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curriculum vitae 
 " سرية ذاتية "

 

 

 

مرسىجادإبراهيممحمدعبدالمنعمد/ .أ
 جامعة المنيا –كلية الفنون الجميلة  –التصوير أستاذ 

 
  صعيد مصر ـسوهاج  محافظة -ه  10/9/1384الموافق  –م 12/1/1965مواليد 

 

 السيرة العلمية: ●

 

 .المؤتمرات أوالً : 

 

:بعنوانبحث  - 1  

التطور المفاهيمي لصياغة اللوحة التصويرية المعاصرة بالوسائط الجديدة   

الوسائطالجديدةودورهافي-محور-الفنونالبصريةبينالثابتوالمتغير-المؤتمرالعلميالدوليالثالث
م2007أبريل30–28فيالفترةمن-كليةالفنونالجميلة-جامعةاإلسكندرية-صياغةالفنالمعاصر  

المجلدالسادس–2005يوليو–الجزءالثاني-وايضًاتمنشرهبمجلةعلمالنفسالمعاصروالعلوماإلنسانية
 عشر

 

:بحث بعنوان - 2  

 

 " الرسائل المرئية لفن التصوير ودالالت المضمون السياسي"

الفنوثقافةاآلخر-منشوربالمؤتمرالعلميالدوليالتاسع  
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م2012مارس27–25-جامعةالمنيا–الفنونالجميلةكلية  
 

 :بحث بعنوان - 3

 
السوريالي" لغة الرمز والمفهوم السيميولوجي في التصوير"   

الفنواللغة-جامعةالمنيا-منشوربالمؤتمرالدوليالعاشر  
م2013مارس26–24-كليةاأللسن(–كليةالفنونالجميلة–)كليةاآلداب  

 
 ثانياً: األبحاث المحكمة.

 

بحثفني -1  
تحتعنوان-معرضمنظر  

 " رؤية لوجوه " انطباع اللون والزمن

"سالمهجاليري-بقاعة  

م17/5/2006محتى8/5/2006فيالفترةمن  
 تم مناقشته من قبل اللجنة العلمية الدائمة للترقية الى درجة استاذ مساعد

 

بحثفني-2  
تحتعنوان-معرضمنظر  

  "اللوحة التصويرية فيالحركة  يالشخبطة االرتجالية وتواز"

 بقاعةإبداع
م26/7/2006محتى1/7/2006فيالفترةمن  

 تم مناقشته من قبل اللجنة العلمية الدائمة للترقية الى درجة استاذ مساعد
 

 

بحثفني-3
 تحتعنوان-معرضمنظر

 نفعالي في التصويرالا الدور التعبيري لألداء

 بقاعةمشربيةللفنالمعاصر
م14/10/2004محتى19/9/2004فيالفترةمن  

 تم مناقشته من قبل اللجنة العلمية الدائمة للترقية الى درجة استاذ مساعد
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بحثفني-4  
 تحتعنوان-معرضمنظر

 فن التصوير  فيالخامات المختلفة كوسيط مرئي 

بقاعةأكسترا
م26/7/2006محتى1/7/2006فيالفترةمن

 تم مناقشته من قبل اللجنة العلمية الدائمة للترقية الى درجة استاذ مساعد

 

 

بحثفني-5
 تحتعنوان-معرضمنظر

"بنية اللوحة التصويرية بين الشكل والمضمون"
جامعةالمنيا–قاعةكليةالفنونالجميلة

م23/6/2013حتىم17/6/2013فيالفترةمن
تم مناقشته من قبل اللجنة العلمية الدائمة للترقية الى درجة استاذ


 

بحثفني-6  

تحتعنوان-منظرعملُمنفذ
 الدولي السادس  بسمبوزيوم األقصر  في اللوحة اهأثرو"ذاكرة المكان البصرية 

 للتصوير" 

م2013ديسمبر14–1فيالفترةمن
 تم مناقشته من قبل اللجنة العلمية الدائمة للترقية الى درجة استاذ 

 
 

بحثفني-7
 تحتعنوان-معرضمنظر

 "األداء التقني ودوره في تأكيد دراما اللوحة" -

جامعةالمنيا–قاعةالعرضكليةالفنونالجميلة  
م4/5/2014حتىم28/4/2014فيالفترةمن  
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بحثفني-8
 تحتعنوان-معرضمنظر

 " اإلنفعال الحركي في اللوحة بين الشكل والفراغ"

جامعةالمنيا–قاعةالعرضكليةالفنونالجميلة
م17/3/2015حتىم10/3/2015فيالفترةمن

 

 الرسائل العلمية. ومناقشةثالثاً: اإلشراف 

 
رسالة  –دراسة تحليلية  –السمات الفنية المميزة ألعمال ويليام ترنر وحسني البناني  -1

 مشرف مشارك. –ماجستير 

رسالة  –دراسة تحليلية  –اإلبداعية في التصوير عند الفنان صبري منصور  الرؤية -2

 مشرف.  –ماجستير 

مشارك في – رسالة ماجستير -الدالالت التعبيرية بين الفكرة والتقنية في التصوير المعاصر  -3

 لجنة الحكم والمناقشة.

 –دراسة تاريخية  –المعالجات التشكيلية لموضوع األم والطفل في التصوير عبر العصور  -4

 مشرف.  –رسالة ماجستير  -تحليلية 

 

 

 السيرة الذاتية: ●

 
 

ـ قسم التصوير ـ جامعة المنيا ـ بتقدير جيد جداً مع مرتبة  بكالوريوس الفنون الجميلة 1988

 . الشرف

 دبلوم النحت ـ دبلوم النقد وعلم الجمال ـ كلية الفنون الجميلة ـ جامعة المنيا . 1988

 بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالمنيا . معيد 1989

 كلية الفنون الجميلة بالقاهرة ـ جامعة حلوان . ماجستير التصوير 1995

 بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة ـ جامعة المنيا . مدرس مساعد 1995

 بعثة دراسية إلى إسبانيا لجمع المادة العلمية لرسالة الدكتوراه .  – 2001 -  1999

1999 

 

دراسات في فن الحفر الحمضي بكلية الفنون الجميلة جامعة كومبلوتنسي   - 2001 - 

(COMPLUTENSE)  .مدريد اسبانيا 
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دراسات في فن الرسم السريع بكلية الفنون الجميلة جامعة كومبلوتنسي   - 2001 – 2000

(COMPLUTENSE)  .مدريد إسبانيا 

 الجميلة جامعة المنيا .كلية الفنون التصوير  في الفلسفة دكتوراه 2002

 .التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا    مدرس 2002

2007 

 

2007  

2011 

2015 

2016 

 .بقسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا    أستاذ مساعد

 

ل المجلن  األعلنى للجامعنات المصنرية للتندري  بكلينة الفننون والعمنارة ب نأُعير منن ق   -

 عمر المختار بالجماهيرية العربية الليبية.جامعة 

 .بقسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا    أستاذ

 .كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا  -قسم التصويررئيس 

 عضو نقابة الفنانين التشكيليين بالقاهرة . -

 الفنون الجميلة بالقاهرة . خريجيعضو جمعية  -

 بالقاهرة . الغوريعضو جمعية وكالة  -

 

 

 المعارض :
 

 معرض ثالثي بقصر ثقافة المنيا . 1984

 معرض ثنائي بقصر ثقافة المنيا . 1985

 معرض ثنائي بقصر ثقافة المنيا . 1986

 (. نحتيةقطع  4معرض ثالثي بقصر ثقافة المنيا )  1986

 االجتماعي ـ سوهاج . مصريين( بالنادي الثقافي 3المعرض األول ) 1987

 مصريين( بقصر ثقافة أسيوط . 3المعرض الثاني ) 1988

 مسابقة فناني سوهاج . 1988

 

معرض الطالئع جمعية محبي الفنون الجميلة  91 – 90 – 89 – 1988

 جاردن سيتي )القاهرة(.
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1988 –90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 

95 – 96 – 97 – 98- 99 

 الشباب "" جميع دورات صالون 

 المعرض القومي . 2007 - 2005 – 99 - 97 – 95 – 93 – 91 – 90 – 1989

 معرض جماعي بفندق شيراتون الجزيرة ـ القاهرة . 1990

 مصريين( قصر ثقافة أسيوط. 3المعرض الثالث ) 1991

 المعرض األول ألعضاء هيئة التدري  ـ جامعة المنيا . 1991

 والعشرون "قاعة النيل" ـ الجزيرة ـ القاهرة . الحاديمعرض الربيع  1992

 هيئة التدري  بفندق إيتاب المنيا . أعضاءمعرض  1993

 )طرابل ( ليبيا . الليبي المصري التآخيمعرض أسبوع  1993

 التشكيليين "القاعة المستديرة" القاهرة . الفنانينبنقابة  خماسيمعرض  1993

 . ألمانيا ”WITSZENHAUSEN “معرض فردي  بمدينة  1993

 . ألمانيا ”HANN-MUNDEN “معرض فردي  بمدينة  1994

 معرض أعضاء هيئة التدري  بقصر ثقافة المنيا . 1994

"  المصاحب لدورة األمم األفريقية لكنرم األفريقيمعرض  "مالمح الفن  فيمثل مصر  1994

 القدم ـ تون  .

الخنام  ـ قصنر  الندوليالقناهرة  لبينناليساعة بالندوة الدولينة المصناحبة  ⅓محاضرة   1994

 المنيل باالس ـ القاهرة .

 بقاعة زينة ـ مدينة نصر ـ القاهرة . جماعيمعرض  1994

 بقاعة أتيليه القاهرة . رباعيمعرض  1995

 مصاحب لمؤتمر الشاعر "محمود حسن إسماعيل" ـ أسيوط . ثنائيمعرض  1996

 األول" كلية الفنون الجميلة ـ المنيا . الثقافيمعرض "الملتقى  1996

معرض "مرور خمسين سنة" على إنشاء مجل  األمم المتحدة ـ كلية الفنون التطبيقينة ـ  1996

 الجيزة .

 ـ ألمانيا .   ”WITSZEN HAUSEN “معرض فردي بمدينة  1997

 بقاعة "دونيا جاليرى" ـ القاهرة . جماعيمعرض  1997

 معرض فردي  بقاعة "مشربية جاليرى" للفن المعاصر ـ القاهرة . 1997
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 مسابقة الخريف للقطع الصغيرة ـ قاعة إخناتون ـ الزمالك . 1997-1998

 بقاعة  "كريم فرنسي "  للفن المعاصر ـ القاهرة . ثنائيمعرض  1997

 بقاعة "مشربية جاليرى" القاهرة . جماعيمعرض  1997

 بقاعة  "كريم فرنسي "  القاهرة . جماعيمعرض  1997

 ـ الغردقة.  ”HOTEL-SOFITEL“معرض فردي  بقاعة فندق سوفتيل   1997

 منحة مراسم األقصر " الهيئة العامة لقصور الثقافة ". 1998

المنيا ـ قصر ثقافة المنيا ـ قصر ثقافة شنبين الكنوم ـ قصنر  فنانيمعرض طواف لشباب  1998

 ثقافة روض الفرج .

 . اإلسماعيليةـ قصر ثقافة  باإلسكندريةمعرض مراسم األقصر ـ قصر التذوق  1998

 . ألمانيافرانكفورت ـ  ”XENIOS“ بجاليري   رباعيمعرض  1998

1998 

2000 

2000 

2001 

2001 

2004 

 

2005 

2005 

2006 

2006 

2006 

2006 

2006 

2006 

2006 

 معرض فردى بقاعة  "مشربية جاليرى"  للفن المعاصر ـ القاهرة .

 مدريد إسبانيا . { HOGAR DE AVILA}بالمركز الثقافي  معرض فردى

 للتصوير السريع مدريد . (EL BUEN RETIRO)مسابقة بوين ريتيرو 

 مدريد .   – اإلسالميةمعرض فردي  بقاعة المركز المصري للدراسات 

 للتصوير السريع مدريد . (EL BUEN RETIRO)مسابقة بوين ريتيرو  

ـ  بعنننوان " أيننام مدرينند " معننرض فننردى بقاعننة "مشننربية جنناليرى" للفننن المعاصننر 

 القاهرة .

 سرايفو . –معرض شتاء سرايفو 

 ألمانيا . "   Augsburgمعرض فردي " اوجسبرج 

 معرض جماعي بقاعة "مشربية جاليرى" القاهرة .

 . جيزة -بقاعة "إبداع" المهندسين  جماعيمعرض 

 . جيزة –معرض )انطباع اللون والزمن( جاليري سالمه المهندسين 

 القاهرة . –باب اللوق  –رتريه جاليري بو 10+10معرض جماعي 

 جيزة . -( بقاعة  "إبداع"  المهندسين )معرض ثالثي 

 القاهرة . –باب اللوق  –معرض جماعي جاليري بورتريه 

 القاهرة . –باب اللوق  –معرض جماعي ) حرب لبنان ( جاليري بورتريه 
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2006 

2006 

2006 

2006 

2006 

 

2007 

 

2007 

2007 

2007 

2007 

 

 

2007 

 

2013 

2013 

2013 

 

 

2013 

2014 

2015 

2015 

 

2016 

 يناير . 23حتى  17الثقافي المصري سرايفو في الفترة من  األسبوعمعرض 

 قاعة بورتريه القاهرة . –أغسط   -معرض جماعي تضامنا مع الشعب اللبناني 

 القاهرة . –معرض فردي بقاعة ) اكسترا ( الزمالك 

 نوفمبر 4أكتوبر حتى  28معرض األسبوع الثقافي المصري بالبوسنة والهرسك من 

 –لجماعنة الفنن والمسنتقبل للفننانين التشنكيليين العنرب  –العنرب  معرض الفنن أواصنر

 ديسمبر . 20حتى  9في الفترة من  –بقصر األمير طاز 

 7حتى  2006ديسمبر  24من  –الصالون التاسع عشر للجمعية األهلية للفنون الجميلة 

 . 2007يناير 

 19حتى  10من  منحة مراسم األقصر " الهيئة العامة لقصور الثقافة " في الفترة

 فبراير .

 يناير . 23حتى  17معرض األسبوع الثقافي المصري بالجزائر في الفترة من 

الفن البدوي للواحات  – محمد عبد المنعم –معرض مصر في عين ) عمر عبد الباقي 

 HOSPITALET( مدينة " هوسبيتاليت ARRADA( بالمركز الثقافي )بررادا 

 مايو. 13ابريل حتى  11في الفترة من   -برشلونة   "

 –الزمالنك  –قاعة جوجان  -يونيو  10مايو حتى  28في الفترة  –المعرض األكاديمي 

 القاهرة .

 معرض فردي بقاعة عبد السالم الشريف كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا.

 معرض جماعي )ملتقى شرق وشرق( بقصر ثقافة المنيا.

 Town Hall of“ -( EXHIBITION ART AL VENT X ) معنرض دولني  

Gata de Gorgos” –   .اسبانيا 

 سمبوزيوم االقصر الدولي السادس للتصوير.

 .معرض فردي بقاعة كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا

 .معرض فردي بقاعة كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا

بقاعنة الجرينك  –جامعنة المنينا  –فننون الجميلنة معرض أعضاء هيئنة التندري  لكلينة ال

 كامب  بالقاهرة.

 كلية الفنون الجميلة باألقصر -مارس  –صالون الجنوب الدولي الرابع  –ضيف شرف 
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2017

-

2018 

 جامعة جنوب الوادي. –

 .القاهرة –فردي قاعة مشربية للفن المعاصر معرض 

 

 

 :الدولية الجوائز
 
 *  جائزة )المختارين( وشهادة تقدير من عمدة مدريد بمسابقة التصوير السريع للعنام الثناني عشنر

 م.2000بمدريد  (البوين ريتيرو)بارك 

 * .شهادة تقدير ودرع للمشاركة بسمبوزيوم التصوير الدولي السادس باألقصر 

 *  كلية الفنون الجميلة باألقصر  -2016مارس  –الدولي الرابع شهادة تقدير بصالون الجنوب–     

      تكريما لما قدمه في مجال اإلبداع الفني والبصري ومساهمته الفعالة في جامعة جنوب الوادي 

     .الحركة الفنية المصرية 

 
 : المحلية الجوائز

 

 *  بمعرض التجارب الطالبية بالمنيا الثانيشهادة التقدير والميدالية الفضية للفوز بالمركز 
 م.1984

 *  م.1985شهادة تقدير من مديرية الثقافة بالمنيا 

 *  م .1990 الفني اإلبداعمجال  فيشهادة تقدير من مديرية الثقافة بسوهاج 

 *  م.1990سوهاج  فنانيالتصوير ـ مسابقة  فيالجائزة األولى 

 *  م.1992ـ  1989نون الجميلة عام الف محبيجائزة التصوير بمعرض الطالئع بجمعية 

 *  م .1990 الثانيالرسم صالون الشباب  فيالجائزة التشجيعية 

 *  م .1990التصوير صالون الشباب الرابع  فيالجائزة التشجيعية 

 *  م.1993التصوير صالون الشباب الخام   فيالجائرة الثالثة 

 *  فيشهادة تقدير من المجل  األعلى للشباب والرياضة للحصول على الجائزة التشجيعية  

      م.1993التصوير ـ المسابقة القومية للفنون التشكيلية 

 *  م .1994جائزة " شهادة الصالون " صالون الشباب السادس تصوير 

  * م.1996من المالية ـ صالون الشباب الثا "األيكا"شهادة تقدير للفوز بجائزة 
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 *  م .1997التصوير صالون الشباب التاسع  فيشهادة تقدير للفوز بالجائزة األدبية 

 *  م .1998التصوير "  فيبورسعيد الرابع " الجائزة الثالثة  بيناليجائزة 

 *  بورسعيد . بيناليشهادة تقدير من مديرية الثقافة بالمنيا للفوز بجائزة 

 *  م .1999جائزة لجنة التحكيم صالون الشباب الحادي عشر 

  
 

 :المقتنيات 
صنندوق التنمينة الثقافينة "  -متحف الفن الحديث بالقاهرة ـ فندق سنميرامي  إنتركونتيننتنال ـ القناهرة 

 .قصر ثقافة سوهاج  –وزارة الثقافة  – دار الياس العصرية للطباعة والنشر مكتبة طلعت حرب " ـ 

 

 مقتنيات خاصة :
 - ـ انجلتنرا ـ فرنسنا ـ النمسنا ـ بنرلين ـ كنندا ـ نيوينورك ـ شنيكاغو ـ الكوينت ألمانيناـ  إسنبانيامصنر ـ 

 . السعودية - تاإلمارا – المكسيك –سويسرا  –إيطاليا  –المغرب 

 

elmoneim7@gmail.com 
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