الملتقى
مع إنطالق فعاليات الدورة التاسعة والثالثون للمعرض العام يتجدد ُ
التشكيل المرصي المعارص ،وهذا
مهما للمشهد
وهذا الحدث الذي يُقدم ً
رصدا ً
ي
أ
المقصد هو جوهر وجود هذه الفاعلية الفنية القومية عىل خريطة النشطة التشكيلية
معرفيا يُمكن من خالله رصد
السنوية  ..كما تُمثل دورية إنعقاده بانتظام إمتدا ًدا
ً
ىن
سلبا..
وتحليل
المنح� الدال عىل ري
مس�ة التشكيل المرصي الرائد سواء إيجابًا أو ً
رت
ز
بعيدا عن ال� يك� عىل
ولعل هذه النظرة الموضوعية والهامة هي ما يجب أن نتبه إليه ً
ف
حرصا عىل التطوير والوصول
سلبيات ثانوية رغم أهمية ذلك ي� عدد من النقاط ً
الهم أ
للصورة المثىل ف� العداد والتنظيم وخالفه  ..لكن يبقى أ
والجدر رت
بال� ي ز
ك�
ي إ
من قبل فنانينا وناقدينا وباحثينا هو التعاطي بمنتهى الجدية والحيادية لهذا
رت
جل
الحدث سنويًا وتقديم دراسات وافية تكون بمثابة اس�شاد لمبدعي مرص يُ ي
لهم بمنتهى المصداقية موضع أقدامهم بالنسبة للحركة التشكيلية العالمية.
لتشكيل مرص لطرح
محفزا
جديدا
دافعا
أتطلع أن تكون هذه الدورة المرتقبة
ً
ً
ً
ي
ت
البداعي يليق بمكانة وريادة
يأ� هذا الحوار البرصي إ
تجارب جديدة وجريئة وأن ي
ين
المتخصص� والجمهور السيما
إيجابيا لدى
التشكيل المرصي ،تاركةً إنطبا ًعا
ً
القوميس� العام
وأن عىل رأس منظميها الفنان القدير ا.د .حمدي عبدهللا
ري
ف
العداد والتنظيم وكل فريق العمل معه ..
الذي أُحييه عىل مثابرته وجهده ي� إ
بخ� ف� محفلهم السنوي العام  ..وكل الشكر لمن رت
اش�ك وكل التقدير
كل سنة وتشكيل مرص ري ي
يش�ك ي فكلنا واحد بعضنا يكمل آ
ح� ف� اختالفنا  ..تحيا�ت
لمن لم رت
الخر سواء ف� اتفاقنا أو ىت
ُ
ي
ي
ي
ومحب� للجميع مع ت
ت
تمنيا� بدوام التقدم والرفعة للقوة الناعمة المرصية ف ي� الداخل والخارج.
ي
ي

ا.د .خالد �ســرور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية

البداع .....
عاما من إ
ً 39
أ
ف
منذ انطالق الدورة الوىل للمعرض العام ي� أواخر السبعينات وعىل مدار  39عام  ،استمر
ت
ال� تعكس لنا صورة واقعية
المعرض العام المرآة الحقيقية للحركة التشكيلية المرصية ي
لما وصل إليه الفن المرصي بشكل عام وبشكل خاص ما حققه كل فنان من تقدم وتطور
ف ي� تجربته الفنية الخاصة.
ت
تأث�
ال� ترصد مدى ري
وقد أتاح المعرض العام وجودكم من الدراسات النقدية والبحثية ي
متغ�ات فنية عالمية ومدى قدرة الفن المرصي عىل
الحركة الفنية المرصية بما يحدث من ري
الحفاظ عىل هويته وأصالته.
أ
ف
و� هذه الدورة ىن
ت
ز
ال� تعد
أتم� أن تقدم لنا مجموعة من العمال الفنية والتجارب
ي
ي
المتم�ة ي
				
البداع.
عاما من إ
استمر ًارا لـ ً 38

ا .داليا م�صطفى

الدارة المركزية لمراكز الفنون
رئيس إ

المعرض العام ـ ـ تاريخ وقيمة
الفكار آ
الما�  ،تجمعت أ
مع نهاية الستينيات من القرن ض
والراء من قبل
ي
ين
الفنان� والنقاد بإقامة معرض عام يمثل كافة المجاالت والتيارات الفنية ـ ىف�
أ
ن
فنا� مرص،
ذاك الوقت ـ لتعرض فيه العمال عن طريق لجنة مكونة من كبار ي
يعت� ذلك بمثابة خطوة رائده ورائعة ونجاح يستحق أن يضاف إىل إنجازات
رب
الحركة التشكيلية المرصية ف� مرص والعالم العر�  ،أقيم أول معرض عام �ىف
بي
ي
تغ� المسمى فيما بعد إىل المعرض القومى ثم العام ـ كان أول
 5مايو  1969ـ ري
ممارس الفن  ،ولم تتحزب
تظاهرة فنية قدمت قطاعات عريضة ومتنوعة من
ي
لتجاه أو انتماء عىل آ
حاكما هو القيمة الفنية
معيارا
الخر  ،بل اتخذت
إ
موضوعيا ً
ً
ً
أ
ىف
المتوفرة � العمال المقدمة من أجل تحقيق الهدف العام من المعرض .
آ
ين
قدرا من الفهم واالستيعاب
للفنان� الذين تم
كان عىل الجانب الخر هناك ً
استبعاد أعمالهم ولم يتم عرضها برؤية فنية استندت للمعاير الفنية الحاكمة ـ
التشكيل
والقيمة الفنية واالبتكارية ـ وتقديم صورة واقعية لما تحويه حركة الفن
ي
أ
ت
المرصي ف� مجاالت وتيارات ي ز
ال� كانت وراء اختيار
ي
متم�ة وهذا كان أهم السس ي
أ
العمال المقدمة .
ىق
ت
والزدهار .
تمنيا� للحركة التشكيلية المرصية دوام الر� إ
ي

ا.د .حمدى عبد اهلل
القوميس� العام
ري
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جابـر حجازي
سعيد حداية
جميل شفيـق
أحمـد شيحـا

الفنانون املكـرمون

الفنان د .جابر حجازى:

مبكرا ىف� ساحة النحت التجريدي
َّرسخ النحات السكندري  /جابر حجازى ( )2016 – 1939ريادته ً
بالسكندرية ،1962
المرصي الحديث ،وهو ضمن أول دفعة تطلقها كلية الفنون الجميلة إ
ين
النحات� الشبان تسلم من أساتذته الرواد (أحمد عثمان ،محمود موىس،
وضمن أول جيل من
ن
وغ�هم) لواء التدريس بالكلية ،فأسس أبناؤه للمدرسة
السجي� ،محمد هجرس ري
جمال ىف ي
والتعب�ى ،متحررين من المثالية الكالسيكية ىت
ال�
والتكعي�
الحديثة � النحت التجريدى
ري
ىب
ىض
متاثرا بمثالية النحت المرصى القديم،
أرساها النحات مختار منذ بدايات القرن الما�ً ،
ىت
ن
ن
المرصي� ح� منتصف
حيث ألقت هاتان المثاليتان بظلهما الثقيل عىل أجيال
النحات�
ي
ي
السكندرية
ذلك القرن ،واتجه أولئك الشباب صوب جمالية جديدة ،حملها إليهم بيناىل إ
دورة بعد أخرى ،ناقال ً حبوب اللقاح من دول حوض البحر المتوسط ،فاستقبلوها �ىف
خ�اتهم أثناء بعثاتهم الدراسية إىل عواصم أوروبا
عمقوا رب
تعطش للحداثة والحرية ،ثم َّ
الحقًا ،فوقفوا عىل نفس أ
ىن
الرضية مع فنا� الغرب ..خاصة بإيطاليا.
تعب�ية عارمة ،وتخ َّلت
من هنا تحررت الكتلة النحتية لحجازى من عقالها ،وانطلقت بشحنة ري
ع� حركتها وعالقتها بالفراغ،
عن الثبات الهرمى المعتاد لتبحث عن توازن إيقاعي من نوع جديد ،ب رْ
أ
أ
وما تتضمنه من تجاويف ونتوءات ومالمس ،مقتفية أثر تجليات الحداثة الوروبية أو «الورو
ىن
«الكوزموبوليتا�» رتف�ة مجدها القديم.
للسكندرية حالة االنفتاح
متوسطية» ،مستعيدة إ
أ
ىف
يجعل حجازى من الكتلة المكعبية بطال ً أوحد � بعض الحيان ،وأحيانا أخرى يضعها
ىف� عالقة حوارية جدلية مع كتلة ثانية ،ويرسيها عىل قاعدتها العريضة مرة ،ويثبتها عىل
قمتها المدببة أخرى ،ويطلقها ىف� الفضاء كالصاروخ ثالثة ،ىف
و� أغلب الحاالت تتكون هذه
الكتلة من أشكال هندسية مجردة كالمستطيل والدائرة والمثلث والمكعب والقوس والكرة،
ويُعمل الفنان فيها إزميله رشت�يحاً أو تجريحاً ،تخشينا أو تنعيما ،باحثاً عن إيقاعات نغمية
أو توتُّوترات ملمسية ،وتمثل الخطوط المستقيمة الصارمة والحادة سمة واضحة ي ن
ب� سمات
الشكالية ،لكن أعماال ً أخرى ريغ� قليلة لديه تقوم عىل التكورات العضوية والمنحنيات
هذه إ
الناعمة أو الغنائية الملساء.
وتتجىل نزعته التجريبية من خالل شغفه الشديد باستخدام مختلف الخامات الصلبة �ىف
رش
المبا� ،بدون اللجوء لصنع قالب يصب فيه تمثاله أو مستنسخات منه بمواد
النحت
أ
وسيطة ،فيسعى دائماً إىل أصلبها مثل الجرانيت والبازلت والكوارتز ،فضال ً عن الخشاب
المبا� بالخامات الصلبة ىت
رش
ال�
وغ�ها ...فكان رش�يكاً ىف� إحياء تقاليد النحت
والمعادن ري
أسست مرص بها فجر الحضارة ،وتعد – بالنسبة له – أحد أهم المداخل لخلق تركيبات
وأسطح وايقاعات شكلت مالمح أسلوبه ىن
الف� ،مما استحق عنه جوائز عديدة.

الفنان د /سعيد ِح َّداية:

يعد الفنان السكندرى د .سعيد حداية أحد كبار ىن
فنا� الجرافيك الذين َح ُّلوا إشكالية المواءمة
أ
ىف
ين
بغ� تنازل
ب� الهوية المرصية والحداثة الوروبية ،ونجح � تحقيق تلك المعادلة الصعبة ري
ىث
ِّ
ودوال الروح الشعبية هنا بمخزونها
الحدا� المعارص هناك ،وعن عالمات
عن قيم الشكل
رت
ن
ن
ن
المرصي� آمنوا
كب� من
الفنان�
ي
ي
ال� ىثا� الممتد ربع� التاريخ ،فأضحى عالمة بارزة يب� فريق ري
وب� قلة معدودة ي ن
بهذه القضية ،ي ن
بالسكندرية ىف� هذا االتجاه؛ ذلك ألنه ذهب
ب� أبناء جيله إ
ىف
الشع� ،متأثراً بتجارب وإبداعات
إىل بعثته الدراسية � أوربينو بإيطاليا ممتلئاً بالموروث
ىب
رواد الفن المرصى الذين ربع�وا عن هذا الموروث قبله بعقود ،خاصة الجزار وندا ورافع
ورائف ،ومن قبلهم راغب عياد ،لقد ذهب محتشدا بهذا المخزون مزهواً به ،دون شعور
بالنقص تجاه الحضارة أ
الوروبية ،مؤمنا بالخصوصية الثقافية كبوابة للعالمية.
ونجح ىف� استثمار مهاراته التقنية ىف� «الطبعة الفنية» ىت
اليطالية –
ال� أتقنها رتف�ة بعثته إ
لصنع عالم من الفطرة ال�يئة والحكاوى الشعبية المرصية وطابعها أ
السطورى ورموزها
رب
الفلكلورية ،ىق
فتال� مع عالم الطفولة والسحر لدى الشعوب صاحبة العمق الميثولوجى،
وحس ىئ
بغ� استعالء
تلقا� لوحة بسيطة التكوين ظاهرياً ،لكنها مركَّبة البناء ري
وصنع بسالسة ِ ٍّ
ىف
أهله الحتالل مكانه � موسوعات دولية للفن مثل
أو استعراض بال �رض ورة فنية ،لعل ذلك ما َّ
اليابا� ،وموسوعة  Who is whoالعالمية بالسويد ،والموسوعة أ
ىن
اللمانية
موسوعة الحفر
«روكالم فوالج» ،والموسوعة القومية المرصية للشخصيات البارزة ،والعديد من شهادات
التقدير والجوائز والميداليات من محافظ دولية ومحلية ،كفنان ي ز
متم� ىف� مجال الطبعة
الفنية الواحدة ربع� القوالب الخشبية والحجرية.
وع�ن
حصل د .سعيد حداية عىل بكالريوس الفنون الجميلة بجامعة االسكندرية  1963ي
معيداً بالكلية ،وحصل عىل الدكتوراه  ،1978ي ن
وع� رئيساً لقسم التصميمات المطبوعة
(.)1997 – 1989
الفنان جميل شفيق:
( )2016 – 1938بالرغم من أن جميل شفيق كان خالل سنوات دراسته بكلية الفنون الجميلة
بالقاهرة ( )1962 – 1957ملونا جيداً أ
باللوان الزيتية والمائية ،فإنه فضل بعد ذلك أن يقترص
ِّ
عىل الرسم بالح� أ
السود وحده ،كعازف عىل آلة موسيقية يجعل من أنغامها المنفردة
رب
أ
ىف
رت
ن
بع� خياله ،ويجعل
أوركس�ا بأكمله ،و� الحقيقة فإنه كان يرى الشياء والكائنات ملونة ي
وتشه�ات الخطوط النحيلة بالغة الرهافة قادرة عىل صنع «بالتة» ألوان
درجات الظالل
ري
شديدة رث
ن
تكونها يع� الخيال لديه ولدى مشاهدى لوحاته معاً.
ال�اءِّ ،

رت
المش�ك بينه وبينهم ،وبهذا الخيال أقام أسطورة من الرؤى
الخيال – إذن – كان القاسم
أ
ىئ
والضم�
والحالم تنبع من الطبيعة ومن مكنون الوجود الالمر� ومن مخزون الفطرة
ري
النسانية .لقد استدعى أصوات الطبيعة البكر الكامنة ىف� آباره الجوفية،
الجمعى للحياة إ
وجسد صورها بخياله ،وكأنه يقاوم بها تسلط المدينة المزدحمة المتصارعة المستبدة،
ّ
ىف
إذ دفعته إىل هجرها ليعيش � سالم وبصفة دائمة مع نفسه عىل شاطئ البحر بالساحل
والمواج والتالل والكثبان وارساب النورس وقطعان الماعز أ
ب� الرمال أ
الشماىل ،ي ن
والغنام،
ويتأمل عند أ
الفق البعيد حصاناً يرعى العشب أو رشي�ئب برأسه نحو السحب يتسمع أصوات
ىف
والك�ياء والفحولة والحب والمخاطرة ،كما كان
المجهول ...كان يرى � الحصان مرادفاً للنبل رب
يرى ىف� المرأة ىن
وص�ورة الحياة ،ويرى ىف� الرجل..
معا� العشق والخصوبة وصورة النداهة ري
(بجانب دوره المحورى ىف� حمل مسئولية العمل والحماية ،وعدم اكتمال حالة العشق
والحياة مع المرأة إال به) ..تعب�اً عن بص�ة الكاشف عن المجهول من وراء آ
الفاق ،ويرى
ري
ري
أ
أ
ين
العاري� معاً الشكل الفطرى الول للوجود ،حامال ً لجوهره داخل الجساد،
ىف� جسديهما
وطاقة الحياة ىف� تفجرها واستمرارها ،كما يرى ىف� السمكة ىن
والخ� وع َّطية السماء
مع� الرزق ري
للنسان.
والماء إ
رت
أغلب أوقاته كان يجلس أمام البحر ُمصغياً لما يبوح له به من أرسار ،أو م�قباً لما يلفظه
ين
والغارق� بعد مغامرة يائسة للهروب
عىل الشاطئ من نفايات السفن وتذكارات المسافرين
إىل الشاطئ آ
الخر ،فيعيد تشكيلها وبث الحياة فيها لتصبح أعماال ً مجسمة وحيوات ملونة
هذه المرة ،ىف� أشكال إنسانية أو حيوانية أليفة وطيبة ،أو تكوينات خرافية تشاطره الحياة ىف�
أ
فتمل عليه وحدته االختيارية.
سالم ،كأهله وأرسته،
أ
أ
ىف
ما ي ن
كث�ة � نهر إبداعه ،وتفرد
خ�  2009جرت مياه ري
ب� معرضه الول  1984ومعرضه ال ري
ح� ىف� ُعجاالته الخطية والظلية ىت
ع� ،ىت
ببصمة قوية ال تخطئها ي ن
نصوصا
ال� كانت تصاحب
ً
قصصية أو شعرية ألدباء رش
تن� ببعض الصحف؛ تلك كانت يوميات خياله الطازجة ،يفصح
ىف
الك�ى شعشاعه بالنور القمرى
عنها � لحظات الصحو من أحالم اليقظة ،وتبقى لوحاته رب
الكو� المفعم أ
أ
والسطورة البازغة من بحر المجهول ،والسحر ىن
بالرسار !
الفنان أحمد شيحا:
مهموما بامتالك «شكل» خاص يحمل رؤى فكرية
عىل امتداد رحلته الفنية ظل أحمد شيحا
ً
مهموما بتحقيق هوية ذاتية كبصمة فريدة تتناغم مع هويتنا
حول مرص الحضارة والنهضة،
ً
الحضارية ،من خاللها يتواصل مع ذائقة الشعب ،كأى فنان يحلم بأن يحرك سواكنه ،فاتخذ
من رموز الحضارة المرصية القديمة وشواهدها ومومياواتها ومن تجليات بعض الحقب
مث�ات برصية محركة للخيال ،ربع� صياغات تشكيلية معارصة تذوب
التاريخية المتعاقبة ري

ب� التصوير والنحت البارز عىل الجدران ،ي ن
خاللها الحدود ي ن
وب� خامات الطالء بالفريسك
والحجار أ
ومواد الطبيعة الخام كالرمال أ
والكاسيد الصخرية ،فينقلنا – ربع� الشعور – إىل
حقب زمنية سحيقة ،لكنها مليئة بالدالالت والرموز أ
السطورية وقضايا الواقع ،توقا للحرية
ولصورة مرص ىت
ال� يحلم بها.
الحجر ،الرمل ،رت
ال�اب ،الطبقات الرسوبية للجبل؛ تلك ما توحى لوحاته بأنها الخامات
الطبيعية ىت
ال� يرسم بها أو ينحت ،وإن لم يفعل ذلك ىف� الحقيقة.
اله�وغليفية ،المومياوات؛ تلك ما توحى به
المعابد ،الجدران ،الزمن ،السحر ،الكتابة ري
تكوينات الجدارية المجسمة وإن لم تكن بطريقة رش
مبا�ة.
االنهيار  /التساند – االنشطار  /التالحم – التشقق  /التكتل – الموت  /القيامة ..تلك
إسقاطات مفاهيمية متناقضة تستشفُّها النظرة الثاقبة من خلف مالمسه ورموزه المتداخلة
و�ائح أ
ومعماره البازغ من طبقات الزمن وتجليات السحر والكتابة ربع� تجاعيد الرمل رش
اللوان
ين
ب� الطبقات الجبلية.
كان من رث
ين
الفنان� استجابة بأعماله لثورة  25يناير  ،2011فأقام بها معرضاً ىف� العام
أك�
الكث� من رموزه ىت
التاىل رش
ال� استخدمها ىف� أعماله السابقة ،مع استخدام
مبا�ة ،مستعيداً ري
ىف
ألوان رث
رش
المبا�ة والدعائية ،وإن حملت مزيداً من الزحام
أك� سخونة ،دون أن يقع � فخ
ن ىف
والتفاصيل الفسيفسائية ىت
مس�ته
ال� قد توحى بزحام
المالي� � الشوارع ،وقد تُ ِّوجت ري
ي
بحصوله عىل جائزة الدولة التقديرية ىف� الفنون عام .2017

بقلم  :عز الدين جنيب

جابـــــر حجـــــازي
مواليد االسكندرية  ، 1936بكالوريوس فنون جميلة
ماجيست�  ،1972دكتوراة ف ي�
بالسكندرية ، 1962
إ
ري
معيدا بالكلية  1962و
النحت  1974من أكاديمية روما ً ،
مدرس  1972و أستاذ مساعد عام  1993وأستاذ متفرغ
 ، 1996أستاذ ريغ� متفرغ من  2006و ىت
ح� تاريخه ،
شارك ىف� العديد من المعارض الجماعية و الخاصة
محلية و دولية  ،شارك ىف� سيمبوزيوم النحت ىف� :
ىت
السكندرية
مرىس مطروح ،
مدين�  ،أسوان  ،مكتبة إ
 ،صالون القاهرة  56للفنون التشكيلية بقرص الفنون
 ، 2013المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة 37
لــ  ، 2015سمبوزيوم القاهرة لنحت حديد الخردة
ىف
ن
الثقا�
الثا� بالحديقة الثقافية بمركز محمود مختار
ي
متحف محمود مختار  2016ضيف رش�ف ،سمبوزيوم
ث
ثال�
السكندرية
إ
الدول الخامس للنحت الزجاج ي
ي
أ
السكندرية  ، 2010معرض الفن
البعاد بمكتبة إ
ف
الثقا� المرصي بفيينا النمسا ، 2013
والسالم بالمركز
ي
أ ف
الدول التاسع لفن
سكندرية
ال
بينال
الجائزة الوىل ي� ي إ
ي
النحت ، 1972المركز ن ف
الدول
السكندرية
بينال إ
ي
ي
الثا� ي� ي
السابع رش
ع� لفن النحت  ، 1991مقتنيات بمتاحف
وزارة الثقافة  ،متحف الفن المرصي الحديث
ن
أودي� بشمال إيطاليا،
القاهرة  ،متحف مدينة أ ي
السكندرية  ،لدى الفراد بإيطاليا  ،أمريكا ،
مكتبة إ
السكندرية  ،مجموعة محمد رشيد  ،مرىس مطروح .
إ

سعيــــد حدايــــــة
السكندرية
مواليد  ، 1937بكالوريوس فنون جميلة قسم التصميمات المطبوعة جامعة إ
 ، 1963دكتوراه من المعهد العاىل لفن الجرافيك أورينو إيطاليا  ، 1978شارك ىف� العديد
ف
السكندرية الثامن رش
ع�
والثقا�
من المعارض منها  :الملتقى الفكري
لبينال إ
ي
الدول الموازي ي
ي
رش
 ، 1994معرض فنون الجرافيك خالل القرن الع�ين وآفاق المستقبل  ،1994معرض بقاعة
تز
السكندرية  ، 2000معرض
السالملك
السكندرية  ، 2000صالون الجرافيك بأتيليه إ
بالمن�ة ـ إ
فن الجرافيك القومي الدورة الثالثة  ، 2005المعرض القومي للفنون التشكيلية الدورة  21لـ
 25 ،2001لـ  ، 2005معرض المعارض لالقتناء بمتحف العريش القومى آ
للثار بالعريش أبريل
 ، 2010الملتقى الخامس لمعرض الفنان المقيم بقاعة المعارض بمركز المؤتمرات بمكتبة
الحن� إىل ض
السكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدوىل التاسع بعنوان ي ن
الما� 2010
إ
ي
 ،معرض الفن لكل أرسة بقاعة شاديكور  ، 2011معرض الفن المرصي المعارص بالخرطوم
السودان  ، 2005معرض أعمال من الجرافيك المرصي المعارص بقاعة بوشهرى الكويت 2010
 ،نال العديد من الجوائز منها  :ميدالية ،جائزة أ
الوسكار عن معرض فنون الجرافيك خالل
القرن رش
الع�ين وآفاق المستقبل  ، 1994شهادة تقدير من معرض فن الجرافيك المرصي
بمب� أ
ىن
ين
ترينال مرص الدوىل الرابع
المكرم� من
المم المتحدة بون ألمانيا ، 1998نال أوسكار
ي
لفن الجرافيك  ، 2003لديه العديد من المقتنيات بمرص والخارج .

جميـــــل شفيــــــق
فنيا بالمنظمة
خب�ا ً
مواليد طنطا  ، 1938بكالوريوس فنون جميلة القاهرة  ،1962عمل ري ً
ىف
العربية رت
لل�بية والثقافة والعلوم منذ  ،1984 : 1979رسام صحفي  ، 1959شارك � العديد
من المعارض المحلية والدولية منها :معرض أبيض وأسود  ، 1994 ، 1990 ، 1989بيناىل
القاهرة الدوىل  ، 92معرض ألوان أكريليك ريب�وت قرص اليونسكو ،صالون مرص ىن
الثا� 2008
 ،معرض العام الدورة  38لــ  ، 2016معرض رباعيات مرصية بقاعة بيكاسو ايست بالتجمع
ب� أ
الخامس ، 2016معرض ي ن
البيض واالسود أتيليه جدة للفنون الجميلة المملكة العربية
السكندرية  ، 94 ، 93ولديه العديد
بينال إ
السعودية  ، 2014العديد من الجوائز منها  :جائزة ي
من المقتنيات داخل مرص وخارجها منها  :متحف الفن الحديث  ،وزارة الثقافة .

20

21

أحمــــــد شيحــــــا

ين
ين
ين
الفنان�
والسكندرية،
التشكيلي�  ،عضو جمعية الكتاب
عضو نقابة
والفنان�  ،بأتيليه القاهرة إ
شارك ف ي� معرض بمناسبة استشهاد البطل عبد المنعم رياض ريب�وت  ،1969قاعة الفاندوم
اللي�ال ريب�وت  ، 1974قاعة الفنون بصاحبة عبد هللا السالم الكويت
ريب�وت  ، 1973قاعة رب
بش�اتون الكويت  ، 1976قاعة فندق الكارليتون ريب�وت  ، 1978قاعة
 ، 1975القاعة الحمراء ري
أ
أ
ن
السكندرية
لما� إ
وزارة الثقافة الردنية  ، 1979قاعة أتيليه القاهرة  ، 1982معهد جوته أال ي
المرصي� بألمانيا  ، 1983قاعة المركز الملك ال ىن
ين
ين
الفنان�
 ، 1983معرض
رد�  ، 1985قاعة
ي
بجال�يمرص
الفن بهيلتون رمسيس القاهرة  ، 1986قاعة أتيليه القاهرة  ، 1987معرض جماعي ري
أكتوبر  ،2014المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة  37لــــــ ، 2015المعرض العام
للفنون التشكيلية الدورة  38لـ  ، 2016جائزة الدولة التقديرية ىف� الفنون  ، 2016مقتنيات
بالردن  ،لدى أ
بمتحف الفن المرصى الحديث ،المتحف الملك أ
الفراد ىف� مرص والخارج .
ي

الفنانون امل�شاركون

االعمال امل�شاركة باملعر�ض

إبراهيـم الطنبولـي

ح� آ
السكندرية  ، 1954شارك ف� الحركة التشكيلية بمرص و الخارج منذ  1973ىت
الن،
مواليد إ
ي
أ
ن
رد�  ،متحف
لديه مقتنيات بمتحف الفن الحديث بمرص  ،متحف المنيا ،المتحف
الملك ال ي
ي
السكندرية  ،لدي االفراد رش
ال�كات بمرص و مختلف دول العالم  ،قام بعمل
تونس  ،مكتبة إ
الجدريات بنادي االتحاد السكندري بالصالة المغطى  ،مدخل النادي  ،جميع اللوحات
بصالة االستقبال بالنادي .

32

إبراهيـم المطيلــي
بكالوريوس فنون جميلة  ،تخصص سينوغرافيا أكاديمية الفنون الجميلة بريرا ايطاليا -1978
ئ
الفضا� اتحاد
مهندس الديكور و المناظر بالقطاع
،كب�
 ، 1979فنان استشاري ديكور  2001ري
ي
ي
االذاعة و التليفزيون  ، 2013 ،2003العديد من المعارض الجماعية  ،عدد االتيليهات االيطالية
منذ  1973خالل دراسته بإيطاليا  ،معرض اتيليه القاهرة  ، 1987المعرض القومي ، 2001
ن
لفنا� الغوري من  1987اىل ، 2009
المعرض القومي  2004بمجمع الفنون  ،معارض جماعية ي
التشكيل ، 2010العديد من الجوائز وشهادات تقدير من وزارة االعالم.
معرض المراة والفن
ي

33

إبراهيــم خطـــاب

مدرس مساعد بكلية رت
ال�بية النوعية جامعة القاهرة  ،شارك ف ي� العديد من المعارض الجماعية
العر� بالدوحة ،المعرض
داخل مرص وخارجها منها  :صالون الشباب  ،صالون الشباب ب ي
أ
آ
ن
ماب� السطور بماريوت
جال�ى نبض بالردن ي
القومي  ، 36معرض ماذا يحدث الن  ،ري
الزمالك  ،سوبر ماركت بالسويد.

34

ن
المغ�
إبراهيم عبد
ي

ين
ين
الفنان�
التشكيلي�  ،شارك ف ي� معظم المعارض العامة والجماعية والخاصة
عضو نقابة
آ
ىت
بمرص منذ تخرجه وح� الن ،له مقتنيات خاصة بوزارة الثقافة ومتحف الفن الحديث
بالقاهرة  ،مقتنيات بالهيئة العامة للمواصالت السلكية و أالسلكية  ،عضو لجنة تحكيم
ن
فا� الستة الكويتية
معرض الربيع  -دوله الكويت  ، 2008ف يشارك بالمساهمة بندوات مجموعة ي
ف
منذ عام  2007ىت
وح�  ، 2011شارك ي� معارض وكالة الغوري  ، 2016 ,2017شارك ي� معرض
جال�ي ض� أ
ين
للفنان� العرب .2016
الول
ري
ي

35

إبراهيـــم عيســـى
مواليد  ، 1963دكتوراه ف� رت
ال�بية الفنية  ،أستاذ مساعد بقسم الرسم و التصوير بكلية
ي
ال�بية الفنية جامعة المنيا  ،وكيل كلية رت
رت
ال�بية الفنية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة
أ
ن
ن
ن
للفنان� و الدباء  ،له  10معارض
التشكيل� ،عضو أتيلية القاهرة
الفنان�
سابقا ،عضو نقابة
ي
ي
ي
فردية  ،شارك ف ي� العديد من المعارض الجماعية منها :المعرض العام ،معرض ألوان دكالة
بالمغرب  ،جائزة ف� مجال الرسم  ،لديه مقتنيات لدى أ
الفراد بمرص و الخارج .
ي

36

أحــــالم فكــــــري
ئ
بالدارة العامة لبحوث صيانة
مواليد الجزائر  ، 1965الدكتوراه  ، 2011تعمل
أخصا� ترميم إ
ي
وترميم أ
ن
ن
الفنان�
التشكيلي�  ،عضو
العمال الفنية بقطاع الفنون التشكيلية  ،عضو نقابة
ي
ي
أتيليه القاهرة  ،عضو لجنة الشباب بالمجلس أ
العىل للثقافة  ،أقامت 10معارض فردية ىف�
مرص والخارج منذ عام  1999ىت
وح� عام  ،2013عرضت أعمالها من خالل مشاركتها ىف� عديد
ىف
ىئ
كأخصا� ترميم عىل معرض
من المهرجانات والمعارض الدولية � مرص والخارج  ،رشأ�فت
ين
ين
الرسيالي�
المرصي� ىف� كوريا الجنوبية  ، 2017عدة جوائر وميداليات وشهادات تقدير.

37

أحمــد الجــــداوي
السالمية  ،دبلوم الدراسات رت
ال�بوية،
مواليد  ، 1988ليسانس اللغة العربية وآدابها والعلوم إ
أ
شارك ىف� العديد من المعارض منها :معرض طلعت حرب الثقافة  ، 2015ملتقى القرص
ن
الثا�  ، 2016معرض رشإ�اقات بيت السخيمي
العر�  ، 2016ملتقى القاهرة
للخط ىب
الدول ي
ي
أ
رت
 ،2016معرض كلية ال�بية جامعة الزهر  ، 2016معرض جيل يسلم جيل  ، 2017معرض هى
بالمعهد ف أ ن
لما� . 2017
الثقا� ال ي
ي
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ن
الجنايــ�
أحمـــــد
ي

ين
التشكيلي�  ،رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة  ،رئيس تحرير مجلة الخيال المعنية
عضو نقابة
ىت
التشكيل  ،عضو لجنة الفنون
بالثقافة البرصية من 2015ح�  ، 2016رئيس تحرير آفاق الفن
ي
التشكيليةبالمجلس أ
العىلللثقافة، 2015-2012عضولجنةالمعارضالدوليةولجنةالفنوالمجتمع
بلجنة الفنون التشكيلية بالمجلس أ
العىل للثقافة  ، 2015 - 2012الممثل العام لسمبوزيوم
رت
باالش�اك مع بيت الفن ،
للبداع بلبنان
الدول لبنان  ،المسؤول عن المهرجان
اهدن
الدول إ
ي
ي
للبداع و الثقافة وسلسلة كتب المرسم  ،لديه مقتنيات بمرص و الخارج.
أسس مركز إيزيس إ

39

أحمــد السطوحــي
السكندرية  ،يهتم الفنان
مواليد أسوان  ، 1942أستاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة  ،جامعة إ
رش ف
السكندرية لتجميل المدينة ،ويشارك بفاعلية
بالتشكيل
المبا� ي� الحديد  ،مؤسس لمركز إ
ف� عدة جمعيات أهلية والمعارض المحلية والدولية ،ولديه مقتنيات لدى أ
الفراد والمتاحف.
ي

40

أحمــــــد أميـــــن

أستاذ مساعد كلية رت
ال�بية للطفولة المبكره -جامعة القاهرة  ،شارك ىف� العديد من المعارض
منها صالون أبيض وأسود الدورة الثالثة بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك ربف�اير ، 2015
أ
بجال�ى
المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة  ، 37معرض المبدعون العرب الول ري
اوس�اكا بوسط البلد مايو  ، 2016معرض فكرة ت
رت
بقاع� نهضة مرص وإيزيس بمركز محمود
ي
أ
ىف
مختار الثقا� -يوليو  ، 2017صالون الجنوب القرص الدوىل الدورة الثالثة  ، 2015بيناىل روما
إيطاليا من  15إىل  18مايو .
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أحمـــد بـــدوي

مواليد  ، 1984موهوب وعاشق النحت من
سن  7سنوات  ،نحات لجميع أ
الحجار الصلبة
من الجرانيت والبازالت  ،شارك ىف� العديد
من المعارض المحلية والدولية منها :صالون
الجنوب أ
بالقرص  ،لديه مقتنيات ىف� المعهد
العال للهندسة أ
بالقرص  ،حصل عىل دعوة
ي
خاصة من وزارة الثقافة التونسية ف ي� ملتقى
دول بالجم بصفاقص بتونس .
ي
42

أحمــد رجب صقـر
أستاذ فنون الكتاب ورئيس قسم الجرافيك وعميد كلية الفنون الجميلة السابق بجامعة
المنيا ،بعثة إىل ألمانيا من  1995إىل  1997لدراسة الدكتوراه ىف� فنون الكتاب بجامعة ايرفورت،
عضو اللجنة العليا المنظمة رتل�يناىل القاهرة الدوىل للجرافيك الرابع والخامس  ،رئيس للجنة
قوميس� صالون الشباب الـ  ،16كما شارك ىف�
توصيف وتوثيق متحف الجرافيك بالقاهرة –
ري
ىف
الكث� من للجان التحكيم ىف� معارض و مسابقات محلية ودولية ،شارك �  80معرضا جماعيا
ري
خاصا بمرص والخارج  24،جائزة محلية و دولية.
و أقام ً 48
معرضا ً
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أحمــــد شبيطـــــة

تشكيل ومصور فوتوغر ف يا� مرصي  ،شارك ف ي� العديد من المعارض منذ
مواليد  ،1979فنان
ي
الصغ�ة  ،المعرض العام  ،صالون النيل
عام  2003منها صالون الشباب  ،صالون القطع
ري
ىئ
الضو�  ،معارض فردية وجماعية.
للتصوير
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أحمــــد صالــــــح

بكالوريوس فنون وتربية  ،شارك ف ي� معارض فردية  ،صالون الشباب  ، 3 ، 2معارض جماعية
ف
ف
ن
الثا�  ،2011لديه مقتنيات ف ي� مرص والخارج.
ي� مرص و الخارج  ،الجائزة رب
بينال النرص ي
الك�ى ي� ي
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أحمــــد صوفــــي
مواليد الفيوم  ، 1983شارك بالعديد من المعارض مثل معرض خاص  ، 2004مهرجان
الول للشباب العر�  ، 2016تمثيل مرص ف� الملتقى العر� أ
ض� أ
ين
الول
للتشكيلي� الشبان
ئ بي
بي
ي
ي
بالجمهورية التونسية  ، 2008الجائزة الثانية للتصوير الضو� ببينال رت
الدول .2017
اوس�اكا
ي
ي
ي
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أحمـــــد عاطـــــف
درس التصوير والنحت بالقسم الحر كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ، 2005 : 2003
ح� آ
الن  ،شارك ف� رث
يمارس عمله كفنان منذ  2000ىت
أك� من  70معرض جماعي ما ي ن
ب�
الدول
ي
ي
والمحل منها  :صالون الشباب من  ،2015 : 2008أقام ستة معارض فردية منها مركز سعد
زغلول ي ف
الثقا�  ،2012معرض دالالت ناباكوف ،قاعة إتجاه قرص الفنون  ، 2016شارك ف ي�
ي
بالسكندرية .2010
المتوسط
البحر
سيمبوزيوم
منها:
الفنية
المشاريع
العديد من
الدول إ
ي
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أحمـد عبد الجـواد

ين
ين
الفنان�
عضو نقابة
التشكيلي� ،عضو اتيليه القاهرة ،عضو جمعية
مح� الفنون  ،أقام
الثقا� الفرنس  ، 2001معرض ب يالناس حواديت �ف
ف
عدة معارض خاصة منها  :معرض بالمركز
ي
ي
ي
قاعة الهناجر أ
بالوبرا  , 2005معارض بقاعة الهناجر ،2007،2009،2014معرض بيوت النيل 2014
نس  ،2014المعرض العام  ، 2014معرض
البينال
بقاعة صالح طاهر ،
ي
ي
الدول للخريف الفر ي
أ
رت
ال�اث المرصي بقرص الفنون  ، 2014معرض قناة السويس قرص الفنون  ،قرص ال ريم� طاز
ق
شو� . 2017
 ، 2016متحف أحمد ي
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أحمـد عبـد العزيـز
أستاذ ورئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة -جامعة حلوان،شارك ف ي� الحركة التشكيلية
المرصية والعالمية منذ  1968ف ي� المعارض والبيناليات والسومبوزيوم،العديد من المعارض
الدول ألمانيا1998
منها  :مهرجان نحت الصخور بطولون فرنسا  ، 1997معرض لوساكا
ي
مورومانيا ،2002معرض خاص  40قطعة نحت بإيطاليا  ، 1994جائزة النحت الفضية
ن
عالما وفنانًا
ببينال القاهرة
الثا�  ، 1986فاز بميدالية الحرية الذهبية ضمنً 50
الدول ي
ي
ي
اﻷمريك للمعلومات  ،2006لديه مقتنيات بعدة متاحف.
المعهد
من
العالم
مستوى
عىل
ي
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أحمـد عبد الفتـــاح

ين
ين
التشكيلي�
الفنان�
بكالوريوس فنون جميلة ،عضو نقابة
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أحمــد عبـد الكريم

مواليد القاهرة  ، 1954درجة أ
الستاذية ف� فلسفة رت
ال�بية الفنية ف ي� مجال نظم التصميم،2000
ي
ال�بية الفنية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،عضو جماعة أ
وكيل كلية رت
النسيا اليونسكو
باريس رت
ال�بية عن طريق الفن  ،العديد من المعارض المحلية والدولية منها :المعرض
العام  ، 38الهدهد والمرصية قاعة رت
اكس�االقاهرة ، 2010المعرض القومي العام للفنون
أ
ول لتصميم ملصق الحفاظ عىل
التشكيلية  ، 2000 : 84العديد من الجوائز منها  :الجائزة ال ي
البيئة جامعة الملك سعود .
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ف
الخــز� الصنـاعي-جامعة القــاهرة،شارك ىف� العديد من المعارض
دكتـوراه تصميـم المنتـــج
ي
ن
الثا� والثالث والرابع والخامس والسادس ،صـــــالون
بينـال القـاهرة
الدول للخـزف ي
ي
منها  :ي
ع� والسادس رش
ع� والخــــــامس رش
ع� والرابع رش
الشبـاب السادس والثامن والثـــــالث رش
ع�
والسـابع رش
ع�  ،المعــرض الــقـــومي الثالـــث والعشــرون والخامـــــس والعشـــرون ،
ن
الثـــــا� والثـــالث  ،2017 / 2016لديه مقتنيات
الــدول
قومـــيســ� سمبـــوزيوم الخــزف
ري
ي
ي
أ
عديدة بمرص وألمانيا ،الجائـــزة الوىل نحت وخزف وزارة القوي العاملة .2017 -2015- 2014
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أحمـــد عسقالنـــي

جال�ى رش
الم�بية القاهرة
جال�ى أرت سوا ىبد�  ،2014معرض ري
مواليد قنا  ، 1978معرض ري
جال�ى ارت سوا ىبد�  ، 2009معرض
جال�ى ماجنتا ايطاليا  ،2010-2009معرض ري
 ،2011معرض ري
الدول
أسوان
سمبوزيوم
،
2014
القومي
المعرض
،
2003
,
2000
القاهرة
هاوس
جال�ى تاون
ري
ي
 ، 2004-2003صالون الشباب الدورة  11 ، 10 ، 8بالقاهرة  ،بيناىل للخزف الدوىل الرابع للخزف
 ،1998جائزة معرض بيناىل للشباب ىف� فن الخزف الرابع  ،1998جائزة أوىل نحت ىف� صالون
العا�  ،1998جائزة الصالون ىف� صالون الشباب ىن
الشباب رش
الثا� ع�.2000
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أحمـــــــد فهـــــد
مواليد القاهرة  ،1976ليسانس الحقوق ودبلوم الخطوط ودبلوم التذهيب،استاذ فن الخط
ن
رت
فنا�
العر� بمعهد الخطوط العربية
بالقاهرة  ،مدير عام دار مداد للفنون ال�اثية  ،أحد ي
بي
مجموعة ملتقى الخميس الفنية .شارك ف ي� العديد من المعارض داخل وخارج مرص  ،جائزة
ف
ف
الجل ، 2012المركز
ارسيكا الدولية ي� خط الثلث  ،2010وجائزة بنك رب
ال�كة الدولية ي� الثلث ي
ف
ن
الثا� ف ي� مسابقة ارسيكا الدولية ي� خط المحقق ، ، 2016لديه مقتنيات بمرص والخارج.
ي
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أحمــــــد محمــــد
مواليد  ، 1979مدرس بكلية الفنون الجميلة  -جامعة حلوان  ،دكتوراه الفنون الجميلة
رت
المش�ك للحصول عىل درجة الدكتوراه جامعة
ال رش�اف
جامعة حلوان  ،2011عضو بعثه إ
ف
واشنطن ستيت الواليات المتحده  ،2011 -2009شارك ي� المعرض العام  36قرص الفنون ،2014
شارك ف ي� عدة معارض محلية و دولية.
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أحمــــد سليمــــان

أستاذ الطباعة بكلية رت
التشكيل ف ي�
ال�بية الفنية جامعة حلوان  ،يشارك الفن ف ي� حركة الفن
ي
مرص والخارج  ،أقام الفنان عدد  8معارض شخصية بمرص و الخارج  ،أقام رث
أك� من ورشة
ىف
ف
ن
الثا� للفنون،
بينال طشقند
الدول ي
ي
عمل ي� مرص والخارج بمجال الطباعة الفنية  ،شارك � ي
البينال . 2003
الدول للفنون  ، 2006جائزة دبلومة
بينال بنجالديش
ي
ي
ي
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أحمـد محي حمزة

بكالوريوس فنون جميلة بالقاهرة ,1997وكيل كلية الفنون الجميلة أ
القرص للدراسات العليا
والبحوث جامعة جنوب الوادي  ,عضوا ف ي� لجان تحكيم العديد من اللقاءات الفنية الرسمية
الدول الرابع  ، 2016صالون الشباب  ، 2016معرض فن الجرافيك القومي
صالون الجنوب
ي
الدول الخامس وعضو لجنة التحكيم  ،2017العديد
قوميس� عام صالون الجنوب
، 2016
ري
ي
أ
الدول
بينال الثقافة والفنون
ي
من الجوائز وشهادات التقدير منها :الجائزة الوىل جرافيك ي
، 2014الجائزة الثانية مر ي ن
ت�  ،2002 ،2001جائزة باسم الفنانة منحة هللا حلمي .2005
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أحمــــــد نبيــــــل
بعثة إىل ايطاليا من  ،1975 : 1971دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة من أكاديمية مايكل أنجلو
بفلورنسا  1974معادلة لدرجة الدكتوراه  ،دبلوم من أكاديمية مايكل أنجلو بفلورنسا ف ي�
التصوير الجداري  ،1975أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان  ، 1984شارك
ف ي� عدة لجان مختلفة منها لجنة جائزة الدولة التشجيعية  ،لجنة معارض وزارة الثقافة،
الساتذة أ
لجنة تجميل القاهرة  ،لجنة ترقية أ
والساتذة المساعدين بكلية الفنون الجميلة،
شارك ف ي� الحركة الفنية المرصية منذ ، 1960لديه مقتنيات بعدة أماكن.

58

آدم حـنـيــــــــــن
مواليد  ،1929بكالوريوس فنون جميلة القاهرة  ،1953يتمتع بشهرة عالمية كواحد من أبرز
الفكار ف� إعماله الصالة  ،التنوير ،أ
النحات� ف� العالم العر�  ،من أبرز أ
ن
المومة ،الطيور،
بي
ي
ي ي
ال�ونز ،الخشب ،الفخار ،الجرانيت  ،برع
الصعود  ،يصنع أعماله من مختلف المواد مثل رب
ال� حظيت باستحسان النقاد  ،شارك �ف
الكث� من المعارض الخاصة ت
كرسام أيضا  ،أقام ري
ي
ي
ف
ز
رش
رش
الج�ة  ،أسس وأ�ف
العديد من المعارض الجماعية  ،أ�ف عىل ترميم تمثال ابو الهول ي� ي
الدول  ،نال العديد من الجوائز بمرص والخارج.
عىل معرض النحت
ي
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أسامــة إمــــام

مواليد  ،1974بكالوريوس فنون
تطبيقية خزف جامعة حلوان
 ، 1998شارك ف� رث
أك� من 75
ي
معرض وورشة عمل دوليه،
بينال
جائزة لجنة تحكيم
ي
الدول الرابع ،1998
القاهره أ ي
الوىل خزف صالون
الجائزة

الشباب  ،2007 ، 2002الجائزه
أ
يسي�
الوىل معرض
رب
ال� ب ي
قوميس�
تورينو إيطاليا ،2006
ري
الدول
الخزف
سيمبوزيوم
ي
الدول
دهب  ،2014الملتقي
ي
ين
للخزف ي ن
الص� ،2015
بك�
ورشة عمل ومعرض تيمات
مرصية نورث كارولينا امريكا
 ،2016ملتقى الخزف المعارص
بينال كلوج رومانيا .2017
 ،2017ي
60

أسامـــــة حمـــــزة

ال�بية الفنية  ، 2006يشارك بفاعلية ىف� الحركة التشكيلية من  1992ىت
دكتوراه الفلسفة ىف� رت
وح�
آ
الن ،العديد من المعارض ىف� مرص والعالم ،العديد من ورش العمل الدولية ،ترأس عدة
لجان تحكيم منها :صالون الفن الخاص لثالث دورات متتالية قطاع الفنون التشكيلية وزارة
الثقافة  ،نال رث
والعر� والدوىل منها:
المحل
أك� من  15جائزة وشهادة تقدير عىل المستوى
ىب
ي
ىف
للبداع الثقا�  ،2006جائزة
عدة جوائز بصالون الشباب من  ،8 : 5جائزة السلطان قابوس إ
بيناىل القاهرة الدوىل الخامس للخزف ،لديه مقتنيات بمرص والخارج.
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إســـالم عبد اللــه

القوميس� العام صالون الشباب  ، 27عضو بلجنة المقتنيات بالمجلس أ
العىل للثقافة
ري
ىف
ن
الثا� والرابع
بينال القاهرة
 ، 2017-2016شارك � العديد من المعارض منها
الدول للخزف ي
ي
ي
الك�ى أكاديمية الفن روما إيطاليا
الجائزة
معرض
 ، 98 -94صالون الشباب ،17-16-14-13-8
رب
الدول كايروترونكا  ،2016ملتقى المصورين العرب الدورة
، 2005المشاركة بسمبوزيوم الميديا
ي
أ
رش
الدول الخامس  ، 2017نال الجائزة ال�فية صالون الشباب ،2001
الوىل ،صالون الجنوب
ي
أ
الك�ى) اخناتون الذهبية .
الجائزة الوىل صالون( ، 2002الجائزة رب
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أسمــاء الدسوقــى

مواليد القليوبية  ،1975أستاذ مساعد دكتور بقسم الجرفيك -جامعة حلوان ،دكتوراة ىف�
فلسفة الفنون  -جامعة حلوان  ، 2010أقامت عدد من معارض خاصة منها :حلم المكان
 ،2014صنعاء ، 2013شاركت ىف� العديد من المعارض المحلية والدولية أهمها المعرض
الص�  ، 2015أ
القومى العام  ،معرض الفن المرصى المعارص بالكويت  ، 2016ي ن
العمال
الصغ�ة المصاحب لفاعليات بيناىل فينيسيا بروما .2014
ري
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إسماعيـل الشوبري

الزهر  ،مصمم الجرافيك بالمركز العالمي بمشيخة أ
بكالوريوس تربية فنية جامعة أ
الزهر
إ
ال�يف  ،شارك ىف� العديد من المعارض منها المعرض العام  37دار أ
رش
الوبرا المرصية،2015
معرض حروف رحالة بقرص ثقافة سوهاج بمحافظة سوهاج  ،الملتقى الدوىل بالقاهرة لفن
العر� بدار االوبرا المرصية . 2017 : 2015
الخط ب ي
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أشـــرف العرينـــي

ال�بية النوعية ىف� رت
دكتوراه ىف� فلسفة رت
ال�بية الفنية جامعة القاهرة  ، 2004أستاذ الرسم
والتصوير بكلية رت
ال�بية النوعية جامعة القاهرة ،العديد من المعارض منها :معرض خاص
بعنوان « انفجار» بمحمود مختارر  ، 2012معرض خاص بعنوان « تجول ريغ� محظور» بمركز
ىف
الثقا�  ، 2013معرض خاص بعنوان « حرية « بقاعة « طيف» بكلية رت
ال�بية
سعد زغلول
النوعية ، 2014معرض خاص بعنوان « انفعاالت لونية « بقاعة  -نهضة مرص بمتحف محمود
مختار .2015
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أشـــرف العويلـــي

ماجست� ودكتوراه ف� رت
ين
ين
التشكيلي�،
ال�بية الفنية تخصص رسم وتصوير  ،عضو بنقابة
الفنان�
ري
ي
أستاذ مساعد بقسم الرسم والتصوير  -جامعة حلوان  ،شارك ف ي� الحركة التشكيلية بمرص
وح� آ
الن  ،أقام العديد من المعارض الخاصة بكلية رت
والخارج منذ  1985ىت
ال�بية الفنية ،
ساقية عبد المنعم الصاوي  ،أتيليه القاهرة  ،لديه مقتنيات بعدة متاحف و مؤسسات.
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أشـــــرف رســــالن
مواليد دمياط  ،1968بكالوريوس فنون جميلة قسم التصوير  ،1993وتشمل ممارساته
الفنية التصوير والنحت والجرافيك والفوتوغرافيا  ،شارك بالحركة التشكيلية المرصية ،1994
للبداع ن
الف� من وزارة الثقافة المرصية  ، 2012 ,2011 ,2010 ,2009له  4معارض
منحة التفرغ إ
ي
ىف
جماه�ية كما شارك ىف� أك�رث
فردية بداخل مرص شارك � عدة ورش فنية ومشاريع تفاعلية
ري
من  40معرض جماعى منهم ستة معارض خارجية  ،لديه مقتنيات عديدة بمرص و الخارج.
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أشــــــرف رضــــــا
أستاذ العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة  ،رئيس مؤسسة أراك للفنون والثقافة،
والن� بالقاهرة  ،الرئيس أ
للعالن رش
السبق لقطاع الفنون
رئيس مجموعة إيه آر جروب إ
أ
ىف
التشكيلية بوزارة الثقافة  ،مدير الكاديمية المرصية للفنون بروما السابق  ،شارك � العديد
من المعارض الفنية ،نال رث
البداع والفنون.
أك� من  ٤٥جائزة محلية ودولية من جوائز إ
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أشـرف عبدالقادر

ال�بية الفنية  ،أستاذ االشغال الفنية رت
دكتوراه الفلسفة ىف� رت
الشع� بكلية رت
وال�اث
ال�بية الفنية
بي
جامعة حلوان  ،جمعية ىن
فنا� الغورى  ،جماعة الرسد للفنون بالهند  ،أقام ثمانية معارض
ىف
خاصة  ،له مشاركات فنية إقليمية ودولية منذ عام  ، 1986شارك � مؤتمرات وتظاهرات فنية
وورش فنية دولية  ،حكم العديد من التظاهرات الفنية ىف� مرص والخارج  ،جوائز وشهادات
تقديرية  ،لديه مقتنيات بمرص و الخارج.
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آالء نجــــــــــــــم
فنانة تشكيلية معارصة نظمت العديد من المعارض الشخصية و العديد من المعارض
ين
والص� ،شاركت ىف� المعرض
الدولية الجماعية ىف� باريس  ،اليونان  ،أمريكا  ،سلطنة عمان
أ
الكث� من المعارض الجماعية داخل
العام ،صالون الشباب عىل مدار العوام منذ  ، 2001و ري
ىف
كث� من أعمالها تتحدث عن
مرص ،تتناول أعمالها قضايا عديدة إنسانية واجتماعية و� ري
القضايا السياسية .

70

السعيد السيـد العبد
ماجست� الرسم والتصوير  ،2003العديد من الورش الفنية
مهندس ديكور بمرسح البالون،
ري
ف ي� مجاالت الرسم والتصوير والنحت والخامات المستهلكة والعجائن الورقية  ،ورش فنية
لالطفال والكبار بساقية الصاوي ومرسح البالون  ،المشاركة بمعرض رؤى مرصية بمهرجان
القرين بالكويت  ،العديد من الجوائز و شهادات التقدير ،لديه مقتنيات بمرص والخارج.

71

السيـد عبده سليم

مواليد  ، 1952أستاذ النحت بجامعة كفرالشيخ  ،العميد السابق لكلية رت
ال�بية النوعية
بها ،جائزة الدولة ووسام الفنون ف ي� النحت  ،عضو لجان تحكيم جوائز الدولة التقديرية
والتفوق ومجلس االعىل الثقافة  ،العديد من الجوائز المحلية والدولية وشارك بأعماله ف ي�
ف
الكث� من المتاحف
معظم المعارض الجماعية منذ تخرجه عام  ، 1976توجد أعماله ي� ري
أك� من  16عمل ن
المرصية والعالمية وله رث
ال�ونز
ميدا� بمدن مرص وهو أول من أعاد سباكة رب
ي
إىل النحت بمرص .

72

الشيمـــاء درويش

التعب� المجسم  -تخصص نحت  ،كلية رت
ال�بية الفنية
مواليد  ، 1985مدرس مساعد بقسم
ري
جامعة حلوان  ،شاركت ىف� صالون الشباب الـ  26، 25بقرص الفنون .

73

أمانـــــي زهـــــران

بكالوريوس فنون جميلة بالزمالك قسم التصوير  ،1993فنانة تشكيلية وصحفية
بمؤسسة أ
الهرام ،أقامت رث
أك� من  15معرض خاص ،مثلت مرص ف ي� العديد من الدول،
نالت جوائز دولية.

74

ن
عل فهمـــــي
ي
أما� ي

ين
ين
الفنان�
التشكيلي�  ،شعبة
أستاذ مساعد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان  ،عضو نقابة
مح� الطبيعة رت
تصوير  ،عضو ف ي� جمعية
وال�اث القاهرة  ،عضو عامل بالجمعية العلمية
ب
ي
السعودية للفن والتصميم  ،أقامت سبعة معارض فردية  ،شاركت منذ التخرج  1990ف ي�
دورات المعرض العام  ،صالون الشباب  ،العديد من المعارض الجماعية  ،لديها مقتنيات
بأماكن عديدة.

75

أميــــــرة منــــــاح

بكالوريوس فنون جميلة جامعة حلوان قسم تصوير  ،لها معارض خاصة ف ي� مركز الجزيرة
ف
جال�ي العاصمة  ، 2017لها
للفنون  ، 2003 - 2000مركز سعد زغلول
الثقا�  ، 2013 - 2009ري
ي
الدول الدورة
القاهرة
بينال
مرص،
وخارج
داخل
الجماعية
مشاركات ف ي� العديد من المعارض
ي
ي
التاسعة  ،2003الدورة رش
العا�ة  ،2006جائزة لجنة التحكيم صالون الشباب الدورة الحادية
رش
ع�  ،لديها مقتنيات لدي وزارة الثقافة ووزارة الخارجية .

76

أمينـــــة عبيــــد
أستاذ الخزف وعميد كلية رت
ال�بية الفنية السابق «جامعة حلوان «  ،استشاري الخزف ،شاركت
ف� العديد من المؤتمرات العلمية رت
لل�بية الفنية بشكل خاص  ،والفنون التشكيلية بشكل عام
ي
والثقافة الفنية والبيئية  ،أقامت سبعة رش
خاصا ف ي� مجال الخزف  ،العديد من
ع�
ً
معرضا ً
بينال كوريا الثالث للخزف ،
بينال طشقند  ،وجائزة ي
الجوائز وشهادات التقدير  ،من أبرزها ي
أ
والستاذية الفخرية بمعهد كمال الدين بهزاد للفنون والتصميم بأوزباكستان .

77

أنيـــــس الزغبــــي
بكالوريوس فنون جميلة جرافيك  ، 1976عضو نقابة الفنون التشكيلية  ،عضو مؤسس جماعة
ين
الصحفي� الكويتية  ،العديد من المعارض ف ي�
 2000للفنون التشكيلية بالخارج  ،عضو نقابة
الداخل والخارج  ،العديد من شهادات التقدير  ،له العديد من الجداريات للمتحف العلمي
العالم الكويتية ووزارة رت
لوزارة رت
ال�بية بالكويت .
ال�بية الكويتية  ،لديه مقتنيات لدى وزارة إ

78

إيمـــان رش
ال�قــاوي
ماجست� تربية فنية جامعة حلوان  ، 2004دكتوراه الفلسفة ف� رت
ال�بية
مواليد غربية ، 1975
ري
ي
ف
رت
النوعية جامعة ي ن
الزخر� بقسم ال�بية الفنية بكلية
ع� شمس  ، 2012مدرس التصميم
ي
رت
ال�بية النوعية جامعة طنطا  ،العديد من المعارض الفنية الجماعية والفردية والمؤتمرات
والمجالت العلمية .

79

إيمـــــان حكيـــــم

ين
ين
الفنان�
التشكيلي�  ،أقامت ثمانية معارض فردية
بكالوريوس فنون جميلة  ،وعضو نقابة
ف
جال�ي ارت كورنر  ، 2017شاركت ي� العديد من المعارض الجماعية والدولية منها:
منها :ري
الدول
السالم
معرض
،
2013
بإيطاليا
شيانسيانو
بيناىل
،
2014
،
2010
،
2008
العام
المعرض
أ ي
الدول للسالم  ،لديها مقتنيات لدى العديد من الفراد
ف ي� كازاخستان  ، 2015جائزة الفنان
ي
والجال�يهات ف ي� مرص والخارج.
ري

80

إيمــــــان عـــزت

مواليد كفرالشيخ  ،١٩٧٢دكتوراه ىف� فلسفة رت
ال�بية الفنية من جامعة القاهره  ، 2012عضو لجنة
الفنون التشكيلية بالمجلس أ
ال�لس الدوىل للرسم
العىل للثقافة ،2016
ري
قومسي� عام ملتقى رب
شخص العمالها ىف� مجال الجرافيك والتصوير
عىل الحوائط والمراكب  ،أقامت 12معرض
ي
رت
والرسم  ،كما رشحت لتمثيل مرص ىف� العديد من الببيناليهات وال�يناليهات الدولية لفن
الدول لفن الجرافيك ،2006
ترينال مرص
الجرافيك  ،العديد من الجوائز أهمها  :جائزة
ي
ي
العديد من جوائز صالون الشباب عىل مدى دوراته  ،لديها مقتنيات بمرص والخارج.

81

إيمــــان مـــمدوح
ماجست�
مواليد  ، 1977مدرس بقسم الجرافيك ف ي� كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا ،
ري
ف ي� الفنون الجميلة تخصص جرافيك  ، 2006دكتوراه ف ي� الفنون الجميلة تخصص جرافيك
 ،2013شاركت ف ي� العديد من المعارض الفردية والجماعية .

82

إيمـــــان منيـــــــر
مدرس بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك  ،شاركت ف ي� العديد من المعارض أهمها :
تريناىل مرص الدول الرابع لفن الجرافيك  ، 2003معرض الصالون أ
الول للفن ف ي� بوليفيا
 ،1999الجائزة أ
ال يوىل ىف
بينال بورسعيد القومي  ، 2005جائزة الصالون ف ي�
افيك
ر
الج
مجال
�
ي
أ
صالون الجنوب الدوىل الرابع بالقرص ، 2016جائزة أحسن رسالة علمية ىف� مجال الفنون
لعام  2011،2012لرسالة الدكتوراه.

83

أيمـــن سعـــداوي

التشكيلي� ،عضو الجمعية أ
ين
ين
الهلية للفنون الجميلة ،عضو أتيليه القاهرة
الفنان�
عضو نقابة
للفنون والكتاب ،العديد من المعارض المحلية والدولية منها المعرض العام ،مهرجان االبداع
الول أ
التشكيل الرابع ،صالون قرطبة أ
ن
فنا� الفيوم بجمهورية
للعمال
ري
الصغ�ة ،معرض ي
ي
الدول السادس للخزف ،ملتقى حديقة النحت للصداقة الصينية العربية
بينال القاهرة ي
تونس ،ي
ين
بالص� ،العديد من الجوائز ،مقتنيات بمرص والخارج.

84

أيمــــن قـــــــدري

الدول الثالث  ،2015شارك ىف� العديد من
قوميس� عام صالون الجنوب
مواليد ، 1978
ري
ي
رش
الصغ�ة ،م�ف عام عىل الورش
وبينال بورسعيد والقطع
المعارض منها  :صالون الشباب
ري
ي
للس�ة الهاللية ، 2015له العديد من الجوائز
الفنية بمتحف ومركز عبد الرحمن االبنودي ري
الدول الرابع  ,2016جائزة االقتناء  CIBالبنك
منها  :جائزة لجنة التحكيم بصالون الجنوب
ي
الدول بصالون الشباب  ، 23جائزة الحفر معرض الطالئع  ، 48لديه مقتنيات
التجاري
ي
بمرص و الخارج.

85

أيمـــــن لطفـــــي

ال�ق أ
مواليد القاهرة  ، ١٩٦٨سف� للجمعية أ
المريكية للتصوير الفوتوغر ف يا� بمنطقة رش
الوسط
ري
رت
الص�ن
 ،العديد من الجوائز الدولية جائزة الدولة التشجيعية  ، ٢٠١٦جائزة الماس� ببيناىل ي
الدوىل  ، 2008أحسن صورة فوتوغرافية عام  ٢٠١٠بنفس البيناىل  ،والميدالية الذهبية بمسابقة
المتم� بالفوتوغرافيا بالواليات المتحدة أ
يز
النمسا ف� ي ز
المريكية ،
التم� وجائزة المتحدث
ي
شارك بتحكيم العديد من الفاعليات الفنية المرصية والعربية والعالمية.

86

إينــــاس الصديــق

ماجست� تربية فنية-قسم التصميمات الزخرفية  ،شاركت ف ي� العديد من المعارض
مواليد ، 1977
ري
أ
داخل مرص و خارجها بألمانيا  ،الواليات المتحدة المريكية  ،سويرسا  ،إيطاليا  ،بريطانيا.

87

مواليد  ، 1970مصور صحفي أ
بالهرام  ،عضو لجنه تحكيم صالون الشباب الدورة  ٢٦لــ
الم�يماك» مختارات من الفن المعارص من مرص» بجامعة
 ، ٢٠١٥شارك بمعرض من النيل إىل ري
ماساتشوستس  -الواليات المتحدة أ
المريكية  ، 2011معرض فردي بمركز الجزيرة  ،2013الجائزة
أ
ىئ
الضو�  2001فرع المؤثرات الخاصة  ،الجائزة رش
ال�فية
الوىل لصالون النيل الثالث للتصوير
ئ
الضو� الدورة  ٧٢لــ.٢٠١٢
لصالون اليابان للتصوير
ي

88

بـــــالل مقلــــــــد

مواليد القاهرة  ،أستاذ بكلية رت
ال�بية الفنية جامعة حلوان  ،شارك ف ي� العديد من المعارض منها:
ين
ين
الفنان�
أتيليه القاهرة  ، 2000 ،1999نقابة
التشكيلي�  ، 2002أتيليه القاهرة  ، 2005 -2004شارك
ف ي� العديد من المعارض الجماعية منذ  ، 1979نال جائزة أوىل لحفاري بفالو نيويورك ،لديه
مقتنيات بمرص و الخارج.

89

تامــــــر رجـــــــب

شارك ىف� العديد من المعارض المحلية والدولية منها :معرض جماعى بقاعة مودرن آرت دولة
إالمارات  ،معرض جماعى بالمملكة العربية السعودية  ، 2015معرض جماعى بقاعة بيكاسو،
ين
المقاول�
معرض جماعى بقاعة نوت  ، 2017سمبوزيوم أسوان الدوىل  ، 2017سمبوزيوم
 ،2017سمبوزيوم بالمملكة العربية السعودية  ، 2015جائزة النحت المعارص  2013بالسعودية ،
مقتنيات صالون الشباب  ، 2013 ، 2011لديه مقتنيات بمرص والخارج.

90

تـامــــــر سيـــــــد

ع� شمس  ، 2005شارك ف� رث
مواليد  ، 1982بكالوريوس تربية فنية كلية تربية نوعية جامعة ي ن
أك�
ي
من  40معرض جماعي منذ  2002منها  :صالون الشباب  ،المعرض العام  ،صالون القاهرة ،
معرض الطالئع  ،صالون أ
الصغ�ة  ،أبيض وأسود  ،تحيا مرص  ،ملتقى النحت
العمال الفنية
ري
المعارص  ،صالون الشباب أتيليه إالسكندرية  ،أقام معارض فردية بمركز الجزيرة للفنون ،2012
 ، 2015حصل عىل عدد من الجوائز وشهادات التقدير.

91

تامـــــر شاهيــــن

مواليد  ، 1977بكالوريوس فنون جميلة  ، 2000شارك ىف� العديد من المعارض منها معرض
الصغ�ة  ، 2008المعرض العام  ، 2010 - 2009مسابقة
المعرض القومى  ، 2008صالون القطع
ري
ىئ
ىئ
الضو� متحف محمود مختار
الضو�  ، 2009صالون النيل للتصوير
المارات للتصوير
إ
رت
رت
 ،2009معرض مش�ك مع سفارة اس�اليا  ، 2010معرض عن الثورة المرصية جامعة ساكسيون
هولندا  ، 2011صالون الشباب . 2011

92

ثــــــريا حامـــــــد

أستاذ مساعد بقسم الرسم والتصوير بكلية رت
ال�بية الفنية جامعة حلوان ،شاركت ىف� الحركة
وح� آ
الن  ،أقامت العديد من المعارض الخاصة من أهمها:ما كان �ىف
التشكيلية منذ التخرج ىت
أ
رت
مركز الهناجر للفنون  ، 2017حوار اللوان بمركز الجزيرة للفنون ،2015نقطة تحول بكلية ال�بية
الفنية.2012

93

ثنــــاء عز الديـــــن
مواليد  ،1943بكالوريوس طباعة منسوجات كلية الفنون الجميلة  ،1966دكتوراه فلسفة
العال للفنون التطبيقية 1998
تصميم  1992درجة االستاذية  ، 2002أستاذ تصميم بالمعهد ي
  ، 2005مديرة مركز الفن والحياة  ،المركز القومي للفنون التشكيلية بوزارة الثقافة - 1980 ،1995جائزة الدولة التشجيعية . 2009

94

جرجـــس يوســـف

شارك ىف� العديد من المعارض أهمها:صالون الربيع ،أتيليه القاهرة ،المعرض القومي العام،
معرض خاص  ، 2000قام بتنفيذ أقنعة مرسحية الخديوي عىل مرسح البالون  ،قام بتنفيذ
أعمال النحت لمرسحية محاكمة كاهن عىل مرسح الهناجر ،لديه مقتنيات بمرص و الخارج.

95

جـــــالل جمعـــــة

مواليد  ، 1948بكالوريوس فنون تطبيقية قسم تصميم داخىل وأثاث  ، 1974شارك ىف�
العديد من المعارض أهمها :المكتبة الموسيقية بدار أ
الوبرا  ،قاعة دروب  ،قاعة أرت كورنر،
ساقية الصاوى  ،الجريك كامبس بالجامعة أ
المريكية  ،لديه مقتنيات بمرص والخارج.

96

جــــالل حزيــــــن

ين
ين
التشكيلي�  ،شارك ىف� العديد من المعارض منها :معرض
الفنان�
مواليد  ،1946عضو نقابة
خاص بقرص ثقافة الفيوم  ،معرض خاص بقاعة تحية حليم بأتيليه القاهرة  ، 2005معرض
ين
الصحفي� نوفم� ،2007معرض بقاعة الحديقة بساقية عبد المنعم
بقاعة بيكار بنقابة
ىف
رث
معرضا.
الصاوى يناير  ، 2010لديه مقتنيات بمرص و الخارج ،شارك � أك� من 20
ً

97

ين
حســان�
جمـــال

ن
ف� تشكيل دوالب بمركز
مواليد  ، 1970دبلومة الحرف
التقليدية باب رزق جميل ، 2014 ، 2012ي
ف
الفسطاط بوزارة الثقافة ،شارك ي� مهرجان سوق عكاظ بالسعودية  ، 2013مهرجان الشارقه
للحرف رت
الدول  15 - 14دهب جنوب سيناء ، 2015 - 2014
المارات  ، 2014ملتقى الفخار
ال�اثيه إ
ي
ملتقى الخزف للشباب بكلية رت
ال�بية النوعية جامعة ي ن
ع� شمس القاهره  ،2015سمبوزيوم
الخزف الدوىل أ
الول والثالث .2017 - 2015

98

جمــال عبد الناصـر

بكالوريوس فنون جميلة قسم نحت ، 1981شارك ىف� العديد من المعارض منها  :المركز
الثقا� أ
ىف
ال ىن
رت
إنجل�ا  ،ونحت موسيقى بقاعة دلفينا
سبا�  ،1983معرض بورشة أفريقيا 95
نجل�ى  ، 1995بيناىل فينسيا  ،1999أ
ىف
ال ي ز
الكاديمية المرصية
لندن ،معرض بقاعة المكز الثقا� إ
بروما إيطاليا  ، 2002قاعة نارص شورة دمشق سوريا - 2004قاعة أجيال ريب�وت لبنان ، 2005
قاعة الزمالك بالقاهرة .2011-2009
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جمــــــال عمـــــار

مواليد القاهرة  ،1958بكالوريوس فنون جميلة القاهرة  ،1982شارك ىف� معرض كلية الفنون
المانست�ىل بالقاهرة  ،1981معرض
الجميلة بالقاهرة  ،1980معرض جامعة حلوان قرص
ري
جامعة حلوان بأرض المعارض بالجزيرة  ،1982المعرض العام السابع رش
ع� بقاعة النيل
رش
والع�ون .1997
 ،1987بيناىل بورسعيد  ، 1996المعرض العام الخامس
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جمــــال محمــــود

مواليد  ،1976خطاط ويعمل مدرس لفن الخط العر� ،أحد ن
فنا� مجموعة
ي
بي
ملتقى الخميس الفنية .شارك ىف� العديد من المعارض الدولية والمحلية  ،العديد
العر� ومسابقة بنك
العر� منها مسابقة أرسيكا لفن الخط
من الجوائز ىف� الخط
بي
بي
السالمى .2014
ال�كة رتب�كيا ،تم تكريمه من مركز ارسيكا التابع لمنظمة العالم إ
رب
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جــــودت محمـــد

مواليد القاهرة  ، 1972دبلوم مدارس ي ن
تحس� الخطوط العربية  ،عضو عامل بالجمعية المرصية
ين
ين
للخطاط�
المرصي� ،العديد من المعارض
العر�  ،عضو عامل بالنقابة العامة
العامة للخط ب ي
أ
بك� بالمكتبة الموسيقية دار الوبرا
زياد
بقاعة
)
نغم
الخط
(
العر�
الخط
منها  :معرض فن
ري
بي
أ
العر� بقرص الفنون ،2017 - 2016 - 2015
الدول الول لفن الخط ب ي
المرصية  ، 2016ملتقى القاهرة أ ي
ف
الفريقية للمشاركة الفعالة ي� معرض «هموم
جائزة تشجيعية من مهرجان القرص للسينما إ
رت
التشكيل المقام ضمن فعاليات المهرجان  ، 2017لديه مقتنيات بمرص والخارج.
مش�كة «للفن
ي
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جيــــداء زكريــــــا
ت
الزي� لدراسة المدارس الحديثة
بكالوريوس هندسة جامعة
القاهرة  ، 1984تفرغت للتصوير ي
ف
ف
والتقنيات المختلفة  ،شاركت ي� العديد من المعارض الجماعية منها :معارض ي� قاعات
أتيليه القاهرة  ،كحيلة  ،دوم  ،مركز الجزيرة للفنون  ،قاعة الفنون بدار أ
الوبرا  ،قاعة المركز
الثقا� النمساوي بالقاهرة  ،قاعة قرطبة  ،المعرض الموازي لمهرجان أ
ف
القرص للسينما ، 2015
ي
بالوبرا  ،2016صالون الجنوب الدول أ
المعرض العام  38بقرص الفنون أ
القرص .2017
ي
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حاتــــم شافعــــي

أستاذ النحت بكلية رت
ال�بية الفنية جامعة حلوان ،مشاركات دولية بكل من روسيا االتحاديه ،
أ
المغرب  ،تونس  ،سلطنة عمان ،مشاركات محلية ل رثك� من دورة بصالون الشباب  ،المعرض
العام  ،صالون أ
بالضافة إىل ىن
اث� رش
شخصيا ،يعتمد الفنان
معرضا
ع�
العمال
ً
الصغ�ة إ
ري
ً
التفكيك ف ي� إنتاج أعماله المجسمة عىل مدار رش
ع� عروض تشكيلية متتالية ،يمارس
المذهب
ي
آ
ىت
ن
الف� منذ 1988و ح� الن ،لديه مقتنيات بمرص و الخارج.
إ
النتاج ي
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ين
حسـ�
حـازم طـه

ف
ئ
مواليد ي ز
المر� بكلية الفنون التطبيقية ف ي� جامعة
الج�ة
 ، 1961أستاذ مساعد ي� تصميم االتصال ي
ف
التغ� المستمر  TAEKWANGسيول
حلوان  ،شارك ي� العديد من المعارض أهمها  :مرايا ري
كوريا الجنوبية  ، 2010أرض Hyperrealالفن المعارص من مرص هافانا كوبا  ، 2010ترددات
معارصة بالمسار للفن المعارص 2008رؤي معارصة بالمسار للفن المعارص  ،2010- 2009ما
يحدث آ
الن  ، 2008الفن المعارص من مرص  ،كنست متحف بون ألمانيا  21 ، 2007معرض
السكندرية مرص . 2004
المارات العربية المتحدة  ، 2005كتاب بيناىل مكتبة إ
د� إ
الفنون ب ي
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حربــي عبد الحميد

مواليد  ، 1957شارك ىف� العديد من المعارض أهمها المعرض الفطري أ
الول  ، 2002معرض
الصغ�ة  ، 2003معرض جماعي بساقية عبد المنعم الصاوي  ، 2014المعرض القومي
القطع
ري
الول للفنون التشكيلية بقرص ثقافة الفيوم  ،نال المركز أ
العام  ، 2015صالون الفيوم أ
الول
نحت  ، 2017منحة التفرغ من وزارة الثقافة لعام .2018 -2017

106

حســــام صقـــــر
مواليد  ، 1967يعمل بالتدريس ف� كلية رت
ال�بية الفنية جامعه حلوان حيث منح درجة الدكتوراة ،
ي
مدرس بالجامعة أ
المريكية بالقاهرة وجامعة البحرين ،وتحكيم برامج منح  Fulbrightالدولية،
مارس النقد ببعض الجرائد العربية أ
والجنبية  ،نال العديد من الجوائز بمرص والخارج  ،كما
عرضت أعماله ف� مرص وأوربا وأمريكا ىن
وتقت� أعماله بعض المؤسسات والمتاحف بمرص والخارج .
ي
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حســــن الشــــرق

ين
الفنان�
مواليد  ، 1949دراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا  ،عضو نقابة
الوروبية الفن الحديث مدينة نيوربك أ
التشكيلي�  ،عضو المجموعة أ
اللمانية  ،شارك �ىف
ين
العديد من المعارض الخاصة والجماعية والدولية منها  :المعرض الجماعى بقاعة دروب
الول أ
سي�  ، 2010صالون قرطبة أ
بجاردن ىت
الصغ�ة بقاعة قرطبة  ، 2011معرض بميونخ
للعمال
ري
بألمانيا  ،1994معرض بسويرسا  ، 1994له العديد من المقتنيات الفنية بمرص و الخارج.
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حســـــــن طــــــه

أستاذ التصميم  -كلية رت
ال�بية النوعية جامعة طنطا  ،شارك ىف� العديد من المعارض منها:
بينال بور سعيد القومي السادس والسابع والثامن للفنون التشكيلية ،2009-2005 -2003
ي
الث�ان المكسيك  ، 2015المسابقة الدولية لفن
المسابقة الدولية لفن
الكاريكات� مصارعة ري
ري
العر� ،2017
الكاريكات� الطائرة الورقية ايطاليا  ، 2016ملتقي القاهرة
ري
الدول الثالث للخط ب ي
ي
معرض خاص وحدة أ
الضداد وجماليات التصميم قرص ثقافة الطفل  ،2016العديد من
ف
والكاريكات� والخزف .
العر� والتصوير
ري
الجوائز وشهادات التقدير ي� مجاالت الخط ب ي
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حســــــن زكــــــي
العر�،عضو بنقابة الخط
العر�  ،1994عضو بجمعية الخط ب ي
مواليد  ،1975دبلوم الخط ب ي
العر� ،موظف شؤن ادارية بإدارة الموسيقى التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وزارة
بي
رش
العر� من تكويناته وخاماته
الخط
نقل
وع
لم�
الثقافة
ارة
ز
و
من
التفرغ
منحة
الثقافة،
بي
التقليدية إىل آفاق التشكيل  ،2012- 2011-2010معرض بفندق الكونراد  ،2012معرض بمتحف أحمد
أ
ق
شو� كرمة ابن نئ
العر� .2015
ها� بعنوان أطياف  ،2014ملتقى القاهرة
الدول الول لفنون الخط ب ي
ي
ي
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حســن عبد الفتــاح

مواليد  ،1938دكتوراه الفلسفة ىف� الفنون الجميلة-جامعة حلوان  ،1984منحة علمية ىف�
امريكا عام ، 1988نال درجة أ
الستاذية من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة  ،أستاذ زائر بجامعة
المريكية عام  ، 1992مؤسس كلية الفنون الجميلة أ
واشنطن ستيت بالواليات المتحدة أ
بالقرص
واول عميد لها لمدة دور ي ن
ت� من  ، 1995العديد من المعارض منها  :معرض بقاعة بيكاسو
بالزمالك  ، 2013صالون أ
التيليه  59بأتيليه القاهرة  ، 2010معرض اتجاهات تشكيلية بنقابة
التشكيلي� أ
ين
بالوبرا ، 2010جائزة ميدالية ىف� صالون القاهرة ،1969لديه العديد من المقتنيات.
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حمــــاده فايــــــز

ىف
ن
ثا� الجمهورية لعام  2002رش
العر� من
(م�وع التخصص)  ،جائزة � الخط ىب
مواليد  ، 1978ي
ن
ين
ين
الخطاط�
فنا� مجموعة ملتقى
شيخ
المرصي� الفنان محمود إبراهيم سالمة  ،أحد ي
بتحس�ن
ً
العر�
الخط
مدرس
،
التشكيلية
الفنون
بقطاع
ا
ط
خطا
يعمل
،
الفنية
الخميس
ي
ىب
الخطوط العربية بالسعيدية .

112

حمـدي أبو المعاطــى
مواليد الدقهلية  ، 1958دكتوراه فلسفة نظريات التصميم الجرافيىك جامعة فوبرتال المانيا
ين
التشكيلي�
 ، 1999رئيس قطاع الفنون التشكيلية وزارة الثقافة  ، 2015نائب رئيس اتحاد
ح� آ
العرب للعالقات الخارجية من  2013ىت
ين
ين
الفنان�
التشكيلي�  ،وكيل الكلية
الن  ،نقيب
للدراسات العليا والبحوث فنون جميلة ، 2013: 2011عضو اللجنة العليا لسيمبوزيوم أسوان
ين
ين
الفنان�
التشكيلي� العرب  ،شارك ف ي�
الدول للنحت  2013 ، 2015عضو مؤسس ف ي� اتحاد
ي
ح� آ
الن  ،أقام رث
معرضا دوليا ومحليا منذ  1980ىت
رث
أك� من ستة رش
خاصا.
ع� ً
أك� من ً 120
معرضا ً
ً
ً
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حنــــان الصيــــاد

مصور فوتوغر ف يا�  ،عضو مجلس إدارة الجمعية المرصية للتصوير الفوتوغر ىفا� ،عضو بنقابة
ىف
ن
ين
ين
الفنان�
فنا�
التشكيلي�  ،الجمعية المرصية أللتصوير الفوتوغرا� ،أتيليه القاهرة  ،جمعية ي
الغوري  ،ساقية الصاوي  ،الجمعية الهلية للفنون الجميلة  ،المعرض العام للفنون
التشكيلية  ،مقتنيات بهيئة تمويل وزارة الخارجية المرصية بالخارج .

114

حنـــــان موســــي
دكتوراه فنون جميلة قسم جرافيك  ، 2016رئيس االدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة
حس� الجبال  ،عضو المجلس أ
العامة لقصور الثقافة  ،مؤلفة كتاب الفنان ي ن
العىل للثقافة لجنة
ي
الفن والمجتمع  ، 2014 -2013أقامت  17معرض خاص إىل جانب المشاركة ف ي� العديد من المعارض
ن
الثا� بمسابقة من وحى نجيب محفوظ عاش
الجماعية وبعض العارض الدولية  ،فازت بالمركز ي
أ
ف
ليبقى من صندوق التنمية الثقافية  ، 2015فازت بالمركز الول ي� مجال الرسم بالقوات المسلحة
ت
ال� ف ي� خاطري . 1999
 ،2013جائزة مسابقة مساء ري
الخ� يا مرص  ، 2000جائزة مسابقة مرص ي
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أ
باص�ي
خالــــد ال ري

شارك ف ي� العديد من المعارض منها  :صالون الشباب  ،المعرض القومي  ، 37معرض أجندة بمكتبة
الول للفنون التشكيلية بقرص ثقافة الفيوم  ،المركز أ
السكندرية  ، 2016صالون الفيوم أ
الول
إ
نحت  ، 2017منحة التفرغ من وزارة الثقافة  ، 2018 -2017لديه مقتنيات بمتحف الفن الحديث .2017
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خالــــد محمــــــد

بكالوريوس تربية فنية كلية رت
ين
ين
الفنان�
التشكيلي�  -تصوير،
ال�بية النوعية  ، 98عضو بنقابة
ف
السماعيلية  ،شارك ي� العديد من المعارض أهمها :
مدرب الفنون التشكيلية بمركز الفنون إ
البيض أ
صالون الجنوب الدول الخامس رسم  ، 2017صالون أ
والسود الرابع رسم مركز الجزيرة
للفنون  ، 2017معرض ي أ
كام�ا بنادي جولف دريم الند .
أند
إزيل
ي
جال�
،
ة
الصغ�
الفنية
عمال
ال
ري
ري
ري
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داليـــــا سالــــــم

ين
ين
الفنان�
التشكيلي� ،شاركت ىف� العديد من
ماجست� فنون جميلة جرافيك  ،عضو نقابة
ري
رش
المعارض منها  :معرض مؤسسة شموع  ،صالون الشباب الخامس ع�  ،سوق الفن
ىئ
الضو�  ،معرض مرص والثورة
التشكـيىل الصيفى ،صالون النيل السادس والثامن للتصوير
ين
ين
الفناني�
التشكلي� ،المعرض العام الدورة  ،37 - 36معرض لوحه لكل بيت ، 2015
بنقابه
ن
ن
الفنان�
التشكيلي� ،نالت جوائز منها :جائزة أوىل رسم الشباب والرياضة  ،جائزة
 2016نقابه
ي
ي
ثانية رسم -جامعة حلوان .
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راغـــب إسكنـــــدر

أ
ين
إخصائي� مدير عام
كب�
مواليد أسيوط  ،1947ليسانس اللسن لغة ألمانية  ، 1970ري
التشكيلي�  ،شارك ف� رث
أك� من مائة و ي ن
ين
ين
الفنان�
معرضا
بالمعاش ،عضو مؤسس بنقابة
ثالث� ً
ي
ح� آ
جماعيا إبتداء من  1964ىت
ن
ثالث�
خاصا  ،لديه مقتنيات بوزارة الثقافة،
ا
معرض
أقام
،
ن
ال
ً
ي
ً
ً
السكندرية  ،مقتنيات خاصة بمرص و الخارج.
متحف الفن المرصي الحديث بالقاهرة  ،إ
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رانيـــا أبو العــــزم

ماجست� ف ي� التصوير  ، 2014مدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة حلون،
مواليد ، 1984
ري
ف
ىت
شاركت ف ي� العديد من المعارض الجماعية من  2003ح�  ، 2017أقامت معرض فردي خط ي� لون
 ، 2015نالت عدة جوائز من
مح� الفنون الجميلة -2007 - 2006 ،2004
جامعة حلوان  ،جمعية ب ي
ف
رش
 ، 2010 - 2008جائزة العرض العام ي� صالون الشباب الدورة السابعة والع�ون  ، 2016المعرض
العام الثامن والثالثون  ، 2016صالون أبيض وأسود  ، 2017لديها مقتنيات بمرص والخارج.

120

رانيـــة الحصـــرى
أستاذ ووكيل كلية الفنون الجميلة لشئون الدراسات العليا والبحوث جامعة حلوان  ،عضو
التشكيلي�  ،شاركت ىف� العديد من المعارض اهمها  :معرض ىف� المركز ىف
ين
ين
الثقا�
الفنان�
نقابة
أ
أ
الصغ�ة  ،2015معرض الساتذة المجلس
البينال الول للقطع
المرصى بمدريد أسبانيا ،
ري
ي
ن
الوط� للثقافة بالكويت  ،المعرض العام ،2015معرض اليوبيل الف�ض ي بجامعة المنيا ،2008
ي
شاركت ىف� بعض المؤتمرات والمجالت الدولية بأبحاث علمية  ،لديها مقتنيات بمرص والخارج.
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ربــــــاب نمــــــر
السكندرية  ١٩٧٧ ، ١٩٦٣تم منحها لقب أستاذ الفنون
بكالوريوس فنون جميلة جامعة إ
الصادرة عن أكاديمية سان فرناندو من جامعة مدريد ، ١٩٨٢ -١٩٨١ ،جائزة االستحقاق �ف
ي
رسم من المعرض العام  ،شاركت ومثلت مرص ف ي� العديد من المعارض الخاصة وطنيا
ف
بينال الشارقة ١٩٩٧ ،جائزة ف ي� الرسم من مسابقة
ودوليا  ١٩٩٤ ،جائزة
االستحقاق ي� رسم من ي
أ
ف
الفنون الجميلة ف ي� الجولة الوىل  ١٩٩٧ ،جائزة لجنة التحكيم ي� بيناىل القاهرة الدوىل الثامن،
 ٢٠٠٧جائزة ف� بينال السكندرية الدول أ
الول  ،مقتنيات بمرص و الخارج.
ي إ
ي
ي

122

رجـــــب رمــــــزى

مواليد  ، 1960بكالوريوس تجارة جامعة قناة السويس  ،شارك ىف� معرض نسمات بقرص
الثقافة بورسعيد  ،معرض لياىل المحروسة بقرص الثقافة بورسعيد  ،معرض بصمات
الكام�ا بقرص الثقافة بورسعيد ،
بورسعيدية بقرص الثقافة بورسعيد  ،معرض عيون
ري
معرض لياىل المحروسة  2بقرص الثقافة بورسعيد.
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رضــــا الدنــــــف
مواليد بورسعيد  ،1947بكالوريوس هندسة ميكانيكية جامعة القاهرة ،1967رئيس صالون
ىئ
ىئ
الضو� ،عضو لجنة
الضو� ،عضو اللجنة الدائمة لصالون النيل للتصوير
مرص للتصوير
ىئ
الضو�،عضو جماعة الغورى،عضو جماعة التصوير
التحكيم لصالون النيل للتصوير
ىف
كث� من المعارض الدولية
بنادى الصيد ،العديد من الجوائز الدولية و المحلية ،شارك � ري
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رضــا عبد الرحمــن

السماعيلية  ،درس ىف� جامعة المنيا بكلية الفنون الجميلة ركز ىف� أعماله عىل العالقة
مواليد إ
ب� رت
ين
ال�اث المرصى القديم ومتطلبات الحياة المعارصة حيث يستقى أعماله من حقول
ىف
النسانية  ،شارك � العديد
مرص ووادى النيل  ،والقصص التاريخية والدينية والموروثات إ
من الفاعليات الدولية والمحلية وأقام العديد من المعارض .
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رضــوى إبراهيـــم

مدرس النسيج بكلية رت
ال�بية النوعية جامعة طنطا  ،بكالوريوس تربية نوعية قسم تربية فنية،
ف
ماجيست� نسيج بتقدير امتياز  ،دكتوراه الفلسفة ي� النسيج بتقدير امتياز .
ري
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رمضان عبد المعتمد

مواليد  ،1979بكالوريوس فنون أ
القرص قسم النحت  ، 2003مدرس بكلية الفنون الجميلة
باالقرص ،شارك ف ي� العديد من المعارض أهمها صالون الشباب الـ  ، 22 -23 -14وشارك
المغر�  ،معرض أجيال بقاعة بيكاسو ،معرض بقاعة الكحيلة
ايضا ف ي� معارض خاصة بخان
ب
ي
القاهرة  ،العديد من الجوائز منها :جائزة صالون الشباب الـ  ، 23شارك ف ي� ورشة سيمبوزيوم
أسوان ف ي� دورته رش
الع�ين  ،له مقتنيات بمرص و الخارج.
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رنـــــدا نــــــــادي

مدرس طباعة المنسوجات بقسم أ
وال�اث الشع� كلية رت
الشغال الفنية رت
ال�بية الفنية جامعة
ىب
حلوان  ،شاركت ىف� العديد من المعارض منها معرض رت
ال�بية الفنية بمركز الجزيرة للفنون
 , 2015الصالون أ
الول للنسجيات بقرص الفنون  ،2014مدرب ورشة القدس لنا بقرص الفنون
 ، 2008شاركت ىف� رش
الصغ�ة التابعة لليونيسكو .2006
م�وع إنشاء قاعدة بيانات للحرف
ري
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رنــــدة فخـــــــري

مواليد  ، 1975مدرس ف ي� قسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان  ،دكتوراه فلسفة
التصوير  ، 2010أقامت عدة معارض فردية منها :معرض ثالثية القمر  ، 2016شاركت ف ي� العديد
من المعارض الجماعية ف� مرص والخارج منها  :معرض أ
الول بقاعة خان الفنون  ، 2014معرض
ي
 6فنانات  ، 2017جائزة مؤتمر االبداع و التجديد جامعة الدول العربية  , 2000الجائزة الثانية
ف
مح� الفنون الجميلة  ، 2004لديها مقتنيات بمرص والخارج .
ي� مسابقة الطالئع  44جمعية ىب
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رواء الدجــــــــوي

مواليد  ،1985مدرس مساعد قسم النحت كلية فنون جميلة جامعة المنصورة  ،شاركت ىف�
العديد من المعارض أهمها صالون الشباب  ، 2008بيناىل بورسعيد  ، 2009مهرجان فنون
ين
الفنان� العرب  ، 2012معرض أجندة  ، 2016صالون الجنوب
دول البحر االحمر  ، 2010ملتقي
الدول  ، 2016معرض أول مرة بمكتبة االسكندرية  ،2016صالون الشباب  ،2016معرض جماعي
ي
بقاعة بيكاسو  ،2017سمبوزيوم النحت أ
الول بنادي المقاولون العرب .2017
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ريمــون صموئيــل

ين
الفنان�
ماجست� ىف� الفن القبطي  ،عضو ىف� الجمعية الدولية ،عضو نقابة
مواليد ، 1972
ري
ين
السالمية ،أول فنان مرصي ُرشح
التشكيلي� ،عضو الجمعيه العربية الحضارة والفنون إ
ىف
ىف
ن
رث
لفنا� الفسيفساء المعارص  ،شارك � أك� من 30
لتمثيل مرص  � 2005الموسوعة العالمية ي
دول  ،سمبوزيوم الخزف الدوىل الثالث .2017
معرض جماعي مرصي و ي
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زينـــــــب نـــــــور

فنانة تشكيلية إسكندرية أ
الصل وأستاذ مساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالزمالك
السكندرية ودكتوراه الفلسفة ىف� فن
جامعة حلوان،
ماجست� التصوير الجداري بجامعة إ
ري
بدونك�ك فرنسا،2016 -2015
العليا
الفنون
بمدرسة
مقيم
وفنان
أستاذ
حلوان،
جامعة
التصوير -
ري
جماعيا بمرص والخارج وأقيم لها  7معارض خاصة بمرص وفرنسا.
معرضا
شاركت ىف� حواىل ً 50
ً
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ســــــارة أحمـــــد

ماجست� رت
ال�بية الفنية تخصص
مواليد  ، 1982بكالوريوس تربية فنية  -جامعة حلوان،
ري
ف
رت
ين
ين
الفنان�
باالش�اك ي� العديد من المعارض الفنية،
التشكيلي� ،قامت
نسيج  ،عضو نقابة
أ
ف
لها أعمال فنية كمقتنيات شخصية لدى بعض الفراد بمرص ،قامت بالمشاركة ي� تأليف
ن
الف� ف ي� النسجيات (.2017 ) Feltmaking & Card Weaving
كتاب بعنوان التشكيل ي
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سامـــح إسماعيـــل

مواليد  ، 1974بكالوريوس فنون جميلة قسم الحفر ، 1997عضو المجلس أ
العىل للثقافه
 ، 2015 : 2013عضو نقابة الفنون التشكيلية  ،شارك ف ي� معرض صندوق التنمية الثقافية ,2006
ق ف
رت
العر� أسبانيا  ، 2014أقام
باالش�اك مع الفنان إبراهيم
معرض
الدسو� ي� ري
جال�ى البيت ىب
ي
ف
ف
معرض فردي ي� أتيليه القاهرة  ، 2007معرض فردي ي� قاعة الفن بالزمالك  ، 2014المعرض
العام  ، 38لديه مقتنيات بمرص و الخارج .
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ســامــح عمــر بكــر

مواليد الفيوم  ،1976بكالوريوس تربية نوعية بالفيوم  ، 1997شارك ىف� العديد من المعارض
الصغ�ه  ،1998صالون لياىل رش
ال�ق بالقرية
أهمها صالون الشباب  ،1997صالون القطع
ري
الفرعونية  ،2016معرض جماعى بجال�ي الكحيلة  ،2016صالون الفيوم أ
الول  ،2017صالون
ري
اتيليه القاهره للنحت  ، 2017جائزة الفنان عمر طوسون بصالون الفيوم أ
الول  ، 2017لديه
مقتنيات بمرص و الخارج.
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سامــــــر سميـــــر

مواليد  ، 1974بكالوريوس تجارة  ، 1996دبلوم ف ي� المحاسبة و المراجعة  ،محاسب رش
بال�كة المرصية
لالتصاالت  ،شارك بعدة معارض منها  :يوميات بورسعيدية  ، 2016مرص مهد أ
الديان . 2017
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سامـــي أبو العـزم

مواليد  ، 1967دكتوراه  ، 2008أستاذ الفن بكلية رت
ال�بية الفنية بالقاهرة  ،ي ز
تتم� أعماله بأسلوب
واقعى ي ز
متم� خاصة ىف� فن التشخيص ،شارك ف ي� العديد من المعارض المحلية والدولية ،
يقوم الفنان بعرض أعمال بقاعة المسار للفن المعارص وأخرها معرض بعنوان ما قبل الضوء
العزلة  ،2014كما شارك الفنان بالعديد من المعارض الجماعية بالمسار للفن المعارص
ُ 2016
ن
نسا�  ، 2009رؤى معارصة من  ،2017 : 2010لديه مقتنيات بمرص والخارج.
منها الجسم إ
ال ي
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سامــــي بـــــدوى
التشكلي� ،أقام عدة معارض خاصة  ،رت
ين
ين
اش�ك ف ي�
ضابط رش�طه بالمعاش  ،عضو بنقابة
الفنان�
ف
العديد من المعارض العامة  ،أعماله ي� مجال التصوير الجداري باستخدام خامات الخزف.
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ساميــــة الشيــــخ

أستاذ النسيج بقسم أ
الشغال الفنية رت
وال�اث
الشع� -جامعة حلوان  ،نائب رئيس منظمة
بي
أ
النسيا الدولية  ،عضو اللجنة العلمية الدائمة رتل�قية أعضاء هيئة التدريس بقطاع الفنون
رت
وال�بية الفنية  ،شاركت ف ي� العديد من المعارض الخاصة والجماعية بمرص وأمريكا أخرها
الدول وسيمبوزيوم رصبيا بونشيفو ، 2014شاركت ف ي� العديد من
سمبوزيوم رش�م الشيخ
ي
ف
المؤتمرات المرصية والدولية ،مقتنيات بمرص والخارج 2013 ،شاركت ي� تأسيس جمعية
ال�ق أ
رت
ال�بية عن طريق الفن ف ي� رش
الوسط وأفريقيا . Amesea
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ساميـــــة سميــــر
مواليد  ،1949بكالوريوس فنون جميلة  ، 1974مدير عام للمتاحف والمعارض بقطاع الفنون
التشكيلية سابقًا  ،منحة تفرغ من وزارة الثقافة  2017 ، 2016للتصوير الفوتوغر ىفا�  ،عضو
ين
ين
الفنان�
التشكيلي� و التصوير الفوتوغر ف يا� بنادي الصيد  ،صالون مرص للتصوير
بنقابة
ف
الفوتوغر يا�  ،نائب رئيس لجنة الفنون التشكيلية بنادي الصيد أقامت العديد من المعارض
المحلية والدولية ف ي� السفارة المرصية بإسطنبول تركيا .
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سحـــــر أ
الميــــــر
بكالوريوس فنون جميلة-جامعة االسكندرية  ،أقامت العديد من المعارض الخاصة منها
ح� آ
قاعة أوبونتو  ، 2016شاركت ف� صالون الشباب  ،المعرض العام منذ التخرج ىت
الن ،
ي
للبداع ف ي� روما  ، 1996لديها مقتنيات بمرص وبالخارج .
جائزة الدولة إ
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رسيـــــة صدقـــي

نحاتة ،جرافيكية  ،ومصورة،أستاذه متفرغة مناهج وطرق تدريس الفنون بكلية رت
ال�بية الفنية
جامعة حلوان ،دكتوراه جامعة نيويورك  ، 1979رئيس المركز القومي لثقافة الطفل سابقًا،
م�وع رت
رئيس رش
بينال مكتبة
ال�بية المتحفية بالتعاون مع جامعة سان هوزيه كاليفورنيا ،
أي
الدول لفن الكتاب الدورة الثانية  ، 2004أقامت خمسة معارض فردية لعمالها
السكندرية
إ
ي
ن
ن
اثن� .2015
اثن� ي
آخرها  ،قاعة بيكاسو  ، 2013معرض ي
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سعـــــد العبــــــد

مواليد  ، 1967أستاذ الرسم والتصوير كلية رت
ال�بية الفنية جامعة حلوان  ،رشأ�ف وناقش عدد
للن�  ،شارك �ف
ماجست� ودكتوراه وحكم العديد من البحوث والكتب رش
من الرسائل العلمية
ري
ي
شخصيا بمرص والسعودية،
ا
معرض
23
وأقام
،
والسعودية
بمرص
الفنية
العديد من الورش
ً
ً
جماعيا بمرص والخارج  ،نال العديد من الجوائز بمرص والسعودية،
معرضا
وشارك ف ي� 66
ً
ً
وله رث
أك� من  300مقال منشور بالصحف الرسمية بالسعودية و الكويت.
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سعـــــد زغلـــــول

ال�يد  ، 1964أسس ىف� مدينة أسيوط « بيت
مواليد أسيوط  ، 1941عمل
مصمما لطوابع رب
ً
التىل« كأول مركز إلحياء رت
ال�اث بالصعيد  ، 1994أنشأ « مؤسسة سعد زغلول لرعاية الفنون
والحرف التقليدية« كأول مؤسسة ثقافية أهلية ىف� صعيد مرص تعقد مهرجانها السنوى �ىف
أسيوط ىف� شهر أبريل من كل عام  ، 2010أقام عدة معارض ىف� مرص والخارج
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سعـــــد مهـــــدى

مواليد بورسعيد  ، 1961بكالوريوس تجارة  -جامعة قناة السويس  ،شارك ف ي� العديد من المعارض
منها :معرض لياىل المحروسة بقرص الثقافة  ،معرض بصمات بورسعيد بقرص الثقافة ،
الكام�ا بقرص الثقافة  ،معرض محور العالم االسالمى نادى الطاهرة  -تونس،
معرض عيون ري
معرض رمضانيات  2بساقيه الصاوى بالقاهرة  ،معرض لياىل المحروسة  2بقرص الثقافه .
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سعيـــــــد بـــــدر

ف
التصغ�  2004من
التكب� و
ري
مواليد دسوق  ، 1965دكتوراه ي� فن النحت عىل االحجار تقنيات ري
اكاديمية كررارة للفنون بإيطاليا  ،يعمل استاذ بقسم النحت  ، 2017عضو المجلس االعىل
للثقافة لجنة الفنون التشكيلية  ، 2016، 2015شارك ف ي� العديد من المعارض المحلية والدولية
ن
السكندرية الرابع و رش
الع�ون لدول البحر
بينال إ
منها ، :معرض ي
فنا� االسكندرية كندا  ، 2016ي
أ
االبيض المتوسط  ، 2007معرض صالون القاهرة قرص الفنون بالوبرا المرصية ، 2016نال
الجائزة أ
الوىل رت
مش�كة بمعرض الورشة المصاحبة لمؤتمر الكلية  ، 2007لديه مقتنيات عديدة.
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سعيــــــد سيـــــد
مواليد القاهرة  ،1952أستاذ بقسم التصميم الجرافيىك والوسائط المتعددة ،اهتم بإدخال
ىف
ىئ
الضو� وأكد من خالل
خاصا بالتصوير
خامات جديدة � أعماله الفنية  ،وأوىل اهتماما ً
متغ�ات خداعية إلدراك المشاهد  ،وأقام العديد من المعارض
أعماله عىل إحداث ري
الخاصة  ،وشارك ىف� معظم المعارض الجماعية  ،وصمم العديد من الشعارات المحلية
ف
و الدولية رش
العر�.
لل�كات والمؤسسات والجامعات  ،وشارك ي� العديد من معارض الخط ىب
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سلـــــوى رشــــدي
أستاذ الخزف ورئيس قسم ووكيل كلية رت
ال�بية النوعية للدراسات العليا والبحوث سابقًا -
جامعة ي ن
ع� شمس ،مصمم استشاري الخزف،الدراسات العليا المعادل لدرجة الدكتوراه
ف
المرصية من المعهد الحكومي للفنون بفلورنسا إيطاليا ،دكتوراه ي� فلسفة الفنون التطبيقية
ودوليا ،شاركت ف ي� العديد
محليا
ً
خزف جامعة حلوان .لديها العديد من المعارض الخاصة ً
من المعارض الجماعية المحلية والدولية.
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دكتوراه رت
ال�بية الفنية  ، 2009شاركت ف ي� العديد من المعارض المحلية والدولية من أهمها
ف
المعرض الدول إكسبو إيماجينا � مدينة ريدوجو إميليا ،معرض جماعي قاعة بوردر ي ن
ل�
الفريقي أ
ميالنو ايطاليا ي ،المهرجان النو� يالعر� أ
الدول للفن الحديث
الول  ،إكسبو باري
بي
بي
ي
الدول للفن المعارص أتيليه القاهرة ، 2012
ماريتما
ا
ر
كوب
مهرجان
إيطاليا  ،المعرض العام ،
ي
ن
ن
للفنان� الشباب ايطاليا  ، 2012جائزة مهرجان
فلنت� ال14
ي
جائزة لجنة تحكيم مهرجان سان ي
الدول للفنون ف ي� دورته ال ، 25لديها مقتنيات بمرص و الخارج.
كولونيال
ي
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سمـــــاح ناجـــــى

بكالوريوس تربية فنية  ، 2002شاركت ىف� العديد من المعارض الفنية أهمها :المعرض
العام ،معرض أجندة  ،2015 - 2014معرض درب  ، 18 ، 17معرض ساقية الساوى ،2014 ،2013
العر� .2017 -2016
معرض النقابة إ
بالسكندرية  ،ملتقى القاهرة الدوىل للخط ىب
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سمـــــاح محمــــد

أستاذ النسيج اليدوي بكلية رت
ال�بية الفنية جامعة حلوان  ،عضو بجمعية الفن
الشع� عضو
بي
ف
ين
ودوليا ،شاركت
بنقابة
محليا ً
المعلم�  ،شاركت ي� العديد من المعارض الخاصة والجماعية ً
بال رش�اف عىل العديد من الرسائل
قامت
،
والدولية
المحلية
ات
ر
المؤتم
من
العديد
ف ي�
إ
ماجست� والدكتوراه  ،عىل معارض وورش خاصة بالطالب  ،لديها مقتنيات بمرص
العلمية
ري
و الخارج.
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سميـــــر فـــــــؤاد

مواليد القاهرة  ، 1944بدأ الفن منذ طفولته  ،بكالوريوس هندسة  ، 1966عرض ىف� رت
إنجل�ا
وكينيا ىف� السبعينيات ومنذ أوائل الثمانينيات بدأ يشارك ىف� الحركة الفنية ىف� مرص ىف� المعارض
الجماعية والقومية وعرضت أعماله ىف� دول عديدة  ،منذ  1997أقام ثالثة رش
معرضا فرديًا ،كما
ع� ً
لللوان المائية  2002وشارك ىف� سيمبوزيون أ
مثل مرص ىف� بيناىل المكسيك أ
القرص الدوىل . 2011
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سهيــــر محمــــود

ين
أستاذ بجامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية ،إستشارى مصمم نقابة
المصمم� ،مثلث
ف رث
الدول
بينال القاهرة
مرص بأعمالها الفنية ً
في
عالميا ي� أك� من  45دولة مثل ألمانيا  ،إيطاليا  ،ي
الثقا�
الدوحة
مهرجان
افيك،
ر
الج
بفن
ابع
ر
ال
الدول
مرص
ترينال
ي
ي
السابع  ،غرناطة بأسبانيا  ،أ ي
أ
ىف
الدول  ،نالت جائزة البيناىل الوىل � فن الجرافيك لدول البحرالبيض المتوسط  ،الجائزة
أ ي
رش
الذه�
اع
ال�
جائزة
،
سالمية
ال
للدول
الهندسية
المنظمات
اتحاد
شعار
لتصميم
وىل
ال
إ
ىب
ىف
الك�ى � الجرافيك بيناىل الكويت  ،جائزة الجامعة التقديرية .
لمرص الجائزة رب
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سيـــــــد خليـــــل

التشكيلي�  ،عضو مجلس ادارة الجمعية أ
ين
ين
الفنان�
الهلية للفنون الجميلة  ،عضو
عضو نقابة
ن
أتيليه القاهرة
للفنان� أقام العديد من المعارض الخاصة والجماعية  ،معرض خاص بنقابة
ي
ين
رش
والعا�  ،المعرض العام
الصحفي�  ،معرض خاص بأتيليه القاهرة  ،صالون الشباب التاسع
 ،38 -32-35شارك ف ي� جميع معارض الجمعيات الفنية  ،صمم أغلفة الكتب بوزارة الشئون
االجتماعية،العديدمنالجوائزوشهاداتالتقديرمنالدولالعربية،لديهمقتنياتبأماكنعديدة.
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سيــد سعد الديــن

أ
يطال
مواليد قنا  ، 1944عمل كأستاذ بمادة التكوين ف ي� الفنون
العال ال ي
التشكيلية بالمعهد ي
ايوناردو دافن�ش ي  ،منحة التفرغ لمدة  10سنوات متتالية  ،شارك ف ي� جميع المعارض الجماعية
خاصا ف� مرص و خارجها  ،نال رث
التابعة لوزارة الثقافة  ،أقام رث
أك� من
أك� من 45
ً
معرضا ً ي
رش
ع�ون جائزة دولية و محلية،كُلف بتجميل العديد من المواقع الهامة كمطار رش�م الشيخ و
أ
ف
كام�دج كفنان مرصي ي ز
متم� عام . 1990
كوبري القرص  ،سجل ي� موسوعة رب
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سيـــــد منصـــــور

ين
ين
الفنان�
مواليد  ،1976بكالوريوس تربية نوعية  -جامعة القاهرة  ،عضو نقابة
التشكيلي�،
شارك ىف� صالون أ
الصغ�ة ،صالون الشباب  16لـــ  ، 2007 - 2004الصالون
العمال الفنية
ري
أ
الول لفن الرسم أبيض وأسود ،صالون النيل للتصوير الفوتوغر ف يا�  ، 2005المعرض العام
للفنون التشكيليه  ، 2016-2009-2007ثالث معارض خاصة  ، 2016 -2011 -2006معارض جماعية
 ،2016-2012 -2008 -2007لديه مقتنيات بمرص والخارج.
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سيـــــد هويــــدى

يكتب عن الفن منذ منتصف الثمانينيات ف� الصحف والمجالت المرصية والعربية أ
والجنبية ،
ي
مستشار تحرير مجلة الخيال  ،مؤسس عدة مجالت  ،مجلة آفاق رت
االن�نت  ،أول مجلة عربية
ف� مجال رت
االن�نت  ،كاتب صحفي بجريدة القاهرة  ،ساهم ف ي� العمل العام من خالل عمله
ي
كمدير ن
ف� لقطاع الفنون التشكيلية  ،رشن�ت له عدة كتب منها كتاب متاحفنا ويضم  17متحفا ،
ي
البداع من قطاع الفنون التشكيلية عن بحث ثورة الشكل .
جائزة صالون الشباب الثالث  ،جائزة إ
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سيـــــده خليـــــل

الماجيست� والدكتوراه ف� النحت من كلية رت
ت
ال�بية الفنية جامعة
،درج�
فنانة تشكيلية
ري
ي
ي
ف
حاليا كأستاذ ي� قسم النحت بنفس الكلية  ،أول فنانة مرصية تستخدم ضوء
حلوان ،تعمل ً
كما قدمت أول تجربة مرصية ف� الفنون الثالثية أ
البعاد سنة  ،٢٠٠٠شاركت �ف
يز
الل�ر ف ي� الفنون
ي
ي
آ
ف
ىت
الحركة الفنية منذ  ١٩٩٦وح� الن  ،كما شاركت ي� العديد من المعارض الفردية والجماعية
و العديد من ورش العمل المحلية والدولية ،جوائز ف ي� مجال النحت والعمل المركب،
ولديها مقتنيات بمرص والخارج.
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السـالم صقر
سيـف إ
أستــاذ الرسم والتصميـم المطبوع بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيـك جامعة حلوان،
نال جوائز متنوعة منذ تخرجه أخرها :جائزة الدولة التشجيعية ف ي� الفنون التشكيلية الطبعة
الفنية ،2014لديه مقتنيات بمرص و الخارج .
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رش�يـــــف رضــــــا

اليطالية ليوناردو دا فين�ش ي ، 1973
مواليد  ، 1974خريج المعهد
العال للفنون الجميلة إ
ي
شارك ف ي� العديد من المعارض منها  ، :المعرض العام  ،1980 - 1977 - 1976 - 1975المعرض
العام من  2010ىت
العر�
ح�  ، 2016ملتقى القاهرة
العر�  ،معرض الخط ب ي
الدول لفنون الخط ب ي
ي
بالكويت  ، 2016جائزة ي ز
العر�  ،لديه مقتنيات
التم� ف ي� ملتقى القاهرة
الدول لفنون الخط ب ي
ي
بمتحف الفن الحديث .
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رش�يــــف فــــــؤاد
والعالم  ،مصمم
مواليد القاهرة  , 1975مصمم جرافيك عضو النقابة العامة للصحافة إ
ىف
ىف
البداعات
والعالن بمرص والخارج ،شارك � مهرجان إ
جرافيك ربل�امج خاصة � مجال الدعاية إ
التشكيلية الموجهة للطفل بقرص الفنون  ، 2006المعرض العام  38 - 37 - 34 - 33بقرص
الفنون  ، 2016 - 2015 - 2012 - 2010لديه مقتنيات بمتحف الفن الحديث.
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ش�يــن البـــارودي
ري

دكتوراه بكلية رت
ال�بية الفنية تخصص رسم وتصوير  ، 2016شاركت ف ي� العديد من المعارض
الدولية ،نالت عدة جوائز منها :جائزة صالون الشباب  ، 2015 - 2010 - 2008بيناىل بورسعيد
الثا� والرابع أ
ن
القرص . 2016 -2014
 ،2011صالون الجنوب
الدول ي
ي
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شيمــاء الزهـــــري

ن
عر�  ، 2012عضو بالنقابة العامة
مواليد دمياط ، 1990
ف� قسم زخرفه ، 2008دبلوم خط ب ي
دبلوم ي
ف
العر� والتذهيب ،معرض
العر�  ،شاركت ي� العديد من المعارض الجماعية لفن الخط ب ي
للخط ب ي
روحانيات الحروف بالزمالك ف ساقيه الصاوي  ، 2015معرض خط النغم بدار االوبرا المرصية
العر� رشا�قات ببيت السحيمي  ،2017مهرجان الجنادرية بالرياض
 ،2016معرض فن الخط ب ي
العر� والزخرفة .2017
الدول الثالث لفن الخط ب ي
بالمملكة العربية السعودية  ، 2017ملتقي القاهرة ي
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شيمـــــاء عــــــالء

ىف
كث� من المعارض المحلية والعالمية منها :معرض
نالت العديد من الجوائز وشاركت � ري
أ
مجموعه مختارة من المشهد ىن
الف� رش
المارات  ،يناير ،
د� إ
بال�ق الوسط ري
جال�ي ورد ب ي
المعرض العام بدار أ
الوبرا المرصية القاهرة مرص .2017
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صبــــــاح نعيــــم

مواليد  2012 ، 1967أستاذ مساعد التصوير بكلية رت
ال�بية الفنية جامعة حلوان  ،شاركت ىف�
رش
والع�ون،
السكندرية الخامس
العديد من
بينال إ
المعارض الخاصة والجماعية منها  2009 :ي
 2005ريميكس أ
 2003بينال هافانا  ،كوبا  2006 ،كلمة �ف
،
باريس
،
Pompiodou
مركز
فريقية،
ال
ي
ي
الفن  ،والمتحف ال� ن ف
بينال فينيسيا دي فينيسيا ،إيطاليا،
رب
ي
يطا� ي� لندن 2003 ،لوس انجليس ي
د� ،ايطاليا 2006،كريم فرانسيس  ،القاهرة  ،مرص2001
معرض،
B21
ستوديو،
« 2008شارع
بي
ف
معرض الفن الحديث ي� القاهرة  ،المعرض العام  ، 35لديها مقتنيات بمرص والخارج .
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صبــــرى عبد ن
الغـ�
ي

مواليد القاهرة  ،1923أستاذ متفرغ بكلية رت
ال�بية الفنية جامعة حلوان  ،دبلوم كلية الفنون
ىف
الجميلة  1947قسم التصوير ،شهادة الدراسات العليا � التصوير 1964ىت
وال� عودلت
مستشارا ثقافيا ىف� غرب إفريقيا وموريتانيا ىت
ن
بالدكتوراة  1971 ،1975ي ن
ح�  ،1974يع� عميداً
ع�
ً
ً
لكلية رت
ال�بية الفنية عامى  ، 1982،1983شارك ىف� معارض عديدة بوزارة الثقافة  ،جمعية
خريجى الفنون الجميلة  ،ولديه مقتنيات بعدة متاحف  ،حائز عىل نوط االمتياز من الطبقة
أ
الوىل من الرئيس السابق محمد ىن
حس� مبارك . 1985
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صفيـــــة القبانـــي
مواليد القاهرة  ، 1966دكتوراه كلية الفنون الجميلة تصوير  ، 1996عميد كلية الفنون الجميلة
ال�امج وتوصيف وتقرير المقررات لطلبة البكالوريوس
جامعة حلوان  ،إ
ال رش�اف عىل عمل رب
عل برامج قسم التصوير،
داخل
اجع
ر
م
،
التصوير2013
بقسم
العليا
ومرحلة الدراسات
ي ي
رت
عضو لجنة الخطة االس�اتيجية لكلية الفنون الجميلة .
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صــالح المليجــــي
أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة ،رئيس قطاع الفنون التشكيلية سابقا ،شارك بالعديد
من المعارض منها :ترينال الجرافيك المرصي الدول من  ،2006 : 1993ترينال رن
ال�ويج : 1989
ي
ي
ي
ترينال كو�ش ي باليابان  ،1990 ،1999بيناىل الحفر الجاف برصبيا ومونت نيجرو 2005 ،2002
،1998
ي
ف
ترينال الجرافيك
خاصا ،نال العديد من الجوائز منها  :جائزة التحكيم ي�
 ،أقام  12معرضا ً
ي
ىف
ن
الصغ�ة  ،1999الجائزة
الثا� بالقاهرة  ،1997جائزة الرسم � صالون الخريف القطع
ري
الدول ي
ي
ىف
الدول لفن الحفر الجاف برصبيا ومونت نيجروا .2001
افيك
ر
الج
بينال
�
الدولية
ونزية
ال�
رب
ي
ي
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صـــالح شعبـــــان

ين
ين
الفنان�
التشكيلي�،
مواليــد سوهاج  ، 1981مدرس بقسم النحت بكلية الفنون  ,عضو بنقابة
ف
شارك ىف� العديد من المعارض أهمها  :صالون الشباب  ،معرض الطالئع ي� دوراته 46 - 45
  ، 50،49-47سمبوزيوم شباب الجامعات االول ىنوالثا�  ،بينال بورسعيد الرابع رش
ع� ،2009
ي
المعرض العام  ، 36-35-34-33معرض خاص بأتيليه القاهرة ، 2014نال جائزة الصالون ىف�
والع�ين  ،جائزة مقتنيات بصالون الشباب ىن
رش
رش
والع�ين،
الثا�
النحت صالون الشباب الرابع
أ
ميدالية ذهبية من سمبوزيوم شباب الجامعات الول .
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طـــــارق الشيــــخ

ال�بية الفنية جامعة حلوان  ،صالون أ
مواليد القاهرة  ، 1969بكالوريوس كلية رت
الصغ�ة
العمال
ري
ىن
ع� اىل السادس رش
الرابع والخامس والسادس  ،صالون الشباب السابع  ,التاسع ,الثا� رش
ع� ،
الن  ،بيناىل أ
ح� آ
المعرض العام من  2000ىت
الكوادور الدوىل، 2010صالون القاهرة  57قرص
الفنون ، 2016ملتقى أ
القرص الدوىل للتصوير ىت
الزي� (سمبوزيوم االقرص الدوىل) ، 2016جائزة
الذه� بصالون الشباب السادس رش
الهرم
ع�  ،جائزة الصالون بصالون الشباب الثالث
بي
ن
رش
رش
الثا� ع�  ،لديه مقتنيات بمرص و الخارج .
ع� ،الجائزة الثالثة رسم صالون الشباب ي
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طــــارق الكــــومي

ين
ين
التشكيلي�  ،شارك ف ي� العديد من المعارض المحلية
الفنان�
بكالوريوس فنون جميلة  ،عضو نقابة
الدول السادس  ، 1996سمبوزيوم لبنان
بينال القاهرة
ي
والقومية بما يزيد عن  25معرضا منها  :ي
مح� الفنون الجميلة ،1983
ي
الدول  ، 11نال العديد من الجوائز منها ف :جائزة الصالون  ،جمعية ب ي
جائزة صالون مختار  ، 1988جائزة أوىل � العمل المركب ىف
ن
الثا�  ،1990جائزة
الشباب
صالون
�
ي
ي
ن
الف� ،1992جائزة الصالون ىف� النحت صالون الشباب السادس  ،1994لديه مقتنيات
الدولة إ
للبداع ي
بمرص والخارج.
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طـــــارق حســـــن

أستاذ بقسم الرسم والتصوير كلية رت
ال�بية الفنية بالزمالك جامعة حلوان  ،دكتوراة الفلسفة ف ي�
ال�بية الفنية  -كلية رت
رت
ال�بية الفنية جامعة حلوان  ، 2003شارك ف ي� العديد من المعارض الجماعية
الثا�  ، 1989صالون الخريف أ
ن
للعمال
الصغ�ة  ، 2005 ، 1997معرض جماعي
ري
منها صالون الشباب ي
الدول الخامس
بينال القاهرة
ي
بينال بورسعيد القومي  ،2000 - 1992ي
باتيليه القاهرة  ، 2006 - 1996ي
للخزف  ، 2000المعرض القومي ، 2007معرض جماعي قاعة أرت كورنر بالزمالك  ، 2012أقام عدة
يطال ببورسعيد  1991قاعة أرت كورنر بالزمالك .2011
معارض خاصة منها معرض بالبيت إ
ال ي
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طـــــارق زايـــــــد

ف
الثقا� ساقية الصاوي  ،مستشار قاعات العرض والمتاحف
مستشار للفنون التشكيلية بالمركز
ي
بدار أ
العر�
الوبرا سابقًا لمدة  8سنوات  ،رئيس لجنة تحكيم
ري
وقوميس� لمسابقة المجلس ب ي
ف
للمياه،معرض عيون مبدعي العالم  ، 2011شارك ف ي� بمعرض ألوان مرصية بالمركز
يطال
الثقا� إ
ي
ال ي
العال برعاية رئاسة الجمهورية . 2014
 ، 2000معرض النيل والسد بمناسبة بناء السد ي
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طــــارق زبـــــادي

بالسكندرية  ،شارك ف ي� العديد من المعارض  ،نال الجائزة
أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة إ
ببينال المحبة بالالذقية سوريا  ،لديه مقتنيات بمتاحف الفن المرصي الحديث بالقاهرة ،
الك�ى
رب
ي
رت
السكندرية  ،يوغوسالفيا  ،ألمانيا  ،إيطاليا  ،فرنسا  ،إنجل�ا  ،ألمانيا.
إ
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طـــــارق مأمــــون

1990ح� آ
ىت
الن من خالل معارض خاصة وجماعية
مواليد ، 1969يشارك ف ي� الحركة التشكيلية منذ عام
ف
الدارة الثقافية وتنظيم واستحداث
داخل مرص وخارجها  ،إضافة إىل مساهمته المستمرة ي� مجال إ
العديد من الفعاليات أ
والنشطة الثقافية والفنية  ،نال العديد من الجوائز والتكريمات  ،لديه مقتنيات
لدى أ
الفراد وبمتحف الفن المرصي الحديث ،يعمل حاليا مديرا لمتحف الفن المرصي الحديث .
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ن
القــــــر�
طــــــه
ي

مواليد  ، 1965بكالوريوس فنون جميلة إسكندرية-قسم ديكور  ،دبلوم دراسات عليا  ،دبلوم
التصوير امريكا  ،فنان استشاري للعديد من المؤسسات بمرص والخارج  ،إعالمي  ،كاتب بالعديد
من الصحف المرصية والعربية  ،عضو لجنة الفنون بالعديد من الدول العربية  ،عضو نقابة
التشكيلي� والعديد من المؤسسات الثقافية والصحفية بمرص والخارج  ،شارك ف� رث
ين
ين
أك� من
الفنان�
ي
أ
 142معرض  ،أهم العمال جداريات سوق الجمعة  ،جدارية الثورة  ،جدارية المحافظات  ،أقام 18
معرضا خاصا ف ي� مرص والعالم ،أصبحت أعماله تعرض بالمزادات الدولية  ،لديه مقتنيات دولية .
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طــــــه حسـيــــن

مواليد  ، 1929بكالوريوس فنون تطبيقية  ، 1951غادر طه ي ن
حس� مرص إىل دوسلدروف ف ي�  ١٩٥٧لمتابعة
دراسته ف ي� الفنون  ،بعد انتهائه من دراسته العليا حصل عىل شهادة الدكتوراه  ١٩٦٣من جامعة كولن
بألمانيا  ،قام الفنان بعرض إبداعاته بقاعة المسار للفن منذ  2008ىت
ح� اليوم  ،كما كان الفنان المرصي
الدول فن الكتابة  ،صور مكتوبة الذي أقام ف ي� فيس بادن
الوحيد الذي تم دعوته إىل المعرض
ي
البداع المس تمر بكوريا ،٢٠١٠نال العديد من الجوائز عن مجمل
بألمانيا  ، 2011المعرض
الدول مرآة إ
ي
ف
أعل جائزة تمنحها مرص للفنون.
انجازاته ي� الفن خالل سته عقود  ،جائزة الدولة للفن  2009وهى ي
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عـــــادل ثـابـــــت

ين
مواليد أسيوط  ، 1943بكالوريوس تربية فنية  ، 1964ي ن
الفنان�
أم� عام شعبة التصوير نقابة
التشكيلي� من  ، 1996 : 1993رئيس مهرجان تجميل مدينة  6أكتوبر  1994ي ن
ين
أم� صندوق الجمعية
ىن
اللبنا� الحديث من
التشكيل بالقاهرة  ،قام بتنظيم وتنسيق معرض الفن
المرصية لنقاد الفن
ي
أ
خالل أنشطة الجمعية المرصية لنقاد الفن التشكيىل بقاعة دار الوبرا المرصية عام  1998مثل مرص
ىف� مهرجان الفنون التشكيلية بالمحرس تونس لثالثة أعوام  ، 1997 ، 1995 ، 1993ميداليات فضية
وشهادات تقدير  ،أقام معرضا ألعماله ىف� روما بدعوة من أ
الكاديمية المرصية للفنون  ، 1995مثل
ً
أ
مرص ىف� االحتفال باليوم العالمى للطفولة بباكو أذربيجان حيث أقام معرضاً لحدث أعماله .2013
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عـــــادل ثـــــروت

ال�بية الفنية جامعة حلوان  ،دكتوراه الفلسفة ف� رت
مواليد القاهرة  ، 1966أستاذ التصوير بكلية رت
ال�بية
ي
ىف
،بينال
السكندرية
الفنية  -جامعة حلوان ،2001
بينال إ
الدول أ ي
ي
شارك � بيناىل القاهرة الدوىل السادس  ،ي
أ
ن
جال�ى تراث وأتيليه جدة للفنون بالسعودية ،الجائزة الوىل
الشباب
رجنت� ،ري
الدول بيونس ايرس ال ي
ي
التشكيل صالون الشباب الثامن ،الجائزة
بصالون الشباب السابع  ،جائزة االتحاد العالمي لنقاد الفن
ي
ف
ن
الثانية صالون الشباب رش
الثا�  ،الجائزة الثانية ي� مسابقة الفنون
العا�  ،جائزة صالون الخريف ي
التشكيلية لدول التضامن االسالمى بالسعودية  ،لديه مقتنيات بمتحف الفن الحديث بالقاهرة .
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عــــادل مصطفــى

ف
السكندرية  ،مدرس بقسم التصوير بالكلية
مواليد  ، 1980دكتوراه الفلسفة ي� الفنون  -جامعة إ
 ،توىل منصب القوميس� لعدة معارض  ،ملتقى السكندرية الدول أ
الول لدول حوض البحر
إ
ري
ي
المارات أ
الول  ، 2016شارك �ف
بينال
،
2014
التشكيلية
للفنون
الدول
الغردقة
المتوسط  ،مهرجان
إ
ي
ي
ي
أ
الدول لفن التصوير  ، 2015ملتقى باروي
العديد من المعارض المحلية والدولية منها:ملتقى القرص
ي
ف
روستوكزا بولندا  ، 2016أقام عدة معارض خاصة  ،معرض بالمكتب
الثقا� المرص روما إيطاليا
ي
للبداع . 2015
السكندرية إ
الطار بقاعة الزمالك للفن  ،2015معرض بمركز إ
 ، 2012معرض خارج إ
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عـــــادل هــــارون

التعب� المجسم كلية رت
ال�بية الفنية جامعة حلوان  ،شارك
مواليد  ، 1968أستاذ الخزف المساعد بقسم ري
ىف
بب�وت لبنان، 1993
العر� الثامن ري
� العديد من المعارض المحلية والدولية أهمها مهرجان الشباب ب ي
ف
ن
الثقا�
الدول ي
الثا� والثالث والرابع للخزف  ،أقام معرض خاص بالمركز ي
صالون الشباب  ،بيناىل القاهرة ي
ىف
ن
المعد� بمدينة ريف�ونا ايطاليا ، 2004معرض
ال�يق
المرصي روما إيطاليا  ،معرض � فن الخزف ذو رب
ي
أ
ين
ين
التشكيلي�  ،الجائزة الوىل بصالون الشباب الثامن ،
ف ي� فن الخزف القاعة المستديرة نقابة
الفنان�
ن
الدول الرابع للخزف.
الثا� للخزف  ،جائزة لجنة التحكيم بيناىل القاهرة
جائزة الشباب بيناىل
الدول ي
ي
ي
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عاطــــف أحمـــــد

مواليد  ،1969شارك ف ي� العديد من المعارض المحلية والدولية منها صالون الشباب  ،المعرض القومي
للفنون التشكيلية  ،صالون القاهرة  ،اليوبيل ض
الدول ،
الف� لصالون الشباب  ،معرض فرانكفورت
ي
ي
ن
الثا� الجزائر ،
بيناىل طشقند ملتقى صنعاء الدوىل  ،تحت التيار ارت سوا ىبد�  ،المهرجان إ
الفريقي ي
المعرض الدول للتصوير ي ن
الدول
د�  ،المعرض
الص�  ،آرت ريف� ريب�وت  ، 2011ري
جال�ي آرت سبيس ب ي
ي
ي
ت
الرابع ي ن
ف�
أرت
،2012
جال�ي
كريس�
اد
ز
م
،
للكتاب
الدول
الشارقة
معرض
،2012
الص�
ري
أبوظ�  ،ري
ي
بي
ي
أ
جال�ي النيل مفتاح الحياه  2016ري ض
ين
للفنان� العرب . 2016
�  ،المعرض الول
د�  ، 2013ري
ورد ب ي
جال�ي ي
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عبد الرحيم ي ن
شاه�

مواليد  ،1953دكتوراه ف ي� دراسات علم الجمال «فلسفة الفنون»  ،1986شارك بالعديد من المعارض
الخاصة و جماعية و الدولية منذ  1979منها  :معرض حدوته الحجر رش
والب� بقاعة الباب ،2014
ف رت
السكندرية
الدول السادس لدول البحر المتوسط
بينال إ
ي
معرض ي� مف�ق الطرق بقاعة بيكاسو  ،2013ي
الدول الثالث ،2001
بينال الشارقة
بينال القاهرة
ي
الدول السابع  ،1990ي
ي
بينال بنجالديش الرابع ،ي
 ،1965أ ي
ملتقى القرص
الدول الخامس للتصوير ،2012جوائز محلية ودولية ،لديه مقتنيات بمرص والخارج.
ي

183

عبـد السالم سـالم
ماجست� الفنون الجميلة جرافيك  ،2008دكتوراه فلسفة الفنون جرافيك  ،2013مدرس
مواليد ، 1977
ري
ف
بقسم الجرافيك كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا  ،شارك ي� العديد من المعارض الجماعية
وورش العمل ف� مرص والمغرب والمارات وال�ازيل وإيطاليا وإسبانيا أ
وال ي ن
رجنت� وليتوانيا وأقام
إ
رب
ي
ثالثة معارض فردية بمرص وآخر بدولة المغرب  ،نال العديد من الجوائز وشهادات التقدير ،لديه
مقتنيات بمرص والخارج.

184

عبـد السـالم عيــد

عىل مدى رث
أك� من  40عاما استقبلت العديد من قاعات عرض الفنون التشكيلية و المتاحف و
البيناليات ىف� مرص و ىف� مختلف دول العالم أعماله و من أهم هذه المشاركات ترشيح وزارة الثقافة
المرصية  1993لتمثيل مرص ىف� متحف ىن
تو� جارنيه للجداريات بمدينة ليون الفرنسية تحت رشأ�اف
هيئة اليونسكو العالمية و ىف�  2010م رشحته وزارة الثقافة لتمثيل مرص ىف� معرض رواد الفن المعارص
الذى نظمته فرنسا ىف� اليابان،نال جوائز محلية و عالمية و من أهمها :رشح لنيل جائزة النيل ، 2017
وقد قامت مؤسسة فارىس لرعاية الفنون و الثقافة ىف� علم  2011بطباعة كتاب عن تجربة الفنان الفنية .
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عبد الفتاح شملـول
مواليد سوهاج  ،1977فنان وخزاف شارك بالعديد من المعارض المحلية والدولية ومنها :معرض
ق
خاص بمركز كرمة ابن نئ
شو�  ،2014المعرض العام ،2015 -2014فاعلية بنتون عىل
ها�  ،متحف أحمد ي
أ
ت
سي� ،2016
بينال فينسيا،ايطاليا  ،2014معرض العمال الفنية
ري
هامش ي
الصغ�ة قاعة دروب جاردن ي
لديه مقتنيات بمرص و الخارج.

186

عبد الكريم رض
خ� زينـة
مواليد الدقهلية  ،دبلوم مدارس ي ن
تحس� الخطوط العربية  ، 1995عضو بالجمعية المرصية العامة
ين
ين
المرصي�  ،شارك ف ي� العديد من المعارض منها
للخطاط�
العر�  ،عضو بالنقابة العامة
للخط ب ي
أ
رش
العر� (إ�اقات )
:معرض ( الخط نغم ) بالمكتبة الموسيقية دار الوبرا  ، 2016معرض فن الخط ب ي
بالسكندرية
العر� والخط الكوري بمركز الحرية إ
للبداع إ
ببيت السحيمي  ، 2017معرض فن الخط ب ي
ن
 ، 2017ملتقى القاهرة
العر� بقرص الفنون بالقاهرة  ،2016ملتقى القاهرة
الثا� لفن الخط ب ي
الدول ي
ي
العر� بقرص الفنون بالقاهرة . 2017
الدول الثالث لفن الخط ب ي
ي
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عبد المجيد إسماعيل

مدرس النحت بكليه رت
ال�بية الفنية ،شارك ف ي� العديد
من المعارض منها :سمبوزيوم بليجرود بروسيا،
ن
سمبوزيوم أسوان،قاعة احمد
بسيو�  ،2015معرض
ي
اليوبيل ض
الف� لصالون الشباب  ,2014صالون
ي
الشباب  ،18-17-16-14-13صالون أ
العمال الفنية
الصغ�ة  ،7-6-5-4المعرض العام ،36,37,38
ري
معرض الطالئع ،حصل عىل العديد من الجوائز
اهمها جائزة شهادة صالون الشباب،13جائزة
صالون الشباب  ، 16جائزة صالون الشباب ،18
جائزة د.جاذبية رسى  , 2001جائزة د.كمال عبيد
ف� النحت ،الجائزة أ
الوىل سمبوزيوم المقاولون
ي
العرب والجمعية العربية للحضارة .
188

عبد المسيح حبيـب

مواليد  ، 1967عضو جمعية أصالة لرعاية الفنون رت
ال�اثية والمعارصة  ،شارك ف ي� العديد من
المعارض منها :معرض ( دفء الجنوب ) نحت خش� بالمركز المرصى للتعاون ىف
الثقا� الدوىل قاعة
ىب
الدبلوماسي� أ
الجانب  ، 2006معرض دائم بجمعية أصالة لرعاية الفنون رت
ين
ال�اثية والمعارصة 2007
، 2017:معرض بقرص ثقافة الغردقة  ، 2012 - 2011المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة - 34
والع�ون لدول حوض البحر المتوسط  ،2005معرض أ
رش
السكندرية الثالث
بالكاديمية
 ، 35بيناىل إ
المرصية للفنون بروما .2006
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عبد المعبود شحاته
تشكيل ،مصور ورسام صحفي و أستاذ جامعي  ،درس بكلية الفنون الجميلة دفعة  1958وله
فنان
ي
ف
كث� من الجوائز والمداليات
داخليا
مساهمات ي� حركة الفنون التشكيلية المرصية
وخارجيا  ،نال ري
ً
ً
وشهادات التقدير.
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عبد المنعم الحيوان

رت ف
حوال
أستاذ متفرغ ورئيس قسم النحت سابقا  ،أقام العديد من المعارض الخاصة واش�ك ي� ي
رث
أك� من  300معرض ومسابقة ف ي� مرص والخارج  ،تم تكليفه بعمل تماثيل شخصية وميداليات
لهيئات مختلفة وأفراد  ،له أعمال ف� متاحف متعددة  ،نال رث
أك� من  17جائزة وشهادات تقدير منها:
ي
الجائزة أ
السكندرية والطالئع .
القاهرة
الوىل ف ي� كل من صالون
وبينال إ
ي

191

عبد المنعم معوض
مواليد ،1947استاذ التصميم والزخرفة التطبيقية كلية الفنون التطبيقية جامعــة حلوان ،
ىف
الثقا� لمرص ىف� ايطالـيا سابقا  ،عضو مجلس امناء جامعة سيناء ومستشارا فنيا لها ،
المستشـار
قام رش
والماجست� وترقية االساتذة واالساتذة المسـاعدين
باال�اف ومناقشات رسائل الدكتــوراه
ري
ىف
الثقا�
بكليــة الفنـــون التطبيقية  ،اول معرض خاص وهو يزال طالبا ىف� الكلية  1970بالمركز
ىت
السوفي� بالقاهرة بتقديم الكاتب كمال المالخ  ،نال جوائز محلية و عالمية وتكريمات من بعض
ملوك و رؤساء العالم  ،لديه مقتنيات بمرص و الخارج .
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عبد الوهاب عبد المحسن

مواليد  ، 1951دكتوراه الفلسفة  -فنون جميلة  ،عضو مشارك ف ي� الجمعيات الفنية ف ي� مرص ،عضو
جمعية  SMTGللحفر الدولية بكراكوف ببولندا  ،أقام العديد من المعارض الخاصة وشارك ىف�
الدول بالمؤسسة
العديد من المعارض المحلية والدولية منها  :المعرض العام  ،السمبوزيوم
ي
ن
بينال وكاياما الخامس للجرافيك
الدولية الحديثة ري
بب�وت ،تريناىل الجرافيك ي
الثا� نيودلهي الهند ،ي
أ
ف
رش
باليابان  ،الجائزة الوىل جرافيك ي� مسابقة الصحراء المركز القومي للفنون التشكيلية  ،جائزة �فية
ف
ن
الثا� القاهرة ،لديه مقتنيات بمرص والخارج.
ي� تريناىل الجرافيك ي
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عبـــــده رمـــــــزي

ين
ين
التشكيلي�  ،شارك ف ي� العديد من المعارض المحلية والدولية
الفنان�
تشكيل  ،عضو نقابة
فنان
ي
أ
منها صالون الشباب  ،المعرض العام  ،1994بيناىل بورسعيد القومي الثالث  ،صالون العمال
جال�ى  ،معرض اجندة بمكتبة االسكندرية
الفنية
الصغ�ة  ،مهرجان إ
البداع التشكيىل  ،صالون ري
ري
ن
التلقائي� بنسلفانيا  ، 1994بيناىل القاهرة الدوىل الخامس  ، 1994منحة التفرغ
 ، 2010معرض
ي
ىف
 ،1997جائزة صالون الشباب  ، 1993 ، 1991الجائزة الثانية � بيناىل بورسعيد القومى الثالث ، 1996
الجائزة رش
ال�فية ىف� بيناىل القاهرة الدوىل الخامس  ، 1994لديه مقتنيات بمرص و الخارج.

194

عبـيــــر حمـــــدي
العال للفنون التطبيقية  6أكتوبر ،معرض خاص رحلة النفس
دكتورة بقسم الجرافيك المعهد ي
رث
ىن
ودول منها :
محل ي
بالمجلس الوط� للثقافه والفنون واالداب بالكويت  ،2016أك� من  50معرض ي
نس باريس  ، 2013 ، 2010مسابقة
دورات المعرض العام  ،35،36،37 ،34 ،32صالون الخريف الفر ي
عبد هللا
بينال الثقافة والفنون
القص� المركز السعودي بجدة ، 2013،2015
ري
قوميس� الجرافيك ي
بي
نس ووزارة الشباب  ،2014معرض مبدعات مرصيات الهيئه
ي
الدول الثالث برعاية صالون الخريف الفر ي
العامه لقصور الثقافه  ، 2017العديد من الجوائز وشهادات التقدير  ،متقنيات بمرص والخارج.

195

عــز الديـن نجيــب

مواليد رش
ال�قية ، 1940تخرج من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة قسم التصوير  1963- 1962 ،منحة دراسية
بمرسم االقرص  1968- 1963 ،عمل وأسس عددا من قصور الثقافة بالمحافظات  2015- 1964 ،اقام
رت
اك� من ي ن
االول ف ي� التصوير بمسابقة الفن والمعركة
ثالث� معرضا فرديا بمرص والخارج  1970 ،الجائزة ي
بوزارة الثقافة  1988- 1986 ،جائزتا استحقاق بالمعرض العام للفنون التشكيلية  2010 – 1983 ،مثل
مرص ف ي� مهرجانات اوروبية وعربية واسيوية واقتنيت اعماله ف ي� بعض المتاحف الدولية  ،أول جائزة ف ي�
التشكيل  2017 – 2014 ،1982رئيس تحرير سلسلة ذاكرة الفنون بالهيئة العامة للكتاب.
مرص ف ي� النقد
ي
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عـــــزة مصطفــــى

ين
التشكيلي�  ،عضو أتيليه القاهرة
بكالوريوس فنون جميلة  83جرافيك رسوم وفن كتاب  ،عضو نقابة
رش
 ،شاركت ىف� معارض فردية  4معارض خاصة  ،معرض جماعية  60معرض منها :قاعة كحيلة ،م�بية
ن
الثا� والثالث والرابع ،معارض دولية ي ن
باك� المصاحب االولمبيات ،منح وجوائز  ،تفرغ
،البداع
إ
التشكيل ي
ي
أ
،جال�ي جده  ،لدى الفراد مرص و الخارج.
من وزارة الثقافة من  ، 2008مقتنيات بمتحف الفن الحديث ري

197

عزيـــــزة فهمـــــي

بالسكندرية  ، 1964دراسة للفسيفساء ف ي� أكاديمية فنون رافنا ىف� إيطاليا
بكالوريوس فنون جميلة إ
ف
ن
فنا� الفسيفساء المعارصين  ، AIMCتشارك ي� معارض ومؤتمرات الجماعة ،اليابان
،1983عضو جماعة ي
ىف
السكندرية  ،خيال الكتاب 2005
السكندرية ، 1996النمسا  ، 2014شاركت � معارض وورش مكتبة إ
 ، 1994إ
 ،والفسيفساء ثالثية االبعاد  2009والزجاج المجسم  ، 2010معارض أجندة السنوية أخرها  ، 2015نفذت
بالسكندرية وفسيفساء بمطار
العديد من أعمال الزجاج والفسيفساء ومن أهمها جدارية أحمد زويل إ
ف
بالسكندرية وجدارية ف ي� مدينة ماالبو ي� غينيا االستوائية .
القاهرة وترميم زجاج قرص المجوهرات إ
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عصـــام درويـــش

مواليد  ، 1970استاذ مساعد النحت بكلية رت
ال�بية الفنية بجامعة حلوان  ،عضو اللجنة العليا
حن� للفنون ي ن
لسيمبوزيوم النحت الدوىل بأسوان ،عضو مجلس امناء مؤسسة ادم ي ن
وام� الصندوق
 ،اقام العديد من االعمال النحتية الميدانية وله العديد من المشاركات ىف� مرص و الخارج من بينها
 :تمثال شجرة الزيتون  olive treeمن الرخام-اليونان  ،معرض النحت المرصى المعارص صنعاء
 ،معرض للنحت المرصى المعارص بقطر  ، 2012المعرض القومى  ، 36بيناىل ي ن
بك� الدوىل الثالث
ىف
بد�  ، 2004لديه مرص و الخارج.
 2008الرابع  ، 2010الجائزة الثانية � سيمبوزيوم اعمار الدوىل ىب
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عصـــــام طـــــــه

مواليد  ،1961بكالوريوس كلية رت
ين
ين
التشكيلي�  ،عضو جمعية
الفنان�
ال�بية الفنية  ، 1986عضو نقابه
ىن
فنا� الغورى  ،شارك ىف� العديد من المعارض الجماعية المحلية والدولية  ،أقام العديد من
المعارض الخاصة منها :معرضان بألمانيا أ
الول أحدهما بقاعة خاصة  ، 2002معرض بفندق كلوبنج
 ، 2003معرض خاص بقاعة قرطبة  ،2009معرض بأتيليه القاهره ، 2012معرض بقاعة الباب سليم
 ، 2015لديه مقتنيات بمرص والخارج.
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عصمت داوستـا�

بك� ي ن
مواليد  ، 1943شارك ىف� العديد من المعارض منها  :شارك ىف� احتفاالت أولمبياد ي ن
الص� 2008
 ،سمبوزيوم إهدان الدوىل لبنان  ، 2009معرض للفنون التشكيلية ضمن احتفالية الفرانكفونية
القرص الدوىل الرابع للتصوير أ
بنيودلهى الهند  ، 2010ملتقى أ
بالقرص  ، 2011معرض التشكيليون
الستة الدورة السابعة بأتيليه جدة للفنون الجميلة بالسعودية  ، 2013معرض لوحة ىف� كل بيت
بأتيليه جدة السعودية  ، 2013المعرض القومى .2015
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عطيـــات السيــــد

مواليد  ، 1935دبلوم المعهد العاىل رت
ين
الفنان�
لل�بية الفنية القاهرة  ،1958عضو مؤسس بنقابة
ين
ين
الصحفي� ،عملت بالصحافة رسامة منذ تخرجها ىف� جريدة الجمهورية
التشكيلي�  ،عضو بنقابة
ىت
حاليا بالمعاش  ،شاركت ىف� العديد من المعارض منها  :معرض
والمساء ح�  ، 1995مصورة متفرغة ً ،
أ
بجريدة الجمهورية بدار التحرير للطبع رش
الصغ�ة الرابع  ،معرض
والن�  ،صالون العمال الفنية
ري
بك� ي ن
الفن المرصى المعارص ي ن
الص�  ،معرض الفن المرصى المعارص سيول كوريا الجنوبية ،2005
المارات ،المعرض القومى  ، 38لها مقتنيات بمرص والخارج
معرض الفن المرصي المعارص ىبد� إ
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ن
حســـــ�
عفـــــت
ي

مستشارا
فنيا لمجلة المصور ثم
ً
مديرا ً
مواليد  ،1942بكالوريوس فنون تطبيقية قسم زخرفة ً ، 1963
فنيا لها  1974ولمؤسسة دار الهالل ىت
ح� عام  1999حيث تفرغ تماماً للفن التشكيىل  ،عضو نقابة
ً
التشكيلي�  ،عضو اتيليه القاهرة  ،عضو جمعية ن
ين
ين
فنا� الغوري  ،شارك ىف�
نقابة
عضو
،
الصحفي�
ي
ىن
العدوا� بالكويت 2013
العديد من المعارض الخاصة والجماعية منها :معرض روح الواقع بصالة
 ،صالون القاهرة  ، 1965المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة  ، 33 ، 31 ، 28معرض الفن
المرصى الحديث نيودلهى الهند  ، 2009لديه مقتنيات بمرص والخارج.

203

عقيلــــة ريــــــاض

مواليد ي ز
الج�ة  ،دكتوراه ىف� الفن المرصى القديم  ،عضو جماعة أتيليه القاهرة  ،عضو نقابة
التشكيلي�  ،عضو جمعية مح� الفنون  ،عضو لجنة الفنون التشكيلية المجلس أ
ين
ين
العىل
الفنان�
ىب
للثقافة  ،مقرر لجنة المعارض الخارجية والدولية المجلس أ
العىل للثقافة  ،عضو لجنة المقتنيات
العىل للثقافة  ،عضو اللجنة العليا لملتقى أ
المجلس أ
القرص الدوىل صندوق التنمية الثقافية ،
أقامت العديد من المعارض الشخصية  ،والعديد من المعارض الجماعية ىف� مرص والخارج  ،لديها
مقتنيات بمرص والخارج .
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التـــــــرك
عـــــالء
ي

دكتوراه الفلسفة ف� رت
ال�بية الفنية قسم الرسم والتصوير  ، 2000أستاذ دكتور بقسم الرسم والتصوير
ي
بكلية رت
ين
ين
التشكيلي�  ،شارك ف ي� جميع المعارض الجماعية
الفنان�
ال�بية الفنية جامعة حلوان ،عضو نقابة
ح� آ
والعامة منذ عام  1986ىت
الن  ،أقام عدة معارض خاصة منها  :معرض تسابيح بقاعة الشهيد
ن
ال�بية الفنية  ، 2012معارض جماعية منها معرض اليوبيل الماس لكلية رت
بسيو� ف� كلية رت
ال�بية
أحمد
ي ي
ي
الفنية بقرص الفنون  ، 2013المعرض القومي للفنون التشكيلية  ،2007لديه مقتنيات بمرص والخارج .
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علـــــي المليجــــي

ال�بية النوعية جامعة القاهرة  ،عميد كلية رت
ال�بية الفنية كلية رت
أستاذ علم نفس رت
ال�بية النوعية
ال�بية النوعية ،2003،2007أسس لوحدة الجودة رت
،2001،2006مقرر لجنة قطاع رت
بال�بية النوعية
ن
المعد� وأشغال الجلد
شخصيا داخل وخارج مرص ف ي� التصوير والتشكيل
معرضا
ومستشارها ،أقام ً 25
ً
ي
ف
رت
والخزف ،شارك ف� رث
أك� من  100معرض جماعي داخل وخارج مرص ،شارك ي� وضع مناهج ال�بية الفنية
ي
ف
عىل مدى 30سنة داخل وخارج مرص ،له 7مؤلفات منشورة � الفن رت
والعالم ،مؤسس
وال�بية الفنية إ
ي
أ
علم نفس رت
ال�بية الفنية ف ي� مرص وقطر والسعودية،
ظ�. 2007
ري
قومس� معرض تعانق الشقاء أبو يب

206

علـــــي حبيــــــش

ن
الميدا�
مواليد  ، 1948دكتوراه الفلسفة ف ي� الفنون الجميلة  1988جامعة حلوان 1982أستاذ النحت
ي
بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة  ،عضو الجمعية الفريقية بالقاهرة يرأسها د .بطرس غال أ
ال ي ن
م� العام
إ
ي
السابق أ
وبينال بنجالديش  ، 2002محكم جائزة
الدول الرابع
لبينال الشارقة
المم المتحدة  ،رشح
ي
ي
ي
أ
أ
ف
ن
الثا� لقناة السويس ،
العويس الدولية بدولة االمارات  ،جائزة الرض  ،الجائزة الوىل رب
الك�ى ي� االفتتاح ي
شارك ف ي� جميع المعارض الخارجية والداخلية وممثل مرص ف ي� معرض أسبانيا للشباب ومعرض الشباب
ف ي� موسكو  ،شارك بكل من السمبوزيوم الدوىل االول أسوان ،االسكندرية ،مدينة الرحاب بالقاهرة.
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علـــــــي عــــــزام

آ
بالسكندرية  ،دبلوم الدراسات العليا إعالم القاهرة  ،شارك ف ي� مسابقة صالون
ليسانس الداب إ
أ
الصغ�ة  ،الصالون السنوي لجميعة أصالة  ,معرض جمعية أصالة ف ي� بلجيكا ،معرض
العمال الفنية
ري
ن
فنا� الغوري السنوي  ،أقام عدة معارض خاصة منها  :المعرض العام  ، 36قاعة مركز محمود سعيد
ي
ف
ت
الزي�  ، 1961لديه مقتنيات بمرص والخارج.
بينال إ
إ
بالسكندرية  ،2005جائزة ي
السكندرية ي� التصوير ي
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علـــي نبيــل وهبـة

مواليد  ، 1937بكالوريوس رت
بال رش�اف عىل قسم
ال�بية الفنية  1962و دبلوم رواد الثقافة  ، 1973قام إ
ق
رت
رت
بالد� وأستاذ لمادة التذوق وتاريخ الفن بها  ،عمل مدير للمتحف
ال�بية الفنية كلية ال�بية النوعية ي
ين
الفنان� الخمسة  ،أقام العديد من المعارض الخاصة ىف� التصوير
المرصي للفن الحديث  ،أسس جماعة
والنحت  ،االسهام ف ي� المعارض العامة منذ  1962و نال عدد من الجوائز ،عضو جماعة نقاد ومنظرى
الفن العالمية االيكا ،عضو المجلس أ
ين
التشكيلي� سابقا .
العىل للثقافة سابقًا  ،عضو مجلس نقابة
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عمــــاد أبـوزيـــــد

الف� بكلية رت
دكتوراه تربية فنية  ،2001أستاذ دكتور بقسم النقد والتذوق ىن
ال�بية الفنية جامعة حلوان
 عضو ىف� نقابة الفنون التشكيلية  ،شارك ىف� العديد من المعارض الخاصة والمحلية والدولية منها:1990ح� الصالون  10لـ  2014 ، 1998اليوبيل ىض
ىت
الف� لصالون
صالون الشباب منذ الصالون  2لـ
مح� الفنون الجميلة قرص
الشباب  2016 ،المعرض العام 2016 ،معرض صالون القاهرة جمعية ىب
الفنون  ،نال العديد من الجوائز منها1998 :جائرة لجنة التحكيم ببيناىل القاهرة  4للخزف 2013 ،
الول معرض أ
جائزة المستوى أ
الصغ�ة سلطنة عمان .
العمال
ري
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المغر�
عماد الدين
بي

أستاذ الخزف المتفرغ بكلية رت
ين
ين
التشكيلي�،
الفنان�
ال�بية الفنية جامعة حلوان ،عضو مؤسس بنقابة
شارك ف ي� العديد من المعارض المحلية والدولية منها :المعرض العام للفنون التشكيلية من :1973
 ،2015معرض أساتذة كلية رت
ال�بية الفنية  2015بمركز الجزيرة للفنون ،بغداد  ،1977الفن المرصي
أ
ترينال الخزف الول القاهرة  ،1992معرض
الدول إيطاليا ،1988
المعارص ألمانيا  ،1987المعرض
ي
ي
ال�تغال،نال العديد من الجوائز والميداليات وشهادات
القطع
الصغ�ة “ 2017 ”123 ARTgilaرب
ري
التقدير  ،لديه مقتنيات بمرص والخارج.
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عمـاد عـادل ببـاوي
ماجست�  ،عضو نقابة الفنون التشكيلية ،
مواليد  ، 1970بكالوريوس تربية فنية  ، 1992تمهيدي
ري
ال�اث المرصي شارك ف� العديد من المعارض الخاصة والجماعية �ف
عضو جمعية الحفاظ عىل رت
ي
ي
التشكيل منها:الموزايك والنحت بالسلك والتصوير  ،شارك ف ي� العديد
الكث� من مجاالت الفن
ري
ي
آ
ف
ىت
رش
العالن كمصمم لمجالت وكتب
من الم�وعات الفنية منذ سنة التخرج ح� الن وعمل ي� مجال إ
والعر�.
متداولة ف ي� السوق المرصي
بي

212

عمـاد عبـد الوهاب

بكالوريوس فنون جميلة  ، 1998درس الفن بأكاديمية الفنون الجميلة بروما إيطاليا ،دبلوم رت
ال�ميم
من المعهد الدوىل رت
لل�ميم بروما إيطاليا ، 2004دكتوارة فلسفة الفنون من كلية الفنون الجميلة
بالقاهرة ،2014أول فنان مرصى يشارك ىف� ترميم أعمال التصوير بمتاحف الفاتيكان بإيطاليا ، ،2003
للبداع
شارك ف ي� العديد من المعارض المحلية والدولية ،العديد من الجوائز أهمها :جائزة الدولة إ
الف� جائزة روما الك�ى  ،الجائزة أ
ىن
الك�ى
الوىل الهرم
الذه� بصالون الشباب ال ، 16الجائزة رب
رب
ىب
ىف
السكندرية  ،23جائزة الدولة التشجيعية � الفنون . 2007
ببيناىل إ
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عمـــــاد لمعــــــي

أستاذ التصوير بكلية رت
ال�بية الفنية جامعة حلوان  ،أستاذ بمعهد الدراسات القبطية قسم الفن،
ين
ين
التشكيلي� وعضو العديد من الجماعات الفنية  ،نال عدة جوائز منها جائزة
الفنان�
عضو نقابة
صالون الشباب  ،لديه مقتنيات بمرص والخارج.
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عمــر عبـد الظاهـر

مواليد  ، 1966دكتوراه ىف� فلسفة الفن من كلية الفنون الجميلة  ،شارك ىف� العديد من المعارض
منها معرض الفن المرصى المعارص بأثينا  ، 2004الشارقة  ، 2006بيالروسيا  ، 2006معرض التشخيص
الزي� الثالث أ
بقرص الفنون  ، 2010ملتقى التصوير ىت
بالقرص  ، 2011معرض بقاعة ارتس مارت  ،بيناىل
رش�م الشيخ الدوىل أ
الول  ،المعرض العام  ، 2015نال العديد من الجوائز .

215

عمــــرو شــاكـر
حاليا بمجال
مواليد  ، 1980عضو النقابة العامة للصحافة إ
والعالم  ،فنان ومصمم جرافيك  ،يعمل ً
ن
النسان
التسويق والكمبيوتر جرافيك  ،تستند أعماله بشكل
أساس عىل الفنون المتطورة والعالقة ما يب� إ
ي
والطبيعة  ،شارك ف ي� العديد من المعارض المحلية منها  :صالون الشباب  ،المعرض العام  ،ملتقى
ئ
ن
الف� .
المصورون العرب  ،شارك ف ي� العديد من ورش العمل ف ي� مجال التصوير
ي
الضو� والجرافيك والنقد ي
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عمـــرو نبـــيــل

مواليد  ، 1968بكالوريوس فنون جميلة جامعة حلوان  ، 1990مصور صحفى لوكالة أ
النباء الفرنسية
بالقاهرة  1999 ،إىل آ
الن مصور صحفى بوكالة أنباء أسو شيتدبرس بالقاهرة  ،رئيس شعبة
ين
الصحف� بالقاهرة ،شارك ىف� معرض الحصار عىل العراق ثمن الصمت قاعة
المصورين بنقابة
أ
الهناجر بدار أ
الوبرا  2005، 1998دارفور بقاعة الهناجر بدار الوبرا بالقاهرة 2006،رمضان بقاعة
استوديو  2006المعادى بالقاهرة  1997 ،جائزة أفضل صورة رياضية من اتحاد المصورين العرب
ببغداد  2005 ،جائزة التفوق الصحفى أ
الول عن تغطية أحداث انتخابات مجلس الشعب المرصي

217

غـــــادة مبــــــارز

ئ
إخصا� تخاطب.
ماجست� تربية فنية  ،ف ي� مرحلة إعداد رسالة الدكتوراه ،
مواليد ، 1967
ري
ي
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فــــارس أحمــــــد
مواليد القاهرة  ،1959مدير عام المتاحف القومية بقطاع الفنون التشكيلية وزارة الثقافة  ،عضو
ين
ين
التشكيلي�  ،شارك ىف� العديد من المعارض المحلية والدولية منها  :معارض مسابقة
الفنان�
نقابة
الفنون التشكيلية جامعة حلوان  ،1984 ،1980صالون الشباب  ، 4- 3 -2المعرض العام منذ
الثا� والثالث ،1996 ، 1994الجائزة أ
1990وح� آ
الن  ،بيناىل الخزف الدوىل ىن
الوىل تصوير ىت
ىت
زي� 1998
بمسابقة اليوبيل ىض
الف� النتصارات أكتوبر ،جائزة مسابقة الكمبيوتر جرافيك بمتحف توكوها
باليابان  ، 2003تكريم اليوبيل ض
الف� لصالون الشباب ، 2014لديه مقتنيات بمرص والخارج.
ي
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فـــــاروق وهبــــه

ف
ف
الثقا� لسفارة مرص بالنمسا  -فيينا
مواليد المنصورة  ،1942دكتوراه الفلسفة ي� الفنون  ، 1988المستشار ي
الكاديمية المرصية للفنون بروما  - 2000عضو المنظمات الدولية أ
 ، 1997رئيس أ
بالمم المتحدة 1997
الوط� الكويت  1984 .الجائزة أ
ن
الوىل ف ي� فن التصوير المعرض القومي
 ،الميدالية الذهبية المجلس
ي
أ
ن
لفنا� مرص  1983 ،الجائزة الوىل لفن الملصق  ،وزارة الثقافة القاهرة  1982 ،جائزة الرسم المعرض
ي
ن
الدول الخامس  1999 ،قالدة النمسا من
بينال القاهرة
لفنل� مرص  1994 ،جائزة النيل رب
ي
الك�ى ي
القومي ي
أ
حاكم مدينة فيينا  2001 ،وسام الدولة للعلوم والفنون من الطبقة الوىل من رئيس جمهورية النمسا  .
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فاطـمة عبد الرحـمن

دكتوراه الفلسفة ىف� الفنون الجميلة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان  ، 2008مدرس بكلية الفنون
الجميلة قسم الجرافيك  ،شاركت ف ي� العديد من المعارض منها :معارض كلية الفنون الجميلة عام 93
شامالي� الدوىل للقطع
 ، 1995 ، 94 ،تريناىل
الصغ�ة فرنسا  ، 1997معرض الجرافيك القومي الثالث
ري
ري
بالقاهرة  ، 2005تريناىل الجرافيك الدوىل بمرص القاهرة  ، 1999،2003،2006 ،1996معرض ارت نيم
الدورة التاسعة فرنسا ، 2008نالت العديد من الجوائز منها  :الجائزة أ
الوىل ف ي� الرسم بيناىل بورسعيد
القومي  ، 2001الجائزة أ
الوىل لصالون الشباب  17ىف� الرسم  ، 2005لديها مقتنيات بمرص و الخارج.
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فتحــــى إدريــــس

ين
ين
ين
مواليد رش
مح�
التشكيلي�  ،عضو بنقابة
الفنان�
ال�قية  ، 1948عضو بنقابة
التطبيقي�  ،رئيس جمعية ىب
الفنون آ
والداب بالمنيا  ،عضو بالمجلس االستشارى لثقافة المنيا  ، 2007أسس أول شعبة لتعليم
فنون الخط العر�ىب  عىل مستوى هيئة قصور الثقافة ىف� المنيا  ، 2015قدم العديد من المعارض
الفردية وله مشاركات ىف� معارض جماعية ىف� مرص وخارجها  ،صدر له كتاب «فنانون من المنيا» يرصد
للحركة التشكيلية ىف� المنيا منذ بداية القرن التاسع رش
ع� ،نال العديد من الجوائز وشهادات التقدير .
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فتحـي عبد السـالم

ىئ
الضو� ،شارك ىف� العديد من
فنان تشكيىل ومصور فوتوغر ف يا� ،عضو الجمعية المرصية للتصوير
وح� آ
المعارض الخاصة والمحلية والدولية منها  :المعرض العام منذ  91ىت
الن  ،معارض بالمركز
الثقا� أ
الجن� الفرنس  ، 94، 93اليطاىل  ، 92أ
ف
ال ىن
سبا�  ، 93الهندي  ، 200/99جوائز الجمعية
إ
ي
ي
بي
ىئ
الضو� رث
ع�ة جوائز منذ  1990ما ي ن
أك� من رش
ب� جوائز أوىل وثانية وثالثة  ،الجائزة
المرصية للتصوير
أ
الثانية مسابقة النيل الدولية للتصوير الضو� ،1995الجائزه الوىل مسابقة فوتو ايجيبت الدولية
وح� آ
 ،2001مقتنيات بالمعرض القومى منذ  91ىت
الن  ،و بمرص والخارج .
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فتحــــي عفيفــــي
مواليد  ، 1950دبلوم المدارس الثانوية الصناعية  ، 1968دراسات حرة بالفنون الجميلة ،1974
ين
ين
التشكيلي�  ،شارك
الفنان�
 ، 1981 ، 1975عضو الجمعية االهلية للفنون الجميلة  ،عضو نقابة
بجال�ى مرص بالزمالك  ،2015معرض عودة اىل
ىف� العديد من المعارض منها  :معرض الكادحون
ري
المصنع بقاعة أفق  ، 2016صالون القاهرة  56للفنون التشكيلية بقرص الفنون  ، 2013بيناىل هافانا
القرص الدوىل الرابع للتصوير أ
الدوىل  ، 1996ملتقى أ
بالقرص  ، 2011جائزة التحكيم الدولية لبيناىل
القاهرة الدوىل السابع  ، 1998لديه مقتنيات بمرص والخارج .

224

فــــدوى عطيـــــة

مواليد ، 1976رئيس قسم الفنون التشكيلية بقرص الطفل المتخصص  ،مصمم ديكور ف ي� المرسح
ح� آ
ىت
الن  ،شاركت ف ي� العديد من المعارض المحلية والدولية منها صالون النيل  ،المعرض العام ،
الدول
بيناىل بورسعيد القومى الثامن بمتحف النرص للفن الحديث ببورسعيد  ، 2009مهرجان طنجة
ي
 2015بالمغرب  ،الملتقى الدول أ
الول بسال للفنون التشكيلية  2016بالمغرب  ،عدة معارض خاصة
ي
الفنون الجميلة أ
بالقرص  ، 2016جائزة لجنة التحكيم الخاصة ىف� صالون
منها :معرض بقاعة كلية
ىف
النيل السابع للتصوير الفوتوغرا�  ،العديد من شهادات التقدير من عدة أماكن.
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فيـــــروز سميـــــر
مواليد القاهرة  ، 1972أستاذ مساعد بقسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان  ،عضو
ين
ين
ين
قوميس� مهرجان
والفنان�  ،تولت منصب
التشكيلي� وأتيليه القاهرة للكتاب
الفنان�
عامل بنقابة
ري
دول البحر المتوسط ايطاليا  ، 2007صممت رسوم داخلية وأغلفة كتب أ
للطفال  ،شاركت �ف
ي
العديد من المعارض الجماعية ف ي� قاعات الدولة والقاعات الخاصة  ،شاركت ف ي�  7معارض دولية ،
ت
،جائز� نقابة الفنون التشكيلية  ،جمعية أصالة ف ي� صالون الشباب السابع رش
ع�
 3معارض فردية
ي
 ، 2005منحة التفرغ  ، 2007 - 2006لديها مقتنيات بمرص و الخارج.
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كريـــم القريطـــي

،1982ماجست� بقسم الرسم والتصوير بكلية رت
ال�بية الفنية جامعة حلوان  ،عضو نقابة
مواليد
ري
ىف
ن
ن
جال�ي مسار للفن المعارص  ، 2010صالون
الفنان�
التشكيلي�  ،شارك � معرض رؤى معارصة  3ري
ي
ي
ن
ن
رش
الص�  ،2010معرض فن الشمال
بك�
بينال
،
2010
ون
الع�
و
الواحد
الشباب
الدول للفنون ي
ي
ي
ي
بودلسدورف-ألمانيا  ، 2010جائزة الصالون  ،صالون الشباب الواحد و رش
الع�ون  ، 2010جائزة مكتبة
ين
ين
السكندرية منحة فنان مقيم  -صالون الشباب الثامن رش
التشكيلي�
الفنان�
ع�  ، 2007جائزة نقابة
إ
الدول للشباب  ، 2006مقتنيات بمرص و الخارج.
السكندرية
 ،صالون أتيليه إ
ي
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كريــــــم نبـيـــــل

ئ
الضو� الحاصل عىل  4ميداليات من
مصور فوتوغر ف يا� حر  ،مؤسس نادي إن فوكس للتصوير
ي
الدول للمصورين  ،عضو مجلس إدارة اتحاد المصورين العرب بمرص  ،شارك ف ي�  30معرض
االتحاد
ي
ف
ف
المارات ،باريس و بلغاريا  ،أقام معرض الموت ي� لوحات  2016بقاعة اتجاه
جماعي ي� مرص،قطر ،إ
ف
ن
الثا� ي� صالون النيل الـ  ،8جائزة الشارقة
بقرص الفنون ،نال أوسكار صالون الشباب  ،23المركز ي
للصورة العربية  ،لديه مقتنيات بمتحف الفن الحديث.
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كــــــالي قاســــم
السكندرية
مواليد  ، 1977دكتوراه  ، 2013مدرس بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة إ
ين
ين
التشكيلي�  ،شارك ف ي� عدة معارض منها معرض بقرص التذوق بسيدى جابر
الفنان�
عضو نقابة
السكندرية  ، 2008معرض بمركز الجزيرة للفنون القاهرة
البداع إ
 ، 2006معرض أبيض و أسود بقرص إ
أ
 ، 2012معرض الفن المرصى المعارص بمسقط  ، 2006سمبوزيوم القرص الدوىل للتصوير ، 2012
، 2015نال العديد من الجوائز  ،لديه مقتنيات بمرص والخارج .
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مـاهــــر عراقيـــب

مدرس الخزف -تربية فنية -جامعة المنيا  ،شارك ف ي� العديد من المعارض المحلية والدولية أهمها
الدول الثالث قاعة الهناجر  ، 2017معرض خاص بمركز الجزيرة
المعرض العام  ،سمبوزيوم الخزف
ي
السالمي المعارص المدينة
الدول للخزف  ،المعرض
،بينال القاهرة
للفنون مايو 2016
الدول للفن إ
ي
ي
ي
المنورة  ، 2013معرض اعضاء هيئة التدريس جامعة المنيا ، 2016جائزة السلطان قابوس المعمارية
اﻷم�ة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين للخزف أعوام 2005
 ، 2002جائزة سمو ري
رش
 ، 2010 ، 2009 ، 2008 ،جائزة لجنة التحكيم صالون الشباب الثالث ع�  ،لديه مقتنيات بمرص والخارج.
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مايــــكل مــــوريس

مواليد  ، 1979بكالوريوس تربية فنية جامعة حلوان  ، 2002شارك ىف� العديد من المعارض منها:
ع�،صالون الشباب رش
صالون الشباب السادس رش
الع�ون  ، 2009المعرض العام الدورة ، 33
بجال�ى الوان ،2016جائزة تشجيعية تصوير وزارة الشباب  ، 2000،2001المركز
معرض الفن الرقمى ري
رت
الثالث ىف� المعرض العام للفنون التشكلية  ، 2000،2001المركز الثالث مسابقة كامل غندر كلية ال�بية
الفنية جامعة حلوان  ،شارك ىف� ترميم قرص محمد عىل كلية الزراعة لمدة ثالث أعوام .
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مجــــدي أنــــــور

التشكلي�  ،جمعية أصالة رت
ين
ين
لل�اث  ،شارك ف ي� العديد من
الفنان�
تشكيل  ،عضو نقابة
فنان
ي
أ
ىت
ىت
الصغ�ة ح� ، 2006
المعارض الجماعية من  1991ح�  2017منها  :صالون الشباب والعمال
ري
المعرض العام من  2008ىت
ح�  ، 2016أقام معرض خاصة بمرص والخارج  ،2016أقام ورشة عمل
للعمل المركب ف� قاعة أ
الورمان  ، 2005ساقية عبد المنعم الصاوي  ، 2007صمم ونفذ العديد من
ي
أ
بك�ى رش
ال�كات والمؤسسات  ،لديه مقتنيات بمرص والخارج .
العمال الفنية الخاصة رب
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مجــدي الكفــراوي

ين
ين
مح�
الفنان�
مواليد  ، 1970بكالوريوس تربيه فنيه  ، ١٩٩٥عضو نقابه
التشكيلي�  ،عضو جمعية ب ي
ىف
الفنون الجميلة ،رسام ومحرر صحفي بمؤسسة روز اليوسف  ،شارك � العديد من المعارض
الفردية والجماعية المحلية والدولية منها  :معرض بقاعة الباب بمتحف الفن الحديث ، 2015
المعرض أ
والجماه�  ، 2008المعرض العام للفنون بقرص الفنون 37لــ ، 2015
الول لملتقى الفن
ري
بينال جابروفو ببلغاريا  ، 2007معرض رسوم كتب
معرض  90سنة روزاليوسف بقرص الفنون  ، 2016ي
ف
ثقا� بماالوي  ،2016لديه مقتنيات بمرصو الخارج
االطفال الشارقة  ، 2016معرض تبادل ي

233

محســـن عطيـــــه

ن
دكتوراه علم الفن أكاديمية ي ن
الف�  -جامعة حلوان  ،محكم دوىل
ريب� روسيا  ، 1979أستاذ النقد
والتذوق ي
س�ته الفنية ىف� موسوعة  Who,s whoالعالمية، 2003
لبيناىل طشقند الدوىل للفن
التشكيل  ، 2005أدرجت ري
ي
ز
البداعى من أكاديمية فنون أوزبكستان  ، 2003لديه مقتنيات بمرص والخارج.
للتم� إ
نال الميدالية الذهبية ي
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محســــن منصــــور

ين
ين
التشكيلي�  ،عضو جماعة ٧٩
الفنان�
بكالوريوس فنون جميلة  ١٩٧٩جامعة حلون  ،عضو نقابة
آ
البداع ،معرض  حوار
للفنون و الداب  ،رئيس مجلس إدارة صالون محسن منصور للفكر و إ
أ
أم�
المساحات بقاعة صالح طاهر بدار الوبرا  ،2017معرض  إيقاعات لونية  بألوان الشمع بمتحف ري
ق
ين
شو� كرمة إبن نئ
للدبلوماسي�
الدول
ها�  ، 2016معرض  رماديات مرصية  بالمركز
الشعراء أحمد ي
ي
أ
الجانب  ، 2016مجموعة من المعارض الجماعية المحلية والدولية  ،مقتنيات بمرص و الخارج.

235

محفـــوظ صليـــب

مواليد ، ١٩٤٣دكتوراه الفلسفة ىف� رت
ين
الفنان�
ال�بية الفنية  -نحت  ، 1980عضو مؤسس لنقابة
لل�بية الفنية االنسيا  ،مدرس بالمعهد العاىل رت
التشكيلي�  ،عضو بالجمعية الدولية رت
ين
لل�بية الفنية
للمعلم�  ،1969أستاذ مساعد بكلية رت
ين
ال�بية الفنية جامعة حلوان  ، 1986أستاذ مساعد متفرغ ، 2003
شارك ف ي� العديد من المعارض  ،نال العديد من الجوائز  ،لديه مقتنيات بمرص والخارج.

236

محمــد أبـو النجــا

دكتوراه فلسفة الفن  ، 1997جوائز عالمية ىف
وأو� بمسؤوليته تجاه مجتمعه و ساهم ف ي� تشكيل جيل
ال�ق أ
ين
الفنان� الشباب من خالل عمله ف ي� التدريس  ،كما كان أول فنان من رش
الوسط يحصل
جديد من
عىل منحة من مؤسسة اليابان لدراسة فنون صناعة الورق عام .1996معارض فنية جماعية محلية
ف
ت
وال� تنوعت ي ن
ب� التصوير والفيديو
وعالمية إىل جانب فمعارضه الفردية ي� مرص وأنحاء العالم ي
رت
قوميس� عام للدورة
السكندرية ،2001
بينال إ
ري
بينال فينيسيا  2002و نال جائزة ي
وال�كيب،مثل مرص ي� ي
رش
ديسم� . 2009
السكندرية لدول البحر المتوسط الذي افتتح
والع�ين
الخامسة
لبينال إ
رب
ي
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محمــــد إسحــــق

أستاذ النحت وعميد كلية رت
ال�بية الفنية جامعة حلوان  ،يشارك ف ي� الحركة الفنية منذ  ، 1981أقام
 9معارض فردية ف ي� فن النحت  ،شارك ف ي� العديد ف ي� المعارض الجماعية المحلية والدولية  ،نال
العديد من الجوائز  ،لديه مقتنيات بمرص و الخارج.
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الجنـــو�
محمــــد
بي

مواليد  ، 1965بكالوريوس كلية الفنون رت
وال�بية جامعة المنيا  ،1988أقام العديد من المعارض
جال�ي رش
جال�ي  ،معرض بعنوان تفاصيل
م�بية القاهرة  ،أسماء
الخاصة
الجنو� تاش ري
منها:ن�فانا ري
ري
بي
أ
الجنو� بقاعة كريم فرنسيس  ،معرض أصوات المدينة
بالغردقة البحر الحمر ، 2000معرض أحوال
ىب
م�بية  ،معرض بشارع الكورنيش أسوان  ،1992شهادة تقدير وميدالية عن البحث المقدم �ىف
بقاعة رش
ىف
ن
الف� المركب صالون الشباب الحادي رش
ع� . 1999
الصالون التاسع  ، 1997جائزة الصالون � العمل ي
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محمــــد السيـــــد
مواليد القاهرة  ، 1974بكالوريوس فنون جميله قسم رسوم متحركة جامعه المنيا  ، 2002مصور
فوتوغر ىفا�  ،مصمم جرافيك بقناه النيل أ
للخبار  ،شارك بالمعرض العام  ، 37 - 36مصور
فوتوغر ىفا� ىف� برنامج مرصى أصىل و مسلسل عرض خاص .
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الشـ�اوي
محمـــد رب

مواليد رش
ال�قية  ، 1977بكالوريوس فنون جميلة  2001قسم النحت  ،مدرس بكلية الفنون الجميلة
ف
ىف
خز�  ، 2015شارك
جامعة المنيا قسم النحت ،دكتوراه � فلسفة الفنون الجميلة تخصص تشكيل ي
ىف� العديد من المعارض الجماعية .
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محمـــد الطحـــان

العال للفنون الجميلة ليوناردو دافين�ش ي  ،1973استشاري
مواليد  ، 1946بكالوريوس المعهد
ي
تصوير ،تقلد منصب مدير عام ادارة البيناليات والمعارض الدولية بقطاع الفنون التشكيلية  ،مدير
عام المراسم وبيوت االبداع بوزارة الثقافة سابقا  ،اقام العديد من المعارض الخاصة والجماعية
 ،شارك ف ي� العديد من البيناليات والمعارض المحلية والدولية بالحركة الفنية بمرص وبالخارج منذ
ح� آ
 1968ىت
الن  ،نال العديد من الجوائز والميداليات وشهادات التقدير المحلية والدولية  ،لديه
مقتنيات بمرص والخارج .

242

محمـــد العـــالوي

مواليد  ، 1947دكتوراه الفلسفة ف� علوم الفن ،أكاديمية الفنون – معهــد ي ن
ريب�– ليننجـــراد روسيــــا
ي
 ، 1984رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان  ، 2003 -2002رئيس قسم رت
ال�بية
الفنية بكلية رت
ال�بية النوعية بالزقازيق من  ، 2003، 1994شارك ىف� العديد من المعارض محلية والدولية
ىق
الدول
بينال القاهرة
منها  :معرض بقاعة
ي
البوابات بالد�  ، 2012المعرض العام الدورة 32لـ  ، 2009ي
أ
 ، 1988البينال أ
ف
الفريقي الول للفنون التشكيلية ،1992جائزة النحت الثالثة ي� مسابقة أعياد سيناء
ي
 ،1999جائزة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات المرصية  ،2014لديه مقتنيات بمرص و الخارج.
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محمـــد الفيـــومي

ين
ين
التشكيلي�  ،شارك
الفنان�
مواليد ، 1963عضو ف ي� جمعية محمود مختار ،أتيليه القاهرة ونقابة
ف ي� العديد من الندوات والبيناليات والمعارض المحلية منذ  ، 1990نال العديد من الجوائز منها:
أ ف
بينال القاهرة للخزف ،عدة شهادات
الجائزة الثالثة ف ي� صالون الشباب ، 7 -5
الجائزة الوىل ي� ي
أ
تقديرية من متحف مختار ،سمبوزيوم النحت الول ف ي� البحرين ،لبنان .
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محمــــد اللبـــــان

الف� بأكاديمية الفنون  ،عضو نقابة الفنون التشكيلية والجمعيات أ
دبلومة ف� النقد ن
الهلية والفنية
ي
ي
ف� مرص ،مدير قاعة أ
اليام للفنون بمتحف طه ي ن
حس�  ، 2010 - 2008شارك ىف� العديد من المعارض
ي
أهمها  :سيمبوزيوم أسوان الدول للنحت  ،الصالون االول ن
لفنا� هرم ت
سي� بقرص الفنون باالوبرا
ي
ي
ي
 ، 2013نال عديد من الجوائز أهمها :جائزة النحت ف ي� صالون الشباب  ، 19جائزة النحت ف ي� صالون
الشباب الـ ، 17شهادة تقدير وميدالية محمود مختار ف� ورشة سيمبوزيوم مختار أ
الول للنحت ،
ي
لديه مقتنيات بمرص والخارج.
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ن
المسلمــا�
محمــد
ي

مواليد  ، 1973دكتور بكلية رت
ال�بية الفنية جامعة حلوان  ، 1997له العديد من المعارض الفردية ف ي�
مرص و الجماعية ف� مرص والسعودية والبحرين والمارات  ،شارك ف� بينال رش�م الشيخ الدول أ
الول
إ
ي
ي
ي ي
ف
و نال جائزة لجنة التحكيم  ، 2013لديه مقتنيات ي� مرص منها اللوحات الداخلية لفندق دوزيت
بالتجمع الخامس  ، 2010جال�ي آرت زون بكندا  ،لديه مقتنيات خاصة لدى أ
الفراد.
ري
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محمـــد النـــــادي

ين
ين
التشكيلي�  ،مؤسس ورئيس مجموعة  ، 6x6رئيس مجلس إدارة نادي الفنون
الفنان�
عضو نقابة
أ
ف
بالسماعيلية  ،أقام معارض خاصة ي� دار الوبرا  ،أتيليه القاهرة  ،ساقية عبد المنعم
التشكيلية إ
ف
العر�
الصاوي  ،إ
السماعلية  ،شارك ي� المعرض العام  ،مؤتمر الشعلة بلبنان  ،معرض الشباب ب ي
بتونس  ،مونيية دى باريس بفرنسا .
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محمــــد بنــــــوي

مواليد  ، 1977مدرس بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان القاهرة  ،شارك ف ي�
العديد من المعارض منها  :المهرجان
الدول للفسيفساء رافينا ايطاليا  ، 2015معرض حصاد ( 25
ي
ف
نوفم�  ، 2014المسابقة الدولية للخزف ي� بلد الوليد (اسبانيا ) ، 2013
عام ) من صالون الشباب
رب
أ
أ
مح� الفنون الجميلة
الجائزة الوىل تصوير ي
بينال بورسعيد  ، 2005الجائزة الوىل تصوير جمعية ب ي
ت
ببينال فينسيا) ضمن القائمة النهائية
ال� مثلت الجناح المرصي
ي
 ، 2006اختيار (جدارية الوادي ي
لجائزة الموزاييك لعام  ، 2013لديه مقتنيات بمرص والخارج.
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محمــــد حســـــن

العر� بمعهد الخطوط العربية ي ز
بالج�ة  ،أقام العديد من الورش
مواليد  ،1979أستاذ الخط ب ي
أ
والمحا�رض ات بالجامعة أ
ىن
اللمانية واالمريكية بالقاهرة  ،المستشار الف� للكاديمية الدولية للعلوم بلبنان
ن
رت
فنا� جماعة ملتقى الخميس
 ،نال رش�ف كتابة القرآن الكريم كامال ،مدير دار مداد للفنون ال�اثية ،أحد ي
الفنية ،نال ثالث جوائز دولية من مركز ارسيكا للثقافة والفنون والتاريخ ،نال العديد من التكريمات
الدولية  ،شارك ف ي� العديد من المعارض والملتقيات المحلية والدولية ،لديه مقتنيات بمرص والخارج
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محمــــد حنفـــــي

مح� الفنون و عضو ف ي� الجمعية
رئيس أقسام التصوير الصحفي بمجلة أكتوبر  ،عضو بجمعية ب ي
ئ
،العالم بالجمعية المرصية لفنون
المرصية للتصوير
الضو�  ،رئيس لجنة العالقات العامة إ
ي
ئ
ن
االرابيسك  ،رش
الضو�  ، 1985جائزة
الثا� للتصوير
ي
الم�بية  ،نال شهادة تقدير بمعرض النيل ي
مع�ة من مجلة أكتوبر .1987
أفضل صورة رب
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محمـــــد ربيــــــع

مواليد  ، ١٩٨٦بكالوريوس فنون جميلة قسم التصوير بالزمالك  ،شارك ف ي� العديد من المعارض
بيك�  ،ي ن
منها صالون الشباب الدورة  ٢١و  ٢٣و  ، ٢٥المعرض العام الدورة  ، ٣٨بينال ي ن
الص�
ي
 ، ٢٠١٥أقام معرض خاص بقاعه الباب بمتحف الفن الحديث .٢٠١٥
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محــمـــــــــد رزق

الدول للفنون
مواليد  ،1939مصور ومصمم جداريات  ،مثل مرص ف ي� المؤتمر التاسع لالتحاد
ي
التشكيلية اشتوتجارت ألمانيا الغربية  ،1979رشأ�ف عىل إعداد وتنظيم العديد من المعارض
ف
الحل 2002
والفعاليات الفكرية والثقافية والفنية ي� مجاالت الفنون المتنوعة ،مؤسس مهرجان فن ي
قوميس� عام مهرجان إبداعات المرأة المرصية ف ي�
 ،مؤسس صالون فن الرسم اسود  :ابيض ،
ري
ف
بينال
لبينال إ
السكندرية الدورة  24عام  ،2007شارك ي� ي
الفنون المعارصة  ، 2004عضو اللجنة العليا ي
فالباريزو
شيل. 1985
ي
الدول السابع  -ي
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محمــــد رسمـــــي

مواليد القاهرة  ،١٩٥١دكتوراه ف� الفلسفة ف� رت
ال�بية الفنية -نحت  ، ١٩٩٢أستاذ مساعد  ، ١٩٩٩أستاذ
ي
ي
ح� آ
ىت
رش
الماجست� و
رسائل
من
العديد
نقاش
و
ف
أ�
،
ن
ال
١٩٧٢
منذ
 ، ٢٠٠٤شارك ف ي� الحركة الفنية
ري
الدكتوراة  ،نال العديد من الجوائز بمرص و الخارج.
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محمــــد الصيــاد

أستاذ النحت المساعد بكلية رت
ين
ين
التشكيلي�  ،شارك ف ي� العديد من
الفنان�
ال�بية الفنية  ،عضو نقابة
المعارض منها المعرض القومي للفنون التشكيلية  2009 ،2003ىت
ح�  ، 2013صالون الشباب ، 2005 ، 2004
العر�  ، 2012 ، 2010 ، 2008أقام عدة معارض خاص منها :مركز الجزيرة ، 2014نال
بيناىل الشارقة للخط ب ي
آ
أ
رش
لل�اف
الجائزة الثالثة بالعمل المركب صالون الشباب  ، 2005شهادة تقدير من المجلس العىل للثار إ
أ
ف
الذه�
مجال النحت والتصوير ، 2006 ،2005شهادة
ري
الصغ� للطفال ي� ي
عىل فاعليات مهرجان الفرعون ب ي
العر�  ، 2012 ، 2010 ، 2008لديه مقتنيات بمرص و الخارج .
تقدير و ميدالية من بيناىل الشارقة للخط ب ي
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محمـــــد رضـــــوان
تشكيل استشاري  ،بكالوريوس فنون جميلة ،1966دبلوم الدراسات العليا  ،1975عضو نقابة
فنان
ي
ف
ف
ن
ن
التشكيلي�  ،شارك ي� تحكيم عدد من المعارض الفنية لجامعة القاهرة  ،شارك ي� جميع
الفنان�
ي
ي
آ
ىت
رش
وال�اف العام عىل
المعارض الجامعية من  1963وح� الن  ،قام بتأسيس قسم الفنون التشكيلية إ
ف
الثقا� بالرياض من  ،2004: 2002معرض الفنون التشكيلية المرصي الكوري
المعارض بمركز الملك فهد ي
أ
أ
ف
خاصا ،الجائزة الوىل للريشة الذهبية جامعة الكويت  ،الجائزة الوىل ي� التصوير
 ، 2008أقام ً 20
معرضا ً
الجماه�ية ،العديد من شهادات التقدير بمرص و الخارج  ،مقتنيات بمرص و الخارج
من الثقافة
ري

255

محمـــد ســـالـــم

السكندرية  ،درس الفسيفساء ىف� أكاديمية الفنون
مواليد  ، 1940دكتوراه الفنون الجميلة-جامعة إ
ىن
الجميلة ىف� رافنا إيطاليا ،عضو الجمعية الدولية لفنا� الفسيفساء المعارصين  -إيطاليا ،التدريس
السكندرية  ،شارك ىف� العديد من المعارض منها :
بقسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة إ
أ
ىن
المعرض ىن
ين
الدبلوماسي� الجانب القاهرة  ،صالون الشباب الثا�  ،المهرجان
الثا� ىف� التصوير قاعة
السكندرية السادس رش
ع�  ،بيناىل القاهرة الدوىل
س� ريم� فرنسا  ،1981بيناىل إ
الدوىل للتصوير كان ري
الرابع ،لديه مقتنيات بمرص والخارج.
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محمـــــد صبـــري

مواليد رشيد  ، 1983بكالوريوس فنون جميلة قسم النحت  ،يعمل مدرس مساعد ف ي� قسم النحت
الدول للنحت عىل الجرانيت ، 2016
قوميس� مساعد سيمبوزيوم أسوان
السكندرية ،
بجامعة إ
ري
ي
الدول لنحت الجرانيت
شارك ف ي� العديد من المعارض الدولية والمحلية منها:سيمبوزيوم أسوان
ي
الدول للرسم عىل الجدران والمراكب  ، 2016أقام عدة معارض خاصة
ال�لس
 ، 2014، 2013ملتقى رب
ي
السكندرية الدولية لتصميم نصب تذكاري
منها متحف الفنون الجميلة  ، 2016جائزة مكتبة إ
لثورة  ، 2011خمسة جوائز بصالون الشباب من  2009إىل  ، 2015لديه مقتنيات بمرص والخارج.
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محمد عبد الرحمـن

ين
ين
التشكيلي�
الفنان�
مواليد  ،1979عضو نقابة
 ،شارك ىف� العديد من المعارض منها  :صالون
أ
الصغ�ة الخامس  ، 2002صالون
العمال الفنية
ري
الشباب  ، 23 ،19 ، 13صالون أ
الصغ�ة
العمال
ري
ن
الثا� بمكتبة الفيوم العامة  ، 2015معرض إبداع 2
ي
بقرص ثقافة الفيوم  ، 2015المعرض العام الـ 38
لــ  ، 2016قوميس� صالون الفيوم أ
الول للفنون
ري
الك�ي المقام ف ي� قرص
التشكيلية أقليم القاهرة رب
الدول الثالث
ثقافة الفيوم  ، 2017ملتقى بصمات
ي
رش
ع� بأتيليه القاهرة .2017
258

محمــد عـبد ن
الغـ�
ي

ال�بية الفنية قسم تصوير  ،دكتوراه الفلسفة ف� رت
ماجست� ف� رت
ال�بية الفنية 2010
مواليد ، 1964
ي
ري ي
ف
رت
رش
الثقا� ومتحف الفن والحديقة ،
 ،محا�رض بكلية ال�بية النوعية جامعة القاهرة  ،م�ف النشاط
ي
أ
ين
ين
العر� دكتور طه ي ن
التشكيلي�  ،الجمعية
الفنان�
حس�  ،عضو نقابة
مديرا لمتحف عميد الداب ب ي
ً
المرصية للتصوير الفوتوغر فا�  ،شارك ف� دوات صالون الشباب منذ بدايتها ىت
ح� الصالون الحادي
ي
ي
ح� آ
ع�  ،المعرض القومي من  20ىت
رش
الن.
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محمــد عبـــد الاله

مواليد سوهاج  ،1965دكتوراة ف� فلسفة رت
ال�بية الفنية تصوير ،أقام العديد من المعارض
ي
الفنية الفردية والجماعية منذ  1987ت
وح� تاريخه منها :معرض فردي  BREAKING NEWSقاعة
ي
عبدالسالم رش
ال�يف كلية الفنون الجميلة المنيا ،2016معرض فردي تصوير بعنوان BREAKING
ن
بسيو� كلية رت
ال�بية الفنية الزمالك ، 2012معرض فردي تصوير قاعة
 NEWSقاعة الشهيد أحمد
ي
تعب�ية قرص ثقافة
انجي أفالطون أتيليه القاهرة  ،2008معرض فردي تصوير بعنوان قصاصات ري
تعب�ية -قرص ثقافة المنيا .2004
المنيا  ،2005معرض فردي تصوير بعنوان رؤي ري
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محمــــد عــــرابـى

مواليد سوهاج  ، 1961عميد كلية الفنون الجميلة أ
القرص ،أقام العديد من المعارض منها  :معرض
أ
ين
جال�ي خان
جال�ي اوبونتو الزمالك القاهرة  2015معرض
أساط� وحكايات من القرص ري
ري
طواس� ري
المغر� الزمالك ،القاهرة  ، 2011معرض خيال مرص المانيا أ
القرص  2009اسطورة االحياء اتيليه
بي
أ
القاهرة  ،1999معرض مرص الجميلة كلية الفنون الجميلة القرص  ، 2014معرض تعالوا نفرح
خان المغر� الزمالك  ،2010معرض الفن المرصي أ
ف
السبوع
بينال
بي
ي
الثقا� المرصي دمشق  ، 2004ي
أ
السكندرية  ، 1997لديه مقتنيات بمرص و الخارج.
السكندرية لدول البحر البيض المتوسط ،إ
إ
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محمـــــد عزمـــــي

مواليد الغربية ، 1979دبلوم الدراسات العليا تصوير  ، 2005شارك ف ي� عدة معارض منها صالون
ين
الصحفي�
أبيض وأسود  ، 2017عدة معارض عامة  ،أقام معرض خاص مرسم ميت يزيد بنقابة
أ
أ
ن
التشكيل للجامعات وشباب
للبداع
الخريج� ، 2001
، 2009نال الجائزة الوىل ف ي� اللقاء الول إ
ي
ي
الجائزة الثالثة والتشجيعية ف ي� معارض جامعة حلوان  ،التصوير ف ي� معرض الطالئع الثامن و
أ
الربعون جمعية مح� الفنون الجميلة  ، 2008منحة مراسم أ
القرص .2002
بي
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محمـــــد غانـــــم
،1990ماجست� فنون جميلة  ،1995دكتوراه فنون جميلة  ، 2000أستاذ
بكالوريوس فنون جميلة
ري
آ
ف
خمس�ن
رش
حوال
بقسم المرسح كلية الداب جامعة حلوان  ،أقام ستة ع� ً
ي
معرضا ً
خاصا ،وشارك ي� ي
جماعيا  ،مقتنيات لدى المتاحف والشخصيات بمرص والخارج .
معرضا
ً
ً

263

محمـد محـي الدين

دكتوراه الفلسفة ىف� الفنون التطبيقية تخصص التصميم الصناعى  ، 2014مدرس بقسم التصميم
الصناعى كلية الفنون التطبيقية جامعة ىنب� سويف  ،شارك بمجموعة من المعارض الفنية مثل :
معرض رؤى حضارية . 2-1
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محمــــد منــــدور

مواليد  ، 1950أقيم له  45معرضا خاصا وشارك ف ي� المعارض القومية والجماعية بمرص والخارج منها
العر� بباريس  ،1990معرض قاعة البارح بالبحرين  ، 2006معرض بالنمسا
 :معرض بمعهد العالم ب ي
أ
بينال
ترينال القاهرة
 ،2009نال العديد من الجوائز منها  :جائزة
الدول الول للخزف  ،1992جائزة ي
ي
ي
ن
الدول
بينال القاهرة
الثا� للخزف
القاهرة
الدول ي
ي
بينال مدينة فينسيا-إيطاليا ،1998جائزة ي
 ،1994جائزة ي
ي
أ
ول لدول البحر المتوسط إيطاليا  ،2005لديه مقتنيات بمرص والخارج.
السادس للخزف  ،2002الجائزة ال ي
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محمـــــد نبيــــــل

أستاذ مساعد بقسم الجرافيك  -جامعة المنصورة  ،شارك ف ي� الحركة التشكيلية منذ عام  1997ف ي�
خاصا و نال العديد من الجوائز
حوال 90معرض جماعي ،
دوليا  ،وأقام ً 12
وحوال ً 37
معرضا ً
معرضا ً
ي
ي
أ
ىف
الك�ى � صالون الشباب
من أهمها :جائزة رافع النارصي لفن الجرافيك  ،الردن 2017والجائزة رب
ف
ع�  ، 2007والجائزة رش
الثامن رش
الدول الرابع لفن الجرافيك .2003
ال�فية رب
ال�ونزية ي� تريناىل مرص ي
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محمــــد هــــارون

أستاذ النحت المساعد بكلية رت
ال�بية النوعية جامعة المنوفية ،شارك ىف� العديد من المعارض اهمها
صالون الشباب  ،بيناىل القاهرة الدوىل للخزف  ،المعرض العام  ،صالون أ
الصغ�ة بمجمع
العمال
ري
الفنون  ،معرض نور الشكل بقرص الفنون  ،ملتقى الفخار بمحافظة قنا وبالوادى الجديد  ،سمبوزيوم
النحت أ
بالردن  ،بيناىل بور سعيد  ،ملتقى الفخار رش
العا� بمركز سعد زغلول  ،سمبوزيوم الخزف
الدوىل ىن
الثا� والثالث ،أقام عدة معارض خاصة منها بورتريه ،نال جائزة الصالون رش
ال�فية بصالون
من� بصالون الشباب  ، 2005لديه مقتنيات بمرص و الخارج.
الشباب  ، 2004جائزة الفنان محمد ري
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محمــــد يوســــف

بكالوريوس الفنون رت
ال�امج سابقا بالهيئة العامة لقصور الثقافة ،
وال�بية  1967مدير عام تقييم رب
اقام ن
اث� رش
حوال ستون عرضا عاما بمرص والخارج  ،تم اختيار اعماله
ع� معرضا خاصا وشارك ىف�
ي
ي
للعرض التجميل الدائم ىف� فندق جراند حياة د�  ، 2002جائزة التصوير أ
الوىل بمعرض امجاد
بي
ي
الثورة  ، 1967جائزة التصوير الثالثة بمعرض الفن والمعركة جمعية الفنون الجميلة  ، 1969جائزة
أ
ول بمعرض الربيع
ظ�  ، 1990لديه مقتنيات بمرص والخارج .
التصوير ال ي
ي
الدول أبو ب ي
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محمــود إبراهيـــم

التشكيلي�  ،كتب وأخرج رث
ين
أك� من
مواليد  ، 1945بكالوريوس فنون جميلة  ، 1969عضو مؤسس بنقابة
 60فيلم وثائقي عن الحركة التشكيلية المعارصة ف ي� مرص  ،فيلم مختار مرص  ، 2008فيلم الوثيقة عن
الف� لصالون الشباب  ،فيلم الوشاحي حا�رض  ،أقام عدة معارض خاصة  ،المعرض أ
اليوبيل ض
الول
ي
أ
عن الثورة الفلسطينية مع الشهيد مازن أبو غزالة  ، 1967المعرض الول بقاعة اخناتون  ، 1972المعرض
ن
الثا� بالجزائر  ، 1975شارك ف ي� العديد من المعارض الجماعية ف ي� مرص والخارج منها معرض طبيعتنا
ي
ف
بالمهرجان الدول للخزف والتصوير من  2011ىت
ح�  ، 2015نال  20جائزة ي� مجاالت الفنون التشكيلية
ي
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محمـود أبو العـزم

خاصا ما ي ن
ب� مرص والدانمارك ،
أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة القاهرة  ،أقام 16
ً
معرضا ً
وح� النآ
أش�ك ف� العديد من المعارض الجماعية منذ تخرجه من كلية الفنون الجميلة عام  1970ىت
رت
ي
ف
وبينال طشقند  ،نال عدة
بينال القاهرة واالسكندرية
ي
 ،رشح لتمثيل مرص ي� عدة دول إىل جانب ي
جوائز محلية ودولية أعوام  ،2005 ،1988 ،1986 ، 1977لديه مقتنيات بمرص و الخارج.
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محمــود الدويحـي

مواليد أسوان  ،1978شارك ف� صالون الشباب الـ  ، 17 ، 16صالون أ
الصغ�ة مجمع الفنون،
العمال
ري
ي
معرض جماعي بقاعة إبداع للفنون  ،معرض الفن التجريدى المرصي المعارص  ، 2005شارك ىف�
المعرض القومي المرصي .2005
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محمـــود حامـــــد

مواليد الفيوم  ،1963استاذ بكلية رت
ال�بية الفنية جامعة حلوان  ،يشارك ف ي� الحركة الفنية المرصية
منذ عام  1985حيث شارك ف ي� معظم الفعاليات الفنيه التشكيلية الجماعية منها صالون الشباب ،
الصغ�ة  ،شارك ف ي� تمثيل مرص بمعارض دولية وبيناليات
المعرض العام  ،صالون الخريف للقطع
ري
بفنلندا وسويرسا وق�ص أ
رث
ن
والص� ورصبيا وتركيا ومرص  ،أقام أك� من 20
والردن وسلطنة عمان
ي
رب
رش
جال�ي مرص
معرض خاص بقاعات م�بية  ،مجمع الفنون  ،مركز الجزيره للفنون  ،أتيليه القاهرة  ،ري
ف
ن
الف�  ،لديه مقتنيات بمرص والخارج.
 ،قاعة الباب  ،نال العديد من الجوائز ي� التصوير والنقد ي
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محمــــود حمـــدي

مواليد ي ز
الج�ة  ، 1980بكالوريوس تربية فنية  ، 2002توىل عدة مناصب منها  ،مديراً لمركز كرمة بن
ها� ف
ق
شو� التابع لقطاع الفنون التشكيلية من  2009ىت
نئ
وح� نهاية  ، 2012أقام 4
الثقا�  ،متحف أحمد ي
ي
ف
ن
بالسكندرية  ، 2016شارك ي� العديد من المعارض المحلية
الف� إ
معارض خاصة منها  :بمركز إ
البداع ي
ن
للفنان� الشباب
بينال البحر المتوسط
ي
والدولية منها عدة دورات لصالون الشباب  ،المعرض القومي ،ي
بإيطاليا  ، 2008كتارا بالدوحة  ، 2014معرض ي ن
آم� بالقاهرة ونيويورك وواشنطن  ،2014معرض خيال
بد�  ،صالون القاهرة  ، 2016نور الشكل  ،2017جائزة صالون الشباب . 2009
الكتاب ري
بجال�ي موجو ب ي
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محمود عبد الرحمن

وح� آ
شارك ف� العديد من المعارض الدولية والمحلية منذ  1998ىت
الن وأهمها  :المعرض العام
ي
 ،صالون الشباب  ،صالون النيل  ،صالون هرم ت
بالسكندرية ،
الشباب
صالون
،
سي�
الدول إ
ي
ي
الدول بمدينة طرابلس الليبية  ،معرض لوحة لكل بيت  ،ملتقى المصورين العرب
مهرجان الزاوية
ي
أ
الول رتب�شيح من قطاع الفنون التشكيلية  ،لديه مقتنيات بمرص والخارج.
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مح� الدين ي ن
حس�
ىي

مواليد  ، 1936بكالوريوس فنون تطبيقية قسم الخزف سنة  ،1962شارك ىف� العديد من المعارض
السكندرية الدوىل للنحت ىف� الخامات الطبيعية منذ عام
منها :جميع دورات سيمبوزيوم مكتبة إ
ف
 ، 2006معارض التفرغ من سنة  1962ىت
ح� سنة  ، 1968شارك ي� جميع المعارض العامة ابتداء من
ىف
مح� الفنون الجميلة  ،نال جائزة
سنة  ، 1962نال عدة جوائز � معارض الفن التطبيقي بجمعية ىب
صالون القاهرة ىف� الخزف سنة  ، 1972لديه مقتنيات بمرص و الخارج.
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متــــول
مديحــــه
ي

بكالوريوس فنون جميلة -قسم تصوير  ،مدير عام إدارة المقتنيات الفنية سابقا قطاع الفنون
ين
ين
التوال
التشكيلي� لمدة  10سنوات عىل
الفنان�
التشكيلية وزارة الثقافة  ،عضو مجلس إدارة نقابة
ي
ف
 2002،2012ومقرر لجنة المعارض بها ،أقامت العديد من المعارض الخاصة  ،المشاركة ي� المعارض
الك�ى بمرص والخارج  ،نالت العديد من الجوائز والميداليات وشهادات التقدير والتكريم
الجماعية رب
 ،لديها مقتنيات بمرص والخارج .
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مرفــــت السويفــي

مواليد القاهرة ، 1951دكتوراه ي فلسفة رت
ال�بية الفنية  1996أستاذ مساعد  ،2002أستاذ خزف ،2007
ين
ين
التشكيلي� المرصية  ،شاركت ف ي� العديد من المعارض
الفنان�
عضو عامل وإستشاري خزف بنقابة
ن
ن
والمقيم� من  2001إىل  2006بالدوحة ،
القطري�
الخاصة والمحلية والدولية منها  :جميع معارض
ي
ي
أ
ت
ح� 2014
المعرض القومي للفنون التشكيلية منذ بدايته وح� ،، 2010معرض أجنده بال
سكندريه  2010ي
ف
ف
بينال القاهرة
الدول ي� فن الخزف لعام
ي
 ،جائزة الدولة التشجيعية ي� فن الخزف عام  ،1994جائزة ي
الدول لفن الخزف لعام  ،1996لديها مقتنيات بمرص والخارج
لبينال القاهرة
 ، 1994الجائزة رب
ي
الك�ى ي
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مرفـــــت شـــــاذىل

ب� رت
مواليد أسوان  ،دكتوراه عن التصوير المرصى المعارص من  2000-1970ي ن
ال�اث والتحديث 2009
 ،تشارك ف ي� الحركة التشكيلية المرصية ولها العديد من المشاركات بمختلف المعارض الجماعية
ح�  ، 2017شاركت ف� رث
و القومية منذ  1992ت
اك� من ثالث رش
ع�ة معرض فردى أخرها معرض بقاعة
ي
ي
ف
بينال
النيل بالزمالك  ، 2017وشاركت ي� معارض دولية منها :معرض الفن المرصى بباريس  ، 2012ي
ف
بينال
الشيخة سعاد الصباح بالكويت  ، 2017عديد من الجوائز وشهادات التقدير منها :جائزة ي� ي
الشيخة سعاد الصباح بالكويت . 2017
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مــــــروة زكـريـــــا

مدرس مساعد بكلية الفنون التطبيقيه جامعة حلوان  ،شاركت ىف� العديد من المعارض المحلية والدولية
من  2017 : 1996منها  :صالون الشباب  ،المعرض القومى  ،بيناىل الخزف الدوىل بمرص  ،ملتقى الخزف
الدوىل للفخار بمرص و صالون أ
مح� الفنون الجميلة الطالئع
العمال
ري
الصغ�ة و بيناىل يورسعيد و ىي
 ،بيناىل كوريا للخزف و المشاركة ىف� العديد من المعارض الدولية ىف� ألمانيا  ،إيطاليا  ،ورشة عمل �ىف
ألمانيا  2015 ، 2015مشاركة ف ي� سمبوزيوم الخزف الدوىل الثالث  ،ملتقى إبداعات المراءة المرصية ،
صالون الجنوب ،2017نالت العديد من الجوائز منها :صالون الشباب  ،بيناىل يورسعيد  ،الطالئع .
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مــــروة طلعـــــت

ال�بية الفنية كلية رت
مواليد الفيوم  ، 1979دكتوراه الفلسفة ف� رت
ال�بية الفنية جامعة حلوان ، 2015
ي
ماجست� تربية فنية كلية رت
ين
ين
التشكيلي�  ،شاركت
الفنان�
ال�بية الفنية جامعة حلوان  ، 2009عضو بنقابة
ري
ف
السكندرية 2008
ي� العديد من المعارض منها صالون الشباب  ، 2007 ، 2005 ، 2004 ، 2003معرض بمكتبة إ
أ
 ،معرض ليه ال قرص الفنون  ، 2010المعرض العام بقرص الفنون  ، 2015مهرجان الفيوم الول  2017قرص
أ
يز
التجه� ف ي� الفراغ صالون الشباب  ، 2003لديها مقتنيات بمرص والخارج .
ول ف ي�
ثقافة الفيوم  ،الجائزة ال ي
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مـــــروة محـمــــد

ماجست� ف ي� الخزف  ، 2010دكتوراه ف ي� الخزف  ، 2015مدرس بكلية الفنون الجميلة
مواليد المنيا ، 1982
ري
مح� الفنون الجميلة ،شاركت بصالون الشباب الدورة  27لعام 2016
جامعة المنيا ،عضو بجمعية ب ي
الدول الرابع .2016
الك�ى بصالون الجنوب
ونالت جائزة اقتناء من البنك التجاري
الدول  ،الجائزة رب
ي
ي
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مـــــروة عامـــــــر

ال�بية الفنية كلية رت
مواليد ، 1981مدرس الخزف بقسم رت
ال�بية النوعية جامعة القاهرة  ،شاركت ىف�
معرض خاص بقاعة كمال خليفة مركز الجزيرة للفنون  ،2015جائزة ثالثة بالمعرض المتجدد ىن
لفنا�
القليم بقرص ثقافة الفيوم .2017
إ
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مـــــروة يوســــف
مواليد  1976دكتوراه فلسفة الفنون  ،أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة قسم النحت ،
شارك ىف� العديد من المعارض المحلية والدولية أهمها معرض بيناىل اليابان  ،صالون الجنوب
الدوىل كليه الفنون الجميله باالقرص ،2017معرض الطالئع  ،سمبوزيوم الخزف االول لكليه
ال�بيه الفنيه جامعه حلوان  ،سمبوزيوم الخزف الخزف الدوىل ىن
رت
الثا� ،نال العديد من الجوائز
أ
ف
أهمها :الجائزة الوىل بيناىل اليابان  ،الجائزة الثانية بيناىل المحبة الخامس ي� الفنون التشكيلية
الالذقية سوريا  ،المركز أ
الول ف ي� مسابقة المثال الراحل فاروق إبراهيم  ،جائزة صالون
الجنوب الدوىل الخامس  ، 2017لديها مقتنيات ىف� متحف الفن الحديث بدار االوبرا المرصية .
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مـــــروه خضــــــر

دراسات حرة لفن الخزف  ،دبلومة الحرف التقليدية بالفسطاط التابعة لمنحة دبلومة أ
ال ريم� تشارلز
الدول
السالمية بلندن  ،شاركت ىف� العديد من المعارض أهمها معرض سمبوزيوم الخزف
للفنون إ
ي
ز
رش
المم�ين
الثالث  ، 2017معرض شبكة علم مرص إ
الخبارية جمال عبد النارص  2017من ضمن الع�ة ي
رت
�ش
الدول  ، 2017معرض دافن ي بكلية ال�بية النوعية جامعة القاهرة  ، 2017معرض
ىف� مهرجان أفريقيا
ي
الخريف والشتاء بساقية الصاوي  ، 2016معارض اللجنة العليا باتحاد كلية التجارة جامعه ي ن
ع� شمس.
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مصبـــــح كامـــــل
مواليد  ، 1974بكالوريوس فنون جميلة قسم الجرافيك  ، 2002دبلوم عامان بمجال الخزف بمركز
الحرف التقليدية بالفسطاط  ،شارك بالحركة التشكيلية منذ  1997ف ي� مجال الجرافيك والرسم
والخزف  ،نال العديد من الجوائز  ،لديه مقتيات بمؤسسات وزارة الثقافة ولدى أ
الفراد .
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مصطفـــى الـــرزاز

درس فنون الليثوغراف والحفر البارز والغائر ف� كلية الفنون بجامعة نيويورك عىل يد أ
الساتذة
ي
ف
هار� بريفرمان ،جون مكايفر وفرانك أكماير ف� رت
الف�ة من  1975إىل  ، 1997أقام عديد من معارض
ي
ي
عاما من الجرافيك  2009بمركز الجزيرة للفنون ،المعرض
الجرافيك ومنها  :معرض خمسة وأربعون ً
العام والعديد من المعارض الدولية .
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مصطفــى حسنـــي

مواليد  ، 1974قام بالتدريس ىف� بعض المدارس والمعاهد الفنية بفيينا  ، 2012شارك ىف� صالون
الشباب  ،المعرض العام  ،وأقام العديد من المعارض أهمها معرض خاص بمجمع الفنون
بالزمالك قاعة إخناتون  ، 2003معرض بإيطاليا  ، 2004معرض بباريس  ، 2008معرض بالمكتب ف
الثقا�
ي
ف ي� فيينا  ، 2013لديه مقتنيات بمرص والخارج.
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مصطفــى رحمــــه

مواليد المنصورة  ،عمل بصحافة الطفل  30عاما شارك ىف� تأسيس وإصدار مجلة ماجد الناجحة ىت
ح�
بجال�ي دروب 2005 - 2004 - 2003
اللحظة  ،إتجه للفن
التشكيل إبتداء من  2009وأقام عدة معارض ري
ي
أ
العر� باريس وله مقتنيات
 ،شارك بأعمال منوعة لمارت آرت  ،معرض لرسوم الطفال بالمركز ب ي
أ
هناك  ،نال الجائزة أ
الوىل سوزان مبارك  94عن قصص لقمان الحكيم  ،جائزة ال ريم� وليد بن طالل
ف
عن مجمل أعمال  ،جائزة المجمع
ظ� والشارقة  ،أصدر  10قصص ( كتب ) رسوم
ي
الثقا� بأبو ب ي
رش
جد ا أربع كتب ( قصص مصورة ) دار ال�وق.
مصورة للشخصية الناجحة ومن ابتكاره كسالن ً
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مصطفى عبد الرحيم

ماجيست� ىف� التصوير عىل الزجاج  ،دبلوم مدرسة ي ن
تحس� الخطوط
مواليد  ، 1944دكتور مصمم ،
ري
العربية  ،أستاذ التصميم بقسم الزجاج كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان  ،أستاذ مادة
الخطوط العربية والالتينية  ،أستاذ التصميم والزخرفة كلية رت
ال�بية المدينة المنورة جامعة الملك
ين
ين
التشكيلي�  ،عضو نقابة
الفنان�
عبد العزيز ،عضو نقابة مصممى الفنون التطبيقية  ،عضو نقابة
ثاري� العرب  ،عضو الجمعية أ
أ
ىف
ال ي ن
الهلية للفنون ،رشأ�ف عىل العديد من الرسائل العلمية � ترميم
آ
العر� رت
وال�بية والفنون التطبيقية  ،شارك ىف� العديد من المعارض المحلية والدولية .
الثار والخط ىب
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مصطفــى عيســـى

ف
السكندرية  ،شارك ف ي� الحركة الفنية داخل مرص وخارجها
دكتوراه الفلسفة ي� الفنون الجميلة -جامعة إ
معرضا فرديًا آخرها معرض وطن ال يصدأ ىف� ت
السكندرية
 ،ولديه 15
ً
قاع� الباب سليم ثم أتيليه إ
ي
ىف
ىف
ىن
رث
عامى  2017 - 2016وأك� من  150معرض جماعي  ،يكتب � النقد الف�  ،ويشارك � المؤتمرات العلمية
الدولية وقد رشن�ت أبحاثه ىف� كتب متخصصة داخل مرص وكل من تونس والمغرب والشارقة والدوحة
واليمن  ،وضع ورقة عمل ومحاور لعدد  8مؤتمرات دولية ف ي� الدوحة ،بدولة قطر من  2003وح�.2015
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مصطفــى يحــــ�

ن
الف�  ،أكاديمية الفنون
دكتوراه النقد
التشكيل أكاديمية الفنون  ، 1981وكيل المعهد ي
ي
العال للنقد ي
ن
ن
التشكيلي�  ،عضو بالجمعية المرصية لنقاد
الفنان�
التشكيل  ،عضو نقابة
 ،رئيس قسم النقد
ي
ي
ي
ف
التشكيل  ،شارك ي� العديد من المعارض الجماعية المعرض العام  ، 1978معرض الربيع
الفن
ي
ف
نس  ، 1978المعرض القومي  ، 2001أقام عدة معارض بالمركز
 ، 1978معرض المركز
ي
الثقا� الفر ي
ف
ف
نس مرص الجديدة  ، 1978المركز
الثقا� الفر
المن�ة  ، 1978اتيليه القاهرة ، 1994
نس ري
ي
ي
الثقا� الفر ي
ي
مركز رامتان ف
الثقا� متحف طه ي ن
حس�  ، 2001أتيليه القاهرة . 2003
ي
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مصطفـــى بــــــط

مواليد  ، 1943عضو نقابة الفنون التشكيلية  ،كليه رت
ال�بية الفنية  ، 1966شارك ىف� الحركة التشكيلية
من  ، 1965شارك ىف� العديد من المعارض الجماعية والفردية منها :بيناىل إسكندرية الدوىل 1970
 ،ملتقى التصوير الدوىل السابع أ
بالقرص  ، 2015المعرض العام ىف� العديد من دوراته  ،كُرم من
لفنا� أ
أ
ن
القاليم  ، 2008كُ رم من قطاع الفنون التشكيلية .2014
المؤتمر الول ي
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مصطفى عبدالمعطي

السكندرية  ،١٩٣٨شهادة من أكاديمية
مواليد إ
ف
السكندرية ١٩٦٢ثم أصبح
الفنون الجميلة ي� إ
مؤسس
أستاذ ف ي� الكلية فور تخرجه .أحد
ي
ت
ال� تم إنشاؤها
ف«المجموعة التجريبية» ي
ي� عام  ،١٩٥٨كما حصل عبد المعطي عىل
منحة دراسية تقدمها الحكومة المرصية
للدراسات العليا ف ي� مرص ،ف ي� عام  ،١٩٧٤شارك
ف ي� بعثة حكومية إىل إسبانيا و رشح كأستاذ
للفن من أكاديمية سان فرناندو للفنون،نال
دبلومة رت
ال�ميم ،ودبلومة الجداريات ،
ف
ت
ال� يتم تنظيمها،
شارك ي� أهم المعارض ي
أ
أصبح نائب وزير الثقافة ومدير الكاديمية
المرصية ف ي� روما ف ي� عام  ،١٩٨٨كما حاز
عىل جائزة الدولة التقديرية لسنة ٢٠٠٢
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مـمدوح القصيفــي

مواليد  ، 1968بكالوريوس فنون جميلة  ، 1991مارس الرسم و الحفر و التصوير الفوتوغر ف يا� ويشارك
ن
الف� جرافيك من وزارة الثقافة  ،شارك و
منذ تخرجه ف ي� الحركة الفنية  ،منحة التفرغ إ
للبداع ف ي
أدار العديد من الورش الفنية المتخصصة ف� الجرافيك � مرص ،ي ن
الص�  ،نال العديد من الجوائز
ي
ي
وشهادات التقدير  ،لديه مقتنيات بمرص و الخارج
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منــــال هـــالل

مواليد  ، 1975أستاذ مساعد ورئيس قسم
النحت والتشكيل المعماري رت
وال�ميم كلية الفنون
ىف
التطبيقية جامعة حلوان ،شاركت � الحركة
وح� آ
الفنية منذ عام  1995ىت
الن  ،وأقامت عدة
بالكث� من المعارض
معارض خاصة وشاركت
ري
العامة ،نالت جائزة التفوق لجمعية كتا� وفنا�ن
ي
بي
يز
الج�ة  1998والعديد من الجوائز بالمسابقات
الفنية ،لديها مقتنيات بمرصو الخارج.
295

منـــى الطوبجــــي

دكتوراة الرسم والتصوير  ،مدرس لدي كلية رت
ال�بية النوعية جامعة طنطا  ،شاركت ف ي� العديد من
ين
ين
والمهندس�  ، 2017مسابقة ليلة القدر السنوية
المصمم�
المعارض منها  :معرض منتجات شباب
بساقية الصاوي ، 2017معرض فكرة بمتحف محمود مختار .2017
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منـــــــى عــــــزات

شاركت ف� العديد من المعارض الفنية الجماعية ي ن
ب� عامي  2014 – 2011ف ي� مجال النحت والنسيج
ي
التشكيلي� العرب ن
ين
ين
الثا� رش
ع� دورة العراق
الفنان�
بصمات
ملتقى
،
والتصميم.
الفنية
واالشغال
ي
الدول الثالث  ، 2017نظمت
 ، 2016شاركت ف ي� مسابقة المواهب الفردية  ، 2013سمبوزيوم الخزف
ي
ورش عمل محلية ف ي� مجال الخزف .2017 – 2016

297

منـــــى مدحـــــت

مواليد  1969القاهرة  ،شاركت ف ي� العديد من المعارض منها :صالون الشباب التاسع  ،الحادي
ن
الثا� رش
رش
ع�  ،المعرض القومي للفنون التشكيلية الدورة ، 32 ،31 ، 29 ، 27المعرض القومي
ع�  ،ي
للجرافيك بقرص الفنون بدار االوبرا  ، 2016المعرض العام  38بقرص الفنون بدار أ
الوبرا المرصية
 ، 2016أقامت العديد من المعارض الخاصة منها :معرض صورة شخصية بمركز سعد زغلول
ىن
بسيو� بكلية رت
ديسم�  ، 2015معرض وقت الحكايات قاعة الشهيد أحمد
ال�بية الفنية ، 2016جائزة
رب
ف
رش
الصالون ي� الجرافيك بصالون الشباب الحادي ع�  ،لديها مقتنيات بمرص والخارج .
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مهــــــا توفيــــــق

ين
ين
مواليد ي ز
التشكيلي� ،
الفنان�
الج�ة  ، 1978بكالوريوس تربية فنية جامعة حلوان  ، 2004عضو نقابة
معرض إبداعات المرأة المرصية للفن التشكيل مركز الهناجر أ
الوبرا  ، 2017مسابقه المغرب الدولية
ي
الدول الخامس كلية الفنون الجميلة
الجنوب
صالون
للكاريكات� مرحبا افريقيا المغرب ، 2017
ري
ي
رش
للكاريكات� سوريا ، 2017جائزة الشارقة
االقرص مرص  ، 2017مسابقه سوريا الدولية الثالثة ع�
ري
الشارقة-المارات . 2017
للصورة العربية ف ي� نسختها السادسة
إ
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مهــــــا جــــــورج

أستاذ بقسم التصوير بكلية رت
ال�بية الفنية جامعة حلوان  ،معرض خاص باليونسكو بفرنسا ،بقاعة
السكندرية و كلية رت
ال�بية الفنية والمتحف
ستاد بألمانيا  ،بمرص بقاعات النيل وأتيليه القاهرة وأتيليه إ
ىف
البداع ودورات المعرض العام ،معرض االعمال
القبطى ،شاركت � معرض كارافان  ،مهرجان إ
الصغ�ة  ،صالون الشباب  ،اليوبيل الماىس لكلية رت
ال�بية الفنية  ،معارض الفن القبطى  ،إقامات
ري
أ
فنية وجوائز :ملتقى القرص الدوىل  ،مؤسسة مونتالفو بكاليفورنيا  ،منحة من اليونسكو بوايومينج
بأمريكا  ،ملتقى مراسم أ
القرص للفنانات  ،الجائزة الثالثة ف ي� الرسم بصالون الشباب .

300

ميســـــون قطــــب

وح� آ
العالن  2014ىت
الن وقائم بعمل
أستاذ دكتور بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان قسم إ
آ
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  2015ىت
وح� الن  ،عضو بنقابة مصممي الفنون
ين
ين
التشكيلي� ،عضو بالجمعية المرصية للتصوير الفوتوغر ف يا�  ،الجمعية
الفنان�
التطبيقية ونقابة
أ
ىف
رث
الهلية للفنون الجميلة ،عضو بأتيليه القاهرة  ،شاركت � أك� من  139من المعارض الجمعية
ع� معارض فردية  ،شاركت ىف� رث
والمحلية  ،وأقامت رش
أك� من  37من المعارض الجماعية والدولية،
نالت  13من الجوائز المحلية  ،خمسة دولية .

301

مينـــــا ممـــــدوح
مواليد  ، 1972دبلومة دارسات عاليا تخصص معادن  ، 2003باحث دكتوراه تربية فنية تخصص
معادن جامعة المنصورة  ،شارك ىف� العديد من المعارض منها  :معارض قصور الثقافة بكفر الشيخ
 ،المعرض القومى السادس بنقابة الفنون التشكيلية بالمنصورة  ،معرض المركز ىف
الثقا� يكفر الشيخ
العا� من رمضان  ،الملتقى المرصى للحىل رت
 ،معرض بمناسبة رش
ال�اثية  ،جائزة تشجيعية ىف� النحت
من الهيئة العامة للقصور ،العديد من شهادات التقدير.

302

مينـــاس محمـــود
مواليد الكويت  ، 1988بكالوريوس فنون جميلة -جامعة حلوان  ، 2011مدرس مساعد بقسم التصوير
 ،شاركت ف ي� العديد من المعارض منها  :معرض صالون الربيع الدورة السابعة بساقية الصاوي 2012
 ،معرض الفنون التشكيلية أ
والرسية الرابع والثالثون جامعة حلوان  ،معرض لوحة لكل بيت الدورة
أ
أ
الثالثة مركز الجزيرة للفنون  ، 2016المعرض الول لرابطة مصورات الفنون الجميلة بقاعة الهرام للفن
 ، 2017معرض مصوري الفنون الجميلة بقاعة الفنون بالمركز المرصي للتعاون ف
الدول . 2017
الثقا�
ي
ي
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نـــاثــــــــان دوس

مواليد  ، 1971بكالوريوس الفنون رت
ين
والفنان�2009
وال�بية  ، 1993عضو مجلس أتيليه القاهرة للكتاب
 ،عضو الجمعية أ
الصغ�ة  ،معرض القومي  ،صالون
الهلية للفنون  ،شارك ىف� صالون القطع
ري
الدول السابع ،
بينال القاهرة
الشباب ،معرض نور الشكل  ،سمبوزيوم أسوان للنحت
ي
الدول  ،ي
ي
معرض جماعي بالعاصمة أ
ف
الردنية عمان  ،المعرض القومى  ،38جائزة راتب صديق ي� النحت  ،جائزة
الصغ�ة  ، 2003جائزة النحت ف ي� صالون الشباب الرابع رش
ع�.
التفرغ  ،جائزة النحت ف ي� صالون القطع
ري
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ناديـــــة وهــــدان

أستاذ مساعد الرسم والتصوير بكلية رت
ال�بية الفنية جامعة حلوان،دكتوراه  ،2011العديد من شهادات
التقدير والجوائز من الجامعات المرصية للتفوق العلمى ىن
والف� ،قامت بالعديد من الورش بكلية
رت
ال�بية الفنية فنون أطفال ،تصوير جداري ،رسم وتصوير،فن رقمى ،شاركت ف ي� العديد من المؤتمرات
ىت
والدوليةال� تتعلق بالفنون التشكيلية ،لها العديد من المعارض الجماعيةوالفردية أحدثها:
المحلية
رت
معرض مرصية بعيون معارصة بكلية ال�بية الفنية ،2012المعرض القومى المرصى  ،2013معرض
نسان-ال ي ن
رجنت� ،2016معرض المرأة االسكندرية  ،2017لديها مقتنيات بمرص والخارج
ال
إ
حقوق إ
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نانســــى ناجــــــى

ين
التشكيلي�،
بكالوريوس فنون جميلة جرافيك قسم تصميم مطبوع دفعة  ، 2007عضو نقابة
معرض� بدار أ
ين
الوبرا المرصية بعنوان روح الفن ، 2015معرض خاص بأتيليه القاهرة ،2008
اقامت
مح� الفنون الجميلة  ،معرض قناة السويس بمتحف
شاركت بالعديد من المسابقات بجمعية ىب
ىق
محمود مختار ،معرض عن القدس بمتحف احمد شو�  ،بيناىل دوىل للشباب  ،عدة جوائز بصالون
الول ىف� الرسم بجريدة أ
الوط� ابدع انطلق  ،المركز أ
ىن
الهرام .
الشباب  ،شاركت بموتمر الشباب
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ناهـــــد بــــابـــــا

أستاذ مساعد ف� تصميم طباعه المنسوجات كلية رت
ال�بية النوعية  ،جامعة ي ن
ع� شمس  ،مرص ،
ي
بكالوريوس ف ي� طباعة المنسوجات كلية الفنون التطبيقية  ،جامعة حلوان ف ي� عام  ،1986ودكتوراه
ف ي� التصميم من جامعه نوتنجهام ترنت ،المملكة المتحدة ف ي� عام  ، 2004شاركت ف ي� العديد من
ف
والمارات العربية المتحدة  ،أقامت العديد من
المعارض المحلية والدولية ي� المملكة المتحدة إ
ف
المعارض الفردية ف ي� مرص مثل صدى النوبه بقاعة الجزيرة  ،عالمات من النوبة ي� مرص  ، 2011أرض
الذهب بأتيليه القاهرة مرص .2009
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نــــــدى محـــروس
مواليد القاهرة  , 1984بكالوريوس فنون جميلة  , 2006فنانة تشكيلية ومصورة فوتوغرافية  ،عضو
ين
التشكيلي�  ،شاركت كعضو لجنه تحكيم مسابقة التصوير
اتحاد مصورى العرب مرص  ,عضو نقابة
ىت
الك�ى وشمال
الفوتوغر ىفا�
مرصي�  ،وزارة الثقافة  ،الهيئة العامة لقصور الثقافة اقليم القاهرة رب
الصعيد  ،شاركت بالعديد من المعارض والمهرجانات المحلية والدولية  ،العديد من الجوائز
وشهادات تقدير  ،لديها مقتنيات لدى هيئة قصور الثقافة ومكتبة السكندرية والعديد من أ
الفراد .
إ
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نسمـــة أ
العصــــر

،ماجست� ىف� تاريخ الفن كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ،
مواليد  1973يوربينو -إيطاليا
ري
بكالوريوس الفنون الجميلة قسم التصوير الجدارى كلية الفنون الجميلة  ،أقام معارض فردية
ومعارض جماعية عديدة داخل جمهورية مرص العربية و ىف� الخارج  ،لديه مقتنيات بمرص والخارج.
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نعمـــة السنهـوري

الثار  ،آ
درست الفن و نالت دبلوم الدراسات العليا من كلية آ
الثار المرصية القديمة  ،عملت ف ي�
الرشاد  ،الديكور  ،قامت بتدريس دورات تدريبية ف ي� مجال الفنون  ،عملت ف ي�
مجال السياحة  ،إ
ف
ف
مجال العالج بالفن  ،صممت بعض أفيشات االفالم  ،شاركت ي� العديد من المعارض ي� مرص
بدار أ
الوبرا المرصية وخارجها .
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نهـــــا مصطفــــى
ماجست� تربية فنية رسم وتصوير جامعة حلوان  ،دبلوم تربية فنية  -كلية تربية فنية -جامعة
ري
حلوان  ،شاركت ف� عدة معارض التصميمات الزخرفية كلية رت
ال�بية الفنية قاعة حورس  ، 2002نظرة من
ي
ال�بية الفنية قاعة حورس  ، 2004الملتقى المرصي العر� أ
ال�اث كلية رت
رت
الماس
اليوبيل
،
2013
ول
ال
بي
ي
أ
لكلية رت
ال�بية الفنية  ، 2013المرأة ف ي� عيون الفن  ، 2016صالون الجنوب فنون جميلة القرص . 2016

311

نهـــــى سلطـــــان

دكتوراه الفلسفة ىف� الفنون التطبيقية  ،مدرس بكلية الفنون التطبيقيه جامعة ىنب� سويف  ,شاركت
ىف� العديد من المعارض منها المعرض العام  ،معرض بون مارشيه للطبعه الفنيه بوالية نيوبرغ
ىئ
الضو�  ،معرض اجندة بمكتبة االسكندرية  ،مجموعة معارض
بامريكا  ،وصالون النيل للتصوير
ىف
مح� الفنون الجميلة  ،مهرجان ابداعات المرأة المرصية � الفنون المعارصة ،
الطالئع بجمعية ىب
أ
الك�ى بصالون الجنوب الدوىل بمدينة القرص والمقدمة من
نالت عديد من الجوائز منها :الجائزة رب
ال�يطانية  ،جائزة صالون الشباب بقرص الفنون  ،جائزة صالون الشباب ،
الجامعة رب

312

نيفيــــن الرفاعـــي

أستاذ مساعد بقسم التصوير منذ يونيو  2013كلية الفنون الجميلة جامعة االسكندرية  ،تشارك ف ي� الحركة
الما� إىل آ
التشكيلية المحلية والدولية منذ منتصف التسعينيات من القرن ض
الن من معارض وبيناليات
ي
وورش عمل ومؤتمرات ولجان تحكيم  ،لها رش
ع�ة معارض فردية خاصة أحدهم بإيطاليا وأخرهم ف ي� مقر
ديسم� ، 2016أقامت عدداً من ورش العمل والمعارض لطالب الفنون
مجمع متحف محمود سعيد ف ي�
رب
مع عدد من الندوات ،نالت عديد من الجوائز وشهادات التقدير  ،لديها مقتنيات بمرص والخارج .
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هالـــــة شافعــــي

أ
المضاء
مواليد  ، ١٩٦٦بكالوريوس و
ماجست� اقتصاد من الجامعة المريكية بالقاهرة  ،عضو بحق إ
ري
ف� جمعية الباستيل أ
ف
ف
رش
المريكية  ،عضو ي� جمعية �ق باريس للباستيل  ،تشارك ي� الحركة التشكيلية
ي
منذ  ، 2012لها مشاركات محلية ودولية  ،أقامت ثالثة معارض فردية  ،تم اختيارها من ضمن أبرز
ع� ي ن
رش
فنان� ف ي� مجال الباستيل عىل مستوى العالم لتسليط الضوء عليهم من قبل مجلة باستيل
أ
أ
لغ� العضاء من جمعية الباستيل.
جورنال الدولية  ، ٢٠١٦نالت الجائزة الوىل ري

314

ىن
هــــــا� راشــــــد

مواليد  ، 1975درس الفن عىل يد الفنان محمد عبله من  1994ىت
ح�  ، 2004شارك ف ي� العديد من
ت
سي�  1995 ، 1998 ،صالون الشباب 2002 ، 2000 ،
المعارض منها 2017 :ري
جال�ى جيبسوم جاردن ي
صالون الشباب  ، 2005 ،صالون الشباب  ،حصل عىل العديد من الجوائز منها  1996جائــزة لجنة
التحكيم ىف� التصوير  2000 ،الجائزة أ
الوىل رســم 2002 ،جائــزة تشجيعية تصويـر  2005 ،جائزة
تشجيعية تصويـر  ،له العديد من المقتنيات منها متحف الفن المرصى الحديث  ،متحف تيت لـندن .

315

ىن
هــــــا� فيصـــــل

مواليد القاهرة  ، 1968خريج كلية رت
ال�بية الفنية عام  ، 1991مدرس بقسم النحت جامعة القاهرة
 ،قام بالتجريب عىل العديد من الخامات ،ثم استقر عىل خامة الحجر لما تتسم به من قوة ىف�
التعب� وإرضاء لقدرات النحات وبالتحديد خامة الجرانيت  ،له العديد من المشاركات الدولية ىف�
ري
مجال النحت ومنها سيمبوزيوم بكوريا الجنوبية  ،المغرب ،كينيا ،البحرين ،تركيا  ،دمشق  ،الكويت
ازم� رتب�كيا .ومن أهم هذه المشاركات
 ،أسوان  ،ألمانيا ،عضو لجنة تحكيم لبيناىل سيمبوزيوم ري
أ
ىت
وال� تاثر بها الفنان سيمبوزيوم أسوان الدوىل و الذى يعد المدرسة الوىل للنحت عىل الجرانيت

316

ىن
هـــــا� مقلـــــــد

مواليد  ، 1980دكتوراه الفلسفة ىف� رت
ال�بية الفنية تخصص الرسم والتصوير جامعة حلوان ، 2015
ح� آ
الن  ،ىن
شارك ىف� العديد من المعارض منها معارض ىن
البح�ة منذ عام  1996ىت
الثا� رش
ع� 2000
فنا� ري
 ،بيناىل بورسعيد القومى الخامس  ، 2001صالون أ
الصغ�ة الخامس  ،2002السادس
العمال الفنية
ري
ع�  ، 2003السابع رش
 ، 2003صالون الشباب الخامس رش
ع�  ، 2005نال عدة جوائز وشهادات تقدير
أ
أ
ىف
من وزارة الشباب والرياضة  ،الجائزة الوىل � مسابقة اليوبيل ىض
الجماه�ية
الف� لكتوبر بالثقافة
ري
 ،1998لديه مقتنيات بمرص والخارج.
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ن
ذه�
هبه هللا عثمان ي

دكتوراه الفلسفة ف ي� الفنون التطبيقية  ، 2012شاركت ف ي� العديد من المعارض الجماعية منها
أ
ف
ول بأتيليه القاهرة  ، 2013معرض
المعرض العام ي� عدة دورات  ،صالون الجرافيك الدورة ال ي
فردي  2012 ،2005بكلية الفنون التطبيقية  ،شاركت ف ي� معرض كفافيس و أنا تحت رعاية وزارة الثقافة
جال�ي بيكاسو تحت رعاية مؤسسة روز اليوسف  ،أقامت معرض
 ، 2013معرض ورشة ستوديو روزا ري
فردي مركز الجزيرة للفنون ، 2016نالت جائزة الورشة  ، ، 2014لديها مقتنيات بمرص و الخارج .
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هشـــام الديـــــب

التشكيلي� ،عضو جمعية أ
ال ي ن
ين
ين
السالمية
الفنان�
عضو نقابة
ثري� العرب  ،عضو رابطة الجامعات إ
رت
رت
 ،عضو جمعية ال�بية عن طريق الفن  ، INSEA , AMESEAو عضو هيئه تدريس ال�بية الفنية
أك� من  12معرض فنيا جماعيا وشخصيا ىف� الرسم والتصوير ىت
جامعة الفيوم  ،أقام الفنان رث
الزي�
ً
ً
ً
أ
رت ىف
جن� ىف� قاعات الهناجر للفنون
واش�ك � ري
الكث� من الملتقيات الفنية بمرص والعالم ىب
العر� وال ىب
ىف
,ومركز الجزيرة للفنون  ،والمركز الثقا� الروىس ،وقاعة الحزم بسلطنة عمان ,وقاعة الفن بقسنطينة
بالجزائر ,وساهم بالحركة التشكيلية ىف� مرص منذ  ، 1990له مقتنيات بمرص والخارج .
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هشـــام عبـــدهللا

مواليد  ،1972مدرس النحت بكلية رت
ين
ين
التشكيلي�  ،يشارك ف ي�
الفنان�
ال�بية النوعية ببنها  ،عضو نقابة
الحركة الفنية منذ أوائل التسعينيات  ،شارك ف ي� العديد من المهرجانات الدولية والمحلية.

320

هشــــامنـــــــوار

يز
والتجه� ىف� الفراغ ،أقام  13معرضا
يشارك ف ي� الحركة الفنية منذ  ،1986يمارس النحت والتصوير
خاصا ،وشارك ف� العديد من المعارض الجماعية ،صالون الشباب من أ
الول إىل السادس ،بيناىل
ي
مسقط الدول ىن
السكندرية
،1992
مرص
ابع،
ر
ال
الدوىل
القاهرة
بيناىل
1990
عمان.
،
للشباب
الثا�
بينال إ
ي
ي
الدول التاسع رش
السكندرية ،مرص ،1997 ،نال عديد من الجوائز ،ولديه مقتنيات بمرص والخارج.
ع� ،إ
ي
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هنـــــد الفالفلـــى

استاذ مساعد بكلية الفنون الجميله حلوان  ،مارست الفن منذ  18عام  ،شاركت ىف� العديد من
المعارض منها معرض الجمال الخفي بقاعة سفر خان بمرص ، 2015معرض الخطايا السبع بارت
بد� ،2014ومعرض صمت االوتار بقاعة سفر خان بمرص ، 2013ومعرض مشاعر واحاسيس
سوا ب ي
ف
رث
بد� ومعرض بنيقوسيا ربق�ص  ،2010مركز الجزيرة للفنون  ،2010كما شاركت ي� اك� من70
بارتسوا ب ي
معرضا جماعيا داخل مرص وخارجها ,كمعرض بروسيا موسكو  2015،2013ومعرض بفينا النمسا،2010
وبايطاليا  2004وصالون جدة  ، 2010 ،2008كما شاركت ف ي� ورش عمل دولية ومحلية.
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هنــــــد سعــــــد

مواليد  ، 1976دكتوراه الفلسفية بكلية رت
ال�بية الفنية بقسم التصميمات الزخرفية جامعة حلوان 2010
 ،مدرس دكتور بقسم التصميمات الزخرفية بكلية تربية فنية جامعة المنيا  ،شاركت ىف� العديد من
المعارض أهمها معرض الخط العر�  ،معرض صالون أ
الصغ�  ،معرض صالون
العمال الفنية
ري
بي
الشباب  ،معرض أ
ين
المبدع�
الصغ�ة  ،المعرض العام  ،معرض صالون الربيع  ،صالون ملتقي
العمال
ري
الدول
الخامس ف ي� ساقية الصاوي  ،معرض لوحة ف ي� كل بيت  ،صالون أتيلية القاهرة  ،ملتقي القاهرة
ي
ين
المبدع� السادس .
للفنون التشكيلية  ، 2016صالون الشتاء أتيليه القاهرة  ، 2016صالون ملتقي

323

هويــدة السباعــى
السكندرية  ،المدير
أستاذ مساعد  ،عضو هيئة التدريس بقسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة إ
التنفيذى لسيمبوزيوم مطروح الدوىل لنحت الجرانيت  ، 2007عضو مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة
السكندرية  ، 2013عضو لجنة تحكيم المعرض العام  ، 2013عضو لجنة تحكيم
التدريس جامعة إ
قومسي� معرض مرص روسيا رؤية معارصة بموسكو  ، 2015كما ألفت كتاب بعنوان
صالون الشباب ، 2015
ري
ىف
ىف
فنون ما بعد الحداثة � مرص والعالم  ، 2008كتاب آخر عن أيديولوجية التحول � الفن الحديث .2010

324

وسيـــــم أمـــــام

مواليد  ، 1981عضو اتحاد المصورين العرب  ،شارك ف ي� العديد من المعارض منها معرض
ن
كو� أكاديمية
سيمفونية شقائق النعمان ،صالون الشباب  ،25المعرض العام  ،37معرض ي
شين�ن ي ن
الفنون ،معرض تز
الص� ،معرض الفياب ف ي� القلب  ،صالون الجنوب الثالث االقرص،
أ
معرض االبنودي بقرص ال ريم� طاز  ،معرض رؤي بالشارقة ،معرض ضياء و ظالل ف ي� متحف الفنون
الشارقة ،معرض أفريقيا بعيون مرصية التابع لهيئة الكتاب ،معرض أكتوبر بقرص ثقافة قناة
ن ف
السكندرية.
السويس ،معرض مبادرة
الفنان� ي� حب مرص بمكتبة إ
ي

325

وليــــد قانـــــوش

البح�ة  ، 1972دكتوراه ىف� فلسفة الفنون  ، 2006أستاذ مساعد بقسم التصوير بكلية الفنون
مواليد ري
ىف
السكندرية شارك � العديد من المعارض المحلية والدولية منها 2003 :صالون
الجميلة جامعة إ
الشباب  2017 :2013، 16 ، 15جميع المعارض الرسمية لوزارة الثقافة وكلية الفنون الجميلة وأتيليه
السكندرية والعديد من الفعاليات الجماعية  2017،معرض خاص الـ  1000حالة
االسكندرية ومكتبة إ
أ
ىف
قاعة متحف كلية الفنون الجميلة االسكندرية  ،الجائزة الوىل � التصوير صالون الشباب الخامس
رش
ع�  ، 2003جائزة خاصة من بيناىل بورسعيد القومى  ،2009لديه مقتنيات بمرص و الخارج.
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وليـــــد حســــــن

بالج�ة ومرمم المخطوطات بوزارة آ
العر� بمعهد الخطوط العربية ي ز
الثار
مواليد  ،1971أستاذ الخط ىي
أ
ن
�رض
فنا� جماعة
المرصية ،أقام العديد من الورش والمحا ات بالجامعة اللمانية بالقاهرة ،أحد ي
ملتقى الخميس الفنية ،شارك ف ي� العديد من المعارض والملتقيات المحلية والدولية أهمها ،:
أ
صدى رت
للبداع  ، 2006/ 2004معرض فرانكفورت الدوىل
ال�اث بأتيليه القاهرة  ، 2004مركز السكندرية إ
الخ� دولة الكويت  ، 2006مركز الهناجر ، 2006
بألمانيا  ،2004المملكة العربية السعودية  ، 2015شهر ري
أ
جال�ى لمسات . 2016
قرص ثقافة الغورى  ،2009دار الوبرا  ، 2009بيت السحيمى  ، 2015ري
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وليــــد الجنــــدي

ين
التشكيل  ،شارك ىف� العديد من
الفنان�
ماجست� االشغال الفنية  ،عضو نقابة
مواليد ،1974
ري
ي
أ
�ىش
بجال�ى 95
بجال�ى أرت كرنر بالزمالك ، 2010
ري
المعارض منها معرض بقرص ثقافة النفو  ، 2007ري
ىن
بالسكندرية  ،2013قاعة أرت كاقية بالمعادى  ،2017معرض الثغر  ، 2012 - 2011جمعية فنا� الغورى
إ
 ،2015 -2000جماعة بصمات الفن التشكيىل .2015 - 2014 - 2013
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وليــــــد نايــــــف

ين
بكالوريوس المعهد العاىل للسينما ،عضو نقابة
مح� الفنون
الصحفي� المرصية  ،عضو جمعية ب ي
رث
رش
الجميلة  ،عمل كرسام قصص مصورة كوميكس منذ أك� من ع�ين عاما ،قام بعمل العديد
من الكتب والمجالت  ،مستشارا فنيا لعدد من المؤسسات المرصية والعربية  ،يعمل حاليا مدير
تحرير ومديرا فنيا بمؤسسة أ
الهرام  ،شارك ىف� العديد من المعارض الفنية منها بندووور  ،أبيض
وأسود بمركز الجزيرة للفنون  ،مسارات الحركة  ،المعرض العام  ، 2015نال عديد من الجوائز
ف
الصدارات الصحفية المتنوعة  ،لديه مقتنيات بمرص و الخارج.
ي� تصميم وتطوير عدد من إ
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ين
يـاسمـــ� حســــن

ن
الف�
فنانة تشكيلية وناقدة فنية مصمم جرافيك حر ،دبلومة دراسات عليا بالمعهد ي
العال للنقد ي
أكاديمية الفنون  ،شاركت بالعديد من المعاض أهمها :صالون الشباب من الدورة 21، 20 ،19
ىئ
الضو�
، 25، 23، 22،جائزة الهيئه العامة لقصور الثقافه ببيناىل بورسعيد  ،2009جائزة التصوير
بمعرض الطالئع الخمسون  ، 2010جائزة رسم بمعرض الطالئع الواحد والخمسون  ، 2011اقتناء بنك
ن
 CIBباليوبيل ض
الك�ي ،2016
فنا� إقليم القاهرة رب
الف� لصالون الشباب ، 2014جائزة رش�فية بصالون ي
ي
لديها مقتنيات بمرص و الخارج.
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يســـري المملـــوك
السكندرية ، 1982
السكندرية  ، 1958بكالوريوس فنون جميلة قسم التصوير جامعة إ
مواليد إ
أ
ف
ف
أول الجمهورية ي� دبلوم التخصص ي� الخط والتذهيب ، 1983تسلم من رئيس باكستان السبق
العر� بكلية الفنون الجميلة
درع المعرض
الدول لفن الخط الهور  ،1999إن ُتدب لتدريس الخط ب ي
ي
ف
رث
وكلية رت
السكندرية ،أقام  14معرض خاص وشارك ي� أك� من  130معرض عام
ال�بية النوعية جامعة إ
السالمي بمرص وأوزبكستان
بكل من  :مرصو الخارج
العر� والفن إ
ري
قوميس� بعض معارض الخط ب ي
والنمسا  ،نال جوائز وشهادات تقدير وتكريم ،لديه مقتنيات بمرص والخارج.
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يونــــس حســـــن

مواليد ي ز
الج�ة  ، 1968درس الفن دراسات حرة متعددة  ،أقام أربعة رش
ع� معرض خاص منذ 1992
وح�  ، 2016شارك ف� العديد من المعارض أهمها المعرض القومي العام  ،صالونات أ
ىت
العمال
ي
أ
بينال بورسعيد بقاعة
البـداع
الفنيـة الصغيـرة  ،مهرجانـات إ
التشكيل  ،الرسـم الصحفي الول  ،ي
ي
نهضة مرص  ، 2010معرض تجليات ثورة  25يناير  ، 2012معرض مقتنيات متحف الفن الحديث 2013
 ،معارض أجندة مكتبة السكندرية  ، 2016نال عدة جوائـز ومنح فنية منها منحة مراسم أ
القرص2003
إ
 ،منحة مراسم سيوة  ، 2011منحة مراسم هضبة باريس  ، 2014لديه مقتنيات بمرص والخارج .
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333

تصميــم املطبوعــــــات

محمد عبد الفتاح
اإلخراج الفني والتصميم الداخيل للكتالوج

سمـــــــر قنــــــــاوي
إســراء محمود طـــــه
مراجـــــــع لغــــــــوي

سمـــــاح العبـــــــد
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