
�لاكتب

�ا� الس�يد �يل 



)ا��داع ا�ر��(ا�	��ر	و�����  *
 و#	�ك ا����� "� �وھوب أ�ت ھل ���ك ���ل أن 	�ب أ�دأ أن ��ل     

 أن ا���+ �ك �ر*�� �وھو�� ��ت إذا..�وھوم أ�ك أم �	د و��رئ وا�$
 ���ك ��0ب 1 �وھو�� ��ت إذا أ�� ..و��0+ ��*��/ . -,��� ��� أ"	دك

 1 *�+ وا�45"� ا�ن -ن �0	دا أ#رى إ����-	� و��ھ� -ن وا�*ث
...ا��و	/ �ن و�1د ��ن و�ن ���� ���7 أن أ-رف -ذرا..���دھ�� ...ا��و	/ �ن و�1د ��ن و�ن ���� ���7 أن أ-رف -ذرا..���دھ��

�	ف ��دأ ����� ا�	��ر	و؟ -

ن ا�������� �� ���� ���دأ 
���� ا�����ر�و ��

أو ���� �ن ...�ن ا�وا�� ا����ش أو ��د�� أو ��ر
���.���ل ا�
��ب �



�0ل ��  ھو ا;�ء اذي -	 "�=4�*و	,<� ا+ " ا �*�=
�	��ر	و؟

.."	<�" ا��0ل ا�ر��"�4دار  -
4=� ا�� 	,0ب "	<� ا���ن و از��ن ..ا���ن اذي �دور "	/ ا?*داث -�"

و ا?وان و ا�A1ءة  و ا*ر�� ا�� ��Aن دورا  أ���	� "� -�,	� 
��,	" C�=� ن? C,=?رد  "<� ا�.ا�رد  "<� ا?=,C ?ن �=�C "	,��.ا

أن ���Aن ا4=� ;#=	�ت و �وا�ف ���0ر -ن اھ�����ت ا���ب و -
" ا���د�ون" �ن ا?"Aل أن 	*�ول  . ا?#ر	ن	س اذي 	��ل اھ�����ت 

"� ا����� �وظ	ف �;�-رھم و ر���E<م و =را-��<م ا;#=	� و 
.ا��#دا�<� ���دة ���-دھم "� �د"ق أ"��رھم ا+ ا�0ل �;�ل ط�	�0



آليات الكتابة *  
 �	Iا+ :ا?و

�	�>��  اطر	�4 ا

  �*Aوا �	,	=�ط� �# $Aو� C=�	 +��� ) �4	طرا
 �	�>����ل ا�دء "� �����   méthode d’approche )ا  �	�>����ل ا�دء "� �����   méthode d’approche )ا

.ا�	��ر	و أ�ر أ���� 	�ب أن  1���K"ل -�/

�	�" ��	ت >��طر	�4 ا�� " ������ ا+ طر	�4 ا��5	ل ا
�0رف �<ذا ا1�م و ا�� 	4وم "	<� ا��5ل ��0ر"� �ل ;�ء 

.-ن ا;#=	� ��ل أن 	�دأ "� ا��5	ل



 �	Iا�	��5 : ا

 �	,�0اطر	�4 ا
	4و�ون ��;�	ل ا4=� " ���ب �	��ر	و" ھ��ك , �ن ��*	� أ#رى

  :طر	ق�در	�	� و	*ددون ط�	�0 ا4=� -ن 
�ر	ب "� ا*وار -�ا
  ا��,�ل "� ا1*داث ار�	�	�– 
وA$ ا#طوط ا?���	� ,�;�ھد أو ���$ ا;#=	�ت و ا?*داث – وA$ ا#طوط ا?���	� ,�;�ھد أو ���$ ا;#=	�ت و ا?*داث –

�	;��>.ا

?ن , �5	رة �;��,<� , ��,�7 "� ا*4	�4 ھ� طر	�4 أ�ل ��ظ	�� و 
 ���>�,  ا�<� E	ر ..,�	��ر	و -�,	� ا����� ھ� ا�*ددة ,;�ل ا

�*�.	��ن أن ��ون ��



�7*ظ�
 ا�	��ر	و "����� ،اطر	�4 ھذه -,+ ا����� ";ل ھذا 	0�� 1 و

 اذي ا�1دا-� ا�0ل �ن -د	دة و �#�,�� �را*ل -�ر ��ر
 . ا�0,م و ا�وھ�� �ن �ز	�� 	��Aن

 و ���*� �	��ر	وھ�ت -�<�� 	��O أن 	��ن اطر	�4	ن "�,�� و ���*� �	��ر	وھ�ت -�<�� 	��O أن 	��ن اطر	�4	ن "�,��
�*� E	ر أ#رى��.



أدوات الكتابة *

 �=4:"	/ و���ل ��ظ	م ��دة ا�	��ر	و و �#ط	ط ا

ا�#ط	ط ا��د�� �ل �;<د *

 و ا?"��ر �د"ق -,+ ���-د " #طوة #طوة " طر	�4 ا��#دام
 *�+ �����/ �ر	د -�� -��� "�رة ا��*�Aر �;رط �*ر	�،

����	� ا���=	ل "� او�وع ���4 ا��رة -ن �*	د�� ا�� ا
.ا?���	�



)  �;<د ��;<د(ا�#ط	ط •

�0د أن ��ون �د أوA*�� ا0��=ر  �<�	��ن ا�0ل 
���:ا?���	� "� ا4=� و ھ� ��

ا��رة ا?���	� - ا��رة ا?���	� -
دوا"$ ا�طل -
- /�	=#; ���0ر�م ا�C�7 ا
ا��70ت ار�	�	�، وا�� ���0ر ا0��=ر ا?���	� "� -

�	����	�.ا*��� ا

ا



�ط���ت ��#داما
 ا�	��ر	و، ���ب 	���0,<� ا�� ا�<�� ا?دوات �ن

 �ط���ت أو ا�*5	� ا�ط���ت �5ل "( ا�ط���ت "طر	�4
  ا-�دة "� و-�,	�، "�0	� أ�5ر طر	�4 وھ�)ا�<ر��

 Aرورة ھ��ك ���ت �,��...ا�	��ر	و #ط� �����
,�0د	ل.,�0د	ل.

 ا�	��ر	و #ط� ����� �-�دة داع ھ��ك 	0د م اوا�$ "�(
 -ن 	�ز	�� ا���	و�ر ا��#دام أ=�C "4د اورق، -,+ �,<�
.)ذك �ل



/	���

 "��;<د �;<د " ا��د�� ا�#ط	ط ا����ل �0د-
C�=� ����� و	ر��	�..ا���ب ����ول "� ا

 أو ا*وارات �ن أ�زاء ����� �ن Aرر ھ��ك 	س- أو ا*وارات �ن أ�زاء ����� �ن Aرر ھ��ك 	س-
.ھ��ك و ھ�� ���ل �;<د ����� *�+ أو ا?*داث

���ب �د"$ ا�� اطو	,� ا�و��0ت ا����ب-�� + ا
.ا4=� "� ���را اد#ول



البحث*
.���0ر آ	� ا�*ث آ	� �<�� "� -�,	� ����� ا�	��ر	و

�*ث 	�د ا���ب ��?"��ر و��*��	س ا��س وا�و�ف �"
/ �0ض أ�زاء ا*وار ا�� ���م ��وا�0	� C	�	 ��� ،$و��.وا

 
در�� ��	رة �ن ا�45 �*	ث 	�ون دا�م ا�	طرة  و 	���ب �ذك در�� ��	رة �ن ا�45 �*	ث 	�ون دا�م ا�	طرة  و 	���ب �ذك

�<ل.-,+ ا�وAوع، و	�0ل �#	�ر واٍع 1 ��,	/ اAرورة أو ا

و�د 	�Aل �0ض ����� ا�	��ر	و -�ل �#ط	ط ��د�� ,�	��ر	و 
��ل �دء ا�*ث ?�/ �د 	��-د -,� �*د	د �وAوع ا�*ث 

�=ورة أ"Aل، "� *	ن 	�Aل آ#رون ا�*ث أو1ً ?�/ �د 	,<م 
�"��ر �د	دة �وAوع ا�	��ر	و، و�,�� اطر	�4	ن �	دة�.



 ا�وع "� ا����� ��=	� 	��,ك أن ا�	��ر	و ���ب ا�<م و�ن
 1 5م و�ن ذك 	���ھ,ون ا���ب �ن "�0د	د "	/، 	��ب اذي
  . ا�وAوع ��س "� �����/ ��ق �� إ+ أ-��<م �ر�+

�K��	0رف أن و�زءاً  أن � ا�وAوع ��=	� ا��7ك �ن ��	راً  
 ا?"7م *	ث �ن ا���ق ا�راث �0ر"� -,� ��	ر �;�ل 	��0د
���4	د و�0ر"� ,��4ر�� ا4د	�� ا�=وص و�راءة ���و�/، ا��4	د و�0ر"� ,��4ر�� ا4د	�� ا�=وص و�راءة ���و�/، ا�� ا� ا

�0��� . وا?*داث ا*ر�� أو ��;#=	� 	�0,ق "	�� ا�وع <ذا ا

و�<ذه اطر	�4 	�ون ���ب ا�	��ر	و أ�5ر �درة -,� �طو	ر �ص 
 ً��A� أ�5ر �����	�.



الشخصية  *
. ا�'�دة ا�درا�� %$ ا�#��� ����ء أ������ن ��!د��ن 

  :ا?و� ا�4-دة
  "ا;#=	�" �ن �ـ��$ ادرا�� أن ھ�

 ا�ذي ھو ا����م �و�� �دور ا�ذي ا�#�ص أن ���$ وھذا
 .ا��� ا�'�ه دا.�� ��دد .ا��� ا�'�ه دا.�� ��دد

 ا�� "ا?*داث �ن �,�,�" �*ض ا*��� ��ون 1 �*	ث
$4� �	=#; ��، �>���� �4$ ا?*داث �ن �,�,�" و	�� 

7#�	�رات ��...ا;#=	� �<� �4وم ا



  :ا�5�	�ا�4-دة 
  .���/ دا#ل ا�طل �<� 	4وم ا�� �,ك ھ� ا?ھم ار*,� أن ھ�

$���� � ��ظل ا��� %2ن ��#��� ��دث �� 
�ن أ��ً  أ�
 ���'� وا67 �#
ل ا�#��� ��5�ر �م �� 
���� 4�ر

.��'�ر���.��'�ر���

 ا�� ا4=� -,� ا�4-د�	ن ھ���ن �ط�ق أن �� �	ف *
  ؟ �ردھ� �ود



�وء إ+ -�ل-,:إن أ"Aل و�	,� ھ� ا

,;#=	� ذا�	� �	رة - 1:
 �*د	د -,� 	��-د ار�	�	� ,;#=	�ت �=Kرة ذا�	� �	رة �����

 ھذه ��K� �" �Aرو�� ��ون وا�� ا;#=	� �,ك و�	م =��ت
�	=#;.ا;#=	�.ا

,;#=	�ت �	��� #ط ر�م - 2.
ظ<ور �	��� #ط -�ل ا��	د �ن ا?و+، ا��ودة �ن ا1��<�ء �0د 

 ���ت إذا �0ر"� -,+ ذك 	��-د *	ث ا�;�ھد، "� ا;#=	�ت
 .ا�ص #7ل ��ط�4 و ���ظم �;�ل �طورت �د ا;#=	�ت

�==4�	ل ا��ظم أ	�A -,� �*,	ل ا���ء ا��.��� 	��-د ذك ا



تقييم السيناريو ليةعم*  

 "ا�	��ر	و ����� ا-�دة " -�,	� �ن أ"Aل " ا�4		م "	��0ر
 �E	� "� أداة و ا�	��ر	و، ����� -�,	� "� ھ�م -�=ر "<و ,

: ��<� -دة #طوات -,+ أداؤھ� 	�م ا?ھ�	�
�=4: ا���0 ا �=4: ا���0 ا

 �� ا��� !�: �ظرة ا���ء ا�9ر أول %$ ��ط�ب ا��ص ����م
.ا��ر�7� �طوط�� !�: ا��ر
�ز

 ا��ر��� ا��>�ظ�ت ��ض �دو�ن �� 
��> ا��ص �راءة
 ���#�ھد )-( أو ا��و�� ���#�ھد )(+ !>��ت :��ل ا����رة

��.ا��7�



�	=#;:ا�0ل و ا
  " ا�0ل و ا;#=	� "-,+ ا�ر�	ز  ��*	� �ن ا�ص �4		م
 �$ ���=ل �;�ل و ;#=	� �ل ���رات �راءة ��م �*	ث

���0 ���ظرة ا1*���ظ.ا���=	ل "� ا�	<�ن دون ,�ص ا

 -ن ا�7*ظ�ت �0ض �دو	ن #7ل �ن ھذا ا�4		م 	�م و -ن ا�7*ظ�ت �0ض �دو	ن #7ل �ن ھذا ا�4		م 	�م و
�ب ا�� ا���رج وھو	� ا=راع، و ادوا"$، و ار��Eت،	 

 "� ا;#=	� ظ<ور �دى ا?#	ر "� و ��*���ن أ#ذھ�
 و 0Aف �4		م )- ( (+) -��7ت $�Aو ذك و..ا�	��ر	و

.ا�طل -�د ادا"$ و ار��E #ط �وة



: ا��رة و ا*وار
 =4ل" , ا��را'�� �ن ا��ر��� ھذه %$ ا��دف �
ون


رة ��ورة و "ا*وار�.ا���9�� ا�

���-	� ا4راءة:ا*وار �*,	ل "� ��	دة ا ���-	� ا4راءة:ا*وار �*,	ل "� ��	دة ا
. ا	�4-� و ,*وار ا��ط�4 ا�د"ق �دى �وCA *	ث -
 و ا*وار "� ا#,ل �واA$ ا��;�ف -,+ ���-د -

$A/ �وا�و �واز /,����.



  :ثالث النقد من طرف *
 .#�ر�	� ا�	����	� إ+ -	ن ���دة �*��ج �ل ا�=وص 

و1 	�5ل أ"راد -��,� ���ب ا�	��ر	و �,ك ا0	ن ?�<م -�دة 
 .��*�ز	ن	�و�ون 

  .و*	�دي و�1د أن 	��� ا�4د ا#�ر�� �ن ��رئ -�	ق ا�ظرة 
�	د �د 	وا�/ �;��ل أ���	� "� ا�ص 	=0ب -,	/ وا�4رئ ا

 .�*د	دھ� .�*د	دھ�
�*د	د و�د 	;0ر ��ن ھ��ك #ط� �� و1 	��ط	$ أن 	0ر"/ ��. 

و	��ط	$ ���ب ا�	��ر	و ���-دة ا�4رئ ا���د ��ن 	رد -,+ 
أو ا��رة،  ،أوا*وار�0ض أ��,�/ ا�� �#ص دوا"$ ا�طل، 

و�ن ا���ن أن ���-د �,��/ �$ ا�4رئ -,+ �*د	د �=در 
�A	أ �����.ا�;�,� ور��� ا*,ول ا



إعادة الكتابة *
ا�ص ����� ا-�دة -�,	� ��ط,ق " ا�4		م " -�,	� ا���م �0د

 %$ ا������� ا��را!� أن ا�����ر�و 
��ب �ن 
��ر ����د
����
 ا��د��� ����و�� ���� , ا��ر��� ��ك %$ ��A$ ا��ص 

	س ا�	��ر	و" �	,�- �����. "ا����� إ-�دة ھ� �ل ا

 ��ب، ��� أي "� ا;ك ا�	��ر	و ���ب 	وا�/ و*	ن 
� أن -,	/�,	 + ����� �وا-د أھم �ن "<� ا���ط� إ

.ا�	��ر	و



  "متخصصين " طرف من النص مراجعة*

 أن 	�ب ا�	����� ا�ص أن ا�	��ر	و ���ب �ن ا�5	ر 	4�0د
.	���ل أن ��ل ��#==	ن �را�0	ن �وا�ط� �را��0/ ��م

 
��ً  و�ن�E �� د�� �,ك ��ون#ً  و�ن 	�ت أ�<� ��� ��د	�ً  ��,�� ا ���E �� د�� �,ك ��ون#	�ت أ�<� ��� ��د	�ً  ��,�� ا 

 �45 �دى -,+ ��	ر �;�ل ���0د ا�ر*,� ھذه ?ن Aرور	�،
�	$ و�دى ���ص ا�	��ر	و ���ب;� . 	�7	/ اذي ا�<�� ا

 ا�	��ر	و ���ب �1+ �� إذا ا�ص �را��0 ار�وع 	��نو
. ا�;�,� ا��;�ف 	��ط	$ و1 ا�ص �$ *4	4	� =0و��



ا�0,	� ا��دا-	� •

ھو �زء �ن ��و	ن  �/وا�45  �"<م -�,	� ا����� ا��دا-	
 .ا�*�ك���ب ا�	��ر	و 

 و��طور، ا?"��ر ��;�ل ا�0,	� ھذه #7ل "�ن و��طور، ا?"��ر ��;�ل ا�0,	� ھذه #7ل "�ن
 ا�5	ر 	�ط,ب ا�0ل �ن ا���وى ھذا إ+ واو=ول

�<د �ن.ا���ب �ن وا#�رة ا

د ا�	د -,� وا�	��ر	�ت�$ #�ص �ود�� ا���ب �#

,�	��� و ا�,�ز	ون  �	,0��<ور	� �=ر ا0ر�	�–�و�$ ا�در�� ا.

Cenarst.1969@yahoo.com   ل	�	ب ا���ا



مصر -مواليد القاهرة -محترف–حر وشاعر وسيناريستخالد السيد علي ـــــــأديب •
م1997معتمد مؤلف دراما ومعد برامج بإتحاد اإلذاعة والتليفزيون •
)5215(شعبة السيناريو  - عضو نقابة المهن السينمائية •
)2134(شعبة القصة والدراما –عضو اتحاد كتاب مصر •
م1996قصر السينما -اتحاد كتاب–دراسات حرة في الدراما التليفزيونية واإلذاعية •
 م2019األسبانية  سيرانو إجيدوسفيرا للكلمة في مصر تقديرا له من مؤسسة سيزار •

www.fundacioncesaregidoserrano.com
م2010"الدراما بين التأثر والتأثير" بحث تمهيدي لماجستير في الدراما بعنوان •
.عضو جمعية اتحاد منتجي اإلذاعة والتليفزيون مدينة اإلنتاج اإلعالمي•
www.kotobarabia.comموقع كتب عربية–عضو بأول دار نشر إلكتروني بمصر •
.عضو جمعية اتحاد منتجي اإلذاعة والتليفزيون مدينة اإلنتاج اإلعالمي•
www.kotobarabia.comموقع كتب عربية–عضو بأول دار نشر إلكتروني بمصر •
.منصة إلكترونية -عضو معرض الكتاب االلكتروني العربي •
.مؤسس وعضو وأمين صندوق جمعية مرسى اإلبداع المصري بالمعادي•
عضو جمعية المسلم الصغير•
أسيويين األفرواتحاد ٌكتاب •
.رئيسها الكاتب يحي سليمان- مستشار فني وثقافي لجمعية مرسى اإلبداع المصري المعادي•
.رئيسها المحامي الكاتب حسن زغلول- مستشار ثقافي وٕاعالمي لمنتدى جمعية الزمن الجميل بالجيزة•
م2005بمرسى اإلبداع المصري ) مسرح الغرفة(مؤسس فرقة الساخر المسرحية لألطفال•
دار األدباء•



:علمية ومؤهالت دراسات
..جيدَ  بتقدير م1992 عام المحاسبة شعبة شمس عين جامعة التجارة بكالوريوس علي حاصل•
  م1991 الحجاز -األلي الحاسب بمعهد اآللي الحاسب أنظمة في حرة دراسة•
م1990 بالمعهد واإلدارة المعلومات نظم في حرة دراسة•
.جداً  جيد / بتقدير م1989 والسكرتارية اآللي الحاسب معهد•
التجاريين نقابة عضو•
م 2007 الفني والتذوق األدبي للنقد أونالين كورس•
م2008 والحيوية البشرية للتنمية الثقافي بالمركز تدريبية دورات•

:والعربية المحلية والمجالت بالجرائد حرة كتابات
م2012 يوليو حتى القاهرة في –الوطن شباب جريدة تحرير رئيس نائب•
.ومنتديات ،تويتر،بوك ،مدونات،فيس إلكترونية مواقع لعدة وثقافية أدبية لمقاالت حر كاتب•
 من الفترة المعادي المصري اإلبداع مرسى بجمعية الفني المصنف كتابة لهواة اإلبداع تنمية لورشة محاضرات•

م2006-م2004 م2006-م2004
  م2006  حتى وفنية سياسية مقاالت العندليب صوت بجريدة صحفي محرر•
م2004- 2001 الفترة الموهبة الكتشاف تنموية ومراكز جمعيات عدة في محاضر•
- 1996 الفترة تعليمية مقاالت )هالل مرزوق واإلعالمي الصحفي لصاحبها( الصغير المسلم بمجلة صحفي محرر•

م1998
 وذلك الغربية بالثقافات تأثرهم وعدم الجديد الجيل لتنوير الصغير المسلم بنادي ندوات خالل من فكرية إسهامات•

  .م1998 -  1996 عام من الفترة خالل
م1997-1996 الفترة أدبية قصص أدبية أعمال العربي ومجلة الدولية، األنباء بجريدة حر كاتب•
م1993- م1992 من الفترة وأشعار ومقاالت وتحقيقات أدبية أعمال المصرية المستقبل بجريدة الفني بالقسم محرر•
م1997 - 1995 الفترة فنية وتحقيقات المرير الواقع ترصد ساخرة حلقات  للصداقة النهار بمجلة صحفي محرر•



:ورقية أدبية أصدارات
م1995 الرعاية جمعية الناشر " القلب مسرح على " قصصية مجموعة•
م2007 النيل دار الناشر  " الحب سماء في كبرياء " قصصية مجموعة•
م2019الطبع تحت "المقبرة نزالء " رواية•
الطبع تحت "كتالوج مالوش شعب "مسرحية•
الطبع تحت " األغراض لكل امرأة " أغاني ديوان•

:ومسرحية سينمائية تليفزيونية إذاعية فنية أعمال
 تيسير/العربي وجدي بطولة العزيز حامدعبد/إخراج م1996 القاهرة صوت _السعادة طائر مسلسل  •

.الوارث عبد أحمد/فهمي
.فهمي  عايدة /سيف ناصر بطولة اهللا عبد سعيد /إخراج م1999 القاهـــــرة صوت _النجاة طوق مسلسل•
 هادي/شلبي يونس /فاخر هالة بطولة عيسى طارق /إخراج م2001 القاهرة صوت_ العائلة منزل مسلسل•

.الجيار.الجيار
 /سالمة منال /الدسوقي طارق بطولة رجائي محمد /إخراج م2005 القاهرة صوت_ واآللة اإلنسان مسلسل•

 متولي محمد /مصطفى نشوى
 م2009 -2000 المصري التليفزيون )الناس بين (الشهير للبرنامج درامية حلقات•
  م2007-م2006.  جعفر نبيل إخراج المصري التليفزيون الليل اقبل بـرنامج  منوعة حلقات •
 300 من أكثر بالبرنامج الكوميدية الفقرة كتابة ) فضائية قنوات  (وأهله الطب لبرنامج كوميدية درامية حلقات•

 جاري م2018-م2014 الفني لإلنتاج الريفي مؤسسة إنتاج من العمل .. وحوار وسيناريو كفكرة  حلقة
.العمل

خاص.ق م2002 ) دراما (السوداء الدموع سهرة•



باألغاني–الطفل دراما-  للهواة  خ.ق الكبيرة الحفلة مسرحية•
إعالمي إنتاج التنفيذ قيد ) دراما ( هما يا إحنا يا كوميدي مسلسل•
.القاهرة صوت إنتاج التنفيذ قيد ) دراما ( الشحات و المليونير مسلسل•
)التنفيذ قيد( الفني لإلنتاج األشقاء شركة إنتاج.. وأغاني تأليف )إيه عايزة العيال(كوميدي فيلم•
 أمينة م1999 .والرياضة الشباب إنتاج  محفوظ إسالم /إخراج احلي  بكره اإلذاعية الكوميدية السهرة•

.المنعم عبد صبري/عيد يوسف/سالمة منال/العربي وجدي/رزق
  م2004 بركة جمال /إخراج محليات شبكة-الكبرى القاهرة إذاعة " االنتباه نرجو" اإلذاعية السهرة•
خ.ق " الضمائر تموت عندما " كوميدية سباعية•
 من وحوار وسيناريو كإعداد المصرية اإلذاعة العام البرنامج إنتاج "الحياة من " الشهير الدرامي البرنامج•

 وفاء /العزيز عبد عايدة/ الفنانين من نخبة (م2014 لعام م2009 عام من .الفتاح عبد إسماعيل/  إخراج
  مرسي مدحت/الجريتلي انعام/الحليم عبد أحمد/الشريف أمال /نجيب فاروق /السالم عبد خالد /الحكيم  مرسي مدحت/الجريتلي انعام/الحليم عبد أحمد/الشريف أمال /نجيب فاروق /السالم عبد خالد /الحكيم

.وآخرون)
 / إخراج للصوتيات النور شركة انتاج حلقة 30 "والتاريخ األرض رسائل " بعنوان درامي ثقافي مسلسل•

..السعودية العربية بالمملكة جدة إلذاعة م2013 .مشعل محمد
:تقدير وشهادات جوائز

 عين لجامعة األول المهرجان من " المزيف القناع ذات حواء " بعنوان أقصوصة ألفضل تذكارية ميدالية•
م1992 أدبية المسابقة . شمس

 للصداقة النهار مجلة-المواهب رعاية  جمعية من ) مسرعة التشرق الشمس( قصيرة قصة أفضل جائزة•
م1995 عام



م2001 عام . القاهرة صوت شركة إنتاج العائلة منزل مسلسل سيناريو أفضل•
م2001 إذاعي مهرجان في محفوظ إسالم/ إخراج " احلي بكرة" إذاعية سهرة أفضل•
 بأعمال والفنية الثقافية الحركة إلثراء له تقديرا وٕالكترونية ، أدبية كيانات من تقديرية شهادات•

.ورسالة قيمة ذات
 بمصر للكلمة سفيرا لقب بجانب ، سيرانو إجيدو سيزار األسبانية المؤسسة من تقدير شهادة    •

م2019

pdf:إلكترونية منصات على وفنية أدبية  وكتابات إصدارات
pdf )األحمر القميص( قصير روائي فيلم•
.عربية كتب موقع pdf ) واآللة اإلنسان ( بعنوان  فصول ثالثة من مسرحية• .عربية كتب موقع pdf ) واآللة اإلنسان ( بعنوان  فصول ثالثة من مسرحية•
COM.KOTOBARABIA.WWW :  موقع ) القلب مسرح على ( مجموعة•
.)العصفور الرجل( )فايدة مفيش)(تكشر لما الدنيا( :يقظان بن حي مدونة على قصص•
    سماء فى كبرياء (إلكترونية ومنصات الرأي دنيا جريدة موقع على وأقاصيص قصيرة، قصص•

.)العظيم الزمن روائح(  )الصفر تحت حياة(  )النهر عاشق(  )الحب
  )عزرائيل من الهروب( منها خاصة مدونة على درامية وسيناريوهات ومقاالت وقصائد قصص•
      ) تأمل وقفة ( )حاضر وصاحبة مولد( ) وحمايا حماتى عصابة( )ثواب ويكسب يفهمنى حد(
 ناشط بلية أم( ) واألنثى الشيطان درامي نص( )السيناريو فن( ) هدك الزمان ياللي قصيدة (

.الدولية الصين إذاعة.) سياسي



pdfإصدارات إبداعية أدبية وفنية على منصات ومواقع محلية وعالمية  مترجمة •
.اإلذاعة المصرية-لقاءات فكرية ومداخالت عديدة واستضافة للمؤلف بالتليفزيون المصري•
.. CVالمؤلف مقيد باتحاد ٌكتاب مصر •
..CVالمؤلف مقيد بموسوعة مبدعو مصر •
.. CVالمؤلف مقيد بموقع معرض الكتاب اإللكتروني العربي •

******************

يسعد ويسر المؤلف اإلطالع على أعماله الفنية واألدبية والصحافية على وسائل التواصل، وكذا مواقع     

.جوجلشبكة المعلومات االنترنت من خالل كتابة اسمي على الباحث 

اللهم زدني علماً - هذا من فضل ربي– اهللا  تمت بحمد  
.جوجلشبكة المعلومات االنترنت من خالل كتابة اسمي على الباحث 

اللهم زدني علماً - هذا من فضل ربي– اهللا  تمت بحمد  
مع خالص مودتي

والسيناريستالمؤلف  
عليخالد السيد  

م2019
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