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 رواية

 بالمشقلب
 سيناريو وحوارقصة و

 محمد منصور الجوهري 
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 ( 1المشهد ) 

 خارجي –هار ن                                                                                   

 الحائط الموضوع عليه لوحة إعالن

 نتائج امتحانات نهاية العام

 بكلية التربية الرياضية

 يقف مازن وسط زمالئه  -

 كشف نتيجة امتحان متفحصا    

 نهاية العام للفرقة الرابعة   

 لكلية التربية الرياضية   

 في قراءة األسماء مستمرا    

 الموجودة بالكشف من أعلى   

 حتى حسب تسلسلها ألسفل   

 وصل السمه  



3 
 

3 
 

 يقرأ مازن اسمه وتقديره -

 في الهواء قافزا   فرحا    

 ومقبال   ألعلى وألسفل مصافحا    

 زمالئه الناجحين معه  وآخذا    

 م جيد دير العاباألحضان            مازن : مازن جبريل مراد التقبجواره ن والواقفني  

  ت نجحت وأخيردا نجحه كأيو جدا                                                              

 يارب  أشكرك راسهخلصنا د                                                            

 اربأشكرك ي                                                            

 قطع

....................................................................................................... 
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4 
 

 ( 2المشهد ) 

 داخلي –هار ن                                                                               

 صالة شقة مازن

 يدخل مازن من باب الشقة  -

 نحو والدته الجالسة  متجها    

 تنقي األرز على الطاولة   

  منتصف الصالة مقبال    

  إياها على خدها جالسا    

 على كرسي بجوارها فرحا    

   نجحت  أنا مازن : أنا نجحت يا ماما                  بما أوتي من نتيجة مهلال    

 د هللوالحم راسهدوخلصت                                                              

 يخرج جبريل من باب الحمام -

 منشفه على كتفه األيمن واضعا    



5 
 

5 
 

 نحو  سائرا   متهكما   ضاحكا    

 بجوارها  زوجته نبيله جالسا    

 يده ملتقطا تفاحة آكال   ا  ماد  

 منها بأسنانه بطريقة جزءا    

 يا خي  ن ديلهيب ممقززة                                        جبريل : يعني جبت الد  

 ي نجحت مكلنا نجحنا أهم أيه يعن                                                             

 النجاح تخرج تشتغل  شيء بعد                                                             

 وال أيه يا نبيله لجنيهوتجيب ا                                                             

  بريلتبتسم له نبيلة مجاملة                     نبيله : القول قولك يا ج -

 متجها   يقف مازن منسحبا   -

 مما ناحية حجرته مصدوما    

 يسمعه  

 قطع
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....................................................................................................... 

 

 ( 3المشهد ) 

 داخلي –هار ن                                                                               

 صالة شقة مازن

 يجلس جبريل وزوجته بجوار -

 بعضهما يشاهدان المسلسل  

 التركي مندمجين مع أحداثه  

 يخرج مازن من باب حجرته -

 وعلى وجهه عالمات الخوف  

 واالضطراب وضعف الشخصية   

 كو في لم معاأتك مازن : بابا  ماما أنا عايز           يقترب مازن من والديه مترددا   -

 موضوع مهم بالنسبالي                                                             



7 
 

7 
 

 يرد عليه جبريل بتجاهل    -

  وعدم اعتناء غير مباليا     

  لم ينظر إليه مركزا  بوجوده    

 في شاشة التلفاز مع مشاهد   

 المسلسل وكذلك والدته التي   

 جبريل : شششششت إمشي إمشي مش        تأكل في لب وفول سوداني          

 ازن خالص وال أقولك موقتك يا                                                             

 ك حاجه مفيده اعملهاروح شوفل                                                            

 على جالسا   يتنحنى مازن جانبا   -

 األريكة الموضوعة خلف والده  

 إليهما وهما  ووالدته ناظرا    

 يشاهدان التلفاز بغل وبقلة حيلة   

 نفسي أفهم بيعاملوني كدا ليه كأني مازن :           نفسه دون إخراج صوت محدثا    



8 
 

8 
 

 يش الزمه في ير وملل صغلسه طف                                                             

  ني كبرت ولياهمين إش فامالحياه                                                             

 فسي أحققها نأمنيات                                                             

 قطع

....................................................................................................... 

 

 ( 4المشهد )  

 داخلي –هار ن                                                                               

 حجرة نوم جبريل

 يرقد جبريل على السرير -

 بظهره على وسادة متكئا    

 مقدمة السرير يقرأ في   

 جريدة   
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 يطرق باب الحجرة  -

 اب الب عينتبه جبريل إلى طرق الباب             جبريل : إدخل يا اللي بتخبط  -

 مترددا   يدخل مازن مرتبكا   -

 على وجهه عالمات قلة الحيلة  

 على بعد ونفاذ الصبر واقفا    

 خطوتين من حافة السرير   

 الراقد عليه جبريل والده    

 والذي نظر إلى مازن ثم نظر  

 اجه يه حفي الجريدة                                  جبريل : خير يا مازن ف  

 ينظر مازن إلى والده بعمق -

 نظرة غل وضيق   

 جبريل مرة أخرى ينظر إليه  -

 في الجريدة                       جبريل : ما تنطق يا ابني فيه أيه ثم ناظرا    



10 
 

10 
 

 تسامة خبث بيبتسم مازن ا -

 ززززز ايززعبتلعثم وبطء          مازن : أنااااااا أنااااااا  واستعطاف متحدثا    

 رعهب  مصاببببألعببب                                                             

 يلقي جبريل الجريدة بجواره  -

  إلى مازن ضاحكا   ناظرا   بعنف  

 بصوت عالي  ضحكات تهكم  

 ا أخويا تلعب أيه يجبريل : بتقول أيه                                       ثم هادئا    

 يضحك جبريل مرة أخرى  -

 سنه من  جبريل : بقى انت جايلي بعد                    م هادئا  تهكم ث ضحكات  

 ل شارب نايم ومش نافع تخرجك آك                                                            

  النه وال حتى الوظيفه غفي أي ش                                                            

 ابك وبتقولي تلعب بدقت على                                                             

 مصارعه إسمع يا ابني إياك ثم                                                             



11 
 

11 
 

 لمني في الموضوع ده تاني إياك تك                                                             

 هتالقي مكان ليك في  وإال مش                                                             

 فاهم هالبيت د                                                             

 تدخل نبيله من باب الحجرة  -

 مطبخ وصل للمريل متسائلة                                        نبيله : صوتك يا جب  

 ه ه أيخير في                                                             

 يجيبها جبريل بغضب وصوت  -

 يا نبيله آل أيه عايز  جبريل : األستاذ ابنك                                       عالي    

 عب مصارعهله ويلستقبيسيب م                                                             

 تقترب نبيله من مازن مطبطبه  -

 يه أفارغ  كالمعلى ظهره                                     نبيله : مصارعة أيه و  

 شي ليها ماعه دي نتفرج عالمصار                                                             

 نلعبها يااا حفيظ ال وألف أل                                                             



12 
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 نا شايف أمازن : يا بابا   يا ماما    يرد عليها مازن ببكاء مفاجيء           -

 في المصارعه ليه  مستقبلي                                                             

 ي منها ليهبتحرمون                                                             

 يستدير مازن خارجا من باب -

 الحجرة وهو مستمر في البكاء  

 قطع

....................................................................................................... 

 

 ( 5المشهد ) 

 داخلي –هار ن                                                                           

 حجرة نوم مازن

 يدخل مازن من باب حجرته -

 غاضبا   إلى حجرته مندفعا    



13 
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 باب على خديه الدموع مغلقا    

 الحجرة بعنف  

 يتجه ناحية مكتبه الخشبي -

 على الكرسي الموضوع جالسا    

 أمامه  

 يسحب ورقة بيضاء ليضعها  -

 أمامه  

 من على سطح جافا   يلتقط قلما   -

 الكتابة في الورقة المكتب آخذا    

 البيضاء لغاية ثالثة أسطر  

  يه كدالملو كتابة مازن : أنا مش عارف بيع        فقليال   وهو ينفخ ويهدأ قليال    

  بنهم وال أناانا مش وا أهمعايا                                                              

 في  لقيط ولقيني في كرتونه                                                             



14 
 

14 
 

  لتسلط دي همااكمية  أيه الشارع                                                             

 إن هما صح  ال مش صح  فاهمين                                                              

 المفروض آخد موقف  لكن أل                                                              

 ش علشان هما ضدهم م                                                              

 ي ويقفو في يذلون ماماوبابا                                                               

 طريقي                                                               

 ثم  عميقا   يأخذ مازن نفسا   -

 يضع القلم على الورقة البيضاء  

 على وسادة هبظهر متكئا   مسترخيا    

 يتحدث مازن لنفسه بصوت غير -

 ته والدمسموع في صمت                           مازن : اشمعنى سليم والده و  

  امله وواقفينى معلحألوه بيعام                                                              

 معاه رغم انهم فقرا ومش أغنيا                                                               



15 
 

15 
 

 جيبهعاجه حزينا                                                               

 ينفخ مازن هواء بقوة من فمه -

 عن غضبه مرة أخرى  معبرا    

 قطع

....................................................................................................... 

 

 ( 6المشهد ) 

 داخلي –هار ن                                                                              

 الطرقة أمام باب حجرة 

 معيشة سليم وعائلته

 الكائنة على سطح المنزل

  يطرق مازن باب الحجرة -

 تفتح له سعديه والدة سليم  -
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 يبتسم لها مازن ابتسامة خجل            مازن : إذيك يا خاله سعديه  -

 وجود مازن        بتتفاجيء سعديه  -

 زن ا مايمنزعجة                                     سعديه : الحمد هلل خير   

 ليم لى سس أسأل عبيجيبها مازن خجوال                        مازن : مفيش جيت  -

 توش من ومشوف احشنيأصله و                                                             

 زمان                                                              

 ترد عليه سعديه متعجبة -

 وس سليم خرج مع  أبوه محرسعديه :               مبتسمة ابتسامة مصطنعة   

  امتحان للكليه عنده بيوصله                                                             

 يد عنكرده بعلنهااتشريح                                                              

 ابتسامة  يرد عليها مازن مبتسما   -

 م جي سلييلما همشي أنا ومازن : طيب أنا                   مبهمة يخفي ورائها شيئا    

 عرفيه إني سألت عليه                                                             



17 
 

17 
 

 ه سعديه مبتسمة ابتسامةبتجي -

 سالمه ع المصطنعة                                     سعديه : حاضر يا ابني م  

 يستدير مازن مغادرا   -

 المعيشة تغلق سعديه باب  حجرة -

 قطع

....................................................................................................... 

 

 ( 7المشهد ) 

 خارجي –هار ن                                                                                   

 الشارع أمام بوابة الدخول 

 لكلية الطب 

 يقف محروس بجوار ابنه سليم -

  يده في سرواله مخرجا   مدخال    
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 م ي خليهمحروس : خد القرشين دول يا ابن  ا إلى سليم  إياه بعض النقود معطيا    

 جيب حاجهحتاج تتمكن يمعاك                                                               

 سه ضرتك لحبا  يده                 سليم : دا كتير عليا يا ال  يأخذهم منه سليم مقب -

 رحس امبافلو مديني                                                              

 نا ألوس محروس : عارف يا سليم لو معايا ف                يضحك محروس مداعبا   -

 شتريتلك طياره مالكي كنت ا                                                               

 وتجيبك  توديك                                                               

 عندي بمليون  ا با سليم : توصيلك ليا ي                           يجيبه  سليم متأثرا   -

 لهالدنيا كوبا طياره                                                              

 قطع

....................................................................................................... 
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19 
 

 ( 8المشهد ) 

 خارجي –هار ن                                                                          

 صالة شقة سليم

 تدخل سعديه على محروس وهو -

 راقد على األرض يستريح من عمله   

 وإحضار الطلبات لسكان المنزل   

 ويتناول كوب الشاي جالسة   

 ا ارد كدلك شبجواره متسائلة                            سعديه : أيه يا محروس ما  

 وبتفكر                                                             

  ينظر إليها محروس ببطء مبتسما   -

 ام ي االيكر فمحروس : مفيش يا سعديه بف                        عميقا   آخذا نفسا    

 ا فلوس منين جيبلهنهايه جاللي                                                               

 ومصاريف كلية  وهتعمل معانا أيه                                                              



20 
 

20 
 

 وسطي  اطمهقالطب                                                               

 تخلع سعديه حلقها من أذنيها  -

 د نه خممعطية إياه إلى محروس                  سعديه : اللي جاي مفيش أحسن   

 فسك بيهم نل صرف ن دوالحلقي                                                             

 ربنا يفرجها عليك وعلينا ماعلى أ                                                             

  ا  يأخذه منها محروس متأثر -

 ل بس أص عديهمحروس : بنت أصول يا س                                     مترددا    

 يه أأأأأ                                                              

 بلي تجي تبتسم سعديه منتشية دامعة             سعديه : وال بس وال حاجه بكره -

 يب يا رجه قرف نهمأحسن م                                                             

 محروس                                                              

 قطع

....................................................................................................... 
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 ( 9المشهد ) 

 داخلي –هار ن                                                                                

 حجرة نوم جبريل

 يقف جبريل أمام دوالب مالبسه  -

 بصوت  المفتوح دلفتيه مناديا    

  ه تعالي انتيا نبيلتي يعالي                                          جبريل : يا نبيله ان  

 فين                                                               

 أيه فيه تدخل عليه نبيله مسرعة                   نبيله : أيه يا جبريل مالك -

 بصوت  ال  يرد عليها جبريل منفع -

 ن مش احت فيتي رعالي                                         جبريل : المحفظه بتاع  

 ي فيها ألف جنيهدالقيها                                                              

 حثها في جميع تجيبه نبيله أثناء ب -



22 
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 ا وال تبقى هنه : وهللا مشوفتها أكيد هنبيل             أنحاء الحجرة عن المحفظة   

 ن يعنيح فيهنا هترو                                                           

 تنحني نبيله على ركبتيها ناظرة  -

 سفل الدوالب فتجد المحفظة ملقاه أ  

 على األرض ملتقطة إياها ومعطية   

 إياها متأكدا إياها إلى جبريل فاتحا    

  مد هللالح من وجود مبلغ األلف جنيه               نبيله  : أهي يا سيدي لقيتها  

 ك وانت ما قعت منوبس  تالقيها                                                            

 الك أخدتش ب                                                            

 فظة في جيبيضع جبريل المح -

 ابتسامة بنطاله من الخلف مبتسما    

 وراق جبريل : أنا بس كنت خايف على األ  وبخجل       مصطنعة متحدثا بهدوء    

 اللي فيها                                                              
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 تبتسم له نبيله وبطيب خاطر -

 ل خيرنبيله : وال يهمك حص              مبتلعة ريقها                      

 ينادي بابا بمازن : خير فيه حاجه سامع                يدخل عليهما مازن متسائال   -

 اليبصوت ع                                                             

  تكاميرد عليه جبريل بصرامة                جبريل :  دي حاجه بيني وبين م -

 الصخوخلصت                                                              

 ينظر مازن إلى والدته فيراها -

 متأثرة يكاد الدمع أن ينزل من  

 عينيها   

 قطع

....................................................................................................... 
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 ( 9المشهد ) 

 داخلي –هار ن                                                                                  

 مازن صالة شقة 

 يدخل مازن من باب الشقة  -

 بوجود والده متفاجئا   متأثرا    

 جالسا على كرسي بمنتصف  

  كايب الرجا بقالنت جيت يا خجبريل : إ       الصالة                                   

 الحال ده ومفيش جديد  عسنتين                                                               

 أيه ي كل حاجه بتعملها فاشل ف                                                              

 ا وك مكنش كدبأ فقر دهوال النحس                                                              

 هه معاياا مزهزلدنياكانت                                                               

 لما يسمعه يستدير مازن غاضبا   -

 يتجه ناحية باب الخروج من الشقة -
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 إياه اب خارجا منه مغلقا  الب فاتحا    

 تخرج نبيله من باب المطبخ  -

 حاملة صينيه عليها كوبين من   

 الشاي في ذات اللحظة الذي يغلق  

 فيها مازن الباب متسائلة                   نبيله : هوا فيه أيه  

  واضعا   يجيبها جبريل منفعال   -

 للي فاشل اك اليده على قلبه متألما                        جبريل : تعالي شوفي ابن  

 بر بكلمه في لجيبها وي يمش نا                                                              

 آه آه رج آه بني وخه سامصلحت                                                              

 ها نبيلني يإلحقي                                                              

 قطع

....................................................................................................... 
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 (  10المشهد ) 

 داخلي –هار ن                                                                                 

 مدخل المنزل حتى درجات سلم المنزل

 

 يدخل من باب المنزل إلى داخله  -

 محروس واضعا زراعه على   

 كتف ابنه سليم يضحكان ويمزحان  

 يالحظهما مازن أثناء نزوله  -

  متضايقا  منغصا  السلم  على درجات  

 ينظر إليهما مازن نظرة غيره  -

 وتمني  

 يالحظ محروس وسليم قدوم -

 مازن  



27 
 

27 
 

 يسمع مازن ومحروس وسليم -

 أصوات صرخات نبيله  

 ينظر الجميع ألعلي صوب  -

 الصرخات  

 قطع

....................................................................................................... 

 

 ( 11المشهد ) 

 داخلي –هار ن                                                                                  

 صالة شقة مازن

 

 ءيصدر من المسجل صوت القاري -

 الشيخ السيد سعيد  



28 
 

28 
 

 يقرأ بعض اآليات من سورة يوسف -

 تجلس نبيله مرتدية المالبس  -

 السوداء بين النساء اللواتي   

 يرتدين المالبس السوداء تأخذ عزاء  

 معهنزوجها جبريل   

 يدخل من باب الشقة سعديه فتتجه  -

 ناحية جلوس السيدات  

 تقف نبيله مصافحة ومجلسة -

 إياها على كرسي قريب  

 ينتبه مازن الجالس وسط رجال  -

 العائلة المعزيين لوجود محروس   

 وسليم  

 نحوهما  يقف متجها   -
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 محروس : البقاء هلل يا مازن      يصافحه ويقبله محروس متأثرا   -

 سليم : شد حيلك يا مازن                يصافحه ويقبله سليم متأثرا   -

 مشيرا   مازن متأثرا  يرد عليه  -

 لهما بيده بالجلوس ناحية       

 نا و من هتفضلإرجال العائلة المعزيين                      مازن : الشده على هللا   

 اتفضلو                                                             

 يسير محروس  و سليم عدة  -

 خطوات حتى جلسا بجوار   

 هما يتبعهما مازنبعض  

 يجلس مازن على كرسي أمام -

 سليم  

  ينظر مازن إلى سليم متحدثا   -

 لنفسه في صمت                             مازن : حتى في العزا مبتسبوش بعض يا   



30 
 

30 
 

 الدك يا سليم عايش معاه بختك بو                                                             

 كان نفسي تبقى ه وهنا في سعاد                                                             

 ب تعيش عيشتي وأعيش بالمشقل                                                             

 ام ا سالاااااعيشتك ي                                                             

 نفسه يغمض مازن عينيه متخيال   -

 سليم   

 قطع

....................................................................................................... 
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 ( 12المشهد ) 

 هار = داخلين                                                                                  

 صالة شقة سليم

 

 على الطبلية وهو  يجلس مازن -

 يتناول الفول المدمس ويكسر في   

  على األرض منتشيا   بصله جالسا    

 وسط سعديه و محروس وسعيدا    

 قطع

....................................................................................................... 
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 ( 13) المشهد 

 داخلي –هار ن                                                                                  

 صالة شقة مازن

 

 يتفحص سليم الثراء الفاحش  -

  الذي يبدو على شقة مازن ناظرا    

 إلى األثاث والبراويز المعلقة   

 نا واله ه العززن أي: يا بختك يا ما سليم                                       والتحف  

  يد االلي انت عايش فيه والنغنغه                                                            

 مشقلب تعيش قى بالي تبكان نفس                                                            

 يا  عيشتك أعيشعيشتي و                                                            

  ااامسالااا                                                             
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 أنه  سليم عينيه متخيال  يغمض   -

 مازن    

 قطع

....................................................................................................... 

 

 ( 13المشهد ) 

 داخلي –هار ن                                                                                  

 شقة مازنصالة 

 

 نبيله على سليم الذي تنادي  - 

 بابتسامة  يتخيل نفسه مازن   

 مرتدية أفضل المالبس  رقيقة   

 نبيله : يا مازن تعالى عايزاك        وهو يرتدي أفخم المالبس     لديها   
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 يقترب منها سليم الذي يتخيل -

 نفسه مازن   

 تمد نبيله يدها إليه معطية  -

  إياه مبلغ ألفين جنيه متحدثا    

 ري ول اشتدنيه معه برقة ولين                                نبيله : خد األلفين ج  

 سن التالجه كل الحأنيه بألف ج                                                             

 ااأللف التانيه اتفسح بيهوفاضيه                                                              

 يهم مالبس شتري باولك وال أق                                                             

 تاني تتفسح  ك فلوسجيبلوأنا ه                                                             

 ام قويالبيها                                                              

 يأخذ سليم الذي يتخيل نفسه  -

 مازن منها األلفين جنيه   

 إليهما بلهفة وشغف  ناظرا    
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 ماما  حده ياه واإياها                   سليم : ألف جنيه ليا مر وفرحة عارمة مقبال    

 ليا  يخليك ربناومرسي                                                               

 بدا  منك أ منيشوميحر                                                              

 قطع

....................................................................................................... 

 

 ( 13المشهد )  

 داخلي –هار ن                                                                                  

 صالة شقة مازن

 

 يضرب محروس يده كتف سليم -

 حيث الجالس بجواره في العزاء   

 محروس : يا سليم يا سليم             الحظ شروده                  
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 يستفيق سليم مبتسما ابتسامة  -

 عاكم سخرية                                         سليم : أيوه يا با   

 ء خلص قاريمحروس : يال بينا يا ابني ال            يكمل والده حديثه له واقفا   -

 رآن ورانا شغل كتير ققراية                                                              

 خدنا للي علينا وأملنا ادا عإحنا ك                                                             

 لعزاواجب ا                                                             

 جع لدنيتنا م : يال بينا يا با نرسليلحاله                    يقف سليم منتشيا   -

 يقف مازن على باب الشقة -

 يسلم على المعزيين أثناء   

 خروجهم من باب الشقة  

  س مصافحا  ويقترب منه محر -

 من الشقة إياه وخارجا    

 إليه يقترب منه سليم ناظرا   -
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 بادله إياها نظرة حيرة وتمني   

 مازن  

 قطع

....................................................................................................... 

  

 ايةـــــــــــــــــــــــــالنه
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 السيرة الذاتية

 محمد منصور على سالمه الجوهري -

 27/2/1982مواليد  -

  قهليةمحافظة الد -مركز ومدينة الجمالية  -مواليد قرية ميت مرجا سلسيل  -

-  

 جمهورية مصر العربية         

 - جامعة األزهر -شعبة القانون  -حاصل على ليسانس الشريعة القانون  -

 فرع 

 2006بتقدير جيد تراكمي عام  -جمهورية مصر العربية   –طنطا          

محامي باالستئناف العالي ومجلس الدولة وصاحب ومدير مكتب         -

  –محاماة 
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 مدينة الجمالية محافظة الدقهلية  -ميدان المحطة            

بقناة المحور المصرية لشرح   the ladyضيف دائم ببرنامج        -

 القانون وخاصة 

 اد المتعلق بقضايا المرأة مع المذيعة الدكتورة : هبه الزي         

قات # وبالبحث على اليوت يوب والفيس بوك يمكنكم مشاهدة الحل        

 كما هو 

 باآلتي :         

خذها ي تت# أحد الحلقات على اليوت يوب بعنوان ) ما اإلجراءات الت        

 المرأة 

 الطالق ؟ (   إذا رفض زوجها         
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=262846

 id=1474213569461158&0770703093  

# وحلقة عنوان ) مع المحامي/ محمد منصور " حل المشاكل          

 لقانونية التي ا

 تواجه السيدة  المطلقة (            

Y-http://youtu.be/o0jvQm8al 

 زه "# وحلقة بعنوان ) رأي القانون في إثبات نسب الطفلة " ع         

 ضحية جريمة 

 االغتصاب (            

Ow-https://youtu.be/u0YoiVwl 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2628460770703093&id=1474213569461158
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2628460770703093&id=1474213569461158
http://youtu.be/o0jvQm8al-Y
https://youtu.be/u0YoiVwl-Ow
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 وجتهز# وحلقة على الفيس بوك ) حق الرد .. والدة المعتدي على         

 بالضرب 

 تدافع عن إبنها (            

ebook.com/story.php?story_fbid=281928https://m.fac

id=1474213569461158&7151620453 

 على مستوى جامعة األزهر  كتابة الشعرحاصل على المركز السادس في  -

ة واألول على مستوى كلية الشريعة والقانون فرع طنطا جامع         

 األزهر عام 

في مسابقة رسمية من جامعة األزهر خصص لها حفل  2004         

 تكريم بحضور 

 العديد من عمداء الكليات         

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2819287151620453&id=1474213569461158
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2819287151620453&id=1474213569461158
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 ب بمجلة النجوم المصرية ومجلة الشبا قصائد الشعرنشر له العديد من  -

 المصرية        

 نشر له ديوانيين شعر فصحى على موقع " أربيك أي بوك "  -

 : تاريخ امرأة   اناألول بعنو          

 : لماذا الحب ؟ والثاني بعنوان          

 نشر له ست روايات قانونية  -

لها كفكرة جديدة طرحتها بتأليف روايات قانونية أطرح من خال         

 وقائع قانونية 

ول شملتها النصوص المعاقب واألدلة وكيفية سير الواقعة من أ        

 خطوة للمحاكمة 

 النهاية والحكم حتى         
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: بعنوان  " كرسي العرش " بدار نشر كلمات  الرواية األولي -

  2015جمهورية مصر العرية  عام  –بالمنصورة 

https://www.facebook.com/188862494567302/posts/70

/8143141664373 

دولة براية : بعنوان " بنات على خط النار " بدار نشر ال  الرواية الثانية -

 األردن 

Fb://photo/695254043979237?set=a.147990892038891/ 

ولة ية بد: بعنوان " المقبرة " بدار نشر الخليج األردن الرواية الثالثة -

 2017األردن 

https://www.facebook.com/504972223036539/posts/63

/2504676949959 

https://www.facebook.com/188862494567302/posts/701431416643738/
https://www.facebook.com/188862494567302/posts/701431416643738/
https://www.facebook.com/504972223036539/posts/632504676949959/
https://www.facebook.com/504972223036539/posts/632504676949959/
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ية ردن: بعنوان " أمنا الغولة " بدار نشر الراية األ الرواية الرابعة -

  2019بدولة األردن 

https://www.facebook.com/147985722039408/posts/12

/29380330566603 

بي العر : بعنوان " باراكودا " بدار نشر رقمنة الكتاب الرواية الخامسة -

 استوكهولم  -

روني ومنشورة بالمجان على موقع فوله بوك االلكت 2020بدولة السويد    

 عام 

 رونيةوموقع عصير الكتب ومكتبة نور والعديد من المواقع االلكت 2020   

 بالمجان

https://www.facebook.com/147985722039408/posts/1229380330566603/
https://www.facebook.com/147985722039408/posts/1229380330566603/
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https://www.facebook.com/105110751313392/posts/16

/2426838915116 

 

 - لعربي: بعنوان " الترند " بدار نشر رقمنة الكتاب ا الرواية السادسة -

 استوكهولم 

ومنشورة بالمجان على موقع فوله بوك  2020بدولة السويد     

 االلكتروني عام

 رونيةديد من المواقع االلكتوموقع عصير الكتب ومكتبة نور والع 2020   

 بالمجان

https://www.facebook.com/105110751313392/posts/16

/2432452247888 

https://www.facebook.com/105110751313392/posts/162426838915116/
https://www.facebook.com/105110751313392/posts/162426838915116/
https://www.facebook.com/105110751313392/posts/162432452247888/
https://www.facebook.com/105110751313392/posts/162432452247888/
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: بعنوان " وش غضب " بدار نشر رقمنة الكتاب  الرواية السابعة -

قع ومنشورة بالمجان على مو 2020م  بدولة السويد  استوكهول -العربي 

ديد وموقع عصير الكتب ومكتبة نور والع 2020فوله بوك االلكتروني عام 

 من المواقع االلكترونية بالمجان

كتاب : بعنوان " عروسة ديلفري " بدار نشر رقمنة ال الرواية الثامنة -

قع بالمجان على موومنشورة  2020استوكهولم  بدولة السويد   -العربي 

 مواقعوموقع عصير الكتب ومكتبة نور والعديد من الفوله بوك االلكتروني 

 2020عام االلكترونية بالمجان 

 -: بعنوان " فيينا " بدار نشر رقمنة الكتاب العربي  الرواية التاسعة -

ومنشورة بالمجان على موقع فوله بوك  2020استوكهولم  بدولة السويد  



47 
 

47 
 

وموقع عصير الكتب ومكتبة نور والعديد من  2020االلكتروني عام 

 المواقع االلكترونية بالمجان

 -ي اب العرببدار نشر رقمنة الكتالرواية العاشرة " صانع السعادة "  -

وك ومنشورة بالمجان على موقع فوله ب 2020استوكهولم  بدولة السويد  

وموقع عصير الكتب ومكتبة نور والعديد من  2021االلكتروني عام 

 المواقع االلكترونية بالمجان 

حمد كاتب سيناريو الفيلم األمريكي القصير " العقاب األخير " إخراج أ -

 الشاري 

 األغاني الذي غناها بعض المطربين  ألف العديد من كلمات -

 ة حصل على المركز الثالث كممثل بعمل مسرحي ارتجالي في مسابقة وزار -

  2015الشباب والرياضة عام           
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ة هوريالعب كرة سابق بنادي اتحاد المنزلة الرياضي بمحافظة الدقهلية جم -

 مصر 

 العربية          

............... 


