
 

 
  محمود . محمد عطية عبد الجميل/ اإلسم

  . القاهرة مواليد/
 . م2892/ 22/ 21/ تاريخ الميالد

 92990688020 /التليفون 
  /المؤهل والدرجات العلمية

 م1990مايو (شعبة تصميم مطبوع /)قسم الجرافيك  بكالوريوس الفنون الجميلة  ، 
 . %98,66بنسبة مئوية  امتياز مع مرتبه الشرفبتقدير عام 

  الحصول علي درجة الماجستير في الفنون الجميلة تخصص جرافيك بعنوان " دور الفن المفهومي
 م .19/6/1922في تطور الفنون البصرية " بتاريخ 

  التسجيل لمرحلة الدكتوراة في فلسفة الفن بعنوان " التصمميم الجرافيكمي المطبموع بمين القميم الروحيمة
 م . 20/5/1921ريخ والمادية " بتا

  /الوظيفة الحالية
  م1/1/1990من تاريخ   –جامعة المنيا  –معيد بكلية الفنون الجميله.  
 م 10/9/1922من تاريخ  –جامعة المنيا  –بكلية الفنون الجميله  مدرس مساعد. 

 /األنشطة الفنية والمعارض
  1995شارك في ترينالي مصر الدولي لفن الجرافيك . 
   1995بينالي بورسعيد الخامس . 
  والسابع عشر 1990 والسادس عشر  1990والخامس عشر  1991صالون الشباب الرابع عشر

 بقصمر الفنمون   م1998م والحماد  والعشمرين 1992والتاسمع عشمر  1996والثامن عشر  1995
 بدار األوبرا المصرية .

  بمكتبة األسكندرية . 1999معرض أجندة 
  بمكتبة األسكندرية . 1998معرض أجندة 
    بمكتبة األسكندرية . 1929معرض أجندة 
 لقمماا ارخممر الجرافيممك الممدولي معممرض"Meeting The Other  بالجامعممة األمريكيممة بالقمماهرة "

1929 . 
 ) بقاعة العرض بمكتبة اإلسكندرية معرض )اول مرة . 
  م1995رة الثانية" بدار األوبرا المصرية  "الدو  القومي بقصر الفنون فن الجرافيك معرض. 



  1992معرض صالون الشباب بقصر ثقافة المنيا. 
  جامعة المنيا  بكلية الفنون الجميلة 1991معرض المؤتمر العلمي السابع للفن والمدينة. 
  . معرض جماعى بأتيلية األسكندرية المصاحب لورشة مركز تجميل المدينة باألسكندرية 
  . معرض خاص بقاعة الجوزويت باألسكندرية 
  م بمتحف محمود مختار . 1921 الرابع والثالثون  المعرض العام 
 

 /الجوائز
  1992بصالون الشباب التاسع عشر والطباعة حفرفي مجال الالجائزة األولى . 
  م1998الحاد  والعشرين بصالون الشباب  في مجال الرسم الجائزة األولى . 
  " م .1921الصالون" بصالون الشباب الثالث والعشرون جائزة 
  م . 1998" بينالى بورسعيد القومى الثامن مارس  والطباعةجائزة البينالى فى مجال الحفر 
  1995الجائزة التشجيعية في بينالي بورسعيد. 
  1990بالمنيا المركز األول بالملتقي الفني أسبوع شباب الجامعات . 
 1999بالقاهرة الئع السابع واألربعين بجمعية محبي الفنون الجميلة المركز األول بمعرض الط. 
  بالقمممماهرة المركممممز الثمممماني بمعممممرض الطالئممممع السممممادس واألربعممممين بجمعيممممة محبممممي الفنممممون الجميلممممة 

1992. 
 1998بالقماهرة  جائزة تشجيعية بمعرض الطالئع الثامن واألربعمين بجمعيمة محبمي الفنمون الجميلمة 

. 
  م.1996مجال الرسم بصالون الربيع بقصر ثقافة المنيا المركز األول في 

 
 مقتنيات لد  وزارة الثقافة و مكتبة اإلسكندرية وجامعة المنيا والعديد من اإلفراد / المقتنيات الفنية
 .داخل وخارج مصر                  

 


