


ُي�سكل املعر�ض العام فر�سة اأمام املهتمني وع�ساق الفنون اجلميلة للوقوف على جديد املمار�سة 

الفنية لدى املُبدعني امل�سريني، وهو منا�سبة خا�سة لإبراز مالمح هامة من احلركة الت�سكيلية 

امل�سرية يف الوقت الآين يف م�سهد �سادق وحقيقي ُيتيح و�سع املقارنات بني خمتلف التجارب 

الفنية املعرو�سة ..

وتفرد هذه التظاهرة يكمن يف كونها املنا�سبة الر�سمية القومية الأكرب التي يحر�ض عدد كبري 

من جنوم الت�سكيلني امل�سريني للتواجد خاللها عار�سني اأهم اأعمالهم الإبداعية يف خمتلف 

واجتاهات  تيارات  بني  للتنقل   مميزة  كفر�سة  اجلميلة  الفنون  ُمبي  ويرتقبه   .. املجالت 

ومدار�ض واأ�ساليب خمتلفة .. كما يحظى املعر�ض العام دائًما باأو�سع تغطية واهتمام اإعالمي 

ا�ست�سعاًرا باأهمية دوره.

يتوخى  احلدث  لهــــذا  اجلــــدية  مبنتهى  الت�سكيلية  الفنــــون  قطــــاع  ا�ستعد  جــــانبه  من 

ينمي  العـــــام ومبا  الت�سكيلي  الزخم يف احلراك  الالئق لإحداث مزيد من  بال�سكل  خروجه 

من احتمالت ك�سب م�ساحة جمتمعية جديدة تدفعها رغبة التعرف على اأ�سكال وتعابري فنية 

وجمالية غري تقليدية ..

احلركة  عن  حقيقًة  ُمعربة  تاأتي  باأن   .. الأمل   .. يتجدد  جديدة  دورة  كل  اإنطالق  ومــــع 

واأع�ســاء جلنة  العــــام  للقومي�سري  ال�سكر  كل   .. وختــــاًما   .. وريــــادتها  ومكانتها  الت�سكيلية 

�سارك  الت�سكيليني من  الفنانني  الت�سكيلية وكل  الفنون  العمل بقطاع  الفرز والختيار وفريق 

ومن مل ُيحالفه احلظ.

اأ.د / خــــالــــــد �ســــــرور

رئي�ض قطاع الفنون الت�سكيلية



التنوع والختالف .. جتارب  للفن امل�سري املعا�سر، مبالمح خا�سة رغم      وجود حقيقي 

جادة زادت تاألق وخربة، واأخرى واعدة مب�سرة، تالقت لت�سنع احلا�سر وتب�سر بامل�ستقبل، 

فالعمل واجلهد املتوا�سل دون كلل يطور الروؤية وي�سنع التجربة، لكن اجلدل واملهاترات غالًبا 

ما تكون معطلة ومدمرة حلالة الإبداع . 

   جتربتك تقودك وت�سبقك لتقدمك للجمهور فتزداد القيمة .. حتية وتقدير لكل من �ساهم 

يف تدعيم هذا العر�ض ممن �ساركوا اأو مل يحالفهم احلظ هذا العام، فالهدف واحد، حركة 

فنية   معا�سرة ، جادة ، قوية تليق با�سم م�سر والفن امل�سري . 

اأ.د / ع�سام دروي�ش

    قــوميـــــ�ســـري املعـــــر�ض



اأع�ساء اللجنة العليا

الفنان / اأ.د م�سطفى الرزاز                          رئي�ًسا

الفنان / د. عبد  الوهاب عبد املح�سن            ع�سًوا

الفنان / اأ.د ع�ســـــــــــام دروي�ش                         ع�سًوا

الفنانة / د . �سبـــــــــــــــاح نعيـــــم                         ع�سًوا

الفنانة / د. حـنـــــان ال�سيــــــــــــخ                         ع�سًوا

الفنان / معتـــــــــــــز ال�سفــــتــــــي                         ع�سًوا

الفنان / اإيهــــــــــــــاب اللبــــــــــــــــان                         ع�سًوا

اأ.اإيـــــــــرينى جـــميـــــل زكــــــــي                          اأمينـةاللجنة



اإبــــــــــراهيـــــــم �ســـــــابـــــر 

اإبـــــراهيـــم عبــــــد املغنـــي

اإبـــــراهيــــــــــم غـــــــــزالـــــة

اأحـــــــــــــــــــــــالم فكـــــــــــري

اأحـــــــــمــــــــــــــد حـــــــلمــــــي

اأحـــمـــــــد ال�سطــــــــــوحـــــي

اأحــــمــــــد رجــــــب �سقــــــر

اأحــــمـــــــــــد �سبيـــــــــــطـــــــة

اأحــــمــــــــــــــــد �سيــــــــــــــــحا

اأحــــمـــــــــــد عبــــد التـــواب

اأحــــمـــــــــــد عبــد الفتــــــاح

اأحــــمـــــــــــد عبــــد الكــرمي 

اأحــــمـــــــــــد ع�سقــــــــالنـــي

اأحمد فتحــي عبد املح�سن

اأحمــــــــــــد قــــــــــــــــرعلــــــي

اأحــــمـــــــــــد مــــي حمــزة

اأحــــمـــــــــــد نبيــل �سليــمان

اآدم حـــــــنـــــــــــــــــــــيــــــــــــــن

اآزميــــــــرالـــــــــدا حـــــــــداد

اأ�ســــــــامــــــــــــــة اإمـــــــــــــــام

اأ�ســــــــــــامـــــــــــة حــــــمـــــزة

اأ�ســــــــامــــــــــــــة نـــــــا�ســــــد

اأ�سعــــــــد �سعيــــد فــــرحات

اإ�ســــــالم ممد عبـــد اهلل

اأ�سمــــــــــاء الــــد�ســـــــوقـــــي

اأ�ســــــــــــــــــــــرف ر�ســــــــــــــا

اأكـــــــــــــــرم املـــــجــــــــــدوب

الـــد�ســــــــــــوقــــي فـــهـــــمي 

ال�ســـــيــــــد عبـــــده �سـليـــــم

ال�ســـــيـــــــــــد قــــــنــــــــديــــل 

املعتـــــــــــــــــزباللــــــه كمـــال

الفنانون امل�ساركون 

اأجمــــــــــــــــد التهـــــــــــــامي

اأمـــــــــــــــــــــــل نـ�ســـــــــــــــــر

اأميـــــرة عــــادل ممــــــــد

اأميـــــــــــــــــــرة منــــــــــــــــاح

اإميــــــــــــــــــان اأ�ســــــــــــــامة

اإميــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــزت

اإميــــــــــــــــــان مـــــــــمــــدوح

اإميــــــــان منيـــر م�سطفى 

اأميــــــــــــــــــــن ال�سمـــــــــري

اأميــــــــــــــــــــن �سعـــــــــداوي

اأميــــــــن فــــــوؤاد اأحمــــــــــد 

اأميــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــدري

اأميــــــــــــــــــــن لطفــــــــــــــــي

بهــــــــاء الديــن عامــــــــــــر 

ثنــــاء عـــــــــــز الديـــــــــــــن 

جـــالل رفعــــت امل�ســـــــري

جمــــال عــبد النا�ســـــــــــر 

جمـــــــــــــــال ملــعـــــــــــــــــــــي

جـمـــــــــــــــــيل �سفـــــيــــــــــق

جــــــــــــــــــورج البـهــجــوري

جــــــــــيــــــــداء زكـــــــريــــــــا

جـــــــــيهـــــــان �سليــــمـــــــان 

حـــــاتــم حـامـد �ســـافــعــي

حـــــــــــــــــــازم امل�سـتكــــاوي

حــــــــازم فـــتـــــح الـــــــلــــــه 

ح�ســـينــي عـلــي مــحمـــــــد 

حـمـــــــدي اأبـو املـعــاطــــــي

حــــمـــدي عـــبد الـــــــلــــــــه  

حــــمــــــــــــدي عــــــطيــــــــــة

حـــــنفــــي مـحمـود مـحمد 

خــــــــالــــــــــــد �ســــــــــــــــرور

خـــــــالــــــــــــد حــــــافـــــــــظ

خـــــــالـــــــــــــد زكـــــــــــــــــــي 

رانــيــــــــا اأبــــــــو العــــــــــزم 

رانــــــــيــــــة احلـــــ�ســــــري

ربـــــــــــــاب نــــــمــــــــــــــــــــــر 

رجــــــــب رمـــــزي ممـود

ر�ســــــــا عبـــــد الرحمــــــن

ر�ســــــــا عبـــــد الـــ�ســـــالم

رم�ســــــــــــي�ض مــــــــــــــرزوق 

زينـــــــــــــب ال�ســــــــجيـــنــي

زينــــــــــــــب �ســـــــــــالــــــــــــم

زينـــــــــــــــب نــــــــــــــــــــــــــور 

�ســـــــــــــــــــارة يــــو�ســــــــــف

�ســامــح اإ�سـماعيل مــمد

�سـامــــي اأبــــــــو العـــــــــــزم 

�سـحـــــــر الأمــــــــــــــيـــــــــــر 

�ســـعـــــــــــيد بــــــــــــــــــــــــــدر 

�ســــعــــــــــيد �ســيــد ح�ســني  

�ســـــعـــــــــيد مــ�سطـــــــــفى

�ســـلــــــــــــوى ر�ســــــــــــــــــدي

�ســـــمـــــــــري فــــــــــــــــــــــــوؤاد

�ســـــــهــــــــري عـــــــثمـــــــــــان

�ســيـــــــد خــليــــل �ســـيـــــــــد 

�ســـيـــــــــد واكـــــــــــــــــــــــــــــد

�ســــــــــاكر الإدريـ�ســــــــــــــي 

�ســــــــريف ر�ســــــــــــــــــــــــــا 

�ســـــــــريف فـــوؤاد �ســــــالح 

�ســــــــــــرين مــ�سطفــــــــــى 

�سيمـــــــــــــاء عــــــــــــــــــــــالء

�سفيــــــــــــــة القـبانـــــــــــــــي 

�ســـــــــــــالح املليــــجــــــــــــي

�سيـــــــــــــاءالديـــــــــــن داود

طــــــــــــــــارق ال�سيـــــــــــــــــــخ 

طــــــــــــــــــــــه قــــرنـــــــــــــــــي 

عـــــــــــــــادل ثـــــــــــــــــــــــروت 

عــــــــــــــادل هـــــــــــــــــــــارون 

عــــــــــــــاطف اأحـــــــمـــــــــــــد 

عــــامــــــــر عبــــد الـحـــكيم 

عبــــــــــــد ال�ســـــالم عيـــــــد 

عبــــــــــــد العــــزيــز �سعــب  

عبــــــــــــد املجــيد اإ�سماعيل 

عبـــــــــــــد املنعـــم معـــــو�ض

عـــــــــــــــز الديــــن جنيــــــب

عـزيــــــــزة فـــــــهمـــــــــــــــــي 

ع�سمــــــت داو�ستــا�ســـــــــي 

عقليــــــــــــة ريــــــــــــــــــــــا�ض 

علـــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــبي�ض

عمــــــــــــــاد اإبراهيــــــــــــــــم 

عمــــــــــــــاد اأبوزيــــــــــــــــــــــد

عمــــــــــــــاد عبـــــــد الوهاب 

عمـــــــــــــــــــر الفيــومـــــــــــــي 

عمــــــــــــــــــــر طـــو�ســــــــــون 

عمــــــــــــــــــــر عبـد الظــاهر

عمـــــــــــــرو مــحمــد �ساكــر 

غــــــــــــــــــادة مــــــــــــــــــــــراد 

فـــــــار�ض اأحــمـد فــــــار�ض

فــــــــــــــــــــاروق وهبـــــــــــــــــه

فاطمـــــــة عبـــــد الرحمـــن 

فـــــــــــــــــــدوى رم�ســــــــــــان

فيــــروز �سمري عبد البـاقي 

كريـــــــــــــــــــم القريطـــــــــي

كريــــــــــــــــــم نبيـــــــــــــــــــــــل 

كريـمــــــــــــــة �سمـــــــــــــــاحة

كـــــــــــــــــــــــالي قا�ســــــــــــــم

ماجـــــــــــــــــــــــد ميخائيــــــــل

جمــــــــــدي اأنـــور الأ�سعـــــــل

جمــــــــــدي عــبد العـــزيـــــز

م�ســـــــن عـبـــد الفــتــــــــاح

مفـــــــــــــــوظ �سليـــــــــــــــب

مــــــحـمــــــد اأبــو النجــــــــــــــا

مـــــــحــمـــــــــــــــــــــــــــد اأرد�ض

مـحمـــــــــــد اإ�ســـحق قطـــــب

مــحــمــــــــد الــــجنوبــــــــــــــي 

مــحـمـــــــــد الـــطحــــــــــــــــان

مـــحمــــــــد الـطـــــــــــــــــراوي 

مـــحمـــــــــد العــــــــــــــــــالوي

مــــحمــــــــد الفيـــــــــــــــــــومي

مـــــحمــــــــد اللبـــــــــــــــــــــــان

مــــــحمـــــــد النــا�ســــــــــــــــــر 

مـــــــحمــــــد ربيــــــــــــــــــــــــــــع

مـــــــــحمــــد ر�ســـا الــ�سياد

مـــــــــحمــــد �ســـــــــــــــالـــــــــم

مـــــــــحمــــد �ســــــــــــــاكــــــــــر

مـــــــــحمــــد عبـــــــــــــــــــــــا�ض

مـــــــــحمــــد عــــــــــــــــــبلـــــــــة

ممد عطيــــة عبد اجلميل

مـــــــــحمــــد علـــــي ممــــود

مـــحمــــد كمال عبد الهادي

ممد ممد عبد الرحمن

مـــــــــحمــــد مــنـــــــــــــــــــــدور 

ممد نبيــــل عبــــد ال�سالم

مـــــــــحمــــد هــــــــــــــــــــــارون 

ممــــــــــــود اإبــــــراهيـــــــــــم

ممـــــــــــــود حــــــــــــــــــامــــد

ممـــــــــــــــود حــــمــــــــــــــدي

ممـــــــــــــــود مــــــــــــرعـــــــي 

مرفــــــــــــــت ال�ســـــــــــــويفــي

مرفـــــــــــت �ســـــاذيل هاليل

مـروه مـــــــمد اأبو الأ�سـعاد

مـــــــــــــــــــــــــروة يو�ســـــــــــــف 

م�سطفــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــط

م�سطفـــــــــى عبــد املعطــي

م�سطفـــــــــى عي�ســى اأحمـد

م�سطفـــــــــى عـبد الوهــاب 

معـاويـــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــالل

ممــــــــــــــدوح الق�سيفــــــــــي

منــــــــــــــــــــــــي مدحـــــــــــــــت

مهــــــــــــــــــــــــا توفيـــــــــــــــــــق

مهــــــــــــــا جـــورج ميخائيـــل 

نــــــاثـــــــــــــــــــــــــــــــــــان دو�ض

نــــــاديـــــــــــــــــــة وهــــــــــــدان

نبيــــــــــــــــــــــــــل وهــــــــــــــــــبه

جنــــــــــــــــــــــالء �سميــــــــــــــر 

نهـــــــــــــــى علــــــي ر�ســــوان 

نهــــــــــــــــى اأحمــــد نـاجـــــــي

نــــــــــــــــوال �ســـالح الديـــــن

هـــــــــــــــــــــــادي برعـــــــــــــــي 

هالــــــــــة عرفـــان �سـافعــــي 

هــانــــــــــــــــــــي في�ســــــــــــــــل

ه�ســـــــــــــــــام عبـــــد اللـــــــــه

ه�ســــــــــــــــــــــام نــــــــــــــــــــوار

هنــــــــــــــــــــــــد الفالفــــــــــلي

هويــــــــــــــــــــــدا ال�سبــــاعــــي

هيثـــــــــــم عبــــــد احلفيــــظ

وائــــــــــــــــــــــــل درويـــــــــــــــ�ض

وائــــــــــل فـــــــاروق اإبراهيـم

و�سيـــــــــــــــــــــــــم اإمــــــــــــــــام

وليــــــــــــــــــــــــــــد قانـــــــــــو�ض

وئـــــــــــــــــــــــــام امل�ســـــــــــري

يـــا�ســــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــاد
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اآنية م�سرية - خزف بريق معدين 2016

خزاف بوحدة اإنتاج النماذج الآثرية بالقلعة-الق�سر الأحمر-املجل�ض 

الدويل  الفخار  ملتقي  ومعر�ض  ور�سة عمل  �سارك يف  لالآثار،  الأعلى 

احلادي ع�سر-كوم اأو�سيم -الفيوم ومبركز الف�سطاط م�سر القدمية 

2010 ، امل�سابقة الدولية للخزف بلد الوليد اأ�سبانيا 2015 ، �سارك يف 

�سالون ال�سباب الـ 26 ،  معر�ض جماعي ببيت ال�سناري الآثري 2015، 

معر�ض ال�سلطان بقايتباي 2016. 

إبــراهيـم صــابــر
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ت�سوير اأكريليك - 100 × 80 �سم - 2015 

الفنية-تخ�س�ض  الرتبية  يف  الفل�سفة  1951،دكتوراة  مواليد   

جمل�ض  ع�سو  الت�سكيليني،  الفنانني  نقابة  ع�سو   ،1993 ت�سوير 

و  للفنانني  القاهره  اأتيليه  الغوري،ع�سو  فناين  جمعية  اإدارة 

واأخرها  اجلماعية  املعار�ض  من  العديد  يف  �سارك   ، الأدباء 

اخلا�سة  املعار�ض  من  بالعديد  قام  كما   ،  2013 العام  املعر�ض 

للفنانني  الأول  �سّي  معر�ض  يف  �سارك  وخارجها،   م�سر  داخل 

 ، التقدير  �سهادات  اجلوائز،  من  العديد  ،نال   2016 العرب  

خا�سة  مقتنيات  لديه  �سيناء،  حترير  عيد  اأبريل   25 ميدالية 

بوزارة الثقافة ، متحف الفن احلديث بالقاهرة.

إبــراهيـم عبد املغنـي 
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منظر طبيعي - ت�سوير زيت - x 100 160 �سم

 مواليد 1960 ، بكالوريو�ض فنون جميلة - جامعة حلوان 1984، 

 ، املنيا  اجلميلة  الفنون  بكلية  الت�سوير  بق�سم  م�ساعد  اأ�ستاذ 

�سارك يف معر�ض بقاعة بيكا�سو بالزمالك 2007 ،  معر�ض بقاعة  

باأتيليه القاهرة   59 2006 ، �سالون الأتيليه  اإمرالد باملهند�سني 

2010 ،  معر�ض فنونا .. ح�سارتنا بقاعة الأهرام للفنون بو�سط 

املقام  الت�سكيلية  للفنون  امل�سرى  املعر�ض   ،2013 يونيو  البلد 

�سمن ملتقى �سنعاء الدويل للفنون الت�سكيلية مايو 2009، لديه 

مقتنيات خا�سة لدى بع�ض الأفراد فى م�سر واخلارج ،  مقتنيات 

مبتحف الفن امل�سرى احلديث - قاعة املوؤمترات - مبنى جريدة 

الأهرام - متحف تيتو بيوغ�سالفيا.

إبــراهـيم غــزالــة
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 ت�سوير زيت - x 180 150 �سم - 2016

 مواليد 1965، بكالوريو�ض فنون جميلة 1988 ، دكتوراة  2011، 

وترميم  لبحوث �سيانة  العامة  بالإدارة   ترميم   اأخ�سائي  تعمل 

الفنانني  نقابة  ، ع�سو  الت�سكيلية  الفنون  بقطاع  الفنية  الأعمال 

: م�سر - فرن�سا -  40 معر�ض منها  �ساركت يف    ، الت�سكيليني 

تون�ض- ليبيا - ال�سني- روما - اأ�سبانيا - فينا ، اأقامت10 معار�ض 

فردية  يف م�سر واخلارج منذ 1999  :  2013، نالت عدة جوائر 

وميداليات و�سهادات تقدير منها: اجلائزة الثانية يف الت�سوير يف 

بيناىل بور�سعيد 2005، واجلائزة الثانية يف م�سابقة النقد الفني 

2015،  لديها مقتنيات يف  الت�سكيلية  الفنون  اأقامها قطاع  التي 

متحف الفن امل�سرى احلديث ولدى الأفراد يف م�سر واخلارج .

أحــالم فــكــري
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أحمــد حلــمي

م�سار )فراغ مكاين( - ت�سوير �سوئي - x 210 100 �سم- 2016

كلية  الإعالن  ق�سم  م�ساعد  مدر�ض   ،  1982 اجليزة  مواليد   

اأكتوبر ، �سارك يف املعر�ض القومى   6 الفنون التطبيقية جامعة 

بولندا،  اأو�ستكا  املعا�سر  للفن  البلطيق  جالريي  للجرافيك، 

معر�ض   ، ال�سويد  �ستوكهومل  الدويل  ماركت  �سوبر  معر�ض 

املعا�سر  للفن  البلطيق  جالريي   ،  Sanaa Arts مهرجان 

بيت  الفوتوغرافى،  للت�سوير  ط�سقند  بينايل   ، بولندا  اأو�ستكا 

ت�سوير ط�سقند- اأوزبك�ستان ، مهرجان �سراييفو الدويل - �ستاء 

م�ســـروع   ،  Nord Art والهــــر�سك   البو�سنــــة   ، �سراييفــــو 

�سالون   ، اأ�سطنبول-تركيا   Galata Perform  4 الروؤية 

ال�سباب ، �سالون النيل للت�سوير الفوتوغريف ، �سالون الأعمال 

م�سر  يف  مقتنيات  لديه   ، القومى  املعر�ض   ، ال�سغرية  الفنية 

وتركيا والبو�سنة وبولندا والإمارات العربية املتحدة. 
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�سراع- نحت حديد - x 65 x 80 63 �سم- 2016

 – اجلميلة  الفنون  بكلية  متفرغ  ،اأ�ستاذ   1942 اأ�سوان  مواليد   

جامعة الإ�سكندرية ،  يعنى الفنان بالت�سكيل املبا�سر يف احلديد، 

موؤ�س�ض ملركز الإ�سكندرية لتجميل املدينة، وي�سارك بفاعلية يف 

مقتنيات  ولديه  ودولية.،  ملية  معار�ض  و  اأهلية  جمعيات  عدة 

لدى الأفراد واملتاحف.

أحــمد الـسطـوحـي
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ت�سوير ميك�ض ميديا - x 110  175 �سم- 2016

 ،  1987 اجلرافيك  ق�سم  بالقاهرة-  جميلة  فنون  بكالوريو�ض   

اجلميلة  الفنون  كلية  وعميد  الكتاب   وفنون  اجلرافيك  اأ�ستاذ  

ال�سابق -جامعة املنيا ، بعثة اإىل اأملانيا الحتادية يف الفرتة من 

1995 اإىل 1997 لإمتام درا�سة الدكتوراه وذلك بجامعة ايرفورت 

واخلارج،  مب�سر  الفنية  اجلمعيات  من  وبالكثري  نقابي  ،ع�سو 

 48 اأقام   ، اأملانيا   / اآ�سـن  اأوروبا  فناين  جلمعية  موؤ�س�ض  ع�سو 

املركبة  والأعمال  واحلفر  والر�سم  الت�سوير  فى  ا  خا�سً ا  معر�سً

مب�سر واأوروبا ،نال  24 جائزة ملية و دولية فى احلفر والر�سم 

املركب  الفنى  والعمل  امل�سرح  وديكور  البارز  والنحت  والت�سوير 

اأهمها:جائزة الدولة الت�سجيعية يف اجلرافيك 2001،  اجلائزة 

الأوىل يف بيناىل القاهرة اخلام�ض يف العمل الفني املركب 1995، 

الإ�سكندرية  بينايل  الإ�سكندرية  منار  اأو�سكار  الكربى  اجلائزة 

ا جماعًيا يف  لدول البحر الأبي�ض املتو�سط ، �سارك فى 73 معر�سً

اأوربا والوطن العربى واليابان .

أحمــد رجب صــقــر
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هي والأرقام - كمبيوتر جرافيك -x 160  80 �سم - 2016

 بكالوريو�ض فنون جميلة - جامعة حلوان - م�سور فوتوغرايف ، 

ي�سارك يف احلركة الفنية الت�سكيلية منذ 2003 يف كل من �سالون 

ال�سباب، �سالون القطع ال�سغرية ، املعر�ض العام، �سالون النيل 

الرابع  الدويل  اجلنوب  �سالون  يف  �سارك    ، ال�سوئى  للت�سوير 

2016، كلية فنون جميلة بالأق�سر ، معر�ض روح م�سر بجالريي 

مل�سات ، معر�ض �سخ�سي ذات يوم يف روما ق�س�ض من احلياة 

بقاعة نه�سة م�سر بـمركز ممود خمتار الثقــايف.

أحــمد شبيـطة
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ت�سوير - 180 × 122�سم - 2014 

 ع�سو نقابة الفنانني الت�سكيليني ، ع�سو جمعية الكتاب والفنانني، 

مبنا�سبة  معر�ض  فى  �سارك   ، والإ�سكندرية  القاهرة  باأتيليه 

ا�ست�سهاد البطل عبد املنعم ريا�ض بريوت 1969 ، قاعة الفاندوم 

احلمراء  القاعة   ،  1974 بريوت  الليربال  قاعة   ،  1973 بريوت 

ب�سرياتون الكويت 1976 ، قاعة فندق الكارليتون بريوت 1978 ، 

قاعة وزارة الثقافة الأردنية 1979 ، قاعة اأتيليه القاهرة 1982 ، 

معهد جوته الأملاين الإ�سكندرية 1983 ، معر�ض الفنانني امل�سريني 

الفن  قاعة   ،  1985 الأردين  امللكي  املركز  قاعة   ،  1983 باأملانيا 

.1987 القاهرة  اأتيليه  ، قاعة   1986 بهيلتون رم�سي�ض-القاهرة 

أحــمد شـيحــا
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طبيعة �سامتة- نحت برونز- 2016

 ع�سو نقابة الفنانني الت�سكيليني امل�سرية- �سعبة النحت ، �سارك 

يف املعر�ض القومى للفنون الت�سكيلية ، �سالون ال�سباب ، �سالون 

امل�سري،  النحت  بانورما  معر�ض   ، ال�سغيـرة  الفنية  الأعمال 

باجلامعة  معر�سان   ، اجلميلة  الفنون  مبي  جمعية  معر�ض 

،نال  ال�سيـن  بكيـن-  اأوملبياد  هام�ض  على  معر�ض    ، الأمريكية 

جائزة راتب �سديق، عدة جوائز من جامعة القاهرة ، عدة جوائز 

من وزارة ال�سباب ، اجلائزة الأوىل من هيئة ق�سور الثقافة ، لديـه 

مقتنيات مبتحف الفن احلديث ، لدى الأفراد يف م�سـر واخلارج.

أحمد عبد التواب
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تكوين- عمل مكون من 9 اأجزاء  150 ×150 �سم - 2016

مواليد 1967 ، بكالوريو�ض فنون جميلة 1990 ، ع�سو نقابة الفنانني 

 ، والدولية  املحلية  املعار�ض  من  العديد  �سارك يف   ، الت�سكيليني 

كما قام بت�سميم العديد من الأعمال اجلدارية باملواقع اجلديدة 

متحف   - القاهرة  مطار   - اخلارجية  بوزارة  مقتنيات  لديه   ،

. الأفراد  بع�ض  ولدى  والتعمري،  الإ�سكان  بنك   - الفن احلديث 

أحــمد عــبد الفتاح
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اإخناتون �سد الإرهاب- جتهيز يف الفراغ - 300 × 160 �سم- 2016

الرتبية  فل�سفة  يف  الأ�ستاذية  درجة   ،  1954 القاهرة  مواليد   

الفنية - جمال نظم الت�سميم2000 ، وكيل كلية الرتبية الفنية 

الفنانني  نقابة  ع�سو   ، البيئة  وتنمية  املجتمع  خدمة  ل�سئون 

الت�سكيليني، ع�سو جماعة الأن�سيا اليون�سكو-باري�ض ،  العديد من 

املعار�ض املحلية والدولية منها : الهدهد وامل�سرية قاعة اأك�سرتا 

القاهرة  2010 ، معر�ض اأوديجا باأ�سبانيا للحفر ال�سغري 1994، 

الفن امل�سري املعا�سر مدريد- اأ�سبانيا ، املعر�ض القومي العام 

اجلائزة   : منها  عديدة  ،جوائز   2000:  84 الت�سكيلية  للفنون 

الأوىل لت�سميم مل�سق احلفاظ على البيئة جامعة امللك �سعود . 

أحــمد عبـد الكريـم
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خلف الأقنعة - نحت خو�ض - 165 × 45 × 45  �سم

36

مواليد قنا 1978 ، معر�ض جالريي اآرت �سوا دبي 2014، معر�ض 

ماجنتا  جالريى  معر�ض   ،  2011 القاهرة  امل�سربية  جالريي 

 ، 2009 اآرت �سوا دبى  2009 ،2010، معر�ض  جالريى  اإيطاليا 

2003 ، املعر�ض   - 2000 معر�ض جالريى تاون هاو�ض القاهرة 

، معر�ض   2009 فين�سيا-اإيطاليا  نادى  ، معر�ض   2014 القومي 

بنادي البحر الأبي�ض املتو�سط �ساريغو 2001 ، �سمبوزيوم اأ�سوان 

 11  ،  10  ،  8 الدورة  ال�سباب  �سالون   ،  2004-2003 الدويل 

بالقاهرة ، بيناىل للخزف الدويل الرابع للخزف 1998، جائزة 

جائزة   ،1998 الرابع   اخلزف  فن  فى  لل�سباب  بينايل  معر�ض 

اأوىل نحت - �سالون ال�سباب العا�سر 1998، جائزة ال�سالون - 

�سالون ال�سباب الثانى ع�سر2000.

أحمــد عســقالنـي
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زواج- ر�سم قلم جاف- 2014

 ،2002 الفنون اجلميلة جامعة حلوان   كلية  دكتوراه اجلرافيك 

جامعة  النوعية  الرتبية  كلية  ووكيل  والت�سوير  الر�سم  اأ�ستاذ 

الفيوم ع�سو نقابة الفنانني الت�سكيليني ومبي الفنون اجلميلة 

 ، بالقاهرة  واملعا�سرة  الرتاثية  الفنون  لرعاية  اأ�سالة  وجمعية 

�سارك فى العديد من املعار�ض اجلماعية من عام 1988 وحتى 

 ،  2002  ،  1993 املحلية  اخلا�سة  املعار�ض  من  العديد   ، الآن 

2004  ،  2006 ، 2007 .  2012 ،  2015 ، العديد من املعار�ض 

اخلا�سة الدولية 2005  ، 2007  ،  2011 ، 2012  2014 ، نال 

العديد من اجلوائز املحلية والدولية  يف اجلرافيك .

أحمــد فتحـي عبد احملــسن
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نحت رخام -2016

اأحمد قرعلي العديد من الأعمال النحتية  2000 قدم  منذ عام 

املعر�ض  ، يف هذا  الإ�سالمية  العمارة  �سكل  تطوير  فيها  ماوًل 

نحتـــي  عمــل  من  وحتويله  اأعماله  لأحد  بناء  تــجربة  اأول  يقدم 

جمرد اإىل مبنى معماري.

أحــمـد قـرعــلي
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ت�سوير اأكريليك- 160 × 255 �سم -2015

 وكيل كلية الفنون اجلميلة بالأق�سر للدرا�سات العليا والبحوث 

الإعالم  كلية  اجلرافيكي  الت�سميم  ق�سم  رئي�ض   ،  2016/  2

ل�سئون  اجلامعة  الكلية  يف جمل�ض  و ممثل  التطبيقية   والفنون 

و�سام    ،  2010 ال�سورية  القلمون   جامعة  والطالب  التعليم 

جمل�ض  رئي�ض  رعاية  حتت  الفنون   يف  العربي  الوطن  احتاد 

التقدير  �سهادة  1996، جائزة  العرب  والريا�سة  ال�سباب  وزراء 

اجلائزة   ،2000 اجلرافيك  لفن  الثالث  الدويل  م�سر  ترينايل 

 ،2006 جناح  اأح�سن  جائزة  الدويل،  الإكوادور  بينايل  الكربى 

الثالث  الثقافة والفنون الدويل  اجلائزة الأوىل جرافيك بينايل 

ال�سباب  وزارة  و  الفرن�سي  اخلريف  �سالون  رعاية  حتت   2014

 ، ملية  جائزة  اأربعني  من  اأكرث  نال   ، امل�سرية  والريا�سة 

الأوبرا  بدار  احلديث  امل�سري  الفن  مبتحف  مقتنيات  لديه 

العامة  ،الهيئة  والريا�سة  لل�سباب  الأعلى  املجل�ض  امل�سرية، 

لل�سباب والريا�سة بدولة قطر ، املركز الثقايف امل�سري  بروما . 

أحمد حمـي حمزة
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ت�سوير زيت - 150 × 120 �سم - 2014

 ،1960 الت�سوير  ق�سم  فنون جميلة  بكالوريو�ض   ،1937 مواليد   

اأجنلو- مايكل  اأكادميية  من  اجلميلة  الفنون  اأكادميية  دبلوم 

فلورن�سا 1974 ، معادلة لدرجة الدكتوراه، اأ�ستاذ الت�سوير بكلية 

الفنون اجلميلة-جامعة حلوان ، وكيل كلية الفنون اجلميلة ل�سئون 

التعليم 1993 ، ع�سو جماعة الف�سيف�ساء العاملي رافينا ،�سارك 

الباب  بقاعة  معر�ض   ،  1960 منذ  امل�سرية  الفنية  احلركة  يف 

بوزارة  مقتنيات  لديه   ،  2015 الهناجر  بقاعة  معر�ض   ،  2014

اخلارجية- متحف الفن احلديث دار الأوبرا - قاعة املوؤمترات - 

مدينة الإنتاج الإعالمي -  بانوراما ال�ساد�ض من اأكتوبر- جريدة 

الأهرام- البنك التجاري امل�سري - بنك �سو�سيتية جرنال .

أحمــد نبـيل سلـيمان
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2016  - �سم   30 × طائر- نحت برونز 185 × 35 

 مواليد القاهرة 1929، بكالوريو�ض فنون جميلة القاهرة 1953 

- ق�سم النحت ، درا�سة باأكادميية الفنون اجلميلة  ميونخ اأملانيا 

ملدة اأربعة ف�سول درا�سية ، ع�سو جلان التحكيم للمعار�ض العامة 

والإ�سكندرية  بالقاهرة  ال�سينما  ومهرجان   1971 منذ  والدولية 

�سمبوزيوم  راأ�ض  1971 كفنان مرتف،   باري�ض منذ  اأقام يف   ،

النحت الدوىل يف اأ�سوان منذ بدايته حتى الآن ، زار كل من ميونخ 

- باري�ض - بلجيكا - لندن ، منحة درا�سية ملدة عامني، منحة تفرغ  

من  العديد  نــال  الآن،  حتى  عودته  منذ  امل�سرية  الثقافة  وزارة 

اجلـــــوائز بعد م�ساركته بالكثري من املعار�ض امل�سرية والعاملية .

آدم حنـيـن
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2015  - �سم  عامل البحار- ت�سوير موزاييك- 115 × 90 

مواليد 1978 ، بكالوريو�ض كلية الفنون اجلميلة-�سعبة ت�سوير، 

معار�ض  عدة  اأقامت  و  امل�سرية  الفنية  احلركة  يف  �ساركت 

دار  ن�سرت   1996، واخلارج  م�سر  يف  مقتنيات  ولديها  خا�سة 

»وداًعا  كتاب  غــالف  اجلنة«  »بوابة  لوحاتها   الفرن�سية  �ستوك 

»عرو�ض  لأعمالها  الت�سجـــيلي  الفيلم   1996  ، الإ�سكندرية« 

اجلائزة   1999  ، امل�سري  التليفزيون  اإنتاج  ازميــرالدا«  البحر 

�سيناء  م�سابقة  الزيتي-  -الت�سوير  املتميز  لالإبداع  الت�سجيعية 

املعا�سر   امل�سرى  الفن  معر�ض  قومي�سري   2004  ، ال�سالم 

ESCWA/UN لبنان ، ع�سو املجل�ض الأعلى للثقافة .

أزميـرالـدا حــداد
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2016  - �سم   275 × العائلة- خزف- 120 × 120 

 مواليد 1974 ، بكالوريو�ض فنون تطبيقية خزف-جامعة حلوان، 

�سارك يف اأكرث من 70 معر�ض و ور�سة عمل دولية ، نال جائزة 

الأوىل  اجلائزة   ، الرابع  الدويل  القاهرة  ببينايل  حتكيم  جلنة 

خزف ب�سالون ال�سباب ، جائزة الدولة لالإبداع الفني الأكادميية 

امل�سرية للفنون روما-اإيطاليا ، جائزة جلنة التحكيم معر�ض ل 

الأوىل معر�ض الربي�سيبي  ، اجلائزة  اأ�سبانيا  رامبال  قرطبة - 

تورينو-اإيطاليا ، جائزة ثانية معر�ض اإينتي �سرياميكا فيني�سا-

اإيطاليا ، جائزة �سرفية بينايل كوريا، جائزة �سرفية من متحف 

ا�سكويل-اإيطاليا ،  قومي�سري �سيمبوزيوم اخلزف الدويل دهب، 

بينايل كلوج الدويل الثاين للخزف بوخار�ست-رومانيا ، امللتقى 

الدويل للخزف بكني-ال�سني.

أســـامـة إمــام
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�سم - 2014  25 × خزف - 75 × 45 

دبلوم   ،1994 حلوان  جامعة  فنية  تربية  1970،بكالوريو�ض  مواليد 

التخ�س�ض والتذهيب يف اخلط العربي 1996، دبلوم الدرا�سات العليا 

دكتوراه   ،2001 الفنية  الرتبية  ماج�ستري   ،1997 الفنية  الرتبية  يف 

املعار�ض  من  العديد  يف  �سارك   ،2006 الفنية  الرتبية  يف  الفل�سفة 

اخلا�سة )اأكادميية الفنون بروما 2002 - قاعة الركن 2005 - مركز 

ا  �سعد زغلول الثقايف 2010 -  اأتيليه اإ�سكندرية 2011( - �سارك اأي�سً

يف املعار�ض الدولية )ملتقى الفخار الأول والثاين قنا2000- 2002(.

خيال  بينايل  عمل  ور�سة  يف  �سارك   ،  2002 فرن�سا  فالريي  بينايل 

الكتاب الدويل 2007، �سمبوزيوم النحت الدويل 2011، نال العديد من 

اجلوائز بجائزة ال�سلطان قابو�ض لالإبداع الثقايف والفني 2007 ،لديه 

مقتنيات يف )وزارة الثقافة امل�سرية - جامعة معمار �سيمان اأ�سطانبول 

وزارة   - اإ�سكندرية  مكتبة   - بروما  الفنــــون  اأكـــــادميية   - تركيا 

الثقــــافة والتــــــراث �سلطنة عمان(، ولــــدى الأفراد يف م�سر والعامل.

أســـامـة حمزة
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2015 �سم-  منظر طبيعي - ر�سم - 100 × 70 

54

بكالوريو�ض الفنون اجلميلة- ق�سم جرافيك ، قومي�سري �سالون 

اأتيليه القاهرة ،  معار�ض خا�سة باأتيليه القاهرة ، معار�ض خا�سة 

 ، الت�سكيلية  الفنون  بنقابة  معر�ض   ، بالزمالك  الفنون  مبجمع 

معر�ض بقاعة الباب مبتحف الفن احلديث بالأوبرا ، نال اجلائزة 

لفن  الثالث  م�سر  لرتينايل  العام  البو�سرت  لت�سميم  الأوىل 

اجلرافيك 1997 ، جائزة ت�سميم بو�سرت مبنا�سبة مرور خم�سون 

1996 ، جائزة ت�سميم بو�سرت  اإن�ساء الأمم املتحدة   عاًما على 

مقتنــــيات  لديه   ،1998 الفرن�سية  امل�سرية  العالقات  مبنا�سبة 

لدى متحف الفــــن امل�سري احلديث ولدى العديد من الأفراد.

أســامــة نــاشــد
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نحت حديد مطلي - 2014

اأ�ستاذ النحت بكلية الرتبية الفنية - ق�سم التعبري املج�سم ، ع�سو 

نقابة الفنانـني الت�سكليني ، �سارك يف احلركة الت�سكيلية يف م�سر 

منذ 1992 وحتى الآن ، �سارك يف العديد من املعار�ض اخلا�سة 

 : منها  الفنية  والور�ض  والدولية  املحلية  اجلماعية  واملعار�ض 

 ، ال�سغرية  الأعمال  �سالون   ، العام  املعر�ض   ، ال�سباب  �سالون 

العديد  ، لديه  الأول  ، �سمبوزيوم  نحت احلديد  اأجندة  معر�ض 

حلوان-  جامعة  احلديث-  امل�سرى  الفن  مبتحف  املقتنيات  من 

 - اأ�سوان  مدينة   - اأملانيا  مبوني�سرت-  التطبيقية  العلوم  جامعة 

حديقة متحف ممود خمتار بالقاهرة.

أسعـد سعيـد فرحـات
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2016 �سم-  كمبيوتر جرافيك ميك�ض ميديا- 115 × 75 

تخ�س�ض   - املاجي�ستري  لدرجة  تكميلية  دبلومة   ،1974 مواليد 

ت�سوير 2003 كلية الرتبية النوعية-جامعة القاهرة ، �سارك يف 

العديد من املعار�ض منها بينايل القاهرة الدويل للخزف الثاين 

للفنون  اجلزيره  مبركز  احلديثة  امليديا  فنون   ،98  ،94 والرابع 

روما-اإيطاليا  الفن  اأكادميية  الكربى  اجلائزة  معر�ض   ،  2006

2005 ، نال عدة جوائز منها: اجلائزة ال�سرفية �سالون 2001، 

عدة  لديه   ،  2003 �سالون  الذهبية  اإخناتون  الكربى  اجلائزة 

مقتنيات لدى العديد من املوؤ�س�سات مب�سرو اخلارج  .

إســالم حمــمد عـبد اللــه
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2015 �سم-  �سنعاء - ر�سم ري�سة واأحبار- 200 × 70 

فنون  كلية   - اجلرافيك  -ق�سم  امل�ساعد  اأ�ستاذ   ،  1975 مواليد 

جميلة ، دكتوراة فل�سفة الفنون ، ع�سو نقابة الفنانني الت�سكيليني، 

معر�ض   ، اليمنية  العمارة  يف  املكان  رمزية  معر�ض  يف  �ساركت 

الأعمال ال�سغرية ، امل�ساحب لفاعليات بيناىل فيني�سيا - روما 

مركز  املعا�سر«  امل�سري  اجلرافيك  فن  معر�ض    ، اإيطاليا   -

اجلزيرة للفنون ، نالت جائزة التميز �سيمبوزيوم اليمن الدوىل 

الأول - �سنعاء - اليمن ، لديها مقتنيات لدى وزارة الثقافة - 

املركز الثقايف امل�سري بـ�سنعاء .

أسمــاء الـدسوقـي



63 62

اأ�سرف ر�سا- رجل و�ست ) جتريدية م�سرية (- ت�سوير اأكريليك - 120 × 120 �سم

اأ�ستاذ العمارة الداخلية بكلية الفنون اجلميلة بالقاهرة ، رئي�ض 

اأراك لفنون الثقافة  ، رئي�ض جمموعة  جمل�ض الأمناء مبوؤ�س�سة 

اإيه اآر جروب لالإعالن والن�سر بالقاهرة ، الرئي�ض الأ�سبق لقطاع 

امل�سرية  الأكادميية  مدير  الثقافة،  بوزارة  الت�سكيلية  الفنون 

 ، الفنية  املعار�ض  العديد من  فى  �سارك   ، �سابًقا  بروما  للفنون 

نال اأكرث من 45 جائزة ملية ودولية من جوائز الإبداع والفنون. 

أشـــــرف رضـــــــا
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جتهيز يف الفراغ - 200 × 300 �سم - 2016

الثقافية  الأن�سطة  من  العديد  يف  م�سارك  معماري  م�سمم 

واملعمارية والفنية يف م�سر وخارجها ، قوم�سيري اجلناح امل�سري 

التحكيم يف عدة  2000 ،ع�سو جلان  للعمارة  فين�سيا  – بينايل 
جوائز وم�سابقات ملية ودولية منها: جائزة »بورمييني الدولية 

الت�سكيلية،  للفنون  ال�سباب  �سالون  اإيطاليا،  روما-  للعمارة« 

م�سر  يف  وفردية  جماعية  معار�ض  عدة  يف  �سارك    ، القاهرة 

واإيطاليا بني العمارة والت�سميم والفنون املرئية،جوائز  عديدة 

منها : جائزة الدولة لالإبداع الفني يف العمارة عام 1994، جائزة 

اجلائزة   ،1995 فن�سيا  بينايل  يف  جناح  لأف�سل  الذهبي  الأ�سد 

امل�سريني  ال�سهداء  ومتحف  التذكاري  الن�سب  لت�سميم  الأوىل 

يف فل�سطني 2000، �سهادات  التقدير باأتيليه الإ�سكندرية 1995، 

الت�سكيلية  الفنون  جلــنة   ، الت�سكيلية  للفنون  القومي  املركز 

الدويل  اأ�سوان  �سيمبــوزيوم   ،1997 للثقافة  الأعلى  باملجل�ض 

للنحت 2007 - 2008  - 2009.

أكــرم املـجــدوب
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تكوين )1(- ت�سوير زيت- 120 × 100 �سم- 2016

بكالوريو�ض فنون جميلة-ق�سم الت�سوير-جامعة القاهرة 1963، 

الر�سم  ، مراقب عام  الت�سكيليني  الفنانني  بنقابة  ع�سو موؤ�س�ض 

الأثرى بهيئة الآثار امل�سرية �سابًقا ، اعتزل الوظيفة ليتفرغ للفن 

1993 ، �سارك يف العديد من املعار�ض اخلا�سة واجلماعية منها: 

  ، املختلفة  بدوراتهما  ال�سغرية  القطع  �سالون   ، العام  املعر�ض 

معر�ض اأربع وجهات للهرم  قاعة خان املغربى  2000 ، معر�ض 

طبيعة  معــر�ض   ،  2004 بيكا�سو  قاعة  الهول  اأبو  تكلم  هكذا 

بجالريي  اإيــرو�ض  معــر�ض   ،  2004 املغربى  خان  قاعة  �سامتة 

مــ�سر للفن املعا�سر بالزمالك 2013 .

الـدسوقـي فـهمي
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مالك- نحت برونز- 120 × 100 × 80 �سم- 2016

بجامعة  النحت  اأ�ستاذ   ، بالإ�سكندرية  جميلة  فنون  بكالوريو�ض 

نال   ، بها  النوعية   الرتبية  لكلية  ال�سابق  العميد   ، كفرال�سيخ 

اجلوائز  من  العديد   ، النحت  يف  الفنون  وو�سام  الدولة  جائزة 

املعار�ض اجلماعية  باأعماله يف معظم  و�سارك  والدولية  املحلية 

املتاحف  من  الكثري  يف  اأعماله  توجد   ،  1976 تخرجه  منذ 

امل�سرية والعاملية وله اأكرث من 16 عماًل ميدانًيا مبدن م�سر ،هو 

اأول من اأعاد �سباكة البـرونز اإىل  النحت بـم�سر . 

السيـد عـبده سلـيم
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ثورة وجوه - جرافيك �سيلك �سكرين- 70 × 100 �سم- 2015

�سارك   ،  2014  ،  2011 الزمالك  اجلميلة  الفنون  كلية  عميد 

 15 �سكلت  والتي  الآن،  وحتى   1987 منذ  الفنية  احلركة  يف 

�سارك  كما   ، واأوزبك�ستان  واإيطاليا  م�سر  بني  ا  خا�سً ا  معر�سً

واإيطاليا  وفرن�سا  م�سر  بني  وبيناىل  جماعي  معر�ض   50 يف 

-1986 بني  ما  الفرتة  يف  وبولندا  وليبيا  واملغرب  ويوغو�سالفيا 

اإىل   1986 بني  ما  الفرتة  يف  اجلوائز  من  العديد  نال   ،  2007

ال�سباب  �سالون   - اجلرافيك  يف  الت�سجيعية  اجلائزة   ،  1995

ال�سباب  �سالون  الر�سم،  يف  التحكيم  جلنة  وجائزة   ،  1991

1995، لديه العديد من املقتنيات بـمتحف الفن احلديث - وزارة 

الثقافة امل�سرية-مكتبة زينهم - وزارة التعليم العايل امل�سرية 

يف  الأفراد  لدى  مقتنيات  لديه    ، باخلارج  الثقافية  املراكز  يف 

م�سر- �سوريا-اإيطاليا-فرن�سا- بلغاريا.

الســـيد قـنديــل
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2016 �سم-  ت�سوير اإكريليك- 120 × 80 

اجلميلة-جامعة  الفنون  بكلية  الت�سوير  مدر�ض   ، مواليد1976 

الأق�سر  مرا�سم   ،2014  ،1998  ،1997 معار�ض خا�سة   ، املنيا 

2000 ، معر�ض القطع ال�سغريه 2002 ، بيناىل بور�ســعيد الدولـي 

 ،2005 امل�ســرية  الأوبرا  بدار  ت�سوير  ثانية  جائزة   ،  2000

املعر�ض العام 2013 ، مقتنيات يف ببنــــــك CIB  وق�ســــر رئا�سة 

اجلمهورية بـم�سر .

املعـتز باهلل كمال
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النائم - نحت برونز- 2016

دكتوراة   ،  1999 ماج�ستري   ،1992 الفنية  الرتبية  بكالوريو�ض 

الف�سلفة تخ�س�ض نحت 2006 ، �سارك فى العديد من املعار�ض 

منها ، معر�ض طريق للعودة يف جالريي اأوبونتو 2016 ، املعر�ض 

اخلا�ض الأول 2012 بقاعة ال�سهيد اأحمد ب�سيونى بكلية الرتبية 

الفنيه بعنوان الراأ�ض البي�ساء بني ال�سوء و الظل ،  املعر�ض اخلا�ض 

الثاين بعنوان دوائر بقاعة �سعد زغلول بالقاهرة 2015 ، �سارك 

يف احلركة الفنية منذ 1992 فى العديد من املعار�ض اجلماعية 

مثل: �سالون ال�سباب - املعر�ض العام و�سالون الأعمال ال�سغرية، 

و متحف  امل�سرية  املوؤ�س�سات  لبع�ض  املقتنيات  العديد من  لديه 

الفن احلديث و لدى الأفراد بـم�سـر و الدول العربية و الأوروبية .

أمـجـد التهـامـي
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2016 �سم-  ت�سوير- 150 × 120 

جامعة   - اجلميلة  الفنون  بكلية  الت�سوير  ق�سم  رئي�ض  و  اأ�ستاذ 

الإ�سكندرية ، فنانة م�سورة وناقدة فى جمال الفنون الت�سكيلية، 

التحكيم  وجلان  الفنية  واملراكز  اجلمعيات  من  العديد  ع�سو 

الأعلى  املجل�ض  ع�سو   ، والنقدية  الفنية  وامل�سابقات  واملقتنيات 

مب�سر  ا  خا�سً ا  معر�سً ع�سر  �سبعة  اأقامت   ، امل�سرية  للثقافة 

 ، الدولية  املعار�ض  من  العديد  فى  م�سر  مثلت   ، واخلارج 

مهرجان الدوحة الثقافى الرابع 2005 ، 2006 ، 2008 ، الندوة 

الدولية قطر مركز الفنون الب�سرية 2009  ، املهرجان الدويل 

للفنون الت�سكيلية باملحر�ض-تون�ض ، ملتقى �سنعاء الدويل الثاين 

للفنون الت�سكيلية الندوة الدولية اليمن 2009 ، مهرجان القرين 

الثقافى دولة الكويت 2011 ، مهرجان الفكر فى الفن الإ�سالمي 

ندوة   ، الت�سكيلي  لالإبداع  الكويت  مهرجان   ،  2012 الأردن 

املعا�سرة واأفاق الفن الإ�سالمي دولة الكويت2014 ، نالت جائزة 

الت�سوير  فى  جائزة   ،1990 الثاين  ال�سباب  �سالون  الر�سم  فى 

�سالون ال�سباب الثالث 1991 ،  جائزة الدولة لالإبداع-  ت�سوير 

1998  ، جائزة الدولة الت�سجيعية جمال النقد الت�سكيلى 2011 .

أمـــــل نصــــــــر
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2016 �سم-  ت�سوير زيت - 100 × 100 

مواليد 1979، بكالوريو�ض فنون جميلة 2003 ، �ساركت يف العديد 

بجدراية  �ساركت    ،2002 ال�سباب  منها:�سالون  املعار�ض  من 

م�سرح  ور�سة   ،  2010 الفنانني  من  عدد  مع  املنوفية  مافظة 

اجلنايني،نالت  اأحمد  الفنان  جهة  من  تقيمها  مت  والتى  اجلرن 

م�ستوى  على  ت�سوير  اأوىل  جائزة  منها:  اجلوائز  من  العديد 

جامعة حلوان 2003 ، جوائز و�سهادات تقدير مقدمة من اإقليم 

غرب وو�سط الدلتا وق�سر ثقافة املنوفية .

أمـرية عـادل حمــمد
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ت�سوير اأكريليك- 180 × 160 �سم- 2016

حلوان،  جامعة   - ت�سوير  ق�سم  اجلميلة-  الفنون  بكالوريو�ض 

اجلنوب  �سالون  منها:  املعار�ض  من  العديد  يف  �ساركت 

�سي  معر�ض   ،  2015 �سيوة  مرا�سم   ،  2016 الرابع  الدويل 

للثقافة  عا�سمة  الدوحة  2016،معر�ض  العرب  للفنانني  الأول 

معر�ض  املغرب،   - الآن  فل�سطني  معر�ض  قطر-  العربية 

 2003 الدويل  القاهرة  بينايل   ، جدة  عربية-  اأجنحة 

،لديها  ال�سباب  �سالون  التحكيم  جلنة  جائزة  نالت   ،  2006/

الفن  متحف   - الثقافة  وزارة  منها  املقتنيات  من  العديد 

. ال�سيخ  بـ�سرم  املوؤمنرات  قاعة   - اخلارجية  وزارة   - احلديث 

أمـيـــرة مـنـــــاح
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يوم ب�سحبة الإ�سكندر الأكرب- ت�سوير اأكريليك - 100 × 120 �سم- 2016

 مواليد 1976 ، مدر�ض بكلية الفنون اجلميلة ، اأقامت 5 معار�ض 

ملًيا  ا  معر�سً  80  ، املعار�ض  من  العديد  يف  �ساركت   ، خا�سة 

وتريناليات  وبيناليات  معار�ض   ، والر�سم  ودولًيا  يف فن احلفر 

اأقامت   ، ا  45 معر�سً دولية ، عدد من جلان التحكيم الفنية يف 

عدد من الور�ض الفنية املتخ�س�سة مب�سر واأ�سبانيا ،نالت جوائز 

جائزة   ، الطفل  اأدب  جائزة  منها  وميداليات  تقدير  و�سهادات 

بـم�سر واخلارج -  ، لديها مقتنيات  الر�سم  ال�سباب يف  �سالون 

متحف الفن احلديث بـم�سر .

إيـمان أسـامـة



85 84

ت�سوير اأكريليك - 24 × 120 �سم - 2016 

جامعة   - الفنية  الرتبية  فل�سفة  دكتوراه  مواليد1972، 

فى  لأعمالها  �سخ�سًيا  ا  معر�سً  12 اأقامت   ،  2012 القاهره 

لتمثيل  ُر�سحت  كما   ، والر�سم  والت�سوير  اجلرافيك  جمال 

الدولية  والرتيناليهات  الببيناليهات  من  العديد  يف  م�سر 

�سرايفو   ، اأمريكا   ، مقدونيا   ، بولندا  من  بكل  اجلرافيك  لفن 

والنم�سا،  بلغاريا،   ، اليمن   ، اأ�سبانيا  �سلفانيا،   ، تايوان   ،

جائزة  اأهمها  اجلوائز  من  العديد  نالت   ، اإيطاليا   ، وفرن�سا 

مــن  ،العــديد   2006 اجلرافيك  لفن  الدويل  م�سر  ترينايل 

مقتنيات  لديها   ، دوراته  مدى  على  ال�سباب  �سالون  جوائز 

. وتايوان  وبولندا  م�سر  من  بكل  احلديث  الــفن  بـمتــاحف 

إيـمـــــان عــــزت
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حلم - ر�سم- 2014

مواليد  1977 ، مدر�ض بق�سم اجلرافيك- كلية الفنون اجلميلة- 

جامعة املنيا ، ماج�ستري فى الفنون اجلميلة-  تخ�س�ض جرافيك  

2006 ، دكتوراه فى الفنون اجلميلة- تخ�س�ض جرافيك   2013، 

�ساركت يف العديد من املعار�ض الفردية واجلماعية.

إيـمان ممـدوح
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2016  - �سم  انطالق - ر�سم اأحبار- 100 × 70 

يف  �ساركت   ، اجلرافيك  اجلميلة-ق�سم  الفنون  بكلية  مدر�ض   

مثلت   ، اجلرافيك2003  لفن  الرابع  الدويل  م�سر  ترينايل 

 ،  1999  « بوليفيا  يف«  للفن  الأول  ال�سالون  معر�ض  يف  م�سر 

اجلائزة الأوىل  يف جمال اجلرافيك- بينايل بور�سعيد القومي 

الرابع  الدوىل  اجلنوب  �سالون  يف  ال�سالون  جائزة   ،  2005

الفنون   ر�سالة علمية فى جمال  اأح�سن  ، جائزة  بالأق�سر2016 

لعام 2011-2012 لر�سالة الدكتوراة . 

إيـمان منـري مصطـفى
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منتجع ريفى - ت�سوير اأكريليك وخامات خمتلفة مع ورق دهب- 150 × 200 �سم - 2015

اأقام   ، ت�سوير  تخ�س�ض   - الفنية  الرتبية  يف  الفل�سفة  دكتوراه 

معر�ض    1995  ،   1986 منها:  اخلا�سة  املعار�ض  من  العديد 

باأتيليه القاهرة ، 1997  معر�ض بقاعة اإخناتون 3جممع الفنون 

الثقافى  باملركز  معر�ض    ،  2003  ،  2001  ،  1999 بالزمالك 

كمال  بقاعة  معر�ض    2002  ، بالإ�سكندرية2000  اليونانى 

منها:  عامة  معار�ض  �سارك يف   ، للفنون  خليفة مركز اجلزيرة 

1994  معر�ض باأتيلية الإ�سكندرية ، 1996  املعر�ض العام بقاعة 

اإخناتون بالزمالك،  2000معر�ض بقاعة كرمي فر ن�سي�ض ، 2003  

البورترية،  معر�ض   2003  ، الع�سرين  القرن  بانوراما  معر�ض 

القاهرة  بينايل    1998  : الدولية  املعار�ض  من  بالعديد  �سارك 

بكرواتيا،  الدويل  دوبروفنيك  بينايل   1999 ال�سابع،  الدويل 

 ، القاهرة   اليوناين  النادي  النطاق  مهرجان  معر�ض    2000

2002  الور�سة الدولية مل�سروع خيال الكتاب مكتبة الإ�سكندرية 

متحف   ، الدويل  الإ�سكندرية  بينايل    2003  ، دويل  فنان   120

الفنون اجلميلة الإ�سكندرية ، نال عدد من اجلوائز اأهمها:1999 

 ، كرواتيا  الدويل  دوبروفنيك  بينايل  يف  جناح  اأح�سن  جائزة 

الإ�سكندرية  بينايل  برنزية  ميدالية   + �سرفية  جائزة   2003

الدويل ، لديه مقتنيات لدى الأفراد مب�سر واخلارج.

أيـمن السمـري
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الثور الهائج - نحت برونز - 2015

مواليد 1967، ع�سو نقابة الفنانني الت�سكيليني ، ع�سو اجلمعية 

الأهلية للفنون اجلميلة ، ع�سو نقابة املعلمني ، �سارك يف املعر�ض 

الإبداع  مهرجان   ، ال�سغرية  الفنية  الأعمال  �سالون   ، العام 

 ، ال�سغرية  الفنية  الأعمال  �سوق  معر�ض   ، الرابع  الت�سكيلي 

معر�ض فناين الفيوم بتون�ض ، بينايل القاهرة الدويل ال�ساد�ض 

الدويل  القاهرة  بينايل  التحكيم يف  نال جائزة جلنة   ، للخزف 

 ، املديريات  ل�سباب  نحت  الرابعة  اجلائزة   ، للخزف  ال�ساد�ض 

مقتنيات  لديه   ، الثقافة  ق�سور  بهيئة  نحت  اخلام�سة  اجلائزة 

لدى متحف الفن احلديث- جممع 15 مايو للخزف.

أيـمـن سـعـداوي
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2016  - �سم  احللم - ت�سوير زيت مع كولج - 100 × 70 

مواليد  1962،در�ض الت�سوير يف اأكادميية رخينا هولندا �سارك 

فى العديد من املعار�ض منها:  خم�سة  معار�ض يف �سالة اأجورا يف 

نيويورك ، اآرت كورنر 2016 ، لديه مقتنيات بـم�سر و اخلـارج . 

أيـمن فــؤاد أحمـد
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2016  - �سم  تكوين - جرافيك حفر لينو - 65 × 195 

اأربعة  اأقام   ، الت�سكيليني  الفنانني  بنقابة  ع�سو   ،  1978 مواليد 

ا جماعًيا ،�سارك  معار�ض خا�سة ، �سارك يف اأكرث من 70 معر�سً

للفنون  املهدية  ملتقى  منها:  الدولية  املعار�ض  من  العديد  يف 

الت�سكيلية تون�ض 2015 ،  معر�ض اخليال  اأملانيا - م�سر 2009،  

معر�ض   ،  2006 اخلام�ض  للجرافيك  الدويل  م�سر  ترينايل 

جائزة  نال   ،  2006 واأملانيا  بـم�سر  امل�سرية  الأملانية  ال�سداقة 

جائزة   ،  2016 الرابع  الدويل  اجلنوب  ب�سالون  التحكيم  جلنة 

احلفر معر�ض الطالئع  2008 ،  اجلائزة ال�سرفية يف اجلرافيك 

التجاري  البنك   CIB القتناء  جائزة   ،  17 ال�سباب  ل�سالون 

الدويل ب�سالون ال�سباب 23 . 

أيـمـــن قـــــــدري



99 98

2016  - �سم  برج حمام - ت�سوير �سوئي - 100 × 100 

للت�سوير  الأمريكية  للجمعية  �سفري   ،1968 القاهرة  مواليد 

الفوتوغرايف مبنطقة ال�سرق الأو�سط ، مراقب الت�سوير التجريبي 

باجلمعية الأمريكية للت�سوير الفوتوغرافى ، نال �سهادة الزمالة 

فى الفوتوغرافيا الت�سكيلية من اجلمعية الربيطانية ومن جمعية 

» البحث  اأفالم منهم فيلم   7 له   ، مالطا للم�سورين املحرتفني 

�سارك   ،  2010 فيني�سيا  ببينايل  عر�ض  الذي   « اخلال�ض  عن 

والنم�سا  واأ�سبانيا  اإيطاليا  يف  الدولية  املعار�ض  من  العديد  يف 

والربتغال والوليات املتحدة ونيبال وال�سني ومالطا و عدد من 

القاهرة  الإ�سكندرية ومبطار  اأعمال مبكتبة  له   ، العربية  الدول 

واأكادميية روما وجامعة مالطا وجمعية النم�سا للت�سوير ومتحف 

اجلوائز  من  العديد  ،نال   اخلارجية  ووزارة  احلديث  الفن 

الدولية، ف�سال عن اجلوائز املحلية منها جائزة املا�سرت ببينايل 

التميز  يف  النم�سا   مب�سابقة  الذهبية  وامليدالية  الدويل  ال�سني 

املتحدة  بالوليات  بالفوتوغرافيا  املتميز  املتحدث  وجائزة 

الأمريكية ، مكم دوىل و�سارك بتحكيم العديد من الفاعليات 

الفنية امل�سرية و العربية والعاملية.  

أيـمـــن لطفــــي
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2016  - �سم  ت�سوير اأكريليك - 140 × 225 

مواليد 1977 ، بكالوريو�ض ودبلوم الرتبية الفنية 2000 و 2005، 

ماج�ستـري يف ترميم اللوحات  2011، مدير لق�سر ثقافة الإبداع 

البحوث  مبركز  الآثار  ترميم  يف  وما�سر  ومدرب   ، الفني 

القومي  باملتحف  اأول  ترميم  اأخ�سائي  و   ARCE الأمريكي 

امل�ساركة   ، الثقافية  للخدمات  اأغاخان  موؤ�س�سة  ولدى  للح�سارة 

يف احلركة الت�سكيلية املعا�سرة منذ عام 1990 مبا يزيد عن 35 

 ، العام  واملعر�ض  ال�سباب  �سالون  منها:  ودولًيا  ملًيا  ا  معر�سً

اأ�س�ض بي اآرت جالريي للفنون املعا�سرة ومركز الرتميم التابع له 

وهو  القائم باإدارته ، كما اأ�سهم يف الإعداد والتنفيذ والإ�سراف 

لفاعليات  امل�ساحبة  والبتكارية  الإبداعية  الفنية  الور�ض  على 

معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب .

بهـاء الـدين عـامـر
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2016  - �سم  نزهة الوجوه - ت�سوير- 119 × 183 

مواليد 1943 ، دكتوراة فل�سفة الت�سميم 1992 ، جائزة الدولة 

الت�سجيعية 2009 ،  الأ�ستاذية 2002 ،اأ�ستـــاذ تـــ�سميم باملعهد 

كليـــة   -1998 اأكتوبر  من  ال�ساد�ض   ، التطبيقية  للفنون  العايل 

مــديرة   ،  1966 املنـــ�سوجات   طبــاعة  بكالوريــو�ض    ، الفنون 

الت�سكيلـــية  للفنون  الــقومي  املــركز   - احليــــــاة  و  الفن  مركز 

بوزارة الثقافة 1980 ، 1995.

ثنـــــاء عـز الــديـــن
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�سبك - ت�سوير �سوئي - 2016

 ،   AFIAPللت�سوير الدويل  الحتاد  ع�سو   ، كمبيوتر  مهند�ض 

ع�سو   ،  UAP العرب  امل�سوريني  لحتاد  العامة  الأمانة  ع�سو 

ال�سوئي  الت�سوير  مدر�ض   ،   PSA الأمريكية  الت�سوير  جمعية 

112 معر�ض ملي وعربي  �سارك يف   ، اأكتوبر   6 النيل  بجامعة 

 ، للت�سوير  الدويل  الحتاد   من    AFIAP لقب  نال   ، ودوىل 

اأملانيا  و  وال�سني  وال�سعوديه  والأردن  38 جائزة  من م�سر  نال 

والوليات املتحدة الأمريكية و�سربيا واليابان والعراق وفل�سطني 

جيوجرافيك  نا�سيونال  مل�سابقة  ومكم  ما�سر   ، والإمارات 

م�سر ، م�سابقة الأردن الدولية للت�سوير الفوتوغرافى ، م�سابقة 

ال�سيخ من�سور  ، م�سابقة �سمو  العربية  لل�سورة  ال�سارقة  جائزه 

بن زايد للجواد العربى .

جـالل رفـعت املسـرى
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نحت برونز - 2014

العديد  يف  �سارك   ،  1981 نحت  جميلة-ق�سم  فنون  بكالوريو�ض 

اأتيليه   ،1983 الأ�سباين  الثقايف  املركز   : منها  املعار�ض  من 

 1992 1990 ، لي�ستال-�سوي�سرا  اإخناتون  1985، قاعة  القاهرة 

95 - اإجنلرتا ، ونحت مو�سيقى بقاعة  اأفريقيا  ،معر�ض بور�سة 

دلفينا-لندن ، معر�ض بقاعة املركز الثقايف الإجنليزي 1995 ، 

بيناىل فين�سيا 1999، الأكادميية امل�سرية بروما-اإيطاليا 2002 

2004، قاعة اأجيال بريوت- ، قاعة نا�سر �سورة دم�سق-�سوريا 

لبنان 2005 ، قاعة الزمالك بالقاهرة 2011-2009.

جـمال عبـد الـناصـر
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2016  - �سم  اأفريقيا - ت�سوير خامات خمتلفة - 139 × 196 

رئي�ض ق�سم الت�سوير الأ�سبق بجامعة حلوان، اأ�ستاذ زائر بق�سم 

ع�سو   ،1982 دكتوراة   ، بالقاهرة  الأمريكية  باجلامعة  الفنون 

للرتقية  للجامعات  الأعلى  باملجل�ض  الدائمة  العلمية  اللجان 

نقابة  ،ع�سو  الفنية  الرتبية  يف  واأ�ستاذ  م�ساعد  اأ�ستاذ  لوظيفة 

الفنانني الت�سكيليني امل�سريني، اأقام معار�ض خا�سة يف القاهرة، 

كوبنهاجن،  الكويت،  نيويورك،  وا�سنطن،  اأثينا،   ، باري�ض 

اأملانيا،  مون�سرت-  فورمونت،  جوزية،  �سان  اأو�ساكا،  هل�سنكي، 

�سالون باري�ض،بينايل نيويورك ، بينايل برلني ، بينايل ال�سارقة، 

بالقاهرة  العامة  واملعار�ض  بفنلندة  املعا�سر  امل�سري  املعر�ض 

�سالون  قومي�سري   ، الر�سم  و�سالون  ال�سغرية  الأعمال  و�سالون 

امل�سري  الفني  املعر�ض  قومي�سري  ع�سر،  اخلام�ض  ال�سباب 

املعا�سر ، هل�سنكي، فنلندا،قومي�سري دويل بينايل كتاب الفنان 

بالإ�سكندرية ، اأقام عديد من ور�ض العمل الدولية واملحلية  . 

جـمــــــال لـمعي
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2016  - �سم  غروب - ر�سم فحم - 100 × 70 

مواليد طنطا 1938 ، بكالوريو�ض فنون جميلة-القاهرة 1962، 

عمل خبرًيا فنًيا باملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم منذ 

من  العديد  يف  �سارك   ،  1959 �سحفي  ر�سام   ،1984  :  1979

 ،1989 واأ�سود  اأبي�ض  :معر�ض  منها  والدولية  املحلية  املعار�ض 

األوان  معر�ض   ،  92 الدويل  القاهرة  بينايل   ،  1994  ،  1990

 ،2008 اأكريليك بريوت-ق�سر اليون�سكو،  �سالون م�سر الثاين 

 - 93 نال العديد من اجلوائز منها: جائزة بينايل الإ�سكندرية 

94 ، ولديه العديد من املقتنيات بـم�سـر واخلارج منها : متحف 

الفن احلديث - وزارة الثقافة . 

جميـل شـفيـق
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لوحة الفرقة امل�سرية فى باري�ض - 120 × 120 �سم

اخلا�سة  املعار�ض  من   العديد  اأقام   ،1932 الأق�سر  مواليد 

بـم�سر منها: معر�ض 59 عاًما من الفن بقاعة امل�سار بالزمالك 

عوا�سم  خمتلف  يف  معر�ض   100 حوايل  منها  واخلارج   ،2015

رباعية  معر�ض  منها:  ملية  جماعية  مبعار�ض  �سارك  العامل، 

اآخرها  دولية  جماعية  ومعار�ض   ،2015 بيكا�سو  بقاعة  م�سرية 

معر�ض لنتاج الأق�سر الدويل بالأكادميية امل�سرية للفنون بروما 

الهزيل  للر�سم  �سرفية  جائزة  منها:   دولية  جوائز  نال   ،2015

اأ�سبانيا  من  للكاريكاتري  وجائزة   ،1979 �سوريا  بدم�سق  العربي 

وجائزة بينايل اإيطاليا للكاريكاتري 1978، لديه مقتنيات خا�سة 

ومتحف  بالقاهرة  احلديث  امل�سري  الفن  مبتحف  ور�سمية 

الفن  ومتحف  بالإ�سكندرية  ال�سونة  ومتحف  لومان�سي-فرن�سا 

احلديث عمان و لدى الأفراد بـم�سـر واخلارج.

جــورج البهــجوري
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2015  - املولويه - ت�سوير زيت - 100 × 100 �سم 

ل�سنوات  عملت   ،  1984 القاهرة  جامعة   - هند�سة  بكالوريو�ض 

املدار�ض  لدرا�سة  الزيتى  للت�سوير  تفرغت  ثم  اخلزف  فن   فى 

احلديثة،  �ساركت يف العديد من املعار�ض اجلماعية منها:معار�ض 

يف قاعات الأتيليه و كحيلة و دوم و مركز اجلزيرة للفنون و قاعة 

الفنون بدار الأوبرا و يف قاعة املركز الثقايف النم�ساوي بالقاهرة 

لل�سينما  الأق�سر  ملهرجان  املوازي  املعر�ض  و يف  قاعة قرطبة  و 

2015 ، بعد جتارب عديدة يف خامات الأكريليك و الزيت و بحث 

التلوين  اإيقاعات  و  اللوين  الن�سيج  و  اللوحة  �سطح  معاجلة  يف 

و  التنورة   ، الرق�ض  مو�سوع  عن  التعبري  على  الفنانة  ركزت 

اإيقاعه الديناميكي حيث تن�سهر العنا�سر موحية بتلك النوعية 

من احلركات احللزونية الدوارة ال�سريعة .

جيـــــــداء زكـــــريــا
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2016 ت�سوير اأكريليك - 160 × 180 �سم - 

اجلميلة-ق�سم  الفنون  بكلية  اأ�ستاذ   ،1966 الكويت  مواليد 

الت�سوير- جامعة ال�سكندرية ، �ساركت يف العديد من املعار�ض 

معار�ض  اأقامت    ،  1989 منذ  م�سـر  وخارج  داخل  اجلماعية 

خا�سة يف م�سر و يف اخلارج منذ 1989 حتى الآن ، نالت العديد 

من اجلوائز الدولية واملحلية يف جمال الفنون الت�سكيلية منها : 

الأكوادور  بينايل  جائزة   ،  1989 الر�سم  يف  الت�سجعية  اجلائزة 

2004 ، لديها مقتنيات مبتحف الفن احلديث بـم�سر -  وزارة 

ا اإهداء واإقتناء باملجل�ض الوطني للثقافة والفنون  الثقافة -  واأي�سً

والآداب بدولة الكويت . 

جيـهان سـليمان
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2016  - �سم   80 × املزاولة - نحت حجر �سناعي - 160 × 160 

اأ�ستاذ دكتور، رئي�ًسا لق�سم التعبري املج�سم بكلية الرتبية الفنية ، 

ا فردًيا ملًيا ودولًيا، �سارك فى العديد  اأقام خم�سة ع�سر معر�سً

من دورات �سالون ال�سباب واملعر�ض العام والأعمال ال�سغرية ، 

وناق�ض  و�سارك  اأ�سرف   ، دولية عديدة  ملتقيات  فى  �سارك  كما 

اأكرث من ثالثني ر�سالة علمية ما بني دكتورا ه وماج�ستري، لديه 

العديد من املقتنيات فى م�سر و خارجها.

حـامت حـامد شـافعـي
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اأنا هو الآخر - نحت كرتون ورق - 105 × 105 × 18 �سم - 2014

  مواليد 1965 ، اأقام عدة معار�ض فردية و�سارك يف العديد من 

املعار�ض اجلماعية على م�ستوى العامل منذ 1989 منها: اجلائزة 

يف  لل�سباب  ع�سر  احلادى  ال�سالون  يف  للتجهيزات  الكربى 

القاهرة 1999، بينايل القاهرة الدويل الثامن 2001، »الفن من 

داخل احلقيبة« متحف اأولنت للفنون يف �سوي�سرا 2004 ، »�ُسُكول«، 

خالدة«  2012،عالمات  الإمارات  للفنون  ال�سارقة  متحف 

النم�سا،  فيني  الفنانني  بيت  نويرات،  باأوتو  العاملية  الحتقالية 

تران�ض األبني فنانني من فيينا يف زيوريخ ،قاعة فيزارت- زيوريخ، 

بال�سارقة  الأمريكية  اجلامعة  خطية«  2013،م�ساحات  �سوي�سرا 

الإمارات 2014 - ر�سم خرائط العامل« متحف ORTH« الدانوب 

- بادن - ت�سري�ض دورف - نويلينجباخ ، النم�سا،  خمازن« قاعة 

جماعي  معر�ض  واإنطباعات«  »اآيات  النم�سا،  فيينا،   - بيزمانت 

اليوبيل  معر�ض  ح�ساد«  – قطر،  الدوحة  املرخية،  جالريي   -

الف�سي ل�سالون ال�سباب ق�سر الفنون القاهرة-م�سر، مقتنيات 

متحف جميل دبي الإمارات، 2015 الكالم املرئي جالريي »كيوب 

اأرت�ض« دبي-الإمارات،«اأجندة 2015«  قاعة عرو�ض مركز فنون 

 ، خا�ض  معر�ض  ت�ساد«   - »جتاور  م�سر،  الإ�سكندرية  مكتبة 

جالريي »اآرت توك�ض«، القاهرة م�سر، معر�ض خا�ض وكالة بهنا، 

القاهرة  الفنون،  ق�سر  القومي   املعر�ض  م�سر،  الإ�سكندرية 

 – القاهرة   ،  18/17 اآخر« معر�ض دويل - درب  »�سئ  م�سر،  

م�سر، 2016�سالون القاهرة 57 جمعية مبي الفنون اجلميلة 

ق�سر الفنون القاهرة .  

حــازم املسـتكاوى
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جرافيك حفر غائر

122

مواليد 1944 ، اأ�ستاذ اجلرافيك املتفرغ بكلية الفنون اجلميلة، 

التعليم  ل�سئون  حلوان  اجلميلة-جامعة  الفنون  كلية  وكيل 

والطالب الأ�سبق ، رئي�ض جمل�ض ق�سم اجلرافيك بكلية الفنون 

عميد   ، حلوان  جامعة  رئي�ض  نائب   ، حلوان  اجلميلة-جامعة 

رئي�ض   ،  1986 اأ�ستاذ  نال درجة   ، الأ�سبق  الفنون اجلميلة  كلية 

قطاع الفنون باملجل�ض الأعلى للجامعات 2004 حتى الآن ، ع�سو 

املجل�ض الأعلى للثقافة لعديد من الدورات ، رئي�ض جلنة حتكيم 

من  العديد  اأقام   ،  2009 اآخرها  دورات  لعدة  ال�سباب  �سالون 

ا يف م�سر واخلارج يف اأمريكا وكندا  املعار�ض اخلا�سة 26 معر�سً

واأملانيا واإيطاليا والهند وغريهم ، مثل م�سر يف بينايل كاناجاوا 

ا لأعماله بالأكادميية امل�سرية بروما  باليابان 1984، اأقام معر�سً

واأقام معر�ض لأعماله ممثاًل الفن املعا�سر  2001 ، مثل م�سر 

باأملانيا 2004، مثل م�سر رئي�ًسا للجنة التحكيم يف جائزة الإبداع 

العربي بالكويت 2004 - 2016 ، نال العديد من اجلوائز منها: 

ودرع مدينة  ، ميدالية اجلرافيك   1970 الأوىل  الإطالع  جائزة 

بولونيا 1978 باإيطاليا ، جائزة اجلرافيك الأوىل باملعر�ض العام 

جائزة   ،  1986 الفنون  يف  الت�سجيعية  الدولة  جائزة   ،  1983

اإقتناء معر�ض الأعمال اجلرافيكية ال�سغرية بكندا 2005 ، لديه 

اجلميلة  الفنون  كلية  متحف   - احلديث  الفن  مقتنيات مبتحف 

واأملانيا  و�سوي�سرا  اإبطاليا  يف  ومقتنيات  والإ�سكندرية  بالقاهرة 

واأمريكا وكندا وبع�ض الدول العربية . 

حــازم فتــح اللــه
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ب�سمات الذكريات - ر�سم حرب اأ�سود - 2016

الت�سميمات  ق�سم  رئي�ض  و  اأ�ستاذ   ،  1948 ال�سرقية  مواليد 

الزخرفية الأ�سبق بكلية الرتبية الفنية- جامعة حلوان ، �سارك 

جمال  يف  كتابات  والدولية،  املحلية  املعار�ض  من  العديد  يف 

الفن الت�سكيلي والرتبية الفنية باملجالت الثقافية من موؤلفاته : 

الكمبيوتر يف الت�سميم ، رموز الو�سم ال�سعبي ، درا�سة مقارنة ، 

الر�سوم  واملعا�سرة،  الأ�سالة  مابني  )الفلكلور(  ال�سعبي  الرتاث 

 ،  « حياتية  روؤية   ، مفيد  كالم   « فوزي  مفيد  لكتاب  الداخلية 

متحف  احلديث-  الفن  متحف   ( ودولية  ملية  مقتنيات  لديه 

الأوبرا  الدولية مبدينة ن�سر- دار  املوؤمترات  طه ح�سني- قاعة 

 - البحرين  الكويت-  ال�سعودية-  الإمارات-  دولة   - امل�سرية 

عمان- اإجنلرتا-اأمريكا- ال�سويد- هولندا .

حسيــني عـلي حمـمـد
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2016  - �سم  ن�ساء من ال�سرق - ت�سوير اأكريليك - 110 × 110 

مواليد مركز دكرن�ض مافظة الدقهلية 1958 ،1981 بكالوريو�ض 

فل�سفة  دكتوراه   1999  ، اجلرافيك  اجلميلة-ق�سم  الفنون  كلية 

 2015  ، فوبرتال-اأملانيا  جامعة  اجلرافيكي  الت�سميم  نظريات 

  2013  ، الثقافة  وزارة  ال�سابق-  الت�سكيلية  الفنون  قطاع  رئي�ض 

للعالقات اخلارجية حتى  العرب  الت�سكيليني  رئي�ض احتاد  نائب 

الآن، 2011 نقيب الفنانني الت�سكيليني حتى الآن، 2011 : 2013 

وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحوث  فنون جميلة،2015 ع�سو 

ع�سو   2015  ، للنحت  الدويل  اأ�سوان  ل�سيمبوزيوم  العليا  اللجنة 

ع�سو   2014  ، بالأق�سر  الدويل  الت�سوير  مللتقى  العليا  اللجنة 

ع�سو    2013  ، الكويت  العرب  الت�سكيليني  ملتقى  حتكيم  حلنة 

ع�سو   2013  ، العرب  الت�سكيليني  الفنانني  احتاد  يف  موؤ�س�ض 

الأعلى  املجل�ض  ع�سو   2013  ، املتخ�س�سة  القومية  املجال�ض 

خلريجي  الأملانية  امل�سرية  اجلمعية  ع�سو   2001، للثقافة  

اجلامعات الأملانية ،1995 ع�سو جمعية الفنانني الأملانية ـ برلني، 

1995 ع�سوجمعية امل�سممني الأملانية ،  �سارك يف اأكرث من 120 

ا دولًيا وملًيا منذ العام 1980 حتى الآن ، كما اأقام اأكرث  معر�سً

امل�ستوى  على  مقتنيات  ولديه   ، ا  خا�سً ا  معر�سً ع�سر  �ستة  من 

الر�سمي واخلا�ض ملًيا وخارجًيا . 

حمـدي أبو املعاطــى
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روؤية - ر�سم حرب اأ�سود - 180 × 120 �سم - 2016

عميد كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان 1997 : 2000، امل�ست�سار 

جمهورية  �سفارة  امل�سري  الثقايف  املركز  ومدير  الثقايف 

خريجي  رابطة  رئي�ض   ،2004  :  2000 ب�سنعاء  العربية  م�سر 

الفطري  الفن  ترينايل  قومي�سري   ،2000:  1999 الفنية  الرتبية 

القاهرة  بينايل  �سرف  �سيوف   ،1994 برات�سالفا-�سلوفاكيا 

ال�ساد�ض 1996، اجلناح امل�سري بينايل القاهرة ال�سابع 1998، 

�سالون القطع ال�سغرية 2000 ، معر�ض الفن امل�سري املعا�سر 

لي�سرت  اجلميلة  الفنون  مبدر�سة  زائر  اأ�ستاذ   ،  2006 باجلزائر 

بوليتكنيك باأجنلرتا 1991 ،1992 ، جائزة جلنة التحكيم بينايل 

بينايل  التحكيم  جلنة  جائزة   ،1996 ال�ساد�ض  الدويل  القاهرة 

الإ�سكندرية الدويل 1997 ، اجلائزة التقديرية يف الفنون جامعة 

معر�ض  الت�سكيلي  الفن  يف  كتاب  اأح�سن  جائزة   ،  2013 حلوان 

القاهرة الدويل للكتاب 2014.

حمـدي عبداللـه 
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ت�سوير ميك�ض ميديا - 122 × 176 �سم

-ق�سم  بالقاهرة  اجلميلة  الفنون  بكالوريو�ض   ،  1964 مواليد   

ا يف  النحت- 1987 ، نال جائزة وزارة الثقافة لالإبداع متخ�س�سً

الت�سوير عامي 1995 و 1996 ، ا�ستكمل درا�سته العليا يف النحت 

تتنوع مفردات   ،2002 بن�سيلفينيا   بجامعة  والو�سائط اجلديده 

والفيديو  والنحت  الت�سوير  و�سائط  بني  اأعماله  يف  التعبري 

والتجهيز الفراغي ور�سم اخلرائط ، نال جائزه بينايل فيني�سيا  

اأح�سن جناح بال�سرتاك مع املعماري اأكرم املجدوب واملو�سيقي 

خالد �سكري ، و�سارك يف  بينايل القاهرة 1997 وملتقى الفيديو 

ب�ساو باولو 2004 وبينايل الكناريا 2006 وبينايل بروك�سل 2008 

حمـدي عطــية
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2016  - �سم  ت�سوير زيت خامات خمتلفة - 130 × 100 

مواليد 1970 ، بكالوريو�ض تربية فنية 1993 ، ماج�ستري  الرتبية 

الفنية 2002 ، �سالون ال�سباب 1993 ، 1997 ، 1999 ، 2000 ، 

 ،  1998  ، 1994 38 لــ   ، 34 2004 ، معر�ض الطالئع    ، 2003

معر�ض �سالون الأعمال الفنية ال�سغرية 2 ، 4 لــ 1998 ، معر�ض 

31 ، معر�ض   ،30 29 ، املعر�ض القومى   ، 28 الفنون الت�سكيلية 

بقاعة لبوديجا 2003 ، معر�ض مبجمع الفنون 2005 ، معر�ض 

مبركز ممود خمتار  دودلزام ا�سكت�ض  2008 ، مهرجان جر�ض 

2000 ، معر�ض فرانكفورت الدويل للكتاب 2004 ، معر�ض الفن 

امل�سري املعا�سر بدبي 2006  ، معر�ض الفنون امل�سرية املعا�سرة 

4 مبجمع  اإخنـــــاتون  بقاعة  ، معر�ض    2006 اليكانتي  باأ�سبانيا 

الفنون 2000  ، معر�ض  بقاعـة كريــم فرن�سيـ�ض 2002 ، معر�ض  

بقاعة راتب �سديق اأتيليه القاهرة  2004 ، معر�ض  مركز اجلزيرة 

للفنون 2007، جائزة ال�سالون �سالون ال�سباب التا�سع 1997 ، 

جائزة  الهرم الذهبي  ب�سالون ال�سباب ال�ساد�ض ع�سر 2004 .

حنفـي حممـود حمـمد
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ال�سبع بنات - اأكريليك على توال - 150 × 150 - 2014

مواليد 1965 ،  بكالوريو�ض تربية فنية 1988 القاهرة ، ماج�ستري 

الرتبية الفنية 1994القاهرة ، دكتواره الفل�سفة يف الرتبية الفنية 

تخ�س�ض ت�سميم 2000 ، رئي�ض قطاع الفنون الت�سكيلية احلايل،  

على  العام  امل�سرف   ، القاهرة  الت�سكيليني  الفنانني  نقابة  ع�سو 

الثقافة  لق�سور  العامة  بالهيئة  اجلرافيكي  الت�سميم  مركز 

بالهيئة  التكنولوجية  للو�سائط  املركزية  الإدارة  رئي�ض   ،  2005

العامة لق�سور الثقافة ،  �سارك يف العديد من املعار�ض اخلا�سة 

واجلماعية والدولية منها : 2011 - 2012 معر�ض خا�ض  فندق 

فريمونت قاعة الفن بالزمالك م�سر، 2014 معر�ض خا�ض  لعب 

عيال قاعة الفن بالزمالك م�سر، 1986 معر�ض املدن اجلامعية 

 ، دمنهور  ثقافة  بق�سر  جماعي  معر�ض   1987  ،1986 م�سر، 

 ،1992 الرابع   ،1991 الثالث   ،1990 الثاين  ال�سباب  �سالون 

معر�ض   1995  ،1998 العا�سر   ،1997 التا�سع   ،1995 ال�سابع 

طواف مدن القناة م�سر، 2014معر�ض ح�ساد  25 عاًما  ، 2015 

املعر�ض العام للفنون الت�سكيلية الدورة 37، 2009 معر�ض للفنون 

الفن  معر�ض   2010 بتورينو،  الكتاب  ملعر�ض  مواز  الت�سكيلية 

امل�سري النيجريي ق�سر الفنون م�سر،  2010 البينايل اخلرايف 

الدويل الرابع للفن العربى املعا�سرالكويت، جائزة الأوىل ر�سم 

مب�سابقة املدن اجلامعية 1985القاهرة ، اجلائزة الأوىل ر�سم يف 

�سالون ال�سباب ال�سابع 1995القاهرة ، جائزة جلنة التحكيم يف 

�سالون ال�سباب العا�سر 1998 ، جائزة البينايل اخلرايف الدويل 

لدى  مقتنيات   ،  2010 الكويت  املعا�سر  العربى  للفن  الرابع 

بع�ض الأفراد يف م�سر - الكويت- الوليات املتحدة المريكية- 

اأملانيا- اإجنلرتا- �سوي�سرا . 

خـــــالـــــد ســـــرور
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ت�سوير خامات متعددة  - 200 × 130 �سم - 2016

جامعة  الطب  كلية  وجراحة  طب  بكالوريو�ض    ،  1963 مواليد  

الفنون  بكلية  احلر  بالق�سم  درا�سات   ، 1987القاهرة   الأزهر 

نقابة  ع�سو   ، 1989القاهرة   -1984 ت�سوير  ق�سم  اجلميلة- 

الفنانني الت�سكيليني ، طبيب اأمرا�ض جلدية وتنا�سلية م�ست�سفى 

فـردًيا  ا  مـعـر�سً  27 لــه  اأقـــيــم   ، القاهرة   - اجلامعى  احل�سني 

2015 فـي مـ�سـر وفـرنـ�سـا واإيـطـاليـا  1987 وحـتـى  مـنـذ عـــــام 

واأ�سـبـانيـا واألـمـانـيا والإمـارات والـكـاميـرون  والوليات املتحدة، 

مـو�سـكــو  بـيـنـايل  منها   البيناليات  من  العديد  يف  �سارك 

الـثــالث   مـاردين  بـيـنـايل   ، التـحـاديــة  ،رو�سـيــا  الـ�ســاد�ض  

بـيـنـايل   ، تـركـيــا  الــثالـث   مــــارديـــن  بـيـنـايل   ،2015 تـركـيــا  

�سـانـتـوريـنـي  بـيـنـايل    ، تـكـ�ســا�ض  هـيـو�سـتــون   فـوتــوفـيـ�سـت 

الأول  الـيـونــان،  بـيـنـــــايل الـقــــاهـرة الـثـاين عـ�سـر ،  تـريـنـايل 

جـوانـجـزو الـثـالـث  الـ�سـيـن.

خــالـد حـافـــظ 
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ذات الأيدي يف اجليوب - نحت برونز - 2016

الآثار  كلية  من  الآثار  ترميم  ماج�ستري   ،1964 ال�سوي�ض  مواليد 

الأكادميية  من  الإدارة   ماجي�ستري    ،  2000 القاهرة  بجامعة 

متحف  يف  النحت  در�ض   ،  2004 التكنولوجيا  و  للعلوم  العربية 

الفنان زكريا اخلناين و الفنانة عايدة عبد الكرمي  يف اجليزة  

1982- 1986،اكت�سب مهاراته يف نحت الأحجار و يف معاجلات 

مدينة  يف  احرتافيني   فنيني   و  ا�ساتذة  اأيدي  على  الربونز 

بييرتا�سانتا باإيطاليا 1988 -  1998 ، مثل م�سر يف الدورة 55  

لبينايل فيني�سيا  2013 .

خـــــــالـد زكــــــى
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2015  - �سم  حاملي احلياة - ت�سوير زيت - 180 × 170 

مواليــد 1984 ، مــدر�ض م�ساعد بكلية الفنون اجلميلة- جامعة 

حلون، ماج�ستري يف الت�سوير 2014، �ســاركت يف مــجموعة من 

املعار�ض اجلماعية مابـني 2003-2015 ، معر�ض فــردي بعنوان  

جـــامعة  من  جـــوائز  جمــموعة  نـــالت    ،  2015 لــون   × خط 

حلون وجمــعية مـــبي الفــنون اجلمــيلة اأعـــــوام 2004 ، 2006 

الأفــــــراد  لـــــــدى  مقتنيات  لــديهـــــا   ،2010  ،  2008  ،  2007  ،

داخـــــل م�ســــر و خارجها .

رانــيا أبـو العــزم
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اأحالم - ر�سم قلم ر�سا�ض - 2014

و  العليا  الدرا�سات  ل�سئون  اجلميلة  الفنون  كلية  ووكيل  اأ�ستاذ 

البحوث-جامعة حلوان، ع�سو نقابة الفنانني الت�سكيليني، �ساركت 

اجلميلة  الفنون  بكلية  معار�ض  منها:  املعار�ض  من  العديد  يف 

2000-2005- 2009-2011- 2012، معر�ض يف املركز الثقايف 

الإ�سكندرية  باأتيليه  معر�ض   ،  2012 اأ�سبانيا  مبدريد  امل�ســـري 

الأول  2007،البينايل  الهندي  الثقايف  باملـــركز  معر�ض   ،2006

الوطني  )املجل�ض  الأ�ســـاتذة  معر�ض    ،2015 ال�سغرية  للقطع 

للثقافة( بالكويت ، املعر�ض العام 2012-2009-2008 – 2013 

لـــديها   ،2009 جرافيك  عــام  مـــعر�ض75   ،2015-  2014  –
مقتنــيات يف املتحـــف الفن احلديث - موؤ�سـ�سة ر�سيـــد- متـــحف 

جــامعة املنيا . 

رانيــــة احلـصــري
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ر�سم اأحبار  - 120 × 120 �سم - 2015

 ، الإ�سكندرية  اجلميلة-جامعة  الفنون  يف  بكالوريو�ض   1963

1977 مت منحها لقب اأ�ستاذ الفنون ال�سادرة عن اأكادميية �سان 

تقدمها  التي  الدكتوراه  يعادل  ما  اأي  فرناندو - جامعة مدريد، 

اجلامعات امل�سرية ، ع�سو نقابة الفنون اجلميلة، و اأتيليه الفنون 

والآداب بالإ�سكندرية ، 1981-1982 نالت جائزة ال�ستحقاق يف 

العديد من  ومثلت م�سـر يف  �ساركت   ، العام  املعر�ض  ر�سم من 

املعار�ض اخلا�سة وطنًيا ودولًيا ، 1994 نالت جائزة ال�ستحقاق 

يف ر�سم من بينايل ال�سارقة، 1997 نالت جائزة يف الر�سم من 

1997 نالت جائزة  م�سابقة الفنون اجلمـيلة يف اجلولة الأوىل ، 

جلنة التحكيم يف بيناىل القاهرة الدوىل الثامن ، 2007 جائزة 

مبتحف  مقتنيات  لديها   ، الأول  الدويل  الإ�سكندرية  بينايل  يف 

ممود  مبركز  احلديث  الفن  متحف   - القاهرة  احلديث  الفن 

�سعيد، الإ�سكندرية - متحف كلية الفنون اجلميلة، الإ�سكندرية 

 - للموؤمترات  الدويل  القاهرة  مركز   - القاهرة  الأوبرا  دار   -

يوغو�سالفيا  تيتوغراد،  متحف   - العربيباري�ض  املعهد  متحف 

الأعلى  املجل�ض   - الأردن  احلديث،  الإ�سالمي  الفن  متحف   -

للــفنون والآداب، الكويت.

ربــــــاب نــمـــــــر
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�سم فنون يف معامل لن�سات الرباط ال�سفن - ت�سوير �سوئي - 60 × 80 

 ، ال�سوي�ض  قناة  جتارة-جامعة  بكالوريو�ض   ،1960 مواليد   

�ساركت يف  معر�ض ن�سمات بق�سر الثقافة - بور�سعيد ، معر�ض 

ب�سمات  معر�ض   ، بور�سعيد   - الثقافة  بق�سر  املحرو�سة  ليايل 

بور�سعيدية بق�سر الثقافة - بور�سعيد ، معر�ض عيون الكامريا 

بق�سر   2 املحرو�سة  ليايل  معر�ض   ، -بور�سعيد  الثقافة  بق�سر 

الثقافة  - بور�سعيد ، معر�ض روؤى بقاعة الن�سر- بور�سعيد.

رجـب رمــزي حمــمود
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الفنون  بكلية  املنيا  جامعة  فى  در�ض   ، الإ�سماعيلية  مواليد 

اجلميلة ركز يف اأعماله على العالقة بني الرتاث امل�سري القدمي 

ومتطلبات احلياة املعا�سرة حيث ي�ستقي اأعماله من حقول م�سر 

ووادي النيل ، والق�س�ض التاريخية والدينية واملوروثات الإن�سانية 

، �سارك يف العديد من الفاعليات الدولية واملحلية واأقام العديد 

من  عدد  يف  م�ساركاته  اإىل  بالإ�سافة  اخلا�سة  املعار�ض  من 

املبادرات الرامية اإىل تعزيز العالقات بني ال�سرق والغرب على 

اأن�ساأ جملة فنية بعنوان  ال�ساحة الفنية امل�سرية والدولية ، كما 

بورتريه وكان لر�سا دوًرا هاًما يف تاأ�سيــ�ض مبادرة التوا�سل بني 

الأديان عن طريق الفن On Caravan  مـنذ 2008 وحتى الآن .

رضــا عبـد الــرحـمن
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2016  - �سم  التما�ض مع الدائرة - ت�سوير و�سائط خمتلفة - 95 × 95 

مواليد ال�سوي�ض 1947 ، اأ�ستاذ الت�سوير اجلداري بكلية الفنون 

للفنانني  القاهرة  اأتيليه  اإدارة  ، ع�سو جمل�ض  القاهرة  اجلميلة 

والكتاب من 1981 ، 2000 ورئي�ًسا ملجل�ض الإدارة2000 ، 2001، 

 ،1996 للثقافة  الأعلى  باملجل�ض  الت�سكيلية  الفنون  جلنة  ع�سو 

والكويت،  وروما  م�سر  يف  ا  خا�سً ا  معر�سً  36 اأقام   ،  2003

اأذربيجان، بوداب�ست ، �سارك يف املعار�ض املحلية والدولية منذ 

ا وقومي�سرًيا م�ساحًبا للمعار�ض  1981 و اإىل الآن ، �سافر عار�سً

الدولية اإىل  كل من  يوغ�سالفيا ال�سابقة 1981، �سوي�سرا ، بازل 

 ،1989 اأنقرا   ، ، تركيا   1988  ،  1986 العراق - بغداد   ،  1987

 ، الربازيل   ،  1995 روما   ، اإيطاليا   ،  1993 ، جرانادا  واأ�سبانيا 

 ،2000 نيودلهي   ، الهند   ،1999 �سراييفو   ،  1996 �ساوباولو 

 ،2003 2004، روما  الكو يت   ،2001 اأير�ض  بوين�ض   ، الأرجنتني 

بر�سومه  �ساهم  بوداب�ست2010،   ،  2008 باكو   ، واأذربيجان 

الأهرام  جريدة  من  كل  يف  عاًما  ثالثني  مدى  على  ال�سحفية 

الر�سم  �سالون  يف  �سارك   ،  2006  ،1976 من  امل�سور  وجملة 

الثاين مركز اجلزيرة 2010 ،  �سالون م�سر2010 قاعة اأفق ، 

معر�ض م�سرتك بوداب�ست  ، املجر 2010 ، بينايل هافانا الدويل، 

كوبا 2010 ، معر�ض م�سر نيجرييا 2010 ق�سر الفنون ، معر�ض 

اجل�سد الإن�ساين 2010 .

رضـا عبـد الســالم
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2014  - �سم  ت�سوير �سوئي - 100 × 70 

 مواليد بني �سويف 1940 ، بكالوريو�ض كلية الفنون التطبيقية-

العايل  املعهد  بكالوريو�ض   ،  1959 حلوان  ت�سوير-جامعة  ق�سم 

 ،1963 ت�سوير  الفنون-تخ�س�ض  اأكادميية  امل�سرحية  للفنون 

فرن�سا-  - باري�ض  ال�سوربون  جامعة  من  ال�سينما  يف  دكتوراه 

تخ�س�ض اإخراج 1983 ، ع�سو اجلمعية امل�سرية لل�سينما، ع�سو 

جمعية �سالون م�سر الدويل للت�سوير الفوتوغرايف ، ع�سو جلنة 

املعر�ض  �سلوفاكيا    Art Film Festival مهرجان  يف  حتكيم 

القومي للفنون الت�سكيلية الدورة 2005 ، معر�ض بقاعة ال�سيفيز 

�سايو  ق�سر  ال�سينما  مبتحف  معر�ض   ،   1965 روما-اإيطاليا 

اآدم مبهرجان  باري�ض - فرن�سا ، معر�ض �سور من فيلم خريف 

عمان لل�سينما ، معر�ض �سور فوتوغرافية خا�سة ومعر�ض �سور 

من الأفالم مبهرجان نانت ال�سينمائى ، معر�ض �سور فوتوغرافية 

حول م�سر احلديثة مبكتبة خو�سيه مارتي هافانا كوبا �سبتمرب 

2009 ، املعر�ض القومى للفنون الت�سكيلية 2005 ، معر�ض بقاعة 

ال�سيفيز روما-اإيطاليا 1965، ع�سو جلنة حتكيم مبهرجان بونى 

الدوىل الثالث بالهند 2005 ، جائزة اجلمعية امل�سرية للت�سوير 

فيلم  ت�سوير عن  اأح�سن  ، جائزة   1961 بالقاهرة  الفوتوغرايف 

تكرمي    ، ال�سرقية  اأملانيا  ليربج  ،مهرجان   1973 الأزرق  النيل 

بباري�ض  ال�سينما  متحف  �سايو  بق�سر  الفرن�سية  تك  ال�سينما 

15 فيلًما روائًيا  حتت  وكذلك مبركز بومبيدو  فرن�سا  وعر�ض 

العرب  ال�سحفيني  نقابة  تكرمي   ،  1979 ال�سورة  اأ�ستاذ  عنوان 

 Art Film مهرجان  تكرمي    ،2001 اأمريكا  اأجنلو�ض  لو�ض 

Slovak حتت ا�سم �سوء م�سر Light of Egypt - �سلوفاكيا 
2001، 2003 ،  تكرمي مهرجانات القارات الثالثة بنانت فرن�سا 

2004 ، لديه مقتنيات لدى املكتبة القومية الفرن�سية ،40 لوحة 

من اأعماله الفوتوغرافية 1970.

رمسـيس مــرزوق 
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الأمومة - ت�سوير - 2014

مواليد القاهرة ، تخرجت من كلية الفنون اجلميلة 1956، دكتوراه 

يف الرتبية الفنية - جامعة حلوان 1978، اأ�ستاذ الت�سميم بكلية 

الرتبية الفنية - جامعة حلوان-القاهرة ، رئي�ض ق�سم الت�سميم 

ال�سابق يف جامعة حلوان ، العديد من اجلوائز يف جمالت الر�سم 

، 1960 متحف الفن احلديث بالقاهرة ، 1961 اأتيليه الإ�سكندرية 

،  1963 متحف الفن احلديث بالقاهرة ، 1973 اأتيليه القاهرة 

، 1978  معر�ض بكلية الرتبية الفنية ، 1979 معر�ض يف جالريي 

اأنيتا-القاهرة ، 1997 جالريي خان املغربى ، 2001 الأكادميية 

منذ   ،  2002 عام  منذ  للفن  الزمالك  قاعة   ، روما  امل�سرية يف 

1957 �ساركت يف معظم املعار�ض اجلماعية التي مت عقدها يف 

القاهرة، ويف بع�ض املعار�ض الفنية امل�سرية يف اخلارج ، لديها 

متحف   - القاهرة  احلديث  امل�سرى  الفن  مبتحف  مقتنيات 

احلديث- امل�سرى  الفن  متحف  احلديث-املنيا،  امل�سرى  الفن 

مقتنيات خا�سة يف   ، الأهرام-القاهرة  ، جمموعة  الإ�سكندرية 

م�سر وال�سعودية والكــويت والــعديد من البلدان الأخرى.

زينـب السجيـني 



157 156

خـزف - 2016

مواليد الإ�سماعلية 1945 ،  اأقامت العديد من املعار�ض اخلا�سة 

بالأكادميية  معر�ض   ،  1984 اأخناتون«2«  بقاعة  معر�ض   : منها 

معر�ض   ،  1977 هولندا  بديثبوجي  الت�سميم  و  للفنون  امللكية 

بجالريي  معر�ض   ،2002 بروما  للفنون  امل�سرية  بالأكادميية 

الزمالك 2015 ، �ساركت يف العديد من املعار�ض منها: املعر�ض 

العام للفنون الت�سكيلية 1971 ، 1972،  1973،  1985 ، 1986، 

فنانات  معر�ض   ،  1988 احلديث  امل�سري  اخلزف  معر�ض 

املعر�ض   ،  1992 بالأوبرا  الت�سكيلية  الفنون  بقاعة  م�سريات 

بالزمالك  املغربي  خان  بقاعة  معر�ض   ،  2005  »29« القومي 

الدورة  العام  املعر�ض  الأول  الت�سكيلي  الإبداع  ، مهرجان   2006

الفنون  معر�ض   ،  2007 الأول   الت�سكيلي  الفن  �سوق  و  الثالثون 

 ،  1979 هانوفر   ، باري�ض   ، بلندن  متجول  م�سر  يف  التطبيقية 

، بينايل القاهرة   1992 ترينايل القاهرة الدويل الأول للخزف 

املعا�سر  امل�سري  الفن  معر�ض   ،  1994 للخزف  الثاين  الدويل 

اخلزف  جائزة  منها  جوائز  عدة  نالت   ،  2007  ،  2006 دبي 

معر�ض الطالئع الثاين ع�سر 1971 ، جائزة ا�ستحقاق املعر�ض 

 ،  1985 اخلزف  يف  الت�سجيعية  الدولة  جائزة   ،  1983 العام 

جائزة حتكيم يف ترينايل اخلزف الدويل م�سر 1996 ، 2000، 

للخزف  اخلام�ض  الدويل  القاهرة  بينايل  يف  الكربى  اجلائزة 

2000 ، لديها العديد من املقتنيات منها متحف الفن احلديث  ، 

متحف املراآة برود�ض اليونان ، لدى الأفراد يف م�سر - هولندا - 

اأملانيا الغربية - فرن�سا - املغرب - اإيطاليا .

زينـــــب ســــــالــــم
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2015  - �سم  مازلت هنا - ت�سوير �سوئي - 120 × 120 

فنانة ت�سكيلية �سكندرية الأ�سل واأ�ستاذ م�ساعد بق�سم الت�سوير- 

وفنان  اأ�ستاذ  حلوان،  جامعة  بالزمالك-  اجلميلة  الفنون  كلية 

يف  �ساركت  بدونكريك-فرن�سا،  العليا  الفنون  مبدر�سة  مقيم 

ا جماعًيا مب�سر واخلارج، اأقيم لها 4 معار�ض  حوايل 42 معر�سً

لــدى جهات ر�سمية  املقتنيات  العديد من  خا�سة مب�سر، لديها 

من  الــعديد  لها  واخلارج،ونــ�سر  بـم�سر  والأفراد  م�سرية 

املقالت والأبحاث بلغات متعددة.

زينـــــــب نــــــور
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2014  - �سم   57 × معادلة احرتاق - نحت خامات متعددة - 170 × 53 

نقابة  يف  ع�سو   ، الفنية  الرتبية  بكالوريو�ض   ،1985 مواليد 

الفنانني الت�سكيليني ، �ساركت يف �سالون ال�سباب ، معر�ض دويل 

 Baku - العا�سم   Great silk way international موؤمتر 

املجل�ض  من  �سهادة  نالت   ، اذربيجان  دولة  يف   Azerbaijan
الأعلى لوزارة ال�سباب حل�سولها على املركز الأول  يف م�سابقة 

الفنون الت�سكيلية 2013 وم�سابقة 2011.

ســــــارة يــوســف



163 162

ت�سوير اأكريليك وميك�ض ميديا - 120 × 100 �سم -2016

 ، ق�سم احلفر1997   - فنون جميلة  بكالوريو�ض   ،  1974 مواليد 

ع�سو املجل�ض الأعلى للثقافه 2013 : 2015 ، ع�سو نقابة الفنون 

 2006 الثقافية  التنمية  �سندوق  معر�ض  يف  الت�سكيلية ، �سارك 

جالريى  يف  الد�سوقي  اإبراهيم  الفنان  مع  بال�سرتاك  ،معر�ض 

اأتيليه  يف  فردي  معر�ض  اأقام   ،  2014 اأ�سبانيا  العربى  البيت 

القاهرة 2007، معر�ض فردي يف قاعة الفن بالزمالك 2014 ، 

لديه العديد من املقتنيات داخل وخارج م�سـر . 

سامـح إسماعيل حممـد
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ت�سوير زيت - 130 × 200 �سم

  ، 1992- جامعة حلوان  فنية  تربية  بكالوريو�ض   ،  1967 مواليد 

الفنانني  نقابة  ع�سو   ، بالكلية  الت�سوير  بق�سم  م�ساعد  مدر�ض 

�سالون  يف   �سارك   ، الغوري  فناين  جمعية  ع�سو   ، الت�سكيليني 

ال�سباب 6 ، 8 ، 13 ، �سالون القطع ال�سغرية ال�ساد�ض 2003 ، 

 ، 27 2004 ، املعر�ض القومي  معر�ض يف الربواز بخان املغربي 

28 ، 29 ) 2001 ، 2003 ، 2007 ( ، معر�ض + 35 بجالريي خان 

املغربي 2005 ، معر�ض The Nude  قاعة اإبداع للفنون 2006، 

لل�سباب  الأعلى  املجل�ض  م�سابقة   1992 ت�سوير  اأوىل  جائزة 

�سالون  ت�سوير  ثالثة  جائزة   ، بور�سعيد  والريا�سة-مع�سكر 

املجــل�ض  من  اأخرى  جوائز   ،  2001 ع�سر  الثـــــالث  ال�ســــــباب 

الأعلى ، لديه  مقتنيات مبتحف الفـــن احلــديث ولــدى الأفــراد 

بـم�سر واخلارج . 

سامـي أبو العـزم
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2016  - �سم  بدون عنوان - ت�سوير خامات خمتلفة - 160 × 220 

جرافيك-جامعة  جميلة  فنون  بكالوريو�ض   ،1970 مواليد   

 1996،  1995 حفر  الإبداع-  جائزة   ،  1993 ال�سكندرية 

بالأكادميية امل�سرية يف روما ، وجائزتان يف ر�سوم كتب الأطفال 

اأحدهما من اليون�سكو كتاب خطوط ودوائر وكتاب ف�سول ال�سنة، 

وجائزة بينايل ط�سقند يف فن الت�سوير 2002، وعدة جوائز يف 

�سالون ال�ســباب  ، لديها  مقتنيات بـمتحف الـفن احلديث ولدى 

الأفراد بـم�سر واخلـارج . 

سحـــــــر األميـــــــر



169 168

الطائر - نحت جرانيت - 2016

الفنون  النحت-كلية  بق�سم  م�ساعد  اأ�ستاذ   ،  1965 مواليد 

الفنون  باأكادميية  در�ض   ، الإ�سكندرية  اجلميلة-جامعة 

املعار�ض  من  العديد  يف  �سارك   ، بيزا-باإيطاليا  جامعة  بكرارة 

املدن  وبع�ض  بـم�سر  املحلية  و  الدولية  وامللتقيات  والبيناليات 

الفن  معار�ض   ، بفرن�سا  اخلريف  �سالون   ، والنم�سا  الإيطالية 

امل�سرى املعا�سر بال�سني ، ال�سودان ، �سلطنة عمان ، اجلزائر ، 

الكويت ، ال�سعودية ، قطر ، رو�سيا ، �سارك يف امللتقيات الدولية 

للنحت على الأحجار مب�سر و اإيطاليا و اأملانيا واأ�سبانيا و الربتغال 

و لبنان و الربازيل و تركيا ، قام بتنظيم العديد من ور�ض العمل 

قام  م�سـر،  يف  الأحجار  بنحت  اخلا�سة  الدولية  وامللتقيات 

بت�سميم و تنفيذ بع�ض الأعمال النحتية بامليادين بالإ�سكندرية 

واإيطاليا و لبنان والربتغال و اأ�سبانيا و اأملانيا و تركيا ، نال العديد 

من اجلوائز الدولية  واملحلية فى نحت الأحجار. 

سعـــــــيد بــــــــــــدر
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ا�سرتجاع اخليال - ت�سوير - 2015

،اهتم  الزخرفية  الت�سميمات  بق�سم  اأ�ستاذ   ،1952 مواليد 

البال�ستيك  مثل  الفنية  اأعماله  يف  جديدة  خامات  باإدخال 

وال�ستانل�ستيل بهدف اإحداث متغريات خداعية لالإدراك واإن�ساء 

ا  خا�سً اهتماًما  واأوىل  والبيئة  والعمل  امل�ساهد  بني  اأكبـر  فعالية 

اخلا�سة  املعار�ض  من  العديد  اأقـام   ، ال�سوئــى  بالت�ســـوير 

مــن  العديد  و�ســمم   ، اجلماعية  املعــار�ض  معــظم  يف  و�ســارك 

ال�سعــارات املحلية و الدولية .

سعــيد سيــد حســـني 
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2015  - �سم  وجوه واأقنعة - ر�سم اأحبار - 100 × 110 

 مواليد 1965 ، بكالوريو�ض فنون اجلميلة  ، مدير الرتميم مبتحفى 

 ، الت�سكيلية  الفنون  بقطاع  احلديث  امل�سرى  والفن  اجلزيرة 

معر�ض خا�ض  باأتيليه القاهرة  2008 - 2009،امل�ساركة �سمن 

العار�سني يف دورات  الأعمال الفنية  ال�سغرية ، امل�ساركة �سمن 

العار�سني يف املعر�ض العام الثالث دورات ال�سابقة، امل�ساركة يف 

معار�ض كلية الفنون اجلميلة ، معر�ض خا�ض بالقوات امل�سلحة ، 

عمل جداريات يف اأماكن عديدة  مثل برج موبيكا، نوادى القوات 

امل�سرى  الفن  مبتحف  مقتنيات  لديه   ، لند  درمي  امل�سلحة، 

احلديث، لدى �سركة طريان »ايربيا« الأ�سبانية ، مقتنيات خا�سة  

لدى اجلهات و الأفراد - وزارة اخلارجية -متحف العري�ض.

سعـــيد مصـــطفى 
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اإناء - تقنية حريق احلفرة - 2016

174

 بكالوريو�ض الفنون التطبيقية-جامعة حلوان ، الدرا�سات العليا 

للفنون  احلكومي  املعهد  من  امل�سرية  الدكتوراه  لدرجة  املعادل 

بفلوران�سا-اإيطاليا، دكتوراه يف فل�سفة الفنون التطبيقية خزف-

جامعة حلوان ، اأ�ستاذ اخلزف ورئي�ض ق�سم، وكيل كلية الرتبية 

 ، �سم�ض  عني  جامعة  �سابًقا  والبحوث  العليا  للدرا�سات  النوعية 

اخلا�سة  املعار�ض  من  العديد  لها   ، اخلزف  ا�ست�ساري  م�سمم 

ملًيا ودولًيا ، �ساركت يف العديد من املعار�ض اجلماعية املحلية 

والدولية منها ترينايل القاهرة الدويل للخزف ، بينايل القاهرة 

بينايل  الت�سكيلية،  للفنون  القومي  املعر�ض   ، للخزف  الدويل 

 ، للفنون  اجلزيرة  احللي مبركز  فن  معر�ض   ، الدويل  ال�سارقة 

معر�ض   ، باأيرلندا  جولواى  متحف   ، ال�سغرية  الأعمال  �سالون 

خا�ض متنقل تابع لق�سور الثقافة داخل مافظات م�سر، نالت 

من  العديد  لديها  التقدير،  و�سهادات  امليداليات  من  العديد 

ومراكز  املتاحف   - الفنية  الرتبية  كلية   - بفلوران�سا  املقتنيات 

الفنون التابعة لوزارة الثقافة-ال�سعودية - الإمارات- اأيرلندا - 

وبع�ض اجلامعات والأفراد.

سلـــوى رشـــدي 
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ت�سوير  - 80 × 100 �سم -2016 

يف  عمل   ،1966 هند�سة  بكالوريو�ض   ،1944 القاهرة  مواليد 

يف  عر�ض   ، الفن  ممار�سة  يف  ا�ستمر  احلا�سبات،كما  هند�سة 

بداأ  الثمانينيات  اأوائل  ،ومنذ  ال�سبعينيات  فى  وكينيا  اإجنلرتا 

اجلماعية  املعار�ض  يف  م�سر  يف  الفنية  احلركة  يف  ي�سارك 

والقومية ،وعر�ست اأعماله يف دول عديدة مثل الوليات املتحدة 

واإجنلرتا ورو�سيا ودبي والكويت ولبنان وال�ســعودية، منذ 1997 

بينايل  يف  مــ�سر  مثــل  كما  فردًيا،  ا  معر�سً ع�سر  ثالثة  اأقـــام 

�سيمبوزيوم  يف  و�ســارك   2002 املـــائية  لالألـــوان  املك�سيــك 

الأق�سر الـــدويل 2011 .

سمــــــــري فـــــــؤاد
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م�سريات - ن�سيج �سجاد يدوى - 120 × 180 �سم - 2016

وكيل كلية الفنون التطبيقية ل�سئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة-

املهند�سني  نقابة  مهند�ض  ا�ست�ساري   ، حلوان  جامعة  �سابًقا- 

الفنانني  نقابة  ع�سو   ، امل�سممني  نقابة  م�سمم  ،ا�ست�سارى 

، ع�سو جمعية  الفنون اجلميلة  الت�سكيليني،ع�سو جمعية مبي 

ملية  جائزة  ثالثون  نالت   ، واملعا�سرة  الرتاث  لفنون  اأ�سالة 

ودولية يف جمال الفنون الت�سكيلية منها : جائزة البينايل الأوىل 

يف فن اجلرافيك لدول البحر الأبي�ض املتو�سط 1982 ، اجلائزة 

الأوىل لت�سميم معلقات مبنى املوؤمترات 1989، جائزة ت�سميم 

طباعة املن�سوجات ملركز الت�سميمات واملو�سة الإيطايل 1992، 

اجلائزة الأوىل لتــ�سميم �سعار احتاد املنظمات الهند�سية للدول 

الإ�سالمية 1992 ، جائزة ال�سراع الذهبي مل�سر بينايل الكــويت 

با�ستــراك 22دولـة ، جائزة الدولة الت�سجيعية يف جمال الفنون 

2004 ، اجلائزة التقديرية يف الفنـون جلامعة حــلوان 2015، 80 

�سهادة تقدير وتكرمي، �ساركت يف اأكـثـر من  400 معر�ض ملي 

ودويل مـنذ تخرجها  1976حتى الآن .  

سهــيـر عثــمــان
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2016  - �سم  جتريدي - ت�سوير اأكريليك - 107 × 118 

واجلماعية  اخلا�سة  املعار�ض   ، للفنانني  القاهرة  اأتيليه  ع�سو 

باأتيليه  خا�ض  معر�ض   ، ال�سحفيني  بنقابة  خا�ض  معر�ض 

العام  املعر�ض   ، والعا�سـر  التا�سـع  ال�سباب  �سالون   ، القاهرة 

لديه  الفنية،  اجلمعيات  معار�ض  جميع  يف  �سارك   ،  35 و   32

-متحف  الثقافة  بوزارة  الجتماعية  ال�سئون  وزارة  يف  مقتنيات 

الفن احلديث - اإدارة الن�سجيات ت�سميــم اأغلفة الكتب بوزارة 

التقدير  نالت جــوائز متعــددة و�سهــادات   ، ال�سئون الجتماعية 

من الدولة والبالد العربية .

ســيــد خلـيل ســيــد
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نحت زجاج - 2015

مواليد 1976 ، كلية الرتبية النوعية - ق�سم تربية فنية- جامعة 

�سالون  �سارك يف   ، الت�سكيليني  الفنانني  نقابة  ، ع�سو  القاهرة 

الأعمال الفنـية ال�سغرية، �سالون ال�سباب، ال�سالون الأول لفـن 

 ، الفوتوغرايف  للت�سوير  النيل  �سالون   ، واأ�سود  اأبي�ض  الر�سم 

�سالــون الربيع يف �ساقية ال�ساوي ، معر�ض النحت املعا�سر يف 

مركز �سعد زغلول الثقايف، مهرجان الفن الت�سكيلـي ، املــعر�ض 

العام م�سابقة املعر�ض اخلا�ض الأول ، بينايل بور�سعيد الدويل، 

بـقاعة  جماعي  معــر�ض   ، الت�سيك  ب�سفارة  جماعي  معر�ض 

انرثوبولوجي بالـزمالك ، لــديه مقتنيات مبتحف الفن احلديث 

- �سفارة بريطانيا - ب�سفارة الت�سيك. 

سـيـــــــد واكــــــــد 
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2015  - �سم  الواحة - ت�سوير خامات خمتلفة - 122 × 244 

فنان ب�سري معـا�سر،مدير اإدارة الور�ض املحلية والدولية قطاع 

 ، الفنون  واإدارة  الور�ض  فل�سفة  يف  دكتوارة   ، الت�سكيلية  الفنون 

و  والدولية   الفردية واجلماعية  املعار�ض  العديد من  �سـارك يف 

ور�ض العمل ، جالريي امل�سار2010، جالريي خان املـغربي 2010 

نال   ، العام  املعر�ض   ، ال�سباب  �سالون  دورات   ،2013  ،2011،

 ،2008 اجلزيرة  مركز  اخلـا�ض  املعر�ض  اجلوائز  من  العديد 

�سيوة  مرا�سم   ،2014 الأق�سر  الدويل  الت�سوير  �سمبوزيوم 

2013، لديه مقتنيات يف املتحف الفن احلديث .

شــاكــر األدريــسـي 
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2016- �سم  احللم 2 - ت�سوير اأكريليك - 60 × 80 

مواليد 1948 ، املعهد العايل للفنون اجلميلة الإيطالية »ليوناردو 

دا فين�سي« 1973 ، �سارك يف العديد من املعار�ض منها معر�ض 

فين�سي«  دا  »ليوناردو  الإيطالية  للفنون  العايل  املعهد  خلريجي 

القاهرة  باأتيليه  معر�ض   ،  2002 م�سرتك   �سوقي  اأحمد  ق�سر 

 ،2013  ،2012  ،2011  ،2010 العام  املعر�ض   ،  2009 خا�ض 

2015 ، معر�ض بقاعة ممود خمتار لالأعمال املتميزة   ،2014

خا�ض 2012 ، لديه مقتنيات مبتحف الفن احلديث .

شـــــريــف رضــــــــــا
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2016 غمو�ض - ت�سوير �سوئي - 100 × 70 �سم - 

 مواليد القاهرة 1975 ، م�سمم جرافيك ، ع�سو النقابة العامة 

لل�سحافة والإعالم ، م�سمم جرافيك لربامج خا�سة يف جمال 

الدعاية والإعالن بـم�سر واخلارج ، م�سمم جرافيك ملطبوعات 

 ، الفنون  بق�سـر  اجتاه  قاعة  لوجو  م�س�سم   ، عامة  معار�ض 

�سارك يف مهرجان الإبداعات الت�سكيلية املوجهة للطفل بق�سر 

بق�سر   37  ،  34  ،  33 الـ  العام  املعر�ض   ،  2006 يناير  الفنون 

الفنون ، لديه مقتنيات بـمتحف الفن احلديث.

شــريــف فــؤاد صـالح 
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�سم �سيوة - ت�سوير خامات خمتلفة - 130 × 80 

190

خمتلفة  بتقنيات  التفاعلي  الت�سوير  مار�ست  ذهنية  مـــ�سورة 

العفوي  التلقائي  والر�سم  الفوتوغرافية  ال�سورة  م�ستخدمة 

جدارية  درامية  يف  طفيفية  لونية  ومل�سات  الغـائر  اخلد�ض  مع 

احلياة  يف  املفتقدة  والألفة  الأ�سـري  الود  حالة  تربز   ، معا�سرة 

من  العديد  ،نالت  الفنية  الرتبية  فل�سفة  يف  ،دكتواره  املعا�سرة 

املركز  احلديث-  الفن  مبتحف  املقتنيات  من  والعديد  اجلوائز 

جـــائزة   - اخلارجية  الثقافية  العــالقات   – الفرن�سي  الثقايف 

النقد الفني عن اأحد البحوث النقدية مب�ســابقة النــقد-�سالــون 

ال�سباب 2012.

شريــن مصطــفى 
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2015  - �سم  اأنا نف�سي - كمبيوتر جرافيك - 100 × 100 

مواليد القاهره 1982 ، �ساركت يف العديد من املعار�ض املحلية 

ال�سارقة  جائزة  اأهمها:  اجلوائز  من  العديد  نالت   ، والدولية 

لل�سورة العربية 2014 ، جائزة اقتناء ب�ســالون ال�ســباب .

شيــمـــــاء عــــــالء
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ت�سوير جدارى - 115 × 165 �سم

ت�سوير  اجلميلة-  الفنون  بكالوريو�ض   ،  1966 القاهرة  مواليد 

1988 ، دكتوراه كلية الفنون اجلميلة- ت�سوير- �سعبة جـــــداري 

1996 - جامعة حلوان ، عميد الكلية  من 2014 وحتى تاريخه، 

حتــى   2012( البيئة  وتنمية  املجتمع  خدمة  ل�سئون  الكلية  وكيل 

وتنمية  املجتمع  خدمة  ل�سئون  الكلية  وكيل  تانية ،  فرتة  الآن( 

ق�ســم  الت�سويراجلداري  اأ�ستــــاذ   ،2012-  2009 البيـئة 

الت�سويـــر 2007. 

صفيــة القبــانـي
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ت�سوير اأكريليك - 120 × 200 �سم -2015 

الفنون  قطاع  رئي�ض  اجلميلة،  الفنون  كلية   - اجلرافيك  اأ�ستاذ 

بيناىل   : منها  املعار�ض  بالعديد من  �سارك    ، �سابًقا  الت�سكيلية 

اجلرافيك  ترينايل   ،1994 اخلام�سة  الدورة  الدويل  القاهرة 

 :  1989 الرنويج  ترينايل   ،2006  :  1993 من  الدويل  امل�سري 

احلفر  بينايل   ،1990  ،1999 باليابان  كو�سـي  ترينايل   ،1998

فر�ساى  بيناىل   ،  2005  ،2002 نيجرو  ومونت  ب�سربيا  اجلاف 

ا ، نال العديد  ا خا�سً للطبعة الفنية فرن�سا 2007، اأقام 12 معر�سً

اخلام�ض  الدويل  القاهرة  بينايل  جائزة   : منها  اجلوائز  من 

ال�سغرية  القطع  اخلريف  �سالون  يف  الر�سم  جائزة   ،1994

بالقاهرة 1997، جائزة التحكيم يف ترينايل اجلرافيك الدويل 

الثاين بالقاهرة 1997، جائزة الر�سم يف �سالون اخلريف القطع 

ال�سغرية 1999، اجلائزة الربونزية الدولية يف بينايل اجلرافيك 

الدويل لفن احلفر اجلاف ب�سربيــا ومونــت نيجــروا 2001. 

صــالح امللـيجــي
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زهرة احلياة - خزف - 2016

 مواليد 1968 ، بكالوريو�ض فنون تطبيقية-ق�سم اخلزف ، اأقام 

بالفنون-  اجلزيرة  مبركز  منها:  اخلا�سة  املعار�ض  من  العديد 

العديد  يف  �سارك  روما،   - امل�سـرية  بالأكادميية   ، راغب  قاعة 

قاعة   - للفنون  اجلزيرة  مبركز  معر�ض   : منها  املعار�ض  من 

راغب عياد ، �سالون ال�سباب من 8 :11 ، بينايل القاهرة الدويل 

للخزف من الثالث اإىل ال�ساد�ض،نال العديد من اجلوائز منها: 

الدويل  القاهرة  بينايل  �سباب  التحكيم  جلنة  جائزة   1996

ال�سباب  �سالون  الثانية خزف  اجلائزة   1996  ، للخزف  الثالث 

الثامن ، 2013 جائزة الدولة الت�سجيعية يف اخلزف .

ضيــاء الديـــن داود
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2015 املواطن عادي - ت�سوير زيت - 110 × 70 �سم - 

مواليد القاهرة 1969 ، بكالوريو�ض الرتبية الفنية 1993 ، ع�سو 

املعار�ض اخلا�سة  العديد من  اأقام   ، ال�سكيليني   الفنانني  نقابة 

اإخناتون  بقاعة  معر�ض   ،  2004 القاهرة  باأتيليه  معر�ض  منها: 

اأحمد �سوقى  ، معر�ض مبتحف   2005 بالزمالك  الفنون  مبجمع 

الباب �سليم-متحف الفن  2010، معر�ض املواطن..عادي قاعة 

اجلماعية  املعار�ض  من  العديد  يف  �سارك   ،   2015 احلديث 

منها: �سالون الأعمال ال�سغرية، عدة دورات ل�سالون ال�سباب ، 

العديد من دورات املعر�ض العام، معر�ض اجلد واحلـفيد متحف 

واحد   اأفـق  قاعة  ، معر�ض وجوه   2007 بالقاهرة  الفن احلديث 

2009، اجل�سد الإن�ساين - ق�سر الفنون 2010 ، معر�ض كارافان 

الدويل ، اأمني قاعة الباب 2014، معر�ض ح�ساد ال�سالون 25 

الفنون  ق�سر  اتنني«  »اتنني  معر�ض  الفنون2014،  �سنة-ق�سر 

2015، معر�ض جالريي �سي الأول 2016،  عــ�سو جلنة التحكيم 

عــــدة  نـال   ،2013 والع�سرين  الرابــــــع  ال�سبــــــاب  ل�سالون 

جــوائز بــ�سالون ال�ســباب.  

طــــــارق الشيـــخ
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ت�سوير - 240 × 148 �سم - 2016

اإ�سكندرية-ق�سم  جميلة  فنون  بكالوريو�ض   ،  1965 مواليد 

الديكور ، دبلومة درا�سات عليا ، دبلومة الت�سوير اأمريكا ، فنان 

 ، اإعالمي   ، واخلـارج  بـم�سر  املوؤ�س�سات  من  للعديد  ا�ست�ساري 

ا  كاتب بالعديد من ال�سحف امل�سرية والعربية ، اأقام 17 معر�سً

خا�ًض مب�سـر و الـعامل ، ع�سو جلنة الفنون بالعديد من الدول 

العربية ، ع�سو نقابة الت�سكيليني والعديد من املوؤ�س�سات الثقافية 

وال�سحفية بـم�سر واخلارج ، �سارك يف اأكثـر من 128 معر�ض ، 

اأهم الأعمال جداريات �سوق اجلمعة- جدارية املولد - جدارية 

الثورة-  جدارية املحافظات ، لديه مقتنيات دولية .

طـــــــــه قــــرنــي
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جمموعة معتقدات �سعبية - ت�سوير  - 200 × 300 �سم - 2016

الفنية  الرتبية  بكلية  الت�سوير  اأ�ستاذ   ،  1966 القاهرة  مواليد   

ت�سوير  الفنية-  الرتبية  الفل�سفة يف  دكتوراه   ، - جامعة حلوان 

- جامعة حلوان 2001 ، ع�سو نقابة الفنانني الت�سكيليني ، ع�سو 

جلنة حتكيم معر�ض الفن الت�سكيلي ال�سعودي املعا�سر ، �سارك 

يف بينايل القاهرة الدويل ال�ساد�ض ، بينايل الإ�سكندرية الدويل 

، معر�ض جنوم اليوم اأ�سبانيا-اليكانتيا ،  بينايل ال�سباب الدويل  

والكتاب  للفنانني  القاهرة  اأتيليه   ، اير�ض-الأرجنتني  بيون�ض 

بالقاهرة ، جالريى اإبداع  للفنون بالقاهرة ، جالريي الباب بدار 

باململكة  للفنون  جدة  واأتيليه  تراث  جالريي   ، امل�سرية  الأوبرا 

العربية ال�سعودية، نال اجلائزة الأوىل ب�سالون ال�سباب ال�سابع 

، جائزة الحتاد العاملي لنقاد الفن الت�سكيلي -�سالون ال�سباب 

الثامن، اجلائزة الثانية �سالون ال�سباب العا�سر ، جائزة �سالون 

الت�سكيلية  الفنون  الثانية يف م�سابقة  ، اجلائزة  الثاين  اخلريف 

لديه   ، ال�سعودية  العربية  باململكة  الإ�سالمي  الت�سامن  لدول 

مقتنيات مبتحف الفن احلديث بالقاهرة .

عـــــــــادل ثـــروت
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خزف - 200 × 70 �سم - 2016

اأ�ستاذ اخلزف   ، 1968،ع�سو نقابة الفنانني الت�سكيليني  مواليد 

منها:  اجلماعية  املعار�ض   ، املج�سم  التعبري  بق�سم  امل�ساعد 

لبنان1993،معر�ض  ببريوت،  الثامن  العربي  ال�سباب  مهرجان 

اأملانيا1995، �سارك  ايرفورت -  لقاء احل�سارات-  كن فيجورا  

يف    MH/AGENCY تنظمه  الذي  للفن  الدويل  املعر�ض  يف 

براغ بدولة الت�سيك2004، اأقام معار�ض خا�سة  يف كل من مدينة 

فين�سيا-اإيطاليا2001 ، 2002 ، 2003 ، معر�ض مبدينة فريونا- 

2008 ، نقابة ال�سحفيني2009  ،  اأتيليه القاهرة  اإيطاليا2004 

نقابة الفنانني الت�سكيليني2009 ، �سالون ال�سباب وجمعية مبي 

الفنون اجلميلة ، بينايل القاهرة الدويل الثاين والثالث والرابع 

للخزف1994 ، 1998 ، �سالون القاهرة 2016 ، �سالون ال�سباب 

الثامن  ال�سباب  ب�سالون  الأوىل  اجلائزة   ، ع�سر2007  الثامن 

للخزف،  الثاين  الدويل  ببينايل  ال�سباب  1994جائزة   ،  1997

الرابع  الدويل  القاهرة  ببينايل  التحكيم  جلنة  1998جائزة 

امل�سرى  للخزف  مايو   15 مبتحف  مقتنيــات  لــديه   ، للخزف 

املعا�سر - معهد فن اخلزف بفيني�سا - اإيطاليا - متــحف جامعة 

امل�ســـــري-  الثــقايف  املــركز   ، الإ�سكنــدرية  مكتـــــبة   - حـــلوان 

رومــا- اإيطاليا.

عـــــادل هــــــارون
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2014  - �سم  جتمع - ت�سوير خامات خمتلفة - 185 × 122 

واملحلية  اجلماعية  املعار�ض  العديد  يف  �سارك   ،1969 مواليد 

املولد  القاهرة   اأتيليه    ،2003 اإيجاز  معر�ض   : منها  واخلا�سة 

اإيقــــاع  م�سر  جالريي   ،2007 الدائره  القاهرة  اأتيليه   ،2003

للفنون  القومي  املعر�ض   ،  10  ،  9  ،  4 ال�سباب  �سالون   ،  2015

الت�سكيلية ، وجوه قاعة اأفق ، اجل�سد الإن�ساين، �سالون القاهرة، 

اليوبيل الف�سـي ل�سالون ال�سباب، معر�ض فرانكفورت الدويل ، 

بينايل ط�سقند ملتقى   ، الت�سكيلى امل�سري - كازاخ�ستان  الفن 

كري�ستي  مزاد  للكتاب  الدويل  ال�سارقة  ،معر�ض  الدويل  �سنعاء 

فري  اآرت   ،2013 دبي  ورد  جالريي   - اأبوظبي  فري  اأرت   ،2012

بريوت 2014، جالريي النيل مفتاح احلياه 2016، جالريي �سي، 

املعر�ض الأول للفنانني العرب 2016 .                                                                                                                                   

عــاطــــف أحــــمـد
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حياة - نحت �سلك و�سرائح نحا�ض - 2016

، بكالوريو�ض تربية فنية - جامعة حلوان   1968 مواليد اجليزة 

جمال  يف  تخ�س�ض   ، الت�سكليني  الفنانني  نقابة  ع�سو   ،  1993

النحــت �سارك يف العديد من املعار�ض معر�ض مبتحف ممود 

خمتـــار 2013 ، مهرجان الإبداع الت�سكيلي الرابع املعر�ض العام 

الدورة الثالثة والثالثون  2010 ،  بينايل فين�سيــا للعمارة الثاين 

ع�سـر 2010 ، نـال جائزة جلنة �سالون ال�سباب اخلام�ض 1993 

القاهرة ، جائزة �سالون ال�سباب ال�سـابع 1995 القاهرة ، لديه 

مقتنيات يف متحــف الفـن امل�سـري احلديــث .

عــامر عبــد احلــكيم
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2015  - �سم  تكوين - ت�سوير خامات خمتلفة - 155 × 106 

مواليد 1943 ، اأ�ستاذ الت�سوير اجلداري-كلية الفنون اجلميلة-

جامعة الإ�سكندرية، �سارك على مدى خم�سني عاًما   يف احلركة 

كثري  املجددين يف  الرواد  هو من  و   . العاملية  و  امل�سرية  الفنية 

العديد  املعا�سرة، مثل م�سر يف  الت�سكيلية  الفنون  من جمالت 

من املحافل و البيناليات و املعار�ض الدولية من اأهمها: معر�ض 

 ،2010 باليابان  املتو�سط  البحر  حو�ض  فى  املعا�سر  الفن  رواد 

لديه مقتنيات لأعماله يف خمتلف متاحف العامل ، نال العديد من 

اجلوائز من اأهمها : جائزة الدولة الت�سجيعية يف الفنون 1991، 

الإيطالية  القومية  اجلائزة   ،  2004 التقديرية  الدولة  جائزة 

لوبيام 1977 ، اجلائزة الأوىل بينايل الإ�سكندرية الدويل 1976، 

قــام   ،1981 الدويل  القاهرة  لبينايل  التحكيم  جلنة  جائزة 

 2015 اجلديدة  ال�سوي�ض  قناة  م�سروع  افتتاح  جداريات  بتنفيذ 

وقــد منحــته الـهيئة درع القناة.

عبــد الســالم عيـــد
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الراجل - نحت - 2015

مواليد القاهرة 1949 ، بكالوريو�ض كلية الفنون التطبيقية 1972 

، عمل اأ�ستاًذا بكلية الفنون التطبيقية - ق�سم النحت ، معر�ض 

بالزمالك  الفنون  مبجمع  خا�ض  معر�ض   ،  1982 بروما  خا�ض 

1986 ، معر�ض مفاتيح الإبداع فى البهو الرئي�سي لق�سر الأمري 

عمرو اإبراهيم متحف اخلزف الإ�سالمى يناير 2010 ، املعر�ض 

العام للفنون الت�سكيلية الدورة 35 مايو 2013 ، معر�ض بجالريى 

�سى باملهند�سني- مار�ض 2016 ، �سارك فى بينايل فيني�سا 1986 

الثقايف  املهرجان  فعاليات  �سمن  الت�سكيلية  الفنون  معر�ض   ،

الأفريقي الثاين املزمع اإقامته باجلزائر-يوليو 2009 ، كلف بعمل 

متثال للمفكر والكاتب الكبري جنيب مفوظ ، كلفته القن�سلية 

لراأ�ض  الربونز  من  متثال  بعمل  بالإ�سكندرية  الإيطالية  العامة 

�سالون  من  نحت  الأوىل  اجلائزة   ، اأوجناتى  الإيطاىل  ال�ساعر 

القاهرة 1966 ، جائزة خمتار 1975، اجلائزة الثانية يف م�سابقة 

النحت يف الهواء الطلق 1982 ، جائزة بغداد الدولية يف النحت ، 

اجلائزة الأوىل يف احلفر من بينايل الإ�سكندرية ال�ساد�ض 1965 

ال�سابع  الإ�سكندرية  بينــايل  من  النحت  يف  الأوىل  اجلائزة   ،

1968 ، لديه مقتنيات خا�سة لتماثيله الن�سفية لوجوه امل�ساهري 

من الأدباء والفنانني تنت�سـر لدى الــعديد من الأفراد ، مقتنيات 

ر�ســمية مبتحف الفن امل�سرى احلديث 1982 .

عــبد العــزيز صعـــب
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الأثـر - نحت - 2016

مدر�ض بكلية الرتبية الفنية-تخ�س�ض نحت ، �سارك يف العديد 

ب�سيوين  اأحمد  قاعة   ،  2002 الفخار  منها:ملتقى  املعار�ض  من 

اليوبــيل  معر�ض   ،  2015 رو�سيا   - بليجرود  �سمبوزيوم   ،  2015

الف�ســي ل�سالون ال�سباب 2014 ، اليوبيل املا�سي لكلية الرتبيــة 

الفنـية 2014 ، نال عدة جوائز ،  �سهــادة �سالون ال�سباب 13 ، 

جمعية مبي الفنون اجلميلة ، جائزة �سالون ال�سباب 16 ، 18 ، 

جائزة كمال عبيــد يف الــنحت .

عبــد اجمليــد إسمـاعيل
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اإبداعات اإ�سالمية - ت�سوير - 2014

1947،اأ�ستاذ الت�سميم والزخرفة-كلية الفنون  مواليد القاهرة 

اإيطاليا  يف  مل�سر  الثقايف  ،امل�ست�سار  حلوان  التطبيقية-جامعة 

لها  فنًيا  وم�ست�ساًرا  �سيناء  جامعة  اأمناء  جمل�ض  ع�سو   ، �سابًقا 

،عمل م�ست�ساًرا فنًيا عاًما لوزير الإ�سكان الأ�سبق لتجميل املدن 

العمرانية اجلديدة ، عمل م�ست�ساًرا فنًيا على اإقامة اأول معر�ض 

ملنتجات كربى امل�سانع، عمل م�ست�ساًرا فنًيا يف �سندوق التنمية 

التحكيم يف جمالت  �سارك يف جلان  امل�سري،  الوزراء  جمل�ض 

التخ�س�ض املختلفة داخل وخارج م�سر، لديه مقتنيات وجوائـز 

العاملية     Eni �سركة  �ساحب  لدى  متميز  عمل  اأهمها:  عديدة 

للبرتول �سمن مقتنيات عاملية، جائزة الزهرة ال�سخرية لأن�سط 

م�ست�سار ثقايف اأجنبي يف اإيطاليا لعام 2002/2001 ومت تكرميـه 

يف دول عديدة اأهمها: كندا واإيطاليا وال�ســني. 

عبــد الـمنعم مـعــوض 
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2014  - �سم  الطريق اإىل اجلبل - ت�سوير زيت  - 100 × 80 

بني  مب�سر  ا  خا�سً ا  معر�سً  30 اأقام   ، ت�سكيلـي  وناقد  م�سور 

واملهرجانات  املعار�ض  من  العديد  يف  �سارك   ،2015  :1964

40 عاًما ،  الدولية باملعار�ض واملوؤمترات الفنية والثقافية طوال 

اأ�سدر 23 كتاًبا بني النقد الت�سكيلي والدرا�سات الثقافية والق�سة 

والرواية من دور الن�سر بالدولة وغريها، نال العديد من اجلوائز 

يف خمتلف املجالت اآخرها: جائزة الدولة التقديرية يف الفنون 

بوزارة الثقافة عن جممل اأعماله، يراأ�ض حترير �س�سل�سلة ذاكرة 

الفن بالهيئة العامة للكتاب، و�سل�سلة اآفاق الفن الت�سكيلي بالهيئة 

العامة لق�سور الثقافة. 

عــز الــديــن جنيــب
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ت�سوير جداري - 2016

قامت  و   ،1964 الإ�ســكندرية  جامعة  جميلة  فنون  بكالوريو�ض 

اجلميلة  للفنون  رافينا  اأكادميية  يف  الف�سيف�ســاء  بدرا�سة 

1983 ، ع�سو يف الــجمعية الدولية لفناين الف�سيف�ساء  باإيطاليا 

العمل  وور�ض  املعار�ض  من  العديد  يف  �ساركت   ، املعا�سريــن 

الف�سيف�ساء   ،2005 الكتاب  خيال  مثل  الإ�سكندريــة:  مبكتبة 

ثــالثية الأبعاد 2009، معار�ض اأجندة ال�سنوية.

عـــزيــزة فهمــي
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2016  - �سم  ا�سرب بقوة - جتهيز يف الفراغ - 100 × 250 

مواليد 1943 ، �سارك يف العديد من املعار�ض منها : احتفالت 

لبنان  الدويل  اإهدان  �سمبوزيوم   ،  2008 بكني-ال�سني  اأوملبياد 

2009 ، معر�ض للفنون الت�سكيلية �سمن احتفالية الفرانكفونية 

بنيودلهي-الهند 2010 ، ملتقى الأق�سر الدويل الرابع للت�سوير 

ال�سابعة  الدورة  ال�ستة  الت�سكيليون  معر�ض   ،  2011 بالأق�ســر 

باأتيليه جدة للفنون اجلميلة  بال�سعودية 2013 ، معر�ض لوحة يف 

كل بيت باأتيليه جدة-ال�سعودية 2013 ، املعر�ض القومى 2015.

عصمــت داوستــاشــي 
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2016  - �سم  ت�سوير - 200 × 300 

ت�سوير-جامعة  اجلميلة-ق�سم  الفنون  كلية  بكالوريو�ض 

الإ�سكندرية 1978 ، ماج�ستري الفنون اجلميلة ومو�سوعه التحول 

الديني واأثره على فن الت�سوير يف عهد اإخناتون 1994-القاهرة ، 

الفنـية  القيم  ومو�سوعها  اجلميلة  الفنون  فى  الفل�سفة  دكتوراه 

للر�سوم على القطع احلجرية والفخارية فى الفن امل�سرى القدمي 

–القاهرة ، ع�سو نقابة الفنانني الت�سكيـليني بالقاهرة ،   2000

ع�سو جماعة الفنانني والكتاب باأتيليه بالقاهرة ، معر�ض بقاعة 

، معر�ض م�سرية على مر   2002 القاهرة  باأتيليه  ناجي  ممد 

امل�سرى احلديث  الفن  �سليم  مبتحف   - الباب  بقاعة  الع�سور 

الإ�سـكندرية  ،�ساركت يف عدة معار�ض جماعية يف   2014 يناير 

الثقايف  باملركز  الت�سكيليني  الفنانني  �سباب  ، معر�ض  والـقاهرة 

امل�سري بفينــا - النم�سـا يونيو 2010 .

عقيــلة ريـــاض
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الت�سيورا ) راأ�ض الظبى ( - 200 × 100 �سم - 2015

 ، بالقاهرة  اجلميلة  الفنون  بكلية  امليداين  النحت  اأ�ستاذ   

العاملي  لل�سمبوزيوم  العامل  يف  �ستة  �سمن  م�سر  لتمثيل  ُر�سح 

الت�سكيليني  الفنانني  لنقابة  الأوائل  املوؤ�س�سني  من   ، بالدمنارك 

بالقاهرة  الإفريقية  اجلمعية  ع�سو    ، التاأ�سي�سية  الهيئة  وع�سو 

 ، املتحدة  الأمم  ال�سابق  العام  الأمني  غايل  بطر�ض  د.  يراأ�سها 

املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  الدولية  العوي�ض  جائزة  مكم 

،نال جائزة الأر�ض ، اجلائزة الأوىل الكربى يف الفتتاح الثاين 

لقناة ال�سوي�ض ، �سارك يف جميع املعار�ض اخلارجية والداخلية 

يف  ال�سباب  ومعر�ض  لل�سباب  اأ�سبانيا  معر�ض  يف  م�سر  وممثل 

 - اأ�سوان  الأول  الدويل  ال�سمبوزيوم  من  بكل  �سارك     ، مو�سكو 

الإ�سكندرية - مدينة الرحاب بالقاهرة.

عـلــي حــبيــش
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ت�سوير زيت - 300 × 200 �سم - 2016

معار�ض  اأقام   ،1991 فنية  تربية  بكالوريو�ض   ،  1969 مواليد 

اإخناتون  قاعة    1991 فنية  تربية  كليــة  معــر�ض  منها:  خا�سة 

1996 ،1997 ، قاعة  اأتيليه القاهره  مبجمع الفنون بالزمالك ، 

قاعة   ،2000 �سالمة  قاعة   ،2003 اإبداع  قاعة  بيكا�سو2002، 

ال�سعودية  العربية  اململكة  جالريي  ادت  عهود   ،  2001 �سالمة 

جماعية  معار�ض   ،  2012 كاب�ســكي  فندق  معر�ض   ،  2008

الفنية،  الرتبية  كلية  �ســري1991  جاذبية  م�سابقــة  معر�ض 

�سارك يف �سالون ال�سباب 1992-93-94-95-96-97، املعر�ض 

معر�ض   ،  2009-2006-2004-2000-1998 العام  القومي 

، معر�ض   2002-2001-2000-99-98 �سالمة  الربيع جالريي 

 ،  2003 القاهره  اأتيليه  �سالون   ،1998 املغربي  خان  جماعي 

هافانـا  بياين   ،98 الرو�سـي  الثقايف  املركز  جماعي  معر�ض 

الفنون  مبجمع  املتفرغني  الفنانني  معر�ض   ،1998 كوبا  الدويل 

باملتـحف  املعـا�سر  امل�سـري  الفن  معر�ض   ، بالزمالك2003 

الوطني الرومـاين بـرومانيا 2006، معر�ض مرا�سم �سيوة 2010 ، 

معر�ض جماعي جالريي الـزمالك 2010-2009-2008-2007-

2011-2012-2013  ، معر�ض الفن امل�سـري املعا�سـر- جنوب 

اإفريقيا2011 ، نال جــوائــز عدة منها: جائزة م�سابقة جاذبـية 

�سـالون  ت�سجيعية  جائزة   ،  1991 الفنية  الرتبية  بكلية  �ســري 

 ،1994 اجلميلة  الفنون  مبي  جمعية  جائزة   ،1992 ال�سباب 

لديه  بالفيــوم2011،  الدويل  اخلــــزف  �سمبوزيـوم  امل�ساركات 

 - احلـــديث  املــ�سري  الـــفن  - متحف  الثقافة  بوزارة  مقتنيات 

مقتنيات خا�سة يف م�سر واخلارج.

عمــــاد إبــراهيــم
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ت�سوير - 120 × 220 �سم - 2015

النقد  بق�سم  دكتور  اأ�ستاذ   ،2001 الفنية  الرتبية  يف  دكتوراه 

نقابة  حلوان،ع�سو  الفنية-جامعة  الرتبية  بكلية  الفني  والتذوق 

اخلا�سة  املعار�ض  من  العديد  يف  �سارك   ، الت�سكيلية  الفنون 

واملحلية والدولية منها : 1997 ا�ستوديو الفن بروتردام هولندا، 

لـ   10 ال�سالون  1990حتى  لـ   2 ال�سالون  منذ  ال�سباب  �سالون 

يحدث  ماذا   2008  ،  3 الدويل  ال�سارقة  بينايل   1997   ،1998

  ، ال�سباب  ل�سالون  الف�سي  اليوبيل   2014  ، الفنون  الآن  ق�سر 

2014 معر�ض اأع�ساء هيئة التدري�ض بكلية الرتبية الفنية ،مركز 

اجلزيرة للفنون - القاهرة ، 2015  املعر�ض العام ، ق�سر الفنون 

الفنون  القاهرة جمعية مبي  2016 معر�ض  �سالون  القاهرة، 

اجلميلة-ق�سر الفنون  القاهرة ، نال العديد من اجلوائز منها: 

1996 جائزة اأوىل يف �سالون ال�سباب 8 ،1997  ،اجلائزة الكربى 

التحكيم  جلنة  1998،جائزة   ،  3 الدويل  ال�سارقة  بينايل  يف  

ببينايل القاهرة 4 للخزف ، 2013 جائزة امل�ستوى الأول معر�ض 

الأعمال ال�سغرية �سلطنة عمان مب�سقط ، 2015 جائزة امل�ستوى 

الثالث معر�ض الأعمال ال�سغرية �سلطنة عمان بـم�سقط . 

عمــاد أبـــوزيـــــــد
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زعفران - ت�سوير اأكريليك - 160 × 140 �سم - 2015

 بكالوريو�ض فنون اجلميلة 1998 ، در�ض الفن باأكادميية الفنون 

اجلميلة بروما-اإيطاليا  2002، درجة دبلوم الرتميم من املعهد 

يف  املاج�ستري  درجة   ،  2004 بروما-اإيطاليا  للرتميم  الدويل 

بالإ�سكندرية  اجلميلة  الفنون  كلية  من  الت�سوير  اأعمال  ترميم 

الفنون  كلية  من  الفنون  فل�سفة  يف  م�سرية  دكتوارة   ،  2006

ترميم  يف  ي�سارك  م�سري  فنان  واأول   2014 اجلميلة-القاهرة 

باأغلب  ي�سارك   ، الفاتيكان-اإيطاليا   مبتاحف  الت�سوير  اأعمال 

املعار�ض  من  العديد  يف  م�سر  ومثل  مب�سر  القومية  املعار�ض 

ب�سالون  الت�سوير  اأهمها:جائزة  اجلوائز  من  العديد   ، الدولية 

الأعمال الفنية ال�سغرية اخلام�ض،جائزة الدولة لالإبداع الفني، 

ب�سالون  الذهبي  الهرم  الأوىل  اجلائزة   ، الكربى  روما  جائزة 

ال�سباب الـ16 ، اجلائزة الكبـرى ببينايل الإ�سكندرية يف دورتـه 

الـ 23 ،ونـال جائزة الدولة الت�سجيعية يف الفنون لفن البورتريه 

فيني�سا- اأوربينو-  بروجيا-  روما-  بـ  فنية  اإقامات  وله   2007

مبطار  فنية  مقتنيات  لديه   ، الهند  باري�ض-بون-بكني-اليمن- 

القاهرة الدوىل اجلديد-الأكادميية امل�سرية للفنون بــروما .

عــماد عــبد الوهــاب
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2015  - �سم  بورتريه - ت�سوير زيت - 100 × 160 

مواليد القاهره 1957، بكالوريو�ض فنون جميلة القاهرة 1981- 

ق�سم الت�سوير اجلداري، تخرج يف اأكادميية الفنون رينب مبدينة 

احلركة  يف  ي�سارك   ،  1991 حالًيا  برج  �سانبطر�ض  لينينجراد 

الت�سكيلية منذ تخرجه حتى الآن،لديه مقتنيات فى متحف الفن 

يف  جداري  عمل   ، واخلارج  م�ســر  يف  الأفــراد  ولدى  احلديث 

يف  الأفراد  لدى  اأعمال  وعدة   2000 �سنة  نفذ  الف�سطاط  �سوق 

م�سر ومدينة قازان يف رو�سيا 1990.

عــمر الفيــومـي
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�سئ من الروح ) 3 ( - نحت  - 200 × 150 × 50 �سم - 2016 

مواليد 1972 الإ�سكندرية ، بكالوريو�ض تربية نوعية 1993، دبلوم 

الفن مبدر�سة  ، در�ض   1996 النحت  العليا يف جمال  الدرا�سات 

اأتيليه الإ�سكندرية من 1990 اإىل 1993 ، ع�سو باملجل�ض الأعلى 

 - الإ�سكندرية  باأتيليه  ع�سو  الت�سكيلية،  الفنون  جلنة  للثقافة 

القاهرة ، جمعية مبي الفنون اجلميلة ، القومي�سري التنفيذي 

 ،  2016  ،  2013 اخلردة  حديد  لنحت  القاهرة  ل�سمبوزيوم 

الأول  الدويل   BUC بدر  جامعة  ل�سمبوزيوم  العام  القومي�سري 

2016 ، �سارك بالعديد من املعار�ض العامة ، اجلماعية ، املحلية، 

الدولية ، �سمبوزيومات النحت الدولية مب�سر واخلارج ،العديد 

 ، واخلارج  مب�سر  ومتحفية  ميدانية  اأعمال  له   ، اجلوائز  من 

نظم ور�سة عمل النحت باإعادة تدوير امل�ستهلكات ب�سيدا لبنان 

2007، نظم ور�سة عمل الت�سكيل باخلردة لطلبة الدرا�سات العليا 

بكلية الرتبية الفنية 2013 .

عمــر طــوســون
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2014  - �سم  م�سر - ت�سوير زيت - 220 × 120 

مواليد 1966 ، دكتوراه يف فل�سفة الفن - كلية الفنون اجلميلة، 

امل�سري  الفن  معر�ض  منها:  املعار�ض  من  العديد  يف  �سارك 

 ،  2006 بيـالرو�سيا   ،  2006 ال�سارقة   ،  2004 باأثيـنا  املعا�سر 

الت�سوير  ملتـقى   ،2010 الفنون  بق�سـر  الت�سخي�ض  معر�ض 

 ، مارت  ارت�ض  بقاعة  معر�ض   ،  2011 بالأق�سر  الثالث  الزيتي 

نال   ،  2015 العام  املعر�ض   ، الأول  الدويل  ال�سيخ  �سرم  بينايل 

العديد من اجلوائز .

عــمر عبــد الظــاهـر
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2016  - القمة - ت�سوير �سوئي - 135 × 90 �سم 

مواليد القاهرة 1980 ، م�سور وم�سمم جرافيك ، ع�سو النقابة 

العامة لل�سحافة والإعالم ، يعمل مبجال الت�سويق الإلكرتوين ، 

�سارك بالعديد من ور�ض العــمل يف جمــال الت�سـويـر ال�ســوئي.

عمــرو حممـد شــاكــر 



245 244

جتريد - ت�سوير اأكريليك - 2014

بكالوريو�ض الرتبية الفنية 1999 ، �ساركت يف العديد من املعار�ض 

منها معر�ض خا�ض مبركز اجلزيرة للفنون قاعة احل�سينى فوزى 

2015 ، بينـالـي بكني الدولــي ، ال�سني 2012 ، املعـــر�ض العــام 

يف دورتيــه 2012  ، 2013 ، �سالون اخلــريف الــرابع لالأعمــال 

الــثالـــث  الت�سـكـيلي  الإبــداع  مهرجــان   ،  2000 ال�ســغيـرة 

والــرابع 2009 ، 2010.

غــــــــادة مـــــــراد 
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عمل مركب  - 200 × 200 �سم - 2015 - 2016

مواليد 1959 ، �سارك فى معر�ض الفن الت�سكيلي بق�سر الأمري 

كازاخ�ستان  يف  امل�سري  الت�سكيلي  الفن  معر�ض   ،  2007 طاز 

2008 ، معر�ض بجالريي الكحيلة 2008 ، معر�ض بقاعة مر�سم  

2009 ، متحف ممود خمتار2015 ، ح�سل  القاهرة اجلديدة 

على العديد من اجلوائز منها �سهادة تقدير عن ت�ســميم وتنفيذ 

ديكور م�سرحية بنوتة يف احلدوتة مبكتبة م�سراجلديدة 2008، 

مقتنيات  لديه   ، ال�سباب2014  ل�سالون  الف�سي  اليوبيل  تكرمي 

مب�سر واخلــارج .

فارس أحمد فارس
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2016- �سم  الدائرة - عمل مركب - 200 × 200 

جامعة  جميلة  فنون  بكالوريو�ض   ،  1942 املن�سورة  مواليد 

الإ�سكندرية 1968، دكتوراه الفل�سفة يف الفنون 1988 ، امل�ست�سار 

الثقايف ل�سفارة م�سر بالنم�سا - فيينا  1997 ، رئي�ض الأكادميية 

2000 ،  ع�سو املنظمات الدولية بالأمم  امل�سرية للفنون بروما 

الت�سكيليني،  للفنانني  الأملاين  الإحتاد  ع�سو    ،  1997 املتحدة 

 1984  . الكويت  الوطني  املجل�ض  الذهبية  امليدالية   1980

لفناين م�سر  القومي  املعر�ض  الت�سوير  فن  الأوىل يف  اجلائزة 

 ، القاهرة  الثقافة  وزارة   ، املل�سق  لفن  الأوىل  1983اجلائزة   ،

 1994  ، م�سر  لفنلني  القومي  املعر�ض  الر�سم  جائزة   1982

 1999  ، اخلام�ض  الدويل  القاهرة  بينايل  الكربى  النيل  جائزة 

قالدة النم�سا من حاكم مدينة فيينا ، 2001 و�سام الدولة للعلوم 

والفنون من الطبقة الأوىل من رئي�ض جمهورية النم�سا.  

فـــــاروق وهـبـــــه
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ر�سم جاف ) األوان خ�سب ( - 60× 80 �سم

اجلميلة  الفنون  ماج�ستري   ،  1995 جميلة  فنون  بكالوريو�ض 

 ،2002 اأوديلون ريدون يف فنون احلفر والطباعة  اأعمال  بعنوان 

دكتوراه الفل�سفة يف الفنون اجلميلة كلية الفنون اجلميلة-جامعة 

حلوان 2008 ، مدر�ض م�ساعد بق�سم اجلرافيك بالكلية ، مدر�ض 

بكلية الفنون اجلميلة ق�سم اجلرافيك ، �ساركت يف العديد من 

اجلزيرة  مركز  فوزي  احل�سني  بقاعة  معر�ض  منها  املعار�ض 

 ،  94  ،  93 عام  الفنون اجلميلة  كلية  معار�ض   ،  2009 القاهرة 

فرن�سا  ال�سغرية  للقطع  الدويل  �ساماليري  ترينايل    ،  1995

 ،  2005 بالقاهرة  الثالث  القومي  اجلرافيك  معر�ض   ،  1997

معر�ض    ،  2007 بالقاهرة  اأفق  بقاعة  ال�سالون  جنوم  معر�ض 

اأبي�ض و اأ�سود اجلزيرة 2010 ، تريناىل �ساماليري الدويل للقطع 

مب�سر  الدوىل  اجلرافيك  تريناىل    ،  1997 فرن�سا  ال�سغرية 

الدورة  نيم  ارت  معر�ض   ،  1999،2003،2006  ،1996 القاهرة 

التا�سعة فرن�سا 2008 ، نالت العديد من اجلوائز منها اجلائزة 

 ،1997 لل�سباب والريا�سة  الر�سم من املجل�ض الأعلى  الأوىل يف 

 ،2001 القومي  بور�سعيد  بيناىل  الر�سم  يف  الأوىل  اجلائزة 

2005 ، لديها  17  فى الر�سم  اجلائزة الأوىل ل�سالون ال�سباب 

مقتنيات يف متحف الفن احلديث بالقاهرة ، �ساماليري ، فرن�سا، 

متحف ال�سارقة للفنون ولدى الأفراد بالقاهرة .

فاطـمة عبد الرحـــمن
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2016  - �سم  اأمازيغية - ر�سم - 100 × 70 

ع�سو نقابة الفنانيني الت�سكيليني عملت يف العديد من اجلرائد 

امل�سرية والعربية منها ال�سرق الأو�سط احلياة اللندنية، جريدة 

اأخبار الأدب، جملة ابداع، جملة الهالل ، جملة ن�سف الدنيا، 

 ، والدولية  القومية  و  الفردية  املعار�ض  من  بالعديد  �ساركت 

نالت العديد من اجلوائز: جائزة الدولة لالإبداع يف النقد الفني 

 ،14 ال�سباب  �سالون  النقد  يف  الأوىل  اجلائزة   ،  2005/2004

�سهادة  جائزة   ،17 ال�سباب  �سالون  الر�سم  يف  الثانية  اجلائزة 

ال�سباب  �سالون  الر�سم  يف  الت�سجيعية  اجلائزة   ،13 ال�سالون 

12 ، لديها مقتنيات لدى وزارة الثقافة، متحف الفن احلديث، 

الأفراد  لدى  الثقافية،  التنمية  �سنـــــدوق  الإ�سكندرية،  مكتبة 

خارج وداخل م�سر.

فــــدوَى رمضــان



255 254

2016  - �سم  غاب الريح - ت�سوير خامات خمتلفة -150 × 100 

الفنون اجلميلة  ،  كلية  الت�سوير  ، مدر�ض بق�سم   1972 مواليد 

جامعة حلوان ، ع�سو باأتيليه القاهرة للكتاب والفنانني ، �ساركت 

يف العديد من املعار�ض اجلماعية بالقاعات احلكومية واخلا�سة 

داخل م�سر وخارجها ، نالت جائزة عز الدين حمودة ، جائزة 

ال�سجينى للمتفوقني ، جائزة تقديرية من جمعية فناين اجليزة، 

من  تقدير  �سهادة   ، النابغني  رعاية  جمعية  من  تقدير  �سهادة 

كلية الفنون اجلميلة ، اجلائزة الثانية يف م�سابقة راتب �سديق 

لديها   ، ال�سباب  �سالون  يف  الت�سكيلية  الفنون  نقابة  جائزة   ،

مقتنيات لدى الأفراد مب�سر واخلارج ، �سركات خا�سة وفنادق ، 

وزارة الثقافة ، وزارة اخلارجية .

فيـــــروز سميــــر
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�سم ر�سم فحم - 100 × 70 

 ،2003 الفنية جامعة حلوان  الرتبية  بكالوريو�ض   ،1982 مواليد 

جامعة  الفنية  الرتبية  بكلية  والت�سوير  الر�سم  بق�سم  ماج�ستري 

معر�ض  فى  �سارك   ، الت�سكيليني  الفنانني  نقابة  ع�سو   ، حلوان 

�سالون   ،  2010 املعا�سر  للفن  م�سار  جالريي   3 معا�سرة  روؤى 

ال�سباب الواحد و الع�سرون 2010 ، معر�ض اأجندة 2010  مكتبة 

 ،2010 2010 ، بينايل بكني الدويل للفنون ال�سني  الإ�سكندرية 

على  ح�سل   ،  2010 اأملانيا  بودل�سدورف   ال�سمال  فن  معر�ض 

 ،  2010 الع�سرون  و  الواحد  ال�سباب  �سالون   ، ال�سالون  جائزة 

ال�سباب  �سالون   - مقيم  فنان  منحة  الإ�سكندرية  مكتبة  جائزة 

الثامن ع�سر 2007 ، جائزة نقابة الفنانني الت�سكيليني ، �سالون 

اأتيليه الإ�سكندرية الدويل لل�سباب 2006 ، مقتنيــات لدى مكـــــتبة 

الإ�ســكــندرية و لـــدى بع�ض الأفراد مب�سر و اخلارج.

كـــرمي القريطى
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2015  - �سم  �سخو�ض - ت�سوير �سوئي - 90 × 135 

 م�سور فوتوغريف حر، موؤ�س�ض نادي اإن فوك�ض للت�سوير ال�سوئي 

احلا�سل على 4 ميداليات من الحتاد الدويل للم�سورين فياب، 

 30 يف  �سارك   ، العرب  امل�سورين  احتاد  اإدارة  جمل�ض  ع�سو 

معر�ض جماعي يف م�سر ، قطر ، الإمارات ، باري�ض ، بلغاريا، 

بق�سر  اجتاه  قاعة  2016  يف  لوحات يف  املوت يف  قدم معر�ض 

الفنون ، نال اأو�سكار �سالون ال�سباب يف دورتها الثالثة والع�سرون، 

املركز الثاين يف �سالون النيل الدورة الثامنة ، جائزة ال�سارقة 

لل�ســـــورة العربية ، لديه مقتنيات لدى مبتحف الفن احلديث.

كـــــرمي نبـــــــيل
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2016  - �سم  موديل - ت�سوير زيت - 100 × 200 

�ساركت فى   ،2000 بكالوريو�ض فنون جميلة ت�سوير زيتي دفعة 

 ،2003 ال�سغرية   الأعمال  �سالون  منها:  املعار�ض  من  العديد 

 ،   2015 العام  املعر�ض   ،2010 العام  املعر�ض    ،2015   ،2004

لديها مقتنيات لدي الأفراد بالداخل واخلارج. 

كرميــة سمــاحة
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2016  - �سم  ذات الرداء الأحمر- ت�سوير اأكريليك - 140 × 200 

مواليد 1977 ، ماج�ستري 2008 ، دكتوراه 2013 ، مدر�ض بق�سم 

الت�سوير بكلية الفنون اجلميلة بجامعة الإ�سكندرية ع�سو نقابة 

معر�ض  منها  معار�ض  عدة  يف  �سارك   ، الت�سكيليني  الفنانني 

اأ�سود  و  اأبي�ض  معر�ض   ،  2006 جابر  ب�سيدى  التذوق  بق�سر 

اجلزيره  مبركز  معر�ض   ،  2008 ال�سكندرية  البداع  بق�سر 

للفنون القاهرة 2012 ، معر�ض الفن امل�سرى املعا�سر مب�سقط 

2006 ، �سمبوزيوم الأق�سر الدوىل للت�سوير 2012 ، 2015 ، نال 

العديد من اجلوائز ، لديه مقتنيات مب�سر واخلارج .

كــــالي قـــــــاسم
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2015  - �سم   65 × ع�ستار - نحت برونز - 90 × 55 

حلوان،  اجلميلة-جامعة  الفنون  بكالوريو�ض   ،  1982 مواليد   

اأبداع  بقاعة  اجلماعية  املعار�ض  من  العديد  يف  �سارك 

باملهند�سني، معر�ض جماعى بقاعة امل�سار بالزمالك حتت ا�سم 

 ، ال�ساد�ض  ال�سغرية  القطع  ، �سالون  ال�سباب  ، �سالون  توا�سل 

معر�ض  الفنون،  بق�سر  اجلميلة  الفنون  بكلية  اخلا�سة  املئوية 

جماعى بقاعة بو�سهري بدولة الكويت ، معر�ض فردي بقاعة ارت 

توك�ض با�سم اأنا م�سري ، قام بور�سة عمل مبلتقى الأحجار الأول 

الدويل  اأ�سوان  ب�سمبوزيوم  ور�سة عمل   ، مبتحف ممود خمتار 

للنحت ، نال منحة التفرغ يف النحت من وزارة الثقافة .

مــاجـد ميخائيل
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2015  - �سم  طبقات - ت�سوير اأكريليك خامات خمتلفة - 60 × 80 

اأتيليه  ع�سو   ، الت�سكيليني  الفنانني  نقابة  ع�سو  ت�سكيلى  فنان 

، �سارك الفنان  واأ�سالة للرتاث  القاهرة وجمعية فناين الغوري 

لآتيليه  ال�سنوي  ال�سالون   ، اجلماعية  املعار�ض  من  العديد  يف 

القاهرة  ، املعر�ض العام من 2008 حتى 2014  �سالون ال�سباب 

و�سالون الأعمال ال�سغرية من 1997 حتى 2007 ، 15  معر�ض 

قاعة   ، املركب  للعمل  عمل  ور�سة   ، واخلارج  مب�سر  خا�ض 

الأورمان  2005  ، �ساقية ال�ساوي 2007 ، لديه مقتنيات بوزارة 

الثقافة واجلمعيات الأهلية والأفراد مب�سر واخلارج.

جمدي أنور األشعل
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تكوين )3(  - جرافيك حفر - 70 × 100 �سم - 2015

 ،  1999 فرباير  الإعالن  ق�سم  التطبيقية  الفنون  بكلية  اأ�ستاذ 

حلوان  التطبيقية-جامعة  الفنون  كلية   ، الإعالن  ق�سم  رئي�ض 

�سابقا ، انتدب كا�ست�سارى وتاأ�سي�ض وحدة الت�سميم اجلرافيكي 

 :  1989 الوزراء  مبجل�ض  القرار  اتخاذ  ودعم  املعلومات  مبركز 

2003 ، انتدب كم�ست�سار ثقايف ب�سفارة جمهورية م�سر العربية 

بالنم�سا ورئي�ض البعثة التعليمي بفيينا وم�سرف على مكتب براغ 

بدولة الت�سيك والإ�سراف على الطلبة الدار�سني بدولة ال�سلوفاك 

من 2003 اإىل .2006 ، اأ�ستاذ ت�سميم العالمات ونظم التوجيه 

حلوان  جامعة  التطبيقية  الفنون  كلية  الإعالن  ق�سم  والإر�ساد 

2006 ، جائزة اأوىل حفر املعر�ض العام ال�سنوي 1983،  جائزة 

1983، و�سام الفنون والعلوم من  الت�سجيعية لفن احلفر  الدولة 

الطبقة الأوىل 1985، جائزة اأوىل ت�سميم �سعار مركز القاهرة 

ببينايل  الرعاة  1989، جائزة  ن�سر  للموؤمترات مبدينة  الدويل 

�سابوري الدويل للحفر يف اليابان 1996، جائزة البحث العلمي 

الفنون  م�سابقة  جائزة   ،1998 الإعالن  يف  حلوان  جلامعة 

الت�سكيلية القاهرة  ، �سالون القطعة ال�سغرية ت�سوير 2000.

جمدي عبد العزيز 
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2015  - �سم  امراأتان يف حديقة الق�سر - ت�سوير خامات خمتلفة -60 × 80 

من  بالعديد  الفنية  احلركة  يف  ي�سارك   ، الإ�سكندرية  مواليد 

املعار�ض  من  عدد  اأقام  واخلارج،  مب�سر  اجلماعية  املعار�ض 

اخلا�سة لأعماله ، ي�سارك يف عدة جمعيات اأهلية ، ثقافية ، فنية 

املوؤ�س�سات   ، الأفراد  من  العديد   ، الدولة  لدى  مقتنيات  لديه   ،

للعادات  الفوتوغرايف  الت�سوير  موؤ�س�سة   ، واخلارج  م�سر  يف 

والتقاليد بال�سني  hpa، cfpa ، متحف جمدانيك الدويل ، بولندا ، 

نال العديد من �سهادات التقدير واجلوائز فى الر�سم ، الت�سوير 

، الت�سوير الفوتوغرايف .

حمسن عبد الفتاح
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الفرفرة  - نحت بولي�سرت 120 × 55 �سم - 2016

الفنية  الرتبية  يف  الفل�سفة  دكتوراه   ،  1943 القاهرة  مواليد 

الرتبية  بكلية  امل�ساعد املتفرغ  النحت  اأ�ستاذ   ، نحت  تخ�س�ض 

طوال  املعا�سرة  الفنية  احلركة  يف  باأعماله  �ساهم   ، الفنية 

الأبحاث  من  على عديد  واأ�سرف  اأعد   ، عاًما  اأكرث من خم�سني 

عديد  تقدمي  يف  و�ساهم  الت�سكيلي  الفن  جمال  العلمية  يف 

العليا  اللجنة  ع�سو   ، املعا�سرة  الفنية  احلركة  يف  الفنانني  من 

جلنة  ع�سو   ، الثانية  الدورة  للنحت  الدويل  اأ�سوان  ل�سمبوزيوم 

طه  متثال  م�سابقة  حتكيم  جلنة  ع�سو   ، 2015 العام  املعر�ض 

ح�سني مبيدان اجلالء باجليزة ، قام بتنفيذ عدة اأعمال فنية ، 

2 جدارية رحلة العائلة املقد�سة اىل م�سر باملوقع الأثري ل�سجرة 

م�سر  الأثرية  املعلقة  بالكني�سة  6 جداريات   ، باملطرية  مرمي 

اأبو �سيفني م�سر القدمية،  3 جداريات مب�سيفة دير   ، القدمية 

36  �سباك زجاج مع�سق مب�سيفة دير اأبو �سيفني بالإ�سكندرية ، 

العديد من اجلوائز يف املعار�ض املحلية والدولية ، لديه مقتنيات 

يف متحف الفن امل�سري احلديث ، وزارة الرتبية والتعليم ، مركز 

القاهرة الدويل للموؤمترات .

حمفــوظ صـليب
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ت�سوير 100 × 150 �سم 

بتدري�ض  يقوم    1997 الفن  فل�سفة  يف  ،دكتوراه  طنطا  مواليد 

الفنون ، �سارك اأبوالنجا يف معار�ض فنية جماعية ملية وعاملية 

اإىل جانب معار�سه الفردية يف م�سر واأنحاء العامل والتي تنوعت 

بينايل  يف  م�سر  مثل  كما  والرتكيب  والفيديو  الت�سوير  بني 

  . 2001 الإ�سكندرية  بينايل  جائزة  ونال   2002 عام  فيني�سيا 

ق�سر   ، الآن  يحدث  ماذا  الأخرية  اجلماعية  معار�سه  ت�سمنت 

الفنون 2007 ، املنفى ، مركز �سيلكبورج باد للفنون ، الدامنارك 

فكرة  �ساحب  كان   ، معار�ض  ومنظم  كقومي�سري   2009 مايو 

خيال الكتاب ، اأجنح بينايل لكتاب الفنان يف مكتبة الإ�سكندرية 

عامي 2002 و 2005، ومعر�ض نور ال�سكل بق�سر الفنون عامي 

2005 و2006 ، كما مت اختياره كقومي�سريعام للدورة اخلام�سة 

والع�سرين لبينايل الإ�سكندرية لدول البحر املتو�سط الذي افتتح 

يف دي�سمرب 2009 ولقت ا�ستح�ساًنا ملًيا ودولًيا على امل�ستويني 

الفني والنقدي، كما قام اأبوالنجا باإن�ساء موؤ�س�سة النافذة للفن 

املعا�سر والتمنية ، حيث يقوم بتطبيق خرباته الفنية يف �سناعة 

الورق من املواد �سديقة البيئة. 

حممـد أبــو النجـا
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ت�سوير اأكريليك - 150 × 150 �سم - 2015

فنان معا�سر، مقيم بالقاهرة  ، يتنوع اإنتاجه الفني منذ 1987 

وقد ح�سد عدد من اجلوائز،  والفوتوغرافيا،  الت�سوير  ما بني 

يتناول يف اأعماله اجل�سد والعالقات الإن�سانية على نحو تعبريي 

من  بالعديد  �سارك  ،كما  فردية  معار�ض  عدة  اأقام   ، جتريدي 

الت�سميم  يف  ،دكتوراه  والدولية  املحلية  اجلماعية  املعار�ض 

التطبيقية-  الفنــــون  بكلية  م�ساعد  كاأ�ستاذ  يعمل  اجلرافيكي، 

جــامعة حلوان ، ف�ساًل عن عمله احلر مبجال الإعالن  . 

حمــمــــد أردش
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م�سر - نحت - 2016

 ، حلوان  الفنية-جامعة  الرتبية  كلية  وعميد  النحت  اأ�ستاذ 

فردية  معار�ض   9 اأقام   ،  1981 منذ  الفنية  احلركة  يف  ي�سارك 

يف فن النحت ، �سارك يف العديد من املعار�ض اجلماعية املحلية 

م�سر  يف  مقتنيات  لديه   ، اجلوائز  من  العديد  نال   ، والدولية 

ومتحــف الفن احلديث واأملانــيا والــبحرين.

حممــــد إسحــق قطب



281 280

2015  - �سم  جنوب - ت�سوير - 150 × 150 

املنيا  جامعة  والرتبية  الفنون  كلية  بكالوريو�ض   ،  1965 مواليد 

1988، اأقام العديد من املعار�ض اخلا�سة منها :  نريفانا جالريي 

م�سربية القاهرة ، اآرت لوجن الزمالك القاهرة ،  اأ�سماء اجلنوبي 

تا�ض جالريي ، معر�ض بعنوان تفا�سيل بالغردقة  البحر الأحمر 

2000 ، معر�ض بعنوان اأرقام الهزمية مبركز اجلزيرة للفنون ،  

معر�ض اأحوال اجلنوبى بقاعة كرمي فرن�سي�ض ،  معر�ض اأ�سوات 

املدينة بقاعة م�سربية ،  معر�ض ب�سارع الكورني�ض اأ�سوان 1992.

حممــد اجلنوبي
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الفن واملو�سيقى - ت�سوير زيت - 2016

 ، اجلميله  للفنون  العاىل  املعهد  بكالوري�ض   ،  1946 مواليد 

اأ�ست�سارى ت�سوير بنقابة الفنانني الت�سكيلني ، �سارك فى العديد 

فى  واخلارج  مب�سر  الدولية  والبيناليات  املحلية  املعار�ض  من 

الفنون املختلفة ت�سوير - ر�سم - جرافيك - خزف- جمالت 

لديه   ، التقدير  و�سهادات  اجلوائز  من  العديد  نال   ، نحـت 

مقتنيات مبـ�سر واخلارج .

حممد الطحـــان
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ت�سوير اأكريليك  - 80 × 120 �سم - 2015

الفخرية  1980،الدكتوراه  جرافيك   جميله  فنون  بكالوريو�ض 

البخاري  ، ميدالية  اأوزباك�ستان  الفنية بط�سقند  الأكادميية  من 

للحفر  الأوىل  ،اجلائزة  الثقافية  دبي  الأوىل  اجلائزة  الذهبية، 

املجل�ض الأعلى لل�سباب 1978 و اجلائزة الرابعة املجل�ض الأعلى 

لل�سباب، قومي�سري الفن امل�سري باأوزبك�ستان ، قومي�سري املعر�ض 

م�ساركات  له   ، بالأردن  املعا�سر  الفن  قومي�سري   ،  2013 العام 

خارجيه-دبي،اليمن،الكويت،ال�سعودية،اأمريكا،فرن�سا،تركيا، 

امل�سهد   ، بيكا�سو  املكان   ، الزمان   : منها  خا�سة  16معار�ض  له 

الفن  متحف  الباب  قاعة  هى  ،معر�ض  الفنون  جممع  امل�سائي 

2015 ،لديه مقتنيات مبتحف الفن احلديث - جامعة  احلديث 

حلوان - املركز التجاري العاملي بباري�ض - الأوبرا بالإ�سكندرية 

- وزارة اخلارجية . 

حممد الطــراوى



287 286

ا�سكت�ض فنان يف مهب الريح - نحت بولي�سرت - 2014

مواليد 1947 ، بكالوريو�ض فنون جميلة نحت ، دكتوراه الفل�سفة 

يف علوم الفن اأكادميية الفنون معهــد ريبني ليننجـــراد رو�سيــــا ، 

ع�سو موؤ�س�ض بنقابة الفنانني الت�سكيليني ، ع�سو جلنة التحكيم 

يف م�سابقة النحت باأتيليية القاهرة ، قومي�سري اجلناح امل�سري 

معر�ض   ، العام  املعر�ض  يف  �سارك   ، الدويل  القاهرة  لبينايل 

القاهرة  ، �سالون  الأمومة �سالون اخلريف  ، معر�ض  الطالئع  

للفنون  الأول  الأفريقي  البينايل   ، الدويل  القاهرة  بينايل   ،

معر�ض   ، ب�سوريا  امل�سري  الت�سكيلي  الفن  معر�ض   ، الت�سكيلية 

مبدينة  ليننجراد رو�سيا ، معر�ض بهوجن كوجن ، نال العديد من 

 ، ليننجراد   ، م�سر  يف  الأفراد  لدى  مقتنيات  لديه   ، اجلوائز 

النم�سا ، لندن ، قرب�ض.

حممــد العـــالوى
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طائر - نحت برونز - 2014

 مواليد  1963 يف الفيوم، ع�سو يف جمعية ممود خمتار، واأتيليه 

من  العديد  يف  �سارك  كما  الت�سكيليني  الفنانني  ونقابة  القاهرة 

الفنان   ،    1990 منذ  املحلية  املعار�ض  و  البيناليات،  الندوات، 

من  منوذج  خلق  دائًما  فيحاول  امل�سري،  بالرتاث  التاأثر  �سديد 

بال�سخامة  تت�سم  ما  التي عادًة  الفيومي  اأعمال  العامل احل�سي. 

تت�سمن �سور اأ�سخا�ض و حيوانات، غالًبا ما تطغو عليها البهجة 

العديد  منحته  املبتكرة  اأعماله  �ساخرة..  اأحياًنا  تكون  قد  كما 

ال�سباب  الثالثة يف �سالون  من اجلوائز، لقد حاز على اجلائزة 

القاهرة  بينايل  يف  الأوىل  اجلائزة  نال  ال�سابع،  و  اخلام�ض 

خمتار،  متحف  من  تقديرية  �سهادات  عدة  نال  كما   ، للخزف 

�سمبوزيوم النحت الأول يف البحرين، و من لبنان.

حممد الفيومي



291 290

بورتريه - نحت جرانيت اأ�سود - 2016

الفنون  نقابة  ع�سو   ، الفنون  باأكادميية  الفني  النقد  يف  دبلومة 

الت�سكيلية واجلمعيات الأهلية والفنية يف م�سر، �سارك يف �سالون 

ال�سباب ، معر�ض خا�ض باأتيليه القاهرة ، املعر�ض العام، �سالون 

القطع ال�سغرية ، �سيمبوزيوم اأ�سوان الدويل احلادي والع�سرون 

للنحت على اجلرانيت باأ�سوان 2016 ، معر�ض برو�سيا يف اإطار 

نال   ،  2015 مبو�سكو  الرو�سي  امل�سري  والفني  الثقايف  التعاون 

الفني  التفرغ  ، جائزة منحة  ال�سباب  النحت يف �سالون  جائزة 

احلديث،  الفن  متحف  لدى  مقتنيات  لديه   ،2012 الدولة  من 

وزارة   ، الثقافة  التنمية  �سندوق   ، والريا�سة  ال�سباب  وزارة 

اخلارجية امل�سرية ، لدى الأفراد من م�سر واخلارج.

حممــد اللــــــبان
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نحو املجهول - ت�سوير - 90 × 60 �سم -2014

الت�سوير  ق�سم  جميلة  فنون  ،بكالوريو�ض   1957 قنا  مواليد 

ا�ستغل   ،  2001 بالقاهرة  اجلميلة  الفنون  كلية  1979،دكتوراه 

ال�سادرة  ال�سباب  جملة   : منها  تخرجه  منذ  وال�سحافة  بالفن 

عن موؤ�س�سة الأهرام 1988 ، جملة ن�سف الدنيا 1990 ، جريدة 

: �سالون  منها  املعار�ض  العديد من  �سارك يف   ،  2012 الأهرام 

 ،14 الإ�سكندرية  بينايل   ،19 الربيع  معر�ض   ،  51 القاهرة 

2003، معر�ض اجل�سر   ،  1987  ،  86  ،  83  ،  82 العام  املعر�ض 

 ،  2010 ال�سعودية  العربية  اململكة  جدة  مول  ال�سريفى  قاعة 

حب  يف  معر�ض   ،  2016 اليو�سف  روز  مبئوية  الحتفال  معر�ض 

قاعة  ومعامل  رموز  معر�ض   ،  2014 طاهر  �سالح  قاعة  م�سر 

اأنور  الزعيم  من  تقدير  و�سهادة  الفنون  جائزة   ،2015 بيكا�سو 

يف  ال�ستحقاق  جائزة   ،  1979 والثقافة  الفن  عيد  يف  ال�سادات 

الت�سوير يف املعر�ض العام 1983 ، جائزة خا�سة و�سكر من وزير 

داخلية البحرين 1985 ، اجلائزة التقديرية يف الر�سم يف �سالون 

ال�سباب الأول  1989 ، لــديه الــعديد من املــقتنيات لــدى الهيئات 

والأفراد مب�سر واخلارج.

حممـــد النـــاصـــر
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2016  - �سم  وجوه من�سية - ت�سوير خامات خمتلفة - 180 × 300 

مواليد املنيا 1986، �سارك يف العديد من املعار�ض منها �سالون 

 2012  - الأوبرا  دار   - الفنون  ق�سر   يف   26،  25،  23 ال�سباب 

بالزمالك  بيكا�سو  قاعة  يف  جماعي  معر�ض   ،  2015  ،  2014،

 ،  2013،2012 الإ�سكندرية  ملكتبة  تابع  اأجندة  جماعي   ،  2011

معر�ض جماعي فى قاعة اأبداع 2014 ، معر�ض جماعي يف قاعة 

اأرت �سمارت يف القاهرة 2015 ، معر�ض بني الأبي�ض والأ�سود يف 

اململكة العربية ال�سعودية 2015 ، بينايل بيكني الدويل ال�ساد�ض 

2015 بال�سني .

حمــــمــد ربيــــــع 
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2014  - �سم  الغواية - ت�سوير ورق - 110 × 50 

اأ�ستاذ النحت امل�ساعد بكلية الرتبية الفنية ، ع�سو نقابة الفنانني 

الت�سكيليني ، معر�ض الطالئع ،  املعر�ض القومي للفنون الت�سكيلية 

، ملتقى الفخار ال�سعبي ال�ساد�ض بقنا ، �سالون ال�سباب ، بيناىل 

الإ�سكندرية،  مبكتبة  اأجندة  معر�ض  العربي،  للخط  ال�سارقة 

باأتيلية  خا�ض  معر�ض   ، الإ�سكندرية  مبكتبة  خا�ض  معر�ض 

 ، ال�سباب  �سالون  املركب  بالعمل  الثالثة  ،نال اجلائزة  القاهرة 

جائزة  النحت مب�سابقة كمال عبيد بكلية الرتبية الفنية ، �سهادة 

من  تقدير  �سهادة   ، الثقافة  لق�سور  العامة  الهيئة  من  تقدير 

هيئة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية بدولة الكويت ، �سهادة تقدير 

وميدالية من بينايل ال�سارقة للخط العربي، لديـه مقتنيات لدى 

متحف الفن احلديث بالقاهرة و مكتبة الإ�سكندرية ولدى اأفراد . 

حممد رضا الصياد
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2014  - �سم  ت�سوير جداري - 120 × 80 

اأ�ستاذ متفرغ بكلية الفنون اجلميلة - جامعة الإ�سكندرية ، اهتم 

بدرا�سة الف�سيف�ساء �سمن اهتمامه بدرا�سة الت�سوير اجلداري 

منذ  1977 ، اأجرى درا�سة عملية للف�سيف�ساء يف اأكادميية رافينا 

اجلمعية  يف   ع�سًوا   اأ�سبح   ،  1983 باإيطاليا  اجلميلة  للفنون 

الدولية لفناين الف�سيف�ساء املعا�سرين منذ 1984 ، وي�سارك يف 

تنظيم موؤمترات اجلمعية و معار�سها كل عامني يف بلدان خمتلفة، 

كما �سارك يف  تنظيم موؤمتر و معر�ض دوىل بالإ�سكندرية 1996 . 

تقلد مهمة قومي�سري ور�سة العمل الدولية فى الف�سيف�ساء ثــــالثية 

الأبعـــــاد التـــي نظمتها مكتبة الإ�سكندرية 2009 .

حمـــمــد ســــامل
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�سم ديالوج ومنالوج - ت�سوير بخامات متعددة - 91 × 102 

جامعة  جميلة  فنون  بكالوريو�ض   ،1947 املن�سورة  مواليد 

دولًيا  مل�سر  متثيل   48، ا   خا�سً ا  معر�سً  46، الإ�سكندرية 

ع�سو   ، وميدالية  تقدير  ،141�سهادة  ودولية  ملية  ،26جائزة 

والثقافية  الفنية  والأندية  والإحتادات  اجلمعيات  من  لعديد 

،قام بالعديد من امل�سروعات الفنية املرتبطة بالعمارة وبتقنيات 

داخل  ال�سرحية  النحت  واأعمال  امللون  والزجاج  الف�سيف�ساء 

بالإ�سكندرية  اجلميلة  الفنون  بكلية  وخارجها،اأ�ستاذ  م�سر 

والعميد ال�سابق لها .

حممــد شـــــاكـــر



303 302

طائر ال�سماء - نحت بازلت - 2016

مواليد 1980، دكتوراة يف فل�سفة الفنون النحت امليداين - كلية 

الفنون اجلميلة -جامعة حلوان ، مدر�ض بق�سم النحت ، �سارك 

يف العديد املعار�ض منها �سمبوزيوم الإ�سكندرية الدويل ال�سابع 

 ،2011 باأملانيا  ، النو�ض   2012 الثاين  الدويل  ، �سوديك  للنحت 

�سمبوزيوم اأ�سوان الدويل للنحت اخلام�ض ع�سر وال�ساد�ض ع�سر، 

معر�ض بقاعة فان جوخ 2010 ، �سالون جالريي الثاين 2008 ، 

�سالون ال�سباب ال�سابع ع�سر والثامن ع�سر والتا�سع ع�سر ، معر�ض 

2007 ، كما ح�سل  2008 ومعر�ض بقاعة ابداع  بقاعة بورتريه 

على العديد من اجلوائز ، لديه مقتنيات لدى الأفراد واملوؤ�س�سات .

حمـمـد عبـــاس
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ت�سوير خامات خمتلفة  - 300 × 200 �سم  - 2016

ت�سوير-جامعة  ق�سم  جميلة  فنون  بكالوريو�ض   ،1953 مواليد 

نحت  وال�سناعات  الفنون  كلية  فى  در�ض   ،  1977 الإ�سكندرية 

اخلا�سة:   املعار�ض  من  العديد  اأقام   ،  1981 �سوي�سرا  بزيورخ 

للتعاون  امل�سرب  باملركز  بالفيوم  ال�سوء  عن  البحث  كمعر�ض 

الثقافب الدولب بالزمالك 2013 ، �سارك يف العديد من املعار�ض 

وفاء تخليًدا لذكرى �سمري عبد اخلالق  مل�سة  : كمعر�ض  املحلية 

بجالريي اآرت كورنر بالزمالك 2013 ، املعار�ض اجلماعية الدولية 

.  2012 بالأق�سر  للت�سوير  اخلام�ض  الدويل  الأق�سر  كملتقى 

حمـــمـــد عبلـــة 
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ت�سبيح - ر�سم تقنيات متعددة - 2016

اجلميلة  الفنون  بكلية  م�ساعد  مدر�ض   ، القاهرة   1981 مواليد 

جامعة املنيا �سعبة ت�سميم مطبوع ، �سارك يف : ترينايل م�سر 

الدويل لفن اجلرافيك 2005 ، معر�ض اجلرافيك القومى 2005  

معر�ض   ،  21-19  -18  -17  -16  -15  -14 ال�سباب  �سالون   ،

باجلامعة   Meeting The Other » الآخر  لقاء   « الدويل  اجلرافيك 

القومي  اجلرافيك  فن  معر�ض   ،  2010 بالقاهرة  الأمريكية 

من  العديد  نال   ،  2005 امل�سرية  الأوبرا  بدار  الفنون  بق�سر 

اجلوائز منها : جائزة ال�سالون 2008/19 فى احلفر ، وجائزة 

ال�سالون 21/ 2010 فى الر�سم ، جائزة احلفر ببيناىل بور�سعيد 

 ، 2005 الثامن2009 ، اجلائزة الت�سجيعية يف بينايل بور�سعيد 

بجمعية مبي  والأربعني  ال�سابع  الطالئع  الأول مبعر�ض  املركز 

الفنون اجلميلة بالقاهرة 2008، املركز الثاين مبعر�ض الطالئع 

ال�ساد�ض والأربعني بجمعية مبي الفنون اجلميلة 2007 .

حمـمــد عطيـــــة عبد اجلميل
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ت�سكيالت - خزف - 2016

تدري�ض  هيئة  ع�سو   ،  2011 خزف  تخ�س�ض  الفل�سفة  دكتوراه 

 ، �سم�ض  الفنية جامعة عني  الرتبية  ق�سم  النوعية  الرتبية  بكلية 

الفنون  مبي  جمعية  ع�سو   ، الت�سكيليني  الفنانني  نقابة  ع�سو 

اجلميلة ، ع�سو �ساقية عبد املنعم ال�ساوي ، �سارك يف العديد 

من املعار�ض اجلماعية والفاعليات الفنية .

حممد على حممود
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2016  - �سم  احلكاية - ت�سوير اأكريليك - 200 × 130 

درا�سات  دبلوم  نوعية1999،  تربية  ،بكالوريو�ض   1977 مواليد 

عليا تربية فنية - جامعة حلوان،  مبرحلة املاج�ستري ق�سم النحت 

من  بالعديد  �سارك   ، بالفن  التوازن  بجماعة  موؤ�س�ض  ع�سو   ،

املعار�ض منها: �سالون ال�سباب 2001 ، املعر�ض القومى 2002 ، 

معر�ض خمتارات عربية ، لوحة يف كل بيت باأتيليه جدة ، املعر�ض 

القومي 36 ، اآرت فري جالريي ، اآرت �سمارت .

حممد كمال عبد الهادى
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2015  - �سم  ت�سميم - جرافيك حفر - 90 × 70 

الأعمال  �سالون  يف  �سارك   ، الت�سكيليني  الفنانني  نقابة  ع�سو 

ال�سغرية الثاين مبكتبة الفيوم العامة  2015 ، معر�ض اإبداع 2 بق�سر 

ثقافة الفيوم 2015 ، معر�ض �سالون فناين القاليم بق�سر ثقـــافة 

2015 ، ملتقي ب�سمــــات  اجليزة الهيئة العامة لق�سور الثقافة 

.2015 القاهرة  باأتيليه  العا�سر  العرب  الت�سكيليني  الفنـــــانني 

حممد حممد عبدالرحمن 
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اإناء  - خزف طيني اأ�سواين - 2015 - 2016

ع�سو نقابة الفنانني الت�سكيليني، عمل مب�سانع الفخار يف م�سر 

القدمية منذ الطفولة املبكرة من عام 1956 ، �سارك يف العديد 

القاهرة  اأتيليه  فى    : منها  واجلماعية  اخلا�سة  املعار�ض  من 

واملركز الثقايف الفرن�سي ومعهد جوتة بالقاهرة ، بينايل القاهرة 

الدويل ال�ساد�ض للخزف 2000، نال العديد من اجلوائز منها : 

 ،1992 للخزف  الأول  الدوىل  القاهرة  ترينايل  الأوىل  اجلائزة 

 ،1994 للخزف  الثاين  الدويل  القاهرة  بينايل  الأوىل  اجلائزة 

جائزة    ،  1998 اإيطاليا  بجنوب  فين�سيا  مدينة  بينايل  جائزة 

بينايل القاهرة الدويل ال�ساد�ض للخزف 2000 ، لديه مقتنيات 

مركز    ، بنيويورك  الدويل  البنك    ، احلديث  الفن  مبتحف 

القاهرة الدويل للموؤمترات  ،  الأكادميية امل�سرية بروما. 

حممــــد منـــدور
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2016  - �سم  حتولت - جرافيك حفر بارز - 200 × 200 

مواليد الإ�سكندرية 1976، دكتوراه يف الفنون اجلميلة-تخ�س�ض 

قطاع   22 ال�سباب  �سالون  حتكيم  جلنة  ع�سو   ،2008 جرافيك 

حتكيم  جلنة  ع�سو   ،2011 الثقافة  وزارة  الت�سكيلية  الفنون 

�سالون �سباب اأتيليه الإ�سكندرية  2015 ، �سارك يف اأكرث من 85 

ا دولًيا ، 9 معار�ض فردية ،نال  15  ا جماعًيا ، 29 معر�سً معر�سً

�سالون  يف  الكربي  اجلائزة  اأهمها  اجلرافيك  جمال  يف  جائزة 

ال�سباب الثامن ع�سر 2007 ، اجلائزة ال�سرفية يف ترينايل م�سر 

الدويل للجرافيك 2003.

حممد نبيل عبد السالم
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نحت جرانيت- اأ�سود وبرونز - 2016

مدر�ض   ، الت�سكيليني  الفنانني  نقابة  ع�سو   ،  1971 مواليد 

يف  �سارك   ، املنوفية  جامعة   - النوعية  الرتبية  بكلية  النحت 

بينايل   ، ال�ساد�ض  الدويل  القاهرة  بينايل   ، ال�سباب  �سالون 

 ، الت�سكيلية  للفنون  القومي  املعر�ض   ، للخزف  الدويل  القاهرة 

ال�سكل  نور  معر�ض   ، الفنون  مبجمع  ال�سغرية  الأعمال  �سالون 

بق�سر الفنون ، �سمبوزيوم النحت بالأردن ، بينايل بور �سعيد ، 

واأقام العديد من املعار�ض اخلا�سة ، نال جائزة جلنة التحكيم 

ب�سالون ال�سباب ، جائزة ال�سالون ال�سرفية ب�سالون ال�سباب، 

مقتنيات  لديه   ، ال�سباب  ب�سالون  منري  ممد  الفنان  جائزة 

مبتحف الفن احلديث ووزارة الثقافة. 

حممـــد هــــارون
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ع�سو   ،  1969 دفعة   جميلة  فنون  بكالوريو�ض   ،  1945 مواليد 

موؤ�س�ض بنقابة الت�سكيليني ، املعر�ض الأول عن الثورة الفل�سطينية 

فيلًما   60 من  اأكرث  اأخرج   ،1967 غزالة  اأبو  مازن  ال�سهيد  مع 

وثائقًيا عن احلركة الت�سكيلية املعا�سرة، اآخرها »خمتار م�سر« 

ال�سباب،  ل�سالون  الف�سي  اليوبيل  عن  »الوثيقة«   ،2008 عام 

الفنان  عن  ق�سور«  بال  »فن  وفيلم  حا�سًرا«  »الو�ساحي  وفيلم 

اإخناتون  بقاعة  الأول  اخلا�ض  املعر�ض   ، كنعان  منري  املرحوم 

1972، املعر�ض الثاين باجلزائر 1975، معار�ض متفرقة يف كل 

الغابة،  اإىل  الهروب  معر�ض   ،  2000  ،  1984  ،  1979 عام  من 

طبيعتنا  معر�ض   ،  2011 خمتار  ممود  مبتحف  اإيزي�ض  قاعة 

 ،2013  ،2012  ،2011 والت�سوير  للخزف  الدويل  باملهرجان 

م�سر  يف  وجماعية  عامة  معار�ض  يف  �سارك   ،  2015  ،2014

واخلارج ، نال 20 جائزة يف جمالت الفنون الت�سكيلية والإخراج 

وت�سميم العرائ�ض والر�سوم املتحركة.

حممود إبراهيم

امل�سرح واجلمهور  - ت�سوير زيت  - 127 × 123 �سم  - 2016
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ع�سق جدران - ت�سوير ميك�ض ميديا - 120 × 120 �سم - 2015

مواليد الفيوم 1963،اأ�ستاذ بكلية الرتبية الفنية-جامعة حلوان، 

ي�سارك يف احلركة الفنية امل�سرية منذ 1985 ، �سارك يف معظم 

ال�سباب،  �سالون  منها:  اجلماعية  الت�سكيلية  الفنية  الفعاليات 

معار�ض   ، ال�سغرية  للقطع  اخلريف  �سالون   ، العام  املعر�ض 

جماعة الوطن X 1 ، معر�ض اأجندة مبكتبة الإ�سكندرية، معار�ض 

جماعية بقاعة م�سربية ، معار�ض جماعية بقاعة بيكا�سوة، �سارك 

و�سوي�سرا  بفنلندا  وبيناليات  دولية  مبعار�ض  م�سر  متثيل  يف 

وقرب�ض والأردن و�سلطنة عمان وال�سني و�سربيا وتركيا وم�سر ، 

ا بقاعات م�سربية ،  جممع الفنون  ا خا�سً اأقام اأكرث من 20 معر�سً

، مركز اجلزيرة للفنون ، اأتيلية القاهرة ، جالريي م�سر، قاعة 

 ، الفني  والنقد  الت�سوير  يف  اجلوائز  من  العديد  نال   ، الباب 

لديه مقتنــيات يف العــديد من املتــاحف والهــيئات ولدى الأفراد 

مب�سر واخلارج

حممـود حـــامــد
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2015  -2014  - �سم  النواة - ت�سوير اأكريليك - 140 × 140 

من  العديد  اأقام    ، الفنية  الرتبية  بكالوريو�ض   ،  1980 مواليد 

املعار�ض اخلا�سة 2011 ،  �سارك يف �سالون ال�سباب ، املعر�ض 

القومي ، بينايل البحر املتو�سط للفنانني ال�سباب باإيطاليا، كايرو 

بالدوحة،  كتارا  معر�ض    ، العربي  ال�سباب  ملتقى   ، ديكومنتا 

العودة  معر�ض   ، ووا�سنطن  ونيويورك  بالقاهرة  اآمني  معر�ض 

مــتوا�سلة  ، معــر�ض نقاط  الثقايف  لالأ�سول مبركز �سعد زغلول 

جـــائزة  نــال   ، القاهــرة  �ســالون   ،2015 اآبــونتــو  بجاليــري 

�سالون ال�سباب 2009 . 

حممود حمدي 



327 326

2015  - �سم  �سراع - ت�سوير و�سائط متعددة - 140 × 280 

الفنانني  نقابة  ع�سو  الأزهر،  جامـــعة  فـــنية  تربية  بكالوريو�ض 

والفنـانني،  الكتـاب  جماعة  القاهرة  باأتيليـــه  ع�سو   ، الت�سكليني 

 26 من  اأكرث  يف  �سارك   ، الواحدة  اللقطة  فناين  جماعة  ع�سو 

معر�ض جمـــاعي واأقام 6 معار�ض خا�سة ، نال اجلائزة الكربى 

ل�سالون ال�سباب الـ24 منا�سفة ، جائزة اقتناء البنك التجـــاري 

الدويل، جائزة ال�سالون يف التجهيز يف الفراغ ، �سالون ال�سباب 

الـ 25، لديه مقتنيات مبتحف الفن احلديث ولدى بع�ض الأفراد 

بــم�سر والــخارج.

حممود مرعي 
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عودة الروح - خزف - 150 × 200�سم - 2016

دكتوراه يف فل�سفة الرتبية الفنية 1996 تخ�س�ض خزف ، اأ�ستاذ 

2007 ، ع�سو عامل وا�ست�ساري  الفنية من  خزف بكلية الرتبية 

يف  عامل  ع�سو  امل�سرية.  الت�سكيليني  الفنانني  بنقابة  خزف 

من  العديد  يف  �ساركت   ، اليكا  العاملية  الفن  منظري  جماعة 

باأملانيا  فيجورا  كون  معر�ض   : منها  والدولية  املحلية  املعار�ض 

1994 ، بينايل القطع ال�سغرية مبيال نوفيت�ض بيوغ�سالفيا 1992 

 ،1996  ،1994  ،1992 عام  للخزف  الدويل  القاهرة  بينايل   ،

1998، 2000 ، املعر�ض القومي للفنون الت�سكيلية 2007، معر�ض 

–قاعة  اآنية  وتعبريات  تفاعالت   ،2009 بفندق مرييديان دهب 

اك�سرتا  2011 ،جائزة جلنة التحكيم يف ترينايل القاهرة الأول 

1992 للخزف ،  جائزة الدولة الت�سجيعية يف فن اخلزف 1994، 

1994 ، اجلائزة  جائزة بينايل القاهرة الدويل يف فن اخلزف 

الكربى لبينايل القاهرة الدويل لفن اخلزف 1996. 

مرفت السويفي
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2016  - �سم  اأدخلوها - ت�سوير زيت - 120 × 150 

مواليد اأ�سوان ، بكالوريو�ض فنون جميلة ، ماج�ستري فنون جميلة 

- ق�سم ت�سوير ، تعمل م�سوؤل للن�ساط الثقايف بق�سر الفنون بدار 

الأوبرا منذ 1998، �ساركت يف العديد من املعار�ض منها: �سالون 

 ،2010 اأفريقيا  املعا�سر جنوب  امل�سرى  الفن   ،  2001 ال�سباب 

معار�ض  ع�سرة  اأحد  من  اأكرث   ،  2012 بباري�ض  امل�سري  الفن 

اأخرها معر�ض خا�ض بقاعة قرطبة 2016 ، نالت اجلائزة الثانية 

يف الت�سوير من املجل�ض الأعلى لل�سباب والريا�سة 1994 والعديد 

من �سهادات التقدير ، لديها مقتنيات لدى متحف الفن احلديث 

 - -اليابان  اأيطاليا   - اأمريكا   - م�سر  يف  والأفراد  بالقــاهرة 

بع�ض الــدول العــربية.

مرفـــت شـــاذلـي
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2016  - �سم  الهوية - خزف معلق - 60 × 120 

خا�ض  معر�ض   ، اخلزف  ق�سم   - الفنية  الرتبية  بكلية  مدر�ض 

ال�سباب  ، �سارك يف �سالون    2009 الثقايف  مبركز �سعد زغلول 

�سالون  ال�سوئي،  للت�سوير  النيل  �سالون   ، ع�سر2001  الثاين 

الأعمال الفنية ال�ساد�ض ، املعر�ض العام للفنون الت�سكيلية الدورة  

33 - 34 - 35 -37 ، معر�ض اأجندة الدورة  5-6-7-8، املعر�ض 

املـا�سي لـــكلية الـرتبية الفنية 2013 .

مروة حممد أبو األسعاد
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حيوان )جدي( - نحت بولي�سرت - 2016

  ، النحت  ق�سم   - اجلميلة  الفنون  بكلية  مدر�ض   ،  1976 مواليد 

�ساركت يف معر�ض بينايل املحبة اخلام�ض،املعر�ض العام للفنون 

 ، الفنون اجلميلة  ، جمعية مبي  الطالئع  ، معر�ض  الت�سكيلية 

اليابان  بينايل  يف  الأويل  اجلائزة  نالت   ، باري�ض  دويل  معر�ض 

طوكيو يف جمال الر�سم ، اجلائزة الأويل يف بينايل Kanagwa اليابان 

، منح تفوق علمي وفني من كلية الفنون اجلميلة اإيطاليا ، �سوريا.

مـــروة يــــوسف
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2015  - �سم  البحث عن هوية - ت�سوير زيت - 90 × 69 

مواليد 1943، ع�سو نقابة الت�سكيليني ، اأقام العديد من املعار�ض 

الفنية  الأعمال  �سالون   ، القاهرة  �سالون  يف  �سارك   ، اخلا�سة 

ال�سغرية ، مهرجان الإبداع الت�سكيلي الأول ، بينايل الإ�سكندرية 

الدويل  اأبيتا  بينايل   ، املتو�سط  البحر  حو�ض  لدول  الدويل 

  ، باأ�سبانيا ، بينايل الإ�سكندرية الدويل لفناين م�سر بالأقاليم 

نال اجلائزة الأوىل للت�سوير من الثقافة اجلماهريية ، �سهادات 

تقدير من ليبيا ، �سلطنة عمان ، اجلائزة الثانية مب�سابقة �سركة 

الت�سكيلية،  الفنون  قطاع  من  تقدير  �سهادة   ، بال�سعودية  �سابك 

التــ�سكيلية  احلــركة  يف  لـدوره  اجلماهريية  الثــقــافــة  درع 

لفنـــاين القاليم . 

مصطفــي بـــط
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نحت برونز - 2014

ولد يف الإ�سكندرية  1938، �سهادة من اأكادميية الفنون اجلميلة 

يف  اأ�ستاذ  اأ�سبح  ثم   ،1962 الر�سم  ق�سم   - الإ�سكندرية  يف 

الكلية فور تخرجه. اأحد موؤ�س�سي »املجموعة التجريبية« التي مت 

1958، نال عبد املعطي منحة درا�سية تقدمها  اإن�ساوؤها يف عام 

يف  �سارك  م�سر1974،  يف  العليا  للدرا�سات  امل�سرية  احلكومة 

بعثة حكومية اإىل اإ�سبانيا و ر�سح كاأ�ستاذ للفن من اأكادميية �سان 

فرناندو للفنون، حيث نال دبلومة الرتميم، ودبلومة اجلداريات، 

يف  البندقية،  يف  املعا�سر  للفن  العاملي  املوؤمتر  يف  ع�سًوا  اأ�سبح 

عام 1985، و مت انتخابه نائب الرئي�ض، كما �سغل من�سب رئي�ض 

الأكادميية امل�سرية يف روما ف 1988، منذ اخلم�سينيات، �سارك 

الثقافة  وزير  نائب  اأ�سبح  تنظيمها،  يتم  التي  املعار�ض  اأهم  يف 

اللجنة  ع�سو  كان   .1988 روما  يف  امل�سرية  الأكادميية  ومدير 

الإيطالية  البندقية برئا�سة رئي�ض اجلمهورية  لبينايل  الفخرية  

عام 1992. كما نال جائزة الدولة التقديرية  2002.

مصطفى عبداملعطي
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2014  - �سم  وطن ل ي�سداأ - ت�سوير خامات خمتلفة - 122 × 160 

 ، الإ�سكندرية  جامعة   - اجلميلة  الفنون  يف  الفل�سفة  دكتوراه 

واخلارج  داخل م�سر  100 معر�ض جماعي  اأكرث من  �سارك يف 

ا،  ا خا�سً معر�سً  14 واأقام   ، الدولية  الفنية  الور�ض  من  والعديد 

اأملانيا-ال�سعودية-اأ�سبانيا- م�سر-  يف  خا�سة  مقتنيات  لديه 

قطر- اإيران- ال�سودان ومقتنيات عامة يف متحف الفن احلديث 

جائزة  من  اأكرث  نال   ، باملنيا  احلديث  الفن  متحف   ، بالقاهرة 

اأوىل ، له ما يزيد على 20 بحًثا �سارك بها يف موؤمترات علمية يف 

كل من القاهرة والإ�سكندرية والدوحة وال�سارقة واليمن وتون�ض، 

منـــها بحثني ُمكمني، كما ُن�سرت معظم هذه الأبحاث يف كتب 

نـــقدية متخ�س�سة. 

مصطفى عيسى أحمد
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2016  - �سم  ت�سوير اأكريليك - 110 × 92 

بالإ�سكندرية-ق�سم  جميلة  فنون  بكالوريو�ض   ،1947 مواليد 

اخلا�سة  املعار�ض  من  العديد  يف  �سارك    ،1971 الت�سوير 

 1979  ، الغربية  اأملانيا    1980-74   : والدولية منها  واجلماعية 

 ، املجر  و  رومانيا   1979  ، ع�سر  احلادي  الإ�سكندرية  بينايل 

  1993 1987 بينايل الكويت العا�سر ،  1980 الوليات املتحدة ، 

 1997  ، �سوريا  بالالذقية  الأول  املحبة  بينايل   1995 اجلزائر، 

 1999  ، بلغاريا    1999  ، ع�سر  التا�سع  الإ�سكندرية  بينايل 

العربية  الإمارات  2000  دولة   ، لبنان معر�ض بريوت  جمهورية 

اإيطاليا،  للجالرييهات  الدويل  املعر�ض   2002 ال�سارقة،  املتحدة 

من  العديد  ،نال  الع�سرون  و  الثاين  الإ�سكندرية  بينايل   2003

اجلوائز  ، لديه مقتنيات مبــ�سر والــخارج .

مصطفى عبد الوهاب 
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نحت جرانيت - 2016

عام  منذ  الت�سكيلية  احلركة  يف  �سارك   ،  1984 املنيا  مواليد 

ومعر�ض  اجلماعية  املعار�ض  من  العديد  يف  �سارك   ،2000

لديه   ، اجلـــــوائز  من  العــــــديد  نال   ، البــــــاب  بقاعه  �سخ�سي 

العــديد من املقتنيات.

معـــاوية هــــالل
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2016  - �سم  جلب احلبيب - جرافيك �سيلك �سكرين - 100 × 70 

مواليد القاهرة 1968 ، بكالوريو�ض فنون جميلة 1991 ، مار�ض 

تخرجه  منذ  ي�سارك   ، الفوتوغرايف  الت�سوير  و  واحلفر  الر�سم 

وزارة  الفني من  لالإبداع  التفرغ  نال منحة   ، الفنية  يف احلركة 

  ، بر�ض  ندوة  بدار  مطبوعة  فنية  جمموعات  اأربع  له   ، الثقافة 

الآن  تكلم    ، �سرييالية  اأحالم    ، اأحوال  دفرت  هي   كوجن  هوجن 

اأو ا�سمت لالأبد ، يف هداأه الليل ، �سارك يف العديد من الور�ض 

الفنية املتخ�س�سة يف اجلرافيك يف م�سر و ال�سني ، نال العديد 

لدي  ر�سمية  مقتنيات  لديه   ، التقدير  �سهادات   ، اجلوائز  من 

الأفراد يف مـــ�سر و اخلـــارج.

ممدوح القصيفي
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�سورة �سخ�سية - جرافيك حفر غائر - 2015

 اأ�ستاذ م�ساعد طباعة املن�سوجات بق�سم الأ�سغال الفنية والرتاث 

ال�سعبي، كلية الرتبية الفنية ، �ساركت يف معر�ض باأتيليه القاهرة 

 ،  2015 زغلول  �سعد  بقاعة  معر�ض    ،  2014 اجلدران  حديث 

العديد مـن دورات �سالـون ال�سباب ، �سالون الأعمال ال�سغرية ، 

املـعر�ض العام  ، ال�سالون الأول لفن الر�سم اأ�سود- اأبي�ض 2003، 

معر�ض الإبداعات الت�سكيلية املوجهة للطفل بدارالأوبرا 2006 ، 

القومي  املعر�ض   ،  2015 الفنون  بق�سر  اتنني«   »اتنني  معر�ض 

للجرافيك 2016 ،نالت جائزة ال�سالون يف اجلرافيك  ب�سالون 

اجلرافيك  يف  التحكيم  جلنة  جائزة   ، ع�سر  احلادي  ال�سباب 

ب�سالون ال�سباب الثاين ع�سر ، لديها مقتنيات مبــ�سر واخلارج .

منـــى مـدحـــت
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2016  - �سم  نب�سات باجلدران - ت�سوير - 163 × 65.5 

حلوان  الفنية-جامعة  الرتبية  كلية  بكالوريو�ض   ،1978 مواليد 

م�سابقة  يف  �ساركت  الت�سكيليني،  الفنانني  نقابة  ع�سو   ،2004

معر�ض   ، ال�سعودية  الفوتوغرافيا  وا�سعة  بعني  الطبيعة  جائزة 

ر�سوم  م�سابقة   ، م�سر  الواحدة  اللقطة  جماعة  الك�سك 

الكاركاتري للت�سامن مع املراأة الفل�سطينية الأرجنتني ، معر�ض 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر الإمارات ، نالت جائزة �سهادة 

جائزة   ، ال�سغرية  للقطع  ال�ساد�ض  ال�ساقية  ب�سالون  ال�سالون 

للــقطع  الـ�ســابع  الــ�ساقية  ب�ســالون  املنمنمات  لأعـمال  ثانيه 

الـ�سغرية �ســاقية ال�ساوي . 

مهـــا تـــوفيـــــق
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اإ�سكندرية - ت�سوير خامات خمتلفة - 2016

جامعة   - الفنية  الرتبية  بكلية  الت�سوير  بق�سم  م�ساعد  اأ�ستاذ 

اليون�سكو  يف  ال�سخ�سية  املعار�ض  من   العديد  اأقامت   ، حلوان 

واأتيليه  القاهرة  اأتيليه  قاعات   ، باأملانيا  �ستادت  قاعة   ، بفرن�سا 

�ساركت   ، القبطي  املتحف   ، الفنية  الرتبية  كلية   ، الإ�سكندرية 

يف معر�ض كارافان ، مهرجان الإبداع ، املعر�ض العام ، معر�ض 

اأجندة ، معر�ض الفن امل�سري املعا�سر بفنلندا ، معر�ض الأعمال 

ال�سغرية ، �سالون ال�سباب ، معار�ض الفن القبطي ،نالت منحة 

مــن الــيون�سكو بوايومينج باأمريكا ، اجلــائزة الثالثة يف الر�سم  

بــ�سالون ال�ســباب .

مها جورج ميخائيل
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النائحات - نحت برونز - 2015

مواليد 1971 ، بكالوريو�ض الفنون والرتبية 1993 ، ع�سو جمل�ض  

الفنانني  نقابة  ع�سو   ،  2009 والفنانني  للكتاب  القاهرة  اأتيليه 

، �سارك يف �سالون  للفنون  الأهلية  الت�سكيليني ، ع�سو اجلمعية 

القطع ال�سغرية ، املعر�ض القومي ، �سالون ال�سباب ،  معر�ض 

نور ال�سكل ،  �سمبوزيوم اأ�سوان للنحت الدويل ، بينايل القاهرة 

الدويل ال�سابع ، معر�ض جماعي بالعا�سمة الأردنية عمان ، نال 

جائزة راتــب �سديق يف النحــت ، جائزة التفرغ  ، جائزة النـــحت 

يف �سالون القطع ال�سغــرية 2003 ، جــائزة النحت يف �ســـالون 

الزمــــالك  بقــاعــة  خا�ض  مــعر�ض   ، ع�ســر  الــرابـــع  ال�ســــباب 

اآرت جالريي 2016.

نــــــاثـــــــان دوس
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2015  - �سم  �سمت طويل - ت�سوير خامات خمتلفة - 95 × 95 

نقابة  ع�سو  ت�سوير،  الفنية  الرتبية  يف   الفل�سفة  دكتوراه 

الت�سكيليني ، ع�سو جماعة Massurealism Artists العاملية ، �ساركت 

القاهرة  �سالون   ،2010 القاهرة  اأتيليه   Collection معر�ض  يف 

2013، مقتنيات عربية اأتيليه جدة ، �سالون اأتيليه القاهرة لفن 

اجلرافيك ، املعر�ض العام ، معر�ض كلية الرتبية الفنية بق�سر 

الفنون ، معر�ض اأجندة مكتبة الإ�سكندرية 2016، اأقامت العديد 

معا�سرة،  بعيون  معر�ض م�سرية  اأهمها:  الفردية  املعار�ض  من 

جالريي   ،  ! ذات  معر�ض   ، اجلزيرة  مركز  نو�ستاجليا  معر�ض 

الكحيلة 2015، نالت العديد من اجلوائز ، لـديها مــقتنيات لــدى 

الأفراد يف م�سر وال�سعــودية والإمارات واإيطــاليا.

نــــادية وهــــدان
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 ،  1962 1937 ، تخرج من كلية الرتبية الفنية  مواليد ال�سرقية 

ح�سل على دبلوم رواد الثقافة 1973 ، 1962 :1966 مدر�سا يف 

التعليم العام ومعاهد املعلمني ، 1968 : 1970 منحة التفرغ من 

وزارة الثقافة يف جمايل النحت والت�سوير ، من 1992 اإىل 1995 

جماعة  اأ�س�ض   ، احلديث  للفن  امل�سري  للمتحف  مدير  العمل 

الفنانني اخلم�سة ، عنيت اجلماعة بفكرة تكامل جمالت الفنون 

من  الفنية  احلركة  يف  موؤثرة  اإ�سهامات  لها  وكانت  الت�سكيلية 

اأقام العديد من املعار�ض خا�سة من الت�سوير   ، 1968  :  1962

والنحت، الإ�سهام يف املعار�ض العامة منذ 1962 واحل�سول على 

عدد من اجلوائز، الإ�سهام كتابًة يف جمال النقد الفني الت�سكيلي 

نقاد  جماعة  ع�سو   ، والعربية  امل�سرية  وال�سحف  باملجالت 

�سابًقا،  للثقافة  الأعلى  املجل�ض   ، اليكا  العاملية  الفن  ومنظري 

جمل�ض نقابة الت�سكيليني �سابًقا.

نبيـــــل وهبــــــه
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2016  - �سم  فنون امليديا - 72 × 100 

فنانة ت�سكيلية معا�سرة، تعمل وتقيم بالقاهرة - تتنوع اأعمالها 

الڤيديو،  الرقمية،  ال�سورة  الفوتوغرايف،  الت�سوير  بني  ما 

والتجهيز ، اأقامت عدة معار�ض فنية، كما �ساركت يف العديد من 

املعار�ض اجلماعية املحلية والدولية، ومنحت جوائز منها جائزة 

بينايل دول البحر املتو�سط الرابع والع�سرين. كما نظمت العديد 

من املعار�ض الدولية؛ مثل امللتقى الدويل لفنون امليديا لل�سباب 

بال�سويد، وت�سنيفات مرنة بالوليات  مب�سر، مراجعات مرحلة 

وتعمل  الفنون،  الدكتوراة يف  �سهادة  ، حتمل  الأمريكية  املتحدة 

بتدري�ض الفنون والت�سميم باجلامعة الأمريكية بالقاهرة.

جنــــــالء سميــــــر
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2016  - �سم  جرافيك �سيلك �سكرين - 100 × 70 

معر�ض  �سويف،   بني  - جامعة  التطبيقية  الفنون  بكلية  مدر�ض 

خا�ض بجمعية مبي الفنون اجلميلة خارج الإطار2015 ، معر�ض 

�سالون اجلرافيك القومي  الدورة الرابعة  2016 ، املعر�ض العام  

2014-  2013 - 2012 ، �سالون النيل للت�سوير ال�سوئي 2013، 

�سالون اجليزة الدويل الدورة الثانية الهيئه العامة لق�سور الثقافه 

روما  يف  امل�سري  الثقايف  باملركز  �سبابية  روؤى  معر�ض   ،  2013

 2011 2012 ، �سالون قرطبة الثالث لالأعمال الفنية ال�سغرية 

، نالت عديد من اجلوائز منها : جائزة �سرياميكا رويال �سالون 

ال�سباب 25 ، جائزة �سرياميكا رويال �سالون ال�سباب 24 ، جائزة 

للم�ساركة  تقدير  �سهادة   ،2006-2005 اجلميلة  الفنون  مبي 

   .   24 ال�سباب  ل�سالون  امل�ساحبة  اجلرافيك  ور�سة  املتميزة 

نهى على رضوان
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2015  - �سم  ر�سم فحم - 70 × 70 

اجلميلة-  الفنون  كلية  بكالوريو�ض   ،  1970 الإ�سكندرية  مواليد 

 .. ل   ( معر�ض   -  1992 الإ�سكندرية  جامعة  ت�سوير  ق�سم 

2015، عر�ض لطلبة واأ�ساتذة  اأكتوبر  ممكنات( بجالريى النيل 

�سالون   1992 الكلية   خريج،  معر�ض   ،1987 املنيا  جامعة 

جوتة  معهد  وفن  فكر  بجالريي  الإ�سكندرية،معر�ض  اأتيليه 

جوتة  �سالون  معر�ض   ،1993 الأتيليه  �سالون  معر�ض   ،1992

 ،1993 عام  الإ�سكندرية  جميلة  فنون  مبتحف  معر�ض   ،1993

الإ�سكندرية  فنانني من   7 1994، معر�ض  معر�ض �سالون جوتة 

ال�سونة   ART FAIR  ،1994 الإ�سكندرية  الأ�سبانى  الثقافى  املركز 

الإ�سكندرية عام 1995، �سالون ال�سباب ال�سابع 1995، معر�ض 

 - امل�سرية  الأوبرا  بدار  للفنون  الهناجر  مبركز   )2 )�سهوة 

�سعيد  ممود  مبركز   ) الن�سوة  نون   ( معر�ض   ،  2012 فرباير 

` الحتاد  `الأيكا  2012،جائزة  مار�ض  بالإ�سكندرية  للمتاحف 

ال�سباب  ب�سالون  امل�سرى  الق�سم  الت�سكيلى  الفن  لنقاد  العاملى 

1996، اجلائزة  1995،بيناىل القاهرة الدوىل ال�ساد�ض  ال�سابع 

الثالثة ب�سالون اأتيليه الإ�سكندرية 1993، اجلائزة الت�سجيعية يف 

يف  الأفراد  بع�ض  لدى  مقتنيات   ،1995 ال�سابع  ال�سباب  �سالون 

م�سر - اأ�سبانيا - كوت ديفوار.

نهى أحمد ناجى
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2016  - �سم  كالم ال�سمت- ت�سوير �سوئي - 90 × 70 

مواليد 1973 ، نائب العميد لل�سئون الأكادميية والبحث العلمي 

كلية العلوم التطبيقية بعربي �سلطنة عمان ، مدير ت�سوير بقطاع 

للت�سوير  النيل  �سالون  يف  �ساركت   ، املتخ�س�سة  النيل  قنوات 

الفوتوغرايف ، املعر�ض العام ، �سالون ال�سباب ، معر�ض م�سرتك 

، معر�ض عيون م�سرية  اإيطاليا  باري  فنانات م�سريات مدينة 

ت�سوير  للفنون  القومي  ال�سالون   ، بروما  امل�سرية  الأكادميية 

�سوئي ، �سالون م�سر للت�سوير ال�سوئي ، نالت ميدالية ذهبية 

 ، �سلوفاكيا  الفوتوغرافيا  مور  العاملية  الفنية  الألعاب  دورة 

مركز ثاين مور الأبي�ض والأ�سود ، مركز ثاين مور البورتريه 

، مركز ثالث مور التجريد . 

نوال صالح الدين 
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2016  - �سم  ر�سم - 90 × 150 

الفنون اجلميلة- جامعة  مدر�ض م�ساعد بق�سم اجلرافيك كلية 

الإ�سكندرية ، �سارك يف العـــديد من املعار�ض منها: معر�ض فردي 

  Abu Dhabi Art Hub Art Talks Egypt  م�سر2014 ،  فنــان مقــيم 

بــينالــي    ،  2012 اإنــجــلرتا    WEYA 2013  ، بينــايل  الإمـــارات 

فنية  م�ساركة   ،  2011 اليونان    XV Biennale de la Mediterranée

artist: Hassan Khan  . Evidence of Evidence Installed �سوي�سرا 2010، 

العديد  نال   ،   2010 )Triple Graphics(اإيطاليا  جماعى  معر�ض 

والأفراد  املوؤ�س�سات  لدى  مقتنيات  ولديه   ، الفنية  اجلوائز  من 

يف: اإجنلرتا ، كندا، اإيـــطاليا ، �ســـوي�سرا ، الإمـــارات ، م�سر . 

هــــادي بــــــرعي
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2016  - �سم  اأن�سودة الربيع - ت�سوير اأكريليك و�سوفت با�ستيل - 129 × 159 

اجلامعة  من  القت�ساد  وماجي�ستري  بكالوريو�ض   ،1966 مواليد 

الأمريكية بالقاهرة ، اأقامت ثالثة معار�ض فردية ، �ساركت يف 

لغري  الأول  املركز  نالت   ، والدولية  املحلية  املعار�ض  من  العديد 

الفنون  بنادي  املقام  باأمريكا  البا�ستيل   جمعية  من  الأع�ساء 

حق  لها  باجلمعية  كع�سوة  اإنتخابها  ومت  نيويورك  يف  القومي 

الإم�ساء  Signature Member، مت دعوتها لع�سوية جمعية البا�ستيل 

وزارة  لدى  لديـهامقتنيات   ، وامل�ساركة  بفرن�سا  باري�ض  ب�سرق 

الثقافة ومقتنــيات خا�سة مبــ�سر واخلــارج0

هــالــــة عـرفــــان شافعي
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نحت جرانيت اأ�سود - 2015 

الفنية  الرتبية  كلية  بكالوريو�ض   ،  1968 القاهرة  مواليد   

الرتبية  بكلية  النحت  بق�سم  م�ساعد  اأ�ستاذ   ،  1991 بالزمالك 

اجلمعيات  و  الفنانني  نقابة  ع�سو   ، القاهرة  جامعة  النوعية 

اجلماعية:  الداخلية  املعار�ض   ، الت�سكيلية  للفنون  امل�سرية 

�سالون ال�سباب 2 ، 3 ، 5 : 7 ، بيناىل القاهرة الدويل ال�ساد�ض 

للخزف  2002 ، معر�ض نور ال�سكل 2004 ، بينايل خيال الكتاب 

 2014 الفنون  بق�سر   36 الدورة  العام  املعر�ض   ،  2005 الدويل 

، معر�ض اليوبيل الف�سي لكلية الرتبية النوعية-جامعة القاهرة 

 25 الدورة  ال�سباب  ل�سالون  الف�سي  اليوبيل  معر�ض   ،2014

اجلماعية:معر�ض  اخلارجية  2014،املعار�ض  الفنون  بق�سر 

 1998 النم�سا  يف   NIEDEROSTERIECH مقاطعة  فى  م�سر  عن 

 2011 الكويت  م�سر«  نحاتى  من  ونخبة  حنني  اآدم   « معر�ض   ،

�سمبوزيوم   ،  2012 قطر  املعا�سر-  امل�سري  النحت  معر�ض   ،

2015 ، �سيمبوزيوم للنحت  اأ�سوان الدوليللنحت على اجلرانيت 

عبد  عايدة  الفنانة  جائزة   ،  2012 كزاخ�ستان  الرخام  على 

القاهرة  بينايل  التحكيم  جلنة  جائزة   ،1994 نحت  الكرمي 

ال�ساد�ض للخزف 2002، لديه مقتنيات �سخ�سية لدى الأفراد يف 

م�سر واخلارج ، متثال من الرخام بــمتحف مدينة كي�سي كينيا ، 

متثال من الرخام بحديقة مــدينة ترودانت املغرب. 

هــــانى فيصــــل
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اآدم وحواء - نحت - 120 × 120 �سم - 2015 

مواليد القليوبية ، بكالوريو�ض كلية الرتبية النوعية بنها 1995، 

النوعية  الرتبية  بكلية  معيد   ، الت�سكيليني  الفنانني  نقابة  ع�سو 

ببنها ،معر�ض التجربة �سفر .. ح�ساد 1 بقاعة بيكا�سو بالزمالك 

بق�سر  الت�سكيلية  للفنون   56 القاهرة  �سالون   ،  2016 اأبريل 

الدورة  الت�سكيلية  للفنون  العام  ،املعر�ض   2013 مار�ض  الفنون 

35 مايو 2013  ، معر�ض تركيبات نحتية بروؤية معمارية  بقاعة 

25 عام من �سالون  2014 ، معر�ض ح�ساد  م�سربية ، القاهرة 

بق�سر  الت�سكيلية  للفنون    57 القاهرة  �سالون   ،  2014 ال�سباب 

الفنون 2016 ، �سمبوزيوم اأ�سوان الدويل الثامن للنحت 2003، 

الألعاب  لدورة  امل�ساحب  باأثينا  املعا�سر  امل�سرى  الفن  معر�ض 

بور�سعيد  بينايل  يف  نحت  ت�سجيعية  جائزة   ،  2004 الأوليمبية 

2003 ، جائزة بينايل القاهرة الدويل الثالث  القومي ال�ساد�ض 

الدويل  القاهرة  بينايل  حتكيم  جلنة  جائزة   ،1996 للخزف 

اأ�سوان  �سمبوزيوم  من  تقدير  �سهادة   ،  2000 للخزف  اخلام�ض 

�سمبوزيوم  من  تقدير  �سهادة   ،  2001 للنحت  ال�ساد�ض  الدويل 

لدي  ر�سمية  مقتنيات   ،  2003 للنحت  الثامن  الدويل  اأ�سوان 

متحف الفن امل�سري احلديث و الهيئة العامة لق�سور الثقافة.

هشام عبد اهلل 
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نحت برونز  - 2016

مواليد القاهرة 1967، ي�سارك يف احلركة الفنية منذ عام 1986، 

ا، �سارك يف العديد من املعار�ض اجلماعية  ا خا�سً اأقام 13 معر�سً

منها:بيناىل م�سقط الدويل الثانى لل�سباب عمان 1990 ، بيناىل 

القاهرة الدويل الرابع م�سر 1992، بينايل الإ�سكندرية الدويل 

التا�سع ع�سر الإ�سكندرية م�سر 1997، نـال العديد من اجلوائز، 

لديه مقتنيات عامة وخا�سة مب�ســر والـــخارج .

هشـــــــام نــــــوار



379 378

ت�سوير اأكريليك - 140 × 170 �سم - 2016

اأقامت   ، اجلرافيك  حلوان-ق�سم  اجلميلة  بالفنون  ُمدر�سة 

�سفر  بقاعة  معر�ض   : منها  ودولًيا   ملًيا  فردًيا  ا  معر�سً  12

 ، بدبي   2014  ،2012 �سوا  اأرت  مب�سر،   2013  ،2015 خان 

ا  معر�سً من70  باأكرث  و�ساركت   ،2010 بنيقو�سيا)قرب�ض( 

النم�سا2010،  فينا   ،2013 مو�سكو  منهم  ودولًيا  ملًيا  جماعًيا 

2008 ،2010 ،  نالت  العديد من  2004 و�سالون جدة  اإيطاليا 

اجلوائز اأهمها: الأولـى  ر�سم �سالون ال�سباب الـ22 عام 2011.

هنــــد الفـــــالفلي



381 380381

ت�سوير اأكريليك -  60 × 80 �سم  - 2015 

380

كلية  الت�سوير  بق�سم  التدري�ض  هيئة  ع�سو  و  م�ساعد  اأ�ستاذ 

الفنون اجلميلة جامعة الإ�سكندرية،املدير التنفيذى ل�سيمبوزيوم 

مطروح الدويل لنحت اجلرانيت 2007، ع�سو جمل�ض اإدارة نادي 

اأع�ساء هيئة التدري�ض جامعة الإ�سكندرية  و مقرر جلنة تطوير 

املن�ساأت 2013 ، ع�سو جلنة حتكيم املعر�ض العام 2013 ،ع�سو 

»م�سر  معر�ض  2015،قوم�سيري  ال�سباب  �سالون  حتكيم  جلنة 

رو�سيا روؤية معا�سرة«  مبو�سكو 2015. ترجمت كتاب عن الفنان 

الثقافة  ، وزارة  القومي للرتجمة  »مار�سيل دو �سامب« بامل�سروع 

2002، كما األفت كتاب بعنوان  »فنون ما بعد احلداثة فى م�سر و 

العامل«  الهيئة امل�سرية العامة للكتاب 2008،  و األفت كتاب اآخر 

مرييت  بدار  طـبع  احلديث«  الفن  يف  التحول  »اأيـديولوجية  عن 

للطباعة  و الن�سر 2010.

هويـــدا السباعى
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ت�سوير اأكريليك -  100 × 100 �سم  - 2015 

 ، املنيا  الفنون اجلميلة - ق�سم اجلرافيك -جامعة  بكالوريو�ض 

دكتوراه فل�سفة الفنون - تخ�س�ض جرافيك-جامعة املنيا ويعمل 

حالًيا رئي�ض الإدارة املركزية للو�سائط التكنولوجية بالهيئة العامة 

لق�سور الثقافة ، �سارك يف العديد من املعار�ض املحلية والدولية 

منذ عام 1991 وحتى الآن ، اأقام عدة معار�ض خا�سة يف م�سر 

واأملانيا ، نال عدة جوائز اأهمها: جائزة ال�سالون الأدبية ، جائزة 

الأولــى يف  اجلائزة   ،1998 ال�سغرية   الفنية  الأعمال  مقتنيات 

�سالون ال�سباب 2005 ، مقتنيات لدى الأفراد مب�سـر واخلــارج .

هيثم عبداحلفيظ
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والت�سوير،  الر�سم  فل�سفة  يف  دكتوراه   ،1975 القاهرة  مواليد 

ويعمل اأ�ستاذ م�ساعد بكلية الرتبية الفنية ق�سم الر�سم والت�سوير 

وميار�ض العمل الفني من 1996 وحتى الآن، ويتنوع اأ�سلوب الفنان 

بني العمل الفني الت�سويري والعمل الفني املجهز يف الفراغ والفن 

الرقمي. وقد ا�سرتك يف اأكرث من 53 فعالية دولية واإقليمية وكان 

للفن  كري�ستي  ومزاد   ،2014 املعا�سر  للفن  لندن  مزاد  اأخرهم 

املعا�سر 2013، وبينايل فن�سيا الـ 55 جناح جزرمالديف 2013، 

ا �سخ�سًيا من 2002 حتى الآن، وكان  وقد اأقام الفنان 15 معر�سً

�سوا  اأرت  بقاعة جالريي  م�ستمر  فعل  الختفاء  معر�ض  اأخرهم 

العمل  ور�ض  من  العديد  يف  الفنان  ا�سرتك  وقد   ،2014 بدبي 

الدولية والعاملية منها: متحف بون للفن املعا�سر باأملانيا 2007، 

وقد  �سلوفنيا2010،  بجمهورية  املعا�سر  للفن  الدولية  والور�سة 

ا�سرتك الفنان يف دورات �سالون ال�سباب امل�سري من 1998،نال 

الفن  متحف  جائزة  اأخرها  كان  الدولية:  اجلوائز  من  العديد 

 ،2003 الكربى  2010،اجلائزة  �سلوفينيا  بجمهورية  املعا�سر 

. والدولية  الر�سمية  املقتنيات  من  العديد  2004،لديه  حتى 

وائــــل درويـــش

عبور جزء من احللم - ت�سوير - 110 × 153 �سم - 2015
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2015  - �سم  وجوه - خزف طني مروق وزجاج - 110 × 170 

اأ�ستاذ اخلزف امل�ساعد بكلية الرتبية النوعية - جامعة القاهرة، 

ع�سو بلجنة الفنون الت�سكيلية ، املجل�ض الأعلى للثقافة ، �سارك 

 ، ال�سباب  �سالون  منها:  اجلماعية  املعار�ض  من  العديد  يف 

�سمبوزيوم   ، التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  معر�ض   ، القومي  املعر�ض 

، معر�ض بقاعة  للفنون  ، معر�ض خا�ض مركز اجلزيرة  اأ�سوان 

�سي 2016 ، لديه مقتنيات مبتحف الفن احلديث.

وائل فاروق إبراهيم
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ال�سلطة الذكورية والقهر �سد املراأة - ت�سوير �سوئي - 2015

يف  �سارك   ، العرب  امل�سورين  اإحتاد  ع�سو   ، مرتف  م�سور 

معر�ض �سيمفونية �سقائق النعمان باملركز الثقايف للتعاون الدويل 

الدبلوما�سني الأجانب ، معر�ض �سينتزن ال�سني ، معر�ض �سمو 

اململكة  العربي  للجواد  الفوتوغرافية  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ 

، معر�ض  ال�سوي�ض  قناة  ثقافة  بق�سر  اأكتوبر  ، معر�ض  املغربية 

املراأة  معر�ض   ، الكتاب  لهيئة  التابع  م�سرية  بعيون  اأفريقيا 

امل�سرية بني ال�سينما و الفوتوغرافيا ، �سالون ال�سباب ، معر�ض 

روؤي �سوئية بال�سارقة ، مهرجان نيكون الن�سخة امل�سرية م�سر 

هبة النيل ،  �سالون اجلنوب  الثالث الأق�سر، معر�ض الأبنودي 

بق�سر الأمري طاز �سنــدوق التنمية الثقافية. 

وسيـــــم أمـــــام
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2015 ت�سوير خامات متنوعة - 100 × 100 �سم  - 

بكالوريو�ض الفنون اجلميلة - جامعة الإ�سكندرية-ق�سم الت�سوير 

م�ساعد  اأ�ستاذ   ، ت�سوير   - الفنون  فل�سفة  يف  دكتوراه   ،  1994

الإ�سكندرية  اجلميلة-جامعة  الفنون  بكلية  الت�سوير  بق�سم 

من  العديد  اأقام   ، بالإ�سكندرية  لالإبداع  احلرية  مركز  مدير   ،

 ، الدولية  املعار�ض  من  العديد  يف  �سارك   ، اخلا�سة  املعار�ض 

نال اجلائزة الأوىل يف الت�سوير �سالون ال�سباب اخلام�ض ع�سر 

، اجلائزة الثانية يف م�سابقة النقد الفني حول �سالون ال�سباب 

الثامن ع�سر 2007 اجلائزة الت�سجيعية بينايل بور�سعيد القومي، 

ملتقى الن�سر ، م�سابقة املعر�ض الأول، جائزة خا�سة من بينايل 

بور�سعيد القومي، منحة مرا�سم الأق�سر الدولية.

وليــــد قــــــانوش
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2015  - �سم   حرمي - ت�سوير خامات متعددة  - 150 × 150 

الفنون  كلية  من  امليديا  فنون  جمال  يف  دكتوراه   ،1976 مواليد 

والت�سميم  الفنون  بكلية  مدر�ض   ، حلوان  جامعة  التطبيقية- 

دولية  م�ساركات  لها   ، والآداب  احلديثة  للعلوم  اأكتوبر  بجامعة 

ا و نالت اأكرث من 25 جائزة و منحة  وملية يف اأكرث من 53 معر�سً

درا�سية من موؤ�س�سات خمتلفة مب�سر واخلــارج ، لديها مقتنيات 

 ، الإ�سكندرية  مكتبة  منها  والأفراد  املوؤ�س�سات  من  العديد  لدى 

واأملــانيا  مب�سر  الأفراد  لدى   ، احلديث  امل�سرى  الفن  متحف 

والوليات املتــحدة الأمريكية واإ�ســبانيا .

وئـــــام املصـــري
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2015  - �سم  ت�سوير زيت - 120 × 80 

املــتحف  مدير    ، �سم�ض  عيـن  اآثار  لي�سان�ض   ،  1969 مواليد  

 ، العام  املـعر�ض  يف  �سارك   ، الت�سكيلية  الفنون  قطاع  الـجوال 

مهرجان احللي الأول والثاين ،  معر�ض اإبداعات حرة  ، معر�ض 

القاهرة،  اأتيــليه  �ســالون   ، بالإ�سكندرية  الت�سكيلي  الفن  �سوق 

ال�سالون العربي الأول لالأعمال ال�سغـرية ، اأتيليـه جدة ، معر�ض 

ور�سة  واأ�ســود،  اأبي�ض  معر�ض   ، بـــورتريه  معر�ض   ، اإنعكــا�سات 

اجلرافيك  ور�سة   ، املعــا�سرة  الفنــون  مركز  برونــز   النحت 

امل�ساحبــة ل�سالون ال�سباب الـ 16 ، ور�سة اجلرافيك امل�ساحبة 

ملعر�ض اجلرافيك القومي الـــثالث بقــ�سر الفـــنون . 

ياســــــر جــــــــاد
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