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اليــوم إذ نجتمــع عــى أرض األقــر فهــي طيبــة  وهــي مدينــة النــور ومدينــة الشــمس ومدينــة الصولجــان وأطلــق عليهــا العــرب اســم األقــر جمــع قــر نســبة إىل تعــدد 

قصورهــا ومفاخرهــا الحضاريــة الرحيــة .

وعليه فام نشاهده اليوم من هذه الحضارة العمالقة هو فن تشكييل فالفن رمز الحضارة بل هو معنى الحضارة.

اليــوم نحتفــل ونجــدد اإلحتفــال باألقــر عاصمــة للثقافــة العربيــة لعــام 2017 ، ويف هــذا اإلطــار نفتتــح اليــوم فعاليــات صالــون الجنــوب الــدويل فهــو واحــداً مــن األنشــطة 

الهامــة التــي أســتحدثتها كليــة الفنــون الجميلــة تحــت مظلــة ورعايــة جامعــة جنــوب الــوادي والتــي قدمــت دفعــاً واضحــاً يف الحركــة الفنيــة التشــكيلية ليــس املحليــة فقــط 

بــل الدوليــة أيضــاً .

د/ محــمد بــدر
محافظ األقر

Today, we meet at Thebes, the land of Luxor, the city of light, sun and scepter. The Arab called it Luxor, plural of palaces, for its multiple palaces and its gigantic 

civilizational achievements.

What we see today of this enormous civilization is fine art; art is the symbol of civilization; rather it is the meaning of the civilization itself.

We recelebrate Luxor, capital of the Arab culture for 2017. In this context, we inaugurate the International Upper Egypt Salon activities as one of the significant 

events established by the Faculty of Fine Arts under the patronage of the South Valley University that offered a great support to the fine art movement not only 

locally, but also internationally. 

Dr. Mohamed Badr
Governor of Luxor



ا.د/ عـباس منــصور
رئيس جامعة جنوب الوادي

لــوال الفنــون مــا كانــت هنــاك ثقافــة بــل باألحــرى مل تكــن هنــاك حضــارة ومــن هــذه الفنــون ومــن أهمهــا الفنــون التشــكيلية بأنواعهــا، إن الفــن 

التشــكييل هــو واحــد مــن أهــم العلــوم وأكرثهــا ســمًوا ورقيًــا، حيــث ميلــك القــدرة عــى تحقيــق التواصــل والتفاعــل الحضــاري مــع اآلخــر، فاإلنســان 

عــرف الفــن متمثــالً يف رســوم الكهــوف يف حضــارات البــدايئ القديــم وبذلــك فهــو عــرف الفــن قبــل الكتابــة، عــرف الفــن قبــل اللغــة.

إن الفن لغة عاملية وله دور هام يف عملية التواصل كام أنه أرسع وأوقع من الوسائل األخرى يف تعزيز حوار الحضارات.

ويف هــذا اإلطــار تســعى جامعــة جنــوب الــوادي للتأكيــد عــى دورهــا الريــادي والحضــاري يف املنطقــة مجتهــدة يف دفــع وتنشــيط آليــات العمــل الثقــايف بروافــده املختلفــة 

ممثلــة يف صالــون الجنــوب الــدويل يف نســخته الخامســة والتــي تصــادف و إفتتــاح فاعليــات األقــر عاصمــة الثقافــة العربيــة لعــام 2017.

فتحية شكر وتقدير إىل كل من ساهم يف إنجاح هذا الحدث الفني الثقايف الكبري.

Unless arts, most importantly the fine arts of all kinds, culture, but rather civilization would have never existed. Fine arts are one of the most important and the 
finest sciences; they have the ability to achieve the civilizational interaction and communication with the other. Firstly, man experienced art in the drawings of the 
caves in the primitive age. Thus, he knew art before writing, before language.
Art is a universal language and has a significant role in the interaction process. Furthermore, it is the fastest way to promote the dialog of civilizations.
In this context, the South Valley University strives to stress its pioneering and civilizational role in the region through revitalizing the cultural work mechanisms 
with all different means, represented in the Fifth International Upper Egypt Salon that coincides with the celebrations of the selection of Luxor as the capital of 
the Arab culture for 2017.
Greeting and appreciation to all those who contributed to the success of this great artistic event.

Prof. Abbas Mansour
President of the South Valley University 



ا.د/ خــــالد ســــرور
رئيس قطاع الفنون التشكيلية

للفنــون لغــة خاصــة .. لغــة قــادرة عــى تجــاوز االختالفــات .. ملعانيهــا رشعيــة النفــاذ لوجــدان املُتلقــي، تحــاوره .. تســتثري مشــاعره، أفــكاره، ذكرياتــه، 

خياالتــه ... وتحــت مظلــة هــذه املُســلامت تُنطلــق الفعاليــات الفنيــة الدوليــة مســتهدفة بنــاء جســور جديــدة كل يــوم لعبــور وتالقــي الثقافــات 

املختلفــة ..

ــه الخامســة ترســخ  ــق دورت ــذي تنطل ــدويل .. ال ــوب ال ــون الجن ــة عــى أرض املحروســة .. صال ــة الدولي ــرز هــذه التظاهــرات الفني واحــدة مــن أب

ــزز عالقاتهــا مــع دول العــامل عــر ســاحة الفــن أرقــى وأرفــع ســاحات  ــة وتُع ــة واإلقليمي ــادي ومكانتهــا الدولي ملفاهيــم ترتكــن إىل دور مــر الري

التواصــل والتحــاور مــع اآلخــر ..

إن مشــاركة وزارة الثقافــة ممثلــة يف قطــاع الفنــون التشــكيلية يف دعــم هــذا الحــدث الهــام يســتهدف مــا ســبق، ويــأيت تقديــراً لــدوٍر مســتمر فعــال لجامعــة جنــوب الــوادي 

ولكليــة الفنــون الجميلــة باألقــر .. الســيام وأن هــذه الــدورة تــأيت مقرتنــة بإعــالن مدينــة األقــر عاصمــة للثقافــة العربيــة 2017، حيــث ســتكون األقــر محــط أنظــار واهتــامم 

العــامل بأثــره عــى مــدار عــام .. فــكل التحيــة والتقديــر للقامئــني عــى الحــدث واملشــاركني.

Arts has a special language that has the ability to overcome all the differences, a language whose meanings go into the sentiment of the viewer, engage in a dialog 
with him, stir his emotions, ideas, memories and fantasies.  On recognizing that, the international art events are held to build new bridges every day for the 
different cultures to meet. 
One of these international art events in Egypt is the International Upper Egypt Salon whose fifth session is launched, emphasizing Egypt’s pioneering role and 
international and regional status and strengthening its relations with other countries through art, the finest way of communication and dialogue with the other.
Ministry of Culture’s contribution, represented by the Fine Arts Sector, to support this significant event fulfills these objectives. It comes as an appreciation of the 
continuous effective role of both the South Valley University and the Faculty of Fine Arts in Luxor, as this session coincides with the selection of Luxor as the 
capital of the Arab culture for 2017, so Luxor would be the focus of attention and interest of the whole world over a year. All greetings and appreciation to the 
organizers of the event and participants.

Prof. Khaled Sorour
Head of Fine Arts Sector



ا.د/ محـمود خـضاري معلــه                                                                                                           
نائب رئيس جامعة جنوب الوادي
لشئون الدراسات العليا والبحوث

ميثــل صالــون الجنــوب الــدويل للفنــون التشــكيلية واحــًدا مــن أكــرث املناســبات الثقافيــة التــي تدعمهــا وترعاهــا جامعــة جنــوب الــوادي، فهــو رمــزًا 

للتواصــل والحــوار مــع الحضــارات والثقافــات األخــرى، ويعتــر بحــق فرصــة جيــدة لتتبــع الحركــة التشــكيلية املعــارصة، فمــن خاللــه ميكــن ألي 

دارس أن يتتبــع التطــور امللمــوس يف الحركــة الفنيــة ومــع تــوايل دوراتــه ظهــرت نجــوم يف ســامء الفــن كان لهــا أثرهــا الفعــال واإليجــايب يف دعــم 

منظومــة العمــل الثقــايف والفنــي.

وإذ أتوجــه بخالــص الشــكر والتقديــر إىل إدارة كليــة الفنــون الجميلــة حيــث قامــت مــن خــالل أبنائهــا املخلصــني بجهــد وافــر يف جميــع مراحــل 

اإلعــداد والتجهيــز والتنفيــذ لــدورات هــذا الصالــون مــن خــالل ســيمفونية عمــل متكاملــة متــت وتتــم يف صمــت فإننــا نأمــل أن يكــون ذلــك الجهــد 

حقــق أهدافــه املرجــوة واملنشــودة خدمــة ألهــداف جامعــة جنــوب الــوادي .

كــام أوجــه شــكري وتحيــايت إىل قطــاع الفنــون التشــكيلية ممثــاًل عــن وزارة الثقافــة لــكل مــا بذلــه مــن جهــد واضــح يف إنجــاح هــذه الفاعليــة ، والشــكر كل الشــكر إىل الجهــات 

الداعمــة املختلفــة التــي تســعى أن يكــون لهــا دور حقيقــي عــى املســار املجتمعــي والثقــايف .

The International Upper Egypt Salon is one of the most supported cultural events by South Valley University; it is a symbol of interaction and communication 
with other civilizations and cultures. Moreover, it is a great opportunity to follow the contemporary fine art movement. Any learner can follow the significant 
development of the art movement. With its successive sessions, stars have shined in the sky of arts and had a positive and effective effect in supporting the cultural 
and artistic work system.
My special thanks and appreciation to the administration of the Faculty of Fine Arts, whose sincere sons worked hard in all the preparation and implementation 
stages along this salon sessions within an integrated symphony conducted in silence. We hope that this effort has fulfilled the intended objectives of South Valley 
University. 
I also thank the Fine Arts Sector, represented by the Ministry of Culture for all its obvious efforts to the success of the salon. All thanks to the different supporting 
bodies that strive to have a real role in the social and cultural path.

Prof. Mahmoud Khodari Maeila
Vice President for Postgraduate and Research affairs



ا.م.د/ عمـاد علـي حسـني
عميد كلية الفنون الجميلة ورئيس الصالون

ســيظل صالــون الجنــوب الــدويل  هــو الحــدث األكــر ضخــاً للدمــاء والطاقــات الواعــدة واألحــالم ... وهــو األكــرث كشــفاً وبحثــاً عــن الثقافــات وحريــة اإلبــداع يف ظــل العوملــة 

وإنتشــار الثقافــات العامليــة .

ونحــن يف هــذا اليــوم ويف ايطــار اإلحتفــال باألقــر عاصمــة الثقافــة العربيــة 2017 نحتفــل معــاً بهــذا العــرس الفنــي أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر اىل كافــة الجهــات الداعمــة 

والراعيــة إلنجــاح هــذه الفعاليــة ونحــن عــى امــل ان يســفر هــذا الحــدث عــن كشــف جديــد واعــد يضــاف اىل منظومــة املباهــاة امــام العــامل 

The International Upper Egypt Salon will remain the biggest event, which breathes new life and explores promising energies and dreams. It is the most revealing 
event that searches for cultures and freedom of creativity with globalization and spread of global cultures. 
Today, we celebrate this artistic achievement in the context of the capital of Arab culture for 2017, Luxor. I should like to express my sincere gratitude and 
appreciation to all supporting bodies and sponsors, which ensure that this event is a success. We hope that this event will produce a new and promising revelation 
that is to be presented in front of the world to be praised.  

Assoc. Prof. Emad Ali Hosni
Dean of the Faculty



يــأيت صالــون الجنــوب الــدويل يف دورتــه الخامســة هــذا العــام مواكبًــا الحتفــاالت مدينــة األقــر باختيارهــا عاصمــة للثقافــة العربيــة وليكــون مبثابــة 

حــدث فنــي وثقــايف هــام يلتقــي فيــه الفنانــني مــن شــتى أنحــاء العــامل مؤكديــن عــى اســتمرارية هــذا الحــدث ونجاحــه كتجربــة تشــكيلية رائــدة 

أثبتــت وجودهــا مــن خــالل تقديــم أعــامل فنيــة تتمتــع مبالمحهــا الذاتيــة وتنوعهــا يف األســاليب والتقنيــات وقدرتهــا عــى الفعــل الجــاميل والتأثــري 

العــايل عــى املتلقــي يف إطــار جاذبيــة راقيــة وعاليــة باتجــاه التجريــب والتحديــث الــذي ال يقــف عنــد أحــد، إن صالــون الجنــوب الــدويل يجســد 

الكثــري مــن املعــاين واملفاهيــم يف عــامل التشــكيل وذلــك بحكــم انعقــاده مبدينــة األقــر التاريخيــة مبــا تحملــه مــن أصالــة وخصوصيــة فريــدة فرضتهــا 

فنونهــا وآثارهــا الخالــدة وحضارتهــا بكيانهــا وجوهرهــا ورموزهــا ومدلوالتهــا املعرفيــة ولغتهــا اإلبداعيــة.

ولســوف نشــاهد هــذا العــام مجموعــة ومنــاذج منتقــاه مــن األعــامل الفنيــة املتنوعــة والتــي تحتــوي عــى ســامت ودالالت ذاتيــة تكســبها كيانهــا 

وماهيتهــا املســتقلة كــام أنهــا تعــر عــن املشــهد التشــكييل الــذي يعيشــه العــامل اآلن بــال حــدود.

تحيــة تقديــر واحــرتام لــكل الســادة الزمــالء أعضــاء لجنــة التحكيــم ولجميــع القامئــني عــى هــذا الصالــون وإلدارة كليــة الفنــون الجميلــة باألقــر ولجامعــة جنــوب الــوادي 

ورئيســها األســتاذ الدكتــور/ عبــاس منصــور ولكافــة الفنانــني املشــاركني وكل مــن بــذل الجهــد وقــدم العطــاء مــن الذيــن ســبقونا الســنوات املاضيــة وأسســوا هــذا الصالــون الــذي 

أصبــح منــارة للحركــة التشــكيلية يف مــر والعــامل واللــه املوفــق..

The Fifth International Upper Egypt Salon coincides with the celebrations of Luxor as the capital of the Arab culture for 2017. This Salon is an important artistic 
and cultural event where the artists from all over the world meet to affirm the continuity and success of this Salon as a pioneering art experience that proved its 
existence through presenting artworks, holding their own special features, their diverse styles and techniques, their esthetic value and their significant impact on 
the viewer in a limitless experimental and modern context. 
This Salon embodies many meanings and concepts in the world of art composition, by the virtue of its existence in the historical city of Luxor, with all its unique 
originality and specialty, imposed by its timeless arts, antiquities, civilization, entity, essence, symbols, cognitive meanings and creative language.
This year, the Salon exhibits a selection of various artworks, expressing their own characteristics that acquires them their independent entity and identity, and 
limitlessly expressing the art scene in the world today.
Salute to all the jury members, the staff of the Salon and the Faculty of Fine Arts in Luxor, the South Valley University and its president professor Abbas Mansour, 
all the participating artists, and all those who contributed to the establishment of the Salon that has become a beacon for the art movement in Egypt and the world.  

 ا.د/ صــالح محــمد عبد املعـــطي
أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة باألقر

رئيس لجنة التحكيم

Prof. Saleh Mohamed Abdel Moaty
Graphic Professor at the Faculty of Fine Arts in Luxor.



إنــه ملــن دوعــي رسوري أن أشــارك اليــوم يف إنطــالق فعاليــات صالــون الجنــوب الــدويل الــذي يجســد ويؤكــد عــى دور جامعــة جنــوب الــوادي يف 

املنطقــة ليــس العربيــة وحدهــا بــل يف العــامل، وهــذا هــو أحــد أهــم رســائل وأهــداف الجامعــة بــل أحــد أهــم نوافــذ العــامل عــى الجامعــة .

إن مايحــدث اليــوم يؤكــد أن صالــون الجنــوب الــدويل هــو الحــدث األهــم املعنــى بإبداعــات الفنانــني التشــكيلني يف مرواملنطقــة العربيــة والعــامل 

فمشــاركة نحــو 23 دولــة عربيــة وأجنبيــة خــري دليــل عــى ذلــك، فبالفــن تحيــا الشــعوب وألمــم وبالفــن ترقــى الحضــارات وبالفــن يُنبــز العنــف 

واإلرهــاب.

وتعــد دورة الصالــون هــذا العــام دورة إستســنائية لكــون األقــر عاصمــة الثقافــة العربيــة فمعــاً منــي عــى الدرب للرقــي والنهــوض مبرنــا الغالية. ويف 

هــذا اإلطــار نتــرف يف هــذا الحــدث األســتثنايئ أن يكــرم الصالــون أحــد رمــوز الفــن املــري املعــارص ويف إطــار أحتفــال جمهوريــة مــر العربيــة 

بعــام املــرأة ، ان تكــون الفنانــة األســتاذه الدكتــورة / منــى ابــو النــر هــي ايقونــة هــذا الحــدث الفنــي الكبــري وذلــك ملــا لهــا مــن إســهامات رائــدة 

يف مجــال الرســوم املتحركــة التــي تخطــت بهــا البعــد اإلقلمــي اىل البعــد العــريب واإلفريقــي بــل والعاملــي .

ال يفوتنــي ان اتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر اىل الســيد الفنــان األســتاذ الدكتــور / محمــد عــرايب مؤســس صالــون الجنــوب الــدويل ، وكل الشــكر والتقديــر اىل كل مــن أســهم 

وشــارك يف انجــاح هــذا الحــدث الكبــري    

It is my pleasure to participate today in launching the events of the Fifth International Upper Egypt Salon that embodies and emphasizes the role of the South 
Valley University, not only in the Arab region, but also in the entire world. This is one of the most important messages and goals of the university and the most 
significant windows of the world on the university.
What is happening today confirms that the International Upper Egypt Salon is the most important event concerning the creations of plastic artists in Egypt, Arab 
region and the world; the participation of the nearly 25 Arab and foreign countries is the best proof of that. By art, peoples and nations prosper, civilizations 
promote, and violence and terrorism are renounced.
This Upper Egypt Salon session is exceptionable, as Luxor is the capital of Arab culture for 2017. Together, we go on the way for the betterment and advancement 
of our precious Egypt.

ا.م.د/ أحمــد محيي حمــزة                                                                                                                                        
القوميــسري العــــــــام للصــالون

وكيل الكلية للدراسات العليا

Prof. Ahmed Mohy Hamza
General Commissaire of the Salon

Vice Dean Faculty of Fine Arts



2017  األقــر عاصمــة للثقافــة العربيــة... األقــر مهــد الحضــارات والفنــون.... والفنــون لغــة تواصــل عامليــة بــني الشــعوب والثقافــات املتباينــة...... 

عــى أرض طيبــة العتيقــة نحتفــي بفعاليــات صالــون الجنــوب الــدويل يف نســخته الخامســة مبشــاركة فنانــني مــن أكــرث مــن 23 دولــة مبختلــف قــارات 

العــامل مثــل )األرجنتــني – املكســيك – أمريــكا – النمســا – الهنــد – الرازيــل – إيطاليــا – الصــني – الكويــت – املغــرب – الجزائــر – الســعودية – 

العــراق – بريطانيــا – بلجيــكا – بولنــدا – تونــس – تركيــا –تايالنــد – رشق قــرص – ليبيــا – كنــدا.....(

يف األقــر وبفضــل أبنائهــا وفنانيهــا ســعينا ومازلنــا وســوف نســعى الســتمرارها جيــال بعــد جيــل.. نحــرص عــى تواجدنــا نحــن فنــاين جنــوب مــر 

أصحــاب مواهــب ومدرســة فنيــة ثريــة ومميــزة... وزخمــة.

تحيــة تقديــر واحــرتام للفنــان الكبــري أ.د/ محمــد عــرايب عــى مســاهامته الجــادة والرثيــة يف تأســيس هــذا الصالــون ونجاحــه دوليــاً، وشــكر خــاص 

للفنــان أ.م.د/ أحمــد محــي إلتاحــة الفرصــة ملســاعدته كقومســيري تنفيــذي لهــذه الــدورة.

تحيــة عطــرة وواجبــة لــكل مــن ســاهم يف إنجــاح واســتمرار هــذا الحــدث الــدويل ســواء مــن داعمــني كاملؤسســات ورجــال أعــامل ومجتمــع، أو كفنانيــني مشــاركني مــن أنحــاء 

العــامل أجمــع، أو أفــراد ومحبــي كليــة الفنــون الجميلــة باألقــر.

In 2017,Luxor is the capital of Arab culture. Luxor is the cradle of civilizations and arts. Arts is an international communication language among different peoples 
and cultures. On the ancient Tiba land we celebrate the International Upper Egypt Salon in its fifth session with the participation of more than 23 countries from 
different world continents such as )Argentina, Mexico, United States of America, Austria, India, Brazil, Italy, China, Kuwait, Morocco, Algeria, Saudi Arabia, Iraq, 
Britain, Belgium, Poland, Tunisia, Turkey, Thailand, Eastern Cyprus, Libya, Canada, etc.(
Thanks to Luxor sons and artists, we have been seeking its continuity, generation after generation. We, the Upper Egypt Artists, the talented artists and owners of 
a special, rich, distinctive and momentous art school, are keen to prove our existence.
Special thanks to the great artist, professor Mohamed Orabi for his rich and serious contribution to establish the Salon, especially on the international level and 
to professor Ahmed Mohy for giving me the opportunity to help him as the executive commissaire of this session.
Salute to all those who contributed to the success and continuation of this international event, both the supporters, as the institutions, businessmen and civil 
society, and the participating artists from the entire world or individuals and lovers of the Faculty of Fine Arts in Luxor.

د/ أميــــن قــــدري
القوميسري التنفيذي للصالون

مدرس بقسم الجرافيك

Dr. Ayman Kadry
Executive Commissaire

Lecturer at the Graphic Department 



The Selection Committee Members

Prof. Barakat Said )Egypt(                               President

Prof. Mohamed Said )Egypt(                           Member

Assoc. Prof. Ahmed Mohy Hamza )Egypt(  General Commissaire 

Assoc. Prof. Ali Hassan )Egypt(                       Member

Artist Ayman Lotfy )Egypt(                             Member

Artist Brian Flynn )Britain(                             Member

Artist Dominique Navarro )USA(                    Member

أعضاء لجنة الفرز واالختيار 

الفنان أ.د/ بركات سعيد )مر(                    رئيس اللجنة

           الفنان أ.د/ محمد سعيد )مر(                        عضًوا 

الفنان أ.م.د/ أحمد محيي حمزة )مر(       القوميسري العام

الفنان أ.م.د/ عيل حسان )مر(                        عضًوا

الفنان األستاذ/ أمين لطفي )مر(                      عضًوا

الفنان األستاذ/ براين فالين )بريطانيا(                 عضًوا

الفنانة األستاذة/ دومنيك نافورو )أمريكا(            عضًوا



أعضاء لجنة التحكيم

الفنان أ.د/ صالح عبد املعطي )مر(           رئيس اللجنة

الفنان أ.د/ منصور املنيس )مر(                       عضًوا

الفنان أ.د/ إبراهيم غزالة )مر(                       عضًوا

الفنان أ.د/ محمود حامد )مر(                       عضًوا

الفنان أ.د/ هشام املعداوي )مر(                     عضًوا

الفنان أ.م.د/ أحمد محيي حمزة )مر(              عضًوا

الفنانة األستاذة/ زهور معناين )املغرب(               عضًوا

الفنان األستاذ/ براين فالين )بريطانيا(                 عضًوا

األستاذة/ فاطمة أبو الحجاج )مر(                أمينة اللجنة

The Jury Members 

Prof. Saleh Abdel Moaty )Egypt(                       President 

Prof. Mansour El-Mansy )Egypt(                      Member

Prof. Ibrahim Ghazala )Egypt(                          Member

Prof. Mahmoud Hamed )Egypt(                       Member

Prof. Hesham El-Maadawy )Egypt(                   Member

Assoc. Prof. Ahmed Mohy Hamza )Egypt(        Member

Artist Zohour Maanany )Morocco(                   Member

Artist Brian Flynn )Britain(                              Member

Mrs. Fatma Abou El-Hagag )Egypt(                  Secretary 



أ.د. منى أبو النصر



أ.د. منى أبو النصر ... رائدة فن الكارتون فى مصر والوطن العربى
ــة  ــة التجريبي ــوم املتحرك ــم الرس ــون CAL ARTS   بقسـ ــا للفن ــد كاليفورني ــكا مبعه ــرتك ألمري ــى مش ــة إرشاف علم ــك . ,1978 بعث ــم الجرافي ــره قس ــة بالقاه ــون الجميل ــة الفن ــتاذ بكلي أس
Experiaental Animation ,1989 الحصــول عــى درجــة فلســفة الدكتــوراه ،عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيلني - عضــو منظمــة األســيفاASIFA  العامليــة لفنــاىن الرســوم املتحركــة ,عضــو نقابــة 
السينامئييــــن - عضــو بإتحــاد اإلذاعــــة والتليفزيـــون - لجنــة الطفولــة واألمومـــة,عضو  جمعيــة املخرجــات املريــات ,النقابــات والهيئــات التى ينتمــى اليها ,األعــامل الســينامئيه و التليفزيونية 
التــى قمــت بإخراجهــا ,فيلــم املنتــر SURVIVAL - رســوم متحركــة - ســينام  1988 الواليــات املتحــدة األمريكيــة , فيلــم ال يوجــد أحــد هنــا - رســوم متحركــه - ســينام  1988، الواليــات املتحدة 
األمريكيــة ,فيلــم تعيــش الســينام - تعليــق نجــالء فتحــى - تســجيى و كارتــون )ســينام( 1992 - القاهــرة , مجموعــة أفــالم تســجيليه قصــريه عــن: إحتفــاالت ليلــة القــدر- النيــل - تخطيــط  جديد 
ملحافظــة املنوفيــة, مــن 1990 - 1993, تنفيــذ وإعــداد وإخــراج 45 حلقــة رســوم متحركــة لألطفــال)كاىن ومــاىن( حيــث يعتــر أول مسلســل مــرى كرتــوىن ، مــن خــالل موضوعــات متنوعــة 
تهتـــم باإلكتشــافات والتاريــخ والشــخصيات البطوليــة واملكتشــفني مــن 90 إىل 92 ,تنفيــذ وإخــراج حلقــات )رحـــالت الســندباد البحــرى( ,مــن 94إىل 96 ,إخــراج العديــد مــن األغــاىن املصــورة 
لألطفــال حــواىل35 أغنيــة تجمــع بــني الكارتــون والكمبيوتــر جرافيــك واالســتعراضات ,تنفيــذ وإخــراج 100 حلقــة مــن مسلســل األطفــال الكرتــوىن بــكار مــن 98 إىل  2001 ,إخــراج مجموعــة 
تنويهــات Spots قصــرية عــن الســلوكيات اإليجابيــة لألطفــال، إخــراج فيلــم قصــري عــن تبســيط العلــوم لألطفــال وآخــر عــن األطفــال ذوى اإلحتياجــات الخاصــة , متثيــل مــر رســمياً ىف أيطاليــا 
مــن خــالل مهرجــان جيفــوىن الــدوىل لســينام األطفــال 1989 , و فرنســا مبهرجــان أنــىANNECY  الــدوىل للرســوم املتحركــة يونيــو 1989 و 1993 ,و أمريــكا مبهرجــان شــيكاغو الســينامىئ 
الــدوىل الثامــن عــر 1988 ,و اإلتحــاد الســوفيتى مــن خــالل مهرجــان موســكو الســينامىئ الــدوىل األول لألطفــال والشــباب 1989 ,و يوجســالفيا مــن خــالل مهرجــان زغــرب للرســوم املتحركــة 
1991, متثيــل مــر رســمياً ىف ورشــة العمــلWork Shop  الخاصــة بالرســوم املتحركــة باســتديوهات ديــزىن بفلوريــدا ســبتمر 94 بالواليــات املتحــدة األمريكيــة بدعـــوة مــن هيئــة اليونســيف 
باألمــم املتحــدة مبناســبة حصولهــا عــى جائــزة اإلبــداع الفنــى مــن اليونســيف عــن مسلســل كاىن وكاىن لعــام 93 , و مهرجــان مونبيليــه  Montpellier مبناســبة إقامــة بانورامــا عــن ســينام 
الرســوم املتحركــة ىف مــر  1996، ومهرجــان سوســة الســينامىئ الــدوىل بتونــس 1999،و مهرجــان شــنغهاى الــدوىل للفنــون بالصــني 2000 ,و املؤمتــر العــرىب حــول اإلذاعــة والتليفزيــون والطفــل 
ـ جامعــة الــدول العربيــة ـ تونــس 2002 ,الجوائـــز 1967 الجائــزة األوىل لرســوم األطفــال ىف العــامل عــن مســابقة القــط األســود  - ايطاليــا 1973 ، الجائــزة األوىل ىف فــن الجرافيـــك  عــى مســتوى 
الجامعـــات - القاهــرة ,1976 الجائــزة الذهبيــة مــن املعــرض العــارش للفنــون التشكيليـــــة لــدول الخليــــــج - الكويــت , 1988 جائزة اللوح الفــى )أعى جائــزة( Silver plaque من مهــرجـــان 
شيكاغـــو الســينامىئ الــدوىل عــن فيلــم املنتصـــر -أمريــكا 1989 ،شــهادة تقديريــة مــن مهرجــان القاهــرة الســينامىئ الــدوىل 1989 ،جائــزة مســابقة فوكــس Focus الســينامئية األمريكيــة القوميــة 
عــى مستـــوى خريجــى املعاهـــد واألكادمييــات الســينامئية - نيويــورك )درع املســابقة + شــهادة تقديريــة + الجائــزة املاديــة1990( أمريــكا ,1989 شــهادة تقديريــة مــن الرئيــس األمريــى جورج 
بــوش للفنانــني الفائزيــن ىف مســابقة فوكــس الســينامئية القوميــة أمريــكا 1989 ،شــهادة تقديريــة مــن مجلــس الشــيوخ األمريــى للفائزيــن مبســابقة فوكــس الســينامئيةالقومية1991 ،جائــزة 
مهرجــان صفاقــس الســينامىئ الــدوىل للرســوم املتحركــة عــن فيلــم املنتــرSURVIVAL تونــس ـ غصــن الزيتــون الفــى - تونــس1990 ،شــهادة تقديريــة مــن مهرجــان موســكو الســينامىئ 
ــوم اإلســتحقاق مــن مهرجــان  ــة ودبل ــكأس الفضي ــن 1990- فرنســا,1992 ال ــدوىل الســابع والعري ــدوىل األول ألفــالم الشــباب 1990 ،وشــهادة مشــاركة مــن مهرجــان أنــىANNECY ال ال
PYONG YANG  للســالم والصداقــة عــن فيلــم املنتــر - رســوم متحركــة - الصــني 1992 وجائــزة املجلــس العــرىب للطفولــة والتنميــة ألحســن عمــل عــرىب مقــدم مــن خــالل مهرجــان القاهــرة 
الســينامىئ الــدوىل الثالــث لألطفــال وذلــك عــن إخــراج مسلســـــل كانـــى و مانـــى - مصــــــر 1992شــهادة تقديــر املشــاهدين حســب اســتفتاء مــن جريدة األهـــرام املســاىئ عن مسلســل كانـــى 
ومانـــى 1993 - مصـــر 1992، وســام املركــز القومــى لثقافــة الطفــل ىف 1993 عــن مسلســـل كانـــى ومانـــى, جائــزة اإلبــداع الفنــى واإلخــراج مــن اليونســيف عى مســتوى الوطن العــرىب مبهرجان 
تونــس للتليفــــزيون 1993 عــن مسلســــل كاىن ومــاىن امليداليــه الذهبيــة عــن مجموعــة أعاملهــا ىف الرســوم املتحركــة مــن مهرجــان القاهــره األول للتليفزيــون  1995 ,الجائــزه  الذهبيــه عــن 
أغنيــة الطفــل )رســوم متحركــة( عــى مســتوى الوطــن العــرىب مــن مهرجــان القاهــرة الثــاىن للتليفزيــون 1996 ,جائــزة الدولــة التشــجيعية ىف الفنــون عــن اإلخــراج الســينامىئ املبتكــر  1996 - 
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ىف الرســوم املتحركــة  - مــر املجلــس األعــى للثقافــة ,جائــزة املجلــس العــرىب للطفولــة و التنميــة عــن فيلــم تفاحــة الكنــز املســحور مــن مهرجــان القاهــرة الســينامىئ الــدوىل 
الســابع ألفضــل األعــامل العربيــة املقدمــة للطفــل الهــرم الذهبــى الــدوىل  مــن مهرجــان القاهــره الســينامىئ الــدوىل الســابع  عــن إخــراج  فيلــم تفاحــة الكنــز املســحور - رســوم 
متحركــة - كمبيوتــر جرافيــك 1997 الذهبيــة مــن مهرجــان القاهــرة لإلذاعــة والتليفزيــون 97 عــن فيلــم بــكار املســابقة الدوليــة للرســوم املتحركــة )مســابقة فيلــم الطفــل( 
،الجائــزة األوىل كأفضــل عمــل عــرىب مــن إتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة مــن املهرجــان العــرىب الثامــن لإلذاعــة والتليفزيــون / تونــس  1997 عــن مسلســل مغامــرات الســندباد 
البحــري ، الذهبيــة مــن مهرجــان القاهــرة لإلذاعــة والتليفزيــون 98 ألغنيــة أنــا ملــا أحــب أتســى.الوصول لنهائيــات مهرجــان برجينــس للفيديــو بأملانيــا عــن إخــراج فيلــم بــكار 
أكتوبــر 97 .جائــزة إدارة الشــئون املعنويــة للقــوات املســلحة عــن أغنيــة فاكريــن يــوم 6 أكتوبــر 98.شــهادة ســوزان مبــارك التقديريــة عــن مجموعــة أعاملهــا يف مجــال الطفولــة 
98 جائــزة أفضــل عمــل كارتــون عــى مســتوى الــركات يف مــر والعــامل العــريب عــن أغنيــة بــكار مــن مؤسســة كيميــت للكمبيوتــر جرافيــك 98 .درع القيــادة العامــة لرطــة 
ديب 98 ألعاملهــا يف مجــال الســلوكيات اإليجابيــة لألطفــال ،درع القيــادة العامــة لرطــة دىب 99 عــن إقامــة مســابقة بــني أطفــال املــدارس بــديب محورهــا أعاملهــا الكارتونيــة ىف 
مجــال التوعيــة والســلوكيات الذهبيــة يف مســابقة الرســوم املتحركــة عــن فيلــم حبيبــة مــن مهرجــان القاهــرة الخامــس لإلذاعــة والتليفزيــون 1999 ،الذهبيــة  يف مســابقة أغنيــة 
الطفــل عــن اغنيــة أجمــل شــئ يف الكــون مــن مهرجــان القاهــرة الخامــس لإلذاعــة والتليفزيــون 1999،الجائــزة الذهبيــة يف اإلبــداع عــن أحســن إخــراج ملجموعــة أعاملهــا 
يف الرســوم املتحركــة لألطفــال مــن مهرجــان القاهــرة الخامــس لإلذاعــة والتليفزيــون يوليــو 1999،تكريــم مــن مهرجــان سوســة الســينامىئ الــدوىل لألطفــال بتونــس ىف دورتــه 
الرابعــة 1999 ومجمــل عــن أعاملهــا ىف الرســوم املتحركــة املوجهــة للطفــل العــرىب ،الجائــزة الذهبيــة مــن مهرجــان القاهــرة الســادس لإلذاعــة والتليفزيــون عــن مســابقة تبســيط 
العلــوم )رســوم متحركــة وجرافيــك ( 2000 فيلــم )إخــرتاع الســاعة والســيارة( ،تكريــم عــن مجمــل أعاملهــا مــن القيــادة العامــة لرطــة دىب  2001 ـ  دىب ،الجائــزة الذهبيــة 
مــن مهرجــان القاهــرة الســابع لإلذاعــة والتليفزيــون عــن مسلســل بــكار ) رســوم متحركــة وجرافيــك ( 2001 مســابقة الرســوم املتحركــة ،أنشــطة فنيــة وثقافيــة أخــرى )شــهادة 
تقديريــة( وتكرميهــا مــن ضمــن الســينامئيني املريــني الحاصلــني عــى جوائــز مــن مهرجانــات دوليــة عــن فيلــم SURVIVEL – املجلــس األعــى للثقافــة 1996،دعــوة مــن 
متحــف ناجــى1999 ، إلقامــة نــدوة محورهــا نحــو شــخصية كارتونيــة مريــة )بكار(،عضــو بلجنــة التحكيــم الدوليــة لألفــالم الســينامئية الطويلــة والقصــرية ـ ملهرجــان القاهــرة 
الــدوىل ،لســينام الطفــل 1999،عضــو لجنــة تحكيــم باملهرجــان القومــى للســينام املريــة بصنــدوق التنميــة الثقافيــة1999 ، مستشــارة فنيــة مللحــق صبيــان وبنــات لجريــدة 
أخبــار اليــوم ىف الفــرتة مــن 2000 ـ 2001 ، وقــد تركتهــا نظــراً لضيــق الوقــت ،اختيــار شــخصية بــكار 2000 ملخاطبــة األطفــال الفالحــني للتوعيــة ىف مطبوعــات موجهــة مــن وزارة 
الــرى بالتعــاون مــع الرنامــج األمريــى للمســاعدات وحاميــة البيئــة ، اختيارهــا لتمثيــل مــر ىف مســابقة MA AFRIKA بجنــوب افريقيــا حيــث يشــارك ممثلــون ألربعــون 
دولــة افريقيــة وتشــرتك كل دولــة مبرشــحة واحــدة لتمثلهــا ، وقــد تــم اختيارهــا مــن قطــاع اإلعــالم الخارجــى – وزارة اإلعــالم – الهيئــة العامــة لإلســتعالمات2000 .اختيارهــا 
محمكــة فنيــة )غــري معلــن عنهــا( لهيئــة فولرايــت Fulbright Commission للمتقدمــني لبعثــات فولرايــت مــن خريجــى الكليــات واملعاهــد الفنيــة مبــر للســفر للخــارج 
لتقييــم أعاملهــم وخطــة دراســتهم التــى يــودون تنفيذهــا خــارج مــر .اإلشــرتاك كمتحدثــة ىف اللقــاء الســنوى الثالــث للملتقــى الرتبــوى العــرىبـ  مركــز دراســات الــرق األوســط 
ـ جامعــة هارفــارد 2001 األردن .اختيــار الســيدة ســوزان مبــارك لشــخصية بــكار لحملــة اقــرأ لطفلــك ملهرجــان القــراءة للجميــع 2002 وإصــدار 10 قصــص ملونــة لألطفــال عــن 
بــكار بأســعار رمزيــة مــن خــالل الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة .عضــو ىف املائــدة املســتديرة للمؤمتــر القومــى األول للرعايــة املبكــرة لألطفــال مبحافظــة الرقيــة 2002 .اختيارهــا 
رئيــس لجنــة التحكيــم الدوليــة لبينـــاىل القاهـــرة الــدوىل الثــاىن لفــــنون الطفــل العــرىب 2002 مبــر من خــــالل املجلـــس األعلـــى للثقافـــة واملتحـــف الوطنـــى لفـــنون الطـــفل

.د . منــى أبــو النــر لقبــت بأمــرة الكارتــون العــرىب ، وحاصــدة الجوائــز ، وهــى أول مــن قدمــت كارتــون مــرى خالــص مــن خــالل مسلســل » كاىن ومــاىن » الــذى عــرض 
بالتليفزيــون املــرى جــاء بعــده مسلســل الســندباد الــذى أحبــه األطفــال كثــرياً . وقدمــت العديــد مــن األعــامل والشــخصيات التــى تعالــج مشــكالت وأهــداف مريــة وعربيــة 
بعيــداً عــن املوضوعــات التــى يقدمهــا الكارتــون الغــرىب ومــن أهــم الشــخصيات التــى قدمتهــا شــخصية بــكار ابــن النوبــة الــذى أحبــه الكبــار والصغــار وقدمتــه باملسلســل 
الــذى عــرض منــه 145 حلقــة بالتليفزيــون املــرى وتليفزيونــات الــدول العربيــة وحصــدت بــه العديــد مــن الجوائــز العربيــة والعامليــة . وأيضــاً قدمــت العديــد مــن التنويهــات 
القصــرية الهادفــة مثــل تنويــه عــن الزيــادة الســكانية ، وعــن أرضار التدخــني والنظافــة واملحافظــة عــى البيئــة .. وغريهــا . كــام قدمــت أغنيــات لألطفــال جمعــت فيهــا بــني 

الرســوم املتحركــة والتمثيــل الحــى أحبهــا األطفــال كثــرياً ورددوهــا . توفيــت د . منــى أبــو النــر عــام 2003 عــن عمــر يناهــز الـــ 49 عامــاً . 
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university-since 2016.--Participated in the )General Exhibition 36( opera 
house cairo 2014   and in sevral local and foreign exhibition.

أحمـد محمـد إبراهيـم
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عضــو نقابــة التشــكيليني، رئيــس مجلــس إدارة أتيليــه القاهــرة، رئيــس تحريــر مجلــة 
الخيــال املعنيــة بالثقافــة البريــة للفــرتة مــن 2015: 2016، رئيــس تحريــر آفــاق الفن 
ــة الفنــون التشــكيلية باملجلــس األعــى للثقافــة2012 - 2015،  التشــكييل، عضــو لجن
ــكيلية   ــون التش ــة الفن ــع بلجن ــن واملجتم ــة الف ــة ولجن ــارض الدولي ــة املع ــو لجن عض
باملجلــس األعــى للثقافــة2012 - 2015، مقــرر اللجنــة الثقافيــة بلجنــة الفنــون 
ــة رؤى،  ــس لجامع ــو مؤس ــة 2014 - 2015، عض ــى للثقاف ــس األع ــكيلية باملجل التش
ــدويل   ــل العــام لســمبوزيوم إهــدن ال ــة، املمث ــون الجميل ــي الفن ــة محب عضــو جمعي
ــان، املســئول عــن املهرجــان الــدويل لإلبــداع بلبنــان باالشــرتاك مــع بيــت الفــن. لبن

Ahmed Mohammed El-Ganainy
Member of plastic artists syndicate.Chairman of Cairo Atelier,Member of 
plastic arts committee at supreme council of culture.Member of international 
committee of exhibitions.,Establishing member of Mansoura atelier .Member 
of writers union,General represented of international  sambouzayom Of Ehden  
- Lebanon.The official of nominating  artists for sambouzayom of Ehden.The 
official of Lebanon international festival of culture in partnership with The 
hose of arts “Beet El Fann “ .General supervisor of plastic arts in dakahleya  
government.Had lots of critical studies of plastic arts ) 20 shafts of thinner 
, a little of the spirit juice , on a butterfly`s wing , Moudliany`s topless- a 
biography of color memory(.Directed and planed lots of creative publications 
that were published by the ministry of culture.

أحمـد محمـد الجناينـي
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بكالوريــوس الفنــون الجميلــة - قســم تصويــر- بتقديــر أمتيــاز مــع مرتبــة الــرف 

ومــدرس مســاعد بكليــة الفنــون الجميلــة - املنصــورة، ماجســتري بتقديــر إمتيــاز، 

حاصــل عــى لقــب صاحــب أكــر لوحــة ىف العــامل تحت قــاع البحــر األحمــر ليدخل 

بهــا موســوعة جينيــس لألرقــام القياســية، إشــرتك بالعديــد مــن املعــارض املحليــة 

والدوليــة، أقــام معرضــني شــخصيني وســتة عــروض آداء حيــة أمــام الجمهــور.

Ahmed El Shafei,
a graduate of the College of Fine Arts section of the portrayal of the 
assessment of the privilege with honors and worked in the photographic 
records of the sum master the appreciation of excellence and qualification 
trip doctor and got the title of the holder of the largest painting in the 
world under the Red Sea into the Guinness Book of World Records  adore 
Pharaonic civilization far participated the opposition of the local and 
international and got several awards, and I wrote him several magazines 
and newspapers and periodicals and established a personal vulnerable and 
six nights performance to the public.

أحمــد الشافــعي
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ــون  ــة الفن ــاعد بكلي ــدرس مس ــك، م ــم الجرافي ــة - قس ــون الجميل ــتري يف الفن ماجس

الجميلــة- جامعــة جنــوب الــوادي، قــام بعمــل الرســوم اإليضاحيــة ملجموعــة قصصيــة 

بعنــوان )وتبقــى الحيــاة( الحاصلــة عــى الجائــزة الرابعــة يف األدب يف مســابقة شــباب 

املبدعــني بــوزارة الثقافــة، عمــل )مســاعد مخــرج( لعــدة أفــالم رســوم متحركــة تعليمية 

لــوزارة الرتبيــة الكويتيــة.

Ahmed Dawy Hassan 
Master at Fine Arts, Graphics department Animation and Book Arts section. 
An assistant teacher at South Valley University, Faculty Of Fine Arts, Graphics 
department.- He made illustrations for a serial stories “w tabqa al-haya ” 
)life remain( which won the fourth award in literature at Youth Creators 
competition at The Ministry Of Culture.- He worked as co-director for some 
educational animation movies to The Ministry Of Education in Kuwait.

أحمــد الضـوي حســن



22

ــة باإلســكندرية  مواليــد  اإلســكندرية عــام 1982، تخــرج ىف كليــة الفنــون الجميل

عــام 2005، وحاصــل عــى درجــة املاجســتري )2011( والدكتــوراه )2014( يف 

الدراســات الفنيــة. عضــو يف نقابــة الفنانــني التشــكيليني  ويعمــل كمصمــم فنــى 

اشــرتك يف أكــرث مــن 20 معــرض داخــل مــر وخارجهــا. كــام حصــل عــى العديــد 

ــام 2005 يف  ــي يف ع ــون ناج ــزة األوىل يف صال ــا الجائ ــة ، منه ــز الفني ــن الجوائ م

التصويــر والجائــزة األوىل يف صالــون ناجــي يف الرســم يف عــام 2007، وجائــزة لجنــة 

ــون ديجــا األول . ــم ىف صال التحكي

أحمـــد رأفـــت عبــاس

Ahmed Raafat  Abbas,
  born in Alexandria in 1982, graduated from the Faculty of Fine Arts in
 Alexandria in 2005, and holds a master’s degree )2011( and doctorate
 )2014( in Art Studies. He is a member of the Plastic Artists Syndicate in
 Alexandria and currently works as Art Designer. His paintings have been
 featured in over 20 exhibitions has appeared inside and outside Egypt, He is
 the recipient of  numerous artistic awards, including first prize in the Salon
 Nagy in 2005 in Painting and the first prize in the Salon Nagy in drawing in
 2007، He also participated in numerous exhibitions, including: Artists of the
 gap in 2006 exhibition, Youth Salon 2007.2014, 2016, Daii Exhibition Hall
)the first Arab Youth Festival in 2016(.
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ــص  ــور تخص ــتاذ دكت ــا، أس ــة برتكي ــون الجميل ــة الفن ــد كلي ــا، عمي ــد 1968 تركي موالي

ــا. ــا وخارجه ــات برتكي ــة، مقتني ــة واملحلي ــارض الدولي ــن املع ــد م ــك، العدي جرافي

Ahmet Sinasi
1989 University of Uludag, Faculty of Education, Art Education Department 
)Graphic Major( )Licence Degree(,1997 University of Marmara, Faculty of 
Education, Art Education Department )Graphic Major(  )Istanbul( )High 
Licence Degree(,2001University of Marmara, Faculty of Fine Arts, Graphic 
Arts Department )Istanbul( )Doctorate in Fine Art Degree(.

أحمـد إيشلــر - تركيا
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ــدى ماجيســتري  ــام 2013 متهي ــة ع ــة الفني ــة الرتبي ــوس كلي ــد 1991 بكالوري موالي

شــارك ىف العديــد مــن املعــارض منهــا )مهرجــان ىض للشــباب العــرىب األول( جالريى 

ىض 2016 صالــون الجنــوب الــدوىل الرابــع األقــر 2016 معــرض فــن الجرافيــك 

القومــى الرابــع بقــر الفنــون 2016 ، املشــاركة ىف انتــاج فيلمــني للرســوم املتحركه 

2016 ،)صالــون الشــباب ال 26 ،صالــون الشــباب اإلقليمــى بقــر ثقافــة الجيــزة 

2015 ، معــرض خــاص بأســم )بــدون إطــار ( بكليــة الرتبيــة الفنيــة 2015 ، عضــو 

نقابــة الفنانــني التشــكيليني .

أحمـد شعبــان أبو العـــال 

Shaaban Ahmed Abul-Ela 
Born in 1991 Graduated from the Faculty of Art Education in 2013 Pre-
Masters participated in numerous exhibitions, including )Doanh Festival, 
the first Arab Youth( Gallery Doanh 2016 fourth South International Salon 
of Luxor in 2016 art exhibition Fourth National Graphic Arts Palace in 
2016, participating in the production of two films animation 2016 ) the 26 
young people Salon, youth Salon regional Palace of culture Giza in 2015, a 
special exhibition in the name )without window( Faculty of art Education in 
2015, a member of Plastic artists Syndicate
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يشارك يف الحركة التشكيلية منذ عام 1980، عضو نقابة الفنانني التشكيليني.

أحمـــد عبــد الجــواد
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طالــب بكليــة الفنــون الجميلــة الفرقــة االعــدادى قســم الديكــور , اشــرتك بصالــون 

ابداعــات وفنــاىن االقاليــم ,  دبلــوم ىف املعهــد الفنــى للرتميــم وصيانــة اآلثــار باألقــر 

ــى األواىن  ــاووس ع ــوم الط ــر ت رس ــالمى انت ــور اإلس ــة : ىف العص ــف اللوح وص

ــره  ــل ومنظ ــكله الجمي ــم ش ــر برغ ــدران املقاب ــى ج ــش ع ــام نق ــات ك والفخاري

الخــالب فإنــه كان رمــز للشــؤم والغــرور والفتنــه بســبب فعلتــه ىف الجنــة مبشــاركة 

ــر وكان  ــدران املقاب ــى ج ــم ع ــذا كان يرس ــة ل ــس إىل الجن ــول إبلي ــه ىف دخ الحي

مكــروه مــن بعــض الطوائــف .

احمـد عنتــر احمـد محمـود

Ahmed Antar Ahmed Mahmoud
Student at the Faculty of Fine Arts, middle school band decoration 
department, subscribe to Salon and creations of artists provinces, Diploma 
in Technical Institute for the restoration and maintenance of monuments 
in Luxor. Painting Description: In the Islamic Ages spread T. Peacock fee 
pots and pottery, as the inscription on theThe walls of tombs, despite its 
beautiful shape and appearance picturesque it was a symbol of bad omen 
and vanity and seditionBecause he did in paradise with the participation of 
the serpent in the entry of the devil to heaven so it was painted on the walls 
Graves was hated by some sects
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خريــج كليــة الفنــون الجميلــة باالقــر 2008 بتقديــر امتيــاز مــع مرتبــة الــرف, معيد 

بكليــة الفنــون الجميلــه جامعــة املنصــوره , عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني , قــام 

بالعديــد مــن املعــارض املحليــة والدوليــة ) فرديــة و جامعيــة ( , حصــد العديــد مــن 

الجوائــز , و لــه العديــد مــن املقتنيــان )افــراد -  مؤسســات( داخــل مــر وخارجهــا.

احمـد عيــد محمــود هاشـــم

Ahmed Eid Mahmoud Hashem 
Graduated from faculty of fine art luxor 2008 , regard excellence of honour 
, Lecturer oil painting Department of the Faculty of Fine Arts, Mansoura 
University , A member of Fine Artists Syndicate, many local and international 
exhibitions )individual and collective(, won numerous awards, and has many 
collectibles )members - institutions( inside and outside Egypt,  
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أحمــد طلعــت فــودة

ــك شــعبة  ــة قســم الجرافي ــون جميل ــوس فن ــد 1990، حاصــل عــى بكالوري موالي

ــا  ــابقات منه ــارض واملس ــن املع ــد م ــارك يف العدي ــوع 2012، ش ــم املطب التصمي

صالــون الشــباب الــدورة 24،26،27، مســابقة الطالئــع الــدورة 51، صالــون الجنوب 

ــدورة الرابعــة، مســابقة خضــري البورســعيدي للخــط العــريب 2008. ال
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Ahmed Mohamed Hassanein
 born in Luxor in 1989 Graduated from the Faculty of Fine Arts photography 
University of South Valley section 2013 Achtnrk in many exhibitions, a Youth 
Salon 25 Silver Jubilee South First Salon, third and fourth Balaqsrmard Gallery 
House Egyptian Alabobra panel for each house and exhibition Turasina 
Alexandria and an exhibition on the sidelines of the African Film Festival and 
Exhibition on sidelines of the International Forum imaging Balaqsromard 
Forum creativity of the first at the university level 

احمــد محمــد حسانيــن

ــة  ــر جامع ــم التصوي ــة قس ــون الجميل ــة الفن ــوس كلي ــر 1989 بكالوري ــد األق موالي

جنــوب الــوادى 2013 اشــترنك ىف كثــري مــن املعــارض وهــى صالــون الشــباب 

ــع باالقرمعــرض  ــث والراب ــوب االول والثال ــون الجن ــل الفــى معــرض صال 25اليوبي

ــكل بيــت ومعــرض الرتاســينا باالســكندرية ومعــرض  ــة لوحــة ل ــرا املري ــدار االبوب ب

ــر  ــى التصوي ــة ومعــرض عــى هامــش ملتق عــى هامــش مهرجــان الســينام االفريقي

ــات ــتوى الجامع ــى مس ــداع االول ع ــى اب ــرض ملتق ــدوىل باالقرومع ال
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الثقــاىف  باملركــز  خــاص  معــرض  التشكـيليــــن-  الفنانيــــن  بنقابـــة  عضـــو 

فينيســيا  بينــاىل  فعاليــات  العامل(,ضمــن  الفرنى,هليوبليس-معرض)صــوره 

بـــ روما–مهرجــان الفنــون االســالميه بالشــارقه- معــرض )القــط الفرعــوىن( 

بروكســل,بلجيكا- مســابقه االمــارات للتصويــر الفوتوغــراىف الــدوره الرابعــه 

والخامســه باالمــارات-– الصالــون الــدوىل الثامــن للصــوره الفوتوغرافيــه باملنســتري 

,تونس–املشــاركه مبــروع )شــامل وجنــوب( ,مكتبــه االســكندريه واالتحــاد 

ــن 1999: 2017-  ــه م ــه والدولي ــابقات املحلي ــارض واملس ــاركت باملع االوروىب-ش

ــا. ــر وخارجه ــراد مب ــض االف ــه وبع ــه ومحلي ــات دولي ــدى مؤسس ــات ل مقتني

أسمــاء العمــاوى

Asmaa Amawi
Syndicate artists Alchkillen- member of a special exhibition French Cultural 
Center, Heliopolis-gallery )Picture World(, within the activities of the Venice 
Biennale of Rome-Islamic Arts Festival Balhargah- gallery )cat Pharaonic( 
Brussels, Belgium-contest Emirates Photography Dora the fourth and fifth 
Balamarat-- International saloon eighth photographs of Monastir, Tunisia 
Participation project )North and South(, the library of Alexandria and the 
European Union co-exhibitions and local and international competitions 
from 1999: The 2017 acquisitions in the international institutions and local 
art lovers in Egypt and abroad.
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Asmaa Samy
Born in 25 May 1983, Graduated from Faculty of Fine Arts Helwan University 
2005, Participated with an Exhibition in Faculty of Fine Arts 2002, Working 
on Painting Tromploi, Working on Stein glass, Sohbet Fan3 Exhibition 2012 
Drub Gallery, Revolution Exhibition 2012, Talaea In Arts Lovers  2012, Vision 
in Art Corner 2012, Wekalet Ghory Exhibtion 2012, Collective Exhibition with 
Dourob Gallery July 2012, GENERATIONS 1  in Picasso Gallery  23-9-2012, 
Men Fat Adimo Tah in Bet El Snary 2012, Small pieces exhibition in Dourob 
Gallery 2012,13, Salon El Shabab 2012, Egyptian Art Group in association of 
fine arts Lovers 2013, Vanguard  Exhibition in Fine Arts Lovers Society  2013, 

أسمـــاء سامــــي

ــة  ــارض بكلي ــوان 2005، مع ــة حل ــة جامع ــون الجميل ــوس الفن ــدت 1983، بكالوري ول
ــاج  ــذ الزج ــم وتنفي ــات وتصمي ــم الجداري ــل برس ــه 2002، 2003، تعم ــون الجميل الفن
ــرض  ــورة“، مع ــرض ” الث ــريي 2012، مع ــدروب جال ــن 3 ب ــة ف ــرض صحب املعشــق، مع
الطالئــع بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة 2012، معــرض فيجــن Visionsبقاعــة ارت 
كورنــور بالزمالــك 2012، معــرض جامعــي بقاعــة دروب 2012، معــرض جامعــي بقاعــة 
بيكاســو 2012، صالــون الشــباب 23 لســنة 2012،  معــرض القطــع الصغــرية بقاعة دروب 
ــر  ــرض نه ــة 2013 ، مع ــون الجميل ــي الفن ــة محب ــع بجمعي ــرض الطالئ 2012-13،  مع
ــث 2013 ،  ــز الثال ــاع املرك ــزة مســابقة وزارة الدف البحــر بســاقية الصــاوي 2013 ، جائ

صالــون الجنــوب باألقــر 2014  ، مقتنيــات لــدى عديــد مــن االفــراد.
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Asmaa Abdul Hafiz
Born in 1993 Egyptian, Pkalarios arts beautiful designs section printed 
in 2016 he participated in several exhibitions, including a solo exhibition 
at the Center for Freedom and creativity, including the Union of Arab 
Photographers competition and exhibition something to generate from 
in Denmark, Youth Salon Twenty-seventh session, a group exhibition in 
Racodh Art Center and Art Competition visual Alrabgh session for young 
people, to get the big prize, and the visual arts contest the third session, 
incentive award and a workshop with the Lebanese artist Ali Sherry and 
exhibition commemorating the artist Mahmoud Said.

أسمــاء عبــد الحافـــظ

ــة 2016  ــامت املطبوع ــم التصمي ــة قس ــون جميل ــوس فن ــد 1993م، بكالوري موالي
ــداع  ــة واالب ــد مــن املعــارض منهــا معــرض فــردي يف مركــز الحري شــاركت يف عدي
ومنهــا مســابقة اتحــاد املصوريــن العــرب ومعــرض يف الدمنــارك ، صالــون الشــباب 
ــودة ارت ســنرت و مســابقة  ــدورة الســابعه والعــرون , معــرض جامعــي يف راق ال
الفنــون البريــة الــدورة الرابغــة للشــباب , الحصــول عــيل الجائــزة الكــري بهــا 
ــع  ــزة التشــجيعية وورشــه م ــة , الجائ ــدورة الثالث ــة ال ــون البري ، ومســابقة الفن

ــان محمــود ســعيد . ــاء ذكــري الفن ــاين عــيل شــريي ومعــرض احي ــان اللبن الفن



33

ــو  ــوان 1993، عض ــة حل ــر - جامع ــم تصوي ــة قس ــون الجميل ــة الفن ــوس كلي بكالوري

ــات  ــر إدارة املقتني ــر ومدي ــر تحري ــكيليني - مدي ــني التش ــني والفنان ــي الصحفي نقابت

واملعــارض الفنيــة مبؤسســة األهــرام - أقامــت أكــرث مــن 15 معــرض خــاص يف مــر 

والخــارج، والعديــد مــن املشــاركات الدوليــة ومتثيــل مــر يف كل مــن تونــس، 

ــا  ــا,إيطاليا، فرنس ــد، النمس ــوادور، الهن ــا، اإلك ــان، تركي ــرب، األردن، اليون الجزائر،املغ

ــا  ــر، وله ــدروع وشــهادات التقدي ــز وال ــن الجوائ ــد م ــت عــى العدي ــرتا - حصل وانجل

ــارج.  ــر والخ ــات يف م ــراد واملؤسس ــدى األف ــات ل مقتني

أمانــى زهـــران

Amaniy Zahran
Graduated from the Faculty of Fine Arts Painting Department-Helwan University 
1993Member of the Order of journalists and visual artists - managing editor 
and director of acquisitions management, art galleries Al-Ahram - established 
more than 15 special exhibition in Egypt and abroad, and many of the posts 
and international representation of Egypt, in Tunisia, Algeria, Morocco, Jordan, 
Greece, Turkey, Ecuador, India, Austria, Italy, France and England - won several 
awards and shields and certificates of appreciation, and has a collection of 
individuals and institutions in Egypt and abroad.
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ــة الفنانــني التشــكيليني , عضــو  ــة وعضــو نقاب ــون الجميل ــة الفن تخرجــت يف كلي

جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة والجمعيــة األهليــة للفنــون وجامعــة القاهــرة 

ــه 2010/ 2012/ 2015, املعــارض  ــون )Art Guild (, أقامــت معــارض فردي للفن

الجامعيــه منهــا دورات املعــرض العــام 2010 / 2012 / 2014. و تهتــم بالتعامل يف 

تصويرهــا بالعجائــن اللونيــه والتجريــب يف معالجــة الفــورم والســطوح ومالمــس 

الســطوح التعبرييــة , لهــا مقتنيــات مبتحــف الفــن املــري الحديــث بالقاهــرة , 

حاصلــة عــى الجائــزة التشــجيعية مــن صالــون الجنــوب الــدويل الرابــع 2016.

أمـــل باشـــه

Amal Basha
Graduated at Faculty of Fine Arts & continued her post graduate studies at 
it. Member of Plastic Art syndicate. Member of  several Art Societies. Had 
several solo exhibitions at El Gezira Art Center at Cairo & Alhorreya 
Ebdaa Center of Alexandria on 2011 / 2012 / 2015.Participated in 
many group exhibitions both national and international as ,the General 
Exhibition 2010 / 2012 / 2014,Salon Black & White 2015, Has an artwork 
at the «Egyptian Modern Art Museum«. Winner of Second prize at The 
International Salon of the South 2016.
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 خريجــة فنــون جميلــة 2014 ،الحصــول عــى جائــزة املركــز الثــاىن مســابقة نهــر البحــر   

صالــون الشــباب 25 , 26 – صالــون الجنــوب الــدويل الثالــث.

اســراء احمــد محمــد  انـــور

Israa  Ahmed Mohammed Anwar

Graduate of fine arts in 2014 , Get award-runner, sea-river Competition
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Israa Yousri Kazem
 Born in 1987- Bachelor of Art Education, Helwan University with grade
 Very Good with Honor 2009, Master degree of Fine Arts, Major: )Drawing
 and Painting( 2015,  Member in Syndicate of the Plastic Art, Participate in
 the 20th, 21st Youth Salon and Visual Drama Exhibition, Horous Gallery,
faculty of Art Education.

إســراء يســري كاظـــم 

مواليــد 1987 - بكالوريــوس الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان بتقديــر جيــد جــدا 

مــع مرتبــة الــرف 2009 ، ماجيســتري الرتبيــة الفنيــة تخصــص )الرســم والتصويــر( 

2015، عضــو نقابــة الفنــون التشــكيلية ، شــاركت ىف صالــون الشــباب ىف دورتــه 

25،21،20، ومعــرض )دامــا برية(،بقاعــة حــورس كليــة الرتبيــة الفنيــة ، وبعــض 

املعــارض الجامعيــة.
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Ipek  Denizli
 Vısual artıst,Internatıonal Artıst Residency Curator, Street performer,she
  participated ın fıne movement sınce master grauated from the faculty of Art
Educatıon ın 2007, she represented Northern Cyprus ın Slovakıa,Indıa,Jordan

 ,Turkey,Romanıa ,Egypt,Greece,Algerıa  Internatıonal sypesıum,congress and
 exhibitions, young artıst awards and certificates of appreciation .domestic and
international

إيبـــك ديزنلـــي - رشق قربص
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حاصلــة عــى بكالوريــوس تربيــة فنيــة، عضــو بجمعيــة الفنــون التشــكيلية منــذ 

2003 ,عضــو بالرابطــة الدوليــة للفنــون »باريــس», املشــاركة بالعديــد مــن 

ــر,  ــارب 50 معــرض /املغــرب, الجزائ ــا يق ــة م ــة والدولي ــني املحلي ــا ب املعــارض م

تونــس, مــر, الريــاض, جــدة, أبهــا و مولدوفــا. املشــاركة باملهرجانــات الدوليــة 

الخارجيــة/ الغردقــة الــدويل الثــاين والثالــث, رشم الشــيخ الثالــث واالقــر الــدويل 

األول مــا بــني 2013 و 2017. املقتنيــات: الديــوان األمــريي, جامعــة الفنــون 

ــة يف  ــفارة األمريكي ــوريا, الس ــت يف س ــة الكوي ــفارة دول ــوريا, س ــة يف س الجميل

ــي. ــع الكويت ــة باملجتم ــخصيات املرموق ــت و الش الكوي

الغـــال مبـــارك - الكويت

 AlGhala Mubarak - Kuwaiti

 Holds a Bachelor of Art Education, Member of the Fine Arts Association

since 2003, Member of the International Association of Arts )Paris(.
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ــة  بطنجــة   ــة  يف املدرســة االيطالي ــع دروســه الفني ــازة  باملغــرب ، تاب ــد  ت مــن موالي

يتقــن عــدة أســاليب و تقنيــات  صباغــة مائيــة ، زيــت عــى قــامش مــن فــن واقعــي 

و تجريــدي شــارك إىل جانــب الرســامني املشــهورين عــى الصعيديــن الوطنــي والــدويل 

، وقــد عرضــت يف العديــد مــن البلــدان وميكنــك العثــور عــى أعاملــه يف العديــد مــن 

املتاحــف واملراكــز الفنيــة.

Elmadani Belmadani
 born   Taza  , Morocco ,made his first drawing classes at the former Italian 
school  in Tangier before perfecting his painting technique oil and watercolor 
rubbing with nationally and internationally renowned painters  His style is  
abstract and figurative . , has exhibited in several countries and you can find 
his works in many museums and art centers .

املدنــي بـن املدنــي - املغرب
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Brian Flynn
 Since graduating from Newcastle-upon-Tyne University I have been living
 as an artist in various contries of the world. For the past eleven years I am
 living in Egypt where my principal focus is on painting and video, with
 some sculpture too. Working mainly in acrylic, I often use precious metals
 in my paintings for their vital symbolic content. My work is exhibited
regularly here in Egypt, Europe and the United States of America.  
 Statement
 Each canvas is a doorway leading beyond clock-time towards the Eternal,
 where symbols and two-dimensional forms speak openly to the intuitive
 parts of our being. Here, archetypal principles like Adam and Eve or divine
 celestial bodies can be understood from entirely different perspectives.
 Using precious metals in my work engages the viewer to interact with the
 surface of the painting, to enter into the endless process of continuous
creation in light and movement.

برايــن فاليـــن - بريطانيا

ــزة  ــكا، الجائ ــا وأمري ــر وأوروب ــة يف م ــارض الدولي ــن املع ــد م ــارك يف العدي ش

ــث 2015 . ــدويل الثال ــوب ال ــون الجن ــة بصال ــرى مناصف الك
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Basaam Hosain
born in Cairo in 1995 student in the second grade painting department 
faculty of fine art south valley university take part in many exhibition and 
got some prizes

بســـام حسيـــن

مواليــد القاهــرة 1995، طالــب بالصــف الثــاىن بقســم التصويــر بكليــة الفنــون 

الجميلــة باالقــر بجامعــة جنــوب الــوادي، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض 

وحاصــل عــى بعــض الجوائــز.   
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 Bishoy Zareaa
 Teaching imaging Faculty of Fine Arts in Luxor South Valley University
 Department, graduated from the Faculty of Arts in 2010, he participated
 in numerous group exhibitions, including Salon young twenty-fifth and
 twenty-seventh session, took part in the South Salon fourth session,
 participated in the Atelier Alexandria in 2015 and holds a prize Atelier, he
participated in numerous art workshops in the college.

معيــد بقســم التصويــر كليــة الفنــون الجميلــة باألقــر جامعــة جنــوب 

الــوادى، تخــرج مــن كليــة الفنــون عــام 2010م ، شــارك ىف العديــد مــن 

املعــارض الجامعيــة ، منهــا صالــون الشــباب الــدورة الخامســة والعريــن 

ــون الجنــوب الــدورة الرابعــة ، شــارك ىف  والســابعة والعريــن ، شــارك ىف صال

اتيليــة اســكندرية عــام 2015 وحاصــل عــى جائــزة األتيليــة ، شــارك ىف العديــد 

ــة. ــة بالكلي ــورش الفني ــن ال م

بيشــوى زارع
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Gülser Aktan
 Adress: Uludağ Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Öğretim
Üyesi. Görükle Kampüsü / BURSA – TURKEY
D.B.:- Occupation: Lecturer
Name of work: mother love Material: İnk on paper ،Field: Painting
Measurement: 30 X 20 cm،2017

جولزيــر أكتــــان -  تركيا

لها العديد من املعارض الفردية والجامعية برتكيا وخارجها.
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بكالوريوس هندسة جامعة القاهرة ، شاركت ىف العديد من املعارض الفنية. 

جيــداء زكريـــا

Jaidaa Zakaria
Bachelor of Engineering Cairo University ,Participated in many art galleries
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Geyhan Medicore
I graduated from the Faculty of Fine Arts -alqahrh 1994, she was appointed a 
lecturer college and which earned a master’s degree in mural paintings in 2001, 
got a doctorate degree in 2008, Lecturer of Photography - Mural Division of the 
college, has participated in numerous group exhibitions in Egypt since 1994, 
he participated exhibition Masters of Fine Arts Academy Egyptian in Rome 
in 2012, participated in the Forum of Arab Fine artists 2015.2016, personal 
exhibition in 2016, it has many collectibles in Egypt to the individuals and the 
Museum of Fine Arts Faculty of Cairo.

جيهـــان مدكـــور

تخرجــت يف كليــة الفنــون الجميلــة -القاهــرة 1994 ،  عينــت معيــدة بالكليــة ومنهــا 

ــة  ــى درج ــت ع ــداري2001، حصل ــر الج ــتري يف التصوي ــة املاجس ــى درج ــت ع حصل

دكتــوراه 2008  ،  مــدرس بقســم التصويــر – شــعبة جداريــات بالكليــة ، شــاركت يف 

العديــد مــن املعــارض الجامعيــة مبــر منــذ1994  ، شــاركت مبعــرض اســاتذة الفنــون 

الجميلــة باالكادمييــة املريــة برومــا 2012 ، شــاركت يف ملتقــى الفنانــني التشــكيليني 

العــرب  2015   ، 2016 ، معــرض شــخيص 2016  ، لهــا العديــد مــن املقتنيــات يف مــر 

لــدى االفــراد ومبتحــف كليــة الفنــون الجميلــة بالقاهــرة  .
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Hossam Abdel Kader Metwally
Was born in the eastern province in 1974 Bachelor of Fine Arts Department 
of Imaging Division of filming, in 1997 MA in Painting in 2003 - PhD in 
philosophy of photography in 2008 - an assistant professor in 2014- currently 
a teacher imaging department at the Faculty of Fine Arts / Cairo - Exhibition 
collectively the Ministry of youth and Sports / discretionary award, special 
exhibitions: an exhibition entitled )inspired by the landscape(, the main 
exhibition hall at the Faculty of Fine / Cairo / Arts in 2010- Exhibition 
entitled )dialogue with the plant(, 

حســام عبد القــادر متولـى 

ــر  ــم التصوي ــة قس ــون الجميل ــوس الفن ــام 1974- بكالوري ــة ع ــة الرقي ــد محافظ موالي

شــعبة تصويــر عــام 1997- ماجســتري ىف التصويــر عــام 2003 - دكتــوراة ىف فلســفة 

ــم  ــدرس بقس ــا م ــل حالي ــام 2014- يعم ــاعد ىف ع ــتاذ مس ــام 2008  - أس ــر ع التصوي

التصويــر ىف كليــة الفنــون الجميلــة / القاهــرة - معــرض جامعــى بــوزارة الشــباب 

ــوان )مــن وحــى املنظــر  ــة , املعــارض الخاصــة :معــرض بعن ــزة تقديري والرياضــة / جائ

ــام 2010  ــرة /ع ــة /القاه ــون الجميل ــة الفن ــية بكلي ــرض الرئيس ــة الع ــى ( قاع الطبيع

،معــرض بعنــوان ) حــوار مــع النبــات ( قاعــة العــرض الرئيســية بكليــة الفنــون الجميلــة / 

القاهــرة / عــام 20011, معــرض بعنــوان ) تشــكيالت مــن خليــة ( قاعــة العــرض الرئيســية  

ــة (  ــة / القاهــرة / عــام 2012 - معــرض بعنــوان ) ملحــات صوفي ــة الفنــون الجميل بكلي

ــام 2012. ــة / القاهــرة / ع ــون الجميل ــة الفن ــرض الرئيســية  بكلي ــة الع قاع
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BiographyMember of the Waqif Center for Arts،Qatar Society of Fine Arts
 4 Artist Awards، First place in the 2014 Asian Biennale،The two artists ‘artists’ meeting,
 which won the Oscars in 2015،Forum fingerprints for the artists of the Arab formations
 have been honored Oscar hosting 2016،Awarded the Arab Photography Award 2016،All
 exhibitions of the Qatar Society of Fine Arts 2000-2016،All exhibitions between the two
 countries and residents from 2000-2016،Exhibition )6( artists from Qatar 2012-2014،Paris
 Autumn Exhibition 2010-2015،Yemen Exhibition 2007-2010،Belgium Exhibition Bazaar
 Hall, the largest gallery of Fine Arts 2014،Exhibition of the time of Tayebin at Waqif Arts
 Center 2014،Exhibition of plastic activities of the center of Waqif Arts 2015،Participation
 in the first exhibition - Museum Authority،Exhibition at the Museum of Modern
 Art 2016،Ramadan Art Table Exhibition 2015،Ankara International Cooperation
 Exhibition between Qatar and Turkey Museum of Gear Midon 2015،Exhibition of Gulf
 artists in the State of Kuwait in 2017،Gulf Artists Exhibition at the Abeer Festival for
 2017،Exhibition of fingerprints for Arab artists artists 2016-2015،6،Technical meetings in
 which the artist participated، Project and Legacy Forum of Firefighters 2016،Qatar Youth
 Forum in Sheraton 2016،Forum of meetings with the artist Faraj Daham P Museum
 of Modern Art 2016،Doha Forum for Arab Cereals 2015،Forum of murals of Katara
 2015،Graphic Art Workshop 2015،The third meeting of Waqif Arts Center 2014،The
 Gulf Forum )Mada( was held in Saudi Arabia and Sweden in 2011،The first meeting
 of the cultural center in Katara،The first symposium of the arts،College of the North
 Atlantic Symposium،Exhibition of the Forum of Qatari artists - a convergence point -
in،Dominican،2011،Forum fingerprints for artists formations in Cairo, 2015

    Hessa Kalla -Qatari حصـــة كــــال - قطـر
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Khalid Ahmed Siddiq
Born in Benghazi / Libya 1969،Masesen of Fine Libyans Union and a 
member of the Artists Union in Benghazi, a member of the Association 
of artists, employees of the ceremony Al-Arab Medical University in 
1991. , Employees of the Free Atelier of the University of Benghazi in 
1994, participated in most of the exhibitions inside Libya a year from 
1991 to 2016 m, the establishment of six individual exhibitions inside 
Libya،Participated in the international tin shack for Fine Arts Festival in 
Tunis 2009.2005 

خالـــد أحمــد الصديـــق - ليبيا

مواليــد بنغــازي / ليبيــا 1969 ،مــن مؤسيســني اتحــاد التشــكيليني الليبيــني وعضــو 

نقابــة الفنانــني يف بنغــازي عضــو رابطــة الفنانــني ، مــن منتســبي مرســم جامعــة 

ــة لعــام 1991م. , منتســبي املرســم الحــر لجامعــة بنغــازي  لعــام  العــرب الطبي

ــنة 1991 ايل 2016م  ــن س ــا م ــل ليبي ــارض داخ ــب املع ــاركت يف اغل 1994م, ش

ــدويل  ــرس ال ــان املح ــاركت ىف مهرج ــا ، ش ــل ليبي ــه داخ ــارض فردي ــة 6 مع اقام

ــس 2009, 2005م. ــكيلية بتون ــون التش للفن
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Khaled Ahmed Mohamed Ahmed
Date of Birth: 151988/03/،Graduated from the Faculty of Fine Arts in Luxor 
in 2013, he participated in numerous exhibitions, including the Youth Salon 
exhibition 22nd session of Aam2011- art exhibition at the tertiary level and 
won first place in the sculpture, - Participation in the morphological of the 
University of South Valley Art Competition in the revolution gallery in the 
eyes of Egypt’s youth and got certificate incentive in 2013, the Middle East, the 
second Salon for small pieces of exhibition, the second South Salon in Luxor in 
2014 and was awarded the Picasso Gallery of Art

خالـد احمــد محمــد احمــد

مواليــد 1988،بكالوريــوس كليــة الفنــون الجميلــة باألقــر 2013 , شــارك يف العديــد 

مــن املعــارض منهــا معــرض صالــون الشــباب الــدوره 22  لعــام2011-  املعــرض الفنــى 

ــم العــاىل وحصــل عــى املركــز االول ىف النحــت , - املشــاركه ىف  عــى مســتوى التعلي

مســابقة الفنــون التشــكلية لجامعــة جنــوب الــوادى ىف معــرض الثــورة ىف عيون شــباب 

مــر وحصــل عــيل  شــهادة تشــجيعية عــام 2013 ,معــرض صالــون الــرق االوســط 

الثــاين للقطــع الصغــريه , صالــون الجنــوب الثــاين باالقــر 2014وحصــل عــيل جائــزه 

جالــريي بيكاســو للفنــون 
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Kholod Salman 
Graduate of the Faculty of Fine Arts in 2010 and the overall estimate of 
the concession project graduation with honors III, Pre Masters in 2011, 
a member of the Fine Artists Association, participated in numerous 
exhibitions in Egypt from 2010 until 2017, holdings in Egypt and Emeric

خلـــود سلمـــان

ــرج  ــروع التخ ــاز وم ــام امتي ــر ع ــة 2010 تقدي ــون الجميل ــة الفن ــة كلي خريج

امتيــاز مــع مرتبــة الــرف الثالــث , متهيــدي ماجســتري 2011,عضــو نقابــة 

الفنانــني التشــكيلني , اشــرتكت يف العديــد مــن املعــارض ىف مــر مــن 2010 حتــى 

ــكا . ــر وامري ــات ىف م 2017 ,  مقتني
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Gamee Khanvaas
Algeria, laureate of appreciation from the School of Fine Arts Algiers, the 
prize Alaaly in Art in Algeria obtained many awards homeland and outside 
the homeland of many international partnerships including Tunisia - France, 
Morocco, many Alhkhaddah exhibitions and many Appearances in salons and 
festivals at home

جمعــي خنفايـــس - الجزائر

ــاءزة االؤىل  ــر , الج ــة الجزائ ــون الجميل ــة الفن ــن مدرس ــة م ــى تقديري ــل ع متحص

ــد مــن الجــواءز بالوطــن وخــارج  ــر متحصــل عــى العدي يف الفــن التشــكييل بالجزائ

الوطــن- العديــد مــن املشــاركات الدوليــة منهــا تونــس  - فرنســا- املغــرب , العديــد 

مــن املعــارض الشــخضية والعديــد مــن املشــاراكات يف الصالونــات واملهرجانــات داخــل 

الوطــن.
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DOMINIQUE NAVARRO

USA . 1980

دومينيــك نافـارو - الواليات املتحدة األمريكية
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ــم  ــة قس ــون الجميل ــة الفن ــاز، كلي ــر امتي ــوس بتقدي ــرة 1992 بكالوري ــد القاه موالي

التصويــر جامعــة حلــوان 2014، تعمــل عــى ماجســتري  بدايــة مــن 2014،  اشــرتكت ىف 

كثــري مــن املعــارض وهــى  معــرض نهــار البحــر يف ســاقية الصــاوي يف الزمالــك  2016 

و 2015، و معــرض يف كليــة الفنــون الجميلــة يف الزمالــك 2010

ديـنا محمــد عثـامن

Dena Mohamed Osman
Date of birth : 02 August 1992 Nationality : Egyptian Languages : )English – 
French – Arabic( Educations and Grades · 20142017-: Working on Masters 
of painting of Fine Arts )in progress(. · 2014: Helwan University, Faculty of 
Fine Arts, Painting department - holds a Bachelor of Fine Arts with A+ grade, 
)BFA(. Exhibitions · 2016 Nahar el Bahar art gallery in Al Sawy wheel. · 2015 
Nahar el Bahar art gallery in Al Sawy wheel. · 2010 Art gallery at Faculty of 
FineArts in Zamalek, Helwan University.
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Dina Abdelnabey
Educational QualificationBA Anthropology cultures, Department of Social 
Sciences, American University in Cairo, 1984Degree in photography, 
TAFE College College Canberra, Australia 1990A certificate in interior 
design, TAFE College School of Canberra, Australia in 1991Academy Dr. 
/ Mustafa aerosol art 2014 Exhibitions Cordoba hall, engineers, March 
2015،Peninsula Center for the Arts, November 2015،Gallery Beit Hassan, 
Al-Azhar, April 2016،Celebration of International Women’s Day, Heliopolis 
Library, March 2016

دينـــا عبدالنبـــي 

الجامعــة  األجتامعيــة،  العلــوم  قســم  الثقافــات،  انرثوبولوجيــا  بكالوريــوس 

 TAFE College األمريكيــة بالقاهــرة،  1984  ،شــهادة ىف التصويــر الضــوىئ ، كليــة

 TAFE College كانــرا، أســرتاليا 1990،شــهادة ىف التصميــم الداخــى، كليــة

ــارض   ــن 2014-،املع ــرزاز للف ــى ال ــرتاليا1991،أكادميية الدكتور/مصطف ــرا، أس كان

الجامعيــة قاعــة قرطبــة، املهندســني، مــارس 2015،مركــز الجزيــرة للفنــون، نوفمــر 

2015،جالــريى بيــت حســن، األزهــر، ابريــل 2016. احتفاليــة يــوم املــرأة العاملــى, 

ــدة، مــارس 2016. ــة مــر الجدي مكتب
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Randa Ismail
Egyptian ,Specializing in architecture, Ain Shams University in 1987
Devote themselves to study and practice the art of photography since 2004 and 
studied with senior Egyptian photographers
It focused on studying the Upper Egypt and Nubia and the Nile scenes and 
work intensive studies around the ground,Set up three solo exhibitions of 
its pictorial in Cairo Atelier 2011,Sawy 2012,Cairo Opera House in 2015,He 
participated in more than,forty group exhibitions since 2010 and including 
Cairo Salon sixth and Fifty-2013

راندا اســامعيل

فنانــة مرية,تخصصــت يف فــن العــامرة جامعــة عــني شــمس1987,تفرغت لدراســة و 

ــار املصوريــن املريــني ,اهتمــت  ــر منــذ 2004 و درســت مــع كب مامرســة فــن التصوي

بدراســة صعيــد مــر و النوبــة و مشــاهد نهــر النيــل و عمــل دراســات مكثفــة حولهــا 

ميدانيــا, أقامــت ثــالث معــارض فرديــة ألعاملهــا التصويريــة يف اتيلييــه القاهــرة 2011, 

ــن  ــني م ــن أربع ــرث م ــاركت يف اك ــة 2015,ش ــرا املري ــاوي 2012,دار االوب ــاقية الص س

املعــارض الجامعيــة منــذ عــام 2010 و منهــا صالــون القاهرة الســادس و الخمســون 2013 
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ــة  ــة الرتبي ــر بكلي ــم والتصوي ــم الرس ــتري قس ــى املاجس ــة ع ــد 81، حاصل موالي

الفنيــة _جامعــه حلــوان ، عملــت استشــاري ترميــم اثــري بركــة اخاخــان ورشكــة 

ــه كــرى مثــل قــر  أســوان مــع مجموعــه مــن البعثــات، الروســيه مبواقــع اثري

محمــد عــيل ومجموعــه ترميــم جامــع ابــو الدهــب والكنيســه املعلقــه ،اعمــل 

حاليــا فنانــه تشــكيليه وباحــث فنــون تشــكيليه بالهيئــه العامــه لقصــور الثقافــه 

ومســؤله عــن تنظيــم ورش فنيــه وتنســيق معــارض فــن تشــكييل بقــر االبــداع 

الفنــي باكتوبــر، عضــو بنقابــه الفنــون التشــكيليه، شــاركت بالكثــري مــن املعــارض 

والصالونــات بينــايل رشم الشــيخ وحائــزه عــى عــدت جوائــز 

ريـهام ماهـر محمـد عنبـر

Riham Maher Mohammed Anber 
.holds a master›s degree Department of drawing and painting at the 
Faculty of Art Education, Helwan _ague ,worked archaeological restoration 
consultant company by company Akhakhan and Aswan with a group of 
Russian missions major Archeological sites such as Mohammed Ali Palace - 
and a total renovation of a mosque Abou El Dahab - The Hanging Church,.
Work is currently an artist and researcher Fine Arts Public Authority for 
Cultural Palaces and instabilmente for organizing technical workshops and 
coordination of Visual Art Exhibition Palace of Culture,participated with lots 
of galleries and salons Sharm el-Sheikh Biennale and award-promised prizes.
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Zhoor maanany

Morocco, president of the flowers of art and heritage in new and director 

colors Doukkala Fine Art Festival Asamah configuration, are closely linked to 

femininity issues in social Tmzaradtha and manifestations Alssayash.

زهـــور معنـاين - املغـرب

ــوان  ــان ال ــرة مهرج ــدة ومدي ــة الجدي ــرتاث مبدين ــن وال ــور للف ــة الزه ــة جمعي رئيس

ــة يف  ــا األنوث ــق بقضاي ــاط وثي ــا ارتب ــن, له ــة التكوي ــكييل عصامي ــن التش ــة للف دكال

ــية. ــا السياس ــة وتجلياته ــا االجتامعي متظهراته
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زينــب مــراد دمــرداش

مواليــد االســكندرية بكالوريــوس فنــون جميلــة 1987، ماجســتري 1993،   دكتــوراة 

ارشاف مشــرتك جامعــة واليــة اوهايــو 1999، اســتاذ ورئيــس قســم التصميــامت 

املطبوعــة بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة اســكندرية ،شــاركت ىف العديــد مــن 

ــون  ــزة صال ــيل جائ ــة ع ــام 1987، حاصل ــذ ع ــة من ــة والخارجي ــارض الداخلي املع

الشــباب للحفــر 1992 وكذلــك منحــة للواليــات املتحــدة االمريكيــة تابعــة لهيئــة 

فولرايــت 1992

Zainab Murad Demerdash 
 Born in Alexandria,Baccalrius Fine Arts 1987,Master ‘s degree1993,Ph.D.
 Joint Supervision Ohio State University 1999,Professor and Head of Print
 Design Department, Faculty of Fine Arts, Alexandria University,She has
 participated in many internal and external exhibitions since 1987,She was
 awarded the 1992 Youth Salon Award and a Fulbright 1992 grant to the
United States
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Dr. Sally Elzeiny 
Lecturer, Faculty of Fine Arts Cairo/ The United Nations development program 
2005/ The Macmillan children’s illustrator award 2007 /Marche d’ Acqua – 
Fabriano  aquarello( Italy 2012/ intercontinental Exhibition “United Nations 
New York 2013/ ART MEETS MUSIC Italy 2013/ The 6th Luxor International 
Symposium 2013 /The 13th International Cavafia 2013/ exhibition “ earth, 
fire, water” France 2014 /”Imago Mundi” Italy 2014/ Intercontinental Biennial 
of Small Graphics- Aiud Romania 2014/ INTERNATIONAL EXHIBITION, 
Armenia “ART FOR PEACE” 2015/ workshop Bahrain’s summer festival 
2014/ the 2nd Borrollos symposium for drawing walls and boats 2015/ salon 
du Caire 572016-/ international exhibition “the key” caravan 2016/ Al Maken 
symposium Tunisia 2016/ Suzan Mubarak’s 2nd  prize in Child Literature 2002 
/Cleopatra 4th Siwa painting Symposium 2013/ Acquisitions: Faculty of Fine 
Arts museum Minia - Cairo 

ســـايل الزينــي

مــدرس بكليــة الفنــون الجميلــة - حلوان،شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الداخليــة 
والعامليــة مــن 2005 وحتــى االن وحصلــت عــى جوائــز منهــا جائــزة ســوزان مبــارك 
ــات:  ــيوه 2013/مقتني ــم س ــرا( ملراس ــرى )كليوبات ــزة الك ــل 2002 / الجائ ألدب الطف

متحــف كليــة الفنــون الجميلــه املنيــا - القاهــرة.
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Saeed Alawi
A full-time art exhibition,Kingdom of Saudi Arabia,MEMBERSHIPS
Fine founder member of the Arab Group,Founder member of the group 
fragrant Fine,Fine by the Saudi Association )Gievst(,Personal exhibitions: -
The first personal exhibition in Alexandria, 1424,The second personal 
exhibition )whispered Alrouachin( in Jeddah 1425.

سعيـــد العــالوي

متفــرغ للفــن التشــكييل ، اململكــة العربيــة الســعودية ، العضويــات ،عضــو 

عبــق  مجموعــة  مؤســس  عضــو   ، العــرب  التشــكيليني  مجموعــة  مؤســس 

التشــكيليني ،عضــو  جمعيــة التشــكيليني الســعوديني ) جفســت ( ، املعــارض 

الشــخصية ،املعــرض الشــخيص األول باالســكندرية 1424هـــ ،املعــرض الشــخيص 

ــدة 1425هـــ ــني( بج ــس الرواش ــاين ) هم الث
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Samiha Mohammed Tohamy
Demonstrator born in 1992. Drawing and Painting Department, Faculty of 
Education Ffineh.harki in numerous group exhibitions, and holds a major 
prize for the third salon south in the name of the British University in 2015

سميـحة محمــد تهــامى

ــاركت ىف  ــة ، ش ــة فني ــة تربي ــر  كلي ــم والتصوي ــم الرس ــدة بقس ــد 1992, معي موالي

العديــد مــن املعــارض الجامعيــة ,  وحاصلــة عــى الجائــزه الكــري لصالــون الجنــوب 

ــة 2015. ــة الريطاني ــم الجامع ــث بإس الثال
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ShabaanElhousiny
Graduated From: The Faculty of Fine Arts, Graphic, Department in 1995. 
A Member of the fine Artists Association, Member of The Cairo Atelier, he 
Participated in Numerous exhibitions, including: Youth Salon VIII, Youth 
Salon IX 1997 .Youth Salon Drilling Cairo Atelier 2013, and international 
upper egypt salon luxor 2016. his holding have some individuals in Egypt, 
and I have the Cultural Development Fund his Experiences Working in the 
Field of Animation and work in the field on interior design.

شعبـــــان الحسينــــــى

تخــــــرج مــن كليـــــة فنــــون جميلــــة – جرافيــــــك -1995عضـــــو نقابـــــة 

الفنانيني التشكليني – عضـــــو أتيلييــــة القـــــاهرة شـــــارك فــــى العديــــد مــن 

املعـــــارض منـــها صالـون الشبـــاب الثامــــــن 1996.شارك فــى معرض صالـون 

الشبـــــاب التاســـــع 1997.شــارك ىف معــرض صالون الحفـــر أتيليــة القاهرة 2013 

.شــارك ىف معــرض مراســم ســيوه2014صالون فنــاىن مــر2016 صالــون الجنــوب 

ــه  ــارض املشرتكــــه,لـــ ــض املعــ ــى بعــ ــاركه فــ ــر 2016 .ومش ــدوىل باالق ال

مقتنيـــــات لدى بعـــض األفــراد فــى مر . لدى صنــــدوق التنميـــة الثقافيـــة 

, لـــه خبــرات بالعمــل فــى مجــال الرســوم املتحركــة والعمـــل فــى مجـــال 

الداخلـى.  التصميـــم 
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مقيمــة يف القاهــرة -خريجــة جامعــة بغــداد علــوم بايولوجــي ،ادرس حاليا يف دراســات 

حــرة كليــة فنــون جميلــة الزمالــك ،31 ســنة انتمــي اىل كيــان اللقطــة الواحــدة املهتــم 

ــز الجنــدي شــاركت يف ملتقــى املبدعــني العــرب يف  بالرســم مــع الدكتــور عبــد العزي

دار االوبــرا املريــة

Shahd Kaled Farag
Iraqi living in Cairo - holder of a BA degree in Biology from University of 
Baghdad Currently studying Free Studies at the College of Fine Arts/Zamalik. 
31 years old A member of One Shoot Entity, a drawing community with Dr. 
Abdulaziz Al-Jundi Participated in Creative Arab Forum at the Egyptian 
Opera House.

شهـد خالـد فـــرج ـ العـراق
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وجوه املراءة 

تتعــدد وجــوه املــراءة وتختلــف مــن مــكان ايل اخــر ومــن مرحلــة عمريــة الخري.

ولكــن تبقــي ثوابــت املــراءة يف خلفيتهــا واحدة.بينــام تختلــف الصــورة الخارجيــة 

تظــل اعامقهــا واحــدة بقوتهــا و حنانهاوعزميتهــا وتحملهــا لــكل عنــاء ومســئولية .

فاملراءة هي العمود االسايس للحياة.

شهــرة عــيل مــريس
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Shereen Elbaroudy
Plastic artist - is involved in the fine movement since she graduated from the 
Faculty of Art Education, 2003 she had PHD in art education 2016, represented 
Egypt in many festivals and international exhibitions, ) Finland, Austria, 
France,  Belgium, India, Cyprus, Turkey, Italy, Ireland, Slovakia, Libya( she got  
many Award : the Youth Salon 19- 2008, 21- 2010, 25- 2015, Port Said Biennial 
Award 2011, The 2nd  upper Egypt  salon,  Luxor, 2014 .
shereen_2442008@yahoo.com

شــرين البــارودى

فنانــة بريــة - تشــارك ىف الحركــة التشــكيلية منــذ تخرجهــا مــن كليــة الرتبيــة الفنيــة 

ــر ىف  ــت م ــام 2016 ، مثل ــم وتصويرع ــوراة رس ــة الدكت ــى درج ــة ع 2003- حاصل

العديــد مــن املهرجانــات واملعــارض الدوليــة منهــا ) النمســا - فرنســا- فنلنــدا- بلجيــكا 

ــت عــى عــدة  ــا (، حصل ــدا- ســلوفاكيا- ليبي ــا- ايرلن ــا - ايطالي ــد- قــرص- تركي - الهن

جوائــز منهــا : جائــزة صالــون الشــباب )26( 2015 ، الــدورة )19( 2008، الــدورة 21 

ــر  ــع - االق ــاىن والراب ــدوىل الث ــوب ال ــون الجن ــعيد 2011، صال ــاىل بورس 2010 ، بين

.2016 ،2014
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مواليــد 1990، بكالوريــوس الرتبيــة الفنيــة 2013، شــاركت ىف العديــد من  املعارض 

منهــا صالــون الشــباب بقــر الفنــون باالوبــرا الــدورة مــن24إىل27, جائــزة اقتنــاء 

ــث باالقــر والحصــول عــيل  ــدويل الثال ــوب ال ــون الجن ــك ال CIB ، صال مــن بن

ــز  ــر البحــر بســاقيه الصــاوي والحصــول عــيل املرك ــني ، مســابقة نه ــاء لعمل اقتن

االول يف التصويــر ، معــرض الرحيــق والحصــول عــيل درع افضــل عمــل فنــي مبركــز 

ــان  ــكندرية ،مهرج ــباب باالس ــينا االول للش ــرض تراس ــامعيليه ، مع ــون باالس الفن

ــيوه 2016.،  ــم س ــه مراس ــيل منح ــول ع ــرب 2016 ,الحص ــباب الع يض االول للش

مســابقه ريــاض ســعيد للفــن واالبــداع والحصــول عــيل جائــزه التفاحــه الفضيــه.

شيــامء األلفــي

Shimaa Mohamed EL Alfy
 born in 1990.Bachelor of Art Education ,2013 – Helwan University, the 
Department of drawing and painting estimate in franchise with honors. 
Currently, Participated in numerous exhibitions, including my participation 
in the Youth Salon - Arts Palace - Opera House  the twenty-fourth, twenty-
fifth ,twenty-sixth and twenty-seventh sessions, Salah Taher Hall,  Arts of 
Art Education Exhibition and one of the paintings got the acquisition of 
Commercial International Bank )CIB( Award. As well as getting the first 
place in the “River Sea competition” held in EL Sawi Wheel. As well as 
getting the second  place in the“ Riyad Saeed competition.
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Shaimaa Mahmoud
Plastic artist and journalist at kawakeb magazine،Participate in many exhibitions 
and international art symposiums.Winner of the state award for creativity in 
Egyptian academy- Rome- Italy - 2014،Winner of Siwa’s studios award-ministry 
of culture- 2011،Have different trials in the visual art،Participate as a Volunteer 
in many Workshops - ministry of Youth and Sports-2015، 2016

فنانــة تشــكيلية ومحــررة مبجلــة الكواكــب ، شــاركت ىف معــارض متعــددة وعــدد مــن 

املهرجانــات الدوليــة الفنيــة ، حاصلــة عــى جائــزة الدولــة لإلبــداع الفنــى ىف مجــال 

النقــد- روما-إيطاليــا- 2014، حاصلــة عــى منحــة مراســم ســيوة –وزارة الثقافــة 

-2011، لهــا العديــد مــن املقــاالت حــول قضايــا الفــن التشــكيى، شــاركت كمــدرب ىف 

عــدد مــن الــورش الفنيــة –وزارة الشــباب والرياضــة 2016-2015.

شيــامء محمــود



68

ــة  ــون الجميل ــة الفن ــر كلي ــور بقســم التصوي ــد القاهــرة 1966، اســتاذ دكت موالي

ــي  ــام 2015وحت ــذ ع ــون من ــة جامعــة حل ــون الجميل ــة الفن ــدة لكلي ، واول عمي

تاريخــه ، دكتــوراه 1996 ،ماجســتري 1993، العديــد مــن املعــارض الدوليــة 

ــات. ــات و الهيئ ــض املؤسس ــث وبع ــن الحدي ــف الف ــات : متح ــة مقتني واملحلي

صفيــة طــه القبــاين

Safia Alkabany
Born in Cairo 1966، Professor of Fine Arts Department ،And the first 
dean of the Faculty of Fine Arts, Helwan University since،2015 until 
its date،Ph.D.1996, Master 1993،Many international and domestic 
exhibitions،Collectibles: Museum of Modern Art and some institutions 
and bodies
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Salah Ghith   
Born in Tripoli _  Libya 1976،Graduated from the faculty of arts. Tripoli  2000 
M.A. in fine arts  of  Libyan Academy. Tripoli. 2003، p.h.d.in fine arts- 
painting specialty,  department faculty of arts  -Alexandria university. Egypt. 
2014، A member in artistic union،Participated in internal and external 
exhibitions since)1998 to 2016( ،He had many Awards Participated in juries for 
competitions in the Fine Arts, most recently the first Fine Arts Festival at the 
University of Tripoli in 2016.

صــالح غيــث

مواليــد طرابلــس 1976 , حاصــل عــى بكالوريــوس فنــون تشــكيلية قســم الرســم 

والتصويــر مــن كليــة الفنــون واألعــالم طرابلــس 2000 و 2008 حصــل عــى 

ماجســتري فنــون تشــكيلية مــن أكادمييــة الدراســات العليــا طرابلــس 2014 حصــل 

عــى  دكتــوراه الفلســفة يف الفنــون الجميلــة  قســم التصويــر جامعــة اإلســكندرية  

، املشــاركات شــارك يف لجــان التحكيــم ملســابقات يف الفنــون التشــكيلية , مهرجــان  

ــس 2016 . ــون التشــكيلية األول عــى مســتوى جامعــة طرابل الفن
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)مواليــد يوليــه 1975 رابح-الــواد( رســام، ونحــات. فــاز الجائــزة األوىل يف مســابقة 

»صــورة عثــامين بــايل» )2011، 2012(. معــرض فــردي )ايليــزي 1999( املعــارض 

)تلمســان عــام 1997، عــام 2012، عــني متوشــنت 2007، تيــزي-أوزو عــام 2007، 

وهــران عــام 2007، الجزائــر 2007، 2009؛ إدرار 2011؛ بشــار 2011؛ الجلفــة 

ــاس  ــج 2013؛ ســيدي بالعب ــرج بوعريري 2011؛ مترناســت، 2013؛ تبســة 2013؛ ب

ــورك  ــو العــرب نيوي ــث باملغــرب 2014. معــرض فنان 2013(امللتقــى العــريب الثال

أمريــكا 2016 امللتقــى الــدويل للحفــر تونــس 2015 معــرض فلســطني2016

GHEDEIER Ahmed Abdelbasset
 )Né le 1er juillet 1975 à Rebah - El Oued( Artiste peintre, sculpteur. Il 
remporte le 1er Prix du concours « Portrait de Bali Othmani « )2011, 2012(. 
Exposition individuelle )Illizi 1999(; Expositions collectives )Tlemcen 1997, 
2012; Aïn Témouchent 2007; Tizi-Ouzou 2007; Oran 2007; Alger 2007, 
2009; Adrar 2011; Bechar 2011; Djelfa 2011; Tamanrasset 2013; Tébessa 
2013; Bordj Bou Arréridj 2013; Sidi Bel Abbès 2013(.maroc 2014 .ouregla 
2014. Bibliographie : Infosoir 112007/8/; La Tribune 112009/1/6 ,2007/8/; 
Diwan Al Fen. Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs et Designers Algériens 
de Djamila Flici Guendil )Ed. Enag-Anep, Alger 2008( somboziom ľart de 
la gravure Tunisie 2016

غدير أحمد عبد الباسط - الجزائر
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Abdul Rahim Hassan governor governor
Date of Birth1976، Qena،Specialist technical activity at the Faculty of Fine Arts 
Baloqsr- South Valley University، Bachelor of Fine Arts Department of Luxor 
in 2001 Altsoar- Division filming Mural South Valley University, a very good 
grade honors - Master of Fine Arts in 2008 filming Mural University Halouan.- 
teaching at the Institute of restoration and maintenance of the effects of the 
Ministry of Higher Education in Luxor Ami 20062007-- member of the Artists 
Association Alceccheliyn.-young graduates to participate in a training project 
in Luxor in 2002 to 2010.- participate in many art exhibitions at the Faculty of 
Fine Arts in Luxor - Exhibition Forum mosaics second BA.

عبد الرحيم حاكم حسن حاكم

ــة باألقــر- جامعــة  ــا، أخصــايئ نشــاط فنــي بكليــة الفنــون الجميل مواليــد 1976 قن
ــعبة  ــر- ش ــم التصوي ــر2001 قس ــة األق ــون جميل ــوس فن ــوادي ، بكالوري ــوب ال جن
ــام 2008  ــة ع ــون الجميل ــوادي ماجســتري يف الفن ــوب ال ــة جن ــر جــداري جامع تصوي
ــار باألقــر  ــة اآلث ــوان، التدريــس مبعهــد الرتميــم وصيان ــر جــداري جامعــة حل تصوي
التابــع لــوزارة التعليــم العــايل عامــي 2006 ،2007  عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني، 
املشــاركة ىف مــروع تدريــب  شــباب الخريجــني باالقــر 2002 اىل 2010، املشــاركة 
ــة االقــر - معــرض ملتقــى  ــون الجميل ــة الفن ــة بكلي ــد مــن املعــارض الفني ىف العدي

ــة االســكندرية. ــاىن مبكتب الفسيفســاء الث
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Abdel Nasser Hassan
Graduate of the Faculty of Fine Arts in 1985،An active member of the Fine 
Artists Association، Hosted many art galleries.

 خريــج كليــة الفنــون الجميلــه عــام 1985، عضــو عامــل بنقابــة الفنانــني 

التشــكيليني ،اقــام العديــد مــن املعــارض الفنيــة 

عبــد النــارص حســن
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أكــرث مــن 10 ســنوات خــرة يف تدريــس التصميــم يف العمــل كمســاعد باحــث ومــدرس 

ــم  ــة التصمي ــرث مــن 10 ســنوات خــرة يف مامرســة مهن ومســاعد واســتاذ مســاعد اك

الجرافيــي تصميــم محــارضات ومنتجــات دعائيــة مطبوعــة لهــا العديــد مــن تصميــم 

ــي  ــو االعالم ــراج الفيدي ــم واخ ــن تصمي ــد م ــا العدي ــة زله ــت الثابت ــات االنرتن صفح

مامرســة الفــن التشــكييل ولــدى عــدة معــارض فرديــة وجامعيــة يف مــر وخارجهــا 

درســت التصميــم وطــرق التدريــس خــالل دراســتي للبكالوريــوس واملاجســتري 

والدكتــوراة يف الرتبيــة الفنيــة والتصميــم اهتــامم عــايل بالتصويــر الفوتوغــرايف وادماجه 

ــة  ــاث االكادميي ــن االبح ــد م ــا العدي ــة لديه ــارض الفني ــم واملع ــاريع التصمي ــع مش م

ــم والســياحة   ــم التصمي ــي وتعلي ــم البيئ ــا االســتقامة والتصمي املتعلقــة بقضاي

عبــر عــادل سيــد
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Abeer Fawzy
Lecturer, Department of drawing and painting at the Faculty of Art 
Education, graduated in 2014 general grade with honors and first 
installment, I participated in many local and international exhibitions 
and competitions, most recently )shades Almtuare PhotoCairo Center 
Contemporary Image cic center Saad Zaghloul, participated Baji salon 
young session 27, and holds Ali acquisition Biennale Ismailia first Micro 
art Award, and the acquisition of an exhibition contest Mohamed Abla 
first-cameras, a founding member of the technical group flashes and was 
the first exhibition of the group Balgrk Campus editing(.

عبيــر فـــوزي

ــام 2014  ــت ع ــة , تخرج ــة الفني ــة الرتبي ــر بكلي ــم والتصوي ــم الرس ــدة بقس معي

بتقديــر عــام امتيــاز مــع مرتبــة الــرف واالويل عــيل الدفعــة , شــاركت بالعديــد 

مــن املعــارض واملســابقات املحليــة والدوليــة ، منهــا )ظــالل املتــواري فوتوكايــرو 

ــون  ــني بصال ــاركت بعمل ــول ، ش ــعد زغل ــز س ــارصة cic ومرك ــورة املع ــز الص مبرك

ــامعيلية االول  ــايل االس ــاء ببين ــزة اقتن ــيل جائ ــة ع ــدورة 27 ، وحاصل ــباب ال الش

للميكــرو ارت ، وجائــزة اقتنــاء مبعــرض ومســابقة محمــد عبلــة للتصويــر االويل ، 

عضــو مؤســس بجامعــة ومضــات الفنيــة  وكان اول معــرض للمجموعــة بالجريــك 

ــر( .  كامبــس بالتحري
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Asran Abdel Fattah Asran
Bachelor of Fine Arts Luxor in 2012، the photography section
Born in 1987 in Qena، Biography،Exhibitions ،He participated in many art 
exhibitions and won numerous awards and recognitions and has holdings 
inside and outside Egypt, including: South Campus art gallery, Algirak 
American University in 2015_krnfal Oostraka International Sharm el-Sheikh 
in 2016Special exhibitions، People Gallery, clay studio Hotel on the West Bank 
of Luxor in 2011

عصــران عبد الفتــاح عصــران

ــا 1987 ،  ــد قن ــر، موالي ــم التصوي ــر2012، قس ــة االق ــون الجميل ــوس الفن بكالوري

ــد  ــة وحصــل عــيل العدي ــد مــن املعــارض الفني ــة ، شــارك يف العدي املعــارض الجامعي

مــن  الجوائــز وشــهادات التقديــر  ولــه مقتنيــات داخــل مــر وخارجهــا  منهــا معــرض 

ــرتاكا  ــال أوس ــة 2015 ، كرنف ــة األمريكي ــس بالجامع ــك كامب ــة الجريي ــويب بقاع الجن

الــدويل رشم الشــيخ 2016  ، املعــارض الخاصــة ،معــرض النــاس والطــني بفنــدق املرســم 

بالــر الغــريب باألقــر 
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Omar Sayed Mekkawy  
Student at the Faculty of Fine Arts, Helwan University, Pkalarios oil 
painting.

عمـر علـى سيـد مــكاوى

ــى ،  ــر زيت ــوس تصوي ــوان ،بكالوري ــة حل ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــب بكلي طال

ــدوىل. ــوب ال ــون الجن ــرتك ىف صال اش
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Awad Mohammed Mustafa
 Qualification: Bachelor of Fine Arts 1975، Member of the Fine Artists  
 Association. Jury member of the Arts Alcecchelah- Suez Canal University.
 Chairman of the Jury saloon seventh for a 6 × 6 creative. Participated in the
 fine movement since 1973 and so far in the public and private shows. received
 numerous awards and recognitions and medals. private and public collections
Germany - Egypt

عـــوض محمـد مصطفى

ــة  ــني التشــكيليني، عضــو لجن ــة الفنان ــة1975 عضــو نقاب ــون الجميل ــوس الفن بكالوري

تحكيــم الفنــون التشــكيلية– جامعــة قنــاة الســويس ، رئيــس لجنــة تحكيــم الصالــون 

ــام 1973  ــذ ع ــكيلية من ــة التش ــارك ىف الحرك ــة ، ش ــة 6×6 اإلبداعي ــابع ملجموع الس

وحتــى اآلن ىف معــارض عامــة وخاصــة ، حصــل عــى العديــد مــن الجوائــز وشــهادات 

ــا – مــر (. ــر وامليداليات،مقتنيــات خاصــة وعامــة ) أملاني التقدي
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Fatma Hamdy Mohamed Refaat
 PhD, 2014 Helwan University, Faculty of Fine Arts, PhD in Painting with
 highest Merit, MFA. Master of Fine Arts and The Bachelor of Arts / Science
 Degree were applied from Helwan University, Faculty of Fine Arts.Work
 experience: Lecturer & ELearning Coordinator in The British University
in Egypt )BUE(, The Faculty of Communication and Mass Media )CMM(.

 Web Designers/Developers Supervisor in The British University in Egypt
 )BUE(I participated in many exhibitions as a group and individual, the last
one is The 3rd Upper Egypt Salon, March [2015], Faculty of Fine Arts-
Luxor, Winning the award Incentive from Picasso Art Gallery- Cairo.

فاطمــة حمدي محمد رفعت

مــدرس بكليــة اإلعــالم بالجامعــة الريطانيــة ومــرف التصميــامت مبوقــع 

الجامعــة الريطانيــة ، دكتــوراه وماجســتري وبكالوريــوس مــن كليــة الفنــون 

الجميلــة - جامعــة حلــوان ، شــاركت بالعديــد مــن املعــارض الفرديــة والجامعيــة 

، منهــا صالــون الجنــوب الثالــث وقــد حصلــت عــى جائــزة تشــجيعية بإســم قاعــة 

ــون.  بيكاســو للفن
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كاثــرين بيــست - لنـدن االٔقر

Kathryn Best-United Kingdom
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Karama Ben Amor-Tunisian

Single, born in Sfax, on 091984/01/, Tunisian nationality.
No. C.I.N: 08770201 of 222007/02/.
Karama Ben Amor is a Tunisian artist with a master’s degree in science and 
technology of fine arts. Her experience with exhibits has been going on 
since 2005. Her affinity for arts transcends her area of focus, as she sought 
more knowledge and managed to receive training in cultural management 
courtesy of the German Embassy. Karama’s skill set rendered her the most 
sought-after cultural programs manager in the country. In fact, she has 
been playing a crucial role in almost every cultural event in Tunis for 
the past five years.She host many painting clubs for adults and children. 
And most of her paintings are abstract, she don’t have a predominant 
style and especially painted what she feels. For her abstract art is a little 
class apart as it has the privilege to allow an emotion to capture a given 
moment.” Painting is for me a way of escape, we help to speak and it is also 
a time for sharing. I like my paintings to be seen, admired and criticized. 
For me art must be moving, bubbling and must relentlessly challenge the 
existing rules. I always try to show and share my love and my artistic 
knowledge with those around me to show that art is a great way to change, 
advance and improve”

كرمة بن عامر - تونس
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Karima El-Deeb
 hasalh a Bachelor of Art Education, Helwan University -odblomh traditional- 
 arts and crafts from the School of Prince Charles, the British - an artist of the
 General Authority for Palaces of Culture Member of the Fine Artists Association
 -acamt solo exhibition of ornaments scene Aljhmurah-participated in many
 group exhibitions, opera and the Palace of Arts and Cairo Atelier , participated
 Salon Salon youth and the south and many Mahafezat- has established several
.technical workshops governorates of Egypt

كــرمية الـــديب

حاصلــة عــى بكالريــوس الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان - دبلومــة الفنــون والحــرف 

ــة تشــكيلية بالهيئــة العامــة  ــة ، فنان التقليديــة مــن مدرســة االمــري تشــارلز الريطاني

ــني التشــكيليني ،أقامــت معــرض فــردى للحــى  ــة الفنان لقصــور الثقافــة، عضــو بنقاب

مبــرح الجهموريــة، شــاركت بالعديــد مــن املعــارض الجامعيــة باالوبــرا وقــر 

الفنــون واتيليــة القاهــرة ،اشــرتكت بصالــون الشــباب وصالــون الجنــوب والعديــد مــن 

ــة مبحافظــات مــر . ــورش الفني ــد مــن ال املعــارض- واقامــت العدي
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Maher Dawoud
 PhD. A Faculty member and a Contemporary Visual Artist with over 10 
years experience in solid academic qualifications, galleries management, 
exhibitions organizations, and theoretical foundation in historic art 
collections. In addition to, representing Egypt at the 56th Venice Biennale 
in 2015 as well as overseeing the restoration and documentation of the 
foundation of the historical art collection.

مــاهر مصــطفى كامــل داوود

عضــو هيئــة تدريــس وفنــان تشــكييل معــارص لديــه خــرة اكــرث مــن عشـــــــرة 

أعــوام ىف مجــال التصويــر الجــدارى وتنظيــم املعــارض وإدارة املجموعــات الفنيــة 

ــم  ــى ترمي ــام 2015 ، وارشف ع ــيا لع ــايل فينيس ــر ىف بين ــل م ــة , مث التاريخي

وتوثيــق مجموعــة مقتنيــات مؤسســة األهــرام مــن االعــامل الفنيــة الفريــدة ، ايل 

جانــب الخــرات االكادمييــة ىف مجــال التدريــس والنقــد الفنــي.
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Magdy Abd El-Azez
 Head of the Declaration- the Faculty of Applied Arts - Helwan University previously. Assigned
 to a consultant unit and the establishment of the status of graphic design information and
 support decision-making Council of Ministers in 1989 to 2003. Deputized as a cultural
 embassy of the Arab Republic of Egypt, Austria and the head of the mission of education
 in Vienna and Prague Musharraf Office of the State of the Czech Republic and to supervise
 the students the Slovak state from 2003 to 2006 Professor of Design marks and guidance
 systems and guidance Declaration Section College of Applied Arts, Helwan University 2006 
 Prize exhibition, the first annual general drilling 1983. Was awarded the promotional art drilling in
 1983.  And awarded the Order of Arts and Sciences, the first class in 1985. Award logo design first
 Cairo International Conference Center Nasr City in 1989. Award Sponsors Bouapnali moment
 the international drilling in Japan in 1996. Research Award of the University of Helwan in the
 Declaration in 1998. Fine Arts Competition Award - Cairo - “Salon piece small camera,” 2000.

مجدي عبد العزيز إمام البيىل

ــدب  ــابقا ، انت ــوان س ــة حل ــة جامع ــون التطبيقي ــة الفن ــالن بكلي ــم اإلع ــس قس  رئي
كأستشــارى وأســس وحــدة التصميــم الجرافيــى مبركــز املعلومــات ودعــم اتخــاذ القرار 
ــة  ــدب كمستشــار ثقــايف بســفارة جمهوري ــى 2003 ، انت ــوزراء 1989 وحت ــس ال مبجل
مــر العربيــة بالنمســا ورئيــس البعثــة التعليمــي بفيينــا ومــرف عــى مكتــب بــراغ 
بدولــة التشــيك وارشف عــى الطلبــة الدارســني بدولــة الســلوفاك مــن 2003 إىل 2006                                                                                                       
أســتاذ تصميــم العالمــات ونظــم التوجيــه واإلرشــاد قســم اإلعــالن 2006،جائــزة أوىل 
ــام  ــر 1983، وس ــن الحف ــجيعية لف ــة التش ــزة الدول ــام 1983، جائ ــرض الع ــر املع حف
ــز  ــعار مرك ــم ش ــزة أوىل تصمي ــام 1985، جائ ــة األوىل ع ــن الطبق ــوم م ــون والعل الفن
القاهــرة الــدويل للمؤمتــرات مبدينــة نــر عــام 1989، جائــزة الرعــاة ببينــايل ســابوري 
ــر 2000. ــرية تصوي ــة الصغ ــون القطع ــزة صال ــان 1996، جائ ــر يف الياب ــدويل للحف ال
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Mohamed El-tahan
born in 1946, graduated from the oil painting at the higher Institute for Fine 
Art, Leonardo da vinci, in 1973,,, established member of Syndicate of Fine 
)Consultant filming(,,, general manager of international beinnales, triennales 
and exhibitions at the sector of fine art then general director of protocol and 
houses of creativity at the sector of Fine art,,, Mohamed El-tahan has been 
contributing to art movement in Egypt and outside Egypt since 1968, EL-
Tahan got lot of certificates and medals from Egypt and outside Egypt and 
he works were broadly reviewed and analysed by art critics and prominent 
artists of Egyption newspapers and magazines,,, state collectibles at Ministry 
of Culture,many banks, ministries and the state organizations,,,collectibles at 
many people in Egypt and many countries around the world

محمــد الطــحان

ــة التشــكيليني  ــي ( 1973 ، عضــو نقاب ــاردو دافن ــد 1946 بكالوريــوس )ليون موالي

)استشــاري تصوير(،مديــر عــام إدارة البيناليــات واملعــارض الدوليــة بقطــاع الفنــون 

ــابقاً(،أقام  ــة )س ــوزارة الثقاف ــداع ب ــوت اإلب ــم وبي ــام املراس ــر ع ــكيلية، مدي التش

ــات  ــن البينالي ــد م ــارك يف العدي ــة وش ــة والجامعي ــارض الخاص ــن املع ــد م العدي

واملعــارض املحليــة والدوليــة بالحركــة الفنيــة مبــر وبالخــارج منــذ 1968 وحتــي 

االن ، حصــل عــى العديــد مــن الجوائــز وامليداليــات وشــهادات التقديــر املحليــة 

والدوليــة ، مقتنيــات رســمية لــدى وزارة الثقاقــة املريــة ويف أغلــب البنــوك 

والــوزارات والهيئــات الرســمية، ومقتنيــات خاصــة لــدى األفــراد يف الداخــل والخارج
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Mohamed Thabet Badary
Assistant professor of painting  and deputy dean of the Fine Arts for Education 
and Student Affairs - University of Assiut
Participated in many private art Exhibition   and collective from 1995  2017-

محــمد ثــابت محــمد حسن بدارى  

مواليد1970 أســيوط اســتاذ التصويــر املســاعد ووكيــل كليــة الفنــون الجميلــة لشــئون 

التعليــم و الطــالب ، جامعــة أســيوط شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الفنيــة الخاصــة 

ــا 2002م -2007م  ــة املني ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــرض  بكلي ــا مع ــة منه و الجامعي

، معــرض بقاعــة املؤمتــرات الدوليــة بجامعــة حرضمــوت للعلــوم و التكنولوجيــا 

بالجمهوريــة اليمنيــة 2011م،  معــرض بقاعــة الفنــون بكليــة الرتبيــة النوعيــة جامعــة 

أســيوط 2011م، 2012م، بينــايل بورســعيد القومــي مــن الخامــس إىل الثامــن 2001م 

2003-  2005 م 2007م.صالــون الشــباب الرابــع عــر بقــر الفنــون باألوبــرا 2002.
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Mohammed Jaber Behairy

Egyptian nationality، 1993.

محمــد جــابر البحــرى

مواليد 1993 ، الجنسيه / مرى 
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محمــد سيـد فـريد محمــد

مواليــد 1995،طالــب بكليــة الفنــون الجميلــة جرافيــك )تصميــامت( ، شــارك يف 

صالــون الشــباب 27، مســابقة خــرض البورســعيدى ، معــرض جامعــى بســاقية الصــاوى 

ــدة باألســكندرية.  ــة ، معــرض أجن ــون الجميل ــة الفن ، معــرض جامعــى بكلي

Mohammed Sayed Fareed 
Born in 1995 ، Student at the Faculty of Fine Arts , Graphic )designs(،Youth 
Salon 27، Khadr Alborsaidy Competition ، Group Exhibition Sawy،Group 
exhibition at the Faculty of Fine Arts، Agenda Gallery in Alexandria.
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 Mohamed Abdel Hady
Associate Baaharkh Fine of 96 to now gone many experiments in painting 
and sculpture،Holdings inside and outside Egypt.،Participate in many 
workshops, local and international

محمــد عبــد الهــادى

شــارك يف الحركــة التشــكيلية مــن عــام 96 إىل االن ولديــه العديــد مــن التجــارب 

يف الرســم والنحت ومقتنيــات داخــل وخــارج مــر ، كــام شــارك يف العديــد مــن 

الــورش املحليــه والدولية.  
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Mohamed Mohamed Ghalib Hassan
Professor at Graphic Department, Faculty of Fine Arts, Helwan University - Egypt
Caricature exhibition Okhotsk Japan 1999 ، Football Iran’s 1999 ،Cartoon Competition 
Turkey in 1999 ،Yugoslavia in 2000 ، Salon International France 2000 ، Hiroshima 
City Manga Library Japan 2000 ، International 2 Cordoba Allarzintin 2001 ، Hygiene 
Belgium 2001 Gallery University of artists drilling Egyptians Nebraska America 2003
small works of art salon in 1998to 2003, Bashaier theater vanguard 1998, Youth 
Salon 1998to2003 Trade and the Ministry of Youth and Sports 1997to 1999, National 
Exhibition of Fine Arts 1999, EXPO 2000 in Culture of Peace 2000, Biennale Port Said 
national 5, special titled horseback Faculty of Fine Arts Exhibition 2002 uprising at the 
Faculty of Fine Arts in 2002, national Art Jeravk

محمد محمد غالب حسان

استاذ  دكتور بقسم الجرافيك  بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 
 Cartoon  ،1999 Footballإيــران   ،1999 اليابــان   Okhotsk يف  الكاريكاتــري  معــارض 
Competition تركيــا 1999 ، يوغوســالفيا  Salon International ،2000 فرنســا 2000 ، 
Hiroshima City Manga Library  اليابان Cordoba 2  International، 2000 الالرجنتني  
 Nebraska    بلجيــكا 2001 ، معــرض  جامعــة فنــاين الحفــر املريــني Hygiene ، 2001
ــرح  ــى2003 ، بشــاير  م ــن 1998 حت ــة الصغــرية م ــون األعــامل الفني ــكا  2003 ، صال أمري
الطليعــة 1998 ، صالــون الشــباب مــن 1998 حتــى 2001 ، معــارض وزارة الشــباب والرياضــة 
مــن 1997إىل 1999 املعــرض القومــي 1999 ، معــرض 2000 عــام ثقافــة الســالم، بينــايل بــور 
ســعيد القومــي2000  , معــرض خــاص بعنــوان صهــوة كليــة الفنــون الجميلــة 2002 معــرض  

ــة 2002 , فــن الجرافــك القومــى.  ــون الجميل ــة الفن انتفاضــة بكلي
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Mahmoud Hamed Mohamed Saleh
 Born in Fayoum 1963Full Professor in the faculty of Art Education, Ph.D. in Art
 Education – Specialist  Handicraft – University of Helwan, Participating in Artistic
 movement since 1985،Local Group Exhibition : The Youth Salon -  the  Egyptian
 National Exhibition- The Autumn Exhibition for Miniature works - Exhibition
 for the ) Home x 1 ( Group  - International   Exhibition : Nigeria-Egypt: African
 dialoge- The Fifth Beijing International Art Biennale-    Exhibition in Obovoa –
 Serbia   20 Private Exhibition in : Mashrabia Gallery – Cent er of Arts – Akhnaton
 Gallery - Gezera Arts Centre - Cairo Atelier  - Gallery Mesr- El Bab Selem Gallery,
Museum of Egyptian Modern Art

محمــود حامــد

مواليــد 1963اســتاذ بكليــة الرتبيــة الفنيــة – جامعــة حلــوان , يشــارك يف الحركــة 
الفنيــة املريــة منــذ عــام 1985 شــارك يف معظــم الفعاليــات الفنيــه التشــكيلية 
الجامعيــة منهــا: صالــون الشــباب – املعــرض العــام – صالــون الخريــف للقطــع 
الصغــريه – معــارض جامعــة الوطــن X 1 – معــرض اجنــده مبكتبــة االســكندرية 
– معــارض جامعيــة بقاعــة مربيــه – معــارض جامعيــة بفاعــة بيكاســو .شــارك 
ــرص واالردن  ــويرا وق ــدا وس ــات بفنلن ــة وبينالي ــارض دولي ــر مبع ــل م يف متثي
ــرض  ــن 20 مع ــرث م ــام اك ــر, اق ــا وم ــا وتركي ــني ورصبي ــامن والص ــلطنة ع وس
خــاص حصــل عــيل العديــد مــن الجوائــز يف التصويــر والنقــد الفنيلــه مقتنيــات يف 

العديــد مــن املتاحــف والهيئــات ولــدي االفــراد مبــر والخــارج
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ــة  ــون الجميل ــة الفن ــر بكلي ــم التصوي ــد بقس ــر ، معي ــوان 1984 ،تصوي ــد اس  موالي

باالقــر ،املقتنيــات البنــك التجــارى الــدوىل) CIB( 2014 ، الجامعــة الريطانيــة 

بالقاهــرة 2014.

Mahmoud Mohamed Soliman 
Born in Aswan 1984 Painting، Teaching Assistant at Faculty of Fine Arts - 
Luxor، Collectibles، Commercial International Bank )CIB( 2014
E-mail:mahmoudsoliman989@yahoo.com

محمــود محمــد سليــامن 
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Marwa  Ezzat  

مـروة عـزت عبـد الحميـد

مــدرس بقســم التصويــر بكليــة الفنــون الجميلــة باألقــر، عضــو نقابــة الفنانــني 

ــذ 1996  ــة من ــة والعاملي ــارض املحلي ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ــكيليني ، ش التش

ــة  ــون ، وكلي ــرة للفن ــز الجزي ــي اآلن ، أقامــت عــدة معــارض خاصــة يف مرك وحت

الفنــون الجميلــة بالزمالــك ، وأتيليــه القاهــرة ، و قاعــة الدبلوماســيني ، حصلــت 

ــث  ــن الحدي ــات مبتحــف الف ــا مقتني ــر ، له ــز يف مجــال التصوي عــيل عــدة جوائ

ــعودية ،  ــدة بالس ــه ج ــم ، أتيلي ــن والتصمي ــة الف ــكندرية ، أكادميي ــة اإلس ، مكتب

ــرتا و الكويــت. ــدي أفــراد مبــر وانجل مؤسســة فــاريس ، رشكــة صخــر ، ول

Dr. in the department of painting, fine arts college in Luxor , Active member 
of the Plastic Artist Syndicate... participated in a number of exhibitions in 
Egypt and abroad cince 1996 until now .. she organised meny privat display 
ar fine arts in cairo , Gizera art center , the academy of design and in Cairo 
gallery.. meny awards.. and holdings at the modern art museum, Alex.
Bibliothericr, Geddah gallery, and with persons in Egypt , England and Kuwait.  
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Marwa Kassem

Born in، 1980

مــروة قاســم 

مواليد 1980.
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Mary Abdel Moneim Mubarak Suleiman.
Born in Alexandria, Assistant Professor, Faculty of Art Education, Helwan 
Universityprofessor,Participated in many art exhibitions collective and 
international individual and global.Business Idea.

 مريم عبد املنعم مبارك سليامن

ــوان ،  ــه حل ــة جامع ــة الفني ــة الرتبي ــاعد بكلي ــتاذ مس ــكندرية،  اس ــد اإلس موالي

شــاركت بالعديــد مــن املعــارض الفنيــة الجامعيــة و الفرديــة  الدوليــة  و العاملية .
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مواليد 1390هـ ، رئيس قسم الرتبية الفنية بكلية الرتبية – جامعة الباحة، بكالوريوس 
جامعة   - الفنية  الرتبية  كلية  فنية -  القرى، دكتوراه تربية  أم  جامعة   - فنية  تربية 
وفاء  ملسة  الوحدة  نادي  هـ،،  معرض  التشكيليني1421  بيت  معرض  حلوان 2012م، 
1423هـ،،  معرض اإلسكندرية مبكتبة االسكندرية1424هـ،، شارك يف معرض كلية الرتبية 
الفنية بالزمالك يف مكتبة اإلسكندرية عام 2004 - 2005 م، شهادة شكر من صاحب 
السمو املليك األمري سلطان بن فهد مع درع مبناسبة املشاركة يف معرض دورة التضامن 
والرابع  الثالث  الثاين،  املؤمتر  يف  الفنية  األعامل  تحكيم  لجنة  األوىل، رئيس  اإلسالمي 

بجامعة الباحة 1432 هـ . 

Misfer Almruay Mohamed 
07/01/1390 AH, Head of the Department of Art Education, Faculty of Education - 
Al Baha University. , Bachelor of Art Education Umm Al Qura University. , Ph.D. 
Art Education / Faculty of Art Education - Helwan University 2012, Fine House 1421 
exhibition, exhibition Wahda Club to touch and fulfillment of 1423, Alexandria Gallery 
Alexandria Library 1424, to participate in the exhibition Faculty of Art Education, 
Zamalek in the Bibliotheca Alexandrina in 2004/2005, a certificate of thanks from 
owner Royal Highness Prince Sultan bin Fahd with a shield on the occasion of 
participation in the exhibition the first Islamic solidarity cycle chairman of the jury 
works of art in the second conference, the third and fourth Baha 1432 University.

 مسفـر محمـد املروعـى 
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بنت  فينا 2012،  القاهرة 2011، حد  بأتيليه  معارض خاصة، حيواذات  أقام ستة 

 2017 وجيمنو   2016 الراعي   ،2015 فولوغريفي   ،2014 بروتني   ،2013 إمبارح 

بجالريي آرت كورنور، شارك بصالون الشباب واملعرض القومي باألوبرا، وبجالريي 

دروب وبيكاسو، ولدي قطعة من مقتنيات متحف الفن الحديث، معرض بيتسبريج 

بأمريكا، نورد آرت بأملانيا.

Mostafa Sleem
I›ve 6 solo Exhibitions tell now «Haiwazat» Cairo Atelier 2011, One Of 
Us 2012. Bent Embareh 2013, Protien 2014, Fologhryphi 2015, Al Raey 
2016 and GYmno 2017 in Art Corner Gallery. Participated in the Youth 
Salon, and the National Exhibition Art at the Egyptian Opera House. I 
have a piece in Museum of Modern Art, Cairo Opera House. SITES OF 
PASSAGE Pittsburgh USA, Nord Art in Germany.
 

مصطفــــــى سليـــــم
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السن 19 سنة، مواليد اإلسكندرية، طالب بكلية فنون جميلة األقرص - قسم تصوير 
الفرقة - األوىل.

Mostafa Saif Elnasr Elshaikh
Age : 19                                                                               
Birth place : Alexendria                                                    
Collage : Fine Arts - Luxor                                                
Department : Painting                                                     
Postion : First your                                                           

 مصطفى سيف النرص الشيخ 
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مواليد 1976 ، مدرس بكلية الفنون الجميلة - قسم التصوير - جامعة املنيا، له معارض 

فردية داخل مرص اعوام 2014 - 2013 - 2000 - 1999 - 1998، شارك يف العديد 

من املعارض الجامعية وامللتقيات الفنية أهمها القطع الصغرية، املعرض العام، منحة 

مراسم األقرص، ملتقى الربلس الدويل للرسم عىل الحوائط واملراكب، مهرجان شمس 

مرص الدويل برشم الشيخ، مقتنيات خاصة بقرص رئاسة الجمهورية ، مقتنيات خاصة 

ببنك CIB  مبرص.

املعتز باللــه كمــال محـروس

Al-Moataz Bellah Kamal
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مواليد 1977، بكالوريوس الفنون الجميلة باألقرص 2001م - قسم الجرافيك.

Manar Mahmoud 
Born in Aswan 1977, Bachelor of Fine Arts, Luxor, 2001, exhibitions in the Faculty 
of Fine Arts, Luxor, 1996 to 2001, the fourth university conference exhibition, Cairo 
University, 1998, the 4th National Graphic Exhibition, 2016.

مـــنار محمــــود 
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مواليد 1977، تعمل مدرًسا بكلية الفنون الجميلة - جامعة جنوب الوادي، ومنسق 

لقصور  العامة  الهيئة  من  معتمد  محارض  والثقافة،  للفن  واست  مبركز  معارض 

عضو  باألقرص،  طاهر  بهاء  ثقافة  قرص  أمناء  مجلس  عضو  واألقرص،  بقنا  الثقافة 

عامل بنقابة الفنانني التشكيليني، شاركت يف تنفيذ العديد من  الجداريات باألقرص، 

وسوهاج وقنا.

منـــــال مبـــــارك 

Manal Mubark
Manal Mubarak was born in March 1977. She is a Lecturer at the Faculty 
of Fine Arts, South Valley University, and exhibitions coordinator at Waset 
Art and Culture Center. Manal is an authorized lecturer from the General 
Organization of Cultural Palaces in Qena and Luxor. She is a member of the 
Board of Trustees of Bahaa Taher Cultural Palace, and of the Syndicate of 
Plastic Arts. Manal participated in many murals in Luxor, Qena and Sohag.
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بكالوريوس الفنون الجميلة - جامعة حلوان - قسم تصوير زيتي عام 2013 بتقدير عام 

امتياز وكانت الثالثة عىل الدفعة واألوىل يف مرشوع التخرج، تجيد التصوير بخامات مختلفة 

ورسم الكرتون، تعمل concept artist، شاركت يف عدة معارض مثل صالون الشباب 2014 

و 2016، وأجندة 2015 مبكتبة اإلسكندرية، ومحبي الفنون ، ومعارض أخرى. 

Mayar Mohamed Yousry 
He graduated from the Faculty of Fine Arts, Helwan University oily imaging 
department in 2013 grade of privilege and was the third installment and the first in 
the graduation project. Fluent imaging various ores and painted cardboard. Working 
concept artist. He participated in several exhibitions such as the Youth Salon in 2014 
and 2016, and the Agenda 2015 at the Bibliotheca Alexandrina, and lovers of the arts, 
and other exhibitions.

ميار محمد يرسي 
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مواليد 1992، طالب بكلية الفنون الجميلة باألقرص- قسم التصوير الزيتي، املعرض 

الفني  لإلبداع  الشارقة  جائزة  معرض  باألقرص3013،  الفنون  بكلية  للطالب  االول 

2013-2016، معرض cib بكلية الفنون الجميلة باألقرص 2014، سمبوزيوم االقرص 

الصغرية  القطع  باإلسكندرية 2015، معرض  الثقايف  الرتسينا  الدوىل 2014، معرض 

 cib بالجريك كامبس 2015، معرض الكتب الفنية تورينو بإيطاليا 2015، معرض

بكلية الفنون الجميلة باالقرص 2016، سمبوزيوم األقرص الدويل 2017.

 ناجح أحمد حسني  

Nageh Ahmed Hussein
Qualifications: Student Faculty of Fine Arts in Luxor oil painting 
department Posts and exhibitions. The first exhibition of the students 
at the Faculty of Arts in Luxor 3013. Exhibition Sharjah Prize for 
distinguished artistic 2013 cib Gallery, Faculty of Fine Arts in Luxor in 
2014. Luxor International Symposium 2014. Sienna cultural ALEX 2015 
Exhibition. Small pieces gallery Balgrk Campus 2015. Technical books 
exhibition b Turin, Italy, 2015 cib Gallery, Faculty of Fine Arts in Luxor 
in 2016. Exhibition Sharjah Prize for distinguished artistic 2016. Luxor 
International Symposium 2017...
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أستاذ مساعد بقسم الرسم والتصوير بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان، ماجستري 2006، 
 )Massurealism Artist( دكتوراه 2011، عضو نقابة الفنانني التشكيليني، عضو جامعة
العاملية، نالت شهادات تقدير )جامعة 6 أكتوبر 1999،كلية الرتبية الفنية 2002(، ورش بكلية 
الرتبية الفنية )فنون أطفال 2004، 2005 ،تصوير جدارى2006،رسم وتصوير2009،2010(، 
ورشة الفن الرقمى املعرض العام 2013، لها العديد من املعارض الجامعية والفردية أهمها: 
املعرض العام 2013، معرض)مرصية بعيون معارصة( أتيليه الشهيد أحمد بسيوىن بكلية 
الرتبية الفنية 2012، معرض)نوستالجيا( مركز الجزيرة للفنون 2013، معرض )ذات( جالريى 

الكحيلة 2015، لها مقتنيات لدى افراد يف مرص والخارج.

 Nadia Wahdan
Assistant Professor, Department of drawing and painting at the Faculty of Art Education, 
Helwan University, MA 2006, Ph.D., 2011, a member of the Fine Artists Association, 
a member of the group )Massurealism Artist Global(, certificates of appreciation 
)University of October 6, 1999, the Faculty of Art Education, 2002(, workshops, 
Faculty of Technical Education )Arts Children 2004.2005 photography Mural in 2006, 
drawing and photography 2009,2010(, workshop digital art public exhibition in 2013, 
many collective and individual exhibitions, including: General Exhibition 2013, Gallery 
)contemporary Egyptian eyes( Atelier martyr Ahmed Bassiouni faculty of art education 
in 2012, exhibition )nostalgia ( Peninsula Center for the Arts in 2013, exhibition )with( 
Gallery Alkahilh 2015, its holdings with individuals in Egypt and abroad.

 ناديـــــة وهــــدان
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جيداً  جيد  عام  بتقدير  )فنون(  نوعية  تربية  بكالوريوس   ،1983 الجيزة  مواليد 

الصاوى  بساقية  فنية جامعية  مبعارض  شاركت  امتياز،  نحت  التخرج  ومرشوع   -

وارت كورنر وحزب الجبهة الدميقراطي واالشرتاك بصالون الشباب ال 24 و 25 . 

صالون العرض االول، حاصلة عىل دبلوم تكمييل تربية فنية جامعة حلوان لتكملة 

الدميقراطي  الجبهة  بحزب  والفنية  الثقافية  اللجنة  مؤسسة  بالتصوير،  املاجستري 

سابقاً ) املرصيني االحرار ( حالياً.

نــدى عبـد الهـــادي أحمـــد

Nada Abdelhady Ahmed
Raised and born in Giza 1983, Graduated from the faculty of specific 
Education )fine Arts(.
-General Grade Good Graduation
-Project: sculpture, Excellent 2005
-involved in many art galleries collective )Sawy Cultural wheel - ART Corner- 
the democratic party )ElGabha(- and Other private galleries(..
-Founder of the Cultural and art committee in the Democratic Party 
)ElGabha( priviasly, and the Egyptians Liberal now.
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Nesrin KARACAN

Web Side:  www.nesrinkaracan.com.tr
1968 Born in Ankara. 1986 Started as a private student at University of Hacettepe, 
Faculty of  Fine Arts, Department of Sculpture. 1991 Graduted from University 
of Hacettepe, Faculty of  Fine Arts, Department of  Sculpture as an honor student. 
1994 Achieved Master of Fine Arts degree at University of Hacettepe, Social 
Science Institute, Department of Sculpture. 1994 Started to work as an Assistant 
Professor while studying at University of Hacettepe, Faculty of  Fine Arts, 
Department of Sculpture. 1998 Achived PhD. 1999 Quit working at University of 
Hacettepe. 2000 Started to work as Assoc. Prof. at Mersin University, Faculty of 
Fine Arts Department of Sculpture. She still continues to teach there.
PRIZE
2006 State Sculpture Competition Achievement Prize
2000 State Sculpture Competition Achievement Prize
1996 Ankara Art Foundation “The Artist of the Year” Ankara
1995 State Sculpture Competition Achievement Prize
1991 University of Hacettepe Faculty of Fine Arts Sculpture Department  “ Honor 
Student of the Department”
1991 İhsan Doğramacı “ Honory Achievement Prize”
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الداخلية،  العامرة  قسم   – الجميلة  الفنون  كلية   - دمشق  بجامعة  دكتور  أستاذ 

دكتوراه يف املرسح واألزياء املرسحية - جامعة حلوان عام 1998، عميد كلية الفنون 

بالجامعة  املالبس  وصناعة  التصميم  قسم  رئيس  القلمون،  جامعة   - التطبيقية 

األوروبية، شاركت يف العديد من املعارض يف سوريا وخارجها، معرض فردى بعنوان  

«تشكيالت تراثية» مبتحف محمود مختار - وزارة الثقافة.

نهـــــال النــــافـوري 

Nehal El Nafory
Professor of Damascus University Faculty of Fine Arts - Department 
of Interior Architecture. PhD in theater and theater costumes, Helwan 
University, Egypt, 1998. Dean of the Faculty of Applied Arts University of 
Kalamoun. Head of Design and Clothing Industry at the European University
She has participated in many exhibitions in Syria and abroad.  Solo exhibition 
entitled «Traditional Formations» Mahmoud Mokhtar Museum Ministry of 
Culture Egypt
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مواليد 1980، دكتوراه  الفلسفة ىف  الفنون التطبيقية 2013 – جامعة حلوان ، مدرس بكلية الفنون 

التطبيقية - جامعة بنى سويف، مارست الرسم والجرافيك والتصوير الفوتوغرايف نالت جوائز منها 

  ) جائزة صالون الشباب دورته الـ) 25 ( بقرص الفنون 2015، جائزة صالون الشباب دورته الـ) 24

األورويب،  االتحاد  بالتعاون مع  اإلسكندرية  الطالئع  2007و 2006، منحة مكتبة  2014، جائزة 

مرشوع شامل وجنوب 2015، شاركت بالعديد من املعارض منها املعرض العام 2014- 2013- 

الثقايف املرصي بروما 2012،  النيل للتصوير الضويئ ومعرض رؤى شبابية باملركز  2012، صالون 

معرض أجندة مبكتبة اإلسكندريه 2013، شهادة تقدير للمشاركة املتميزة صالون الجيزة الدويل 

الدورة الثانية الهيئة العامة لقصور الثقافة و مجموعة معارض الطالئع  بجمعية محبي الفنون 

الجميلة من 2005 اىل 200، مهرجان إبداعات املراة املرصية ىف الفنون املعارصة 2004، باإلضافة 

إىل العديد من املعارض األخرى.
Noha Ali Soultan 
She is an Egyptian artist holds  PhD in Applied Arts Helwan University . has 
worked in drowning and Graphic and photography participated in  many 
exhibition since she graduate  till now and win prizes of t he The 24th  and 23th  
Salon of Young Artists , Art palace,  Opera  house ,Cairo2013   .and the prize 
of Expiation of the institute of  “Fin Art Lovers . And  35th and 34th  , 33th  
General exhibition, Art palace , Opera house, Cairo . The 8th Nile Salon for 
photography, Art palace Opera  house ,Cairo2013  . Youth vision – Egyptian 
cultural center at Roma,.2012 . Cairo Day Dreams in Swedish 2015 . Agenda 
exhibition ,Bibliotheca Alexandria2013 . 

نهى عىل سلطان 
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قسم   - الجميلة  الفنون  بكالوريوس  معارصة،  مرصية  فنانة   ،1992 مواليد 

وزارة  من  التفرغ  منحة  عىل  حصلت  التشكيلية،  الفنون  نقابة  عضو  التصوير، 

الثقافة2015,2016 و2014، شاركت ىف العديد من املعارض الفنية والورش الفنية 

درب  سينامنيا  مبعرض  شاركت  ونيويورك،  وتونس  ولندن  مبرص  والدولية  املحلية 

1718، كارفان مفتاح الحياة 2016، ولها العديد من املقتنيات لدى األفراد والهيئات 

مبرص والخارج .

نــــورا سليـــــم

Noura Slim
is an Egyptian contemporary visual artist. Born in 1992. she graduated  
from the faculty of fine arts Helwan University - Painting Department 
- with honors . She is a Member of the Syndicate of Artists and she 
received a grant full-time from the Ministry of Culture in 2014, 2015 
,2016. Noura has participated in many local and international exhibitions 
workshops and Cultural and artistic activities in Egypt London Tunisia 
and New York, Caravan festival art 2016 The Key «ANKH», Cinemania 
exhibit in Darb 1718  , and her works has been acquired by collectors 
both in Egypt and abroad .
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طالبة بالبكالوريوس - كلية الفنون الجميلة باألقرص، جامعة جنوب الوادي، نالت جوائز 

وشهادات تقدير منها جائزة اقتناء بنك ال cib 2016، شهادتني تقدير مبلتقى األقرص 

الدويل للتصوير عامى 2015 - 2016.

Nouran Ahmed Saady
oil painting. South Valley University - EGYPT. 
Awards And certificates Appreciation:
Acquisition cip bank 2016
2 a wards symposiom 2016-2015

 نــــوران أحمــــد سعــــدي 
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SELVIHAN KILIC ATES
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مواليد الجيزة 1973، قسم التصوير 1996 - جامعة حلوان بتقدير عام جيد جدا مع 

مرتبة الرشف ومرشوع التخرج امتياز، كورسات ودراسات فنية ىف جامعة ليدز ىف انجلرتا، 

عضو مساعد هيئة تدريس 2004-2006 بكلية الفنون الجميلة باالقرص- جامعة جنوب 

وجمعية  البرصية  للفنون  االقرص  وجامعة  التشكيليني  الفنانني  نقابة  عضو  الوادى، 

 International Woman Artists «Horizontal الرتاث واملعارصة  لفنون  املحروسة 

Limits»، مقتنيات مبرص والخارج ومعارض جامعية قومية وصالون الشباب منذ التخرج 

ومعرض خاص ومحارضة عن أعامل وفكر الفنانة مبكتبة لوس التوس بكاليفورنيا 2012 . 

Hala Refae
Born in Giz 1973 . graduated in 1996 photography section Helwan grade of 
very good with honor and privilege graduation project Courses and technical 
studies at the University of Leeds in England - assistant faculty member 2004-
2006. Faculty of Fine Arts Balaqsr- South Valley University and a member of 
the Fine Artists Association and a group of Luxor visual arts and unguarded 
Society for Arts Heritage and Contemporary International Woman Artists 
«Horizontal Limits». Acquisitions in Egypt and abroad and group exhibitions 
and national Youth Salon since graduation and a special exhibition and a 
lecture on the work of the artist and the thought of the Library of Los Altos, 
California, in August 2012.

هالـــــة رفاعـــي
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التشكيليني،  الفنانني  نقابة  عضو   ،2012 التطبيقية  الفنون  يف  الفلسفة  دكتوراه 

شاركت يف العديد من املعارض الجامعية منها  املعرض العام يف عدة دورات، صالون 

الجرافيك الدورة األوىل بأتيليه القاهرة 2013، معرض فردي عام 2005 و2012 بكلية 

الفنون التطبيقية، شاركت يف معرض « كفافيس و أنا» 2013، معرض ورشة ستوديو 

روزا جالريي بيكاسو  ونالت جائزة الورشة 2014، معرض فردي مركز الجزيرة للفنون 

2016، ولها مقتنيات خاصة لدى افراد يف مرص والخارج.

Heba zohny
PhD in Applied Arts in 2012, a member of the Fine Artists Association, has 
participated in numerous group exhibitions, including public exhibition 
in several sessions, GPU initial session Salon Cairo Atelier 2013, a solo 
exhibition in 2005 and 2012 at the Faculty of Applied Arts also participated 
in the exhibition «Cavafy and I» under the auspices of the Ministry of 
culture in 2013, and the workshop Studio Rosa Picasso Gallery exhibition 
under the auspices of Rosalyousef Foundation and got a workshop in July 
Award 2014, a solo exhibition Peninsula Center for the Arts in May 2016, 
and its private holdings with individuals in Egypt and abroad.

 هبــــــة ذهنــــــي 
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شهادات وجوائز يف املجال الرياىض والعمىل والفنى، عضو لجنة تحكيم مسابقات فنية دولية 

وتقديم  املشاركة  عام 2011،  منذ  دولية مبرص  معارض  عام ل4  منسق  و2014،  عامي 2011 

العديد من الورش الفنية، معرض شخىص ) بعضىش ( 2016 مبركز رامتان الثقاىف متحف طه 

املرصى،  الرتاث  عىل  املحافظة  الفوتوغراىف، جمعية  للتصوير  املرصية  بالجمعية  عضو  حسني، 

رابطة رسامات الكاريكاتري املرصية، باملركز االقليمى لبحوث ودراسات اخالقيات استخدام املياه 

بالجمعية  عضو   ،2012 عام  املياه  لبحوث  القومى  باملركز  عضو   ،2012 2008 حتى  عام  منذ 

ومؤسسة  الفنى  النشاط  ومسئول  للمياه  العرىب  باملجلس  عضو   ،2014 لعام  بفنلندا  الثقافية 

ملجموعة عريبة للفنون منذ عام 2011، لها مقتنيات بالبنك الدوىل بواشنطن، متحف السخرية 

العامة  الهيئة  الثقافة –  العامة لقصور  الهيئة  العراق –  املنورة –  املدينة   - فنلندا  ببلغاريا – 

لالستعالمات - ولدى أفراد مبرص والخارج .

هبـــــة عريبـــــة

Heba Oraiba
Decor designed and Graphic - graduated from the Faculty of Specific Education 
Education Division technical Ain Shams University - holds a master›s degree 
specialization technical Ain Shams University, works 2013- holds a preliminary 
PhD specialization works of art, Ain Shams University in 2014 and holds a 
distance education of the Ministry of Communications in Egypt grant 2012 - 
ceremony Siwa grant Palaces of culture, Ministry of culture in 2016 - Academy 
student of Arabic calligraphy.
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 مواليد تونس، خريجة املعهد العايل للفنون الجميلة،  شاركت يف العديد من الورش 

مرص،  الجزائر،  فرنسا،  تركيا،  بفلسطني،  والوطنية  املحلية  واملهرجانات  واملعارض 

عضو ناشط يف عديد من الجمعيات الفنية واالجتامعية : إتحاد الفنانني التشكيليني 

و بتونس  الجميلة  الفنون  وجمعية  التشكييل  للفن  التونسية  والرابطة  التونسيني 

Carthagène قرطاجنة- ورئيسة فرع «LA PALETTE DU MONDE  يف تونس.

Hayfa Takouti
a visual artist from Tunisia, graduated from Tunis Institute of Fine Arts. 
Have a lot of posts in several workshops, exhibitions and Festivals in 
Tunisia and other countries such as Egypt, Turkey, France, Algeria and 
Palestine.. An active member of the Union of Tunisian Artists and the 
Tunisian League of Fine Arts. President of the International association 
branch «La Palette Du Monde» in Tunisia.

هيفــــاء التكوتـــــي
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مواليد 1976، دكتوراه يف مجال فنون امليديا من كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، 

تعمل مدرس بكلية الفنون والتصميم بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واالداب وتعمل 

كفنانة معارصة  متارس بشكل أسايس كل من فنون الرسم والتصوير الزيتي اال انها تهوى 

التنوع يف استخدام الوسائط االخرى إلثراء تجربتها الفنية فتامرس بشكل استثنايئ كل 

أعاملها  الفراغ، عرضت  والتجهيز يف  املتحركة  والرسوم  الفوتوغرايف  التصوير  فنون  من 

محليا ودوليا يف معارض ومهرجانات وبيناليات ومتاحف حول العامل، لها مقتنيات خاصة 

لدى العديد من املؤسسات واالفراد، ومكتبة اإلسكندرية ومتحف الفن املرصى الحديث 

ومقتنيات خاصة لدى أفراد مبرص وأملانيا والواليات املتحدة األمريكية وإسبانيا .

وئـــــام املصــــري

Weaam el Masry
Born in 1976, Weaam el Masry is an Egyptian Cairo-based multi-award 
winning visual artist. She holds a PH.D. in media art from the Faculty of 
Applied Arts, Helwan University. She works as a lecturer at the Faculty of 
Arts & Design, MSA University. She is also a painter who at times moves 
to photography, animation and installation. Her work has been exhibited at 
galleries, festivals, Biennales and museums locally and internationally. 
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التصوير  وتقنيات  الحديث  الفن  ومدارس  الفن  لدراسة  تفرغت  تشكيلية،  فنانة 

يف  وشاركت  الفردية  املعارض  من  عدد  أقامت  والتعبريية،   االبداعية  والتجارب 

معارض جامعية ونوعية يف مرص والخارج، حصلت عىل العديد من شهادات التقدير 

يف العديد من املناسبات الفنية ولها مقتنيات يف متحف الفن الحديث بالكويت ودار 

االوبرا املرصية ومجموعات خاصة لدى االفراد يف مرص والخارج.

Wafa Nashashibi
Serfdom plastic, devote themselves to the study of art and art schools 
and modern imaging techniques and experience the creative and 
expressive. It has set up a number of solo exhibitions and participated 
in group exhibitions and quality in Egypt and abroad. I got many of 
the appreciation in many art events, Crown holdings in the Museum of 
Modern Art in Kuwait and Cairo Opera House and private collections 
while individuals in Egypt and abroad. Settled artistic style to use direct 
and strong colors to express feelings and human suffering.

وفاء النشـــاشيبــــي
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حصل  التشكيليني،  الفنانني  نقابة  عضو   ،1996 فنية  تربية  بكالوريوس   ،1973 مواليد 

الجامعية،  املعارض  العديد من  الفنانة جاذبية رسى سنة 1996، شارك ىف  عىل جائزة 

عمل ىف مجال اإلعالن حتى عام 2013، قام بإنشاء مركز لتعليم الفنون للكبار والصغار 

بالقاهرة عام 2010.

وليــــــد الليثـــــي

Walied El lithey
Date of Birth:1973
Education: Bachelor of Art Education 1996. Member of the Plastic Artists 
Syndicate, was awarded a prize at Gazibia Sirriy 1996, He was participated 
in a lot of Art exhibitions, Worked in Advertising till 2013, in 2010 he an art 
center in Cairo
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القاهرة، عضو  مواليد 1991/2/22،  الجميلة، جامعة حلوان.  الفنون  بكلية  معيدة 
بنقابة الفنون التشكيلية. شاركت يف معارض جامعية: صالون الشباب من دورىت الـ 22 
)2011(  27 )2016 (، معرض نسخة رقم)1( املعرض يف أتيليه القاهرة أكتوبر )2011 
(, معرض تأمالت يف الرتاث املرصي لجامعة اللقطة الواحدة 2012، معرض سنة واحدة 
)رؤى  معرض  األول 2012،  األفريقية  النويب  املهرجان   ،)2012( األوبرا  دار  يف  ثورة 
معارصة( بنقابة الفنانني التشكليني2015. اقامة ورش فنية مختلفة: )تنفيذ برنامج 
الكورسات الصيفية – برنامج )الجرافيتى( - تحت شعار)سالحنا لبكرة( من2014/8/15 
اىل 2014/9/15م –  ورش عمل فنية الطفال مستشفى  رسطان االطفال 57357 من 
27 اىل 2014/9/29 م( .  تنفيذ جدارية بعنوان )تكلمن يا اخوات( عىل حائط مركز 
الربلس االول للرسم عىل  الفنون املعارصة  2015(،  ملتقي  للثقافة و  درب 1718 

الحوائط العوام 2015 .

Yara Hatem Hamed Shafie
teaching assistant at faculty of fine arts- cairo- egypt. Born 02.22.1991, Cairo. 
graduated in Faculty of Fine Arts, Helwan University, Department of  mural paitings,  
honored a+ degree 2013, member of the Syndicate of Fine Arts. participated in 
number of group exhibition: Youth Salon the 22 th )2011( and the 27th )2016(, copy 
number )1( exhibition at Cairo Atelier )October 2011(, view in Egyptian heritage  by 
one shot group )February 2012(, one year revolution at the Opera House )2012(, the 
first African Nubian festival )March 2012(, the youth arts festival primarily Palace 
Giza culture Hall Museum )April 2013(. 

يــارا حاتــم حامــد شافعـــي



Ahmed Ibrahim Hilal

Born in 1992. Bachelor of Applied Arts - University of Damietta

He participated in the Sharjah Festival of the fourth session.

أحمــد إبراهيـم هــالل 

مواليد 1992، بكالوريوس فنون تطبيقية – جامعة دمياط، شارك يف مهرجان الشارقة 

الدورة الرابعة.
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مواليد 1987 سوهاج ، بكالوريوس فنون جميلة االقرص 2010 ، متهيدي ماجستري 

2014 ، عضو نقابة الفنانني التشكيليني ، قوميسري مساعد ملعرض اليوبيل الفيض 

..اتنني(  )اتنني  فنية  ثنائيات  ملعرض  مساعد  قوميسري   ،  2014 الشباب  لصالون 

الثانية  الجائزة   ،2015 الثالث  الدويل  الجنوب  صالون  جائزة  عيل  )حاصل   2015

يف الجرافيك مبعرض عن الرتاث اإلسالمي واملرصي بجامعة املنيا 2010 ، شارك يف 

الفنون  بجمعية محبي  املرصي  الفن  ، معرض جامعة    51  -  54 الطالئع  معرض 

2013 ، صالون النيل الثامن للتصوير الضويئ2013 ، صالون الشباب 25 - 2014م 

، معرض الرتاسينا   2015  ، معرض الجرافيك القومي الرابع 2016 ، له مقتنيات 

بقطاع الفنون التشكيلية وبعض املؤسسات الخاصة واألفراد.

Ahmed Elhakem

Born in 1987, Sohag, Bachelor beautiful Luxor Arts 2010, the Pre-Masters 

2014, Edonkabh Fine Artists, Commissaire Assistant Fair Silver Jubilee of 

Youth Salon 2014, Qomcir Assistant gallery binaries technical( at least two 

..atnen 2015 )holds a third south Salon International 2015 award winning 

Second prize in graphic exhibition about Islamic heritage and Egyptian 

Minya University in 2010, he participated in the exhibition Vanguard,

 أحمـــد الحاكـــم
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Ahmed Yosef Bieomey

Painter Bachelor of Fine Arts, Helwan University, Department of graphic 

designs printed Division in 2016, won first place a project to graduate from 

the ownership of Fine Arts, he participated in numerous exhibitions, notably 

the Youth Salon cycle 26 and Salon Fourth International Alhnob art National 

Graphic, and won numerous awards including the : Sharjah Prize for creativity 

Center first sketch, the artist Hosni Banani Award from the College of Fine 

Arts, and the award of encouragement salon fourth South international.

أحمـد يوسـف بيومـــي

فنان تشكييل - بكالوريوس كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان - قسم الجرافيك شعبة 

التصميامت املطبوعة 2016 ، حاز عيل املركز االول مبرشوع التخرج من كلية الفنون 

الجميلة ، شارك يف العديد من املعارض أبرزها صالون الشباب دورة 26 وصالون الجنوب 

الدويل الرابع وفن الجرافيك القومي ، وحاز عيل العديد من الجوائز منها جائزة الشارقة 

لإلبداع مركز اول رسم ، وجائزة الفنان حسني البناين من كلية الفنون الجميلة ، وجائزة 

تشجيعية بصالون الجنوب الدويل الرابع .      
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Adam Czech

Adam Czech was born on 4th June 1976 in Katowice. In 1996 he graduated 

from The Secondary School of Fine Arts in Katowice. Next, from 1996 

to 2000 studied at University of Silesia, Art Institute. Artist graduated 

with distinction from Graphic Department from prof. Delecta’s class. This 

studying at University of Silesia made graphic passion. His works were 

presented at about 30 individual exhibitions and 220 group exhibitions in 

Poland and abroad.

أدام كيزيتـش - بولنـدا

يف  الجميلة  للفنون  الثانوية  مدرسة  من  تخرج   1996 التشييك،   1976 مواليد 

الفنان  الفنون، تخرج  كاتوفيتيش، 1996-2000 درس يف جامعة سيليسيا - معهد 

بامتياز من قسم الجرافيك من أ. الطبقة Delecta يدرس يف جامعة سيليسيا جعل 

العاطفة الرسوم البيانية، وعرضت أعامله يف حوايل 30 املعارض الفردية و220 من 

املعارض الجامعية يف بولندا والخارج.
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Estela Rosso HagemannÇ

February 22, 2017. Estanislao López 3633029- ELISA -Province of Santa Fe

Biography. Estela Avelina Rosso Hagemann, born on July 25, 1950 in the city 

of Santa Fe, Argentina. He completed his secondary studies at the Instituto 

Privado Juan B.Alberdi C-159 in the town of Elisa, where he obtained the title 

of commercial expert. In the year 2012 he graduated from Technical Superior 

in Visual Arts with the specialty of Engraving. Conducts courses, seminars and 

meetings related to art in general, especially the discipline of engraving. Make 

ceramic murals in different places. 

استال روسو هاجامن - األرجنتني

مواليد 1950 يف مدينة سانتا يف األرجنتني، أكملت الدراسة الثانوية لها يف معهد بريفادو 

 2012 عام  تجاري  خبري  لقب  نالت  حيث  إليسا،  بلدة  يف   159-B.Alberdi C خوان 

الدورات  تجري  الحفر،  تخصص  مع  البرصية  الفنون  يف  التقنية  العليا  من  تخرجت 

الحفر،  من  االنضباط  وخاصة  عام،  بشكل  الفن  املتعلقة  واالجتامعات  والندوات 

والجامعية،  الفردية  العروض  يف  تشارك  مختلفة،  أماكن  يف  الخزفية  الجداريات  جعل 

والصالونات املحلية والدولية.
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Islam Abdel Aziza aly

Assistant Lecturer at the Faculty of Fine Arts, Mansoura, exhibition 

Vanguard 44, the Youth Salon 2006, the Biennale of Port Said in 2009, the 

exhibition «I am an Egyptian,» the Opera House in 2011, Gallery Cairo 

Atelier 2013, exhibition at the American University in 2015, International 

Forum for drilling Technical Tunis in 2016, art gallery, creativity in 

Alexandria in 2017, Paris in 2017 grant ceremony, a member of the Fine 

artists Association, Art Lovers Society, the award in the name of the 

Egyptian Society of critics of Art 2004

إسالم عبد العزيز عىل

صالون   ،44 الطالئع  معرض  املنصورة،  الجميلة  الفنون  بكلية  مساعد  مدرس 

 ،2011 االوبرا  بدار  مرصى»  «أنا  معرض   ،2009 بورسعيد  بيناىل  الشباب2006، 

الدوىل  امللتقى  األمريكية 2015،  بالجامعة  القاهرة 2013، معرض  بأتيليه  معرض 

للحفر الفنى بتونس 2016، معرض بقاعة اإلبداع باإلسكندرية 2017، منحة مراسم 

الجميلة،  الفنون  محبى  جمعية  التشكيليني،  الفنانني  بنقابة  عضو  باريس2017، 

جائزة باسم الجمعية املرصية لنقاد الفن التشكييل 2004.
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Asmaa Eldesokey
Dr. Assistant Jervic Professor, Department of the Faculty of Fine Arts, Helwan University, 
who was born governorate of Qaliubiya on June 24, 1975, where she received a doctorate 
in the philosophy of arts from the College of Fine Arts, Helwan University in 2010 has 
established artist a number of special exhibitions that reflect the evolution of its experience 
gradually about her relationship place «landscape» which includes aspects of its activities 
and human relations with all its interventions and its dimensions, including a symbolic 
place in the Yemeni architecture 2015 dream place in 2014 Sana›a in 2013 somewhere 
different in 2012, it has been and still is in most collective exhibitions in Egypt since I was 
a student so far, most notably the National exhibition « year »

أسمـــاء الدسوقـــي

الفنون الجميلة - جامعة حلوان، مواليد  أستاذ مساعد دكتور بقسم الجرفيك - كلية 
القليوبية 1975، دكتوراه ىف فلسفة الفنون - كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 2010، 
أقامت عدد من املعارض الخاصة منها  2015 حلم املكان 2014 صنعاء 2013 مكان 
مغاير 2012، املعارض الجامعية أهمها املعرض القومى، شاركت باملعارض الدولية مثل 
معرض الفن املرصى املعارص بالكويت 2016 الصني 2015 األعامل الصغرية  املصاحب 
الدويل  العرب  ،فناىن  للفنون 2014  أتيليه جدة  فينيسيا بروما 2014،  بيناىل  لفاعليات 
باملركز الثقايف املرصي بصنعاء 2013 ، الفن املرصى املعارص البحرين2012، سمبوزيوم 
ترينايل   ،2011 سويرسا  بازل  الجرافيك   MUBA معرض   ،2013 األول  الدويل  اليمن 

بانكوك للرسم تايلند 2008- 2010.
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Akram Mohammed Salahuddin 

Date of Birth: 1980

Dr at Faculty of Fine Arts Luxor,  Award in the field of graphic arts in the 

South Salon , and many local and international exhibitions

أكــرم محمـد صـالح الديـن

مواليد 1980 االقرص، مدرس بكلية الفنون الجميلة - األقرص، جائزة يف مجال الفنون 

الجرافيك يف صالون الجنوب الثالث والعديد من املعارض الدولية واملحلية.
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ROUAL Houcine
J’ai choisi les études en Arts Plastiques depuis le lycée. Ainsi ai-je pu décrocher un bac 
‘ Arts Plastiques’ du très respectueux lycée Jaber Ibn Hayan à Casablanca ce qui m’aura 
permis d’intégrer l’Ecole des Beaux Arts de Casablanca dés 2007. En lien avec mes études 
aux Beaux Arts, j’ai ainsi  toujours été  actif de mon ’association’ FORUM Marocain 
des Jeunes Plasticiens’. Depuis mes études au lycée j’essai de développer ma peinture 
personnalisée. Je travaille avec la technique mixte dans le cadre d’une abstraction aux 
tonalités subjectives, j’aime interroger plastiquement tous les matériaux, végétaux,  tous 
les formes, et toutes les dimensions. La sculpture elle aussi me passionne mais j’ai aussi 
beaucoup à apprendre.

الحسيـن روال - املغرب

تشكيلية   فنون  بكالوريوس  املغربية،  أحمد  ابن  مدينة  مواليد  ونحات،  تشكييل  فنان 

البيضاء باملغرب، رئيس املنتدى املغريب  بالدار  العليا للفنون الجميلة  وخريج املدرسة 

للتشكيليني الشباب ومدير امللتقى الوطني للمبدعني الشباب، يعترب من رواد الحركة 

التشكيلية مبدينته ابن أحمد. يتميز أسلوبه الفني باملزج بني املواد والخامات يف إطار 

فني تجريدي محض ويوظف كل ما يجده يف طريقه،  العديد من املشاركات مبعارض 

ومهرجانات وملتقيات تشكيلية عىل الصعيد الوطني والدويل.  
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Alekdandra Bury
Born in 1988 in Cieszyn in Poland. Lives in small and beautiful, village Goleszów near 
to mountains. Loves skiing and printmaking. Studied in the Fine Art Faculty at the 
course of Graphics at the University of Silesia in Katowice and half a year at course of 
Illustration at the Glyndwr University in Wales in Wrexham on ERASMUS program. 
Graduated studies at the Univesity of Silesia. Diploma in Printmaking Studio and 
Studio of Graphic Design. In 20112012- and 20152016- received a scholarship from 
the Ministry of Science and Higher Education for academic achievements. Now on 
the PhD studies in University of Silesia in Katowice. Create works in printmaking, 
drawing and bookbinding. Participated in over 40 exhibitions in Poland, Canada, 
Australia, Britain, Bulgaria, Romania, Italy, USA, etc. 

الكسانــدرا - بولنــدا

مواليد  1988 بولندا، درست بكلية الفنون الجميلة يف مسار الرسومات يف جامعة 
الطبع  يف  دبلوم  سيليسيا،  من   Univesity يف  دراسات  كاتوفيتيش،  يف  سيليسيا 
العلوم  الجرافييك 2011-2012-2015-2016، منحة من وزارة  التصميم  واالستوديو 
والتعليم العايل لإلنجازات األكادميية، تدرس الدكتوراه بجامعة سيليسيا يف كاتوفيتيش، 
أكرث من 40 معرض يف بولندا، كندا، أسرتاليا، بريطانيا، بلغاريا، رومانيا، إيطاليا، الواليات 
املتحدة األمريكية، الجائزة األوىل ببينايل الطباعة الدويل االول املعارص فن الطباعة يف 
مقدونيا، املذكورة يف، وارسو 2016، جائزة يف صالون الحفر الصغرية الدولية 2014م، 
الرسم  فن  مسابقات  يف  والثانية  األوىل  الجائزة  بكندا،  الفن2010م  ببينايل  رشفية 

بجامعة سيليسيا يف كاتوفيتيش.
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Alejandro Barreto

D.B : Mexlco 

اليخـانـدرو باريتـو - املكسيك

فنان مكسييك
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Amani Mohamed Awad
Amani Mohamed  Student in faculty of art and academy monuments 
renovating Share lots of galleries for example gallery of Dai Arab youth 
in 2016 CIB gallery in 2016 Share in social competitions like creativity 
competition first second and third-

 أمانـي محمــد عوض 

طالبة بكلية الفنون الجميلة، حاصلة عىل معهد ترميم آثار، اشرتكت يف العديد 

cib ومعرض   2016 االول،  العرب  للشباب  2016 معرض يض  منها  املعارض  من 

الدور  إبداع  مسابقة  مثل  الجامعية  الفنية  املسابقات  ف  شاركت  املقتنيات، 

الثالث والرابع. 
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Amani Mousa                                                                                
Born in  )cairo,egypt( 1991, Holding BFA  from helwan universty,  graphic 
department )printmaking(  2013.  
Clyde&co annual contest, dubai 2016.
Cairo’s art fair at artsmart gallery , Egypt 2016.
salon of youth 25th 201426/th 2015,cairo opera house.

أمانــي موســى 

بكالوريوس الفنون الجميلة - قسم الجرافيك )التصميم املطبوع( 2013، شاركت بالعديد 

 clyde &» من الفاعليات الفنية، معرض «أول مرة» مبكتبة اإلسكندريه 2016، معرض

co.» بديب، صالون الشباب 25 - 26، جائزة العرض الخاص بصالون الشباب 26، معرض 

أجندة مبكتبة اإلسكندرية،صالون الجنوب 2015، جائزة اقتناء البنك التجاري الدويل.
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Oumayma Rashad Jalal
Bachelor of Fine Arts in 2004, the Master of Fine Arts in 2017, a member of the Fine 
Artists Association, a special exhibition at the National Museum of Jordan under 
the auspices Gallery Rafe Nazareth in Jordan in 2016, participated in the Youth 
Salon )16.18(, Port Said National Biennale )2005, 2009(, the exhibition Vanguard 45 
Association of art lovers, scholarship from the Ministry of culture in 2010 - 2011 to 
2012.2013, General exhibition 34 Gallery Cairo Salon 56 Arts Palace, 2013, ceremony 
Siwa 2013 grant ceremony of the exhibition Siwa at Mahmoud Mokhtar Cultural 
2013, show our art - our civilization sponsored by the makers of life Ahram 2013, 
Sakia Salon small cut in 2014, exhibition, two by two, Arts Palace in 2015, the fourth 
National Graphic Exhibition Palace of Arts - Opera House in 2016, he got the award 
from the drilling art lovers Association, Rafe Nazareth Award for drilling in 2016. 

أميمــة رشــاد  جـالل

بكالوريوس الفنون الجميلة 2004، ماجستري الفنون الجميلة 2017، عضو نقابة الفنانني 
التشكيليني، معرض خاص باملتحف الوطني األردين 2016، صالون الشباب)16، 18(، بينايل 
الفنون، منحة تفرغ  بورسعيد القومى)2005،2009(، معرض الطالئع 45 بجمعية محبي 
من وزارة الثقافة من 2010 : 2013، املعرض العام 34، صالون القاهرة 56 بقرص الفنون 
2013 ، منحة مراسم سيوة 2013 ، معرض مراسم سيوة مبركز محمود مختار الثقاىف 2013، 
الفنون 2015، معرض  اثنني بقرص  اثنني  ، معرض  الصغرية 2014  للقطع  الساقية  صالون 
الجرافيك القومي الرابع - دار األوبرا 2016،  جائزة رافع النارصى للحفر 2016 ، مقتنيات 
الوطنى  باملتحف   ، املنيا  جامعة  الجميلة  الفنون  كلية   ، الحديث  املرصى  الفن  مبتحف 

األردىن ، بجالريى رافع النارصى باألردن. 
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Alberto Balletti
an Amphibious Artist. Master painter, photographer, videomaker, engraver, 
printmaker and Professor of Engraving to Academy of Fine Art  of Brera, 
Milan. From 1990 expose in several one solo and collective exhibitions.Several 
selected works to international contests of graphics and in public collections.

ألربتـو باليتـي - إيطاليا

أستاذ الحفر بأكادميية الفنون الجميلة من بريرا - ميالن، من عام 1990 كشف يف عدة 

منفرد واحد والجامعية املعارض، العديد من األعامل املختارة واملسابقات الدولية من 

الرسومات ويف مجموعات .
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ISHU  JINDAL
Born at Karnal, Haryana State, INDIA. 1993
QUALIFICATIONS:
B.F.A.-Bachelor of Fine Arts, from  Dept. of Fine Arts, Kurukshetra 
University, Kurukshetra –136119,
Haryana, INDIA. – ) 2012 – 2016 (
M.F.A. - Master of Fine Arts in Graphics ) Printmaking ( from  Dept. of 
Fine Arts, Kurukshetra University, 
Kurukshetra –136119,Haryana, INDIA. 2016

ايشو جيندال - الهند

 - كوروكشرتا  جامعة   - الجميلة  الفنون  قسم   - الجميلة  الفنون  بكالوريوس 

كوروكشرتا -13611، هاريانا، الهند )2012 - 2016(، ماجستري يف الفنون الجميلة 

كوروكشرتا  كوروكشرتا،  جامعة  الجميلة،  الفنون  قسم  من  )الطبع(  الرسومات  يف 

-136119، هاريانا، الهند 2016.
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Aekawat Deeto
Date of birth:  17 Sep.1989 
EDUCATION HISTORY 
2003 - 2008 High School:   dongkhuiwittayakom school 
2008 - 2013 B.F. A ,Faculty of Art and Industrial Design Printmaking,Rajamangala 
University of Technology lsan 
2016 I’m studying Master degree in Visual Arts at Faculty of Painting Sculpture and 
Graphic Arts, Silpakorn university ,Thailand . AWARDS

أيكــاوات ديتـــو - تايالند

dongkhuiwittayakom 2003-2008 املدرسة الثانوية: مدرسة

B.F. A 2013-2008، كلية الفنون والتصميم الصناعي الطبع، جامعة راجامانغاال

والفنون  والرسم  النحت  كلية  يف  البرصية  الفنون  يف  املاجستري  درجة  يدرس   2016

التخطيطية، جامعة Silpakorn، تايالند
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Eman Okasha
Date of Birth: 1978.Nationality – Egyptian
Qualifications: Phd in Fine arts- graphic design, March 2014, Egypt. Preliminary 
studies for Phd, 2010, Very Good, first position, Egypt. Masters degree in Graphic 
design – Faculty of Fine Arts 2009, Egypt. Preliminary studies for Master›s, 2004, 
Very Good, first position, Egypt. Bachelor Degree from faculty of  Fine Art, Graphic 
Department )printed design(, Helwan University, 2002, Very Good with honor – 
sixth position, excellent in the graduation project – fourth position, Egypt.Lecturer 
of Graphic Design at Al ZahraaCollge for Women, Sultanate of Oman, from 2010 
to present Assistant Lecturer at the Higher Institute of Applied Arts 6th of October 
City, 2005, Egypt. 

إميــان عكاشــة

مواليد 1978، استاذ التصميم الجرافيىك بكلية الزهراء للبنات قسم التصميم الجرافيىك 
بسلطنة عامن من 2010:2014، دكتوراه الفلسفة ىف الفنون الجميلة تخصص جرافيك 
2014 م، مدرس باملعهد العاىل للفنون التطبيقية 2014، عضو بالعديدمن النقابات 
والجمعيات. معارض جامعية منها صالون الجنوب الثالث، جامعة جنوب الوادى، كلية 
الفنون الجميلة ، األقرص 2015 ، املعرض الدوىل الخامس - جامعة نزوى سلطنة عامن 
2015 ، 2016 إيطاليا، معارض فردية منها بعنوان ) تنغيامت خطية (بكلية الفنون 
الجميلة الزمالك - جامعة حلوان 2016 – 2017، مقتنيات لدى املؤسسات واألفراد 
مبرص والخارج. الجوائز منها شهادة مشاركة من معرض Fabriano  2016 واملقام ىف 

بلدة فربيانو ، ايطاليا، منحة مراسم األقرص2003.
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Panya buasudta
Email Job_fa_555@hotmail.com

بــانيـــا - ثايالند
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Badawi Mabrok
Bachelor of Fine 2002 Arts, Master of Fine Arts in 2013, a preliminary 
PhD in 2014, a member of the Fine Artists Association, small works of art 
salon sixth Arts Center in 2003, living first art painting )Black - White( 
Gezira Arts Center 2004, the Youth Salon )16- 25-24 23--22 .19 - 18 - 17- 
26( Arts Palace - the Opera House, the international Triennale GPU fifth 
Cairo Opera House in 2006, the national Port Said eighth Biennale 2009 
Exhibition in )Baku - Azerbaijan( in 2010, 

بــدوى مبــروك  

بكالوريوس فنون جميلة 2002، ماجستري الفنون الجميلة 2013. صالون األعامل 
الفنية الصغرية السادس مبجمع الفنون 2003، الصالون األول لفن الرسم )اسود – 
ابيض( 2004، صالون الشباب من 16 : 19ومن 22: 26 ، تريناىل الجرافيك الدويل 
 – )باكو  مبدينة  معرض   ،  2009 الثامن  القومي  بورسعيد  بينايل   ،2006 الخامس 
أذربيجان( 2010، املعرض العام 2012، معرض مبؤسسة جوليو رسيندى بالربتغال 
2012، معرض اثنني اثنني 2015، سمبوزيوم الجرافيك األول للطفل 2010،  ورشة 
الجائزة األوىل يف مجال   ، الربتغال( 2012  بـ )بورتو-  الجميلة  الفنون  عمل بكلية 
الثامن  القومي  بورسعيد  ببينايل  تشجيعية  جائزة   ،2004 االوبرا  بدار  الجرافيك 
رويال  سرياميكا  جائزة   ،  2010 املعز  شارع  بورشة  التصوير  جائزة   ، درع   ،2009

2012، 2015، مقتنيات لدى الديد من املؤسسات واألفرد يف مرص وخارج مرص.
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Thammasin Darunkan
Time always goes forward, affecting our lives to face either bad or good 
memory experience in individual form and events. My life has faced a sad 
story about my family, So I wish I could forget about the melancholy past. 
I made my artworks to reserve and heal my mind in a condition. I use the 
simulation realistic style image to be a space to communicate and expressing 
the emotion of the fragile life, The Happiness, The Sadness, The Beauty and 
The Hope, Among an abstact sadness condition through the life pattern 
simulation, Including the atmosphere, light and shadow to value and meaning 
to the inner memory that still not be faded away.  So I decide to use the Cactus 
to be as a symbol of the unforgettable painful memory and the flower means 
hope and the space means the time and space of my own memory.

تاماسيــن داروكــان - تايالند
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TAMER ASSEM
b.1975 in Cairo, Egypt is a visual artist, curator & lecturer, who has exhibited 
his works extensively both nationally & internationally since the 1990s. In 2011, 
he obtained his doctorate PhD from the Graphic Department in The Faculty of 
Fine Arts in Cairo Egypt and currently works as a lecturer in Graphic in The 
Faculty of Art & Design, MSA University, Egypt. Assem has held a number of 
solo exhibitions displaying his interdisciplinary approach based on multimedia 
prints, drawings and collage. He earned several awards and participated in many 
international events, biennials & triennials throughout his artistic career in Egypt, 
Canada, Bulgaria, France, Poland, U.S.A., Austria, Bosnia & Herzegovina, U.A.E., 
China & Saudi Arabia.

تامـر عاصــم علــي

الفنون  بكالوريوس  القاهرة 1975م،  مواليد  فنون ومحارض،  ومنسق  فنان برصي 

يف  محارضاً  حالياً  الجرافيك2011،  يف  دكتوراه  1998م،  الجرافيك  قسم   - الجميلة 

كلية الفن والتصميم بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب، العديد من املعارض 

الفردية واملشاركة بالكثري من املعارض الجامعية، نال العديد من الجوائز كام شارك 

بكثافة يف الكثري من املحافل واملعارض والبيناليات والرتيناليات الدولية بجمهورية 

األمريكية،  املتحدة  والواليات  وبولندا،  وفرنسا،  وبلغاريا،  وكندا،  العربية،  مرص 

والنمسا، والبوسنة والهرسك، والصني، واإلمارات العربية املتحدة، والسعودية.
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Taghrid Ibrahim Rizk
B.A in Fine arts painting department 1991 . 3 Exhibitions in Cairo Atelier 2005 
- 2006 - 2007 . And many group exhibition . She wins many of prizes from 
culture ministry and education ministry  

تغريـــد إبراهيــم رزق

بكالوريوس الفنون الجميلة - قسم تصوير 1991، أقامت ثالثة معارض خاصة بأتيليه 

القاهرة عام 2005-2006-2007، شاركت يف العديد من املعارض الجامعية،

الفن  متحف  لدى  مقتنيات  ولها  التقدير  وشهادات  الجوائز  من  العديد  حصلت عىل 

الحديث بالقاهرة ووزارة الثقافة و الهيئة العامة لالستثامر ووزارة الرتبية والتعليم ولدي 

االفراد مبرص والخارج.
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 Hassan Abd Elaleem Abd Elmoneim
Born in 1971 , Master 2006. Ph.D. 2016. F. of  Fine Arts  /Minia Unv. 
Exhibitions -Forum of Arab universities in Luxor 1999, 2000, 2002, 
Exhibition in the Egyptian friendship German Luxor, Small pic. Exhibition 
2004, Collectibles Fair Bank CIB 2016.

حسـن عبد العليـم عبد املنعـم

مواليد أسوان 1971م، بكالوريوس الفنون الجميلة 1996م - كلية الفنون الجميلة 

- جامعة املنيا ، ماجستري الفنون الجميلة 2006م - كلية الفنون الجميلة - جامعة 

املنيا،  جامعة   - الجميلة  الفنون  كلية   - 2016م  الفن  فلسفة  يف  دكتوراه   ، املنيا 

املعارض الجامعية منها ملتقى الجامعات العربية باألقرص أعوام 1999م ، 2000م ، 

2002م ، معرض الصداقة املرصى األملاىن ـ األقرص، معرض القطع الصغرية 2004م، 

. 2016 CIB معرض املقتنيات بنك
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Hakim Ghailan 
Né en 1965 à Assilah, Hakim Ghailan fréquente dés son jeune âge l’Atelier 
d’Enfants dirigé par Toni Mariani )critique d’art( dans le cadre du Moussem 
Culturel d’Assilah . Entre 1987 et 1990, il suit ses études à l’Ecole Nationale des 
Beaux – Arts de Tétouan et fréquente, dans le cadre du Festival d’Assilah, des 
ateliers de gravures, sérigraphie, et auprès d’artistes de renom. Il participe a de 
nombreuses expositions collectives et forme, en1995 avec trois autres jeunes 
artistes d’Assilah, le groupe des « quatre caractères », et il crée en 1996 un 
atelier )Stamp Art( de gravure et sérigraphie à Assilah. Et en 2002 galerie d’art 
hakim au ancienne medina d’Assilah.

حكيـــم غيـــالن - املغرب

املعارض  من  العديد  يف  اشرتك  مغريب،  وحفار  مصور  1965م،  أصيلة  مدينة  مواليد 

للحفر  الثاين  الدويل  املهدية  ملتقى  منها  والدولية  املحلية  العمل  وورش  وامللتقيات 

بتونس 2016، ملتقى طنجة، مهرجان أصيلة الدويل للفنون.
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Khloud Gaber
Born in Alexandria Bachelor of Fine Arts, University of Alexandria. 
Researcher Graduate School of Fine Arts - Alexandria University. 
Participated in the south, the second International Forum. holds a first 
prize for photography forum to South International.

خلـــود جابــــر  

اإلسكندرية،  جامعة   - جميلة  فنون  بكالوريوس  اإلسكنـــدريــة،   1992 مواليد 

االسكـــندرية،  جامعة   - الجميـــلة  الفنـــون  كلية  عليــا  دراســات  باحثــة 

شــاركت ىف ملتـــقى الجنوب الدولـــى الـــثاىن، حاصلة عىل الجائزة االوىل لفــن 

التصوير مبلتــقى الجنـوب الدولــى .
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Hanan Amar
1994 Faculty of Fine Arts - printed designs Department - Alexandria University 
/ Bachelor of Fine - Arts births Alexandria / teacher M / 4 / / Member Botیlیھ 
group of artists and writers / member of the Syndicate of visual artists Balask 
Ndrیh 2010 PhD member of the Alumni Association Fine Arts in Alexandria 
/ member of the association sheet Bmaھd Conservatoire in Alexandria

حنــان عمــــار

املطبوعة  التصمیامت  - قسم  الجمیلة  الفنون  بكالوریوس  اإلسكندرية  1994  مواليد 

الفنانین  نقابة  عضو  والكتاب،  الفنانین  جامعة  بأتیليه  عضو  اإلسكندریة،  جامعة   -

التشكیلیین باإلسكندریة 2010 دكتوراه الفلسفة، عضو جمعیة خریجى الفنون الجمیلة 

باإلسكندریة، عضو بالجمعیة العمومیة مبعھد الكونرسفتوار باإلسكندریة، معرض خاص 

مصاحب ألحداث ثورة 2012 - إیطالیا – روما، معرض فنانات عربیات 2010 - معرض 

فنانات الحفر السكندري 1998، معرض خاص بعنوان الحنین لھا ) 20150 معرض ثناىئ 

مشرتك (حفر وتصویر زیتى)2013 كلیة الفنون الجمیلة اإلسكندریة - إیطالیا – روما ) 

معرض شباب فن الجرافیك (املرصي اإلیطاىل .2009 - ترینايل مرص الدوىل الرابع لفن 

الجرافیك  2003  إیطالیا.
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Dalia Majed Mohammed
Bachelor of fine arts, Helwan University, participated in several local 
exhibitions including: Gallery Vanguard 55,45- sea River Gallery - 
creativity cycle Gallery 3 - Gallery Turasina Alexandria. An international 
Fmard including: Hong Kong also participated in China. She won a prize: 
second contest, sea-river -gaizh incentive contest creativity.

داليــا ماجـــد محمـــد

بكالوريوس فنون جميلة - جامعة حلوان، شاركت يف العديد من املعارض املحلية 

3، معرض  الدورة  إبداع  البحر، معرض  نهر  الطالئع 55و45، معرض  منها معرض 

الرتاسينا إسكندرية، كام شارك يف معارض دولية منها هونج كونج يف الصني، نالت 

جائزة املركز الثاين مبسابقة نهر البحر، الجائزة التشجيعية مبسابقة إبداع .
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Duygu Sabancılar
1982, live in Turkey. She studied fine arts education department in Çanakkale 
Onsekiz Mart University after than she finished his master degree. Also she 
studied PhD program about Painting at Mimar Sinan Fine Arts University 
Institute of social sciences in Istanbul and finished it in 2016. In the same time 
she started work being resarch asistanst in painting department at Balıkesir 
University in Turkey. She joined of mixed exhibitions and projects in national 
and international organizations.

دويجــو سابنزيــالر - تركيا

برنامج  تشاناكايل، كام درست  الفنون يف جامعة  تعليم  قسم  الجميلة  الفنون  درست 

دكتوراه حول الرسم يف معامر سنان للفنون الجميلة - معهد جامعة االجتامعية.
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SANN, Diego 
28 years Brazilian from Fortaleza Ceará.Web: Blog. Http://diegosann.
blogspot.com.br E-mail: diegosann@windowslive.com 
History Artist with specialization in Engraving / Printing, Art / Educator 
and Conservative of Museological Collections. Formation Graduated 
in Visual Arts from the Federal Institute of Education, Science and 
Technology of Ceará - IFCE, and former student of the School of Arts and 
Trades - Thomaz Pompeu Sobrinho. 

ديجــو ســان - الربازيل

والطباعة،  الحفر  فنية يف مجال  أعامل  له  فورتاليزا سيريا،  الربازيل من  عاًما.    28

تخرج من قسم الفنون البرصية من معهد االتحادية للتعليم والعلوم والتكنولوجيا 

سيارا - IFCE، وطالب سابق يف مدرسة الفنون والصنائع - ثوماز بومبيو سوبرينو.
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Dena Hesham
Second prize contest University
Drilling Incentive Award at Helwan universities
Luxor African Film Festival Award
Third International Salon south as the late Abdul Aziz Hawary prize and shield 
saloon
Holding:
The acquisition of the Museum of Modern Art, the Opera House in 2016
Acquisitions of some individuals in Italy and Ukraine

دينــا هشــام 

بقسم  معيدة   ،2016 تصميامت  شعبة   - جرافيك  قسم   - جميلة  فنون  بكالوريوس 
الجرافيك - شعبة تصميامت، شاركت بأكرث من 20 معرض محىل و 5 معارض دولية

، نالت الجائزة الثانية مبسابقة الجامعة، جائزة الحفر التشجيعية عىل مستوى جامعات 
حلوان، جائزة مهرجان االقرص للسينام االفريقية، جائزة صالون الجنوب الدوىل الثالث 
بدار  الحديث  الفن  اقتناء متحف  الصالون،  الهوارى ودرع  العزيز  املرحوم عبد  باسم 

االوبرا 2016، اقتناءات لدى بعض االفراد بإيطاليا واوكرانيا.
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RAKESH BANI
Born- 1974, MFA in  Graphics ) Print Making ( from  Indira Kala 
Sangeet University, Khairagarh )C.G.( INDIA. Awarded Ph.D Degree 
in 2013, Awards – Received 35 Awards Including, Award of “Special 
Diploma” in MINIPRINT INTERNACIONAL DE PARANÁ 2016, 
Parana, ARGENTINA- 2016, 1st Prize in 1st International Mail Art 
Biennial by Namik Kemal University, TURKY- 2016, Thanesar City Award 
in Printmaking  by Prafulla Art Foundation, Mumbai, INDIA- 2016, 
“Excellence Jury Prize” in the 2nd International  Enter in to Art MiniPrint 
+ Mixed Media In Konigswinter, GERMANY-2015,   

راكيــش بانــي - الهند

مواليد 1974، فنان هندي نال درجة الدكتوراه يف عام 2013، حصل عىل 35 جائزة 

 MINIPRINT INTERNACIONAL من بينها جائزة من «دبلوم خاص» يف

البينايل  يف  األوىل  الجائزة   ،2016 عام  األرجنتني-  بارانا،   ،2016 عام  بارانا   DE

 Thanesar الدويل األول للربيد جامعة نامق كامل، تركيا- 2016 . جائزة مدينة

يف الطبع من قبل مؤسسة الفن Prafulla، مومباي، الهند و 2016، «جائزة لجنة 

التحكيم للتميز» .
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Renata Gogol
I was born in 1994 in lezajsk poland graduated high school of fine art with 
a diploma in graphics in 2004 right now, I study graphics )specialisation: 
printmaking( on maria curie sktodowska university in lublin poland 
faculty of art, I have been participating in exhibitions

رينــاتـا جـوجــول - بوالندا

الجميلة  للفنون  الثانوية  املدرسة  بولندا، تخرجت من  يزايسك  1994 يف  مواليد 

 - )التخصص  الرسومات  تدرس  اآلن   ،2004 عام  يف  الرسومات  يف  دبلوم  مع 

اآلداب،  كلية  بولندا  لوبالن  يف   sktodowska كوري  ماري  جامعة  يف  الطباعة( 

شاركت يف عدة معارض.
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Serkan Caliskan

ســـركـــان - تركيا
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SELVIHAN KILIC ATES
She was born in Adapazarı, in 1982. She graduated from Anadolu 
University, Faculty of Education, Art Teaching Department in 2004, from 
Social Sciences Institute Printmaking Department MA Programe in 2007 
and from Profficiency Of Art Program at Anadolu University, Institute of 
Fine Arts, Department of Printmaking. She works as an Assistant Professor 
at Balıkesir University, Fine Arts Faculty, Department of Printmaking.

سلفيهــــان كليتــش - تركيا

ولدت يف ادابازارى1982م،  تخرجت من جامعة األناضول - كلية الرتبية - قسم 

تعليم الفن يف عام 2004، من العلوم االجتامعية - قسم الطبع معهد ماساتشوستس 

برنامجا ويف عام 2007 ومن Profficiency من برنامج الفنون يف جامعة األناضول، 

معهد الفنون الجميلة، قسم الطبع، تعمل كأستاذ مساعد يف جامعة باليكسري، كلية 

الفنون الجميلة، قسم الطبع.
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Salwa Alabedey
PhD in science and technology Arts, the deployment of many private Tunisian 
art newspaper «Press» Tunisian essays, many of the interventions, which are 
specialized contemporary Tunisian art, intervention in Morocco under the 
title «poetic image and symbolic color,» Hall of Meknes, Tafilalt Morocco, and 
the intervention of Sharjah, many Posts collective Tunisia and abroad )Libya, 
Morocco, Yemen(, personal exhibition in 2008, get a third prize for criticism 
of Arab Plastic 2010.

سلـــوى العايـــدي - تونس 

التونيس  بالفن  الخاصة  املقاالت  من  العديد  نرش  الفنون،  وتقنيات  علوم  يف  دكتوراه 

التونيس  بالفن  اختّصت  والتي  املداخالت  من  العديد  التونسية،  «الصحافة»  بصحيفة 

جهة  بقاعة  اللّون»،  ورمزية  الصورة  «شعرية  عنوان  تحت  باملغرب  مداخلة  املعارص، 

مكناس، تافاللت املغرب، ومداخلة بالشارقة، العديد من املشاركات الجامعية بتونس 

الجائزة  عىل  الحصول   ،2008 سنة  شخيص  معرض  اليمن(،  املغرب،  ليبيا،  وبالخارج) 

الثالثة للنقد التشكييل العريب سنة 2010.
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Soher Mohamed Ramadan
Born in Alexandria in 1990, he holds a Bachelor of Fine Arts, Department 
of printed designs printed substantive division in 2013

سهيــر محمــد رمضـــان

قسم   - الجميلة  الفنون  بكالوريوس  عىل  حاصلة   ،1990 اإلسكندرية  مواليد 

التصميامت املطبوعة - شعبة طباعة فنية عام 2013، شاركت بالعديد من املعارض 

ال 24 وال 25  الدورة  الشباب  ، صالون  منها معرض رؤى شبابية ىف روما 2012 

والحصول عىل جائزة إقتناء البنك التجارى الدوىل   CIB وجائزة الصالون لنفس 

الدورة ال 24 ، معرض صالون اتيليه االسكندرية الدوىل ال 9 , 10 , 11 للشباب 

والحصول عىل جائزة صالون ىف 9 و 11، معرض اجندة و معرض اول مرة املقام 

مبكتبة األسكندرية وبيناىل مكتبة إسكندرية الدويل للحفر الصغري ، معرض الجرافيك 

القومى الدورة الرابعة 2016 ، صالون الجنوب الدوىل الثالث .
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Chayan Pol-asa
Born:18 April 1992. Lampang Province, Thailand
Email:Chayan657@gmail.com
Education: 
2016: studying M.F.A )Graphic Arts(, Graduate School, Silpakorn University, 
2014: B.F.A )Graphic Arts( Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, 
Silpakorn  Tha  Phra, Naphralan Rd. Bangkok Thailand 10200.

شــايـــان -تايالند

مواليد 1992 مقاطعة امبانج، تايالند، 2016 دراسة M.F.A )الفنون التخطيطية(، كلية 

النحت  كلية  الجرافيك(  )فنون   B.F.A  :2014  ،Silpakorn جامعة  العليا،  الدراسات 

. Silpakorn ،الرسم والفنون التخطيطية
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Adel Rajab Abu Seif
Bachelor edition art of Omar Al-Mukhtar University College of Art and architecture 
designs printed section. He holds a first ranking on the section. Teaching in college. 
Participated in exhibitions inside Libya, including the Al-Fateh University Gallery 
)formerly the University of Tripoli now( and obtained the order of 2 to drill on 
wood. And he participated in the Faculty of Medical Arabs in the city of Benghazi. 
And participated in exhibitions within the college Bdrnh. And he participated in 
the exhibition Derna Cultural House. And participated in the exhibition was based 
on the Ministry of Sports. And also participated in the exhibition Alhela Bdrnh 
Museum. And it obtained the prize of the exhibits. Now the Padres at the Faculty of 
Fine Arts, Alexandria Division designs printed.

 عـادل رجـب ابوسيـف  - ليبيا

بكالوريوس طبعة فنية من جامعة عمر املختار - كلية الفنون والعامرة - قسم تصميامت 

مطبوعة، حاصل عىل الرتتيب االول عىل القسم . معيد يف الكلية، شارك يف معارض داخل 

الفاتح سابقا )جامعة طرابلس حاليا( وحصل عىل ترتيب 2 يف  ليبيا منها معرض جامعة 

بنغازي، شارك يف  الطبية يف مدينة  العرب  بكلية  الخشب، وشارك يف معرض  الحفر عىل 

معارض داخل الكلية بدرنه، معرض بيت درنه الثقايف، شارك يف معرض كان القائم عليها 

وزارة الرياضة، شارك يف معرض متحف الهيلع بدرنه، نال جوائز من هذه املعارض واالن 

يدرس يف كلية الفنون الجميلة باإلسكندرية - قسم تصميامت مطبوعة .
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عبـد السـالم سامل عبـد السـالم 

املنيا،  - جامعة  الجميلة  الفنون  كلية  الجرافيك  أسيوط 1977م، مدرس بقسم  مواليد 

تخصص  الجميلة  الفنون  ماجستري  2003م،  جرافيك   - الجميلة  الفنون  بكالوريوس 

جرافيك 2008م، دكتوراه فلسفة الفنون تخصص جرافيك 2013م، شارك يف الكثري من 

املعارض الجامعية وورش العمل يف مرص واملغرب واإلمارات والربازيل وإيطاليا وإسبانيا 

الجوائز  العديد من  املغرب، حصل عىل  بدولة  فردية مبرص وآخر  ثالثة معارض  وأقام 

وشهادات التقدير وله مقتنيات لدى بعض األفراد واملؤسسات باألردن ومرص واملغرب 

وإسبانيا وإيطاليا والسودان والربازيل واألرجنتني وفرنسا واليابان.

Abd El Salam Salem
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Alaa Bdawie 
Canadian Artist. Director of International Canadian Media  Visual Effects 
Company - Canada. President of International Canadian Political Cartoon 
Gathering - Canada
Education: Degree Vancouver Film School  3D Animation & Visual 
Effects, Vancouver – 2011
Degree Graphic Design University Of Baghdad - 2003 

عـــالء بديـــوي - كندا

رئيس  بكندا.  البرصية  ولتأثريات  لإلعالم  الدولية  الكندية  مديرالرشكة  كندي  فنان 

التجمع الكرتون الكندية السيايس الدويل - كندا التعليم: درجة فانكوفر السيناميئ 

التصميم  جامعة   2011  - فانكوفر  البرصية،  والتأثريات  املتحركة  الرسوم   3D

الجرافييك درجة من بغداد 2003.
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Valeria Carolina Frois
Argentina - 1975 
ACADEMIC TRAINING:
2016 Superior Technician in Visual Arts. Specialty in Engraving. Provincial 
School of Visual Arts «Professor Juan Mantovani». Sta. Fe.
1997 Technician in Visual Arts. E.P.A.V. Santa Fe

فالرييــا كارولينــا فــروا - االٔرجنتني

valeriafrois @ yahoo.com.ar مواليد 1975- سانتا دومينغو سيلفا

التدريب االكادميي 2016 متفوقة فني يف الفنون البرصية، تخصص يف الحفر، مدرسة 

الفنون  الحديد.1997 فني يف  البرصية «أستاذ خوان مانتوفاين». ستا  للفنون  مقاطعة 

البرصية. E.P.A.Vسانتا يف.
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Frédéric WIEME
Moderator full time in a school since 2006. Co-author of a graphic novel 
«Intimex» )burner, engraver(. Biography: Higher Education. Section: 
Painting, Academy of Fine Arts in Tournai, graduating in June 2002.
Distinction: TSX-end study Horlait-Dapens June 2002 foundation.
Technical Higher Secondary Education. Section: qualification in fine arts 
at Saint - Luc in Brussels, graduating in June 98.«My approach is so far 
led by evoking the memory and the human body. My focus is on long 
traces of life through the centuries: the fossils, and the Holy Shroud ... 
«I use different methods to achieve this result sensation of passage, the 
ephemeral eternity. Memory trace of a memory, a silhouette . 

فريديريــك ويــم - بلجيكا 

مصورة  رواية  تأليف  يف  شارك   ،2006 عام  منذ  مدرسة  يف  كامل  بدوام  مرشف 

«Intimex» )املوقد، حفارة(، تعليم عاىل - لقسم الرسم - أكادميية الفنون الجميلة 

 2002 Horlait-Dapens نهاية TSX يف تورناي، وتخرج يف 2002، التمييز: دراسة

األساس، التقنية العليا التعليم الثانوي، القسم: تأهيل يف الفنون الجميلة يف سانت 

- لوك يف بروكسل، وتخرج يف 98. 
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Katarzyna Gielecka Grzemsk
Occupation : PhD graphic Student   At Silesian University in Poland/ 
graphic teache
Email : kasia.gieleck@gmail.com
In 2010 graduated from The Academy of The Fine Art in Katowice, Poland. Since 
2014 PhD student in Institute of Arts, Faculty of Art in Cieszyn, University of 
Silesia in Katowice. Involved in graphics.
Latest group exhibitions in 2016 -4th Graphic Art Biennial of Szeklerland, Romania-
OSTEN BIENNIAL of DRAWING Skopje, Macedonia-V.INTERNATIONAL PRINT 
EXHIBITION ISTANBUL, Turkey-JOGJA INTERNATIONAL MINIPRINT BIENNALE 
)JIMB(, Indonesia-International Ex Libris Competition Varna, Bulgaria

كاترزينــا جيليكــا - بولندا

تخرجت من أكادميية الفنون الجميلة يف كاتوفيتيش يف عام 2010، بولندا. طالبة دكتوراه 

يف معهد الفنون منذ 2014، كلية الفنون يف CIESZYN، جامعة سيليسيا يف كاتوفيتيش.

شاركت يف العديد من املعارض الدولية.
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Marta Frąckowiak
E-mail: marta7frackowiak@gmail.com
Field of study: Graphics
Born: 20.09. 1994r. Tychy )Poland(
She graduated from in VII High School in Rybnik, currently studying at 
the Faculty of Arts of the University of Silesia Institute of Arts in Cieszyn. 
Actively involved in the artistic life, from his earliest years, she participated 
in numerous art competitions. She is leader lithography organizes and 
assists in setting exhibitions and other artistic events. Once considered an 
art likes to read detective stories and thrillers and books and journals, as 
well as swimming, running and traveling. 

مارتـــا فراكويــاك - بوالندا

مواليد 1994،بولندا. تدرس حاليا يف كلية اآلداب جامعة سيلسيا. شاركت يف العديد 

من الفعاليات الفنية واملعارض
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Marco Trentin 
D.B. : 1992
Occupation : student 
Email : marcuz_@hotmail.it

ماركــــو ترنتيـــن - إيطاليا

 مواليد 1992، املهنة - طالب.
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Maurizio Muolo
Occupation Teacher of “The art of print” in Academy of fine arts in Bari 
)Italy( 
Email muolocm@hotmail.it 

مـاوريزيــو مولــو -إيطاليا

مواليد 1986 إيطاليا، مدرس «فن الطباعة» يف أكادميية الفنون الجميلة يف باري 

يف  الثاين»  املستوى  من  الجرافيك  «فنون  يف  الرشف  مرتبة  مع  تخرج  )إيطاليا(، 

املعارض  من  العديد  له  فردية،  معارض  أقام  باري،  يف  الجميلة  الفنون  أكادميية 

النقش  الهامة  الدولية  الجامعية  واملعارض  الحفر،  من  أهم  اإليطالية  الجامعية 

أسس  واستونيا(،  ورومانيا  وأوكرانيا  واملكسيك  والتفيا  والصني  واألرجنتني  )روسيا 

اجتامعات األطراف، استوديو الطباعة مفتوح يف مونوبويل. 
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Maria Lúcia Ribeiro
Brazilian, has been a student of the Visual Arts Course at the Federal University 
of Mato Grosso do Sul since 2014. She participated in the 8th International 
Printmaking Biennial of Douro «In Portugal in 2016, in «Incisioni al 
Femminile», 2017, Napoli-Italy. Participated in the Exhibitions in Campo 
Grande-MS in: «Transitions» at the 3rd Academic Exhibition in 2015, «First 
Festival of Plastic Arts», «Click»: 1st Academic Exhibition of UFMS and «6th 
Art Exhibition» in 2014.

ماريـــا لوتشيــا ريبيــرو - الربازيل

كانت طالبة يف دورة الفنون البرصية يف الجامعة االتحادية يف والية ماتو جروسو دو 

سول منذ عام 2014، وشاركت يف البينايل الدويل الثامن للطباعة للدورو «يف الربتغال 

يف  وشاركت  إيطاليا  نابويل،   ،2017 عام   »  Femminile آل   Incisioni  «  ،2016 عام 

عام  يف  الثالث  األكادميي  املعرض  يف  «التحوالت»  يف:   MS-غراندي كامبو  يف  معارض 

 UFMS 2015، «املهرجان األول للفنون التشكيلية»، «انقر» املعرض األكادميي االول من

ومعرض الفن السادس يف 2014.
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Mohamed el-tohamy
Demonstrator at the faculty of Fine art, Helwan University. Ground 
exhibition: the van grounds Exhibition , Youth salon , National 
contemporary printmaking ‹›Revalution›s creativity››, and Hong Kong , 
prizes: first prize in creativity comprtiton.

محمــد التهامـــي

االول عىل  الرشف  مرتبة  مع  امتياز   - الجميلة  الفنون  بكالوريوس  مواليد 1993، 

كلية الفنون الجميلة 2014م، معيد بكلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان، شارك 

يف العديد من املعارض املحلية منها معرض الطالئع 55و45، صالون الشباب 26، 

3، معرض  الدورة  إبداع  4، معرض  الدوره  املعارص  القومي  الجرافيك  فن  معرض 

الرتاسينا اسكندرية، شارك يف معارض دولية منها هونج كونج يف الصني، حصل عىل 

جائزة املركز األول مبسابقة إبداع .
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Maream Hekal
Graduate of fine arts Alex cum laude with honors and is now a lecturer in the 
Department of printed designs and master›s student and passed the third place 
at the republic in the field of graphic Sharjah Prize creativity 3 in 2015 and 
participated in the Nasr bin Hamad International Prize 2016, and participated 
in many of the local exhibition Kmariam Khan and Trasena participated in a 
television program invitation of Dr. Faroouk Wahba salon tiny five o›clock on 
the channel in 2012.
And artwork for spouse and spouse mentioned in the Koran in Sura AT Ranks 
No. 51 In the name of God the Merciful )I was assigned to me( the great truth 
of God. Consort as that in the Arab lexicon meaning sidekick

مريـــــم هيكـــــل

بكالوريوس فنون جميلة - اسكندرية بتقدير امتياز مع مرتبة الرشف واالن معيدة يف 
الثالث عىل مستوي  قسم التصميامت املطبوعة وطالبة ماجستري وحاصلة عىل املركز 
الجمهوريه يف مجال الجرافيك جائزة الشارقة إبداع3 عام 2015 وشاركت يف جائزة نرص 
بن حمد العاملية 2016م،  شاركت يف العديد من املعارض املحلية كمريم خان و تراسينا 
عيل  الصغر  لصالون  وهبه  فارووق  الدكتور  من  بدعوة  تلفزيونية  برامج  يف  وشاركت 
القناه الخامسة عام2012، والعمل الفني عن القرين والقرين ذكر يف القران الكريم يف 

سوره الصافات ايه رقم51 ) اين كان يل قرين ( . 
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Mamdouh El kassifi
Faculty of Fine Arts – Graphic Department 1991 -Practised painting, 
graphic and Photography, full time grants in graphic -Drawed covers and 
interior drawings of many books and divans which printed in Egypt – 
Germany – Hong Kong
International exhibition: -Gaberofu Biennale of sarcasm and laguh arts 
– Belgaria 2007 -The Frist Iran Biennale of photography -Modern Egypt 
photography exhibition – Havana – cuba - Graphic art workshop in Guan 
Lan – China 2009 & 2010. And more than 40 Local group exhibition

ممــــدوح القصيفـــي

مارس   ،1991 الجميلة  الفنون  بكالوريوس   ،1968 القاهرة  مواليد   – فنان مرصي 

الرسم والحفر والتصوير الفوتوغرايف ويشارك منذ تخرجه يف الحركة الفنية، حصل 

رسومه  صاحبت  الثقافة،  وزارة  من  جرافيك   - الفني  لإلبداع  التفرغ  منحة  عىل 

الدواوين الشعرية وأغلفة الكتب لكبار األدباء يف مرص، كذلك غلفة كتب نرشت 

يف هونج كونج – مقدونيا - الصني – املانيا، شارك وأدار العديد من الورش الفنية 

املتخصصة يف الجرافيك يف مرص والصني، نال العديد من الجوائز و شهادات التقدير، 

له مقتنيات رسمية ولدى األفراد يف مرص والخارج.
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Monzer Mostfa 
Email : eng_monzer_graf@yahoo.com 

منـــذر مصطفـــى

مواليد 1997 الدقي - جيزة . 
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Mina Nassif 
Date of Birth: 1993
Biography:
Fine artist participated in the morphological movement in Egypt since he 
joined the faculty and contributed to many art events and morphological 
of exhibitions and competitions and local workshops howl acquisitions in 
many places, including the Library of Alexandria and the Association of 
Art Lovers Society beautify the city and Atelier light of the Arab Youth
Exhibitions: hark In many shows college student. 

مينـــا نصيــــف

التحق  ان  التشكلية ىف مرص منذ  الحركة  فنان تشكييل،  شارك ىف  مواليد 1993، 

بالكلية وساهم ىف العديد من الفعاليات الفنية والتشكلية من معارض ومسابقات 

وورش محلية وله مقتنيات لدى عديد من االماكن منها مكتبة االسكندرية وجمعية 

محبي الفنون وجمعية تجميل املدينة واتليه ضئ للشباب العرىب، شارك ىف معارض 

طالبية عديدة بالكلية، شارك ىف معرض بجمعية محبي الفنون الجميلة، شارك ىف 

املعرض الطاليب الدوىل للحفر والطباعة وحاصل عىل جائزة تشجعية ىف املعرض ىف 

تجميل   االسكندرية مع جمعية  الخامسة، شارك ىف ورشة عمل ىف مكتبة  الدورة 

املدينة ضمن فعاليات افتتاح بيناىل مكتبة االسكندرية للحفر والطباعة 201، شارك 

ىف ورش عديدة بالكلية ومنها ورشة للوفد االملاىن.
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Nesrin KARACAN
1991-Chonburi, Thailand. aimar_nam@hotmail.com , n.sungkajaru@gmail.com 
Education  2016  M.F.A  Faculty of painting Sculpture and Graphic Arts, 
Silpakorn University, Nakhon Pathom Thailand 2013  B.F.A Graphic Arts, 
Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Bangkok 
Thailand High School : Darasamuth Sriracha Chonburi AWARDS 
2014     :Silver - Prix by Young Artists the 31nd Bangkok, Thailand   
2015     :3 Grand – Prix Third International Mezzotint Festival – 2015   
Education history 2016     :Art Exhibition Contemporary Art by Young Artists 
the 33d Bangkok, Thailand

نــارويشــــا - تايالند

النحت  كلية  من   B.F.A و   M.F.A عىل  حصل  تايالند،   - تشونبوري   1991 مواليد 

والتصوير وفنون الجرافيك، جامعة Silpakorn. الجوائز 2014: فضية صالون الشباب 

 Mezzotint مهرجان  يف  الثالث  2015:املركز  عام  تايالند.  بانكوك،  والثالثون  الواحد 

الدويل الثالث. 
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Noha El.barahmy
Born in 1991, BA in Faculty of Fine Arts Graphic Department, Helwan 
University in 2012, a member of the Fine Artists Syndicate ,A number 
of group exhibitions, exhibition of Helwan University students innovators 
2009, Graduation projects gallery for the best projects Faculty of Fine 
Arts in 2012, Participation in the Arab Forum for animation Talaat Harb 
Cultural Center in 2013, Exhibition «  Panel Every Home « 2016, Cairo 
International Forum of Fine Arts in 2016, Sea River Competition 2016, 
Acquisitions:The Museum of  Modern Egyption Art.

نهــــى الرباهمــــى

حلوان  جامعة   - الجرافيك  قسم   - الجميلة  الفنون  بكالوريوس   ،1991 مواليد 

2012، عضو نقابة الفنانني التشكيليني، املشاركة بعدد من املعارض الجامعية منها 

معرض جامعة حلوان للطلبة املبدعني 2009، معرض أوائل الخريجني بصالة العرض 

الرئيسية كلية الفنون الجميلة 2012، املشاركة يف املنتدى العريب للرسوم املتحركة 

مبركز طلعت حرب الثقايف 2013 ، معرض“ لوحة لكل بيت ” الدورة الثالثة 2016، 

الدورة  البحر»  «نهر  مسابقة   ،2016 التشكيلية  للفنون  الدوىل  القاهرة  ملتقى 

الثامنة 2016، لديها مقتنيات لدى متحف الفن الحديث بالقاهرة . 
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Haidy Yasser
1991.  Education: BFA from  Helwan University 2016. Graduation Project is 
very good - honors for the fourth installment. Exhibitions: Group exhibition 
in Extra Gallery in Zamalek , Cairo fine arts. Salon of Mini Works of Art in 
Egypt. Small works of art salon in Egypt «waterwheel».Doanh Egypt exhibition. 
South Salon Gallery Luxor. Graphic art gallery Egyptian Opera House, Egypt. 
Alexandria Creativity Exhibition. International Exhibition of Mini Prints of 
Graphics Art-LEOPOLIS-2016--2017. Acquisition )museums & international 
institutions(: Museum of Modern Art in Cairo . Museum of the Faculty of Fine 
Art in Cairo. Prizes & Awards: A prize in the Avant-garde exhibition. Award 
saloon south Salon exhibition Luxor third

هايـــــدي ياســــر

مواليد 1991. خريجة جامعة حلوان 2016.شاركت يف العديدمن املعارض يف الداخل 

والخارج ونالت العديد من الجوائز.
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Heba Hamdallah
Qena Governorate, Egypt
Position: Specialist Visual Art Culture Palaces Authority
She graduated from the Faculty of Fine Arts in Luxor in 2013 printed a 
graphic design department Division
Reputation: In the Gallery of Fine Arts in Luxor in 2012. In the Gallery 
of Fine Arts in Luxor in 2013. at the crossroads of north and south of the 
valley in Alexandria in 2013. The first youth exhibition Baltrasena 2015

هبـــة حمــد اللــه

مواليد نجع حامدي - محافظة قنا، أخصائية فن تشكييل بهيئة قصور الثقافة

بكالوريوس فنون جميلة باألقرص عام 2013 - قسم جرافيك - شعبة تصميم مطبوع

الفنون  كلية  معرض   ،2012 عام  باألقرص  الجميلة  الفنون  كلية  مبعرض  شاركت   ،

الجميلة باألقرص عام 2013،  ملتقى شامل وجنوب الوادي باإلسكندرية عام 2013، 

معرض الشباب األول بالرتاسينا 2015.
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Hader Atef
Egypt )Alexandria(, a graduate from the Faculty of Fine Arts Department 
of printed designs artistic edition Division, cum laude with honors, master›s 
student, you participate in many exhibitions, including the exhibition Connie 
)NCW( has got first place visual art category and also participated in numerous 
group exhibitions, including the exhibition Trasena and Mariam Khan( and 
shows the college, including the Fine vision for the Arts Professional Edition, 
and also has holdings in the Academy of Arts and some of the private holdings

هديـــر عاطــــف

شعبة   - املطبوعة  التصميامت  قسم   - جميلة  فنون  بكالوريوس  اإلسكندرية،  مواليد 

طبعة فنية  بتقدير امتياز مع مرتبة الرشف ، طالبة ماجستري، شاركت يف العديد من 

فئة  االول  املركز  للمرأة(، حصلت عىل  القومي  )املجلس  كوين  معرض  ومنها  املعارض 

الفن التشكييل، معرض تراسينا و مريم خان ومعارض الكلية ومنها رؤية تشكيلية لفنون 

الطبعه الفنية، لديها مقتنيات يف اكادميية الفنون وبعض من املقتنيات الخاصة. 
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Wafa Abdul Maqsood
Majstaralphenon fine specialty graphics, Faculty of Fine Arts, Minia 
University, 2005. Doctorate in the philosophy of Fine Arts - Graphic 
Industry Faculty of Fine Arts, Minia University in 2011. Teacher GPU 
Faculty of Fine Arts Department of Luxor-printed design. Member of the 
Association of Fine Artists. He participated in numerous group exhibitions
Collectibles. Collectibles General of the National Exhibition of Fine Arts 
in 2012. Collectibles Bank )CIB( 2014. Holdings with individuals in Egypt 
and abroad

وفــــاء عبـد املقصــــود

جامعة   - الجميلة  الفنون  –كلية  جرافيك  تخصص   - الجميلة  الفنون  ماجستري 
الفنون  - تخصص جرافيك –كلية  الجميلة  الفنون  فلسفة  دكتوراه يف  املنيا2005، 
الجميلة جامعة املنيا2011، مدرس بقسم الجرافيك كلية الفنون الجميلة باألقرص، 
العديد من املعارض  التشكيليني، شاركت يف  الفنانني  تصميم مطبوع، عضو نقابة 

الجامعية، لها مقتنيات املعرض القومي العام للفنون التشكيلية  2012   
مقتنيات ببنك CIB 2014 ، مقتنيات لدى أفراد ىف مرص والخارج.
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Yasser Mohammed 
born in Alexandria - a faculty member of the designs printed Faculty of Fine 
Arts, University of Alexandria Department - Member of the Fine Artists 
Association - and many memberships artistic and educational institutions - 
many of the local and international, including exhibitions Triennale Egypt 
International Triennale in all sessions - Biennale Srsal France - Saboro Japan 
Biennale - Forum of Arab art in Malaysia - Ckliyn exhibition in Jeddah - 
the first Creative Forum of Arts and Sciences in Dubai - show a touch artist 
Yarmouk University Jordan - many special exhibitions inside and outside 
Egypt - numerous awards and holdings of government agencies and private 
institutions and individuals in Egypt and many Arab and European countries

ياســـر محمـــد الويشــــي

الفنون  كلية   - املطبوعة  التصميامت  بقسم  تدريس  هيئة  عضو  اإلسكندرية،  مواليد 

الجميلة - جامعة اإلسكندرية، عضو نقابة  الفنانني التشكيليني والعديد من عضويات 

املؤسسات الفنية والتعليمية، العديد من املعارض املحلية والعاملية منها ترينايل مرص 

الدويل لفن الجرافيك  يف جميع دوراته، بينايل رسسال بفرنسا، بينايل صابورو باليابان، 

األول  اإلبداعي  امللتقى  جدة،  مبدينة  تشكيليني  معرض  مباليزيا،  العريب  الفن  ملتقى 

من  العديد  أقام  األردن،  الريموك  جامعة  فنان  ملسة  معرض  بديب،  والعلوم  للفنون 

املعارض الخاصة مبرص والخارج، نال العديد من الجوائز واملقتنيات من جهات حكومية 

ومؤسسات خاصة وأفراد يف مرص ومقتنيات مبرص والخارج.
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Ahmad Eabd Alwahhab Hamdan 
1980 - dindarat - qunna. bkalurius alfunun aljamilat bial›aqsur - qism 
aljarafik - shuebat alrrusum almutaharrikat wafan alkitab. rayiys qism 
alfunun alttashkiliat - fare thaqafat qana- 2003 m. almuearid walmusharakat 
aljamaeia. salun aljanub alththalith walrrabie - kulliat alfunun aljamilat 
- al›aqsar - 2015 m - 2016 m. maerid aljanubi al›awwal - qaeat aljarik 
kambis jialyaraa- alqahrt - 2015 m. almaerid aleamm alddawrat al 37 - qasr 
alfunun badar al›uwbira almisriat - alqahrt 2015 m. maerid salun ‹ajyal 1 - 
biqaeat markaz alhanajir baddar al›uwbira almisriat 2015 m.

أحمــد عبد الوهـــاب حمدان               

مواليد 1980 قنا، بكالوريوس الفنون الجميلة باألقرص – قسم الجرافيك – شعبة 

قنا-   ثقافة  فرع   – التشكيلية  الفنون  قسم  رئيس  الكتاب،  وفن  املتحركة  الرسوم 

2003م، شارك  يف صالون الجنوب الثالث والرابع – كلية الفنون الجميلة – األقرص 

2015 - 2016م، معرض الجنويب األول – قاعة الجريك كامبس جالريى– القاهرة 

2015 م، املعرض العام الدورة ال37 - قرص الفنون بدار األوبرا املرصية 2015م، 

معرض صالون أجيال 1 بقاعة مركز الهناجر بدار األوبرا املرصية 2015م .
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Amani Euthman Eabd Albasit 
1989/Demonstrator, Faculty of Fine Arts, Graphic Department, Printed 
Design Division Participated in the meeting of the North and South Valley 
in Alexandria in 2013. Participated in the exhibition Tracena in Alexandria in 
2015. Participated in the 2nd International South Salon in 2014. Participated 
in the 2016 International Commercial Bank Exhibition. Participated in the 
exhibition of Abjad Poetry House in Luxor in 2016

أمانـي عثمــان عبد الباســط 

التصميم  شعبة   - الجرافيك  قسم   - الجميلة  الفنون  بكلية  معيدة   ،1989 مواليد 

املطبوع، شاركت يف ملتقى شامل وجنوب الوادي باإلسكندرية 2013، معرض الرتاسينا 

باألسكندرية 2015، صالون الجنوب الدويل الثاين 2014،  معرض للبنك التجاري الدويل 

2016، معرض ابجد لبيت الشعر باألقرص 2016.
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Amira Hussein
born in 1988, Graduated from faculty of specific education of art in 
2010، Pre Masters of Art Education 2013، She was an art administrator in 
Mahmoud Mokhtar Cultural
from 2012 to 2014. She is currently working as an art administrator in El 
Bab-Selim Galler , Museum of Egyptian modern art since 2014 ، started to 
participate in many exhibitions and workshops since 2010. 

أميـــرة حسيـــن 

مواليد القاهرة 1988، بكالوريوس تربية نوعية قسم فنية 2010، متهيدي ماجستري 

الثقايف من 2012  تربية فنية 2013، أخصايئ فنون تشكيلية مبركز محمود مختار 

حتى 2014 وحاليًا بقاعة الباب سليم التابعة ملتحف الفن املرصي الحديث، شاركت 

يف العديد من املعارض وورش العمل منذ عام 2010.
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Asma Mahmud Etallh
1990. Egyptian, Bachelor of Art Education, Helwan University 2013
Excellence in Honors, participated in many exhibitions and competitions, 
including the Youth Salon )26,27(, the Salon of the small works of art, the first 
place prize )drawing( «Sea River» competition.

أسمـاء محمـود عطا اللــه 

مواليد 1990مرصية، بكالوريوس الرتبية الفنية - جامعة حلوان 2013، امتيازمع مرتبة 

 ،)26،27( الشباب  صالون  منها  واملسابقات  املعارض  من  العديد  ىف  شاركت  الرشف، 

صالون الساقية لألعامل الفنية الصغرية، جائزة املركز األول )رسم( مسابقة «نهر البحر» 

الدورة السابعة، مهرجان فن الحيل الدورة الثالثة 2016.
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Ashgan Makarm Mahmoud
Faculty of Education. South Salon IV in Luxor2016
Africa Exhibition New Horizons
Contemporary Vision Exhibition at Cairo Atelier2016

أشجــان مكــارم محمــود 

مواليد 1994، بكالوريوس تربية فنية - الزمالك، صالون الجنوب الرابع باألقرص2016، 

معرض إفريقيا آفاق جديدة، معرض رؤية معارصة ىف أتيليه القاهرة 2016.
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Alaa Mohamed Ibrahim 
1992. Lecturer at the Faculty of Fine Arts, Graphic Department, Bachelor of 
Fine Arts 2014. Egyptian visual artist holds first place in the field of painting 
in 2014 in a contest Sharjah Oazh affiliated to the Youth and Sports has been 
the acquisition of the license plate. Holds a first place for three consecutive 
years at the level of universities in Egypt in the field of graphic 2012 /2013/ 
2014 Participated in the second Algirnica Salon 2015. Participated in the 
Youth Salon in 2014/ 2015. Participated in the International Youth Salon in 
Alexandria and got Encouragement prize.

االء محمـــد إبراهيـــم 

قسم  الجميلة  الفنون  بكلية  معيدة   ،2014 جميلة  فنون  بكالوريوس   ،1992 مواليد 

جرافيك، فنانة تشكيلية مرصية حاصلة عىل املركز األول ىف مجال الرسم عام 2014 

ىف مسابقة الشارقة التابعة لوزارة الشباب والرياضة وتم اقتناء لوحتها، حاصلة عىل 

مجال  ىف  مرص  جامعات  مستوى  عىل  التوايل  عىل  سنوات  ثالث  ملدة  األول  املركز 

ىف  شاركت   ،2015 الثاىن  الجرينيكا  صالون  شاركت ىف   ،2014/2013/2012 الجرافيك 

صالون الشباب 2015/2014، شاركت ىف صالون الشباب الدويل باإلسكندرية وحصلت 

عىل جائزة تشجيعية.
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Eman Monir Mostafa 
took part in the  plastic art exhibition held “kater”in 1999.* took part in 
salon international de art at “Bolivia” in 1999,2001.* took part in national 
Benaly for fin arts in port-said in 2001 * prize of  )international upper 
Egypt salon luxor2016( * prize at the 41th youngsters exhibition in 2001 
*Honorary award in the fin art competition”Egypt yesterday and today 
forever captured in time in 2000.*thired  prize in computer graphic 
in youth salon 13th in 2001. Second  prize in graphic in port-said’s th  
national Binaly in 2001 .

إميــان منيـر مصطفــى 

مدرس بكلية الفنون الجميلة - قسم الجرافيك - شاركت يف ترينايل مرص الدويل 

الرابع لفن الجرافيك 2003، مثلت مرص يف معرض الصالون األول للفن يف» بوليفيا 

« 1999م، الجائزة األوىل  ىف مجال الجرافيك» بينايل بور سعيد القومي» 2005م، 

أحسن  جائزة  باألقرص2016،  الرابع  الدويل  الجنوب  صالون  يف  «الصالون»  جائزة 

رسالة علمية ىف مجال الفنون لعام 2011-2012 لرسالة الدكتوراه.
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Taghrid Ebdalmajid Hammadna Alllah
1972
• Visiting teacher at the Academy of Art and Design, 6th of October.
• Doctor of Philosophy in Fine Arts in 2008, Graphic Design, Faculty of Fine 
Arts, Helwan University.
• Master of Animation in 2002.
• Graduated from the 1995 Fine Arts Department of Graphic Animation 
Division..

 تغريد عبد املجيد حمدنا الله

الرسوم  - شعبة  الجرافيك  قسم   - الجميلة 1995م  الفنون  بكالوريوس  مواليد 1972، 

املتحركة، مدرس زائر بأكادميية الفن والتصميم بالسادس من اكتوبر، دكتوراه الفلسفة 

يف الفنون الجميلة 2008م - تخصص الجرافيك - كلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان، 

ماجستري يف الرسوم املتحركة 2002م.
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Jailane Hussein Mohamed 
Sharing in many national and international competitions )France- China(
from 19982015-. Won numerous awards and collectibles such as acquisition 
CIB Award - 2014 Youth Salon from 2013 to 2014 and participated in 
many exhibitions since 1998 until 2014, including the first time exhibition 
BA - General Exhibition 2013 Opera house, Cairo - Agenda - 2013- 2014 
BA gallery.

جيـالن حسيـن بسيونـي

شاركت ىف العديد من املسابقات املحلية والدولية ىف الهند وفرنسا، حصلت عىل 

العديد من الجوائز واملقتنيات مثل جائزة اإلقتناء CIB – 2014  ىف صالون الشباب 

2013 - 2014، شاركت ىف الكثري من املعارض منذ 1998 حتى 2014 منها معرض 

أول مرة مبكتبة اإلسكندرية، املعرض العام 2013 بداراألوبر- القاهرة، معرض أجندة 

2013 – 2014 مبكتبة اإلسكندرية.
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Khaled Khaled
Bachelor of art education facultyof specific education in 1998
Arts finearts center coach ismailia
Cluture wheel saloon small works of art drawing
Exhibition nectar ismailia drawing 201

خالــد خالــد  

فنون  مدرب   ،1998 النوعية  الرتبية  كلية   - الفنية  الرتبية  بكالوريوس   ،1975 مواليد 

التشكيليني، صالون  الفنانني  بنقابة  اإلسمـاعيلية، عضو عامل  الفنون  - مركز  تشكيلية 

ساقية الصاوي لألعامل الفنية الصغرية - رسم  2016، معرض جامعي الرحيق - مركز 

الفنون اإلسامعيلية - رسم 2015، املعرض القومي  2014 - قرص الفنون- األوبرا.
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Dalia Fouad Ali 
Professor in décor section - expressive arts. faculty of fine arts- helwan  
university. Bachelor of Fine Arts decoration 1991 - Master expressive arts 
- 1997. Ph.D. in Fine Arts 2000
Exhibitions - young graduates 1991 - Youth Salon IV in Cairo and 
Alexandria 1992 - Spring Fair in Cairo 1992 - Youth Salon V in Cairo and 
Alexandria 1993. Gallery women and Fine Art major -alhah - Amir Taz 
Palace in 2010 - the colors of the East and the West Gallery - Museum of 
Modern Art - Kuwait 2013. 

داليـا فـؤاد علـي 

 - الجميلة  الفنون  كلية   - التعبريية  الفنون  شعبة  الديكور-  بقسم  دكتور  أستاذ 
جامعة حلوان، بكالوريوس الفنون الجميلة - قسم الديكور1991، ماجستري الفنون 
التعبريية 1997، دكتوراه الفلسفة ىف الفنون الجميلة2000، معرض شباب الخريجني 
1991،صالون الشباب الرابع والخامس بالقاهرة واإلسكندرية1992-1993، معرض 
 ،2010 طاز  األمري  قرص   - التشكييل  والفن  املرأة  معرض  بالقاهرة1992،  الربيع 
معرض ألوان من الرشق والغرب - متحف الفن الحديث – الكويت 2013، معرض 
من وحى الطائر األزرق - كلية الفنون الجميلة بالزمالك 2015، شارك يف معارض 
األهىل  بالبنك  مقتنيات  سالمة(،   - مان  أصيلة-آرت  املرشبية-  دروب-   ( قاعات 

املرصي- مجموعات خاصة بالسويد وأمريكا وأملانيا.
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Rania Ahmed Reda 
Professor at Faculty of Specific Education Department of Art Education Aswan 
University. holds a master›s degree and PH.d at the Faculty of Art Education, 
Art Education, Helwan University in 2006.2012

رانيـا أحمـد رضـا 

مواليد 1978، مدرس التصميم بكلية الرتبية النوعية - شعبة الرتبية الفنية – جامعة 

اإلسكندرية  جامعة   – الفنية  الرتبية  شعبة   – النوعية  الرتبية  بكالوريوس  أسوان، 

الخامس عرش ) قاعة  الشباب  بتقدير جيد جداً مع مرتبة الرشف ) 1999(، صالون 

املعارض  قاعة   ( العارش  اإلسكندرية  أتيليه  شباب  صالون   ،)  2003 باألوبرا  املعارض 

باألتيليه 2004(.
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Rasha Gouhar
Teaches Advertising at Faculty of Applied Arts at the University of Banha, 
She holds a BA degree in Graphic Department  2011 at the Faculty of Fine 
Arts, Helwan University, «The Art of the book and animation,» who was 
born in November 20, 1989, where they are in the preparation of master›s 
thesis at Graphic Department at the Faculty of Fine Arts at the Helwan 
University, titled «a study of the work of George Bahgoury artist in the 
book and Arts Press,» 

رشــا جوهـــر 

بنها،   بجامعة  التطبيقية  الفنون  كلية  اإلعالن  بقسم  مدرس  1989م،  مواليد 
اآلن  تقوم  2011م،  الجرفيك  قسم   - حلوان  جامعة   - جميلة  فنون  بكالوريوس 
بإعداد رسالة املاجستري بقسم الجرافيك - كلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان، 
الكتاب والصحافة  البهجورى يف فنون  الفنان جورج  تحت عنوان «دراسة ألعامل 
«، شاركت يف عدد من املعارض واألنشطة الفنية العامة منذ أن كانت طالبة حتى 
اآلن، ومؤخرًا حصلت عىل منحة مراسم سيوة لإلبداع الفنى _الهيئة العامة لقصور 
الثقافة 2016م، ومنحة الدولة للتفرغ الفني لعام 2016 – 2017م، شاركت مبعرض 

«نساء من مرص» 2017.                                         
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Sultan Ahmed Ahmed
1989. Tahta-Sohag. Bachelor of Art Education. Salon Artists Egypt-South 
Salon Altalt. Encouragement prize from the province salon central level
Collectibles Ministry of Culture Award

سلطــان أحمـــد   

مرص،  فناين  بصالون  شاركت  فنية،  تربية  بكالوريوس  سوهاج،   - طهطا   1989 مواليد 

الصعيد، جائزة  إقليم وسط  نال جائزة تشجيعية من صالون  الثالث،  الجنوب  صالون 

مقتنيات وزارة الثقافة.
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Tarek Kamal
Bachelor of Scenography, Faculty of Fine Arts, Cairo, Egypt, 2001. Worked in 
the field of illustration & design for children with several publishing houses & 
magazines in Egypt, UAE, Lebanon & Japan. Served as an art director, collaborated 
with advertising agencies. Participated in several exhibitions in various Egyptian 
cultural spaces, Participated at Al-Sharjah Children’s Reading Festival-illustrators 
exhibition, 2012, 2013, 2014, 2015 & 2017. Participated in the “Dear Japan” project, 
Tokyo. Participated in “Something Else Biennale”-2015, “Shifting Borders”-Group 
exhibition-Poland-2016.

طــارق كمــال

بكالوريوس الفنون الجميلة - قسم ديكور - تخصص فنون تعبريية 2001م، عمل 
واملجالت  النرش  دور  من  العديد  مع  بالتعاون  للكتب  والتصميم  الرسم  مبجال 
الفني  اإلخراج  عن  املسئول  منصب  شغل  واليابان،  ولبنان  واإلمارات  مرص،  يف 
يف  فنية  مبعارض  شارك  مختلفة،  وإعالن  دعاية  رشكات  مع  تعاون  نرش،  لدور 
الفنون  الثقافة و مكتبة اإلسكندرية وكلية  الثقافية مبرص كقرص  املراكز  مختلف 
دوراته  يف  الطفل  لرسوم  الشارقة  مبعرض  شارك  هاوس…إلخ،  والتاون  الجميلة 
جامعي  معرض  آخر»2015،  «يشء  بينايل  2012،2013،2014،2015و2017م، 
الداعم   )Dear Japan( كتاب  مرشوع  عن  لوحاته  عرض  تم   ،2016 ببولندا 

لضحايا تسونامي بطوكيو. 
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Abeer Hamdy
Lecturer in Graphic  department at The Higher Institute of Applied Arts October 
6 - an active member of the Fine Artists Association, - Special exhibitions 
fantasy Spirit( Egyptian Center for International Cultural Cooperation, 2006 
.- exhibition «Sea  Row» Al Jazeera Centre for the Arts in 2015.-  )journey 
of self( National Council for Culture and the Arts Arts and Kuwait in April 
2016 _ participated in more than 50 domestic and international ones show the 
public exhibition cycles )32( )34( )35( )36( )37( -French autumn Paris Salon 
the years 2010 and 2013 - 

 عبيــر حمــدي 

مدرس بقسم الجرافيك املعهد العايل للفنون التطبيقية 6 أكتوبر، عضو  بنقابة الفنانني 
2015،»رحلة  للفنون  الجزيرة  مبركز  البحر»  «حدف  منها  معارض  أقام  التشكيليني، 
بدورات  شاركت   ،2016 الكويت  واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  باملجلس  النفس» 
 ،2013-  2010 الفرنيس  الخريف  صالون   ،)37()36()35()34(  )32( العام  املعرض 
مهرجان جداريات أزمور باملغرب 2012م، ملتقى مكناس الدويل الرابع للفن التشكييل 
القصبي بجدة 2013م، قوميسري  الله  املغرب 2013م، مسابقة عبد  الفوتوغراف  وفن 
الجرافيك بينايل الثقافة والفنون الدويل الثالث برعاية صالون الخريف الفرنيس ووزارة 
الشباب 2014م، معرض مبدعات مرصيات الهيئة العامه لقصور الثقافة 2017، نالت 

جوائز وشهادات تقدير، مقتنيات مبتحف الفن الحديث – فرنسا – املغرب .
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Amr Abd Al-Wahab Hossen
Born in Aswan 1979, holds a Bachelor of Fine Arts in Luxor 2001 Graphic 
Department, holds a master›s degree in Graphic 2016 m - Helwan University 
Member of the Syndicate of Fine Artists - Member of the Teachers Syndicate 
- Exhibition of the Luxor Ceremony of the Cultural Palace Authority 2002 - 
The 14th, 15th and 17th Youth Salon 2002, 2003, 2005 - The National Graphic 
Exhibition «Third Session 2005, Fourth Session 2016» 5th International Graphic 
Exhibition 2006 - Collective exhibition «South» in the bridge Campus Gallery - 
American University Library 2015 Collective exhibition «Al-Hawaz» Art Corner 
Gallery 2016 m - South International Salon IV Luxor 2016.

عمـرو عبـد الوهـاب حسيـن

مواليد أسوان 1979م، بكالوريوس الفنون الجميلة باألقرص2001م - قسم الجرافيك، 
التشكيليني،  الفنانني  نقابة  جامعة حلوان، عضو   - الجرافيك 2016م  يف  ماجستري 
عضو نقابة املعلمني، معرض بعثة مراسم األقرصالتابع لهيئة قصورالثقافة 2002م، 
صالون الشباب14و15و17 عام 2002م ، 2003م ، 2005م، معرض فن الجرافيك 
الدويل  ترينايل مرص  الرابعة 2016م «،  الدورة   ، الثالثة 2005م  الدورة   » القومي 
الخامس لفن الجرافيك 2006م، شارك مبعرض» الجنويب « بالجريك كامبس جالريي، 
مكتبة الجامعة األمريكية 2015م، معرض» الحاصل « أرت كورنر جالريي2016 م، 

صالون الجنوب الدويل الرابع باألقرص 2016م.
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Izzat Fatima Dawood Sulaiman Al-Najjar
Assistant Lecturer at Graphic Department - Faculty of Fine Arts - Helwan 
University - She holds a Bachelor of Fine Arts with honors in 2006 with honors 
and order in the first - Graphic Department - printed Design Division. She 
holds a master›s in 2013 in the printed design. Currently in preparation for 
doctoral dissertation stage. He participated in some collective exhibitions and 
won some awards, including the award of the martyr, «Ziad Bakir» for Youth 
Salon 22 second prize in the field of painting exhibition «Kony» Academy of 
Arts in 2016

فاطمـة عـزت داود 

بكالوريوس  - جامعة حلوان،  الجميلة  الفنون  كلية   - الجرافيك  مدرس مساعد بقسم 
قسم   - االول  عام  وبرتتيب  الرشف  مرتبة  مع  امتياز  بتقدير  2006م  الجميلة  الفنون 
الجرافيك – شعبة التصميم املطبوع، ماجستري ىف التصميم املطبوع 2013م، حاليًا ىف 
بعض  ونالت   الجامعية  املعارض  بعض  ىف  شاركت  الدكتوراه،  لرسالة  اإلعداد  مرحلة 
الجوائز ومنها جائزة الشهيد «زياد بكري» لصالون الشباب 22 والجائزة الثانية ىف مجال 

الرسم مبعرض «كوين» بأكادميية الفنون 2016.
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Mohammed Jamal Ismail 
Born in Sohag Governorate - Gerga 1993
Graduated from the Faculty of Fine Arts Luxor --2,016 Graphic Department 
Division printed design grade of privilege with honors
Holds the South Salon Award in the field of video art - the fourth session in 2016
The philosophy of the artwork: the postmodern in the contemporary life of 
Egyptian society, and try to make the worlds of fantasy mixed with surrealist style 
and academic work titled )National(, while relying on the elements of the Fine and 
intellectual work of symbolism.

محمـد جمـال اسامعيـل 

مواليد محافظة سوهاج 1993، بكالوريوس الفنون الجميلة األقرص 2016 - قسم 
الجرافيك - شعبة التصميم املطبوع بتقدير عام امتياز مع مرتبة الرشف، نال جائزة 

صالون الجنوب يف مجال الفيديو آرت - الدورة الرابعة 2016.
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Mohammed El sayed Assal
Sharqia, Egypt   1973
Bachelor of Fine Arts, Graphic department, Animation and Book Art Section, 
June 1996 with general grade “Very Good” with Honours, Faculty of Fine 
Arts – Helwan University. Master degree in Graphic, Faculty of Fine Arts – 
Minia University in 2003. Doctorate in Graphic on “The Digital Techniques of 
Egyptian Daily Newspaper Printing” Faculty of Fine Arts – Minia University in 
2007. Assistant Professor in 2016 . Participated in numerous group exhibitions 
and solo exhibitions and has holdings inside and outside Egypt.

محمــد السيــد عســل 

الفنون الجميلة األقرص - قسم  التصميم بكلية   مواليد الرشقية 1973، أستاذ مساعد 
الجرافيك - جامعة جنوب الوادي، شارك يف العديد من املعارض الجامعية وثالث معارض 
خاصة وله مقتنيات مبرص والخارج، قام بتصميم الكثري من الشعارات العامة والحكومية 
وكلية  والفنادق  السياحة  وكلية  بقنا  اآلثار  وكلية  بسوهاج  اآلداب  كلية  شعار  منها 
الخدمة االجتامعية وكلية تجارة قنا وفندق بسمة مبحافظة قنا وحاضنة األقرص للرتاث 

وحرفة التيل بجزيرة شندويل والعديد من الشعارات للمؤسسات العامة والخاصة.
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محمــد عيــد أحمــد 

مواليد 1988، فنان تشكييل، بكالوريوس الفنون الجميلة - جامعة حلوان 2010، 

مدرس مساعد بقسم جرافيك بكلية الفنون الجميلة القاهرة، شارك ىف العديد من 

الفعاليات الفنية الدولية واملحلية منها مهرجان يض للشباب العريب األول 2016، 

صالون الشباب الدورة 27 ، 26 ، 25 ، 24، معرض الطالئع الدورة 55،54، 51،52،53 

املرصية  100×100باألكادميية  مرصي  معرض  الجميلة،  الفنون  محبي  بجمعية 

بروما2011، معرض القطع الصغرية بساقية الصاوي2011م. 

Mohamed Eid Ali . 
Born in 1988 .Bachelor of Fine Arts, Helwan,2010. 
Assistant teacher at Graphic Department, faculty of Fine Arts in cairo.« 
Dai Festival for Arab Youth» 1- 2016 “The Youth Salon” Exhibition the 
24rd, 25 th, 26 th27 th.  “El Talae” Exhibition the 51st , 52nd , 53rd ,54rd, 55th 
at the association of “Mohebi Fenoun El Gameela “ .Exhibition “100x100 
Egyptian” at the Egyptian Academy in Rome 2011. Exhibition of “the small 
pieces” at El Sawy cultural wheel .
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Maha Tawfiq
1978.  Graduated from the Faculty of Art Education, Helwan University 2004
Member of the Association of Fine Artists
)2017 / Forum Arab Photographers Alaol..athad Arab Photographers Msr..
qsr Arts opera Branch( )2017 / Third International contest Syria ten comics 
..soeria( )2016 / General Exhibition )38( .. Palace of Arts opera( )2015 / African 
Festival in the eyes of the international artist .. House Senary ..msr( )2016 / 
second prize salon seventh cutting small business technical Mnmnmat..saekaya 
Sawy( )2013: Lebanese International Festival exhibition of painting Lebanon(

مهــا توفيــق

بنقابة  عضو   ،2004 حلوان  جامعة   - فنية  تربية  بكالوريوس   ،1978 الجيزة  مواليد 

العرب  املصورين  اتحاد   - االول  العرب  املصورين  ملتقى   2017 التشكيليني،  الفنانني 

فرع مرص- قرص الفنون باألوبرا، 2017 مسابقة سوريا الدولية الثالثة عرش للكاريكاتري 

ىف  إفريقيا  مهرجان   ،2015 باألوبرا،  الفنون  - قرص  العام)38(  املعرض  بسوريا(،2016 

عيون الفنان الدويل- بيت السناري - مرص(، 2016 جائزة ثانية بصالون القطع الصغرية 

اللبناين  املعرض  مهرجان   2013 الصاوى،  ساقية   - للمنمنامت  الفنية  لألعامل  السابع 

الدويل للرسم - لبنان. 
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Nancy Nagy 
Egyptian artist. Born at march 1985. Graduated from faculty of fine Arts 
Graphics design section. Work at El-Ahram Weekly Newspaper and 

نانســي ناجــى 

قسم   - الجميلة  الفنون  كلية  بكالوريوس  مرصية،  فنانة  حلوان،   1985 مواليد 
جرافيك، عملت ىف جريدة األهرام األسبوعية.
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Walaa Mohammed Shokry
1995. Student at the Faculty of Fine Arts Graphic Department people designs
Participated in the exhibition gallery and GPU week epic brown and exhibition 
bank CIA PHP and some exhibitions in the Faculty of Aigimit Fon Beauties

والء محمـــد شكـــري 

مواليد 1995 جهينة - سوهاج، طالبة ىف كلية الفنون الجميلة - قسم جرافيك - شعبة 
تصميامت ، شاركت ىف معرض أسبوع الجرافيك ومعرض ملحمة سمراء ومعرض بنك 

الىس اى ىب وبعض املعارض التي أقيمت ىف كلية الفنون الجميلة. 
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مواليد 1988 - قنا، بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم النحت تخصص نحت بارز 

باألقرص  الجميلة  الفنون  كلية  النحت  بقسم  معيدة  الوادى،  جنوب  جامعة  وميدالية 

باألقرص تخصص حرف  اآلثار  ترميم  اآلثار مبعهد  ترميم  الوادى، دبلوم  جامعة جنوب 

وفنون بيئية، عمل لدى هيئة تنمية املجتمعات العمرانية بالشيخ زايد، يعمل لدى كلية 

الفنون الجميلة باألقرص .

ASMAA ATETO
Date of Birth: 04/10/1988 - QNA. Specialization: carving senior medal
Diploma restoration of monuments at the Institute for the restoration of 
monuments in Luxor allocate symbols environmental and arts. Graduated 
from the Faculty of Fine Arts Sculpture Department allocates a prominent 
sculpture and medal South Valley University. Demonstrator Sculpture Faculty 
of Fine Arts in Luxor South Valley University Department.

أسمــاء عطيتــو مسكيـن 
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الوادي  جنوب  بجامعة  الجرافيك  قسم   - باألقرص  الجميلة  الفنون  بكلية  طالب 

الجامعية  واملعارض  املرصية  بالجامعات  الفنية  امللتقيات  من  العديد  ىف  وشارك 

الورش  من  العديد  تنفيذ  ىف  املشاركة  اإلسكندرية،  ىف  إبداع  معرض  مثل  بالكلية 

الخاصة بالعمل املدىن ىف املجاالت املختلفة منها النحت والتصوير الزيتي والطباعة، 

يف  واملشاركة  الصالون،  جائزة  عىل  والحصول  الرابع  الجنوب  صالون  يف  املشاركة 

مسابقة اإلبداع 5 الشارقة والحصول عىل أحد املراكز .

Al_sayed Mustafa Abo Elhaggag 
Studies in the faculty of Fine Arts in Luxor. Take a part in many forums of 
arts in the Egyptian Universities , and the groub galleries in the faculty , many 
workshop in many of fields in art , sculpture , oil painting and printing.

السيد مصطفى أبو الحجاج
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مواليد 1952، خريج كلية الفنون الجميلة باإلسكندرية، أستاذ النحت بجامعة كفرالشيخ 

يف  الفنون  ووسام  الدولة  جائزة  عىل  وحاصل  النوعية  الرتبية  لكلية  السابق  والعميد 

املعارض  معظم  يف  بأعامله  وشارك  والدولية  املحلية  الجوائز  من  والعديد  النحت 

الجامعية منذ تخرجه عام 1976 وتوجد أعامله يف الكثري من املتاحف املرصية والعاملية 

وله أكرث من 16 عمل ميداين مبدن مرص وهو اول من أعاد سباكة الربونز إيل النحت 

مبرص وعضو لجان تحكيم جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والتفوق واملجلس األعيل 

للثقافة وله أتيليه ومتحف بقرية أبشان محافظة كفرالشيخ.

Sayed  Abduo  Sleem
Graduated from the Faculty of Fine Arts in Alexandria. Professor of sculpture at 
the University of Kafr El-Sheikh And former dean of the Faculty of Specific 
Education by and holds a State Awardand the Order of Arts in sculpture 
and many local and international awards andparticipated its work 
in most group exhibitions since his graduation in 1976, his works in a lot 
of Egyptian and international museums exist and has more than 16field 
work in the cities of Egypt, the first of re-plumbing Bronze sculpture to Egypt
And member of the arbitration committees State Incentive awards and 
excellenceand the Supreme Council for Culture

السيد عبــده سليـــم
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مواليد محافظة أسيوط  1964م، بكالوريوس كلية الرتبية النوعية - قسم الرتبية 

العليا  الدراسات  لشئون  النوعية  الرتبية  كلية  وكيل  أسيوط،  جامعة   - الفنية 

والبحوث - جامعة أسيوط ، أستاذ مساعد النحت البارز وامليدالية بقسم الرتبية 

الفنية –  كلية الرتبية النوعية.

Amany Zidan 
Assistant Professor in the department of sculpture at the faculty of fine 
arts. Address : Egypt-Asyut -Asyut university -faculty of fine arts. 
Born in 1964, Asyut. 

أمــــــاين زيـــــدان
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االوىل عىل  برتتيب  امليدالية  النحت شعبة  - قسم  الجميلة  الفنون  بكلية  دفعة 2٠16 

الشعبة وطالبة بتمهيدي ماجستري، شاركت بالعديد من املعارض املحلية وحصلت عىل 

وقامت  بها  املشاركة  املعارض  تقدير من  العلمي وشهادات  للتفوق  الكلية  من  جوائز 

بعد التخرج بتنظيم معرض جامعي واملشاركة فيه بأتيليه اإلسكندرية بعنوان )كاريكاز( 

ومعرض مبتحف محمود سعيد بعنوان )ذات( تبًعا لوزارة الثقافة وشاركت مبعرض باملركز 

الثقايف الفرنيس بعنوان )التامثيل تتحرك(.

Omnia Elgazzar
bachelor of finearts,sculpture department,medaglia section,class of 2016.
the first upon my colleagues.took part in many local exhibitions.organized 
exhibitions1-karkiaz na7t at L`atelier D`alexandrie 2-Zaat at Mahmoud saiid 
museum )acc. to the ministry of cultures&arts(.

أمنيــــــة الجـــــزار 
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Eman Barakat
born in 1988, received bachelor degree in Art Education, Helwan University class 
2011. Premaster student in sculpture department.
Exhibition & Workshops:-
Artist Project 206 ,Straight to the point exhibition 2016, Sculpture now exhibition 
2016, Dai Arab Youth Festival 2016, Lovers Society of Fine Arts 2016 ,015 ,014 
,013, Suze Canal exhibition 2015, Ostraka exhibition 2015, Altrracina exhibition 
2015, Aswan International Sculpture Symposium round 192014,2015( 20/(, Group 
exhibition “ ABSTRACT “ January 2015,  Group exhibition “POWER “ March 
2014, Youth salon 2013, Bronze Workshop 2013, Iron Workshop 2013, Group 
exhibition “ faces & Reactions “ 2011, Media Workshop 2010,2008,2007 .

التشكيليني،  الفنانني  بنقابة  عضو   ،2٠11 حلوان  جامعة   - فنية  تربية  كلية  بكالوريوس 
املعارض: مرشوع فنان 2٠16، السهل املمتنع جالريي اوبنتو 2٠16 ، مستند نحت 2٠16 
، مهرجان يض للشباب العريب 2٠16، الطالئع من 2٠13- 2٠16 ، قناة السويس »املايض-

الحارض-املستقبل«2٠15، اوسرتاكا للفنون 2٠15، الرتاسينا االول 2٠15، ورشة سمبوزيوم 
ورشة   ،2٠14  « طاقة   «   ،2٠15« تجريد   « معرض جامعي   ،٠14،  2٠15 الدويل  أسوان 
تقنيات صب الربونز » للفنان حسن كامل » 2٠13، ورشة نحـت حديد الخردة«للفنان 
عمر طوسون » 2٠13، صالون الشباب الــ 24 »2٠13 »، معرض جامعي » وجوه وتعبريات 
»2٠11، ورشة فنون امليديا »2٠1٠ ، 2٠٠8 ، 2٠٠7 »، جائزة الفنان حسن حشمت 2٠14 
، جائزة الفنان زكريا الخنيني 2٠15، جائزة الفنانة عايدة عبد الكريم 2٠16، مقتنيات يف 

املتحف املفتوح بأسوان ولدى األفراد.

  إميـــــان بركـــات
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Jorg Van Daele
Since 2001 he’s been a professional sculptor. 
Jorg participated in several symposia worldwide symposia )Iran ,New-Zealand, 
Cyprus, Egypt, Spain, Austria,…(. In 2012 he won first prize in sculpting at the 
international symposium )AADD( of Pöchlarn, Austria. His artwork is spread 
all over the world, in privately owned and in public places)Canada,Iran, Spain, 
Germany, Egypt, New-Zealand, Uzbekistan,…(.

يف  الندوات  من  العديد  يف  شارك  النحت،  يحرتف  وهو  عام 2٠٠1  منذ   ،1966 مواليد 

جميع أنحاء العامل )إيران، نيوزيلندا، قربص، مرص، إسبانيا، النمسا، …(، يف عام 2٠12 فاز 

بالجائزة األوىل يف النحت يف الندوة الدولية بالنمسا، له مقتنيات لدى األفرد والهيئات 

بعدة دول  )كندا، إيران، إسبانيا، أملانيا، مرص، نيوزيلندا، أوزبكستان…(.

جـــورج فــــان دايلــــي
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Salwa Sayed Taher
Born in 1977 in Qena, a teacher of sculpture - Faculty of Fine Arts 
-Mansoura University Department, a member of the Fine Artists 
Association participated in many art galleries and fine movement.

جامعة   – الجميلة  الفنون  كلية   – النحت  بقسم  مدرس   ،1977 قنا  مواليد 

املنصورة، عضو نقابة الفنانني التشكيليني، شاركت ىف العديد من املعارض الفنية 

التشكيلية. والحركة 

سلــــوى سيــــد الطاهــــر 
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بدأ ىف الحركة الفنية منذ 2٠٠4، لدية مقتنيات ىف متحف الفن الحديث ووزارة الخارجية 

وبعض األفراد مبرص والخارج. 

شــادى محمـــد أحمــــد

Shady Mohamed Ahmed
Disease in the art movement since 2004. Has holdings in the Museum of 
Modern Art. Ministry of Foreign Affairs. Some individuals at home and abroad
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Dahi Aref

Born February 2, 1975 Alharm -giza

مواليد عام 1975  - الهرم الجيزة.

ضاحــــــي عـــــارف
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مواليد 1973، بكالوريوس كلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان - قسم النحت 1997، 

دبلوم الدراسات العليا - املعهد العايل للنقد الفني- أكادميية الفنون 1999، عضو نقابة 

التشكيليني، عضو نقابة الصحفيني. عضو جامعة أتيليه القاهرة للفنانني واألدباء، شارك يف 

العديد من املعارض الجامعية وورش العمل مبرص والخارج، له مقتنيات مبرص والخارج.

 عبــد الحكيــم صــالح

AbdelHakim Saleh
1973. BA of Faculty of Fine Arts - Helwan University - Sculpture Department 
1997 Postgraduate Diploma - Higher Institute of Art Criticism - Academy of 
Arts - 1999 Member of Syndicate of Fine Artists .Member of the Syndicate of 
Journalists. Member of Cairo Atelier Group for artists and writers .Participated 
in many exhibitions and workshops in Egypt and abroad And has holdings in 
Egypt and abroad.
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ghada ayman elsaid
1995 mansoura, a student at the faculty of fine arts of south valley university
Previous jobs of the artist for the field which applied for:
Sculptural field work in the competition ) creativity 3 al- sharkah ( and 
prominent sculptural work in the competition of mansoura girls 

مواليد 1995 املنصورة،  طالبة بكلية الفنون الجميلة باألقرص - قسم نحت – جامعة 

يف  املشاركة  املنصورة،  فتيات  مسابقة  الشارقة،   3 إبداع  مسابقة  الوادي،  جنوب 

صالون الجنوب الرابع، املشاركة يف إبداع 5 الشارقة.

 غـــــادة أميـــن السيــــد 
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أستاذ النحت وعميد كلية الرتبية الفنية - جامعه حلوان، يشارك يف الحركه الفنية منذ 

عام 1981 يف املعارض العامة والخاصة داخل وخارج مرص يف )أملانيا - البحرين - اليمن 

التقدير وله معارضه  الجوائز وشهادات  العديد من  السعودية(، حصل عىل   - - عامن 

ومقتنيات خاصة  والبحرين  أملانيا  ويف  الحديث  الفن  متحف  مقتنيات يف  له  الخاصة، 

مبرص والخارج.

محمــــــد إسحـــــق 

Mohamed Eshaq
Sculpture professor and the Dean of the faculty of art education. Participated 
in plastic Egyptian art movement since 1981 and in public and special exbitions 
in Egypt, Germany, Oman,Yemen, and Bahrain. Won many awards and 
certificates and his work of the arts collected in Egypt, Germany, and bahrain.
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Mohammed Saeed Hassan
Born in 1996 . Student at the Faculty of Fine Arts in Luxor arts middle 
school band
  

مواليد 1996، طالب بكلية الفنون الجميلة باألقرص - الفرقة اإلعدادي فنون. 

 محمـــــد سعـــيد حســــن                                          
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قسم    - الجميلة  الفنون  بكلية  وميدالية(   بارز   ( النحت  مدرس  1972املنيا،  مواليد 

املعارض  والجامعية،  الخاصة  املعارض  من  العديد  ىف  شارك  أسيوط،  جامعة  النحت 

تشكيلية  )رؤية  النحتي  العمل  بناء  العرىب كمفردة ىف  الحرف  منها جامليات  الخاصة 

معارصة للحرف العرىب ( قاعة املعارض )جنوب جنوب ( كلية الرتبية النوعية – جامعة 

أسيوط  يف الفرتة من  16 إىل 26 أكتوبر 2٠14م، معرض » حياة » قاعة املعارض )جنوب 

فرباير 2٠16م، معرض   28 - أسيوط من 22  النوعية – جامعة  الرتبية  كلية   ) جنوب 

أسيوط كنز الجنوب – املهرجان الثقايف 2 مؤسسة سعد زغلول لرعاية الحرف التقليدية 

بأسيوط )أتيليه القاهرة 4 - 6 نوفمرب 2٠14م، معرض وجوه وأقنعة )مهرجان األقرص 

للسينام اإلفريقية الرابع( 17-23 مارس 2٠15م، معرض )محمود مختار ومائة عام من 

الفن ( فندق ستيفاين العائم - مؤسسة سعد زغلول لرعاية الحرف التقليدية بأسيوط  

من 1-3 إبريل2٠15م.

محمــد عبــد الحكيــم 

Mohamed abdelhakim
Sculpture teacher at the Faculty of Fine Arts Sculpture Department Assiut 
University. Participated in many private art Exhibition   and collective from 
2000- 2017
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Mohamed Azet Hamed
A visual artist, BA in art education in 2013, a participant in many 
workshops and art galleries, including the exhibition )the fourth South 
Salon International( beautiful Luxor Arts( artist( Creativity Zamalek Hall 
exhibition project )artists Egypt first Salon 1(, )Salon premiere( Center, 
Saad Zaghloul, )Salon small business( Mahmoud Mukhtar Center )regional 
youth Salon( Giza culture Palace ... special offer )without window( and 
Gallery shift & delete(( Faculty of art Education, Exhibition )Baghdad, 
Cairo( Hall touches

فنان تشكييل، متهيدي ماجستري نحت، بكالوريوس الرتبية الفنية 2٠13، شارك يف 

العديد من الورش واملعارض الفنية ومنها معرض )صالون الجنوب الدويل الرابع( 

فنون جميلة األقرص، معرض مرشوع فنان قاعة إبداع الزمالك )صالون فناين مرص 

األول( ، )صالون العرض االول( مركز سعد زغلول ، )صالون األعامل الصغرية ( مركز 

... وعرض خاص )  محمود مختار )صالون الشباب اإلقليمي ( قرص ثقافة الجيزة 

)القاهرة  معرض   ، الفنية  الرتبية  بكلية   ))shift & delete ومعرض  إطار(  بدون 

بغداد( بقاعة ملسات ومعرض ) مرشوعات التخرج ( باملركز الثقايف الرويس .

محمــــد عــــزت حامــــد
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األفراد  بعض  لدى  مقتنيات   لها  جميلة،  فنون  كلية    - نحت   تخصص    - دكتوراه 

واملوسسات  داخل مرص وخارجها.

مـــــروة يوســــف وهبـــــة

Maroa yousef wahba
Doctor allocates beautiful carving arts. Have some holdings for individuals and 
Institutions inside and outside Egypt
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Moustafa mhmoud salam
Born in Menoufiya in 1992, Bachelor of Art Education, University of 
Banha 2013, Pre-master Banha University, he participated in numerous 
exhibitions, including )Salon Alhbalb 27th Session Hall of the Palace 
of Arts opera house in 2016 - the South Salon International of the 
fourth session in Luxor in 2016 - Salon young provincial hall Technical 
Innovation Center in Damanhour 2015 - opening of the new exhibition 
hall of the Suez Canal des Arts Opera House 2015(.

مواليد املنوفية 1992، بكالوريوس تربية فنية - جامعة بنها 2٠13، متهيدي ماجستري 

جامعة بنها، شارك يف العديد من املعارض منها )صالون الشباب الدورة 27 بقاعة 

قرصالفنون - دار األوبرا 2٠16، صالون الجنوب الدويل الدورة الرابعة باألقرص2٠16، 

صالون شباب اإلقليم بقاعة مركز اإلبداع الفني بدمنهور 2٠15، معرض افتتاح قناة 

السويس الجديدة بقاعة قرص الفنون بدار األوبرا 2٠15(.

مصطفــــى محمــــود ســــالم
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مواليد 1965 محافظة أسيوط، 1988 بكالوريوس الفنون الجميلة - جامعة املنيا )قسم 

حلوان،  جامعة  من  النحت  فن  يف   1996 عام  املاجستري  درجة  عىل  حصل  النحت(، 

2٠٠2 حصل عىل دكتوراه يف الفنون الجميلة )تخصص نحت( من كلية الفنون الجميلة 

- جامعة املنيا، عضو هيئة تدريس كلية الفنون الجميلة - جامعة أسيوط، عضو نقابة 

الفنانني التشكيليني.

ممـــــدوح محمــد الكـــــوك

Mamdouh Mohamed El-Kok
1965 born in Assuit governorate.1988 graduate in Faculty of fine arts – Minia 
University )Sculpture Department( Square Sculpture Section. 1996 M.A Degree in 
the Art of Sculpture from Helwan University. 2002 Ph. D. in Fine Arts )Sculpture 
specialization( from the Faculty of Fine Arts – Minia University. Lecturer in 
Faculty of fine arts, Assuit University. Member of  the Plastic Artists Association.
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Mansour El- mansy
Job : Prof. Sculpture Department of  sculpture& Dean  faculty of fine arts–
Assiut University  . Address: Egypt - Assiut  - Assiut University- Faculty fine 
arts - Department of sculpture.
Kalubeya – Egypt. Born in 1956

الجميلة  الفنون  كلية  وعميد  النحت  أستاذ   ، القليوبية  محافظة   1956 مواليد 

-  جامعة أسيوط .  

منصــور إبراهــيم املنســـي                                        
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مدرس بقسم النحت )منسق القسم( - كلية الفنون الجميلة – جامعة املنصورة، عضو 

للتجميل  الفنية  اللجنة  عضو  باملنصورة،  مبعرض  مشاركة  التشكيليني،  الفنانني  نقابة 

نقابة  »البالية«- جدارية  )جدارية  وتنفيذ  تصميم   ،2٠٠5 إىل   2٠٠٠ من  قنا  ملحافظة 

 - مرصية  »فنون  جدارية   - »فرعونية«  جدارية  )متثال«الحضارة«-  بقن،  املهندسني( 

جداريات اإلصالح الزراعي( بنجع حامدي، » تجميل ميدان إفالقة بدمنهور، )جدارية 

»مرصيات«  جدارية  تشت،  بأبو  السالم«(  »مرص  متثال   - املرصية«  البيئة  وحى  »من 

مبدينة دشنا.

هيثــــم عامـــر محمـــود

Haitham Aamer Mahmud
lecturer at the sculpture department  )department co-ordinator( -faculty of 
fine arts Mansoura university, A member of the fine artists› syndicate, A 
participant in a gallery in Mansoura, A member of the art committee for the 
decoration of Qena governorate from 2000 to 2005. designed and performed 
the ‹Ballet› mural, the ‹Engineers› syndicate› mural at Qena.- the statue 
of  )Civilization(, the ‹Pharaonic› mural , )Egyptian Arts( mural, in Nag 
Hammadi city. decoration of the ‹Eflaqa› square in Damanhur city.) Inspired  
from the Egyptian Environment( mural , the statue of )Egypt is peace( statue 
at Abu tisht city,the  )Egypticities( mural at Dishna town, Qena



224

Yousef Mahmoud Ibrahim El Sayed
Born in Aswan 1972. Lecturer, Sculpture Department, Faculty of Fine 
Arts, South Valley University .He has set up many field sculptures 
and wall paintings in different provinces. He designed many cartoon 
characters for some television series, short films and video clips, most 
notably the series of stories of the prophets. He has many holdings of 
institutions and individuals

مواليد أسوان 1972، مدرس بقسم النحت - كلية الفنون الجميلة – جامعة جنوب 

الوادي ، أقام العديد من التامثيل امليدانية واللوحات الجدارية يف محافظات مختلفة، 

التليفزيونية  املسلسالت  لبعض  الكارتونية  الشخصيات  من  العديد  بتصميم  قام 

واألفالم القصرية وأغاين الفيديو كليب ومن أهمها مسلسل قصص األنبياء، له العديد 

من املقتنيات لدى مؤسسات وأفراد.

يوسـف محمـود السيــد
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مدرس الخزف بقسم الرتبية الفنية ـ كلية الرتبية النوعية ـ جامعة أسيوط، بكالوريوس 

الفنون والرتبية - جامعة املنيا 1988م بتقدير امتياز مع مرتبة الرشف، دكتوراه الفلسفة 

يف الرتبية الفنية تخصص )خزف( جامعة املنيا 2٠٠5م، معرض الفنون التشكيلية للملتقى 

الدويل األول والثاين والثالث بجامعة أسيوط، معرض يف فعاليات ليايل املحروسة 2٠1٠م، 

صالون الجنوب األول باألقص 2٠12، معرض فناين أسيوط بعد التطوير 2٠13، صالون 

الجنوب الثاين باألقرص2٠11، القيام بالعديد من الورش للفنون التشكيلية )خزف( بقرص 

ثقافة ساحل سليم، عضو لجنة تنظيم وإعداد متحف الفنون الدائم بجامعة أسيوط، 

رئيس مجلس إدارة نادي الفنون التشكيلية بقرص ثقافة ساحل سليم محافظة أسيوط.

أمـــل يوســـف عبــــد املجيــــد 



 – الفنية  الرتبية  كلية  »خزف«،  املجسم  التعبري  بقسم  مساعد  مدرس   ،1988 مواليد 

صالون   ،  2٠17 للفنون  الجزيرة  مبركز  الفخار  مبلتقى  شاركت   ،2٠11 حلوان  جامعة 

لعام 2٠13،  الرابع والعرشين  الشباب  لعام 2٠16، صالون  السابع والعرشين  الشباب 

مسابقة اإلناء الذهبي بأزمري ، تركيا ، لعام 2٠14، معارض جامعية بكلية الرتبية الفنية 

ورش  من  شاركت يف مجموعة   ،2٠٠4 الدويل  الخزف  بينايل  يف  شاركت   ،2٠٠5-2٠٠4

العمل املحلية .

إيـــمــــان الشقـــــريي 
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iibrahim sabir

Borne in 1982, salun of youth 26 -27. 

للمجلس  األثرية  النامذج  إنتاج  بوحدة  تشكيل خزف  فني دوالب  مواليد 1982، 

األعىل لآلثار، شارك يف العديد من املعارض منها ملتقى الفخار الدويل الحادي عرش 

بالفيوم 2٠1٠، املسابقة الدولية للخزف مبدينة الوليد بإسبانيا 2٠15، املعرض العام 

2٠16، معرض صالون الشباب الدورة 26 والدورة 27 بقرص الفنون .

إبراهــــــيم صابـــــر
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 22  -  2٠ للدورة  الخزف  الصالون ىف  القليوبية، حاصل عىل جائزة  مواليد 1987 

- 25، جائزة سرياميكا رويال ىف الدورة 24 ومشارك ىف الدورة 23 - 27، شارك ىف 

املعرض الدويل للسرياميك ببلد الوليد 2٠17، زيارة معرض CERSAIE بولونيا - 

إيطاليا 2٠13 - 2٠15.

أحمـد محمـــد الحسينــي

ahmad muhammad alhusayna

Born in 1987. Alqlywbyh- salon of youth 20 & 22 & 25
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 مواليد 1973، دكتوراه يف فلسفة التصميم جامعة القاهرة 2٠12، جائزة أول الجمهورية 
يف الرسم 84 بينايل القاهرة الدويل للخزف ال 2-3-4-5، صالون الشباب 6 - 8 - 13- 14- 
15- 16- 17، جوائز الصالون لجنة التحكيم - الرشفية - الجائزة األوىل - الجائزة الكربى 
)اخناتون الذهبية ( - ورشة الكريس 2٠٠5،  قاعة الرشعية 95 - 97 - 2٠٠1 برفورمانس 
99 - 2٠٠1، معرض الفن والعطاء، املعرض القومي 97 -2٠٠1- 2٠٠3، صالون الخريف 
الخامس- السادس، الطالئع 48 - الفخار الشعبي قنا 2٠٠2، قوميسري مشارك الرعيل األول 
2٠٠2،  فن الجنوب 2٠٠3، دار الحوار املرصي األملاين الثالث منورين، 2٠٠4 معرض الجائزة 
الكربى أكادميية الفن يف روما ايطاليا، نجوم الصالون روما إيطاليا 2٠٠5، الفن والصناعة   

2٠٠5، إن دور 2٠٠6، الخيمة الرمضانية 2٠٠8، اليوبيل الفيض للصالون.

أحمد عبد الكريم عبد النبي

Ahmad eabd alkarim eabd alnnabi
Born in 1973 dukturah fi filsifat alttasmim jamieat alqahirat 2012 . jayizat ‹awwal aljumhuriat 
fi alrrasm 84 binali alqahrt aldduali lilkhizf alththani, alththalith, alrrabiei, alkhamis / salun 
alshshabab 6/8 / 13/14/15/16/17 jawayiz alsalwn / lajna- alttahkim / alshsharfiat / aljayizat 
al›uwlaa / aljayizat alkubraa )akhnatun aldhhby( / warshat alkursi 2005, qaeat alshshareiat 
95/97/2001 birfurmans 99/2001 / maerid alfinn waleata› / almaerid alqawmi 97/2001/2003 / 
salwn alkharif alkhamis / alssadis / alttalayie 48 / alfakhar alshshaebi qina 2002 / Commissaire 
Associate first generation 2002 / Art of the South 2003 / dialogue Dar Egyptian German 
third Mnoran )Noubar / 3( 2004 .
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عام  الثامن  الشباب  الخزف، صالون  فن  التشجيعية يف  الدولة  جائزة  حصل عىل 

1996، مروًرا ببينايل الخزف والقطع الصغرية واملعرض العام والعديد من املشاركات 

الدولية، بخاصة بعد حصوله عىل جائزة الدولة ىف اإلبداع الفني للفنون بروما عام 

.2٠14

 

 أسامـــــة إمـــــام

Osama Imam

State Incentive Award in ceramic art, young eighth Salon in 1996, passing 

through the Biennale small porcelain and public exhibition and cutting 

and many international posts, especially after winning the state prize in 

the artistic creativity of Art in Rome in 2014.
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مواليد 197٠ دمياط، دكتوراه يف الفلسفة يف الرتبية الفنية 2٠٠6، يشارك بفعالية يف الحركة 

التشكيلية املرصية 199٠ حتي اآلن، أقام وشارك يف العديد من املعارض الدولية واملحلية 

وترأس عدة لجان تحكيم محلية ودولية.

أسامــــة حمــــزة زغلــــول

Osama Hamza Zaghloul
Born in 1970 in Damietta. Doctor in Philosophy in Art Education in 2006 actively 
involved in the Egyptian fine movement of 1990 so far. Hosted and participated in 
many international and domestic exhibitions 
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الفنية ووكيل كلية  الرتبية  مواليد قرية دندرة مبحافظة قنا. أستاذ الخزف بقسم 
عىل  املقام  النيل  نسور  متثال  نفذ  والطالب.  التعليم  لشئون  بقنا  النوعية  الرتبية 
مدخيل كوبري دندرة مبحافظة قنا بارتفاع ستة أمتار أربعة نسخ. حاز عىل العديد 
صالون  من  مختار  محمود  متحف  أوسكار  التقدير،منها  وشهادات  الجوائز  من 
الجنوب الثاين باألقرص ىف مجال الخزف ، شارك ىف املعرض العام 37 لعام 2٠15 ىف 
مجال الخزف ’ عضو لجنة تحكيم صالون الجنوب الدوىل الرابع مارس 2٠16 ،كام 
له مقتنيات خاصة وعامة عند أفراد وهيئات داخل مرص وخارجها ، محكم  باللجنة 

العلمية الدامئة للرتقيات لألساتذة واألساتذة املساعدين تخصص خزف.

محمـد سعيــد عـبد اللــه 

Mohammed Saeed Abdullah

Born in the village of Dendera in Qena. Ceramic Professor, Department 

of Art Education and deputy dean of the quality of education in Qena for 

Education and Student Affairs. Eagles carried a statue of the Nile primarily 

on the Portal Bridge Dendera in Qena rise six meters four copies.
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مواليد 1977 تونس، خزافة وفنانة تشكيلية تونسية بكالوريوس املعهد العايل للفنون 

الجميلة تونس2٠٠1، ماجستري والدكتوراه يف علوم وتقنيات الفنون، حاليًا أستاذ مساعد 

بقسم الخزف الذي ترأسه، شاركت يف العديد من الندوات العلمية املحلية والدولية، 

تنظم منذ 2٠11 مع املركز الوطني للخزف الفني امللتقى الدويل للخزف القوميسري، لها 

رصيد هام من املشاركات يف سمبوزيومات ومعارض دولية )تونس- فرنسا - روسيا - 

تركيا - الصني -كوريا الجنوبية - سلوفينيا - مرص(، أقامت ستة معارض يف الخزف الفني 

املعارص، العديد من أعاملها توجد يف متاحف فنية بدول مختلفة و مجموعات خاصة 

لهياكل فنية متعددة.

ســـــارة بـــــن عطيـــــة 

Osama Hamza Zaghloul
Born in 1970 in Damietta. Doctor in Philosophy in Art Education in 2006 actively 
involved in the Egyptian fine movement of 1990 so far. Hosted and participated in 
many international and domestic exhibitions 
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مواليد املحلة الكربى 1993م،  بكالوريوس الفنون الجميلة - قسم النحت - جامعة 
اإلسكندريه 2٠16م، معيد منتدب بكليه الفنون الجميلة، شارك بعدد من املعارض 

منها معرض تراسنا للشباب، املعرض العام لقسم النحت 2٠15.

محمـــد الشنــــاوي 
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مواليد 1994، طالب بكلية الفنون التطبيقية، شارك بصالون الجنوب الدويل الرابع، معرض 

الفنون التشكيلية بجامعه حلوان، معرض يض للشباب العريب، معرض ومضات بالجريك 

كامبس، صالون الشباب لدورته ال27، معرض سرياميكا ماركت، نال جائزة صالون الشباب 

يف الخزف مناصفة. 

محمـــــد جمـــال خطابــــي 

mohammed gamal khotaby 
Born in 1994. A student in faculty of applied arts ceramics department
Participat in the upper egypt salon . Plastic arts exhibition at helwan university
Wamadat exhibition at greek campus. Participate in salon of youth 27  Participate in 
ceramica markt. Get up aprize of salon of youth   
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مواليد 1988 الجيزة، بكالوريوس الفنون التطبيقية قسم خزف، عضو لجنة تحكيم 

من  بالعديد  شارك  مرص،  وخارج  داخل  خاصة  معارض  أقام  مختلفة،  معارض 

املعارض واملسابقات الخاصة بالفنون التشكيلية والتصميم داخل مرص وخارجها، 

حصل عىل العديد من الجوائز وشهادات التقدير والدروع لتميزه ىف مجاله داخل 

له  العربية،  تم تكرميه من جهات مختلفة داخل جمهورية مرص  و خارج مرص، 

مقتنيات لدى بعض الجهات الرسمية و األفراد.

محـمد سميـر الجــندى

Mohamad Samir El Gindy 

Born in 1988. Graduated from department of Ceramics of  Faculty of 

Applied arts. Was a member in different art exhibitions Jury. Made 3 

solo exhibitions in Egypt and abroad. Participated many exhibitions 

and competitions in the career of plastic arts and designing. Won many 

prizesinside Egypt and abroad. certificates of appreciation and arms for his 

uniqueness in his career. Has been honored by many establishments inside 

Arab Republic of Egypt. Has acquisitions in few governmental places and 

persons.



237

مواليد 199٠ أسيوط، عضو نقابة الفنون التشكيلية - شعبة الخزف، مرحلة املاجستري- 

تخصص خزف، قوميسريمساعد ملتقى الخزف الدويل 2٠15 ، منظم ملتقى الخزف للشباب 

جامعة عني شمس 2٠15، املشاركة بسمبوزيوم خزف الحدائق بكلية الرتبية الفنية جامعة 

حلوان 2٠15، مشارك يف العديد من املعارض منها صالون الشباب الدورة 26 بقرص الفنون، 

نال جائزة سرياميكا رويال يف الخزف 2٠15. 

 محمــــود رشــــدي جابـــــر                                                                                   

mahmud rushdi jabir
Born in 1990 -asyut
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التطبيقيه - جامعة حلوان، شاركت  مواليد 1976،  مدرس مساعد بكلية الفنون 
يف العديد من املعارض وامللتقيات املحلية و الدولية منذ 1996 حتى 2٠17  منها 
الخزف  وملتقى  مبرص  الدويل  الخزف  وبيناىل  القومي  واملعرض  الشباب  صالون 
الدوىل للفخار مبرص وبيناىل كوريا للخزف واملشاركة ىف العديد من املعارض الدولية 

ىف املانيا و ايطاليا وكوريا الجنوبية والصني.

 مـــروة زكريــــا محمــــد

Marwa Zakaria Mohammed

Born in1976

Occupation: Assistant Lecturer at the Faculty of Applied Arts, Helwan 

University - Participate in several local and international exhibitions and 

forums starting from year 1996 and tell 2017 for example Youth Salon 

and National Exhibition and the Cairo International Biennial in Egypt 

and ceramic international folk pottery symposium in Egypt and World 

Ceramic Biennale in Korea and other - Participation in many international 

exhibitions in Germany, Italy, South Korea and China
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بنها شاركت يف صالون  النوعية جامعة  الرتبية  كلية  الخزف  بنها، مدرس  مواليد 1982 

الشباب الدورة 26 و27 ، حاصلة عىل جائزة رشكة رويال بصالون الشباب الدورة 26 ىف 

مجال الخزف. 

منــــال محمــــد الجمــــال

manal muhammad ‹ahmad aljamal
Born in 1982 -bannaha



240

مواليد 1996، طالبة بكلية الفنون التطبيقية - قسم الخزف، شاركت يف ورشة عمل 

بأرض املعارض مبعرض الحرف اليدوية الدويل.

مرينـــــا وائــــل عامـــر 

Mirna Wael Amer Mohammed

Born in 1996. A student in faculty of applied arts ceramics department. 

Participated in a workshop in the International Handicrafts Show )IHS( 

in fair zone 
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مواليد 1991، املجال - خزف، الخامات - خامات متنوعة عيل بورسلني، عدد األجزاء - واحد
اسم العمل - تجريد.

نـــوران عبـــد الحميــــد شلبـــي  

nuran eabd alhamid shalabi
Born in 1991
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الفنية – جامعة  مواليد املعادي 1987، دارسة يف مرحلة املاجستري بكلية الرتبية 

حلوان، بكالوريوس كلية الرتبية النوعية )فنية( – جامعة القاهرة 2٠٠8، صالون 

الربيع املقام بالساقية 2٠٠8 بقاعة الحكمة و الكلمة، نالت جائزة املشاركة املميزة 

لعمل فيلم قصري عن » أَكلَتي الكورية املَُفَضلة« من وزارة الشئون األجنبية بدولة 

 « بعنوان  قصري  فيلم  لعمل  الثالث  املركز  عىل  حصلت   ،2٠13 الجنوبية  كوريا 

الكوري مبرص 2٠14، شاركت يف  الثقايف  املركز  كوريا بعيون مرصية« مقدمة من 

سمبوزيوم الخزف الدويل الثاين 2٠16.

نيــــرة محمــــد رشـــدي 

Nayera Mohamed Mohamed Roshdi
A master’s student at Faculty of art Education – Helwan University and 
graduated for Faculty of Education for specific studies- fin art Department 
2008 spring salon at El Sawy culture wheel april 2008 at hikma & kalmia 
hall, participated at making and teaching “all in one” workshop at Cairo 
opera hous for children )2005- 2007-2008( for sculpture and drawing.
Received the outstanding participation award for making short film about 
“my favorite k- food” from the Korean ministry of foreign affairs 2013.
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مواليد 1972 اإلسكندرية.

هـــناء عبــدالرحمــــن عبدالســـالم

hna› eabdalrahamn eabdalssalam
Born in 1972.



بالعديد من  ، ملحن موسيقي ومصور، شارك  ، مبدع  تطبيقية  فنون  بكالوريوس 

املعارض آخرها ملتقى املصورين العرب الدورة األوىل 2٠17، التصوير بالنسبة له 

هو وجهة  نظر فكرية وبرصية  للمصور، فتحمل الصورة فكره يف تحقيق رسالته 

برؤيته الفنية، حضور ذهنك وعينك هو رس نجاح الصورة، كن جاهز دامئاً فاللقطة 

لن تنتظر.

أحمـــــد فـــــاروق الشافعـــــي

Ahmed Farouk El-Shafei
Bachelor of Applied Arts, Creative Director, Music Composer and 
Photographer. Participated in many exhibitions, most recently Forum 
Arab Photographers first session of 2017. The photography for me is the 
perspective of intellectual and visual photographer, bear›s idea in achieving 
his artistic vision, presence of mind and your eye is the secret of the success 
of the picture, Be ready always Vallqth will not await you.
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iiman muhammad albna
He has been involved in artistic movement in Egypt since 1997 until now in 
the fields of painting and photography, processing in the vacuum, photography 
and mosaic through many individual and collective exhibitions )regionally(. 
And internationally( as well as workshops in various fields of art, winning the 
award of scientific excellence of all writers and artists of Giza in 1999 and the 
prize Ragheb Siddiq in 2004

بكلية  أستاذ مساعد  تعمل  الرشقية 1976،  مواليد محافظة  فنانة تشكيلية معارصة،   

الفنون التطبيقة جامعة حلوان، شاركت يف الحركة الفنية يف مرص منذ  1997 إىل اآلن يف 

مجاالت الرسم والتصوير٬ التجهيز يف الفراغ٬ الفوتوغرافيا واملوزاييك من خالل العديد 

من املعارض الفردية والجامعية)اقليميًا ودوليًا ( وكذلك ورش العمل يف مجاالت فنية 

متعددة٬ نالت جائزة التفوق العلمي من جميعة كتاب وفناين الجيزة 1999م وجائزة 

راغب صديق 2٠٠4. 

إميــــان محمــــد البنــــا
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مواليد 1974 املعادى، شارك ببينايل القاهرة الدويل للخزف الثاين والرابع 94- 98، 
السويرسي  الفيديو  لفن  مشهد  معرض  إعداد   ،17-16-14-13-8 الشباب  صالون 
للفنون 2٠٠6،  الجزيرة  الحديثة مركز  امليديا  أقام لفنون   ،  2٠٠4 Pro Helvetia
معارض دولية: معرض الجائزة الكربى أكادميية الفن روما إيطاليا 2٠٠5، نال جائزة 
إخناتون  الكربى(  )الجائزة   ،2٠٠2 صالون  األوىل   ،2٠٠1 الشباب  صالون  الرشفية 
الذهبية صالون 2٠٠3، جوائز الجامعة األمريكية بالقاهرة: الفضية مهرجان الدعاية 
واإلعالن )ميديا( 2٠٠4 ، الربونزية ) الراديو(، 2٠1٠  املشاركة باحتفالية اليوبيل 
 “XYZ” الفيض ومرور 25 عام عىل صالون الشباب 2٠14، القوميسري العام لقاعة
الشباب  لصالون  العام  القوميسري   ،26 الشباب  تحكيم صالون  لجنة  2٠15، عضو 
27، عضو بلجنة املقتنيات باملجلس األعىل للثقافة 2٠16-2٠17، سمبوزيوم امليديا 

الدويل كايروترونكا 2٠16، املشاركة مبلتقى املصورين العرب الدورة األوىل 2٠17.

إســـالم محــــمد عبـــد اللــــه 

Islam Mohammad Abdullah

Born in 1974 - Cairo-Maadi.

Artistic: Cairo International Biennale of Ceramics second and fourth 94-

98 Youth Salon 817-16-14-13-, prepare a scene video art Swiss Pro Helvetia 

Exhibition 2004, shows particular: Media Art- Modern Jazeera Center for 

the Arts in 2006, international exhibitions: the Academy of Art Rome Italy 

Grand Prix Exhibition 2005. 
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Iman abdel baky Mohamed 
Bachelor of Faculty of Fine Arts Graphic Department, Helwan University, 2005. Master 
2012 participated in many local and international exhibitions:
- exhibition in Broksel 2014, exhibition in Kufa, Iraq 2014: 2016 , exhibition in 
Morocco in 2014 photography, share in International Alqasapa 2014, exhibition in 
Tunis in 2016, exhibition In Finland 2015, the World water Forum 2014, Sharjah 
international Photography ,competition 2014 Exhibition No to war Iraq , Morocco 
Festival of Photography Night in 2015, the Faculty of Arts Behanes beautiful Zamalek 
2015, the exhibition 2016 in Kuwait

مواليد 1984، بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك - جامعة حلوان 2٠٠5، ماجستري فنون 

جميلة 2٠12، معرض شباب الفنانني روما 2٠12، معرض صورة العامل بروما 2٠14، معرض بروكسل 

مشاركات مرصية 2٠14 ، معرض بفلسطني عن اإلنتفاضة الفلسطينية 2٠14، معرض بالكوفة العراق 

2٠14:2٠16 فوتوغراىف، معرض باملغرب 2٠14 فوتوغراىف، مشاركة مبلتقى القضبة الدويل 2٠14، 

معرض بتونس 2٠16، معرض بفنلندا 2٠15، منتدى املياه الدويل 2٠14، مسابقة الشارقة الدولية 

فوتوغرافيا 2٠14 ، معرض ال للحرب نعم للسالم بالعراق 2٠15، مهرجان املغرب للتصوير اللييل 2٠15، 

حاصل عىل املركز األول ىف صالون الجيزة األول رسم 2٠14، من أفضل 1٠ صور فوتوغرافيا عىل مستوى 

العامل ىف مسابقة الفوتوك الدولية 2٠14، املركز األول ىف املنتدى العريب للمياه فوتوغرايف 2٠14، املركز 

الثاين ىف مسابقة ناشيونال جيوجراىف 2٠15، املركز الثالث مسابقة مجلة همسة 2٠15.

إميـــان عبـــد الباقـــي محمـــد
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تدريبية  دورات   ،1991 عربية  لغة  قسم  آداب  ليسانس   ،1968 القاهرة  مواليد   

الزمالة  شهادة  2٠٠4- 1998، حاصل عىل  وأملانيا  انجلرتا  برنجهام  من  بالجرافيك 

من الفوتوغرافيا التشكيلية من الجمعية الربيطانية ومن جمعية مالطة للمصورين 

املحرتفني، له العديد من املعارض املحلية والدولية، حصل عىل العديد من الجوائز 

املحلية والدولية – امليدالية الذهبية يف مسابقة النمسا وجائزة هول يف التصوير 

الفوتوغرايف يف الصني، مقتنيات لدى الهيئات واألفراد يف مرص والخارج.

أميــــــن لطفــــي

Ayman Lutfi 
Born in1968. Bachelor of Arts Department of Hebrew Language 1991.
Graphic training courses from England and Germany1998-2004 He holds 
an Associate Degree in Fine Photography from the British Society and 
the Malta Association of Professional Photographers. It has many local 
and international exhibitions. He has won many local and international 
awards - the gold medal in the Austria competition and the Hall prize in 
photography in China. I have holdings of bodies and individuals in Egypt 
and abroad.
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ryham husayn eabd alhaqq 

Born in 1979, Alexandria. Bachelor of Arts, Alexandria University

A general conductor of more than a collective exhibition of fine art

مواليد 1979 االسكندرية،  ليسانس آداب - جامعة اإلسكندرية، قوميسري عام ألكرث من 

معرض جامعي للفن التشكيىل. 

 ريـهـــام حســني عبـــد الحــق 
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 ،2٠14 تصميم  ماجستري   ،2٠1٠ فنية  تربية  بكالوريوس  القاهرة،   1987 مواليد 

الفنية 2٠13،  الرتبية  لكلية  املايس  اليوبيل  منها معرض  شاركت مبعارض جامعية 

مهرجان الحرف الرتاثية 2٠14، صالون الشباب الدورة 25، 26 لعام 2٠14-2٠15، 

الفن  مبتحف  مقتنيات   ،2٠15 الجزيرة  مبركز  الثالثة  الدورة  وأسود  أبيض  صالون 

الحديث من معرض الجرافيك القومي الدورة الرابعة 2٠16، جائزة القوميسري العام 

الفنان إسالم عبدالله وأحمد عبدالكريم صالون الشباب 27 لعام 2٠16.

ســـــارة شلبـــــي

Sara Shalabi

Born in1987,Cairo. Bachelor of Art Education 2010, MS design 2014, 

participated collective exhibitions which show the Diamond Jubilee of the 

Faculty of Art Education in 2013, traditional crafts festival in 2014, the 

Youth Salon session 25.26 for the year 20152014-, Salon black and white 

third session Gezira 2015, Collectibles Museum modern Art of the fourth 

session of the national Graphic Exhibition in 2016, the year the artist 

Alqomitir Islam Abdullah Ahmad Abdulkarim Award and youth Salon 

27 in 2016.
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Abdul Rahim  Elmugrabi 
Born in Tripoli - Libya 1988. Photographer and I have a bunch of posts at 
the local and international level. A member of the Photographers union.- 
Participated in internal and external exhibitions since ) 2006 to 2012 ( - He 
had many Awards. 

واملرسح  للخيالة  العامة  بالهيئة  اإلعالم  إدارة  مدير   ،1988 ليبيا    - طرابلس  مواليد 

والفنون من 2٠16 حتى 2٠17 )منتدب(، عضو بالجمعية الليبية للتصوير، عضو رابطة 

معرض   ،2٠٠6 بطرابلس  الكشفي  التصوير  معرض  طرابلس،  واإلعالميني  الصحفيني 

الروابط الشبابية اإلبداعي بطرابلس 2٠٠7، معرض السلفيوم  ببنغازي 2٠٠7 ، دبلوم 

دراسات عليا يف مجال التلقيح الصناعي والتحسني الورايث مللكات نحل العسل – كلية 

الزراعة – جامعة مصطفى كامل - إنطاكيا - تركيا - 2٠15، بكالوريوس علوم زراعية يف 

مجال وقاية النبات- كلية الزراعة - جامعة طرابلس – طرابلس خريف 2٠1٠ - 2٠11، 

املاجستري املهني املصغر إلدارة األعامل باعتامد من املعهد األمرييك للدراسات االحرتافية

AIPS  – اسطنبول – تركيا  - 2٠15، شارك مبعرض ايجابيات من قلب الفوىض الثورات 

العربية مرص2٠11، املشاركة يف املعرض وزارة الثقافة واملجتمع املدين ضمن فعاليات 

الدورة 4٠ ملعرض طرابلس الدويل 2٠12 .

عبد الرحيم عبـد الجـواد املغـريب
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مدرس دكتور بكلية الفنون التطبيقية – قسم تصوير جداري وزخرفة 2٠14 - جامعة 

الجاملية  القيم  بني  التوازن  عنوان«تحقيق  تحت  الدكتوراه  عىل  حاصلة  حلوان، 

والقيم االقتصادية يف مرشوعات التجميل البيئي«، حاصلة عىل املاجستريبعنوان« 

 2٠1٠  ،2٠٠8 القصيص«  التصوير  مجال  يف  التشكييل  لإلبداع  كمصدر  املضمون 

النيل الضويئ-  الفنون- األوبرا، 2٠13 صالون 8  معرض صالون الشباب 21- قرص 

قرص الفنون- األوبرا- فوتوغرافيا، 2٠13 صالون القاهرة 56 – قرص الفنون – االوبرا، 

2٠13 صالون شباب أتيليه اإلسكندرية- فوتوغرافيا، 2٠14 الصالون الدويل الثامن 

للصورة الفوتوغرافية باملنستري - تونس، 2٠16 صالون الجنوب الدويل باألقرص.

عواطــف صـــالح عـــبد العــــال   

Awatef Salah Abdel Aal 
Dr. teacher at the Faculty of Applied Arts - Painting Department and wall 
decoration 2014 - Helwan University. Received doctorate under the title 
)to achieve a balance between aesthetic values   and economic values   in 
the environmental beauty projects(. Have obtained the Almajsterbanoan 
»content as a source of creativity in the field of visual imaging fiction« in 2008
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Mohammed Jamal
Born in1992.He holds a second on the Arab Republic of Egypt Center )Photo 
daily lives( Engineers Syndicate. He holds a certificate Gold Award contest and 
exhibition )national elder(. The publication of a number two pictures in the 
magazine National Geographic emirates on the site and its field Official Page
Associate shows 0 )Msrtani / of my / Come learn Photographic(

مواليد 1992، حاصل عىل مركز ثاين عىل جمهورية مرص العربية - بنقابة املهندسني، 

عدد  نرش  تم   ،) األكرب  )وطني  ومعرض  مسابقة  الذهبية  الجائزة  شهادة  عىل  حاصل 

الرسمية ملجاله،  املوقع والصفحة  إمارات عىل  ناشيونال جيوغرافيك  2صور ىف مجلة  

مشارك ىف معارض )مرصتاين - من بالدى ، هيا نتعلم تصوير فوتوغرايف(.

محمـــــد جمـــــال
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 national قمرة   برنامج  أيضا   ،2٠12 ومعلومات  نظم  بكالوريوس  مواليد1991، 
 HIPA و أيضا  geographic

  

محمـــد محمــــود نــــادى

Mohamed Mahmoud club
Born in 1991. 2012 graduate of Systems and Information
HIPA and also national geographic and also the program›s cabin
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Mahmoud Abdel-Rahman Mahmoud
Born in 1975, participated in many local and international exhibitions, the 
most important of the General Exhibition and Salon Youth and Nile Salon 
and Haram City Salon and the International Youth Salon in Alexandria and 
international ALzawya in Tripoli, the Libyan Festival and his collections at the 
Museum of Modern Art Egypt, and I have people inside Egypt and beyond.

العام  املعرض  وأهمها  واملحلية  الدولية  املعارض  من  العديد  يف  شارك   ،1975 مواليد 

وصالون الشباب وصالون النيل وصالون هرم سيتي وصالون الشباب الدويل باإلسكندرية 

ومهرجان الزاوية الدويل مبدينة طرابلس الليبية وله مقتنيات مبتحف فن حديث مرص 

ولدى األشخاص مبرص والخارج . 

محمـود عبـد الرحمـن محمــود
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للتصوير  املرصية  الجمعية  عضو  فوتوغرايف،  مصور   ،1984 القاهرة  مواليد 

الدويل  الصالون  منها:  واملحلية  الدولية  املعارض  من  بالعديد  شارك  الفوتوغرايف، 

التاسع للصورة الفوتوغرافية باملنستري - اتحاد املصورين العرب - تونس- 2٠16، 

صالون ضــي االول للشباب العريب 2٠16، مسابقة االتحاد األورويب 2٠16 ، معارض 

فوتوغرافية ىف التحرير الونج - جوته، أتيليه اإلسكندرية، أتيليه القاهرة وغريها.

مـعـتـز محمد الـصـاوي 

Moataz Mohamed El Sawy
Born In 1984. Photographer, born in Cairo, a member of the Egyptian 
Society of Photography, he participated in many local and international 
exhibitions, including:
• Ninth International saloon for the photographic image of Monastir - 
Arab Union of Photographers - Tunis in February 2016
• Salon Doanh first Arab youth in 2016.
• 2016 UEFA competition.
• shows photos in Tahrir Lounge - Goethe, Alexandria Atelier, Cairo 
Atelier and others.
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Nada Mohammed Mahrous 
an artist and photographer. Born in Cairo in 1984, he holds a Bachelor of Fine 
Arts in 2006, a member of the Union of Arab photographers - Egypt, a member 
of the Fine union. Participated in many local and international exhibitions and 
festivals. He won numerous awards and certificates of appreciation.
It has holdings with the Cultural Palaces Authority and the Library of 
Alexandria and many individuals ..I participated as a member of the 
Committee on Arbitration photography competition »Mbarty« - The Ministry 
of Culture - General Authority for Cultural Palaces / province north of Cairo 
and major level.

بكالوريوس  عىل  حاصلة  فوتوغرافية،  ومصورة  تشكيلية  فنانة   ،1984 القاهرة  مواليد 

التشكيليني،  نقابة  عضو  مرص،   - العرب  مصورى  اتحاد  عضو   ،2٠٠6 الجميلة  الفنون 

شاركت بالعديد من املعارض واملهرجانات املحلية والدولية، حصلت عىل العديد من  

الجوائز وشهادات تقدير، لديها مقتنيات لدى هيئة قصور الثقافة ومكتبة اإلسكندرية 

والعديد من األفراد، شاركت كعضو لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغراىف » مرصيتى 

» - وزارة الثقافة - الهيئة العامة لقصور الثقافة - إقليم القاهرة الكربى وشامل الصعيد . 

نـــدى محمـــد محـــروس
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 ،2٠13 الجرافيك  قسم  األقرص  الجميلة  الفنون  بكالوريوس   ،1991 مرص  مواليد 

جائزة ىف معرض الشامل والجنوب املقام بجامعة اإلسكندرية 2٠13.

نرمـــــني حمـــــدي

Nermin hamdi
Egypt 1991. Bachelor of fine arts graphic department. Award winning prize 
north and south exhibition at faculty of fine arts Alexandria university-
2013)zanc print on cotton paper (.
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Hadeel Nazmi
Born in Alexandria received a doctorate in philosophy of Fine Arts in 2008 and works 
as an assistant professor at the Faculty of Arts of the beautiful so far, film industry 
studied at CIEMAT in collaboration with the Jesuit Cultural Centre in Alexandria, 
participated in many workshops and secondments and programs related to the adult 
film industry and visual arts and contributed in the collective memory and the future 
Expo 2009 films bieunwan dawyiyaat ansaniat, kdhlk w thaqat ‹aemalaha alfanniat 
bialedyd min manshuirat w dawriaat w kutib alfunun almueasirat.

كأستاذ مساعد  الجميلة 2٠٠8 وتعمل  الفنون  فلسفة  الدكتوراه يف  نالت  اإلسكندرية،  مواليد 

بكلية الفنون الجميلة حتى األن ، درست صناعة األفالم يف سينامت بالتعاون مع املركز الثقايف 

اليسوعي باإلسكندرية، اشرتكت بالعديد من ورش العمل واالنتدابات والربامج التي لها عالقة 

 2٠٠9 واملستقبلية  الذاكرة  الجامعي  املعرض  يف  وساهمت  البرصية  والفنون  األفالم  بصناعة 

عرضت أفالمها والفيديوهات الخاصة بها عىل شاشات الرشق األوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا 

زائر  فينيسيا ويف 2٠13 عملت كمدرس  بينايل  الشاملية ويف 2٠٠7 شاركت مبعرض رسمي يف 

ان  باكس  الفنون  مدرسة  مع  بالتعاون  الجديدة  امليديا  لفنون  مقرتح  تشاريك  برنامج  لدراسة 

بروفانس بفرنسا و باملعسكر الصيفي لفيديو الخيال االختباري الفرنيس وورشة العمل الدولية 

املؤمترات  من  بعدد  وشاركت  املتوسط،  البحر  مبدن  الفنون  لطالب  والشبيك  الفيديو  البداع 

التخصصية تحت عنوان الفنون واالقتصاد بجامعة املنيا 2٠16.

هديــــــل نظمـــــــي 
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مواليد1997، طالبة بكلية الرتبية الفنية، شاركت ىف ورشة امليديا بالكلية عام 2٠15، 
لها العديد من املقتنيات ىف األماكن الخاصة .

ياسمــــني جمــــال 

Yasmin Gamal,
born in 1997. A student in art education faculty . Had participated in the 
media workshop in the faculty in 2015, and she has her own art pieces in 
different platforms and places.
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مدرس بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة - جامعة جنوب الوادى ، جائزة سوزان 

مبارك ألدب ورسوم الطفل عام 2٠٠5، جائزة الشارقة لإلبداع العريب يف مجال النقد عام 

2٠15، له العديد من املعارض الفنية داخل مرص و خارجها، صدر له ثالث كتب يف مجال 

الفنون الجميلة ورواية عن الفن الصويف .

Ahmed gamal Eid 
teacher at graphic department _ faculty of fine art in luxor

أحمــــد جمــــال عيـــــد  
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احمــد حمـــدي

Ahmed Hamdy
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كلية  ماجيسرت   1995 بالزمالك  الجميلة  الفنون  كلية  بكالوريوس   -  1972 مواليد 

الفنون الجميلة 2٠٠4 دكتوارة من كلية الفنون الجميلة 2٠14 مدير عام التصميامت 

بكلية  زائر  مدرس  الدولية  املعارض  من  عديد  يف  شارك  السالب  رشكات  مبجموعة 

االعالم الجامعة الربيطانية.

Osama Abu Nar

Magistsr and a PhD from the Faculty of Fine Arts, Helwan University

Designer company Ceramica Royal and total Sallab Ceramics................

أســـامة أبــــو نــــــار
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مواليد 1964 قنا، أستاذ بقـــسم الرتبـية الفــنية - تخصص ) تصميم ( ووكيل كلية 
الـوادى  جـنوب  بجامعة  والبحوث  العليا  الدراسات  لشئون  بقنا  النوعية  الرتبية 
الفخار  ملتقى  م،   2٠٠5 قنا  ثقافة  بقرص  مشرتك  معرض  منها  معارض جامعية   ،
القومى السابع بقنا والتى نظمته وزارة الثقافة عام 2٠٠6 بقنا، املعارض الخاصة 
الخيال » بقرص ثقافة قـــنا 2٠14 م، معرض  منها معرض بعنوان » عىل جدران 
منها صالون  الجامعية  قـــنا 2٠15،املعارض  ثقافة  » بقرص  » قصة شعار  بعنوان 
 ،2٠14 الوادى  جنوب  جامعة   – باألقرص  الجميلة  الفنون  كلية   – الثاىن  الجنوب 
صالون الجنوب الثالث باألقرص – كلية الفنون الجميلة باألقرص – جامعة جنوب 
باألقرص  الجميلة  الفنون  كلية  باألقرص –  الخامس  الجنوب  الوادى 2٠15، صالون 
– جامعة جنوب الوادي – 2٠17، عضو لجنة فرز أعامل صالون الجنوب الخامس 

باألقرص – كلية الفنون الجميلة باألقرص – جامعة جنوب الوادي 2٠17.

بركــــات سعيــد محمــد عثمــان

Barakat Said Mohamed Osman
Born in1964,Qena - South Valley University - Faculty of Specific Education 
- Department of Art Education. Participated in the Second South Salon in 
2014 and third in 2015. set up eight individual art galleries and many of the 
posts in group exhibitions. He designed many of the slogans adopted and 
Covers some publications for colleges and centers of the University of the 
South Valley
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Gamal Elkheshen
is an Egyptian artist, born and raised in Cairo Egypt in 1988, In 2010, he received 
his BFA from the Graphic Design Department in the Faculty of Fine Arts, Helwan 
University, Zamalek, At the young age of 25, He acquired his MFA from the same he 
currently pursuing his doctoral studies. Gamal was recently nominated to represent 
Egypt at the 56th International Art Exhibition of the Venice Biennale in May 2015, 
and during the last 2 years gamal represet his art work in many of international art 
events in Germany, London, Dubai and united stats.
He currently work as Teacher Assistant at the Faculty of Fine Arts, Helwan University, 
Zamalek, Cairo where I teach Drawing, Printmaking and Design.
Gamal artwork focuses on drawing, painting, digital print, engraving and 
Installation, Video Art.

فنان تشكييل ومدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة بقسم الجرافيك جامعة حلوان، شارك يف العديد 
من الفعاليات الفنية املحلية والدولية آخرها متثيل مرص يف بينايل فينيسيا الدورة ال 56 يف إيطاليا 
عام 2٠15 و بينايل تاما يف اليابان إيل جانب املعرض الدويل بأملانيا نورد ارت ويشارك الفنان يف الورشة 
الدولية للفنون املعارصة هذا العام بجنوب أفريقيا، قدم الفنان معرضه االول يف عام 2٠16 بجالريي 
مرص، حصل عيل العديد من الجوائز املحلية والدولية آخرها جائزة صالون الشباب الدورة ال 27، 
ترتكز أعامل الفنان عيل الفنون املعارصة بشكل كبري حيث قدم من خاللها مرشوعات متنوعة شملت 

عروض فيديو آرت وفنون تجهيز يف الفراغ.

جمــــال الديــــن الخشـــن   
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مصممي  التشكيليني،  املهندسني،  نقابة  يف  عضو  التطبيقية،  الفنون  يف  دكتوراه 

الفنون التطبيقية، عضو مجلس إدارة ايكوم مرص التابع للمجلس الدويل للمتاحف، 

االسالمية،  والفنون  للحضارة  العربية  الجمعية  الجميلة،  للفنون  األهلية  الجمعية 

أقامت 5 معارض، وشاركت ىف العديد من املعارض الدولية واملحلية، وحصلت عىل 

عديد من الجوائز والتكرميات منها أوسكار صالون النسجيات األول.

رانيـــــــا عــــــالم

Rania Allam
PhD in Applied Arts, , Applied Arts Designers, member of the Board 
of Directors of Icom Egypt of the International Council of Museums, 
the Assembly civil Fine Arts, the Assembly of the Arab civilization and 
Islamic Arts( has set up five shows, and participated in many local and 
international exhibitions, Hasalt the many awards and honors, including 
Oscar Salon Alencjbat first.
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Zuzana
Austria. Participated in many art galleries interested in the arts MMORPG 
multimedia imaging Alfotoravy

مواليد النمسا، شاركت ىف العديد من املعارض الفنية وتهتم بفنون امليديا والوسائط املتعددة 

والتصوير الفوتوغراىف. 

ســــوزانــــا
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الفنون  يف  الفلسفة  دكتوراه  جميلة،  فنون  بكالوريوس  مرصي،  جرافيك  فنان 

بيناليات،  فنية،  )معارض  دويل  فني  حدث   6٠ من  أكرث  يف  شارك  التطبيقية، 

الجوائز  من  العديد  عىل  حصل  مرص،  يف  فني  معرض   4٠ من  وأكرث  تريناليات(، 

منها التميز يف األعامل الجرافيكية املنفذة عن طريق الكمبيوتر بجالريي الجامعة 

الدويل  املعرض  يف  رشفية  وشهادة   ،2٠15 نوفمرب  يف  برصبيا  بسابوتيكا  املفتوحة 

للطبعة الفنية الصغرية عن فئة الطبعة التجريبية بكازنالك.

محمــــد سلطــــان

Mohamed Sultan
Egyptian artist graphics, Bachelor of Fine Arts, PhD in Applied Arts, 
participated in more than 60 technical event of an international )art 
galleries, biennials, Trenagliat(, and more than 40 art exhibition in 
Egypt, he received numerous awards such as: excellence in the graphics 
business executed by computer Bjaleri open University Bsabotaka Serbia in 
November 2015, and an honorary certificate at the international exhibition 
of small art edition for experimental edition Bkaznlak category
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Mahmoud Abd El Moate Abd El Mageed
B.Sc of Animation  department . faculty of Fine Arts 2009 Worked in the field 
of media and animation for children Cooperation with Government Bodies and 
Private companies in Egypt . And teaches  in Animation department  faculty of 
Fine Arts beside Design Web Site .3D character animation participated in several 
exhibitions in various Egyptian cultural spaces and 

مجال  يف  عمل  2٠٠9م،  – مرص  املتحركة  الرسوم  قسم   – الجميلة  الفنون  كلية  بكالوريوس 

والرشكات  الحكومية  الجهات  من  العديد  مع  بالتعاون  لألطفال  املتحركة  والرسوم  امليديا 

جانب  إىل  املتحركة  الرسوم  قسم  الجميلة  الفنون  بكلية  بالتدريس  ويقوم  يف مرص  الخاصة 

تصميم مواقع وشخصيات رسوم متحركة ثالثية األبعاد، شارك يف العديد من املعارض الفنية 

الثقافية وغريها. باملراكز 

محمــود عبـد املعطــي عبــد املجيــد
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 ) الثالثة جرافيك   ( الفرقة  باألقرص-  الجميلة  الفنون  بكلية  طالب   ،1994 مواليد 

– جامعة جنوب الوادي، املشاركة يف فاعليات سامبوزيوم األقرص الدويل السادس 

للتصوير لعام 2٠13 -2٠14، عمل فيلم قصري )video art  ( باالشرتاك مع معهد 

جوته األملاين ومؤسسة روبرت بوش، عمل فيلم قصري ) video art ( عن دور الفن 

يف التواصل بلغة الصم والبكم. 

 أحمــــد سامــــى صقــــر

Ahmed Sami Sakr
Born in 1994. Egyptian nationality. student at the Faculty of  Fine Arts 
in Luxor-band)the third graphic( -South Valley University - Participation 
in the interaction Luxor international painting symposium in2013 -2014
Action Short Film)video art(in conjunction with the German Goethe 
Institute and the Robert Bosch Foundation. Action Short Film)video art(
about the role of art in communicating in a language the deaf and dumb.



271

مواليد 199٠ صفاقس، باحثة سنة ثالثة مبرحلة الدكتوراه يف تقنيات وعلوم الفنون، باملعهد العايل 

للفنون الجميلة بتونس، 2٠12-2٠14 شهادة املاجستري بحث يف الفنون البرصية والتشكيلية

2٠15 امللتقى الدويل للفنون التشكيلية باملهدية »السمبوزيم« 2٠15 الدورة األوىل »أنا تونس«، 

2٠15 الدورة الرابعة لتظاهرة الصالون الوطني للتشكيليني الشبان، 2٠15 مبدينة تونس، 2٠15 

األول  السنوي  باملعرض  شاركت   2٠15 باألقرص،  الثالث  الدويل  الجنوب  صالون  يف  املشاركة 

باملهدية »اآلخر اإلنساين« باملهدية، 2٠15 شاركت مبعرض« نوارس النور تحلق يف املدى« يف 17 

أفريل  برواق دار األمان باملهدية، 2٠14 شاركت بالصالون الدويل األول للفن املعارص برواق 

عيل الفندري صفاقس.

 تهـــــــاين الهنتــــــايت
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مواليد 199٠ صفاقس، باحثة سنة ثالثة مبرحلة الدكتوراه يف تقنيات وعلوم الفن 

يف  بحث  املاجستري  شهادة   2٠14-2٠12 بتونس،  الجميلة  للفنون  العايل  باملعهد 

قامت  بصفاقس،  والحرف  للفنون  العايل  املعهد  والتشكيلية  البرصية  الفنون 

باملشاركة بامللتقى الدويل للفنون التشكيلية باملهدية »السمبوزيم« 2٠15 الدورة 

الدورة  يف  املشاركة   2٠15  ،2٠15 أكتوبر   7 إىل  أكتوبر   2 من  تونس«  »أنا  األوىل 

الدين  خري  مبتحف   ،2٠15 الشبان  للتشكيليني  الوطني  الصالون  لتظاهرة  الرابعة 

مبدينة تونس، جويلية 2٠15 .

غــــادة بــــن عامـــــر 

Ghada Ben Amer

• Researcher third year phase doctorate in art techniques and Sciences, the 

Higher Institute of Fine Arts in Tunis.

• 20122014- master›s degree in visual search and Fine Arts

Higher Institute of Arts and Crafts of Sfax

•: you participate the Forum International Fine Art Mahdia «Asambosem» 

in 2015 the first session, »I Tunisia« from October 2 to October 7, 2015.

• 2015: Participation in the fourth session of the national demonstration 

saloon for young sculptors in 2015, the Museum of Khairuddin in Tunis, 

July 2015.



273

ومرسمه  التشكيلية  الفنون  يف  املاجستري  عىل  حاصلة  تشكيلية  فنانة  تونس،   1987 مواليد 

بالدكتوراه يف إختصاص علوم وتقنيات الفنون بجامعة تونس وصدر لها مجموعة من  املقاالت 

وشاركت يف مجموعة من املعارض الوطنية والعاملية.

 نرسيــــن غربــــــي

Nasrin Gharby
Born in 1987 . Nationality: Tunisia
visual artist RECEIVED a Masters in Fine Arts and his studio in his doctor›s degree 
programs and the competence of science at the University of Tunis arts techniques 
and issued me a collection of articles and participated in a range of national and 
international exhibitions
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مواليد 194٠ بالسيدة زينب 
معارض جامعية:

•املعارض الجامعية بسنوات الدراسة مبدرسة الحايواىت الثانوية بنات 
•2٠15 مارس- معرض باملركز الثقاىف النمساوى لفنون املرأه 

•ديسمري 2٠16- معرض فنون العرائس املرصية 

خديجـة احمـد زكــى عبد الغنــــى
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املؤسسات الداعمة لصالون الجنوب الدويل الرابع - األقرص مارس ٢٠١٦

جامعة جنوب الوادي 

كلية الفنون الجميلة باألقرص

قطاع الفنون التشكيلية

محافظة األقرص 

الجامعة الربيطانية بالقاهرة

مكتبة مرص العامة باألقرص

الهيئة العامة لقصور الثقافة

التطبيقية  للفنون  العايل  املعهد 

بالسادس من أكتوبر

الفنان أ.د/ أحمد نوار 

الفنان د/ أسامة أبو نار 

الفنان/ إسالم الهواري

يب آرت جالريي

جالريي بيكاسو

جالريي إبداع

جالريي سوما

 وزارة الثقافة

قطاع الفنون التشكيلية 
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اللجان املنظمة لصالون الجنوب الدويل الخامس ٢٠١7

أ.د/ عباس منصور                      رئيــس الجامعــة
اللجنة العليا

أ.د/ عامد عيل حسن                   عميد الكلية ورئيس الصالون
أ.م.د/ أحمد محي حمزة              القوميسري العــــام
د/ أمين قـدري                          القوميسري التنفيذي

لجنة اإلعداد والتنظيم
أ.م.د/ محمد السيد عسل             الجرافيك واملطبوعات

د/ منال مبارك                           مراسم االفتتاح
د/ قريش سعدي                         إعالم وعالقات عامة

أ/ خالد سعيد محمد                   أمني الكلية
أ/ منترص السعيد                        عالقات عامة وإعالم

أ.م/ أحمد صابر                         استالم األعامل                       
أ/ شيامء فتحي                          املادة العلمية

أ/ صفاء قطب                           املادة العلمية والرتجمة
أ/ فاطمة أبو الحجاج                   املادة العلمية ومكاتبات

أ/ فاطمة حسن محمد                 املادة العلمية
أ/ محمد العاديل                         استالم األعامل

الطالب:
 أحمد سامي
أحمد صــالح

آالء رضـــــــا
إرساء أميــــن
جنات محمـد
سيد املطعني
شادي هـــاين
علياء كامـــل
يحيى محمود
والء شكــــري

تصميــم املطبوعــــــات 

شيامء عثمـان

اإلخراج الفني للكتالوج
عبري محمـد
سمر قنـاوي
إســراء طـه

مراجـــــــع لغـــــــوي
هدى مريس

تصميم لوجو األقرص عاصمة الثقافة العربية
   محمد عبد الفتاح

حقوق الطبع محفوظة : وزارة الثقافة - قطاع الفنون التشكيلية -  مرص - 2٠17
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