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يعــود املعــرض العــام ىف دورتــه الحاديــة واألربعــن لالحتفــاء مببدعــي الحركــة التشــكيلية املرصيــة حيــث تتجــدد
التطلعــات باســتمرار دميومــة التألــق ألحفــاد أعــرق حضــارات التاريــخ التــى كان التشــكيل أحــد أســباب خلودهــا ،
ويــأىت هــذا املحفــل البــارز عــى خريطــة الفعاليــات الفنيــة الســنوية ليجــرى الحــوار بــن أســاء وأجيــال وتجــارب
تجتمــع كلهــا لرتســم مشــه ًدا يعكــس تعــدد ألــوان التشــكيل املــري الــذى أورث اإلنســانية أعــاالً تعــر عــن القيمــة
العظيمــة للرســالة الفنيــة وقدرتهــا عــى الســمو بالوجــدان واالرتقــاء باملشــاعر .
دام ملرص مبدعيها الذين هم وقود نهضتها
أ.د /إيناس عبد الدايم
وزيــر الثـقـافـــة

تحــت عنــوان «دعــوة للرومانســية» تنطلــق الــدورة الواحــدة واألربعــون لتحمــل معهــا تحدي ًـــا جدي ًدا أمــام الفنانــن يتمثل ىف
االتجــاه نحــو الرومانســية باعتبارهــا أحــد االتجاهــات الفنيــة التــى تدعــو إىل الجــال والخيــال والبحــث عــن القيــم الجامليــة
ىف ظــل عــدد مــن النزاعــات والصعــاب التــى تســود املنــاخ العاملــى املحيــط بهــم .
ولكــن نأمــل أن يقــدم لنــا الفنانــن مشــه ًدا تشكيل ًيـــا يليــق بحركــة الفــن التشــكيىل املــرى املعــارص ويتناســب ومكانــة مــر
وريادتهــا عــى الصعيديــن اإلقليمــى والعاملــى واســتمرار املعــرض العــام كأهــم التظاهـرات الفنيــة التــى تــرك انطبا ًعــا إيجابيًــا
مــن خــال تقديــم مجموعــة مــن اإلبداعــات الفنيــة املتنوعــة والجريئــة.
كــا تقــرر تكريــم أربعــة مــن مبدعــى مــر الراحلــن هــم «كــال عبيــد – ســامى رافــع – فــاروق وهبــة – مـراد فخــر الديــن»
تقديـ ًرا منــا وعرفانًــا لفنانــن وهبــوا حياتهــم إلبداعاتهــم وإســهاماتهم الفاعلــة ىف حركــة الفــن التشــكيىل املــرى

أ.د  /خـــالد ســــرور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية

مـشـهد متـجـدد....
يظــل املعــرض العــام شــاه ًدا عــى كل مــا يطــرأ عــى حركــة الفــن التشــكييل املعــارص مــن متغ ـرات وتطــورات تلــك التــي ميكــن
رصدهــا يف عــدد مــن املحــاور منهــا اســتمرار الفنانــن الــرواد يف تقديــم إبداعاتهــم الفنيــة والتــي أصبحــت مبثابــة البصمــة الفنيــة
التــي متيزهــم عــن غريهــم ،أو مــن ناحيــة اكتــال املــروع الفنــي الخــاص ببعــض الفنانــن ،أو حتــى مــن خــال تقديــم بعــض
األســاء الشــابة التــي اســتطاعت أن تفــرض وجودهــا عــى املشــهد التشــكييل املــري .
مــا جعــل مــن املعــرض العــام أحــد أهــم األحــداث الفنيــة التــي تســتطيع تقديــم مشــه ًدا تشكيلي ًـــا متجــد ًدا يرصــد كل مــا شــهدته
حركــة الفــن املــري عــى مــدار عــام مــى .

أ  .داليــا مصـــطفى

رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون

دعوة للرومانسية
مــا أحوجنــا هــذه األيــام ألن يكــون لنــا دعــوة حميميــة للحــب والجــال والخيــال املمــزوج بالعاطفــة األخالقيــة ىف ظــال النزاعــات
املنتــرة واملرتاميــة عــى وجــه األرض.
فلامذا يطرح املعرض العام الواحد واألربعون دعوة للرومانسية ؟؟ .
الرومانســية  ....تاريــخ وإرث حضــاري منــذ عــر األرسات عــى أرض مــر مــرو ًرا بالحضــارات املرصيــة القدميــة والقبطيــة واإلســامية
حتــى الفــن املعــارص.
الرومانســية  ....حالــة وجدانيــة تتعــاىل عــى الصعــاب املطروحــة ىف الوقــت الراهــن لتعــر مــن خــال الفنــون البرصيــة إىل بــر األمــان
والثقــة بالــذات وباآلخريــن.
الرومانسية  ....طاقة إيجابية متنح الفنان القدرة عىل العطاء دون رشوط مسبقة أو هي عقد مرتامى األطراف.
الرومانسية  ....أسلوب حياة أساسه الشفافية بني كافة األطراف إلنجاز عمل إيجاىب موضوعى نبيل.
الرومانسية  ..قدرة عىل تحدى الصعاب ىف حب ومحبه ومواجهة جاملية تستطيع تحقيق املزيد من اإلنجاز.
الرومانسية  ....مزيد من التفاعل بني األضداد لخلق مناخ مرتاحم ومتسامح ومتفائل محققًا حياة إيجابية جميلة.
الرومانسية  ....نعمة اإلحساس باألشياء والتفاعل معها بصدق شفيف لطرح حالة من حاالت الوجد املتعاىل مع الوجود اآلىن.
الرومانسية  ....مزيد من الحب والخيال والوهج والبهجة واإلبداع املرسل لآلخرين.
دعــوة للرومانســية تيمــة املعــرض العــام الواحــد واألربعــن لنعلــوا ونحلــق ىف األفــق نحــو القيمــة الجامليــة املوضوعيــة والخيــال
الجامــح لطــرح املزيــد مــن الفلســفات الجامليــة والطــرق واألســاليب والتقنيــة الفنيــة الخاصــة بالفنانــن املرصيــن وســط فنــاىن العــامل.

الفنان أ .د /أحمد عبد الكريم
القومـيسـري الــعــام
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لجنة فرز واختيار
المعرض العام الدورة ()41
الفنان أ.د /عـبد الـسـالم عيـد

رئيسـ ًـا للـجـنـة

الفنان أ.د /سيف اإلسالم صقر

عـضـــــــــــ ًوا

الفنانة أ.د /جـيـهـان سـليـامن

عـضـــــــــــ ًوا

الفنان د /هـشــام عــبـد اللـه

عـضـــــــــــ ًوا

الفنان د /مــحـمــد شـــكـرى

عـضـــــــــــ ًوا

الفنان  /مــحــمـــد مـنـــدور

عـضـــــــــــ ًوا

الفنانة  /مـــرفــت عـــزمـــى

عـضـــــــــــ ًوا

الفنان أ.د /أحمد عبد الكريـم

القوميسري العام

		
الفنان  /أحمد محمود سليامن

أمـني اللــجـنـة

المـكـرمـون

كــمــــال عــبــيــد
ســـامــى رافــــــع
فـــاروق وهــبــــة
مـراد فـخـر الـديـن

كـمـال عـبـيـد ()2002 – 1918

رائــد مــن رواد النحــت املــرى املعــارص ،ومــن الــرواد املؤسســيني ملجــال
الرتبيــة الفنيــة مبــر والوطــن العــرىب  ..أبــدع العديد مــن التامثيل املســتوحاة
مــن الحيــاة املرصيــة األصيلــة إضافــة إىل أكــر مائــة متثــال نصفــى بورتريــه
لزعــاء وشــخصيات عامــة  ..اهتــم بدراســة الحيــوان والطــر ىف مرحلــة مــن
حياتــه  ،وتــم اقتنــاء هــذه األعــال لتكــون النــواة األساســية للمتحــف الزراعى
املــرى  ..أنتــج عنــه فيلـ ًـا تســجيليًا كرائــد ونحــات مــرى معــارص للهيئــة
العامــة لالســتعالمات  ..ينتــر تالميــذ مدرســته ىف مــر والوطــن العــرىب .

سـامــى رافــع ()2019 – 1931

بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم ديكــور  ،1948دبلــوم أكادمييــة الفنــون الجميلــة
بفيينــا قســم ديكــور املــرح املعادلــة لدرجــة الدكتــوراه ،عضــو نقابــة الفنانــن
التشــكيليني شــعبة ديكــور ،وكيــل نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،أســتاذ بكليــة الفنــون
الجميلــة بالقاهــرة ،أســتاذ غــر متفــرغ بكليــة الفنــون الجميلــة  ،2001شــارك ىف
العديــد مــن املعــارض الخاصــة والجامعيــة واملحليــة والدوليــة منهــا  :معــرض خــاص
ديكــور مــرح بفيينــا  ،1966معــرض الخــط العــرىب أســاء اللــه الحســنى مبعهــد
جوتــة  ، 1974معــرض بعنــوان  60ســنة فــن بصــاالت مجمــع الفنــون بالزمالــك
 ،2005جميــع معــارض الربيــع  -جمعيــة خريجــى كليــة الفنــون الجميلــة  1955ـ
 ،1977املعــرض العــام إدارة الفنــون الجميلــة  1970ـ  ،1977صالــون الخريــف ،1973
معــرض بالجامعــة األمريكيــة  ،1974معــرض الفــن املــرى املعــارص بالـراى الكــرى
بباريــس فرنســا  ،1976املعــرض العــام الــدورة ( ، 2009 )32معــرض املــرأة والفــن
التشــكيىل بقــر األمــر طــاز  ، 2010معــرض بعنــوان منتخبــات مالــى فــات مبركــز
ســعد زغلــول الثقــاىف متحــف بيــت األمــة  ،2019معــرض ىف وارســو ،1955موســكو
 ،1957ســمبوزيوم الخــزف بالنمســا  ،1964املعــرض الــدوىل للخــزف جمونــدن
النمســا  ،1964بينــاىل اإلســكندرية العــارش لــدول البحــر املتوســط  ،1974معــارض
ىف باريــس الخرطــوم كانســرمري بفرنســا  ،1976البينــاىل الريــاىض الــدوىل برشــلونة
أســبانيا  ،1986ملتقــى األقــر الــدوىل الســادس للتصويــر باألقــر  2013مكرمــون،
شــارك ىف لجنــة تطويــر وتغيــر تصميــات جميــع العمــات الورقيــة املرصيــة 1980
ىف القاهــرة ولنــدن  ،شــارك ىف لجنــة إنشــاء األوبــرا الجديــدة  ،1985: 1983لــه
مقتنيــات مبتحــف الفــن املــري الحديــث ،متحــف كليــة الفنــون الجميلــة بالقاهــرة
متحــف الفنــون الجميلــة اإلســكندرية ،دار األوبـرا املرصيــة ،قاعــة املؤمتـرات الدوليــة
بالقاهــرة ،متحــف كليــة الفنــون الجميلــة باملنيــا .

فـاروق وهـبـة ()2019 – 1942

بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة اإلســكندرية  ،1968دكتــوراه الفلســفة
يف الفنــون  ،1988املستشــار الثقــايف لســفارة مــر بالنمســا فيينــا ،1997
رئيــس األكادمييــة املرصيــة للفنــون برومــا  ، 2000عضــو املنظــات الدوليــة
باألمــم املتحــدة  ،1997عضــو االتحــاد األملــاين للفنانــن التشــكيليني1980 ،
امليداليــة الذهبيــة املجلــس الوطنــي الكويــت ،شــارك ىف العديــد مــن
املعــارض الفرديــة واملحليــة والدوليــة منهــا املعــرض العــام ،35 ،31 ،29 ،28
 ،39 ،38 ،37، 36صالــون القاهــرة  56للفنــون التشــكيلية بقــر الفنــون
 ،2013احتفاليــة الفــن املــرى الحديــث االبتــكارات الفنيــة للفنــون
الحديثــة واملعــارصة بقاعتــى أجيــال  2 ، 1مبركــز محمــود ســعيد للمتاحــف
باإلســكندرية ،2019معــرض بعنــوان حــوارات الوجــوه واألماكــن بجالــرى
ىض أتيليــه العــرب للثقافــة والفنــون باملهندســن  ،2019معــرض أجنــدة
الــدورة  13مبكتبــة اإلســكندرية مركــز املؤمتـرات بقاعتــي املعــارض الغربيــة
والرشقيــة  ،2020 ،1984الجائــزة األوىل يف فــن التصويــر املعــرض القومــي
لفنــاين مــر 1983 ،الجائــزة األوىل لفــن امللصــق وزارة الثقافــة القاهــرة،
 1982جائــزة الرســم املعــرض القومــي لفنــاين مــر 1994 ،جائــزة النيــل
الكــرى بينــايل القاهــرة الــدويل الخامــس 1999 ،قــادة النمســا مــن حاكــم
مدينــة فيينــا 2001 ،وســام الدولــة للعلــوم والفنــون مــن الطبقــة األوىل
مــن رئيــس جمهوريــة النمســا ،لــه مقتنيــات لــدى بعــض األف ـراد ىف كل
مــن اإلســكندرية ،القاهــرة ،شــيىل ،الكويــت ،هولنــدا ،الواليــات املتحــدة،
الدامنــارك ،أملانيــا الغربيــة ،اســراليا ،فرنســا ،إيطاليــا ،ماليزيــا ،انجلــرا،
الهنــد ،اليونــان ،روســيا ،جاكرتــا ،أندونيســيا.

مـراد فـخـر الـديـن ()2019 – 1973

فنــان تشــكيىل نحــات ومصــور زيتــى ،عضــو نقابــة الفنانــن
التشــكيليني منــذ  ،1999شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الدوليــة
ىف أوروبــا والــرق األوســط ىف مالطــا ،ســويرسا ،الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،اململكــة العربيــة الســعودية قــرص ،لــه
العديــد مــن املقتنيــات ىف متحــف الفــن الحديــث بالقاهــرة،
بعــض املــدن األوربيــة ،عضــو مجلــس إدارة ىف املؤسســة املنظمة
لبينــاىل البحــر املتوســط للفنانــن الشــباب  ،BJCEMنــال الكثــر
مــن الجوائــز منهــا جائــزة لجنــة التحكيــم ىف مهرجــان Talent
بفنــدق موفنبيــك  ،1992جائــزة مــن معــرض الطالئــع الخامــس
والثالثــن جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة  1995القاهــرة،
شــهادة تقديــر مــن الجمعيــة األهليــة للفنــون الجميلــة .1997

الـمــشـاركــــــــــون

إبــتــســام مـحـمـد أحـمـد
إبـــراهـــيــــم شــــلـبـــي
إبــراهـيــم صـــــــابـــــــر
إبـراهيـــم عـبــد املــغـنـي
إبــراهـــيــــم غــــــزالـــة
إبـراهـيـم مـحـمـد الـعطـار
أحـــــــــالم فـــــكـــــــرى
أحــــمـــــــد الـــنــمــــــر
أحــمـــد أمــيــن مــوســى
أحـمــد حــمــدان أحـمـد
أحـمــــد رأفـــت عـــبــاس
أحـــمـــد رجـــب صــقـــر
أحـــــمـــــــد رزيـــــــــق
أحـمــد رفـعــت سـلـيمـان
أحــــمـــــد ســـــــليـــــم
أحمد عبد التواب عبد الجواد
أحمــد عـبـد الـجـواد مـدين
أحـمد عبد الحميد الشافعي
أحــمــد عــبــد الـعــزيـــز

أحـمـد عبـد الفتاح حسيـن
أحـمــد عـــبـــد الــكريـــم
أحــمــد عـــبــد الـوهـــاب
أحـــــمـــــد عــــثــمــــان
أحـمـد عـطيـة عـبد الـغنـى
أحــــــمـــــــد عـــــــــالم
أحـمــد محمد الـحسـيـنـى
أحـمـد مـحمد عبد الـجـواد
أحـمـد مـحـمد عبـد الـفتاح
أحــمــد مــحيــي حــمــزة
أحـمــد نــبـيــل ســليـمـان
أحـــــــمـــــــد نـــــــــوار
أســـــــامــــــة إمـــــــــام
أســامــة حــمــزة زغــلــول
أســعــد سـعــيــد فـرحـات
إســـــالم عــــبـــــد اللــــه
أسـمــــاء الــــدســــوقـــي
أســــمــــاء الـــعــمــــاوي
أشــــــــــــرف رضـــــــــــا

أشـــــــــــرف عــــــــــزت
آ ال ء نـجـــم
آمـــال عـــبـــد الـعــظيـــم
أمـــــانــــــى مـــــوســــى
أمـــــل بــــــــاشـــــــــــه
أمــــــــــــل نــــــصـــــــر
أمـــنـــيـــــة صــــــــــالح
أمـيــرة أحـمــد الـعيـسـوى
أمـيــرة عـــبــــد الـوهــاب
أمـيــرة حــسـيـن خـليـفــة
أمـــــيــــــــرة عـــــــــادل
أمـــيـــنـــــة عــــبـــيـــــد
إيــمــــان أحــمــد سـعـــد
إيــمـــــان بــــــركـــــــات
إيـــان حسني عبد الحميـد
إيـمــان حـسـيـن مـصطفى
إيـامنعبـداملنعـمعبـداملـجيد
إيـمــان مـنـيــر مـصـطـفـى
أيــــمـــــــن لــــطـــفـــي

أيــمــن مــحــمـد ســعـيـد
إيــــهـــاب الـــطــــوخـــى
بـــســـام الـــــزغــــبـــــي
بــــــــــالل مـــقــــلــــــد
بــهــاء الــــديـــن عــامـــر
تــــامـــر رجـــب مــوســى
تـــيــســــيــر حــــامــــــد
ثــريـا حـــامـــد يــوســـف
جــــالل الـــحـــســيـنــــي
جــــالل حـــــزيــــــــــــن
جـــيـــــداء زكـــــــريــــــا
جـيــهــان قــرنـي سـعـودي
حـــــاتــــم شـــــافـــعـــي
حــــســـــام صــــقــــــــر
حــســام مــحـمــد الـسيـد
حـــــســــن داود
حــسنــة حـنفــى مـحـمـود
حــســيــــن الــــعـــزبـــي
حـــــمــــدي عبـــد اللــــه

خــــــالــــــد حــــــافـــظ
خـــــــالـــــد خـــــالــــــد
خـــــــالـــــد زكــــــــــــي
خــــــــالــــد ســــــــــراج
داريــن عـــلــى وهــــبـــة
دالــيــا ســالـــم مــحـمــد
دالــيــا فــايـــز مـــحــمــد
دعــاء إبـراهــيم الـدمرداش
راغــــــب إســــكــنــــــدر
رانـــيـــا أبــــو الــــعــــزم
رانــيــــــة الـــــحــصــــري
ربــــــــــاب نـــــــمـــــــر
رشـــا أحــمــــد نــبــيــــل
رضــا أحــــمــــد فــضــــل
رواء مــحـمــد الــدجــــوى
روال رجــــــــــــب
ريــم جـمـال عـبـد الـنـارص
ريــهــــام مـحـــمــد رضــا
زيــنــب الـــســـجــيــنـــي

زيــــنــــب ســـــــالـــــــم
ســـــارة مـحــمـد عــــوف
ســــارة يـوسف عبـد الـعال
ســـامـــح إســـمــــاعـــيـل
ســـــــــامـــــى صـــــــالح
سـحــر الســعيــد إبـراهيـم
ســـــداد صــــالح الـديـــن
ســـــعـــــد الــــعــــبــــد
ســـــعيــــد بــــــــــــــدر
ســــعــيدسـيـــد حـســيـن
ســلــطــان أحـمـد أحـمــد
ســــــلــــــوى رشـــــــدي
ســمــاح أحـمــد شــوقـــي
سـمـيـة خــليـــل الـحـــداد
سميـر محمود عبـد الفضيـل
ســـهـــيــــر عـــثـــمــــان
ســوزان ســـعـــد الــديــن
الــســــيـــد قــــنــــديـــل
شـادى مـحـمد عبـد الفتـاح

شـنـودة عـصـمـت حـلـمـى
شـرييـن أحـمـد إســمـاعيـل
شــــيـمـــاء ســـمـــيــــــر
صـــبـــــــاح أبـــــــو راس
صـــفــيـــة الـــقـبـــــانــي
صــــالح الــديــن عــطيــة
صـــــــالح املــــلـيـــجــــي
ضــــيـــاء الـــديــــن داود
طــــــــارق الـــشــيــــــخ
طـــــــــارق زبـــــــــــادي
طـــــارق عـبـــد الــعـــزيز
طـــــاهر عــبـد الـعــظيــم
طـــــه الـــــقـــــــرنــــــي
طــــــــه الــــــســــــوداىن
عــــــــــــادل ثـــــــــروت
عـــــــــــــادل مـصــطــفى
عــاطــــف الــشــافــعـــى
عـــــبـــد الــســالم ســــامل
عــبـد الــعــزيز الـجـنـــدى

عــبــد الـعـــزيــز صـعــب
عـبــد املـجـيد إسـمـاعـيــل
عـبــد املـنعـم الــحــيــوان
عبـد الوهـاب عبد املحـسن
عــــصــــــــــام طـــــــــه
عــصــــــــــــام مـــعروف
عــقــيـــلــــة ريـــــــــاض
عــــلــــي حــــــبــــيـــش
عــمــــــــاد إبـــراهـيـــــم
عـــمــــــــاد أبـــو زيـــــد
عـــمـــــاد عـبـد الـوهــاب
عـــمـــــــر الــــفـيــومــي
عــمــرو أحـمـد األطـــروش
عـــــمــــرو قــــنـــديــــل
عـــمــرو مـحـمـد ســــالمة
عـمــرو مـحـمــود رسـمــى
غــــــــادة الــــــــزيــــات
فــاطـمـة عـبــد الـرحـمــن
فــاطـــمـة عـــلـى ســالــم

فـــريــد مــحـمــود فـريــد
فـيـفـيـان فـتـحي الـبتانـوىن
قـــاســم مــحـمــد ربــيــع
كــــــالي قـــــــاســـــــــم
لـــيـــــنـــــا أســـــــــامــة
مــجــدى عـبـــد الـــعـزيـز
مــــجـــــــــدى عــــبـــده
مــحـــمــــد الـشــبــــراوى
مــــحــمـــد الـــــصـيــــاد
مـــحـــمـــد الــطــحـــــان
مــحـمـــــــد الــعــــــالوي
مـحـــــمــد الـــفـيـــومــي
مــــحـــمــــد بـــــنـــــوي
مـحـمـد ســمـري الـجـنـــدى
مـحـمد صبـرى بـسـطـــاوى
مــحـــمـــد طـــــوســــون
مـحــمــد عـبــد الـبـاســـط
مــــحـــمــــد عــبـــــلـــة
مــــحـــمـــــد عـــيـــــــد

مـــحـــمــــد غـــــالـــــب
مـحـمـد فـتـحــى حـمـــزة
مــــحــــمـــد كـــــمـــــال
مـــحمد نـــبيل عبد الـسـالم
مـحـمـود أحـمـد خـليـفـــة
مــــحــمـــــود حــــامــــد
مـحـمــود عـبـد الــرحـمـن
مــحــمـــود فـــوزى أنـــور
مـحـمـود مـحـــمــد فـــرج
مـــرام عـبـد الــمـغــنــــي
مــرفـــت الــســــويــفـــي
مــرفـــت شــــــــاذلــــــى
مــروة رفـــعــــت غـــزاوى
مـــــــــــروة زكــــــريـــــا
مـــــروة ســيــد حـــســـن
مــــروة مـحــمـد عــــامــر
مـــروة يــوســف وهـــبــة
مــــــروة يـــســــري زكــي

مــريــم مــعتـــز مــحـمـد
مـــشــــيـــرة األزهــــــري
مـصبــح كــامــل مـصـبـــح
مـــصـطــفى الـــفــــقـــي
مـــصــطــفى بـــــــــــــط
مـــصـطــفى عــــيـــســـى
مـصـطفى مـصـطـفى خـرض
مـصــطــفي عـبـد املـعطـي
مـــمـــدوح الــقـصـيــفــى
مــنــى أحــيـــد شـعــبــان
مــــنـــــى مـــــدحــــــت
مـــــهــــــــا جــــــــــورج
مـيـرفت أحـمد عبـد الـغنى
نـــــــــاثـــــــــــــان دوس
نـــــازلـــي مـــــدكـــــــور
نـجــوان عـــبـــد الـحـفيـظ
نــــجـــــوى الــــعـــــدوي
نــــســــمــــة األعـــصــــر

نـشـوة مـحـمـود مــخـتـــار
نــيــفــيـــن فــــرغـــلـــي
هــاىن عـبـد املـجىل الـفـقي
هــــــانــــي فـــــيـــصـــل
هــدى الــسـيــد مـشــتـاق
هــشــام مـخلــوف خــالف
هـــــــنـــد الـفـــالفـــلـــي
هـــــنــــد عـاطف خـليــل
هــــوايــــــدة الـسـبـــاعي
وائـــــــــــل درويـــــــــش
وائـــــــل الــشـــافـــعــــي
وائـــــــــل فـــــــــــــاروق
وجـيه عـبـده عـبـد الـغـنـى
ولــــيـــــــد قـــــــانـــوش
وئــــــــام املـــــصــــــــري
يـــــاســـيـــــن حــــــــراز
يــــســـري الــقـويــضــــي

إبـتسـام حممـد أحمـد

مواليــد القاهــرة  ،1982بكالوريــوس فنــون جميلــة  ،2004ماجســتري
ودكتــوراه ،تــم ترشــيحها كأحســن رســالة دكتــوراه عــى مســتوى
الجامعــة وفــازت بهــا  ،2015عملــت بالتدريــس ىف أكــر مــن خمــس
جامعــات خاصــة وحكوميــة إىل جانــب مامرســتها للفــن التشــكييل
املعــارص  ،الــذى أخــذ بعــ ًدا مختلفًــا نتيجــة الســتخدامها ألكــر مــن
خامــة وإمكانيــة تطويعهــا لتوصــل فكــر وفلســفة جديــدة  ،وجــاء
ذلــك العتامدهــا ىف أغلــب أعاملهــا الفنيــة عــى تفاعــل املســتقبل
للعمــل الفنــي داخــل الحيــز الفراغــي بشــكل علمــي ومــدروس مــن
خــال تجــارب ودراســات بحثيــة ،إن أكــر مــا مييــز أعاملهــا الفنيــة هــو
البعــد عــن كل مــا هــو مبتــذل وخلــق روح وأحاســيس جديــدة تجــر
املتلقــى عــى التفاعــل بشــكل محســوس مــع العمــل ،إىل جانــب التنــوع
امللحــوظ ىف اســتخدام الوســائط الفنيــة والخامــات البينيــة املتنوعــة
واملتقنــة ىف نفــس الوقــت ،فهــى تنتقــل بانســيابية مــن نعومــة األلــوان
املائيــة إىل جــرأة االكريلــك واأللــوان الزيتيــة  ،مــرو ًرا باألحبــار عــى
الــورق والكــوالج انتهــا ًء بفنــون التجهيــز ىف الفــراغ .
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إبـراهـيــم شــلـبـي

عضــو مجلــس إدارة نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،لــه أربعــة عــر معرضً ــا
خاصـــابالقاهرة واإلســكندرية وأســبانيا ،أكــر مــن  30معرضـًــا جامعيـًــا بقــر
ً
الفنــون باألوبــرا ،مجمــع الفنــون بالزمالــك ،مركــز الجزيــرة للفنــون الزمالــك
الهناجــر باألوبــرا ،جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة بجــاردن ســيتي ،أتيليــه
القاهــرة ،شــبابيك باملقطــم ،معهــد جوتــه بالقاهــرة  ،قاعــة األه ـرام للفنــون،
قاعــة صــاح طاهــر باألوب ـرا  ،جالــرى الباطــروس مدريــد ،مكتبــة اإلســكندرية
كليــة الفنــون الجميلــة باإلســكندرية ،جامعــة طنطــا ،جامعــة كفــر الشــيخ ،
جامعــة األزهــر ،متحــف أحمــد شــوقي ،متحــف مختــار ،متحــف طــه حســن
متحــف املنصــورة القومــي ،متحــف محمــود ســعيد باإلســكندرية ،لــه مقتنيــات
خاصــة مبــر وأســبانيا والســعودية مؤسســة محمــد رشــيد باإلســكندرية ،وزارة
الثقافــة ،متحــف النيــل بأســوان ،جامعــة طنطــا ،جامعــة كفــر الشــيخ ،منحــة
تفــرغ مــن وزارة الثقافــة ،أكــر مــن  40درع ًـــا وشــهادة تقديــر وميداليــة مــن
جهــات مختلفــة جامعــات ،جمعيــات فنيــة ،مؤسســات حكوميــة .
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إبــراهـيــم صــابـــر

شارك يف عدة معارض منها ملتقى الفخار الحادى عرش بالفيوم ،صالون الشباب دورات ،28 ،27 ،26
صالون الجنوب  ،2017املعرض العام  ،له مقتنيات مبتحف الفن املرصى الحديث .
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إبـراهـيـم عـبد املغني

دكتــوراه الفلســفة ىف الرتبيــة الفنيــة ،أســتاذ متفــرغ بقســم
الرســم والتصويــر بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ،عضــو
نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،عضــو مجلــس إدارة جامعــة فنــاىن
الغــورى ،عضــو جامعــة أتيليــه القاهــرة ،شــارك ىف معظــم
املعــارض الفنيــة العامــة منــذ تخرجــه حتــى اآلن ،لــه معــارض
خاصــة مبــر والخــارج ،شــارك ىف معــارض وكالــة الغــورى
 ،2017 ،2016 ،2015معــرض جالــري يض األول للفنانــن العــرب
 ،2016املعــرض العــام  ،40 ، 39 ، 38 ، 37أقــام معرض ًـــا خاص ًـــا
بقاعــة صــاح طاهــر بــدار األوبــرا املرصيــة  ،2017معــرض
أمســيا املرصيــة املعــرض املصاحــب للكونجــرس الثالــث النســيا
الرتبيــة عــن طريــق الفــن  ،2018لــه مقتنيــات بــوزارة الثقافــة،
متحــف الفــن الحديــث ،متحــف كليــة الرتبيــة الفنيــة بالزمالــك،
لــه مقتنيــات خاصــة بالهيئــة العامــة لالتصــاالت الســلكية
والالســلكية ،مقتنيــات خاصــة لــدى األفــراد .
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إبـراهـيـم غـزا لـــــة

مواليــد  ،1960بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة حلــوان
 ،1984أســتاذ مســاعد بقســم التصويــر بكليــة الفنــون
الجميلــة املنيــا ،شــارك ىف معــرض بقاعــة بيكاســو بالزمالــك
 ،2007معــرض بقاعــة إمرالــد باملهندســن  ،2006صالــون
األتيليــه  59بأتيليــه القاهــرة  ،2010معــرض فنونــا ..
حضارتــن بقاعــة األهــرام للفنــون بوســط البلــد ،2013
املعــرض املــرى للفنــون التشــكيلية املقــام ضمــن ملتقــى
صنعــاء الــدوىل للفنــون التشــكيلية  ،2009املعــرض العــام
 ،38لــه مقتنيــات مبتحــف الفــن املــرى الحديــث ،قاعــة
املؤمتـرات ،مبنــى جريــدة األهـرام ،متحــف تيتو بيوغســافيا
لــه مقتنيــات خاصــة لــدى بعــض األفـراد ىف مــر والخــارج .
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إبـراهيم حممد العطـار

مواليــد  ،1961بكالوريــوس فنــون جميلــة تصويــر القاهــرة،
دبلومــة تصويــر  ،1988شــارك يف العديــد مــن املعــارض منها
معــرض تنويعــات صيفيــة قاعــة شــاديكور  ،2000بينــايل
القاهــرة الــدويل  ،2002 ،2000صالــون األعــال الصغــرة
 ،2003 ، 2002معــرض فنــون جميلــة منتصــف الثامنينيــات
متحــف محمــود مختــار  ،2016معــرض إبداعــات معــارصة
بيــت الفــن بالتجمــع الخامــس  ،2016املعــرض العــام 2018
معــرض ملتقــى سلســبيل النيــل الرابــع للفنــون التشــكيلية
بفنــدق ريتــز كارلتــون  ،2018معــرض صالــون الغــورى 1
مركــز محمــود ســعيد اإلســكندرية  ،2018أقــام معرضـًــا
خاص ًـــا إبداعــات مرصيــة فنيــة مكتبــة القاهــرة الكــرى
بالزمالــك  ،2017حصــل عــى منحــة تفــرغ مــن وزارة
الثقافــة . 2019 ، 2018 ، 2008 ،2007
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أحــالم فــكــــرى

مواليــد  ،1965بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم التصويــر ،1988
الدكتــوراه  ،2011تعمــل أخصــاىئ ترميــم بــاإلدارة العامــة لبحــوث
صيانــة وترميــم األعــال الفنيــة بقطــاع الفنــون التشــكيلية ،عضــو
نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،عضــو أتيليــه القاهــرة ،شــاركت ىف العديــد
مــن املهرجانــات واملعــارض الدوليــة ىف تونــس ،الجزائــر ،ليبيــا ،فرنســا،
أســبانيا ،رومــا ،أملانيــا برلــن ،فيينــا ،النمســا ،شــاركت ىف معــرض مكتبــة
بكــن الكــرى الصــن ،بينــاىل األكــوادور ،بينــاىل طشــقند للفنــون
أوزباكســتان صــدر لهــا  4كتــب ىف النقــد التشــكيىل ،أرشفــت كأخصــاىئ
ترميــم عــى معــرض الرسياليــن املرصيــن ىف كوريــا الجنوبيــة ،2017
الجائــزة الثانيــة ىف التصويــر بينــاىل بورســعيد  ،2005الجائــزة الثانيــة ىف
مســابقة النقــد الفنــى بقطــاع الفنــون التشــكيلية  ،2015لهــا مقتنيــات
ىف متحــف الفــن املــرى الحديــث ،الفــن املعــارص للقطــع الصغــرة
لفنــاىن دول شــال إفريقيــا بـــمدينة فينســيا إيطاليــا ،ولــدى أف ـراد ىف
مــر والخــارج .
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أحـــمـــد الــنــمـر

مواليــد  ،1983دبلــوم الخــط العــريب  ،2004بكالوريــوس فنــون جميلــة
 ،2012متهيــدي ماجســتري يف التصويــر الزيتــي ،شــارك يف العديــد مــن
املعــارض الفنيــة منــذ  2007منهــا معــرض الرتاســينا األول  ،2015صالــون
الشــباب  ،2017مهرجــان يض للشــباب العــريب  ،2018لــه مقتنيــات لــدى
أشــخاص داخــل جمهوريــة مــر العربيــة .
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أحـمـد أمـني مـوسى

مواليــد  ،1972دكتــور بكليــة الرتبيــة ريــاض األطفــال جامعــة القاهــرة ،أســتاذ
مناهــج طــرق تدريــس الرتبيــة الفنيــة املســاعد كلية الرتبيــة للطفولــة املبكرة
 ،2016عضــو الجمعيــة املرصيــة للفنــون الشــعبية ،أمــن مجلــس القســم
العلــوم األساســية كليــة ريــاض األطفــال جامعــة القاهــرة املــرف العــام عــى
مركــز التصميــم وإنتــاج الوســائط البرصيــة بقســم العلــوم األساســية كليــة
ريــاض األطفــال جامعــة القاهــرة ،شــارك ىف العديــد مــن املعــارض أهمهــا
املعــرض العــام ،معــرض صالــون األقــر الــدوىل ،معــرض لوحــه لــكل بيــت،
معــرض أبيــض وأســود ،صالــون األعــال الصغــرة الســادس ســاقية الصــاوى،
معــرض بينــاىل رومــا إيطاليــا ،معــرض جامعــى فــردوس الرؤيــة ببابــل
الع ـراق قاعــة عشــتار ،معــرض الحــرف الرتاثيــة ،صالــون األعــال الصغــرة،
معــرض الجمعيــة األهليــة للفنــون الجميلــة ،حصــل عــى جائــزة أحســن
رســالة دكتــوراه عــن التصويــر الجــدارى ،جائــزة ثانيــة رســم يف الرســم عــى
األســفلت ،لــه مقتنيــات لــدى مؤسســة ســاويرس للفنــون ،متحــف الفــن
املــري الحديــث ،كليــة الرتبيــة الفنيــة دميــاط ،جامعــة القاهــرة املكتبــة
املركزيــة مــر ،الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة مــر ،لــدى أفـراد بــكل مــن
مــر الكويــت ،األردن ،أملانيــا ،إنجل ـرا ،فرنســا.
40

أحـمـد حـمدان أحـمد

بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة املنيــا ،شــارك ىف العديــد
مــن املعــاض وامللتقيــات منهــا مــر ىف عيــون فنانيهــا،
ملتقــى سلســبيل النيــل  . 5، 4 ،3 ،2لــه مقتنيــات مبتحــف
النيــل بأســوان ،ومتحــف الثــورة قناطــر الخرييــة .
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أحـمـد رأ فـت عبـاس

مواليــد اإلســكندرية  ،1982بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم
تصويــر ،دكتــوراه يف فلســفة الفنــون الجميلــة  ،2014شــارك
يف العديــد مــن املعــارض منهــا :معــرض فنــاىن الثغــر،2006
صالــون الشــباب  ،2017 ، 2016، 2014 ، 2007معــرض أول
مــرة مبكتبــة اإلســكندرية  ،2017معــرض قاعــة ىض مهرجــان
الشــباب العــرىب األول والثــاين ،صالــون أتيليــه اإلســكندرية
 ،2016 ،2012 ، 2010 ، 2009الجائــزة األوىل ىف الرســم ىف
صالــون ناجــى  ،2007جائــزة تشــجيعية ىف صالــون الشــباب
ىف التصويــر  ،2015جائــزة صالــون الجنــوب الــدوىل الخامــس
 ،2017تكريــم القنصليــة الفلســطينية ىف معــرض فلســطني
بعيــون مرصيــة  ،2017جائــزة بينــاىل أوســراكا الــدوىل
للشــباب  ،2019الجائــزة الكــرى مــن معــرض الشــمرى
الــدوىل بالتعــاون مــع جريــدة األه ـرام .2019
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أحـمـد رجـب صـقــر

مواليــد املنوفيــة  ،1963بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم الجرافيــك بالقاهــرة
 ،1987أســتاذ ورئيــس الجرافيــك والعميــد املنتخــب لكليــة الفنــون الجميلــة
باملنيــا املنتخــب مــن  ،2015:2011حصــل عــى بعثــة إىل أملانيــا ىف الفــرة
مــن  1997 : 1995إلمتــام دراســة الدكتــوراه بجامعــة ايرفــورت أملانيــا ،درس
الليثوجـراف بتوســع بنفــس الجامعــة ودرس الــورق اليــدوى وعجائنــه ،أقــام
خاصــا ىف التصويــر والرســم والحفــر واألعــال املركبــة مبــر
 51معرضً ــا ً
والخــارج ،شــارك ىف أكــر مــن  120معــرض جامعــى دوىل ومحــى  ،شــارك ىف
أكــر مــن  40ورشــة دوليــة ىف الجرافيــك والتصويــر والنحــت ،حصــل عــى 24
جائــزة محليــة و دوليــة أهمهــا  :جائــزة الدولــة التشــجيعية ىف الجرافيك 2001
الجائــزة األوىل ىف بينــاىل القاهــرة الخامــس  ،1995الجائــزة الكــرى وأوســكار
بينــاىل اإلســكندرية 6 ، 2003جوائــز ىف  6الــدورات األوىل لصالــون الشــباب
بالقاهــرة مــا بــن الرســم والتصويــر والعمــل الفنــى املركــب ،لــه مقتنيــات
مبتاحــف مرصيــة وأجنبيــة لــدى األفـراد مبــر والخــارج ،أرشف وناقــش أكــر
مــن مائــة بحــث ىف الفنــون الجميلــة.
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أحــمـــد رزيــــــق

مواليــد  ،1956بكالوريــوس تربيــة فنيــة  ،1981عضــو جامعــة
الفنانــن التشــكيليني العــرب الجمعيــة املرصيــة العربيــة
للثقافــة واإلعــام والفنــون ،شــارك يف العديــد مــن املعــارض
منهــا معــرض خــاص أتيليــه القاهــرة  ،1982معــرض مــع
الفنــان رفقــي الــرزاز أتيليــه القاهــرة  ،1983معــرض محبــي
الفنــون الجميلــة  ،85 ، 84 ، 83معــرض فنــاين املنطقــة
الرشقيــة بالســعودية ،الجائــزة األوىل تصويــر مــن محبــي
الفنــون الجميلــة  ،1984الجائــزة الثالثــة ملعــرض األمــر
والفضــاء بالســعودية يف مجســم فضــايئ .
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أحـمد رفعت سليمـان

أســتاذ التصميــم والجرافيــك ،رئيــس قســم التصميــات الزخرفيــة بكليــة
الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ،دكتــواره فلســفة الفنــون جامعــة نيويــورك
عــن اإلمكانيــات العضويــة للعجائــن الورقيــة ىف التشــكيل والتعبــر الفنــى،
عضــو جمعيــة فنــاين الــورق والحفــر األمريكيــة دارد هانــر ،عضــو جامعــة
فنــاين الــورق أوروبــا ،قوميســر العديــد مــن األنشــطة التشــكيلية والثقافية
أهمهــا البينــايل األول لكتــاب الفنــان مبكتبــة اإلســكندرية ،مثــل مــر ىف
بينــايل فينيســيا الــدويل للعــارة ىف دورتــه العــارشة ،شــارك يف العديــد مــن
املعــارض يف مــر ،أمريــكا ،إيطاليــا ،طاشــقند ،اململكــة العربيــة الســعودية
حصــل عــى منحــة برنامــج زمالــة املتحــف بدعــم مــن هيئــة الفولربايــت
بجامعــة ســان خوزيــه كاليفورنيــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة .
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أحــمــد ســـليــم

بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم التصويــر  ،1991أســتاذ ورئيــس قســم التصويــر
بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنيــا ،عضــو نقابــة الفنانيــن التشــكيليني ،عضــو
جامعــة الفنانــن والكتــاب بأتيليــه القاهــرة ،شــارك يف العديــد مــن املعــارض
الجامعيــة والخاصــة والــورش الفنيــة يف مــر والخــارج ،مثــل مــر يف العديــد من
املعــارض الخارجيــة عــن طريــق قطــاع املعــارض بــوزارة الثقافــة ،رشــح للمشــاركة
ىف بينــاىل نابــوىل بإيطاليــا  ،1996قــام بتصميــم وتنفيــذ العديــد مــن األعــال
الجداريــة للعديــد مــن املنشــآت املعامريــة مبــر والخــارج ،حصــل عــى عــدة
منــح منهــا منحــة عامــن لدراســة فــن الجرافيــك مبرســم الفنــان األملــاىن دانيــل
هييــس األســتاذ بكليــة الفنــون والرتبيــة جامعــة زيجــن  ،2002منحــة دراســية
ملرحلــة األســتاذية يف التصويــر الجــدارى مــن كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة
مورســيا بأســبانيا  ،2015العديــد مــن الجوائــز وامليداليــات والــدروع يف العديــد
امللتقيــات الخاصــة بفــن التصويــر والتصويــر الجــدارى مــن بعــض املؤسســات
والهيئــات العامــة والخاصــة مبــر والخــارج ،لــه العديــد مــن املقتنيــات لــدى
الهيئــات ،الســفارات ،األف ـراد مبــر والخــارج .
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أحمد عبد التواب عبد اجلواد

مواليــد  ،1974بكالوريــوس تربيــة فنيــة ،مــدرس بقســم النحــت كليــة تربيــة نوعيــة مــن 2002: 1999
لــه العديــد مــن املعــارض منهــا  :معــرض خــاص بكليــة تربيــة نوعيــة  ،2013معــرض خــاص بنــادى
محافظــة الفيــوم  ،2014معــرض خــاص بقاعــة املؤمتـرات نقابــة املعلمــن .2016
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أحمد عبد اجلواد مدين

عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،عضــو أتيليــه القاهــرة ،عضــو
جمعيــة محبــي الفنــون ،أقــام عــدة معــارض خاصــة منهــا املعرض
األول بثقافــة أســوان  ،1979معــرض املركــز الثقــايف املــري
بباريــس  ،1994معــرض بقاعــة األوبــرا  ،1996معــرض بقاعــة
الربوكــن فــورد أملانيــا  ،1997املعــرض العــام بالفنــون اليونانيــة
مبدينــة ســالونيك  ،2000معــرض النــاس حواديــت يف قاعــة
الهناجــر باألوبــرا  ،2005معــارض بقاعــة الهناجــر ،2009 ،2007
 ،2014معــرض بيــوت النيــل بقاعــة صــاح طاهــر  ،2014البينــايل
الــدويل للخريــف الفرنــي  ،2014املعــرض العــام ،2014 ،2005
 ،2017تأســيس ملتقــى سلســبيل النيــل  ،2018أقــام  6ملتقيــات
مبحافظــات مختلفــة .
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أحمد عبد احلميد الشافعى

بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم تصويــر ،ماجســتري ىف التصويــر املــرى القديــم،
دكتــوراه بتقديــر امتيــاز عــن الترشيــح الفنــى ،دكتــور بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة
املنصــورة ،يعمــل مــدرس بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنصــورة ،حصــل عــى لقــب
صاحــب أكــر لوحــة ىف العــامل تحــت قــاع البحــر األحمــر ليدخــل بهــا موســوعة جينيــس
لألرقــام القياســية عاشــق للحضــارة الفرعونيــة ،دائــم التجريــب والتجديــد ىف اســتخدام
الخامــات املختلفــة و التقنيــات التصويريــة ،شــارك يف العديــد مــن املعــارض املحليــة
والدوليــة  ،أقــام أربعــة معــارض شــخصية ،ســتة عــروض أداء حيــة أمــام الجمهــور ،نــال
العديــد مــن الجوائــز .
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أحـمـد عبـد الـعـزيـز

أســتاذ و رئيــس قســم النحــت األســبق بكليــة الفنــون الجميلــة بالقاهــرة ،املــرف
العــام واملؤســس للمــروع القومــي لذاكــرة الوطــن ،منحــة علميــة يف النحــت
امليــداين إىل انجلـرا  ،1994مهمــة علميــة يف ســباكة الربونــز بوراســو ببولنــدا 2004
جائــزة بينــايل القاهــرة الــدويل الثــاين  ،1986جائــزة الـراع الذهبــي ببينــايل الكويت
 ،1987جائــزة مهرجــان الخريــف للقطــع الصغــرة بالقاهــرة  ،1997جائــزة ميداليــة
الحريــة الذهبيــة مــن مؤسســة الســر الذاتيــة بأمريــكا . 2006
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أحمد عبد الفتاح حسني

بكالوريــوس فنــون جميلــة ،عضــو نقابــة الفنانني
التشــكيليني رئيــس اإلدارة املركزيــة للخدمــات
الفنيــة للمتاحــف واملعــارض ،شــارك ىف العديــد
مــن املعــارض املحليــة والدوليــة منهــا صالــون
األعــال الفنيــة الصغــرة األول  ،1997الثــاىن
 ،1998الرابــع  ،2000الســادس  ،2003الســابع
 ،2004املعــرض العــام للفنــون التشــكيلية
الــدورة  ،39 : 32معــرض قنــاة الســويس
الجديــدة املــاىض الحــارض املســتقبل بقــر
الفنــون باألوبــرا  ،2015معــرض املحروســة
بقاعتــى إيزيــس نهضــة مــر مبركــز محمــود
مختــار الثقــاىف متحــف محمــود مختــار ،2017
صالــون الجنــوب الــدوىل الســادس بكليــة
الفنــون الجميلــة باألقــر ديســمرب  ،2018لــه
مقتنيــات مبتحــف الفــن املــرى الحديــث
القاهــرة ،وزارة الخارجيــة ،مطــار القاهــرة،
بنــك اإلســكان والتعمــر ،ولــدى بعــض األف ـراد
مبــر والخــارج
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أحـمـد عبـد الــكريـم
دكتــوراه ىف تصميــم املنتــج الخــزىف
الصناعــى ،شــارك ىف بينــاىل فينيســيا الــدوىل
بإيطاليــا ،املســابقة الدوليــة للخــزف الفنــى
وفعاليــات أيــام قرطــاج تونــس ،ســمبوزيوم
الخــزف الــدوىل مــن الثــاىن حتــى الخامــس،
صالــون الجنــوب الــدوىل ســمبوزيوم
النحــت الــدوىل األول املقاولــون العــرب،
صالــون الشــباب ،16 ،15 ،14 ،13 ،8 ،6
 ،17صالــون األعــال الصغــرة الســادس،
املعــارض الشــخصية بقاعــة مركــز الفنــون
بالجزيــرة تكوينــات ضوئيــة بالليــزر ،حصــل
عــى العديــد مــن الجوائــز منهــا الجائــزة
الكــرى ،جائــزة الصالــون األوىل ،الجائــزة
الرشفيــة ،جائــزة لجنــة التحكيــم ىف صالــون
الشــباب ،جائــزة أول الجمهوريــة ىف الرســم
لألطفــال املوهوبــن ،لــه مقتنيــات لــدى
نجيــب ســاويرس ،وزارة الثقافــة ،رشكــة
الخــزف والصينــى .
52

أحمد عبد الوهاب

مواليــد طنطــا  ،1932بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم النحــت القاهــره  ،1957دبلــوم أكادمييــة الفنــون برومــا
عــن لتدريــس فــن النحــت بكليــة الفنــون الجميلــة باإلســكندرية  ،1960بينــايل الشــباب بفرنســا  ،1964بينــايل
فينســيا  ،1971،1975 ،1962الجائــزة الشــعبية القوميــة للفنــون التشــكيلية بتشيكوســلوفاكيا  ،1966الجائــزة
األوىل للبينــايل الــدويل للبحــر املتوســط باإلســكندرية  ،1987شــهادة تقديــر ومتثــال الهــرم مــن املعــرض القومــي
للفنــون التشــكيلية ،جائــزة الدولــة التقديريــة  ،2002جائــزة جامعــة اإلســكندرية التقديريــة.
53

أحــمــد عـثــمــان
رســام معــارص وديكــور داخــي ،يجــرب أســاليب مختلفــة ملعالجــة املــواد
الخــام يف أعــال فنيــة مجــردة ،يعتقــد أن الفــن التجريــدي هــو تعبــر عــن
اإلنســان مــن خــال االتصــال املبــارش مــع الحيــاة ،شــارك يف دورات صالــون
الشــباب 2016 ،2015 ،2012يف القاهــرة ،أتيليــه اإلســكندرية معــارض جامعيــة
يف  ،Art Smart Galleryفنــدق فــور ســيزونز . 2014 ،2013
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أحمد عطية عبد الغنى

بكالوريــوس فنــون جميلــة  ،2000دبلومــة
الدراســات العليــا ىف ترميــم التصويــر
الجــدارى ،شــارك يف العديــد مــن املعــارض
منهــا معــرض صالــون األتيليــه للشــباب
باإلســكندرية ،2009 ،2008 ،2001 ،2000
معــرض محبــى الفنــون الجميلــة ،2000
معــرض نصــف قــرن مــن اإلبــداع بــدار
األوبــرا  ،2007معــرض صالــون شــباب
الفنانــن بقــر تــذوق ســيدى جابــر
والحصــول عــى جائــزة املســابقة 2005
بينــاىل بورســعيد الثامــن  ،2009املعــرض
العــام  2009 ،2008معــرض خــاص
خيــال فنــان ،مســابقة الجمعيــة املرصيــة
البلجيكيــة  ،2015املركــز األول مســابقة
إســكندرية ىف عيــون أبنائهــا  ،2006املركــز
األول ىف التصويــر الزيتــى مســابقة صالــون
ناجــى  ،2007جائــزة مســابقة الجمعيــة
املرصيــة البلجيكيــة ميداليــة وشــهادة
تقديــر  ،2015لــه العديــد مــن املقتنيــات
 15لوحــة مبطــار بــر الخمســة الجــوى
الحــرىب مبعهــد اللغــات املنطقــة الشــالية
باإلســكندرية ،لــدى أشــخاص بأملانيــا،
اليونــان ،الكويــت ،مــر.
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أحــمـــد عــــالم

مواليــد  ،1973فنــان مــرى يعيــش بالقاهــرة،
بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان
 ،1998شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الفرديــة
والجامعيــة ،صالــون الشــباب  13 ،12 ،11الجائــزة
الثالثــة ىف مجــال التصويــر ىف الــدورة الثانيــة عــر
بصالــون الشــباب .
56

أحـمد حممد احلسيـني

متهيــدى دكتــوراه قســم الخــزف بكليــة الفنــون التطبيقيــة ،جائــزة صالــون الشــباب مجــال الخــزف
 ،30 ، 29 ، 25 ، 22 ، 20مشــاركة باملســابقة الدوليــة للخــزف الفنــى تونــس  ،2019مشــاركة واقتنــاء
مبســابقة  Blanc de Chineالصــن  ،2019زيــارة معــرض  Cersaieللبــاط الخــزيف إيطاليــا ،2013
 ،2017 ،2015مشــاركة وحضــور فاعليــات بينــاىل الخــزف الربتغــال  ،2017مشــاركة واقتنــاء مبعــرض
 CERAMIC & COLOURS AWARDفينســيا إيطاليــا  ،2018مقتنيــات ىف مــر ،أســبانيا،
إيطاليــا الربتغــال ،الصــن ،تايــوان .
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أحمد حممد عبد اجلواد

مواليــد البحــرة  ،1987بكالوريــوس فنــون
جميلــة قســم تصويــر  ،2009االهتــام بال ـراث
املعــارى اإلســامى حيــث قــام بتصميــم أحــد
املســاجد مبدينــة إدكــو عــى ال ـراث اإلســامى
املمــزوج بالحداثــة ،شــارك ىف العديــد مــن
املعــارض منهــا معــرض أوائــل الخريجــن بقاعــة
الفنــون الجميلــة ،معــرض بجامعــة حلــوان،
صالــون الشــباب  ،2013صالــون القطــع الصغــرة
مبتحــف محمــود مختــار ،عــرض ببيــت الســنارى
 ،2018معــرض خــاص بــدون اســم بقاعــة عــرض
متحــف محمــود ســعيد باإلســكندرية ،شــارك يف
العديــد مــن الــورش الفنيــة .
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أحمد حممد عبد الفتاح

مواليــد القاهــرة  ،1977بكالوريــوس فنــون جميلــة 2000
تخصــص نحــت ميــداين ،درجــة الدكتــوراه يف فلســفة
النحــت  ،2015شــارك يف العديــد مــن املعــارض الدوليــة
واملحليــة ،حصــل عــى جائــزة النحــت يف صالــون
الشــباب  . 2005 ، 2004مثــل مــر يف بينــايل فينيســيا
الــدويل .2015
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أحـمد حمـيـي حـمـزة
وكيــل كليــة الفنــون الجميلــة للدراســات العليــا
والبحــوث جامعــة األقــر ،بكالوريــوس فنــون جميلــة
بالقاهــرة  ،1997مديــر وحــدة ضــان الجــودة واالعتــاد
 2007/2010عضــو يف العديــد مــن اللجــان الفنيــة منهــا
صالــون الجنــوب الــدويل ،صالــون الشــباب ،معــرض فــن
الجرافيــك القومــي ،مقــرر عــام منتــدى جامعــة األقــر
اإلفريقــي  ،2020حصــل عــى العديــد مــن الجوائــز
وشــهادات التقديــر منهــا :وســام اتحــاد الوطــن العــريب
يف الفنــون تحــت رعايــة جامعــة الــدول العربيــة ،1996
جائــزة شــهادة التقديــر ترينــايل مــر الــدويل الثالــث لفــن
الجرافيــك ،2000الجائــزة الكــرى بينــايل اإلكــوادور الــدويل
جائــزة أحســن جنــاح  ،2006صالــون الشــباب الجائــزة
األوىل جرافيــك  ،2003 ،1998الجائــزة الثانيــة مرتــن
 ،2002 ،2001جائــزة الفنانــة منحــة اللــه حلمــي ،2005
نــال العديــد مــن الجوائــز مــن جمعيــة محبــي الفنــون
الجميلــة  ،وزارة الشــباب والرياضــة ،مثــل مــر يف العديــد
مــن املحافــل الدوليــة منهــا ترشــيح رســمي مــن القطــاع
القومــي للفنــون التشــكيلية اليابــان ،ارمنيــا ،أســبانيا،
فرنســا ،قطــر النمســا ،بنجــادش ،األمــارت ،كنــدا ،أمريــكا،
ســورية ،ليبيــا ،أملانيــا ،املغــرب.
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أحـمد نـبيـل سلـيمان

بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم التصويــر  ،1960دبلــوم مــن أكادمييــة
مايــكل أنجلــو بفلورنــس يف التصويــر الجــداري  ،1975أســتاذ التصويــر
بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان  ،1984ســافر يف بعثــة إىل إيطاليا
مــن  ،1975 :1971شــارك يف معــرض أجنــدة الــدورة الثانيــة عــر ،مركــز
املؤمتــرات ،قاعــة املعــارض الرشقيــة ،مكتبــة اإلســكندرية  ،2019أقــام
معرضـًــا خاصـًــا ليــايل زمــان بأتيليــه يض العــرب  ،2018لــه مقتنيــات لدى
مجلــس الشــعب ،وزراة الخارجيــة ،متحــف الفــن الحديــث ،دار األوبـرا.
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أحــــمــــد نــــوار
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مواليــد الشــن غربيــة  ،1945بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم الحفــر
 ،1967األســتاذية ىف الرســم مــن أكادمييــة ســان فرنانــدو مبدريــد املعادلــة
لدرجــة الدكتــوراه املرصيــة  ،1975رئيــس قطــاع الفنــون التشــكيلية وزارة
الثقافــة منــذ  ،1988عميــد ومؤســس كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنيــا
منــذ  ،1988 :1982عضــو جامعــة التينــا باملــا دي مايــوركا بإســبانيا منــذ
 ،1979 : 1972عضــو لجنــة إعــادة دراســة قواعــد منــح جوائــز الدولــة
باملجلــس األعــى للثقافــة  2012وحتــى اآلن ،شــارك بالعديــد مــن املعــارض
الخاصــة واملحليــة والدوليــة منهــا  183 :معــرض عــام ىف مــر ،شــارك ىف
 80معرضً ــا دول ًيــا ،حصــل عــى  26جائــزة دوليــة ومحليــة منهــا  :معــرض
بقاعــة بورتريــه ببــاب اللــوق  2010معــرض العبــور مبتحــف الفــن املــرى
الحديــث  ،2013معــرض رؤيــة فنيــة مبركــز الجزيــرة للفنــون  ،2011معــرض
مرصيــات بجالــرى روشــان للفنــون بجــدة الســعودية  2010املعــرض
القومــى  37ـ  ،2015معــرض الجرافيــك  ،4معــرض أعضــاء هيئــة التدريــس
بقســم الجرافيــك كليــة الفنــون الجميلــة بالقاهــرة  ،2015معــرض لنــدن
الــدوىل  2015مبشــاركة قاعــة حافــظ جــدة  ،2015مهرجــان شــارة للفنــون
التشــكيلية جــدة  ،2015جائــزة الدولــة التشــجيعية  ،1979جائــزة الدولــة
التقديريــة ىف الفنــون  ،2013الجائــزة األوىل ىف الرســم بينــاىل ايبيثــا الــدوىل
بأســبانيا  ،1968جائــزة العمــل املتميــز مــر القــرن  21بينــاىل بكــن الــدوىل
األول الصــن  2003وســام االســتحقاق الــدوىل مــن املؤسســة الدوليــة للســر
الذاتيــة كامربيــدج ،لــه العديــد مــن املقتنيــات الخاصــة والرســمية لــدى
العديــد مــن األف ـراد والهيئــات والــدول.

أســـامــه إمـــــام

عضــو األكادمييــة الدوليــة للخــزف بســويرسا  ،2017قوميســر صالــون الشــباب 29
لـــ  ،2018شــارك يف حــوايل  90حدثًــا خزف ًيــا دول ًيــا مابــن مــر ،تونــس ،إيطاليــا
فرنســا ،اليونــان ،أمريــكا ،أســبانيا ،الصــن ،كوريــا الجنوبيــة ،رومانيــا ،الدمنــارك
األرجنتــن ،تايالنــد وغريهــا ،حصــل عــى جائــزة الدولــة املرصيــة لإلبــداع الفنــي يف
فــرة تواجــده بأكادمييــة الفنــون برومــا إيطاليــا مــن  ،2004 : 2002جائــزة الدولــة
التشــجيعية يف فنــون الخــزف . 2015
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أسامة حمزة زغلــــول
دكتــوراه الفلســفة ىف الرتبيــة الفنيــة  ،2006يشــارك بفاعليــة ىف الحركــة التشــكيلية من1992وحتــى اآلن ،أقــام
وشــارك ىف العديــد مــن املعــارض ىف مــر والعــامل ،نظــم وشــارك ىف العديــد مــن ورش العمــل الدوليــة ،تــرأس عــدة
لجــان تحكيــم يذكــر منهــا صالــون الفــن الخــاص لثــاث دورات متتاليــة قطــاع الفنــون التشــكيلية وزارة الثقافــة،
حائــز عــى أكــر مــن 15جائــزة وشــهادة تقديــر عــى املســتوى املحــى والعــرىب والــدوىل يذكــر منهــا :عــدة جوائــز
بصالــون الشــباب مــن  ،8 : 5جائــزة الســلطان قابــوس لإلبــداع الثقــاىف  ،2006جائــزة بينــاىل القاهــرة الــدوىل
الخامــس للخــزف ،لــه العديــد مــن املقتنيــات ىف متاحــف مــر والعــامل ولــدى األف ـراد والهيئــات و الجامعــات.
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أسـعد سعيـد فرحات

مواليــد  ،1969أســتاذ النحــت بكليــة الرتبيــة الفنيــة قســم التعبــر املجســم ،دكتــوراه الفلســفة يف
الرتبيــة الفنيــة ،شــارك ىف الحركــة التشــكيلية ىف مــر منــذ  1992وحتــى اآلن ،لــه العديــد مــن
املعــارض الجامعيــة املحليــة والدوليــة والــورش الفنيــة منهــا صالــون الشــباب مــن  ،15 : 4املعــرض
العــام ،صالــون األعــال الصغــرة مــن  ،7 : 1معــرض أجنــدة مــن  ، 8 : 5ســمبوزيوم نحــت الحديــد
األول بالقاهــرة ،ســمبوزيوم فــن النحــت بــرأس الــر ،معــرض بجامعــة العلــوم التطبيقيــة مبونســر
أملانيــا ،لــه العديــد مــن املعــارض الخاصــة مــن  2015 :1997منهــا كان مربــع ،رؤيــة ميــدان،
متتاليــات خطيــة ،الحركــة مــن اإليهاميــة إىل الفعليــة ،تركيبــات فراغيــة ،لــه العديــد مــن املقتنيــات
مبتحــف الفــن املــرى الحديــث بالقاهــرة ،جامعــة العلــوم التطبيقيــة مبونيســر أملانيــا ،والعديــد
مــن األعــال املنفــذة خارج ًيــا .

65

إســـالم عبــد اللــه

القوميســر العــام لقاعــة(  ،2015 ) XYZعضــو لجنــة تحكيــم
صالــون الشــباب ،26القوميســر العــام صالــون الشــباب  ،27عضو
بلجنــة املقتنيــات باملجلــس األعــى للثقافــة  ،2017 ،2016شــارك
ىف العديــد مــن املعــارض منهــا متثيــل الجنــاح املــري بينــايل
فينســيا  ،58بينــايل القاهــرة الــدويل للخزف الثــاين والرابــع ،98 ،94
صالــون الشــباب  ،17 ،16 ،14، 13 ،8إعــداد معــرض مشــهد لفــن
الفيديــو الســويرسي Pro Helvetia 2004لفنــون امليديــا الحديثــة
مركــز الجزيــرة للفنــون  ،2006معــرض الجائــزة الكــرى أكادمييــة
الفــن رومــا إيطاليــا  ،2005املشــاركة بســمبوزيوم امليديــا الــدويل
كايروترونــكا  ،2016املشــاركة باحتفاليــة اليوبيــل الفــي صالــون
الشــباب  2014ملتقــى املصوريــن العــرب الــدورة األوىل ،صالــون
الجنــوب الــدويل الخامــس  ،2017املعــرض العــام  ،39الجائــزة
الرشفيــة صالــون الشــباب  ،2001الجائــزة األوىل صالــون،2002
الجائــزة الكــرى إخناتــون الذهبيــة .
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أسـمـاء الـدسـوقـى

مواليــد القليوبيــة  ،1975دكتــوراه ىف فلســفة الفنــون كليــة الفنــون الجميلــة
جامعــة حلــوان  ،2010أســتاذ مســاعد دكتــور بقســم الجرفيــك بكليــة الفنــون
الجميلــة جامعــة حلــوان ،شــاركت ىف عــدد مــن املعــارض الخاصــة التــى تجســد
تطــور تجربتهــا بشــكل تدريجــى عــن عالقتهــا باملــكان املنظــر الطبيعــى والــذى
يشــمل أوجــه نشــاطاته وعالقاتــه اإلنســانية بــكل تداخالتهــا وأبعادهــا منهــا
رمزيــة املــكان يف العــارة اليمنيــة  2015-حلــم املــكان  2014-صنعــاء 2013
مــكان مغايــر  ،2012وقــد كانــت ومــا تـزال ىف معظــم املعــارض الجامعيــة مبــر
منــذ أن كانــت طالبــة حتــى اآلن وأهمهــا املعــرض القومــى املشــاركة بأعاملهــا
ىف املعــارض النوعيــة ىف الرســم والجرافيــك ،شــاركت ىف بعــض املعــارض الدوليــة
مثــل معــرض الفــن املــرى املعــارص بالكويــت  ،2016الصــن  ،2015األعــال
الصغــرة املصاحــب لفاعليــات بينــاىل فينيســيا برومــا  ،2014أتيليــه جــدة للفنــون
 ،2014فنــاىن العــرب الــدوىل باملركــز الثقــاىف املــرى بصنعــاء  ،2013الفــن املــرى
املعــارص البحريــن ،2012ســيمبوزيوم اليمــن الــدوىل األول  ،2013معــرض MUBA
الجرافيــك بــازل ســويرس  ،2011ترينــاىل بانكــوك للرســم تايلنــد . 2010 ،2008
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أسـمـاء الـعـمـــاوى

عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،شــاركت ىف العديــد
مــن املعــارض منهــا معــرض صــورة العــامل بينــاىل فينيســيا
رومــا ،مهرجــان الفنــون اإلســامية بالشــارقة ،مســابقة
اإلمــارات للتصويــر الفوتوغـراىف الــدورة الرابعــة  -الخامســة
باإلمــارات ،مســابقة التصويــر التابعــة لألمــم املتحــدة،
معــرض القــط الفرعــوىن بلجيــكا ،الصالــون الــدوىل الثامــن
للصــورة الفوتوغرافيــة تونــس ،صالــون الشــباب ،26،21،19
املعــرض العــام  ،40 ،35 ، 34معــرض أجنــده  ،2018املعارض
واملســابقات املحليــة والدوليــة مــن  ،2019: 1999معــرض
خــاص باملركــز الثقــاىف الفرنــى هليوبليــس الجائــزة الثالثــة
بصالــون الفيــوم ،الجائــزة الثامنــة مبعــرض الفــن والحضــارة،
لهــا مقتنيــات لــدى مؤسســات دوليــة ومحليــة ،بعــض
األف ـراد مبــر والخــارج.
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أشـــرف رضـــــــا
أســتاذ العــارة الداخليــة بكليــة الفنــون الجميلــة بالقاهــرة رئيــس مؤسســة أراك للفنــون والثقافــة ،رئيــس
مجموعــة إيــه آر جــروب لإلعــان والنــر بالقاهــرة ،الرئيــس األســبق لقطــاع الفنــون التشــكيلية بــوزارة الثقافــة،
مديــر األكادمييــة املرصيــة للفنــون برومــا الســابق ،شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الفنيــة ،نــال أكــر مــن  45جائــزة
محليــة ودوليــة مــن جوائــز اإلبــداع والفنــون.
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أشــــرف عــــــزت

بكالوريــوس تجــارة  ،1986شــارك يف بينــايل
بورســعيد األول ،شــارك يف كثــر مــن
املعــارض الخاصــة يف املتحــف اإلســامي
جريــدة األهـرام ،متحــف الفنــون الجميلة،
متحــف محمــود ســعيد باإلســكندرية،
دميــاط ،نــال املركــز الثــاين يف املســابقة
القوميــة للفنــون التشــكيلية للجامعــات
املرصيــة . 1986
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آالء نـجـــــم

فنانــة تشــكيلية معــارصة ،نظمــت العديــد مــن املعــارض
الشــخصية مــا يقــرب مــن  8معــارض والعديــد مــن املعارض
الدوليــة الجامعيــة ىف باريــس ،اليونــان ،أمريــكا ،ســلطنة
عــان أيضً ــا لهــا مشــاركات كثــرة ىف املعــرض العــام،
صالــون الشــباب عــى مــدار األعــوام منــذ  2001والكثــر
مــن املعــارض الجامعيــة داخــل مــر تتنــاول أعاملهــا
قضايــا عديــدة إنســانية واجتامعيــة وىف كثــر مــن أعاملهــا
تتحــدث عــن القضايــا السياســية نجــد يف لوحاتهــا البحــث
عــن الحريــات املفقــودة كــا تخلــو أعاملهــا مــن الرصاعــات
اإلنســانية ،فالحريــة ىف أعاملهــا هــي انطالقــة روح اإلنســان
والهــروب بهــا مــن رشور البــر ،لهــا تأثــر خــاص بهــا يظهــر
يف أعاملهــا بطريقــة الجرافيــك التــى متيــزت بهــا يف كل مــن
األعــال األبيــض واألســود وكذلــك امللونــة .
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آمـال عبـد الـعظـيـم

أســتاذ الطباعــة بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ،شــاركت يف العديد من
املعــارض الجامعيــة املحليــة والدوليــة منهــا أكادمييــة الفنــون بأوذبكســتان
 ،2001صالــون األعــال الصغــره  ،2003املعــرض العــام  ،34 ،33الصالــون
األول والثــاين لفنــون النســجيات  ،2019 ،2014تـراث معــارص بقاعــة بيكاســو
 ،2016معــارض القــدس عربيــة بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة ،2016
مركــز الهناجــر  ،2017ملتقــى القاهــرة الــدويل لفــن الخــط العــريب بدوراتــه
األربعــة مــن  2018 : 2015بقــر الفنــون بــدار األوب ـرا ،ملتقــى سلســبيل
النيــل الســادس للفنــون التشــكيلية  ،2019أقامــت  8معــارض خاصــة يف
الطباعــة والخــط العــريب ،لهــا مقتنيــات مبــر والخــارج .
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أمــانــي مـــــوسى

مواليــد القاهــرة ،فنانــة تشــكيلية مرصيــة معــارصة،
بكالوريــوس تربيــة فنيــة ،دكتــوراه يف فلســفة الفــن 2008
عضــو هيئــة تدريــس بقســم الرســم والتصويــر بالكليــة،
دبلــوم دراســات اإلبــداع كليــة اآلداب قســم علــم نفــس
جامعــة القاهــرة  ،2015شــاركت يف العديــد مــن املعــارض
والــورش املحليــة والدوليــة منــذ تخرجهــا وحتــى اآلن أهمهــا
معــارض جامعيــة دوليــة برومــا ،إيطاليــا ،ملتقــى سلســبيل
النيــل تحــت رعايــة وزارة الــرى ،ورشــة جالــري ىض ،ملتقــى
أوســراكا الــدويل بــرم الشــيخ ،املعــرض العــام صالــون
الجنــوب الــدوىل األقــر ،معــرض أكتوبــر طاقــة ســام،
ســمبوزيوم بــروس الــدويل بــرم الشــيخ ،معــرض جامعــي
جالــري العاصمــة ،معــرض جامعــي يف قاعــة آرت جــاب
برومــا إيطاليــا ،لهــا مقتنيــات لــدى العديــد مــن الــدول
العربيــة واألوروبيــة منهــا مــر ،الســعودية ،لبنــان ،أمريــكا
إيطاليــا ،أســبانيا .
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أمــــــل بـــاشـــه
بكالوريــوس فنــون جميلــة ،عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،عضــو جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة ،الجمعيــة
األهليــة للفنــون ،جامعــة القاهــرة للفنــون  ،Art Guildتهتــم يف تصويرهــا بالعجائــن اللونيــة و التجريــب يف
معالجــة الفــورم و مالمــس الســطوح التعبرييــة ،شــاركت مبعــارض جامعيــة كثــرة مبــر والخــارج ،أقامــت العديــد
مــن املعــارض الفرديــة ألعاملهــا ،لهــا مقتنيــات مبتحــف الفــن املــري الحديــث بالقاهــرة .

74

أمــــل نــصــــر

أســتاذ التصويــر بكليــة الفنــون الجميلــة جامعة اإلســكندرية
رئيــس قســم التصويــر األســبق ،مصــورة وناقــدة ىف مجــال
خاصــا مبــر
الفنــون البرصيــة ،أقامــت ســتة عــر معرضً ــا ً
والخــارج ،قدمــت العديــد مــن املؤلفــات يف مجــال النقــد
التشــكييل ،مثلــت مــر ىف العديــد مــن املعــارض الدوليــة
قوميســر العديــد مــن املعــارض ىف مــر والخــارج،
شــاركت ىف العديــد املؤمت ـرات العلميــة املحكمــة ،شــاركت
ىف العديــد مــن امللتقيــات واملهرجانــات العربيــة  ،حصلــت
عــى العديــد مــن الجوائــز أهمهــا جائــزة الدولــة لإلبــداع
تخصــص تصويــر  ،1998جائــزة الدولــة التشــجيعية مجــال
النقــد التشــكيىل ،2011جائــزة التميــز العلمــي ،جامعــة
اإلســكندرية . 2019

75

أمـنـيــة صــــالح

مواليــد  ،1981فنانــة مرصيــة ،بكالوريوس
فنــون جميلــة كليــة الفنــون التطبيقيــة
جامعــة حلــوان ،دكتــوراه مــن جامعــة
حلــوان ،حصلــت عــى شــهادة DAAD
منحــة دراســية ملــدة  3أشــهر إىل أملانيــا
مــا كان لهــا عظيــم األثــر عــى عملهــا،
تتضمــن مامرســتها مجموعــة متنوعــة
مــن أعــال امليديــا حــول املــرأة واملجتمع
يف الــرق األوســط يحتــوي عملهــا عــى
مفاهيــم مختلفــة مســتمدة مــن الحيــاة
الشــخصية وتجربتهــا الخاصــة ،تقــدم
أفكارهــا مــن خــال النحــت والتجهيــز
يف الف ـراغ والنحــت التفاعــي شــاركت يف
العديــد مــن املعــارض الجامعيــة والفردية
املعروفــة منــذ عــام .2000

76

أمرية أحمد العيسوي

بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان  ،1991ماجســتري
ثــم دكتــوراه الفلســفة يف الرتبيــة الفنيــة تخصــص خــزف،
تعمــل بالتدريــس بقســم التعبــر املجســم منــذ تخرجهــا
حتــى اآلن عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،أقامــت
عــد ًدا مــن املعــارض الخاصــة ،كــا شــاركت يف العديــد مــن
املعــارض الجامعيــة وورش العمــل ،لهــا مقتنيــات مبتحــف
الفــن الحديــث ولــدى بعــض األفـراد داخــل مــر وخارجها.
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أميـرة عـبـد الـوهـاب

بكالوريــوس املعهــد العــاىل للفنــون املرسحيــة أكادمييــة الفنــون ،مــدرس
بكليــة الرتبيــة النوعيــة باإلســكندرية ،عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني
بالقاهــرة ،عضــو بأتيليــه جامعــة الفنانــن والكتــاب باإلســكندرية ،تنقلــت
بــن مختلــف املجــاالت الفنيــة منهــا الديكــور والخــزف وتصميــم املفروشــات
شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة بالقاهــرة واإلســكندرية،
حصلــت عــى منحــة التفــرغ مــن وزارة الثقافــة  ،2018،2014جائــزة التفــوق
مــن أكادمييــة الفنــون ،العديــد مــن الشــهادات التقديريــة مــن املعــارض
واملنتديــات ،لهــا مقتنيــات لــدى وزارة الثقافــة وبعــض األفــراد .
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أميـرة حسيـن خليـفـة

مواليــد القاهــرة  ،1988بكالوريــوس تربيــة نوعيــة قســم
فنيــة  ،2010متهيــدي ماجســتري تربيــة فنيــة  ،2013أخصــايئ
فنــون تشــكيلية مبركــز محمــود مختــار الثقــايف مــن: 2012
 ،2014حال ًيــا بقاعــة البــاب ســليم التابعــة ملتحــف الفــن
املــري الحديــث ،شــاركت يف العديــد مــن املعــارض وورش
العمــل منــذ  2010منهــا صالــون الجنــوب الــدويل ،2016
 ،2017معــرض األعــال الفنيــة الصغــرة بقاعــة صــاح طاهــر
باألوبـرا  ،2017ملتقــى الربلــس الــدويل للرســم عــى الحوائــط
واملراكــب  ،2019 ، 2017معــرض جامعــي بجالــري ســاح
ارت  ،2017معــرض نتــاج ورشــة صالــون القاهــرة 2018 58-
ملتقــى األقــر الــدويل للفنــون البرصيــة  ،2018معــرض
الطالئــع التجريــب الــدورة  58لـــ  2018بجمعيــة محبــي
الفنــون الجميلــة ،معــرض بعيونهــن بكليــة الفنــون التطبيقية
 ،2019معــرض عــن إفريقيــا بجالــري ارت كورنــر ،2019
معــرض جامعــي بجالــري ســاح ارت . 2019

79

أمـيـــرة عــــادل

بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة حلــوان  ،2003شــاركت يف
العديــد مــن املعــارض الجامعيــة وورش العمــل يف مــر والخــارج ،
نالــت العديــد مــن الجوائــز وشــهادات التقديــر .
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أمـيــنــــة عـبـيـد

أســتاذ الخــزف وعميــد كليــة الرتبيــة الفنيــة الســابق جامعــة حلــوان ،استشــاري الخزف ،شــاركت يف
العديــد مــن املعــارض الفنيــة ىف الداخــل والخــارج منــذ طفولتهــا وحتــى اآلن  ،حصلت عــى العديد
مــن الجوائــز وشــهادات التقديــر مــن أبرزهــا بينــايل طشــقند ،جائــزة بينــايل كوريــا الثالــث للخزف،
األســتاذية الفخريــة مبعهــد كــال الديــن بهزاد للفنــون والتصميــم بأوزباكســتان ،العضويــة الفخرية
الدوليــة للمتاحــف واملعــارض الكوريــة ،لهــا العديــد مــن املقتنيــات بالداخــل والخــارج مثــل أمريكا
إيطاليــا ،إنجلـرا ،كوريــا ،بلغاريــا ،ســويرسا ،قدمــت العديــد مــن النــدوات ىف الداخــل والخــارج ىف
تونــس والســعودية  ،الكويــت  ،طشــقند  ،بلغاريــا .
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إيـمـان أحـمد سعــد

ماجســتري طباعــة املنســوجات  ،2016باحثــة ىف مرحلــة
الدكتــوراه ،عضــو نقابــة الفنــون التشــكيلية ،عضــو أتيليــه
املنصــورة ،شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة
والفرديــة منهــا معــرض التصويــر بأتيليــه املنصــورة 2009
حتــى ،2014صالــون الشــباب ،2010معــرض الفنــون
التشــكيلية األول لجامعــة كفــر الشــيخ  ،2011معــرض
طفولــة عــى هامــش املؤمتــر األول لحاميــة التابــع التحــاد
ســفراء الطفولــة العــرب  ،2012صالــون األعــال الصغــرة
للرســم و التصويــر األول ىف قــر األمــر طــاز  ،2012معــرض
يــوم املــرأة العاملــي بــدار األوب ـرا املرصيــة  ،2015معــرض
التصويــر األول بــرم الشــيخ لجامعــة كفــر الشــيخ ،2017
معــرض الرتاســينا األول ،معــرض ىض للشــباب األول والثــاىن .
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إيــمــان بـركــــات

مواليــد الجيــزة  ،1988ماجســتري نحــت ،2018شــاركت
يف عــدة معــارض فنيــة منهــا معــرض Art Town
 ،2020معــرض  ،Cairo Art Fair 2019ســمبوزيوم
كييــف لفــن النحــت بأوكرانيــا ،2019معــرض Artists
 ،of Tomorrow 2019معــرض جائــزة آدم حنــن لفــن
النحــت  ،2019املعــرض العــام  ،2018معــرض The
 ،Scene2018صالــون الشــباب  ،29صالــون النحــت
الثــاين ،2018معــرض يف قاعــة اوبنتــو كمعــرض زوايــا
تجريديــة  ،2018معــرض أوبنتــو كــان وكــان،2017
 ،2018ســمبوزيوم أســوان الــدويل لفــن النحــت،2018
صالــون الجنــوب  ،2017معــرض جمعيــة محبــي الفنون
الجميلــة خمســة أعــوام متتاليــة ،معــرض مــروع
فنــان  ،2016معــرض مســتند نحــت  ،2016مهرجــان
يض للشــباب العــريب  ،2016وغريهــم مــن املعــارض
والــورش الفنيــة  .نالــت العديــد مــن الجوائــز منهــا
الجائــزة الثانيــة معــرض جائــزة آدم حنــن لفــن النحــت
 ،2019جائــزة النحــت مناصفــة صالــون الشــباب 2018
جائــزة الفنــان حســن حشــمت  ،2017،2014جائــزة
الفنانــة عايــدة عبــد الكريــم  ،2016جائــزة الفنــان
زكريــا الخنــاين  ،2015لهــا مقتنيــات يف املتحــف املفتــوح
بأســوان ،ولــدى أف ـراد يف مــر وغريهــا.
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إميان حسني عبد احلميد

مواليــد  ،1988دكتــوراه الفلســفة ىف الرتبيــة النوعيــة يف الرتبيــة الفنيــة تخصــص
طباعــة كليــة الرتبيــة النوعيــة جامعــة القاهــرة  ،2019شــاركت يف العديــد مــن
املعــارض الفرديــة والجامعيــة منهــا  :معــرض خــاص وجــوه قاعــة رامتــان مبتحــف
طــة حســن  ، 2020معــرض ســاقية الصــاوي  2018للفنانــات  ،معــرض خــاص قطــرة
حيــاه قاعــة رامتــان مبتحــف طــة حســن ،صالــون الشــباب  25اليوبيــل الفــي،
حصلــت عــى املركــز الثــاين ىف التصويــر الفوتوغ ـرايف .
84

إميان حسني مصطفى

فنانــة برصيــة ،خاصــة يف الحفــر والطباعــة ،تحــب العمــل
مــع جميــع املــواد ،بــدأت البحــث يف املعالجــات املختلفــة
الخاصــة بالقالــب الطباعــى ،تعاملــت مــع مــروع قــص
وتفكيــك القالــب الطباعــي والتعامــل مــع الطباعــة الناتجــة
عــى أســاس أنهــا الكتلــة أو العنــر املطلــوب معالجتــه
يف الطباعــة الفنيــة وإعطــاء مســاحة لتجريــب تقنيــات
الطباعــة ،ثــم بــدأت البحــث عــن طــرق مختلفــة لتحبــر
الســتنتاج نتائــج طباعــة مختلفــة ،معــرض فــردى الذبابــة
الذهبيــة الخامســية  ،2016معــرض بعنــوان الســيدة مرييــل
املرصيــة . 2016
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إميان عبد املنعم عبد اجمليد
مواليــد  ،1976ماجســتري الفنــون الجميلــة تخصــص الجرافيــك فنــون الكتــاب واملطبوعــات  ،2015شــاركت ىف العديــد
مــن املعــارض معــرض طلبــة كليــة الفنــون الجميلــة ،معــرض مبكتبــة مبــارك العامــة  ،1998صالــون الشــباب الثالــث
عــر  ،2001معــرض اللقطــة الحــرة بســاقية الصــاوى  ،2007مهرجــان املعــرض العــام الواحــد والثالثــن  ،2008مهرجان
اإلبــداع التشــكيىل الرابــع ســوق األعــال الفنيــة الصغــرة  ،2010معــارض جامعيــة ببطولــة الجمهوريــة للــركات
مجــال الفنــون التشــكيلية خــال الفــرة مــن .2019 : 2011
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إميان منري مصطفى

أســتاذ مســاعد بكليــة الفنــون الجميلــة قســم الجرافيــك ،عضــو نقابــة
الفنانــن التشــكيليني ،مثلــت مــر يف عــدة معــارض منهــا معــرض
الصالــون األول للفــن يف بوليفيــا  ،1999شــاركت يف العديــد مــن املعــارض
منهــا :معــرض الفنــون التشــكيلية بقطــر  ،1999املعــرض العــام 39 ،38 ،37
بقــر الفنــون باألوب ـرا ،صالــون القاهــرة  58يف الغايــة والوســية ،ترينــايل
مــر الــدويل لفــن الجرافيــك  ،2006 ،2003بينــايل سارســال للحفــر فرنســا
 ،2017حصلــت عــى العديــد مــن الجوائــز منهــا :جائــزة ســوزان مبــارك يف
مجــال الرســم يف مســابقة ســيناء والتعمــر  ، 1999جائــزة االســتحقاق يف
معــرض الطالئــع  41مــن جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة  ،2001الجائــزة
الثالثــة ىف مجــال الرســم ىف بينــاىل بــور ســعيد  ،2007جائــزة صالــون
الجنــوب الــدوىل الرابــع األقــر  ،2016لهــا مقتنيــات لــدى متحــف الفــن
الحديــث بــدار األوبـرا املرصيــة ،مكتبــة االســكندرية ،مقــر وزارة الشــباب
والرياضــة ،الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة .
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أيــــمن لـــطـفــى

88

لــه  7أفــام فيديــو آرت منهــم فيلــم البحــث عــن الخــاص الــذي عــرض ىف بينــاىل
فينيســيا  ،2010شــارك يف العديــد مــن املعــارض الدوليــة الفرديــة والجامعيــة يف
إيطاليــا ،إســبانيا النمســا ،الربتغــال ،الواليــات املتحــدة ،نيبــال ،الصــن ،مالطــا أرمينيــا
وكذلــك عــدد مــن الــدول العربيــة آخرهــم معــرض يف بيــت بــروت ،حصــل عــى
العديــد مــن الجوائــز الدوليــة و املحليــة ،جائــزة الدولــة التشــجيعية مــن مــر
 ،2016جائــزة املاســر ببينــاىل الصــن الــدوىل وأحســن صــورة فوتوغرافيــة2010
بنفــس البينــاىل ،امليداليــة الذهبيــة مبســابقة النمســا يف التميــز ،جائــزة املتحــدث
املتميــز بالفوتوغرافيــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،محكــم دوىل وشــارك بتحكيــم
العديــد مــن الفاعليــات الفنيــة املرصيــة والعربيــة والعامليــة ،لــه مقتنيــات مبكتبــة
اإلســكندرية ،مبطــار القاهــرة ،أكادمييــة رومــا ،جامعــة مالطــا ،جمعيــة النمســا
للتصويــر ،متحــف الفــن الحديــث ،وزارة الخارجيــة .

أيـمن حمـمد سعـيـد

مــدرس فنــون أشــغال الخشــب كليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان،
شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا مهرجــان يض للشــباب العــريب 2016
جائــزة الشــهيد زيــاد بكــر ،صالــون الشــباب الــدورة  ،28املعــرض العــام
الــدورة  ،40معــرض جائــزة آدم حنــن الــدورة الثانيــة . 2019
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إيـهـاب الـطــوخــى

مواليــد القاهــرة  ،1977مــدرس بقســم النحــت كليــة الفنــون
الجميلــة جامعــة حلــوان ،عضــو نقـــــابة الفنانــن التشــكيليني
جمعيــة إحيــاء الــراث القـــبطي ،مؤســس جمعيــة الورشــة
جمعيــة فنيــة خرييــة ،عضــو لجــان تحكيــم مســابقة لــون مــري
إفريقــي ،لــه مشــاركات مبعارض بســوريا ،لبنــان ،األردن ،تركيـــــا،
املعــرض املــوازي للــدورة الرياضيــة العربيــة املعــرض القومــي،
معــرض الفنــون الجميلــة يف مائــة عـــام ،معــرض مــر أفريقيــا،
معــرض القاهــرة الــدويل الســادس لالبتــكار ،املعــارض الفرديــة :
حــرم  ،أنــا تخــن  ،ع الحديــدة ســمبوزيوم النحــت الــدويل بأبــو
دبــاب دميــاط ،املهرجــان الــدويل للفــن املعــارص تواصــل مدينــة
غــزة ،امللتقــى العــريب للفنــون جامعــة الــدول العربيــة وزارة
الشــباب والرياضــة ،قوافــل فنيــة بالتعــاون مــع جمعيــة الورشــة
ومــر الخــر بأســوان ،ســيوة ،الفيــوم ،االشـراك يف ترميــم بعــض
البيــوت األثريــة ،نحــت متثــال باســل األســد باملدينــة الجامعيــة
مبدينــة دمشــق ســوريا لــه مقتنيــات لــدى ســوريا ،األردن ،لبنان،
تركيــا ،اإلمــارات ،فرنســا ،متحــف الفــن الحديــث ،االتحــاد العــريب
لكــرة الســلة.
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بـــسـام الــزغـبــى
مواليــد  ،1970مصــور صحفــي باألهـرام ،شــارك يف املعــرض القومــي العــام للفنــون التشــكيلية  ،2009،2010معــرض
فــردى يف مركــز ســعد زغلــول الثقــايف فربايــر  ،2010شــارك مبعــرض مــن النيــل إىل املريميــاك مختــارات مــن الفــن
املعــارص مــن مــر بجامعــة ماساتشوســتس يف لويــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة  ،2011حاصــل عــى الجائــزة
الرشفيــة لصالــون اليابــان للتصويــر الضــويئ الــدورة ( ،2012)72الجائــزة األوىل لصالــون النيــل الثالــث للتصويــر
الضــوىئ  2001فــرع املؤث ـرات الخاصــة .
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بـــــالل مـقـلــد

مواليــد القاهــرة ،أســتاذ الطباعــة ووكيــل الكليــة الســابق
بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ،شــارك يف العديــد
مــن املعــارض الجامعيــة منــذ  ،1979بينــايل كتــاب الفنــان
 ،2014 :2008شــارك يف امللتقيــات الفنيــة يف رصبيــا ،تونــس
تركيــا ،مــر  . 2019 ،2013أقــام العديــد مــن املعــارض
الفرديــة قاعــة كامبــوس  ،1993مجمــع الفنــون ،1996
أتيليــه القاهــرة  ،2000 ،1999نقابــة الفنانــن التشــكيليني
 ،2002أتيليــه القاهــرة  ،2011 ،2005 ،2004قاعــة ســعد
زغلــول ،قاعــة أرت الونــج  ،2015الجائــزةاألوىل لحفــاري
بفالــو نيويــورك  1992أمريــكا ،لــه مقتنيــات لــدى وزارة
الثقافــة ،جامعــة حلــوان ،مكتبــة وارســو ببولنــدا ،مقتنيــات
خاصــة لــدى بعــض األفــراد يف أســراليا ،النمســا ،أملانيــا،
اليابــان ،مــر ،الســعودية ،رصبيــا .
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بـهـاء الـدين عـامــر
مواليــد  ،1977بكالوريــوس ودبلــوم الرتبيــة الفنيــة  ،2005 ،2000ماجســتري يف ترميــم اللوحــات  ،2011مديــر
قــر ثقافــة اإلبــداع الفنــي ،عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني وأتيليــه القاهــرة وجمعيــة محبــي الفنــون ،مــدرب
ومحــارض يف ترميــم اآلثــار مبركــز البحــوث األمريــي  ،ARCEأخصــائxي ترميــم أول باملتحــف القومــي للحضــارة،
مؤسســة أغاخــان للخدمــات الثقافيــة ،شــارك يف الحركــة التشــكيلية املعــارصة منــذ  1990مبــا يزيــد عــن  35معرضً ــا
محل ًيــا ودول ًيــا منهــا صالــون الشــباب ،املعــرض العــام ،أســس يب أرت جالــري للفنــون املعــارصة ومركــز الرتميــم
التابــع لــه وهــو القائــم بإدارتــه ،أســهم يف اإلعــداد والتنفيــذ واإلرشاف عــى الــورش الفنيــة اإلبداعيــة واالبتكاريــة
املصاحبــة لفاعليــات معــرض أبــو ظبــي الــدويل للكتــاب .
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تـامـر رجـب مـوسى

مواليــد  ،1979شــارك يف العديــد مــن
املعــارض الجامعيــة منهــا :معــرض بقاعــة
مــودرن أرت بدولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة  2014أجنحــة عربيــة ،اململكــة
العربيــة الســعودية معــرض إصــدار نــادر ،4
 ،5معــرض ومـزاد لألعــال الفنيــة باململكــة
العربيــة الســعودية  ،2014معــرض جامعــي
تحــت عنــوان خــارج اإلطــار جالــري
بيكاســو التجمــع الخامــس  ،2017معــرض
بجالــري أرت تــوك  ،2019ســمبوزيوم
أســوان  ،2017ســمبوزيوم جــدة باململكــة
العربيــة الســعودية  ،2013معــرض خــاص
بجالــري بيكاســو .2018
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تـيـسـري حــامــــد

مواليــد القاهــرة  ،1955بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة
 ،1978شــارك يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة والفرديــة
داخــل مــر وخارجهــا منهــا :املعــرض العــام للفنــون
التشــكيلية  ،40، 34 ،31قاعــة البــاب ،متحــف ســعد
الخــادم ،قاعــة أبونتــو ،ســاح جالــري ،يف كليــة الفنــون
التطبيقيــة ،منتــدى الفنــون البرصيــة بــن مــر و إفريقيــا،
امللتقــى األول لفنــون إفريقيــا ،معــرض األكادمييــة املرصيــة
برومــا بعنــوان رســائل مــن الجنــوب ،جائــزة ديب الثقافيــة
لإلبــداع يف الفنــون التشــكيلية ،لــه مقتنيــات مبتحــف الفــن
الحديــث مبــر ،مقتنيــات خاصــة بتطويــر مطــار املدينــة
املنــورة بالســعودية .
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ثـــريا حـامد يوسـف

مواليــد  ،1966أســتاذ بقســم الرســم والتصويــر بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة
حلــوان ،شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض منهــا رحلــة العابــد بكليــة الفنــون
التطبيقيــة ،جــزء مختلــف مبركــز محمــود ســعيد ،مــاكان مبركــز الهناجــر
للفنــون حــوار األلــوان مبركــز الجزيــرة للفنــون ،نقطــة تحول بكليــة الرتبيــة
الفنيــة مــن ذاكــرة التاريــخ بــدار األوب ـرا املرصيــة ،لهــا مقتنيــات مبتحــف
الفــن الحديــث ،مكتبــة اإلســكندرية ،دار األوبـرا املرصيــة .
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جــالل احلـسيـنــي

مواليــد القاهــرة  ،1935بكالوريــوس فنــون جميلة قســم
عــارة كليــة الفنــون الجميلــة  ،1960جــاء اهتاممــه
بالرســم منــذ الطفولــة واملدرســة واســتمرت مامرســته
للفــن التشــكييل بعــد تخرجــه إىل جانــب عملــه ىف
مجــال الهندســة املعامريــة ،داوم عــى االشــراك ىف
املعــارض املختلفــة ،مــارس الرســم بالخامــات املختلفــة
وتخصــص يف الســنوات األخــرة يف الرســم باأللــوان
املائيــة ،أقــام معرضــه الخــاص األول ســنة  1967بأتيليــه
القاهــرة ،ولــه  28معرضـًــا فرديـًــا .
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جـــالل حــزيــن

مواليــد الفيــوم  ،1946حاصــل عــى الشــهادة االبتدائيــة
القدميــة  ،1957شــارك يف العديــد مــن املعــارض الخاصــة
منهــا معــرض بقاعــة تحيــه حليــم ،معــرض بقاعــة بيــكار
بنقابــة الصحفيــن ،شــارك يف العديــد املعــارض املحليــة
منهــا معــرض الفنانــن الفطريــن التلقائيــن بالهيئــة العامــة
للقصــور معــرض الفــن الفطــري األول بقــر الفنــون،
صالــون األعــال الفنيــة الصغــرة الرابــع والخامــس
والســادس ،معــرض طــواف يف  8محافظــات ،معــرض الثالــث
ألصدقــاء الفــن الفطــري ملركــز رامتــان الثقــايف متحــف طــه
حســن ،بينــايل بورســعيد القومــي الثامــن مبتحــف النــر
للفــن الحديــث ،املعــرض العــام دورات ،37 ،36 ،35 ،34
 ،40 ،39حاصــل عــى العديــد مــن الجوائــز منهــا :جائــزة
ماليــة يف معــرض الفنــون الفطريــة ،الجائــزة الكــرى مــن
بينــايل بورســعيد الثامــن ،لــه مقتنيــات خاصــة لــدى بعــض
األفـراد يف مــر والخــارج ،والعديدمــن املقتنيــات الرســمية.
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جــيـــداء زكـــــريا

مواليــد  ،1961بكالوريــوس هندســة جامعــة القاهــرة  ،1984شــاركت
ىف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة منهــا  :معــرض ىف قاعــات أتيليــه
القاهــرة ،كحيلــة ،مركــز الجزيــرة للفنــون ،قاعــة الفنــون بــدار األوب ـرا،
قاعــة املركــز الثقــاىف النمســاوى بالقاهــرة ،قاعــة قرطبــة ،معــرض مــوازى
ملهرجــان األقــر للســينام  ،2015املعــرض العــام  ،40 ،39، 38صالــون
الجنــوب الــدويل األقــر  ،2017 ، 2016ملتقــى الثقافــات الشــعبية
اإلفريقــي الــدويل  2017 ،2016بأســوان ،جالــري دروب ،2017 ،2016
إبــداع  ،2016أرت هيــل جالــري لنــدن  ،2018 ،2016صالــون الخريــف
باريــس  ،2018جــاب أرت جالــري رومــا  ،2018أي يــو مــان جالــري
هلســينيك  ،2018مرشبيــة جالــري .2019
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جـيهان قرنـى سعـودي

مواليــد  ،1979بكالوريــوس الرتبيــة جامعــة حلــوان ،دراســة
حــرة بكليــة الفنــون الجميلــة الزمالــك قســم تصويــر زيتــي
 ،2002 ،2001شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا:
معــرض الحفلــة بــارت كورنــر ديســمرب . 2019
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حــاتــــم شـافـعــي

أســتاذ النحــت بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ،لــه مشــاركات دوليــة بــكل
مــن روســيا االتحاديــة ،املغــرب ،تونــس ،ســلطنة عــان ،مشــاركات محليــة ألكــر مــن
دورة بصالــون الشــباب ،املعــرض العــام ،صالــون األعــال الصغــرة باإلضافــة إىل اثنــى
عــر معرض ًـــا شخصي ًـــا يف مركــز الجزيــرة للفنــون ،مركز ســعد زغلــول الثقــايف ،املركز
الثقــايف الــرويس بالقاهــرة ،أتيليــه القاهــرة ،أتيليــه اإلســكندرية ،قاعــة كليــة الرتبيــة
الفنيــة ،يعتمــد الفنــان املذهــب التفكيــي يف إنتــاج أعاملــه املجســمة عــى مــدار
عــرة عــروض تشــكيلية متتاليــة ،ميــارس اإلنتــاج الفنــي منــذ 1988وحتــى اآلن،
لــه مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث و لــدى قاعــات و أف ـراد يف ورســيا ،بلغاريــا،
املغــرب ،ســلطنة عــان ،مــر.
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حـســــام صــقـــر

بكالوريــوس تربيــة فنيــة  1989جامعــة حلــوان برتتيــب
األول امتيــاز مــع مرتبــة الــرف ،عمــل بالتدريــس وتصميــم
برامجــه بالجامعــة األمريكيــة قســم الفنــون املرئيــة ،جامعــة
البحريــن ،شــارك يف العديــد مــن املعــارض الدوليــة منهــا
مؤسســه  ،Caravanمركــز الدراســات وثقافــة البحــر
املتوســط فيونســا إيطاليــا ،تــم إعالنــه كأول مصمــم ومنفــذ
لعــرض أدايئ تشــكييل  Performanceمبــر  1994والعمــل
عــى تعريــب مصطلحاتــه ،مــارس النقــد الفنــي التشــكييل
بالصحــف العربيــة واإلنجليزيــة منهــاMiddle East :
 ،Times Newsحصــل عــى العديــد مــن الجوائــز الفنيــة
منهــا املتميــز واألول مبــر والخــارج منهــا Career Award
جائــزة بــاد البحــر املتوســط مؤسســة  porta Coeliإيطاليــا
 ،2019لــه مقتنيــات لــدى املتاحــف واملؤسســات الفنيــة
مبــر متحــف الفــن املــرى الحديــث ،بعــض بلــدان العامل.
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حـسـام حممد السيد

بكالوريــوس فنــون وتربيــة كليــة الرتبيــة النوعيــة شــعبة الرتبيــة الفنيــة
جامعــة الفيــوم  ،2010عضــو بنقابــة الفنانــن التشــكيليني ،شــارك يف العديــد
مــن املعــارض منهــا :مهرجــان الفيــوم الــدوىل لســينام الشــباب قــر ثقافــه
الفيــوم  2005مهرجــان الفيــوم الــدوىل لســينام الشــباب قاعة ومــرح مديرية
الرتبيــة والتعليــم  ،2007معــرض إبــداع  ،2010معــرض فنــاين الفيــوم نظــرة
 ،2011تصميــم وتنفيــذ جداريــة قاعــدة نصــب شــهيد الثــورة مبحافظــة الفيوم
باالشـراك مــع اتحــاد بنــاة مــر  ،2011معــرض حواديــت  ،2012معــرض مــن
بلدنــا مكتبــة الفيــوم العامــة  ،2014معــرض جامعــي بانورامــا مرصيــة متحف
الفــن الحديــث متحــف النــر ببورســعيد  ،2015مســتند نحــت بــدرب 1718
لــــ  ،2016صالــون النحــت بأتيليــه القاهــرة  ،2017ســيمبوزيوم نوبيــا الــدويل
للنحــت عــى الجرانيــت  ،2019مســابقة جائــزة آدم حنــن  3لفــن النحــت
 ،2019مركــز أول جامعــة الفيــوم مهرجــان الرســم الفــوري ،2010 ،2009
جائــزة الدولــة للتفــرغ  ،2016شــهادات تقديــر مــن كليــة الرتبيــة النوعيــة،
جامعــة الفيــوم ،قــر الثقافــة ،وزارة الشــباب والرياضــة ،وزارة الثقافــة .
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حـســـن داود

استشــاري معامري رســـام ،مصـــور فوتوغرايف تشــكييل
رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة د/حســن داود للثقافــة
والفنــون ،محكــم فوتوغــرايف ،محــارض يف فنــون
الضــوء عضــو هيئــة التحريــر يف مجلــة عــرب فوتــو،
عضــو جمعيتــي فيــاب ،جــي يب يــو الدوليتــن ،رئيــس
املنظمــة العربيــه للتصويــر ،لــه أكــر مــن  33معرض ًـــا
فرديـًــا جامعيـًــا يف مــر وخارجهــا .
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حـسنـة حنفى حممود

مواليــد  ،1987بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة اإلســكندرية قســم التصويــر
شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا  :أجنــدة ،صالــون الشــباب ىف عــدة
دورات ،مجموعــة معــارض دوليــة باإلمــارات العربيــة املتحــدة ،إيطاليــا،
أمريــكا ،انجلــرا .
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حـسيـن الــعـزبــــي

مواليــد القاهــرة ،تخــرج يف املعهــد العــاىل للفنــون
املرسحيــة قســم الديكــور ،1971درس عامــان بالقســم
الحــر بالجامعــة األمريكيــة عامــي  70 ،69فــن
الديكــور ،واملــرح ،أســتاذ التصميــم وتاريــخ األزيــاء
بجامعــة حلــوان ،مديــر عــام مــرح العرايــس ســابقًا،
صمــم ديكــور ومالبــس حــوايل  95عمــاً مرسح ًيــا،
أقــام معــارض فرديــة أكــر مــن  40معرضً ــا ،مجموعــة
من شــهادات التقديــر يف الفــن التشــكييل واملرسحــى-
لجــان التحكيــم ،جائــزة املجلــس األعــى للفنــون
واآلداب عــن بحــث عالقــة الفــن التشــكييل باملرسح
الشــعبي ،جائــزة وزارة الثقافــة يف الديكــور عــن مامــا
أمريــكا ،أحــام ياســمني ،جائــزة الدولــة التقديريــة يف
الفنــون ،2015حصــل عــى العديــد مــن الجوائــز يف
الديكــور والفــن التشــكييل.
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حـمـــدي عبــداهلل

عميــد كليــة الرتبيــة الفنيــة -جامعــة حلــوان ،2000 :1997
املستشــار الثقــايف ومديــر املركــز الثقــايف املــري ســفارة
جمهوريــة مــر العربيــة بصنعــاء  ،2004 ،2000رئيــس
رابطــة خريجــي الرتبيــة الفنيــة  ،2000 ،1999قوميســر
ترينــايل الفــن الفطــري براتســافا ســلوفاكيا  ،1994شــارك
يف العديــد مــن املعــارض منهــا  :الجنــاح املــري بينــايل
القاهــرة الســابع  ،1998صالــون القطــع الصغــرة ،2000
معــرض الفــن املــري املعــارص بالجزائــر  ،2006أســتاذ
زائــر مبدرســة الفنــون الجميلــة ليســر بوليتكنيــك بانجل ـرا
 ،1992 ،1991جائــزة لجنــة التحكيــم بينــايل القاهــرة الــدويل
الســادس  ،1996جائــزة لجنــة التحكيــم بينــايل اإلســكندرية
الــدويل  ،1997الجائــزة التقديريــة يف الفنــون جامعــة
حلــوان  ،2013جائــزة أحســن كتــاب يف الفــن التشــكييل
معــرض القاهــرة الــدويل للكتــاب .2014
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خـالــد حـافـــظ
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مواليــد القاهــرة  ،1963درس الطــب والفنــون الجميلة يف القســم
الحــر يف الثامنينيــات مــع حامــد نــدا وزكريــا الزيني وتــرك الطب
يف منتصــف التســعينيات لصالــح الفــن التشــكييل ،ماجســتري
الفنــون  MFAدرجــة أســتاذية نهائيــة مــن معهــد ترانــس آرت يف
نيويــورك الواليــات املتحــدة وجامعــة الدانــوب يف النمســا درجــة
مشــركة  ،2009أقيــم لــه  30معرضً ــا فرديًــا منــذ  2019 :1987يف
مــر وفرنســا وإيطاليــا وأســبانيا وأملانيــا واإلمــارات والكامــرون
والواليــات املتحــدة ،شــارك ىف العديــد مــن املعــارض املحليــة
والدوليــة منهــا :بينــايل أسنســيون الثــاين باراجــواي  ،2017بينــايل
كيوريتيبــا  17الربازيــل  ،2017بينــايل موســكو الســادس روســيا
االتحاديــة  ،2015بينــايل فينيســيا 56 ،55إيطاليــا  ،2015بينــايل
مارديــن الثالــث تركيــا  ،2015بينــايل القاهــرة  12مــر ،2010
بينــايل مانيفســتا الثامــن أســبانيا  ،2010بينــايل الشــارقة الســابع
اإلمــارات  ،2007بينــايل ســنغافورة األول ســنغافورة  ،2006بينــايل
داكار 7 ،6الســنغال  ،2006 ،2004وعرضــت أعاملــه ىف كثــر مــن
املتاحــف منهــا :متحــف هولجــن للفنــون كوبــا  ،2016متحــف
أوبســاال للفــن املعــارص الســويد  ،2014متحــف الفــن املعــارص
روزكيلــد الدمنــارك  ،2011البيــت العــريب مدريــد أســبانيا ،2010
متحــف بـــاماكو مــايل  . 2011 ،2007

خــــالد خــــــالد

بكالوريــوس تربيــة فنيــة كليــة الرتبيــة النوعيــة بورســعيد  ،98مــدرب
فنــون تشــكيلية مبركــز الفنــون اإلســاعيلية ،شــارك يف العديــد مــن
املعــارض منهــا صالــون الشــباب  2004 ، 2003بقــر الفنــون األوب ـرا
املعــرض العــام  ،2018 ، 2017 ، 2016 ، 2014 ، 2008 ، 2004بينــايل
القطــع الصغــرة أتيليــه اإلســكندرية تصويــر  ،2014صالــون أبيــض
وأســود مركــز الجزيــرة للفنــون  ،2017صالــون املائيــات األول جالــري
خاصــا (قــارب أخــر) مبركــز
جالليــو أرت املهندســن  ،2018أقــام معرضً ــا ً
محمــود مختــار قاعــة نهضــة مــر  ،2018منحــة اإلبــداع الفنــي ملراســم
األقــر الفــوج الواحــد والعرشيــن  ،2003الجائــزة الثالثــة يف صالــون
القطــع الصغــرة ســاقية الصــاوي  ،2016الجائــزة التشــجيعية يف صالــون
الجنــوب الــدويل . 2017
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خــــــالد زكـــــى

مواليــد الســويس  ،1964ماجســتري ترميــم اآلثــار -كليــة اآلثــار جامعــة القاهــرة  ،2000ماجســتري اإلدارة
مــن األكادمييــة العربيــة للعلــوم و التكنولوجيــا  ،2004درس النحــت يف متحــف الفنــان زكريــا الخنــاين
والفنانــة عايــدة عبــد الكريــم يف الجيــزة  1988-1998اكتســب مهاراتــه يف نحــت األحجــار ويف معالجــات
الربونــز عــى أيــدي أســاتذة وفنيــن احرتافيــن يف مدينــة بييرتاســانتا بإيطاليــا ،مثــل مــر يف الــدورة 55
لبينــايل فينيســيا  ،2013شــارك ىف العديــد مــن املعــارض منهــا  :املعــرض العــام  38 ، 37 ، 34أعــوام ،2012
 ،2016 ،2015معــرض حصــاد  25لصالــون الشــباب  ،2014صالــون القاهــرة 56لــــ  ،2018معــرض أجنــدة
 13مبركــز املؤمت ـرات مبكتبــة اإلســكندرية  ،2020املركــز الثــاىن بقطــاع الطالئــع املجلــس األعــى للشــباب
والرياضــة ،الجائــزة األوىل ىف تصميــم عمــل نحتــى لطــه حســن مبيــدان الجــاء مبحافظــة الجيــزة ،2000
الجائــزة األوىل ىف مهرجــان الفنــى مبقاطعــة ســرتيويا إيطاليــا  ،1989جائــزة الفنــان الــدوىل مــن تايــوان
 ،2015لــه مقتنيــات مبتحــف أســوان ،متحــف الفــن املــرى الحديــث بالقاهــرة ،لــدى األف ـراد ىف مــر،
إيطاليــا ،بلجيــكا ،أملانيــا ،الواليــات املتحــدة ،اإلمــارات ،الســعودية .
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خــــــالد ســــــراج

مواليــد حــي الخليفــة بالقاهــرة  ،1969بكالوريــوس الخــزف كليــة الفنــون التطبيقيــة جامعة
حلــوان القاهــرة  ،1992مــدرس دكتــور قســم الخــزف كليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة
حلــوان القاهــرة  ،2006ذات  -ذات -2معرضــان خاصــان بالقاهــرة ،مبركــز الجزيــرة للفنــون
القاهــرة  ،2013، 2005ماعــت تتلــون معــرض خــاص بقاعــة أوبونتــو للفنــون شــاركت بجــزء
منــه الفنانــة املجريــة أنيتــا تــوت  ،2015شــارك بجناحــي قاعــة أوبونتــو للفنــون بنيويــورك
أرت فــر وميامــي أرت فــر الواليــات املتحــدة األمريكيــة  2016ســويًّا معــرض مشــرك
مــع الفنانــة املجريــة أنيتــا تــوت قاعــة أوبونتــو للفنــون القاهــرة  ،2018لــه أكــر مــن 57
ـى وورش عمــل محليــة ودوليــة
معرضً ــا ومســابقات واحتفاليــات محليــة ودوليــة 57 ،ملتقـ ً
ومقتنيــات بأكــر مــن  21دولــة مختلفــة بالعــامل.
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داريــن عـلي وهبــة
مواليــد  ،1979مــدرس بكليــة فنــون جميلــة  ،دكتــوراه يف
فلســفة الفــن أثــر البعــد الثقــايف يف تشــكيل االتجاهــات
املعــارصة للطبعــة الفنيــة يف القــرن العرشيــن ،شــاركت يف
ســيمبوزيوم الخــزف الثالــث للرتبيــة الفنيــة يف مصنع شــيني
للخــزف والصينــي  2017واســتخدام خامــة الســتون ويــر،
ســيمبوزيم الخــزف الرابــع للرتبيــة الفنيــة يف مصنــع شــيني
للخــزف والصينــي  2018واســتخدام خامــة البوســولني،
املعــرض العــام ،معــرض مائــة وعــر عــام كليــة الفنــون
الجميلــة  ،2019معــرض ميــاد جديــد مبركــز محمــود
ســعيد باإلســكندرية  ،2019معــرض رباعيــة عائلــة وهبــة
بقاعــة خــان املغــريب  ،2019صالــون الشــباب ،بينــايل أكــوا
فيّنــا إيطــايل الــدوىل الســابع للحفــر برومــا  ،2004ترينــاىل
الــدوىل للحفــر مبــر  ،2005معــرض الجرافيــك القومــي
الرابــع  ،2016معــرض الجرافيــك لكليــة الفنــون الجميلــة،
معــرض القطعــة الصغــرة ،معــرض قنــاة الســويس ،2015
جائــزة لجنــة تحكيــم يف صالــون الشــباب الحــادي عــر
منحــة إبــداع ألســوان بعنــوان مــر بعيــون مرصيــة مــن
صنــدوق التنميــة الثقافيــة وهيئــة قصــور الثقافــة.2009
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داليــا سـامل مـحمــد

مــدرس مســاعد ىف املعهــد العــاىل للفنــون التطبيقيــة بالتجمــع الخامــس
عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض
أهمهــا :مســابقة الشـــباب والرياضــة ،معــرض طالئــع  ،44 ،42معــرض
مؤسســة شــموع ،صالــون الشــباب  ،15صالــون النيــل  8، 6للتصويــر
الضــوىئ ،معــرض مــوازى للــدورة الرياضيــة العربيــة  ،2008التصويــر
الفوتوغــراىف بســاقية الصــاوى ،2014 ،2010معــرض مــر والثــورة،
املعــرض العــام الــدورة  ،37 ، 36املنتــدى العــريب الثالــث للميــاه ،2014
املعــرض املصاحــب للمؤمتــر الــدوىل األول للجمعيــة العربيــة للحضــارة
والفنــون اإلســامية  ،2015معــرض لوحــه لــكل بيــت ،2016 ،2015
معــرض بورتريــه للجمعيــة العربيــة للحضــارة والفنــون اإلســامية .2020
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داليــا فــايـز مـحـمد

ماجســتري ىف النحــت ،شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة منهــا :معــرض
مقاومــة والثــورة املكتبــة املركزيــة جامعــة القاهــرة ،معــرض اســتلهام قاعــه أبعــاد
متحــف الفــن الحديــث ،معــرض عربنــا القنــاة الهناجــر دار األوبـرا ،معــرض وجــه مــر
املــرق مركــز إعــداد القــادة ،معــرض كفافيــس وأنــا مركــز الجزيــرة ،صالــون الشــباب
 ،25معــرض مهرجــان الشــيخ زايــد جامعــة النيــل ،حصلــت عــى جائــزة لجنــة التحكيــم
ىف مهرجــان الشــيخ زايــد .
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دعاء إبراهيم الدمرداش

فنانــة تشــكيلية مرصيــة ،بكالوريــوس فنــون جميلــة
قســم الجرافيــك جامعــة حلــوان  ،2011شــاركت
يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة منهــا معــرض
الطالئــع بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة ،2009
 2016 ،2015 ،2014 ،2013 ،2012معــرض أجنــدة
مبكتبــة اإلســكندرية  ،2013صالــون الجنــوب باألقــر
 ،2014مهرجــان أوســراكا الــدويل للفنــون بــرم
الشــيخ  ،2014صالــون الشــباب الرابــع و العرشيــن
بقــر الفنــون بــدار األوبـرا املرصيــة  ،2012صالــون
الشــباب الثالثــن بقــر الفنــون بــدار األوبــرا
املرصيــة  ،2019معــرض مدينــة البينــج بونــج مبعهــد
جوتــه بالقاهــرة  ،2019جائــزة الحفــر مبعــرض
الطالئــع  ،2012جائــزة مؤسســة آراك للفنــون . 2015

115

راغــب إسكـنــدر

مواليــد أســيوط  ،1947ليســانس كليــة األلســن قســم أملــاين
مؤســس متحــف ســعد الخــادم وعفــت ناجــي ،شــارك يف
خاصــا منــذ  1964وحتــى اآلن،
أكــر مــن أربعــن معرضً ــا ً
شــارك يف أكــر مــن مائتــي معــرض عــام وحتــى اآلن ،حصــل
عــى منحــة خاصــة يف مراســم كريســتوف مريــان شــتيفتجن
بســويرسا بالتبــادل مــع مراســم الشــئونه بالعجمــي ملــدة
ثالثــة شــهور ،املركــز املــري للتصميــم إســحاق عزمــى
جائــزة تشــجيعية يف تصميــات وطباعــة املنســوجات
 ،1966شــهادات تقديريــة عديــدة مــن عــدة جهــات ،لــه
مقتنيــات لــدى وزارة الثقافــة ومقتنيــات خاصــة ،الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،أملانيــا ،الصــن ،اليابــان ،إنجلـرا ،أســبانيا
سويرسا ،الكويت ،السعودية ،سوريا ،املغرب.
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رانـيــا أبـو الــعــزم

ماجســتري التصويــر  ،2014مــدرس مســاعد يف قســم التصوير
كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان ،شــاركت يف العديــد
مــن املعــارض منهــا  42معرضً ــا جامعيًــا داخــل مــر
وخارجهــا ،معــرض أحيــاء الـراث تابــع للجامعــة الفرنســية
 ،2017صالــون الشــباب  ،28 ،27املعــرض العــام ،40 : 38
صالــون القاهــرة  ،57صالــون أبيــض وأســود  ،2017املعــرض
األول للتصميــم بالجامعــة األملانيــة  ،2018أقامــت معــارض
فرديــة معــرض خــط xلــون  ،2015معــرض باركــود ،2018
نالــت جوائــز مــن جامعــة حلــوان يف التصويــر والرســم ،
جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة جائــزة املعــرض العــام،
صالــون الشــباب  ،27لهــا مقتنيــات مبتحــف الفــن املــري
الحديــث ،وزارة الثقافــة املرصيــة ،بنــك  ،CIBلــدى أف ـراد
داخــل مــر وخارجهــا .
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رانــيـــة الـحـصــرى

أســتاذ بكليــة الفنــون الجميلــة للدراســات العليــا والبحــوث جامعــة حلــوان
عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،شــاركت ىف الحركــة التشــكيلية منــذ
 ،1987شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا معــارض بكليــة الفنــون
الجميلــة  ،2012 ،2011 ،2009 ،2005 ،2000أتيليــه اإلســكندرية ،2006
املركــز الثقــاىف املــرى مبدريــد أســبانيا  ،2012 ،2006املركــز الثقــاىف الهنــدى
 ،2007اليوبيــل الفــى بجامعــة املنيــا قاعــة نــوت  ،2008املعــرض العــام
 ،2017 ،2016 ،2015 ،2014 ،2013 ،2012 ،2009مؤسســة رشــيد 2010
 ،2019بينــايل الجرافيــك الــدويل للقطــع الصغــرة  ،2014معــرض فــن الربيــد
الــدويل  ،2014بينــايل التصويــر األول للقطــع الصغــرة باإلســكندرية 2015
معــرض بأرمينيــا  ،2015معــرض مبركــز الجزيــرة للفنــون  ،2016معــرض
بأكادمييــة الفنــون  ،2018معــرض بقاعــة إبــداع  ،2018لهــا مقتنيــات
ىف متحــف الفــن الحديــث ،مؤسســة رشــيد ،متحــف جامعــة املنيــا ،لــدى
أف ـراد ىف مــر ،أســبانيا .
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ربـــــاب نـــمــــر

بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة اإلســكندرية  1977 ،1963تــم
منحهــا لقــب أســتاذ الفنــون الصــادرة عــن أكادمييــة ســان فرنانــدو مــن
جامعــة مدريــد ،أي مــا يعــادل الدكتــوراه التــي تقدمهــا الجامعــات
املرصيــة ،عضــو نقابــة الفنــون الجميلــة ،أتيليــه الفنــون واآلداب
باإلســكندرية  ، 1982 ،1981جائــزة االســتحقاق يف رســم مــن املعــرض
العــام ،شــاركت ومثلــت مــر يف العديــد مــن املعــارض الخاصــة وطنيًا
ودوليًــا  1994 ،جائــزة االســتحقاق يف رســم مــن بينــايل الشــارقة1997 ،
جائــزة يف الرســم مــن مســابقة الفنون الجميلــة ،يف الجولــة األوىل1997،
جائــزة لجنــة التحكيــم يف بينــاىل القاهــرة الــدوىل الثامــن 2007 ،جائــزة
يف بينــايل اإلســكندرية الــدويل األول ،لهــا مقتنيــات مبتحــف الفــن
الحديــث القاهــرة ،متحــف الفــن الحديــث مبركــز محمــود ســعيد
اإلســكندرية ،متحــف كليــة الفنــون الجميلــة اإلســكندرية ،دار األوبـرا
القاهــرة ،مركــز القاهــرة الــدويل للمؤمت ـرات متحــف املعهــد العــريب،
باريــس ،متحــف تيتوغــراد ،يوغوســافيا ،متحــف الفــن اإلســامي
الحديــث ،األردن ،املجلــس األعــى للفنــون واآلداب ،الكويــت.
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رشـــا أحـمد نـبـيــل

ماجســتري التصويــر الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان2009
دكتــوراه الفلســفة كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان
 ،2014أســتاذ مســاعد بكليــة الفنــون الجميلــة قســم التصوير
شــعبة التصويــر الجــداري  ،2019املعــرض العــام الــدورة
الخامســة والثالثــون  ،2013معــرض جامعي بعنــوان «أجندة»
ملتقــى الفسيفســاء الثــاين عــر مكتبــة اإلســكندرية ،2019
معــرض خــاص بعنــوان أزهــر بقاعــة العــرض امل ُلحقــة مبتحف
كليــة الفنــون الجميلــة القاهــرة . 2019
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رضـا أحــمد فـضــل

مواليــد  ،1981دكتــوراه ىف الرســم والتصويــر مــن تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان ،أول باحــث مــن ذوى اإلعاقــة فاقــد
للكفــن ،شــارك ىف أكــر مــن  40معرضً ــا جامعىًــا محليًــا ودوليًــا ،لــه العديــد مــن التكرميــات الدوليــة واملحليــة لــه
مقتنيــات لــدى اليونســكو باألمــم املتحــدة ،رئاســة الجمهوريــة ،العديــد مــن الهيئــات األخــرى .
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رواء مـحمـد الـدجـوي

مواليــد  ،1985مــدرس قســم النحــت كليــة فنــون جميلــة جامعــة املنصــورة ،شــاركت يف العديــد
مــن املعــارض منهــا ســمبوزيوم املنيــا  ،2005صالــون الشــباب  ،2017 ، 2008معــرض جامعــي
يف قاعــة الهناجــر ،2008بينــاىل بورســعيد  ،2009معــرض فــن النحــت املــري املعــارص بالج ـراد
برصبيــا  ،2009معــرض فنــون جميلــة املركــز الثقــايف املــري يف باكــو أزربيجــان  ،2010معــرض
الطالئــع  ،2010 ،2009، 2008ملتقــى الفنانــن العــرب  ،2012معــرض أجنــدة  2016صالــون
الجنــوب الــدويل  ،2016معــرض يض  ،2016معــرض أول مــرة مبكتبــة اإلســكندرية  ،2016معــرض
مســتند نحــت  ،2016صالــون الشــباب  ،2016معــرض جامعــي بقاعــة بيكاســو  ،2017املعــرض
العــام  ،2018 ،2017ســمبوزيوم أســوان  ،2018صالــون النحــت .2018
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روال رجـــب

بكالوريــوس علــوم جامعــة اإلســكندرية ،دبلــوم يف تخصــص صحــة البيئــة ،تعمــل بالتدريــس ملختلــف
الفئــات العمريــة ملســاعدتهم عــى التقــدم والوصــول ألعــى إمكانياتهــم واهتامماتهــم ،وجميــع أنــواع
الفنــون خاصــة التصويــر ،العمــل بالخامــات املختلفــة ،إعــادة تدويــر ،إعــادة اســتخدام الخامــات
الطبيعيــة ،الخامــات الغــر قابلــة للتحلــل ،تحويلهــا لقطــع فنيــة مختلفــة .
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ريــم جمال عبد الناصر

مواليــد  ،1987بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم التصويــر الجــداري
 ،2009عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،شــاركت ىف العديــد مــن
املعــارض منهــا صالــون الشــباب  ،30 ،27 ،26 ،25 ،19معــرض برامتــان
 ،2009معــرض يف الهناجــر ،معــرض جامعــي مــع نخبــة مــن كبــار
الفنانــن بقاعــة  ،The Galleryمعــرض ىف قاعــة ارت ســارت 2010
 ،2019 ،2018 ،2017 ،2016معــرض جامعــي بقاعــة الكحيلــة ،2016
 ،2018 ،2017معــرض جامعــي بقاعــة ابونتــو ،2017معــرض جامعــي
خاصــا
مبركــز الجزيــره  ،2018املعــرض العــام  ،2018أقامــت معرضً ــا ً
بأتيليــه القاهــرة  ،2013 ،2010حصلــت عــى منحــة التفــرغ الفنــي
. 2019 ،2018 ،2017 ،2016
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ريـهــام حممد رضـــا

مواليــد  ،1978بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان قســم التثقيــف
بالفــن  ،2002ماجســتري الرتبيــة الفنيــة رســم وتصويــر  ،2010متهيــدى
دكتــوراه ،عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،شــاركت ىف العديــد مــن
املعــارض منهــا مهرجــان ســعد الديــن وهبــة ،صالــون الشــباب الثامــن
عــر ،املهرجــان القومــى الثــاىن للحــرف التقليديــة والرتاثيــة  ،2006معــرض
الطالئــع الســابع واألربعــن  ،2007جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة،
صالــون القطــع الصغــرة بســاقية الصــاوى  ،2009بينــاىل بورســعيد القومــى
الثامــن  ،2009املعــرض العــام بقــر الفنــون  ،2009صالــون الربيــع الــدورة
الخامســة ،معــرض صالــون القطــع الصغــرة مبتحــف محمــود مختــار ،2010
معــرض كنــوز مرصيــة ،حصلــت عــى العديــد مــن شــهادات التقديــر ،لهــا
العديــد مــن املقتنيــات بجمعيــة الرعايــة املتكاملــة مكتبــة خالــد بــن
الوليــد لــدى أف ـراد داخــل مــر ،الســعودية ،فرنســا ،إثيوبيــا .
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زيـنـب الـسجـيـنـى

مواليــد  ،1930بكالوريــوس فنــون جميلــة  ،1956دكتــوراه فلســفة الرتبيــة الفنيــة  ،1978عضــو نقابــة
الفنانــن التشــكيليني ،أســتاذ متفــرغ بقســم التصميــات بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ،شــاركت
ىف العديــد مــن املعــارض الخاصــة واملحليــة والدوليــة منهــا  :معــرض بقاعــة الزمالــك للفــن ،2004 ،2002
 2006معــرض بقاعــة الزمالــك للفــن  ،2011 ، 2009 ،2007معــرض مــر األم بقاعــة الزمالــك للفــن
 ،2011صالــون القاهــرة  56للفنــون التشــكيلية  2013املكرمــن  ،معــرض مرصيــات بجالــرى روشــان
للفنــون بجــدة الســعودية  ،2010املعــرض العــام  ،38 - 37الجائــزة األوىل ىف التصويــر مــن صالــون القاهــرة
عــن لوحــة مأســاة القــدس  ،1968جائــزة الدولــة التشــجيعية ىف التصويــر ووســام العلــوم والفنــون مــن
الطبقــة األوىل  ،1980الجائــزة األوىل ىف التصويــر مــن بينــاىل القاهــرة الــدوىل الرابــع  ،1994لهــا العديــد
مــن املقتنيــات الخاصــة والرســمية ىف مــر والواليــات املتحــدة ،انجل ـرا ،الســعودية وغريهــا .
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زيـنـب ســــامل

مواليــد اإلســاعيلية  ،1945بكالوريــوس فنــون تطبيقيـــــة خـــــــزف  ،1967دكتــوراه الفلســفة يف الفنون
التطبيقيــة خـــــزف  ،1982أســتاذ  ،1990عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،عضــو نقابة مصممــي الفنون
التطبيقيــة  ،شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض الخاصــة واملحليــة والدوليــة منهــا  :األكادمييــة امللكيــة
للفنــون و التصميــم بدينبــوص هولنــدا  ،1977معــرض خــاص بأكادمييــة اكاي للفنــون مبســرخت هولنــدا
 ،1977معــرض الفنــون التطبيقيــة يف مــر اليــوم لنــدن ،باريــس ،هانوفــر ،معــرض املــرأة والفنــون
مفهــوم الســام بالشــارقة ،2014معــرض الطالئــع  12جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة  ،1971املعــرض
العــام للفنــون التشــكيلية  ،1986 ،1985 ،1973 ،1972 ،1971معــرض بقاعــة خــان املغــريب بالزمالــك
 ،2006معــرض اتنــن  ..اتنــن ثنائيــات فنيــة بقــر الفنــون  ،2015املعــرض العــام للفنــون التشــكيلية
 ،38معــرض الفنــون التطبيقيــة يف مــر متجــول بلنــدن باريــس هانوفــر  ،1979معــرض مائــة عــام مــن
الفــن التشــكييل املــري الحديــث  ،1997بينــايل القاهــرة الــدويل الخامــس للخــزف  ،2000معــرض الفــن
املــري املعــارص ديب  ،2007 ، 2006حصلــت عــى العديــد مــن الجوائــز املحليــة والدوليــة منهــا  :جائــزة
الخــزف معــرض الطالئــع الثــاين عــر  ،1971جائــزة اســتحقاق املعــرض العــام  ،1982جائــزة تحكيــم يف
ترينــايل الخــزف الــدويل األول  ،1992الجائــزة الكــرى يف بينــايل القاهــرة الــدويل الخامــس للخــزف 2000
لهــا مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث  ،متحــف الخــزف املعــارص مبجمــع  15مايــو ،متحــف كليــة الفنون
الجميلــة باملنيــا ،متحــف املــرآة بــرودس اليونــان ،لــدى األفـراد يف مــر ،هولنــدا ،أملانيــا الغربيــة ،فرنســا
املغــرب ،إيطاليــا .
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سـارة مـحـمد عـوف

مواليــد  ،1983بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم التصويــر
الجــدارى بكليــة الفنــون الجميلــة  ،2006عضــو بجامعــة
اللقطــة الواحــدة منــذ  ،2005شــاركت ىف صالــون الشــباب
 ،2017 ،2014أقامــت معرضً ــا فرديًــا بعنــوان إنصــت ،2012
معــرض فــردى بعنــوان كــون  ،2018معرضــان ثنائيــان
بعنــوان عتــب  ،2014تشــويش  ،2014جائــزة االقتنــاء مــن
صالــون الشــباب . 2017
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سارة يوسف عبد العال

بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان ،عضــو نقابة الفنانني التشــكيليني ،شــاركت ىف
العديــد مــن املعــارض منهــا ،معــرض أعــال جائــزة آدم حنــن لفــن النحــت الــدورة ،1
 ، 3 ، 2معــرض نــور الشــكل الــدورة الثالثــة ،املعــرض العــام الثامــن والثالثون مســابقة
ومعــرض كــوىن ،صالــون الشــباب الخامــس والعرشين  ،والســادس والعرشين ،والســابع
والعرشيــن ،والثامــن والعرشين ،معــرض دوىل مؤمتــر Great silk way international
العاصمــة  ، Baku Azerbaijanحصلــت عــى العديــد مــن الجوائــز منهــا املركــز
األول ىف مســابقة املجلــس القومــى للمــرأة  ،2016املركــز األول ىف مســابقة الفنــون
التشــكيلية بــوزارة الشــباب  ،2011 ، 2013لهــا مقتنيــات بــوزارة الشــباب والرياضــة ،
لــدى املؤسســات واألفـراد داخــل وخــارج مــر.
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سـامـح إسـماعـيــل

مواليــد  ،1974بكالوريــوس فنــون جميلــة
قســم الحفــر 1997عضــو املجلــس األعــى
للثقافــة  ،2015 : 2013عضــو نقابــة الفنانــن
التشكيليني ،شــارك يف معــرض صنــدوق
التنميــة الثقافيــة  ،2006معــرض باالشــراك
مــع الفنــان إبراهيــم الدســوقي يف جالــرى
البيــت العــرىب إســبانيا  ،2014أقــام معرضً ــا
فرديًــا يف أتيليــه القاهــرة  ،2007معــرض فردي
يف قاعــة الفــن بالزمالــك  ،2014املعــرض العــام
 ،39 ،38لــه العديــد مــن املقتنيــات داخــل
وخــارج مــر .
130

سـامـــى صـــــالح

دكتــوراه فلســفة الفنــون والرتبيــة ،أســتاذ الرســم والتصويــر
بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ،عضــو نقابــة
التشــكيليني عضــو جامعــة الكتــاب والفنانــن أتيليــه القاهرة،
عضــو اتحــاد العرب لإلبــداع واالبتــكار ،أرشف وناقــش العديد
مــن الرســائل املاجســتري والدكتــوراه ىف مجــاالت الفنــون
وامليديــا ،يشــارك ىف الحركــة التشــكيلية منــذ  1990حتــى اآلن
مثــل مــر ىف العديــد مــن املحافــل الدوليــة وورش العمــل،
شــارك ىف معــرض فنانــو أمســيا املصاحــب للكونجــرس الثالث
لألمســيا ،حصــل عــى العديــد مــن الجوائــز :أهمهــا الجائــزة
األوىل لصالــون الشــباب التاســع تصويــر ،الجائــزه الثانيــة ىف
التصويــر الضــوىئ الصالــون الثامــن ،جائــزة لجنــة التحكيــم
ىف الصالــون الثــاىن عــر ،لــه العديــد مــن املســاهامت
واألنشــطة األكادمييــة والعمــل النقــاىب ،لــه مقتنيــات مبتحــف
الفــن الحديــث مبــر والخــارج.
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سحـر السعيد إبراهيم

أســتاذ الرســم والتصويــر املســاعد بكليــة الرتبيــة الفنيــة
جامعــة حلــوان  ،عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،شــاركت
يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة منهــا مهرجــان اإلبــداع
التشــكييل  ،2015 ،2009املعــرض املصاحــب للمؤمتــر
العلمــي الــدويل الســابع لكليــة الرتبيــة الفنيــة مبتحــف
محمــود مختــار ،معــرض صالــون بيــت الفــن الــدويل األول
الثــاين ،الثالــث ،الرابــع للفــن التشــكييل بقاعــة الفــن
بجريــدة األهــرام  ،2019 ،2018معــرض رؤي إميانيــة
مبتحــف الفــن اإلســامي  ،2018معــرض حــوار الحضــارات
بقاعــة زيــاد بكــر باملكتبــة املوســيقية  2019أقامــت معرضً ا
خاصــا باملتحــف القبطــي بالقاهــرة  ،2018معــرض خــاص
ً
باملتحــف اإلســامي بالقاهــرة  ،2018معــرض االســتلهام مــن
الـراث بقاعــة الشــهيد أحمــد بســيوين كليــة الرتبيــة الفنيــة
 ،2017حصلــت عــى العديــد مــن شــهادات التقديــر ،لهــا
مقتنيــات مبــر ،متحــف الفــن الحديــث ،الخــارج .
132

سـداد صـالح الـدين
فنــان تشــكييل ومصــور فوتوغـرايف ،مواليــد ،1957بكالوريــوس فنــون جميلــة بالقاهــرة  ،1980عضــو نقابــة الفنانــن
التشــكيليني ،عضــو صالــون مــر للتصويــر الضــويئ عضــو أتيليــه القاهــرة ،عضــو وكالــة الغــوري ،عضــو جمعيــة أصالة
لل ـراث ،عضــو جمعيــة املحافظــة عــى املحميــات الطبيعيــة 78 ،معرضً ــا محل ًيــا دول ًيــا ،القاهــرة املغــرب روســيا،
بلغاريــا ،كوريــا ،الربازيــل  ،الصــن النمســا  ،البحريــن ،باريــس ،نــال العديــد مــن شــهادات تقديــر ،عرفــان وجوائــز لــه
مقتنيــات مبتحــف الفــن املــري الحديــث دار األوبـرا املرصيــة ،املركــز الثقــايف االســباين باملغــرب ،وزارة الخارجيــة .
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ســعـد الــعبــد
مواليــد  ،1967أســتاذ الرســم والتصويــر كليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ،شــارك يف  68معرضً ــا جامع ًيــا مبــر
والخــارج  ،أقــام  22معرضً ــا شــخصيًا مبــر والســعودية ،قــام بنــر  30بحثًــا يف مجــال الفــن واإلبــداع ،عــدد 13
كتابًــا يف الفنــون ،لــه أكــر مــن  300مقــال منشــور بالصحــف الرســمية بالســعودية الكويــت ،شــارك يف كتابــة
مقدمــات العديــد مــن كتالوجــات الفنانــن مبــر والســعودية ،لــه العديــد مــن املســاهامت واألنشــطة األكادمييــة
مبــر والســعودية ،نــال العديــد مــن الجوائــز مبــر والســعودية .
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سـعـيـــد بــــــدر

مواليــد دســوق  ،1965دكتــوراه يف فــن النحــت عــى األحجــار تقنيــات التكبــر
والتصغــر  2004مــن أكادمييــة كــررارة للفنــون بإيطاليــا ،عودلــت بالدكتــوراه
املرصيــة بالقــرار رقــم  274بتاريــخ  ،2005األســتاذ بكليــة الفنــون الجميلــة
جامعــة اإلســكندرية ،عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني باإلســكندرية ،شــارك
ىف العديــد مــن املعــارض واملســابقات املحليــة والدوليــة داخــل وخــارج مــر
منهــا  :ســمبوزيوم أســوان الــدويل الثــاين لنحــت الجرانيــت أســوان ،1997
ســمبوزيوم تشــانكايا الــدوىل للنحــت عــى الخشــب أنقــرة تركيــا ،2011
ســمبوزيوم مدينتــى الــدوىل الرابــع للنحــت مــر مدينتــى  ،2017معــرض
خــاص بجالــرى ىض املهندســن  ،2017معــرض ثــاىث بجالــرى نــوت بالزمالــك
 ،2018 ،2017معــرض الفــن املــرى املعــارص روســيا موســكو  ،2015معــرض
فنــاىن اإلســكندرية كنــدا  ،2016معــرض فنــاىن اإلســكندرية مــر وكنــدا مكتبــة
اإلســكندرية  ،2018بينــايل اإلســكندرية الرابــع و العرشيــن لــدول البحــر األبيــض
املتوســط  ،2007املعــرض العــام  2020 :2016معــرض ملتقــى أرت تــاون املقطم
القاهــرة  ،2020صالــون مــر الثــاىن بالغردقــة مؤسســة أوسـراكا  ،2020جائــزة
الدولــة للتفــوق ىف مجــال الفنــون نحــت  ،2018الجائــزة الثالثــة بصالــون
الشــباب الثالــث  ،1999الجائــزة الثانيــة بســمبوزيوم النحــت الــدويل للجرانيــت
أوجــروف أســبانيا  ،2004الجائــزة األوىل للنحــت مبســابقه محافظــة كــررارة
و اســتوديو نيقــويل إيطاليــا  ،2004الجائــزة األوىل مشــركة مبعــرض الورشــة
املصاحبــة ملؤمتــر الكليــة  ،2007لــه مقتنيــات مــن الجرانيــت و البازلــت وزارة
الثقافــة متحــف املركــز الثقــايف املــري رومــا إيطاليــا ،متحــف الرخــام كــرراره
إيطاليــا ،مكتبــة االســكندرية ،قاعــة املؤمتــرات اإلســكندرية ،لــه مقتنيــات
شــخصية مبــر وأوروبــا  ،جــزر البحــر الكاريبــى .
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سـعـيد سـيد حسني

مواليــد القاهــرة  ،1952أســتاذ بقســم التصميــم الجرافيــى
والوســائط املتعــددة ،اهتــم بإدخــال خامــات جديــدة
ىف أعاملــه الفنيــة مثــل البالســتيك واالستانلســتيل بهــدف
إحــداث متغــرات خداعيــة لــإدراك وإنشــاء فعاليــة
خاصــا
أكــر بــن املشــاهد والعمــل والبيئــة ،أوىل اهتام ًمــا ً
بالتصويــر الضــوىئ وأكــد مــن خــال أعاملــه عــى إحــداث
متغــرات خداعيــة إلدراك املشــاهد ،قــام العديــد مــن
املعــارض الخاصــة ،شــارك يف معظــم املعــارض الجامعيــة،
صمــم العديــد مــن الشــعارات املحليــة والدوليــة للــركات
واملؤسســات والجامعــات ،شــارك يف العديــد مــن معــارض
الخــط العــرىب .
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سلطـان أحـمـد أحـمد

مواليــد  ،1989بكالوريــوس تربيــة نوعيــة فنيــة ،عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،شــارك يف
العديــد مــن املعــارض منهــا صالــون الشــباب  ،30 ،29 ،28 ،27 ،23معــرض الطالئــع ،54 ،53
 58صالــون فنــاين مــر ،صالــون الجنــوب الثــاين ،الثالــث ،الخامــس ،صالــون األعــال الفنيــة
الصغــرة  ،2012مســابقة الشــباب للفنــون البرصيــة  6مبركــز الحريــة لإلبــداع باإلســكندرية
مســابقة كــوىن  ،2016ملتقــى القاهــرة الــدويل لفنــون الخــط العــريب ،معــرض أجنــدة
 2018ملتقــى بصــات الفنانــن التشــكيليني العــرب الثــاين للقطــع الصغــرة ،صالــون أتيليــه
اإلســكندرية الــدويل للشــباب  ،مســابقة نــارص ال حمــد بالبحريــن ،معــرض فــن وإبــداع
بقاعــة الهناجــر للفنــون ،معــرض مســابقة فــاروق حســني للفنــون  ،2020حصــل عــى
العديــد مــن الجوائــز منهــا جائــزة لجنــة التحكيــم ىف معــرض الطالئــع  ،54جائــزة الرســم من
نقابــة الفنانــن التشــكيليني ىف أطيــاف ،الجائــزة األوىل مــن املجلــس األعــى للثقافــة ،الجائــزة
األوىل ىف صالــون األقــر الــدويل للفنــون البرصيــة . 2018
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سـلــوى رشـــــدى

أســتاذ الخــزف ورئيــس القســم وكيــل كليــة الرتبيــة النوعيــة للدراســات العليــا
والبحــوث ســابقًا ،مصصــم استشــارى الخــزف بكالوريــوس الفنــون التطبيقيــة جامعــة
حلــوان الدراســات العليــا املعادلــة لدرجــة الدكتــوراه املرصيــة مــن املعهــد الحكومــى
للفنــون بفلورنســا ،دكتــوراه ىف فلســفة الفنــون التطبيقيــة خــزف جامعــة حلــوان
أقامــت العديــد مــن املعــارض الخاصــة محليًــا ودوليًــا ،شــاركت ىف العديــد مــن
املعــارض الجامعيــة املحليــة والدوليــة ،تلميــذة األســتاذ الفنــان ســعيد الصــدر .
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سـمـاح أحـمد شـوقى
مواليــد القاهــرة  ،1986بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان ،مــدرس بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان،
عضــو بنقابــة الفنانــن التشــكيليي ،شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة منهــا :معــرض بورتريــه بالجمعيــة
العربيــة للحضــارة والفنــون اإلســامية  ،2020معــرض صالــون النســجيات الــدورة الثانيــة  ،2019معــرض إعــادة
صياغــة ألعــال الفنــان حمــدى عبــد اللــه تجربــة نســجية  ،2017أقامــت معرضً ــا فردىًــا بعنــوان هــى ذات تجربــة
نســجية تفاعليــة بقاعــة محمــود بســيوىن بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان . 2019
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سميـة خـلـيل احلـداد

مواليــد  ،1980بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم التصويــر
 ،2003شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منــذ  2003حتــى
اآلن ،أقامــت معــارض خاصــة  ،2017 : 2015وجــوه ،القطــع
الغــر تقليــدي يف تصويــر الوجــه اإلنســاين ،حلــم ،عملــت
كرســامة صحفيــة يف مجلــة ماجــد . 2017 ،2015
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سمري حممود عبد الفضيل
أســتاذ التصويــر بكليــة الفنــون الجميلــة ،يعتمــد أســلوبه الفنــي عــى اســتخدام ألــوان اإلكلــرك والزيــت وغريهــا
مــن املــواد ويطبقهــا باســتخدام ألــوان الزيــت أو ألــوان اإلكلــرك أو كليهــا عــى القــاش أو الخشــب ،يتخطــى
أســلوبه الفنــي مجــرد التعبــر اللغــوي إىل تفســر رمــزي أو روحــي عرضــت أعاملــه يف أماكــن كثــرة يف العــامل مثــل
مــر ،أملانيــا ،إيطاليــا ،فرنســا ،أمريــكا ،تركيــا ،الســعودية ،الكويــت ،ســوريا ،موضوعــه الفنــي هــو الكتابــة العربيــة
يف اللوحــة ،يتعامــل مــع القيمــة التكوينيــة للحــروف العربيــة واملفــردات العربيــة مــع الحفــاظ عــى معناهــا األديب
وشــكلها ،مــع الرتكيــز يف بعــض األحيــان عــى املعنــى الرمــزي للحــرف .
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سـهــيـــر عثـمــان

أســتاذ متفــرغ بجامعــة حلــوان كليــة الفنــون التطبيقيــة ،اختــرت ىف أكــر
مــن موســوعة مثــل موســوعة الشــخصيات النســائية البــارزة  1000شــخصية
نســائية ،موســوعة املــرأة املرصيــة وجوائــز الدولــة املوســوعة الفنيــة لنخبــة
فنــاىن الوطــن العــرىب التشــكيليني ،مقــرر لجنــة الفنــون التشــكيلية املجلــس
األعــى للثقافــة وزارة الثقافــة  ،2019 -2017مقــرر اللجنــة العلميــة الدامئــة
لرتقــى األســاتذة واألســاتذة املســاعدين  ، 2022، 2019حصلــت عــى أكــر
مــن  32جائــزة محليــة ودوليــة 112 ،شــهادة تكريــم وتقديــر منهــا  :جائــزة
الدولــة التشــجيعية ىف مجــال الفنــون  ،2004جائــزة الــراع الذهبــى ملــر
الجائــزة الكــرى ىف الجرافيــك بينــاىل الكويــت عــى 18دولــة ،1990الجائــزة
األوىل ىف البينــاىل لفــن الجرافيــك لــدول البحراألبيــض املتوســط 22دولــة ،1982
جائــزة الجامعــة التقديريــة ىف الفنــون  ،2015جائــزة الدولــة للتفــوق ىف الفنــون
 2016شــاركت ىف أكــر مــن  400معــرض محــى ودوىل منــذ 1976حتــى
اآلن ،مثلــث مــر بأعاملهــا الفنيــة عامل ًيــا يف أكــر مــن  45دولــة  ...آخرهــم،
األســبوع الثقــاىف املــرى بلبنــان  ،2015معــرض الجنادريــة باململكــة العربيــة
الســعودية  2017مهرجــان شــمس بباريــس  ،2019معــرض بأكادمييــة رومــا
مبناســبة أســوان عاصمــة للثقافــة العربيــة . 2019
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ســوزان سعـد الديـن

بكالوريوس التجارة  -جامعة القاهرة ،بدأت رحلتها الفنية
 ،1998حيث تعمقت يف دراسة عدة مدارس فنية مختلفة
ونظريات األلوان ،شاركت يف أكرث من خمسني معرض جامعي
منها مركز الجزيرة للفنون وجالريي بيكاسو بالزمالك ،جالريي
كحيلة ،جالريي املرشبية ،املعرض العام لثالث سنوات،
معارض دولية منها معارض باململكة العربية السعودية،
لندن باململكة املتحدة ،هلسنيك بفنلندا ،روما بإيطاليا،
صالون الخريف بباريس ،أقامت مثانية معارض خاصة
يف مركز الجزيرة للفنون ،قاعة صالح طاهر بدار األوبرا،
أتيليه القاهرة ،قرص ثقافة روض الفرج وجالريي آرت كورنر
بالزمالك ،قامت بعدة ورش فنية مع فنانني مرصيني وفنانني
أجانب يف أكادميية الفنون يف مدينة فلورانس بإيطاليا ،لها
مقتنيات عامة يف متحف الفن الحديث بدار األوبرا املرصية،
مقتنيات خاصة مبرص والخارج.
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الـسـيــد قــنـديــل

عميــد كليــة الفنــون الجميلــة بالزمالــك  -جامعــة حلــوان مرتــن األوىل مــن
 2011حتــى  ،2014الثانيــة مــن  2018حتــى  ،2019وكيــل نقابــة الفنانــن
التشــكيليني مــن  2010حتــى اآلن ،مقــرر اللجنــة العلميــة للفنــون الجميلــة
لرتقــي األســاتذة واألســاتذة املســاعدين مــن  2016حتــى اآلن ،أقــام حــوايل
 17معــرض خــاص مــن  1987حتــى اآلن ،شــارك يف  60معــرض جامعــي
ودويل مــن  1986حتــى اآلن ،نــال العديــد مــن الجوائــز منهــا جائــزة الدولــة
التشــجيعية يف الجرافيــك  ،2016لــه مقتنيــات يف بعــض املتاحــف ولــدى
أشــخاص يف مــر وســوريا وإيطاليــا وفرنســا وبلغاريــا.
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شادي حممد عبد الفتاح

مواليــد كفــر الشــيخ  ،1983بكالوريــوس تربيــة نوعيــة قســم تربيــة
فنيــة ،دبلــوم خــط عــريب ،دبلــوم خــاص يف مجــال الرتبيــة الفنيــة -
تخصــص نحــت ،شــارك يف معــرض جامعــي بقاعــة يض بعنــوان املــكان
تالميــذ الســيد عبــده ســليم.
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شنودة عصمت حلمـى

بكالوريــوس فنــون جميلــة  -تصويــر ،شــارك يف العديــد مــن
املعــارض الجامعيــة منــذ  1997باملنيــا وأســيوط والقاهــرة،
صالــون الشــباب  ،14صالــون النيــل للتصويــر الضــوىئ  ،4صالــون
القطــع الصغــرة  5و  ،6معــارض تصويــر ضــوىئ وفــن تشــكييل
متنوعــة حتــى  ،2019مراســم واحــة باريــس  ،2018مراســم طــور
ســيناء .2019
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شريين أحمد إسماعيـل

بكالوريــوس تربيــة فنيــة  ،2001اشــركت
يف معــارض تشــكيلية مــن  2009إىل ،2016
معــارض جامعيــة محليــة بأتيليــه القاهــرة
وســاقية الصــاوي والجزيــرة ،مــع بدايــة
االهتــام بالتصويــر الفوتوغــرايف اشــركت
يف مجموعــة مــن املعــارض الخاصــة
بالفوتوغرافيــا مــن  2018إىل .2019
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شيمــاء سميـــر
مواليــد  ،1987بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة شــعبة الزخرفــة  ،2009ماجســتري
ىف الفنــون التطبيقيــة  ،2016مــدرس مســاعد باملعهــد العــايل للفنــون التطبيقيــة
بالتجمــع الخامــس ،شــاركت يف صالــون الشــباب ،2016 ،2015 ،2012 ،2010
 ،2019 ، 2017معــرض املــرأة تحــت ســن  35يف الهناجــر باألوبــرا ،معــرض
مــري أملــاين مبعهــد جوتــه  ،2008 ،2006معــارض بتــاون هــاوس ،معــارض
فنيــة بســاقية الصــاوي ،معــرض جامعــي مــع جالــري tam 2012 ، 2015
.2018 ،2019
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صبـــــاح أبـــو راس

مواليــد  ،1981تقــوم بعمــل فــن الباتيــك منــذ الصغــر،
شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الداخليــة والخارجية
منهــا معــرض العــرب األول بفنلنــدا ،املعــرض العــام
الــدورة األربعــن ،معــرض يــد ترســم ويــد تحمــل
ســاح ،معــرض ليلــة ىف حــب أمــى ،معــرض النســاء
أوال بجرانــد أوف آرت.
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صفيـــــة القبانـــي

مواليــد القاهــرة  ،1966بكالوريــوس الفنــون الجميلــة  -تصويــر  ،1988دكتــوراة كليــة
الفنــون الجميلــة  -تصويــر  -شــعبة جــداري  ،1996عميــد الكليــة  ،2018 :2015عضــو
اللجنــة القوميــة لتطويــر وحاميــة القاهــرة الــراىث  ،2017عضــو لجنــة الجداريــات
التنســيق الحضــارى  ،2017عضــو مجلــس الدراســات العليــا بكليــة الفنــون
الجميلــة  ،2010 ،2009نائــب رئيــس مجلــس إدارة الوحــدات ذات الطابــع
الخــاص ،2014 ،2009عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،1988عضــو جمعيــة
خريجــي كليــة الفنــون الجميلــة ،2012شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض منهــا
معــرض خريجــي شــعبة الجــدارى مجمــع الفنــون  ،2004معــرض مئويــة الفنــون
الجميلــة ،معــرض ملتقــى الفسيفســاء بالقاعــة الغربيــة مكتبــة اإلســكندرية
 ،2009، 2008معــرض املــرأة قــر األمــر طــاز ،2010معــرض فنــان بدرجــة أســتاذ
األكادمييــة املرصيــة للفنــون برومــا  ،2012ضيــف رشف صالــون األقــر كليــة
الفنــون الجميلــة  ،2017معــرض منتــدى الفــن التشــكييل نــادى الصيــد،2017
لهــا مقتنيــات بــوزارة الخارجيــة وأفـراد ورشكات مبــر والخــارج ،تجميــل أماكــن
عديــدة خاصــة بأعــال الزجــاج املعشــق واملوزاييــك ،درع نــادى الصيــد ،درع
وزارة الشــباب والرياضــة.
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صالح الديــن عطيـة

مواليــد القاهــرة  ،1952أســتاذ ورئيــس قســم النحــت والتشــكيل املعــاري
والرتميــم ســابقًا بكليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة حلــوان ،عضــو نقابــة
مصممــي الفنــون التطبيقيــة ،شــارك يف العديــد مــن املعــارض العامــة
والعديــد مــن املعــارض الخاصــة أهمهــا معــرض خــاص يف جالــري
املرشبيــة  ،2018نــال العديــد مــن الجوائــز الفنيــة ،لــه العديــد مــن
األعــال اإلنشــائية أبرزهــا شــعار الدولــة النــر مبجلــس النــواب ،لــه
مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث ،خاصــة داخــل مــر وخارجهــا.
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صـــالح املليجــــى

أســتاذ الجرافيــك بكليــة الفنــون الجميلــة ،رئيــس قطــاع
الفنــون التشــكيلية ســابقًا ،شــارك بالعديــد مــن املعــارض
منهــا بينــاىل القاهــرة الــدويل الــدورة الخامســة ،1994
ترينــايل الجرافيــك املــري الــدويل مــن ،2006 : 1993
ترينــايل الرنويــج  ،1998 : 1989ترينــايل كــويش باليابــان
 ،1990 ،1999بينــاىل الحفــر الجــاف برصبيــا ومونــت نيجــرو
 ،2005 ،2002بينــاىل فرســاى للطبعــة الفنيــة فرنســا ،2007
املعــرض القومــى  40 ، 39لـــ ،2018، 2017أقــام  12معــرض
خــاص ،نــال العديــد مــن الجوائــز منهــا جائــزة بينــايل
القاهــرة الــدويل الخامــس  ،1994جائــزة الرســم ىف صالــون
الخريــف القطــع الصغــرة بالقاهــرة  ،1997جائــزة التحكيــم
يف ترينــايل الجرافيــك الــدويل الثــاين بالقاهــرة  ،1997جائــزة
الرســم ىف صالــون الخريــف القطــع الصغــرة  ،1999الجائــزة
الربونزيــة الدوليــة ىف بينــايل الجرافيــك الــدويل لفــن الحفــر
الجــاف برصبيــا ومونــت نيجــروا .2001
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ضيــاء الديـــن داود

مواليــد دميــاط  ،1968بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة  -قســم
الخــزف  ،1994أســتاذ مســاعد بكليــة الفنــون التطبيقيــة
قســم الخــزف  ،2016شــارك يف معــارض جامعيــة محليــة
ودوليــة ،أقــام عــدة معــارض شــخصية منهــا جالــري تــاون
هــاوس ،مركــز الجزيــرة للفنــون ،األكادمييــة املرصيــة رومــا،
جامعــة حريــن ســبور بواليــة نــورث كارولينــا ،أقــام عــدة
ورش عمــل محليــة ودوليــة ،نــال جائــزة الدولــة التشــجيعية
يف الخــزف ،لــه مقتنيــات لــدى مدرســة نيكــوال زابــايل
رومــا ،متحــف الخــزف املعــارص كوريــا الجنوبيــة ،متحــف
فيكتوريــا والــرت لنــدن.
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طــــــارق الشيــــخ

مواليــد القاهــرة ،1969بكالوريــوس الرتبيــة الفنيــة  1993جامعــة حلــوان،
عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الفرديــة
والجامعيــة منهــا  2004معــرض خــاص بأتيليــه القاهــرة ،معــرض بقاعــة
إخناتــون مبجمــع الفنــون بالزمالــك  ،2005معــرض مبركــز كرمــة ابــن هانــئ
الثقــاىف متحــف أحمــد شــوقى  ،2010معــرض املواطــن  ..عــادى قاعــة
البــاب ســليم مبتحــف الفــن الحديــث دار األوبـرا املرصيــة  ،2015معــرض
شــبهى..؟ جالــرى أبونتــو الزمالــك القاهــرة  ،2017معــرض مفعــول بــه
جالــرى أبونتــو  ،2018صالــون الشــباب  ،16 ،12 ،9 ،7املعــرض العــام
مــن  ،2017 : 2000معــرض الجــد والحفيــد مبتحــف الفــن الحديــث بــدار
األوبـرا  ،2007معــرض وجــوه بقاعــة أفــق واحــد  ،2009الجســد اإلنســاىن
بقــر الفنــون بــدار األوب ـرا املرصيــة  ،2010معــرض حصــاد الصالــون 25
ســنة بقــر الفنــون  2014دار األوب ـرا املرصيــة بالقاهــرة ،معــرض إتنــن
إتنــن بقــر الفنــون  ،2015صالــون القاهــرة 57و ،58ملتقــى األقــر
الــدوىل للتصويــر الزيتــى ســمبوزيوم األقــر الــدوىل  2016مــر ،نــال
عــدة جوائــز بصالــون الشــباب.
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طـــــارق زبـــــادى

أســتاذ النحــت بكليــة الفنــون الجميلــة بجامعــة اإلســكندرية ،شــارك ىف
الحركــة الفنيــة منــذ عــام  1968محل ًيــا ودول ًيــا 15 ،معــرض خــاص ومقتنيــات
باملتاحــف املرصيــة وىف أملانيــا وإيطاليــا ويوغوســافيا ومقتنيــات خاصــة ىف
فرنســا وإنجل ـرا والســعودية ،أعــال ميدانيــة باإلســكندرية ودمنهــور وجــدة
وغينيــا اإلســتوائية ،مقتنيــات مبؤسســة األهـرام وقاعــة املؤمتـرات ودار األوبـرا
ومتحــف الفــن الحديــث ،نــال  5جوائــز أهمهــا الجائــزة الكــرى لبينــاىل
الالزقيــة الــدوىل األول بالجمهوريــة الســورية.
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طـــارق عبـد العزيــز

ماجســتري مــن كليــة الفنــون الجميلــة بالزمالــك قســم
الجرافيــك جامعــة حلــوان ،كاتــب صحفــى وناقــد فنــى
بــدار أخبــار اليــوم ،عضــو مجلــس إدارة نقابــة الفنانــن
التشــكيليني ،محــارض مبركــز أخبــار اليــوم للتدريــب
واالستشــارات ،صــدر لــه كتابــان حلــوة بلدنــا مــر،
مصطفــى حســن عبقريــة فنــان ،شــارك ىف العديــد مــن
املعــارض الجامعيــة ،أقــام العديــد مــن املعــارض الخاصــة
آخرهــا معــرض عبقريــة املــكان بقاعــة صــاح طاهــر
باألوبــرا  ،2018تــم اختيــاره عضــو ىف عــدد مــن لجــان
التحكيــم ،نــال عــدة جوائــز ،تــم تكرميــه مــن عــدة جهــات
منهــا وزارة الثقافــة ،نقابــة الصحفيــن ،أخبــار اليــوم ،لــه
مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث ودار األوبــرا ومتحــف
كليــة الفنــون الجميلــة وأخبــار اليــوم.
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طاهــر عبد العظيــم

فنــان مهتــم بالبيئــة املرصيــة والجامليــات املوجــودة بهــا،
يســعى إىل تقريــب املســافة بــن الفــن التشــكيىل واملتلقــى
مــن رشائــح الجمهــور املختلفــة ،دكتــوراة يف الفنــون
الجميلــة تخصــص ديكــور  ،2001درجــة أســتاذ منــذ ،2013
أســتاذ جامعــي بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان،
لــه العديــد مــن املعــارض التشــكيلية محليًــا ودوليًــا والتــى
تتنــاول البيئــة املرصيــة ،قــام بعمــل معــرض هــو أول تجربة
تقــدم أحــداث الســرة النبويــة ىف عمــل بانورامــى تشــكيىل
ضخــم كمحاولــة إلب ـراز الجانــب اإلنســاىن والتعايــش مــن
خــال ســرة أرشف الخلــق بعنــوان رؤيــة تشــكيلية للســرة
النبويــة ،نــال العديــد مــن الجوائــز املحليــة والدوليــة الهامة
ىف مجــال الفنــون والتصميــم ،أقــام العديــد مــن املعــارض
الخاصــة والجامعيــة وورش عمــل دوليــة ومحليــة ،لــه
أعــال جداريــات وأعــال فنيــة مبطــار القاهــرة الجديــد ،له
مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث ،ســفارات مــر بالخــارج.
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طـــــه القرنــــــي

مواليــد  ،1965بكالوريــوس فنــون جميلــة إســكندرية قســم
ديكــور ،دبلــوم دراســات عليــا ،دبلــوم التصويــر أمريــكا،
فنــان استشــاري للعديــد مــن املؤسســات مبــر والخــارج،
إعالمــي ،كاتــب بالعديــد مــن الصحــف املرصيــة والعربيــة،
عضــو لجنــة الفنــون بالعديــد مــن الــدول العربيــة ،عضــو
نقابــة الفنانــن التشــكيليني والعديــد مــن املؤسســات
الثقافيــة والصحفيــة مبــر والخــارج ،شــارك يف أكــر مــن
 143معــرض ،أهــم األعــال جداريــات ســوق الجمعــة،
جداريــة املولــد ،جداريــة الثــورة ،جداريــة املحافظــات،
أقــام  18معــرض خــاص يف مــر والعــامل ،أصبحــت أعاملــه
تعــرض باملــزادات الدوليــة ،لــه مقتنيــات دوليــة.
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طــــه السودانـــــي

مواليــد  ،1982مــدرس بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة
اإلســكندرية ،شــارك يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة والخاصــة
منهــا صالــون شــباب أتيليــه اإلســكندرية  2007إىل  ،2015معــرض
اإلبداعــات الفنيــة الســكندرية  4باملركــز الــرويس  ،2010ملتقــى
نحــايت اإلســكندرية األول بنقابــة الفنانــن التشــكيليني ،معــرض
ملتقــى شــباب الثغــر الثامــن بقــر ثقافــة ســيدي جابــر ،بينــايل
بورســعيد  ،2011صالــون شــباب القاهــرة ،2012 ،2011أقــام الكثــر
مــن ورش العمــل منهــا ســمبوزيوم جامعــة قنــا  ،2007ســمبوزيوم
رشم الشــيخ الــدويل الثــاين الفنــون التشــكيلية  ،2013ســمبوزيوم
القاهــرة لنحــت حديــد الخــردة  ،2013ملتقــى ســيناء الــدويل
رشم الشــيخ اســتوراكا  ،2018ســمبوزيوم أســوان الــدويل  ،2019لــه
العديــد مــن املقتنيــات الفنيــة ،متثــال ميــداين مــن الحجــر الجــري
لــدى جامعــة قنــا ،متثــال ميــداين مــن الحديــد لــدى كليــة الرتبيــة
الرياضيــة بأبــو قــر بجامعــة اإلســكندرية.
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عــــادل ثــــــروت

مواليــد القاهــرة  ،1966أســتاذ ورئيــس قســم الرســم والتصويــر بكليــة الرتبيــة
الفنيــة جامعــة حلــوان ،يشــارك يف الحركــة التشــكيلية املرصيــة منــذ تخرجــه
وشــارك يف العديــد مــن البيناليــات الدوليــة منهــا بينــايل القاهــرة الــدويل
 ،1996بينــايل األرجنتــن لفنــون الشــباب  ،1994بينــايل اإلســكندرية الــدويل
 ،2007أقــام أكــر مــن عرشيــن معــرض شــخيص منــذ  1993وحتــى اآلن،
نــال العديــد مــن الجوائــز املحليــة والدوليــة منهــا الجائــزة الكــرى لالتحــاد
العاملــي لنقــاد الفــن التشــكييل  ،AICAالجائــزة الثانيــة ىف مســابقة اإلســام
ســام مــن اململكــة العربيــة الســعودية ،الجائــزة األوىل يف العمــل املركــب
صالــون الشــباب الســابع  ،1995الجائــزة الثانيــة صالــون الشــباب العــارش
 ،1998نــال العديــد مــن جوائــز التحكيــم والجوائــز التشــجيعية.
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عـــادل مصطفـــى

مواليــد  ،١٩٨٠دكتــوراة يف الفنــون مــن كليــة الفنــون
الجميلــة جامعــة اإلســكندرية ،عضــو جامعــة الفنانــن
والكتــاب بأتيليــه اإلســكندرية ،أقــام عــدد مــن املعــارض
الخاصــة منهــا معــرض خــاص يف رومــا إيطاليــا باملكتــب
الثقــايف املــري  ،٢٠١٢معــرض خــارج اإلطــار قاعــة الزمالــك
للفــن  ،٢٠١٥معــرض الطريــق بقاعــة الزمالــك للفــن ،٢٠١٨
شــارك يف عــدة ورش فنيــة مبــر والخــارج يف بولنــدا،
اليونــان ،مقدونيــا ،الهنــد ،تركيــا ،املغــرب ،اإلمــارات ،كنــدا،
إيطاليــا وكينيــا.
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عــاطـف الـشـافـعي

مواليــد  ،1964دراســات حــرة بقســم تصويــر زيتــي كليــة الفنــون
الجميلــة بالزمالــك ،عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،شــارك يف عــدة
معــارض منهــا صالــون أتيليــه القاهــرة ،2011قاعــة زيــاد بكــر دار
األوب ـرا املرصيــة  ،2015 ،2012معــرض مختــارات عربيــة أتيليــه جــدة
للفنــون  ،2013مســابقة ســوق عــكاظ لوحــة وقصيــدة،2012 ،2011
 ،2013معــرض متحــف محمــود مختــار ،2016معــرض جامعــي بجالريي
يض أتيليــه العــرب  ،2016معــرض  100فنــان بجالــري نــوت بالزمالــك
 ،2017معــرض رمضانيــات بأتيليــه جــدة للفنــون  ،2017معــرض أســوان
أنشــودة مــكان مبركــز الهناجــر للفنــون  ،2017ملتقــى سلســبيل النيــل
بأســوان ،القناطــر الخرييــة  ،2018معــرض جامعــي بفنــدق ريتــز
كارلتــون  ،2018معــرض جامعــي مختــارات عربيــة بجالــري يض ،2019
معــرض جامعــي بقاعــة املؤمت ـرات العربيــة بالتجمــع الخامــس ،2019
نــال منحــة تفــرغ .2018 ،2015
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عبــد الســالم سالــم

مواليــد  ،1977أســتاذ مشــارك بقســم الجرافيــك كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة
املنيــا ،دكتــوراة يف فلســفة الفنــون  ،2013شــارك يف عــدة معــارض جامعيــة ودوليــة
منهــا ترينــايل مــر الــدويل الخامــس لفــن الجرافيــك بقــر الفنــون  ،2005بينــايل
ليفيــو أبرامــو الثالــث لفنــون الجرافيــك مبدينــة أراراكــوارا الربازيــل  ،2014وبينــايل
كونــاس الــدويل الثــاين لفــن الجرافيــك ليتوانيــا  ،2017بينــايل ديكارتــا الــدويل
ألعــال الــورق الفنيــة إيطاليــا  ،2017معــرض كتــاب الفنــان الــدويل بأكادمييــة
بــاري للفنــون إيطاليــا  ،2017املعــرض الــدويل ملجموعــة الحفــر والطباعــة
بعنــوان البلــدان وجذورهــا باملتحــف األثــري بثالونيــك اليونــان  ،2018معــرض فــن
الجرافيــك الــدوىل مبتحــف الفــن كلــوج نابــوكا رومانيــا  ،2018بينــايل جوانــان
الــدويل الســابع بالصــن  ،2019بينــايل فارنــا العرشيــن بلغاريــا  ،2019بينــايل
أطالنتــا الــدويل الخامــس بواليــة جورجيــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،2019
أقــام خمســة معــارض فرديــة أربعــة مبــر وآخــر باملغــرب ،نــال عــدة جوائــز
وشــهادات تقديــر ،لــه مقتنيــات لــدى بعــض األفـراد واملؤسســات بــاألردن ،مــر،
املغــرب ،إســبانيا ،إيطاليــا ،الســودان ،الربازيــل ،األرجنتــن ،فرنســا ،إيطاليــا ،اليابــان،
البحريــن ،ليتوانيــا ،اليونــان ،رومانيــا.
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عبـد العزيــز اجلنــدي

مواليــد  ،1968بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم الجرافيــك
 ،1991دكتــوراة بعنــوان الهويــة العربيــة للشــخصية
املرســومة يف كتــب األطفــال  ،2001أســتاذ بقســم الجرافيــك
بكليــة الفنــون الجميلــة جامعة حلــوان ،عضو نقابــة الفنانني
التشــكيليني ،شــارك يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة منها
صالــون الشــباب ،املعــرض العــام ،اللقطــة الواحــدة ،ترينــايل
الجرافيــك ،معــارض أخــرى بالداخــل والخــارج ،أقــام العديــد
مــن املعــارض الخاصــة منهــا وجــوه ،مــري ،مشــاهد
مرصيــة ،كراكيــب ومائيــات مرصيــة ،عــن األحيــاء الشــعبية،
عربــات ،مراكــب ،رســوم رسيعــة ،شــخوص محفــورة ،يــوم
الجمعــة ،مــن هنــا ،شــجن ،مالمــح مبعــرة وذلــك بقاعــات
عامــة وخاصــة مــن  1993حتــى .2019
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عبـد العزيــز صعــب

مواليــد القاهــرة  ،1949بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة  ،1972عمــل أســتاذ بكليــة الفنــون
التطبيقيــة قســم النحــت ،معــرض خــاص برومــا  ،1982معــرض خــاص مبجمــع الفنــون بالزمالــك
 ،1986معــرض مفاتيــح اإلبــداع ىف البهــو الرئيــى لقــر األمــر عمــرو إبراهيــم متحــف الخــزف
اإلســامى  ،2010املعــرض العــام  ،38 ،35صالــون القاهــرة  58للفنــون التشــكيلية  ،2018صالــون
النحــت الثــاىن  ،2018مهرجــان فــن الحــى الــدورة الرابعــة مبركــز الجزيــرة للفنــون بالزمالــك
 ،2020معــرض بجالــرى ىض باملهندســن  ،2016شــارك ىف بينــاىل فينيســيا  ،1986معــرض الفنــون
التشــكيلية ضمــن فعاليــات املهرجــان الثقــاىف اإلفريقــى الثــاىن املزمــع إقامتــه بالجزائــر ،2009
كلــف بعمــل متثــال للمفكــر والكاتــب الكبــر نجيــب محفــوظ ،كلفتــه القنصليــة العامــة
اإليطاليــة باإلســكندرية بعمــل متثــال مــن الربونــز لــرأس الشــاعر اإليطــاىل أونجــاىت ،الجائــزة
األوىل نحــت مــن صالــون القاهــرة  ،1966جائــزة مختــار  ،1975الجائــزة الثانيــة ىف مســابقة
النحــت ىف الهــواء الطلــق  ،1982جائــزة بغــداد الدوليــة ىف النحــت ،الجائــزة األوىل ىف الحفــر مــن
بينــاىل اإلســكندرية الســادس  ،1965الجائــزة األوىل ىف النحــت مــن بينــاىل اإلســكندرية الســابع
 ،1968لــه مقتنيــات خاصــة لتامثيلــه النصفيــة لوجــوه املشــاهري مــن األدبــاء والفنانــن لــدى
العديــد مــن األف ـراد ،مقتنيــات رســمية مبتحــف الفــن املــرى الحديــث .1982
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عبـد اجمليـد إسماعيـل

مواليــد  ،1978مــدرس بكليــة الرتبيــة الفنيــة ،شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الخاصــة واملحليــة
والدوليــة منهــا معــرض خــاص بقاعــة حــورس  ،2003قاعــة كــال خليفــة مبركــز الجزيــرة
للفنــون  ،2010قاعــة أحمــد بســيوين  ،2015قاعــة نــوت  ،2017قاعــة يض  ،2018ســمبوزيوم
النحــت بلج ـراد روســيا  ،2015أســوان  ،2017املقاولــون العــرب  ،2017أســوان  ،2018املعــرض
العــام  ،2017معــرض بجالــري نــوت  ،2017معــرض بجالــري ســول الجونــة  ،2017صالــون
أتيليــه القاهــرة  ،2016معــرض اليوبيــل الفــي لصالــون الشــباب  ،2014صالــون الشــباب،13
 ،18 ،17 ،16، 14صالــون األعــال الفنيــة الصغــرة  ،7 : 4املعــرض العــام  ،2016 :2014معــرض
اليوبيــل املــايس لكليــة الرتبيــة الفنيــة  ،2014املعــرض الثانــوي لكليــة الرتبيــة الفنيــة ،2015
معــرض الطالئــع  ،43معــرض نــور الشــكل ،صالــون جمعيــة فنــاين الغــوري  ،2001 ،2000جائــزة
ســمبوزيوم املقاولــون العــرب  ،2017جائــزة شــهادة صالــون الشــباب ،2001جائــزة د.عايــدة
عبــد الكريــم جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة ،جائــزة صالــون الشــباب  2004أوســكار الصالــون،
جائــزة صالــون الشــباب  2007أوســكار الصالــون ،جائــزة د/جاذبيــة رسى ،2001جائــزة د /كــال
عبيــد يف النحــت .2001،2003
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عبـد املنعــم احليـوان

مواليــد  ،1942أســتاذ متفــرغ ،رئيــس قســم
النحــت ســابقًا ،أقــام ســتة معــارض خاصــة يف
فــن النحــت ،شــارك يف أكــر مــن  350معــرض
جامعــي ومســابقات ،لــه العديــد مــن األعــال
يف متحــف الفــن الحديــث ،متحــف كليــة
الفنــون الجميلــة بالقاهــرة واملنيــا واملتحــف
الحــريب ،تــم تكليفــه بعمــل متاثيــل وميداليــات
شــخصية منهــا أحمــد عــرايب ،صــاح عبــد
الكريــم ،توفيــق الحكيــم ،أحمــد شــوقي
وغريهــا ،حصــل عــى العديــد مــن الجوائــز
وشــهادات التقديــر منهــا صالــون القاهــرة،
بينــايل اإلســكندرية ،الطالئــع ،بينــايل الخــزف،
الجائــزة التقديريــة جامعــة حلــوان .2019
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عبد الوهاب عبد احملسن

مواليــد ،1951بكالوريــوس فنــون جميلــة باإلســكندرية جرافيــك ،1976
دكتــوراة الفلســفة يف الفنــون الجميلــة ،عضــو مشــارك يف الجمعيــات الفنيــة
يف مــر ،عضــو جمعيــة  SMTGللحفــر الدوليــة بكراكــوف ببولنــدا ،أقــام
عــدة معــارض خاصــة وشــارك ىف عــدة معــارض محليــة ودوليــة منهــا
املعــرض العــام ،الســمبوزيوم الــدويل باملؤسســة الدوليــة الحديثــة ببــروت،
صالــون الجرافيــك الثالــث ،مهرجــان الدوحــة الثقــايف ،معــرض وجــوه،
معــرض الفــن املــري للشــباب إســبانيا ،األكادمييــة املرصيــة للفنــون
إيطاليــا ،معــرض الفــن املــري املعــارص بالكويــت وباكســتان ،األســبوع
الثقــايف املــري بالصــن ،ترينــاىل الجرافيــك الثــاين نيودلهــي الهنــد ،بينــايل
أنقــرة الثــاين للفنــون التشــكيلية برتكيــا ،مهرجــان الفنــون التشــكيلية بــارى
إيطاليــا ،بينــايل لوبليانــا التاســع عــر بســلوفينيا ،معــرض أنرتجرافيــا بولنــدا،
ترينــاىل فريدريكســتاد الرنويــج ،بينــايل وكايامــا الخامــس للجرافيــك باليابــان،
الجائــزة األوىل جرافيــك يف مســابقة الشــباب املجلــس األعــى للشــباب،
الجائــزة األوىل جرافيــك يف مســابقة الصحــراء املركــز القومــي للفنــون
التشــكيلية ،جائــزة رشفيــة يف ترينــاىل الجرافيــك الثــاين القاهــرة ،جائــزة
اقتنــاء يف معــرض الخريــف للقطــع الصغــرة القاهــرة ،جائــزة لجنــة التحكيــم
يف ترينــاىل الجرافيــك الثالــث القاهــرة ،جائــزة رشفيــة يف ترينــاىل الجرافيــك
الــدويل بيتــوال مقدونيــا ،لــه مقتنيــات لــدى هيئــة األمــم املتحــدة ،املتحــف
املــري للفــن الحديــث ،متحــف كــوش باليابــان ،الســعودية ،لبنــان ،األردن،
ســويرسا ،فرنســا ،أمريــكا ،الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة ،مجموعــات خاصــة
ببعــض القــرى الســياحية ولــدى األفـراد.
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عصــام طـــه

مواليــد  ،1961بكالوريــوس تربيــة فنيــة  ،1986عضــو نقابــة
الفنانــن التشــكيليني ،عضــو نقابــة الصحفيــن ،عضــو جمعيــة فنــاىن
الغــورى ،شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة منــذ تخرجــه
بعضهــا مبــر وأخــرى بالخــارج ،أقــام معــرض خــاص بقاعــة جرانــت
 ،2001معرضــان بأملانيــا األول بقاعــة خاصــة  ،2002الثــاين بفنــدق
كلوبنــج  ،2003معــرض خــاص بقاعــة قرطبــة  ،2009معــرض خــاص
بأتيليــه القاهــرة  ،2012معــرض بقاعــة البــاب ســليم  ،2015معــرض
بجالــرى ىض  ،2019لــه العديــد مــن املقتنيــات منهــا ىف متحــف
الفــن الحديــث ،لــدى أف ـراد مبــر والخــارج.
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عـصـــام مـعــروف

مواليــد القاهــرة ،بكالوريــوس فنــون جميلــة كليــة الفنــون الجميلــة بالقاهــرة
 1981تخصــص التصويــر الجــداري ،اســتكمل دراســته يف إيطاليــا أكادمييــة
الفنــون الجميلــة يف رومــا ،بعــض مــن معارضــه األخــرة تشــمل جالــرى
هيلغــا هوفــان هولنــدا  ،2014 ،2012متحــف كومبلوســو ،دل فترييانــو
رومــا  ،2007شــارك يف العديــد مــن املعــارض أهمهــا معــرض امللهمــة قاعــة
أفــق متحــف محمــود خليــل مــع الفنــان اإليطــاىل عمــر جاليــاىن  ،2011بينــاىل
القاهــرة  ،2008مئويــة فنــون جميلــة  ،2008املعــرض العــام  38لعــام ،2016
لــه مقتنيــات خاصــة وعامــة محل ًيــا دول ًيــا.
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عـقـيـلـــة ريـــاض

بكالوريــوس فنــون جميلــة اإلســكندرية ،ماجســتري ىف
الفــن املــرى القديــم فــرة إخناتــون ،دكتــوراة ىف الفــن
املــرى القديــم ،عضــو جامعــة أتيليــه القاهــرة ،عضــو
نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،عضــو جمعيــة محبــى الفنــون،
عضــو لجنــة الفنــون التشــكيلية املجلــس األعــى للثقافــة،
مقــرر لجنــة املعــارض الخارجيــة والدوليــة املجلــس األعــى
للثقافــة ،عضــو لجنــة املقتنيــات املجلــس األعــى للثقافــة،
عضــو اللجنــة العليــا مللتقــى األقــر الــدوىل صنــدوق
التنميــة الثقافيــة ،أقامــت العديــد مــن املعــارض الشــخصية،
شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة مبــر والخارج،
لهــا مقتنيــات لــدى األف ـراد واملتاحــف مبــر والخــارج.
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عـلــــي حــبـيـــش

مواليــد  ،1948بكالوريــوس فنــون جميلــة  ،1982دكتــوراة الفلســفة
يف الفنــون الجميلــة  1988جامعــة حلــوان ،أســتاذ النحــت امليــداين
بكليــة الفنــون الجميلــة بالقاهــرة ،عضــو الجمعيــة اإلفريقيــة بالقاهــرة
يرأســها د .بطــرس غــايل األمــن العــام الســابق لألمــم املتحــدة ،رشــح
لبينــايل الشــارقة الــدويل الرابــع ،بينــايل بنجالديــش  ،2002محكــم جائــزة
العويــس الدوليــة بدولــة اإلمــارات ،جائــزة األرض ،شــارك يف جميــع
املعــارض الخارجيــة والداخليــة ،ممثــل مــر يف معــرض إســبانيا للشــباب،
معــرض الشــباب يف موســكو ،شــارك يف ســمبوزيوم الــدويل األول بأســوان،
اإلســكندرية ،مدينــة الرحــاب بالقاهــرة ،نــال الجائــزة الكــرى يف االفتتــاح
الثــاين لقنــاة الســويس.
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عمـــاد إبراهيــم

مواليــد القاهــرة  ،1969بكالوريــوس تربيــة
فنيــة جامعــة حلــوان  ،1991شــارك الفنــان
يف تنفيــذ أحــد املشــاهد يف أوبريــت ألــف
ليلــة وليلــة مبــرح الجمهوريــة ،كــا قــام
بتصميــم جداريــات يف فنــادق فور ســيزونز.
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عمـــاد أبــو زيـــــد

أســتاذ بقســم النقــد والتــذوق الفنــى بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان
 ،2009أســتاذ زائــر بجامعــة فلوريــدا بأمريــكا ،عضــو نقابــة الفنــون التشــكيلية،
أقــام عــدة معــارض خاصــة منــذ  1989املركــز الــدوىل للفنــون بجامعــة فلوريــدا
طالســم مــن وحــى الــراث املــرى  ،2009مريديــان دهــب دهــب × دهــب
 ،2010قاعــة كحيلــة للفنــون القاهــرة ذكريــات  ،2013قاعــة إبــداع بدائيــة
 ،2019شــارك ىف معــارض جامعيــة منهــا معــرض اليوبيــل الفــى لصالــون
الشــباب  ،2014املعــرض العــام  ،2019معــرض صالــون القاهــرة جمعيــة محبــى
الفنــون الجميلــة  ،2016شــارك ىف العديــد مــن املؤمتــرات والنــدوات للفنــون
والثقافــة ،عضــو لجنــة تحكيــم ملتقــى الفنــون البرصيــة دول مجلــس التعــاون
لــدول الخليــج العــرىب  ،2013نــال عــدة جوائــز منهــا الجائــزة الكــرى التحــاد
العاملــي لنقــاد الفــن التشــكييل االيــكا  AICAبروتــردام كزمالــة للفنــون ،1996
الجائــزة الكــرى للعمــل الفنــى املركــب بينــاىل الشــارقة الــدوىل الثالــث ،1997
جائــرة لجنــة التحكيــم ببينــاىل القاهــرة الرابــع للخــزف  ،1998منحــة زمالــة مــن
اليونســكو اشــرج  UNESCO- ASCHBERGهلســنىك فنلــدا برنامــج الفــن
العاملــي1998 HIAP
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عمـاد عبـد الوهـــاب

بكالوريــوس فنــون جميلــة  ،1998فنــان بــري ،اســتكمل دراســته للفــن
يف إيطاليــا بأكادمييــة الفنــون الجميلــة برومــا مــن خــال حصولــه عــى
جائــزة الدولــة لإلبــداع الفنــي جائــزة رومــا الكــري ،دبلــوم الرتميــم
مــن املعهــد الــدويل للرتميــم برومــا ،ماجســتري يف فلســفة الفنــون 2006
مبــر ،دكتــوراة يف فلســفة الفنــون  ،2014أول فنــان مــري عــريب يقــوم
بأعــال الرتميــم مبتاحــف الفاتيــكان ألعــال التصويــر الزيتــي والجــداري
ضمــن فريــق عمــل إيطــايل  ،2004 ،2002أقــام عــدة معــارض فرديــة
منهــا معــرض ورد النيــل جالــري أرت ســارت بالقاهــرة  ،2016معــرض
فنجــان ورد جالــري يض للفنــون بالقاهــرة  ،2018شــارك يف عــدة معــارض
جامعيــة مبــر والخــارج ،نــال عــدة جوائــز منهــا جائــزة تشــجيعية
ببينــايل تونــس لــدول البحــر املتوســط الثالــث  ،2004جائــزة التصويــر
بصالــون األعــال الفنيــة الصغــرة بالقاهــرة  ،2005الجائــزة الكــري فنــار
اإلســكندرية الذهبــي بينــايل اإلســكندرية لــدول البحــر املتوســط ،2005
عــدة جوائــز بصالــون الشــباب بــدورات مختلفــة بالقاهــرة منــذ 1996
أخرهــا جائــزة الهــرم الذهبــي .2016
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عمــــر الـفيومـــى

مواليــد  ،1957تخــرج يف كليــة الفنــون الجميلــة
بالقاهــرة عــام  1981بقســم التصويــر الجــداري،
ســافر إيل االتحــاد الســوفيتي للدراســات العليــا يف
أكادمييــة الفنــون ( )Ripenيف مدينــة لينيجراد عــام
 ،1986عــاد إىل مــر عــام  ،1993يشــارك يف الحركــة
التشــكيلية املرصيــة منــذ تخرجــه حتــي اآلن يف
املعــارض العامــة والخاصــة ،لــه مقتنيــات مبتحــف
الفــن الحديــث ،مقتنيــات يف متحــف مدينــة اســن
بأملانيــا ولــدي أشــخاص مبرص والخــارج ،لــه جدارية
يف منطقــة مجمــع األديــان مبنطقــة مــر القدميــة
وجداريــة مبدينــة قــازان باالتحــاد الســوفيتي.
176

عمرو أحمـد األطـروش
مواليــد  ،1982مــدرس التصميــات الزخرفيــة
والكمبيوتــر جرافيــك بقســم الرتبيــة الفنيــة
تخصــص تصميــم بكليــة الرتبيــة النوعية ،مســئول
مركــز تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس عــى
تكنولوجيــا املعلومــات بجامعة بورســعيد ،ICTP
ســكرتري التحريــر للمجلــة العلميــة والبحــوث
بكليــة الرتبيــة النوعيــة جامعــة بورســعيد،
شــارك ىف املعــرض القومــي للفنــون التشــكيلية،
بينــايل القاهــرة الــدويل للخــزف الســادس ،2002
معــرض مهرجــان فنــون البحــر األحمــر الــدويل
مبحافظــة الســويس  ،2009صالــون الشــباب،
صالــون األعــال الصغــرة ،بينــايل بورســعيد
القومــي ،معــرض تجــارب إبداعيــة 2 ، 1
بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ،معــرض
أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة الرتبيــة النوعيــة
جامعــة بورســعيد مبتحــف النــر ببورســعيد،
معــرض عــى هامــش مؤمتــر الكليــة الــدويل األول
والثــاين باملركــز الثقــايف ببورســعيد ،معــرض فــردي
شــخيص بكليــة الرتبيــة النوعيــة جامعــة بورســعد
بعنــوان أبعــاد تشــكيلية .2019
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عمـــرو قنديـــل

مواليــد القليوبيــة  ،1985عضــو جامعــة اللقطــة
الواحــدة الفنيــة ،شــارك يف العديــد مــن املعــارض
الجامعيــة منهــا خيــال املآتــه بــدار األوبـرا املرصيــة،
معــرض لوتــس مبتحــف محمــود مختــار ،الجائــزة
التشــجيعية مــن وزارة الثقافــة يف مســابقة تــرايث
للفنــون التشــكيلية الــدورة الرابعــة ،لــه مقتنيــات
لــدى وزارة الثقافــة ولــدى األفــراد.
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عمـرو حممـد سالمــة

مواليــد  ،1965بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان  ،1989دكتــوراة
الفلســفة ىف الرتبيــة الفنيــة تخصــص طباعــة منســوجات  ،2012مــدرس
بكليــة الرتبيــة قســم الرتبيــة الفنيــة جامعــة قنــاة الســويس باإلســاعيلية،
عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،عضــو أتيليــه القاهــرة للفنانــن
والكتــاب ،عضــو الجمعيــة األهليــة للفنــون الجميلــة ،عضــو جامعــة
القاهــرة للفنــون التشــكيلية  ،Cairo Art Guildشــارك ىف العديــد مــن
املعــارض منهــا صالــون النســجيات األول ،املعــرض العــام ،معــرض فــن
الجرافيــك القومــى ،متحــف محمــود ســعيد باإلســكندرية ،قاعــة إبــداع،
قاعــة دروب ،قاعــة بيكاســو ايســت ،قاعــة نــوت ،الجامعــة األمريكيــة،
قاعــة وهبــة العطــار ،املعــارض الســنوية لكليــة الرتبيــة الفنيــة ،معــارض
الجمعيــة األهليــة ،معــارض جامعــة القاهــرة للفنــون التشــكيلية ،CAG
جامعــة قنــاة الســويس ،هيئــة قنــاة الســويس ،ترينــاىل بانكــوك الــدوىل
الخامــس للطباعــة والرســم  ،2019أقــام العديــد مــن املعــارض الخاصــة،
لــه مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث ،جامعــة قنــاة الســويس ولــدى
أف ـراد مبــر والخــارج.
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عمرو حممـود رسمـى

أخصــاىئ فنــون بقســم الجرافيــك وفنــون اإلعــان باملعهــد
العــاىل للفنــون التطبيقيــة مبدينــة الســادس مــن أكتوبــر
منــذ  ،2012عمــل برتميــم اآلثــار  ،2005عمــل مبجــال
املوزاييــك  2006حتــى اآلن ،مــن أعاملــه باملوزاييــك ميــدان
الســاعة مدينــة نــر ،نافــورة جامعــة  6أكتوبــر ،تكســية
بــرج القاهــرة باملوزاييــك ،جداريــات مياديــن أســيوط
باملوزاييــك ،تكســية مســجد الرشطــة مبدينــة  6أكتوبــر،
تجميــل دار الهيئــة الهندســية ،أعــال أخــرى باملوزاييــك،
شــارك مبعــرض شــجرة الفــن  ،2017 ،2016معــرض فربيانــو
إيطاليــا  ،2019 ، 2018 ، 2017معــرض اوربينــو إيطاليــا
 ،2017شــارك ببعــض املعــارض الجامعيــة.
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غــــادة الزيــــات

فنانــة تشــكيلية ،بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة حلــوان
 ،1996ماجســتري يف الفنــون الجميلــة  ،2002دكتــوراة مــن
كليــة الفنــون الجميلــة قســم جرافيــك  ،2009محــارض فــن
وتصميــم ،باحثــة يف فلســفة الفنــون ،أرشفــت عــى بحــوث
لصالــح مؤسســة أنــا لينــدا الســويدية للحــوار بــن الثقافــات،
شــاركت يف العديــد مــن ورش العمــل ملؤسســات مثــل دياكونيا
مبــر والخــارج ،مشــاركات يف معــارض جامعيــة متنوعــة مــا
بــن قاعــات عــرض حكوميــة وخاصــة ،مشــاركات وأنشــطة
بــورش عمــل فنيــه داخــل مــر أخرهــا  ،2019نالــت منحــة
تفــرغ يف الفنــون وزارة الثقافــة  ،2019لهــا مقتنيــات لــدى
أف ـراد يف مــر ،إيطاليــا ،إســبانيا.
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فاطـمة عبد الرحـــمن

بكالوريــوس فنــون جميلــة  ،1995ماجســتري فنــون جميلــة بعنــوان أعــال أوديلــون
ريــدون يف فنــون الحفــر والطباعــة  ،2002دكتــوراة الفلســفة ىف الفنــون الجميلــة
كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان  ،2008مــدرس مســاعد بقســم الجرافيــك
بالكليــة ،مــدرس بكليــة الفنــون الجميلــة قســم الجرافيــك ،شــاركت يف عــدة معــارض
منهــا بقاعــة الحســن فــوزي مركــز الجزيــرة القاهــرة  ،2009معــارض كليــة الفنــون
الجميلــة عــام  ،1995 ،94 ،93ترينــاىل شــاماليري الــدوىل للقطــع الصغــرة فرنســا ،1997
معــرض الجرافيــك القومــي الثالــث بالقاهــرة  ،2005معــرض نجــوم الصالــون بقاعــة
أفــق بالقاهــرة  ،2007معــرض أبيــض وأســود الجزيــرة  ،2010ترينــاىل شــاماليري الــدويل
للقطــع الصغــرة فرنســا  ،1997ترينــاىل الجرافيــك الدوىل مبــر القاهــرة ،2003 ،1996
 ،1999،2006معــرض آرت نيــم الــدورة التاســعة فرنســا  ،2008املعــرض العــام ،2017
نالــت عــدة جوائــز منهــا الجائــزة األوىل يف الرســم مــن املجلــس األعــى للشــباب
والرياضــة  ،1997الجائــزة األوىل يف الرســم بينــاىل بورســعيد القومــي  ،2001الجائــزة
األوىل لصالــون الشــباب  17ىف الرســم  ،2005لهــا مقتنيــات يف متحــف الفــن الحديــث
بالقاهــرة ،شــاماليري ،فرنســا ،متحــف الشــارقة للفنــون ولــدى أف ـراد بالقاهــرة.
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فاطمــة علـي سالــم

مواليــد ،1981بكالوريــوس إعــام جامعــة القاهــرة،
شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا معــرض
نقابــة الفنــون التشــكيليه ســكندريات بقاعــة
الهناجــر ،2018معــرض منــح التفــرغ مبركــز
الجزيــرة الفنــون الزمالــك  ،2018معــرض بينــايل
اوسـراكا الــدويل للشــباب  ،2019معــرض جامعــي
صــور العــامل حمــزة إيطاليــا  ،2015املعــرض العــام
 ،2014 ،2013معــرض صالــون الشــباب بقــر
الفنــون  ،2015، 2012 2011 ،2002صالــون
الشــباب بأتيليــه إســكندرية 2010، 2009 2007
 ،2012معــرض جامعــي بقــر ثقافــة ســيدى
جابــر ،2006نالــت عــدة جوائــز وشــهادات تقديــر.
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فريــد حممـود فريــد

مواليــد الدقهليــة  ،1979بكالوريــوس تربيــة
فنيــة شــعبة التثقيــف بالفــنُ ،عــن معيــد
بقســم التعبــر املجســم بكليــة الرتبيــة
الفنيــة جامعــة حلــوان  ،2001ماجســتري
 ،2006دكتــوراة الفلســفة يف الرتبيــة الفنيــة
تخصــص فــن النحــت  ،2012مــدرس بقســم
التعبــر املجســم تخصــص فــن النحــت بكلية
الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ،عضــو عامــل
بنقابــة الفنانــن التشــكيليني شــعبة النحــت،
عضــو جامعــة الفــن واملســتقبل للفنانــن
التشــكيليني العــرب.
184

فيفيان فتحي البتانونـي

مواليــد  ،1979شــاركت يف عــدة معــارض وملتقيــات دوليــة
ومحليــة منهــا ســمبوزيوم أســوان الــدويل لنحــت الجرانيــت
 ،2001بينــايل خيــال الكتــب الــدويل مبكتبــة اإلســكندرية
 ،2002ســمبوزيوم مكتبــة اإلســكندرية الــدويل لنحــت الحديــد
 ،2002ســمبوزيوم النحــت أحجــار دول البحــر املتوســط،
إســبانيا  ،2005ســمبوزيوم مكتبــة اإلســكندرية الــدويل لنحــت
الحجــر  ،2005ســمبوزيوم أســوان الــدويل لنحــت الجرانيــت
 ،2008 ،2005ســمبوزيوم الســويداء الــدويل لنحــت الرخــام
ســوريا  ،2008املعــرض الــدويل الجبــل األســود بلجــراد رصبيــا
 ،2009ســمبوزيوم النصــف اآلخــر ،النمســا ،ســمبوزيوم جنــوا
الــدويل لنحــت الرخــام إيطاليــا  ،2010ســمبوزيوم ليــون
الــدويل لنحــت املعــادن فرنســا  ،2014ســمبوزيوم لبنــان
الــدويل لنحــت الرخــام .2017
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قاســم حممــد ربيــع

دكتــوراة الفلســفة يف الرتبيــة قســم الرتبيــة الفنيــة تخصــص خــزف بكليــة الرتبيــة جامعــة
املنيــا ،مــدرس بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة املنيــا ،شــارك يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة
وورش العمــل منهــا املشــاركة يف صالــون الشــباب  28لـــ  ،2017ســمبوزيوم النحــت والخــزف
األول بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة املنيــا  ،2019ســمبوزيوم الخــزف الــدويل الخامــس،2019
معــرض اعضــاء هيئــة التدريــس املقــام بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة املنيــا ،2019 ،2018
معــرض خــاص بعنــوان دالئــل تعبرييــة خزفيــة املقــام بقاعــة الفنــان أ.د /حنــا حبيــب رملــة
بكليــة الرتبيــة الفنيــة  -جامعــة املنيــا .2019
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كــــالي قاســـــم

مواليــد الغربيــة  ،1977دكتــوراة  ،2012مــدرس بقســم
التصويــر بكليــة الفنــون الجميلــة بجامعــة اإلســكندرية،
عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،شــارك ىف الحركــة
التشــكيلية منــذ  1997وحتــى اآلن منهــا معــرض خــاص
بقــر التــذوق بســيدى جابــر  ،2006معــرض أبيــض وأســود
بقــر اإلبــداع اإلســكندرية  ،2008معــرض مبتحــف محمــود
ســعيد اإلســكندرية  ،2009معــرض مبركــز الحريــة لإلبــداع
اإلســكندرية  ،2015معــرض بجالــرى آرتــس مــارت ،2017
معــرض النــاى الســحرى جالــرى آرتــس مــارت  ،2019شــارك
دوليًــا مبعــرض الفــن املــرى املعــارص مبســقط ،2006
معــرض شــباب الفنانــن التشــكيليني باريــس  ،2007معــرض
الفــن املــرى املعــارص بالهنــد  ،2007معــرض ســمبوزيوم
البحــر الــدوىل  ،2008ســمبوزيوم األقــر الــدوىل للتصويــر
 ،2012معــرض الفــن املــرى املعــارص باســراليا ،2015
العديــد مــن ورش العمــل آخرهــا ورشــة عمــل آرت فايرببرتا
اليونــان  ،2014ســمبوزيوم البحــر املتوســط  ،2014معــرض
ملتقــى شــباب العــامل رشم الشــيخ  ،2017حاصــل عــى
العديــد مــن الجوائــز واملقتنيــات مبــر والخــارج وآخرهــا
جائــزة الدولــة التشــجيعية ىف الفنــون .2014
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لينـــا أسامــــة

مواليــد  ،1986بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم تصويــر كليــة
الفنــون الجميلــة بالقاهــرة  ،2009حــرت أربــع دورات صيفيــة
بأكادمييــة ســالزبورغ الصيفيــة الدوليــة للفنــون وأكادمييــة
تراونكريشــن للفنــون يف النمســا مــا بــن  ،2009 ،2006شــاركت يف
أكــر مــن  70معــرض أهمهــا معــرض بجالــرى ميــد إن بإيطاليــا
 ،2016معــرض بجالــرى بيكاســو بالقاهــرة  ،2018جالــرى آرت
ســارت  ،2019صالــون الشــباب  ،27، 26 ،25 ،21 ،18 ،14أقامــت
أربعــة معــارض فرديــة باملركــز الثقــايف النمســاوى بالقاهــرة،
جامعــة هليوبوليــس ،أتيليــه القاهــرة ،جالــرى آرت كورنــر 2010
 ،2019جائــزة محمــد منــر يف صالــون الشــباب بالقاهــرة ،2007
الجائــزة األوىل يف التصويــر مــن صالــون الطالئــع لجمعيــة محبــي
الفنــون الجميلــة  ،2015لهــا مقتنيــات رســمية باملكتــب الثقــاىف
املــرى بفيينــا ،بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة بالقاهــرة ،هيئــة
قصــور الثقافــة ،مقتنيــات لــدى أفــراد مبــر ،الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،فرنســا ،النمســا ،املغــرب.
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جمــدي عبــد العزيــز

أســتاذ بكليــة الفنــون التطبيقيــة قســم إعــان  ،1999رئيــس قســم اإلعــان
كليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة حلــوان ســابقًا ،انتــدب كاستشــارى وتأســيس
وحــدة التصميــم الجرافيــى مبركــز املعلومــات ودعــم اتخــاذ الق ـرار مبجلــس
الــوزراء  ،2003 : 1989انتــدب كمستشــار ثقــايف بســفارة جمهوريــة مــر
العربيــة بالنمســا ،رئيــس البعثــة التعليمــي بفيينــا ،مــرف عــى مكتــب بـراغ
بدولــة التشــيك ،اإلرشاف عــى الطلبــة الدارســن بدولــة الســلوفاك : 2003
 ،2006أســتاذ تصميــم العالمــات ونظــم التوجيــه واإلرشــاد قســم اإلعــان كليــة
الفنــون التطبيقيــة جامعــة حلــوان  ،2006نــال جائــزة أوىل حفــر املعــرض العام
الســنوي  ،1983جائــزة الدولــة التشــجيعية لفــن الحفــر  ،1983وســام الفنــون
والعلــوم مــن الطبقــة األوىل  ،1985جائــزة أوىل تصميــم شــعار مركــز القاهــرة
الــدويل للمؤمتـرات مبدينــة نــر  ،1989جائــزة الرعــاة ببينــايل ســابوري الــدويل
للحفــر يف اليابــان  ،1996جائــزة البحــث العلمــي لجامعــة حلــوان يف اإلعــان
 ،1998جائــزة مســابقة الفنــون التشــكيلية القاهــرة صالــون القطعــة الصغــرة
تصويــر  ،2000عضــو لجنــة فــرز واختيــار األعــال الفنيــة والتحكيــم لصالــون
الشــباب القاهــرة .2012، 1996
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جمـــدى عبــده

بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة اإلســكندرية ،2011
اســتكمل دراســته ىف إيطاليــا ،نــال منحــة مــن الحكومــة
اإليطاليــة لدراســة النحــت ىف أكادمييــة كـرارا إيطاليــا ملــدة
عامــن  ،2016 ، 2015شــارك ىف العديــد مــن املعــارض
واألحــداث الفنيــة الدوليــة منهــا ســمبوزيوم باكــو،
أزربيجــان  ،2018ســمبوزيوم أســوان الــدوىل للنحــت ،2013
 ،2016ســمبوزيوم أكادمييــة ريجيــو كاالبريــا ،إيطاليــا ،2015
ســمبوزيوم مكتبــة اإلســكندرية  ،2014ورشــة عمــل Arte
 Enaturaبأكادمييــة كــرارا للفنــون الجميلــة إيطاليــا،
معــرض  Antique Design Galleryالواليــات املتحــدة
األمريكيــة  ،2015، 2014الجائــزة األوىل ىف مســابقة آدم
حنــن لفــن النحــت ىف دورتهــا األوىل ،2017لــه مقتنيــات
ىف مــر ،إيطاليــا ،أزربيجــان ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة،
الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
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مـحـمـد الـشـبــراوى

مواليــد  ،1977مــدرس بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنيــا
قســم النحــت ،ماجســتري ىف الفنــون الجميلــة تخصــص نحــت
 ،2009دكتــوراة ىف فلســفة الفنــون الجميلــة تخصــص تشــكيل
خــزيف  ،2015شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة آخرهــا
املعــرض العــام يف دورتــه التاســعة والعرشيــن واألربعــن ،أيــام
قرطــاج للخــزف الفنــي بتونــس.
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حممــــد الصيــاد

أســتاذ النحــت املســاعد بكليــة الرتبيــة الفنيــة ،عضــو نقابة
الفنانــن التشــكيليني ،شــارك ىف العديــد مــن املعــارض
منهــا صالــون الشــباب الســادس عــر ،الســابع عــر،
بينــاىل الشــارقة للخــط العــرىب الــدورة الثالثــة ،الرابعــة،
الخامســة ،معــرض خــاص مبكتبــة اإلســكندرية ،2008
معــرض خــاص مبركــز ســعد زغلــول الثقــاىف  ،2009معــرض
أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية  ،2009،2010جائــزة النحــت
مبســابقة كــال عبيــد بكليــة الرتبيــة الفنيــة لعامــي
 ،2004 ،2003الجائــزة الثالثــة بالعمــل املركــب صالــون
الشــباب  ،2005شــهادة تقديــر مــن املجلــس األعــى لآلثــار
لــإرشاف عــى فاعليــات مهرجــان الفرعــون الذهبــي
الصغــر لألطفــال يف مجــايل النحــت والتصويــر، 2005
 ،2006شــهادة تقديــر مــن الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة
للمشــاركة يف امللتقــى القومــي الســابع للفخــار ،2006
لــه مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث بالقاهــرة ،مكتبــة
اإلســكندرية ،لــدى أفــراد.
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حممــد الطحــان

مواليــد  ،1946بكالوريــوس املعهــد العــاىل للفنــون الجميلــة
ليونــاردو دافنــى  1973قســم تصويــر ،مديــر عــام املراســم
وبيــوت اإلبــداع بــوزارة الثقافــة ســابقًا ،عضــو نقابــة
الفنانــن التشــكيليني استشــارى تصويــر ،شــارك ىف العديــد
مــن املعــارض املحليــة والدوليــة ،نــال العديــد مــن الجوائــز
وامليداليــات وشــهادات التقديــر منــذ  1968وحتــى اآلن،
منحــة تفــرغ لإلبــداع الفنــى مــن وزارة الثقافــة ،2013
 ،2014مقتنيــات متحــف الفــن املــرى الحديــث ،وزارة
الخارجيــة ،دار األوب ـرا املرصيــة ،قاعــة املؤمت ـرات الدوليــة،
متحــف جوزيــف بروزتيتــو ،يوغوســافيا ،متحــف الجرافيــك
الــدوىل مبــر ،متحــف دنشــواى ،متحــف كلــوج الــدوىل
للجرافيــك برومانيــا ،املجلــس األعــى للثقافــة ،تناولــت
معظــم الصحــف واملجــات أعــال الفنــان بالنقــد والتحليــل
وكتــب عنــه معظــم النقــاد والفنانــون ،كتاب مراحــل اإلبداع
عنــد محمــد الطحــان تأليــف أ.د .مصطفــى عبــد الرحيــم.
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حممــــد العـــالوي

مواليــد  ،1947دكتــوراة الفلســفة يف علــوم الفــن أكادمييــة الفنــون معهــــد ريبــن
ليننجـــــراد روسيــــــا  ،1984عضــو مؤســس بنقابــة الفنانــن التشــكيليني ،رئيــس
قســم النحــت بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان ،2003 ،2002 ،رئيــس قســم
الرتبيــة الفنيــة بكليــة الرتبيــة النوعيــة بالزقازيــق مــن  ،2003، 1994شــارك ىف العديــد
مــن املعــارض املحليــة والدوليــة منهــا معــرض بقاعــة البوابــات  ،2012املعــرض العــام
32لـــ  ،2009معــرض املنتخــب بجالــري قرطبــة للفنــون  ،2009بينــايل القاهــرة الــدويل
 ،1988البينــايل اإلفريقــي األول للفنــون التشــكيلية  ،1992املعــرض العــام ،40 ، 39
جائــزة النحــت صالــون األعــال الفنيــة الصغــرة الثــاين  ،1998جائــزة النحــت الثالثــة
يف مســابقة أعيــاد ســيناء  ،1999جائــزة الشــارقة الثقافيــة لشــباب الجامعــات املرصيــة
 ،2014لــه مقتنيــات مبتحــف كليــة الفنــون الجميلــة بالقاهــرة ،متحــف كليــة الفنــون
الجميلــة باملنيــا ،دار األوبـرا املرصيــة ،جريــدة األهـرام ،مكتبــة اإلســكندرية ،لــدى أفـراد
مبــر ،ليننج ـراد ،النمســا ،لنــدن ،قــرص.
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مـحـمـــد الفيومــي

مواليــد الفيــوم  ،1963عضــو يف جمعيــة محمــود مختــار،
أتيليــه القاهــرة ونقابــة الفنانــن التشــكيليني ،شــارك يف
العديــد مــن النــدوات والبيناليــات واملعــارض املحليــة منــذ
 ،1990الفنــان شــديد التأثــر بالــراث املــري ،فيحــاول
دامئــا خلــق منــوذج مــن العــامل الحــي ،أعاملــه عــاد ًة مــا
تتســم بالضخامــة تتضمــن صــور أشــخاص وحيوانــات ،غالبًــا
مــا تطغــو عليهــا البهجــة كــا قــد تكــون أحيانًــا ســاخرة،
أعاملــه املبتكــرة منحتــه العديــد مــن الجوائــز ،نــال الجائــزة
الثالثــة يف صالــون الشــباب الخامــس والســابع ،الجائزة األوىل
يف بينــايل القاهــرة للخــزف ،نــال عــدة شــهادات تقديريــة
مــن متحــف مختــار ،ســمبوزيوم النحــت األول يف البحريــن
ولبنــان ،عملــه الفنــي الــذي يتكــون مــن ثــاث شــخصيات
ضخمــة بعنــوان مشــاعر إنســانية معــروض بفنــدق
فريمونــت نايــل ســيتي الفاخــر يف القاهــرة.
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حممـــد بنـــوى

مواليــد  ،1977مــدرس بكليــة الفنــون الجميلــة قســم التصويــر شــعبة تصويــر
جــدارى جامعــة حلــوان ،شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الخاصــة واملحليــة
والدوليــة منهــا  2010معــرض خــاص مبركــز الجزيــرة للفنــون بالزمالــك2013 ،
أبيــض بكليــة الفنــون الجميلــة بالزمالــك ،معــرض  40فنــان بقاعــة ديجــا
باإلســكندرية  ،2002صالــون الشــباب الـــ  16لعــام  ،2004بينــاىل بورســعيد
القومــى الســابع  ،2005املعــرض العــام  ،36 ، 34 ، 33 ، 32معــرض الفنــون
الجميلــة ىف  100عــام  ،2008معــرض القاهــرة للفنــون 2018، 2017 ، 2016
جالــري آرت ســارت 2016 ،ملتقــى الربلــس الــدويل الثالــث للرســم عــى
املراكــب والجــدران مــر 2016 ،معــرض كارفــان الــدويل القاهــرة ،لنــدن،
نيويــورك 2011 ،بينــايل مانيســيس الــدويل إســبانيا ،نــال العديــد مــن الجوائــز
منهــا الجائــزة األوىل تصويــر ىف بينــاىل بورســعيد القومــى الســابع ،2005
الجائــزة األوىل تصويــر ىف معــرض الطالئــع  46جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة
 2015 ، 2006جائــزة رافينــا الدوليــة للفسيفســاء املعــارصة وضــم العمــل الفائــز
للمجموعــة الدامئــة مبتحــف الفــن مبدينــة رافينــا إيطاليــا 2018 ،جائــزة الدولــة
التشــجيعية يف التصويــر الجــداري ،لــه مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث ،وزارة
الخارجيــة ،وزارة الثقافــة ،األكادمييــة املرصيــة للفنــون برومــا ،متحــف الفــن
مبدينــة رافينــا اإليطاليــة ،لــدى أف ـراد مبــر والخــارج.
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حممـد سميـر اجلنـدى

بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة ،ماجســتري الخــزف ،عضــو لجنــة تحكيم
بينــاىل اإلســاعيلية األول للاميكــروارت ،شــارك بالعديد مــن املعارض
الخاصــة مبــر والخــارج منهــا مســابقة معــرض ثيبيســاما الــدوىل
للس ـراميك بفالنســيا ،معــرض نــادى روتــارى أزمــر تركيــا ،العديــد
مــن املعــارض الجامعيــة واملســابقات وورش عمــل للخــزف ،نــال
العديــد مــن الجوائــز منهــا جائــزة معــرض اكســبو هومــى ميــان،
جائــزة صالــون الشــباب للخــزف وصالــح رضــا ،الجائــزة الكــرى
باإلضافــة إىل  9جوائــز متنوعــة ىف مســابقة الطالئــع بجمعيــة محبــي
الفنــون الجميلــة ،جائــزة املركــز األول ألفضــل تصميــم بالطــات
للحوائــط واألرضيــات مبعــرض« »k&Bمبركــز املؤمتــرات ،ملتقــى
الفخــار الــدوىل الـــ 14بدهــب ،ملتقــى الخــزف األول لــدول البحــر
املتوســط ،تينــوس اليونــان ،لــه مقتنيــات مبتحــف الفــن املــرى
الحديــث ،املعهــد املــرى مبدريــد ،وزارة الثقافــة ،مكتــب محافــظ
بورســعيد ،متحــف ايتوفوليــا للخــزف واألف ـراد.
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حممد صربى بسطـاوى

مواليــد  ،1983بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم النحــت
بتقديــر عــام امتيــاز مــع مرتبــة الــرف ،مــدرس بقســم
النحــت بجامعــة اإلســكندرية ،شــارك ىف العديــد مــن
املعــارض الدوليــة واملحليــة منهــا بينــاىل كتــاب الفنــان مبكتبة
اإلســكندرية  ،2012ســمبوزيوم بلديــة كريــت باليونــان،
ســمبوزيوم أســوان الــدوىل لنحــت الجرانيت لدورتــن ، 2013
 ،2014قوميســر صالــون الشــباب بأتيليــه اإلســكندرية ،2014
قوميســر مســاعد ســمبوزيوم أســوان الــدوىل للنحــت عــى
الجرانيــت  ،2018 ، 2016نــال العديــد مــن الجوائــز أهمهــا
جائــزة مكتبــة اإلســكندرية الدوليــة لتصميــم نصــب تــذكارى
لثــورة  ،2011ســمبوزيوم مكتبــة اإلســكندرية للنحــت
بالخامــات النبيلــة  2015 ، 2011خمســة جوائــز بصالــون
الشــباب مــن  2009إىل  ،2015لــه مقتنيــات محليــة مبتحــف
الفــن الحديــث ،متحــف جامعــة املنيــا ،املتحــف املفتــوح
بأســوان ،لــه مقتنيــات داخــل وخــارج مــر.
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حممـــد طوســون

مواليــد القاهــرة ،فنــون جميلة تصوير دراســات
حــرة ،دبلــوم تحســن خطــوط ،عضــو نقابــة
الفنانــن التشــكيليني ،عضــو نقابــة الصحفيــن،
مؤســس مذهــب البكتوجــراف الكتابــة
التصويرية ،شــارك ىف قرابــة  100معــرض
جامعــى مبــر والخــارج ومثــل مــر فنيًــا
باملحافــل الدولية أهمها صالــون الخريــف
الفرنــى بباريــس ،قــدم أكــر مــن  30معــرض
خــاص مبــر والنمســا وإيطاليــا واإلمــارات
والســعودية ولبنــان واملغــرب ،أعاملــه
تــدرس ىف أكــر كليــات الرتبيــة الفنيــة بالــدول
العربيــة ويحــر فيهــا الدكتــوراة واملاجســتري
والبحــوث الفنيــة والعلمية لــه مقتنيــات ىف
أكــر دول العــامل.
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حممـد عبــد الباســط

مواليــد  ،1966أســتاذ التصميــم بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان،
عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،خــرة أكادمييــة أكــر مــن  25عــام مــا بــن
جامعــة حلــوان ،جامعــة فالدلفيــا ،عــان األهليــة ،الكليــة االســرالية SAE
األردن ،شــارك يف العديــد مــن لجــان الكليــات والجامعــات التــي عمــل بهــا
وتنظيــم مؤمتراتهــا الدوليــة ،أقــام العديــد مــن املعــارض املحليــة والدوليــة،
العديــد مــن ورش العمــل ،النــدوات والــدورات يف مجــال الكمبيوتــر جرافيك
وفــروع الفــن التشــكييل املختلفــة ،حصــل عــى العديــد مــن الجوائــز الفنيــة
محل ًيــا ودول ًيــا.
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حممـــد عبلــــة

مواليــد  ،1953بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم تصوير جامعة اإلســكندرية
 ،1977درس ىف كليــة الفنــون والصناعــات نحــت بزيــورخ ســويرسا ،1981
شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الخاصــة والجامعيــة والدوليــة منهــا
معــرض البحــث عــن الضــوء الفيــوم باملركــز املــرى للتعــاون الثقــاىف
الــدوىل بالزمالــك  ،2013معــرض ملســة وفــاء تخلي ـ ًدا لذكــرى ســمري عبــد
الخالــق بجالــرى آرت كورنــر بالزمالــك  ،2013املعــرض العــام  38 ، 37لــــ
 ،2016 ،2015الصالــون الســنوى للجمعيــة األهليــة للفنــون الجميلــة بقاعــة
صــاح طاهــر للفنــون التشــكيلية بــدار األوبــرا  ،2018ملتقــى األقــر
الــدوىل الخامــس للتصويــر باألقــر  ،2012معــرض الربلــس الــدوىل ،صالــون
الجمعيــة األهليــة بقاعتــى نهضــة مــر إيزيــس مبركــز محمــود مختــار
الثقــاىف  2019ضيــف رشف ،ملتقــى رشم الشــيخ الــدوىل للفنــون ،2018
معــرض رحلــة الســفر بجالــرى ســفرخان  ،2019معــرض اللعــب بالنــار
بجالــرى ســاح بالزمالــك  ،2020مقتنيــات باملتحــف الربيطــاىن ،متحــف
كرواتيــا ،فنــدق فورســيزون نايــل بــازا ،جــاردن ســيتى.
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مـحـــمــد عـــيــد
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مواليــد  ،1988بكالوريــوس فنــون
جميلــة شــعبة التصميــات
املطبوعــة بجامعــة حلــوان ،2010
دكتــوراة يف فلســفة الفنــون الجميلــة
بعنــوان جدليــة الحضــور والغيــاب
يف فنــون الجرافيــك ،معيــد بكليــة
الفنــون الجميلــة بقســم الجرافيــك
 ،2011عضــو بنقابــة الفنانــن
التشــكيليني ،متثيــل جمهوريــة مــر
العربيــة بســمبوزيوم األول للرســم
زوق مكايــل بريشــتي بلبنــان ،2019
شــارك ىف العديــد مــن املعــارض
منهــا مهرجــان يض للشــباب العــرىب
الثــاين  ،2018صالــون الشــباب
الــدورة  ،2018 29معــرض جامعــي
مــر برتغاليــا للرســم والطبعــة
الفنيــة  ،2018معــرض ديجافــو
بأوكرانيــا  ،2019بينــايل الطباعــة
الــدوىل بفارنــا بلغاريــا  ، 2019جائزة
العــرض الخارجــي بصالــون الشــباب
الــدورة  ،2016-27الجائــزة الكــرى
بصالــون الشــباب الــدورة  28ىف
مجــال التجهيــز يف الفــراغ .2018

مـحـمــــد غـالـــب
أستــــاذ دكتـــور بقســــم الجرافيــك بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان ،شــارك ىف العديــد مــن املعــارض منهــا
 Okhotskاليابــان  Football ،1999إيــران  ،1999القومــــي  ،1999الكاريكــــاتيـــــــر يوغوســافيا Salon ،2000
 Internationalفرنســـــا  ،2000بينالـــــى الحفـــر الدولـــي  ،2003فنانـــي الحفــر  Nebraskaأمريــكا ،2003
أكادمييــة الفنــون رومــا  ،2012الحــارة املرصيــة كرمــة ابــن هانــئ  ،2014الجائــزة التشــجيعية ىف الفنــون عــى
مســتوى جامعــة حلــوان  ،2014امللتقــى الــدويل للرســوم املتحركــة  ،2015مهرجــان القاهــرة الــدويل لفنــون وســينام
الطفــل  ،2015معــرض أســاتذة كليــة الفنــون الكويــت  ،2015معــرض فــن الجرافيــك القومــى  ،2016معــرض
األلــوان املائيــة الــدويل بباكســتان  ،2016بينــايل األلــوان املائيــة الــدويل بتايالنــد  ،2016صالــون الجنــوب الــدويل
باألقــر  ،2017ملتقــى الربلــس الــدويل الرابــع للرســم عــى الحوائــط واملراكــب  ،2017معــرض أجنــدة مبكتبــة
اإلســكندرية  ،2018املعــرض الــدويل باملهرجــان الثقــاىف لجامعــة بــدر ،2019معــرض تـراىث  2بقاعــة الهناجــر.2019
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مـحمـد فتحـي حـمـزة

مواليــد اإلســكندرية  ،1978خريــج املعهــد العــايل
للحاســبات اآلليــة والعلــوم التجاريــة  ،2000اتجــه
لدراســة الســينام قســم إخــراج يف قــر ثقافــة
الســينام  ،2009التحــق مبدرســة األمــر تشــارلز للحــرف
التقليديــة يف القاهــرة قســم الخــزف  ،2013تــدرب
احرتاف ًيــا يف مدرســة تورنــوف التشــيكية يف تشــكيل
الحديــد بالنــار و اللحــام ،شــارك يف معــرض العيــد
القومــي لدولــة التشــيك  ،2014ســمبوزيوم الخــزف
الــدويل  ،2020 ،2019 ،2018كان ضمــن الفريــق
املشــارك يف بينــايل فينيســيا .2019
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حممــــد كمـــال

فنــان تشــكيىل وناقــد فنــى ،عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،عضــو
اتحــاد كتــاب مــر ،يشــارك ىف الحركــة التشــكيلية املرصيــة مــن خــال
املعــارض الخاصــة والجامعيــة والــورش الفنيــة ،أقــام معــرض خــاص
بعنــوان بعــد الــركان ىشء مــا يبقــى  1999بأتيليــه اإلســكندرية ،يــرف
عــى ورش األطفــال منــذ حــواىل خمســة عــر عا ًمــا ،شــارك عــدة
رئيســا
م ـرات ىف لجــان تحكيــم املســابقات الفنيــة والنقديــة عض ـ ًوا أو ً
أو قوميسـ ًرا ،عضــو ىف عــدة لجــان نوعيــة ومنهــا عضويــة لجنــة الفنــون
التشــكيلية باملجلــس األعــى للثقافــة بــن  ،2015 ،2013لجنــة الفــرز
والتحكيــم باملعــرض العــام أعــوام  ،2018 ، 2017 ، 2012نــال الجائــزة
األوىل مــن الجمعيــة املرصيــة لنقــاد الفــن التشــكيىل  2003ىف مســابقة
حســن بيــكار فنانًــا وناقـ ًدا ،شــارك كناقــد مصاحــب مؤســس ىف الــدورة
األوىل مللتقــى األقــر الــدوىل لفــن التصويــر  ،2008صــدرت لــه عــدة
كتــب نقديــة منهــا وهــج الــرق ،طيــور تــأىب الرحيــل ،عــرس الشــهيد،
موســيقار الرمــال ،آخــر معارضــه الخاصــة معــرض ينابيــع النــور بقاعــة
بيكاســو بالزمالــك .2019
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حممد نبیل عبد السـالم

أسـتاذ مـساعـد بـقسم الجـرافـیك كـلیة الـفنون الجـمیلة جـامـعة الـمنصورة ،شـارك فـي الحـركـة الـتشكیلیة مـنذ
عـــام  1997فـــي  90مـــعرض جـامعـي 37 ،مـعرض دولـي ،أقـام  12مـعرض خـاص ،نال الـعدیـد مـن الـجوائـز مـن
أهمهم جـائـــزة رافـــع الـناصـــري لـــفن الجـرافـیك األردن ،2017الـجائـــزة الـكربى فـى صـالـــون الشـباب الـثامـن
عشـــر  ،2007الجائــزة الرشفیــة الربونزیــة يف ترینــاىل مــر الــدويل الرابــع لفــن الجرافیــك .2003
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حممـود أحمـد خليفــة

مواليــد  ،1957عضــو الجمعيــة املرصيــة للتصويــر
الفوتوغ ـراىف ،شــارك يف معــرض الجمعيــة املرصيــة بنقابــة
الصحفيــن  ،1992معــرض الجمعيــة املرصيــة بقاعــة
الفنــون بــدار األوبــرا  ،1992معــرض الجمعيــة املرصيــة
بــدار مؤسســة األه ـرام  ،1993معــرض الجمعيــة املرصيــة
بقاعــة املكتبــة املوســيقية باألوبـرا  ،2007معــرض الجمعيــة
املرصيــة باملركــز الثقــاىف الــروىس  ،2007معــرض الجمعيــة
بقاعــة املكتبــة املوســيقية باألوبـرا  ،2008معــرض الجمعيــة
باملكتبــة املوســيقية باألوب ـرا  ،2010املعــرض العــام الثالــث
والثالثــن بقــر الفنــون  ،2010املعــرض الفنــى الثالــث
والرابــع لجــروب هيــا نتعلــم التصويــر بســاقية الصــاوى
 ،2019 ،2018مســابقة الســاقية السادســة عــر للتصويــر
الفوتوغ ـراىف  ،2019معــارض خاصــة بالخــارج ،معــرض مــع
الـــ  FNACبليــون بفرنســا  ،1999معــرض تحــت رعايــة
جامعــة ليــون  2بليــون بفرنســا .2008
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حممـود حامـد
مواليــد الفيــوم  ،1963عميــد كليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ،يشــارك يف الحركــة الفنيــة املرصيــة منــذ عــام
 1985حيــث شــارك يف معظــم الفعاليــات الفنيــة التشــكيلية الجامعيــة منهــا صالــون الشــباب ،املعــرض العــام،
صالــون الخريــف للقطــع الصغــرة ،معــارض جامعــة الوطــن  ،X 1معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية ،معــارض
جامعيــة بقاعــة مرشبيــة ،معــارض جامعيــة بقاعــة بيكاســو ،شــارك يف متثيــل مــر مبعــارض دوليــة وبيناليــات
بفنلنــدا وســويرسا وقــرص واألردن وســلطنة عــان والصــن ورصبيــا وتركيــا ومــر ،أقــام أكــر مــن  20معــرض
خــاص بقاعــات مرشبيــة ،مجمــع الفنــون ،مركــز الجزيــرة للفنــون ،أتيليــه القاهــرة ،جالــري مــر ،قاعــة البــاب،
نــال عــدة جوائــز يف التصويــر والنقــد الفنــي ،لــه مقتنيــات يف عــدة متاحــف وهيئــات ولــدي أفـراد مبــر والخــارج.

208

حممـود عبـد الرحمــن

شــارك يف العديــد مــن املعــارض الدوليــة واملحليــة منــذ  1998حتــى اآلن
وأهمهــا املعــرض العــام ،صالــون الشــباب ،صالــون النيــل ،صالــون هــرم
ســيتي ،صالــون الشــباب الــدويل باإلســكندرية ،مهرجــان الزاويــة الــدويل
مبدينــة طرابلــس الليبيــة ،معــرض لوحــة لــكل بيــت ،ملتقــى املصوريــن
العــرب األول برتشــيح مــن قطــاع الفنــون التشــكيلية ،لــه مقتنيــات
مبتحــف الفــن الحديــث ولــدى األشــخاص مبــر والخــارج.
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حممـود فــوزي أنــور
مواليــد  ،1984بكالوريــوس تربيــة نوعيــة جامعــة أســيوط ،شــعبة الرتبيــة الفنيــة  ،2005مــدرس الرســم والتصويــر
بكليــة الرتبيــة النوعيــة ،عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،شــارك يف املعــرض املصاحــب للمؤمتــر الــدويل الثالــث
للفنــون التشــكيلية جامعــة أســيوط  ،2012صالــون الجنــوب الثــاين باألقــر  ،2014صالــون أبيــض وأســود
الــدورة الرابعــة مبركــز الجزيــرة بالزمالــك  ،2017صالــون الشــباب  ،2018معــرض أول مــرة مبكتبــة اإلســكندرية
 ،2018أقــام معــرض خــاص بعنــوان مالمــح بكليــة الرتبيــة النوعيــة جامعــة أســيوط  ،2014لــه مقتنيــات مبتحــف
الفــن املــري الحديــث.
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حممـود حممــد فــرج

مواليــد الدقهليــة  ،1983مــدرس النحــت بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة املنيــا ،شــارك يف
العديــد مــن املعــارض منهــا معــرض بــدار ابــن لقــان باملنصــورة  ،2018، 2011معــرض
بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنيــا  ،2016معــرض مبدينــة أم درمــان بالســودان،2007
معــرض باملركــز الثقــايف ملدينــة طنطــا  ،2019املعــرض العــام  ،40صالــون الشــباب ، 15
 ،19، 18 ، 17 ،16بينــايل بورســعيد الســابع والثامــن ،متحــف املنصــورة القومــي ، 2007
 ،2015 ،2008،2010نــال العديــد مــن الجوائــز ،لــه مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث،
جامعــة أســيوط ،املنيــا ،املنصــورة ،املجلــس القومــي للشــباب.
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مـرام عبـــد املغنــي
مــدرس بكليــة الرتبيــة الفنيــة ،شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض منهــا معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية يف
دوراتهــا األوىل ،الثانيــة ،الثالثــة ،معــرض خــاص مبركــز الجزيــرة للفنــون  ،2008معــرض خــاص مبركــز ســعد زغلــول
 ،2013صالــون الشــباب يف دورتــه  ،2014-25املعــرض العــام  ،2019 ،2014املعــرض املصاحــب ملهرجــان الزمالــك
للفنــون  ،2015معــرض جامعــى مصاحــب ملؤمتــر كليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان بقاعــة متحــف محمــود
مختــار  ،2017صالــون أبيــض وأســود مبركــز الجزيــرة للفنــون  ،2017معــرض خــاص بقاعــة الشــهيد أحمــد بســيوىن
بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان  ،2019 ،2018بينــايل أوس ـراكا الــدويل للشــباب .2019
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مرفـــت السويفــي

مواليــد القاهــرة  ،1951بكالوريــوس تربيــة فنيــة  ،1973دكتــوراة يف
فلســفة الرتبيــة الفنيــة  1996تخصــص خــزف ،أســتاذ خــزف ،2007
عضــو عامــل واستشــاري خــزف بنقابــة الفنانــن التشــكيليني املرصيــة،
شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الخاصــة واملحليــة والدوليــة منهــا
جميــع معــارض القطريــن واملقيمــن مــن  2006 : 2001بالدوحــة،
املعــرض القومــي للفنــون التشــكيلية منــذ بدايتــه حتــى ،2010معــرض
فــن اإلنــاء مبتحــف ســعد زغلــول لـــ  ،2008معرض أجنــدة باإلســكندرية
 ،2014 : 2010عــودة الــروح قاعــة البــاب مبتحــف الفــن الحديــث
 ،2014جائــزة لجنــة التحكيــم يف ترينــايل القاهــرة األول  1992للخــزف،
جائــزة الدولــة التشــجيعية يف فــن الخــزف  ،1994جائــزة بينــايل القاهــرة
الــدويل يف فــن الخــزف  ،1994الجائــزة الكــرى لبينــايل القاهــرة الــدويل
لفــن الخــزف  ،1996لهــا مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث وقاعــة
املؤمتــرات الكــرى بالقاهــرة ومتحــف الخــزف املــري ،متحــف
تيتوج ـراد بيوغوســافيا ،مقتنيــات خاصــة بإيطاليــا ،كنــدا ،الســعودية،
يوغوســافيا ،الرنويــج ،قطــر.
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مــرفــت شــاذلــى

بكالوريــوس فنــون جميلــة ،ماجســتري عــن موضــوع أثر
البيئــة النوبيــة عــى أعــال الفنانــن املرصيــن ،1998
دكتــوراة عــن موضــوع التصويــر املــرى املعــارص
بــن الــراث والتحديــث مــن 1970حتــى  ،2000لهــا
العديــد مــن املشــاركات مبختلــف املعــارض الجامعيــة
والقوميــة منــذ  1992حتــى  ،2018املعــارض الدوليــة
منهــا معــرض الفــن املــرى بباريــس  ،2012بينــايل
الشــيخة ســعاد الصبــاح بالكويــت  ،2017ســمبوزيوم
األقــر الــدويل  ،2018لهــا أكــر مــن خمســة عــر
معــرض فــردى آخرهــا معــرض بقاعــة يض بأتيليــه
العــرب باملهندســن  ،2018نالــت العديــد مــن الجوائــز
منهــا جائــزة بينــايل الشــيخة ســعاد الصبــاح بالكويــت
 ،2017جائــزة الفنانــة املثاليــة مــن الهيئــة العامــة
لقصــور الثقافــة .2017
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مـروة رفعـت غـزاوى

مواليــد  ،1977بكالوريــوس هندســة اإللكرتونيــات واالتصــاالت ،شــاركت ىف
العديــد مــن املعــارض منهــا معــرض األعــال الصغــرة ،جالــري إيــزل أنــد
كام ـرا ،املعــرض الســنوي الثالــث للخريجــن بيــت جميــل للفنــون الرتاثيــة،
معــرض الفــن والحرفــة بيــت يكــن ،املعــرض الســنوي الرابــع للخريجــن بيــت
جميــل للفنــون الرتاثيــة ،املعــرض العــام األربعــن بقــر الفنــون ،مســابقة
ارسيــا الدوليــة للفنــون معــرض جامعــي بجالــري آرت جــاب رومــا ،املعــرض
الســنوي الخامــس للخريجــن بأتيليــه القاهــرة فــن جميــل ،معــرض الفــن
الســنوي بيــت يكــن.
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مـــروة زكريــا

مــدرس بكليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة حلــوان ،عضــو األكادمييــة
الدوليــة للخــزف بســويرسا ،مشــاركات ىف العديــد مــن املعــارض وامللتقيــات
املحليــة والدوليــة منــذ عــام  2020 :1996منهــا صالــون الشــباب ،ملتقــى
إبداعــات املــرأة املرصيــة ،بينــاىل الخــزف الــدوىل مبــر ،بينــاىل كوريــا
الــدويل للخــزف ،املعــرض القومــي حتــى  ،2018ســمبوزيوم الخــزف
الــدويل الثالــث ،الرابــع ،الخامــس بالقاهــرة  ،2017:2019ســمبوزيوم
الخــزف الــدويل  7بتونــس ســيدى قاســم الجيليــزى ،2017ســمبوزيوم
الخــزف والنحــت الــدويل الثــاين فنــون جميلــة املنيــا  ،2018ســمبوزيوم
الخــزف الجــدارى الــدويل األول بتونــس  ،2018ملتقــى خــزف الراكــو
الــدويل ،معــرض الخــزف الــدوىل الثــاىن بتايالنــد  ،2019ملتقــى خــزف
حريــق االنجامــة الــدويل برتكيــا  ،2019بينــايل العــريب للفنــون املعــارصة
تونــس  ،2019مهرجــان الحــى الرابــع مركــز الجزيــرة للفنــون ،2020
نالــت العديــد مــن الجوائــز ىف مســابقات مختلفــة ،أقامــت عــدد مــن
ورش العمــل واملعــارض الخاصــة للخــزف مبــر والخــارج أهمهــا معــرض
فــردى مبدينــة مونســر أملانيــا .2014 ، 2013
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مــروة سيــد حســن

بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة حلــوان  ،2001ماجســتري يف
الفنــون الجميلــة تخصــص تصويــر جــداري  ،2007دكتــوراة يف
فلســفة الفنــون تخصــص تصويــر جــداري  ،2013مــدرس بجامعــة
 6أكتوبــر كليــة الفنــون التطبيقيــة ،شــاركت ىف العديــد مــن
املعــارض منهــا معــرض خــاص بكليــة الفنــون الجميلــة ،2007
معــرض القطــع الصغــرة بســاقية الصــاوي  2009ومبتحــف محمود
مختــار  ،2010معــرض هــي نصــف الدنيــا بجريــدة األهـرام ،2018
معــرض خــاص بكليــة الفنــون الجميلــة  ،2013لهــا مقتنيــات لــدى
بعــض األف ـراد وســفارة مــر بــرن ســويرسا.
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مــروة حممــد عامــر

أســتاذ الخــزف املســاعد بقســم الرتبيــة الفنيــة ،كليــة الرتبيــة النوعيــة جامعــة
القاهــرة ،عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا
املعــرض املتجــدد لفنــاىن اإلقليــم بقــر ثقافــة الفيــوم  ،2017معــرض الخــزف الصغــر
العاملــي املســافر بــن دول العــامل  ،ARTgila 123الربتغــال ،كوريــا ،إســبانيا ،اليونــان،
مــر ،انجلـرا ،كنــدا ،املكســيك ،2018، 2017،املعــرض العــام التاســع والثالثــن بقــر
الفنــون ،2017معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية  ،2018املعــرض العــام األربعــن
مبتحــف الفــن الحديــث .2019
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مـروة يوسـف وهبــة

مواليــد القاهــرة  ،1979دكتــوراة فلســفة الفنــون 2017 ،أســتاذ
مســاعد بكليــة الفنــون الجميلــة قســم النحــت ،شــاركت يف
العديــد مــن املعــارض منهــا معــرض  100فنــان جالــري نــوت
الزمالــك instructions ،جالــري نــوت الزمالــك ،معــرض 4
 sculpturesجالــري نــوت ،الزمالــك ،معــرض مختــارات جالــري
آزاد الزمالــك ،معــرض جامعــي بجالــري بيكاســو ،املعــرض العــام
بقــر الفنــون.
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مـروة يســري زكــي

فنانــة مرصيــة وباحثــة أكادمييــة ،دكتــوراة بكليــة الفنــون
الجميلــة جامعــة اإلســكندرية  -التخصــص العــام النحــت
الخــزيف ،تقــوم بعمــل منحوتاتهــا باســتخدام الخامــات
والتقنيــات الخزفيــة ،كــا أنهــا اتجهــت إىل دمــج فــن
الطباعــة الفنيــة الجرافيكيــة  print making designعــى
ســطوح أعــال النحــت الخــزيف.
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مريــم معتــز حممـد

مواليــد  ،1986بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة
حلــوان قســم التصويــر ،شــاركت ىف الحركــة الفنيــة
منــذ  ،2009شــاركت مبعــرض مئويــة الفنــون الجميلــة،
معــرض الربيــع ،معــرض حالــة ،معــرض شــباب املائــة،
صالــون األعــال الصغــرة ،مســابقة نهــر البحــر بســاقية
الصــاوى  ،2019جائــزة التصويــر مبعــرض الطالئــع
جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة ،لهــا مقتنيــات لــدى
أف ـراد مبــر والخــارج.
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مشيـــرة األزهــــري

بكالوريــوس تجــارة جامعــة عــن شــمس ،قــررت االلتحــاق مبرســم الدكتــور
مصطفــى الــرزاز للدراســة واالحــراف ،شــاركت يف العديــد مــن املعــارض
داخــل مــر والواليــات املتحــدة وكنــدا وديب ،تــم ترشــيحها للمشــاركة يف
فاعليــة تابعــة ملؤسســة بنتــون لالش ـراك يف معــرض ثــم االحتفــاظ باللوحــة
يف إحــدى متاحــف رومــا ،دعيــت لتكــون الفنانــة املرصيــة الوحيــدة التــي
متثــل مــر يف إحــدى وســائل اإلعــام العامليــة عــى مســتوى العــامل وهــو
تطبيــق  ،Dayflashشــهادة تقديــر مــن كنــدا للتــرع بإحــدى لوحاتهــا للبيــع
يف م ـزاد علنــي ضخــم.
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مصبـح كامـل مصبـح

بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم الجرافيــك
 ،2002يشــارك يف الحركــة التشــكيلية منــذ
 2000يف مجــال الجرافيــك والخــزف ،دبلــوم
عامــان مبجــال الخــزف مبركــز الحــرف
التقليديــة بالفســطاط ،نــال العديــد مــن
الجوائــز ،منحــة التفــرغ منــذ  2016وحتــى
 ،2020لــه مقتنيــات مبؤسســات وزارة
الثقافــة ولــدى األف ـراد.
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مصطفـــى الفقــى

مواليــد زفتــى غربيــة  ،1937بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم تصويــر
 ،1964دكتــوراة يف التصويــر مــن إيطاليــا  ،1979: 1976عضــو نقابــة الفنانــن
التشــكيليني ،عضــو جمعيــة خريجــى الفنــون الجميلــة ،منحــة تفرغ مــن وزارة
الثقافــة  ،1967قــام بإعــارة ملــدة ســنتني بالكويــت  ،1972 ،1971بالســعودية
بالكليــة املتوســطة إلعــداد املعلمــن  ،1989 : 1983مهمــة علميــة ملــدة تســعة
أشــهر مبدينــة اســطنبول  ،1995انتــدب كرئيــس قســم بكليــة الفنــون الجميلــة
باملنيــا ،للتدريــس يف الكليــة النوعيــة ببورســعيد ،الزقازيــق ،باملنصــورة مبنيــة
النــر ،قــام بــاإلرشاف ومناقشــة العديــد مــن الرســائل العلميــة بالقاهــرة
واإلســكندرية ،ضيــف رشف وممثــل عــن البــاد العربيــة ىف مهرجــان دول
مجلــس الخليــج بالكويــت ،إقامــة معــرض خــاص والتحكيــم وعمــل نــدوات
ولقــاءات فنيــة ،العديــد مــن املعــارض الجامعيــة والفرديــة مبــر وإيطاليــا،
إســبانيا ،فرنســا ،أملانيــا ،الســعودية ،الكويــت ،ســوريا ،بينــاىل القاهــرة الــدوىل،
بينــاىل الشــارقة الــدوىل ،نــال العديــد مــن الجوائــز ،لــه مقتنيــات خاصــة
مبتاحــف مــر وخارجهــا ،متحــف الســعودية الوطنــى ،برئاســة الجمهوريــة
بقــر رأس التــن باإلســكندرية ،بــوزارة الخارجيــة بالقاهــرة املبنــى الجديــد.
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مصطفــــى بـــط

مواليــد ،1943عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،شــارك يف الحركــه
التشــكيلية منــذ  ،1966شــارك بأعاملــه منــذ عــام  1968يف املعــارض
املتجولــة لقصــور الثقافــة عــى مســتوى الجمهوريــة ويف األســابيع
الثقافيــة تــم تكرميــه يف امللتقــى األول لفنــاين األقاليــم  ،2008التكريــم
مــن قطــاع الفنــون التشــكيلية  ،2013شــارك يف امللتقى الســابع الدويل
باألقــر  ،2015رئيــس فــوج مراســم هضبــة باريــس بالــوادي الجديــد
 ،2017معــرض بجالــري العاصمــة  ،2018نــال العديــد مــن الجوائــز،
مقتنيــات بــوزارة الثقافــة وصنــدوق التنميــة الثقافيــة والعديــد مــن
الهيئــات واألف ـراد.
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مصطفــى عيســــى

مواليــد  ،1955عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،عضــو جامعــة أتيليــه
الفنانــن والكتــاب باإلســكندرية والقاهــرة ،عضــو مجلــس نقابــة الفنانــن
التشــكيليني عــن شــعبة التصويــر ووكيــل النقابــة ،عضــو مجلــس إدارة
مركــز اإلســكندرية لإلبــداع ،نــال منحــة تفــرغ الفنانــن مــن وزارة الثقافــة
 ،2001 ،2000شــارك يف  150معــرض جامعــي مبــر والخــارج وملتقيــات
فنيــة دوليــة ،قــدم  15معــرض فــردي يف اإلســكندرية والقاهــرة آخرهــا
معــرض وطــن ال يصــدأ يف قاعــة البــاب ســليم  ،2016أتيليــه اإلســكندرية
 ،2017صــدر لــه كتــاب الحلــم ىف التصويــر املعــارص ضمــن سلســلة
آفــاق الفــن التشــكييل بــوزارة الثقافــة القاهــرة ،ثالثــة كتــب قيــد النــر
منهــا فتنــة املتــواري ،فكــرة الفــن املعــارص ،نــال العديــد مــن الجوائــز
منهــا الجائــزة األوىل يف التصويــر يف معــرض الخريــف للقطــع الصغــرة،
والجائــزة األوىل يف مســابقة مــر املســتقبل والجائــزة الكــرى يف بينــايل
بورســعيد القومــي ،لــه مقتنيــات خاصــة يف مــر ،أملانيــا ،الســعودية،
تونــس ،إســبانيا ،قطــر ،إي ـران ،مقتنيــات عامــة مبتحــف الفــن الحديــث
بالقاهــرة وغريهــا.
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مصطفى مصطفى خضر

ليســانس حقــوق جامعــة عــن شــمس،
بكالوريــوس علــوم  ،1971حصــل عــى أربع
دورات تعليميــة ىف التصويــر بكليــة الفنــون
الجميلــة ،شــارك ىف العديــد مــن املعــارض
منهــا معــرض شــخىص بقاعــة الهناجــر بــدار
األوبــرا املرصيــة  ،2020معــرض اللقطــة
الواحــدة بعنــوان وحــدوه بقاعــة صــاح
طاهــر  ،2015معــرض اللقطــة الواحــدة
بعنــوان كشــك الــورد بقاعــة محمــود
مختــار  ،2016مهرجــان الغردقــة الــدوىل
للفنــون الشــكيلية  ،2016مهرجــان األقــر
الــدوىل للفنــون التشــكيلية .2017
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مصطفى عبداملعطـي

مواليــد اإلســكندرية  ،1938نــال شــهادة مــن أكادمييــة الفنــون الجميلــة يف اإلســكندرية قســم
الرســم  ،1962أصبــح أســتاذًا يف الكليــة فــور تخرجــه ،أحــد مؤســي املجموعــة التجريبيــة
التــي تــم إنشــاؤها يف  ،1958نــال منحــة دراســية تقدمهــا الحكومــة املرصيــة للدراســات
العليــا يف مــر  ،1974شــارك يف بعثــة حكوميــة إىل إســبانيا ورشــح كأســتاذ للفــن مــن
أكادمييــة ســان فرنانــدو للفنــون حيــث حصــل عــى دبلومــة الرتميــم ،ودبلومــة الجداريــات،
أصبــح عضــ ًوا يف املؤمتــر العاملــي للفــن املعــارص يف البندقيــة  ،1985تــم انتخابــه نائــب
الرئيــس ،شــغل منصــب رئيــس األكادمييــة املرصيــة يف رومــا  1988منــذ الخمســينات ،شــارك
يف أهــم املعــارض التــي يتــم تنظيمهــا ،أصبــح نائــب وزيــر الثقافــة ومديــر األكادمييــة
املرصيــة يف رومــا  ،1988عضــو اللجنــة الفخريــة لبينــايل البندقيــة برئاســة رئيــس الجمهوريــة
اإليطاليــة  ،1992نــال جائــزة الدولــة التقديريــة عــام .2002
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ممــدوح القصيفــى

بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم جرافيــك  ،1991شــارك
يف الحركــة الفنيــة ،نــال منحــة التفــرغ لإلبــداع الفنــي
جرافيــك ومنحــة مراســم ســيوة  2018ورســم الرســوم
الداخليــة للدواويــن الشــعرية وأغلفــة الكتــب لكبــار
األدبــاء يف مــر والخــارج ،شــارك وأدار العديــد مــن ورش
العمــل يف مجــال الجرافيــك يف مــر ،شــارك يف العديــد
مــن املعــارض منهــا أقــوال أخــرى بجالــري قرطبــة ،2019
أحــام ســريالية  ،2015صفحــات مــن دفــر األحــوال
أتيليــه القاهــرة  ،2004حــوار الطبيعــة ســاقية الصــاوي
 ،2005خمســة وخميســة أتيليــه القاهــرة  ،2005مذك ـرات
ســعيدة جـ ًدا أتيليــه القاهــرة  ،2007جلــب الحبيــب 2018
عــرض يف صالــون القاهــرة  ،58لــه عــرات اللقــاءات
التليفزيونيــة مــع القنــوات املتخصصــة ونايــل يت يف وأون
يت يف والقنــوات الخارجيــة ولقــاءات تليفزيونيــة مطولــة يف
القنــاة الصينيــة .CCTV9
229

منـى أحـيد شعبــان

بكالوريــوس فنــون جميلــة ،املاجســتري يف الرســوم
املتحركــة  ،2010ويف مرحلــة إعــداد رســالة الدكتــوراة
يف إدارة املتاحــف ودور العــرض ،مديــر متحــف ســيف
وأدهــم وانــي منــذ  2012وحتــى تاريخــه ،شــاركت
يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة منــذ عــام ،2001
كانــت آخــر مشــاركة احتفاليــة الفــن املــري الحديــث
مبركــز محمــود ســعيد .2018
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منــى مدحــت

مواليــد القاهــرة  ،1969شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض الخاصــة والجامعيــة
منهــا معــرض خــاص بقاعــة حــورس كليــة الرتبيــة الفنيــة الزمالــك ،2004 ،1999
معــرض خــاص مبركــز ســعد زغلــول  ،2015معــرض خــاص وقــت الحكايــات قاعــة
الشــهيد أحمــد بســيوىن بكليــة الرتبيــة الفنيــة بالزمالــك  ،2016صالــون الشــباب
 ،12 ، 11 ، 9صالــون األعــال الصغــرة ،صالــون الخريــف  ،7 : 3املعــرض القومــى
للفنــون التشــكيلية  ،38 ،32 ،31 ،29 ،27الصالــون األول لفــن الرســم أســود
وأبيــض  ،2004املعــرض املصاحــب للــدورة الـــ  38ملجلــس اتحــاد الجامعــات
العربيــة  ،2005معــرض اإلبداعــات التشــكيلية املوجهــة للطفــل بــدار األوبــرا
املرصيــة  ،2006معــرض اليوبيــل املــاىس لكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان
بقــر الفنــون  ،2013معــرض النســجيات األول بقــر الفنــون  ،2014معــرض
ثنائيــات فنيــة إتنــن إتنــن بقــر الفنــون  ،2015املعــرض القومــى للجرافيــك
بقــر الفنــون  ،2016جائــزة الصالــون ىف الجرافيــك بصالــون الشــباب الحــادى
عــر ،لــه مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث ولــدى أف ـراد مبرصوالخــارج.
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مــهـــــا جـــــورج

أســتاذ بقســم التصويــر بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة
حلــوان ،أقامــت ثالثــة عــر معرضً ــا شــخص ًيا يف كل مــن
اليونســكو بفرنســا وقاعــة ســتادت بأملانيــا وىف مــر بقاعات
النيــل وأتيليــه القاهــرة وأتيليــه اإلســكندرية وكليــة الرتبيــة
الفنيــة واملتحــف القبطــى وتــاون هــاوس وغريهــم ،شــاركت
ىف معــرض كارافــان ،مهرجــان اإلبــداع ودورات املعــرض
العــام ،معــرض أجنــدة وبينــاىل ،ورشــة عمــل خيــال الكتــاب،
ورشــة مــر ،نيجرييــا ،معــرض الفــن املــرى املعــارص
بفنلنــدا ،معــرض األعــال الصغــرة ،صالــون الشــباب،
اليوبيــل املــاىس لكليــة الرتبيــة الفنيــة ،معــارض الفــن
القبطــى ،جائــزة ملتقــى األقــر الــدوىل ،جائــزة مؤسســة
مونتالفــو بكاليفورنيــا ،منحــة مــن اليونســكو بوايومينــج
أمريــكا ،جائــزة ملتقــى مراســم األقــر للفنانــات ،الجائــزة
الثالثــة يف الرســم بصالــون الشــباب.
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مريفت أحمد عبد الغني

مواليــد القاهــرة  ،1979مــدرس النحــت بكليــة الرتبيــة الفنيــة ،شــاركت يف العديــد مــن املعــارض
منهــا معــرض فنــي ضمــن فاعليــات مؤمتــر طبــي بجامعــة عــن شــمس ،معــرض بأتيليــه القاهــرة،
معــارض صالــون الشــباب ،املعــرض القومــي للفنــون التشــكيلية الخامــس والعرشيــن ،1997
املعــرض العــام للفنــون التشــكيلية الــدورة  ،34معــرض  Art of allمبركــز محمــود مختــار الثقــايف
 ،2017معــرض خــاص بقاعــة عــرض كليــة الرتبيــة الفنيــة بعنــوان حــوار الحجــر  ،2019معــرض
أجيــال النحاتــن بجالــري يض  2لـــ .2019
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نـــــاثــــــان دوس

مواليــد  ،1971بكالوريــوس فنــون وتربيــة  ،1993عضــو مجلــس أتيليــه
القاهــرة للكتــاب والفنانــن ،2009عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،عضــو
الجمعيــة األهليــة للفنــون ،شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الخاصــة واملحليــة
والدوليــة منهــا صالــون القطــع الصغــرة ،املعــرض القومــي ،صالــون الشــباب،
معــرض نــور الشــكل ،ســمبوزيوم أســوان للنحــت الــدويل ،بينــايل القاهــرة
الــدويل الســابع ،معــرض جامعــي بالعاصمــة األردنيــة عــان ،جائــزة راتــب
صديــق يف النحــت ،جائــزة التفــرغ ،جائــزة النحــت يف صالــون القطــع الصغرية
 ،2003جائــزة النحــت يف صالــون الشــباب .14
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نازلــى مدكــور

مواليــد القاهــرة  ،1949ماجســتري
يف االقتصــاد الســيايس مــن الجامعــة
األمريكيــة بالقاهــرة ،أقامــت أكــر مــن
 30معــرض فــردي منــذ  1982إىل جانــب
العديــد مــن املشــاركات ىف املعــارض
الجامعيــة مــا بــن مــر والخــارج ،عرضت
لوحاتهــا يف كل مــن أملانيــا وفرنســا
وإيطاليــا وإنجلــرا وهولنــدا واإلكــوادور
واليونــان ولبنــان والبحريــن والشــارقة
وقطــر والربتغــال والكويــت واليابــان
والصــن والواليــات املتحــدة وكنــدا ،لهــا
العديــد مــن املقتنيــات الخاصــة والعامــة
واملتحفيــة ىف مــر والخــارج.
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جنـوان عبـد احلفيــظ

مواليــد  ،1984معيــدة باملعهــد العــاىل
للفنــون التطبيقيــة ،شــاركت بالعديــد مــن
املعــارض منهــا معــرض روح الحيــاة بقــر
األمــر طــاز  ،2014معــرض شــجرة الفــن
 ،2017 ،2016معــرض عــام املــرأة املرصيــة
 2017مبركــز الهناجــر ،ملتقــى اإلبــداع 2018
مبركــز الجزيــرة للفنــون ،معــرض رؤى عربيــة
بقاعــة األهـرام للفنــون  ،2018 ،2017املعــرض
الــدوىل مبــر وفرنســا رؤى عربيــة الخامــس
 ،2018املعــرض العــام الـــ .40
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جنـــوى العــدوى

مواليــد الجيــزة  ،1952أســتاذ تصميــم املطبوعــات بكليــة الفنــون التطبيقيــة،
رئيــس قســم الرتبيــة الفنيــة بكليــة الرتبيــة لالقتصــاد املنــزىل والرتبيــة الفنيــة
بالريــاض ســابقًا  ،1999رئيــس قســم اإلعــان بكليــة الفنــون التطبيقيــة ســابقًا
 ،2010عضــو بنقابــة الفنانــن التشــكيليني ،عضــو بنقابــة املصمميــن ،عضــو
بجمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة ،عضــو بأتيليــه القاهــرة ،عضــو برابطــة
املــرأة العربيــة ،عضــو بالجمعيــة املرصيــة لتطويــر التعبئــة والتغليــف ،عضــو
بالجمعيــة املرصيــة لســامة الغــذاء ،شــاركت ىف معظــم املعــارض املحليــة
ومثلــت مــر ىف بعــض املعــارض الدوليــة ،نالــت العديــد مــن الجوائــز املحليــة
والعامليــة ىف مجــال فــن وتصميــم الجرافيــك ،رشــحت لتمثيــل مــر ىف بعــض
البيناليــات الدوليــة.
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نـسـمـــة األعـصـــر

مواليــد  ،1973دكتــوراة ىف تاريــخ الفــن
مــن كليــة الفنــون الجميلــة بالزمالــك
 ،2019شــاركت ىف عــدة معــارض عامــة،
أربعــة معــارض خاصــة ولديهــا أعــال
ىف عــدة متاحــف مبــر والخــارج.
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نشـوة حممـود خمتـار

بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم التصويــر الزيتــي  ،1993تعمــل يف مجــال
ترميــم األعــال الفنيــة ،شــاركت يف عــدة معــارض منهــا معــرض جمعيــة محبي
الفنــون الجميلــة  ،1992معــرض جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة بقــر
ثقافــة الغــوري  ،1995معــرض يــوم املــرأة العاملــي مبركــز الجزيــرة للفنــون
 ،2000املعــرض العــام  ،2008معــرض خــاص مبركــز ســعد زغلــول الثقــايف ،2019
معــرض منتخبــات الــي فــات مبركــز ســعد زغلــول الثقــايف .2020
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نيفـيـــن فـرغلــــي

أســتاذ التشــكيل ىف الفــراغ بكليــة الفنــون التطبيقيــة ،شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض الخاصــة
واملحليــة والدوليــة منهــا معــرض دوىل مبدينــة بــون أملانيــا للفــن النســاىئ ،ORIENTATION 2009
معــرض جامعــى (ليــه أل) بقــر الفنــون  ،2010بينــاىل فينيســيا للعــارة  ،2010معــرض دوىل طيــور
مبدينــة البحريــن  ،2010ســمبوزيوم دويل يف تركيــا ،القوقــاز ،البلقــان ،آســيا الوســطى ومعــرض الفنانــن
العــرب جامعــة ســلجوق ،قونيــا تركيــا  ،2013معــرض الســام الــدويل بقاعــة لــو كابيتــال فرنســا ،2014
ســمبوزيوم كرســتاال الهنــد الــدويل مبدينــة تيــو داىل  ،2016بينــاىل بكــن الــدوىل الســابع بالصــن،2017
امللتقــى األول للفنــون التطبيقيــة مبركــز الجزيــرة  ،2017املعــرض األول للفــن التشــكيىل املــرى
بالجامعــة األملانيــة بالقاهــره  ،2018صالــون النحــت قــر الفنــون  ،2018معــرىض جامعــي مبركــز
التحريــر الجامعــة األمريكيــة  ،TCC 2019بينــاىل بكــن الــدوىل الســابع الصــن  ،2019معــرض ميــاد
جديــد يــوم املــرأة العاملــى مبركــز محمــود ســعيد باإلســكندرية  ،2019معــرض خــاص كونتكســت آرت
ميامــي بقاعــة أبونتــو  ،2016معــرض الحيــاة حركــة بقاعــة أبونتــو بالزمالــك  ،2016معــرض مببنــى
األهــرام  ،2017معــرض مــا زال هنــاك وقــت للعــب بقاعــة أبونتــو بالزمالــك  ،2018معــرض مبركــز
الجزيــرة .2020
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هانى عبد اجمللى الفقى

مواليــد  ،1978بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان ،ماجســتري األشــغال الفنيــة وال ـراث الشــعبى تخصــص
فنــون الخشــب ،دكتــوراة الفلســفة ىف الرتبيــة الفنيــة تخصــص فنــون الخشــب ،عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني،
شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الفرديــة والجامعيــة.
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هـانــــى فـيصـــل

مواليــد القاهــرة  ،1968بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان ،أســتاذ بقســم النحــت
جامعــة القاهــرة ،أقــام العديــد مــن املعــارض الفرديــة والجامعيــة ىف امللتقيــات الفنيــة الدوليــة
واإلقليميــة ،كان عضــو لجنــة تحكيــم لبينــاىل أزمــر برتكيــا ،أخ ـ ًرا قوميســر عــام ســمبوزيوم
أســوان الــدوىل للنحــت عــى الجرانيــت ،لــه العديــد مــن املشــاركات الدوليــة ىف مجــال النحــت
ىف عــدة دول منهــا كوريــا الجنوبيــة ،إيطاليــا ،ســويرسا ،الرنويــج ،املجــر ،أملانيــا ،كازاخســتان،
املغــرب ،كينيــا ،البحريــن ،تركيــا ،دمشــق ،الكويــت ،الســعودية ،أســوان.
242

هـدى السيـد مشــاق

بكالوريــوس تربيــة نوعيــة جامعــة اإلســكندرية ،مــدرس مســاعة بكليــة
الرتبيــة النوعيــة جامعــة دمنهــور ،ماجســتري يف التصميــات الزخرفيــة ،عضــو
بأتيليــه اإلســكندرية ،شــاركت يف العديــد مــن املعــارض وامللتقيــات املحليــة
والدوليــة منهــا املعــارض التابعــة لنقابــة الفنانــن التشــكيليني باإلســكندرية
ومــن ضمنهــا صالــون النقابــة ،صالــون الشــباب  ،30املعــارض الخاصــة بوزارة
الشــباب والرياضــة ،وزارة الســياحة ،وزارة التعليــم العــاىل ،منســق معــرض
الفنــون التشــكيلية مبلتقــى دمنهــور الثــاىن للفنــون برعايــة وزارة الثقافــة.
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هشام خملـوف خـالف

مواليــد  ،1970بكالوريــوس فنــون جميلــة  ،1994عضــو نقابة
الجمعيــة األهليــة للفنــون الجميلــة ،عضــو نقابــة الفنانــن
التشــكيليني ،شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا معــارض
بنــادى هليوبوليــس منــذ  1998حتــى  ،2018معــرض جامعى
رؤى عربيــة بســاقية الصــاوي  ،2017 ، 2016معــرض روئ
عربيــة بجريــدة األه ـرام  ،2018معــرض لغــة الجســد مبركــز
كرمــة ابــن هانــئ ،معــرض هــى مبركــز كرمــة ابــن هانــئ
 ،2019معــرض جامعــى الفــن والحضــارة بجريــدة األه ـرام
 ،2019معــرض الجمعيــة األهليــة للفنــون الجميلــة مبتحــف
محمــود مختــار  ،2019معــرض جامعــى باملتحــف اإلســامى
 ،2019معــرض جامعــى فــن وســام  3بجريدة األهـرام ،2019
أقــام عــدة معــارض خاصــة ،معــرض بســلطنة عــان ،1997
معــرض بنقابــة الفنانــن التشــكيليني  ،2018معــرض تناغــم
بالجــاف  2مبتحــف محمــود ســعيد باإلســكندرية ،2019
معــرض بجالــرى وهبــة العطــار بالزمالــك .2019
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هــنــد الـفـالفـلـــي

أســتاذ مســاعد بكليــة الفنــون الجميلــة،
متــارس الفــن منــذ  20عــام ،شــاركت يف
أكــر مــن  70معــرض جامعــي مبــر
والخــارج منهــا معــرض بفيينــا النمســا
 ،2010معــرض بإيطاليــا ،2015 ،2004
 ،2019معــرض مبوســكو روســيا ،2013
 ،2015أقامــت  17معــرض فــردي منهــا
معــرض بنيقوســيا قــرص  ،2010معــرض
مشــاعر وأحاســيس بــارت ســوا بــديب ،2012
معــرض الخطايــا الســبع بــارت ســوا بــديب
 ،2014معــرض عــامل حــواء بقاعــة ســفر
خــان  ،2017معــرض ســفرية مبركــز الجزيــرة
للفنــون  ،2018شــاركت يف ورش عمــل
دوليــة ومحليــة.
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هنـد عاطــف خليــل

مواليــد  ،1983بكالوريــوس تربيــة فنيــة
 ،2005شــاركت بصالــون الشــباب 2008
 ،2010معــرض بإســم أول مــرة ضمــن
فعاليــات امللتقــى الخامــس مبكتبــة
اإلســكندرية  ،2010بعــض املعــارض
الجامعيــة بكليــة الرتبيــة الفنيــة أثنــاء فــرة
الدراســة ،معــرض وجــوه  2مبتحــف أحمــد
شــوقي  ،2018جائــزة بالصالــون .2008
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هوايـــدة السباعـــى

أســتاذ دكتــور وعضــو هيئــة التدريــس بقســم التصويــر
كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية ،رئيــس
لجنــة تحكيــم صالــون الشــباب  ،2019عضــو مجلــس
إدارة نــادى أعضــاء هيئــة التدريــس جامعة اإلســكندرية
 ،2013عضــو لجنــة تحكيــم املعــرض العــام  ،2013عضــو
لجنــة تحكيــم صالــون الشــباب  ،2015قوميســر معرض
مــر روســيا رؤيــة معــارصة مبوســكو  ،2015ترجمــت
كتــاب عــن الفنــان «مارســيل دو شــامب»  ،2002ألفــت
كتــاب بعنــوان «فنــون مــا بعــد الحداثــة ىف مــر
والعــامل»  ،2008ألفــت كتــاب آخــر عــن «أيديولوجيــة
التحــول ىف الفــن الحديــث» .2011
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وائـــل درويـــش
مواليــد القاهــرة  ،1975دكتــوراة يف فلســفة الرســم والتصويــر ،2008أســتاذ الرســم والتصويــر بكليــة الرتبيــة الفنيــة،
شــارك ىف أكــر مــن  75فعاليــة دوليــة وإقليميــة وكان آخرهــم ســمبوزيوم الفــن املعــارص بأكادمييــة الفنــون نابــوىل
 ،2019ســمبوزيوم الفــن املعــارص مبؤسســة الهجــرة الدوليــة تونــس ،2019متحــف ميللــر وسكونســن الواليــات
املتحــدة  ،2019مركــز الصــورة املعــارصة متشــجن الواليــات املتحــدة  ،2019نــال العديــد مــن الجوائــز كان آخرهــا
الجائــزة الثانيــة بينــايل رصبيــا األول للفــن املعــارص  ،2018لــه العديــد مــن املقتنيــات املتحفيــة املحليــة والدوليــة.
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وائــــل الشـافـعــي

مواليــد كفــر الشــيخ ،1975
بكالوريــوس تربيــة فنيــة،
شــارك يف العديــد مــن املعــارض
منهــا معــرض أجنــدة مبكتبــة
اإلســكندرية  ،2019املعــرض
العــام يف دورتــه األربعــن،
ســمبوزيوم نوبيــا الــدويل للنحــت
عــى الجرانيــت ،لــه مقتنيــات
خاصــة لــدى أف ـراد ومؤسســات،
قــام بعمــل أعــال جداريــة
للمؤسســة العســكرية.
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وائـــــل فـــــاروق

أســتاذ مســاعد الخــزف بكليــة الرتبيــة النوعيــة جامعــة القاهــرة ،عضــو لجنــة الفنــون
التشــكيلية باملجلــس األعــى للثقافــة ســابقًا ،عضــو لجنــة املقتنيــات باملجلــس األعــى للثقافة
ســابقًا ،شــارك يف عــدة معــارض منهــا بينــايل القاهــرة الــدويل عــدة دورات ،املعــرض العــام
عــدة دورات ،معــرض األعــال الفنيــة الصغــرة ،معــارض خاصــة مبركــز الجزيــرة للفنــون.
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وجيه عبـده عبد الغنـي

أســتاذ بقســم النحــت بكليــة الفنــون الجميلــة جامعة
املنيــا ،عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني وأتيليــه
القاهــرة لألدبــاء الفنانــن ،شــارك يف العديــد مــن
املعــارض الجامعيــة والدوليــة وعــدة معــارض خاصــة،
لــه مقتنيــات لــدى املركــز القومــي للفنــون التشــكيلية
ومتحــف الفــن الحديــث باملنيــا ولــدى األفـراد ،شــارك
باملعــرض العــام يف دورتــه األربعــن .2018
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ولــيــــد قــانــوش

بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة
اإلســكندرية  ،1994أســتاذ بكليــة
الفنــون الجميلــة ،انتــدب للعمــل
مديــ ًرا ملركــز الحريــة لإلبــداع
باإلســكندرية ،صنــدوق التنميــة
الثقافيــة ،وزارة الثقافــة املرصيــة
منــذ 2011حتــى اآلن ،أقــام مثانيــة
معــارض شــخصية ،شــارك ىف
العديــد مــن املعــارض الجامعيــة
مبــر والخــارج ،نــال العديــد مــن
الجوائــز ،لــه مقتنيــات بجهــات
رســمية وخاصــة مبــر والخــارج.
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وئــــام اـلمـصـــري

مواليــد  ،1979مــدرس بكليــة الفــن والتصميــم جامعــة أكتوبــر للعلــوم الحديثــة
واآلداب ،شــاركت يف عــدة معــارض محليًــا ودوليًــا منهــا مهرجــان أفــام الفيديــو
ذات الدقيقــة الواحــدة مبدينــة أراو ســويرسا  ،2008بينــايل بكــن الــدويل الخامس
للفنــون املعــارصة الصــن  ،2012ســمبوزيوم األقــر الــدويل مــر  ،2017البينايل
األول للكتــاب باملتحــف القومــي برومانيــا  ،2018بــروت آرت فــر ،2018
ملتقــى م ًعــا للفــن املعــارص بالتعــاون مــع املركــز الثقــايف الــدويل بالحاممــات
دار املتوســط للثقافــة والفنــون تونــس  ،2019معــرض باملتحــف املــري للفــن
املعــارص ،نالــت أكــر مــن  25جائــزة ومنحــة دراســية مــن مؤسســات مختلفــة
مبــر والخــارج منهــا جائــزة مؤسســة املــورد الثقــايف لإلنتــاج الفنــي للفنانــن
الشــباب والكتــاب  ،2006منحــة فنــان مقيــم مــن مؤسســة اليونســكو للفنانــن
الشــباب  ،2012لهــا العديــد مــن املقتنيــات منهــا مبكتبــة اإلســكندرية ،متحــف
الفــن املــري الحديــث ،صنــدوق التنميــة الثقافيــة ،املتحــف الوطنــي القومــى
ببوخارســت ،لــدى أف ـراد مبــر ،أملانيــا ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،إســبانيا،
اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
253

يـاســني حـراز

مــدرس بكليــة الفنــون الجميلــة قســم التصويــر
باإلســكندرية ،عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليني،
عضــو أتيليــه اإلســكندرية ،حاصــل عــى دبلــوم الخــط
العــريب ،شــارك يف العديــد مــن املعــارض وامللتقيــات
الدوليــة منــذ تخرجــه حتــى اآلن ،حاصــل عــى
العديــد مــن الجوائــز.
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يســـري القويضـــي

مواليــد  ،1940بكالوريــوس تجــارة القاهــرة  ،1961الدراســات الحــرة
بالفنــون الجميلــة  ،1962عضــو الجمعيــة األهليــة للفنــون الجميلــة،
أتيليــه اإلســكندرية ،نقابــة الفنانــن التشــكيليني ،جمعيــة محبــى الفنــون
الجميلــة ،عمــل بالســلك الدبلومــايس منــذ  1962حتــى  ،2000أقــام أكــر
مــن  22معــرض خــاص اعتبــا ًرا مــن  ،1968شــارك بالعديــد مــن املعــارض
الجامعيــة بالقاهــرة.
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