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 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 جادة  عبده عبده   السيد 

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Gado Abdoh El Saied 

 دمياطمحافظة  املكان 1791 خالتاري اتريخ ومكان امليالد

 11111171111 تليفون  احلالة االجتماعية
                          الربيد االلكرتوين

gado26@yahoo.com 
  رابط الصفحة الشخصية

 واألملانيه -األجنليزية  يدهاجياليت   اللغات
مدى 

 جدا جيد اإلتقان
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

بكالوريوس التربية 

 الفنية 

التربية الفنية كلية  9114
 حلوان جامعة

 

ماجستير التربية 

 الفنية جامعة حلوان 
التربية الفنية كلية  0222

 حلوان جامعة
مدخل التوليف بين الجلود و االخشاب ك

 الستحداث مشغوالت فنية

دكتوراة الفلسفة فى 

التربية الفنية 

تخصص أشغال 

 خشب 

  

التربية الفنية كلية  0227
 حلوان جامعة

القيم الجمالية فى الكتابات العربية كمدخل 

 الستحداث مشغوالت فنية

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة زمنيةالفرتة ال جهة العمل الوظيفة

انبكلية التربية الفنية جامعة حلومدرس مساعد   1111  

 

mailto:gado26@yahoo.com
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 األشغال الفنيه

 مدرس األشغال

 الفنية

انبكلية التربية الفنية جامعة حلو  م  1119 
 

انبكلية التربية الفنية جامعة حلو استاذ مساعد      

لتربية بكلية التربية جامعة جازان قسم ا استاذ مساعد

تره من الفنية فى الف  

 1111   - 1111  

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

أثر العائد االقتصادي للمشغوالت الفنيه لطالب كلية التربيه  9002

 الفنيه علي اتجاهاتهم نحو مادة األشغال الفنيه
المؤتمر العلمي الدولي الثاني 

 والعشرون للخدمه االجتماعيه

9010 
اشكالية فانوس رمضان بين اصالة التراث االسالمى وبين 

 الخبرة الصينية

المؤتمر الدولى االول لمركز 

ة البحوث والدراسات الصيني

جامعة حلوان المصرية  

 
رؤية مستحدثه الحياء الطاقة التربويه في تدريس العروسة 

 باألشغال الفنية

المؤتمر الدولى  السادس لكلية 
 التربية الفنية

 

 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 على العديد من الرسائل العلمية  فأشر 

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

 أوال المعارض

71 - 79 – 

79 – 79 -77 
  معارض الطالئع بجمعية محبي الفنون الجميله 

 جامعة حلوان كلية التربيه الفنيه بقة جاذبيه سري معرض مسا 1771

 أتيليه القاهرة (11) معرض صالون أتيليه القاهره 1777

 جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  معرض األشغال الفنيه الثاني     - 1111

 هو والضوء واالخرون 1117
قاعة الشهيد احمد بسيونى بكلية 

 التربية الفنية بالزمالك  

 اشكالية الحفر على الجلد 1111
قاعة الشهيد احمد بسيونى بكلية 

 التربية الفنية بالزمالك  



 تشكيالت خطية 1111
المركزززز القزززومى للشزززباب مركزززز 

 التعليم المدنى

 أتلييه القاهره رؤيه ميتافيزيقيه 1111

 أوالد عزازيل 1119
قاعة الشهيد احمد بسيونى بكلية 

 التربية الفنية بالزمالك  

 ثانيا : األنشطة 
 بقصر ثقافة أسيوط تنظيم ورشه فنيه ألشغال الجلود 1112

1112 
ورشة تصوير زيتي مصاحبه الحتفال الهيئه العامه 

 لقصور الثقافه بليالي رمضان
 السيده زينب

1112 

تنظززززززيم االداره العامززززززه للفنززززززون  صرحصل علي منحة األبداع الفني بمدينة األق

بيئيززه بالهيئززه التشززكيليه والحززر  ال

 العامه لقصور الثقافه

 : اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقديرستة عشر 
اتريخ احلصول  املناسبة وع اجلائزةن

 عليها
 مصدرها

 
جوائز عديده من المجلس األعلي للشباب والرياضه علي 

   المستوي القومي

  1771 جال التصويرجائزة جاذبيه سري  فى م 

 
)المعرض  جائزه تشجيعيه من جمعية محبي الفنون الجميله

  1779 ( في مجال التصوي 1779السادس والثالثون للطالئع 

 
جائزه تشجيعيه من جمعية محبي الفنون الجميله )المعرض 

 السابع والثالثون للطالئع
1779  

 
امن جائزه من جمعية محبي الفنون الجميله )المعرض الث

 في مجال النحت  1779والثالثون للطالئع  
1779  

    
\  

 


