
 

1 Resume last updated: 20/5/2016     

 

 بيانات االتصال:

 منصور محمد منصور الشريف

  مدرس : الوظيفة

 

 mansour.elsherif@pua.edu.eg :  :  البريد االلكترونى
              mansourelsherif2@gmail.com 

 
 F302:  غرفة

 

 
 الذاتيةالسيرة 

)الدرجات 
 األكاديمية(

منصور الشريف يعمل حاليا محاضر بقسم فنون الميديا بكلية الفنون والتصميم جامعة فاروس وعمل 
حركة بكلية الفو الجميلة جامعة المنيا والتى سبق ان عمل  مدرس قبل ذلك مدرس بقسم الرسوم المت

من قسم الرسوم المتحركة بكلية الفنون مساعد  بنفس القسم ومعيد منذ ان حصل على البكالوريوس 
الجميلة جامعة المنيا وحصل على تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف واول القسم والكلية وحصل 

مشروع التخرج على تقدير  امتياز وقدر حصل على الماجستير فى الرسوم المتحركة وكان تحت 

محريك الحجوتأثير القيم التشكيلية على البعد الدرامى ألفالم تعنوان:  "  

وحصل على الدكتوراه فى فلسفة الفنون تخصص الرسوم المتحركة  فى تصميم المؤثرات البصرية 
 فى افالم التحريك وكانن موضوعه

"القيمة الجمالية والدرامية لدمج العناصر البصرية ثنائية وثالثية االبعاد فى افالم 
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 تحريك الدمى"

التدريبية والمهنية مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بجامعة العديد م الدورات   2003حضر منذ 
المنيا  والعديد من الدورات التدريبية بمركز الجودة  بجامعة فاروس شارك فى العديد من المهرجانات  

 الدولية والمحلية وهى:

مصر -2002القاهرة   –مهرجان أفالم الشباب معهد جوتة   

المارات ا - 2004دبى  -مهرجان االبداع  

Digital Media (ITI)مهرجان  مصر -2005القاهرة    

مصر -0620-قسم الفيديو ارت –معرض صالون الشباب السابع عشر   

2007الهند  -  FICCI –Frames مهرجان   

) المسابقة الرسمية (2006مهرجان االسماعيلية الدولى العاشر لالفالم التسجيلية والقصيرة  

  2015-0122-2008-  2006-عوام ا -مهرجان القاهرة الدولى السابع عشرلسينما االطفال 

0142-2010 -2008 – 0072 -2006 -عواما -المهرجان القومى الثالث عشر للسينما المصرية  

2007-صر م-مهرجان الفيوم الدولى الفالم الشباب  

2014-0132- 2010-2009-2008 –ملتقى الرسوم المتحركة المصرية   

0102-2008مهرجان الرسوم المتحركة بساقية عبد المنعم الصاوى   



 

3 Resume last updated: 20/5/2016     

 

2012 -بجورجيا - TOFUZI   مهرجان 

2016-جنيف –مهرجان افالم الشرق الدولى   

2015-0162-لجامعة التونسية لنوادى السينماا -عروض السينما جايه  

المتحركة والميديا مثل :حاصل على العديد م الجوائز وشهادات التقدير فى مجال الرسوم   

2004 -مصر –وزارة التعليم العالى -يد العلمع-درع التفوق    

2007الجائزة البرونزية فى مهرجان القاهرة الدولى السابع عشر لسينا االطفال   

2008شهادة تميز ملتقى الرسوم المتحركة المصرية   

2008اوى الجائزة البرونزية مهرجان الرسوم المتحركة االول بساقية الص  

2009الجائزة البرونزية مهرجان الرسوم المتحركة االول بساقية الصاوى   

0132-جائزة االبداع التجريبى واحسن تصميم  ملتقى الرسوم المتحركة العربية   

2012للرسوم المتحركة بجورجيا   TOFUZIجائزة احسن موسيقى )االبداع التجريبى(  مهرجان   

2012القاهرة الدولى لسينا االطفال  الجائزة البرونزية فى مهرجان  

لمؤتمر العلمى الدولى عضو اللجنة المنظمة لمهرجان مينياتون وعضو اللجنة المنظمة 
ابريل   29الى  27الحادى عشر لكلية الفنون الجميلة  )االبداع بين االلزام والتمرد (من 

2014 
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مثل :  عضو لجان تحكيم فى العديد من المهرجانات الدولية والمحلية  
مصر –عضو لجنة التحكيم مهرجان الرسوم المتحركة  وحدة الرسوم المتحركة بوزارة الثقافة   

م2014عضو لجنة التحكيم بمهرجان االسماعيلية الدولى لألفالم التسجيلية     

م2015عضو لجنة التحكيم بالملتقى الدولى للرسوم المتحركة    

مصر–معة المنيا جا–عضو اللجنة المنظمة  لمهرجان منياتون   

م2016عضو لجنة التحكيم بالملتقى الدولى للرسوم المتحركة    

 العديد من ورش العمل مثل
2007* ورشة ألطفال على هامش مهرجان الفيوم   

2007* ورشة بدار األوبرا المصرية لألطفال   

2008 -35* ورشة )كوالج متحرك( بقاعة ممر  

0102-صندوق التنمية الثقافية  –ثقافى بمركز طلعت حرب ال –* ورش تدريب  اطفال   

م2013نقابة فنانى التحريك  –* ورشة تصميم الرسوم المتحركة   

 

 األبحاث المنشورة
 
 

* تصميم  المؤثرات البصرية فى العالم االفتراضى  بحث منشور فى المؤتمر العلمى الدولى 

ابريل   29الى  27الحادى عشر لكلية الفنون الجميلة  )االبداع بين االلزام والتمرد (من 
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2014 

 
 

االهتمامات 

البحثية األكاديمية 

: 

 فنون الميديا
 الرسوم المتحركة

 المؤثرات البصرية
 االحراج وتصميم شريط الصورة والصوت

 المونتاج


