
  محمود عبد اهللا محمد

  

   محمود عبد اهللا محمد حسن-

 كاتب مسرحي وكاتب أدب الطفل -

 عضو اتحاد كتاب مصر -

ثاني عن مسرحية سوق الحب عام المركز ال.. ئزة الهيئة العامة لقصور الثقافةفاز بجا -

 "لألطفال" م ١٩٩٧ – ٩٦

ل عن مسرحية مدينة الرحمة واألمركز ال.. ة رابطة األدب اإلسالمي العالميةفاز بجائز -

 "لألطفال" هـ ١٤٢٠عام 

ول عن مجموعة قصصية عام األمركز ال.. ئزة الهيئة العامة لقصور الثقافةفاز بجا -

 "لألطفال" م ٢٠٠٢

 ٢٠٠٢فاز بجائزة سوزان مبارك مركز رائع عن روايته حكايات الجد مشعل عام  -

  "لألطفال"

 طبع له*

  يمسرحية بغداد رايح جا -  

  سرحية أصول الدور م –

  رواية من حكايات الجد مشعل –

  قصصية بعنوان حكايات البنت ريحان ة مجموع–

  قصة اللوحة والقلم –

مسرحية مدينة الرحمة، في سلسلة إصدارات رابطة األدب اإلسالمي لألطفال برقم  –

)١١( 

 وله تحت الطبع في أدب األطفال* 

  "سوق الحب"مسرحية  –



 "سوق الزينة"مسرحية  و –

 ،" حكايات الجد نحو" وثالث مسرحيات تحت عنوان  –

  ورواية أم السالم  –

 رواية عيون تلمع كل خريف –

  ميدان التماثيل –

 رواية زواج ليلى من ولهان باطل –

 رواية أميرة من حلب - –

 مجموعة قصصية دعوة للحياة  –

 مجموعة قصصية السيد ربيع يجدد تحياته  –

 رواية حكاية الجد نور الدين  –

 .وعدد كبير من القصص السردية والمصورة  –

 ماجد – أحمد – قطر الندى –عالء الدين  ":بمجالت تنشر أعماله في مجال أدب الطفل*

 "  ميكى– أوقات – توت – باسم – سدرة – جندي المستقبل – براعم اإليمان –

  :مشاركاته في الهيئات األدبية والثقافية*

  لة الكبرىعضو نادى األدب بقصر ثقافة المح -

 ..  عضو رابطة سامول الثقافية -

 ..  سكرتير تحرير كتاب سامول -

 . عضو الندوة الدائمة بصالون يعقوب الشاروني -

  تم تكريمه * 

 ٢٠٠٤ / ٤ / ١٩من قبل كلية التربية جامعة طنطا مع عدد من األدباء والنقاد بتاريخ -

 .من أدباء المحلة وطنطا

  م ٢٠٠٥ مع عدد من األدباء والفنانين عام من قبل مركز شباب منطى و-



 الخيمة مع عدد من األدباء والفنانين عام امن قبل إدارة غرب التعليميمة بشبر و-

٢٠٠٧ .  

 ٣١٨٣٤ب .بريد سامول ر.  م – المحلة الكبرى –مصر / العنوان * 
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