


 

باحــث أول فنــون _وزارة الثقافــة_ الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، ١٩٩٣حاصلــة عــى بكالوريــوس 

تربيــة فنيــة- جامعــة املنوفيــة، 2000 دبلــوم نقــد فنــي -فــن تشــكييل، أكادمييــة الفنــون، 20١2 

ــا اإلفريقيــة  ماجســتري نقــد فنــي -فــن تشــكييل -أكادمييــة الفنــون، 20١8 كليــة الدراســات العلي

-جامعــة القاهــرة -أنرثوبولوجــي ثقافيــة دبلــوم خــاص، 2020 كليــة الدراســات العليــا اإلفريقيــة-

جامعــة القاهرة

قســم األنرثوبولوجــي، باحثــة يف مرحلــة املاجســتري، 2020 أكادمييــة الفنون_معهــد النقــد الفنــي، 

النقــد الفنــي التشــكييل، دكتــوراه الفلســفة يف الفــن، مديــر إدارة بيــت ثقافــة نــادي الشــمس ، 

قصــور الثقافــة.

الـمشاركات الفنية:

شــاركت يف أعــامل جامعيــة وخاصــة، شــاركت يف صالــون الشــباب الثالــث عرش-مشــاركة جامعيــة 

ــارس  ــة _ م ــور مخملي ــوان جس ــاص بعن ــرض خ ــر20١8، مع ــداع _ نوفم ــى اإلب ــرض ملتق يف مع

20١8، املعــرض املتجــدد لفنــاين اإلقليــم التابــع لقصــور الثقافــة _ أكتوبــر 20١7، معــرض خــاص 

بعنــوان رمضاننــا يف قــر نجيــب الريحــاين _ يوليــو20١7.

الـمهارات:

ــج  ــع برام ــات ، دورة جمي ــد واملج ــي / بالجرائ ــراج فن ــات ، إخ ــام / نح ــك ، رس ــم جرافي مصم

ــل  ــة عم ــكو، ورش ــاىف باليونس ــراث الثق ــون ال ــول ص ــث ، دورة ح ــداد باح ــك ، دورة إع الجرافي

تنميــة مــوارد برشيــة HR، ورشــة عمــل التخطيــط االســراتيجي ، ورشــة عمــل التســويق والرمجــة، 

ورشــة عمــل حــل املشــكات

ورشة عمل حول لغة الجسد .

الـمشاركة العلمية:

ــيل دســوقي .. مشــارك  ــان/ ع ــامل الفن ــع يف أع ــم والواق ــن الحل ــراءة ب ــوان ق ــي بعن بحــث علم

ــوروث  ــى امل ــاظ ع ــوان الحف ــث بعن ــدويل ١٩٩8، بح ــامعيلية ال ــان إس ــة مبهرج ــدوة العلمي بالن

الشــعبي قــراءة يف أعــامل الفنــان/ طــه القــرين .. املؤمتــر الثالــث ألطلــس املأثــورات الشــعبية 20١2

 ماجدة سيد متويل عيل



العمل املقدم: 
يف مجال التصوير، مجموعة )بنات أفكاري(_ إنتاج عام)2020،202١(

»تــرى الفنانــة أن الــروح تســافر أثنــاء النــوم تجــوب أماكــن مألوفــة وأماكــن غــري معروفــة، وتلتقي 

بــأرواح فارقــت الحيــاة أو عــى قيــد الحيــاة، تلتقــي باألغــراب واملقربــن، وتعــود إىل حيــاة الواقــع 

بعــد صحوهــا، محملــة بحكايــات وصور...متــأ وجــدان الفنانــة، محاولــة محاكاتهــا بالتصويــر«.
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تصميم املطبوعات و اإلخراج الفني للكتالوج

إســـراء محمود طه

مراجــعة لغوية

مها محمود 

جميع حقوق الطبع و النرش محفوظه لقطاع الفنون التشكيلية -وزارة الثقافة جمهورية مر العربية 2021 


