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املُبدع الحقيقي ال يرحل فأعامله تبقى ، وتبقى سريته وعطائه وهو ما يُجسده معرض 
الفنانة القديرة الراحلة مريم عبدالعليم أحد رواد فن الحفر يف مرص وعالمة ُمضيئة 
يف سجل الحركة التشكيلية .. اتسم مشوارها بالتجديد والتجريب الدائم يف استكشاف 
الوسيط الطباعي وتحررت من قوالب فن الجرافيك التقليدية إىل لغة برصية جريئة 

أثراها خيالها الخصب .. تحية لروحها الرائعة.
وجميل أن يشهد العرض أعامل الفنانة املتميزة زينب الدمرداش االبنة يف رسالة إىل 
والتي تعكس شغفها واعتزازها  التصويرية  أعاملها  األجيال وفرصة ملشاهدة  تواصل 
وتوظيفه  وحروفه  العريب  بالخط  اهتاممها  يُظهره  الذي  والحضاري  الثقايف  مبوروثها 
مع مفردات جذورها الفرعونية يف تجربة ميكن من خاللها االستدالل عىل شخصيتها 

ورؤيتها الفنية .. عرض مميز بقاعتي أجيال يؤكد هدف ورسالة القاعة ودورها.
    

    أ.د/ خـــالد ســـرور        
                                                                    رئيس قطاع الفنون التشكيلية
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جرافيك  تخصص   ١٩٥٤ حلوان  جامعة  ـ  جميلة  فنون  سكندرية،بكالوريوس  ا34 مواليد 
بالو4يات  كاليفورنيا  جنوب  جامعة  من  والطباعة  الجرافيك   >?  (M.F.A)  DEماجست،
المتحدة اQ4مريكية عام ١٩٥٧ ، دكتوراه P.H.D  جامعة حلوان ، دراسات ?< تاريخ الفنون 

من جامعة جنوب كاليفورنيا  
دراسات من معهد (Pratt) نيويورك . 

سكندرية ،عضو مؤسس بجمعية فن الحفر  < با34 DXالتشكيلي > DXعضو مؤسس نقابة الفنان
بألمانيا  ديزاين  الفاكس  عضوية   ، أنجلوس  بلوس  والجرافيك  الرسم  جماعة  ،عضو 
< بالقاهرة واQ4سكندرية  DXالتشكيلي > DXالفنان وي` ،عضو مؤسسة إدارة نقابة  > >Eوجامعة ف
سكندرية منذ عام ١٩٥٣. < واQ4دباء بالقاهرة وا34 DXمنذ إنشائها ، عضو جماعة أتيليه الفنان

الوظائـف والمهـن الـ�� اضطلـع بها الفنــان 
 مدرس للتصميمات المطبوعة منذ إنشاء القسم بكلية فنون إسكندرية منذ عام ١٩٥٨ 
،أستاذ مساعد رئيس قسم التصميمات المطبوعة منذ عام ١٩٦٨ ، أستاذ منذ عام ١٩٧٥  
،إعارة   ( بالسعودية  البنات  بكلية  الفنية  بية  iEال لقسم  (مؤسسة  كأستاذ  للعمل  ،إعارة 
 ikكأستاذ زائر بكلية البنات السعودية عام ١٩٨٥ ،رئيس قسم التصميم من عام ١٩٨٥ح

سكندرية . ١٩٩٠ ،أستاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة جامعة ا34

ا#"ماكن الـ�� عـاش بهــا الفنــان 
سكندرية – القاهرة – المنيا – اQ4قo – أسوان – أمريكا . ا34

المعـــارض الخاصـــة 
سكندرية و لوس أنجلوس و نيويورك  أقامت العديد من المعارض الخاصة ?< القاهرة وا34

وت وألمانيا والسعودية والكويت .  DEويج و روما و ب >Eوال

المعارض الجماعية المحلية 
شاركت ?< دورات المعرض القومى العام ،مهرجان إبداعات المرأة المoية ?< الفنون 
الثالثة  الدورة  القومى  الجرافيك  فن  ،معرض   ٢٠٠٤ للفنون  الجزيرة  بمركز  المعاzة 
بداع  ا34 (٢٩) ،مهرجان  الدورة (٢٨) والدورة  التشكيلية  للفنون  القومى  ،المعرض   ٢٠٠٥
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التشكيلـى اQ4ول عام ٢٠٠٧ والثا|< عام ٢٠٠٨ والثالث عام ٢٠٠٩ .
المعارض الجماعية الدولية  

 بينا~ فينيسيا ١٩٦٤ ،بينا~ ساوبولو ١٦٨٦،بينا~ سياتل بأمريكا للجرافيك ،بينا~ لوبلينا 
 ١٩٨٦  /  ١٩٨٤ للجرافيك  ويج  >Eال ،بينا~   ١٩٧٣  /  ١٩٦٩  /  ١٩٦٣ بيوغوس`فيا  للجرافيك 
بألمانيا  الدو~  الحفر  /١٩٩٠،بينا~   ١٩٨٨  /١٩٨٦ بفنلندا  الدو~  الحفر  /١٩٩٠،ترينا~ 
 oقية ١٩٩٠/١٩٨٧،بينا~ الهند ١٩٩٤ ،بينا~ بنج`ديش ١٩٩٦ دول آسيا ،ترينا~ م ال��

الدو~ الثا|< والثالث لفن الجرافيك ١٩٩٦ / ١٩٩٩ .
الزيارات الفنية  

ا- المكسيك – السعودية –  iEأمريكا – إيطاليا – ألمانيا – تشيكوسلوفاكيا – روسيا – إنجل
ويج – باكستان – الهند .  >Eمارات – بنج`ديش – ال لبنان – الكويت – قطر – عمان - ا34

البعثات والمنح 
 دبلوم من الهيئة العامة للثقافة (World Cultural Council) ومقرها المكسيك عام ١٩٩٠ .
A diploma of Recorgnition to your Illustirous Artistic Career and your 
Valuable       Contribution to the Artistic Legacy of Mankind . 

الجوائز المحلية 
الدولة  ١٩٦٢،جائزة  عام  سنوات   ١٠  >? الثورة  أعمال  عن  (جرافيك)  اQ4و~  الجائزة 
التشجيعية للفنون ?< الحفر والطباعة عام ١٩٧٣،وسام الدلة ?< العلوم والفنون من 

الطبقة اQ4و~ عام ١٩٧٤،جائزة الدولة التقديرية للفنون عام ١٩٩٤ .
الجوائز الدولية 

شهادة دبلوم من الهيئة العليا للعلوم والفنون بالمسكيك عن المساهمة الدولية ?< مجال 
سكندرية الدو~ عن دورات ١٩٥٧،١٩٦١،١٩٦٥،الجائزة اQ4و~  الفنون.الجوائز اQ4و~ لبينا~ ا34
ويج الدو~ السابع لفن الجرافيك ١٩٨٤،جائزة لجنة التحكيم ?< بينا~ القاهرة  >Eلبينا~ ال

ى لبينا~ بنج`ديش الدو~ ١٩٩٧ .  Eول ١٩٩٣ ،الجائزة الكQ4الدو~ لفن الجرافيك ا
المقتنيات الخاصة 

. oا- ألمانيا- إيطاليا – رومانيا – م iEلدى أفراد بأمريكا – إنجل

المقتنيات الرسمية
فن  ،متحف  كاليفورنيا  جنوب  ،جامعة  ألمانيا   > DXبرل أمريكا،متحف  الحديث  الفن  متحف 
باليابان  الفنون  ،متحف  باQ4ردن  الملكة  ،متحف  روما  المري  ،اQ4كاديمي  ويج  >Eبال المعار  الجرافيك 

سكندرية .  ،متحف القاهرة وا34
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      ( E G C) مواليداإلسكندرية، املؤهل العلمي الثانوية العامة كلية النرص للبنات ١٩٨٢
 بكالوريوس فنون جميلة ١٩٨٧، ماجستري ١٩٩٣، دكتوراه الفلسفة – إرشاف مشرتك-جامعة 
والية اوهايو ١٩٩٩”Ohio state university“، أستاذ ووكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع 

وتنمية البيئة بكلية الفنون الجميلة – جامعة اإلسكندرية.

املعارض الجامعية                 
صالون   ،٢٠١٨ ١٩٨٧حتى  عام  منذ  والخارجية  الداخلية  املعارض  من  العديد  يف  شاركت 
الشباب منذ عام ١٩٨٨ حتى عام ١٩٩٤،املعرض القومي العام منذ عام ١٩٨٨وحتى ٢٠٠٧، 
الدورة  يف  بالقاهرة  الجرافيك  ١٩٨٧،تريناىل  عام  منذ  الثقافة  قصور  ىف  مشاركة  معارض 
األوىل-الثانية- الثالثة -الخامسة، معرض الفن املرصي املكسييك بالقاهرة واإلسكندرية عام 
١٩٩١، معرض مشارك يف قاعة ديجا عام ٢٠٠١،بينايل كتاب الفنان األول مبكتبة اإلسكندرية 
الثانية –القاهرة ٢٠٠٥،معرض عىل هامش احتفالية رائد  الدورة  الجرافيك  ٢٠٠٥، معرض 
فن التصوير محمود سعيد مبتحف محمود سعيد، معرض مشارك – قاعة إكسرتا – القاهرة 

٢٠٠٥، معرض أجندة مبكتبة اإلسكندرية ٢٠٠٩.

املعارض الخاصة      
معرض بقرص تذوق سيدي جابر ٢٠٠٢،معرض خاص بالقاعة الرئيسية مببنى كلية الفنون 
الجميلة ٢٠٠٣، معرض باتيليه اإلسكندرية ٢٠٠٤، متحف محمود سعيد ٢٠٠٤، قرص تذوق 
سيدي جابر ٢٠٠٦، أتيليه اإلسكندرية  ٢٠٠٧- ٢٠٠٨، معرض خاص يف القاعة الرئيسية بكلية 
القاهرة٢٠١٣،معرض  للفنون  الجزيرة  مبركز  خاص  معرض   ،٢٠٠٩ حلوان  –جامعة  الفنون 

خاص ىف القاهرة ٢٠١٦، معرض خاص ىف تونس ٢٠١٧. 

املعارض الدولية  
الدويل  ١٩٩١،املعرض  الصغرية  للقطع  الجرافيك  ١٩٨٨،تريناىل  بالرنويج  الجرافيك  تريناىل 
للطباعة يف اليابان الدورة ١٥،١٦ (٨٩-١٩٩٠)،املعرض األول للطبعات الصغرية بكاليفورنيا 
الواليات املتحدة ١٩٩١،معرض دويل بلوبليانا ١٩٩٢،األسبوع الثقايف املرصي ١٩٩٤ بالنمسا.

لفن  الدويل  سابورو  بينايل   ،١٩٩٦ صور  متحف  (املجر)  العاملي  املبدعة  املرأة  معرض 
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-١٩٩٧ أوهايو  –جامعة  املتحدة  الواليات  يف  مشاركة  معارض   ،١٩٩٨ (اليابان)  الجرافيك 
املتحدة –نيويورك –مانهاتن فيالج كوالج  بالواليات  فنانني مرصيني  ١٩٩٨، معرض لسبعة 

.MANHATEN VILLAGE COLLEGE – BROWNSON GALLERY 2000
معرض مشارك يف اوربينو –ايطاليا ٢٠٠١،معرض الفن التشكيلـي – ضمن فعاليات األسبوع 

الثقايف ىف كل من : أرمينيا ١٩٩٨- النمسا ١٩٩٤ – األردن  ٢٠٠٥ - أزربيجان ٢٠٠٦. 

املنح والجوائز    
جائزة صالون الشباب للحفر ١٩٩٢، منحة للواليات املتحدة تابعة لهيئة الفولربايت (إلعداد 

قادة )١٩٩٢.

املقتنيات                
وزارة الثقافة املرصية، مجموعات خاصة مبرص، الواليات املتحدةاألمريكية، جامعه أوهايو 
نيويورك، سان فرانسيسكو، لوبليانا، الرنويج ، اليابان، أبوظبى، الكويت، مكتبة اإلسكندرية .

النشاط العلمي واألكادميى
أوال: األبحاث التطبيقية

بحث تطبيقي فردى بعنوان «امللمس واللون يف التصميم والطبعة الفنية.»املعرض مقام يف 
قرص التذوق سيدي جابر- اإلسكندرية- وزارة الثقافة-الهيئة العامة لقصور الثقافة - مايو 
الفنية.»  الطبعة  التعبريية إلثراء  والوسائط  «التقنية  بعنوان  تطبيقي فردى   ٢٠٠٢، بحث 
املعرض مقام يف القاعة الرئيسية مببنى كلية الفنون الجميلة – جامعة اإلسكندرية -ديسمرب 
٢٠٠٣، بحث تطبيقي فردى بعنوان «الحصول عىل بنائيات جاملية للطبعة الفنية بتوظيف 
اإلسكندرية  والكتاب  الفنانني  أتيليه  يف  مقام  املعرض  والشكل.»  العدد  محددة  قوالب 
القاعة الصغرى - يونيو ٢٠٠٤، بحث تطبيقي فردى بعنوان «التأثريات الطباعية بني الشكل 
واملضمون.» املعرض مقام يف أتيليه الفنانني والكتاب اإلسكندرية -القاعة الصغرى -أكتوبر 
التقليدية واملستحدثة»  ٢٠٠٤، بحث تطبيقي فردى بعنوان «الطبعة الفنية بني األساليب 
املعرض مقام بقرص تذوق سيدي جابر- وزارة الثقافة-الهيئة العامة لقصور الثقافة - يونيو 
٢٠٠٦، بحث تطبيقي فردى بعنوان «الرموز والعالمات والحروف العربية كدالالت خاصة 
للتعبري عن الرؤية اإلبداعية إلثراء الطبعة الفنية.» املعرض مقام يف أتيليه الفنانني والكتاب 
اإلسكندرية -القاعة الكربى - اإلسكندرية- يناير ٢٠٠٨، بحث تطبيقي فردى بعنوان «تأثري 
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التقنيات الطباعية عىل القيم الجاملية والتشكيلية املرتبطة بعنارص العمل الفني» املعرض 
مقام بالقاعة الرئيسية مببنى كلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان - نوفمرب ٢٠٠٩ .

ثانًيا: األبحاث النظرية
املؤمتر  الحديثة»–  التكنولوجية  األساليب  باستخدام  الغائرة  الفنية  «الطبعة  فردى  بحث 
الجميلة -جامعة  الفنون  كلية  بال حدود-  الجميلة ىف عامل  الفنون  الثالث «رسالة  العلمي 
العرص»   بأحداث  التشكيلـي  الفن  ارتباط  «مدى  فردى  بحث   ،٢٠٠١ إبريل  حلوان١٧-١٩ 
ضمن بحوث مجلة كلية اآلداب – جامعة املنوفية-(مجلة فصلية محكمة)صادرة عن كلية 

اآلداب –جامعة املنوفية يناير ٢٠٠٤.
بحث فردى

 The requirements need for using Non-toxic and environmental    methods» 
 » in the department of fine arts
«املتطلبات األساسية الستخدام أساليب غري سامة وصديقة للبيئة يف أقسام كلية الفنون» 

املؤمتر الدويل السادس لدور الهندسة نحو بيئة أفضل Retbe٠٦ –١٦-١٨ ديسمرب ٢٠٠٦.
املؤمتر  أصلية»  فنية  طبعات  إلعداد  تكنولوجيا  مستحدثات  «استخدام  فردى  بحث 
والتجديد»– جامعة  الهوية  بني  والعامرة  «الفنون  الجميلة  الفنون  الخامس–كلية  العلمي 
حلوان٢٤،٢٥ ديسمرب ٢٠٠٦، بحث فردى «التقنيات الحديثة وأثرها عىل الطبعة الفنية».
حلوان   -جامعة  الجميلة  الفنون  من  الجميلة-١٠٠عام  الفنون  لكلية  الدويل  العلم  املؤمتر 

١٦-٢٢أكتوبر ٢٠٠٩.

األنشطة األكادميية  
محارضة عن التسويق ( مؤسسة رشيد ) بالتعاون مع مهندس / هشام حامد مدير التسويق 
  (The anatomy of letters) برشكة ( دريم )، محارضة عن الهيئة البنائية للحرف االتينى
بالتعاون مع د/ ريم وجدي مدرس بقسم التصميامت املطبوعة - كلية الفنون الجميلة – 
جامعة اإلسكندرية، زيارة ميدانية ملطبعة (نون) بربج العرب لطالب الفرقة الثالثة شعبة 
Africa Park)   ) لحديقة حيوان  ميدانية  زيارة  املنهج،  نشاطات  واتصال ضمن  تصميم 
الحديقة  داخل  والفرعية  الرئيسية  االتجاهات  عىل  الطالب  لتعريف   ٢٠٠٩/  ٤/٢٣ يوم 
والحيوانات املوجودة بها إلعداد عالمات إرشادية للحديقة ، محارضة بالتعاون مع د/ محمد 
أحمد سليامن رئيس قسم املخطوطات مبكتبة اإلسكندرية للتعرف عىل تطور املخطوطات 

اإلسالمية وطرق تصميم املخطوط وإعداده. 
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أعامل التطوير والنشاط األكادميى 
عضو لجان إعداد وضع األسئلة وتقدير الدرجات-قسم التصميامت املطبوعة كلية الفنون 
الجميلة – جامعة اإلسكندرية، عضو الكنرتول الفرعي- املركزي-السري كلية الفنون الجميلة 
– جامعة  الجميلة  الفنون  كلية  والطالب-  التعليم  لجنة شئون  اإلسكندرية، عضو  جامعة 
اإلسكندرية، عضو لجنة الدراسات العليا- كلية الفنون الجميلة – جامعة اإلسكندرية، القيام 
بالتدريس لطالب كلية الرتبية النوعية- جامعة اإلسكندرية، ندوة بصالون الفكر واألدب – 
قرص التذوق- سيدي جابر (وزارة الثقافة-الهيئة العامة لقصور الثقافة)حول تجارب ورؤى 
معارصة ٢/٥/ ٢٠٠٦، عضو مجلس إدارة وحدة التعليم املفتوح - كلية الفنون الجميلة – 

جامعة اإلسكندرية.
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تصميم املطبوعات واإلخراج الفني للكتالوج
م/ اســــراء محمــــود طـــه

مراجع لغوي
أ/ سمـــــــــاح العبـــــــــد

حقوق الطبع محفوظة : وزارة الثقافة - قطاع الفنون التشكيلية -  مرص - ٢٠١٨


