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مدينة �ل�ساد�س من �أكتوبر

لأع�ساء هيئة تدري�س �ملعهد�لعايل للفنون �لتطبيقية





ا.د. خــــالد �ســـــرور

الت�سكيلية الفنون  قطاع  رئي�س 

ي�سعد قطاع الفنون الت�سكيلية با�ست�سافة معر�س فني مهم لأع�ساء هيئة التدري�س باملعهد العايل للفنون 

التطبيقية مبدينة ال�ساد�س من اأكتوبر .. )تنويعات ٢( معر�س متميز ي�سمح مب�ساهدة نتاج اإبداعي لأجيال 

خمتلفة ُي�ساركون باأعمالهم يف جمالت متنوعة .. م�سهد هام ُيقدم نافذة للتعرف على روؤى واأفكار واأ�ساليب 

ملجموعة من الفنانني امل�رصيني .. حالت من الإلهام والإبداع ُتقدم جانب خا�س من جوانب الفن الت�سكيلي 

يف م�رص .. ر�سالة يحت�سنها قطاع الفنون الت�سكيلية وي�رصُف بها وُيقدمها جلمهوره وملُحبي الفنون اجلميلة.





)تنويعات ٢( معر�س نتاج اأجيال خمتلفة من اأع�ساء هيئة التدري�س والهيئة املعاونة باملعهد العايل للفنون 

التطبيقية بال�ساد�س من اأكتوبر..

ي�سم املعر�س بني جنباته جمالت متنوعة من فنون الر�سم، الت�سوير، الت�سوير الفوتوغرايف، الديجيتال 

اآرت، الطباعة، اخلزف، الزجاج، احللي.. ومن تلك اخلامات املتنوعة ا�ستطاعت اأن تعرب عن مدار�س فنية 

متنوعة ما بني التعبريية وال�رصيالية والواقعية والتجريدية والتكعيبية..

منهم عرب عن  فنان  فكل  املعاونة،  والهيئة  التدري�س  اإبداعات هيئة  فنًيا جديًدا من  تنوًعا  لنا  لتقدم 

روؤيته اخلا�سة التي ترتبط ب�سكل كبري بالوحي والإبداع والإلهام، وبالتايل يحمل بني طياته دللت ومعاين 

يقوم بطرحها الفنان من خالل اأعماله..

نتمنى اأن تنقل ر�سالة فنانينا ور�سالة املعهد العايل للفنون التطبيقية بال�ساد�س من اأكتوبر الهادفة والتي 

ت�سعي دائما لتاأ�سيل الر�سالة ال�سامية للفنون والرتقاء بالذوق العام.                                                   

 د. اإينا�س ح�سني 

من�ســــق املعـــــــر�س 



6

الفنانون امل�ســــاركون

١- اأ. م. د. اإميان اأحمد عبد اهلل

٢- اأ. م. د. وهــــــــــاد �سمــــــــــري

٣- اأ. م. د. حـــــــــنان �سمـــــــــري

٤- د. اإينا�س ح�ســــــن ح�ســـــني

٥- د. لبنى زكـــــريا حممــــــــــد

٦- د. نهلـــــة �سيـــــــــــد عـــــــلى 

٧- اأ. جمـــال الديــــــن حــــــامد 

٨- د. رجـاء عبد اخلالق حممـد
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٩- د. �ســـــــارة حممـد عبد النا�ســـــر 

١٠- د. حممـــــد اإبــــراهـيم الغـــندور

١١- د. و�ســـــام ح�ســــــني قـــــــــــــرين

١٢- د. نهلــــــــة �سعــــــــبان �سحـــــــاته

١٣- د. هــــالة اأبو الفـــتح اأبو �ســـــادي

١٤- د. اأحمـــــــد عمـــــــــــر حممـــــــد

١٥- د. فيفــــــيان فهــــــيم ال�ســـــــــيد

١٦- د. مـــــــروة اأحمـــــــــــد �ســــــادق

١٧- د. ريـــــــم اأحمــــــــــد خــــــــريي

١٨- د. اإميــــــــــان حممــــــــد يحــــــيى

١٩- د. اإميـان فكــري عـــكــا�ســة

٢٠- د. منـــــــــار حممــد ال�ســـيد

٢١- د. �ســــــــرييـن الــــــبارودي

٢٢- د. دينـــا عــــــادل فهمـــــــي

٢٣- د. اإينا�س بدر الدين �سقـر

٢٤- د. مـــروة حممد عــــــــــزب

٢٥- م. هــــدير �سيــــــد حممــــد

٢٦- م. رميون �سربانة روفائيل

٢٧- م. اأحمد اأبو طالب بيــومي

٢٨- م. دينــــــــــــــا عـــــــــــــبده

٢٩- اأ. �سهــــــر حمــــــدي خمــتار

٣٠- اأ. �ســــــارة حممــــــد كمــــال

٣١- اأ. رنـــا حممـــــــــد فـــــــوزي

٣٢- اأ. اآالء اإيهـــــــــاب ح�ســـــــــن

٣٣- اأ. ريهــــام ي�ســـــري عـــديل

٣٤- اأ. �ســـيمـــــــــــاء عثمــــــــــان

٣٥- اأ. هــــاجـــــــــر طــــــــــــــارق

٣٦- اأ. �سمــــــــــر حـــــمـــــــــــــاده

٣٧- اأ. مــــــــارلــــــني مي�سيـــــــــل

٣٨- اأ. يا�سمني عمر عبد العزيز
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 اأ. م. د. اإميان اأحمد عبد اهلل                 

للفنون  العايل  املعهد  ووكيل  مساعد  أستاذ 
مدير  أكتوبر،  من  السادس  مبدينة  التطبيقية 
باملعهد،  الفنــي  والدعم  التــدريب  إدراة 
التطبيقية،  الفنون  مصممي  نقــابة  عضـو 

عضـو بنقابة املهندسني. 
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أستاذ دكتور باملعهد العايل للفنون التطبيقية  مدينة 
القومي  املجلس  عضو  املوضة،  قسم  أكتوبر-    ٦
للمرأة  فرع القاهرة، عضو مجلس إدارة املعهد العايل    
املرشف  سابًقا،  أكتوبر   ٦ مبدينة  التطبيقية  للفنون 
بالفسطاط  التقليدية  الحرف  مبركز  الحيل  قسم  عىل 
سابقا،  الثقافة  وزارة   - الثقافية  التنمية  صندوق 

شاركت بالعديد من املعارض داخل مصـر وخارجها.

اأ. م. د. وهاد �سمري
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نقابة  عضو  اإلعالن،  وفنون  الجرافيك  بقسم  مساعد  أستاذ 
التشكيليني شعبة رسوم متحركة، عضو نقابة املهن السينامئية 
عىل  املتحركة  للرسوم  فنية  ورش  املعارض:  إخراج.  شعبة 
فيلم  إخراج   ،2018 أبريل  اإلسامعيلية  مهرجان  هامش 
أفالم رسوم  إخراج  استوديوهات مرص 2017،  تسجييل عن 
الفتاح  عبد  الكبري  الفنان  التشكيليني  الفنانني  عن  متحركة 
معرض  الفن  شجرة  بصالون    ،18 معرض    ،2018 البدري 
جامعي مبركز محمود مختار الثقايف 2018، معرض جامعي 
نوفمرب201٦،   دورة  األمريكية  الجامعة  مبكتبة  آرت  آرت 
معرض جامعي أتيليه القاهرة معرض الجرافيك األول 2015.

اأ.د. حنان �سمري عبد العظيم
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د. اإينا�س ح�سني

التشكييل، دكتوراه نقد فن تشكييل،  ناقدة وباحثة يف مجال الفن 
املعهد العايل للنقد الفني، أكادميية الفنون، عضو جمعية محبي الفنون 
الثقافية  واألنشطة  املعارض  من  العديد  بتنسيق  قامت  الجميلة، 
رائد  ندا..  منها: حامد  املؤلفات واألبحاث  العديد من  لها  والفنية، 
الرسيالية الشعبية، عايدة عبد الكريم.حياة من زجاج، جامعة الفن 
املعارص.. ثروة باقية من الزمن الجميل، التالمس الحضاري اإلسالمي 
األورويب، الحرف العريب يف الفن الحديث، االسترشاق وسحر حضارة 
الرشق، شواهد إسالمية عىل الحضارة األوروبية، حسني يوسف أمني، 
جرس الصورة.. معرض جامعي )هي(، جالريي إبداع، 2018، صالون 
شجرة الفن، مركز مختار الثقايف 2018، معرض تاء مش مربوطة 2018.
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مدرس بقسم الجرافيك وفنون اإلعالن باملعهد العايل للفنون التطبيقية 
شاركت  التطبيقية  الفنون  يف  دكتوراة  أكتوبر،  من  السادس  مبدينة 
باريس -روما - اإلمارات( يف أكرث من ٤10 معرض مبرص والخارج ) 

د. لبنى زكــــــريا
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د. نهلة �سيد علي

التطبيقية ٦ أكتوبر، مدير وحدة  العايل للفنون  أستاذ مساعد باملعهد 
بأعامل  القائم  التطبيقية،  للفنون  العايل  باملعهد  التعليم  ضامن جودة 
رئيس قسم الجرافيك باملعهد العايل للفنون التطبيقية، شاركت بالحضور 
وإلقاء بحث بعنوان "دور التعليم الجامعي يف دعم اإلنتامء لدى طالب 
العنف" مؤمتر كلية  الحضاري من  الرتاث  الفنية والحفاظ عىل  الرتبية 
الرتبية الفنية الدويل الثالث 2012، شاركت بالحضور وإلقاء بحث "دور 
الفن والرتبية ىف التنمية البرشية" املؤمتر الدوىل الخامس لكلية الرتبية 
الفنية 201٤، شاركت يف لجنة تطوير برنامج الجرافيك وفنون اإلعالن ، 

شاركت يف العديد من املعارض.
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اأ. جمال الدين حامد

بكالوريوس   ، أكتوبر   ٦ التطبيقية  للفنون  العايل  باملعهد  خطوط  وخبري  فنان 
التطبيقية قسم الزخرفة 19٦3، دبلوم تحسني الخطوط العربية 19٦8،  الفنون 

شارك بالعديد من املعارض 
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د.رجاء عبد اخلالق حممد

مدرس بقسم املوضة باملعهد العايل للفنون التطبيقية ، عضو نقابة املهندسني، 
عضو نقابة مصممي فنون تطبيقية، عضو الجمعية العربية للحضارة والفنون 
الثقايف  زغلول  سعد  مركز   ،201٦ الفن  شجرة  بصالون  االشرتاك  اإلسالمية، 
بينايل  الثقايف، معرض  التشكيليني 2018، مركز مختار  الفنانني  نقابة   ،2017
املنسوجات  طباعة  معرض   ،2018 بإيطاليا  املائية   لأللوان  الدويل  أوربينو 
الصناعات  باتحاد  النسيجية  الصناعة  غرفة  نظمته  الذي  الجاهزة  واملالبس 
جامعه   – التطبيقية  الفنون  بكلية  املنسوجات  طباعة  قسم  مع  واالشرتاك 
التكنولوجية 2002، معرض  والتنمية  الصناعة  بالتعاون مع وزارة   – حلوان 
)واحد + خمسة( لفنون الجرافيك بكلية الفنون التطبيقية – جامعه حلوان 

.2009
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د. �سارة حممد عبد النا�سر

مـدرس بقسم الجرافيك وفنون اإلعالن، معرض جامعي 
روح الحياة،  قرص األمري طاز 2015، صالون شجرة الفن 
الدورة األوىل- مركز سعد زغلول الثقايف 201٦، صالون 
شجــرة الفـن الدورة األوىل- مركز مختار الثقايف 2018.
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 د. حممد اإبراهيم الغندور

مدرس باملعهد العايل للفنون التطبيقية – مدينة ٦ أكتوبر، دكتوراه يف 
فلسفة فنون التشكيل الشعبي، عضو نقابة مصممي الفنون التطبيقية، 

شارك يف العديد من املؤمترات العلمية الدولية واملعارض الفنية.
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د. و�سام ح�سني قرين        

للفنون  العايل  باملعهد  الداخلية  والعامرة  الديكور  بقسم  مدرس 
التطبيقية مبدينة السادس من أكتوبر، عضو بنقابة مصممي الفنون 
مركز  األوىل-  الدورة  الفن-  شجرة  صالون  يف  شاركت  التطبيقية، 
سعد زغلول الثقايف 201٦، صالون شجرة الفن الدورة الثانية- نقابة 
الفنانني التشكيليني 2017، صالون شجرة الفن الدورة الثانية- مركز 

مختار الثقايف 2018.
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د. نهلة �سعبان �سحاتة

مدرس بقسم املوضة باملعهد العايل للفنون التطبيقية- السادس من أكتوبر، عضو 
نـقابة املهندسـني، عضو نقابة مصممي فنون تطبيقية، عضو يف جمعية الحضارة 
التشكيليني 2017،  الفنانني  نقابة  الثانية،  الدورة  الفن  اإلسالمية، صالون شجرة 
املرصية  املرأة  "إبداعات  ملتقى   ،2017 مرص"  فناين  عيون  يف  "أفريقيا  معرض 
يف الفن التشكييل" 2017، معرض الفنون التشكيلية "إسالميات" 2018، صالون 

شجرة الفن الدورة الثالثة، مركز محمود مختار الثقايف 2018 .  
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 د. هالة اأبو الفتح اأبو �سادي 

دكتوراه باملعهد العايل للفنون التطبيقية ٦ أكتوبر، 
منحة الفنان املقيم من وزارة الفن والثقافة النمساوية 
الثقافة 2012/2011،  فيينا 2015، منحة من وزارة 
الدويل للشباب بأسبانيا  منحة ملتقى فنون امليديا 
2010، الجائزة األوىل لفن الفوتوغرافيا صالون الشباب 
جالريي  غابتي"  أرض  "عىل  فردي  معرض   ،2008
املرشبية 2013، معرض فردي بسفارة سويرسا 201٤، 
معرض "القوة املحضة" املركز الثقايف األملاين 201٤، 
منتدى أرسنال مبعهد السينام وفن فيديو برلني 2012، 
مهرجان الفيلم األفريقي هامبورج 2012، حفل فن 
نسخة   100 املرصيات  للفنانات  التجريبي  الصوت 
الفوتوغرايف  للتصوير  باماكو  بينايل   ،201٤  :2008
2011، معرض الفن العريب املعارص يف برلني 2011.
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د. اأحمد عمر حممد

مواليد القاهرة 1981، مدرس منتدب باملعهد العايل للفنون التطبيقية – مدينة 
 ،2017– حلوان  جامعة   – الفنية  الرتبية  -كلية  الفلسفة  دكتوراه  أكتوبر،   ٦
عضو نقابة الفنانني التشكيليني )شعبة نحت(، شارك يف العديد من املعارض 
الجامعية مثل )شجرة الفن( )تنويعات( )روح الحياة، وشارك عدة مرات يف 
بعنوان  التصوير  مجال  يف  واحد  فردي  معرض  له  والطالئع،  الشباب  صالون 
)عسكر وحرية(، أرشف عىل العديد من الورش واملعارض الفنية، له مقتنيات 

لدى عدد من الهيئات واألفراد.
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د. فيفيان فهيم ال�سيد

مدرس باملعهد العايل للفنون التطبيقية- قسم املوضة، 
التطبيقية-القاهرة،  الفنون  مصممي  نقابة  يف  عضو 
منذ  وخارجها  مصـر  يف  الفنية  الحركة  يف  شاركت 

تخرجها وحتى اآلن.
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د. مروة اأحمد �سادق

السادس  التطبيقية  للفنون  العايل  باملعهد  مدرس 
من أكتوبر ، عضو نقابة مصممي الفنون التطبيقية، 
للحرف  الفسطاط  مبركز  الزجاج  قسم  عىل  اإلرشاف 
للتقليدية والرتاثية، شاركت  بأعامل فنية يف أكرث من 
بصالون  فنية  أعامل  منها:  ودويل  محيل  معرض   3٤
 ،2000 الكلمة  قاعتي  الفنية  لألعامل  الصاوي  ساقية 
حضارية  رؤية  والثاين  األول  املعرض  يف  فنية  أعامل 
201٦، صالون شجرة الفن، الدورة الثانية، نقابة الفنانني 
التشكيليني بدار األوبرا املرصية 2017،ملتقى القاهرة 
الدويل للفنون التشكيلية مكان و زمان أكادميية الفنون 
البرصية 2017، املعرض الدويل للفنون أوربينو إيطاليا 
2018 ، املعرض الدويل للفنون فابريانو إيطاليا 2018، 
صالون شجرة الفن، الدورة الثالثة، مركز محمود مختار 

الثقايف 2018.
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د. رمي اأحمد خريي

الجميلة،  الفنون  كلية  مدرس  الجميلة،  الفنون  يف  الفلسفة  دكتوراة 
الفنون  محبي  بجمعية  للطالئع  واألربعون  الحادي  املعرض  املعارض: 
الجميلة 2001 ،معرض، معرض صالون األعامل الصغرية بساقية الصاوي 
الدويل  املعرض   ،2009 الصاوي  بساقية   ) وأسود  أبيض   ( 2008،معرض 
األول  اإلبداع  مهرجان قرص  201٤، معرض  بفرنسا  مبدينة جورين  للفن 
لكل  لوحة  معرض  أكتوبر201٤،   ٦ بـ  اإلبداع  ثقافة  بقرص  املرأة  لفنون 
بيت – الدورة الثالثة – 201٦ مبركز الجزيرة للفنون، معرض شجرة الفن 
الدورة الثانية 2017- نقابة الفنون التشكيلية، معرض صالون شجرة الفن 

الدورة الثالثة – مركز محمود مختار الثقايف – 2018.
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د. اإميان حممد يحيى

مواليد القاهرة 198٤، معيدة بأكادميية الفن و التصميم من 2007/200٦ 
حتى اآلن وتعمل حاليًا دكتورة بقسم الجرافيك بها، دكتواة الفلسفة يف 
الشباب 2008،  الجميلة 2015، شاركت يف عدة معارض:صالون  الفنون 
معرض تنويعات1مبركز الجزيرة للفنون 2015، صالون شجرة الفن، معرض 
شجرة الفن، الدورة الثانية، بقاعة نقابة الفنانني التشكيلني بدار األوبرا 
املرصية 2017، معرض مبدعات مرصيات 2 مببنى التنمية الثقافية عىل 
هامش معرض القاهرة الدويل للكتاب 2018، معرض "هويتنا " بالقاعة 
  ،2018/3 املرصية  األوبرا  بدار  التشكيليني  الفنانني  بنقابة  املستديرة 
معرض شجرة الفن- الدورة الثالثة- مبركز  محمود مختار الثقايف ٤/2018، 
معرض شغف املدينة بقاعة جريك كامبس يالجامعة األمريكية 2018/5.
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د. اإميان فكري عكا�سة

الجرافييك    التصميم  قسم  للبنات  الزهراء  بكلية  الجرافيىك  التصميم  أستاذ 
دكتوراه   ،201٤  -  2013   –  2012  –  2011  –  2010 لعام   عامن  بسلطنة 
العاىل  باملعهد  مدرس   ،201٤ جرافيك  تخصص  الجميلة  الفنون  ىف  الفلسفة 
للفنون التطبيقية-مبدينة السادس من أكتوبر عام 201٤، مدرس بكلية الفنون 
معرض  خاصة:  .معارض   2017  ، املنصورة  الجرافيك-جامعة  قسم  الجميلة- 
بالزمالك-  الجميلة  الفنون  بكلية  للعرض  الكربى  القاعة  خطية(  )تنغيامت 
القاعة  جرافيىك(  )حوار  معرض   ،2017  –  201٦ -القاهرة،  حلوان  جامعة 
القاهرة    - حلوان  -جامعة  بالزمالك  الجميلة  الفنون  بكلية  للعرض  الكربى  

2018، صالون شجرة الفن-الدورة الثالثة-مركز محمود مختار الثقايف 2018.
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د. منار حممد ال�سيد

مدرس باملعهد العايل للفنون التطبيقية بالسادس من أكتوبر- قسم التصميم 
املعارض  من  العديد  يف  شاركت   ،201٦ حلوان  جامعة  دكتوراة  الصناعي، 
التجميلية  األعامل  من  العديد  يف  شاركت  واملحلية،  الدولية  واملؤمترات 

امليدانية يف أنحاء جمهورية مرص العربية. 
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د. �سريين البارودي

الفنية- الرتبية  فنانة تشكيلية، تخرجت من كلية 
جامعة حلوان 2003، دكتوراه الفلسفة يف الرتبية 
العديد  لها   ،201٦ وتصوير  رسم  الفنية-تخصص 
من املشاركات الجامعية املحلية والدولية، العديد 
ببيناىل  شاركت  و  الشباب  بصالون  الجوائز  من 
الفن  مبتحف  الكتاب  بينايل   ،2017 الدويل  بكني 
الحديث برومانيا 2018، سمبوزيوم األقرص الدويل 
للتصوير 2017، لها العديد من املقتنيات الرسمية 
األوبرا  دار   – الحديث  املرصى  الفن  مبتحف 
متحف  برومانيا،  الكتاب  فن  متحف  املرصية، 
جامعة صلجيك برتكيا، وزارة الثقافة بقربص،  ولها 
مرص. بخارج  األفراد  من  العديد  لدى  مقتنيات 
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د. دينا عادل فهمي

الفلسفة يف  التطبيقية، دكتوراه  مدرس مساعد باملعهد العايل للفنون 
التشكيلية، صالون  الفنون  بنقابة  الفنية-تخصص خزف، عضو  الرتبية 
"املكان  التشكلية  للفنون  الدوىل  القاهرة  الفن- 2017، ملتقى  شجرة 
والزمان"  2017، معرض أفريقا ىف عيون مرصية –دار األويرا املرصية 
2017، صالون الربيع للفنون التشكيلية 201٦ بساقية الصاوي، معرض 

روح الحياة بقصـر األمـري طاز 201٤.
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مواليد 1981 ، مدرس مساعد باملعهد العايل للفنون التطبيقية بالسادس من أكتوبر-عضو نقابة الفنانني التشكيليني، ماجيستري-
كلية الرتبية الفنية – قسم نقد وتذوق2011، املعارض : ملتقى الفن والجامهري األول – 2007، مسابقة التصوير الضويئ – مجلة 
العريب 2008 ،املعرض الدويل الثالث للصور الفوتوغرافية ملحور الطبيعة والبيئة "البحر والشمس"- اتحاد املصورين العرب- 
أملانيا2009 ،ملتقى الفنانني األول بقرص ثقافة أكتوبر2013والثاىن 2015، روح الحياة 201٤-قرص األمري طاز، صالون شجرة 
الفن، الدورة األوىل مركز سعد زغلول الثقايف 201٦، الجوائز: ساقية عبداملنعم الصاوي200٦، الجائزة الثالثة-مسابقة التصوير 

الضويئ-مجلة العريب-الكويت-أكتوبر 2008 ، أوسكار مهرجان اإلبداع التشكييل الثالث ) صالون الشباب العرشون 2009(.

د. اإينا�س بدر الدين �سقر
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 د. مروة حممد عزب

باملعهد  مدرس   املناظر،  هندسة  قسم  للسينام  العايل  باملعهد  مدرس 
التطبيقية السادس من أكتوبر، بكالوريوس املعهد العايل  العايل للفنون 

للسينام 1998، شاركت يف العديد من املعارض الجامعية.
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م. هدير �سيد حممد

معيدة بقسم الديكور والعامرة الداخلية باملعهد العايل للفنون التطبيقية بـ ٦ 
أكتوبر، بكالوريوس فنون تطبيقية، شاركت مبعرض روح الحياة، وصالون شجرة 
الفن، الدورة األوىل- مركز سعد زغلول الثقايف، 201٦، صالون شجرة الفن الدورة 

الثانية، نقابة الفنانني التشكيليني، 2017.
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م. رميون �سربانة  روفائيل

فوتوغرايف،  ومصور  جرافيك  ومصمم  تشكييل  فنان 
إخصاىئ فنون باملعهد العاىل للفنون التطبيقية ٦ أكتوبر- 
مصـر، العديد من املعارض الدولية واملرصية منها: بينايل 
و2018،   2017 بإيطاليا  املائية  لأللوان  الدويل  أوربينو 
و   201٦ بإيطاليا  املائية  لأللوان  الدوىل  فربيانو  بينايل 
صالون   ،2015 املائية  لأللوان  الدويل  الهند  بيناىل   ،2018
الثقايف،  زغلول  سعد  مركز  األويل،  الدورة  الفن-  شجرة 
قرص   ٦×٦ صالون   " والطلسم  الحالة   " معرض   ،201٦
جيل   .. الحياة  روح   " معرض   ،201٤ االسامعيلية  ثقافة 
شجرة  صالون    ،201٤ طاز  األميـر  بقرص   " جيل  مع 
الثقايف2018. مختار  محمود  مركز  الثالثة-  الدورة  الفن، 



34

م. اأحمد اأبو طالب بيومي

مدير إدارة الجرافيك يف قناة العاصمة الفضائية مبدينة اإلنتاج اإلعالمي، 
التطبيقية  للفنون  العايل  باملعهد  اإلعالن  وفنون  الجرافيك  بقسم  معيد 
بعمل  والعرشون  الحادي  الشباب  صالون  أكتوبر،  من  بالسادس 
)فوتوغرافيا ()2009(، صالون شجرة الفن الدورتني األوىل)201٦( والدورة 

الثانية )2017(  بعمل ) فوتوغرافيا(.
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م. دينا عبده حممد

مدرس  أكتوبر2012،   ٦ التطبيقية  للفنون  العايل  املعهد  بكالوريوس 
مساعد يف املعهد العايل للفنون التطبيقية ٦ أكتوبر 2018، نرش بحث 
بعنوان" ابتكار مكمالت معارصة للسيدات مستوحاة من الفن اإلسالمي 
الرتاثية  للحيل  املرصي  "امللتقى  مسابقة  املعدن،  تقنيات  باستخدام 
واملعارصة الهوية املرصية "الدورة الثانية مارس 2017، شهادة يف تصميم 

األزياء من مركز التصميم واملوضة.
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 اأ. �سهر حمدي خمتار

للفنون  العايل  باملعهد  املوضة  بقسم  فنون  إخصايئ 
يف  املشاركة  أكتوبر،  من  السادس  مبدينة  التطبيقية 
صالون شجرة الفن- الدورة األوىل- مركز سعد زغلول 
الثقايف 201٦، مهرجان الحيل مبركز الحرف التقليدية 
بالفسطاط 2017، صالون شجرة الفن- الدورة الثانية- 
نقابة الفنانني التشكيليني  2017، صالون شجرة الفن 
الثقايف- 2018،  مختار  مركز محمود  الثالثة-  الدورة 
وذوي  املدارس  لطالب  تدريبية  ورش  عىل  اإلرشاف 
العامة  الشخصيات  وبعض  الخاصة  االحتياجات 
واملشاركة  التطبيقية  للفنون  العايل  املعهد  وطالب 
باألعامل يف بعض املعارض الداخلية باملعهد وخارجه.
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اأ. �سارة حممد كمال

حلوان،  جامعة  جميلة  فنون  بكالوريوس 
للفنون  العايل  باملعهد  فنون  إخصايئ 
منها:  معارض  بعدة  اشرتكت  التطبيقية، 
التابع لجمعية محبي الفنون  معرض طالئع 
للمجلس  التابع  كوين  ومعرض  الجميلة، 
املرصية  املرأة  يوم  للمرأة، ومعرض  القومي 
جامعة ٦ أكتوبر، صالون شجرة الفن، الدورة 

الثالثة- مركز محمود مختار الثقايف 2018 .
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اأ. رنا حممد فوزي

ماجستري بكلية الفنون التطبيقية جامعة 
باملعهد  مساعد  مدرس   ،201٦ حلوان 
العايل للفنون التطبيقية ٦ أكتوبر حاليًا، 
التطبيقية  للفنون  العايل  باملعهد  معيد 
بكلية  معيد  سابًقا،  الخامس  بالتجمع 
سابًقا،  بنها  جامعة  التطبيقية  الفنون 
مدرس مساعد بكلية الفنون التطبيقية 
يف  اشرتكت  سابًقا،  أكتوبر   ٦ جامعة 
معرض ثورة يناير لطلبة الفرقة الرابعة 
التطبيقية جامعة حلوان  الفنون  لكلية 
الفن-  شجرة  صالون   ،2011 األوبرا  يف 
مختار  محمود  مركز  الثالثة-  الدورة 

الثقايف 2018.
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اأ. اآالء اإيهاب ح�سن

معيدة باملعهد العايل للفنون التطبيقية ٦ أكتوبر  بقسم املوضة، عضو بنقابة مصممي الفنون التطبيقية، املعرض الفوتوغرايف 
مناظر تراثية و حضارية 201٤ باألوبرا املرصية، معرض من وحي التجريدية بقرص األمري طاز 2017، امللتقى املرصي للحيل 
يف  شاركت   ،201٦ باملنيا  الرابع  املرصية  للجامعات  الفتيات  أسبوع   ،2017 بالفسطاط  الثانية  الدورة  واملعارصة  الرتاثية 
مسابقة ابداع الدورة الخامسة 2017، شاركت يف ملتقي نوادي علوم وزارة التعليم العايل لالبتكارات و االخرتاعات )ورش 
 art meets  باألوبرا املرصية ، 2018 شاركت يف تنظيم عرض ازياء art meets fashion 2017 عمل(، شاركت يف عرض ازياء

 fashion fffffff2                  
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اأ.ريهام ي�سري عديل 

بقسم  التطبيقية  للفنون  العايل  باملعهد  معيدة 
املوضة، شاركت يف املعرض الفوتوغرايف مناظر تراثية 
شجرة  صالون  املرصية،  باألوبرا   201٤ حضارية  و 
الفن- الدورة الثانية، نقابة الفنانني التشكيليني- دار 
األوبرا املرصية 2017، معرض من وحي التجريدية، 
الدورة الثانية، بقرص األمري طاز 2017، امللتقى املرصي  
للحيل الرتاثية و املعارصة الدورة الثانية بالفسطاط  
الرابع  املرصية  للجامعات  الفتيات  أسبوع    ،2017
باملنيا 201٦، مسابقة إبداع الدورة الخامسة 2017، 
بكايرو   2  fashion clash   201٦ أزياء  عرض 
 art meets  2017 أزياء  عرض  فيستيفال،  فاشون 
الفن-  شجرة  صالون  املرصية،  باألوبرا    fashion
. الثقايف2017  مختار  مركز محمود  الثالثة-  الدورة 
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 اأ. �سيماء عثمان 

مواليد بالقاهرة، رسامة مرصية، تخرجت من كلية الفنون التطبيقية حلوان 
الفنون  بقطاع  عملت   ،2017 جرافيك  يف  دبلومة  جرافيك2001،  قسم 
التشكيلية،  عضو هيئة تدريس مبعهد الفنون التطبيقية،  أقامت معرض 
بساقية الصاوي  ومعرض بنادي الصيد معرض باألوبرا املعرض األفريقي.
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اأ. هاجر طارق 

وحيل  معدنية  منتجات  حلوان-قسم  تطبيقية-جامعة  فنون  بكالوريوس 
201٤، معيدة باملعهد العايل للفنون التطبيقية مبدينة السادس من أكتوبر، 
املرصية  األوبرا  بدار  الفنون  قرص  يف  الرتاثية  الحرف  معرض  يف  املشاركة 
مستحرضات  ويجمع  الفرعوين  الرتاث  عىل  حيل  التخرج  مرشوع   ،201٤
بقيادة فريق مكون من ٤ أشخاص يف مهارايت  التجميل والعطور، قامت 

ودبلومة يف املوارد البرشية.
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اأ. �سمر حمادة

إخصايئ فنون باملعهد العايل للفنون التطبيقية ٦ أكتوبر، مسابقة جامعة حلوان 
للفنون التشكيليه للكليات املتخصصه لعام 2013-201٤ - 2015 - 201٦، معرض 
معرض  والرياضة،  الشباب  وزارة  معرض   ،٤1 الـــ  واألرسية  التشكلية  الفنون 

حقوق اإلنسان.
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اأ.مارلني مي�سيل

بالفن  تثقيف  شعبة  حلوان   جامعة  فنية-  تربية  نحت(،بكالوريوس  )شعبة  الصناعي  التصميم  قسم  فنون  إخصاىئ  
2017املعارض: معرض - سفارة رصيبا - 2015-2017، معرض "تراث " باملتحف املرصى 2015-2017، معرض " نحت عىل 
الخشب "- كلية الرتبيه الفنية 201٦ ، إعداد وتنفيذ ورش تعليمية عن الجلود والنحت والخزف والرسم باملتحف املرصي ، 
إعداد وتنفيذ ورش تعليمية عن فن الخزف وتطبيقاته يف الحياة العملية -املعهد العايل للفنون التطبيقية - ٦ أكتوبر- 2018
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اأ. يا�سمني عمر عبد العزيز

للفنون  العايل  املعهد  -امتياز  املوضة  قسم  التطبيقية  الفنون  بكالوريوس 
التطبيقية بالسادس من اكتوبر2018 ، معيدة بقسم املوضة- املعهد العايل 
للفنون التطبيقية، املعارض: من وحي التجريدية الدورة الثانية بقرص األمري 
الدورة   ،2018 الثالثة  الدورة  الفن  شجرة  صالون   ،2018 ديسمرب   3 طاز 
االزياء  و  العامرة  بني  للدمج  فاشون كالش  بورشة  مشاركة   ،2017 الثانية 
بزي  الرسطان  لدعم مرىض  املرصية  الجمعية  بواسطة  أزياء  201٤، عرض 

خاص ملحاربة و ناجية من املرض 2015.





     اأ. د. م�سطفى كمال- رئي�س جمل�س االإدارة  

     اأ. م. د. حممـد ماهـر ال�سيد - عميد املعـهـــد

     اأ. م. د. اإميــــان عـــبد اهلل - وكــيل املعهـــــد    

    د. اإينـــا�س حـــــ�سني  -  من�ســــــق املعــــــر�س 

     اأ. مروة امل�سرى - العالقات العامة واالإعالم 

حتت رعاية



م�سمم جرافيك

هبة اهلل �سعبان يحيي

مراجع لغوي

�ســـــماح العبد
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