
 

  نوال مهني  األديبة لشاعرةا

  
   

  .مصر -من محافظة المنيا.. نوال مهنى أحمد أبو زيد :االسم الكامل

  .نوال مهني : م الشهرةـاس

  . قسم الفلسفة وعلم النفس –ليسانس آداب  :المؤهل العلمي

  .شاعرة وأديبة :الصفة األدبية

    :لــالعم

 ةالتربي وية، ومشرفة على الصحافة المدرسية بوزارةعملت مدرسة للفلسفة وعلم النفس بالمدارس الثان

في جميع معتمدة شاعرة والتليفزيون المصري، وهي التعليم المصرية، ثم معدة برامج من خارج اإلذاعة 

  .اإلذاعات المصرية

دواوينها مختارة ومعتمدة في قوائم مكتبات وزارة التربية والتعليم المصرية للمدارس الثانوية، وتنشر 

  .اعها في معظم صحف ومجالت العالم العربيإبد

  :وحصلت على ،كرمت الشاعرة من جهات عديدة

 .م2002جائزة تفوق من الهيئة العامة لقصور الثقافة عام  -

  .م2002ودرع النعيم من منتدى اثنينية النعيم الثقافية باألحساء عام  -

ديوانها ـ  عن 2009ألولى عام االمركز األول في جائزة الشاعر محمد التهامي في دورتها ب فازتو  -

  .ذات مرة

باإلضافة إلى العشرات من شهادات التقدير من الجامعات والروابط األدبية، وأقيمت عشرات  -

 .من أدباء ونقاد متخصصينالندوات لمناقشة أعمالها، وكتبت عنها دراسات نقدية 

مكتبة مدير إعداد أحمد علي حسن صاحب و ) شاعرة من مصر( تذكاري عنها كتابصدر   -

للنشر والتوزيع، ويضم مجموعة من األشعار والمقاالت والدراسات لنخبة من أدباء ونقاد  اآلداب

 .العالم العربي عن إبداعاتها

   )نيالتواصل الشعري عند الشاعرة نوال مه(: قدمت عنها رسالة دكتوراه بعنوان -

وحصلت على درجة  )معة األزهرجا ،ة، بكلية اللغة العربيدمت بها الباحثة شاهيناز أبو ضيفتق

   .توراه مع مرتبة الشرفالدك



) جامعة أسيوط(األولى للباحث عبد الهادي يونس ، حتان لدرجة الماجستير عن أعمالهاأطرو  توجد -

ا زالت ، ومعن أعمالها الروائية) جامعة سوهاج(عن مسرحها الشعري، والثانية للباحث وائل سليم 

  .الرسالتان في طور اإلعداد

  .المؤتمرات والمهرجانات العربية والدوليةلت مصر في الكثير من مث -

 م1999هـ، 1420حضرت الملتقى الدولي األول لألديبات اإلسالميات في القاهرة بمصر عام  -

  .م2013هـ، 1434حضرت الملتقى الدولي الثاني لألديبات اإلسالميات في عمان باألردن عام  -

  

  :يوالشاعرة نوال مهن

  .رابطة األدب اإلسالمي العالمية بمصرالمكتب اإلقليمي لاألديبات بلجنة رئيسة  .1

 .اب مصراتحاد كتّ  دارةمجلس إ عضو .2

 .سيويين اب األفريقيين اآلمنظمة الكتّ  عضو .3

  .  بالقاهرة عضو رابطة األدب الحديث  .4

  .ثقافة الجيزة  رئيسة نادي األدب والنادي المركزي بفرع .5

 .ألدبية في مصر لروابط واألندية اوعضو في معظم ا

 .، واألديبة الشاملةشاعرة الواديو ، بشاعرة الصعيد:  نوال مهنيلقبت 

   :إنتاجها األدبي

روايات وكتب لمن الدواوين والمسرحيات الشعرية والقصص واأكثر من عشرين مؤلفا أصدرت  -

  .)ى أعمال كثيرة ال زالت قيد الطبعإضافة إل(األطفال والمقاالت 

ات منشورة في العديد من المجالت المصرية والعربية، منها مجلة األدب ولها مقاالت وٕابداع -

  .وفي المجلة اإللكترونية التي تصدر عن رابطة األدب اإلسالمي العالمية. اإلسالمي

          : صدرت األعمال التي

، لطفولةأغاني ا ،أنغام ثائرة، فيض األشجان، ذات مرة، أغاريد الربيع، ع الوجداننب: دواوين شعر - 1

  .أهازيج الطفولة، الطفولة أناشيد

   .على عتبات القدس، الجميلة والعراف ،رس واألميرةاالف: مسرحيات شعرية -2

      ، إيزا دورا، شوريينقاهر اآلبسمتيك األول ، شمس غاربة، الصومعة: وقصصروايات  - 3  

  .أصل الحكاية ،رحالت ابن بطوطة، ق وبندقتفس ، أزهار اللوتس، البحث عن أطلنطا 

  .قصيدة النثر وتأثيراتها ، أوراق شاعرة: مقاالت وأبحاث - 4



   .سلسلة حزر فزر، موال من بلدي: أزجال بالعامية المصرية - 5
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