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أ.د. إيناس عبدالدايم

وزيـر الثقـافـــة

تحـت رعـايـة





أ.د. خـــــالد ســــرور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية

املعرض العام هو املعيار الرئيسـي لتقييم املشهد التشكييل اآلين بشكل صادق وشفاف .. وما يصاحبه من إهتامم كبري من جانب 

النقاد يضعنا أمام صورة هامة جًدا للتعريف مبوقعنا حاليًا مقارنًة بالحالة التشكيلية العاملية ..

التشكيلية وبدعم  الفنون  الذي نحتفي بدورته األربعيـن منذ إنطالقه بإهتامم قيادات قطاع  الكبيـر  العرض  من هنا يحظى هذا 

الفنية  الفعاليات  خريطة  عىل  واألبرز  األكبـر  الحدث  الفنانيـن  لجموع  العام  املعرض  وُيثل   .. املتعاقبني  الثقافة  وزراء  ورعاية 

السنوية وهو كذلك بالفعل ملا يضمه من أسامء وأجيال وتجارب متحققة كلها يف عـرض واحـد ..

فكل سنة والحركة التشكيلية املصـرية بخيـر ومتنيايت أن تُقدم هذه الدورة تجارب إبـداعيـة قـادرة عىل مفـاجئة املُشــاهد الـذي 

سيـأيت من أجـل املتعـة الفنـية والجمـالية.





أ. داليـــا مصــطفى

رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون

40 عاًما من العطاء

أربعون عاًما مضت عىل انطالق الدورة األوىل للمعرض العام ... الذي كان ومازال املرآة الحقيقية للمشهد التشكييل املرصي .. استطاع أن يرصد 

حركة تشكيلية عىل مدار 40 عاًما بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات ومتغريات فنية طرأت عىل الساحة.

40 عاًما من اإلبداع والعطاء ويف كل عام ينتظره الفنانني الذين يعتربون املعرض العام هو املحفل التشكييل األهم الذي يضعهم داخل الحركة 

التشكيلية املرصية ويوثق تجاربهم الفنية من خالل مشاركاتهم بهذا الحدث.

وتأيت هذه الدورة التي نتمنى أن تعكس مشهًدا حقيقيًا لعام كامل مضـى وأن تكون فرصة لظهور جيل جديد إىل جانب كبار الفنانني ليكملوا 

مسرية 39 عـاًما مضـوا.





األصالـة واملعاصـرة

يعد املعرض العام األربعـني، من أهم األحداث التشكيلية للفن املصـري وخصوصـًا أنه يـأيت بعد نضوج تجارب وأيًضا نتاج تجارب الفنانني 
وفلسفتهم، كام يعد هذا الحدث الكبيـر هو األبرز واألكـرث إشكالية .. عىل املحيـط العـام.

فهو يثل خالصة وتشخيص ملا وصل إليه الفن التشكييل املرصي يف عام وبامتداد تجاربه السابقة. من هنا تأيت أهمية املعرض العام وتأخذ بعًدا 
يرجع بتاريخه إىل 39 دورة ماضية.. ولذا حرصت أن يأخذ بعًدا وطابًعا خاًصا وأال يكون تكرار للسابق .. وأنهي النزاع املستمر بسبب الدعوات 
الخاصة.. ولذا منعت.. معتمًدا عىل تفهم الكبار وأصحاب البصمة يف الحركة التشكيلية. وبالفعل تقدموا جميًعا إال عدد قليل ولهم كل االحرتام 
يف وجاهة ما يرونه .. وزاد عدد املتقدمني بشكل أسعد الجميع وأتاح للجنة املحتـرمة فرصة االختيار النوعي .. فجميع من تقدم للمعرض العام 
يستحق القبول .. وحتى إن مل يكن من العارضني يف هذه الدورة.. ثم تقدمت بعمل نشـرة نقدية موازية للمعرض العام وهذا يعد األول من 
نوعه .. حتى تقوم بنقد وتقييم والنرش بشكل أسبوعي للحدث بأكمله عىل أن تكون مصاحبة لفرتة العرض مجموعة من الندوات أيًضا ومائدة 
مستديرة تفرغ نتاجها يف كتاب مصاحب للكتالوج وتخرج علينا بالتوصيات وقراءة للمشهد وتطلعها للقادم.. وكان للمعرض العام 40 حظًا وافرًا 
حيث تم عرضه بشكل متحفي .. باملتحف الفن املرصي الحديث.. مام أتاح فرص عرض للجميع بشكل يعطي فرص متساوية.. ومبساعدة إدارة 
قرص الفنون ورئيس القطاع د. خالد رسور، كان هناك رصاع مع الوقت حتى يخرج هذا املعرض العام بشكل متميز، حيث االفتتاح الرائع بحضور 

وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم ولفيف من كبار الضيوف وأصحاب الفضل األكرب. وهم الفنانني التشكيليني..  جهة اإلرصار األول لإلبداع.
وسيكون للمعرض العام عرض إضايف يف محافظة أسوان ويعد عرض نوعي محدد العدد احتفااًل وتغيريًا  ملركزية العرض بالقاهرة. وحتى يتاح 
لألطراف املشاركة الحقيقية من خالل معرض للفنون الفطرية عىل هامش االحتفالية بقرص الثقافة بأسوان وإقامة بعض الورش الفنية املصاحبة 
أيًضا .. ويعد هذا أول مرة يخرج فيها املعرض العام من القاهرة  ليكون طاقة دافعة وملهمة لتنوعه لباقي فناين املحافظات ويكون املكسب 

الحقيقي هو زيادة املمكن عىل املستحيل يف العمل العام.
فتحيه لهم جميًعا. ودعوايت لكم بالتوفيق.خالص شكري وتقديري لحرضاتكم

طــــه القــــرين

قوميسري املعرض العام 40
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جلنة فرز واختيار 
املعرض العام الدورة ) 40 (

الفنان أ.د / محـفوظ صــليب    رئيس اللجنة

الفنانة أ.د/  ســلوى رشـــدي                عضــــًوا

الفنان أ.د / سمري سعد الدين   عضــــًوا

الفنانة أ.د / ميســون قطــب                            عضــــًوا

الفنان أ.د / عمـــــــــاد رزق   عضــــًوا

الفنان أ.د / حســـن متــــويل                            عضــــًوا

الفنان /   طـــــــه القـــــرين   عضــــًوا

الفنان /   محــــمـد كــــامل    عضــــًوا

الفنانة /   ســــــارة شــــلبي  أمني اللجنة





محـــــــمد صـــــــربي

نعـــــيمــة الشـيشـيني

محــــمد طــه حســـني

محـــــــمد القـــــــباين

ونحمــــــــدي جــــــــرب
مـــــ

ـــــر
كــــــ

امل



محــمد صــربي

( 1917 – 2018 ) 

مواليد القاهرة 1917، أول دبلوم الفنون التطبيقية قسم التصوير 1937 ، درجة األستاذية يف التصوير من كلية الفنون الجميلة  
جامعة  اآلداب   كلية  األسبانية   الدراسات  دبلومات   ، املرصية  الدكتوراه  درجة  تعادل  وهى   1952 مبدريد  فرناندو   سان 
مدريد 1956 ، مديرًا للمعارض ثم مستشاًرا فنيًا للهيئة العامة للفنون بوزارة الثقافة، عمل وكيال ثم خبريًا للمعهد املرصي 
للدراسات اإلسالمية مبدريد، أستاذ غري متفرغ بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، أقامت وزارة الثقافة األسبانية معرًضا 
شاماًل للوحاته الباستيل، تجول يف متاحف تسع محافظات أسبانية 1979 حتى 1980، معرًضا خاًصا للوحات يف قامئة الرشف 
بالعاصمة األسبانية مدريد بدعوة خاصة من صالون الخريف العام 1967، اُختري ضيف رشف يف املعرض العام للفنون الجميلة 
الذى أقيم يف قصـر البلور يف مدريد تحت رعاية ملك وملكة أسبانيا 1976، اُختري عضو لجنة التحكيم يف صالون الخريف 
السادس واألربعني الذى يقام سنويًا بأسبانيا يف 1978 ، شارك يف العديد من املعارض الخاصة واملحلية والدولية منها: 40 
معرًضا خاًصا محليًا وخارجيًا من 1943 : 2002 ، صالون القاهرة 56، املعرض العام ، جائزة الدولة التقديرية يف الفنون 1997 
، العديد من الجوائز وشهادات التقدير يف مصـر والخارج ،  كرمه الرئيس األسبق حسنى مبارك عن لوحته العبور العظيم  
1983، العديد من األوسمة منها وسام االستحقاق من درجة فارس من الحكومة األسبانية 1961، وسام العلوم والفنون من 
الكثري من  له  لفنه 1988،  أسبانيا تقديرًا  له ملك  الذي منحه  إيزابيل  امللكة  الباستيل 1974، وسام  الطبقة األوىل رائد فن 
املقتنيات بالكثري من املتاحف يف مرص وأسبانيا واملغرب وإنجلرتا وإيطاليا وموسكو ، خالل رحلته مل يتوقف الفنان عن العطاء 
واإلبداع الذي عرب به عن كثري من هموم وشجون املرصيني خاصة بعد ثورة يوليو 1952، حيث رسم مقاومة املرصيني معركة 
بورسعيد ، ورسمهم وهم يبنون السد العايل ، سجل لحظات العبور العظيم  1973 ورصد مالمح السالم، برع يف رسم القاهرة 
اإلسالمية يف لوحاته بشوامخها يف العامرة، كذلك القاهرة الشعبية  بأحيائها التي تضم أدق الصناعات، برع يف التعبري عن القرية 

املرصية بأحيائها الشعبية ومفرداتها البيئية شديدة الخصوصية. 

 









نعيمة الشيشيني

(1929 – 2018)

إسالمي-تربية  فن  تاريخ  تخصص  تصوير  قسم   1969 اإلسكندرية  بجامعة  فنون جميلة  بكالوريوس   ،1929 الجيزة  مواليد 

الرسائل  العديد من  أكاديية سان فرناندو1973، أرشفت عىل  أستاذية  جاملية وتذوق فني، دكتوراه معادلة 1981، درجة 

العلمية املاجستري والدكتوراه، أستاذ متفرغ بقسم التصوير ، عضو نقابة الفنانني التشكيليني ، عضو الجمعية الدولية للنقاد 

التشكيليني أيكا ، عضو اللجنة التنظيمية بيناىل اإلسكندرية، تشارك يف جميع املعارض الجامعية القومية و الدولية  منذ 1970 

وحتى2018، كام أقامت 38 معرًضا خاًصا عىل املستوي املحيل و الدويل  منها: املعرض القومي للفنون التشكيلية 27 : 37، 

2005  بينايل خيال الكتاب الدويل الثاين مبكتبة اإلسكندرية، 2010  ملتقى األقرص الدويل الثالث للتصوير باألقصـر، نالت 110 

شهادة تقدير وميداليات مختلفة من هيئات محلية ودولية منها: شهادات تقدير عديدة من النمسا-أملانيا،   1976جائزة بينايل 

اإلسكندرية الحادي عرش لدول البحر األبيض املتوسط اإلسكندرية، جائزة مهرجان انطاليا للتصوير الجداري، شهادة تقدير من 

الهيئة اليابانية للشخصيات البارزة يف الفن والعلم والثقافة باليابان، وسام بدرجة فارس من فرنسا يف الفنون واآلداب، لديها 

العديد من املقتنيات الرسمية يف بعض متاحف مرص و املتاحف العاملية منها : وزارة الثقافة،  متحف الفن املرصي الحديث 

بالقاهرة، متحف الفن الحديث باإلسكندرية،  متحف الفن الحديث باألردن، متحف تيتوجراد بيوغوسالفيا، متحف بلدية 

دوسلدروف،  قاعة املؤمترات بالقاهرة،  القنصلية املرصية برتكيا، القنصلية املرصية بفيينا النمسا، القنصلية املرصية بون أملانيا، 

ييل أسلوب الفنانة إىل التجريدية التعبريية وتتنوع لديها مصادر االستلهام، فهى تستلهم أحيانًا نصوًصا قرآنية برؤية حداثية 

وتستلهم أحيانًا عنارص طبيعية مثل األغصان املتشابكة .





نعيمة الشيشينى....( 2018 – 1929)

هى منوذج لفنانة عصامية صممت عىل تحقيق هدفها برغم ظروفها االجتامعية غري املواتية إلشباع موهبتها الفنية بالدراسة األكاديية حتى سن الخامسة 

والثالثني، وما أن توفرت لها الظروف حتى التحقت بكلية الفنون الجميلة باإلسكندرية عام 1964 ، وكان طموحها أبعد من مجرد الحصول عىل مؤهل 

درايس يحقق مكانــة أو أغراًضا اجتامعية، حيث آمنت مبرشوع جاميل تُحقق من خالله بناء همزة وصل بني الفن اإلسالمي - ممثاًل يف الحروف العربية 

والزخارف اإلسالمية - وبني الحداثة التجريدية يف القرن العرشين، كشكل جاميل يعرب عن الهوية بعيًدا عن مسارات من سبقوها من الفنانني املرصيني 

والعرب عىل هذا الدرب.

مل تكن تعنيها جامليات الحروف يف حد ذاتها أو أمناط الزخارف النباتية والهندسية بأشكالها التقليدية، بل كان يعنيها إستلهام بناء تجريدي/ تعبيـري 

معارص يف لوحتها الزيتية، يحتوي شحنة من الخصوصية والعاملية مًعا، وطاقة روحية تنبلج من هذا البناء، بعيًدا عن أغراض الزينة املصاحبة لتاريخ الفنون 

اإلسالمية ووظائفها االجتامعية.

ومل تأُل الفنانة جهًدا يف سبيل البحث األكاديي والتجريب الفني لتحقيق هذا الهدف، فتنقلت بني متاحف القاهرة وإسطنبول ومدريد وكوبنهاجن، من 

خالل دراساتها بالخارج عىل مدى عقد السبعينيات للتأْهل لألستاذية بكلية الفنون الجميلة باإلسكندرية، فوق دراسة من سبقوها من الفنانني الستلهام 

وتطويع الحروف والزخارف اإلسالمية بني الرشق والغرب، حتى توصلت إىل إبداع» سجادتها التعبريية»  الخاصة كنسيح لوين وخطِّي معارص، يجمع بني 

ركب من طبقات » األصوات البرصية » ، وبني الطاقة الروحانية النابعة من ثنايا  اإليقاعات النغمية املتاموجة واملتصاعدة واملتداخلة، يف بناء » بليفوين»  مَّ

وخاليا وفضاءات الشكل البصـري للمربع التصويري، كمساحة هندسية حرصت عليها الفنانة يف أغلب لوحاتها .

لكنها مل تسجن نفسها يف اللوحة الحروفية، بل اشتغلت عىل ما يشبه » التيامت الصخرية»  التي تتخذ شكل إنفجارات بركانية أو تجاويف كهفية أو 

الكتل  بني  الفراغ  لوحاتها مساحات  عت يف  ما وسَّ وكثيـرًا  الطبيعة  وتجليات  النفس  بني مشاعر  فيها  لوحاتها جامعة  العديد من  تالفيف رسيـاليـة يف 

التصويرية املشكَّلة بالحـروف أو الصخـور وقد تخففت من أجرامهـا وأوزانهـا، فبدت أقرب إىل الطيـران كسحب تذروهـا الريـاح. 

 بقلم : عـز الديـن نجــيب





محمد طه حسني

( 1929 – 2018 )
مواليد حي الجاملية 1929، عاش يف مناطق ذات تاريخ والتي تشمل محيط األزهر ومساجد سيدنا الحسني. كل من املناطق 
الغنية بالعامرة اإلسالمية ومراكز األنشطة الثقافية، ساهمت هذه األماكن املنفردة يف العامل العريب يف عمق أعامله الفنية،  
قد برع يف الرسم يف املدرسة، وكسب ألقاب متميزة مثل »معلم الرسم»، تعلم من أعظم وأحسن املعلمني  يف الفن يف هذا 
الزمن مام أدى إىل انضاممه لكلية الفنون التطبيقية، حيث أكمل دراسته يف 1951 واحتل مرتبة رفيعة بني دفعته و بدأ مساره 
الطبيعية مع االستمتاع  الفنون والرسم يف مرسمه حول الخرضة واملناظر  الفني الذي مل ينتهي ،وإلقاء املحارضات يف كلية 
بنسيم الجو اللطيف الذي يشحن روحه، غادر مرص إىل دوسلدروف 1957 ملتابعة دراسته يف الفنون مع زمالء أخرين مثل 
آدم حنني، واملهندس املعامري أحمد عبدون و الفنان ماهر رائف وغريهم. بعد إنتهائه من دراسته العليا حصل عىل شهادة 
الدكتوراه يف عام 1963من جامعة كولن بأملانيا، بدأ تجربته الفنية يف التجريد منذ نحو الخمسون عاًما وكان قد يطلق عليه 
حينذاك جورج رووه املرصي حيث يستخدم يف لوحات فن التشخيص خطوط كثيفة تتميز بنموذج الحياة الريفية. ثم انتقل 
والذي  املواهب  فنان متعدد  وفاته. طه حسني هو  يزال يارسه حتى  الذي  الخط  إىل رحلة مستمرة يف فن  الفني  مساره 
يشهد عىل ذلك هي أعامله الفنية الرائعة من اللوحات إىل املنحوتات إىل الخزف إىل السجاد اليدوي والباتيك، قام الفنان 
بعرض إبداعاته بقاعة املسار للفن منذ 2008 ، و هم : معرض جامعي باالشرتاك مع الفنانني أدم حنني، الراحل منري كنعان و 
فاروق حسني  2008،  معرض مشاعر تجريدية  معرض فردي 2009 ،  رشق.. غرب  معرض فردي 2012  ، أعامل عىل الورق  
معرض فردي 2013 ، نبضات  معرض فردي 2015 ، جائزة الدولة للفن 2009 و هى أعىل جائزة متنحها مرص للفنون ، الفنان 
املرصي الوحيد الذي تم دعوته إىل املعرض الدويل فن الكتابة صور مكتوبة الذي أقام يف فيسبادن بأملانيا 2011، املعرض 
الدويل  مرأة اإلبداع املستمر   بكوريا 2010 ، نال العديد من الجوائز عن مجمل إنجازاته يف الفن خالل ستة عقود. و تظل 
قاعة املسار للفن املعارص هي القاعة التي قام الفنان الراحل طه حسني بعرض أعامله بها منذ 2008 حتى وفاته 2018 .





محمد طه حسني... (2018 – 1929)     
     

 هو أحد أملع نجوم الستينيات يف الحركة التشكيلية، الذين انشغلوا بالبحث عن هوية أصيلة وعصـرية الفن املصـري الحديث، بعد موجات من األجيال 

املتالحقة بدًءا من جيل الرواد املؤسسني للفن الحديث ، ثم جيل الوسط يف الثالثينيات السائر عىل درب من سبقوه بغري تجديد، وجيل الجامعات الفنية 

يف األربعينيات والخمسينيات بعواصفهم الثورية عىل األساليب التقليدية، وقد توزعوا بني اتَّباع املدارس الغربية وبني التمرد عليها باإلتجاه نحو النبش 

يف مخزون األعامق السفلية للمجتمع، ثم جاء جيل الستينيات – مدعوًما مبن سبقوه من رواد الحداثة يف جيل الجامعات الفنية، باحثني عن لغة جديدة 

للحداثة ذات عالقة مبجتمع ناهض بعد ثورة 1952، استقوا مفرداتها من منابع الواقع واملأثورات الشعبية واإلرث الحضاري املمتد عرب طبقاته املرتاكمة،  

نِدية واثقة، وبانفتاح عىل املجتمع املرصي واشتباك  بتياراته املتسارعة، وبروج  العصـر  الذات، بل بتفاعل مع لغة  انكفاء عىل  بدون انغالق محيل أو 

مع قضاياه املصريية، وكان طه حسني واحًدا من هؤالء املبدعني، خاصة وأنه كان ُمشبًعا بالقيم املصـرية كأحد أبناء حي الجاملية بالقاهرة التاريخية .

   وهكذا تنقل – منذ بداياته الفنية حتى النهاية– بني مختلف املدارس واألساليب ووسائط التعبري والخامات، عرب مجاالت التصوير والرسم والحفر والخزف، 

مشتبًكا إبداعيًا مع ما يناظرها يف الغرب من مدارس وأساليب، سيَّام بعد بعثته الدراسية يف أملانيا الغربية) 1957-1963( بني أكادييات روسلدورف وكولونيا .

   كانت رحلته مع الفن رحلة بحث وتجريب مل تنقطع، يف مسائل البناء الجاميل يف كل مجال من مجاالت إنتاجه املتعددة، مستعيًنا مبختلف التقنيات 

املستحدثة واملبتكرة، ومبعطيات الرتاث ؛ كالحروف والعالمات والخامات البيئية يف الفنون الحضارية والشعبية ، ويف منجزات الفنون الغربية الحديثة ، 

وصوال إىل التجريدية التعبريية والتبقيعية والحروفية واألشكال الهندسية، مستلهاًم – يف نفس الوقت – معطيات املفاهيم الفكرية؛ كالحرية والديقراطية، 

وقضايا الوطن كالتنمية والعدالة والثورة ... وكان يلك من الجسارة اإلبداعية ما يجعله قادًرا عىل تفكيك واستخالص وإعادة تركيب وتوليف ملا ينتخبه من 

هذه املعطيات، وللعالقات الفنية فيام بينها، برؤية تُواكب وتُناظر منجزات الفن العاملي يف النصف الثاين من القرن العرشين. بدون أن يتنازل عن جذوره 

وخصوصيته املرصية، مؤمًنا بأن)الفن والوطن(وجهان لعملة واحدة.

  بقلم : عـز الديـن نجــيب





محــمد القـــباين

(1938 – 2005)

من  التصوير  فن  دبلوم   ، اإلسكندرية  جامعة   1963 التصوير  جميلة-قسم  فنون  بكالوريوس  اإلسكندرية  1938،  مواليد 

والكتاب  الفنانني  جامعة  عضو   ، تصوير   - التشكيليني  الفنانني  نقابة  عضو  للدكتوراه،  معادلة   1978 عام  روما  أكاديية 

املعارض  العديد من  ، شارك يف  الجميلة-جامعة اإلسكندرية  الفنون  التدريس بكلية  بأتيليه اإلسكندرية،  من أعضاء هيئة 

الخاصة والجامعية والدولية منها: معرض مرص إيطاليا أتيليه 

اإلسكندرية 1990، معرض يف قاعة خان املغريب 1996، شارك 

صالون  دورات،  عدة  التشكيلية  للفنون  العام  املعرض  يف 

،  دوريت  الفنون2013  التشكيلية بقرص  للفنون  القاهرة 56  

البينايل السكندري لدول البحر األبيض الثانية والتاسعة 1957، 

1968، معرض جنوه بإيطاليا 500 سنة عىل اكتشاف أمريكا 

 ،1983 جانريو  ريودي  الدويل  الرتوبارايس  صالون   ،1992

القاهرة  الثانية  الكربى  النيل  جائزة   ،1993 بفرنسا  معرض 

ريودى  الدويل  الرتوبراس  صالون  من  تقديرية  جائزة   ،1984

جانريو 1983 ، لديه مقتنيات مبتحف الفن املرصي الحديث 

بالقاهرة ، متحف كلية الفنون الجميلة،  متحف كلية الرتبية 

الجميلة-جامعة  الفنون  كلية  متحف  حلوان،  الفنية-جامعة 

باإلسكندرية. سعيد  محمود  الفنان  متاحف  مجمع   ، املنيا 





محمد القباىن... (2005–1938) 

هو من أوائل الدفعة الثانية من خريجي كلية الفنون الجميلة باإلسكندرية، ويعد أحد أهم األصوات اإلبداعية املتفردة بعامل خاص يتجاوز التصنيفات 

املدرسية للمدارس الغربية التي شغلت أبناء جيله والحركة الفنية املرصية بوجه عام، إلرتباطه بروح الفطرة والرباءة اإلنسانية، موصولة مبنابع الطبيعة 

خاصة البحر، مبا يعكسه من أساطري وحكايات وخياالت ومخاوف، الشك أنها تكونت لديه منذ الطفولة عرب تأمله ومعايشته ملدينة اإلسكندرية، مبا وراءها 

من تاريخ طَبعها بهذا الطابع الهلليني عرب العصور .

وبالرغم من دراسته األكاديية التي امتدت لسنني طويلة بني اإلسكندرية وروما ، تحت تأثري املدارس واإلتجاهات الحداثية وحتى املتطرفة ، فقد ظل وفيًا 

اهة الجاذبة إىل املوت،  لعامله الُحلمي الجامع بني الفطرة والرباءة، الذي يستوحى عامل البحر وعرائسه األسطورية، وأحالم الصيادين وقصص الحب والندَّ

وحكايات الطفولة واألمومة والبحث عن املجهول، وعن تشبث الصياد برزقة من البحر يف مواجهة أرساب النورس التي تنقض عىل حصيلته من األسامك 

وتختطفها من فوق رأسه فتضيع مثرة كفاحه، مثلام تضيع قصة الحب داخل قارب يضم جسَدىَّ عاشقني غريقني، أو يخلِّق نسيج املوت فوق هرم من 

الجامجم عىل شاطئ البحر، مطالً عىل قارب يستلقي فوق حافته شخص غريق أو مغىشٌّ عليه... ومع ذلك تستمر الحياة من خالل األمومة كقوة كونية 

واهبة للوجود، من خالل أم تالعب طفلها بحذاء البحر، فتطوِّحه يف الفضاء وتلتقطه وكأنها تدربه عىل التعرف عىل الوجود بعيًدا عن األرض، كام يستمر 

األطفال يلعبون بلعبهم الورقية من القوارب الصغرية ، يف مقابل القوارب الحقيقية التي ابتلع البحر أصحابها.

لكن أسلوب الفنان يتجاوز هذه »التيامت» ، بإحالة أشخاصـه إىل متاثيل صخرية عىل الشاطئ أو وسط األمواج ، تتسم ِبَسمت  إغريقي أسطـوري، يف 

مقابل شخصيات حقيقية ال تكف عن الحياة والحركة، ورمبا تهجس لنا بحالة من تبادل املواقع بني الحجـر والبشـر، يف رؤية رسيـالية أو ميتافيزيقية عابرة 

للمنطق وللمدارس الفنية أيضـًا.

وعندما بحثُت عن أي مقال نقدي كُتب عنه مل أجد، ورمبـا مل يُكتب أصاًل ولو مقال واحد عنـه، بل حتى لوحاته التي تـركها يكتنف مصريها الغموض،  

لنا جميًعـا مسئولية انتشـالـه مـن النسيــان . وكأمنا يتامهى غيابه ونسيانه مع غموض عاملــه الفني وتراثــه من بعده، ما يحمِّ

  بقلم : عـز الديـن نجــيب





حمــــدي جــــرب

(1939 – 2018 )

مواليد الدقهلية 1939، بكالوريوس فنون جميلة-جامعة اإلسكندرية 1962 ، ماجستري يف فن النحت 1972، دبلوم أكاديية 
التشكيليني  الفنانني  نقابة  1977، عضو  إيطاليا  روما  امليداليا  معهد  دبلوم   ،1977 للدكتوراه  املعادلة  روما  الجميلة  الفنون 
وكيل  اإلسكندرية 1984،  الجميلة جامعة  الفنون  بكلية  استاذ   ، اإلسكندرية  بأتيليه  والكتاب  الفنانني  1983، عضو جامعة 
اإلسكندرية من  الجميلة جامعة  الفنون  بكلية  النحت  رئيس قسم    ،1990 : والبحوث من 1984  العليا  للدراسات  الكلية 
1993 : 1996، أستاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة  1999 ، شارك يف العديد من املعارض الخاصة والجامعية والدولية منها 
:  معرض خاص باألكاديية املرصية بروما إيطاليا 1994 ، معرض خاص مبركز محمود سعيد للمتاحف باإلسكندرية مارس 
2009 ، بيناىل اإلسكندرية 4 ، 5 ، 18، معرض)تواصل األجيال( املصاحب الحتفالية االخوين سيف وأدهم وانيل 2009، ملتقى 
الخشب األول مبركز محمود سعيد للمتاحف باإلسكندرية 2010 ، معرض للفن املرصي املعارص يف الهند الصني 1984، بينايل 
الشارقة للفنون التشكيلية 1993، نال العديد من الجوائز منها : جائزة الجامعة التقديرية 2007 ، جائزة النحت الثانية لبينايل 
اإلسكندرية الدويل التاسع للبحر األبيض املتوسط 1972، جائزة تشجيعية لبيناىل اإلسكندرية الثاىن عرش للبحر املتوسط 1978 
، جائزة تصميم وتنفيذ ميدالية بيناىل اإلسكندرية الخامس 1963 السابع 1968 الثامن 1970، السابع عرش 1991 ، العرشون 
1999،  تكريم وزارة الثقافة يف بينايل اإلسكندرية العرشون 1999،  لديه مقتنيات لدى بعض األفراد يف اإلسكندرية، روما ، 
متحف الفنون الجميلة باإلسكندرية، متحف الفن الحديث باإلسكندرية،  متحف الفن املرصي الحديث بالقاهرة ، متحف 
كلية الفنون الجميلة باإلسكندرية، وزارة الثقافة ، األكاديية املرصية بروما ـ إيطاليا ، فنان غزير اإلنتاج أعامله متنوعة من 
حيث االتجاهات الفنية التي مارسها والخامات املتعددة التي استخدمها..... تقوم أعامله األوىل عىل نوع من تحرير الطبيعة 
وهو من املهتمني بأثــر الخامة عىل الشكل النحتي ... وقد اتجهت أعامله أخيـرًا نحـو التجــريد وإن كان يحافظ عىل خيط 

االتصـال بني العمل الفنـي ومصادره يف الطبيعة .





حــمدي جــرب... ( 2018 –1939)

أول  كان بني   ، الستينيات  اإلسكندرية من جيل  الحديث يف  النحت  أحد عالمات  هو 

أعضاء هيئة  أوائل  باإلسكندرية 1962، ومن  الجميلة  الفنون  كلية  تخرجت يف  دفعة 

التدريس الشباب بها ، تًشبع بقيم الرتاث املصـري القديم بدون الوقوع يف أسـره أو 

يف أسـر مدرسة مختار ومن سار عىل دربه، بل تحرر حتى من تأثري أساتذته املبارشين 

ومحمد  موسـى  ومحمود  السجيني  وجامل  عثامن  أحمد  النحت)  قسم  يف  بالكلية 

هجرس( ، منطلًقا نحو تشييد » الكتلة النقية»  للنحت بعيًدا عن املوضوع والتشخيص 

الصخور  تطويع  قدرته عىل  القديم  املصـي  الفن  يف  الطبيعة، جذبه  ومحاكاة  املبارش 

الصلبة واالتزان الهـرمي الراسخ للكتلة، والحالة الرصحية حتى مع صغر حجم التمثال، 

والتبسيط اإلنسيايب لخطوطها الحرة يف عالقتها بالفراغ من حولها.

     ومل يكن ولعه بالتجديد حائالً دون إنجـازه أعمـاال تجمع بني التجديـد والتشخيص،  

خاصة يف الوجوه التي ترشح مبالمح مصـرية صميمة، خاصة للمرأة، وقد يُنيشء تركيبًا 

تأثره فيها باألقنعة  نحتيًا يف كتلة تضم عدة وجوه تنظر إىل إتجاهات مختلفة، يبدو 

األفريقية، ونجد من أعامله رأسـًا مرصيــًا من الجرانيت البُني يتوسد – وهو يف وضع 

رأس – وسادة من رشائح حجرية من نفس الكتلة ، يبدو يف حوار بني الشكل العضوي 

مربقشة  كتلة  الجرانيت  من  يختار  وقد  القديم،  املرصي  واملعامر  الهندسـي  والشكل 

باللون األسود فوق األصفر، يثل إمرأة جالسة »كفورم» بال مالمح ، ُمستلهاًم فيه خطوط 

جامل السجيني املجردة، التي تتامهى مع متاثيل هنـري مـور.

البطـولة يف أعمـاله،  إن الخامـة لدى حمدي جرب تلعب دور 

رقيقة،  إنسيابية  تحقق  التي  النعومة  بـني  املتنوعة  مبالمسها 

ورهافة يف التواصل البصـري معها، وبني الخشونة والحدة التي 

متاثل الطبيعة الصخرية الصلدة، مبا ينعكس يف بنية معامرية، 

تضفي نوًعا من الشموخ.

وما بني الرقة والشموخ ... والبساطة والرتكيب  ...  تكمـن قـوة 

وبساطــــة أعمـــال هذا الفنــــان. 

 بقلم : عـز الديـن نجــيب
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إلـهـــام ســـعد اللـــه

أمـــــــاين مـــــوســي

أمرية أحمد عبد الوهاب

امــــــــيـــرة عــــادل

أنــيــــس الــزغــبــي

إيــمـــــــان عـــــزت

أيـمـن محـمد ســعيد 

إيـنــــاس الــصـــديق

إيــهــــــاب لــطـــفي  

بـــــــــالل مــقـــــلد

بــهــاء الديــن عـامـر

تـيــســــري حـــــامــد

ثــريا حــامد يــوسـف

ثــنــــاء عـــز الديـــن

جــمــال الـمـــوجـــي

جــوزيــف الـدويــري

جـــيــــداء زكـــــريــا

جــيــهــــان فـــايــــز 

حــازم طـــه حـســيـن

حــمـــــدي الـزيـــنـي

حــنـــان السـيد عـامر

حــنــفـى مــحـــمــود

رانــيــا أبــو الـــعـــزم
رحــــــاب عبـد العـال

رنــــــــــده فــخـــري

ريــــــــم جـــــمـــال

زكـــريا أحـمد حـافـظ

زيـنب مـراد دمـرداش

ســــــايل الــــزيــــني

ســـــاميـة الــشـــيـخ

سحـر السعيد إبراهيم

ســـعد الــسيد الـعـبد

ســـعيد ســـيد حـسني

ســـــــــيد خـــــلـيــل

ســـيـد ســـعد الـديـن

الســـيد عـطـا الســـيد

ســــــيــد هــــويــدي

شــادي أديـب ســالمة

شــــــــــريف رضـــــا  

شـــعـبان الحـســــيني

صـــبـــاح أبـــــو راس

صــــــالح الـملـيـجــي 

طـــــــــارق الـشـــيخ

طـــــــــــارق زايـــــد

طـاهـر أحـمد حـمودة

ابتسام محمد الجيزاوي

إبــراهـيم الـمطـــيـيل

إبـراهـيم عبد الـمغني

إبراهيم محمد العـطار

أحـــــــالم فـــــــكري

أحــــــمد الجـــنايـني

أحــــــمد جـــــعـفري

أحــــــمد حســـــــنني

أحـــــــمد ســـــــليم

أحــــمد عبـد الجــواد

أحــــمد عــــــزمــــي

أحــــمد نــــــــــــوار

إســــــالم الريـحــــاين

أســــمـاء العـــمــاوي

أشــــــــرف زكـــــــي 



عـــــادل مـصــــطـفى

عـــــادل نــصـــــيـف

عـــاطــف الشـــافـعي

عــامــر عبــد الحــميد

عــبد املــنعم مـعـوض

عبد الوهاب عبد املحسن

عــبد الــوهاب مــريس

عـــــــزة مــصــــطـفى

عـصــــــام كــمــــــال 

عفــــــت حســــــــني

عقــــــــيلة ريــــــاض

عــــــــالء الــــتـركـــي

عــــــــــيل عـــــــــزام

عــــــــيل ســــــــعيـد

عــــــمـاد أبــو زيــــد

عمــاد عــبد الوهـــاب

عـــــــــامد فــــــاروق

عمــــر عبــد الظـــاهر

غــــــــــادة امبـــــارك

غـــــــــادة مــــــــراد

فاطمة الزهـراء بســيم

فــــــــــريوز ســـــمري

كـــرل ايــيل حـمــيص

مـــاهــــر جـــرجـــس

مجــدي أنـور األشــعل

محســــــن منـصــــور 

محـــمد أبـــو الـوفــــا

محــــــمـد الصــــــياد

محــــــمـد الــطـــحان

ويرمحــــمـد العــيســـوي
ــــــــ

ــــــــ
صـــ

التــ
محـــــمـد النـــــاصــر
محمد حســن إبراهـيم
محـــمد طـــوســـــون
محــمد عبـــد الهــادي
محــــمـد مــــــــكاوي
محـــــمود منــيـــسـي
مــــرام عبـد املغـــني
مـرفت شــاذيل هــاليل
مــروة ســيد حســــن
مروة عزت عبد الحميد
مريم عبد املنعم مبارك
مصــــــطفى الـــــرزاز
مصـــــــطفى بـــــــط
مصــــــطفى بـكــــــري
مصـــــطفى رحــــــمة
مصـــــطفى عيـــســى

مصـطفي عبد الـوهـاب
مــعـــــــتز كــــــمـال

منــــى عبـد اللطـــيف  
منـى مصـطـفى عليـوة
مهاب السيد عبد الغفار
نـــــــــــادية زكــــــي

نـــــــــارص وجــــــدي 
نجـــــــاة فــــــــاروق
نهـــــــى العــــــاليـيل
هــــــالة شـــــــافعـي
هـــــــــبـة لــــــطيف
هيـــــام عبــد الـباقـي
وليــــــــــد نــــايـــف
يحـــــــــيى عــبـــــده

يوســــــف مــــكــاوي

يــونـس حســن يونـس



38

مواليد القاهرة 1982، بكالوريوس فنون جميلة بالزمالك 
وُعينت بنفس الكلية 2004 ، دكتوراه، تم ترشيح رسالة 
عىل  دكتوراه  رسالة  كأحسن  بها  الخاصة  الدكتوراة 
مستوى الجامعة وفازت بها 2015، عملت بالتدريس 
إىل  وحكومية  خاصة  جامعات  خمسة  من  أكثـر  يف 
جانب مامرستها للفن التشكييل املعارص، تتنوع أعاملها 
يف استخدام الوسائط الفنية والخامات البينية املختلفة 
األلوان  نعومة  من  بانسيابية  أعاملها  تنتقل  واملتقنة، 
مروًرا   ، الزيتية  واأللوان  األكريليك  جرأة  إىل  املائية 
باألحبار عىل الورق والكوالج إنتهاء بفنون التجهيز يف 
الفراغ ، لديها العديد من املشاركات املحلية والدولية .

ابتسـام محـمد الجــيزاوى
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سينوغرافيا- جميلة-تخصص  فنون  بكالوريوس   
 ،1978 الجميلة-بريرا-إيطاليا-ميالنو  الفنون  أكاديية 
كبري مهنديس   ، ديكور 2001  استشاري  فنان   ،  1979
الديكور ، مدير عام الديكور واملناظر بالقطاع الفضايئ 
، عضو  والتليفزيون 2003 حتى 2013  اإلذاعة  إتحاد 
الفنانني  جامعة  عضو   ، التشكيليني  الفنانني  بنقابة 
والكتاب أتيليه القاهرة ، شارك يف العديد من املعارض 
منذ 1973 خالل  األتيليهات  العديد من  الجامعية يف 
 ،1987 القاهرة  أتيليه  معرض   ، إيطاليا  يف  دراسته 
 ،  2004  ،  2001 التشكيلية  للفنون  القومي  املعرض 
معارض جامعية لفناين الغوري منذ 1987 حتى 2009 ، 
معرض املرأة والفن التشكييل 2010 ، صمم العديد من 
بالتليفزيون،  والربامج  والدرامية  االستعراضية  األعامل 
اإلعالم. وزارة  من  تقدير  وشهادات  جوائز  نالت 

إبــراهــيــم الـمــطــيــيل
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الفلسفة  دكتوراه   ،1975 وتربية  فنون  بكالوريوس 
بقسم  متفرغ  أستاذ   ،1993 الفنية-تصوير  الرتبية  يف 
حلوان   جامعة  الفنية  الرتبية  بكلية  والتصوير  الرسم 
املعارض  يف  شارك  التشكيليني،  الفنانني  نقابة  عضو 
الجامعية مبرص منذ تخرجه وحتى اآلن منها: معرض 
كلية  معارض   ،1995 باملكسيك  املرصيني  الفنانني 
الرتبية الفنية 2003، معرض أجندة مبكتبة اإلسكندرية 
العديد  أقام   ،2017  ،2012 العام  املعرض   ،  2009
أتيليه  بقاعة  معرض  منها:  الخاصة  املعارض  من 
وجدالية  الهرم  رمزية  بعنوان  معرض   ،2002 القاهرة 
 ،2017 باألوبرا  طاهر  صالح  بقاعة  واملكان  الزمان 
لديه  التقديرية،  والشهادات  الجوائز  من  العديد  نال 
مقتنيات خاصة بوزارة الثقافة ، متحف الفن الحديث، 
والالسلكية.  السلكية  للمواصالت  العامة  الهيئة 

إبـراهــيم عـبد الـمغــني
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تصوير- جميلة  فنون  بكالوريوس   ،1961 مواليد   
يف  شارك   ،  1988 تصوير  دبلوم   ، القاهرة  جامعة 
 ،1997  ،1991 العام  املعرض   ، املعارض  من  العديد 
1999 ، 2003 ، 2008 ، معرض القاهرة الدويل للخزف 
2000 ، 2002 ، صالون األعامل الصغرية 2002 ، بينايل 
القاهرة الدويل للخزف 2000 ، 2002، معرض تنويعات 
إبداعات  معرض   ،  2000 شاديكور  بقاعة  صيفية 
معرض   ،2016 الخامس  بالتجمع  الفن  بيت  معارصة 
متحف  الثامنينيات  منتصف  جميلة  فنون  دفعة 
خاصة  معارض  عدة  أقام    ،2016 مختار  محمود 
القاهرة  مكتبة  فنية  مرصية  إبداعات  معرض  منها: 
 ، تفرغ 2008، 2009  ، منحة  بالزمالك 2017  الكربى 
الجائزة التشجيعية يف صالون الشباب 1990 ،  1992 .

إبـراهـيم مـحـمد العطـار
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قسم  جميلة  فنون  بكالوريوس  الجزائر 1965،  مواليد 
تصوير 1988، دكتوراة 2011 ، إخصائية ترميم باإلدارة 
بقطاع  الفنية  األعامل  وترميم  صيانة  لبحوث  العامة 
التشكيليني،   الفنانني  نقابة  عضو   ، التشكيلية  الفنون 
شاركت يف العديد من املعارض الدولية منها:  تونس، 
املغرب، فرنسا، روما، برلني ، أملانيا ، أسبانيا، بروكسل، 
 ، أوزبكستان  للفنون  بينايل طشقند   ، األكوادور  بينايل 
منذ 1999  والخارج  فرديًا يف مرص  معرًضا  أقامت 11 
وامليداليات  الجوائز  من  العديد  نالت   ،  2018 حتى 
يف  التصوير  يف  الثانية  الجائزة  منها:  تقدير  وشهادات 
بينايل بورسعيد 2005 ، الجائزة الثانية يف مسابقة النقد 
الفني التي أقامها قطاع الفنون التشكيلية 2015، لديها 
مقتنيات يف متحف الفن املرصي الحديث، متحف الفن 
املعارص للقطع الصغرية لفناين دول شامل أفريقيا مبدينة 

فينسيا إيطاليا ، لدى األفراد يف مصـر والخـارج .

أحــــالم فــــكـري
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أتيليه  إدارة  مجلس  رئيس  التشكيليني،  نقابة  عضو 
لجنة  عضو  لبنان،  لسمبوزيوم  العام  املمثل  القاهرة، 
الفنون باملجلس األعىل للثقافة 2013 ، 2014 ، رشحه 
األول  للمعرض  مان   هارت  فريدريش  األملاين  الفنان 
بنورد هورن أملانيا 1980، شارك يف أكثـر من 45 معرض 
جامعي مبرص والخارج منها : هامبورج، هانوفر ، برلني، 
بنت هايم 1980 ، 1981 ، معرض بربلني 1981 ، معرض 
ببولندا 1985، بغداد 1986 ، منحة تفرغ من املجلس 
لديه   ،  2003 ،  2002 ،  2001 ، للثقافة 2000  األعىل 
جامعة  متحف  الحديث،  الفن  متحف  يف  مقتنيات 
حلوان، املجلس األعىل للثقافة، أملانيا ، هولندا ، وزارة 
 ، فرنسا   ، إنجلرتا   ، العراق   ، بولندا   ، بلبنان  الثقافة 

بيـروت، سوريا . 

أحــمد الجــــناينــي
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الفنون  الحر-كلية  بالقسم  والنحت  التصوير  درس 
عمله  يارس   ،  2005  :  2003 حلوان  جامعة  الجميلة 
أكثـر من 70  ، شارك يف  اآلن  منذ 2000 حتى  كفنان 
الشباب  صالون   : منها  ومحليًا  دوليًا  جامعيًا  معرًضا 
2008 : 2015، معرض أجندة 2009 : 2013 ، معرض أم 
كلثوم باملغرب 2015، معرض نورد أرت بأملانيا 2015، 
أقام 6 معارض فردية  القصرية،  أوسلو لألفالم  مهرجان 
منها: معرض دالالت ناباكوف قاعة اتجاه قرص الفنون 
2016، معرض صنع يف مرص مركز سعد زغلول الثقايف  
2012، معرض الطريق إىل الالنهاية مركز الجزيرة للفنون 
2012، شارك يف العديد من املشاريع الفنية منها مرشوع 
سيمبوزيوم  اإلسكندرية،  ملكتبة  التابع  وجنوب  شامل 

البحر املتوسط الدويل باإلسكندرية 2010.

أحــمد جعــــفري
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، مدير  التصوير 2000  بكالوريوس فنون جميلة-قسم 
متحف الفن الحديث باإلسكندرية ، يشارك يف الحركة 
معرض  مائة  من  أكثـر  يف  شارك   ،1996 منذ  الفنية 
جامعي، أربعة معارض دولية مبصـر، وفرنسا ، أقام ثالثة 
مـعارض خاصة يف مصـر، لـديه مقتنيات لـدى األفـراد 

مبصـر والخـارج .

أحــمد حســنني
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الجميلة  الفنون  بكلية  التصوير  قسم  ورئيس  أستاذ 
والورش  املعارض  من  العديد  يف  شارك   ، املنيا  جامعة 
نابويل  بينايل  منها:  والخارج  مرص  يف  الجامعية  الفنية 
بإيطاليا 1996، أقام العديد من املعارض الخاصة مبرص 
األعامل  من  العديد  وتنفيذ  بتصميم  قام  والخارج، 
الجدارية للعديد من املنشأت املعامرية مبرص والخارج ، 
منحة عامان لتجميع املادة العلمية يف مجال فن التصوير 
والرتبية  الفنون  كلية  من  الدكتوراة  ملرحلة  الجداري 
األستاذية  بأملانيا، منحة دراسية ملرحلة  جامعة زيجني 
يف التصوير الجداري من كلية الفنون الجميلة جامعة 
مورسيا بأسبانيا 2015 ، لديه العديد من املقتنيات لدى 

الهيئات ، السفارات، األفراد مبصــر والخــارج .

أحــمد ســـــليم
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القاهرة،  أتيليه  التشكيليني، عضو  الفنانني  نقابة  عضو 
أقام عدة معارض خاصة وجامعية ودولية منها: املعرض 
األول 1979 بثقافة أسوان، معرض باملركز الثقايف الفرنيس 
 ،  2014 ،2009 ، الهناجر 2007  بقاعة  2001، معارض 
البينايل  طاهر2014،  صالح  بقاعة  النيل  بيوت  معرض 
الدويل للخريف الفرنسـي 2014، املعرض العام 2014، 
معرض   ،  2014 الفنون  بقرص  املرصي  الرتاث  معرض 
عباءة  معرض   ،2016 طاهر  صالح  بقاعة  النيل  طمي 
النيل بقاعة صالح طاهر باألوبرا املرصية 2018 ، معرض 
 ،1998  ،1996  ،1994 بباريس  املرصي  الثقايف  املركز 
2002، معرض بقاعة الربكن فورم بأملانيا، معرض بوليس 
الثقايف  باليونان 1998، معرض باملركز  مبدينة سالونيك 

املرصي بروسيا 1996.

أحــمد عــبد الجــواد
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بكالوريوس فنون جميلة-قسم التصوير 2004،  يشارك 
ديكور  كمهندس  عمل   ،2000 منذ  الفنية  الحركة   يف 
يف العديد من األفالم القصرية والوثائقية، شارك يف أكرث 
من عرشين معرًضا عاًما وجامعيًا، لديه مقتنيات لدى 

األفـراد مبصـر والخـارج .

أحــــمد عــزمــي
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 ،1975 املرصية  الدكتوراه  لدرجة  املعادلة  مبدريد  فرناندو  سان  أكاديية  من  الرسم  ىف  1945،األستاذية  غربية  الشني  مواليد 
رئيس قطاع الفنون التشكيلية وزارة الثقافة منذ 1988 ، عميد ومؤسس كلية الفنون الجميلة جامعة املنيا منذ 1982: 1988، 

عضو جامعة التينا باملا دي مايوركا بإسبانيا منذ 
1972 : 1979، عضو لجنة إعادة دراسة قواعد 
منح جوائز الدولة باملجلس األعىل للثقافة 2012 
وحتى اآلن،  شارك بالعديد من املعارض الخاصة واملحلية والدولية منها: 
183 معرض عام يف مرص ،  شارك ىف 80 معرضاً دولياً ، نال 26 جائزة دولية 
ومحلية منها : معرض بقاعة بورتريه بباب اللوق 2010، معرض العبور 
مبتحف الفن املرصي الحديث 2013 ، معرض رؤية فنية مبركز الجزيرة 
للفنون 2011 ، معرض مرصيات بجالريي روشان للفنون بجدة السعودية 
2010، املعرض القومي 37 لــ 2015 ، معرض الجرافيك 4 ، معرض أعضاء 
بالقاهرة 2015،  الجميلة  الفنون  الجرافيك  كلية  التدريس بقسم  هيئة 
معرض لندن الدوىل 2015مبشاركة قاعة حافظ جدة2015 ، مهرجان شارة 
جائزة   ،1979 التشجيعية  الدولة  جائزة   ،2015 التشكيلية جدة  للفنون 
الدولة التقديرية ىف الفنون 2013 ، الجائزة األوىل يف الرسم بينايل إيبيثا 
الدويل بأسبانيا 1968 ، جائزة العمل املتميز مرص القرن 21  بينايل بكني 
الدويل األول الصني 2003 ، وسام االستحقاق الدويل من املؤسسة الدولية 
العديد من املقتنيات الخاصة والرسمية  ، لديه  الذاتية كامربيدج  للسري 

لدى العديد من األفراد والهيئات والدول.

أحـــمد نــــوار
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مواليد 1986 ، فنان تشكييل ،  مدرس مساعد بكلية 
الفنون الجميلة،  شارك يف صالون الشباب 24، 26، 27، 
مكتبة  من  املقدم  ،  مرشوع شامل وجنوب   29  ،28
تدريب  األورويب،  االتحاد  من  واملمول  اإلسكندرية 
صيفي مقدم من جامعة هيلدسهايم، متحف هانوفر 
الشباب  صالون  الخاص  العرض  جائزة   ،2016 بأملانيا 
26،  جائزة تصوير صالون الشباب 27، جائزة املشاركة 
يف سمبوزيوم األقرص الدويل بصالون الشباب 29 ، لديه 

مقتنيات لدى املؤسسات والعديد من األفراد . 

إســــالم الريحـــاين
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يف  شاركت  التشكـيليـيـن،  الفنانيــن  بنقابـة  عضـو 
العديد من املعارض املحلية والدولية من 1999 حتى 
2018، معرض صورة العامل بينايل فينيسيا روما، مهرجان 
الفرعوين  القط  معرض   ، بالشارقة  اإلسالمية  الفنون 
الفوتوغرافية  للصورة  الثامن  الدويل  الصالون  بلجيكا، 
بتونس، مسابقة اإلمارات للتصوير الفوتوغرايف الدورة 
الرابعة والخامسة باإلمارات، صالون الشباب 19، 21، 
، معرض   35 ،34 باألوبرا  العام  املعرض  باألوبرا،    26
الثقايف  باملركز  خاص  معرض  أقامت   ،2018 أجندة 
بصالون  الضويئ  للتصـوير  الثالثة  الجائزة  الفرنيس، 
الفيوم، لديها مقتنيات لدى مؤسسات دولية ومحلية 

وبعض األفراد مبصـر وخـارجها .

أســـامء العــــمـاوي



52

جميلة  فنون  بكالوريوس   ،1968 القاهرة  مواليد 
شعبة - تصميم جرافيك 1991 ، ماجستري يف فلسفة 
اليابانية  الشخصية  دور  الياباين  الفن  عن  التصميم 
فلسفة  1997، دكتوراه يف  املعاصـر  الجرافيك  يف فن 
الطبيعة  رسالة  الياباين  الجانب  مع  بالتعاون  الفنون 
أستاذ   ،2003 الجرافيك  فناين  عىل  وأثرها  اليابانية 
تدريس  هيئة  عضو   ،  2017 أستاذ   ،  2012 مساعد 
الفنون  كلية  مطبوع  تصميم  الجرافيك-قسم  بقسم 
اإلعالن  قسم  رئيس  القاهرة،  بالزمالك  الجميلة 
الجرافيك  قسم  رئيس  باإلسكندرية،  فاروس  بجامعة 

بجامعة فاروس باإلسكندرية.

أشــــرف زكــــي
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بكالوريوس فنون جميلة يف الزمالك، مهندسة ديكور و 
فنانة تشكيلية، شاركت يف العديد من املعارض الفن، 
معرض   ، مصـر  يف  معرًضا   70 من  أكثـر  يف  شاركت 
حبها   ،  2018 روما  ، معرض يف   2017 بال حدود  فن 
للسفر وتأثريه وزياراتها أربع قارات يظهر يف أعاملها 
الفنية واملستوحاة من ثقافات وحضارات فنون الدول 
املختلفة، درست العديد من األساليب والحرف الفني 
املختلفة منها: املوزاييك، الزجاج املعشق، فنون الرسم 

عىل الحرير والزجاج.

إلهــــام ســـعـداللــــه
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تربية  بكالوريوس   ، معارصة  مرصية  تشكيلية  فنانة 
فنية، دكتوراه يف فلسفة الفن 2008 ، دبلوم دراسات 
اإلبداع من كلية اآلداب جامعة القاهرة 2015، عضو 
هيئة تدريس بقسم الرسم والتصوير بالكلية، مدرس 
مادة لغة الصورة ومادة سيكولوجية املوهبة يف دبلوم 
يف  شاركت  اآلن،  وحتى  منذ 2015  اإلبداع  دراسات 
والدولية  املحلية  الفنية  والورش  املعارض  من  العديد 
منذ تخرجها وحتى اآلن، تعكس أعاملها الفنية حاالت 
خالل  من  التجريد  إىل  ييل  بشكل  مختلفة  إنسانية 
الجمع بني جامليات املعالجات اللونية للسطح وأيضا 

الدالالت التعبريية للجسد اآلدمي .

أمـــاين مـوســــى
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بأكاديية  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  بكالوريوس 
النوعية  الرتبية  بكلية  مدرسة  عملت  الفنون، 
باإلسكندرية، عضو بنقابة الفنانني التشكيليني بالقاهرة، 
باإلسكندرية،  والكتاب  الفنانني  جامعة  بأتيليه  عضو 
اإلسالمية،  والفنون  للحضارة  العربية  بالجمعية  عضو 
الديكور،  منها  الفنية  املجاالت  مختلف  بني  تنقلت 
نحاس،  مشغوالت  الزجاج،  عىل  الرسم  الخزف، 
بالقاهرة  الجامعية  املعارض  من  العديد  يف  شاركت 
لديها  الثقافة،  وزارة  من  التفرغ  منحة  واإلسكندرية، 

مقتنيات لدى وزارة الثقافة وبعض األفراد.

أميـرة أحمد عبد الوهـاب
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بكالوريوس فنون جميلة-جامعة حلوان 2003، شاركت يف العديد من املعارض الجامعية وورش العمل يف مصـر ، العديد من 
الجوائز وشهادات التقدير .

أميــــرة عـــــادل
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التصميم  شعبة  جميلة-جرافيك  فنون  بكالوريوس 
مؤسس  التشكيلية،عضو  الفنون  نقابة  عضو   ،1976
2000،عضو  بالخارج  التشكيلية  للفنون  جامعة 
عضو   ، بالخارج  املرصية  التشكيلية  الفنون  جامعة 
من  العديد  يف  شارك   ، الكويتية  الصحفيني  نقابة 
اإلمارات،  بالكويت،  والعامة  الخاصة  املعارض 
التقدير،  وشهادات  الجوائز  من  العديد  نال  مصـر، 
الحكومية  الهيئات  لدى  املقتنيات  من  العديد  لديه 

والـوزارات بدولة الكـويت . 

أنيـــس الـــزغـــبي
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الرتبية  فلسفة  يف  دكتوراه   ،1972 الشيخ  كفر  مواليد 
من  العديد  يف  مصـر  لتمثيل  رشحت   ،2012 الفنية 
من  الكثري  يف  الجرافيك  لفن  والتـريناليات  البيناليات 
الدول منها بولندا ، مقدونيا ، أمريكا تايوان ، سلفانيا، 
إيطاليا،   ، فرنسا   ، النمسا   ، بلغاريا   ، اليمن  أسبانيا، 
ألعاملها  خاًصا  معرًضا   12 أقامت  الصني،  اإلمارات، 
يف مجال الجرافيك، التصوير، الرسم، تم اختيارها من 
قبل منظمة كراكوف الدولية لفن الحفر لتمثيل القارة 
األفريقية يف املعرض األول لفنون الجرافيك الذي عقد 
باملركز الدويل لفنون الجرافيك ببولندا 2013، العديد 
لفن  الدويل  مرص  ترينايل  جائزة  أهمها:  الجوائز  من 
دوراته  يف  الشباب  صالون  جوائز   ،2006 الجرافيك 
املختلفة، لديها مقتنيات يف متحف الفن الحديث بكل 

من مصـر، بولنـدا، تايوان .

إيــمــــان عــــزت
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مدرس فنون أشغال الخشب كلية الرتبية الفنية-جامعة حلوان ، شارك يف العديد من املعارض، معرض كوميكس أنا موجود 
ولكنك ال تراين بقاعة أحمد بسيوين 2009، معرض الرتاسينا األول للشباب 2015،  بينايل اإلسامعلية األول للميكرو أرت 2015، 

مهرجان يض للشباب العريب 2016، جائزة الشهيد زياد بكري صالون الشباب 2017 .

أيـمــن محــمد ســـعيد
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يف  شاركت  معارصة،  مرصية  فنانة    ،1977 مواليد 
منها:   وخارجها  مرص  داخل  املعارض  من  العديد 
إيطاليا،   األمريكية، سويرسا،  املتحدة  الواليات  أملانيا، 

بـاريس. بريطانيا، 

إينــــاس الصــــديـق
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جميلة  فنون  بكالوريوس   ،1967 القاهرة  مواليد 
التشكيليني  الفنانني  نقابة  عضو   ،1990 ديكور 
بالقاهرة، شارك يف العديد من املعارض منها : صالون 
األعامل  صالون   ، الفنون  مجمع   11  ،6  ،  4 الشباب 
، معرض جمعية  الفنون  4 مجمع   ،3  ،2  ،1 الصغرية 
أصالة أملانيا 1998 ، صالون النيل للتصوير الضويئ 3، 
 ،2010 ومرص  السعودية  من  فنانني  ملتقى جرس   ،4
معرض الثورة قاعة دروب 2012 ،  أقام العديد من 
القاهرة  اتيليه  املعامل  تاليش  منها  الخاصة  املعارض 
معرض   ،  2008 قرطبة  قاعة  نوبة  معرض   ،  1998
نوبة قاعة كحيلة 2010 ، له مقتنيات خاصة بكل من 
القومي  املركز  لدى   ، إنجلرتا   ، أمريكا  فرنسا،  مرص، 

للفنون التشكيلية، ديوان عسري بالسعودية.

إيهـــاب لــطفـــي
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يف  شارك  حلوان،  الفنية-جامعة  الرتبية  بكلية  أستاذ 
عدة  أقام   ،1979 منذ  الجامعية  املعارض  من  العديد 
الفنون  مجمع   ،1993 كامبوس  قاعة  فردية،  معارض 
الفنانني  نقابة   ،2000  ،1999 القاهرة  أتيليه   ،1996
التشكيليني 2002، أتيليه القاهرة 2004، 2005 ، جائزة 
أوىل لحفاري بفالو نيويورك ، لديه مقتنيات لدى وزارة 
الثقافة ، جامعة حلوان ، مكتبة وارسو ببولندا، لديه 
مقتنيات خاصة لدى بعض األفراد يف أسرتاليا ، النمسا، 

أملانيا ، اليابان، مصـر ، السعوديـة ، أمريكـا.

بــــــالل مـقـــــلد
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مواليد 1977، بكالوريوس ودبلوم الرتبية الفنية 2000 ، 2005 ، ماجستري يف ترميم اللوحات 2011 ، عضو بنقابة 
الفنون التشكيلية، أتيليه القاهرة، جمعية محبي الفنون، مدير لقرص ثقافة اإلبداع الفني، مدرب ومحارض يف ترميم 
اآلثار مبركز البحوث األمرييك ARCE، إخصايئ ترميم أول باملتحف القومي للحضارة، لدى مؤسسة أغاخان للخدمات 
الثقافية، أسس يب أرت جالريي للفنون املعارصة، مركز الرتميم التابع له وهو القائم بإدارته، أسهم يف اإلعداد والتنفيذ 
الدويل للكتاب، شارك يف  أبو ظبي  الفنية اإلبداعية واالبتكارية املصاحبة لفاعاليات معرض  الورش  واإلرشاف عىل 

الحركة التشكيلية منذ 1990 ، شارك يف أكـثـر من 35 معرًضا محليًا ودوليًا منها: صـالون الشباب ، املعرض العـام.

بهــاء الــدين عـــامــر
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تطبيقية  فنون  بكالوريوس   ،  1955 القاهرة  مواليد 
1978، شارك يف العديد من املعارض الجامعية والفردية 
العام  القومي  املعرض  منها:  خارجها  و  مصـر  داخل 
للفنون التشكيلية يف دورتيه 31، 34 ويف قاعة الباب، 
الخادم، معارض خاصة وجامعية بقاعة  متحف سعد 
أبونتو-كلية الفنون التطبيقية ، بعض القاعات األخرى، 
التشكيلية،  الفنون  الثقافية لإلبداع يف  نال جائزة ديب 
مطار  مبصـر،  الحديث  الفن  مبتحف  مقتنيات  لديه 

املدينة املنورة بالسعودية .

تيســـــري حـــــامد 
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الفنية- الرتبية  بكلية  والتصوير  الرسم  بقسم  أستاذ 
منذ  التشكيلية  الحركة  يف  شاركت   ، حلوان  جامعة 
التخرج وحتى اآلن، أقامت العديد من املعارض الخاصة 
معرض  التطبيقية،  الفنون  بكلية  العابد  رحلة  أهمها: 
ماكان  معرض   ، سعيد  محمود  مبركز  مختلف  جزء 
األلوان مبركز  ، معرض حوار  للفنون  الهناجر  مركز  ىف 
الرتبية  تحول بكلية  نقطة  معرض  للفنون،  الجزيرة  
الفنية، معرض من ذاكرة التاريخ  بدار األوبـرا املصـرية 

ثـــريا حــامد يوســـف
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مواليد القاهرة 1943، بكالوريوس طباعة املنسوجات 
كلية الفنون التطبيقية 1966 ، دكتوراه فلسفة تصميم 
1992 ، مدير مركز الفن والحياة، املركز القومي للفنون 
بنقابة  عضو   ،1995  ،1980 الثقافة  بوزارة  التشكيلية 
والتشكيليني،  التطبيقية  الفنون  ومصممي  املهندسني 
الفنية 1995،  أستاذ تصميم غري متفرغ بكلية الرتبية 
1999، أستاذ تصميم باملعهد العايل للفنون التطبيقية 
مالبس  بقسم  منتدب  تصميم  أستاذ   ،  2005  ،1998
كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان من 2007 حتى 
اآلن، االشرتاك واإلرشاف عىل تنفيذ عروض أزياء خاصة 
الحركة  يف  تشارك  الثقافة،  بوزارة  والحياة  الفن  مبركز 
الفنية منذ 1967 حتى اآلن، أقامت الكثري من املعارض 

الخاصة واملشرتكة 1967 حتى2009 .

ثنـــاء عـــز الـــدين



67

أستاذ الفنون التعبريية بكليات الفنون الجميلة، مدير 
الفنانني  نقابة  للعرائس األسبق، عضو  القاهرة  مرسح 
الجمعيات  من  القاهرة، العديد  أتيلـيه  التشكيليني، 
من  العديد   ،1996 التشجيعية  الدولة  جائزة  الفنية، 
الجوائز وشهادات التقدير، لديه مقتنيات لدى األفراد 

مبصـر والخـارج . 

جمـــــال املــوجـــــي
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مواليد القاهرة 1977، بكالوريوس تربية فنية 2000 ، عضو نقابة الفنانني التشكيليني ، شارك يف العديد من املعارض الجامعية 1998، 2018 منها: 
 summer معرض يال نعيش جالريي أرت كورنر 2013 ، املعرض العام 2014 ، بينايل بكني الدويل 2017 ، معرض +21 جالريي املغريب 2018 ، معرض
collection  جالريي سفرخان 2018، مختارات 1 جالريي العاصمة 2018، معرض خاص إنسانيات humanities  بجالريي حورس القاهرة 1999 ، 
معرض أخيلة مبركز الجزيرة للفنون 2016، جائزة installation  صالون الشباب 12، العديد من شهادات التقدير، لديه مقتنيات لدى وزارة الثقافة، 

متحف الفن الحديث، لدى األفراد داخل مرص وخارجها , فرنسا ، أمركيا ، إسرتاليا ، املجر ، كندا ، اليونان .

جــوزيـف الدويـــري
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بكالوريوس هندسة جامعة القاهرة 1984، شاركت يف 
العديد من املعارض الجامعية منها: معارض يف قاعات 
أتيلية القاهرة  ، كحيلة ، دوم ، مركز الجزيرة للفنون، 
قاعة الفنون بدار األوبرا، قاعة املركز الثقايف النمساوي 
ملهرجان  املوازي  املعرض   ، قرطبة  قاعة   ، بالقاهرة 
األقرص للسينام 2015 ، املعرض العام 2016 ، صالون 
الجنوب الدويل األقرص 2016- 2017 ، ملتقى الثقافات 
 ،2017  -2016 بأسوان  الدويل  األفريقي  الشعبية 
جالريي دروب 2016- 2017 ، إبداع 2016،  أرت هيل 
جالريي لندن 2016 ، 2018 ، صالون الخريف باريس 
2016 ، 2018 ،  جاب أرت جالريي روما 2016 ، 2018، 

أي يو مان جالريي هلسينيك 2018.

جيـــداء زكــــريا
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عضو نقابة الفنون التشكيلية بالقاهرة، أستاذ التصوير 
بكلية الفنون الجميلة جامعة املنيا ، أقامت العديد من 
العديد من  ، شاركت يف  والجامعية  الخاصة  املعارض 
امللتقيات وورش العمل الفنية داخل مرص و خارجها 
منها: ملتقى الربلس الدويل الثالث والرابع للرسم عىل 
الحوائط واملراكب، سمبوزيوم األقرص الدويل للتصوير، 
 Atelyhe فعالية  للتصوير،  الدويل  مدينتي  مهرجان 
للزهور  عرش  الثاين  املهرجان  فعاليات  ضمن   Scape
العربية  باململكة  الصناعية  ينبع  مبدينة  والحدائق 
للفنون  الدويل   Takhman سمبوزيوم  السعودية، 
التقدير  شهادات  من  العديد  نال   ، بالهند  التشكيلية 
والجوائز، لديها مقتنيات لدى العديد من األفراد داخل 
مصـر وخارجها، ولدى الهيئات ، وزارة الثقافة املرصية 

جـيـــــهـان فــــــايـز
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مواليد الجيزة 1961 ، بكالوريوس فنون تطبيقية قسم 
اإلعالن جامعة حلوان 1983 ، أستاذ مساعد يف تصميم 
االتصال املريئ بكلية الفنون التطبيقية يف جامعة حلوان ، 
شارك يف العديد من املعارض أهمها : مرايا التغري املستمر 
أرض   ،2010 الجنوبية  كوريا  سيول   TAEKWANG
Hyperreal الفن املعارص من مرص هافانا كوبا 2010،  
رؤي   2008 املعاصـر  للفن  باملسار  معارصة  ترددات 
معارصة باملسار للفن املعاصـر 2009 -2010 ، ما يحدث 
اآلن 2008 ، الفن املعارص من مصـر ، كنست متحف 
اإلمارات  ديب   الفنون  معرض   21  ،2007 أملانيا   بون 
العربية املتحدة  2005،  كتاب بيناىل مكتبة اإلسكندرية 
استوكهومل   كونستهاله،   : املرصى  الفن    ، مرص  2004 

السويد  2001،  معرض زيوريخ  سويرسا   1988.

حــــازم طـــه حســـني
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بقصـر  الفنية  الورشة  مدير  التطبيقيني،  نقابة  عضو 
ثقافة املنصورة، رئيس قسم الفنون التشكيلية، شارك يف 
معارض هيئة قصور الثقافة، نقابة الفنانني التشكيليني، 
الخريف  صالون  القاهرة،  أتيليه  املنصورة،  أتيليه 
لفن  التصميامت  من  بالعديد  شاركت  باإلسكندرية، 

الديكور املرسحي واملهرجانات القومية .

حمـــــدي الــــزينـــي
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التصميامت  الجميلة-قسم  الفنون  بكلية  مدرس 
جامعة  بأتيليه  عضو  اإلسكندرية،  جامعة  املطبوعة- 
التشكيليني  الفنانني  بنقابة  عضو   ، والكتاب  الفنانني 
باإلسكندرية، عضو يف جمعية خريجي الفنون الجميلة 
تجميل  مركز  إدارة  مجلس  يف  عضو  باإلسكندرية، 
املدينة باإلسكندرية، عضو بالجمعية العمومية مبعهد 
من  العديد  يف  شاركت   ، باإلسكندرية  الكونرسفتوار 
املعارض املحلية والدولية ، أقامت العديد من املعارض 
الخاص ، لها مقتنيات داخل جمهورية مرص العربية . 

حنــان الســـيد عمـــار
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مواليد 1970، بكالوريوس تربية فنية 1993 ، ماجستري 
تربية فنية 2002 ، شارك يف العديد من املعارض منها 
صالون الشباب 93 ، 97 ، 99 ، 2000 ، 2003 ، 2004، 
 4 إخنـاتون  بقاعة  معرض   ،  2000 جرش  مهرجان 
البوديجا 2003،  بقاعة  الفنون 2000، معرض  مبجمع 
 ،2004 القاهرة  أتيليه  صديق  راتب  بقاعات  معرض 
معرض   ،2004 للكتاب  الدويل  فرانكفورت  معرض 
اليوم بقاعة أفق  مبجمع الفنون 2005، معرض نجوم 
الفن  معرض   ،2006 خليل  محمود  مبتحف  واحد 
املرصية  الفنون  معرض   ،2006 بديب  املعارص  املرصي 
املعارصة بأسبانيا اليكانتي 2006، معرض مركز الجزيرة 
للفنون 2007، معرض دودلزام أسكتش مبركز محمود 
مختار  2008، املعرض القومي  2003 ، 2005 ، 2007 
، 2008 ،  جائزة صالون الشباب 1997 ، جائزة الهرم 

الذهبي بصالون الشباب 2004 .

حنـــــفي محــــمـود
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بكلية  مساعد  مدرس   ،2014 التصوير  يف  ماجستري 
الفنون الجميلة-جامعة حلون ، شاركت  يف 43 معرًضا 
جامعيًا 2003 : 2017 ، جمعية محبي الفنون الجميلة 
العام 38 ،  ، املعرض   2010 ،  2008 ،  2007 ،  2006
، معرض جامعي بدولة  بينايل بورسعيد 2009    ،  39
الكويت 2016 ، صالون الشباب 2016 ، صالون أبيض 
للجامعة  التابع  التـراث  وأسود 2017،  معرض أحياء 
والفن  للتصميم  األول  املعرض  بالقاهرة،  الفرنسية 
صالون   ،2018 األملانية  بالجامعة  املرصي  التشكييل 
الشباب السابع والعرشون ، الثامن والعرشون، صالون 
خط  بعنوان   فرديًا  معرًضا  أقامت   ،  2018 القاهرة 
اتجاه  بقاعة  باركود  فردي  معرض   ،  2014 لون    ×
2018، نالت جوائز من جامعة حلوان 2004 ، جائزة 
متحف  لدى  مقتنيات  لديها   ،2016 الشباب  صالون 
الفن املرصي الحديث، بنك CIB، لدى األفراد داخل 

مرص وخارجها .

رانيـــا أبــو العـــزم
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األشغال  بقسم  معادن  أشغال  مدرس   ،1981 مواليد 
جامعة  الفنية  الرتبية  كلية  الشعبي  والرتاث  الفنية 
يف  شاركت   ، التشكيليني  الفنانني  نقابة  عضو  حلوان، 
بقرص  الشباب  صالون  منها:  املعارض  من  العديد 
الفنون 2001، صالون األعامل الصغرية مبجمع الفنون 
األوىل  املسابقة   ،  2003  ،  2002  ،  2000 بالزمالك 
والثانية ملهرجان اإلبداعات العربية للتصاميم الذهبية 
مجلس الذهب العاملي 2004 ، 2008، معرض للحيل 
مركز   ،  2010 القاهرة  أتيلية  صديق   راتب  بقاعة 
، معرض مسابقة   2012 ، باإلسكندرية 2011  اإلبداع 
سفارة رصبيا قاعة الشهيد أحمد بسيوىن كلية الرتبية 
الشهيد  قاعة  للفنون  األول  املهرجان   ،  2014 الفنية 
مهرجان   ،2015 الفنية   الرتبية  كلية  بسيوين  أحمد 
حيل الرتاث املعارص لصندوق التنمية الثقافية 2016، 
معرض امللتقى املرصي للحيل الرتاثية واملعارصة 2017

رحـاب محمد  عبد العـال
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مواليد القاهرة 1975، دكتوراة فلسفة التصوير 2010، 
مدرس بقسم التصوير كلية الفنون الجميلة - جامعة 
الجامعية  املعارض  من  العديد  يف  شاركت   ، حلوان 
للدولة حتى  املستمرة  الدورات  منها:  مبرص وخارجها 
2017 مثل سمبوزيوم مدينتي الدويل للتصوير 2017، 
من  عدد  أقامت   ،2017 البلد  وسط  ومعرض  ورشة 
الرسداب   ،  2017 زهور  فينا  منها:  الفردية  املعارض 
لديها مقتنيات   ، الجوائز  من  العديد  نالت   ، 2018

داخل مصـر وخارجها .

رنــــــــده فخــــــري
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جميلة-  فنون  بكالوريوس   ،1987 القاهره  مواليد 
الفنانني  نقابة  عضو   ،2009 الجداري  التصوير  قسم 
منها: صالون  معارض  عدة  يف  شاركت  التشكيليني، 
الشباب 19 ، 25 ، 26 ، معرض برامتان 2009، معرض 
يف الهناجر، معرض جامعي مع نخبة من كبار الفنانني 
سامرت  أرت  قاعة  يف  معرض   ،  the galleryبقاعة
2015-2016 ، 2017 - 2018 ، معرض جامعي بقاعة 
الكحيلة 2016 - 2017 ، معرض جامعي بقاعة أبونتو 
2017 ، معرض جامعي مبركز الجزيرة 2018،  معرض 
التفرغ  منحة   ،  2013  -2010 القاهرة  بأتيليه  خاص 

الفني 2016- 2017 . 

ريـــم جمــال عبدالنـارص
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مواليد القاهرة 1958، ماجستري ودكتوراه يف التصوير-
الفنون  كلية  ووكيل  التصوير  أستاذ  املنيا،  جامعة 
الجميلة-جامعة املنيا لشئون املجتمع و البيئة، شارك 
يف صالون الشباب الرابع والخامس، أقام معارض خاصة 
و جامعية يف إيطاليا، فرنسا، أسبانيا،  النمسا، إنجلتـرا، 
نال العديد من الجوائز منها: جائزة التصوير بصالون 

الشباب الرابع، لديه مقتنيات مبصـر و الخـارج.

زكــــريا أحــمد حافــــظ 
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والية  جامعة  مشرتك  إرشاف  الفلسفة،  دكتوراه 
أوهايو ohio state university  1999، أستاذ بقسم 
خدمة  لشئون  الكلية  وكيل   ، املطبوعة  التصميامت 
الجميلة-جامعة  الفنون  كلية  البيئة  وتنمية  املجتمع 
املعارض داخل  من  العديد  يف  شاركت  اإلسكندرية، 
صالون  منها:   2018 حتى   1987 من  مرص  وخارج 
التشكييل ضمن  الفن  معرض   ،1994  :1988 الشباب 
فعاليات األسبوع الثقايف يف كل من النمسا 1994، أرمينيا 
أزربيجان 2006، معرض خاص  األردن 2005،   ،1998
للواليات  القاهرة 2013، منحة  للفنون  الجزيرة  مبركز 
 ،1992 قادة  إلعداد  الفولربايت  لهيئة  تابعة  املتحدة 
مقتنيات  لديها   ،1992 للحفر  الشباب  صالون  جائزة 
لدى وزارة الثقافة املرصية، مكتبة اإلسكندرية، جامعة 
أوهايو، نيويورك، سان فرانسيسكو، لوبليانا ، الرنويج ، 

اليابان، أبو ظبي، الكويت .

زينب مـــراد دمـــرداش
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مدرس بكلية الفنون الجميلة، شاركت يف العديد من 
املعارض منها: معرض ماكميالن العاملية ارسم ألفريقيا 
  inter art معرض   ،2012 فابريانون  معرض   ،2007
األمم املتحدة  nations water cultures   نيويورك 
 2013 إيطاليا  املوسيقى  يلتقي  الفن  معرض   ،2013
معرض   ،  2013 للتصوير  الدويل  األقرص  ملتقى   ،
، املعرض الدويل أرض نار  العامل إيطاليا 2014  صورة 
لألعامل  القاري  الجرافيك  بينايل   ،2014 فرنسا  ماء 
الصغرية رومانيا 2014، معرض الفن من أجل السالم 
الحوائط  للرسم عىل   2 الربلس  ملتقى   ،2015 أرمينيا 
واملراكب 2015 ، صالون القاهرة 2016 ، سمبوزيوم 
املكان تونس 2016، سمبوزيوم مدينتي الدويل األول 
للتصوير 2017، جائزة سوزان مبارك 2002 ، الجائزة 
لدى  مقتنيات  لديها   ،2013 سيوه  مراسم  الكربى 

متحف الفنون الجميلة املنيا .

ســــــايل الــــزينـي
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أستاذ النسيج بكلية الرتبية الفنية-جامعة حلوان، عضو 
منظمة  رئيس  نائب  العاملية،  األلياف  فنون  جمعية 
األنسيا الدولية التابعة لليونيسكو، شاركت يف العديد 
من املعارض الدولية واملحلية منذ 1982 حتى اآلن، لها 
مؤلفات يف املجال باللغة العربية واللغة اإلنجليزية يف 
مصـر، كندا، أسرتاليا،  لديها مقتنيات يف كل من مصـر، 

أمريكا ، رصبيـا ، كوريـا الجنوبية .

ســـــامية الشــــيـخ
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الفنية- الرتبية  بكلية  املساعد  والتصوير  الرسم  أستاذ 
جامعة حلوان، عضو نقابة الفنانني التشكيليني ، شاركت 
يف العديد من املعارض الجامعية منها: مهرجان اإلبداع 
فن  عام   92 معرض   ،2015 حتى   2009 التشكييل 
وعطاء بقرص الفنون 2014، معرض تكوين الصورة بني 
األمري  بقرص  مبدعات  ، معرض  والخيال 2014  الواقع 
طاز 2016، معرض االستلهام من الرتاث بقاعة الشهيد 
أحمد بسيوين كلية الرتبية الفنية 2017 ، معرض هي 
وهن مبناسبة اليوم العاملي للمرأة مركز طلعت حرب 
للفن  الثالث  سالم  و  جامل  معرض   ،  2018 الثقايف 
إيانية  رؤى  معرض   ،2018 السناري  ببيت  التشكييل 
مبتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة 2018 ، معرض خاص 
خاص  معرض   ،2018 بالقاهرة  اإلسالمي  باملتحف 
باملتحف القبطي بالقاهرة 2018 ، العديد من شهادات 

التقدير ، لديها مقتنيات مبرص والخارج .

ســـحر الســعيد إبراهـيم
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مواليد كفر الشيخ 1967 ، أستاذ الرسم والتصوير كلية 
الفنانني  نقابة  عضو   ، حلوان  جامعة  الفنية  الرتبية 
من  العديد  عضو  الغوري،  فناين  جمعية  التشكيليني، 
والسعودية،   مرص  يف  واالجتامعية  الفنية  الجمعيات 
للرتقيات  العلمي  اإلنتاج  لفحص  الدامئة  اللجنة  عضو 
بجامعة امللك عبد العزيز باململكة العربية السعودية، 
أقام  والخارج،  مرص  يف  جامعيًا  معرًضا   64 يف  شارك 
22 معرًضا خاًصا يف مرص والخارج ، شارك يف العديد 
األسوياء يف مختلف  لألسوياء وغري  الفنية  الورش  من 
يف  بحثًا   20 بنرش  قام  والسعودية،  أعامرهم يف مرص 
مجال الفن واإلبداع ، 8 كتب يف الفنون، له أكرث من 
السعودية  يف  الرسمية  بالصحف  منشور  مقال   300
والكويت ، نال العديد من الجوائز يف مرص والخارج .

ســعد الســيد العـــبد
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مواليد القاهرة 1952 ، أستاذ بقسم التصميم الجرافييك 
بإدخال خامات جديدة ىف  اهتم  املتعددة،  والوسائط 
بهدف  واالستانلستيل  البالستيك  مثل:  الفنية  أعامله 
فعالية  وإنشاء  لإلدراك  خداعية  متغريات  إحداث 
أكرب بني املشاهد والعمل والبيئة، أوىل إهتامما خاًصا 
بالتصوير الضويئ وأكد من خالل أعامله عىل إحداث 
من  العديد  أقام  املشاهد،  إلدراك  خداعية  متغريات 
املعارض الخاصة، شارك يف معظم املعارض الجامعية،  
صمم العديد من الشعارات املحلية و الدولية للرشكات 
واملؤسسات والجامعات، شارك يف العديد من معارض 

الخط العرىب . 

ســـعيد ســيد حســـني
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إدارة  مجلس  ، عضو  التشكيليني  الفنانني  نقابة  عضو 
الجمعية األهلية للفنون الجميلة، عضو جمعية فناين 
شارك  الجميلة،  للفنون  أصالة  جمعية  عضو  الغوري، 
العام 32،  املعرض  منها:  الجامعية  املعارض  يف جميع 
35، 38، 39، صالون الشباب التاسع والعارش، أقام عدة 
معرض  القاهرة،  بأتيليه  معرض  منها:  خاص  معارض 
بنقابة الصحفيني، صمم أغلفة الكتب بوزارة الشئون 
من  تقدير  شهادات  متعددة،  جوائز  نال  االجتامعية، 
الدول العربية ، لديه مقتنيات مبتحف الفن الحديث .

ســــيد خـــليل
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مواليد قنا 1944، خريج املعهد العايل اإليطايل ليوناردو 
دافنيش 1967، أستاذ الفنون التشكيلية باملعهد العايل 
اإليطايل ليوناردو دافنيش، حاليًا فنان تشكييل متفرغ، 
عضو نقابة الفنانني التشكيليني، شارك يف أكرث من 60 
املناطق  أهم  بتجميل  قام  جامعيًا،  و  خاًصا  معرًضا 
السياحية منها: مطار رشم الشيخ،  كوبري األقرص، سجل 
يف موسوعة كامربيج العاملية كفنان مرصي متميز،  14 
يف  املقتنيات  من  العديد  لديه  ودولية،  محلية  جائزة 
املتاحف، السفارات، البنوك، لدى الشخصيات الهامة. 

ســـيد ســــعد الـــدين
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مواليد 1985، بكالوريوس تربية فنية -جامعة حلوان، 
سمبوزيوم   ،21  ،  20  ،  18 الشباب  صالون  يف  شارك 
التصوير يف دهب، مسابقة وزارة الثقافة يف شارع املعز، 
معارض بكلية الرتبية الفنية، مهرجان يض األول والثاين، 
الثقافة مع  الشباب 29، جائزة مسابقة وزارة  صالون 
وزارة الصناعة من شارع املعز، جائزة يف مهرجان يض 

األول، جائزة التصوير صالون الشباب 29 .

الســـيد عطـــا الســـيد
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يكتب عن الفن منذ منتصف الثامنينيات يف الصحف 
مستشار  واألجنبية،  والعربية  املرصية  واملجالت 
مجلة  مجالت،  عدة  مؤسس  الخيال،  مجلة  تحرير 
آفاق األنرتنت صدرت بالكويت كأول مجلة عربية يف 
مجال األنرتنت، صفحة جالريي بجريدة روز اليوسف 
ساهم  القاهرة،  بجريدة  صحفي  كاتب  اليومية، 
لقطاع  فني  كمدير  عمله  خالل  من  العام  العمل  يف 

الفنون التشكيلية ، املرشف العام عىل عدة أماكن، املركز الثقايف مبتحف أحمد شوقي، إدارة البحوث والنرش، مركز سعد زغلول الثقايف، مديرًا عاًما 
للمكتبات، بوزارة الثقافة، شارك يف العديد من املعارض منها: معرض بكسلة مبركز الجزيرة للفنون، معرض القاهرة للفن art fair  2017، نرشت له 
عدة كتب منها: كتاب متاحفنا ويضم 17 متحفا، كتاب املبرشون الذي يقدم فيه 20 فنانًا مرصيًا اتخذوا من الحداثة منهًجا فنيًا واتجاه، جائزة صالون 
الشباب الثالث عمل مركب، جائزة صالون الشباب الثالث ، جائزة اإلبداع من قطاع الفنون التشكيلية عن بحث ثورة الشكل ، جائزة الشارقة للنقد 

التشكييل عن بحث رصاع الهوية يف زمن الحداثة.

ســـــيد هــويـــدي
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مواليد القاهرة 1980، بكالوريوس تربية فنية-جامعة حلوان 2002 ، ماجستري 2009 ، دكتوراه يف فلسفة التصميم  من نفس 
الكلية 2016، يعمل كفنان برصي ومنسق عروض فنية،  يعمل كمدرس بكلية الرتبية الفنية بجامعة حلوان، شارك يف العديد 
من املعارض والبيناليهات القومية والدولية منذ 1999، أقام العديد من املعارض الخاصة، نال العديد من الجوائز من الجهات 

القومية والدولية نظري أعامله الفنية.

شـــادي أديب ســــالمة
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مواليد 1948، تخرج من املعهد العايل للفنون الجميلة 
اإليطالية  ليوناردو دا فينيش  1973، شارك يف العديد 
 ،  76  ،  75 العام  املعرض  منها:  الفنية  املعارض  من 
، معرض بقاعة  ، 80، معرض بقاعة سالمة 1996   77
بيكاسو 2001، معرض لخريجي املعهد العايل للفنون 
شوقي  أحمد  قرص  فينيش   دا  ليوناردو  اإليطالية  
2002،  معرض الخط العريب بالكويت 2016،  املعرض 
الدويل  القاهرة  ملتقى  معرض    ،2017  : العام 2010 
معارض خاصة  عدة  أقام  العريب2018،   الخط  لفنون 
الفنون قرص عائشة فهمي1993  منها: معرض مبجمع 
، 1999، معرض بأتيليه القاهرة 2009، معرض بقاعة 
محمود مختار لألعامل املتميزة 2012، جائزة التميز يف 
ملتقى القاهرة الدويل لفنون الخط العريب 2016، لديه 

مقتنيات مبتحف الفن املصـري الحديث .

شــــريف رضــــا
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بكالوريوس فنون جميلة-قسم الجرافيك 1995، عضو 
لـــه  القاهرة،  أتيليه  التشكيليني، عضو  الفنانني  نقابة 
املتحركــة  الرســوم  مجــال  فـي  بالعمــل  خبــرات 
الداخلـيـــة،  التصميـــم  مجـــال  فــي  والعمـــل 
الشباب  صالون  منها:  املعارض  من  العديد  يف  شارك 
معرض   ،  2013 القاهرة  أتيليه  الحفر  صالون   ،1996
مراسم سيوه 2014، صالون فناين مرص 2016 ، صالون 
الجنوب الدويل باألقرص 2016 ، 2017، صالون القاهرة 
الباب سليم 2018،  2018، معرض فرق توقيت قاعة 
مبتحف  برتغايل  مرصي  بورتوكايرو  الدويل  املعرض 
لدى  مقتنيـــات  لـــديه   ،2018 مختار   محمود 
بعـض األفــراد فــي مرص ، لدى متحف الفن املرصي 
قطاع   ، الثقافيـــة  التنميـــة  صنــدوق   ، الحديث 

الفنون التشكيلية. 

شـــعبان الحســــيني
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عدة  يف  شاركت   ،1981 الحرانية  مواليد 
والشتاء  الخريف  معرض  منها:  معارض 
الفن  أصدقاء  معرض  الصاوي،   بساقية 
شيخ  مع  بصامت  معرض  العامل،  حول 
تحمل  ويد  ترسم  يد  معرض  الحفارين، 
معرض  للفنون،   األهرام  بقاعة  سالح 

فنلندا . الفنانني األول يف هلسنيك 

صبــــاح أبـــوراس
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قطاع  رئيس  الجميلة،  الفنون  بكلية  الجرافيك  أستاذ 
الفنون التشكيلية سابًقا،  شارك بالعديد من املعارض 
 ،1994 الخامسة  الدورة  الدويل  القاهرة  بينايل  منها: 
 ،2006  :  1993 من  الدويل  املرصي  الجرافيك  ترينايل 
باليابان  ترينايل كويش   ،1998 : الرنويج 1989  ترينايل 
ومونت  برصبيا  الجاف  الحفر  بينايل   ،1990  ،1999
الفنية  للطبعة  فرساي  2005،بينايل   ،2002 نيجرو 
فرنسا 2007، أقام 12 معرًضا خاًصا ، نال العديد من 
الخامس  الدويل  القاهرة  بينايل  جائزة   : منها  الجوائز 
1994، جائزة الرسم يف صالون الخريف القطع الصغرية 
الجرافيك  ترينايل  يف  التحكيم  جائزة   ،1997 بالقاهرة 
الرسم يف صالون  بالقاهرة 1997، جائزة  الثاين  الدويل 
الربونزية  الجائزة   ،1999 الصغرية  القطع  الخريف 
الجاف  الحفر  لفن  الدويل  الجرافيك  بينايل  الدولية يف 

برصبيا ومونت نيجروا 2001. 

صــــالح املليــــــجـي
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القاهرة 1969،  مواليد 
بكالوريوس تربية فنية جامعة 
الفنانني  نقابة  عضو   ، حلوان 
العديد  يف  شارك  التشكيليني، 
معرض   : منها  املعارض  من 
بقاعة إخناتون مبجمع الفنون 2005، معرض مبركز كرمة 
ابن هانئ الثقايف متحف أحمد شوقي 2010 ، معرض 
الزمالك  ابونتو  املواطن عادي، معرض شبهى؟ جالريي 
2017، صالون األعامل الصغرية، صالون الشباب، املعرض  
العام، ملتقى نور الشكل ، معرض الجد والحفيد متحف 
الثقافة  الدوحة عاصمة  الحديث 2007، معرض  الفن 
العربية بالدوحة 2009،  بينايل األكوادور الدويل2010، 
امني  الدويل  كارافان  معرض   ، اإلنساين2010  الجسد 
للتصوير  الدويل  األقرص  ملتقى   ،  2014 الباب  قاعة 
الزيتي سمبوزيوم األقرص الدويل2016، نال جائزة الهرم 
الذهبي رسم صالون الشباب 16، جائزة الصالون  رسم  
صالون الشباب 13 ، الجائزة الثالثة رسم صالون الشباب 
بالقاهرة،  الحديث  الفن  مبتحف  مقتنيات  لديه   ،  12

صندوق التنمية الثقافية،  لدى األفراد مبرص والخارج.

طـــــارق الشــــــيخ
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مدير قاعة الفنون مبركز تنوير بيفريل هيلز،  مستشار 
قاعات  مسئول  الصاوي،   بساقية  التشكيلية  الفنون 
تحكيم  لجنة  رئيس  األوبرا،  بدار  واملتاحف  العرض 
  ،2011 للمياة  العريب  املجلس  ملسابقة  وقوميسري 
بدار  والسد  النيل  معرض  القومي،  املعرض  يف  شارك 
مقتنيات  لديه  الجمهورية،  رئاسة  برعاية  األوبرا 

مبتحف الفن الحديث.

طـــــــارق زايــــــد
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مواليد الغربية 1987، بكالوريوس فنون جميلة-قسم 
الفن من قسم  فلسفة  دكتوراة  يف   ،2009 الجرافيك 
اإلسكندرية  جامعة  الجميلة  الفنون  بكلية  الجرافيك 
2018، مدرس بقسم الجرافيك-كلية الفنون الجميلة-
جامعة اإلسكندرية 2018، شارك بالعديد من املعارض 
الفن  مبتحف  مقتنيات  لديه  والدولية،  املحلية 

الحديث، لدى األفراد مبصـر وخارجها.

طــــاهر أحــمد حــموده
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جامعة  جميلة  فنون  بكالوريوس   ،1980 مواليد  
مدرس   ،  2015 الفلسفة  دكتوراه  اإلسكندرية، 
معرًضا  أقام  الجميلة،  الفنون  بكلية  التصوير  بقسم 
املرصي- الثقايف  املكتب  للفن،  الزمالك  بقاعة  خاًصا 
للمتاحف  سعيد  محمود  مركز    ،2012 روما-إيطاليا 
يف  شارك   ،2015 لإلبداع  اإلسكندرية  مركز   ،2010
بينايل  الثامن،  التصوير  لفن  الدويل  األقرص  ملتقى 
 BJCEM الشباب لدول حوض البحر األبيض املتوسط
يف  الدولية  املشاركات  من  عدد  له   ،2008 إيطاليا 
الهند، اليونان، بولندا، كندا، املغرب، مقدونيا، اليمن، 

اإلمارات، تركيا، إيطاليا.  

عــــادل مصــــطفى
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مواليد 1962، بكالوريوس فنون جميلة باإلسكندرية-
املوزاييك  فناين  جمعية  عضو   ،1985 التصوير  قسم 
الفنانني  نقابة  عضو  رافنا-إيطاليا،   Aimc الدولية 
وموزاييك  وفريسك  أيقونات  نفذ  التشكيليني، 
أمريكا، جداريه موزاييك  بهولندا،  القبطية  بالكنائس 
العربية،  اإلمارات  اليونان،  فرنسا،  بربوكلني  ملرسح 
بأرض  الهناجر  بقاعة  املوزاييك  بخامة  خاص  معرض 
الثقافة  وزارة  أدرجت     ،2003 بالقاهرة  األوبرا 
من  باريس  يف  املالك  بكنيسة  أعامله  الفرنسية 
يستحق  مميز  ثقايف  كـرتاث  واأليقونات  املوزاييك 

الزيارة السياحيه2012.    

عـــــــادل نصيــــف
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زيتي  تصوير  قسم  حره  دراسات   ،1964 مواليد 
الفانيني  نقابه  عضو  بالزمالك،  الجميله  الفنون  كلية 
التشكيليني، منحة التفرغ 2015: 2018،  أقام معرًضا 
دار  بكري  زياد  بقاعه    ،2002 القاهره  أتيليه  خاًصا 
األوبرا املرصية، متحف محمود مختار 2016، معرض 
شارك    ،2013 للفنون  جدة  عربية-أتيليه  مختارات 
صالون   ،2016 العرب  أتيليه  يض  جالريي  معرض  يف 
وقصيدة،  لوحة  عكاظ  مسابقة سوق  القاهرة،  أتيليه 
 100 معرض   ،2017 بجالريي يض  مطر  عفيفي  ورشة 
فنان بجالريي نوت بالزمالك 2017، معرض رمضانيات 
أنشودة  أسوان  معرض   ،2017 للفنون  جدة  بأتيليه 
سلسبيل  ملتقى   ،2017 للفنون  الهناجر  مبركز  مكان 
النيل بأسوان والقناطر الخريية وأسيوط 2018، معرض 

جامعي بفندق ريتس كارلتون 2018.

عـاطف الشـافعي عـــناين
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مواليد 1946 بكالوريوس فنون تطبيقية 1972، عضو 
نقابة الفنون التطبيقية، مدير قسم الحفر برشكة النرص 
التشكيلية املعارصة  الحركة  للغزل والنسيج، شارك يف 
والعديد من املعارض املحلية واملشاركات الدولية، أقام 
عدد من الجداريات ومشاريع الفنية بالزجاج املعشق 

بكنائس مبصـر وأملانيا والنمسا والفاتيكان.

عــامر عــبد الحـــميد



102

الفنــون  التطبيقيـة كليـة  التصميم والزخـرفة  أسـتاذ 
الثقايف ملصـر  املستشار  التطبيقيـة-جامعــة حــلوان، 
التنفيذية  الالئحة  بوضع  كلف  سـابقــًا،  إيطـاليا  يف 
وتكوين هيئة التدريس، اإلشـراف عىل تجهيز وعامدة 
أحــــدث كلــــية عاملية يف مرص لـلتصـميم  والفـنــون 
اإلبداعــية بـجامعة األهرام الكندية، أقام و شارك يف 
العديد  يف  شارك   ،1969 منذ  معرض   150 من  أكثـر 
املحلية  الجوائز  من  العديد  نال  العامل،  بيناليات  من 
األرجنتيني  للبينايل  جائزة  أخرها  واألوسمة  والعاملية 
و شخصـيات  رؤسـاء  و  مللوك  بورتريـهات  برسم  قام 
كان  العامل،  دول  من  كثري  يف  مقتنيات  لديه  عاملـية، 

قوميسريًا عاًما بأكرث من بلد أوروبـي وعربـي . 

عبــد املنــعم معــوض
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الجميلة،  الفنون  يف  الفلسفة  مواليد1951،دكتوراه 
عضو  مرص،  يف  الفنية  الجمعيات  يف  مشارك  عضو 
 ، ببولندا  بكراكوف  الدولية  للحفر   SMTG جمعية 
والدولية  واملحلية  الخاصة  املعارض  من  العديد  أقام 
باملؤسسة  الدويل  السمبوزيوم  العام،  املعرض   : منها 
الثالث،  الجرافيك  صالون  ببريوت،  الحديثة  الدولية 
الفن  أسبانيا،معرض  للشباب  املرصي  الفن  معرض 
التشكيلية   الفنون  مهرجان  الكويت،  املعارص  املرصي 
بارى  إيطاليا، بينايل لوبليانا التاسع عشـر بسلوفينيا، 

ترينايل فريدريكستاد الرنويج، بينايل وكاياما الخامس للجرافيك باليابان، الجائزة األوىل جرافيك يف مسابقة الشباب املجلس األعىل للشباب، الجائزة 
األوىل جرافيك يف مسابقة الصحراء املركز القومي للفنون التشكيلية، جائزة رشفية يف ترينايل الجرافيك الثاين القاهرة، جائزة إقتناء يف معرض الخريف 
للقطع الصغرية القاهرة، جائزة لجنة التحكيم يف تريناىل الجرافيك الثالث القاهرة، لديه مقتنيات لدى هيئة األمم املتحدة  ، املتحف املرصي للفن 

الحديث ، متحف كوش باليابان ، سويرسا ، فرنسا ، الجامعة األمريكية بالقاهرة ، لدى األفراد.  

عبد الوهاب عبد املحسن
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مواليد الرشقية 1931، بكالوريوس فنون جميلة 1957، توىل منصب 
عام  ومراقب  واآلداب  للفنون  العامة  بالهيئة  املعارض  عام  مراقب 
املوسوعة  قبل  من  القرن21  عقول  أحد  من ضمن  اُختري  املتاحف، 
والجامعية  الخاصة  املعارض  من  العديد   ،IBC األمريكية  العاملية 
بينايل   ،1968 إيطاليا   الدويل  فينيسيا  بينايل  منها:  والدولية 
 ،  1964  ،  1961 القاهرة  صالون   ،1969 باسبانيا  مدريد  الرياضة 
القومي  الجرافيك  فن  معرض   ،1999 العام  املعرض   ،1967  ،1965
بورترية  بقاعة  املستديرة  الصغرية  القطع  صالون   ،2005 لــــ    3
صالون  األول  التشكييل  اإلبداع  مهرجان   ،2006 القاهرة  بوسط 
معرض   ،2008 القاهرة  بأتيليه  صالون   ،2007 األوىل  الدورة  مرص 
 ،1990 يوغسالفيا   ـ  تيتوجراد  بروزتيتو   جوزيف  مبتحف  خاص 

بقاعة أبعاد مبتحف الفن املرصي الحديث 2006، جائزة صالون القاهرة، الجائزة الثانية للبينايل الدويل الثالث بربشلونة 1971 أسبانيا، له مقتنيات  
والخارج.  مرص  يف  أفراد  لدى   ، باسبانيا  املليك  املتحف   ، بامريكا  األبيض  البيت   ، األردين  الوطني  املتحف   ، الحديث  املرصي  الفن  متحف  لدى 

عبد الوهـــاب مرســــي
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جامعة  جرافيك  جميلة-قسم  فنون  بكالوريوس 
القاهرة،  أتيليه  عضو  التشكيليني،  نقابة  حلوان،عضو 
أقامت معرض األمانة العامة 1984 عن سيناء، معرض 
محمد  بقاعة   1 بدينات  معرض   ،2003 الصيد  بنادي 
املفضلة  ، معرض أشيايئ  القاهرة 2008  بأتيليه  ناجي 
2 بجالريي املرشبية 2017، معرض الطاووس بجالريي 
جامعيًا  معرًضا   65 من  أكثـر  يف  شاركت   ،2018 يض 
العام،  املعرض  املرشبية،  وقاعة  كحيلة  قاعة  منهم 
حصلت عىل منحة تفرغ،  لديها مقتنيات لدى متحف 
بالخــارج. واألفراد  جدة  وأتيليه  الحديث   الفن 

عـــــزة مصـــــطفى
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الفنانني  نقابة  عضو   ، القليوبية1966  مواليد 
الدولية  املعارض  من  العديد  يف  شارك  التشكيليني، 
الفنون  قطاع  باملغرب  كلثوميات   معرض  منها: 
للقطع  الدويل  فينيسيا  معرض    ،2015 التشكيلية 
مبتحف  إيزيس  بقاعة  جامعي  معرض  الصغرية، 
أقام   ،2017 الفنون  قطاع  تنظيم  مختار  محمود 
 ،2018 بالزمالك  كورنر  أرت  بقاعة  شخصيًا  معرًضا 
باألوبرا. سليم  الباب  بقاعة  مرصية  حدوتة  معرض 

عصـــــام كمـــــال
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مواليد 1942، بكالوريوس فنون تطبيقية قسم زخرفة 
لها  فنيًا  ثم مستشاًرا  املصور  فنيًا ملجلة  1963، مديرًا 
تفرغ  حيث   1999 حتى  الهالل  دار  وملؤسسة   1974
عضو   ، الصحفيني  نقابة  عضو  التشكييل،  للفن  متامـًا 
القاهرة، عضو جمعية  أتيليه  التشكيليني، عضو  نقابة 
الخاصة  املعارض  من  العديد  يف  شارك  الغوري،  فناين 
والجامعية منها: معرض بقاعة الهناجر باألوبرا 1997، 
 ،2013 بالكويت  العدواين  بصالة  الواقع  روح  معرض 
للفنون  القومي  املعرض   ،1965 القاهرة  صالون 
التشكيلية الدورة 28، 31 ، 33 ، معرض الفن املرصي 
الحديث نيودلهي الهند 2009 ، لديه مقتنيات بوزارة 
الثقافة ، متحف الفن املرصي الحديث ، مركز اإلبداع 

باإلسكندرية، ولدى األفـراد . 

عفــــت حســــني
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ماجستري  اإلسكندرية،  جميلة  فنون  بكالوريوس 
يف  ، دكتوراه  إخناتون  فرتة  القديم  املرصي  الفن  يف 
القاهرة،  أتيليه  جامعة  عضو  القديم،  املرصي  الفن 
التشكيليني، عضو جمعية محبي  الفنانني  نقابة  عضو 
األعىل  املجلس  التشكيلية  الفنون  لجنة  الفنون، عضو 
والدولية  الخارجية  املعارض  لجنة  مقرر  للثقافة، 
املقتنيات  لجنة  عضو  للثقافة،  األعىل  املجلس 
مللتقى  العليا  اللجنة  عضو  للثقافة،  األعىل  املجلس 
أقامت  الثقافية،  التنمية  صندوق  الدويل  األقرص 
العديد  يف  وشاركت  الشخصية،  املعارض  من  العديد 
لديها   ، والخارج  مرص  يف  الجامعية  املعارض  من 
وخـارجها. مبصـر  واملتاحف  األفراد  لدى  مقتنيات 

عقــــيلة ريــــــاض
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الرسم  الفنية-قسم  الرتبية  يف  الفلسفة  دكتوراه 
والتصوير 2000، أستاذ دكتور بقسم الرسم والتصوير 
بكلية الرتبية الفنية-جامعة حلوان ،عضو نقابة الفنانني 
التشكيليني،  شارك يف جميع املعارض الجامعية والعامة 
خاصة  معارض  عدة  أقام  اآلن،  حتى   1986 عام  منذ 
منها: معرض خواطر من املايض بقاعة الكلمة يف ساقية 
بقاعة  تسابيح  معرض    ،2010 الصاوي  عبداملنعم 
 ،2012 الفنية  الرتبية  كلية  يف  بسيوين  أحمد  الشهيد 
لكلية  املايس  اليوبيل  معرض  منها:  جامعية  معارض 
القومي  املعرض   ،2013 الفنون  بقرص  الفنية  الرتبية 
املقتنيات  العديد من  لديه  التشكيلية 2007،  للفنون 
يف مصـر والخارج منها: متحف الفن الحديث، املركز 

القومي للفنون التشكيلية .

عــــــالء التــركــــي
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الدراسات  دبلوم  باإلسكندرية،  اآلداب  ليسانس 
الفنية  األعامل  القاهرة، شارك يف صالون  إعالم  العليا 
الصغرية ، الصالون السنوي لجمعية أصالة يف بلجيكا، 
معرض فناين الغوري السنوي، املعرض العام 36، أقام 
بقاعة مركز محمود سعيد  عدة معارض خاصة منها: 
بينايل اإلسكندرية ىف  نال جائزة   ، باإلسكندرية 2005 
التصوير الزيتي 1961، لديه مقتنيات مبصـر والخارج .

عـــــيل عــــــزام
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مديرًا  باإلسكندرية،  جميلة  فنون  بكالوريوس 
الفنون  الجميلة، مرشفًـا عامـًا ملجمع  الفنون  ملتحف 
باإلسكندرية، يشارك يف الحركة الفنية منذ 2000وحتى 
أكثـر من  أقام خمسة معارض خاصة، شارك يف  اآلن، 
140 معرض جامعي محيل و دويل منها: معرض الفن 
األورومتوسطية  الدول  بينايل   ،2004 بروما  املعارص 
بإيطاليا 2008،شارك يف العديد من الورش وامللتقيات 
جائزة  الثقافة،  وزارة  ومنح  والدولية  املحلية  الفنية 
الثانية  الجائزة  التصوير،  الدويل يف  اإلسكندرية  أتيليه 
جائزة  عرش،  الخامس  الشباب  بصالون  التصوير  يف 
املقتنيات بصالون الشباب التاسع عرش، لديه مقتنيات 
. والخارج   مبصـر  األفراد  ولدى  الثقافة  وزارة  لدى 

عــــــيل ســـــعيـد
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أستاذ بقسم النقد والتذوق الفني بكلية الرتبية الفنية 
بأمريكا،  فلوريدا  بجامعة  زائر  أستاذ  حلوان،  جامعة 
لجنة  عضو  مبرص،  التشكيلية  الفنون  نقابة  يف  عضو 
التعاون  مجلس  دول  البرصية  الفنون  ملتقى  تحكيم 
لدول الخليج العريب، أقام العديد من املعارض الخاصة 
باملركز الدويل للفنون بجامعة فلوريدا طالسم من وحي 
القاهرة ذكريات،  الرتاث املرصي، قاعة كحيلة للفنون 
شارك يف صالون الشباب، املعرض العام، معرض صالون 
الجائزة  الجميلة،  الفنون  محبي  جمعية  القاهرة 
األيكا  التشكييل  الفن  لنقاد  العاملي  التحاد  الكبـرى 
AICA بروتردام كزمالة للفنون، الجائزة الكربى للعمل 
الفني املركب بينايل الشارقة الدويل الثالث، جائرة لجنة 
التحكيم ببينايل القاهرة الرابع للخزف، منحة زمالة من 
اليونسكو اشربج UNESCO ASCHBERG هلسنىك-

. 1998 HIAP فنلدا-برنامج الفن العاملي

عمـــــاد أبـوزيــــد
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من  الرتميم  دبلوم   ،1998 جميلة  فنون  بكالوريوس 
 ،  2006  ،2004 بروما-إيطاليا  للرتميم  الدويل  املعهد 
الفنون  كلية  من  الفنون  فلسفة  يف  املرصية  دكتوارة 
الجميلة جامعة حلوان 2014 ، أول فنان مرصي يشارك 
الفاتيكان-بإيطاليا  مبتاحف  التصوير  أعامل  ترميم  يف 
2003 ، شارك بالعديد من املعارض القومية والدولية، 
التصوير  أهمها: جائزة  الجوائز  من  العديد  نال 
 ، الخامس2002  الصغرية  الفنية  األعامل  بصالون 
جائزة الدولة لإلبداع الفني جائزة روما الكربى2004، 
الجائزة األوىل الهرم الذهبي بصالون الشباب  2004، 
جائزة   ،2005 اإلسكندرية  ببينايل  الكربى  الجائزة 
الدولة التشجيعية يف الفنون لفن البورترية 2007، له 
إقامات فنية روما، بروجيا، وربينو، فينيسيا، باريس، 

بون، بكني، الهند ، تونس، اليمن.

عمـــاد عبــــدالوهــــاب
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مواليد اإلسكندرية 1965، أستاذ دكتور بقسم التصميم 
مبتحف  خاصة  مقتنيات  لديه  الفنية،  الرتبية  بكلية 
القطع  ملعرض  املصاحب   1995 رسم  الحديث  الفن 

الصغرية ، نال جائزة مالية يف مجال الرسم .

عمــــاد فـــــاروق
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مواليد 1966، دكتوراه يف فلسفة الفن من كلية الفنون 
معرض  منها:  املعارض  من  العديد  يف  شارك  الجميلة، 
 ،2006 الشارقة   ،2004 بأثينا  املعاصـر  املصـري  الفن 
الفنون  بقرص  التشخيص  معرض   ،  2006 بيالروسيا 
2010، ملتقى التصوير الزيتي الثالث باألقرص 2011، 
معرض بقاعة ارت سامرت، بينايل رشم الشيخ الدويل 
األول، املعرض العام 2015، املعرض العام 39 ، نالت 

العديد من الجوائز.

عمـــر عبـــد الظـــاهر
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حلوان  الزمالك-جامعة  جميلة  فنون  بكالوريوس 
إندونيسيا،   ، اليابان  آسيا،  إىل رشق  سافرت   ، 1989
تأثرت بأمناط مختلفة من الفن، أقامت معرض املهددة 
روما   بال حدود يف  فن  باإلنقراض، شاركت يف معرض 
مئات  تدريس  بدأت    ،2017 فلورنسا  بينايل   ،2017
األطفال والشباب عىل املستويات األساسية واملتقدمة 
البدو  النساء  لتعليم  سيناء  قلب  إىل  سافرت  للفن، 

كيفية تزييـن منازلهم .

غـــــادة امبـــــارك
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الفنانني  نقابة  عضو   ،1999 فنية  تربية  بكالوريوس 
املحلية  املعارض  من  العديد  يف  شاركت  التشكيليني، 
 ،2012 الصني  الدويل  بكني  منها: بينايل  والدولية 
الرابع  الخريف  ، 2013، صالون  العام 2012  املعرض 
التشكييل  اإلبداع  ، مهرجان  الصغرية  2000  لألعامل 
مبركز  خاص  معرض   ،2010  ،  2009 والرابع  الثالث 
بجالريي  جامعي  معرض   ،  2016 للفنون  الجزيرة 
املسار للفن املعارص 2018،  معرض جامعي بجاليـري 

مجدوب 2018 .

غــــــادة مــــــراد
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اإلسكندرية،  جامعة  جميلة-ديكور  فنون  بكالوريوس 
التشكيليني  الفنانني  نقابة  إدارة  مجلس  عضو 
أمريكا  آرت  انرتناشونال  جمعية  عضو  باإلسكندرية، 
خريجي  جمعية  عضو  بوسطن،  آرت  ديكوريشن 
الجمعية  عضو  الغوري،  نقابة  عضو  الجميلة،  الفنون 
اإلسكندرية،  أتيليـه  عضو  الجميلة،  للفنون  األهلية 
والفردية  الجامعية  املعارض  من  العديد  يف  شاركت 
داخل وخارج مرص يف  فرنسا، إيطاليا، اليونان ، نالت 
لدى  مقتنيات  لديها  مختلفة،  من جهات  تكريات   7
وزارة الثقافة املرصية،  كلية القادة واألركان نيو بورت 
أمريكا، لدى األفراد مبصـر،  أمريكا، باكستان، إنجلتـرا . 

فــاطمـــة الزهـراء بسـيم
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التصوير  بقسم  مساعد  أستاذ   ،1972 القاهرة  مواليد 
بنقابة  عضو   ، حلوان  الجميلة-جامعة  الفنون  كلية 
للكتاب  القاهرة  بأتيليه  عضو   ، التشكيليني  الفنانني 
والفنانني، قوميسري مهرجان دول البحر املتوسط روما 
إيطاليا 2007، منحة التفرغ من وزارة الثقافة 2006، 
األخري،  الصد  حائط  خاصة  معارض  أربعة  أقامت 
مشاركات  عدة   ، انكوستيك  الريح،  غاب  جهنميات، 
دولية ىف كل من إيطاليا وروسيا والكويت، نالت عدة 
منها: جائزتني  ودولية  محلية  تقدير  جوائز وشهادات 

بصالون الشباب السابع عرش 2005 . 

فــــريوز ســــمري



120

الفنانني  نقابة  عضو   ،1991 فنية  تربية  بكالوريوس 
الجامعية  املعارض  من  الكثري  يف  شاركت  التشكيليني، 
الشباب  صالون  منها:  مرص  وخارج  داخل  والفردية 
1989، املعرض الشخيص األول أتيليه القاهرة  1992، 
األقرص  ملتقى   ،  2009 سيوة   واحة  يف  عمل  ورشة 
الدويل الثاين للتصوير، معارض شخصية اليونان 2011 ، 
أتيليه اإلسكندرية  2013، لندن 2016 ، قامت بتقديم 
مرص  بارك  السالم  بابا  لوحة   الفاتيكان  بابا  لقداسة 

عبارة عن بورتريه شخصىي له 2017.

كـــرل ايـــىل حمــصـي
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الفنانني  نقابة  عضو   ،1973 فنون جميلة  بكالوريوس 
مجلس  عضو  اإلسكندرية،  أتيليه  عضو  التشكيليني، 
الثقايف  املجلس  عضو  لإلبداع،  الحرية  مركز  إدارة 
السكندري، شارك يف املعرض العام، معرض فناين الثغر 
كافافيس  اليوناين  الشاعر  ومسابقة   معرض   ،2012
2013، معرض  كارافان مفتاح الحياة قاعة النيل مرص، 
لندن، نيويورك  2016، معرض مبركز الحرية لإلبداع .                

مـــــاهر جـــرجــــس
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فنان   ، حلوان  فنية1991جامعة  تربية  بكالوريوس 
عضو  التشكيليني،  الفنانني  نقابة  عضو  تشكييل، 
عضو  الغوري،  فناين  جمعية  عضو  القاهرة،  أتيليه 
العديد  يف  شارك  الجميلة،  للفنون  األهلية  الجمعية 
من املعارض الجامعية منها: الصالون السنوي ألتيليه 
الصغرية  األعامل  صالون  الشباب،  صالون  القاهرة، 
املعرض العام، أقام 16 معرًضا خاًصا مبصـر والخارج، 
الخاصة  الفنية  األعامل  من  العديد  وتنفيذ  تصميم 
الفني  التفرغ  منحة  واملؤسسات،  الرشكات  بكربى 
الثقافة،  بوزارة  مقتنيات  له  املرصية،  الثقافة  وزارة 
والخارج. مبرص  األفراد  لدى  األهلية،  الجمعيات 

مجــدي أنــور األشـــعل
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نقابة  عضو  تشكييل،  فنان   ،1954 الرشقية  مواليد 
محسن  صالون  ورئيس  مؤسس  التشكيليني،  الفنانني 
للفنون   79 جامعة  عضو  واإلبداع،  للفكر  منصور 
العام وناقد فني يف وسائل  الشأن  واآلداب، كاتب يف 
الفنون،  بقرص  القومي  املعرض  يف  شارك  اإلعالم، 
باألوبرا،  بقاعة صالح طاهر  املساحات   معرض حوار 
معرض إيقاعات لونية  مبتحف أحمد شوقي، معرض 
الفنانني  بنقابة  لونية  ُجمْل  معرض  رماديات مرصية، 
من  والشهادات  الجوائز  من  العديد  نال  التشكيليني، 
والدولية،  املحلية  واملهرجانات  املعارض  مختلف 
نقابة   ، الحديث  الفن املرصي  لديه مقتنيات مبتحف 
كلية  بأسوان،   النيل  متحف  التشكيليني،  الفنانني 
وخارجها. مبصـر  األفراد  ولدى  الجميلة،  الفنون 

محـــــسن منصــــور
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-2009 اإلسكندرية  جميلة-جامعة  فنون  بكالوريوس 
قسم التصوير، شارك يف االعديد من املعارض والندوات 
املرصية،  الثقافة  وزارة  لدى  مقتنيات  لديه  الدولية، 
وخارجها،  مرص  داخل  األفراد  لدى  أسبانيا،  لندن، 
والتجريد  الواقعية  بني  الجمع  عىل  الفنان  اعتمد 
بعيون  ينأى  قد  دقيقة  تفاصيل  يف  الدخول  دون 
ويعتمد  إليه  الوصول  يريد  الذي  الوضع  عن  املتلقي 
املزدحمة  األلوان  بني  التوازن  عىل  أسايس  بشكل 
عالقات  عن  والبحث  والباردة  والساخنة  والفارغة 
اللون. والعاطفة يف  الحب  من  وبدافع  لونية جديدة 

محـــمد أبــو الوفــــا
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النحت املساعد بكلية  أستاذ 

نقابة  ،عضو  الفنية  الرتبية 

شارك   ، التشكيليني  الفنانني 

الفخار  ملتقى  القومي،  املعرض  الطالئع  معرض  يف 

للخط  الشارقة  بينايل  الشباب،  صالون  بقنا،  الشعبي 

العريب، معرض أجندة مبكتبة اإلسكندرية، معرض خاص 

بيلجرود  بجامعة  العرب  سمبوزيوم  القاهرة،  بأتيليه 

جائزة  الشباب،  صالون  الثالثة  الجائزة  روسيا2017، 

النحت مبسابقة كامل عبيد بكلية الرتبية الفنية، شهادة 

امللتقى  يف  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  من  تقدير 

القومي السابع للفخار، شهادة تقدير من هيئة األوقاف 

دورة  لتدريس  الكويت  بدولة  اإلسالمية  والشئون 

الخزف اإلسالمى بالوزارة، شهادة تقدير وميدالية من 

بينايل الشارقة للخط العريب، جائزة بسمبوزيوم نحت 

الفن  مبتحف  مقتنيات  لديه   ،2017 العرب  املقاولني 

األفراد.  اإلسكندرية ولدى  ، مكتبة  بالقاهرة  الحديث 

محــــمد الصـــــياد
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العايل  املعهد  بكالوريوس   ،1946 القاهرة  مواليد 
للفنون الجميلة ليوناردو دافنيش 1973 قسم تصوير، 
مدير عام املراسم وبيوت اإلبداع بوزارة الثقافة سابًقا، 
تصوير،  استشاري  التشكيليني،  الفنانني  نقابة  عضو 
منحة تفرغ لإلبداع الفني من وزارة الثقافة، شارك يف 
العديد من املعارض املحلية والدولية، نال العديد من 
الجوائز وامليداليات وشهادات التقدير، لديه مقتنيات 
دار  الخارجية،  وزارة  الحديث،  املرصي  الفن  مبتحف 
متحف  الدولية،  املؤمترات  قاعة  املرصية،  األوبرا 
الجرافيك  متحف  يوغوسالفيا،  بروزتيتو،  جوزيف 
كلوج  متحف  دنشواى،  متحف  مبصـر،  الدوىل 
للثقافة.  األعىل  املجلس   ، برومانيا  للجرافيك  الدويل 

محــــمد الطــــحان
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عمل   ،1967 املعلمني  معهد  خريج   ،1946 مواليد 
تسعه  أقام   ،  2006 حتى  الفنية  الرتبية  بتدريس 
وعرشين معرًضا خاًصا،  أوفد الفنان إىل باريس فرنسا 
ممثال ملصـر يف احتفالية فرنسا مبناسبة افتتاح مكتبة 
بنني  جمهورية  إىل  الفنان  أوفد   ،2002 اإلسكندرية 
ممثال  الدويل،  سيكا  مهرجان  يف  للمشاركة  األفريقية 

ملصـر يف وفد من  4 فنانيـن مرصييـن 2013.

محــــمد العيســــوي
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دكتوراه يف فلسفة الفن 2001، عمل بالفن والصحافة 
منذ تخرجه يف الفنون الجميلة-قسم التصوير 1979، يف 
مصـر والخـارج، شـارك يف أكثـر من 50 معرًضا جامعيًا 
أقام 16 معرًضا خاًصا يف مصـر،  معرض يف   ، ونوعيًا 
إيطاليا، شارك كعضو ورئيس لجنة تحكيم وقوميسري 
مبعرض يف إيطاليا ، قام بإعداد وإدارة النشاط الثقايف 
الفنية  املسابقات  من  للعديد  املصاحبة  والندوات 
واملعارض ، مثل مصـر يف منتدى برلني املعاصـر أملانيا  
2010، نال العديد من الجوائز وشهادات التقدير، لديه 

العديد من املقتنيات لدى الهيئات واألفراد . 

محــــمـد الناصـــــر
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مواليد 1973،دكتوراه فلسفة الرتبية النوعية ىف الرتبية 
الفنية من كلية الرتبية النوعية-جامعة القاهرة 2009، 
كليات  خريجي  رابطة  عضو  املعلمني،  بنقابة  عضو 
جوائز  ونال  املعارض  من  العديد  يف  شارك  الرتبية، 
منها:بينايل    ،1999 1981حتى  منذ  التقدير  وشهادات 
القاهرة الدويل الثالث للخزف 1996، صالون الشباب 
14،13 ،18،  مهرجان اإلبداع التشكييل الثاين باملعرض 
 ،  2014 الثاين  األوسط  الرشق  معرض   ،2008 العام 
الثاين-كلية  الدويل  للمؤمتر  املوازي  الدويل  املعرض 
بجائزة  فاز   ،2016 األقرص  -جامعة  الجميلة  الفنون 
التصميم إلحدى منتجات رشكة سيزونز 2006، الجائزة 
الجداري مهرجان اإلبداع  التصوير  الكربى يف مسابقة 
مقتنيات  لديه   ،2007 الثقافة  وزارة  األول  التشكييل 
بجهاز مدينة الرشوق 2011 ، جهاز مدينة العبور2015، 
إبداع اوت دور الراعي الرسمي للمؤمتر الدويل 2018.

محــمد حســن إبراهــيم
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دبلوم  حر،  جميلة-تصوير  فنون  القاهرة،  مواليد 
التشكيليني،  الفنانني  نقابة  عضو   ، خطوط  تحسني 
عضو نقابة الصحفيني، أقام أكرث من 30 معرًضا خاًصا 
الخريف  بصالون  باريس  يف  تكريه  تم   ،1985 من 

الفرنيس2014.

محــــمد طــوســـون
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تربية نوعية 1999، دبلوم  مواليد 1977، بكالوريوس 
الدراسات العليا من كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان، 
يشارك يف الحركة التشكيلية منذ 1996 أهمها  صالون 
دورات  من  العديد   ،2000 الفنون  مبجمع  الخريف 
صالون الشباب منذ 2000 ، املعرض القومي العام 27،  
، معرض مختارات عربية،   بالقاهرة  الفنون  36 بقرص 
أبيض  معرض   ،2013 جدة  بأتيليه  بيت  لكل  لوحة 
الفنانني  ، منحة   2015 للفنون  الجزيرة  مبركز  وأسود 
ملراسم األقرص 2001، لديه العديد من املقتنيات لدى 

املوسسات واألفراد. 

محــمد عبــد الـهـــادي
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الفنون  مئوية  مؤمتر  رئيس    ،2008 الفنون  قطاع  لجنة  عضو  األسبق،  الجميلة  الفنون  كلية  عميد   ،1958 القاهرة  مواليد 
الجميلة2008، 2009، قام بتحكيم العديد من املسابقات الفنية واملعامرية، شارك يف املعارض العامة والصالونات حتى 2018، 

العـــديد من املعــارض 
معرض  منها:  الخاصة 
بنادي املعادي تشكيالت زخرفية 1997،معرض 
الفنون  بكلية  الرئيسية  بالقاعة  وظالل  ضوء 
مبتحف  والنيل  القرى  معرض   ،2003 الجميلة 
بقاعة  ثنايئ  معرض   ،2012 مختار  محمود 
يف  الكربى  الجائزة   ،  2017 شعبيات  سالمة 
التصوير  يف  والتنمية  السالم  سيناء  مسابقة 
الزيتي، الجائزة الثانية يف مسابقة مرص الحارض 
التصوير الزخريف، الجائزة األوىل  واملستقبل يف 
الربيد  يوم  بريد  طابع  تصميم  مسابقة  يف 
الفن  مبتحف  مقتنيات  لديه   ،  2001 العاملي 
املسلحة،    القوات  فنادق،   ، سفارات  الحديث، 
لبيت  جدارية  فنية  أعامل   ، الوزارات  بعض 

القاهرة وزارة البيئة  2005 . 

محـــمـد مــــكاوي
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يف  مرص  فناين  أهم  من  واحد  يد  عىل  تتلمذ  فني،  ناقد  وفيديوميكر،  نحات  مصور،   1970 اإلسكندرية  مواليد 
التشكيليني  نقابة  عضو  طويلة،   لسنوات  معه  وعمل  داوستايش  عصمت  الفنان  وهو  واملعارص  الحديث  التاريخ 
خاًصا  معرًضا   32 من  أكرث  أقام  بإنجلرتا،  نورفولك  فناين  اتحاد  عضو  الفرنسية،  ارتيست  ديز  ميزون  عضو  املرصية، 
الجالرييهات  بعض  يف  أعامله  يعرض  فرنسا،  إيطاليا،  مرص،  يف  املركبة  واألعامل  والنحت  والرسم  التصوير  بني  ألعامله 
 . وخارجها  مبصـر  الدولية  املعارض  و  العامة  املعارض  من  العديد  يف  شارك   ، إيطاليا  فرنسا،  بإنجلرتا،  الخاصة 

محـــــمود منيســــــي
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مواليد 1982، بكالوريوس تربية فنية 2005، دكتوراه 
2015 ، مدرس بكلية الرتبية الفنية ، عضو يف جمعية 
شاركت  للجودة،  املرصية  الجمعية  يف  عضو  الغوري، 
الفنية  األعامل  صالون  منها:  املعارض  من  العديد  يف 
مسابقة   ،2003 والسادس   2002 الخامس  الصغرية 
صالون   ،2008  ،  2003 املائية  لأللوان  غندر  كامل 
أتيليه  جامعي  2004،معرض  عرش  السادس  الشباب 
اإلسكندرية 2016 ، صالون أبيض وأسود مبركز الجزيرة 
كلية  ملؤمتر  مصاحب  جامعي  معرض   ،2017 للفنون 
محمود  متحف  بقاعة  حلوان  جامعة  الفنية  الرتبية 
مختار 2017 ، معرض جامعي مصاحب ملؤمتر أماسيا 
لديها   ،2018 مختار  محمود  مبتحف  الدويل  أناسيا 
مقتنيات مبتحف الفن الحديث، مقتنيات خاصة لدى 

األفراد داخل مصـر، إنجلـرتا، إيطاليا . 

مـــرام عـــبد املغــــني
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جميلة،  فنون  بكالوريوس   ، أسوان  محافظه  مواليد 
 ،1970 من  املعارص  املرصي  التصوير  عن  دكتوراه 
2000 بني الرتاث والتحديث 2009، شاركت يف الحركة 
التشكيلية املرصية ولها العديد من املشاركات مبختلف 
 ،2018 حتى   1992 منذ  والقومية  الجامعية  املعارض 
أخرها  فرديًا  معرًضا  ثالث عرشة  من  أكرث  يف  شاركت 
معرض بقاعة النيل بالزمالك 2017، شاركت يف معارض 
جنوب  املعارص  املرصي  الفن  معرض  منها:  دولية 
 ،2012 بباريس  املرصي  الفن  معرض  أفريقيا2010،  
العديد  بالكويت 2017،  الصباح  الشيخة سعاد  بينايل 
بينايل  يف  جائزة  منها:  التقدير  وشهادات  الجوائز  من 

الشيخة سعاد الصباح بالكويت 2017 . 

مــرفـت شـــاذيل هـــاليل
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 ،2001 حلوان  جميلة-جامعة  فنون  بكالوريوس 
جداري  تصوير  الفنون-تخصص  فلسفة  يف  دكتوراه 
2013، مدرس بجامعة 6 أكتوبر كلية الفنون التطبيقية، 
شاركت يف معرض خاص بكلية الفنون الجميلة 2007، 
القطع  معرض   ،2013 الجميلة  الفنون  بكلية  معرض 
الصغرية بساقية الصاوي 2009، معرض القطع الصغرية 
لدى  مقتنيات  لديها   ،2010 مختار  محمود  مبتحف 

بعض األفـراد، سفارة مصـر ببـرنا سويرسا . 

مـــروة ســــيد حســــن



137

مدرس بقسم التصوير بكلية الفنون الجميله باألقرص، 
عضو  مختار،  محمود  مبتحف  إيزيس  لقاعة  مديرة 
من  العديد  يف  شاركت  التشكيليني،  الفنانني  بنقابة 
املعارض املحلية والدولية، أقامت العديد من املعارض 
الخاصة أهمها : معارض مبركز الجزيرة للفنون 1999، 
املجرة  معرض   ،2003 بالزمالك  الدبلوماسيني  قاعة 
الجوائز يف صالونات  العديد من  الباب 2018،  بقاعة 
الشباب، الجائزة الثانية يف التصوير يف مسابقة املجلس 
األعىل للشباب والرياضة، شهادة تقدير بامللتقى الدويل 
للتصوير باألقصـر، لديها مقتنيات مبكتبة اإلسكندرية 
متحف الفن الحديث، أتيليه جدة للفنون، لدى األفراد 

مبصـر، إنجلتـرا، الكويت. 

مـروة عـزت عبد الحـميد
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دكتوراة الفلسفة يف الرتبية الفنية-كلية الرتبية الفنية 
أستاذ   ،2007 حلوان  جامعة  والتصوير-  الرسم  قسم 
من  بالعديد  شاركت  الفنية،  الرتبية  بكلية  مساعد 
املعارض الدولية واملحلية، أقامت عدة معارض خاصة 
بكلية  بسيوين  أحمد  الشهيد  بقاعة  معرض  منها: 
بقاعة  معرض   ،  2011 حلوان  الفنية-جامعة  الرتبية 
، معرض  بسيوين-جامعة حلوان 2013  أحمد  الشهيد 
)اغتـراب( بقاعة راتب صدقي بأتيليه القاهرة 2014، 
، معرض  راتب صدقي 2016  بقاعة  )معاناة(  معرض 
أحمد  مبتحف  الثقايف  هاين  ابن  كرمة  مبركز  تأمل(   (
الكبـرى  بالقاعة  الروح(  شوقي 2018 ، معرض)غياب 

بكلية الفنون التطبيقية 2018 . 

مـريم عبد املنعـم مبـارك



139

يف  والغائر  البارز  والحفر  الليثوغراف  فنون  درس 
كلية الفنون بجامعة نيويورك عىل يد األساتذة هاريف 
من  الفرتة  أكامير يف  وفرانك  مكايفر  بريفرمان، جون 
الجرافيك  معارض  من  العديد  أقام   ،1997 إىل   1975
الجرافيك  من  عاًما  وأربعون  خمسة  معرض  منها: 
للفنون، شارك يف أكرث من دورة  الجزيرة  2009 مبركز 
ىف املعـرض العام والعديد من املعارض الدولية، لديه 

العــديد من املقتنيات مبصـر وخارجها.

مصـــطفى الــــــرزاز
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عضو   ،1966 فنية  تربية  بكالوريوس   ،1943 مواليد 
هضبة  فناين  فوج  رئيس  التشكيلية،  الفنون  نقابة 
لقصور  العامة  الهيئة   2017 الجديد  بالوادي  باريس 
العاصمة  بجاليـري  خاًصا  أقام معرًضا  الثقافة،  

بالزمالك 2018. 

مصــــطفـى بــــــط
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جميلة  فنون  بكالوريوس  العريش1941،  مواليد 
الفنانني  نقابة  عضو   ، القاهرة1966  التصوير  قسم 
التشكيليني القاهرة، عضو أتيليه القاهرة، استشـاري، 
عضو املجلس األعىل  للثقافة 2018 ، 2019 ،  رئيس 
من  العديد  عام  قوميسري  لألنشطة،  املتابعة  لجنة 
 ،2018 بباريس  ومعرض  والدولية  القومية  املعارض 
له  اآلن،   وحتى   1984 منذ  العام  املعرض  يف  شارك 
50 معرًضا خاًصا منها: 9معارض دولية منها: موسكو، 
أملانيا ،إيطاليا، فرنسا، منحة تفرغ 2009 ، 2018 من 
وزارة الثقافة ملامرسة العمل الفني، لديه العديد من 
والقومي  املحيل  املستوى  عىل  والجوائز  املقتنيات 

والعريب والدويل.  

مصـــطفى بكــــيـر
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رسام كاريكاتري اجتامعي وسيايس،  شارك يف  تأسيس 
مجلة ماجد باإلمارات كام صدر له عدة كتب لألطفال، 
 ،2012 دروب  قاعة   3 فن  صحبة  معرض  يف  شارك 
 ،2012 دروب  قاعة  الصغرية  الفنية  األعامل  معرض 
 ،2013 الزمالك  كورنر  أرت  قاعة  فن  ثنائية  معرض 
سيتي  جاردن  دروب  جاليـري  زمان  هوانم  معرض 
2013، معرض وجوه صالة دروب جاردن سيتي 2014، 
معرض    ،2015 الزمالك  بيكاسو  بصالة  نون  معرض 
معرض   ،  2017  ،  2016 الزمالك  بيكاسو  صالة  مزاج 
الست  هوانم  معرض   ، بيكاسو  صالة  صغري  أعامل 
لكتاب  األوىل  الجائزة  الزمالك،  بيكاسو  صالة   2018
الطفل مبصـر 2004 ،  جائزة األمـري طالل ابن فيصل 
بالشارقة 1994، جائزة  الثقايف  القطاع  1992،  جائزة 
املجمع الثقايف بأبوظبي 1996، لديه مقتنيات مبتحف 
عربية،  وبالد  مبصـر  األفراد  لدى  األوبرا،  بدار  الفنون 

لندن، باريس، أملانيا.

مصــــطفى رحـــــمه
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التشكيليني، شارك  الفنانني  نقابة  مواليد 1955، عضو 
والخارج  مرص  داخل  جامعي  معرض   150 قرابة  يف 
يف  فرديًا  معرًضا   16 قدم  دولية،  فنية  وملتقيات 
اإلسكندرية والقاهرة آخرها: معرض وطن ال يصدأ يف 
قاعة الباب سليم 2016،  أتيليه اإلسكندرية 2017، له 
ما يقرب من 30 بحثًا شارك بها يف مؤمترات علمية يف 
كل من مرص وقطر واإلمارات العربية واليمن وتونس 
واملغرب، الجائزة األوىل يف التصوير يف معرض الخريف 
مرص  مسابقة  يف  األوىل  الجائزة  الصغرية،  للقطع 
املستقبل، الجائزة الكبـرى يف بينايل بورسعيد القومي،  
منحة تفرغ الفنانني من وزارة الثقافة 2000 ، 2001، 
لديه مقتنيات خاصة يف مرص، أملانيا، السعودية، تونس، 
أسبانيا، قطر، إيران، السعودية، تونس، مقتنيات عامة 

يف متحف الفن الحديث بالقاهرة.

مصــــطفى عيســــى
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جميلة  فنون  بكالوريوس   ،1947 اإلسكندرية  مواليد 
بالعديد  شارك  باإلسكندرية،    1971 التصوير  قسم 
والكويت  املتحدة  والواليات  إيطاليا  يف  املعارض  من 
يف  شارك  العربية،  اإلمارات  ودولة  ولبنان  وبلغاريا 
من  العديد  القومي،  املعرض  دورات  من  العديد 
الشباب  مبعرض  ذهبية  ميدالية  أهمها:  الجوائز 
الثاين  الصالون  جائزة   ،1969 الجرافيك  يف  واملعركة 
الصالون  جائزة   ،1998 الصغرية  الفنية  لألعامل 
جائزة   ،2000 الصغرية  الفنية  لألعامل  الرابع 
عشـر. التاسع  اإلسكندرية  ببينـايل  التحكيم  لجنة 

مصــطفى عبــد الوهــاب
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يف  شارك  املنيا،  الجميلة-جامعة  الفنون  بكلية  دكتور 
الربلس  مراكب  معرض   ،2016  ،2013 العام  املعرض 
2017 بقرص الفنون، معرض أجندة مبكتبة اإلسكندرية، 
ASPORA  بكوريا الجنوبية، ABILITIES  بعامن، 
 SONIA ، تونس  باملغرب،  واملزار  زاجورة  دار 
املقتنيات  من  العديد  لديه  بباريس،    MONTI
 ، املغرب   ، الجمهورية  رئاسة  قرص   ،  CIB ببنك 
السعودية،  سويرسا،  ديب،  فرنسا،   ، رصبيا   ، مقدونيا 
بلجيكا. إيطاليا،  الهند،  تونس،  البحرين،  األردن، 

معـــــتـز كمــــــال
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الفردية،  املعارض  من  العديد  أقامت  تشكيلية،  فنانة 
املحلية  الجامعية  املعارض  من  العديد  يف  شاركت 
والدولية، عضو نقابة الفنانني التشكيليني، عضو أتيليه 
القاهرة للكتاب والفنانني، عضو جمعية املحافظة عىل 
الرتاث املرصي، سفرية الطفولة العربية عن دولة مصـر، 
الدراسات  من  العديد  عملت  اليونسكو،  أندية  عضو 
املواهب  وتنمية  اكتشاف  بفكرة  الخاصة  واألنشطة 
والربط بني املوهبة واملفاد التعليمي والسلويك للطلبة 
وتطبيقها عمليًا عىل مدار 18 عام، شاركت يف املعرض 
الدويل الثاين جزر العقل بتايوان، العديد من الجوائز 
الجائزة  منها:  والدولية  املحلية  التقدير  وشهادات 
التشجيعية يف التصوير الزيتي، درع تكريم اإلنسانية،  
األفــراد.  لدى  وخارجها،  مبرص  يف  مقتنيات  لديها 

مــــنى عبـــد اللطـــيف
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اإلسكندرية،  الجميلة-جامعة  الفنون  بكلية  املساعد  التصوير  أستاذ 
اإلسكندرية  أتيليه  عضو  بالقاهرة،  التشكيليني  الفنانني  نقابة  عضو 
منها:  الجامعية  املعارض  من  العديد  يف  شاركت  والكتاب،  للفنانني 
معارض أجندة مبكتبة اإلسكندرية ، معارض صالون أتيليه اإلسكندرية، 
أسوان،  الغردقه،  الشيخ،  رشم  مبدينه  للتصوير  اوسرتاكا  سمبوزيوم 
مرصية  مالمح  معرض  منها:  الخاصة  املعارض  من  العديد  أقامت 
يف  تحكيم  لجنة  عضو   ،2017 باإلسكندريه  سعيد  محمود  مبتحف 
العربية  املرأة  مهرجان  منها:  واملؤمترات  الفنية  املعارض  من  العديد 
لالبداع  رشم الشيخ 2018، مثلت مصـر يف العديد من املحافل الفنية 
باألردن 2018،  األردين مؤسسة جلعد  املصـري  التصوير  ملتقى  منها: 
والتكريات،  وامليدليات  والجوائز  التقدير  شهادات  من  العديد  نالت 
 ،  2017 الحديث  الفن  متحف  منها   املقتنيات  من  العديد  لها 
لرعاية  فاريس  مؤسسة   ، باالسكندرية  الجميلة  الفنون  كلية  متحف 
الثقافة والفنون جدة السعودية ، أمريكا ، فرنسا ، االمارات ، االردن.

مــــنى مصــطفى عليــوة
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مواليد اإلسكندرية 1959، بكالوريوس فنون جميلة-قسم الحفر-جامعة اإلسكندرية،  يعمل بتدريس الفنون املرئية وورش 
العمل بني التصوير والطباعة بعدة أماكن خارج مرص، شارك بالعديد من املعارض الشخصية والجامعية منها: معرض بقاعة 
الباب 2017 ، معرض بأتيليه جامعة الكتاب والفنانني باإلسكندرية 2018، معرض الجمعية العراقية بتورونتو كندا 2018،  

معرض نور الشكل قصـر الفنون .

مهـاب السـيد عبد الغـفار



149

القاهرة  جامعة  املعامرية  الهندسة  بكالوريوس 
مبدارسها  التشكيلية  الفنون  لدراسة  تفرغت   ،1980
يف  الهندسية  خرباتها  املختلفة، توظف  اتجاهاتها  و 
التناسب وتفاعل العالقات التشكيلية يف دراستها لفن 
بنايئ  تعالج مبنهج  بالزيت واألكريليك حيث  التصوير 
أكثـر  يف  شاركت  للوحاتها،  اللوين  والنسيج  تكويناتها 

من 39 معرًضا جامعيًا مبصـر وخارجهـا .

نــــادية زكــــي
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الفنون  بكالوريوس   ،1958 اإلسكندرية  مواليد 
العليا  الدراسات  دبلوم   ،1982 باإلسكندرية  الجميلة 
الفنانني  نقابة  القدية 1986، عضو  املرصية  اآلثار  يف 
التشكيليني، جمعية مركز تجميل املدينة باإلسكندرية، 
جوائز  عدة    ،1979 منذ  الفنية  الحركة  يف  يشارك 
تصوير،  التشكيلية 1981  للفنون  القومية  باملسابقة 
ملؤسسة  األوىل  املسابقة  تصوير،   1983 حفر،   1982
لدى  مقتنيات  لديه  نحت،  والعلوم  للثقافة  أندلسية 
جهات رسمية وخاصة مبصـر،  فرنسا، اليونان، الواليات 

املتحـدة األمريكية، أسبـانيا.

ناصـــر وجـــدي
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متهيدي  حلوان،  الفنية-جامعة  الرتبية  بكالوريوس 
دكتوراة ، عضو نقابة الفنانني التشكيليني،  منظم وعضو 
والدولية،  املحلية  املعارض  من  العديد  تحكيم  لجان 
جرانت،   جالريي   2017 خطوات  معرض  أقامت 
والطريان  الدفاع  بوزارة  املعارض  بالعديد من  شاركت 
بالسعودية، معرض أجندة مبكتبة اإلسكندرية، صالون 
الجنوب  صالون  وأسود،  أبيض  صالون   ،56 القاهرة 
ملتقى  باألقرص،  الجميلة  الفنون  بكلية  الرابع  الدويل 
الثقايف  امللتقى  معرض  العرىب،  للخط  الدويل  القاهرة 
من  تقدير  شهادات  أسوان،  الثالث  الدويل  األفريقي 
الدفاع  وزارة  من  ميدالية  الطيـران،  و  الدفاع  وزارة 
تأسيس  عىل  املئوي  العام  مبرور  باملشاركة  والطريان 
اململكة، لديها العديد من املقتنيات مبرص قطاع الفنون 

التشكيلية ، لدى االفراد ، السعودية ، أمريكا.

نجـــــاة فــــــاروق
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التعبريية  الفنون  بكالوريوس  مرصية،  تشكيلية  فنانة 
شاركت  الفنون،   أكاديية  من  املرسحي  والديكور 
بالعديد من املعارض التشكيلية  مبركز الجزيرة للفنون، 
دار األوبرا، أتيليه القاهرة واإلسكندرية، املراكز الثقافية 
 ،2018 اإلسكندرية  مبكتبة  أجندة  معرض  األجنبية، 
مركز   ،2011 الكحيلة  بقاعة  فرديني  معرضني  أقامت 
الدويل2015،  الربيد  معرض   ،2013 للفنون  الجزيرة 
الدويل،  الدويل 2016، صالون األقرص  الجنوب  صالون 
لها   ،2018 املنيا  بجامعة  الطري  جبل  دير  ملتقى 
مصـر  خارج  جامعية  دولية  معارض  يف  مشاركات 

بلبنان، املغرب، إيطاليا،  تايوان 2017 .

نهـــــى العـــــاليـلـي
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فنانة تشكيلية، شاركت يف معارض جامعية، متثل مصـر 
يف بيناليات، صالونات الباستيل املتخصصة يف الخارج، 
الرابعة  الجائزة  الفردية،  املعارض  من  العديد  أقامت 
إشادة   ،2017 جورنال  للباستيل  الدولية  املسابقة  يف 
فخرية من نفس املجلة ، الجائزة الربونزية يف املسابقة 

العاملية لالتحاد الدويل لجمعيات الباستيل 2018 .

هـــــالـة شـــــافعـي
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فنانة تشكيلية، تعمل كمصممة،  رسامة حرة.  

هــــــبـة لطـــــيف
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املعارصات  الفنانات  من   ،1972 الشيخ  كفر  مواليد 
متخصصة  البرصية،   الفنون  يف  ماجستري  مرص،  يف 
بالقاهرة   شمس  عني  جامعة  من  الزيتي  التصوير  يف 
2002، دكتوراة يف فلسفة الفنون من جامعة القاهرة 
الفردية  املعارض  من  العديد  يف  شاركت    ،2010
لديها  وخارجها،  مصـر  يف  بيناليات  والجامعية، 
املركز  الحديث،  املرصي  الفن  متحف  لدى  مقتنيات 
الثقافة  وزارة  مصـر،  يف  البرصية  للفنون  الوطني 
جامعة  السويد،  يف  للفنون  تيلس  مؤسسة  املرصية، 
جاواراخبور ىف الهند، بولندا، املغرب، فرنسا، سويرسا، 

الواليات املتحدة، ديب، قطر. 

هيام عبد الباقي
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هندسة  للسينام-قسم  العايل  املعهد  بكالوريوس 
مناظر، قام بعمل العديد من الكتب واملجالت،  مديرًا 
املعارض  من  العديد  يف  شارك  األهرام،  مبؤسسة  فنيًا 
الفنية منها: معرض يالال نعيش جامعة الفن املرصي  
2013 بجالريى أرت كورنر 2014، معرض أبيض وأسود 
يب  بجالريي  الحركة  مسارات  للفنون،  الجزيرة  مركز 
أرت، معرض املركز الثقايف النمساوي، املعرض العام ، 
معارض فناين وكالة الغوري وأجندة مبكتبة اإلسكندرية 
عدد  وتطوير  تصميم  يف  الجوائز  من  العديد   ،2018
من  العديد  لديه  املتنوعة،  الصحفية  اإلصدارات  من 
ولدى  وخارجها  مبرص   والخاصة  العامة  املقتنيات 
األفراد ، متحف الفن الحديث ، مؤسسات حكومية .

وليـــــد نـــــايف
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مواليد مدينة رشيد1950، عميد كلية الفنون الجميلة 
املتحركة،  الرسوم  يف  ماجستري  بالقاهرة،  األسبق 
حلوان  جامعة  رشحته  الكتاب،  فنون  يف  دكتوراه 
فيصل  امللك  جائزة  لنيل  عريب  مرصي  فنان  كأول 
الفنون  لنقابة  التأسيسية  الهيئة  العاملية 1996، عضو 
اللجنة  عضو  السينامئية،  املهن  ونقابة  التشكيلية 
الطراز  ذات  واملنشآت  املباين  لحرص  الدامئة  العليا 
من  العديد  أقام  القاهرة،  ملحافظة  املتميز  املعامري 
املعارض الخاصة مبرص، شارك يف العديد من املعارض 
العديد  بـإبداع  قام  وخارجها،  مرص  داخل  الجامعية 
الكتب  وأغلفة  والعربية  املرصية  املجالت  أغلفة  من 
لديه  والعرب،   املرصيني  واملفكرين  الكتاب  لكبار 
واملؤسسات  الوزارات  من  العديد  لدى  مقتنيات 

واألفراد مبصـر وخارجها.

يحــــيـى عـــــبده
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مواليد القاهرة 1986، شارك يف معارض املجلس األعىل 
للشباب والرياضة، معارض الفن للجميع بقاعه سالمة، 
معرض جامعي بأتيليه القاهرة، معرض دويل بالكويت 
2018، الجائزة ثانية ىف التصوير الزيتي جامعة حلوان، 
الجائزة األوىل يف التصوير الزيتي- جامعة حلوان 2007، 
حلوان  جامعة  الزيتي-  التصوير  يف  األوىل  الجائزة 
الزيتي عىل مستوى  التصوير  الجائزة األوىل يف   2008
التصوير  يف  األوىل  الجائزة   ،2008 املرصية  الجامعات 
الزيتي عىل الكليات املتخصصة يف مرص 2008، الجائزة 
الجامعات  مستوى  عىل  الزيتي  التصوير  ىف  الثانية 
خليل  محمود  متحف  ميدالية   ،2009 املرصية 
بوزارة  مقتنيات  لديه  الزيتي،   للتصوير  عمل  ورشة 
العامرة  يف  جدارية  فنية  أعامل  مجموعة  الخارجية، 
أنيجام  مبجلة  جدارية  فيالت،  ملجموعة  الداخلية 
  IMAGE ملعرض  جدارية   ،2012 يناير   25 ثورة  عن 

يوســــــف مكـــــاوي
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مواليد الجيزة  1968،  درس الفن دراسات حرة متعددة، 
عضو بنقابة الفنانني التشكيليني، شارك يف العديد من 
املعارض منها: املعرض العام ، صالونات األعامل الفنيـة 
معرض   ، التشكييل  اإلبـداع  مهرجانـات  الصغيـرة، 
الربيع  صـالون  بورسعيد،  بينايل  الفاطمية،  القاهرة 
جدة  بجالريي  مرصية  إبداعات  معرض  السـنوي، 
وحي  من  معرض  بالسعودية2010،  الجميلة  للفنون 
يناير، معرض   25 ثورة  تنفيذ جدارية  يناير،   25 ثورة 
التشكيليني  الفنانني  ملتقى  الفنون،  بقرص  الثورة  
معرض  سيوة،  مراسم  معرض  بالقاهرة،  األول  العرب 
قناة السويس، معرض مقتنيات متحف الفن الحديث، 
مراسم  معرض  اإلسكندرية،  مكتبة  أجندة  معرض 
مراسم  منحة  األقرص،   مراسم  منحة  باريس،  واحة 
الحديث،  الفن  باريس، لديه مقتنيات مبتحف  هضبة 
وزارات الخارجية، الثقافة املرصيـة ، صندوق التنمية 
الثقافية ، هيئة قصور الثقافة واألفراد مبصـر والخارج .

يونـــس حســـن يونـــس





أحـمد محــمد إبراهـيم

جـــيهـــان مـــدكــــور

خـــــالــــد ســـامــــي 

رميـون صموئيل واصـف

محـمـد حســن كشـــك

محمد عبد السالم عبد الصادق

رينهاد عبد املنعـم خضــر
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الفنون  كلية  الجميلة  الفنون  دكتوراه   ،1979 مواليد 
بكلية  أستاذ مساعد   ،2011 الجميلة- جامعة حلوان 
اإلرشاف  بعثة  عضو  حلوان،  جامعه  الجميلة  الفنون 
جامعة  الدكتوراه-  درجة  عىل  للحصول  املشرتك 
درايس  باحث  املتحدة،  الواليات  ستيت  واشنطن 
أستاذ  املتحدة،  الواليات  ستيت  واشنطن  جامعة  
حلوان  جامعة  الجميلة-  الفنون  بكلية  مساعد 
املحلية  املعارض  من  العديد  يف  شارك  منذ2016، 

والدولية منها: املعرض العام.

أحــمد محــمد إبـراهيـم
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حلوان،  جامعة   - الجميلة   الفنون  بكلية  الجداري  التصوير  شعبة  التصوير  بقسم  مساعد  أستاذ  تشكيلية،  فنانة 
باألكاديية املرصية بروما 2012،   الجميلة  الفنون  الشخصية والجامعية منها:أساتذة  املعارض  العديد من  شاركت يف 
معرض أساتذة كلية الفنون الجميلة بالكويت، لديها العديد من املقتنيات لدى األفراد، متحف كلية الفنون الجميلة 

بالقاهرة، وزارة الثقافة.

جيهـــــان مـــدكــــور



164

أقام  حلوان،  الجميلة-جامعة  الفنون  بكلية  مدرس 
مركز  بروما،  املرصية  األكاديية  يف  خاصة  معارض 
الجزيرة للفنون، كلية الفنون الجميلة، شارك يف الحركة 
معارض  عدة  يف  شارك  اآلن،  حتى   1990 منذ  الفنية 
بينايل  اإليطالية،  بريوجيا  مبدينة  معرض  منها:  دولية 
الفسيفساء الدويل للموزاييك املعارص بأكاديية الفنون 
بروما أعوام 1998، 2000، 2002، ملتقى الفخار الدويل 
 ،2002 الفني  اإلبداع  جائزة   ،2010 الـ11-  دورته  يف 
برافينا  الجميلة  الفنون  كلية  مبتحف  مقتنيات  لديه 
بإيطاليا، متحف الفن املرصي الحديث، لدى األفراد يف 
إيطاليا وإنجلرتا ومرص، شارك يف ترميم الزجاج املعشق 

بقصور الرئاسة منهم قرص رأس التني وقرص الصفا.

خــــالد ســــامي
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مواليد 1972، بكالوريوس تربية الفنية 1993، ماجستري 
يف الفن القبطي1999، عضو يف  الجمعية الدولية لفناين 
نقابة  رافنا، عضو  اإليطالية يف  املعارصين  الفسيفساء 
للحضارة  العربية  الجمعية  عضو  التشكيليني،  الفنانني 
والفنون االسالمية ، أول فنان مرصي رُشح لتمثيل مرص 
2005 يف املوسوعة العاملية لفناين الفسيفساء املعارص،  
رُشح لتمثيل مرص يف مجال الفسيفساء 1997 يف معرض 
الكويت،   بدولة  الشباب  وزارة  رعاية  تحت  بالكويت 
منها:  والدولية  املحلية  املعارض  من  العديد  يف  شارك 
الرابع  وأيًضا   2017 الثالث  الدويل  الخزف  سمبوزيوم 
2018، املعرض العام رقم 39 لــ 2017، املعرض الدويل 
قام  تركيا 2018،  بورسا  والتعاطف يف  الهجرة  مبتحف 
بإعداد ملجموعة من ورش عمل لتعليم فن الفسيفساء 
والتعاطف  الهجرة  مبتحف  مقتنيات  له    ،1997 منذ 
اليونان،   الدول منها مرص،  ، كثري من  تركيا   بورسا  يف 

تايالند ، السويد ، الكويت ، ابوظبى ، دىب ، أمريكا. 

ريـمون صـموئيل واصـف
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خدمات  وحدة  مدير  مساعد  وأستاذ  تشكييل  فنان 
الفنون  بكلية    I.T unit املعلومات  تكنولوجيا 
من  العديد  يف  عضو  اإلسكندرية،  جامعة  الجميلة، 
املحلية  واألهلية  الحكومية  واملنظامت  الهيئات 
والدولية املهتمة بالفنون التشكيلية، أقام عدة معارض 
خاصة ، شارك يف معارض جامعية ويف إعداد كثري من 
الفعاليات العلمية التابعة لجامعة اإلسكندرية ووزارة 
فنون  مختلف  بتدريس  يقوم  كام  وتنظيمها،  الثقافة 
اإلرشاف  الخاصة،  االحتياجات  وذوي  للهواة  التصوير 

عىل أعامل متنوعة من فنون الفسيفساء وغريها.

محــمد حســن كشــك
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أستاذ مساعد تاريخ الفنون و التصوير الجداري -كلية 
نقابة  عضو   ، اإلسكندرية  جامعة  الجميلة  الفنون 
الحركة  يف  يشارك  باإلسكندرية،   التشكيليني  الفنانني 
الجمعية  الفنية يف مرص منذ 2000 حتى اآلن، عضو 
عن  املحارضات  عرشات  ألقى  للكاريكاتري،  املرصية 
أماكن  عدة  يف  الفنية  املدارسة  و  الحركات  تاريخ 
الورش  عرشات  عىل  أرشف  اليونان،  قربص،  مبصـر، 
واملعارض الفنية داخل اإلسكندرية يف مجاالت الرسـم 

والتصوير الجـداري.

محمد عبد السالم عبد الصادق
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الفنون  السابق-كلية  التصوير  قسم  ورئيس  أستاذ 
الجميلة-جامعة حلوان، شاركت يف العديد من املعارض 
الثقافة  بوزارة  مقتنيات  لديها  والجامعية،  الفردية 
والعديد من الجهات الحكومية واملتاحف واملؤسسات 
واألفراد،  الرشكات  ولدى  الرياضية  واألندية  الطبية 
البسطاء  حياة  التي متس  باملوضوعات  أعاملها  تتميز 
واملناطق الشعبية واألثرية واستخدام الخامات الصعبة 

القوية مثل املوازييك والزجاج والسرياميك.

نهـاد عبد املنعـم خضـر



إبــــراهــــيم حـــنيـطـر

أحمد فتحي عبد املحسن

أحــمـــد نـــري فـــريـــد

أســــــامء الـدســـــوقي

أســـامء عـــادل حســـني

أمــــل أحـــمد محــــمد

حــمــــدي عبـــــد اللـه

خــــــــالــد خـــــــالــد

رانيــــــــة الحــــصـــري 

ســــــوزان التــــمــيمـي

عصــام محــمد محـفوظ

فـــاطـمة رمضــان ســيد

محـــــمد عبـــد الباسط 

محمد عطية عبد الجميل

مصــــطفى عــيل أحــمد

نـجـــــــــالء عــــــــزت

نـهـــــــــى إلـهـــــــامي 
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رئيس أصيلة للفنون والتصميم والناقد واملؤرخ الفني 
التشكييل، فنان الكاريكاتري والرسوم الصحفية للصحف 
لنقابة  مؤسس  عضو  والعربية،  املرصية  واملواقع 
رئيس جامعة صحبة  و  املرصيني  التشكيليني  الفنانني 
ملعرض  العليا  اللجنة  ورئيس  العام  القوميسري  فن، 
اإلبداعات التشكيلية املوجهة للطفل، قوميسري الجناح 
املرصي ببينايل جربوفو  للفنون الساخرة الثامن عرش 
ببلغاريا ، قوميسري معارض الخيول تشكيالت الحصان 

العريب، صهوة 1 ،الخيل والليل، صهوة 2.

إبـراهــيم حـنيـــطر
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الجميلة- الفنون  يف  الفلسفة  دكتوراه   ،1969 مواليد 
قسم الجرافيك جامعة حلوان 2002، درجة األستاذية 
2013،  يعمل عميد كلية الرتبية النوعية جامعة الفيوم 
منذ 2017 وحتى اآلن، عمل وكيل للكلية منذ 2014 
 ،2013 الفنية  الرتبية  قسم  عىل  أرشف   ،2017 وحتى 
أقام العديد من املعارض الشخصية واملعارض الجامعية 
داخل مرص وخارجها، نال العديد من الجوائز املحلية 

والدولية، لديه مقتنيات مبصـر وخارجها.

أحمـد فتحي عبد املحسن
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مواليد 1950، معرض مجمع بجالريي مسار بعنوان الفن املعارص مرص2012 معرض الفنانني يف الداخل و الخارج بجالريي 
 ،2013 الصغرية-بولونيا-إيطاليا  الكنوز  العاملي  ترفيزان  معرض   ،2012 األمريكية    املتحدة  الواليات  نيويورك  برودواي 
معرض الهجرة الفن املعارص  مبعرض مسار  القاهرة مرص 2014، معرض خلف األبواب املغلقة فردي القاهرة مرص 2016 
، مزاد كريستس للفن الحديث و املعارص باإلمارات العربية املتحدة ديب 2017 ، معرض الفن املرصي بقرص محمد عيل  

القاهرة  مرص 2018 . 

أحمــد نيـــر فــــريــد
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الجرافيك  بقسم  دكتور  مساعد  أستاذ   ،1975 مواليد 
بكلية الفنون الجميلة  جامعة حلوان، دكتوراة ىف فلسفة 
الفنون من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 2010،  
تطور  تجسد  التى  الخاصة  املعارض  من  عدد  أقامت 
"املنظر  باملكان  تدريجى عن عالقتها  تجربتها بشكل  
الطبيعى"والذى يشمل أوجه نشاطاته وعالقاته اإلنسانية 
بكل تداخالتها وأبعادها منها رمزية املكان يف العامرة 
2013مكان  2014صنعاء  املكان  2015حلم  اليمنية 
مغاير 2012، شاركت يف معظم املعارض الجامعية مبرص 
وأهمها املعرض القومى "العام"، و املعارض الدولية مثل 
2016األعامل  بالكويت  املعارص  املرصى  الفن  معرض 
الصغرية املصاحب لفاعليات بيناىل فينيسيا بروما 2014، 
فناىن العرب الدوىل باملركز الثقاىف املرصى بصنعاء 2013، 
 MUBA سيمبوزيوم اليمن الدوىل األول 2013معرض

الجرافيك بازل سويرسا 2011. 

أســـامء الدســـوقى
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التشكيلية، عضو  الفنون  بنقابة  عضو  حلوان،  الفنية-جامعة  الرتبية  -كلية  التصميم  بقسم  جامعي  مدرس   ،1983 مواليد 
بأتيليه القاهرة ، شاركت بصالون الشباب 28 لــ 2017، 29 لــ  2018.

أســامء عــادل حســيـن
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بكلية  الفن  بدراسة  بدأت  أمريكية،  مرصية  فنانة 
اإلسكندرية،  التصوير-جامعة  الجميلة-قسم  الفنون 
عىل  لتحصل  املتحدة  بالواليات  دراستها  استكملت 
بكالوريوس الفنون قسم تصوير و تصميامت القامش 
فنية  تربية  بكالوريوس   ،1998 نيوجريس  جامعة  من 
لنيل درجة  ،  تدرس حاليًا  الجامعة 2004  من نفس 
باترسون،  وليام  جامعة  من  التصوير  يف  املاجستري 
مرص  يف  واملعارض  املؤمترات  من  العديد  يف  شاركت 
والعامل منها : مؤمتر النحت و اإلبداع العريب، املعرض 
 ، شوقي  أحمد  مبعرض  البورتريه  للوحات  السنوي 
معرض الفن املستقل نيويورك، نالت جائزة تقديرية 

من معرض رشوق بو سعادة دولة الجزائر.

أمــل أحـــمد محــمد
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عميد كلية الرتبية الفنية-جامعة حلوان 1997: 2000، 
سفارة  املرصي  الثقايف  املركز  ومدير  الثقايف  املستشار 
جمهورية مرص العربية بصنعاء 2000، 2004 ، رئيس 
الفنية 1999، 2000، قوميسري  الرتبية  رابطة خريجي 
ترينايل الفن الفطري براتسالفا سلوفاكيا 1994، شارك 
بينايل  املرصي  الجناح   : منها  املعارض  من  العديد  يف 
 ،2000 الصغري  القطع  صالون   ،1998 السابع  القاهرة 
أستاذ   ، بالجزائر 2006  املعارص  املرصي  الفن  معرض 
زائر مبدرسة الفنون الجميلة ليسرت بوليتكنيك بإنجلرتا 
القاهرة  بينايل  التحكيم  لجنة  جائزة   ،1992  -1991
بينايل  التحكيم  لجنة  جائزة   ،1996 السادس  الدويل 
يف  التقديرية  الجائزة   ،  1997 الدويل  اإلسكندرية 
كتاب يف  أحسن  الفنون جامعة حلوان 2013، جائزة 
الفن التشكييل معرض القاهرة الدويل للكتاب 2014.

حمــدي عبـــداللــه
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النوعية 1998، مدرب  فنية-الرتبية  تربية  بكالوريوس 
يف  شارك  اإلسامعيلية،  الفنون  مركز  تشكيلية  فنون 
العديد من املعارض منها: معرض خاص  قارب آخر-

 ،2018 مرص  نهضة  مختار-قاعة  محمود  متحف 
املهندسني  أرت  جليليو  قاعة  األول  املائيات  صالون 
.2017 والثالثون  التاسع  العام  املعرض   ،  2018

خـــالد خــــالد
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شاركت يف الحركة التشكيلية منذ 1987 منها: معرض 
مبركز الجزيرة للفنون 2016، املركز الثقايف املرصي مبدريد 
أسبانيا 2006 ، 2012، أتيليه اإلسكندرية 2006، باملركز 
الثقايف الهندي 2007، مبركز سعد زغلول2009، املعرض 
العام 2009 ،2012 :2017، بينايل التصوير األول للقطع 
 ،2015 بأرمينيا  معرض   ،2015 باإلسكندرية  الصغرية 
بينايل الجرافيك الدويل للقطع الصغرية  2014، معرض 
فن الربيد الدويل 2014، لديها مقتنيات مبتحف الفن 
الحديث ، مؤسسة رشيد، لدى األفراد مبرص  والخارج.

رانيــــة الحـــــصـري
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بكالوريوس فنون جميلة-قسم جرافيك رسوم متحركة 
أكاديية  من  التشكييل  النقد  دبلومة  كتاب،  وفن 
الفنون، عضو نقابة الفنانني التشكيليني، أقامت سبعة 
ملونة  ترنيامت  معرض  آخرها  كان  خاصة  معارض 
من  الكثري  يف  شاركت   ،2016 الرويس  الثقايف  املركز 
ساقية  فنية  دعوة  منها: معرض  الجامعية  املعارض 
إبداعات  ملتقى  معرض   ،2017 الصاوي  عبداملنعم 
 ،2017 للفنون  الهناجر  مركز  قاعة  املرصية  املرأة 
معرض  وجوه 2 مبركز كرمة ابن هاىنء الثقاىف مبتحف 
أحمد شوقى 2018، معرض تاء مش مربوطة بجالريى 
لغة  األرابيسك  فنون  معرض   ،2018 بالزمالك  نوت 
.2018 للفنون  الهناجر  مبركز  الشعوب  بني  التواصل 

ســــوزان التـــميـــمي
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 ،AMESEA عضو هيئه تدريس  بكلية الرتبية للطفولة املبكرة جامعة الفيوم، عضو نقابة الفنانني التشكيليني،عضو جمعية الرتبية عن طريق الفن
أقام أكرث من 20 معرًضا فنيًا جامعيًا وشخصيًا يف الرسم والتصوير الزيتي والتصوير الضوىئ يف قاعات الهناجر للفنون، مركز الجزيرة للفنون، مهرجان 
الشباب العريب الثامن بلبنان، املعرض الدويل للتصوير الفوتوغرايف  هيميجى وأوساكا طوكيو  باليابان ،  قاعة الرشاعة بجامعة القاهرة ، معرض مؤمتر 
اإلبداع وحوار الثقافات جمعية أمسيا مرص الرتبية عن طريق الفن قاعة نهضة مرص مبركز محمود مختار الثقايف 2016، املعرض الدويل الخامس للفنون 
التشكيلية بجامعة نزوى بسلطنة عامن، معرض فنانو أمسيا املصاحب للكونجرس الثالث النسيا مركز محمود مختار الثقايف 2018، اشرتك ىف الكثري من 

امللتقيات الفنية مبرص وخارجها ، لديه مقتنيات رسمية مبتحف الفن املرصي الحديث، ساهم بالحركة التشكيلية منذ 1989.

عصـام محمد محـفوظ
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مواليد  1987، بكالوريوس فنون جميلة-قسم الجرافيك-شعبة التصميم املطبوع 2009، شاركت يف العديد من املعارض منها : 
معرض بنات النيل 2007، معرض الطالئع 2009- 2015-2016  جمعية محبي الفنون، معرض القطع الصغرية بساقية الصاوي، 
صالون الجنوب الثالث باألقرص 2015، معرض وجوه و أقنعة مبهرجان السينام األفريقية باألقرص، معرض فن الجرافيك القومي 
بقرص الفنون 2016 ، معرض الطالئع بجمعية محبي الفنون الجميلة وصالون القطع الصغرية بساقية الصاوي 2016 ، منحة 
من وزارة الثقافة املرصية للمشاركة  يف سمبوزيوم الدويل أعاىل شيليا بالجزائر 2016، جائزة إقتناء 2014-2015 من وزارة 

الثقافة، جائزة فاطمة رفعت بالتصوير جمعية محبي الفنون،  جائزة املشاركة بسمبوزيوم األقرص الدويل 2018.

فــاطمة رمضــان ســيد
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أستاذ التصميم بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان، عضو نقابة الفنانني التشكيليني، خربة أكاديية أكرث من 25 عاًما ما بني 
جامعة حلوان وجامعة فالدلفيا وعامن األهلية والكلية االسرتالية SAE  األردن ، شارك يف العديد من لجان الكليات والجامعات 
التي عمل بها وتنظيم مؤمتراتها الدولية، أقام العديد من املعارض املحلية والدولية وورش العمل والندوات والدورات يف مجال 

الكمبيوتر جرافيك وفروع الفن التشكييل املختلفة، نال العديد من الجوائز الفنية محليًا ودوليًا. 

محــمد عبـــد الباســط
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الجميله-جامعة  الفنون  بكلية  مواليد 1981،  مدرس 
ترينايل مرص  ،  شارك يف  تصميم مطبوع  املنيا-شعبة 
الدويل لفن الجرافيك 2005 ، معرض الجرافيك القومي 
2005 ، بينايل بورسعيد الخامس 2005، صالون الشباب 
أجندة  معرض   ،21  ،  19  ،  18  ،  17  ،  16  ،  15  ،  14
معرض   ، اإلسكندرية  مبكتبة   2010،  2009،  2008
 Meeting The Other«الجرافيك الدويل »لقاء اآلخر
صالون  معرض    ،2010 بالقاهرة  األمريكية  بالجامعة 
الجنوب الدويل الرابع 2016، جائزة الصالون 2008/19 
الحفر  جائزة  الرسم،  يف  الصالون  جائزة  الحفر،  يف 
التشجيعية  ،الجائزة  الثامن2009  بورسعيد  ببينايل 
والثاين  األول،  املركز   2005 بورسعيد  بينايل  يف 
بجمعية   48  ،  47  ، الطالئع46  مبعرض  والتشجيعية  
محبي الفنون الجميلة بالقاهرة 2007 ، 2008، 2009.

محـمد عطية عبد الجميل
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مواليد 1951 ، بكالوريوس فنون جميلة باإلسكندرية، 
اإلسكندرية،  التشكيلية  الفنون  نقابة  مجلس  عضو 
الجمعية  عضو  املرصية،  الكاريكاتري  جمعية  عضو 
العديد  يف  شارك  الجميلة،  للفنون  املرصية  األهلية 
أتيليه  صالون  منها:  والدولية  املحلية  املعارض  من 
القومي  املعرض  اليوم،  حتى   1991 منذ  اإلسكندرية 
معرض  الصغرية،  األعامل  صالون  التشكيلية،  للفنون 
االحتفال  فاعليات  ضمن  اإلبداع  من  قرن  نصف 
باليوبيل الذهبي لكلية الفنون الجميلة باإلسكندرية، 

نال جائزة بيناىل بورسعيد2003 ، وعدة شهادات .

مصـــطفى عـيل أحــمد
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 ،1999 جميلة  فنون  بكالوريوس  محرتفة،  فنانة 
لإلبداع  الدولة  منحة   ،2009 جميلة  فنون  ماجيستري 
مرص  بسفارة  دوليًا  فرديًا  معرًضا  أقامت   ،2017
بواشنطن 2000، معرض فردي بالقاهرة 2005 كرمت 
لوحته الرئيسة بعرض نتائج  ورشة عمل مستلهمة منه 
الدويل  بالبنك  جامعي  معرض   ،2007 الفنون  بقرص 
بواشنطن 2000، معدة ومنسقة ونارشة كتاب وطني 
 ، املرصي  والشعب  للشهداء  مهدى   2011 جامعي 
نالت جائزة رشفية 2000 يف مسابقة مرص أمس واليوم 

بفندق سمرياميس.

نجـــــالء عــــــزت
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بالقاهرة،  جميلة  فنون  بكالوريوس  تشكيلية،  فنانة 
معرض  منها:  الفنية  املعارض  من  العديد  يف  شاركت 
كتاب فنان مبتحف محمود مختار 2016، معرض قراءة 
برصية ألشعار عفيفي مطر بجالريي يض 2017، معرض 
 ،2018 الجميلة  الفنون  محبي  بجمعية  فنان  كتاب 
الكويت 2017، منحة  بدولة  شاركت مبعرض جامعي 

التفرغ بوزارة الثقافة 2018.

نهـــــى إلهـــــامـي
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أستاذ النحت بكلية الرتبية النوعية - جامعة املنصورة، 
عىل  النحت  قسم  الجميلة-  الفنون  بكلية  دكتوراه 
خاص  معرض  يف  شارك  إيطاليا،  بيزا،  جامعة  الرخام، 
املرصي-روما   الثقايف  املكتب  الطبيعة،  مع  حوار 
إيطاليا 2004 ، معرض خاص حوار مع الفن يف مدينة 
نادي  يف  خاص  معرض   ،  2005 بإيطاليا  للرخام  كرارا 
إيطاليا-روما 2006، معرض  اوستيا،  الفروسية منطقة 
كرارا-إيطاليا  مبدينة  كرارا،  يف  مرصي  يوميات  خاص 
كرار-إيطاليا  مبدينة  العاملي  الرخام  متحف   ،  2006
الجزيرة-الزمالك 2008،  2007، معرض خاص متحف 
معرض خاص بكلية الفنون التطبيقية  قصائد نحتية-

جامعة حلوان 2009. 

إبراهـيم أحــمد الســيد
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عني  حقوق-جامعة  ليسانس   ،1984 القاهرة   مواليد 
وجمعيات  التشكيلية  الفنون  بنقابة  عضو  شمس، 
تحكيم  عضو  والخارج،  مبصــر  التشكيلية  الفنون 
العامة  بالنقابة  املنازعات  التحكيم وفض  بغرفة  دويل 
الخاصة  املعارض  من  العديد  يف  شارك  للمحامني، 
والدولية  املحلية  الجوائز  من  العديد  نال  والجامعية، 
املؤمترات  من  العديد  يف  شارك  تفرغ،  ومنحة 
التشكييل  الفن  علوم  يف  والدولية  املحلية  العلمية 
الثاين  الدويل  الخزف  سمبوزيوم  القانون،  وعلوم 
  ،2017 الصاوي  ساقية  الخريف  معرض   ،2016
صالون  الثقافة2018،  وزارة  التفرغ  إبداعات  معرض 
الشباب2018، لديه مقتنيات لدى العديد من الفنانني 
التشكيليني واملبدعني ورجال الدولة مبصـر وخارجها .                          

أبـــو بكــــر عـبــــده
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مواليد 1942، أستاذ النحت يف كلية الفنون الجميلة-
جامعة اإلسكندرية، دكتوراه الفلسفة يف الفنون-تخصص 
النحت 1981، تم تعيينه وكيال لشؤون الدراسات العليا 
التشكيليني  الفنانني  كنقيب  عمل  بالكلية،  والبحوث 
اإلكندرية  مركز  أسس   ،2000  :1996 من  الفرتة  يف 
عضو  يكون  بأن   2002 كلف   ،1999 املدينة  لتجميل 
اللجنة االستشارية املتخصصة مبكتبة اإلسكندرية، هو 
فناين  إدارة  مجلس  عضو  بالكلية،  متفرغ  أستاذ  اآلن 
العليا  اللجنة  عضو   ،2002 منذ  اإلسكندرية  ومبدعي 
الدامئة لسمبوزيوم نحت الجرانيت بأسوان منذ الدورة 
األوىل  بتكليف من وزارة الثقافة ، عضو اللجنة العليا 
لسمبوزيوم أسوان الدويل السادس عرش للنحت 2011، 

نال العديد من الجـوائز الدوليـة واملحلية .

أحـــمـد الســــطـوحـي
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بكالوريوس تربية فنية 1996 -كلية تربية نوعية، شارك 
يف  معرض خاص لكلية الرتبية النوعية بالفيوم 2013، 
معرض خاص بنادي-الفيوم 2014، معرض خاص بنقابة 

املعلمني بالفيوم 2016.

أحمد عبد التواب الحسن
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املرصية-شعبة  التشكيليني  الفنانني  نقابة  عضو 
الهامة  الفنية  املعارض  من  العديد  يف  شارك  النحت، 
الزمالك  بقاعة  حرة  هي  معرض  منها:  مرص  داخل 
الزمالك  بقاعة  الشمس  ترنيمة  معرض   ،2018 للفن 
للفن 2016، املعرض القومي للفنون التشكيلية 2001 
،2003، 2008 ،2009 ، صالون الشباب 2003 ،2004 
،2007، صالون األعامل الصغرية  2003 ،2004 ، أكرث 
وعىل  القاهرة  بجامعة  جامعيًا  معرًضا  ثالثني  من 
مستوى الجامعات املرصية، منهم معرضان بالجامعة 
األمريكية ما بني عامي 1995،   1999 ، معرض عىل 
هامش أوملبياد -الصني 2008 ، نال جائزة  من جامعة 
الشباب  وزارة  جوائز  عدة   ،  1999،  1995 القاهرة 
الثقافة  قصور  هيئة  من  األوىل  الجائزة   ،1996،2001
2003 ، لديه مقتنيات مبتحف الفن الحديث ،  لدى 

األفـراد مبصــر وخارجها . 

أحمد عبد التواب محمود
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مواليد طنطا 1957، بكالوريوس فنون جميلة بالقاهرة 
- قسم النحت 1960 ، ُعني لتدريس فن النحت بكلية 
ببينايل  شارك   ،  1964 باإلسكندرية  الجميلة  الفنون 
الفنون بروما  أكاديية  ، دبلوم  الشباب بفرنسا 1966 
1975، 1971 ، 1962 ، بينايل فينسيا 1987 ، الجائزة 
باإلسكندرية،  املتوسط  للبحر  الدويل  للبينايل  األوىل 
القومي  املعرض  من  الهرم  ومتثال  تقدير  شهادة 
التقديرية،  الدولة  ،جائزة  التشكيلية2002  للفنون 
جائزة جامعة اإلسكندرية التقديرية، الجائزة الشعبية 

القومية للفنون التشكيلية بتشيكوسلوفاكيا .

أحــمد عــبد الوهـــاب
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الجميلة، شارك يف صالون  الفنون  دراسات حرة-كلية 
للفنون  األهلية  الجمعية  صالون  الصغرية،  األعامل 
الجميلة، منحة تفرغ 2018، معرض من بلدنا، معرض 
تشكليات، سمبوزيوم مرص القدية للنحت عىل الحجر، 
أجندة مبكتبة اإلسكندرية 2018، معرض سحر النحت 
الكحيلة،  جالريي  النحت  عرص  معرض  املغريب  خان 

لديها مقتنيات لدى األفراد واملؤسسات بـمصـر. 

أحــــمـــــد فــــــــــراج
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بنقابة  عضو   ،2018 نحت  ماجستري   ،1988 مواليد 
 The معرض  يف  شاركت  التشكيليني،  الفنانني 
صالون   ،2018 الـ29  الشباب  صالون   ،Scene2018
 ،2018 تجريدية  زوايا  معرض   ،2018 الثاين  النحت 
سمبوزيوم النحت الدويل بأسوان 2018، معرض أوبنتو 
 ،2017 الجنوب  صالون  معرض   ،2017 وكامن  كامن 
معرض   ،2017 النحت  لفن  حنني  أدم  جائزة  معرض 
جالريي  املمتنع  السهل  معرض   ،2016 فنان  مرشوع 
أوبنتو 2016، معرض مستند نحت 2016، مهرجان يض 
للشباب العريب 2016، معرض الطالئع ، جائزة صالون 
النحت » مناصفة»  صالون الشباب 2018، منحة تفرغ 
حسن  الفنان  جائزة   ،2019  ،  2018  ،  2017 ألعوام 
الخنيني  زكريا  الفنان  جائزة    ،2017،  2014 حشمت 
2015،  جائزة الفنانة عايدة عبدالكريم 2016، لديها 
. األفـراد  ، لدى  بأسوان  املفتوح  املتحف  مقتنيات يف 

إيـمـــــان بـركــــات
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الفنية  األشغال  الفنية-قسم  الرتبية  بكلية  مدرس 
فنية  رؤى  معرض   ، حلوان  الشعبي-جامعة  والرتاث 
الفنية - جامعة  الرتبية  التدريس بكلية  ألعضاء هيئة 
 ،2003 األوبرا  بدار  التشكيلية  الفنون  بقاعة  حلوان 
  ،2012-2011 والثاين  األول  إبداعية  تجارب  معرض 
الفنية- الرتبية  بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  عرض 

املعرض   ،2015 للفنون  الجزيرة  مبركز  حلوان  جامعة 
املصاحب للمؤمتر الدويل لكلية الرتبية الفنية-جامعة 
الدورة  الحيل  مهرجان  يف  املشاركة   ،2016 حلوان 
الثالثة مبركز الجزيرة للفنون 2016، املشاركة يف ملتقى 
املرصي للحيل الرتاثية بالفسطاط 2017، املعرض الفني 
الفنية  الرتبية  كلية  تدريس  هيئة  ألعضاء  الجامعي 
2017، معرض حوار رؤى تعبريية معدنية قاعة حورس 

بكلية الرتبية الفنية 2018.

إيــــــامن فكــــــري
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قسم  ورئيس  النحت  أستاذ   ،  1965 أسيوط  مواليد 
النحت بكلية الفنون الجميلة-جامعة املنيا ، عضو نقابة 
الفنانني التشكيليني، شارك يف الحركة الفنية منذ 1983.

إيهــــاب األســـيوطــي
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القاهرة   جميلة  فنون  بكالوريوس   ،1961 مواليد 
1983-قسم النحت ، ماجيستري فنون جميلة القاهرة 
رئيس   ،2004 القاهرة  جميلة  فنون  دكتوراة   ،1998
يف   شارك  الجديدة،  املدن  لتجميل  املركزية  اإلدارة 
العديد  يف  شارك  الجديدة،  املدن  العديد  تجميل 
صالون  منها:  والدولية  والخاصة  العامة  املعارض  من 
اآلن،  وحتى  التخرج  منذ  العام  املعرض  الشباب، 
و  الرسمية  الجهات  من   العديد  يف  مقتنيات  لديه 
. الحديث  املصـري  الفن  متحف  واألفــراد،   الخاصة 

باســـم فــاضل ســـيد
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  2002 فنية   تربية  بكالوريوس    ،1980 مواليد 
خاصة  النحت  تعشق  تشكيلية  فنانة  حلوان،  جامعة 
وأعشق  يوصف،  ال  جامل  للحجر  الحجر،  خامة  عىل 
التصوير بألوان األكريليك والخامات املختلفة، شاركت 
تصوير- بأعامل  الجامعية  املعارض  من  العديد  يف 

التنمية  صندوق  من  التميز  درع  ونالت  نحت، 
ذكرى  أول  يف  األبنودي  وحي  من  معرض  يف  الثقافية 
وامليداليات،  التقدير  شهادات  من  والعديد  لرحيله 
معرض  نحتية2018،  أعامل  نحتية(  )أفكار  معرض 
بسمة أمل  تصوير بألوان األكريليك والزيت 2018 . 

بريــهان أنســي محــمود
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كان  والدولية  املحلية  املعارض  من  العديد  يف  شارك 
ومعرض  بيكاسو  لجالريي  شخيص  معرض  أخرهم 
بجالريي نوت وجالريي كحيلة 2017، 2018، معارض 
اإلمارات  السعودية، ودولة  العربية  اململكة  دولية يف 
والعديد من السمبوزيومات املحلية أخرها سمبوزيوم 
لديه  الدويل،  أسوان  وسمبوزيوم  العرب  املقاولون 

العديد من املقتنيات بـمصـر وخارجها .

تــامر رجــب مـوســــى
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النحت  بقسم  مساعد  أستاذ    ،1971 أسيوط  مواليد 
معارض  عرشة  أقـام  باملنيا،  الجميلة  الفنون  بكلية 
منذ  الجامعية  املعارض  من  العديد  يف  شارك  خاصة، 
1995، لديه العديد من األعامل امليدانية ىف قنا واملنيا 
واإلسامعيلية، عدد من الجداريات النحتية، قام بتنفيذ 

أعامل النحت الخاصة بأوبرا عايدة بالهرم 1997 . 

جرجـس سـعيد ميخــائيل
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مواليد القاهرة 1958، بكالوريوس فنون جميلة 1982، 
شارك يف الحركة الفنية منذ 1979 منها: املعرض العام 
السابع عرش 1987، املعرض القومي الرابع والعرشون 
 ،1997 والعرشون  الخامس  القومي  املعرض   ،1994
التاسع   - العام  املعرض   ،1996 األول  بورسعيد  بينايل 
للنحت  لبنان  جامعة  سمبوزيوم   ،2017 والثالثني 
سيتي  مبرشوع  الغائر  النحت  أعامل   ،2017 ببريوت 
ستارز 2003، أعامل النحت الغائر بفندق مينا هاوس 
النزهة  مبطار  امللون  الغائر  النحت  أعامل   ،2014

باإلسكندرية 2017 . 

جمـــال عـــيل عمــــار
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بكلية  النحت  بقسم  مساعد  أستاذ   ،1970 مواليد 
وشهادات  الجوائز  من  العديد  نال   ، الجميلة  الفنون 
فنانو  معرض  منها:  معارض  يف  اشرتاكه  أثر  التقدير 
الرابع  الدويل  الجنوب  صالون  القاهرة،  بأتيليه  املنيا 
باألقرص، له العديد من امليادين تم تنفيذها مبحافظة 
أم  متثال  ساملوط،   يف  نفرتيتي  متثال  أشهرها  املنيا 
مبطاي- السالم  متثال  املنيا   مبطاي-محافظة  الشهيد 

محافظة املنيا . 

جمــال يحـيـى صـدقـي
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الفنون  بكالوريوس   ،1972 اإلسكندرية  مواليد 
الجميلة1995 جامعة اإلسكندرية ، عضو لجنة توثيق 
الحركة  ىف  شارك  املرصيني،  للفنانني  الفنية  األعامل 
األول  النحت  معرض  اآلن،  وحتى   1990 منذ  الفنية 
للفنانني العـرب، الصالون السنوي21 لجالريي فكر وفن 
معهد جوته  2000 ، دورات بينايل بورسعيد القومي 
الثالث، الرابع، جائزة تشجيعية  صالون الشباب الرابع 
مدخل  حديقة  لتصميم  األوىل  الجائزة   ،1992 نحت 
مدينة الرشوق 1997، الجائزة األوىل عمل فني مركب  
صالون الشباب 11 القاهرة 1999، جائزة ثانية صالون 
صالون  أوىل  جائزة   ،1995 بالقاهرة  السابع  الشباب 
جرش  مهرجان  تقدير  شهادة  اإلسكندرية،  شباب 
 ،2002 األقرص  مراسم  منحة   1997 والفنون  للثقافة 
السادس  القومى  بورسعيد  بيناىل  التشجيعية  الجائزة 
2003، لديه مقتنيات رسمية وخاصة مبصــر وخارجها.

حــــازم عــبد الخــالق
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الفنون  بكلية  النحت  أستاذ   ،1973 فنون  بكالويوس 
من  عدد  يف  شارك  اإلسكندرية،  الجميلة-جامعة 
املعارض  من  عدد  وله  واملحلية  الدولية  املعارض 
حامد  الفنان  قاعة  الجميلة  الفنون  مبتحف  الخاصة 
عويس باإلسكندرية وكذلك قرص التذوق باإلسكندرية، 
مئوية  معرض   ،2016 بكندا  كيبك  بجامعة  معرض 
فنون جميلة بقرص الفنون، معرض جامعي بقاعة أرت 
سامرت بالقاهرة،  سيمبوزيوم مطروح الدويل للنحت 
عىل الجرانيت، سيمبوزيوم أسوان الدويل لفن النحت 
2016، له تصميامت نفذت باملعدن وتعامل مع الرموز 
بالغات  لها  هادئة  بعاطفة  مشحون  بسيط  بشكل 
البدوية  وبالرموز  املرصية  بالحضارة  متأثرا  الصمت 
والحياة الشعبية ليخلق عامل جديد يظهر يف منحوتاته 
األكاديية  البحوث  عىل  باإلرشاف  ويقوم  املختلفة، 

املتخصصة يف سباكة ومعالجات املعادن. 

حـــــامـد جـــبـريــل
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التشكيلية،  الفنون  نقابة  عضو   ،1957 الفيوم  مواليد 
  ،2018،2017 أعوام  الثقافة  بوزارة  التفرغ  منحة 
العام  القومي  املعرض  الصغرية 2003،  القطع  معرض 
عبد  بساقية  جامعي  معرض   ،2016  ،  2015  ،2014
نهضة  بقاعة  معــرض خاص   ،2014 الصاوي  املنعــم 

مصــر- متحف محمود مختار 2017.

حـــريب حســـان
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مواليد الرشقية 1975 ،  بكالوريوس تربية نوعية-شعبة 
الدراسات  دبلومة   ،  1997 بالزقازيــق  الفنية  الرتبية 
بالزمالك-  الفنية  الرتبية  بكلية  الفنية  للرتبية  العليا 
جامعة حلوان 998 ،  متهيدي ماجيستري ألعوام 1999، 
جامعة  بالزمالك  الفنية  الرتبية  بكلية   2001  ،  2000
لدرجة  تسجيل  مجسم،   تعبري  تخصص   ، حلوان 
املاجيستري بنفس الكلية قسم التعبري املجسم 2003 ، 
شارك يف العديد من املعارض الجامعية، تنفيذ عدد من 

امليادين بأسلوب التشكيل والنحت .

حســام حسـني حــامد
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خاص  معرض  التشكيليني،  الفنانني  نقاية  عضو 
الجاملية بقاعة الزمالك للفن 2018 ، املعرض القومي 
العام الدورة 37- 39 ، معرض أجندة 2016، 2018 ، 
منحة التفرغ 2017- 2018 ، لديـه مقتنيات مبتحف 

الفـن الحديث.

خـــــالــد األبـاصــــيـري
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النحت-كلية  قسم  مساعد-  مدرس   ،1985 مواليد 
فنون جميلة جامعة املنصورة، شاركت يف العديد من 
املعارض منها: صالون الشباب 2008، معرض جامعي 
يف قاعة الهناجر2008، بينايل بورسعيد 2009، مهرجان 
فنون دول البحر األحمر2010، معرض فنون جميلة يف 
املركز الثقايف املرصي يف باكو ازرا بيجان2010، معرض 
الفنانني العرب 2012، معرض أجندة   الطالئع، ملتقى 
2016، صالون الجنوب الدويل 2016، معرض أول مرة 
 ،2016 الشباب  صالون   ،2016 اإلسكندرية  مبكتبة 
سمبوزيوم   ،2017 بيكاسو  بقاعة  جامعي  معرض 

النحت األول بنادي املقاولون العرب 2017.

رواء الـدجـــــــوي
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يف   2004 دكتوراه   ،1998 ماجيستري   ،1965 مواليد 
الفنون  بأكاديية  درس  األحجار،  عىل  النحت  مجال 
بكرارة جامعة بيزا بإيطاليا 2000-2004، يعمل أستاذ 
جامعة  الجميلة  الفنون  كلية  النحت-  بقسم  مساعد 
املعارض  من  العديد  يف  شارك    ،2011 اإلسكندرية 
والبيناليات وامللتقيات الدولية واملحلية مبصـر وبعض 
املدن اإليطالية 1998، 2002 ، 2003 ، النمسا 2008 ، 
صالون الخريف بفرنسا 2008 ، معارض الفن املرصي 
املعارص بالصني2008 ، السودان 2005، سلطنة عامن 
2006، الجزائر2009 ، الكويت2011، السعودية 2012، 
قطر 2012 روسيا 2015 ، قام بتصميم و تنفيذ بعض 
األعامل النحتية بامليادين باإلسكندرية، إيطاليا، لبنان، 
الربتغال ، أسبانيا ، أملانيا ، تركيا، األردن، نال العديد من 

الجوائز الدولية  واملحلية .

ســــعيـد بــــدر
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داخل  الجامعية  املعارض  من  العديد  يف  شاركت 
معرض  منها:  مفردية  معارض  أقامت  وخارجها،  مرص 
الكحيلة  جالريي   ،2012 القاهرة  أتيليه   ، الــــراوي 
للتعاون  املرصي  املركز  مغربية،  ساعة  معرض   ،2013
قاعة)الباب  فرحة  معرض   ،2014 بالزمالك  الثقايف 
هنا   ،2016 الحديث  املرصي  الفن  متحف  سليم( 
املرصية  األوبرا  دار  طاهر  قاعة صالح  بترتص  عرايس 
الفنون  متحف  عويس   حامد  قاعة  دنيا    ،2017
متحف   - زمان  حالوة   ،2017 باإلسكندرية  الجميلة 

محمود مختار 2018 .

ســـمـاء يحيــى
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مواليد 1952، بكالوريوس فنون جميلة باإلسكندرية، 
السابق  العميد  كفرالشيخ،  بجامعة  النحت  أستاذ 
لكلية الرتبية النوعية، جائزة الدولة ووسام الفنون يف 
التقديرية  الدولة  جوائز  تحكيم  لجان  عضو  النحت، 
العديد  نال   ، الثقافة  األعىل  واملجلس  والتفوق 
يف  بأعامله  وشارك  والدولية  املحلية  الجوائز  من 
توجد   ،1976 تخرجه  منذ  الجامعية  املعارض  معظم 
والعاملية،  املرصية  املتاحف  من  الكثري  يف  أعامله 
أول  هو  مصــر،  مبدن  ميدانيًا  عماًل   16 من  أكرث  لـه 
 . مبصــر  النـحت  إىل  الربونـز  سبــاكة  أعـاد  من 

الســيد عبــده ســليم
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جميلة-األقصــر،  فنون  بكالوريوس   ،1987 مواليد 
بالجامعات  الفنية  املعارض  من  العديد  يف  شارك 
معرض  منها:  بالكلية  الجامعية  واملعارض  املرصية 
إبداع باإلسكندرية، شارك يف تنفيذ العديد من الورش 
منها:  املختلفة  املجاالت  يف  املدين  بالعمل  الخاصة 
العـديد  نـال   ، والطبـاعة  الزيتـي  والتصوير  النحت 
من الجوائز منها: جائزة صالون الجنوب الدويل الـرابع 

. CIB 2016، لديه العديد من املقتنيات منها بنك

السيد مصطفى أبو الحجاج
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مواليد 1975، إخصايئ ترميم بقطاع الفنون التشكيلية، 
عضو بنقابة الفنانني التشكيليني عضو بأتيليه القاهرة، 
شارك يف العديد من املعارض منها:  معرض من القلب 
 2007 من مرص  وجوه  معرض  القاهرة،  أتيليه   2002
 ،2009  ،2008 العام  القومي  املعرض  بورتريه،   قاعة 
املعرض  عام2010،  اإلسكندرية  مبكتبة  أجندة  معرض 
العام 2010 ، معرض صالون الجنوب األقصـر 2015، 
املوهوبني  جائزة   ،2015 باملنصورة  األقاليم  صالون 
نحت  أوىل  جائزة   ،2009 القومي  بورسعيد  بينايل  يف 
العامة لقصور  بالهيئة  صالون األقاليم، لديه مقتنيات 
الثقافة، متحف الفن املرصي الحديث، وزارة الخارجية 

بنك CIB من صالون الجنوب باألقصـر . 

ضــاحـي عـــارف هـاشـم
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جامعة   - فنية  تربية  بكالوريوس    ،1968 مواليد 
التشكليني، شارك  الفنانني  نقابة  ، عضو  حلوان 1993 
قاعة  معرض    ،15  :  10  ،  7،  5 الشباب  صالون  يف 
التشكيلية  للفنون  القومي  املعرض   ،2015 الباب 
الثانية   ،2004 األوىل  الدورة  الشكل  نور  معرض   ،25
 ،  2005 القاهرة  بأتيليه  رمضانيات  معرض   ،2005
املعرض القومي للفنون التشكيلية 29 ، معرض مبركز 
الثقايف مبتحف أحمد شوقى 2010 ،  كرمة ابن هانئ 
معرض الفن التشكييل باملركز الثقايف املرصي بطرابلس 
بليبيا 2009 ، بينايل فينسيا للعامرة 2010، سمبوزيوم 
هانئ  ابن  كرمة  مبركز  ، معرض  الثاين2015 الخردة 
متحف  معرض   ،  2010 شوقى  أحمد  الثقايف-متحف 
الشباب  التحكيم  لجنة  ، جائزة  محمود مختار 2013 
الخامس 1993 القاهرة، جائزة صالون الشباب السابع 
الحديث. الفن املرصي  1995، لديه مقتنيات مبتحف 

عـــامر عبـد الحــكيم
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بكالوريوس فنون جميلة املنيا، شارك بورشة سمبوزيوم 
 ،2016 الجرانيت  عىل  للنحت   21 الـــ  أسوان 
  ،2017 للنحت  األول  العرب  املقاولون  سمبوزيوم 

بورشة سمبوزيوم مدينتي للنحت 2017.

عبـد الرحمن البـرجــي
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مواليد 1942، أستاذ متفرغ، رئيس قسم النحت سابًقا،  
أقام ستة معارض خاصة يف فن النحت،  شارك يف 300 
والعديد  جائزة   14 نال  ومسابقات،  جامعي  معرض 
بينايل  القاهرة،  أهمها: صالون  التقدير  شهادات  من 
من  العديد  لديه  الخزف،  بينايل  الطالئع،  اإلسكندرية، 
األعامل يف متحف الفن الحديث، متحف كلية الفنون 
تكليفه  تم  الحريب،  املتحف   ، املنيا  بالقاهرة،  الجميلة 
بعمل متاثيل وميداليات شخصية منها  أحمد عرايب، صالح 

عبد الكريم، توفيق الحكيم، أحمد شوقي ..... وغريها . 

عــبد الـمنعـــم حــيـوان
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دراسات  وله  قانوين  ومستشار  بالنقض  ومحام  مثّال 
فنية بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة من 1980 حتى 
1985، يارس الفن التشكييل يف مجال النحت، يشارك 
يف الحركة التشكيلية منذ 1985، عضو بنقابة املحامني، 
الجمعيات  بأغلب  عضو  التشكيليني،  الفنانني  نقابة 
إدارة  الغوري، عضو مجلس  أمني عام جمعية  الفنية، 
جمعية محبي الفنون الجميلة، نال عدة جوائز منها:  
الطالئع 1990، جائزة النحت بصالون الشباب 1989، 
1997، شهادات تقدير، منحة تفرغ من وزارة الثقافة 
2000،  شارك دوليًا بروما 1990،  لديه مقتنيات مبصـر، 

وخارجها ولدى األفــراد.

عـبد املنعـم عبد السـميع
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فنان تشكييل، عضو نقابة الفنانني التشكيليني ، شارك 
يف العديد من املعارض املحلية والدولية منها: صالون 
الشباب ، املعرض العام 1994، بينايل بورسعيد القومي 
الثالث ، صالون األعامل الفنية الصغرية ، معرض مائة 
اإلبداع  مهرجان  اإلسكندرية،  مبكتبة  عام  ومائة  فنان 
مبكتبة  أجندة  معرض  جاليـري،  صالون  التشكيـيل، 
اإلسكندرية 2010 ، معرض التلقائيني بنسلفانيا 1994،  
التفرغ   منحة   ، الخامس 1994  الدويل  القاهرة  بينايل 
1997،  جائزة صالون الشباب 1991-1993 ، الجائزة 
الثانية يف بينايل بورسعيد القومي الثالث 1996، الجائزة 
الرشفية يف بينايل القاهرة الدويل الخامس 1994، لديه 
مقتنيات لدى األفراد يف بعض الدول األوروبية والعربية 
، متحف الفن املرصي الحديث، الهيئات الدبلوماسية ، 
متحف الجامعة األمريكية، مكتبة اإلسكندرية ، متحف 

النيل بأسوان ، املركز الثقايف األسباين باإلسكندرية. 

عبـــــده رمــــــزي
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بكالوريوس فنون جميلة-قسم النحت - كلية الفنون 
الجميلة- األقرص- جامعة جنوب الوادي  ، مدرس قسم  
النحت- جامعة  جنوب الوادي  ، ـ ماجستري الفنون 
الجميلة- كلية الفنون الجميلة- جامعة حلوان 2008، 
دكتوراه فلسفة الفنون - كلية الفنون الجميلة- جامعة 

حلوان 2003 .

عصــمت محــمد صــادق
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يعمل   ،1992 فنية  تربية  بكالوريوس   ،1970 مواليد 
يف  متداولة  وكتب  ملجالت  كمصمم  اإلعالن  مجال  يف 
السوق املرصي والعريب، عضو نقابة الفنون التشكيلية، 
عضو  املصـري،   الرتاث  عىل  الحفاظ  جمعية  عضو 
العرائس  لفن  الدويل  االتحاد  مصـر  يونيام  منظمة 
يونيام العاملية، شارك يف العديد من املعارض الخاصة 
التشكييل،  الفن  مجاالت  من  الكثري  يف  والجامعية 
العديد من املرشوعات الفنية منذ سنة التخرج حتى 
اآلن منها:  ىف املوزاييك والنحت بالسلك والتصوير،  نال 

العديد من الجوائز، لديه مقتنيات مبصـر وخارجها. 

عمــاد عـــادل تـوفيــق
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التشكليني،  الفنانني  نقابة  عضو  وترجمة،  ليسانس 
من  العديد  أقام  منذ 1994،  الفنية  الحركة  ساهم يف 
املعارض الخاصة والعامة يف مصـر والخارج حتى اآلن، 
نال العديد من الجوائز، منحة تفرغ من وزارة الثقافة 
2009 :2011،  لديه مقتنيات ىف متحف الفن الحديث، 
فندق سمرياميس،  قرية الجونة، املجلس األعىل للثقافة، 
الشيخ،  ميكسيكانة رشم  الهرم،فندق  مرييديان  فندق 
سيتى سنرت رشم الشيخ، مقتنيات خاصة لدى السفارة 

الفرنسية واإلنجليزيــة واإليطـالية واألمـريكيـة .

عمــــار شــــيحــه
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أستاذ النحت وعميد كلية الرتبية الفنية-جامعة حلوان ، 
يشارك يف الحركة الفنية منذ 1981،  أقام 9 معارض فردية 
يف فن النحت، شارك يف العديد يف املعارض الجامعية 
املحلية والدولية، نال العديد من الجوائز، لديه مقتنيات 
والبحـرين. وأملانيـا  الحديث  الفن  ومتحف  مرص  يف 

محـمد إســحق قــطب
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ريبني   معهــد  الفنون  أكاديية  الفن  علوم  يف  الفلسفة  1947،دكتوراه  مواليد 
ليننجـــراد روسيــــا 1984 ، عضو مؤسس بنقابة الفنانني التشكيليني، رئيس قسم 
النحت بكلية الفنون الجميلة- جامعة حلوان، 2002 ، 2003، رئيس قسم الرتبية 
من  العديد  يف  شارك   ،2003،  1994 من  بالزقازيق  النوعية  الرتبية  بكلية  الفنية 
املعارض املحلية والدولية منها : معرض بقاعة البوابات 2012، املعرض العام 32لـ 
الدويل  القاهرة  بينايل   ،  2009 للفنون  قرطبة  بجالريي  املنتخب  معرض   ،  2009
صالون  النحت  جائزة   ،1992 التشكيلية  للفنون  األول  األفريقي  البينايل   ،  1988
الثالثة يف مسابقة أعياد سيناء  الثاين 1998، جائزة النحت  األعامل الفنية الصغرية 
مقتنيات  لديه   ،2014 املرصية  الجامعات  لشباب  الثقافية  الشارقة  جائزة   ،1999
رسمية وخاصة مبصــر وخارجها له مقتنيات مبتحف كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 
،متحف كلية الفنون الجميلة باملنيا ، دار األوبرا املرصية ،جريدة األهرام ، مكتبة 

األسكندرية ، لدى األفراد يف مرص ، ليننجراد ، النمسا ، لندن ، قربص.  

محــــمــد العــــــالوي
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للفنون  العايل  املعهد  بكالوريوس   ،1960 مواليد 
شخصية  معارض   9 أقــام  الديكور،  قسم  املرسحية 
مبرص ، 5 معارض جامعية، 4 معارض يف كل من الربازيل 
أعامل  تنفيذ  والسويد وفنزويال وسويرسا،  شارك يف  
نحت يف دار األوبرا املرصية ،أعامل ديكور ونحت يف 
يوم  جوائز   4 وتنفيذ  تصميم   ، أخرى  مسارح  بعض 
املرسح املرصي وتصميم جائزة املرسح العريب،  تصميم 
وتنفيذ عدد من الديكورات ملشاريع مبصــر وخارجهـا.

محــمد أمــيـن محــمد
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الفنانني  نقابة  عضو  عسكرية،   علوم  بكالوريوس 
التشكيليني، له أعامل ميدانية مبصـر،   أقام عدد من 
املعارض  من  كبري  عدد  يف  شارك  و  الخاصة  املعارض 

الجامعية، لديه مقتنيات مبتحف الفن الحديث. 

محمد ثـابت عبد الرحيـم
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أستاذ مساعد بكلية الرتبية الفنية، عضو نقابة الفنانني 
التشكيليني، شارك يف العديد من املعارض منها:  معرض 
أعضاء هيئة التدريس بقاعة حورس، املعرض القومي 
الفخار  ملتقى   ،2017 حتى   2009 التشكيلية  للفنون 
 ،  16،17 الشباب  ، صالون  والسابع  السادس  الشعبي 
، 5، معرض أجندة  العريب 3، 4  للخط  الشارقة  بينايل 
، معرض خاص مبركز سعد  اإلسكندرية 2010  مبكتبة 
زغلول سمبوزيوم العرب بجامعة بيلجرود روسيا2017،  
الجائزة الثالثة بالعمل املركب صالون الشباب 2005، 
الرتبية  بكلية  عبيد  كامل  مبسابقة  النحت  جائزة  
الفنية للعامني 2003 ، 2004 ، شهادة تقدير من هيئة 
شهادة  الكويت،   بدولة  اإلسالمية  والشئون  األوقاف 
تقدير، ميدالية من بينايل الشارقة للخط العريب، لديه 
مكتبة  بالقاهرة،  الحديث  الفن  مبتحف  مقتنيات 

اإلسكندرية، لدى األفــراد .

محــمد رضــا محــمد
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كفر  النوعية-جامعة  الرتبية  بكلية  النحت  مدرس 
الشيخ، شارك يف العديد من املعارض وامللتقيات منها: 
املعرض القومي 27، صالون الخريف الخامس، صالون 
 ،  2012 القاهرة  بأتيليه  14، معرض جامعي  الشباب 
ملتقى    ،2013 األملاين  مبعهد جوته  معرض جامعى  
واملراكب  الحوائط  عىل  للرسم  الثاين  الدويل  الربلس 
بقـاعة  ونهاية  بداية  بعنوان  خاص  معرض   ،  2015

نهضة مرص مبتحف محمود مختار بالقاهرة .

محمد عبد الحميد الشال
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الفنون  عدة دورات،  الشباب-قرص  شارك يف صالون 
 -  2005 الفنون  إبداع  قاعة   ،2004 الفنون  مجمع 
سمبوزيوم  املرصي2005،  القومي  معرض   ،2008
شوقي  أحمد  قاعة   ، الدويل2007-2006   النحت 
2008، البيئة العاملي مبركز سعد زغلول 2009-2008، 
سامرت  أرت  معرض   ،   2011  -2010 املسار  قاعة 
2007- 2008 ، معرض فردي تاش أرت 2012 -2013، 
قاعة  فردي  معرض   ،2014 تاكس  أرت  فردي  عرض 

بيكاسو  2017. 

محمـــــود الدويحــــي
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الفنية- الرتبية  بكلية  النحت  مدرس   ،1983 مواليد 
الفنانني  نقابة  إدارة  مجلس  عضو  املنيا،  جامعة 
املعارض  من  العديد  يف  شارك  بالدقهلية،  التشكيليني 
لديه   ، الجوائز  من  العديد  نال  والجامعية،  الخاصة 

مقتنيات لـدى بعض الجهـات واألفــراد.

محــمود محــمد فــــرج
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الجميلة-جامعة  الفنون  كلية  النحت-  قسم  رئيس 
العديد من املعارض املحلية منها:  حلوان، شاركت يف 
دار  للفنون  الهناجر  مبركز  حنني  أدم  بقاعة  معرض 
التشكيلية   للفنون  القومي  املعرض  املرصية،  األوبرا 
العام 38، معرض بقاعة العرض الرئيسية بكلية الفنون 
الجميلة، معرض جامعي معرض مرص 1 قاعة األهرام 

للفن القاهرة،  معرض جاليـري قرطبة املهندسني . 

مــــروة يوســف وهبـــه
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مدير   ،  2007 تطبيقية،دكتوراه  فنون  بكالوريوس 
من  العديد  قوميسري  املرصية،  الحضارة  متحف 
املعارض الفنية القومية والدولية منها: معرض إبداعات 
عضو   ،2017 الهناجر  بقاعة  األول  الدويل  تطبيقية 
الفنون  مصممي  بنقابة  االستشاري  درجة  منح  لجنة 
التطبيقية، عضو نقابة الفنانني التشكيليني، عضو بعدد 
من الجمعيات و املؤسسات العربية للفنون والحرف 
قوميًا  معرًضا  ثالثني  من   أكثـر  يف  شاركت  الرتاثية، 
ودوليًا أخرهم املعرض الفردي رؤى واتجاهات بوالية 
 ،2018 العريب   الخط  ملتقى   ،2018 الجزائر  بجاية 
املؤسسات  بعض  لدى  األفــراد،  لدى  مقتنيات  لديها 

مبصـر والجــزائـر. 

منــــال شـــلتـوت
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جامعة   - جميلة  فنون  بكالوريوس   ،1984 مواليد 
الخزيف   النحت  النحت-تخصص  قسم  اإلسكندرية- 
2006، دكتوراه يف النحت الخزيف  2014 ، تعمل مدرس 
بقسم النحت، شاركت يف العديد من املعارض املحلية 
البينايل   : أهمها   2018 وحتى    2001 منذ  والدولية 
 ،2008 تونس  مبدينة  للفنون  الخامس  املتوسطي 
معرض باملركز الثقايف املرصي بـڤيينـا  2013،  معرض 
املعرض   باملغرب 2014،   الدويل  القصبة  فناين  ملتقى 
الدويل رواد الخزف بالعامل  تايوان 2018،  ملتقى جربة 
الدويل  الربلس  ملتقى   ،2018 بتونس  الدويل  الحلم 
2018، نالت العديد من الجوائز وشهادات التقدير، لها 
مقتنيات مبصـر وخارجها منها:  مبتحف الفن الحديث 
،هولندا،  ،فنلندا  بكندا  خاصة  اإلسكندرية  مكتبة   ،

تونس ، املغرب ، السعودية . 

منــى غــريب
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مواليد 1971، بكالوريوس الفنون والرتبية 1993، عضو 
مجلس  أتيليه القاهرة للكتاب والفنانني2009،  عضو 
نقابة الفنانني الشكليني، عضو الجمعية األهلية للفنون، 
القومي،  املعرض  الصغرية،  القطع  صالون  يف  شارك 
صالون الشباب،  معرض نور الشكل،  سمبوزيوم أسوان 
السابع، معرض  الدويل  القاهرة  بينايل  الدويل،  للنحت 
جامعي بالعاصمة األردنية عامن، املعرض القومى 38، 
جائزة راتب صديق يف النحت، جائزة التفرغ،  جائزة 
النحت يف صالون القطع الصغرية 2003، جائزة النحت 

يف صالون الشباب 14.

نــــاثــــان دوس
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مواليد 1985، دكتوراة ىف فلسفة الفن 2016 ، مدرس بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، شاركت يف العديد 
من املعارض الفردية والجامعية منها : صالون الشباب  2009  ، احتفالية قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة التونسية 
ىف صفاقص 2016،  معرض  كوىن  بأكاديية الفنون بالقاهرة  2016 ، معرض رؤى حضارية  األول بكلية الفنون الجميلة 
األقرص 2016 ، معرض القطع الصغرية  بقاعة الجريك كامبس مبكتبة الجامعة األمريكية 2016  ، معرض  أرض الفريوز  
مبركز إبداع قرص األمري طاز 2016 ، مهرجان  يض  للشباب العرىب 2016، 2018 ، معرض  الكويت يف عيون مرصية  للفنانني العرب بسفارة الكويت 

مرص  صالون   ،  2017 بالقاهرة 
األهرام  مؤسسة  بقاعة  الدويل 
ملسات  معرض    ،2017 للفنون 
محمود  متحف  بقاعة  الطبيعة 
مختار 2018 ، معرض أدم حنني 
الثانية  الدورة  النحت  لفن 
األوبرا  بدار  الهناجر  بقاعة 
مقتنيات  لديها   ،2018 املرصية 
كلية  .مبتحف  وخارجها  مبرص 
 ، بالقاهرة   الجميلة  الفنون 
لدى بعض االفراد مبرص ، سفارة 

الكويت بالقاهرة . 

نهــلة وجــدي محــمد
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بقاعة  معرض   : منها  املعارض  من  العديد  يف  شارك 
بأتيليه  أيقونة  رسالة   ،2007 املنيا  بجزويت  املكتبة 
باملتحف  األيقونة  و  الرمز  معرض   ،2008 القاهرة 
سعد  مبركز  صامتة  حوارات  معرض   ، القبطي2010 
القاهرة  بأتيليه  أيقـونة  معرض  الثقايف2011،  زغلول 
2011 ، معرض املطرحة  بقاعة أوان 2012 ، معرض 
معرض   ،2014 الثقايف  زغلول  سعد  مبركز  االنتظار 
جامعي  معرض  كورنر2016،  أرت  بقاعة  جامعي 
بقاعة نوت 2017 و  2018  ، معرض جامعى بقاعة 

أرت كورنر 2018.

هـاين غربيـال
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النوعية  الرتبية  بكلية  النحت  مدرس   ،1972 مواليد 
ببنها، عضو نقابة الفنانني التشكيليني، شارك يف العديد 
القاهرة  بيناىل  الدولية واملحلية منها:  املهرجانات  من 
الدوىل 3 ، 4 ، 5 ، 6 للخزف 1996 :2003،  سمبوزيوم 
سمبوزيوم   ،  2001 للنحت  السادس  الدويل  أسوان 
أسوان الدويل الثامن للنحت 2003، معرض الفن املرصي 
األوليمبية  األلعاب  لدورة  املصاحب  بأثينا  املعارص 
2004، سيمبوزيوم سوديك الدويل 2011، سيمبوزيوم 
الحديد مبتحف مختار 2015، معرض بجالريي بيكاسو 
2016، معرض بجالريي يض العرب 2017، سيمبوزيوم 
مدينتي الدويل القاهرة 2017،  املعرض العام 2017 ، 
سيمبوزيوم جواردا الدويل الربتغال 2018،  نال جائزة 
بينايل القاهرة الدويل الثالث للخزف 1996 و الخامس 

للخزف 2000.

هشـــــام عبــــداللــــه
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الجميلة جامعة  الفنون  كلية  النحت  بقسم  مدرس 
عضو  التشكيليني،  الفنانني  نقابة  عضو  املنصورة، 
اللجنة الفنية للتجميل ملحافظة قنا 2000 إىل 2005، 
الدقهلية،  ملحافظة  الحضاري  التنسيق  لجنة  عضو 
نقابة  جدارية  البالية،  جدارية  وتنفيذ  بتصميم  قام 
 ، فرعونية  جدارية  الحضارة،   متثال  بقنا،  املهندسني 
الزراعي  اإلصالح  جداريات  مرصية،  فنون  جدارية 
بنجع حامدي، تجميل ميدان إفالقة بدمنهور، جدارية 
بأبو  السالم  مرص  متثال  املرصية،   البيئة  وحي  من 
تشت، جدارية مرصيات مبدينة دشنا، لديه مقتنيات 

مبتحف الفن املصـري الحديث . 

هيثــم عــامر محمود
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يف  شـارك  فنيـة،  تربية  بكالوريوس   ،1975 مواليد 
يف  شـارك  النحتيـة،  امليدانية  األعمـال  من  العديد 
عدة معارض منهـا : معرض أجندة مبكتبة اإلسكندرية 
 ،2018 العـرب  ضـي  بجاليـري  املكان  معرض   ،2018

لديه مقتنيات خاصة لـدى األفـراد واملـؤسسات .

وائــل الشـافعي
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أستـاذ الخـزف املسـاعد - كلية الرتبية النوعية-جامعة 
لجنة  عضو  التشكيلية،  الفنون  لجنة  عضو  القاهرة، 
يف  شارك   ، سابًقا  للثقافة  األعىل  باملجلس  املقتنيات 
بينايل  منها:  والجامعية  الفردية  املعارض  من  العديد 
القاهرة الدولـي للخزف عدة دورات ، املعرض العام 
عدة دورات 36 - 38، معرض شئ األول للفنانني العرب 
2016، معـرض مبـركز الجـزيرة وهيئـة قصور للثقافة 
بالفيوم، معرض بكلية التـربية النوعية جامعـة القاهرة.

وائـل فــاروق إبــراهيم
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الفنون  بكلية  النحت  بقسم  أستاذ   ،1953 مواليد 
الجميلة-جامعة املنيا ، عضو نقابة الفنانني التشكيليني، 
معارض  ستة  أقام  والفنانني،  لألدباء  القاهرة  وأتيليه 
خاصة، شارك يف العديد من املعارض الجامعية والدولية، 
لديه مقتنيات لدى املركز القومي للفنون التشكيلية، 

متحف الفن الحديث باملنيـا،  لــدى األفـراد. 

وجيــه عـبده عبد الغنـي
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مجال  يف  يعمل   ،1994 وتحكم  كمبيوتر  فني  معهد 
اإلضاءة  ووحدات  املعـدين  األثـاث  وتصنيع  تصميم 
الديكورية املعدنية، قـام بتنفيذ العديـد من األعامل 
الفنـادق، أقـام أكثـر من معرض خاص  الفنية لبعض 
بالحقبة  بالًغـا  اهتاممـًا  أهتـم  التشكيليـة،  بالفنون 
 .)Art Deco(التاريخيـة الخاصـة بفـن األرت ديكــو

يحـــيـى فتحـــــي
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تخصص  تطبيقية-  فنون  بكالوريوس   ،1939 مواليد 
عضو  التشكيليني،  الفنانني  نقابة  عضو   ،1962 نحت 
نقابة مصممي الفنون التطبيقية، شارك يف العديد من 
املعارض منها: املعرض القومي العام، صالون القاهـرة، 
والثورة 2002،  الفن  الصغيـرة، معرض  القطع  صالون 
املعرض املتحفي ملتحف الفن املصـري الحديث 2005،  
لديه مقتنيات  الرابع عشـر 1982،  اإلسكندرية  بينايل 
من  العديد  نـال  بالقاهرة،  الحديث  الفن  مبتحف 

الجـوائز وشهـادات التقديـر .

يوسف عبـد اللــه يوسف
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تخصص  جميلة-  فنون  بكالوريوس    ،1972 مواليد 
نحت بارز، دكتوراه يف فلسفة الفنون الجميلة 2010، 
باألقرص-  الجميلة  الفنون  كلية  النحت-  قسم  رئيس 
العديد  وتنفيذ  بتصميم  قام  الوادي،  جنوب  جامعة 
القاهرة  مختلفة  محافظات  يف  امليدانية  األعامل  من 
أسوان   ، الجديدة  طيبة   ، أسيوط   ، املنيا   ، الرشقية   ،
الجديدة، قام بتصميم العديد من شخصيات الصلصال 
ملجموعة من املسلسالت وأفـالم الكـرتون، نال العديد 
من الجوائــز، لديه مقتنيات عديدة مبصـر والخــارج . 

يوسـف محمود إبـراهيم



أحـــمد رجـــب صــقر

أحـــمد عــبد الـــكريم

أســــــــــامة إمــــــام

تامـــر عـــيل أفــــندي

حسان رشيد عبد العزيز

حســن يونــس شـــبط

ربــاب عىل نبيل وهـبه

سمر محمد عبد الصادق

شـــعبان محــمد ذكـي

عبد الحي محمد طلعت 

عبـــد الفتــاح شــملول

عــــــــــال حمـــــــدي 

عمــاد الديـن الـمغـريب

عمــــــــــاد أغـــــــــا

مــاهــــــر عــــراقـيب

محـمد أحــمد فـهــمي

محــــــمد الشـــبـراوي

محـمد سـعيد عـبداللـه

محـمد ســمري الجـندي

مــــــــراد عـــــــــزيـز

مـــــرفت الســـــويفي

مــروة زكــريا محـــمد 

مـــــــــروة عــــــامــر

مــروة محـمد رضـــوان

مــــروة يســــري زكـي

مصـبح كـامـل مصـــبح

مـــــــنى عــــــــــزات 

مـــــــــنى فتــــــــحي

هبه الله محـمود أحمد

هنــــد البـــدري عــزاز

هنـد نـور الدين حسـن

هيثــــــم هـــــــدايــة

زفوالء إمــــــام بشــــيـر
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

خلـــ
ا
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عميد كلية الفنون الجميلة األسبق بجامعة املنيا ، بعثة إىل أملانيا من 1995 إىل 1997 لدراسة الدكتوراه يف فنون الكتاب 
بجامعة ايرفورت، درس الليتوجراف بتوسع بنفس الجامعة ، عضو نقايب بالكثري من الجمعيات الفنية مبصـر والخارج 
الرابع  للجرافيك  الدويل  القاهرة  لرتينايل  املنظمة  العليا  اللجنة  عضو  بأملانيا،  أوروبا  فناين  لجمعية  مؤسس  عضو   ،

رئيــس   ، والخامــس 
توصـــيف  للجــنة 
شارك   ، بالقاهرة  الجرافيك  متحف  وتوثيق 
معارض  يف  التحكيم  لجان  من  الكثري  يف 
ومسابقات  محلية ودوليه ، أقام 50 معرًضا 
واألعامل  والجرافيك  التصوير  يف  خاًصا 
املركبة مبرص والخارج ، نال 24 جائزة محلية 
ودولية ىف الجرافيك والتصوير والنحت البارز 
منها:  املركب  الفني  والعمل  املرسح  وديكور 
ست جوائز يف الدورات الستة األوىل لصالون 
القاهرة  بينايل  يف  األوىل  الجائزة  الشباب، 
 ،  1995 املركب  الفني  العمل  يف  الخامس 
لدول  اإلسكندرية  ببينايل  الكربى   الجائزة 

البحر األبيض املتوسط   2003.

أحــمد رجــب صــقر
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سمبوزيوم  قوميسري   ،27 الصالون  عام  قوميسري  تطبيقية،  فنون  بكلية  انتداب  القاهرة،  التصميم-جامعة  دكتوراه 
القاهرة  بينايل  إيطاليا،  الصالون  ونجوم  روما  الفن يف  بأكاديية  منها: معرض  املعارض  العديد من  الخزف، شارك يف 
الدويل للخزف2، 3، 4، 5 كايرو ترونيكا  دار الحوار، سمبوزيوم النحت املقاولون 1 ، سمبوزيوم الخزف الدويل2، 3، 4، 

الجنوب،  5، ضيف رشف صالون 
 ، املعارصين  الخزافني  ملتقى 
 30  ،27  ،25  ،23 العام   املعرض 
صالون   ،25 الصالون  نجوم   ،
 ،16  ،15  ،14  ،13  ،8  ،6 الشباب 
17، ملتقى الفخار 4 ، تراث مرص 
إخناتون  الكربى  الجائزة   ، الحي 
أوىل  جوائز  أربـع   ، الذهبية 
تحكيم،  ولجنة  رشفية  وجائزة 

لديه العديد من املقتنيات 

أحــمد عــبد الكـــريم
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الشباب  صالون  قوميسري   ،2014 دهب  الدويل  الفخار  ملتقى  قوميسري   ،1998 الخزف  تطبيقية-قسم  فنون  بكالوريوس 
التاسع والعرشين 2018 ، عضو األكاديية الدولية للخزف چينيڤ سويرسا 2017 ، شارك يف العديد من املعارض الفردية 
والجامعية،نال العديد من الجوائز منها : جائزة الدولة لإلبداع الفني األكاديية املرصية للفنون-روما-إيطاليا 2004، جائزة 

الدولة التشجيعية يف الخزف 2015.

أســــامــة إمـــــام
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الفنية تعبري مجسم خزف 2014، منحة مدرسة األمري  الرتبية  العليا يف  الدراسات  تربية فنية 2001، دبلوم   بكالوريوس 
جمعية  عضو   ، التشكيليني  الفنانني  بنقابة  عضو  اإلسالمية،  والفنون  للحرف  جميل  أرت  برنامج  الرتاثية  للحرف  تشارلز 
الفنون  مبجمع   7،  5،  4 الصغرية  الفنية  األعامل  صالون  منها:   املعارض  من  العديد  يف  شارك   ، الجميلة  الفنون  محبي 
التشكييل  ، امللتقى  الفنون  القومي 28 ، 29 ،36 بقرص  الفنون،  املعرض  بالزمالك ، صالون الشباب 17 ، 23،24 بقصـر 

األول والثاين لدفعة 2001 كلية الرتبية الفنية.

تــامر علــي أفــندي
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النوعية-جامعة  الرتبية  كلية  ووكيل  الخزف  أستاذ   
الفردية  املعارض  من  العديد  يف  شارك   ، طنطا 
والجامعية ، نال العديد من الجوائز منها: جائزة ثالثة 
خزف بصالون الشباب الرابع بالقاهرة 1992 ، جائزة 
 ،1995 بالقاهرة  السابع  الشباب  بصالون  ثانية خزف 
جائزة بينايل القاهرة الدويل الثالث لفن الخزف جناح 
الشباب  بصالون  خزف  ثالثة  جائزة   ،1996 الشباب 

الحادي عشـر بالقاهرة 1999.

حســان رشـيد عبدالعـزيز
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مواليد القاهرة 1951 ، موجه تربية فنية بوزارة الرتبية 
و التعليم، عضو بالعديد من الجمعيات الفنية منها: 
جمعية فناين الغوري، األهلية للفنون الجميلة، أصالة،  
القاهرة  بينايل   : منها  املعارض  من  العديد  يف  شارك 
الدويل للخزف، بينايل بورسعيد القومي السابع 2005 ، 
بانوراما الخزف املرصي املعارص، دورات املعرض العام 
34 ، 36 ، 37، نال جوائز و عدة شهادات تقدير من 
جمعية فناين الغوري واألهلية وآخرون، لديه مقتنيات 
مايو  مبجمع  الخزف  ومتحف  الثقافة  وزارة  لدى 
للفنون املعارصة ولدى األفراد مبصـر والخارج. وحاصل 
الغوري  فناين  جمعية  من  تقدير  شهادات  عدة  عىل 

واألهلية وآخرون.

حســن يونــس شـــبط
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الفنية- الرتبية  يف  الفلسفة  دكتوراه  مواليد1974، 
الرتبية  كلية  الفن  تاريخ  فني  وتذوق  نقد  تخصص 
الفنانني  بنقابة  عضو   ،  2008 حلوان  الفنية-جامعة 
املعارض  من  العديد  يف  شاركت   ، التشكيليني-نحت 
للخزف   5،  4  ،  3 للخزف  الدويل  القاهرة  بينايل  منها: 
مكتبة  سيمبوزيوم   ،2000،1998،1996 أعوام 
اإلسكندرية للنحت بالخامات الطبيعية 2011، أقامت 
معرضني خاصني األول 2010 والثاين 2011 ، ورش عمل 
لفن الخزف مبركز الفسطاط للخزف عام 2004، 2006، 
نالت العديد من الجوائز منها: شهادة صالون الشباب 
الخزف  يف  الثانية  الجائزة  الخزف،  مجال  يف  التاسع 
يف  الشباب  جائزة  عرش،  الحادي  الشباب  بصالون 
بينايل القاهرة الدويل الرابع للخزف، جائــزة  املعرض 

الخــاص األول 2011.

ربـاب عـىل نبيل وهــبه
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الفنية- الرتبية  كلية  الخزف  بقسم  مساعد  مدرس 
جامعة حلوان ، شاركت يف العديد من املعارض املحلية 
محبي  جمعية   ، الطالئع56  معرض  منها:  والدولية 
الفنون،  قرص   27 الشباب  صالون   ، الجميلة  الفنون 
 123  Artgilaالصغري للخزف  الجوال  الدويل  املعرض 
 ، اليونسكو-الربتغال  الدولية  اإلنسيا  جمعية  نظمته 
مهرجان يض للشباب العريب2  ، أتيليه العرب للثقافة 
نالت   ، الفنون  بقرص   29 الشباب  ،  صالون  والفنون 
العديد من الجوائز منها : جائزة اإلناء الذهبي مبهرجان 
Izmir Rotary  برتكيا 2014،   الجائزة الكربى للعمل 

الجامعي صالون الشباب 27.

سـمر محمد عبد الصـادق
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مامرس لفن الخزف، شارك يف العديد من املعارض 
الجامعية منها : بينايل القاهرة الدويل للخزف 2002، 

معرض بأكاديية الفنون بروما-إيطـاليـا.

شــــعبان مــحمد ذكـي
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ماجستري يف الرتبية الفنية -خزف 2018 ، عضو بنقابة 
الفنون  محبي  جمعية  عضو   ، التشكيليني  الفنانني 
الجميلة، شارك يف العديد من املعارض منها : معرض 
 ،1996  ،  1993 التشكيلية   للفنون  القومية  املسابقة 
والعاشـر  التاسع  املعلمني  هوايات  معرض   ،  1999
جمعية   2007  -2005  -2002  -2001 عرش  والثالث 
 13  ،  11  ،  10 التحرير  معرض   ، الكويتية  املعلمني 
التشكيلية، معرض ملتقى  الكويتية للفنون  بالجمعية 
مبادرة  معرض   ،2012 العرب  التشكيليني  الفنانني 
الفنانني التشكيليني لدعم مرص 2014، معرض ملتقى 
فناين  معرض   ،  2016-  2015 التشكيليني  الفنانني 

الغربية   األول 2017 ، الثاين  2018. 

عـبد الحي محمد طـلعت
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مواليد سوهاج 1977 ، فنان وخزاف ، شارك يف العديد 
من املعارض املحلية والدولية منها: معرض خاص مبركز 
كرمة ابن هاىنء-متحف أحمد شوقى 2014 ، فاعلية 
 ،2014 فينيسيا-إيطـاليـا   بيناىل  هامش  عىل  بنتون 
املعرض العام 2014 ، 2015 ، 2017 ، معرض األعامل 
 ،  2018، قاعة دروب 2016، 2017   - الصغرية  الفنية 
واألفـراد  املؤسسات  لدى  املقتنيات  من  العديد  لديه 

مبصـر وخارجهـا.

عبد الفتاح شملول
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التطبيقية- الفنون  كلية  الخزف  بقسم  مساعد  أستاذ 
جامعة حلوان ، شاركت يف العديد من املعارض الفردية 
األمري  بقرص  الفريوز  أرض  معرض  منها:  والجامعية 
محمد  بقرص  إسالمية  إشـراقات  معرض   ،2016 طاز 
، معرض  الحي 2017  تراث مرص  عيل 2017، معرض 
إلهام  مصدر   ،2017 مختار  محمود  مبتحف  فكرة 
الثقايف 2017، ومعرض سمبوزيوم  زغلول  مبركز سعد 
الخزف الدويل الثالث مبركز الهناجر للفنون بدار األوبرا 
املرصية 2017،  ملتقى إبداعات املرأة املرصية يف الفن 
التشكييل لعام 2017، معرض ملتقى فناين الغد مبركز 
سعد زغلول الثقايف 2018، معرض سمبوزيوم الخزف 
معرض   ،2018 للفنون  الهناجر  مبركز  الرابع  الدويل 
خاص قصيدة الخزف بجالريي خان املغريب - الزمالك 

.2018

عــال حمــدي
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الفنية-جامعة  الرتبية  بكلية  املتفرغ  الخزف  أستاذ   
 ، التشكيليني  الفنانني  بنقابة  مؤسس  عضو   ، حلوان 
منها:  والدولية  املحلية  املعارض  من  العديد  يف  شارك 
حتى   1973 من  التشكيلية  للفنون  العام  معرض 
2017، معرض أساتذة كلية الرتبية الفنية 2015 مبركز 
املعارص  املرصي  الفن   ،1977 بغداد  للفنون  الجزيرة 
ترينايل   ،1988 إيطـاليا  الدويل  املعرض   ،1987 أملانيا 
الخزف األول القاهـرة 1992، معرض القطـع الصغيـرة 
ARTgila 123 2017 الربتغال ، لديه مقتنيات بـمرص 
املؤمترات  قاعة   ، الحديث  الفن  مبتحف  والخارج 
الدولية القاهرة، مقتنيات خاصة باملغرب وفرنسا، نال 

العديد من الجوائز وامليداليات و شهادات التقدير.

عمـــاد  الديـن الـمغربـي
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الفنانني  نقابة  عضو  جميلة،  فنون  بكالوريوس 
الجامعية،  املعارض  من  العديد  يف  شارك  التشكيليني، 
األفراد  لدى  السفارات،  بعض  لدى  مقتنيات  لديه 

بالخارج، متحف الفن الحديث. 

عمـــــاد أغــــــا
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املنيا،  الفنية-جامعة  الرتبية  كلية  الخزف  مدرس 
منها:   والدولية  املحلية  املعارض  من  العديد  يف  شارك 
املعرض العام، معرض أتيليه القاهرة ، صالون الشباب ، 
صالون القطع الصغرية، بينايل القاهرة الدويل للخزف ، 
سمبوزيوم الخزف الدويل الثالث 2017 والرابع 2018 ، 
معرض البحرين الدويل للحدائق، املعرض الدويل للفن 
اإلسالمي املعارص املدينة املنورة 2013 ، معرض أعضاء 
معرض   ،2018  ،  2016 املنيا  جامعة  التدريس  هيئة 
العديد  نال   ،  2016 بالزمالك  للفنون  الجزيرة  مبركز 
املعامرية  قابوس  السلطان  جائزة  منها:  الجوائز  من 
آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األمرية  سمو  جائزة   ،2002
أعوام  للخزف  البحرين  مملكة  ملك  قرينة  خليفة 
2005، 2008 ، 2009 ، 2010 ، جائزة لجنة التحكيم 
صالون الشباب 13 ، لديه العديد من املقتنيات مبصـر 

والسعودية والبحرين وايطاليا. 

مـاهـــر عــــراقيب
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مواليد 1978 ، مدرس بكلية الفنون الجميلة-جامعة 
النحت- الجميلة-قسم  الفنون  بكالوريوس  املنيا، 

التشكيل الخزيف جامعة املنيا 2001، ماجستري  شعبة 
يف النحت-التشكيل الخزيف 2009 ، دكتوراه الفلسفة 
الخزيف  التشكيل  نحت  الجميلة-تخصص  الفنون  يف 
معرض  منها:  املعارض  من  العديد  يف  شارك    ،2016
صالون  الشباب،  صالون  القاهرة،  أتيليه  املنيا  فنانو 
وصالون   ،2016 باألقصـر  الرابع  الدويل  الجنوب 

األقليـم بأسيـوط 2016. 

محـمد أحمــد فهــمي
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مواليد  1977 ، ماجستري يف الفنون الجميلة-تخصص 
الجميلة- الفنون  فلسفة  دكتوراه  يف   ، نحت 2009  

الفنون  بكلية  مدرس   ،  2015 خزيف  تشكيل  تخصص 
الجميلة-جامعة املنيا-قسم النحت ، شارك يف العــديد 

من املعارض الجامعية .

محـــمد الشــــــبـراوي
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 أستاذ الخزف بقسم الرتبية الفنية ووكيل كلية الرتبية 
متثال  نفـذ  والطالب،   التعليم  لشئون  بقنا  النوعية 
نسور النيل املقام عىل مدخيل كوبري دندرة مبحافظة 
املعرض  منها:  املعارض  من  العديد  يف  شارك  قنا، 
العديد  نال  الخزف،  مجال  يف   2015 لعام   37 العام 
متحف  أوسكار  منها:  التقدير  وشهادات  الجوائز  من 
ىف  باألقرص  الثاين  الجنوب  صالون  من  مختار  محمود 
الجنوب  صالون  تحكيم  لجنة  عضو  الخزف،   مجال 
املقتنيات لدى  العديد من  الرابع 2016، لديه  الدويل 

األفـراد والهيئات مبصـر وخارجها .

محـمد سـعيد عـبد اللـه
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مواليد 1988، بكالوريوس فنون تطبيقية 2010 جامعة حلوان، ماجستري الخزف 2017، شارك يف العديد من املعارض الخاصة والجامعية منها: مسابقة 
معرض ثيبيساما الدويل للسرياميك بفالنسيا 2013، 2014 ،2016 ، معرض نادي روتاري أزمري تركيا 2014، نال العديد من الجوائز منها: جائزة معرض 
اكسبو هومي ميالن2015، جائزة صالون الشباب للخزف 2013، صالح رضا 2018 ، الجائزة الكربى باإلضافة إىل 9 جوائز متنوعة يف مسابقة الطالئع 
48 ، 58 بجمعية محبي الفنون الجميلة،  جائزة املركز األول ألفضل تصميم بالطات للحوائط و األرضيات مبعرض“k&B”مبركز املؤمترات، نال العديد 

من شهادات التقدير والتكريات ، لديه مقتنيات مبتحف الفن املرصي الحديث ، املعهد املرصي مبدريد، وزارة الثقافة ، لــدى األفـــراد.

مـحمد ســمري الجــندي
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 ،1970 عامرة  هندسة  بكالوريوس   ،1947 مواليد 
التشكيليني  الفنانني  عضو  املهندسني،  نقابة  عضو 
لإلنشاء  أورسكوم  برشكة  معامري  مهندس   ، بجدة 
والصناعة،  نائب مقرر لجنة الفنون التشكيلية بنادي 
املعارض  العديد من  بالدقي، شارك يف  الصيد املرصي 
 ،36 والدورة   2005  ،  25 الدورة  العام  املعرض  منها: 
الفنون،  السابع 2004مبجمع  الصغرية  األعامل  صالون 
يف  شارك   ،2010 دروب  بقاعة  الصغرية  واألعامل 
جميع معارض الفنون التشكيلية بنادي الصيد الدقي 
لديه   ، السعودية  بجدة  فنان   100 مهرجان  وأكتوبر، 
مقتنيات خاصة مبصـر وامريكا ، كندا ، فرنسا ، انجلرتا 

، السعودية ، دىب ، الكويت .

مـــــراد عـــــزيز
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 1996 الفنية  الرتبية  فلسفة  يف  دكتوراه   ،1951 القاهرة  مواليد 
واستشاري خزف  2007،عضو عامل  أستاذ خزف  تخصص خزف، 
من  العديد  يف  شاركت  املرصية،  التشكيليني  الفنانني  بنقابة 
املعارض الخاصة واملحلية والدولية منها: جميع معارض القطريني 
للفنون  القومي  املعرض   ، بالدوحة   2006 : واملقيمني من 2001 
التشكيلية منذ بدايته حتى2010 ، معرض فن اإلناء مبتحف سعد 
 ،  2014  :  2010 باإلسكندريه  أجنده  معرض   ،2008 لـ  زغلول 
عودة الروح قاعة باب متحف الفن الحديث 2014 ، جائزة لجنة 
الدولة  جائزة  للخزف،  األول1992  القاهرة  ترينايل  يف  التحكيم 
التشجيعية يف فن الخزف 1994، جائزة بينايل القاهرة الدويل يف 
لفن  الدويل  القاهرة  لبينايل  الكربى  الجائزة   ،  1994 الخزف  فن 
السعودية،  كندا،  بإيطاليا،  خاصة  مقتنيات  لديها  الخزف1996، 

يوغسالفيا، الرنويج، قطر. 

مــرفت الســـويفي
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مدرس مساعد بكلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان، 
شاركت يف العديد من املعارض املحلية والدولية 1996 
: 2017 منها : صالون الشباب،  املعرض القومي، بينايل 
للفخار  الدويل  الخزف  ملتقى  مبصـر،  الدويل  الخزف 
و  يورسعيد  بينايل  و  الصغرية  األعامل  مبرص و صالون 
للخزف،  كوريا  بينايل  الطالئع،  الجميلة  الفنون  محبي 
أملانيا،  يف  الدولية  املعارض  من  العديد  يف  شاركت 
إيطاليا، كوريا الجنوبية، الصني ، ورشة عمل  يف أملانيا 
2015، سمبوزيوم الخزف الدوىل الثالث 2015 ، ملتقى 
إبداعات املرأة املرصية ، صالون الجنوب 2017،نالت 
بينايل  الشباب،  صالون  منها:  الجوائز  من  العديد 

بورسعيد، الطــالئع .

مــروة زكــريا مــحمد
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مواليد1981، مدرس الخزف بقسم الرتبية الفنية كلية 
معرض  يف  شاركت   ، القاهرة  النوعية-جامعة  الرتبية 
خاص بقاعة كامل خليفة مركز الجزيرة للفنون 2015، 
بقرص  اإلقليـم  لفنـاين  املتجدد  باملعرض  ثالثة  جائزة 
ثقافة الفيوم 2017 ، كام شاركت باملعـرض العــام يف 

دورته 39 لعام 2017 .

مـــروة عـــامـــر
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مواليد املنيا 1982، ماجستري يف الخزف 2010 ، دكتوراه 
الجميلة- الفنون  بكلية  مدرس    ،  2015 الخزف   يف 

الجميلة،  الفنون  ، عضو بجمعية محبي  املنيا  جامعة 
شاركت بصالون الشباب الدورة 27 لعام 2016 ، نالت 
جائزة اقتناء من البنك التجاري الدويل، الجائزة الكربى 
بصالون الجنوب الدويل الرابع 2016، شاركت باملعرض 

العام يف دورته 39 لعام 2017. 

مــروة مــحمد رضــوان
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فنانة مرصية، باحثة أكاديية، دكتورة بكلية الفنون الجميلة-جامعة اإلسكندرية،التخصص العام النحت والتخصص الدقيق 
النحت الخزيف، تقوم بعمل منحوتات باستخدام الخامات والتقنيات الخزفية، و اتجهت إىل دمج فن الطباعة الفنية الجرافيكية 

print making design   عىل سطوح أعامل النحت الخزيف.

مــــروة يســـري زكــي
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مواليد 1974، بكالوريوس فنون جميلة-قسم الجرافيك 
الحرف  مبركز  الخزف  مبجال  عامان  دبلوم   ،2002
التشكيلية منذ  بالحركة  ، شارك  بالفسطاط  التقليدية 
1997 يف مجال الجرافيك والرسم والخزف، نال العديد 
من الجوائز، ولديه مقتنيات مبؤسسات وزارة الثقافة، 

لدى األفراد. 

مصــبح كامــل مصــبح
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شاركت يف العديد من املعارض الفنية الجامعية بني عامي 2011 – 2014 يف مجال النحت والنسيج واألشغال الفنية والتصميم 
 ،2013 الفردية  املواهب  مسابقة  شاركت يف    ،2016 العراق  دورة  الثاين عرش  العرب  التشكيليني  الفنانني  بصامت  ملتقى 

سمبوزيوم الخزف الدويل الثالث 2017، املعرض العام 39 ، نظمت ورش عمل محلية يف مجال الخزف 2017-2016 .

مـــــنى عــــــزات
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النوعية- الرتبية  بكلية  الخزف  مدرس   ،1976 مواليد 
جامعة أسوان ، شاركت يف العديد من املعارض منها: 
صالون فناين مرص 2016 ، املشاركة يف معرض الفنون 
التشكيلية عىل هامش امللتقى الدويل الثالث لتفاعل 
 ،2017 يف  أسوان  ثقافة  بقرص  األفريقية  الثقافات 
معرض الفنون التشكيلية عىل هامش مهرجان أسوان 
بتعامد  احتفاالً  والفنون  للثقافة  السادس  الدويل 
سمبوزيوم   ، الثاين  رمسيس  متثال  وجه  عىل  الشمس 
الغربية  فناين  معرض    ،2018 الرابع  الدويل  الخزف 
2018 ، شهادة تقدير وجائزة املركز الثالث يف صالون 

شباب الغربية 2002.

مـــنى فــــتحي
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الرتبية  ماجستري    ،2004 فنية  تربية  بكالوريوس 
الرتبية  بكلية  مدرس   ،2010 خزف  الفنية-تخصص 
الفنانني  نقابة  عضو   ،2016 خزف  الفنية-تخصص 
الفردية  املعارض  من  العديد  يف  شارك  التشكيليني، 
والجامعية منها: معرض جامعي بكلية الرتبية الفنية-
الفنية- للورشة  لألوائل، معرض جامعي  قاعة حورس 
قاعة حورس،صالون الشباب الثاين والعشـرون - خزف.

هـبه اللـه محـمود أحـمد
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الرتبية  الخزف-كلية  الفنية- تخصص  الرتبية  ماجستري 
النوعية-جامعة اإلسكندرية 2013 ، دكتوراه الفلسفة 
يف الرتبية الفنية-تخصص الخزف-كلية الرتبية النوعية-
جامعة اإلسكندرية 2016، معيد بكلية الرتبية النوعية-

 ،2009 اإلسكندرية   الفنية-جامعة  الرتبية  قسم 
الرتبية  النوعية-قسم  الرتبية  بكلية  مساعد  مدرس 
الخزف   مدرس   ،  2013 االسكندريه   جامعه  الفنية 
الفنية-جامعة  الرتبية  قسم  النوعية-  الرتبيه  بكلية 
املعارض  من  العديد  يف  شاركت   ، اإلسكندرية2016 

الفردية والجامعية .

هـــند البـــدري عــــزاز
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مواليد 1974، بكالوريوس تربية فنية 1996، ماجستري 
الرتبية الفنية2000 ، دكتوراه الفلسفة يف الرتبية الفنية 
2004 ، شاركت يف العديد من املعارض منها: جمعية 
التفوق  جائزة  نالت  و   1998 الجميلة  الفنون  محبي 
ملوجهي  متتالية  دورات   3 بأداء  ترشفت  العلمي، 
الفنية- الرتبية  بكلية  خاص  معرض   ، الفنية  الرتبية 

الجوائز  العديد من  نالت  قاعة أحمد بسيوىن 2017، 
الطفل 2002شعار  لفنون  اإلسالمى  املركز  منها:جائزة 

املؤمتر الثالث للمركز.

هنـــد نـور الـدين حسـن
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قسم  تطبيقية  فنون  بكالوريوس   ،1977 مواليد 
الفنانني  نقابة  عضو   ،  2000 حلوان  الخزف-جامعة 
التطبيقية،  الفنون  مصممي  نقابة  عضو  التشكيليني، 
األعامل  صالون  منها:  املعارض  من  العديد  ىف  شارك 
الفنية الصغرية السادس 2003 ، بينايل كوريـا الجنوبـية  
الدويل الخامس للخزف 2009، املعرض العام 34 ، 36 ، 
37 لــ2012 ، 2014، 2015 ، صالون القاهرة السادس 
والخمسني للفنون التشكيلية 2013، سمبوزيوم الخزف 
العديد  نال   ، السادس صفاقس-تونس  2016  الدويل 
املسابقة  يف  الثالثة خزف  الجائزة  منها:   الجوائز  من 
العامة للفنون التشكيلية 2004، جائزة سرياميكا رويال 
صالون الشباب الثاين والعرشين 2011، لديه مقتنيات 

مبصـر والخــارج .

هيثـــم هــــداية
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ماجستري  حلوان،  فنية-جامعة  تربية  بكالوريوس 
الرتبية النوعية-قسم الرتبية الفنية-جامعة عني شمس-

تخصص خزف 2016، متهيدي الدكتوراة 2017 ، مدرس 
مادة كلية الرتبية النوعية- جامعة عني شمس ، شاركت 
يف العديد من املعارض منها: معرض  خط و لون بكلية 
أسبوع  معرض   ،2009 حلوان   الفنية-جامعة  الرتبية 
البيئة كلية الرتبية النوعية- جامعة عني شمس 2013، 
 2015 األوىل  دورته  يف  للشباب  األول  الخزف  ملتقى 
ونار  طني  بعنوان  خاص  معرض  شمس،  عني  جامعة 
كلية الرتبية النوعية- جامعة عني شمس 2016 ، ورش 
عمل للخزف يف كل من مدارس األورمان نقابة الفنون 
 ،2015 األول  الدويل   الخزف  سمبوزيوم  التشكيلية، 
الرتبية  لكلية  ،الرابع2018   الثالث2017   ، الثاين2016 
الفنية واملقام بالرشكة العامة ملنتجات الخزف و الصيني.

والء إمــــام بشــيــر



أحـــــــمد شــــــبيطه

أحمد صويف عبد الجـيد

أمـــــــاين فـــــــــهمي

أمـــــــــــرية نــــــــور

جـالل رفـعت الـمرسي

جـــــــورج مــاهــــــر

حســــــــــــــــن داود

حــنان حسـني الصــياد

دينــا محـمد الـمــهدي

رانيــــــــــه أشـــــرف

ريهام مصطفى السـنباطي

ســــارة فـــؤاد فـــايـز

ســامر ســـمري منتـصـر

ســلمى محــمد حسـني

شــــــــيامء عــــــــالء

صــــربي أبـو عجــــيلة

عامد عبد القادر جمعة

فـادي نشـــأت وديـــع

ليىل عبد الرحمن خليل

محــمد عــبد الغــــني

محـمد فهــمي حــافظ

مــريم محــمد حســن

معــتز محـمد الصـاوي

نجوان مجدي عبد الحفيظ

نــــــــدى محـــــروس

ينوال محمد صالح الدين
ضوئ

ر ال
صوي

الت
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الثامن والثالثون 2018 ، معـرض  شارك يف العديد من املعارض منها: املعرض العام التاسع والثالثون 2017، املعرض العام 
شخصـي ذات يوم يف روما»قصص من الحياة» بقاعة نهضة مرص مبركز محمود مختار الثقايف 2015.

أحـــمد شــــبيطه 
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العريب 2016 ، 2018 ، معرض  بالعديد من املعارض منها: مهرجان يض األول والثاين للشباب  الفيوم 1983، شارك  مواليد 
أجنـدة 2018، املعرض العام 39 ، معرض خاص 2004، الجائزة الثانية للتصوير الضويئ ببينايل اوستـراكا الـدويل 2017.

أحـمد صـويف عـبد الجــيد
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أستاذ مساعد بقسم التصوير -كلية الفنون الجميلة  - 
جامعة حلوان ، عضو نقابة الفنانني التشكيليني، عضو 
عضو   ، القاهرة  والرتاث  الطبيعة  محبي  جمعية  يف 
بالجمعية العلمية السعودية للفن والتصميم بالرياض، 
أقامت مثان معارض منفردة، شاركت بأعاملها الفنية منذ 
التخرج 1990 يف العديد من املعارض الجامعية منها: 
دورات املعرض العام، صالون الشباب، معرض القطع 
الصغرية وغريها، لديها مقتنيات يف متحف الفن املرصي 
الحديث ، وزارة الثقافة ، جامعة حلوان ولدى األفــراد. 

أمـــــــــاين فــهـــــمي
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تعمل كمصورة  صحفية منذ 2009 مؤسسة األهرام، 
صحفية  كمصورة  املرصية  الصحفيني  بنقابة  ألتحقت 
منذ 2010، تخصصت يف التصوير التوثيقي، قوميسري 
مختار،  محمود  مبركز  ماشفتهاش  اليل  مرص  ملعرض 
شاركت يف العديد من املعارض املحلية والدولية منها: 
املسابقات واملعارض املحلية والدولية للتصوير الضويئ 
مرص  مسابقة   ،2009 الصحفيني  نقابة  مسابقة  منها: 
الفوتوغرايف،  للتصوير  النيل  صالون  مرصيني،  بعيون 
الصيني،   الثقايف   املركز   مع  بالتعاون  منفرد  معرض 
نالت املركز الثاين للتصوير الفوتوغرايف املباشـر2012. 

أمـــــــرية نــــــــــور
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األمانة  عضو   ،FIAP للتصوير  الدويل  االتحاد  عضو 
العامة التحاد املصوريني العرب  UAP ، عضو جمعية 
التصوير األمريكية PSA، شارك  يف 125معرض  محيل   
وعريب ودويل منهم 5 معارض فردية مبكتبة اإلسكندرية 
الحمراء و سفارات مصـر بربلني وفيينا   الزاوية  مكتبه 
الدولية،   الخارجية  العالقات  مكتب  مع  باالشرتاك  
وزارة الثقافة، نال لقب فنان عاملي  من االتحاد  الدويل 
األردن،  مرص،  من  41جائزة   نال   ،  AFIAP للتصوير 
السعودية، الصني ، أملانيا ، الواليات املتحدة األمريكية، 

رصبيا، اليابان، العـراق، فلسطـني، اإلمــارات . 

جـالل رفــعت الـمســري
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فنان تشكييل ومصور عاملي ، ماجستري يف الفنون من 
العاملية  التصوير  الكثري من اتحادات  اليونسكو عضو 
اتحاد  منها:  والخارج  مصـر  يف  الفنية  والجمعيات 
الفياب،   للتصوير  الدويل  االتحاد  العرب،  املصوريني 
جمعية فناين الغـوري، الجمعية األهلية للفنون، شارك 
يف أكثـر من 200 معرض ومهرجان فني دويل ومحيل 
يف مصـر و18 دولة عربية وأجنبية، شارك يف تحكيم 
مرص  يف  ودولية  محلية  فنية  ومسابقات  مهرجانات 
والخارج، نال أكثـر من 60 جـائزة من مصـر والخارج .  

جــــــورج مــاهـــــــر
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مصــور  تشكييل،  رســام  معمــاري،  استشاري 
فـوتوغرايف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدكتور حسن 
داود لإلدارة والفنون واآلداب،  محكــــم فوتوغــــرايف 
يف  التحرير  هيـــئة  ، عضو  الضوء  فنون  يف  ومحارض 
مجلة عرب فوتو، رئيس املنظمة العربية للتصــــــوير، 
الدوليتني، شارك يف   يو  عضو جمعيتي فياب، جي يب 
وخارجها.  مصـر  يف  وجمــــاعيًا  فرديًا  معرًضا   25

حســــــن داود
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الجمعية  إدارة  مجلس  عضو  فوتوغرايف،  مصور 
الفنانني  بنقابة  عضو   ، الفوتوغراىف  للتصوير  املرصية 
الفوتوغرايف،  للتصوير  املرصية  الجمعية   ، التشكيليني 
أتيليه القاهرة، جمعية فناين الغوري، ساقية الصاوي، 
الجمعية األهلية للفنون الجميلة ، شاركت يف العديد 
التشكيلية  للفنون  العام  املعرض  منها:  املعارض  من 
العديد  نالت   ،  2017  ،2013  ،  2012  ،2010  ،2009
من الجوائز منها: املركز الرابع  ملحور اإلنسان والعمل 
 ،2006 أملانيا  أوروبا  عرب  مصورين  اتحاد  مبهرجان 
املركز الثالث ملحور الصحافة مبهرجان اتحاد مصورين 
عرب أوروبا-أملانيا 2011، العديد من شهادات التقدير 
 ،2004 الفوتوغرايف  للتصوير  املرصية  الجمعية  من 
 ، تونس  قطر،  األردن،  املغرب،  أملانيا،  مرص،   ،2018
بهيئة  مقتنيات  لديها  السعودية،  العراق،  اإلمارات، 

متويـل وزارة الخارجية املصـرية بالخـارج.

حنــان حســني الصـــياد
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 ،2013 الهندسية  العلوم  ماجستري  معامرية،  مهندسة 
الهندسة  بقسم  مدرس   ،2018 الفلسفة  دكتوراه 
املعامرية بالجامعة الربيطانية،  شاركت يف العديد من 
املسابقات املعامرية، العديد من املعارض منها: معرض 
يف  ترايث   معرض  املصـري،   املعمـار  بيت  يف  فردي 
2017 ،  2018، نالت عدة جوائز يف العامرة  والتصوير،  

جائزة تقـديرية مبعـرض تـرايث 2018. 

دينــا محـــمد الـمهـــدي
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املعارض  من  العديد  يف  شاركت  فوتوغرافية،  مصورة 
أندريس  مبركز   1994 عـرض  أول  كنوز  معرض  منها: 
بيو الثقايف التابع لسفارة فانزويال، العديد من املعارض 
املكتبة  القاهرة،  أتيليه  منها:  والخاصة  الجامعية 
املوسيقية باألوبرا،  مركز الهناجر ومركز األهرام، عدة 
قاعات عرض خاصة  أخرى،  نالت العديد من الجوائز 
مثانية  رقم  السنوية  املسابقة  يف  الثالث  املركز  منها: 

وأربعون للجمعية املصـرية للتصوير الفوتوغـرايف.

رانيـــة أشــــرف
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متهيدي دكتوراه يف الرتبية الفنية 2016-2017 جامعة 
مبادرة  زخرفية،  أطلقت  تصميامت  حلون-تخصص 
2015،  قامت  التوحد  مبرض  للتوعية  الزرقاء  الصورة 
بتأسيس أول موقع إلكرتوين تفاعيل عىل الويب لعالج 
األطفال ذوي التوحد من خالل الفن، رئيس ومؤسس 
للسيدات  الثدي  للتوعية برسطان  فنون وردية  حملة 

الصم بالفــن التشكيـيل. 

ريهام مصطفى السنباطي



291

جامعة  إعالم  كلية  حرة،  فوتوغرافية  مصورة 
 ،MSA جامعة  مع   بالتعاون   بلندن  ميدلسيكس 
نقابة  ، عضو  السيناميئ  التصوير،  اإلخراج  دبلومة يف 
املهن السينامئية، عضو مؤسسة سانت مارك للتوثيق 
الرتاث القبطي ، عضو جمعيات التصوير الفوتوغرايف، 
مبعرض  قامت   ،PSA  ،RPS ، IFPU UAP  ،  EIPC

الثقايف  املركز  رعاية  تحت  الصني   من  حكاوي  فردي 
الصيني،  قوميسري ملعرض مرص الجميلة تحت رعاية 
الثاين،  قوميسري ملعرض مرص  البابا توارضوس  قداسة 
مسابقة   36 من  أكثـر  يف  شاركت   ، شفتهاش  ما  اليل 
ومعرض محيل ودويل ،  قامت بتوثيق الثورة السمكية  
يف مصـر،  تقوم حاليًا بتوثيق الرتاث القبطي، املهرجان 
القومي للسينام املرصية لدورته الـ 17كمخرجة للفيلم 

الروايئ القصيـر مني إيه 2013؟.

ســـارة فـــؤاد فــــايز
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لالتصاالت،  املرصية  بالرشكة  محاسب   ،1974 مواليد 
شارك يف العديد من املعارض منها : يوميات بورسعيدية 
العام  املعرض   ،  2017 األديان  مهد  مرص   ،  2016
النيل 2017، صالون كامريا اإلسكندرية  39،   صالون 
تصويرية  إبداعايت  الخامس  الصالون    ،2018 الثالث 
الهناجر2018، إبداعات تصويرية نادي الصيد 2018، 
امللتقى املتوسطي للتصوير الفوتوغرايف 2018 تونس، 

ترايث للتصوير الفوتوغرايف 2018.

ســامر ســـمري منتـــرص
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أتيليه  : صالون  منها  املعارض  من  العديد  يف  شاركت 
فرحة  معرض  الرتاسينا،  الضويئ،  للتصوير  القاهرة  
ملسات  معرض  مرصية،  مبادرة  مرصية،معرض 
 ،2014 للمياه  الثالث  العريب  املنتدى  معرض  فنية، 
هامش  عىل  فني  معرض    ، وأقنعة»  معرض »وجوه 
معرض    ،2015 األفريقية   للسينام   األقرص  مهرجان 
لوحتي  مبادرة  معرض    ،2016 الجزيرة  شباب  مركز 
معرض   ،2017 الدبلوماسـي  املعرض   ،2016 اخرتاع 
الثقافة  عاصمة  األقصـر  معرض   ،  2017-2 أجيال 
العربية  2017، معرض األقرص عاصمة الثقافة العربية، 

معرض نهر الحياة-متحف أحمد شوقي 2018.

ســلمى محــمد حســـني
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الفتوغرايف  التصوير  مجال  يف  تعمل  مصـرية،  فنـانة 
نفسها  وجدت  األخرى،  الفنية  املجاالت  من  وغريها 
تنتج  لذا  املعقدة،  الذات  عن  املعـرب  للفن  عاشقة 
األنثوية  وطبيعتها  الدفينة  مشاعرها  عن  معرب  فن 
وتستلهم أعاملها من بيئتها املرصيـة والتـراث واألدب 
ما  خاص  مزيـج  الفنانة  هذه  أعامل  يف  تجد  العريب، 
بني األصالة واملعاصـرة تجعل كل من يشاهد أعاملها 
القصص  من  الكثري  ونسج  األسئله  من  العديد  يطرح 
من  العديد  أقامت   ، أخرى  عوامل  إىل  به  تسافر  التي 
املعارض  من  العديد  يف  شاركت  الخاصة،  املعارض 

املحلية والدولية ، نالت العـديد من الجـوائز. 

شــــيامء عـــــالء
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مواليد اإلسكندرية دكتور مهندس ، مستشار إنشاءات،  
سابًقا،  الكامريا  نــادي  رئيس  الكــامريا،  نـادي  عضو 
منظم دورات تعليم التصوير الفوتوغرايف، زمالة بيت 
إنتاج  جمعية  عضو  السعودي-جدة،  الفوتوغرافيني 
املصـرية ألصدقاء  الجمعية  اإلذاعة والتلفزيون، عضو 
املتاحف، عضو جمعية أصدقاء مكتبة اإلسكندرية،  عضو 
الجمعية املرصية للتصوير الفوتوغرايف، مؤسس معرض 
اإلسكندريـة،  بأتيليه   12 رقم  العام  هذا  الدويل  لقاء 
والدولية،  املحلية  املعارض  من  العديد  يف  شارك 
قوميسري معرض العمـارة اإليطالية بروما 2000 ، نال 
العديد من الجوائز منها: درع النهر الصناعي العظيم 
ليبيا ، املركز الثالث فيلم ترام كافية بأكاديية الزهراء، 
األكاديية املرصية- روما-إيطاليا، إنتـاج وإخـراج أفالم 
تسجيلية منها: سوق الجمعة،  ترام كافية، زهرة أمـل.

صــربي أبــو عجــــيلة
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املحلية  املعارض  من  العديد  يف  شارك   ،1984 مواليد 
منها: صالون النيل للتصوير الفوتوغرايف 2017، جاليـري 
بورسعيد  بينايل   ،2017 القاهرة  بأتيليه  األول  الفيوم 

2009، أقام عدة معارض بقصـر ثقافة الفيوم.

عـامد عبدالقــادر جــمعه



297

مواليد 1987، فنان تشكييل، بكالوريوس فنون جميلة 
2010 ، قسم هندسة الديكور- شعبة ديكور مرسح 
التشكيليني،  الفنانني  نقابة  عضو  وتليفزيون،  وسينام 
الفيديو،  ومونتاج  الفوتوغرايف،  التصوير  وأهوى 
تصميم الجرافيك، شارك حديثًا بعملني من أعامله يف 
فنيني جامعيني  معرضني  الفوتوغرايف يف  التصوير  فن 
أحدهام بأتيليه القاهرة 2018 ، اآلخر ساقية عبداملنعم 
العام. نفس  من  الشهر  نفس  يف  بالزمالك  الصاوي 

فــادي نشـــأت وديـــع 
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معارض  خمسة  يف  شاركت  معامرية،  مهندسة 
البورتريه  تصوير  تحب  الفوتوغرايف،  للتصوير 
مالمح  تصور  الخصوص،  وجه  عىل  الشارع  وتصوير 
من  اليل  ضحكتهم  الصغيـرة،  وتفاصيلهم  الناس 
تتمنى تفضل تصور   ، اليل كله وجع  القلب، حزنهم 

وتصور ومتأل صورها بفرحتهم. 

ليـىل عبد الرحـمن خــليل
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دكتوراه  فنية،  تربية  بكالوريوس   ،1964 مواليد 
الفلسفة يف الرتبية الفنية 2010 ، مديرًا ملتحف عميد 
األداب العريب دكتور طه حسني ، عضو نقابة الفنانني 
الفوتوغرايف،   للتصوير  املرصية  الجمعية   ، التشكيليني 
صالون  دورات  منها:  املعارض  من  العديد  يف  شارك 
الشباب منذ بدايتها حتى الصالون 11، املعرض القومي 
من 20 حتى اآلن، التصوير الفوتوغرايف  1992، األعامل 
شارك   ،  2001 خاص  معرض   ،  2004 الصغرية  الفنية 
نال   ، املرصي  باملتحف   2005  -  2004 عمل  بورش 
العديد من الجوائز منها : الجائزة الثانية 91 ، صالون 
 ، والسعودية  تقدير من مرص  ، شهادات  الشباب 12 
لديه متقنيات لدى بعض الدول العربية ولدى األفـراد 

واملؤسسات ومبتحف الفـن الحـديث .

محـمد عــبد الغــني
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دبلوم  االجتامعية،  الخدمة  دبلوم   ،1966 مواليد 
البرصي  التذوق  نادي  رئيس   ، العربية  الخطوط 
ومصمم  فوتوغرايف  مصور   ، بورسعيد  ثقافة  بفرع 
يف  شارك   ، العرب  املصورين  اتحاد  عضو  جرافيك، 
اإلبداع  مهرجان  منها:  الجامعية  املعارض  من  العديد 
ليايل  معرض  باإلسامعيلية،  التشكييل2018-2017 
املحروسة للهيئة العامة لقصور الثقافة ، معرض نحو 
تراىث  ومسابقة  معرض   ،2017 أفضل  سياحية  صورة 
العديد  نال   ، فردية  معارض  خمسة   أقام   ،  2018
والثانية يف مسابقة  األوىل  الجائزة   : منها  الجوائز  من 
ناشيونال جيوجرافيك، الجائزة الثالثة يف مسابقة فوتو 
إيجيبت ، جائزة التميز يف معرض ومسابقة نحو صورة 

سياحية أفضل للمتحف اإلسالمي ونادي عـدسـة.

محـمد فهــمي حــافــظ
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العديد  أقامت  أكتوبر،   6 جامعة  التطبيقية  الفنون  بكلية  مدرس 
الفرنيس  الثقايف  باملركز  املدن  :أسـرار  منها  الخاصة  املعارض  من 
باإلسكندرية- مرص ، معرض أفكار عشوائية مبركز الجزيرة للفنون ، 
شاركت يف العديد من املعارض املحلية والدولية منها: مرص امللتقى 
للفنون،  الجزيرة  التطبيقية-مركز  الفنون  لكليات  األول  الدويل 
األول  املعرض  مرص،  والفيديو-  للفوتوغرافيا  كايروجرايف  مهرجان 
لجمعيات ونوادي التصوير بأتيليه اإلسكندرية، مسابقة مقامة عىل 
البحر  هامش معرض فوتوإيجيبت الدويل ملعدات التصوير، بينايل 
شطنا-األردن،  العاملية  الفنانني  ورشة   ، مقدونيا  للشباب،  املتوسط 
مسابقة  آل ثاين للتصوير الضويئ- قطر، نالت العديد من الجوائز 
التاسع  النيل  التجريبي-صالون  التصوير  يف  األوىل  الجائزة   : منها 
للتصوير الضويئ ، جائزة محمد منري  صالون الشباب الثامن عرش-

وزارة الثقافة ، منحة مؤسسة املورد الثقايف -بـروكسيل-بلجيكـا.

مــريم محـــمد حســــن
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للتصوير  املرصية  الجمعية  عضو  فوتوغرايف،  مصور 
الفوتوغرايف، عضو نادي كامريا القاهرة، شارك يف العديد 
من املعارض الدولية واملحلية منها: صالـون الـجـنـوب 
األول  ضــي  صالون   ،2017 الــخــامـس  الـدولــي 
الثالثة  ترايث  مسابقة   ،2018 الـعـربــي  للـشـبـاب 
للـشـبـاب  األول  ضــي  صالون  الفوتوغرايف،  للتصوير 
للصورة  التاسع  الدويل  الصالون   ،2016 الـعـربــي 
تونس  العرب  املصورين  اتحاد  باملنستري  الفوتوغرافية 
2016، معارض فوتوغرافية عديدة يف أتيليه اإلسكندرية، 
أتيليه القاهرة  التحرير الونج ، نال عدة جوائز منها: 
األمم  جائزة   ، لـ2017   28 الشباب  صــالــون  جائزة 
للمرأة  القومي  املجلس  مع  بالتعاون  للمرأة  املتحدة 
2017، جائزة مـسـابــقـة االتــحــاد األوروبــي 2016، 
األفراد مبصـر  لدى  الفنية  املقتنيات  من  العديد  لديه 

وخارجها مثل: سلـوفينيا وإيطاليـا. 

مـعـتـز محـمد الـصـــاوي
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مواليد 1984، شاركت يف العديد من املعارض منها: معرض 
املرصية  املرأة  عام  معرض   ،2017  -2016 شجرة  الفن 
2017 مبركز الهناجر ،  معرض ملتقى اإلبداع 2018  مبركز 
الجزيرة للفنون، معرض رؤى عربية بقاعة األهرام للفنون 

مببنى األهـرام الحـديث.

نجوان مجدي عبد الحافظ
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ومصورة  تشكيلية  فنانة   ،1984 القاهرة  مواليد 
عضو   ،2006 جميلة  فنون  بكالوريوس  فوتوغرافية، 
املعارض  من  العديد  يف  شاركت  التشكيليني،  نقابة 
العديد  نالت   ، والدولية  املحلية  واملهرجانات 
التصوير  مجايل  يف  التقدير  وشهادات  الجوائز  من  
الفوتوغرايف وفن الجرافيك، لديها مقتنيات لدى هيئة 
قصور الثقافة ومكتبة اإلسكندرية و األفــراد ، شاركت 
الفوتوغرايف  التصوير  مسابقة  تحكيم  لجنـة  كعضو 
مرصيتي-وزارة الثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة،  

أقليـم القاهـرة الكبـرى وشمـال الصعيـد.  

نــــدى محــــــروس
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الفوتوغرافيا  التطبيقية-تخصص  الفنون  دكتوراه 
مساعد   أستاذ  حلوان،  والتليفزيون-جامعة  والسينام 
التطبيقية بعربي-سلطنة  العلوم  التصميم، كلية  قسم 
املتخصصة،  النيل  قنوات  بقطاع  تصوير  مدير  عامن، 
دورات  عدة  منها:  املعارض  من  العديد  يف  شاركت 
من املعرض العام، صالون النيل للتصوير الفوتوغرايف، 
معرض  املـرأة،  إبداعـات  مهـرجان  الشباب،  صالون 
باري-إيطاليا  مصـريات»مدينة  »فنانـات  مشتـرك 
2006، معرض عيون مرصية األكاديية املرصية بروما 
2006 ، نالت العديد من الجوائز منها: ميدالية ذهبية 
الفوتوغرافيا  محور  العاملية  الفنية  األلعاب  دورة 
بسلوفاكيا2015 ، مسابقة الساقية للتصوير الفوتوغرايف 
البورتريه  محور  واألسود،  األبيض  محور  ثاين  مركز 

2007، مـركز ثـالث محـور التجـريـد 2005.

نـوال محـمد صـالح الدين





أمــاين فــاروق رمضـان

داريـــــــن وهــــــــبه

ســـــــهـري عثـــــــامن

محـمد فــؤاد الشــاذيل

هــــــــاين األشـــــــقر

وفــــاء عبـد املقصــود

ــكياسـمني حسـن مرســي
ــــــــ

ـــيــ
راف

جلـــــ
ا
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مواليد االسكندرية 1975، دكتوراه الفلسفة يف الفنون 
الجميلة ، أستاذ مساعد  بكلية الفنون الجميلة-جامعة 
عضو  والكتاب،  النرش  رسوم  تخصص  اإلسكندرية- 
نقابة الفنانني التشكيليني، عضو ألتيليه جامعة الفنانني 
والكتاب باإلسكندرية ، قامت بنرش العديد من األبحاث 
العلمية داخل مرص وخارجها 2011، 2018، شاركت يف 
العديد من املعارض املحلية والدولية منذ 1997 وحتى 
العمل،   الندوات وورش  العديد من  اآلن، شاركت يف  
التشجيعية،  التقديروالجوائز  شهادات  من  عدد  نالت 

لديها مقتنيات مبصـر والخــارج.

أمـاين فــاروق رمضــان
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مواليد 1979، مدرس بكلية الفنون الجميلة، دكتوراة 
يف فلسفة الفن أثر البعد الثقايف يف تشكيل اإلتجاهات 
شاركت  العرشين،  القرن  يف  الفنية  للطبعة  املعارصة 
لصالون  دورات  عدة  منها:  املعارض  من  العديد  يف 
الشباب الـ 11، 12، 13، 14، 15، 18، 20، 24، معرض 
الخزف  ، سيمبوزيوم   2016 الرابع  القومي  الجرافيك 
شيني  مصنع  يف  الفنية  للرتبية  والرابع  والثالث  الثاين 
زغلول  سعد  بقاعة  معرض   ،  2016 صيني  و  للخزف 
الكربى  بالقاعة  معرض   ،2009 الجنوب  بعنوان ظالل 
الحمول 2018،   الجميلة بعنوان شيالني  الفنون  بكلية 
نالت العديد من الجوائز منها: جائزة لجنة تحكيم يف 

صـالون الشباب الحـادي عشـر.

داريـــن وهـــــبه
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التطبيقية، استشاري مهندس نقابة املهندسني، استشاري مصمم نقابة املصممني، عضو  الفنون  أستاذ بجامعة حلوان كلية 
نقابة الفنانني التشكيليني ، مثلت مرص بأعاملها الفنية عامليًا يف أكثـر من 45 دولة مثل أملانيا ، إيطاليا ، بينايل القاهرة الدويل 

  ، بأسبانيا  غرناطة   ، السابع 
الثالث  الدويل  مصـر  ترينايل 
بفن  الـرابع  الدويل  مصـر  ترينايل  الجرافيك،   بفن 
الدويل، سارسـال  الثقايف  الدوحة  الجرافيـك، مهرجان 
فالدي فرانس بفرنسا، بينايل طوكيو باليابان، األسبـوع 
الثقـايف املصـري بكازاخستان 2008، املعرض املصـري 
باملركز  باريس-فرنسا  التشكيليات  الفنانات  لكبار 
الثقايف املصـري والسوري والجزائري ، األسبوع الثقايف 
-لبنان،   املصـري  الثقايف   األسبوع  بغداد-العراق،   يف 
البينايل  منها: جائزة  الجوائز  من  العديد  نالت 
األوىل يف فن الجرافيك لدول البحراألبيض املتوسط، 
املنظامت  اتحاد  شعار  لتصميم  األوىل  الجائزة 
الذهبي  الرشاع  جائزة  اإلسالمية،  للدول  الهندسية 
الكويت،  بينايل  الجرافيك  يف  الكربى  الجائزة  ملصـر 

التقـديـرية.  الجامعـة  جـائزة 

ســــهري عثـــامن
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مواليد 1946، بكالوريوس عامرة فنون جميلة-الزمالك جامعة حلوان  68 ، عضو نقابة الفنون التشكيلية ونقابة املهندسني 
جائزة  منها:  الجوائز  من  العديد  نال   ، والجامعية  الفردية  املعارض  من  العديد  يف  شارك  الفنون،  من جمعيات  وعدد 

ملصق  عن  للعامني  العربية  الدول  جامعة 
يوم اإلسكان العرىب، جائزة أوىل من السيده 
 ،74 املنتجة  األسـر  مبعرض  السادات  جيهان 
جائزة كفافيس 2013 للفنون، جائزة أوىل لويل 
العهد عن شعار بلدية أبوىب ، جائزة يوم العلم 
بإمارة عجامن، درع أفضـل العارضني ببلدية 
ديب، العديد من دروع التكريم واألوسمة من 
جهات مختلفة،  لديه العديد من املقتنيات 
 ، أعامل   5 الحديث  الفن  منها: مبتحف 
الخارجية  وزارة   ، بقطر  اإلسالمي  املتحف 
الفنون  جمعية  الحربية،   الكلية   ، املرصية 
األخرى.  الجهات  والعديد من  الشعبية بديب 

محـــمد فــؤاد الشــاذيل
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الجميلة-جامعة  الفنون  بكلية  مدرس   ،1974 مواليد 
والجامعية  الخاصة  املعارض  من  العديد  له  حلوان، 
فينسيا  ببينايل  املرصي  الجناح  قوميسري  منها:  ودوليًا 
الدورة 56 لــ 2015، ترينايل مرص الدويل للحفر، صالون 
الجرافيك  معرض  العام،  القومي  املعرض  القاهرة، 
القومي، صالون الشباب، بينايل األعامل الصغرية مبكتبة 
بينايل  بإيطاليا،  الدويل  فلورانس  بينايل  اإلسكندرية، 
سان مور بفرنسا، بينايل الالذقية بسوريا، بينايل سابورو 
والدولية  املحلية  الجوائز  من  العديد  لديه   ، باليابان 
منها: جائزة الدولة لإلبداع الفني منحة اإلبداع بروما، 
الجائزة  فلورانس،  ببينايل  الحفر  يف  الخامسة  الجائزة 
برتينايل  التحكيم  لجنة  جائزة  الالذقية،  ببينايل  الثالثة 
مرص الدويل، لديه العديد من املقتنيات مبصـر والخـارج.

هــــاين األشــــقر
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جرافيك-كلية  تخصص  الجميلة-  الفنون  ماجستري 
يف  دكتوراة   ،2005 املنيا  الجميلة-جامعة  الفنون 
فلسفة الفنون الجميلة-تخصص جرافيك-كلية الفنون 
الجرافيك  بقسم  مدرس  املنيا2011،  الجميلة-جامعة 
العديد  يف  شاركت  باألقصـر،  الجميلة  الفنون  كلية 
من  العديد  لديها  والجامعية،  الفردية  املعارض  من 
العام  القومي  املعرض  منها:مقتنيات  املقتنيات 
للفنون التشكيلية2012، مبتحف الفن الحديث لجنة 
لدى   ،2014  CIB بنك  مقتنيات   ،2018 املقتنيات 

األفراد يف مصــر والخــارج . 

وفـــاء عبـــد املقصـــود
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باملعهد  عليا  دراسات  دبلومة  جرافيك،  جميلة-قسم  فنون  بكالوريوس  حر،  جرافيك  فنية-مصمم  وناقدة  تشكيلية  فنانة 
العايل للنقد الفني أكاديية الفنون، شاركت بالعديد من املعارض منها: معرض خاص مبركز الجزيرة للفنون بالزمالك 2014، 
صالون الشباب من الدورة 19: 23 ،25 ، 26 ، 28 ، 29 ، مهرجان الحفر املعاصـر الدويل برتينتو-إيطاليا ، معرض أجندة 
الدويل،  معرض أول مرة مبكتبة اإلسكندرية، معرض الثورة قصـر الفنون، املعرض العام 2017، نالت العديد من الجوائز منها: 
جائزة ورشة صالون الشباب 19، جائزة الهيئه العامة لقصور الثقافة ببينايل بورسعيد 2009، جائزة التصوير الضويئ مبعرض 
الشباب لعام  إقتنـاء بنك CIB  بصالون  الواحد والخمسون 2011،  الطالئع  الخمسون 2010، جائزة رسم مبعرض  الطالئع 
2015 و2017، جائـزة شـرفية بصـالون فناين إقليم القاهرة الكبـري 2016، منحـة التفـرغ من وزارة الثقـافـة 2017 ، 2018. 

ياســمني حســن مـرســي



أحمــد أمــني مــوســى

رانيــــــــــا عـــــــــالم

ريهــام إسـامعــيل طـه

طـــــارق عبـد العــزيز

مايـكل موريـس ريـاض

نرمني محمد عبد السالم

هنـــد ســــعد عــــبيد

دياوســـــــام النــــــواوى
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مواليد1972، أستاذ مناهج طرق تدريس الرتبية الفنية املساعد كلية الرتبية للطفولة املبكرة، عضو الجمعية املرصية للفنون 
الشعبية، عضو الجمعية املرصية ألدب األطفـال، عضو جمعية محبي الفنون الجميلة، عضو هيئة املراجعني الخارجيني لهيئة 
ضامن الجودة، االعتامد مجلس الوزراء، شارك يف املعرض العام 39 لـــ2017، املعرض العام 35، 36، 37 ، معرض فردوس 
الرؤية بالعراق 2015 ، بينايل روما 2015، صالون الجنوب الدويل 2014 ، حاصل عىل أحسن رسالة دكتوراه، لديه مقتنيات يف 

متحف الفن الحديث، فرنسا، الكويت، أملانيا. 

أحــمد أمــني مــوســى
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دكتوراه يف الفنون التطبيقية، عضو يف نقابة املهندسني، 
يف  عضو  التطبيقية،  الفنون  مصممي  التشكيليني، 
العربية  الجمعية  الجميلة،  للفنون  األهلية  الجمعية 
للحضارة والفنون اإلسالمية، عضو مجلس إدارة اللجنة 
أيكوم  للمتاحف  الدويل  للمجلس  املرصية  الوطنية 
مرص، شاركت يف العديد من املؤمترات العلمية للفنون 
يف مرص واألردن، أقامت 6 معارض فردية، 57 معرًضا 
والدروع  الجوائز  من  العديد  نالت  ومحليًا،  دوليًا 
األول،  النسجيات  صالون  أوسكار  منها:  والتكريات 
تحكيم  لجنة  اإلعالمي،  عضو  للتميز  العريب  مهرجان 
تنظيم  الثقافة،  بوزارة  لألطفال  التشكيلية  للفنون 
معارض تشكيلية، كتابة العديد من املقـاالت الصحفية 

يف مجــال الفنـون.

رانيـــــا عـــــالم
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الديكور-شعبة  الجميلة-قسم  الفنون  بكالوريوس 
العامرة الداخلية 1998، ماجستري يف الفنون الجميلة-

، جامعة  الجميلة  الفنون  بكلية  الديكور  قسم 
الفنون  يف  الفلسفة  دكتوراه    ،2006 اإلسكندرية 
الجميلة - قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة-جامعة 
الديكور  بكلية  بقسم  مدرس   ،2010 اإلسكندرية 
 ،2010 منذ  اإلسكندرية  جامعة  الجميلة-  الفنون 
والتصميم  الفنون  بكلية  الديكور  بقسم  معار  مدرس 
من  عدد  يف  شاركت    ،  2014 منذ  فاروس  جامعة 

املعارض الفنيـة الجامعيـة املحليـة.

ريهـــام إســامعـيل طــه
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كاتب  فنون جميلة جرافيك،  ماجستري  مواليد 1968، 
العديد  أقام  اليوم،   أخبار  بدار  فني  وناقد  صحفي 
املكان  عبقرية  معرض  أخرها:  الخاصة  املعارض  من 
العديد  يف  شارك   ،2018 باألوبرا  طاهر  صالح  بقاعة 
تكريه  تم   ، جوائز  عدة  نال  الجامعية،  املعارض  من 
الصحفيني  ونقابة  الثقافة  وزارة  مثل  من عدة جهات 
لجان  من  عدًدا  يف  عضًوا  اختياره  تم  اليوم،  وأخبار 
ودار  الحديث  الفن  مبتحف  مقتنيات  لديه  التحكيم، 
اليوم،  وأخبار  الجميلة  الفنون  كلية  ومتحف  األوبرا 
حسني  مصـر-مصطفى  بلدنا  حلوة  كتابان  له  صدر 

عبقرية فنان . 

طــارق عــبد العــزيز
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مواليد 1979، بكالوريوس تربية فنية، دبلومة الرتبية 
الفنية جامعة حلوان 2005، يقوم حاليًا  بتحضري رسالة 
املاجستري قسم التصوير ، شارك يف العديد من املعارض 
 ، الصغيـرة  لألعامل  الخامس  الشباب  صالون   : منها 
صالون الشباب 16، صالون الشباب العرشون 2009 ، 
املعرض العام 33 ، معرض الفن الرقمي بجالريي ألـوان 
2016 ، املعرض العام 39 ، شارك يف ترميم قصـر محمد 
عيل- كلية الزراعة ملدة ثالث اعوام ، نال العديد من 
الجوائز ، جائزة تشجيعية تصوير وزارة الشباب ، املركز 
التشكلية-جامعة  للفنون  العام  املعرض  يف  الثالث 
حلوان، املركز الثالث مسابقة كامل غندر كلية الرتبية 

الفنية-جامعة حلوان. 

مــايكـل مـوريـس ريـاض
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األوبرا  بدار  الحديث  املرصي  الفن  متحف  وكيلة 
املرصية، دكتوراه الفلسفة بكلية الرتبية الفنية بجامعة 
حلوان-قسم التصميم، مدرس مساعد بجامعة القصيم، 
بنقابة  عضو  سابًقا،  املنورة  باملدينة  طيبة  جامعة 
الفنانني التشكيليني بالقاهرة ، أقامت العديد من الورش 
والسعودية،  مبرص  والفعاليات  التدريبية  والدورات 
أقامت  املجتمع،  لخدمة  التطوعية  باألعامل  شاركت 
العديد من املعارض الفردية والجامعية، نالت العديد 
والتقدير  الشكر  وشهادات  والجوائز  الدروع  من 
مبرص والسعودية، لديها العديد من املقتنيات بالدول 

العربية واألوروبية. 

نرميـن محمد عبـدالسـالم
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التصميامت  بقسم  دكتور  مدرس   ،  1976 مواليد 
الزخرفية بكلية تربية فنية-جامعة املنيا، عضو يف نقابة 
الفنانني التشكيليني ، عضو يف ساقية الصاوي ، عضو يف 
أتيليه القاهرة، مسجلة  يف موسوعة الفنانني التشكيلني 
الخط  التشكيلية، شاركت يف معرض  الفنون  يف قطاع 
العريب 2000، العديد من املعارض منها: معرض صالون 
صالون  معرض   ،2000 الرابع  الصغري  الفنية  األعامل 
الصغرية  األعامل  معرض   ،2002 عرش  الرابع  الشباب 
بأتيليه  السريك  خاص  معرض    ، الصاوي  ساقية  يف 
بقـاعة  ملونة  أسـرار  ، معـرض خـاص  القاهرة 2014 
 .2016 بالزمالك  الفنية  الرتبية  بكلية  بسيوين  أحمد 

هنـــد ســــعد عبيـــد
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القاهرة-قسم  النوعية-جامعة  الرتبية  بكلية  مدرس   
خيمة  داخل  شاركت  تصميم،  الفنية-تخصص  الرتبية 
بعنوان  Celebrate Life-Made in Egypt التى تم 
عرضها  Hyde Park in London2011 ، معرض رؤية 
شبابية باملركز الثقايف املرصي بالعاصمة اإليطالية-روما 
والحاضـر  املايض  بني  السويس  قناة  معرض   ،  2012
بعنوان  خاص  معرض   ،2016 الكربى  القاهرة  مبكتبة 
النوعية  الرتبية  طيف-كلية  بجاليـري  النسبية  وحي 

جامعة القاهرة بالدقي 2018

وســام الـنـواوي





عبــد اللــه داوسـتاشـي – هــــــــــاين الســــــــيد

عـــبيـر فتحـــي أحــمـد

راغهـــــــــــبـه ذهـــــنـي
الف

يف 
هيز 

لتج
ا
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مواليد 1977، يعمل كمصور فـوتوغـرايف مبركز دراسات اإلسكندرية وحضارة البحر األبيض 
يف  شارك  اإلسكندرية،  أتيليه  والفنانني  الكتاب  عضو جامعة  اإلسكندرية،  مبكتبة  املتوسط 
العديد من املعارض العامة والخاصة والدولية منها: معرض التصوير الضويئ بنادي الكامريا 
الضويئ  التصوير  معرض   ،16-14 الشباب  صالون   ، اآلن  1998حتى  اإلسكندرية  بأتيليه 
مسافروا األزمان املوازي لبينايل اإلسكندرية 2003، معرض شعبيات مبركز الجزويت الثقايف، 
معرض إسكندرية كل األوقات مبعهد جوتة  اإلسكندرية 2007 معرض 6 فنانني سكندريني 
باألكاديية املرصية للفنون بروما 2003، بينايل الشباب لدول البحر األبيض املتوسط بباري-

التشجيعية-قسم  الدولة  جائزة   ،2008 اإلسكندرية  األول  البحر  سمبوزيوم   2008 إيطاليا 
نحت وعامرة 2013.

فنية-اإلسكندرية  تربية  نوعية-قسم  تربية   بكالوريوس   ،1972 اإلسكندرية  مواليد 

سمبوزيوم   ،2012  -2010 أسوان  للنحت  الدويل  أسوان  سمبوزيوم  يف  شارك   ،1995

 ،  2013 القاهره  الخردة  لحديد  القاهرة  سمبوزيوم  للنحت2010،  الدويل  الشيخ  رشم 

السمبوزيوم   ،2015 بكني-الصني  العربية  الصينية  الصداقة  حديقة  تجميل  سمبوزيوم 

للنحت   الدويل  مدينتي  سمبوزيوم   ،2016 الهند  باد  جازية  األحجار  لنحت  الدويل 

اإلسكندرية  مكتبة  الكتاب  خيال  بينايل   ،  2001 اليابان  كانازاوا  بينايل   ،2018 القاهره 

لدول  اإلسكندرية  بينايل  إيطاليا 2004،   املرصي   الثقايف  املركز  ود  2002،  معرض عالقة 

 .  2008 املتوسط-إيطاليا  البحر  لدول  الشباب  بينايل   ،2005 مرص   32 املتوسط  البحر 

عبـد اللـه داوســتاشـــي

هـــــانـــي الســــــيــد
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تشكيلية  فنانة  ماجستيـر،  جميلة،  فنون  بكالوريوس 
مرصية، معيدة بقسم التصوير، شاركت يف أكرث من 35 
معرًضا من معارض الفن التشكييل خالل عرشين عاًما 
أهمها: لحظات  بني معارض خاصة ومعارض جامعية 
من  ألوان   ،2005 املغريب  بخان   ، والواقع  الحلم  بني 
املكان،  قرطبة  2007،  معرض البداية ، مبرسح الطليعة 
عام 97، معرض جمع بني أعامل التصوير واألوريجامي 
مبكتبة مكتب مؤسسة اليابان 2017، مهرجان الزمالك 
 ،2017 املغريب  بخان   98 دفعة  معرض  للفنون،  الثاين 
التقديرية  والشـهادات  الجــوائز  من  العديد  نالت 
كقرص  الجهات  بعض  من  وامليداليات  والتشجيعية 
األعىل  واملجلس  حلوان  وجامعة  األوبرا  بدار  الفنون 
للشباب والرياضة، لديها مقتنيات لدى جامعة حلوان، 

بعض الهيئات، لدى بعض األفراد مبصـر وخارجها. 

عـــبيـر فتــحي أحـــمد
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عضو   ،2012 التطبيقية  الفنون  يف  الفلسفة  دكتوراه 
هيئة تدريس بقسم الزخرفة-كلية الفنون التطبيقية-

جامعة حلوان، عضو نقابتي مصممي الفنون التطبيقية 
العديد من املعارض  التشكيليني، شاركت يف  والفنانني 
الجامعية املحلية والدولية، أقامت عدة معارض فردية 
أخرها: معرض الهروب للداخل مبركز الجزيرة للفنون 
جائزة  منها:  التصوير  يف  جوائز  عدة  نالت   ،2016
ستوديو روزاليوسف 2014، لديها مقتنيات خاصة لدى 

األفــراد يف مصـر والخــارج.

هبــــــه ذهـــــني





جـــــــالل حــــــــزين

محــــمود عـــرفة رزق

مــروة خضـــر محــمد

يــةمــروة رفــعت غــزاوي
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ثقافة  بقرص  التشكيليني  نادي  عضو  مواليد1946، 

يف  شارك  التشكيليني،  الفنانني  نقابة  عضو  الفيوم، 

أكـرث من 20 معرًضا منها: معرض خاص بقرص ثقافة 

الفيوم، معرض خاص بقاعة تحية حليم بأتيليه القاهرة 

2005،  معرض بقاعة بيكار  بنقابة الصحفيني 2007، 

الصـاوي  املنعم  عبد  بساقية  الحديقة  بقاعة  معرض 

متحف  يف  املقتنيات  من  العديد  لديه   ،2010 يناير 

وزارة  الفيوم،  محافظة  الدفاع،  وزارة  الحديث،  الفن 

الداخلية، مقاالت محلية ودولية عن الفنـان.

جــــالل حـــــزين
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 مواليد 1949، شارك يف معرض ملتقي اإلبداع، معرض 
نـوار   أحمد  اإلسكندرية2012، معرض  مبكتبة  أجندة 

2012 معرض قصـر ثقافة الفيوم 2017. 

محمـود عـرفـة رزق
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ملدرسة  التابعة  بالفسطاط  التقليدية  الحرف  دبلومة 
فن  مبجال  بلندن  اإلسالمية  للفنون  تشارلز  األمري 
من  املعارض  من  العديد  يف  شاركت   ،2014 الخزف 
بقاعة   2018 األرابيسك   جمعية  معرض  أهمها: 
الهناجر و قامت بتدريب ورشة تعليم تصميم الخزف 
الدويل  املركز  عضوية   ،2018 الهناجرباألوبرا  بقاعة 
أكتوبر  روح  ملتقى    ،2018 التشكييل  الفن  لرواد 
معرض   ،2018 بالرشقية  والتعليم  الرتبية  مبديرية 
رؤية عربية جريدة األهرام  2018 ، ملتقى سلسبيل 
العام  املعرض    ،2018 الخريية  بالقناطر  الثاين  النيل 
الرتبية  بكلية  دافينيش  معرض   ، الفنون  بقرص   39
النوعية جامعة القاهرة 2017، معرض املرأة املرصية 
وخارجهــا. مبصـر  مقتنيات  لديها   ،2017 بالهناجر 

مـــروة خضـــر محــمـد
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شاركت  خــزف،  تـرايث،  فـن  دبلومـة   ،1977 مواليد 
يف معرض األعامل الصغرية جاليـري إيـزل اند كاميـرا  
2015، املعـرض الثالث للخريجني ببيت جميل للفنون 
التـراثية-القاهرة 2017 ، معرض الفن و الحرفة2017،  
املعرض السنـوي الرابع للخريجـني 2018، بيت جميل 

للفنـون التـراثية القـاهرة   .                    

مــروة رفــعت غـــزاوي
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