
 سيرة ذاتية
 أ.د / محمد على محمود خاطر

 جامعة المنيا قسم الجرافيك –أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 شارك فى تأسيس كلية الفنون الجميلة بالمنيا

 المشرف على مطابع قسم الجرافيك بالكلية

 المشرف على قاعات المعارض بالكلية

 مايو 51المشرف على مركز الجرافيك بمجمع الفنون بمدينة 

 رئيس لجنة توصيف وتوثيق و تسجيل لوحات متحفف الجرافيفك المىفر 

 الدولى

شففارك فففى معلففم المعففارض الجامعيففة داخففل وخففارا مىففر وأقففا  معففارض 

 -خاصة مثل :

  وحتى اآلن و الذ  تقيمه وزارة  5891المعرض العا  منذ سنة

 الثقافة .

 5891رض األول لجمعية فن الجرافيك المعاصر سنة المع. 

  5891جامعة المنيا  –معرض فنانى كلية الفنون الجميلة  ،

 قاعة أتيلية القاهرة . 5891

  فى اتليه القاهرة . 5891معرض فنانى كلية الفنون الجميلة 

 قىر الثقافة السويس . 5891ين تشكيلين سنة معرض سبع فنان 

 كيين قاعة المجمع الثقافى بك بأبو معرض خمس فنانين جرافي

 .  5891ظبى 

 بلغاريا  5891 ببينالى صوفيا الدولى للشبا 

  فريد ريكستاد . 5891بينالى النرويج الدولى لفن الجرافيك 

  اليابان المعرض  5891بينالى واكاياما الدولى لفن الجرافيك

 5899 -5891السنو  الدولى للوحات الفنية الىغيرة تورنتو 

 كندا 

 عمال المطبوعة الىغيرة بينالى النرويج الدولى لفن الجرافيك لأل

5899 

  لجرافيك كاناجاوا االمعرض الدولى المستقل لفن

 اليابان  81،5881،،91،99،8

  كامبيناس /  5899البينالى البرازيلى الدولى األول لفن الجرافيك

 ساوباولو



  القاهرة  5881، 5881الدولى المىر  لفن الجرافيك الترينالى 

  بينالى كراكوف الدولى لفن الجرافيك كاتوفيتثا بولندا 

  الترينالى الدولى األول لألعمال المطبوعة الىغيرة بجامعة تاما

 اليابان  5881للفن 

  5881الترينالى الدولى لفن الجرافيك بالنرويج  

 بلغاريا  5881نا الترينالى الدولى لفن الجرافيك فار 

  اليابان 5881الترينالى الدولى لفن الجرافيك كوشى 

  البينالى الدولى لفن الجرافيك لألعمال المطبوعة الىغيرة

  5881بالنرويج 

  مقدونيا  5881لفن الجرافيك البينالى الدولى 

  الترينالى الدولى لفن الجرافيك لألعمال المطبوعة الىغيرة  كلوا

 رومانيا  5881

 ماليزيا  5881رض الدولى السنو  لفن الجرافيك كوال لمبود المع 

  أسبانيا  5889المعرض الدولى السنو  لفن الجرافيك كاداكس 

  بولندا  5889المعرض السنو  لفن الجرافيك راكبيورز 

  إيطاليا  5888المعرض الدولى السنو  لفن الجرافيك بييال 

  يا ألمان5888المعرض الدولى السنو  لفن الجرافيك 

  1،،1معرض الفن المىر  المعاصر فلندا  

 1،،1معرض الفن المىر  المعاصر هونج كونج 

  1،،1ترينالى شاميلير السابع فرنسا 


