
  يوسف أبو القاسم الشريف

   أبو القاسم الشريفييوسف عبد الاله محمد عل  :االسم

 جزيرة شندويل ي ف١٩٥٨د الشاعر يوسف الشريف عام ول:المولد

  . كم شماال١٢ًتبعد عن مركز سوهاج 

ويعمل ، ١٩٨٠   تخرج من كلية الحقوق بجامعة أسيوط :المؤهل

  .م بسوهاجمفتشَا للتحقيقات بمديرية التربية والتعلي

  :المسيرة األدبية

   األدب بقصر ثقافة سوهاجيناد عضو -

  . عضو اللجنة الثقافية بجمعية الثقافة من أجل التنمية-

  . القصيدي عضو ناد-

  .م٢٠٠٠-١٩٨٦ رئيس جمعية األدباء بجزيرة شندويل خالل الفترة من -

   ترأس مجلس إدارة مجلس الجزيرة األدبية-

  .المى العالميةعضو رابطة األدب اإلس -

  . عضو اتحاد كتاب مصر-

  . عضو األمانة العام لمؤتمر أدباء مصر فى دورته الثالثة والعشرين-

  . األمين العام المساعد لمؤتمر أدباء مصر فى دورته الرابعة والعشرين-

  /http://www.alrahiq.com.األدبية" رابطة الرحيق" يشرف على منتديات -

  مسابقات ومهرجانات ومؤتمرات

  . العديد من المسابقات األدبيةيفاز ف

جمهورية والعالم  العديد من المهرجانات والمؤتمرات األدبية على مستوى اليشارك ف

  .ي واإلسالميالعرب

دبية  المؤتمرات األياله بالدراسة والنقد والتحليل، فتناول عدد من نقاد مصر الكبار أعم



  .والمجالت المتخصصة

 الحديث ي الشعر العربيأجمل مئة قصيدة ف"ائده ضمن كتاب اختيرت إحدى قص

  ".اقرأ" صدر عن مؤسسة يالذ" والمعاصر

 مسرحة المناهج وفاز بالمركز األول على مستوى الجهورية عن مسرحية ي كتب ف-

  ". باشايمحاكمة محمد عل"المناهج بمسرحية 

نتديات األدبية وكرم على  منح العديد من شهادات التقدير والدروع من النقابات والم-

  .ي مصر والوطن العربيركة األدبية ف إثراء الحيجهوده ف

دورة "ن ي الدورة الخامسة والعشريف- مؤتمر أدباء مصر ٢٠١٠ ي أخيرا التكريم ف-

  .ي القبلعن أدباء الوجه"  للمؤتمري اليوبيل الفض-محسن الخياط

  :صدر له

  ".من يغرد للصباح؟" ديوان -

  ".دموع الليل" ديوان -

  ".شرفاء على الدرب" ديوان -

 المواقع اإللكترونية يوف. د من الصحف والمجالت العربية العديي نشرت أعماله ف-

  .والمنتديات األدبية والثقافية

نين التاسع عشر  القريد معجم شعراء العربية الراحلين ف إعداي أسهم باحثًا ف-

  . بالكويتيزيز سعود البابطين لإلبداع الشعروالعشرين، الصادر عن مؤسسة عبد الع

  . أذيعت له العديد من القصائد عبر وسائل اإلعالم المختلفة-

  :أعماله البحثية

  .يم التشريع اإلسالي اليسر ورفع الحرج ف-

  . التعامل مع اآلخري وأدب الحوار في المنهج الجدل-

  .تباط الصور الشعرية بالبيئة ار-

  :أعمال تحت الطبع



  ".قصائد للغرباء" ديوان -

 ".أنا اإلنسان" ديوان -
 


