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 صوره شخصيه
 أوالً : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 البذره حممد  السيد حامد

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

ELbezra ELsied Mohamed Hamed 

 دمياط املكان 71/5/7491 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 07007110570 التليفون متزوج احلالة االجتماعية
  رابط الصفحة الشخصية  الربيد االلكرتوين

 اإلجنليزية اليت  جتيدها اللغات
مدى 

 جيد جدا اإلتقان

 
 

 الـعـلـمـيـة املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

 1891 دكتوراه
كلية التربية 

 الفنية

دور حرف احلداده الشعبية يف تطوير تشكيل الشرائح املعدنية الرقيقة 
 وإمكانية االفادة منها يف تدريس أشغال املعادن

 1891 ماجستير
كلية التربية 

 الفنية

وافذ وأبواب البيوت دراسة تصميمات احلديد والطرق املنفذ يف ن
الشعبية مبحافظة دمياط وحبث إمكانية االفادة منها يف دروس أشغال 

 املعادن ابملرحلة الثانوية

 1891 بكالوريوس
المعهد العالى 

 للتربية الفنية

 

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

وكيل الكلية 

م التعليشئون ل

  والطالب

سنوات 3 كلية التربية الفنية  نعم 



أستاذ أشغال 

 المعادن
1881منذ عام  كلية التربية الفنية  نعم 

   كلية إعداد المعلمين رئيس قسم

  1891 كلية التربية الفنية أستاذ مساعد

 ال 1891-1891 كلية التربية الفنية مدرس مساعد

 ال 1898-1891 كلية التربية الفنية معيد

 : البحوث العلمية والمؤلفات والترجمة -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

 1891سبتمبر
المجلد  -توظيف الفضالت المعادن في مجال أشغال المعادن

 العدد الرابع  –الثامن 

مجلة دراسات وبحوث 

 جامعة حلوان

 دور مالمح السطوح في بناء العمل الفني  8811يناير 

 –ي عشر المجلد الحاد

مجلة  -العدد األول

دراسات وبحوث جامعة 

 حلوان

 8888يناير 
أساليب التعليم في مجال أشغال المعادن بكلية التربية الفنية 

 وأبعادها التربوية السنة الثالثة

مجلة  –العدد األول 

جامعة  -علوم وفنون

 حلوان

 التداخل والتشابك في التشكيل المعدني  8881
 –ية كلية التربية الفن

 جامعة حلوان 

 القيمة الجمالية لألسح الفيزيائية للمعادن  8881
اللجنة العلمية لترقية 

 األساتذة

  ستخدام الطي في مجال أشغال المعادنإلمكانات التشكيلية إلا 8881

 القاهرة  –أتلية  التعبير في الحلي المعدني  8881

  الحرف العربي كمنطلق للتشكيل المعدني  8881

 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

4112 
لجهات معرض الفنون التشكيلية الجماعية التى تنظمها ا

 المعنية
 المعرض العام

 مركز الجزيرة للفنون مهرجان فن الحلي الدورة الثانية 4111

إسود(–ألول لفن الرسم) ابيض الصالون ا 4112  مركز الجزيزرة للفنون 

 مركز الجزيرة للفنون مهرجان فن الحلي الدورة األولى 4114



ةجمعية محبى الفنون الجميل معرض الطالئع الرابع عشر 1892  

ةجمعية محبي الفنون الجميل صالون القاهرة التاسع واألربعون 1893  

 موسكو مهرجان الشباب العرب 1893

  معرض كفاح شعب فلسطين 1894

 الجزائر مهرجان الشباب العربي األول 1894

لةجمعية خريجى الفنون الجمي معرض الربيع الحادي عشر 1894  

1894 
المعرض السادس للملصقات والصور 

 الفوتوغرافيةوالتذكارات السياحية
 

الثقافة الجماهيرية – معرض الفن والثورة 1894   

قاءمعرض األصد 1894   

 للفنون التشكيلية المعرض السنوي العام  1891

1891 
عية المعرض الثانى عشر للموضوع الواحد ) مناظر طبي

 مصرية(
 

  معرض الفن والحركة بالثقافة الجماهيرية 1891

 اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقدير
 مصدرها ااتريخ احلصول عليه املناسبة وع اجلائزةن

 4119 المؤتمر العلمي السنوي الثامن شهادة تقدير

 –ية كلية التربية النوع

جامعة  -دمياط

 المنصورة

 4111 المؤتمر العلمي السنوي السابع شهادة تقدير

 –ية كلية التربية النوع

جامعة  -دمياط

 المنصورة

لحرفالمعهد العالي للفنون الشعبية وا شهادة تقدير  4111 

 عالي لفنونالمعهد ال

 –الشعبية والحرف 

تونس –قيروان   

يليةقطاع الفنون التشك 4114 مهرجان الحلي األول شهادة تقدير  

هقالد –شهادة تقدير  يةكلية التربية الفن 4111 إهداء الفنان ألحد أعماله الفنية   

 جائزة

فى مجال الخامات المتنوعة في 

 معرض الطالئع والشباب للفنون

 التشكيلية

 وزارة الشباب 1889

 1899 فى التشكيل المعدني الجائزة األولى
المجلس االعلى 

 للشباب

 1899 في التصوير الجائزة الثالثة
المجلس االعلى 

 للشباب

جائزة تشجيعية 

 وشهادة تقدير

المعرض السادس للملصقات 

 والتذكارات السياحية
1894  

  1891 التصوير بمعرض الفن والمعركة جائزة

شهادة تقدير –جائزة  دالتصوير بمعرض الموضوع الواح   1891 
جمعية محبي الفنون 

 الجميلة

 


