
 سرية ذاتية

 Curriculum vitae

Name: Ahmed Hasab Elnabi Abdulkareem Ahmedاالسم: أحمد حسب النبي عبد الكريم أحمد

Religion: Muslimالديانة: مسلمNationality: Egyptianالجنسية: مرصي

Place of Birth: Dubai - UAEمحل امليالد: ديب - اإلمارات العربية املتحدةBirth Date: 19-1-1978تاريخ امليالد: ١٩-١-١٩٧٨

ID No.: 27801198800079رقم الهوية: ٧٩...٢٧٨٠١١٩٨٨
تاريخ اإلصدار:

1-9-2012

١-٩-٢٠١٢

Issue Date

املكان:

Cairo - Egypt

القاهرة - مرص

Place

تاريخ االنتهاء:

1-9-2019

١-٩-٢٠١٩

Expiration

Aرقم الجواز: ١٥٥٨٥٨٧١Passport No.: A15585871
تاريخ اإلصدار:

13-6-2015

١٣-٦-٢٠١٥

Issue Date

املكان:

Cairo - Egypt

القاهرة - مرص

Place

تاريخ االنتهاء:

12-6-2022

١٢-٦-٢٠٢٢

Expiration

Marital Status: Marriedالحالة االجتامعية: متزوج
املوقف من التجنيد: تم االنتهاء من 

أداء الخدمة
Military Status: Done

العنوان: عامرات رئاسة الجمهورية - 

السواح - القاهرة - مرص

Address: Presidential Buildings - 

Sawah - Cairo - Egypt
Cell Phone: 01141193306الهاتف: ٠١١٤١١٩٣٣٠٦

elhakeemh@gmail.com :الربيد اإللكرتوينE-mail: elhakeemh@gmail.com

Language: Arabicاللغة: العربية
القراءة:

ممتاز

Readig:

Excelent

الكتابة:

ممتاز

Writing:

Excelent

التحدث:

ممتاز

Speaking:

Excelent.

Language: Engilshاللغة: اإلنجليزية
القراءة:

ممتاز

Readig:

Excelent

الكتابة:

ممتاز

Writing:

Excelent

التحدث:

ممتاز

Speaking:

Excelent.

Other Languages: Noneلغات أخرى: ال يوجد

* Personal Information:

Faculty: Medicineالكلية: طب Certificate: Bachelor›s Degree in Medicineاملؤهل: بكالوريوس طب وجراحة

Date: December 2003التاريخ: ديسمرب University: Ain Shams٢٠٠٣الجامعة: عني شمس

Degree: Goodالتقدير: جيد

* التعليم واملؤهالت:

* البيانات الشخصية:

* Education & Degree:

:Languages ** اللغات:



سكرتري تحرير مجلة »مفتاح اإلنرتنت« الصادرة عن دار »الشبكة 

السعودية« ملدة ٥ سنوات.

Deputy Editor of »Internet Key« Magazine published by 

Saudi publishing house »Al-Shabaka« for 5 years..

سكرتري تحرير مجلة »ناشيونال جيوجرافيك للشباب« الصادرة عن دار 

»نهضة مرص للصحافة واإلعالم« املرصية. )بداية من عام ٢٠٠٨ ومستمر 

حتى اآلن(

Deputy Editor of »National Geographic« Magazine published 

by Egyptian publishing house »Nahdet Misr Journalism« 

)From 2008 till Now(.

)Freelancer( .العمل كمحرر يف مجلة »صحة« ملدة ٦ أشهرEditor in »Seha« Magazine for 6 months )Freelancer(.

العمل كمحرر يف مجلة »جود نيوز سينام« ملدة عام ونصف. 

)Freelancer(

Editor in »Good News Cinema« Magazine for 1.5 years 

)Freelancer(.

)Freelancer( .العمل كمحرر يف مجلة »سينام أون الين« ملدة عامني
Editor in »Cinema Online« Magazine for 2 years 

)Freelancer(. 

العمل كمحرر يف مجلة »أون الين« للكمبيوتر واإلنرتنت ملدة عامني. 

)Freelancer(

Editor in »Online« Computer and Internet Magazine for 2 

years )Freelancer(.

العمل كمحرر يف دار »قرناس« للطباعة والنرش التابعة ملجموعة »مايض 

مايض« السعودية ملدة عامني.

Editor in »Gernas« publishing house belonging to Saudi 

group »Madi Al-Madi« for 2 years.

العمل يف مجال القصة املصورة مع مجلة »باسم« السعودية عىل مدار 

٤ سنوات، وابتكار عدد من الشخصيات مثل »د.فوبيا« )٧١ صفحة( 

و«سليك رجل الجليد« )١٣٠ صفحة( وعدد من قصص الكوميكس املتفرقة 

)٦٠ صفحة(، باإلضافة إىل قصص Illustration )٤ صفحات(.

Writing comics stories for Saudi magazine »Basim« for 4 years, 

and inventing some of its main characters like »Dr. Phobia« 

)71 Pages( and »Slick the Bigfoot« )130 Pages(, beside many 

separate comics stories )60 Pages( and Illustrations )4 Pages(.

اصدار عدد من القصص القصرية واملقاالت من خالل موقع »روايتي« عىل 

.www.rewayty.com شبكة اإلنرتنت

Publishing many short stories and articles through »Rewayty« 

website www.rewayty.com.

اصدار عدد من مقاالت الرعب من خالل موقع »إكس ريجون« التابع 

.www.xregion.com لدار »دياموند بوك« الكويتية عىل شبكة اإلنرتنت

Publishing many horror articles through »X-Region« website 

belonging to Kuwaiti publishing house »Diamond Book« 

www.xregion.com.

تأليف كتاب »القتلة املتسلسلون« باالشرتاك مع الكاتب »تامر فتحى« 

ونرشه من خالل دار »دياموند بوك« الكويتية.

Writing »Serial Killes« book with Tamer Fathi, and 

Publishing it with »Diamond Book« publishing house.

اصدار ٤ أعداد من سلسلة »ميجا«، و٤ أعداد من سلسلة »فريوس« مع 

مجموعة من الكتاب اآلخرين من خالل دار »ليىل« املرصية.

Publishing 4 books of »Mega« series, and 4 books of »Virus« 

series with other writers by Egyptian publishing house »Laila«.

اصدار مجموعة قصصية يف معرض القاهرة الدويل للكتاب ٢٠٠٤ تحت 

عنوان »حلم شتوي بعيد« من خالل دار »الحسام« املرصية للطباعة والنرش.

Publishing a short stories book in Cairo Book Affair 2004 by Egyptian 

publishing house »Al-Husam«، by the name »A Far Winter Dream«.

املشاركة يف كتابة سيناريو وحوار األجزاء األول والثاين والثالث من مسلسل 

»لحظات حرجة« من انتاج رشكة »بارترن برو«.

Participating in writing the screenplay of seasons 1, 2 and 3 of 

the TV series »Critical Moments« produced by »Partner Pro.«.

املشاركة يف كتابة سيناريو وحوار مسلسل »قلب العدالة« من انتاج رشكة 

»إميدج نيشن« التابعة إىل »تو فور ٥٤« ىف دولة اإلمارات.

Participating in writing the screenplay of the TV series »Heart 

of Justice« produced by »Image Nation«, Part of UAE company 

»Two Four 54«.

املشاركة يف ورشة »مهرجان الفيلم العريب« من تنظيم رشكة »إميدج 

نيشن« التابعة إىل »تو فور ٥٤« ىف دولة اإلمارات، باإلرشاف عىل الجزء 

الخاص بتعليم كتابة السيناريو للمشاركني.

Participating in »AFS« produced by “Image Nation”. Part 

of UAE company »Two Four 54«, by supervising the Script 

Writing section.

* Professional History: * التاريخ املهني:



* Capabilities: * املهارات:

.Writing short storiesكتابة وتأليف القصص القصرية.

.Writing comics for kids & youthsكتابة وتأليف القصص املصورة )Comics( لألطفال والشباب.

.Writing screenplays of TV seriesكتابة وتأليف املسلسالت التليفزيونية.

.Writing screenplays of moviesكتابة وتأليف األفالم السينامئية.

.Writing screenplays of cartoon series for kids & youthsكتابة وتأليف مسلسالت الرسوم املتحركة لألطفال والشباب.

كتابة املقاالت يف العديد من املجاالت املختلفة )السينام - الفن - الكمبيوتر 

واإلنرتنت - املوضوعات العلمية - الرعب - الصحة - وغريها(

Writing articles in many fields, such as cinema, computer, 

internet, science, horror, health… etc.

.Translation from Arabic to English & vice versa perfectlyالرتجمة من اللغة العربية إىل اإلنجليزية والعكس بكفاءة وإتقان.

اجادة اللغة اإلنجليزية بدرجة امتياز )قراءة وكتابة وتحدث(.
Excellent dealing with English )reading, writing and 

speaking(.

اجادة التعامل مع العديد من برامج الكمبيوتر املختلفة بكفاءة تامة

Word - Excel - Photoshop - PowerPoint - Indesign - Visio وغريها.

Excellent dealing with many computer programs, such as 

Word, Excel, Photoshop, PowerPoint, InDesign, Visio… etc.

.Ability to organize huge work projectsالقدرة عىل االدارة وتسيري املرشوعات الكربى.

.Discovering solutions to manage work easierابتكار األفكار الجديدة التي تساعد عىل تنظيم العمل وتسهيله.

4th place( in 1999( Yehia Haqi« Contest winner«حاصل عىل جائزة »يحيى حقي« للقصة القصرية عام ١٩٩٩ )املركز الرابع(.

تم ترشيحي لـ »جائزة الصحافة العربية« املقدمة من »نادي ديب 

للصحافة«  عام ٢٠٠٨ يف مجال أدب األطفال عن قصتّي »حبة الخردل« 

و«الزمن الجميل« الصادرتان يف مجلة »باسم«.

Nominated for »Arab Journalism Award« presented by »Dubai 

Press Club« in the year 2008 for comic’s stories »Mustard Grain« 

and »The Beautiful Time« published in »Basim« Magazine.


