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 السيـرة الذاتيـة
  

  أوال : البيانات الشخصية:
  

 د/ سمير محمود عبد الفضيل عبد القادر االســـم :
 جامعة المنيا. – كمية الفنون الجميمة –قسم التصويربالوظيــفة : أستاذ مساعد 

 01000285804التميــفون :  
  samierom@gmail.comالبريد االلكتروني : 
 

 ثانيا : المؤهالت العممية:
 

كميـة الفنـون  –بكالوريوس الفنون الجميمة ـ تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف  -1
 م.1990جامعة المنيا  –الجميمة 

" مصــــــوروا موضــــــوعيا  –ماجســــــتير الفنــــــون الجميمــــــة ت صــــــ  تصــــــوير  -2
 –كميــة الفنــون الجميمــة الجماعــات الفنيــة صــي مصــر  ــيل االر عينيــات" ـ 

 م.1997جامعة حموان 
"الكتابة كموحـة صـي أعمـال الفنـانين دكتوراه الفمسفة صي تاريخ الفن موضوعيا  -3

كمية الفمسفة ـ معيد  الغر يين والعرب صي النصف الثاني من القرن العشرين"
 م.2006ـ ألمانيا  ج أجوسطس جويتنجنجامعة جور  –تاريخ الفن 

 
 ثالثا : التدرج الوظيفي :

جامعـــــــــة المنيـــــــــا  –كميـــــــــة الفنـــــــــون الجميمـــــــــة  –قســـــــــم التصـــــــــوير  -معيـــــــــد  -1
 م.1/1/1991
جامعـــة المنيـــا  –كميـــة الفنـــون الجميمـــة  –مـــدرس مســـاعد ـ قســـم التصـــوير  -2

 م 1997
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المنيـــا جامعـــة  –كميـــة الفنـــون الجميمـــة  –مـــدرس جـــامعي ـ قســـم التصـــوير  -3
 ( م.2012 -2006)
جامعة المنيا  –كمية الفنون الجميمة  –أستاذ مساعدـ قسم التصوير  -4

 م حتى تاري و.2012
 

 رابعا : عضوية الهيئات العممية والمجان والجمعيات :
 القاىرة. –عضو نقابة الفنون التشكيمية  -1
 باريس. –عضو جماعة "األنسيا" اليونسكو  -2
 القاىرة. –" المقطم عضو جماعة اتيميو " الرواق  -3
 عضو أتميو القاىرة. -4
 عضو مجمس أدارة نادي العبور الرياضي االجتماعي مدينة العبور -5
 رئيس مجمس امناء مدرسة باك الين التجريبية مدينة العبور -6
 التعميم لتطويرالعبورمدينتي  مؤسس لمؤسسة عضو -7

 
 خامسا : اإلنتاج العممي:

جامعـة أسـيو   " كمية التر ية النوعيـة ـ التشكيميعيقة االديان السماوية بالفن  -
 )نظري( . م2007اسيو   –

 صــي"التكامــب بــين العيمــة والكتابــة صــي العمــب التصــويري بــين الشــرق والغــرب  -
 –منتصـــف القـــرن العشــــرين حتـــى االن" كميــــة الفنـــون الجميمــــة جامغـــة المنيــــا 

 م. )نظري(2012المنيا 
بنــــاء اليندســــي والعضــــوي. )تنظيــــر جماليــــات تشــــكيب كممــــات القصــــيدة صــــي ال -

 معرض عممي( 
العيقة التكاممية بـين المنطـر الطبيعـي والكتابـة تشـكيميا كمـد ب يحقـة الوحـدة  -

 الفنية صي الموحة. )تنظير معرض عممي(
البعـــد التعبيـــري لمكتابـــة مـــن  ـــيل ميمـــس الســـطوح والمـــون كمـــد ب تشـــكيمي  -

 معاصر صي التصوير الزيتي. ) تنظير معرض عممي(



 ت
 

القيمـــــة التشـــــكيمية لمكتابـــــة العر يـــــة صـــــي التصـــــوير العر ـــــي المعاصـــــر. )كميـــــة  -
 م. 2013كمية االلسن( المنيا  -كمية الفنون الجميمة -االداب

لمعيمـــات والرمـــوز البدائيـــة القديمـــة واثـــره عمـــى الحداثـــة صـــي لتجســـيد الجديـــد ا -
 م.2017أعمال التصويرالغر ي، )كمية الفنون الجميمة( األقصر 

 م. 2015. ) تنظير معرض عممي( الواقع المغوي وال يال التشكيميبين  -
جية النشر: قاعة قاعة متحف  Exhibition and work معرض وعمب -

اوكيند، كمية الفنون والعموم، جامعة نورث كارولينا تشبب ىب، أمريكا، 
 م. 2015

المعنى بين الكممة والمون، جية النشر: قاعة عبد السيم الشريف، كمية  -
 م.2015الفنون الجميمة ، جامعة المنيا، 

 يال التجسيد وواقع الكممات، جية النشر: قاعة عبد السيم الشريف، كمية  -
 م.2017الفنون الجميمة ، جامعة المنيا، 

 
 :سادسا : أنشطة أكاديمية

 -2006مدير الوحدة االنتاجية بكمية الفنون الجميمة جامة المنيا منذ ) -
 ( م.2008

- 2007المجنــة الرياضــية بكميــة الفنــون الجميمــة جامــة المنيــا منــذ )مستشــار  -
   ( م.2009

 -2011مستشـــــار عـــــام اةتحـــــاد بكميـــــة الفنـــــون الجميمـــــة جامـــــة المنيـــــا منـــــذ ) -
 ( م.2012

عضــو مجمــس ادارة الوحــدة االنتاجيــة بكميــة الفنــون الجميمــة جامــة المنيــا منــذ  -
 .وحتى تاري و م2015
 

  سابعا : المعارض الجماعية:
 . م1991معرض جماعي ـ صن البورترية ـ األو را  -
 . م1991معرض جماعي ـ أعضاء ىيئة التدريس األول ـ جامعة المنيا  -



 ث
 

 . م1993معرض جماعي ـ أعضاء ىيئة التدريس ـ صندق إيتاب ـ المنيا  -
  .م1994معرض أعضاء ىيئة التدريس ـ قصر ثقاصة المنيا  -
 . م1994القاىرة  معرض جماعى ـ قاعة زينة ـ مدينة نصر ـ -
معرض جماعي ـ `الممتقى الثقاصى األول` كمية الفنون الجميمة ـ المنيا  -

 .م1996
 . م2001معرض  ا  ـ قاعة شيمر ـ مدينة صا تبرج ـ ألمانيا  -
 م.2002معرض  ا  ـ قاعة أريزىاج مان ـ مدينة بورنييم ـ ألمانيا  -
المعرض العام الدورة اةبداع التشكيمى الثانى )  معرض جماعي ـ ميرجان -

 . م2008 ، القاىرة الواحد و الثيثون(
االحتفال باليو يب الفضي ـ كمية الفنون الجميمة ـ جامعة  معرض جماعي ـ -

 م.2008المنيا 
اةبداع التشكيمى الثانى ) المعرض العام الدورة  معرض جماعي ـ ميرجان -

 . م2008 ، القاىرة الواحد و الثيثون(
 م.2009ي الغوري الثامن والعشرينمعرض جمعية صنان -
) المعرض العام الدورة لثاةبداع التشكيمى الثا ميرجان- معرض جماعي -

 م.2009 ، القاىرة (32
 ، القاىرةأكتو ر 6قاعة بنوراما  -المعرض السنوي الثاني لمثقاصات العسكرية  -

 م.2009
 م.2009 قاعة أتميو القاىرة -الممتقى التشكيمي العر ي )شرق وشرق(  -
 م.2010بقاعة ساقية كنوز  -المعرض الفني الثالث  -
معرض مؤتمر جامعة المنيا الدولي الثاني )الحوار العر ي الغر ي( مركز  -

 م.2010جامعة المنيا الثقاصي جامعة المنيا 
 م.2010السويس ، مبحر األحمرل معرض جماعى لميرجان الفنون األول -
 م.2011، مارس لقاىرة، اقرطبة األول لألعمال الصغيرةصالون  -
 م.2011 ، القاىرةأكتو ر 6النصر بانوراما بينالي  -
 م.2011بينالى الثقاصة والفنون الدولى الثانى ) ثورة وتيحم ( -

http://www.facebook.com/groups/163928127004033/
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Salon d'Automne  2011- م 2011 صالون ال ريف الفرنسي -
 .12 au 16 octobre Paris - Champs Élysées 

 م.2012أتميو القاىرة  -ممتقى بصمات الفنانيين التشكيمي العر ي -
صالون الجنوب االول، الدورة التاسيسية، االقصر، كمية الفنون الجميمة  -

 م.2012
 م. 2012ضيف شرف صالون مركز صنون مصر االول، القاىرة  -
 م.2013 ر ثقاصة المنياقاعة قص -الممتقى التشكيمي العر ي )شرق وشرق(  -
) المعرض العام الدورة  امساةبداع التشكيمى ال ميرجان- معرض جماعي -

 م.2012 ، القاىرة (34
 م.2012( إيطاليا AMBIENTARTE. GAETA ) معرض -
 -معرض جمعية صناني الغوري الثامن والعشرين.مركز محمود سعيد  -

 م.2013االسكندرية 
 م.2013العمم( مركز اليناجر لمفنون  معرض جماعي )عبرنا القناه ورصعوا -
 -م مركز الجزيرة 2012الدورة الثالثة عشر "لكفاصيات" – معرض جماعي -

  .م2013وزارة الثقاصة، القاىرة 
 م.2014قصر األمير طاز  -معرض جمعية صناني الغوري التاسع والعشرين -
) المعرض العام الدورة  امساةبداع التشكيمى ال ميرجان- معرض جماعي -

 م.2013، القاىرة ( 35
ممتقى بصمات الفنانيين التشكيميين التاسع، جماعة بصمات، القاىرة  -

 م.2014
صندوق  -معرض الزمن الجميب الشاعر )أمب دنقب( قصر االمير طاز -

 م.2014التنمية الثقاصية، القاىرة 
  م.2014القاىرة  -المركز الثقاصي الروسي )صرحة مصرية(– معرض جماعي -
صالون صناع الحياه الثالث لمفنون التشكيمية )عبر عن نفسك( قصر ثقاصة  -

 م.2015االسماعيمية، االسماعيمية 



 ح
 

قاعة  -معرض رؤى إبداعية لفناني جمعية صناني الغوري التاسع والعشرين -
 م.2015بيت السناري، القاىرة 

اعة الجريك ق -جامعة المنيا-معرض أعضاء ىيئة تدريس كمية الفنون  -
 م.2015كامبس القاىرة 

 م.2015قاعة اليناجر، القاىرة  -الدورة األولى -صالون أجيال الدولي -
صالون الشرق االوسط الثاني لمقطع الصغيرة ، جماعة بصمات، القاىرة  -

 م.2015
متحف -مركز كرمة ابن ىاني الثقاصي -معرض جماعي )ذكريات النصر(  -

 م.2015احمد شوقي 
متحف -مركز كرمة ابن ىاني الثقاصي-ن وحي الكممات(معرض جماعي )م -

 م.2015احمد شوقي 
 م.2016القرية الفرعونية -معرض جماعي )إشكالية الحضارة واليوية( -
 م.2016( جاليرى بيكاسو 1معرض جماعي )تراث معاصر  -
 م.MSA 2016جامعة  50معرض نتاج ورشة سمبوزيوم ابو سمبب  -
 م.1999 باركدريم ية تصميم وتنفيذ جدار  -
  

 ثامنا: المعارض الشخصية:
جامعة المنيا  ،كمية الفنون الجميمة معرض ش صي )كممات ورموز مرئية( ، -

 م.2010
جامعة المنيا  ة،كمية الفنون الجميم ( ،)بين القصيدة والبناءمعرض ش صي  -

  .م2012
جامعة  ،كمية الفنون الجميمة ،(والمبنىمعرض ش صي )سيوة بين المعنى  -

 م.2012المنيا 
 ،كمية الفنون الجميمةمعرض ش صي )بين الواقع المغوي وال يال التشكيمي(  -

  م.2015جامعة المنيا 



 خ
 

بجامعة نورث كاروالين تشابب ىيب الواليات المتحدة ش صي معرض  -
 م.2015 األميركية

جامعة  ،كمية الفنون الجميمة‘ )المعنى بين الكممة والمون(ش صي معرض  -
 م.2015المنيا 

 ،كمية الفنون الجميمة‘ ) يال التجسيد وواقع الكممات(ش صي معرض  -
 م.2017جامعة المنيا 

 
 تاسعا : الدورات التدريبية:

–" ـ لتنميـة قـدرات أعضـاء ىيئـة التـدريس  العـرض الفعـالدورة تدريبيـة ـ "  -1
 م.31/8/2006-29جامعة المنيا 

–" ـ لتنميـة قـدرات أعضـاء ىيئـة التـدريس  تصـميم المقـرردورة تدريبيـة ـ "  -2
 م.5/10/2006-3جامعة المنيا 

" ـ لتنمية قدرات أعضاء ىيئـة التـدريس أساليب البحث العمميدورة تدريبيو ـ" -3
 م.12/10/2006-10ـ جامعة المنيا 

" ـ لتنميــة قــدرات أعضــاء ىيئــة ميــارات االتصــال الفعــال دورة تدريبيــة ـ "  -4
 م.9/11/2006-7التدريس ـ جامعة المنيا 

" ـ لتنمية قدرات أعضاء ىيئـة التـدريس إدارة الفرية البحثي دورة تدريبية ـ "  -5
 م.18/3/2008-16ـ جامعة المنيا 

" ـ لتنميـــة قـــدرات معـــاييرالجودة صـــي العمميـــة التدريســـية دورة تدريبيـــة ـ "  -6
 م .19/3/2008-17أعضاء ىيئة التدريس ـ جامعة المنيا 

" ـ لتنميــة قــدرات أعضــاء ىيئــة م المــؤتمرات العمميــة تنظــيدورة تدريبيــة ـ "  -7
 م.27/3/2008-25التدريس ـ جامعة المنيا 

" ـ لتنميــة قــدرات أعضــاء ىيئــة الت طــيط االســتراتيجي دورة تدريبيــة ـ "  -8
 م.2/4/2008-31/3التدريس ـ جامعة المنيا 

 " ـ لتنميــة قــدرات أعضــاء ىيئــةأ يقيــات البحــث العممــي دورة تدريبيـة ـ "  -9
 م.10/4/2008-8التدريس ـ جامعة المنيا 



 د
 

" ـ لتنميـة قـدرات أعضـاء ىيئـة ادارة الوقت واالجتماعاتدورة تدريبية ـ "   -10
 م.10/4/2008-8التدريس ـ جامعة المنيا 

" ـ لتنميــة قــدرات أعضــاء مشــروعات البحــوث التناصســيةدورة تدريبيــة ـ "  -11
 م.17/12/2013-16ىيئة التدريس ـ جامعة المنيا 

" ـ لتنميـة قـدرات أعضـاء ىيئـة التـدريس ـ االدارة الجامعيـةتدريبية ـ "  دورة -12
 م.24/12/2013-23جامعة المنيا 

" ـ لتنميـة قـدرات أعضـاء ىيئـة التـدريس ـ النشـر العممـيدورة تدريبيـة ـ "  -13
 م.16/12/2014-15جامعة المنيا 

اء " ـ لتنميـة قـدرات أعضـانشاء مواقـع إلكترونيـة ش صـيودورة تدريبية ـ "  -14
-24ىيئـــة التـــدريس ـ مركـــز نظـــم وتكنولوجيـــا المعمومـــات جامعـــة المنيـــا 

 م.26/3/2015
" ـ لتنميــة  والنشــر الــدولي أ يقيــات البحــث العممــيدورة تدريبيــة ـ "  -15

 م.28/12/2017-27قدرات أعضاء ىيئة التدريس ـ جامعة المنيا 
16-  
 الفنيه: الورشعاشرا : 

 م.2002 المانيا ،جوتنجن جامعة،  الموديب ورشة -
 م.2009رايات السيم، بيمفورت، صرنسا  ورشة -
 محاضـــــرة+  العـــــام لممعـــــرضالمصـــــاحب  -35 ســـــتديو – الحروصيـــــة ورشـــــة -

 وزارة -الفنــون قصــر - البصــري  والــن  الشــعري  الــن  بــين العيقــةبعنــوان 
 م.2013. الثقاصة

 – الصـــحفية اليوســـف روز مؤسســـة -المكـــان تأويـــب. بصـــري  وعـــرض ورشـــة -
 م.2014- الورشة مصاحبة محاضرةروزا+  ستديو

 م.2014 –ورشة اوستراكا شرم الشيخ  -
 م.2015 –ورشة اوستراكا اسطنبول  -
 م.2015 –ورشة اوستراكا شرم الشيخ  -



 ذ
 

 –ورشـــة عـــن تقنيـــة لوحـــاتي، جامعـــة نـــورث كارولينـــا، كميـــة الفنـــون والعمـــوم  -
 م.2015

 م.2016 –ورشة ميرجان الفن والحياه  -
 م.2016 – 50ورشة سمبوزيوم ابو سمبب  -

 
 :: الزيارات الفنيةعشر حادي
 المتحدة الواليات -أنجمترا – صرنسا -لوكسمبورج  -بمجيكا  -ىولندا  -ألمانيا 

 .األمريكية
 

 حادي عشر : المقتنيات:
 . مكتبة طمعت حرب - صندوق التنمية الثقاصية -متحف الفن الحديث 

 .أمريكا -الكويت لدى األصراد بمصر ـ ألمانيا ـ السعودية ـ
  

 

 

 

 

 

 


