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 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 جندي حبيب مسري هشام 

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Habeeb Samir  Hesham  
  املكان م9/21/2991 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 82111022290 تليفون  احلالة االجتماعية
  رابط الصفحة الشخصية heshamhabeeb@yahoo.com الربيد االلكرتوين

Hesham Samier 

مدى  األجنليزية  اليت  جتيدها اللغات
 اإلتقان

 جيد
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

 الدرجـةمسمى 
اتريخ احلصول 

 عنوان الرسالة مصدرها عليها

بكالوريوس 
 التربية الفنية

كلية التربية الفنية  م2992
 جامعة حلون 

 

 ماجستير
 التربية الفنية

ية كلية التربية الفن 2999
 جامعة حلون 

االمكانات الفنية والتشكيلية لألحجبة الخشبية في مصر 
 واإلفادة منها في مجال التربية الفنية

دكنوراه الفلسفة 
 الترببية الفنية

كلية التربية الفنية  4002
 جامعة حلون 

الحركة الفعلية كمدخل إليجاد أبعاد جمالية في 
 المشغولة الخشبية

 :واإلداريةنابب العلمية اخلربات واملثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
لون جامعة ح-كلية التربية الفنية معيد   م28/9/2991 
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لون جامعة ح-كلية التربية الفنية مدرس مساعد  م12/22/2999 
 

لون جامعة ح-كلية التربية الفنية مدرس  م19/0/1882 
 

لون ة حجامع-كلية التربية الفنية أستاذ مساعد  م1889 
 

لون جامعة ح-كلية التربية الفنية أستاذ  1822 
 

    

    

    

    

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

ة حلون جامع-كلية التربية الفنية بحث مقدم للمؤتمر العلمي التاسع بكلية التربية الفنية   

 - مركز الفنون واآلداب الدولي الثاني لجامعة المنيابحث منشور في المؤتمر  1828
 جامعة المنيا

 جامعة أسيوط بحث منشور في المؤتمر الدولي لجامعة أسيوط 1828

1821 
بحث منشور في المؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية 

 الفنية

ة حلون جامع-كلية التربية الفنية  

   

   

   

   

   

 

 



 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 أشرف على العديد من الرسائل العلمية منها :

  مناقشة رسالة ماجستير ) األبعاد التعبيرية لوجه المرأه كمدخل ألستحداث مشغوالت خشبية مضيئة قائمة
 م.1829على التحليل األبداعى( 

  بعنةةةوان )المعالجةةةات الملمسةةةية لألسةةة   مناقشةةةة رسةةةالة ماجسةةةتير بكليةةةة التربيةةةة النوعيةةةة جامعةةةة دميةةةاط
 م.1821الخشبية كمدخل إلثراء القيم التشكيلية فى المشغولة الخشبية المعاصرة( دراسة تجريبية 

  مناقشةةةةة رسةةةةالة ماجسةةةةتير بعنوان)معالجةةةةات تشةةةةكيلية لقشةةةةرة الخشةةةةب كمةةةةدخل للتوثيةةةة  المتحفةةةةى للعمةةةةارة
 م.1821األسالمية بمناهج التربية الفنية(

  م.1/1821)موزايك( أسقفية الشباب األسكندرية ) أبو ثالث( ورشة عمل 

  مناقشة رسالة دكتوراه )جامعة األسكندرية( كلية تربية نوعية بعنوان)األس ورة فى النفنةون القديمةة وكيفيةة
 م.1820األستفادة منها فى مجال أشغال الخشب(

  (كليةةةة تربيةةةة فنيةةةة بعنةةةوان )السةةةمات التشةةةكيلية ألشةةةكال النباتةةةات مناقشةةةة رسةةةالة ماجسةةةتير )جامعةةةة المنيةةةا
 م.1820واألشكال الهندسية فى العصر الفا مى واألستفادة منها فى عمل مشغولة خشبية معاصرة( 

 

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

ةبكلية التربية الفني معرض خاص بقاعة حورس  م.1880ديسمبر   

 ساقية عبد المنعم الصاوي  معرض صالون الساقية الثاني للق عة الصغيرة  .م1828مارس 

 ساقية عبد المنعم الصاوي  معرض صالون الساقية الخامس للق عة الصغيرة  م.1822

 م.1828
 جامعة حلوان الملتقى العاشر لجامعة حلوان لتشغيل خريجي الجامعة 

ازبقصر األمير   معرض اللق ة المصرية .1822 – 0  
 كلية التربية الفنية. معرض )جروب بحوث وتجارب إبداعية( ب 1822/ 21

 ساقية عبد المنعم الصاوي  صالون الربيع لدورة الخامسة. 1828ابريل 

 كلية التربية الفنية االشتراك في المعرض الخاص ألعضاء هيئة التدريس بالكلية  4022
 ساقية عبد المنعم الصاوي  ي األول ملتقى الفنانين التشكيليين العرب . 1821مارس 

 أتليه القاهرة  التقادم في األخشاب بين التأصيل والتشكيل 4002 -7
   



   

   

   

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