
 

 

 

 الشاعر و الفنان  

 محمد عبدالغنى مصطفي عبدالغنى 

  )يوزرسيف(
 

   3892يناير  32من مواليد. 
  3002بكاليريوس تجارة عام  
  دبلومهgfx_Photoshop  من االتحاد االوربيAXON . 
  من عمرهيكتب الشعر والقصه منذ أن كان في السابعه. 
  . دراسات حره فكريه في مقارنة األديان 
 سيناريو كاتب قصة أغنيه , شاعر عامية ,وى األدبي على المست , . 
 ) عضو مجلس إدارة نادى األدب بكفرالزيات و سكرتير النادى ) مقرر نادى األدب 
  عضو أمانة مؤتمر أدباء مصر و أمين عام المؤتمر المساعد 
  3032االول صاحب برنامج مسابقة أمير شعراء العاميه في مصر والوطن العربي التى أقيمت الموسم 
 لألعمال المسرحيه موسيقي تصويرية  مونتاج وعلى المستوى الفنى مخرج أفالم تسجيليه و. 
 االقليميه واالسبوعيه الجرائد القوميةبعض عمل صحفيا ب . 
 له العديد من المقاالت والقصائد والقصص المنشورة في مختلف الجرائد المصريه والعربيه . 
 واالذاعيه الفضائيه تلفزيونيهظهر في العديد من البرامج ال . 
 و الفنيه الفكريةو  لمؤتمرات والمنتديات والندوات األدبية حضر العديد من ا. 

 
  فىاز بىالمركز األول علىى مسىتوى الجمهوريىة فىي الشىعر والقصىة القصىيرة علىى  3000وحتىى عىام  3882من عام

 . المستوى الدراسي اإلعدادي والثانوي
  في المسابقات الثقافيه للكبار فل مثقف في أمسيات كفرالزيات الرمضانيةحصل على أصغر ط 3881عام . 
  حصل على أفضل قصة قصيرة من إتحاد اإلذاعة والتلفزيون "إذاعة وسط الىدلتا"عن قصىة " لىن أسىافر  3881عام

 .برنامج عالم القصه إعداد محمد دره وتقديم اإلذاعيه أمانى َصباحإال إليها " 
  شهادة تقدير في القصة القصيرة والرسم مهرجان القراءة للجميع حصل على  3889عام. 
  المركز االول في شعر العاميه المصريه من مسابقات الشباب والرياضه على مستوى الجمهوريه . 3003عام 
  الغربية"شهادة التميز للفوز بالمركز األول عن قصة "الريموت "من الهيئة العامة لقصور الثقافة  3003عام" . 
  المركز االول في شعر العاميه المصريه من مسابقات الشباب والرياضه على مستوى الجمهوريه . 3003عام 
 من مديرية الثقافة بالغربية "نادي األدب" شهادة تميز في الشعر و األغنية 3002م عا . 
  بيةشاب على مستوى الجمهورية في المنتدى الثقافي بالغر 20اختير األول ضمن أفضل  3002عام . 
  محافظة الغربية في الملتقي األول ألفضل شباب مصر باألسماعيليهو كفرالزيات مثل  3002عام . 
  كأفضىل شىاب مصىري  باالسىماعيليهمصىر شىباب شهادة تقدير لمشاركته المتميزة في ملتقىي  حصل على 3002عام

 الهيئه العامة لقصور الثقافه . وزارة الثقافه ..مثقف 
  الراحىىل  الفنىون التشىكيلية للفنىان العىالميمعىارض  فىيول تجربىة إبداعيىه فريىدة مىن نوعهىا سىامم فىي أ 3001عىام

محمىد عبىدالغنى "  بإسىتديوا المكساج الصوتي في تجربة تواصل الفنون بالموسيقي التصويرية و"مصطفي مشعل" 
ر الثقافىه وقىد شىار  التجربىة مسىجلة بالهيئىه العامىه لقصىو . 20/3/3001الىذمبي للصىوتيات والمرئيىات" الفارس 

 بالعرض لفيف من المثقفين والنقاد الكبار ومن مختلف الصحف الكبري بمصر .
  والموسىيقي التصىويريه  الحديثىة الصىوتيةفىي مصىر لمىزج الشىعر بىالمؤثرات  فنيىة أدبيىهتجربىة  أولكما انه صاحب

 . طرق المونتاج واإلخراج بأحدث ودمجها في كليب مرئيتحت اسم ) الشعر المسموع كما لم تسمع من قبل ( 
  عمل قصصي . 32صدرت له مجموعه قصصيه بعنوان ) الريموت ( ومي تضم  3001عام 
  باإلسىكندريه الىذي أقىيم بمركىز  32أول فىيلم تسىجيلي وثىائقي قصىير عىن مىؤتمر أدبىاء مصىر التصىوير  3008عام

 اإلبداع .
  بنظام الديجيتال بعنوان ) الحلم ( تصوير وإخراج أول تجربة فيلم تسجيلي روائي طويل  3030عام. 
  المصري األحمرللهالل  الدوليةحاز على الشارة كما . 
  3002ببورسعيد عام الكشفي القادة  إعدادمحمد عبدالغنى في معسكر  تأملوعلى جانب آخر . 



 

 

وامبهم فىي احىد الشىباب القالئىل الىذين تميىزوا بتعىدد مى محمىد عبىدالغنى مصىطفيوالفنان  بالشاعر الشاأصبح **  

الرائىع والمتميىز  بحضىوره. كمىا تميىز  والملتيميىديامن المونتاج  اإلخراج أعمالالشعر وكتابة القصة والموسيقي وكذال  
 األولىىوقد بدأ ظهوره بقوة منذ بداياتىه  يدعى لها على جميع المستويات . التيوالمؤثر في المؤتمرات والندوات الكبيرة 

"  إليهىاإال  أسىافر" بأنه أصغر كاتب قصة في وسىط الىدلتا وذالى  عنىد عىرض قصىة " لىن  اإذاعة وسط الدلتحين لقبته "
وال شىى  أن لوالىىدة الشىىاعر الكبيىىر  . 3881بأفضىىل قصىىة لعىىام  اإلذاعىىةنظمتهىىا  التىىيومىىن ثىىم حىىين فىىازت فىىي المسىىابقة 

ر حيىث التربيىة علىى األصىول دورة البارز في النشىأة منىذ الصىغ" عضو اتحاد كتاب مصر " عبدالغنى مصطفي عبدالغنى 
وتوالىت أعمالىة  .كتىاب  أالف عشىرةتضىم أكثىر مىن  التىيالكتب في جميع المجاالت وتل  المكتبة المنزليىة  وقراءةالدينية 
 واالوربيىه فىي قنىاة بىالقنوات المحليىة والفضىائية ظهىورهالصىحف والمجىالت المصىرية وكىذال   امتمىامزت على االتي ح

 eart اآلنالت نشاطاته تزداد تألقا ونموا إلى . وماز الفرنسيه .   
 
 

 -األدبيه والفنية :االنجازات 
 

       في الشعر
 

 األعمال المقروءةيناير ) شباب الحريه (            32تحت الطبع ديوان                  زى نور , ديوان  ثوره 
 األعمال المقروءة                                                    والد الذين    تحت الطبع والتجهيز  ديوان      

 
                        في القصة

 
       3001 "  الريموت" المجموعة القصصية 

 
   والمونتاج اإلخراج

 
 ) الوجه األخر لجريسان (  فيلم تسجيلي قصير عن سيره ذاتيه .  -3
)تجربىىه فنيىىه ادبيىىه  أول فيىىديو كليىىب شىىعري بالموسىىيقي التصىىويريه (  ) عيونىى  زرقىىه تسىىحرنى ) ســــــــــىىـارة (  -3

 .(خاصه
جرس الفضائية ليالدى والتى أذيعت على قناة ) خلي  معايا (  مونتاج وإخراج كليب أغنية عمرو دياب من البوم ال  -2

 .  وموقع عمرو دياب الرسمى
كوميدي محمد كامل الذى توفى شابا وقد قضي عمره يسعد فيلم تسجيلي قصير عن الفنان الممثل ال ) محمد كامل (  -2

 .األطفال األيتام بفنه 
                                        3008(     فيلم تسجيلي وثائقي قصير  32) مؤتمر أدباء مصر باالسكندريه   -2
 3030) مؤتمر أدباء مصر اليوبيل الفضي (  فيلم تسجيلي وثائقي قصير    -1
 .فيلم تسجيلي روائي طويل  بنظام الديجيتال  سيناريو و حوار و مونتاج وإخراج ) الحلم (    -1
فيديو كليب للمنشد الدينى ) سامو سعد ( . أذيع خصيصا أمام الدكتور عمىرو خالىد فىي حفلىه صىناع الحيىاه  ) يا هللا (  -9

 . 3033واالنترنت  باالسكندريه وكذال  على العديد من القنوات الفضائيه والمنتديات
فيىىديو كليىىب دينىىى يتبىىع شىىركة مىىودرن ميوزيىى   2تظلمىىت (  إكىىرام , يىىارب انىىا لجىىالل واإل) نفسىىي فىىي جنتىى  , يىىا ذا ا -8

 بالقامره يذاع على القنوات الفضائيه . 
  ) نظام كرومه ( . 3008) كفايه يا إسرائيل (  فيديو كليب للفنان المطرب ) عبدالحليم ( مع بدايه اجتياح قطاع غزة  -30
 ) أرزام (  فيديو تسويقي لشركة المقاوالت للعمالء و السوق يوضح امكانيات الشركه من كوادر بشريه و آالت .  -33
 ثائقي قصير عن الفنانه فاتن حمام)سيدة البراءه العربيه( فيلم و -33
العديد من برومومات المنتديات والمواقع والقنىوات علىى االنترنىت المعمولىه بالفيىديو وكىذال  البرومومىات الحديثىه  -32

 لالشخاص الخاصه بامكانياتهم العمليه . 
     
 
 
 
 



 

 

   الموسيقي
 
افىة بقصىر ثق ( 3001مصطفي مشعل " صمت وضىجيج " الراحل ) موسيقي عرض لوحات الفنان التشكيلي العالمي  -3

 طنطا .
 . 3009الموسيقي التصويريه لمسرحية ) كور المنور (  -3
 . 3033الموسيقي التصويريه لمسرحية ) انا الريس (  -2
ومىي طريقىه غيىر اعتياديىه صاحب تجربه ادبيىه فنيىه جديىده ومىي بإسىم) الشىعر المسىموع كمىا لىم تسىمع مىن قبىل (  -2

عود او الكمىان وغيىر اعتيىادى عىن فكىره وضىع قالىب ثابىت للموسىيقي لمصاحبة نمط موسيقي معين مع الملقي للشعر كال
مىىع القىىاء نمطىىى عىىادى . بىىل ان الفكىىره تعتمىىد علىىى مىىزج روح الكلمىىات ومىىدى معنامىىا وتأثيرمىىا مىىع تركيبىىة الموسىىيقي 

صىىيده التصىىويريه المخصوصىىه والمىىؤثرات الصىىوتيه . يىىتم تجهيىىز الحالىىه الفنيىىه حينهىىا بدايىىه مىىن الشىىاعر او الملقىىي للق
للشىىاعر او الملقىىي واضىىفاء نىىوع مىىن المعايشىىه  ( VOCALSمىىع عمىىل توزيىىع صىىوتى )واالسىىتقرار علىىى حالىىه معينىىه 

 وخلق رؤيه وحاله من الجذب لسماع القصيده بشكل جديد . 
 سنوات ومع العديد من الشعراء واالدباء في مصر و والخارج . 8التجربه شاكرت بها في منذ اكثر من 

 
أن أصل بمومبتى إلى ما يرضي هللا ورسوله . وأن أسىتغل كىل مىا أملى  مىن نشىاط فىي سىبيل هللا ألن كىل  .. طموحاتى **

شئ زائل في النهايه ولن يبقي لى إال ثالثه ولد صىالح يىدعوا لىى و صىدقة جاريىه و علىم ينتفىع بىه كمىا قىال سىيدنا محمىد 
 صلى هللا علية وسلم.

قد تحقق إنجازات كبيىرة فىي المسىتقبل لىذال  قىد نعمىل جامىدين علىى التصىميم .. إن االحالم التى نرسمها ونحن صغار    
على مواصلة مذا الطريق النه ليس وحدة العقل الذى يفكر بل إن القلىب يسىتقي كىل مىا يشىامدة منىذ الصىغر مىن المشىامد 

هىا أثىر بىالي فىي نشىاطى التى حوله في البيئىه التىى يعيشىها ومىن األسىرة التىى تفكىون تفكيىرة ووجدانىه وكىذال  فىإن أمىى ل
 وقلبي الذى يفكر ويعمل كل مذا الذى أعمله . 

 
 

 األدباء والفنانين الكبار بعض يقول عنهنبذه عن ما 
 

 . يسري العذبالشاعر الكبير والناقد الدكتور / 
وعىن  افيىةالثقوقد تحىدث عنىه فىي مجلىة الفجىر  سبب أن يوقف  عند حد . أليتسمح  وأالأرجو أن تستمر شاعراً أحب  . 
 طرحها عليه . التي المتمكنةتبناه به وعن أسئلته  الذيمستواه 

 

والعالم العربيي ومين ابير   **  الدكتور يسري العذب أستاذ االدب والنقد واللغة العربيه بكلية االداب جامعة بنها هو واحد من الذين أثروا الحياة االدبية في مصر
 .محمد عبدالغنى أدبيا منذ الصغر وقد تبنى الشاعر  اعضاء اتحاد كتاب مصر

 
 . سمير الطائرأ /     الشاعر الغنائي الكبير  

إلىى  هللا إنشىاء تحقيقاتىه الصىحفية فتنبىأت لىه بالصىعودشابا طموحا متحمسا موموبىا فىي مجىال الشىعر متألقىا فىي  عرفته
أن يصىمد ويسىتمر وأتوقىع لىه النجىاح مصاف النجوم باجتهاده و إصراره على احترام مومبته التىي منحهىا هللا لىه وعليىة 

  إن شاء هللا ..
 

مشهور وغنى لة اشهر مطربي العالم العربي مثل هانى شاكر ومدحت صالح والمطربية مييادة الحنياوا والعدييد والعدييد  كاتب** الشاعر الغنائي ا/سمير الطائر 
  من اشهر مطربي العالم العربي

 
 . حرمم نجالءأ / القاصة والروائية المعروفة 

محمد .. مل أقول ولدى محمد ؟ سأكون سعيدة إذا قبلت منى مذا .. فأنت كاتب مبشر.. وإنسان واثىق .. ليجعىل مىن حيىاة 
" مىذا   بتتبع خطواتى  .. ألسىعد يومىاً بىأن أقىول :  ليأسرته وأصدقائه ووطنه .. حياة أفضل .. محمد .. ولدى .. اسمح 

 ودمت جميال .  الكاتب الفذ .. ولدى "
 

وناشيطه  اسيمهاتحميل المسيابقة  والتيية القصييرة فيي مصير والعيالم العربيي ** ومن المعروف أن األستاذة نجالء محرم صاحبة واحدة مين أكبير مسيابقات القصي
كاتيب  يصيادفنيلم  قائالً انه عرض على اآلالف من القصص القصيرة لكن لألسف األمسيات.قد علقت في إحدا ادبيه وثقافيه وصاحبة مؤسسة في ذالك المجال 

يس هنياك مين انيه لي مقيولتيأتراجي  عين  أالنش . علقيت قيائالً .. األخييرالشياب محميد عبيدالغنى قصيته شالعشياء  األدييبمثقف من الشيباب إطالقياً . وعنيدما ألقيي 
لما أوضيح مين خيالل قصيته مين إلميام  األولا  محمد عبدالغنى . لقد أثبت أنة كاتب مثقف من الطر األديبقصة  ليإاليوم  لسماعيمثقف من هو  الكتاب الشباب

 .واإللقاء الممتا   االجتماعيةتام باألديان والمستويات 
 
 



 

 

 . فريد طة أ /      الشاعر الكبير         
 الشعري جميل .. أتمنى له مستقبل مبهر في الشعر وأن يستمر . حضورهرائع ..  إلقائهشاعر واعد .. 

 
 

 . محمد عيد / أ    الشاعر الكبير والدكتور 
 إرضاء هللا عز وجل .  إلىيصل بها  أن أتمنى التيتعبر عن شاعريته ومومبته  والتياستمعت لقصيدة "مريم" 

 

 
 . بسميرة أبو طالاألديبة واإلذاعية     أ / 

 عتزازى به إنساناً و مبدعاً و فناناً .إتقديري و
 

  نيا على مستوا المسرح وتعمل مراسله لقطاع االخبار بإذاعة البرنامج العام** اإلذاعيه سميره ابو طالب أحد الناشطين أدبيا وف

 
 .    مالة يسري / الكبيرة الدكتورة والعالمة 

بىاألخر أنىه يملى  ثقافىة عاليىة ومسىتوى فنىي عىالي للتىأثير علىى ولكم مىن خىالل عرضىة لمعنىى فىن االتصىال  ليلقد أثبت 
 اآلخر وجذبة إلية. ىيؤثر عليعرف جيدا كيف  اآلخر والتواصل معه . إن محمد عبدالغنى

 
. وقيد كميا قيدمتها االسيتاذه سياميه فيياض دة من مصر والعالم العربي الدكتورة / هالة يسري واحدة من أفضل عشرة في العالم في فن االتصال باآلخر والوحي** 

عيين  نل شييباب مصير التييي ن متهيا و ارة الثقافيية . حيين سيي لت الحاضيريقاليت هيذا الحييدي  فيي محاضييرة ألقتهيا عيين فين االتصييال بمهرجيان االسييماعيليه ألفضي
 . معرفتهم للموضوع وتحد  األديب محمد عبدالغنى عن ذالك

 

 

 . مصطفي مشعل/  الراحل الفنان التشكيلي العالمى
 الثقافىىةمىىن نوعهىىا علىىى مسىىتوى  األولىىىاللوحىىات فىىي التجربىىة أضىىفت علىىى عىىرض  التىىي مىىيموسىىيقي محمىىد عبىىدالغنى 

 العربية نوع من الجاذبية واإلحساس بالمعنى .
 

 . 6332يناير  03** كان هذا تعليقاً بعد عرض صمت وضجيج في المؤتمر الصحفي الذا أعقب العرض مباشراً يوم 
 

 . مكرم حنين/  والصحفي بجريدة االمرام  أ العالميالفنان التشكيلي 
, ويكفىي أنىه سفىجل فىي التىاري  أنىه  عىاليجدا وذات مستوى  وضعها للعرض جائت مبهرة التيموسيقي محمد عبدالغنى 

جميىع الفنىون فىي آن واحىد مىن  اللتقىاءشىار  فىي أول تجربىة مىن نوعهىا فىي مصىر والعىالم العربىي والعىالم فىي محاولىة 
سىوف يىذكر  المصىرية الثقافةفي  تاريخي. يوم 3001يناير  20.إن  إيقاعيلوحات فن تشكيلي ,موسيقي ,شعر و رقص 

 ئما . دا
 

  . 6332يناير  03بعد عرض صمت وضجيج في المؤتمر الصحفي الذا أعقب العرض مباشراً يوم آخرمن الفنان ** كان هذا تعليقاً 

 
 . محمد كمالأ /  الصحفي 

 جودتها حائرة بين الهدير االوركسترالى الغربي والهدير الوتري الشرقي .موسيقي محمد عبدالغنى جائت ب
 

 الصحفي بمجلة الموقف العربي والتى تحدثت عن العرض وعن موسيقي محمد عبدالغنى .** من التحقيق 
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