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 1972األستاذ المساعد/ أيمن نبيه سعد هللا 
 أستاذ المناهج وطرق تدريس التربية الفنية المساعد 

 جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  

 

 البيانات العامة:

 أيمن  نبيه سعد هللا :االسم

 25/2/1972 :تاريخ الميالد

 شرقية.عين شمس ال –أكتوبر متفرع من شارع العشرين  6شارع  27 :العنوان

 01006606794 :ت    24920603 :ت

        dr.aymannabih@yahoo.com البريد اإلليكتروني:

 :التسلسل العلمي والوظيفي
 

1972  .مواليد القاهرة 

2003  .دكتوراه الفلسفة في التربية الفنية، جامعة حلوان 

2000  .ماجستير التربية الفنية، جامعة حلوان 

1995  ية، جامعة حلوان.بكالوريوس تربية فن 

 :المناصــب
2008  .درجة أستاذ مساعد تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الفنية 

2003  .درجة مدرس/ دكتور في التربية الفنية 

2003  كلياة التربياة الفنياة -نائب رئيس سير االمتحانات لطالب مرحلة البكاالوريوس-

 جامعة حلوان.

2003  رئيس سير قدرات الثانوية العامة. 

2004- 2010  جامعة حلوان. -نائب رئيس سير الدراسات العليا والبحوث، كلية التربية الفنية 

2005- 2010  تثقيفاي   -جامعاة حلاوان رترباو  -بكلياة التربياة الفنياة -رئيس التربية الميدانياة

 فى المدارس و المتاحف و التجمعات الجماهيرية .

2008 

 

 

  االنتماا  وتعاديل السالوت لتالمياا مادارس  رئيس المشروع القومي "تطاوير قاي

المناطق الشعبية بالقاهرة، دراسة ميدانية في مجال التربياة الفنياة، كلياة التربياة 

 الفنية، جامعة حلوان.
2009- 2010   تطاوير قاي  االنتماا  وتعاديل السالوت لتالمياا مادارس رئيس المشروع القومي"

في مجال التربياة الفنياة، كلياة التربياة المناطق الشعبية بالقاهرة، دراسة ميدانية 
 .النهضة  -السالم -الفنية، جامعة حلوان، رالمرج

2009- 2010  مصاار فااي  –المركااا القااومي لثقافااة الطفاال  -رئاايس لجااان تحكااي  رسااوم أطفااال
 عيون أطفالنا.

2009- 2010   رئيس لجنة تحكي  دولي لرسوم أطفال ألمانيا بعنوان رمصار فاي  عياون أطفاال
 انيا ، المركا القومي، لثقافة الطفل، وزارة الثقافة.ألم

2009- 2010  وزارة الثقافااة  -عضااو بلجنااة تحكااي  عااالمي ماان المركااا القااومي لثقافااة الطفاال
 بعنوان رمصر في عيون أطفال العال  رمسابقة عالمية .

2010  تنفياا ماكيام معماار  ما   -عضو منفا بمشروع الحماام السالطان الكامال ايناال
بشااارع المعااا لاادين هللا الفاااطمي بالتعاااون ماا   -ب ماادارس باااب الشااعريةطااال

 االتحاد األوروبي رالعمارة والحمام .
2010   7/7/2010 -رئاااايس لجنااااة تحكااااي  للمهرجااااان الثاااااني را بااااداع واالبتكااااار 

لمحافظااات القاااهرة والجياااة وحلااوان لااوزارة التربيااة والتعلااي  ا دارة العامااة 
 وزارة الثقافة. -المركا القومي لثقافة الطفل -الفنيةلألنشطة الثقافية و

2010   المركااا  -رئاايس لجااان تحكااي  عااالمي لأللعاااب التعليميااة لجمياا  أنحااا  العااال
 وزارة الثقافة. -القومي لثقافة الطفل

2010    المهرجااان الثقافااة التربااو  األول للطفاال بالتعاااون ماا  جمعيااة تنميااة المجتماا
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دة ومركا شباب القطامية والمركاا القاومي لثقافاة الطفال المحلي بالقاهرة الجدي
 المركا القومي لثقافة الطفل وزارة الثقافة. 6/11/2010، 5

2011    تطااوير قااي  االنتمااا  وتعااديل الساالوت لتالميااا رئاايس المشااروع القااومي الثالاا"
مدارس المناطق الشعبية بالقاهرة، دراسة ميدانية في مجال التربية الفنياة، كلياة 

 -السااالم -ار لماادارس المارجبعناوان تنميااة االبتكاالتربياة الفنيااة، جامعاة حلااوان 
 .النهضة

2011   بروتوكاااول التعااااون باااين وزارة التربياااة والتعلاااي  ووزارة الثقافاااة والتنسااايق
 الحضار  راألمانة العامة للتنسيق الحضار  .

2011  جامعة حلوان. -فنيةكلية التربية ال  -منسق سيمنار لقس  علوم التربية الفنية 
2011/2012   جامعة حلوان.  -كلية التربية الفنية -رئيس مكتب التدريب الميداني 
2011/2012  جامعة حلوان.-كلية التربية الفنية   -رئيس سير امتحانات البكالوريوس 
2012    جامعة حلوان.  –كلية التربية الفنية  –رائد اللجنة العلمية لألنشطة الطالبية 
2012    وزارة الثقافاة  –عالمى مصر فاى عياون أطفاال أفريقياا  –رئيس لجنة تحكي– 

 المركا القومى لثقافة الطفل.

 

 :الدورات والبرامج التدريبية
2003- 2010   تثقيفي . -ا شراف على التدريب الميداني لطالب التربية الفنية رتربو 

2003  جامعة عين شمس. -لنوعيةكلية التربية ا -تدريس مادة مناهج وطرق تدريس 

 وا شراف على التدريب الميداني لطالب جامعة عين شمس. 

2003- 2010  جامعة حلوان. -االشترات في جمي  مؤتمرات كلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان. -كلية التربية الفنية -واالشترات في جمي  معارض التربية الميدانية

2006- 2010  وزارة الثقافاة -التربية الفنياة -وورش عمل في كلية التربية محاضرات ودورات تدريبية- 

 مكتبة ا سكندرية.

2010   جامعاة  -كلياة التربياة الفنياة -لطاالب الدراساات العلياا -تدريس ماادة ماد ل فاي ا حصاا

 حلوان.

2010  مجلااس  -لجنااة تطااوير التعلااي  -عضااو بلجنااة تاادريب المدرسااين بماادارس النياال المصاارية

 الوزرا .

2011  جامعاة المنوفياة بالفرقاة الثالثاة والفرقاة  -كلية التربية النوعياة -تدريس مادة طرق تدريس

 قس  التربية الفنية. -الرابعة

2012   اكتوبر 6جامعة  –تدريس رابعة طفولة مادة ر أنشطة فنية للطفل   كلية التربية 

2012   جامعة حلوان  –الفنية  كلية التربية –رئيس محور التدريب الميدانى بلجنة الجودة 

  لجان التحكي 

2009   عضو بلجنة تحكي  دولي مان المركاا القاومي لثقافاة الطفال وزارة الثقافاة لادولتي مقادونيا

 وكازا ستان رتحكي  ألعاب تعليمية  .

2009  10نعاا  للتقااوي    -رئاايس لجااان تحكااي  فنااون أطفالنااا فااي مهرجااان السااويسرال للعنااف- 

 وزارة الثقافة. -القومي لثقافة الطفل المركا -13/11/2009

2009    6/11/2009عضو بلجناة تحكاي  مهرجاان نااد  الصايد الثالا  لفناون األطفاال مان الفتارة 

 .13/11/2009إلى 

2009    بعنوان ردور المتاحف في  دماة  -تحكي  أعمال فنية لقطاع الفنون التشكيلية روزارة الثقافة

 . 2009/ 6/702 -27التربية الجمالية  

2009- 2010   وزارة الثقافاة رمصار فاي عياون أطفاال  -لجنة تحكي  دولي من المركا القومي لثقافة الطفل

 ألمانيا  ررئيس اللجنة .

2009- 2010    لجنة تحكي  مسابقة مصار فاي عياون أطفاال العاال  رمساابقة عالمياة  المركاا القاومي لثقافاة

 وزارة الثقافة. –الطفل 

2010   ادة المشاااركين فااي برنااامج قطاااع الفنااون التشااكيلية راالبتكااار والتاااوق  ورشااة تحكااي  الساا

 عمل.



 3 

2010    المركااا القااومي لثقافااة  -رئاايس لجااان تحكااي  عااالمي لأللعاااب التعليميااة لجمياا  أنحااا  العااال

 وزارة الثقافة. -الطفل

2010     13رئااايس لجاااان تحكاااي  ورش فنياااة فاااي مهرجاااان الفياااوم رال للعناااف نعااا  للتقاااوي- 

15/4/2010. 

2010  بعناوان مصار  -وزارة الثقافاة -عضو بلجنة تحكي  محلي من المركا القومي لثقافة الطفال

 في عيون أطفالنا.

2010   لمحافظاات القااهرة  7/7/2010 -رئيس لجنة تحكي  للمهرجان الثاني را بداع واالبتكار

المركاا  -ألنشاطة الثقافياة والفنياةوالجياة وحلوان لوزارة التربية والتعلي  ا دارة العامة ل

 وزارة الثقافة. -القومي لثقافة الطفل

2011  المركاا القاومي  -لعباة يدوياة  250اللعباة اليدوياة لعشار دول ر -رئيس لجنة تحكي  دولي

 وزارة الثقافة. -لثقافة الطفل
2012    لمركاا ا –وزارة الثقافاة  –عاالمى مصار فاى عياون أطفاال أفريقياا  –رئيس لجناة تحكاي

 القومى لثقافة الطفل.

 عضوية النقابات والجمعيات واللجان:
1995  .عضو برابطة  ريجي التربية الفنية 

1995  .عضو بلجنة الرس  واألشغال 

2001  .عضو بناد  أعضا  هيئة التدريس 

2005  .عضو مجلس إدارة في جمعية أساتاة الرس  واألشغال 

2008  .عضو لجنة الجودة بالكلية 

2008  .عضو لجنة ا ستراتيجية بالكلية 

2009  .عضو لجنة المعايير بالكلية 

2009  .عضو بلجنة وض  امتحانات الكادر لمعل  التربية الفنية 

2009- 2010   1234تفويض من عميدة الكلية بتوفياق أوضااع ررابطاة الرسا  واألشاغال المشاهرة 

 م.28/4/2010  وت  توفيق األوضاع الرابطة يوم 1968لسنة 

2011 /2012   جامعة حلوان  –كلية التربية الفنية  –رئيس محور التدريب الميدانى بلجنة الجودة 

2012   جامعة حلوان.  –كلية التربية الفنية  –رائد اللجنة العلمية لألنشطة الطالبية 

 :و ا ستراتيجيات الندوات والمحاضرات
2007  مدرسااة د  السااال -ةمحاضاارات عاان الخامااة وعالقتهااا بالتربيااة الفنياا- 

 القاهرة المتخصصة رندوة لمعلمي التربية الفنية .

2008  مدرسااة د  السااال  -ناادوة عاان الواجهااات المتحفيااة والتربيااة الفنيااة– 

 القاهرة رندوة لمعلمي التربية الفنية .

2009     مدرسااة د  السااال  –ناادوة عاان المفاااهي  فااي التربيااة الفنيااة رالمااا– 

 مي التربية الفنية .القاهرة رندوة لمعل

2009 

 
  محاضاارات فااي قطاااع الفنااون التشااكيلية لااوزارة الثقافااة بعنااوان: ردور

 المتاحف في  دمة التربية الجمالية  ومنها:

 ا طار الثقافي لدى المتاوق. -1

 عناصر االتصال في إطار التاوق في شكل أكاديمي. -2

2010   بعنوان راالبتكار  محاضرات في قطاع الفنون التشكيلية روزارة الثقافة

 .2010والتاوق  

  ندوة عن راالبتكار واألطفاال  المهرجاان الثقاافي الترباو  األول لثقافاة

 .19/2/2010 -18بمحافظة الغربية بناد  طنطا الرياضي  -الطفل

2010   ندوة في قطاع الفنون التشكيلية روزارة الثقافة  رالفن مان  االل وساائل

رة المتااااحف وعالقتهاااا بالمشااااهد االتصاااال  المحاضااارة بعناااوان عماااا

20/5/2010. 

2010    ناادوة لمدرسااي مدرسااة الااد  السااال بعنااون راالبتكااار وعالقتااه بااالتعلي
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 .31/8/2010، 30المدارس العام  

2011/2012   إساااااتراتيجية للتااااادريب الميااااادانى ر ا طاااااار الفلسااااافى و المفااااااهيمى

لفنية لطالب الفرقاة  ستراتيجية مكتب التدريب الميدانى  بكلية التربية ا

الرابعة و الخامسة شعبتى التربياة الفنياة و التثقياف باالفن   لمادة  مساة 

 سنوات.

 الورش الفنية والتصميمات:
2003  لطااالب ناااد  ساابورتينج -ورش فنيااة ومعماريااة فااي مكتبااة إسااكندرية- 

 جامعة حلوان ومكتبة ا سكندرية. -الشراكة بين كلية التربية الفنية

2007  .ورش لتصمي  لعب األطفال للعاديين والفئات الخاصة 

2007- 2009  :ورش فنية في مدرسة د  السال عن 

 الخامة وعالقتها بالتربية الفنية. -

 الواجهات المتخصصة والتربية الفنية. -

 .  المفاهي  والتربية الفنية رالما 

2009   ورشاة لتنفيااا جدارياه لمحافظااة الساويس عاان انتصاارات حاارب أكتااوبر

علااى جاادار المدرسااة العسااكرية بالسااويس ركليااة  -م طااولي100بطااول 

 والمركا القومي لثقافة الطفل . -التربية الفنية

2009  نعا  للتقاوي   -رئيس ورش فنية وجداريه لمهرجان السويس رال للعنف- 

 .13/11/2009 -10 -وزارة الثقافة -م  المركا القومي لثقافة الطفل

2010  ريه لمهرجان محافظة الفيوم قصر ثقافاة الفياومرئيس ورش فنية وجدا- 

 .15/4/2010-13 –وزارة الثقافة  -المركا القومي لثقافة الطفل

  18/19/2/2010رئيس ورش فنية لمهرجان طنطا الرياضي. 

2010   ورشاااة عمااال معمارياااة لحماااام السااالطان الكامااال انياااال رتنفياااا ماكيااام

 وبي رالعمارة والحمام .بالتعاون م  االتحاد األور -معمار   للحمام 

2010  م رالحجاار 400بطاول  2010 -تصامي  وتنفياا ساور كليااة التربياة الفنياة

 الفرعوني والحرار  .

2010   وزارة الثقافة. -للمركا القومي لثقافة الطفلودرع تصمي  ميدالية 

2010   المهرجاااان الثقافاااة الترباااو  األول للطفااال بالتعااااون مااا  جمعياااة تنمياااة

لااي بالقاااهرة الجدياادة ومركااا شااباب القطاميااة والمركااا المجتماا  المح

المركااا القااومي لثقافااة الطفاال  6/11/2010، 5القااومي لثقافااة الطفاال 

 وزارة الثقافة.

 المشروعات  المشترت فيها:
2003   مشاااروع "التمااابس لتطاااوير بااارامج التربياااة المتخصصاااة بالتعااااون مااا  جامعاااة

 لمصرية لندن واالتحاد األوروبي".مينسيتر األلمانية وجمعية تنمية الثقافة ا

2004   220عضااو بمشااروع تاااريا الكتابااة فااي مصاار رمعاارض تربااو   شااارت فيااه 

جامعاة حلاوان  -طالب جامعي وسابعة أعضاا  هيئاة تادريس بكلياة التربياة الفنياة

 -وعرض المشروع في الادورة الثانياة لبيناالي مكتباة ا ساكندرية الادولي للكتااب

 جامعة حلوان. -ة التربية الفنيةمكتبة ا سكندرية وكلي

2004   مشروع المعرض التربو  نشأة وتطور الكتابة في مصار لالشاترات فاي الادورة

جامعة حلوان بالمشااركة  -األولي للبينالي الدولي لكتاب الفنان كلية التربية الفنية

 م  مركا الفنون بمكتبة ا سكندرية.

2008- 2009   وتعااديل الساالوت لتالميااا ماادارس المناااطق تطااوير قااي  االنتمااارئاايس مشااروع  

 الشعبية بالقاهرة.

2009   البرنامج التدريبي للعاملين في المتاحف الفنية والقومية ردور المتاحف في  دماة

 التربية الجمالية .
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2009- 2010  يس مشااروع تطااوير قااي  االنتمااا  وتعااديل الساالوت لتالميااا ماادارس المناااطق رئاا

 .السالم -النهضة -ل السلوت بمناطق المرجالشعبية بالقاهرة وتعدي

2010  ماكيام  -مشروع الحمام السالطان الكامال انياال بشاارع المعاا لادين هللا الفااطمي

 بالتعاون م  االتحاد األوروبي رالعمارة والحمام . -معمار 

2010  كلية التربياة  -قطاع الفنون التشكيلية –وزارة الثقافة  -مشروع قوة  الفن والتفكير

 جامعة حلوان. -الفنية

 ا شراف على الرسائل العلمية:
 رسالة ماجستير ودكتوراه في المؤسسات األكاديمية التالية: 25أشرفت حتى اآلن على 

  جامعة حلوان                        –كلية التربية الفنية 

 األبحاث والمؤتمرات:
 األبحاث المنشورة في المجالت العلمية المحكمة: -أ

مدا ل تدريسية جديدة لطالب كلية التربية الفنية تعتمد علاى الادالالت الرماياة للساطم المعماار  مان  -1

 . الل تقنيات الخامات الورقية

 جامعة حلوان ربحوث في التربية الفنية . -مجلة كلية التربية الفنية اسم الناشر:

 .17/3/2008 تاريخ النشر:

 ت:األبحاث المنشورة من موقع المؤتمرا -ب

 إستراتيجية تحدي  لمناهج التعلي  المتميا وتنمية مهارات التفكير  عداد معل  الفن المستقبلي. -1

 جامعة المنوفية. -كلية التربية النوعية -بالمشاركة م  الدكتور/ عمرو أحمد كمال

العربااي المااؤتمر الساانو  بالكليااة ر -كليااة التربيااة النوعيااة بالمنصااورة -جامعااة المنصااورة اسممم الناشممر:

 الدولي الثال  . -السادس

 .14/4/2011 -13 تاريخ النشر:

أثر إستراتيجية مهارات القرن الحاد  والعشرين كمد ل لتدريس مفهوم رالماا   لطاالب كلياة التربياة  -2

 الفنية.

ار الملتقى الادولي الثااني للفناون التشاكيلية رحاو -كلية التربية النوعية بأسيوط -جامعة أسيوط اسم الناشر:

 جنوب . -جنوب

 .3/11/2010 -1 تاريخ النشر:

بنااا  برنااامج مقتااري لتجويااد المشاااركة المجتمعيااة كأحااد ركااائا ضاامان الجااودة واالعتماااد بمؤسسااات  -3

 التعلي  العالي. 

 جامعة المنوفية. -كلية التربية النوعية -بالمشاركة م  الدكتور/ عمرو أحمد كمال

 الدولي األول . -رالمؤتمر الراب  –التربية النوعية  كلية -جامعة المنصورة اسم الناشر:

 .2009 تاريخ النشر:

تصاامي  برنااامج مقتااري لتنميااة المشااروعات الصااغيرة لطااالب كليااة التربيااة الفنيااة فااي ضااو  معااايير  -4

 الجودة واالعتماد .

  .المؤتمر العلمي التاس  -ردمياط –كلية التربية النوعية  -جامعة المنصورة اسم الناشر:

 .4/2008/ 30 -29 تاريخ النشر:

 مجاالت البح  في التربية الفنية وعالقتها بكفايات المعل . -5

 المؤتمر العلمي التاس . -جامعة حلوان -كلية التربية الفنية اسم الناشر:

 .3/2006/ 8 -6 تاريخ النشر:

 لتربية الفنية.دراسة مستقبلية للدراسات والبحوث العلمية في تخصص مناهج وطرق تدريس ا -6

 المؤتمر العلمي السنو  السادس. -دمياط -كلية التربية النوعية -جامعة المنصورة اسم الناشر:

 .5/2005/ 5-4 تاريخ النشر:
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سالوت  فاي مواجهاة العناف المدرساي وتعاديل ا طار المرجعي لدور المدرساة الجاذباة وقاي  االنتماا  - 7

 .ميدانية في مجال التربية الفنية  ردراسة تالميا المناطق الشعبية بالقاهرة

 " التربية الفنية  لمؤتمر العلمى العاشر وموضوعها -لفنيةكلية التربية ا -حلوانجامعة  اسم الناشر:

 ومواجهة العنف "             

 .4/2012/ 11-9 تاريخ النشر:

 المؤلفـات:
2003  .كتاب في مناهج وطرق تدريس التربية الفنية 

2009  يات عمارة المتاحف المصرية وهاا الكتاب مشاترت فاي مساابقة كتاب جمال

 المصرية. -االنجلو -2009الشيا زايد الدولية للفنون والعمارة 

2009  .كتاب مد ل في عل  ا حصا  في التربية الفنية 

 المعارض الفنية والجوائا والمقتنيات:
2003- 2010 

2004   

 

2003 

 جامعة حلوان. -تربية الفنيةمعارض التربية الميدانية بكلية ال 

 جامعااة  -المعاارض التربااو  نشااأة وتطااور الكتابااة فااي مصاار كليااة التربيااة الفنيااة

 مكتبة ا سكندرية. -حلوان

   معرض بمكتبة را سكندرية  رمصااحبة للورشاة الفنياة والمعمارياة  لطاالب نااد

 سبورتينج.

2009  رس بكلياة التربياة الفنياةالسبيل  فاي قاعاة حاو -رالما  -معرض قوة الفن والتفكير- 

 جامعة حلوان.

2009   معارض مشااروع الحمااام السالطان الكاماال انيااال فااي ساوريا ماا  االتحاااد األوروبااي

 رالعمارة والحمام .

2008- 2009   محو األمية من  الل الشكل واللاون مشاروع تطاوير قاي  االنتماا  وتعاديل معرض

 السلوت لتالميا المناطق الشعبية بالقاهرة.

2009- 2010    مشااروع تطااوير قااي  االنتمااا  وتعااديل الساالوت معاارض راالنتمااا  وتعااديل الساالوت

 لتالميا المناطق الشعبية بالقاهرة

2009-2010  الفيوم  المركاا القاومي  -طنطا -معارض وجداريات ال للعنف نع  للتقوي  رالسويس

 وزارة الثقافة. -لثقافة الطفل

2010  جامعااة حلااوان -قاعااة حااورس كليااة التربيااة الفنيااة -معاارض التعلااي  بااالفن وللفاان- 

عماارة شاارع المعاا لادين هللا  -الحماام رالحماام الشاعبي -راالنتما  وتعديل السلوت 

 الفاطمي .

2010  القااهرة الجديادة   -معارض وجداريات ال للعنف نع  للتقوي  رمركا شباب القطامياة

 وزارة الثقافة. -المركا القومي لثقافة الطفل

2010  .معرض قوة الفن والتفكير كلية التربية الفنية جامعة حلوان 

2012   لمادة أنشطة فنية للطفل بقاعة الكلية . –اكتوبر  6جامعة  –معرض بكلية التربية 

 الخبرات العلمية والعملية:
1995- 2012  .برة فى التخطيط و إدارة األنشطة ا بداعية للطفولة و النشئ  

1995- 2012  ي تصمي  لعب األطفال التعليمية والتربوية. برة ف 

1995- 2012   الخشاب  – برات تشكيلية فى التعامل م  وسائط التعبير الفنى المتنوعة ر الخااف

 و غيرها  . –الاجاج  –الحديد  –الجلود  –المعادن  –

1995- 2012  . برات فى تبسيط التقنيات لتالئ  الشرائم العمرية المختلفة  

1995- 2012  .برة فى تنفيا الواجهات المعمارية و المساقط األفقية  

 الجوائـا:
1998-2003  مان معاارض التربياة الميدانياة كليااة  -وأوسامة متعاددة حصال علاى شاهادات تقادير

 جامعة حلوان. -التربية الفنية
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2009- 2010   مشااروع تطااوير قااي   ماان جامعااة حلااوانودرع التفااوق حصاال علااى شااهادة تقاادير

 وتعديل السلوت لتالميا المناطق الشعبية بالقاهرة.االنتما  

2009   شهادة تقدير ودرع التميا في التحكاي  بمهرجاان الصايد الثالا  لفناون األطفاال مان

 .13/11/2009إلى  16/11/2009الفترة 

2010   ماان وزارة الثقافااة وشااهادة تقاادير تكااري  وحصااول علااى درع التفااوق والتميااا– 

 القاهرة. -لطفلالمركا القومي لثقافة ا

2010  جامعة حلوان. -تكري  من كلية التربية الفنيةوسام التقدير و 

2010  المركاا  -مركا شباب القطامياة -شهادة تقدير من المهرجان الثقافي التربو  األول

 وزارة الثقافة. -القومي لثقافة الطفل

2010  اريااة رحمااام شااهادة تقاادير دوليااة ماان االتحاااد األوروبااي عاان عماال ماكيتااات معم

 السلطان الكامل اينال  شارع المعا لدين هللا الفاطمي.

2011/2012    كليااة التربيااة الفنيااة  –الترشاام لجااائاة الدولااة التشااجيعية فااى العلااوم ا جتماعيااة– 

 جامعة حلوان.

2011/2012    جامعاة  –كلياة التربياة الفنياة  -شهادة تقدير للتميا و إدارة مكتب التدريب الميدانى

 لوان ح

2011/2012  نجااي العملياة اكتاوبر  6جامعاة  –ة ياشهادة تقدير و ميدالية التميا مان كلياة الترب 

 التعليمية و األنشطة الطالبية 

 


