حصة يوسف العوضي
 قاصة وشاعرة وكاتبة. بكالوريوس إعالم ،تخصص إذاعة وتلفزيون ،جامعة القاهرة . أعدت وقدمت برامج األطفال واألسرة في إذاعة وتلفزيون قطر . شاركت في إعداد البرنامج التربوي ( أبناء الغد)  ،وشاركت في تحرير مجلة حمدوسحر ومجلة مشاعل ،كما ساهمت في إعداد البرنامج التعليمي (افتح يا سمسم)الجزء
الثاني ( )1983م .
 ساهمت في تقطير وإعداد بعض مسلسالت األطفال للتلفزيون القطري. كاتبة في الصحف والمجالت المحلية مثل العرب ،العروبة ،الراية ،الشرق،الوطن ،الخليج الجديد ،والخليجية.
 ترأست قسم برامج األسرة والطفل بتلفزيون قطر( 1984-1979م) ،قسم البرامجالعلمية بالقناة الثانية بتلفزيون قطر( 1988-1986م).
 تعمل حاليا ً رئيسة قسم برامج األطفال بإذاعة قطر. عضو باألمانة العامة لجائزة الدولة ألدب الطفل /المجلس االعلى لشؤون األسرة من 2006م.
 عضو بمجلس إدارة قناة الجزيرة لألطفال . شاركت في عدة أمسيات شعرية وندوات ثقافية في الدوحة وواشنطن والشارقةومسقط ومهرجان الجنادرية بالرياض و مهرجان األدب اليمني بالمكال ومهرجان
الشعر بالرقة ( سوريا) ومؤتمر القرآن الكريم بالكويت .
حصلت على عدد من الجوائز منها :
 جائزة الشعر األولى ،وزارة التربية والتعليم 1971 ،م. -جائزة الشعر األولى ،كلية اإلعالم جامعة القاهرة1975 ،م.

 جائزة المرأة المثالية ،الهيئة العامة لرعاية الشباب1986 ،م . جائزة أفضل كتاب لألطفال معرض كتاب الشارقة الدولي 1997،م. جائزة أفضل كتاب للطفل معرض كتاب أبوظبي الدولي 1998 ،م.قصص األطفال :
 -1الشمس ال تزال نائمة.

 -2حول مائدة األحالم.

 -3نورة ورسم الحناء

 -4في ضوء القمر.

 -5لولو ينهض من جديد.

 -6األطفال يحبون الغيوم.

 -7خروف العيد.

 - 8صانعة األحالم.

 -9نجالء والبحر.

 -10سر الكنز.

 -11سلطان يصبح كبيراً.

 -12ناصر ووحش األسنان.
 - 15عندما غضبت الحافلة.

 -13الغزالة لمن؟.

 -14ريم تكتب حكاية.

 -16من خبأ وجه القمر؟.

 -17محاكمة اللون األحمر - 18 .دانة صديقة النهار.

ولها  6قصص لألطفال باللغتين العربية واإلنجليزية وقاموس للمفردات ( 3أجزاء).
قصص األطفال تحت سن السادسة :
 -1القمر صديقي.

 -2ال وقت لدي.

 -3لم أغسل أسناني .

 -4لماذا أحب الظالم؟.

 -5لماذا لم تظهر الشمس؟.

 -6كان ياما كان.

 -7ألواني.

 -8أبحث عن شرطي.

 -9ضاع حذائي.

 -10ماذا تأكل قطتي.

أناشيد األطفال :
 -1حكايات وأناشيد ،أنشودة الطفولة.
 -2حكايات وأناشيد ،وللصغار أغنية.
 -3أنشودتي (.)3-2-1
 -4الدفتر الملون األوراق.
 ياسمين (مسرحية شعرية لألطفال).الدواوين الشعرية :
 -1ميالد.
 -2كلمات اللحن األول.
 - 3انتظار.
 -4أوراق قديمة.
القصص القصيرة:
 -1البدء من جديد.
 -2وجوه خلف أشرعة الزمن.
جوال55510062 :

البريد االلكترونيhissaalawwdi@yahoo.com:

