين        -
، دورة الشاعر الراحل برهان الدين العبوشي، بالتعاون مع موقع العبوشي 2012

  .ى والدة الشاعراإللكتروني بمناسبة مرور مائة عام عل

جائزة األقصى والقدس في عيون الشعر برعاية مؤسسة الرسالة للنشر واإلعالم        -
  .2012الحركة اإلسالمية بالداخل الفلسطيني -)أم الفحم(

 


