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 السيرة الذاتية       

 
 

 عالم هاله محمد عبد المنعم *

 

 ة الفنانين التشكيليينبعضو نقا *

 المنيا   جامعة  -رقسم التصوي ةبكلية الفنون الجميل أستاذ مساعد *

  –: حصلت على درجة الدكتوراه  في الفنون الجميلة  6002 *

 األجتماعى على تطورالمنظر الطبيعى فى فرنسا "                                                                          أثر الفكر جامعة المنيا "                 

 "مفهوم المنظر جامعة حلوان –الجميلة الفنون تير في س: حصلت على درجة الماج 7991 *

 "الطبيعى عند سيزان                 

 جامعة حلوان –قسم التصوير  –الفنون الجميلة  فيالعليا  : دبلوم الدراسات 7990 *

 جامعة حلوان –قسم التصوير   –: تخرجت في كلية الفنون الجميلة  7911 *

 

 

 المعارض الخاصة :

 

 الرئيسية بكلية الفنون الجميلة بالزمالكمعرض بقاعة العرض  : 6072

 عه احمد صبرى بمركز الجزيره للفنون بالزمالكمعرض بقا : 6077

 معرض بقاعة العرض الرئيسية بكلية الفنون الجميلة بالزمالك : 6070

 الدولي بالزمالك ثقافيالللتعاون  المصري: معرض بقاعة المركز  7991

 لشيخشرم ا -بفندق كتراكت : معرض  7992

 الدولي بالزمالك ثقافيالللتعاون  المصري: معرض بقاعة المركز  7991

 

 

 رض الجماعية :االمع

 

 وزارة الثقافة –: مهرجان قصر األبداع األول للفنون المرأة  6072

 معرض بقصر األمير طاز ) انا مصرى ( وزارة الثقافة : 6072

 وزارة الثقافة –: ملتقى قصر األبداع األول للفن التشكيلى  6072

 بقصر الفنون المعرض العام : 6072

 معرض مائه عام من اإلبداع  لكلية الفنون الجميلة:  6001

 الصغيرة األعمال: معرض  7999/6000

 وفازت بميدالية منظمة اومجت )  المتوسط بمالطا  األبيضحوض البحر  فناني: معرض  7991
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 ( لدوليةا            

 الفرنسي الثقافياما بالمركز ر: معرض هليو 7991

 : صالون الشباب التاسع 7991

 الفرنسي الثقافياما بالمركز ر: معرض هليو 7992

 بألمانيا( الثانيمصر في معرض حوار الحضارات )كون فيجورا  تمثيل:  7992

 الفرنسي الثقافي: معرض هليوراما بالمركز  7991

 الفنون محبي: معرض جمعية  7991

 الشباب الثالث: صالون  7997

 

 المقتنيات :

 

 الجمهورية رئاسة

 أكتوبر 2كلفت بتصميم وتنفيذ لوحة جداريه في بانوراما حرب 

 متحف الفن الحديث بالقاهرة  -وزارة الثقافة 

 وزارة الخارجية

 الصحفية األهراممؤسسة 

 ة اومجت الدولية بمالطا ممنظ

 والغردقة العديد من فنادق شرم الشيخ

 وفرنسا ومالطا وألمانيامصر وتونس و الجزائر ولبنان  في والمؤساسات األفرادمقتنيات  لدى 

 


