




أ.د. إيناس عبدالدايم

وزيـر الثقـافـــة

تحـت رعـايـة





تحــت عنــوان »الفــن .. ذاكــرة األمــة« يســتمر املعــرض العــام الحــدث األبــرز واألهــم يف رصــد املشــهد التشــكييل املــري ُمعــرًا 

عــن روح الثقافــة املريــة .. ُمعــرًا عــن آالمنــا وآمالنــا .. مؤكــًدا أن ملــر دورهــا الريــادي يف الفــن منــذ أقــدم العصــور، ودوًمــا 

يثبــت فنانونــا أنهــم قــادرون عــى اإلبــداع .. 

يف دورتــه الـــ 42 يــأيت املعــرض العــام كفرصــة حيويــة أمــام التشــكيلين املريــن لتقديــم أعاملهــم يف ظــل ظــرف اســتثنايئ غابــت 

ــادل الخــرات،  ــة للتجــارب وتب ــد .. وُيثــل كذلــك ســاحة عــرض رحب ــه كثــرًا مــن دور العــرض تحــت وطــأة جائحــة الكوفي في

ُمعــززًا دور ورســالة املؤسســة الرســمية يف دعــم ُمبدعــي مــر وحرصهــا عــى إقامــة هــذا الحــدث الكبــر أمــام ُمحبــي الفــن 

والنقــاد وطلبــة الفنــون باعتبــاره موســاًم للفــن والجــامل نرتقبــه وننتظــره عــى الســاحة التشــكيلية املريــة كل عــام .. فــكل 

األمنيــات الطيبــة بعــرٍض ثــري وممتــع.

أ.د/  خـــــالد ســــرور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية





 يبــدو أننــا ىف انتظــار دورة اســتثنائية مــن دورات املعــرض العــام عــى كافــة املســتويات بدايــة مــن الظــروف التــى أحاطــت بهــا 

والســيام أنهــا الــدورة األوىل التــى جــاءت بعــد فــرتة جمــود فنيــة توقفــت فيهــا عــدد مــن الفعاليــات الفنيــة ، املحليــة والدوليــة  

ومحاولــة التغلــب عليهــا باالنتقــال إىل املعــارض االفرتاضيــة التــى مل تســتطع تعويــض الصــورة التقليديــة واألكــر تفاعــاً للمعــارض 

الفنيــة ومحــاوالت الفنانــن ملواجهــة االنعــزال الــذى فرضــه وبــاء كوفيــد 19.

وكذلــك عــى مســتوى آخــر ىف أنهــا أصبحــت أحــد أكــر الــدورات التــى احتضنتهــا قاعــات قــر الفنــون مــن حيــث عــدد الفنانــن 

املشــاركن وكذلــك عــدد األعــامل حيــث تجــاوزت 350 عمــل ىف هذه الــدورة.

أمــا عــى املســتوى الفنــى فتعتــر هــذه الــدورة األكــر مــن حيــث تقديــم الفنانــن لعــدد مــن التجــارب الفنيــة الجديــدة التــى 

ــااًل عــى  ــى جعلتهــم أكــر إرصاًرا وإقب ــك الجائحــة الت ــق وتســجل صمــود الفــن املــرى أمــام تل ــدة توث ــل اتجاهــات عدي متث

ــا لألعــامل الفنيــة . التجريــب وإنتاًج

فإذا كانت هذه الدورة تحمل اسم الفن ذاكرة األمة فإننا أمام حدث رمبا يبقى ىف ذاكرة الفن.

أ. داليــا مصــطفى

رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون



  الفن ... ذاكرة أمة

يحمــل الفــن بــن إنتاجاتــه التشــكيلية رســائل تهــدف إىل تفعيــل التواصــل كذاكــرة جمعيــة للمجتمعــات املعــارصة. 

عــى اعتبــار أن التجــارب اإلبداعيــة ال تتوقــف عــى مدلــول الفــن ىف الحيــاة فقــط ؛ وإمنــا تشــمل ُمختلــف املياديــن 

تدعــم  التــى  البريــة،  وأدواتهــا  املعرفــة  روافــد  أحــد  التشــكيلية  الفنــون  متثــل  حيــث  املجتمــع؛  بثقافــة  املرتبطــة 

الفكــر الوجــداىن ألفــراد املجتمــع مــن خــال التجــارب الحســية والبريــة لتــذوق جامليــات الفنــون عــى اختافهــا.

، عــى  الفنــون املعــارصة  الفنــي مــن وجهــة نظــر فلســفة  العمــل  التشــكييل املتضمنــة ىف  التعبــر  وتتحــدد ماهيــة 

مــا يتناولــه الفنــان مــن محتــوى فكــر معــرًا مــن خالــه عــن أحــداث وفعاليــات متيــز بهــا عــره ، ومُتثــل املضمــون 

ــة  ــى بالحال ــد إىل الرٍُق ــل دالالت تعم ــي يحم ــل إبداع ــات عم ــن مكون ــل م ــزء أصي ــه ج ــى أن ــف ع ــذى يُصن ــى ال األيديولوج

ــور  ــال منظ ــن خ ــة م ــر االجتامعي ــر الظواه ــعى إىل تفس ــة تس ــم الواقعي ــن املفاهي ــق م ــق نس ــة لتوثي ــة ؛ ىف محاول الجاملي

يعــر عــن مــوروث ؛ تررهــا التعبــرات الجامليــة للتشــكيات الفنيــة املتامزجــة مــع فلســفة الفكــر الجــامىل ملجتمعنــا. 

فاأليديولوجيــا الجامليــة للفــن تنبثــق مــن وعي أفــراد املجتمع مبقتىض تشــُكل املحتوى الثقــايف، وتتمثل نتيجة للمامرســات اليومية 

لصياغــات العاقــات االجتامعيــة والثقافيــة املختلفــة معــرة عــن مفــردات فنيــة تٌصــور فكــر فــرتة زمنيــة محــددة. فاملحافظــة عى 

الهويــة الثقافيــة مــن أبــرز القضايــا العربيــة املطروحــة للبحــث والدراســة كونهــا متــر مبراحــل لتٌكِوين منطلقــات فكرية وفلســفية 

ممثلــة ىف مفاهيــم وخــرات يكن اســتثامر مخرجاتهــا لتأكيد جامليات املــوروث الثقايف وقيمة الهوية الوطنية ىف شــقها التشــكيى. 



الفنان أ.د/ أحــمد رفــعت 

القوميسر العام

ومــن هنــا أصبحــت التحديــات تفــرض نفســها عــى املجتمــع ، فيــام يتطلــب بلــورة رؤيــة ، يكن مــن خالهــا الحفاظ عــى الهوية 

الثقافيــة، مــع االنفتــاح عــى العــامل لاســتفادة مــن نتائــج املعرفــة بجميــع أشــكالها دون فقــدان هويتنــا ؛ فمــع االخــرتاق الثقــاىف 

الــذى يتعــرض لــه نســق القيــم والثقافــة بصفــة عامــة ، أصبــح للفــن التشــكيى دوًرا وقيــاًم مضافــة تســعى إىل اإليفــاء بحاجــات 

املجتمــع ، مــن دعــم وتعزيــز الرمــوز واملعايــر واملرجعيــات التى أصبحــت تصاغ خارج حــدود الثقافــة الوطنية ، األمــر الذى ترتب 

عليــه املســاس مبركــب األمــن الثقــايف ومكونــات تشــكلت الهويــة مبقتضاهــا ، مــا يدعــو إىل دعــم مفهــوم أن الفــن ... ذاكــرة األُمــة. 









المكــرمـــــون

الفنــان / محــــــــــي الــــــــدين حســــــين

الفنــان الراحــل / صبــري عبــد الغنــي 

الفنــان الراحــل / ســــــــامــــــح البنـــاني

الفنــان الراحــل / أحمــــــــــــــد جــــــــــــــــــاد
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ــة قســم الخــزف 1962 ، عضــو  ــون تطبيقي ــوس فن ــة 1936 ، بكالوري ــد الدقهلي موالي

نقابــة الفنانــن التشــكيلين شــعبة الخــزف ، انضــم إىل مجموعــة الفنانــن املتفرغــن 

ــى،  ــم الفن ــا بالقس ــا صحفيً ــل به ــث يعم ــن 1968 وإىل اآلن حي ــرام م ــة األه مبؤسس

مديــر بينــاىل القاهــرة الــدوىل للخــزف 1992،شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الخاصــة 

واملحليــة والدوليــة منهــا :  معــرض خــاص بقاعــة إخناتــون 1970، 1972، 1983، 1984، 

1991 ، بكوبنهاجــن بالدمنــارك 1976، باملركــز الثقــاىف املــرى باريــس  1978 ،1980، 

باألكادييــة املريــة برومــا 1980 ، 1988، مبركــز الدبلوماســين األجانــب 1981، بقاعــة 

إخناتــون مجمــع الفنــون 2000 ، مبركــز الجزيــرة للفنــون 2002 ، 2005، 2009، 2013  

ــك للفــن 2017 ، شــارك ىف معــارض التفــرغ مــن 1962 ، 1968 ، 1995  بقاعــة الزمال

ــون  ــث 1999، الخامــس 2002 ، صال ــة الصغــرة الثال ــون األعــامل الفني ، 1997 ، صال

القاهرة للخزف املعارص 1988 ،  املعرض القومى )25 :29 ، 31 : 34 ،36 :39 (، صالون 

ــث ، الخامــس  ــدوىل الثال ــن ، ســمبوزيوم الخــزف ال ــن املكرم القاهــرة 56 لــ2013م

ــس  ــون باري ــر بصال ــل م ــاة ىف متثي ــن والحي ــاء الف ــع أصدق ــارك م 2017، 2019، ش

ــافيا  ــرب يوغوس ــة زغ ــدوىل مبدين ــزف ال ــاىل الخ ــه 1979، ترين ــد بالي ــدوىل الجران ال

الفنان/ محــي الـدين حـســـين
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1987، املعــرض الــدوىل للخــزف مبدينــة جوالــد وتادينــو بإيطاليــا 

ــرة  ــاىل القاه ــدا 1992، بين ــدوىل فنلن ــزف ال ــرض الخ 1988، مع

الــدوىل الرابــع للخــزف 1998، بينــاىل القاهــرة الــدوىل الثــاىن 

للخــزف 1994، 1996 ، بينــاىل القاهــرة الــدوىل الثالــث 1996، 

الخامــس للخــزف 2002 ، ســمبوزيوم أســوان الــدوىل الثــاىن عــر للنحــت 

 ،  2007 الجرانيــت  لنحــت  األول  الــدوىل  مطــروح  ســمبوزيوم   ،2007

منحــة التفــرغ مــن وزارة الثقافــة مــن ســنة 1963 حتــى 1968، مؤســس 

ــو  ــائه، عض ــذ إنش ــر من ــا 1999 والقوميس ــعبى بقن ــار الش ــى الفخ ملتق

ــم  ــة التحكي ــو لجن ــدوىل 1999، عض ــكندرية ال ــاىل اإلس ــم بين ــة تحكي لجن

ىف بينــاىل الكويــت 2001، قومســر جنــاح مــر ىف بينــاىل الشــارقة 2001 

ــزة  ــة اإلســكندرية للنحــت خــزف 2011 ، جائ قوميســر ســمبوزيوم مكتب

ــن حســن ىف  ــان محــي الدي ــرم الفن ــون القاهــرة ىف الخــزف 1972، ك صال

بينــاىل اإلســكندرية الــدورة 20 لـــ 1999، لــه مقتنيــات خاصــة مبجموعــات 

ــن  ــة ، مبتحــف الف ــدى شــخصيات عربي ــامل ، ل ــع أنحــاء الع خاصــة بجمي

املــرى الحديــث، قــر املانســرتىل ، دار األهــرام ،الســفارة املريــة 

ــف  ــوزراء ، متح ــس ال ــة مجل ــا، رئاس ــة بروم ــة املري ــس األكاديي بباري

ايفرســون بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، قــر ثقافــة اإلســامعيلية ، مركــز 

ــادق كــرى بالقاهــرة . ــر، فن ــة ســيدى جاب ــون ، قــر ثقاف الهناجــر للفن

خزف 91×121 سم

خزف 93×62 سم



خزف 71×30 سم للجزء الواحد



برونز 73×48×98سم
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ــوراه  ــا تعــادل الدكت ــر 1947 ، دراســات علي ــة قســم التصوي بكالوريــوس فنــون جميل
بأكادييــة بودابســت باملجــر 1964 ، دكتــوراه مــرة ثانيــة عــن بيكاســو والفــن األفريقى 
ــا  ــتاًذا متفرًغ ــوان 1982، 1983 ، أس ــة حل ــة جامع ــة الفني ــة الرتبي ــد كلي 1982 ، عمي
ــنوات ،  ــدة 4 س ــة مل ــون والرتبي ــة الفن ــتاذ بكلي ــا أس ــراق أثنائه ــل بالع ــة وعم بالكلي
ــا : معــرض خــاص  ــة منه ــة والدولي ــارض الخاصــة واملحلي ــن املع ــد م شــارك ىف العدي
ىف معهــد الرتبيــة الفنيــة 1949 ،  معــرض بودابســت املجــر 1964 ، معــرض بأســيوط 
1968 ، معــرض مبوريتانيــا نواكشــوط 1975 ، معــرض ببغــداد 1989  ،  شــارك ىف 
ــة ،  ــون الجميل ــى الفن ــة خريج ــة وجمعي ــد الرتبي ــى معاه ــة خريج ــارض جمعي مع
معــرض اليوبيــل لكليــة الرتبيــة الفنيــة 1989 ، املعــرض القومــى   25 : 27 ، 29 ، 
ملعــرض التكريــى الرابــع للفنانــن الذيــن ولــدوا خــال ينايــر ، فرايــر، مــارس ابتــداًء 
مــن 1888 وحتــى 1935 بقاعــة أبعــاد مبتحــف الفــن املــرى الحديــث 2006 ، 
املعــرض العــام 30 ، 31 ، 39 ، معــرض مبدعــون خالــدون بجالــري يض باملهندســن ، 
ــد نيودلهــى 1965 ، املعــرض العــام بدمشــق  2016 ، 2021 ، معــرض املــرى ىف الهن
ــارك  ــدا 1967 ، حصــل مــن الســيد الرئيــس حســنى مب 1966 ، املعــرض املــرى بكن
عــى نــوط االمتيــاز مــن الطبقــة األوىل 1985 ، شــهادة تقديــر مبناســبة مــرور 50 عاًمــا 
ــة الفنيــة مبــر مــن  ــه رائــد مــن رواد الرتبي ــة بصفت ــة الفني ــة الرتبي عــى إنشــاء كلي
جامعــة حلــوان ، رائــد عــام اللجنــة الفنيــة ىف االتحــاد العــام لطلبــة الجامعــات بقــرار 

الفنان الراحل/صـبري عبد الغـني

) 2021– 1923 (
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وزارى، إصــاح متاثيــل الحديقــة اليابانيــة بحلــوان مــع نخبــة مــن طــاب 
ــات الغــر املتخصصــة واملتخصصــة  ــاج طــاب الكلي ــم إنت ــون ، تقيي الفن
ىف الجمهوريــة ىف الفــن التشــكيى، إنتــاج حــواىل 15 قناًعــا كبــرًا يلبســه 
طــاب الجامعــات ىف املهرجــان العــام باســتاد القاهــرة  ، ضمــن مــرىف 
البعثــة لرلــن ومصاحبـًـا ملعــرض تشــكيى، لــه  كتــاب األقنعــة أيــن  ملــاذا 
ــداىئ املــرى.. املــرى  ــة ..الب ــى.. املراحــل البدائي ــذوق الفن ــف ، الت كي
القديــم ، التــذوق الفنــى األفريقــى الرومــاىن القبطــى اإلســامى ، مقــرر 
ــرر  ــف مق ــم املتاح ــة ، عل ــة الثاني ــادق  الفرق ــة الفن ــاد بكلي ــى اإلرش ع
عــى الفرقــة الثانيــة جامعــة قنــاة الســويس،  التصميــم والشــكل مرتجــم 
مــع تقديــم مناســب ملدرســة الباوهــاوس تأليــف جوهانــز أميــن ترجمــة 
ــاب  ــة ، كت ــى للثقاف ــس األع ــى 1988 املجل ــد الغن ــرى عب ــم ص وتقدي
البحــث ىف الفــراغ إصــدار جامعــة الكوفــة العــراق ، الفن الشــعبى فولكور 
ســيناء الدراســات العليــا بكليــة الســياحة والفنــادق قنــاة الســويس، لــه 
ــم،  ــات مبتحــف الفــن املــرى الحديــث القاهــرة ، متحــف التعلي مقتني
ــون  ــف الفن ــق ، متح ــث دمش ــن الحدي ــف الف ــواى ، متح ــف دنش متح
ــة ،  ــون الجميل ــة الفن ــف أكاديي ــت متح ــة بودابس ــة،  األكاديي الجميل

زيت عى توال، 102×102سمبابــل جامعــة الكوفــة العــراق،  بــوزارة الخارجيــة عــدة لوحــات .
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الفنان الراحل/ســـامح البنــانـي

)2020 - 1945( 

ــوراه  ــتر 1975 ، دكت ــرة 1969 ، املاجس ــة القاه ــة جامع ــون الجميل ــوس الفن بكالوري
ــة الفنانــن التشــكيلين- ــر، عضــو نقاب ــا 1979 ، تخصــص يف التصوي مــن رومــا إيطالي

تصويــر ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض العامــة املحليــة والعامليــة والقوميــة للفنــون 
التشــكيلية ، املعــرض العــام للفنــون التشــكيلية الــدورة )21( 1990 ، معــرض أكاديــي 
ــاري  ــادي روت ــاء بن ــن والعط ــرض الف ــدة 2007 ، مع ــر الجدي ــان مب ــري جوج بجال
العروبــة 2007 ، صالــون جالــري الــدورة الثانيــة بقاعــة جوجــان 2008 ، معــرض مــن 
إنتــاج فنــاين مــر يف عيــون مريــة باملركــز املــري للتعــاون الثقــايف الــدويل بقاعــة 
ــن  ــون الواحــد والثاث ــون الفن ــك 2009 ، معــرض صال ــب بالزمال الدبلوماســين األجان
بنــادي هليوبوليــس مبــر الجديــدة يونيــو 2009 ، معــرض املنتخــب بجالــري قرطبــة 
للفنــون باملهندســن 2009، معــرض بقاعــة شــاديكور مبــر الجديــدة 2009 ، معــرض 
ــايف 2017 ،  ــار الثق ــود مخت ــز محم ــال 57357 مبرك ــان لألطف ــفى رسط ــح مستش لصال
معــرض الفــن للجميــع بقاعــة ســامة للفنــون باملهندســن 2017، معــرض كنــوز الهــرم 
ــات  ــرض تنويع ــد 2017 ، مع ــط البل ــرام بوس ــة األه ــون مبؤسس ــة الفن ــع بقاع الراب
ــا مــن إبــداع بجالــري إبــداع  مريــة بجالــري قرطبــة 2018 ، معــرض عــرون عاًم
بالزمالــك 2020 ، معــرض أعــامل صغــرة بجالــري قرطبــة باملهندســن 2021 ، معــرض 
مبدعــون خالــدون بجالــري يض باملهندســن 2021 ، معــرض مختــارات عربيــة الثالــث 
ــث  ــدويل الثال ــر ال ــى األق ــن 2021 ، ملتق ــة باملهندس ــون والثقاف ــري يض للفن بجال
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للتصويــر باألقــر نوفمــر 2010 ، أقــام عــدة معــارض خاصــة ، معــرض بقاعــة خــان املغــريب مــع اثنــن مــن الفنانــن لبنــى زكريــا وجيهــان رؤوف 
1996 ، معرًضــا خاًصــا 1980 ، معرًضــا خاًصــا يف الوجــه القبــى 1994، معــرض بجالــري قرطبــة باملهندســن 2019 ، جائــزة صالــون القاهــرة 1970، 

جائــزة الدولــة لإلبــداع الفنــي 1976.

زيت عى خشب، 124×127سمزيت عى خشب،  95×80 سم



زيت عى خشب، 132×112سم



زيت عى خشب، 96×110سم زيت عى خشب، 106×121سم
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الفنان الراحل/ أحــــمد جـــــــاد

) 2020 - 1946 (

عــاش يف القاهــرة واألقــر، تخصــص يف النحــت ، بكالوريــوس كليــة الفنــون الجميلــة 
ــوان 1971، ماجســتر ىف النحــت الجــدارى مــن جامعــة  تخصــص نحــت جامعــة حل
ــى  ــامى ع ــن اإلس ــر الف ــة )أث ــون الجميل ــفة ىف الفن ــوراه الفلس ــوان 1978، دكت حل
النحــت املعــارص(- جامعــة حلــوان 1986 ، منتــدب أســتاذ ورئيــس قســم النحــت كليــة 
ــوادى منــذ 1996، أســتاذ ورئيــس قســم  الفنــون الجميلــة األقــر جامعــة جنــوب ال
ــن  ــة الفنان ــو نقاب ــذ 2003، عض ــوان من ــة حل ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــت كلي النح
ــه القاهــرة  ــاين الغــوري ، عضــو جامعــة أتيليي ــة فن التشــكيلين -نحــت، عضــو جمعي
للفنانــن والكتــاب ، عضــو جمعيــة خريجــي الفنــون الجميلــة ، عضــو جمعيــة محبــي 
الفنــون الجميلــة ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة املحليــة والدوليــة منهــا 
املعــرض العــام 1983 ، 1989 ، 1990 ، 1993، 2001 ، 2003 ، 2007 ، 2014 ، صالــون 
األعــامل الفنيــة الصغــرة 2002 ، صالــون النحــت األول للخامــات النبيلــة بقــر 
ــرض  ــة الع ــورة بقاع ــه املنص ــث ألتيلي ــان الثال ــة ، املهرج ــوة خاص ــون 2005 دع الفن
ــون  ــورة للفن ــه املنص ــاين اتيلي ــع لفن ــون الراب ــورة 2009 ، الصال ــارك املنص ــة مب مبكتب
والثقافــة مبكتبــة مبــارك العامــة باملنصــورة 2010 ، معــرض بجالــري يض باملهندســن 
ــداع باإلســكندرية 2017،  ــة لإلب ــز الحري ــورى مبرك ــاين الغ ــة فن 2016 ، معــرض جمعي
صالــون النحــت الثــاين بقــر الفنــون 2018، معــرض الفــن التشــكييل املــري 
األفريقــي بقاعتــي أجيــال 1 ، 2 مبركــز محمــود ســعيد للمتاحــف باإلســكندرية 2019 ، 
معــرض قنــاة الســويس املــاض  الحــارض املســتقبل بقاعــة مختــار عبــد الجــواد املبنــى 
ــرض  ــابع 1991 ، مع ــد الس ــايل الهن ــرم 2019 ، ترين ــون باله ــة الفن ــزي بأكاديي املرك
ــري  ــايف امل ــبوع الثق ــرض األس ــس 1996 ، 1999 ، مع ــري بباري ــايف امل ــز الثق باملرك
بســان بطرســرج روســيا 2004 ، لــه أعــامل هامــة ، بانورامــا مــر نحــت بــارز 180 
مــرت بنــادى الجــاء بالقاهــرة 1995 ، لوحــة رصاع القــوة بنــادى األبطــال بالقاهــرة 20 
ــة نحــاس  ــادى الجــاء بالقاهــرة 1995، جداري مــرت 1996، لوحــة ماحــم الشــعب بن
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مطــروق هيئــة الشــئون املاليــة 20 مــرت، جداريــة فيــر جــاس 
هيئــة الشــئون املاليــة للقــوات املســلحة 20 مــرت، كان لنشــأة 
الفنــان ىف القريــة أثــره الكبــر ىف حبــه للجــامل والفــن فدرس 
ىف كليــة الفنــون الجميلــة وتفــوق فيهــا حتــى انضــم لهيئــة 
التدريــس بهــا وشــارك ىف حركــة التشــكيل املــرى الحديــث، 
ــرض  ــزة مع ــة ، جائ ــة والدولي ــز املحلي ــن الجوائ ــد م العدي
ــرض  ــت األوىل يف املع ــزة النح ــان 1969 ، جائ ــوق اإلنس حق
العــارش للطائــع 1969، جائــزة النحــت يف معــرض فلســطن 
1970، جائــزة مســابقة تجميــل األوبــرا 1989، جائــزة األوبــرا 
يف فــن امليداليــة 1990، شــهادة تقديــر للمشــاركة يف املعــرض 
القومــي للفنــون التشــكيلية 2001، شــهادة تقديــر يف املؤمتــر 
العلمــي األول لقســم النحــت فــن النحــت بــن الهويــة 
والعوملــة 2005، شــهادة تقديــر مــن الهيئــة العامــة لقصــور 
الثقافــة 2007 ، شــهادة تقديــر ىف لجنــة تحكيــم األوراق 
البحثيــة املقدمــة ىف املؤمتــر العلمــى الــدوىل لكليــة الفنــون 
الجميلــة، الجائــزة األوىل وامليداليــة الذهبيــة يف فــن النحــت 
برتينــايل الهنــد الســابع 1991، الجائــزة األوىل يف فــن النحــت 
صالــون باريــس 1996،  شــهادة تقدير ىف فعاليات ســمبوزيوم 
ــات  ــه مقتني ــاء  2005، ل ــم ىف صنع ــذى أقي ــت األول ال النح
لــدى متحــف الفــن املــري الحديــث، مركــز القاهــرة 
ــة ،   ــئون االجتامعي ــرة ، وزارة الش ــرات بالقاه ــدويل للمؤمت ال
ــة ، جريــدة  ــرا املري ــد، دار األوب ــة الليــت كاال بالهن أكاديي
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المشــــاركـــون



فـــرغل إبراهــــيم  أمـــاين 
نــصــــــر  أمـــــــــــــــل 
ــس الـــزغـــــبى أنـــيـــــــ

ــة  إيـــــــــامن أســــــــامـــ
الطــــــــوخى إيـــــــــامن 
بركــــــــات إيـــــــــامن 

ــم  ــامن حــــــكيــــ إيـــــــ
إيـــــــــامن عـــــــــــــزت 
إيــمــــــان مـــنر مصـــطفى 
أيـــــــــمــــن قــــــــــدري 
ــفى  ــن لـــــطــ أيـــــــــمــ
ــد  ــاحي أحم ــاس ضـــ إينـــ
معـــزوز جـــميل  باهـــــر 
ــبي  ــام الزغــــــ بســـــــــــ
بــــــــــــال مــــــــقـــــلد
إســــاف لبــــــان  بــــــيرت 
مــــوىس رجـــــب  تــــامر 
ريـــاض مجــــدى  تـــــريز 
ــرى  ــية ســــــــ جـــــــاذبــ
الحســــــــيني جــــــال 
الخــــشــــــــن جــــمــال 
ــى ــيى صدق ــال يحــ جــمــ
جـــورج ســــامح صبـــحى
شــــــافعى  حـــــــــــــاتم 
حــــــــــازم املســــتكــــاوى
ــقر ــام صــــــــــــ حســــــ

أحمــــد محــــمد الحـــداد
ــمر  ــحمد النـــ ــد مـ أحمــــ
أحمـــــــد محــي حــــمزة

أمـــن  مصـــطفى  أحمــــد 
إمـــــــــام أســـــــــــامة 
أســــامة حـــمزة زغــــلول
عـــمران  أســـامة محــــمد 
كاظـــم يســــرى  إســـــراء 
إســـــــــــــام زاهـــــــــــر
إســــــــــــام عـــــــــــبادة
ــله ــبد الــ ــام عـــ إســــــــ
الدســـــــوقى أســـــــــامء 
أســـــــمـــاء العـــــــــاموي
أســـــامء عــــادل حســــــن
ــليفة ــامء عــــــى خــــ أســ
أســــامء محــمـــد شــــاهن

إسـامعيــــل عبــده محـــــمد 
الصــاىف محـــمد  أشــــجان 
القـــادر عـــبد  أشـــــــرف 
نــــــجـــــــــــــــــــم آالء 
صابــر  محــــمد  الحســـن 
ــل ــد قـــــنديـــ الســــــــيـ
الديـــن  صــــاح  الطـــاهر 
املغــــازى عطـــية املغـــــازى 
ــه ــعد الل ــحق س ــام اسـ إله
آمــال عبــد العظيــم محــــمد

شـــــلبـــى إبـراهـــــيـــم 
ــنى  ــد املغـ ــم عبـ إبـراهــيـ
ــار ــى العط ــم مصطف إبراهي
ــده  ــد عبــــ ــر محم ــو بك أب
ــرى ــام فــكـــــــــ أحـــــــ
ــينى ــد الحــســــــ أحمــــــ
أحـــــــمد أمــــن مــــــويس
أحـــــمد حســـن محـــمود 
أحـــــمد حـــمدان أحـــمد
أحمــد حمــدي عبــد الجــواد
ــقر ــب صـــــ ــمد رجـــ أحـ
ســــــليـــم  أحــمــــــــــد 
أحمــــــــــــد شـــــيــــــحا
ــدىن ــواد م ــد الج ــد عبـ أحم
أحــــمد عـــبد الحـــــفيظ
أحمــد عبــد الحكيــم حســن
ــرج ــرازق فــ ــد ال ــد عب أحم
أحمــــــد عبـــد العـــــزيز
أحمـــــــــد عبــد الـفــتاح
أحمــــــــــدعبد الكـريــــم 
أحمدعبــد الكريــم عبــد النبى
ن عثـــــــام حمـــــــــــد أ
ين عســـــقا حمــــــــــد أ

أحمــــــــــدعـــــــــــــام 
أحمـــــــــدقـــرعـــــــــى
أحــــمد محـــمد إبراهـــيم



شــــبط يونــــس  حســــن 
ــمود ــنفى محــ ــنة حـ حسـ
بــــكر أبــــو  حســــــــني 
الـــــــشابورى حــــــسن 
أبــو املعـــــاطي حمــــدي 
الـــله عــــــبد  حــــــمدي 
شــــرف محـــمد  حـــــنان 
محــــــمود حـــــــــنفي 
حـــــــــافظ  خــــــــــالد 
زكـــــــــــــى خــــــــــالد 
ســـــــــراج خـــــــــــالد 
وهـــــبة عــــى  داريـــــن 
داليـــــا ســــالـــم محـــمد 
العـــــــزم أبـــــــو  رانيــــا 
الحصـــــــري رانيـــــــــة 
عـــــيل وهــــبة ربــــــاب 
نـــــــــمر ربـــــــــــاب 
ــد الوهــاب رحــاب حســن عب
رحــــاب رشــــدي رشــــاد
أحمــد ســـــامى  رضــــوى 
ــد ــد املجي ــد عب ــدة أحم رغ
إبراهيــم خميــس رمضــان 
ى جـــــــــو لد ا ء ا و ر
ــارص ــد الن ــامل عب ــم جـ ري
العــــزم أبـــــو  ريهـــــــام 
ريهـــــام محــــمد رضـــــا

البـــــــارودي شــــــرين 
راس أبـــــو  صبــــــــــاح 
القـــــــباين صفــــــــــية 
املــــــليجى صــــــــــاح 
حمــــــــــاد  صـــــــــاح 
حســـانن شــعبان  صـــاح 

الشـــعار  بشــــار  ضــــحى 
داود الديـــن  ضـــــــــياء 
الشــــــيخ طـــــــــــارق 
الكـــــومي طـــــــــــارق 
زبــــــادى طـــــــــــارق 
العزيــز عبــــد  طـــــــارق 
عبدالعظـــــيم طــــــاهر 
القـــــــــــرىن  طــــــــــه 
نصــــــــــــر طــــــــــه 
الرحـــمن  عـــــبد  عــــادل 
نخـــــــــــلة عــــــــادل 
هـــــــــارون عــــــــادل 
أحــــــــــمد  عــــــاطف 
عنــاىن الشــافعى  عـــاطف 
ــاس ــم عب ــد الحكي ــر عب عام
عيـــــد  الســــــام  عـــــبد 
العـــــزيز صعــب عبــــــد 
إســامعيل املجـــيد  عبـــــد 
صـــــالح املعـــن  عبــــــد 
ــيوان ــم الحـ ــد املنعــ عبــــ
ــارص محمــد مجــدي ــد الن عب

عبــد الوهــاب عبــد املحســن
عـبــــــــــده رمـــــــــــزى 
ــني ــد الغـ ــزي عب ــر رمـ عب
عصـــمت محمــد صـــادق 
عــــــــــــا يــوســــــــــف
عــــــــــــى حــــــبـيـــش
وهــــبة نبيــــــل  عــــــى 

عــــــــــامد إبراهـــــيــــم 
عـــــــــامد أبـــــــو زيــــد 
عمـــــاد عـــــادل توفـــيق
ــادي ــد الهـــ ــامد عبـــ عــــ
عــــــامد عبــــد الوهـــاب
شــــــيــــحا عــــــــــــامر 

ــومى  ــر الفـــــيــ عمـــــــــ
عمــــــــــرو العــطــــــــار
النجـــار أحـــمد  غــــــادة 
غـــــــــــادة امبــــــــــارك
ــن محمــود ــمة حســ فاطـــ
فاطــــمة عبـــد الرحــــمن
محــــمد  عــــيل  فاطــــمة 
خــــالد محـــمد  فاطــــمة 
العـــــزازى فخـــــــــرى 
الحـــفيظ عبـــد  فـــــرغى 

ــل  ــريد فــاضـــــــــ فــــــــ
ربيـــع  قاســـــــم محـــمد 
كــــــــــاى قـاســـــــــــم 

الســــيد أحـــمد  كمـــــال 
أحـــمد  عـــــبادة  ليـــــاىل 
ــافعى  ــر الش ــاب ماه ماهيت
األشــــعل أنــــور  مجـــدى 
العـــــزيز عبــــد  مجـــدى 
عطــــــيه محســــــــــن 
ســعودي أحمــد  محــــمد 
فهــــمى أحــــمد  محـــمد 
محـــــــمد إســــــــحــــق
ــراوي  ــمد الشـــــبــ محـــــ
محـــــــمد الطـــــحــــــان
محــــــــمد الفـــيــومــــي
محــــــــمد املـســـلمــــاىن
محـــــــــمد بـــنـــــــــوي
عــــمران خــــالد  محـــمد 
محــــمد رضــــا الصـــــياد

محـــمد ســـمر الجــــندى 
ــون ــمد طــــوســــــ محــــ
محــــمد عبــد الباســــــط 
ــاه ــد الــــ ــمد عبــــ محـــ
محــــــــمد عـــــبد اللــــه
محمــد عبــد املقصــود محمــد
ــادي ــد الهـ ــمد عبــــ محـــ
محـــــــــمد عـــــبـــــــــلة
ــمد ــد أحـ ــمد عيـــــ محــــ
محــــــــمد غــــــــــالــــب

حــــافظ أحــــمد  زكــــريا 
ــيني ــب الســــجــ زينـــــــ
زينـــــــــب صـــــــــــــرة
ســــامة أحـــمد  ســـــارة 
إبراهــــيم  بديــر  ســـــارة 
ــال ــد الع ــف عب ــارة يوس س
داود ســـــــــــمر  ســــاىل 
ســــــــامح إســـــــــامعيل
ســــــــامح الطـــــــــــويل
ــكر ــمر بــــ ــامح عــ ســــــ
ــيخ ــية الشــــــــــ ســـــامــ
ــر ــية ســـــــــمــ ســـــامــ
ســــــــــحر درغـــــــــــــام 
العـــــــــــبد ســــــــــعد 
ــري ــامد األزهــ ــعد حـــ سـ
بــــــــــــدر  ســـــــــــعيد 
حســـن  ســــــيد  ســــعيد 

 
رشــــــــدى ســـــــــلوى 
البصـــال مجــــدي  ســـمر 
العــــــــدوى ســـــــــــهر 

ــان  ــهر عثـــمـــــ ســــــــــ
صــــقر اإلســـــام  ســـيف 
شــادى عــاء الديــن الخــرى
ســــــامة أديــب  شـــادي 
ــينى  ــبان الحــســ شــــــعــ

ســـلمى محـــمد حســـــن



القـــايض فتـــحي  محـــمد 
كمــــــــال محــــــــــمد 
شـــرف مجـــدى  محــــمد 
محمــد محمــد عبــد الرحمــن
لبيــب محمــد مصــــطفى 
منــــــدور محــــــــــمد 
ــام ــد الس ــل عب ــد نبي محم
إبراهــــــيم محـــــــمود 
محمــود حســام عبــد الخالــق
ســــــليامن محـــــــمود 
محمــود عبــد التــواب عاشــور
فـــــرج محـــمد  محـــمود 
بكـــر  معــــوض  محـــمود 
مـــــــــــــراد عــــــــــــزيز
ــويفي  ــت الســــــ مـــــرفــ
ــاىل  ــاذىل هـ ــرفت شــــ مــ
مــروة اســامعيل عبــد الحكيــم
مـــــــــــــروة زكـــــــــريا
يوســف فــــوزى  مـــــروة 
مـــروة محـــــمد رضـــوان 
وهــــبه يوســف  مـــــروة 
محمــد معـــــتز  مـــــريم 
ــرزاز ــطفى الــــــــ مصــــــ
ــط  ــطفى بـــــــــــ مصــــــ
ــى ــطفى عـيــســـــ مصـــــ
ــطي ــبد املعـ ــطفي عـــ مصـ

منـــــال حســــن شـــحاته
ــود رزق ــه محم ــة اللــ منــ
فــــودة حمــــدى  منــــى 
ــد اللطيــف محمــد  ــى عب من
مــــنــــــــــى مدحــــــــت 
ــورج  ــا جــــــــــ مهــــــــــ
مــــــــى حســــن إبراهـــيم 
مـــــــي صــــري إبراهيــــم
منيـــــــع محــــمد  مــــي 
مـــــرفت راســــــم أمـــن
مينـــــــا حنـــــــا زكـــــى 
ــان دوس نـــــــــــاثــــــــــ
ــد ــن أحم ــي عصــام الدي نان
نجــــــــــوى العــــــــدوى
ــباس  ــعيد عــ ــن ســــ نرمــ
نديـــم محــــمود  نرمــــن 
ــر ــه عم ــد اللـ ــرين عبـ نسـ
نشــوى محمــود عبــد الدايــم
إبراهــــيم حســـن  نعمــة 
محــــــمد عـــى  نهــــــاد 
ــد  ــد الحمي ــا عب ــة رضـ نهــ
نـــهــــــــــلة وجــــــــدي 
ناجــــــــى نـــهـــــــــــى 

ــرغى  ــن فــــــ نيـــــــــفيــ
رفـــاعى  محـــــمد  هـــالة 
ــقر ــاىن األشـــــــــ هـــــــــ

ــل ــاىن فـيــصـــــــ هـــــــــ
رزق محــــــمد  هــــــاين 
أســـعد  العـــــزيز  هـــــبة 
ــود أحمــد ــه محمــ ــة الل هب
ــى  ــة ذهــــــــنــ هـــــــبــ
هشــام اســامعيل أبو الفتـــوح
ــه ــد اللــــــ ــام عبـــ هشــــ
هشــــام مــخـــلوف خــاف

هــــــــــند الفــــــــــافى 
مــــازن ســـــيد  هـــــــند 
هـــــوايـــــدة الســـــباعى
الحـــــفيظ عبـــد  هيثــــم 
ــف عــــنــــــان واصـــــــــ
وائــــــــل الـــشـــــافعــــى
ــى ــد الغن ــده عب ــيه عب وجـ
ــة ــه وهــــــــبـــ وجــــــيــ
وحــــــــيد البلقــــــــــايس
ــروى ــمد السـ ــان محــ وديـ
ــد الباســط ــام محمــد عب وسـ
ــف ــمد ناي ــد أحـــ وليـــــــ
ــد قــــــــانــــوش وليــــــــ
ــرازق ــد ال ــد عب ــد محم ولي
وئـــــــــــام املـــصـــــــــري
ياســمن صبحــى عبــد الحليــم
ــوييض ــري الـــقـــــ يــســــ
ــمى ــنا فــهـــــ يوســــــتيــ
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إبـراهــــــــــــيم شــــــــــــــلبـــــى

مرح ، أكريليك عى توال ، 160 × 130 سم

ــيح  ــر برتش ــل م ــكيلين ، مث ــن التش ــة الفنان ــس إدارة نقاب ــو مجل عض
مــن وزارة الثقافــة ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الخاصــة والجامعيــة 
والدوليــة منهــا املعــرض العــام 32  ، 41  ، صالــون القطــع الصغــرة 
الرابــع والخامــس مبجمــع الفنــون الزمالــك ، معــرض الفنــون التشــكيلية 
ــة  ــة العربي ــة الدوحــة عاصمــة الثقاف ــا  2009 ، احتفالي بكــراكاس فنزوي
ــن  ــرغ م ــة تف ــة 2010  ، منح ــرى  الدوح ــاىف امل ــبوع الثق ــن األس ضم
وزارة الثقافــة، أكــر مــن 40 درًعــا وشــهادة تقديــر وميداليــة  مــن جهــات 
مختلفــة ، جامعــات ، جمعيــات فنيــة  ، مؤسســات حكوميــة ، لــه مقتنيات 
خاصة مبر ، أســبانيا ، الســعودية ، مؤسســة محمد رشــيد باإلســكندرية ،  
وزارة الثقافــة  ، متحــف النيــل بأســوان ، جامعــة طنطــا ، جامعــة كفــر الشــيخ.
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صورة الفنان

إبراهــــــــــيم عبـــــد املغــــــــــنى

الطيور املهاجرة يف زمن الحصاد، أكريليك عى قامش، 100×150سم

ــة  ــة جامع ــة الفني ــة الرتبي ــر بكلي ــم والتصوي ــم الرس ــرغ بقس ــتاذ متف أس
ــة الفنانــن  ــة ، عضــو نقاب ــة الفني ــوان ، دكتــوراه ىف  الفلســفة ىف الرتبي حل
ــاين الغــورى، عضــو جامعــة  التشــكيلين ، عضــو مجلــس إدارة جامعــة فن
أتيليــه القاهــرة، شــارك ىف معظــم املعــارض الفنيــة العامــة منــذ تخرجــه 
حتــى اآلن، لــه معــارض خاصــة يف مــر والخــارج، شــارك ىف معــارض: وكالة 
ــن العــرب 2016 ،  الغــورى 2015، 2016، 2017 ، معــرض يض األول للفنان
ــاح  ــة ص ــا بقاع ــا خاًص ــام معرًض ــام 37، 38، 39، 40، 41 ، أق ــرض الع املع
ــرض  ــة املع ــيا املري ــرض أمس ــة 2017، مع ــرا املري ــدار األوب ــر ب طاه
ــن 2018،  ــق الف ــة عــن طري ــث النســيا الرتبي املصاحــب للكونجــرس الثال
شــارك ىف العديــد مــن املعــارض االفرتاضيــة بروســيا ومعــرض جامعــة 
األزهــر، لــه العديــد مــن املقتنيــات بــوزارة الثقافــة، متحف الفــن الحديث، 
متحــف كليــة الرتبيــة الفنيــة بالزمالــك، لــه مقتنيات خاصــة بالهيئــة العامة 

لاتصــاالت الســلكية والاســلكية، مقتنيــات خاصــة لــدى األفــراد. 
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إبراهــــــيم مصــــــطفى العطــــــار

نسمة ،تصوير زيتي، 105 × 125 سم

بكالوريــوس فنــون جميلــة ، دبلومــة تصويــر 2017، شــارك يف العديــد مــن 
املعــارض منهــا : معــرض جامعــى مبتحــف محمــود مختــار 2016 ،معــرض 
جامعــى تنويعــات صيفيــة قاعــة شــاديكور ، معــرض جامعــي إبداعــات 
معــارصة بيــت الفــن بالتجمــع الخامــس 2016 ، صالــون األعــامل الصغــرة 
ــون  ــس ، الســادس للخــزف ، صال ــدويل الخام ــايل القاهــرة ال ــع ، بين الراب
األعــامل الصغــرة الخامــس ، املعــرض العــام األربعــن ، معــرض ملتقــى 
سلســبيل النيــل الرابــع للفنــون التشــكيلية بفنــدق ريتــز كارلتــون ، معرض 
صالــون الغــورى - مركــز محمــود ســعيد اإلســكندرية ، أقــام معرًضــا خاًصــا 
ــة القاهــرة الكــرى بالزمالك،منحــه تفــرغ  ــة مكتب ــة فني إبداعــات مري

مــن وزارة الثقافــة2007 ، 2008 ، 2018 ، 2019 .
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أبو بـــــــكر محـــــــــمد عبــــــــده

بورتريه ، حديد خرده ، 30×50×65 سم

ــو     ــمس ، عض ــن ش ــة ع ــوق جامع ــانس حق ــرة 1984، ليس ــد القاه موالي
بنقابــة الفنــون التشــكيلية وجمعيــات الفنــون التشــكيلية مبــر والخــارج، 
ــة  ــة العام ــات بالنقاب ــض املنازع ــم وف ــة التحكي ــم دويل بغرف ــو تحكي عض
ــال  ــة، ن ــة والجامعي ــارض الخاص ــن املع ــد م ــارك ىف العدي ــن ، ش للمحام
العديــد مــن الجوائــز املحليــة والدوليــة ومنحــة تفــرغ2019، 2020،2021 
شــارك ىف العديــد مــن املؤمتــرات العلميــة املحليــة والدوليــة يف علــوم 
ــن  ــد مــن الفنان ــدى العدي ــات ل ــون ، مقتني ــوم القان الفــن التشــكيى وعل

ــارج.  ــر الخ ــة ىف م ــال الدول ــن ورج ــكيلين واملبدع التش
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أحـــــــــــــــــــالم فكــــــــــــــــري

املولد ، أكريليك ، 120 × 80 سم

مواليــد الجزائــر 1965 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم التصويــر 
1988، دكتــوراه 2011، أقامــت 11 معرًضــا خاًصــا بأتيليــه القاهــرة ، قاعــة 
إخناتــون، قاعــة املركــز املــري للتعــاون الثقــايف الــدويل، املركــز الثقــايف 
الهنــدي، قاعــة البــاب، مركــز الدراســات اإلســامية مبدريــد أســبانيا، قاعــة 
األندلــس بطرابلــس ليبيــا ، شــاركت يف املعــارض القوميــة والدوليــة ، بينايل 
ــان  ــل، مهرج ــن، بروكس ــن بالص ــة بك ــة مكتب ــتان، قاع ــقند أوزبكس طش
املحــرس بتونــس، عنابــة بالجزائــر أوالد تايــة باملغــرب، ناقــدة تشــكيلية 
لهــا مقــاالت يف الفنــون البريــة يف صحــف مريــة وعربيــة صــدر لهــا 
خمســة إصــدارات يف الدراســات النقديــة ،  لهــا مقتنيــات يف متحــف الفــن 

املــري الحديــث ولــدى األفــراد يف مــر والخــارج . 
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صورة الفنان

أحمــــــــــــــــــد الحســــــــــــينى

العتيق ، طينة بيضاء ، 50 × 20 × 30 سم

باحــث دكتــوراة قســم الخــزف بكليــة الفنــون التطبيقيــة ، رئيــس قســم 
الخامــات األوليــة مبصنــع باطــات خزفيــة ، شــارك يف عــدة معــارض، 
ــا 2013 ، 2015 ، 2017،  ــارة معــرض Cersaie  للبــاط الخــزيف  إيطالي زي
مشــاركة وحضــور فاعليــات بينــاىل الخــزف الرتغــال 2017، مشــاركة 
واقتنــاء مبعــرض CERAMIC&COLOURS AWARD فينســيا، إيطاليــا 
2018 ، املســابقة الدوليــة للخــزف الفنــى تونــس 2019 ، مشــاركة واقتنــاء 
مبســابقة Blanc de Chine الصــن 2019 ، جائــزة صالــون الشــباب مجــال 
ــا ،  ــبانيا ، إيطالي ــات أس ــه مقتني ــزف 20 ، 22 ، 25 ، 29 ، 30 ، 31 ، ل الخ

الرتغــال ، الصــن ، تايــوان ، متحــف الفــن املــرى الحديــث.
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أحــــــــــمد أمــــــــــني مــــــــويس

نايوم ،كمبيوتر جرافيك، 150 × 170 سم 

مواليــد 1972 ، دكتــور بكليــة الرتبيــة ريــاض األطفــال جامعــة القاهــرة، 
ــة  ــة الرتبي ــاعد كلي ــة املس ــة الفني ــس الرتبي ــرق تدري ــج ط ــتاذ مناه أس
للطفولــة املبكــره 2016، عضــو الجمعيــة املريــة للفنــون الشــعبية، 
ــة بقســم  ــاج الوســائط البري ــم وإنت املــرف العــام عــى مركــز التصمي
العلــوم األساســية كليــة ريــاض األطفــال جامعــة القاهــرة ، شــارك ىف 
ــون األقــر  ــام ، معــرض صال ــا املعــرض الع ــد مــن املعــارض أهمه العدي
ــون  ــود ، صال ــض وأس ــرض أبي ــت ، مع ــكل بي ــة ل ــرض لوح ــدوىل، مع ال
األعــامل الصغــره الســادس ســاقية الصــاوى ، معــرض بينــاىل رومــا إيطاليــا 
، معــرض جامعــى فــردوس الرؤيــه ببابــل العــراق قاعــة عشــتار، معــرض 
الحــرف الرتاثيــة ، صالــون األعــامل الصغــرة ، معــرض الجمعيــة األهليــة 
ــر  ــن التصوي ــوراة ع ــالة دكت ــن رس ــزة أحس ــال جائ ــة ، ن ــون الجميل للفن
ــات  ــه مقتني ــة رســم يف الرســم عــى األســفلت ، ل ــزة ثاني الجــدارى ، جائ
لــدى مؤسســة ســاويرس للفنــون ، متحــف الفــن املــري الحديــث  ، لــدى 

ــكل مــن مــر والخــارج. ــراد ب األف
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صورة الفنان

أحــــــــــمد حســــــــن محــــــمود

هي والحياة ، قلم رصاص وأقام ملونة وأحبار عى ورق ، 100×70 سم

الفنــون الجميلــة تخصــص  الفلســفة ىف  القاهــرة ، دكتــوراه  مواليــد 
جرافيــك 2003 ، أســتاذ مســاعد بقســم الجرافيــك بكليــة الفنــون الجميلــة 
جامعــة األقــر ،  الجائــزة الثانيــة يف الجرافيــك بصالــون الشــباب الثــاين 
عــر 2000 ، جائــزة مســابقة قنــاة الســويس حلــم يتحقــق مــن صنــدوق 
الكمبيوتــر جرافيــك مســابقة  ، جائــزة درع  الثقافيــة 2015  التنميــة 
ــه  ــة ، ل ــرب االلكرتوني ــة الع ــدة بواب ــة جري ــات روحاني ــرض إبداع ومع

ــارج. ــر والخ ــات مب ــراد واملؤسس ــدى األف ــات ل ــن املقتني ــد م العدي
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أحــــــــمد حــــــــمدان أحــــــــمد

اكريليك عى توال ، 112 × 112 سم

بكالوريوس فنون جميلة 1998، عضو نقابة الفنانن التشــكيلين، شــارك ىف 
العديد من املعارض وامللتقيات ، شــارك ىف املعرض العام 41، منحة التفرغ، 
لــه مقتنيــات ىف متحــف النيــل بأســوان ، متحف الثــورة بالقناطــر الخرية.
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صورة الفنان

أحــــمد حــــــمدي عبــــد الجــــواد

الغرفة املظلمة، زيت عى توال ، 220 ×160 سم

فنــان تشــكييل ، موليــد مدينــة إدكــو البحــرة 1987 ، بكالوريــوس 
فنــون جميلــة قســم التصويــر 2009، شــارك ىف العديــد مــن الــورش 
ــة  ــرض كلي ــة ع ــن بقاع ــل الخريج ــرض أوائ ــا مع ــارض منه ــة واملع الفني
ــة  ــم بقاع ــدون اس ــردى ب ــرض ف ــك 2009، مع ــة بالزمال ــون الجميل الفن
ــون  ــكندرية 2012 ،  صال ــعيد باإلس ــود س ــف محم ــع متاح ــرض مجم ع
ــرض  ــة ع ــرض بقاع ــون الشــباب 2013، مع ــرة 2012 ، صال القطــع الصغ
 DIPLO ــرض ــام  41 لـــ 2020 ، مع ــرض الع ــنارى 2018، املع ــت الس بي
 TAMGALLERY تــام  جالــرى  بالعاملــن  الدبلوماســين  بقريــة    3
ــر 2020،  ــر األحم ــة البح ــام بالجون ــرى ت ــاح جال ــرض ىف افتت 2020، مع
  CAIRO ART FAIR ،2020 معــرض مــا بعــد كورونــا بجالــرى ىض
صالــون   ،  2021 كليــج  جالــرى  بريــة  اتجاهــات  معــرض   ،  2020
 Same solo Exhibition ARTISTS OF،  2021 لـــ   31 الشــباب 
 THE SUMMER ART  ،2021  TOMORROWTAM GALLERY
SHOW in TAM GALLERY2021 ، لــه العديــد مــن املقتنيــات داخــل 
ــدة. ــات املتح ــان ، الوالي ــن ، اليون ــارات ، البحري ــا  ، اإلم ــر وخارجه م
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أحــــــــمد رجــــــــــب صـــــــــقر

الراقصات الثاثة،  تكنيك مختلط ، 195×195 سم

أســتاذ ورئيــس قســم الجرافيــك وعميــد كليــة الفنــون الجميلــة األســبق 
ــا  ــورت بأملاني ــة ايرف ــاب بجامع ــون الكت ــوراه ىف فن ــا ، دكت ــة املني بجامع
ودرس الليثوجــراف بتوســع بنفــس الجامعــة  ، عضــو نقــاىب وبالكثــر 
ــاين  ــة فن ــة مبــر والخــارج، عضــو مؤســس لجمعي ــات الفني مــن الجمعي
ــدوىل  ــاىل القاهــرة ال ــا املنظمــة لرتين ــة العلي ــا ،عضــو اللجن ــا بأملاني أوروب
للجرافيــك الرابــع والخامــس ورئيــس النــدوة الدوليــة لرتينــاىل الجرافيــك 
الخامــس ، ورئيــس للجنــة توصيــف وتوثيــق متحــف الجرافيــك بالقاهــرة، 
قوميســر صالــون الشــباب الـــ16، شــارك ىف الكثــر مــن لجــان التحكيــم 
ــا  ــا جامعيً ــة ، شــارك ىف 28 معرًض ــة ودولي ىف معــارض ومســابقات  محلي
ــا  ــا خاًص ــام 51 معرًض ــن ، أق ــان والص ــرىب والياب ــن الع ــا والوط ىف أوروب
 25 ،نــال  مبروالخــارج   املركبــة  واألعــامل  والجرافيــك  التصويــر  ىف 
ــت األوىل  ــدورات الس ــز ىف ال ــت جوائ ــا س ــة منه ــة ودولي ــزة محلي جائ
ــون 2020 ،  ــوق  الفن ــة ىف التف ــزة الدول ــا  جائ ــباب وأهمه ــون الش لصال
جائــزة الدولــة التشــجيعية ىف الجرافيــك 2001 ، الجائــزة األوىل ىف بينــاىل 
القاهــرة الخامــس ىف العمــل الفنــى املركــب 1995،الجائــزة الكــرى  
بينــاىل اإلســكندرية لــدول البحــر األبيــض املتوســط   2003 .        .
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صورة الفنان

أحمــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــليم

حنة العروسة، ألوان زيتية، 120×100 سم

ــا،  ــة املني ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــر بكلي ــم التصوي ــس قس ــتاذ ورئي أس
رشــح ملــدة شــهر للمشــاركة يف بينــايل نابــويل بإيطاليــا 1996، حصــل 
عــى بعثــات داخليــة ومنــح خارجيــة أهمهــا مــن كليــة الفنــون والرتبيــة 
جامعــة زيجــن بأملانيــا، وجامعــة مورســيا بأســبانيا 2015، ومنــح فنيــة من 
هيئــة قصــور الثقافــة وصنــدوق التنميــة الثقافيــة، شــارك يف العديــد مــن 
املعــارض الفنيــة منــذ 1991 حتــى اآلن والــورش الفنيــة الجامعيــة يف مــر 
ــذ  ــم وتنفي ــام بتصمي ــام معــارض خاصــة مبــر والخــارج، ق والخــارج، أق
العديــد مــن األعــامل الجداريــة ملنشــآت معامريــة مبــر والخــارج، 
ــر  ــراد مب ــفارات واألف ــات والس ــدى الهيئ ــات ل ــن املقتني ــد م ــه العدي ل
والخــارج، حاصــل عــى جوائــز وميداليــات ودروع يف ملتقيــات خاصــة بفن 
ــة  ــات العام ــن بعــض املؤسســات والهيئ ــر الجــدارى م ــر والتصوي التصوي
ــس  ــرض الخام ــاين يف املع ــز الث ــة واملرك ــة الفضي ــا امليدالي ــة منه والخاص
ــي 2018. ــث العلم ــة البح ــن أكاديي ــة م ــاث العلمي ــكارات واألبح لابت
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أحمـــــــــــــــــــد شــــــــــــــــيحا

أكريليك عى توال، 160×160سم

ــن،  ــاب والفنان ــة الكت ــو جمعي ــكيلين ، عض ــن التش ــة الفنان ــو نقاب عض
بأتيليــه القاهــرة واإلســكندرية ، شــارك ىف معرض مبناســبة استشــهاد البطل 
عبــد املنعــم ريــاض بــروت 1969، قاعــة الفانــدوم بــروت 1973، قاعــة 
الليــرال بــروت 1974، قاعــة الفنــون بصاحبــة عبــد اللــه الســامل الكويــت 
1975، القاعــة الحمــراء بشــراتون الكويــت 1976، قاعــة فنــدق الكارليتون 
بــروت 1978 ، قاعــة وزارة الثقافــة األردنيــة 1979 ، قاعــة أتيليــه القاهــرة 
1982 ، معهــد جوتــة األملــاين اإلســكندرية 1983، معــرض الفنانن املرين 
ــون  ــن بهيلت ــة الف ــى األردىن 1985، قاع ــز املل ــة املرك ــا 1983 ، قاع بأملاني
ــه القاهــرة 1987، معــرض جامعــى  رمســيس القاهــرة 1986، قاعــة أتيلي
بجالــرى مــر أكتوبــر2014 املعــرض العــام للفنون التشــكيلية الــدورة 37 
- 2015 ، املعــرض العــام للفنــون التشــكيلية الــدورة 38 - 2016 ، جائــزة 
ــرى  ــن امل ــف الف ــات مبتح ــون 2016 ، مقتني ــة ىف الفن ــة التقديري الدول
ــارج.  ــر والخ ــراد ىف م ــدى األف ــاألردن ، ل ــى ب ــف املل ــث، املتح الحدي
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أحـــــمد عبـــــد الجــــــواد مــــدىن

 كتاب القرية، زيت عى توال ، 155 × 155 سم

عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين ، عضــو أتيليــه القاهــرة ، عضــو جمعيــة 
ــا املعــرض األول 1979  ــام عــدة معــارض خاصــة منه ــون ، أق ــي الفن محب
بثقافــة أســوان ، معرض بقاعــة األوبرا 1996 ، معــرض املركز الثقايف املري 
بباريــس 1994، معــرض بقاعــة الروكــن فــورد املانيــا 1997، املعــرض العام 
ــت يف  ــاس حوادي ــة ســالونيك 2000، معــرض الن ــة مبدين ــون اليوناني بالفن
قاعــة الهناجــر باالوبرا 2005 ، معــارض بقاعة الهناجر 2007 ،2009 ،2014، 
معــرض بيــوت النيــل عــام 2014 بقاعــة صــاح طاهــر ، البينــايل الــدويل 
للخريــف الفرنــي 2014 ، املعــرض العــام 2005 ، 2014، 2017، تأســيس 
ملتقــى سلســبيل النيــل 2018 ، إقامــة 6 ملتقيــات مبحافظــات مختلفــة.
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أحــــــــــمد عــــــــبد الحــــــــفيظ

رؤية، أكريليك وخامات مختلفة، 150×150سم

الفنــون  بكالوريــوس   ، مــر  صعيــد  أســيوط  ديــروط  مواليــد 
الفنيــة  الرتبيــة  يف  الفلســفة  دكتــوراه   ،1968 بالزمالــك  والرتبيــة 
الفنانــن  تخصــص تصويــر مــن جامعــة حلــوان  1982، عضونقابــة 
ــدة  ــال ع ــارض خاصــة مبــر والخــارج ، ن ــام عــرة مع التشــكيلين ، أق
مقتنيــات  لديــه   ، اإلســكندرية  وبينــايل  الطائــع  معــرض  يف  جوائــز 
اليــوم  أخبــار  ودار  الفنــون  وأكادييــة  الحديــث  الفــن  مبتحــف 
مــر. وخــارج  داخــل  األفــراد  لــدى  خاصــة  ، مقتنيــات  وغرهــا 
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أحــــــمد عــــبد الحـــــكيم حســـن

وجوه ، حر عى ورق ، 40 × 30 سم للجزء الواحد  

ــن التشــكيلين،  ــة الفنان ــة  2003 ، عضــو يف نقاب ــة فني ــوس تربي بكالوري
عمــل عــى الجرافيتــي والرســم عــى األســقف حتــى 2005، عمــل 
مــن مؤمتــر  أجــزاء  أخرهــا تصميــم  كان  املشــاريع  مــن  العديــد  يف 
الشــباب 2019، تصميــم وجهــات الريــد املــري، لكــن شــغفه كان 
ــه  ــغفه وحب ــود إىل ش ــرر أن يع ــا ق ــة كورون ــد أزم ــم ،  وبع ــا للرس دامئ
وتقديــم  معــرض  لعمــل  األوىل  والتصويــر، وهــذه محاولتــه  للرســم 
الصغــر. منــذ  يفارقــه  مل  قديــم  حلــم  تحقيــق  ومحاولــة  أعاملــه 
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أحـــــمد عبـــــد الـــــرازق فــــــرج

اإلنسان الطائر ، برونز ، 43×46×18 سم

دراســات حــرة كليــة الفنــون الجميلــة ، معــرض صالــون األعــامل الفنيــة 
ــة، معــرض  الصغــرة ، معــرض صالــون الجمعيــة األهليــة للفنــون الجميل
ــرض  ــرىب، مع ــان املغ ــت بخ ــحر النح ــى س ــرض جامع ــكيليات ، مع تش
جامعــى عــر النحــت بجالــري الكحيلــة ، معــرض أجنــدة مكتبــة 
اإلســكندرية  2018، 2019، ســمبوزيوم النحــت عــى األحجــار مــر 
القديــة ، املعــرض العــام األربعــن، معــرض جامعــى آفــاق 2020 جالــرى 
ــل  ــخصيات داخ ــات والش ــض املؤسس ــدى بع ــات ل ــه مقتني ــة ، ل الكحيل

ــث0 ــن الحدي ــف الف ــات مبتح ــة ، مقتني ــدول العربي ــض ال ــر وبع م
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أحمـــــــــــــد عبـــــــد العـــــــزيز

بوليسرت، 120×80×60سم

الجميلــة  الفنــون  بكليــة  األســبق  النحــت  قســم  رئيــس  و  أســتاذ 
لذاكــرة  القومــي  للمــروع  واملؤســس  العــام  املــرف   ، بالقاهــرة 
الوطــن، منحــة علميــة يف النحــت امليــداين إىل إنجلــرتا 1994، مهمــة 
علميــة يف ســباكة الرونــز بوراســو ببولنــدا 2004، جائــزة بينــايل القاهــرة 
ــت 1987،  ــايل الكوي ــي ببين ــراع الذهب ــزة ال ــاين 1986، جائ ــدويل الث ال
جائــزة مهرجــان الخريــف للقطــع الصغــرة بالقاهــرة 1997، جائــزة 
ــكا 2006.  ــة بأمري ــة مــن مؤسســة الســر الذاتي ــة الذهبي ــة الحري ميدالي
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أحمـــــــــــــــدعــــــبد الفــــــــتاح

برونز، 90×29×20سم

مواليــد 1977، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم النحــت جامعــة حلــوان، 
ــام 2010، 2015  ــى ع ــة قســم النحــت حت ــون الجميل ــة الفن ــد بكلي معي
دكتــوراة يف الفنــون الجميلــة -تخصــص نحــت ميــداين ، شــارك ىف العديــد 
ــة العاملــى  ــاىل الطلب ــا :  1997 ترين ــة منه ــة والدولي مــن املعــارض املحلي
األول أســطنبول- تركيــا ، 2002صالــون القطــع الصغرة الخامس، الســادس، 
صالــون الشــباب 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، معــرض جامعــى قاعــة شــموع 
ــة  ــون الجميل ــة الفن ــام 28، معــرض مئوي ــى الع القاهــرة، املعــرض القوم
بقــر الفنــون بالقاهــرة، معــرض مجلــة البيــت بقاعــة أفــق ، ســمبوزيوم 
ــون الشــباب 2014،  ــة صال ــدوىل 2009- 2010، معــرض احتفالي أســوان ال
صالــون القاهــرة 2016، جائــزة النحــت ىف معــرض جالــرى شــموع، 
ــه القاهرة،جائــزة  الجائــزة األوىل ىف النحــت مســابقة راتــب صديــق أتيلي
النحــت صالــون الشــباب 16 ، الجائــزة الثالثــة ىف النحــت  بصالــون 
ــث القاهــرة ،  ــن املــرى الحدي ــات مبتحــف الف ــه مقتني الشــباب 17 ، ل
 مبتحــف الطفــل بالقاهــرة ، مقتنيــات لــدى بعــض األفــراد مبــر والخــارج.
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أحمـــــــــــــــدعــــــبد الكـــــــريم

النيل، أكريليك عى توال، 152×152سم 

ــة يف  ــة الفني ــفة الرتبي ــتاذية يف فلس ــة األس ــرة 1954 ، درج ــد القاه موالي
مجــال نظــم التصميــم2000، وكيــل كليــة الرتبيــة الفنيــة لشــئون خدمــة 
املجتمــع وتنميــة البيئــة ، عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين، عضــو جامعة 
األنســيا اليونســكو باريــس الرتبيــة عــن طريــق الفــن،  شــارك ىف العديــد 
مــن املعــارض املحليــة والدوليــة منهــا :املعــرض العــام 38، 39 ، الهدهــد 
واملريــة قاعــة اكســرتا القاهــرة  2010، معــرض أوديجــا بأســبانيا للحفــر 
الصغــر 1994، الفــن املــري املعــارص مدريــد أســباين ، املعــرض القومــي 
العــام للفنــون التشــكيلية 84 : 2000 ، نــال العديــد مــن الجوائــز منهــا: 
الجائــزة األوىل لتصميــم ملصــق الحفــاظ عــى البيئــة جامعة امللك ســعود. 
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الزقازيــق  نوعيــة  برتبيــة  انتــدب  عــام،  ومديــر  التصميــم  دكتــوراه 
ــن  ــن رواد ف ــوان، م ــزف حل ــم الخ ــة قس ــون تطبيقي ــمس، وفن ــن ش ع
البرفورمانــس يف مــر، متثيــل مــر يف بينــايل فينيســيا، املشــاركة يف 
ــدويل 5:2،  ــزف ال ــمبوزيوم الخ ــزف 6:2، س ــدويل للخ ــرة ال ــايل القاه بين
ــون،  ــدويل األول املقاول ــت ال ــمبوزيوم النح ــدويل، س ــوب ال ــون الجن صال
صالــون مــر الــدويل 11 الغردقــة، املعــرض العــام 7 دورات، ملتقــى 
صالــون  الشــباب،  لصالــون  الفــيض  اليوبيــل  املعارصيــن،   الخزافــن 
الشــباب 7 دورات، صالــون األعــامل الصغــرة 6، معــرض الطائــع 48، 
ــزر  ــات ضوئية(باللي ــا شــخصيًا )تكوين ــام معرًض ــا، أق الفخــار الشــعبي قن
مبركــز الجزيــرة للفنــون، قوميســر ســمبوزيوم الخــزف وصالــون الشــباب 
27، وأقــام ورش عمــل منهــا اســتوديو فنــان الصالــون 26، وورشــة 
الفــن املفاهيمــي، كــام حصــل عــى جوائــز أهمهــا الجائــزة الكــرى 
الذهبيــة، جائــزة  اخناتــون  الكــرى  الجائــزة  الفــن رومــا،  أكادييــة 
ــة. ــاويرس، ووزارة الثقاف ــب س ــدي نجي ــات ل ــه مقتني ــون األوىل، ل الصال

أحـــمد عبد الكــــريم عــبد الــــنبى

الربيع، جليز عى سراميك، 120×60 سم
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أحمـــــــــــــــــــــد عثـــــــــــــامن

اكريليك عى كنفاس ، 200×200 سم

رســام معــارص وديكــور داخــيل يجــرب أســاليب مختلفــة ملعالجــة 
مــن  العديــد  ىف  شــارك   ، مجــردة  فنيــة  أعــامل  يف  الخــام  املــواد 
املعــارض منهــا دورات صالــون الشــباب 2012 ، 2015، 2016، وأتيليــه 
فنــدق   Art Smart Gallery يف   جامعيــة  معــارض   ، اإلســكندرية 
التجريــدي  الفــن  أن  الفنــان  يعتقــد   ،  2014  ،  2013 ســيزونز  فــور 
هــو تعبــر عــن اإلنســان مــن خــال االتصــال املبــارش مــع الحيــاة.
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أحمـــــــــــــــــــد عســــــــــــقالين

برونز، 76×15×15سم، 40×10×15سم، 25×46×25 سم

معــرض  ســوا دىب 2014،  ارت  جالــرى  معــرض   ، قنــا 1978  مواليــد 
جالــرى املربيــة القاهــرة 2011 ، معــرض جالــرى ماجنتــا إيطاليــا 
2009،2010، معــرض  جالــرى ارت ســوا دىب 2009 ، معــرض جالــرى 
 ،  2014 القومــي  املعــرض   ،  2003  ،  2000 القاهــرة  هــاوس  تــاون 
ــض  ــر األبي ــادي البح ــرض بن ــا 2009 ، مع ــيا إيطالي ــادى فينس ــرض ن مع
 ،2004  ،2003 الــدويل  أســوان  ســمبوزيوم   ،2001 ســاريغو  املتوســط 
ــدوىل  ــزف ال ــرة ، بيناىل للخ ــدورة 8 ، 10 ، 11 بالقاه ــباب ال ــون الش صال
ــر  ــادى ع ــدورة الح ــدوىل ال ــار ال ــى الفخ ــزف 1998، ملتق ــع للخ الراب
ــون  ــون التشــكيلية بقــر الفن ــون القاهــرة 57 للفن ــوم 2010 ، صال بالفي
2016، املعــرض العــام38 ، 39 -2016 ، 2017 ، املعــرض الســنوى رؤي 
ــزة  ــك 2021، جائ ــار بالزمال ــة املس ــر بقاع ــة ع ــدورة الرابع ــارصة ال مع
معــرض بينــاىل  للشــباب ىف فــن الخــزف الرابــع  1998، جائــزة أوىل 
ــون  ــون ىف صال ــزة الصال ــارش 1998، جائ ــباب الع ــون الش ــت  ىف صال نح
الشــباب الثــاىن عــر2000 ، لــه مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث.
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صورة الفنان

أحمــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــالم

التحول ، زيت عى توال ، 215×127 سم

فنــان بــري ،مصور،مخــرج أفــام وثائقية،فنــان تشــكييل،بكالوريوس 
تربيــة فنيــة -جامعــة حلــوان 1998، بكالوريــوس الفنــون الجميلــة 
الزمالــك 2006، ماجســتر 2011، عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين، واحــد 
مــن الفنانــن الذيــن اســتخدموا عــامل الوســائط املتعــددة كتجربــة تســتند 
خلفيتهــا عــى األســاس الفكــري والنظــري والعميل،شــارك يف العديــد مــن 
األحــداث الثقافيــة الدوليــة حــول العــامل والعديــد مــن املعــارض الجامعيــة 
بالخــارج وبالداخل،شــارك يف عــدد مــن دورات صالــون الشــباب 12، 13، 
14،املعــرض العــام 41،نــال العديدمــن الجوائــز يف مجــاالت التصويــر 
والرســم، لديــه مقتنيــات لــدى املؤسســات واألفــراد مبــر والخــارج ،لديــه 

ــات مبتحــف الفــن الحديــث 2020. مقتني
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أحمـــــــــــــــــــــد قرعـــــــــــــيل

رخام، 48×25×23سم، 29×20×29سم، 27×38×28سم

بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم النحــت جامعــة حلــوان 1994 ، عضــو 
ــة  ــارض الخاص ــن املع ــد م ــارك ىف العدي ــكيلين،  ش ــن التش ــة الفنان نقاب
واملحليــة والدوليــة منهــا : معــرض بجالــرى املربيــة 2003، معــرض 
ــباب  ــون الش ــون 2008، صال ــرة للفن ــز الجزي ــاد مبرك ــب عي ــة راغ بقاع
الســادس 1994، الســابع 1995، الثامــن 1996، التاســع 1997، العــارش 
ــث  ــرة الثال ــة الصغ ــامل الفني ــون األع ــر 1999، صال ــادى ع 1998، الح
1999، الســادس 2003، املعــرض القومــى للفنــون التشــكيلية الــدورة 
27- 2001، 28- 2003، ملتقــى األحجــار األول بحديقــة متحــف محمــود 
مختــار بالقاهــرة 2005 ، صالــون النحــت األول للخامــات النبيلــة بقــر 
الفنــون 2005 ، الثــاىن 2018 ، املعــرض العــام للفنــون التشــكيلية الــدورة 
38- 2016 ، ســمبوزيوم أســوان للنحــت الــدوىل الســادس 2001، الســابع 
2002، جائــزة لجنــة التحكيــم ىف صالــون الشــباب الســادس 1994، الجائزة 
ــة  ــكا الدولي ــزة األي ــون الشــباب الثامــن 1996، جائ ــة نحــت ىف صال الثاني
1995 ، لــه مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث ، متحــف املفتــوح بأســوان . 
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صورة الفنان

أحمـــــــد محــــــــمد إبراهــــــــيم

البادية ، زجاج وموزاييك وزجاج مصهور وملون، 120 × 90 سم 

ــوان،  ــة جامعــة حل ــون الجميل ــة الفن ــد 1979، أســتاذ مســاعد بكلي موالي
دكتــوراه الفنــون الجميلة-كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان 2011، 
أســتاذ مســاعد بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــه حلــوان منــذ 2016، لــه 
مشــاركات متعــددة يف املعــرض العــام الــدورة 35، 37 ،39 ،40 ، املشــاركة 
يف عــدة معــارض محليــة ودوليــة خاصــة وجامعيــة ، لــه مقتنيــات لــدى 
متحــف الفــن املــري الحديــث ، متحــف كلية الفنــون الجميلــة بالزمالك.
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ــارز  ــت الب ــص النح ــون تخص ــفة الفن ــوراه ىف فلس ــرة ، دكت ــد البح موالي
وامليداليــة ، مــدرس بقســم النحــت كليــة الفنــون جامعــة املنيــا ، نائــب 
ــور  ــة لقص ــة العام ــرى بالهيئ ــذوق الب ــادى الت ــس إدارة ن ــس مجل رئي
الثقافــة باملنيــا  ، عضــو اللجنــة العليــا لألنشــطة الطابيــة بجامعــة املنيــا 
2017 ، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الفرديــة والجامعيــة ألعضــاء هيئــة 
ــه القاهــرة،  ــا2002 بأتيلي ــون املني ــو فن ــة ، معــرض نحات ــس بالكلي التدري
جائــزة املركــز األول ىف مســابقة الشــباب والرياضــة إنجــازات مبــارك 
ىف النحــت1998، جائــزة إدارة املتاحــف العســكرية متحــف العلمــن 
العســكرى2001، درع رعايــة الطــاب املركزيــة بالجامعــة ، شــهادات 
ــة  ــور الثقاف ــة لقص ــة العام ــا والهيئ ــة املني ــر ثقاف ــن ق ــكروتقدير م ش
ــخصيات  ــن الش ــدد م ــدى ع ــات ل ــد 2016،  مقتني ــامل الصعي ــاع ش قط
متحــف  أهمهــا  والهيئــات  املؤسســات  مــن  عــدد  لــدى   ، واألفــراد 
العلمــن العســكرى ،املؤسســة البنكيــة CIBالبنــك التجــارى الــدوىل.

أحمــــــــــد محمـــــــــد الحـــــداد

عبور مر ، بوليسرت مبن بورق النحاس ،  65×65 سم
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صورة الفنان

أحمـــــــــــد محــــــــمد النـــــــمر

فوق كل يشء ، زيت عى توال ، 180×230 سم

ــوم الخــط العــريب 2004 ،  ــة شــعبة 2012 ، دبل ــون جميل بكالوريــوس فن
متهيــدي ماجســتر يف التصويــر الزيتــي ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض 
الفنية منها معرض الرتاسينا األول 2015 ،  صالون الشباب 2017 ، مهرجان 
يض للشــباب العــريب 2018 ، املعــرض العــام 2020 ، ســمبوزيوم األقــر 
الــدويل للتصويــر 2020 ، لــه مقتنيــات عديدة لدى األفراد مبــر والخارج . 
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 أحبار عى ورق، 126×85 سم 

أحمــــــــــــد محــــــــي حـــــــمزة

بكالوريــوس فنــون جميلــة بالقاهــرة  1997، وكيــل كليــة  الفنــون الجميلة 
للدراســات العليــا والبحــوث جامعــة األقــر ، عضــو لجنــة تحكيــم 
صالــون الجنــوب الــدويل الرابــع 2016 ، صالــون الشــباب 2016 ، معــرض 
ــدويل  ــوب ال ــون الجن ــرعام صال ــي 2016  ، قوميس ــك القوم ــن الجرافي ف
ــن  ــاد الوط ــام اتح ــال وس ــم  2017  ، ن ــة التحكي ــو لجن ــس وعض الخام
ــزة  ــة 1996 ، جائ ــدول العربي ــة جامعــة ال العــريب يف الفنــون تحــت رعاي
ــك2000 ،  ــن الجرافي ــث لف ــدويل الثال ــر ال ــايل م ــر ترين ــهادة التقدي ش
الجائــزة الكــرى بينــايل اإلكــوادور الــدويل 2006،  الجائــزة األوىل جرافيــك 
بينــايل الثقافــة والفنــون الــدويل 2014 ، الجائــزة األوىل مرتــن يف  صالــون 
ــي  ــه حلم ــة الل ــة منح ــم الفنان ــزة باس ــال جائ ــباب1998 ، 2003 ، ن الش
2005 ، مثــل مــر يف العديــد مــن املحافــل الدوليــة منهــا مــا هــو برتشــيح 
ــا ،  ــان ، أرمني ــكيلية  » الياب ــون التش ــي للفن ــاع القوم ــن القط ــمي م رس
ــكا ،  ــدا، أمري ــارت، كن ــادش ، األم ــا، بنج ــر ،النمس ــا ، قط ــبانيا، فرنس اس

ــا ، املغــرب . ــا، أملاني ســورية ، ليبي
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صورة الفنان

أحمــــــــــــد مصــــــطفى أمــــــني

فراشة، ميكس ميديا ، 60×80 سم

مواليــد القاهــرة 1980 ، بكالوريــوس تربيــة فنيــة 2002 ، ماجســتر 
ــو  ــوان ، عض ــه حل ــر جامع ــم والتصوي ــم الرس ــة 2013 قس ــة الفني الرتبي
نقابــه الفنانــن التشــكيلين شــارك ىف العديــد مــن املعــارض منهــا صالــون 
الشــباب 12 ، 13 ، 18 ، 19 ، شــهادات تقديــر مــن كليــة الرتبيــة الفنيــة 
ووزارة الشــباب ، نــادى الصيــد ، قطــاع الفنــون التشــكيلية ، ســاقية 
عبــد املنعــم الصــاوى ،األكادييــة الفرانكوفونيــة للفنــون املعــارصة ، 
ــروىس ،  ــاىف ال ــز الثق ــاىف ، املرك ــة الثق ــز التكعيب ــدىب ، مرك مرســم مطــر ب
ــرا  ــاة ، دار األوب ــاع الحي ــة صن ــة ، مؤسس ــور الثقاف ــة لقص ــة العام الهيئ
املريــة ، صنــدوق التنميــة الثقافيــة ، لــه العديــد مــن املقتنيــات 
ــة  ــباب والهيئ ــدى وزارة الش ــارج ، ل ــر والخ ــراد ىف م ــض األف ــدى بع ل
ــة  ــة ، محافظ ــزة ، وزارة الزراع ــة الجي ــة ، محافظ ــور الثقاف ــة لقص العام
ببنيــن. مــر  ســفارة   ، الحديــث  الفــن  متحــف   ، ســويف  بنــى 
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أســــــــــــــــــــامة إمــــــــــــــــام

بوابة الحياة، خزف، بريق معدين 20×110×110 سم

ــة للخــزف بســويرسا 2017، شــارك يف حــوايل 90  ــة الدولي عضــو األكاديي
حــدث خــزيف دويل مابــن مر ، تونس ، إيطاليا ، فرنســا ، اليونــان، أمريكا، 
أســبانيا ، الصــن ، كوريا الجنوبيــة ، رومانيا ، الدمنارك ، األرجنتن ، تاياند و 
غرهــا ، جائــزة الدولــة املريــة لإلبــداع الفنــي يف فــرتة تواجــده بأكاديية 
ــجيعية  ــه التش ــزة الدول ــن 2002 : 2004 ، جائ ــا م ــا إيطالي ــون بروم الفن
ــون الشــباب 29 لـــــــــــ2018. ــون الخــزف 2015 ، قوميســر صال يف فن
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أســــــــــامة حــــــــمزة زغـــــــلول

خزف، 29×29 سم

دكتــوراه الفلســفة ىف الرتبيــة الفنيــة 2006 ، يشــارك ىف الحركــة التشــكيلية 
مــن 1992 وحتــى 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 15 جائــزة 
وشــهادة تقديــر عــى املســتوى املحــى والعــرىب والــدوىل يذكــر منهــا :عدة 
جوائــز بصالــون الشــباب من 5 : 8، جائزة الســلطان قابــوس لإلبداع الثقاىف 
2006، جائــزة بينــاىل القاهــرة الــدوىل الخامــس للخــزف، لــه العديــد مــن 
املقتنيــات ىف متاحــف مــر والعــامل ولــدى األفــراد والهيئــات و الجامعات. 
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أســـــــــامة محـــــــــمد عــــــمران 

ألوان زيت ، 100×80 سم

فنــان  دافنــي 1975 تصويــر،  ليونــاردو  بكالوريــوس  مواليــد 1952، 
ــوزارة  ــام ل ــرض الع ــارك باملع ــة ، ش ــات الفني ــو الجمعي ــاري ، عض استش
الثقافــة مــن 1973 حتــى اآلن ، وكالــة الغــوري ، الجمعيــة األهليــة 
مبــر  خاًصــا  معرًضــا   41 مــن  أكــر  أقــام  اآلن،  حتــى   1975 مــن 
ــرض  ــة مع ــزة الثاني ــع 1976، الجائ ــة يف الطائ ــزة الثالث ــارج ، الجائ والخ
، شــهادة  أبــو غــازي  الديــن  بــدر  املرحــوم  الطائــع 1981، جائــزة 
األوىل  الجائــزة   ،  1992 الســعودية  الخطــوط  صالــون  مــن  تقديــر 
بجــدة. الرابعــة 1998  الســعودية  الخطــوط  مــن  الذهبــي  وامللــون 
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صورة الفنان

تجريد، ورق يدوي عى خشب ، 110×120 سم

إســـــــــــراء يســــــــري كاظـــــــم

ــم  ــص الرس ــتر تخص ــوان ، ماجس ــة حل ــة جامع ــة فني ــوس تربي بكالوري
ــم  ــص الرس ــة تخص ــة الفني ــفة ىف الرتبي ــوراه الفلس ــر 2015، دكت والتصوي
والتصويــر2020 ، عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين، شــاركت ىف العديــد 
ــباب 2009 ، 2010 ، 2015 ،  ــون الش ــا صال ــة منه ــارض الجامعي ــن املع م
صالــون الجنــوب الــدوىل كليــة الفنــون الجميلــة األقــر 2017 ، معــرض 
الــورش املصاحبــة لصالــون القاهــرة 58 ورشــة كتــاب فنان 2018، مســابقة 
ــكندرية 2018،  ــداع اإلس ــة لإلب ــز الحري ــة مرك ــون البري ــباب للفن الش
مهرجــان ىض للشــباب العــرىب الــدورة الثانيــة 2018 ، املعــرض الثــاىن 
كتــاب الفنــان مركــز محمــود مختــار الثقــاىف2019 ، معــرض أجنــدة قاعــة 
ــوىئ  ــر الض ــل للتصوي ــون الني ــكندرية2019 ، صال ــة اإلس ــرات مكتب املؤمت
الــدورة 10، معــرض أول مــرة الــدورة الرابعــة عــر، صالــون أبيض وأســود 
الــدوره الخامســة 2020، الجائــزه األوىل ىف مســابقة الشــباب للفنــون 
ــداع باإلســكندرية 2018. ــة لإلب ــز الحري ــدورة السادســة مرك ــة ال البري
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ــون  ــوس الفن ــارص ،بكالوري ــري مع ــان م ــرة 1972 ،  فن ــد  القاه موالي
الجميلــة بالزمالــك القاهــرة 1994 ، انشــغل بالفــن واللوحــات منــذ ســن 
مبكــرة ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة املحليــة والدوليــة  ، 
ــى 1998 ، معــرض  ــذ 1995 حت ــون الشــباب من ــد مــن دورات صال العدي
18 فنانـًـا مــن جيــل التســعينيات مركــز الجزيــرة للفنــون 1999 ،  معــرض 
ــدة 2000 ،   ــة املتح ــارات العربي ــارقة اإلم ــري بالش ــايف امل ــبوع الثق األس
معــرض عــن عــى الغــرب  2007 ،  معــرض أوكتاجــون قاعــة جالــري مر 
2018 ، بــروت أرت فــر 2018 ، الســحر واألســطورة  قاعــة فنــون  بــروت 
لبنــان 2018 ،  أقــام ســتة معــارض فرديــة ،  معــرض مــن فــراغ  قاعــة كريم 
فرنســيس  2005 ،  معــرض ســعادة  منتظــرة  قاعــة كريــم فرنســيس 2010 
،  معــرض وردٌى و مــراىث قاعــة جالــري مــر 2015 ، معــرض ذاكــرة الولــع  
قاعــة چبســيوم 2017 ، معــرض مبنــي للمجهــول تداعــي ُحر قاعــة جالري 
مــر 2020 ، جوائــز الصالــون منها الجائزة الثانية يف الرســم 1995، جائزيت 
ــكا 1998. ــن التشــكييل األي ــاد الف ــي لنق ــم واالتحــاد العامل ــة التحكي لجن

إســــــــــــــــــــــالم زاهــــــــــــــر

ثاثية دراسة للجسد العاري عن لوحة ثاثة مستحامت للفنان بول سيزان، 

زيت عى قامش، 300×150 سم
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صورة الفنان

إســـــــــــــــــــالم عــــــــــــــــبادة

بوليسرت، 50×29×20 سم

مواليــد 1977 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة حلــوان تخصــص 
ــة جامعــة  ــون الجميل ــة الفن ــوراة يف فــن النحــت كلي النحــت2000 ، دكت
حلــوان 2012 ، يعمــل بالتدريــس بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان 
بقســم النحــت2001 ، عضــو اللجنــة املنظمــة لســمبوزيوم مدينتــي 
الــدويل لنحــت األحجــار القاهــرة 2016 ، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض 
املحليــة والدوليــة منهــا : معــرض جامعــي بكليــة الفنــون الجميلــة 1999، 
2000، صالــون القطــع الصغــرة الخامــس، صالــون األهــرام األول جريــدة 
الجرانيــت مكتبــة  األهــرام 2002 : 2004 ، معــرض جامعــي لنحــت 
اإلســكندرية2014 ، معــرض منحوتــات معــارصة  جائــز لكــن غــر مؤكــد 
مركــز ســعد زغلــول الثقــايف بالتعاون مــع املؤسســة الثقافيــة الســويرسية 
ــك القاهــرة 2016 ،معــرض  ــري مــر الزمال 2015 ،معــرض جامعــي جال
جامعــي مســتند نحــت بالقاهــرة واإلســكندرية 2016 ، معــرض جامعــي 
جالــري العاصمــة الزمالــك القاهــرة2017 ، لديــه مقتنيــات مبكتبــة 

ــوح بأســوان . ــت يف املتحــف املفت ــن الجراني اإلســكندرية ، وعمــان م
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إســـــــــــــــالم عـــــــبد اللــــــــــه

Clay off، ميكس ميديا، 150×240 سم

ــري  ــاح امل ــل الجن ــرة 1974، َمث ــد القاه ــارص، موالي ــري مع ــان م فن
ــر  ــدورة 58، عمــل يف مجــال تصوي ــون ال ــدويل للفن ــايل فينيســيا ال يف بين
األفــام كمخــرج ومستشــار يف مجــال امليديــا، وأنتــج خــال مســرته أفــام 
ــارك يف  ــام ش ــا، ك ــتخدام التكنولوجي ــه يف اس ــه بإفراط ــر فن ــة، تأث وثائقي
ــد  ــا، وحصــل عــى العدي ــا ودوليً ــا محليً ــا وجامعيً ــا فرديً ــا فنيً 44 معرًض
مــن الجوائــز و شــهادات التقديــر مــن أهمهــا الجائــزة الكــرى “ جائــزة 
اخناتــون الذهبــي”، لــه العديــد مــن املقتنيات منهــا مبتحف الفــن املري 
ــد  ــاركة يف العدي ــة باملش ــل وزارة الثقاف ــن قب ــه م ــم تكليف ــث، ت الحدي
مــن الفعاليــات الفنيــة كالقوميســر العــام بصالــون الشــباب الــدورة 27 
ــة  ــو لجن ــم وعض ــان التحكي ــو بلج ــيحه كعض ــم ترش ــرض XYZ، وت ومع
املقتنيــات باملجلــس األعــى للثقافــة، وأقــام العديــد مــن الــورش املصاحبــة 
للمعــارض الفنيــة واملحــارضات الخاصــة بفنــون النيــو ميديــا بكليــة الرتبية 
الفنيــة جامعــة حلــوان ولطلبــة الدراســات العليــا جامعــة القاهــرة.
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 البيت، أقام جاف عى ورق، 50×70 سم

أســــــــــــــــــامء الدســـــــــــوقى

مواليــد القليوبيــة 1975 ، أســتاذ مســاعد دكتــور بقســم الجرافيــك بكليــة 
الفنــون الجميلــة  جامعــة حلــوان ، دكتــوراة ىف فلســفة الفنــون مــن كليــة 
ــارض  ــن املع ــدًدا م ــت ع ــوان2010  ، أقام ــة حل ــة جامع ــون الجميل الفن
ــا  ــن عاقته ــى ع ــكل  تدريج ــا بش ــور تجربته ــد تط ــى تجس ــة الت الخاص
وعاقاتــه  نشــاطاته  أوجــه  يشــمل  الطبيعى«والــذى  باملكان»ملنظــر 
اإلنســانية بــكل تداخاتهــا وأبعادهــا منهــا معــرض البيــت 2020، وجــوه 
بجالــرى ىض  والــروح  الجســد  املعديــة 2019،  2020، رصبيــا 2019، 
للفنــون 2018، مــن عــدن جالــرى جرانــت 2016، رمزيــة املــكان يف 
العــامرة اليمنيــة 2015، حلــم املــكان 2014، صنعــاء 2013،مــكان مغايــر 
ــة مثــل معــرض الفــن املــرى  2012، شــاركت ىف بعــض املعــارض الدولي
املعــارص بالكويــت 2016الصــن 2015 األعــامل الصغــرة  املصاحــب 
ــون 2014 ،  ــدة للفن ــه ج ــا 2014 ،أتيلي ــيا بروم ــاىل فينيس ــات بين لفاعلي
ــن  ــاء 2013 ، الف ــرى بصنع ــاىف امل ــز الثق ــدوىل باملرك ــرب ال ــاىن الع فن
املــرى املعــارص البحريــن2012، ســمبوزيوم اليمــن الــدوىل األول 2013.
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أســــــــــــــــــامء العــــــــــــــاموي

تصوير ضويئ، 70×100 سم

عضــو بنقابــة الفنانــن التشكـــيلين ، معرض خــاص باملركز الثقــاىف الفرنىس 
ــان  ــا، مهرج ــيا روم ــاىل فينيس ــامل ، بين ــورة الع ــرض ص ــس،  مع هليوبولي
ــراىف  ــر الفوتوغ ــارات للتصوي ــابقة اإلم ــارقة ، مس ــامية بالش ــون اإلس الفن
الــدورة الرابعــة والخامســة باإلمــارات ، مســابقة التصويــر التابعــة لألمــم 
ــن  ــدوىل الثام ــون ال ــكا، الصال ــوىن بلجي ــط الفرع ــرض الق ــدة ، مع املتح
للصــورة الفوتوغرافيــة تونــس، صالــون الشــباب 19، 21، 26، املعرض العام 
34 ، 35 ، 40 ، 41 ، معــرض أجنــدة 2018، صالــون أبيــض وأســود 2020، 
ــن 1999 : 2021،   ــة م ــة والدولي ــابقات املحلي ــارض واملس ــاركت باملع ش
الجائــزة الثالثــة بصالــون الفيــوم ، الجائــزة الثامنة مبعرض الفــن والحضارة، 
مقتنيــات لــدى مؤسســات دوليــة ومحليــة ، بعض األفــراد مبــر وخارجها.
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 دوران ، رصاص عى ورق ، 90 × 70 سم  

أســـــــــــامء عــــــــــادل حســـــني

مواليــد القاهــرة ، مــدرس جامعــي بقســم التصميــم بكليــة الرتبيــة الفنيــة 
جامعــة حلــوان عضــو بنقابــة الفنــون التشــكيلية ، عضــو بجامعــة الكتــاب 
والفنانــن ، عضــو الجمعيــة العربيــة للفنــون والحضارة اإلســامية، شــاركت 
يف معــارض خاصــة وجامعيــة منهــا املعــرض العام الــدورة األربعــون  بقر 
الفنــون بــدار األوبــرا املريــة  2018 ، معــرض فنــاين قســم التصميــم كلية 
  be PART Roma Italy الرتبيــة الفنيــة بالزمالــك 2019 ، املعــرض الــدويل
2020 ، أقامــت معــرض خــاص نظاميــة االمــكان  بأتيليــه القاهــرة  2019 .
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أســـــــــامء عــــــــــيل خــــــــليفة

 الحرمان ، برونز وخشب وبوليسرت ، 130×75 سم

ــوس نحــت 1999، ماجيســتر ىف النحــت 2005 ،  ــد  1977، بكالوري موالي
دكتــوراة ىف فلســفة الفــن 2010 ، مــدرس بقســم النحــت فنــون جميلــة 
القاهــرة ، معــرض فــردي بــدون إطــار بقاعــة النهضــة مبتحــف محمــود 
ــن 2000  ــة م ــارض جامعي ــر، مع ــكارى بالهناج ــات أف ــار2018 ، بن مخت
ــا  ــة بالقاهــرة ، بانورام ــون الجميل ــة الفن ــا قاعــات كلي ــى 2021 منه وحت
6 أكتوبــر ، معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية 2019 ، معــرض بعيونهــم 
بكليــة الفنــون التطبيقيــة 2019، امللتقــى األول لفنــون أفريقيــا ىف مــر  
2019، العمــل باملــروع القومــى لذاكــرة الوطــن، عضــو لجــان تحكيــم 
لبعــض املســابقات تبًعــا للهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة لعامــن متتاليــن 

ــدى بعــض الجهــات واألفــراد مبــر. ــات ل 2016، 2017 ، مقتني
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صورة الفنان

أســــــــامء محـــــــــمد شـــــــاهني

رحلة يف املعز، تجهيز يف الفراغ

أســتاذ التصميــم املســاعد - رئيس قســم الرتبيــة الفنية كليــة الرتبية جامعة 
الســويس ســابًقا ، عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين ،عضــو جمعيــة محبي 
الفنــون الجميلــة ،عضــو الجمعيــة العربيــة ، حضــارات والفنون اإلســامية، 
ــة  ــو جامع ــة ،عض ــك واملربي ــون األرابيس ــة لفن ــة املري ــو الجمعي عض
ــان  ــون الفن ــا يف عي ــن التشــكيلين العــرب ،عضــو مهرجــان إفريقي الفنان
الــدويل ، معــرض املتاهــة مبتحــف محمــود مختــار 2021 ، طــه حســن نور 
الظــام  مبتحــف طــه حســن 2020، الدائــــرة ومدلوالتهـــا 2017 ، الســن 
ــكل  ــة 2016،التش ــوه مري ــر 2017 ، وج ــارص باألق ــرتاث واملع ــن ال ب
الــذايت قاعــة الشــهيد أحمــد بســيوين بكليــة الرتبيــة الفنيــة 2015. 
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تجليات ، أكريليك عى توال ، 100×100 سم

إســــــــامعيل عبـــــــده محـــــــمد

ــريب  ــوم الخــط الع ــة األزهــر 2000 ، دبل ــة جامع ــة فني ــوس تربي بكالوري
2002 ، فنــان تشــكييل وصاحــب رؤيــة فنيــة تشــكيلية مبدارســها املختلفــة 
للخــط العــريب ، مصمــم جرافيــك باملركــز اإلعامــي مبشــيخة األزهــر 
الريــف ، عضــو النقابــة العامــة للخطاطــن املريــن ، قوميســير عــام 
ملتقــى األزهــر الريــف للخــط العــريب والزخرفــة أواخــر 2018 ، منشــأ 
ــارك  ــه ، ش ــارض ب ــف واملح ــر الري ــع األزه ــريب بالجام ــط الع رواق الخ
يف العديــد مــن املعــارض منهــا امللتقــى الــدويل األول بالقاهــرة لفــن 
ــريب،  ــن الخــط الع ــاين  بالقاهــرة لف ــدويل الث ــى ال ــريب ، امللتق الخــط الع
ــاس  ــى ف ــريب ، ملتق ــط الع ــن الخ ــرة لف ــث بالقاه ــدويل الثال ــى ال امللتق
الــدويل للخــط العــريب والزخرفــة  املغــرب ، معــرض بيهانــس بكليــة 
الفنــون الجميلــة ، املعــرض العــام 37 ، 39 ، معــرض مــر وجورجيــا 
ــداع  ــة واإلب ــز الحري ــداع مبرك ــة واإلب ــرض الحري ــحيمي ، مع ــت الس ببي
إســكندرية ، معــرض القاهــرة عاصمــة الثقافــة اإلســامية بقاعــة الهناجــر.
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صورة الفنان

أشـــــــــجان محـــــــــمد الصـــــايف

استمرار ، زيت عى توال ، 80×120 سم

شــاركت   ،  2000 اإلســكندرية  جامعــة  جميلــة  فنــون  بكالوريــوس 
والقاهــرة. باإلســكندرية  الجامعيــة  املعــارض  مــن  العديــد  ىف 
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صورة الفنان

آالء نـــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــم

أبواق املائكة ، أكريليك عى كانفاس ، 160×80 سم

فنانــة تشــكيلية معــارصة ، نظمــت العديــد مــن الــدورات الفنيــة لتعليــم 
ــا  ــاول قضاي ــى تتن ــز الت ــا املمي ــون التشــكيلية ورشح أســلوب أعامله الفن
ــات  ــن الحري ــا البحــث ع ــة ، نجــد يف لوحاته ــدة إنســانية واجتامعي عدي
املفقــودة ، فالحريــة ىف أعاملهــا هــي انطاقــة روح اإلنســان والهــروب بهــا 
مــن رشور البــر، شــاركت بالعديد من املعــارض الدوليــة يف أمريكا، الصن 
، اليونــان ، فرنســا ، أســبانيا ، عــامن ، أقامــت العديــد من املعــارض الفردية 
ــة . ــن الدول ــرغ م ــت عــى منحــة التف ــة داخــل مــر ، حصل و الجامعي
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ورق مقوى وطباعة ومجسم ، 100 × 70 سم 

الحســــــــــني محــــــــمد صــــــابر

ــدة  ــام ع ــك ،أق ــص جرافي ــة  تخص ــون الجميل ــفة ىف الفن ــوراه الفلس دكت
 ،  2017 الجميلــة  الفنــون  بكليــة  أبعــاد  معــرض   ، فرديــة  معــارض 
معــرض رؤيــة معــارصة للشــكل الهنــديس بكليــة الفنــون الجميلــة 
2018 ، معــرض البعــد التجريــدى ىف تراثنــا بكليــة الفنــون الجميلــة 
بــن  األوريجامــى  فــن  بعنــوان  فنيــة  عمــل  ورشــة  أقــام   ،  2020
اإلبــداع والتوظيــف بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنيــا 2018 .
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صورة الفنان

الســــــــــــــــــيد قـــــــــــــــنديل

إنسانيات، زيت عى توال، 80×120سم

أســتاذ بقســم الجرافيــك كليــة الفنــون الجميلــة 2009، عميــد كليــة 
مــن 16 معرًضــا خاًصــا  أكــر  أقــام  الجميلــة 2011: 2014،  الفنــون 
ــا  ــن 55 معرًض ــر م ــارك بأك ــا 1997، ش ــو بإيطالي ــرض بأوربين ــا مع أهمه
ــاىل  ــدورات 2: 7، بين ــون الشــباب ال ــا املعــرض العــام، صال ــا أهمه جامعيً
الــدوىل  الحفــر  بينــاىل   ،1995 يوغســافيا  بلوبليانــا  الــدوىل  الحفــر 
ــدوىل  ــر ال ــاىل م ــافا 1998، ترين ــاىل برتس ــدا 1996، بين ــوف بولن بكراك
ــث 2005، معــرض  ــك القومــى الثال ــن الجرافي ــك 3: 5، معــرض ف للجرافي
ــون  ــة الفن ــرض مئوي ــرب 2007، مع ــاط املغ ــارص الرب ــن املــرى املع الف
ــرض  ــا 2009، 2011، مع ــدويل بفرنس ــال ال ــايل سارس ــة 2008، بين الجميل
أســاتذة كليــة الفنــون الجميلــة باألكادييــة املريــة برومــا 2012، شــارك 
ــا  ــز أهمه ــال  جوائ ــة، ن ــة والدولي ــة املحلي ــورش الفني ــن ال ــد م بالعدي
ــجيعية  ــزة التش ــباب 3، الجائ ــون الش ــك صال ــجيعية جرافي ــزة التش الجائ
تصويــر صالــون الشــباب 4، لديــه العديــد مــن املقتنيــات مبتاحــف 
بلغاريــا. فرنســا،  إيطاليــا،  ســوريا،  مبــر،  األفــراد  ولــدى  ووزارات 
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يف نهاية املساء ، زيت عى توال ، 80×70 سم

الطــــــــاهر صــــــــــــالح الديــــن

يف   ، املتحركــة  الرســوم  قســم  للســينام  العــايل  املعهــد  بكالوريــوس 
ــان  ــام يف مهرج ــارك به ــتقلن ش ــن مس ــراج فيلم ــام بإخ ــته ق ــرتة دراس ف
اإلســامعيلية لألفــام القصــرة ومهرجــان كاريونــت ، قبــل ذلــك يف ســن 
السادســة عــر كان يــارس الرســم والنحــت يف مجلــة تــن ســتاف ، مجلــة 
ــج يف  ــة والرام ــات التلفزيوني ــك لإلعان ــم جرافي ــل كمصص ــا ، عم كلمتن
جرافيــك  مصصــم   ، الفضائيــة  والقنــوات  واإلعــان  الدعايــة  رشكات 
يف القنــوات الفضائيــة، شــارك بغــاف يف املجلــة وبعــض الرســومات 
ــر وعمــل عــى  ــه للفــن التشــكييل والتصوي والنحــت، أعــاد اكتشــاف حب
إنتــاج لوحــات مســتخدًما خامــات وأســاليب مختلفــة 2013 ، جائــزة 
النحــت يف مســابقة املجلــة والتــي نظمتهــا يف قاعــة أخناتــون بالزمالــك .



84
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املغــــــازي عطــــــــية املغـــــــازي

قطرات الندى ، موزاييك وخزف ورخام وأحجار ،200 × 80 سم 

ــة  ــون الجميل ــة الفن ــدرس بكلي ــر ، م ــم التصوي ــون قس ــوس الفن بكالوري
ــويد  ــارك والس ــج والدمن ــارض ىف الرنوي ــارك ىف 3 مع ــوان، ش ــة حل جامع
ــم  ــراغ املزدح ــرك والف ــكون املتح ــرض الس ــرتة 2001 : 2006 ، مع ىف الف
ــون  ــاتذة الفن ــع أس ــى م ــرض جامع ــة 2020 ، مع ــون الجميل ــة الفن بكلي
بدولــة الكويــت ، معــرض جامعــى  جداريــات 1 مبجمــع الفنــون ، معــرض 
مــع أســاتذة الفنــون بفنــدق ماريــوت فنــون 1معــارض أخــرى  لــه 
مقتنيــات 16 عمــًا مبطــار القاهــرة الــدوىل صالــة كبــار الــزوار واســرتاحة 
ــخىص  ــه ش ــل 5م*2م  ، 112 بورتري ــم عم ــة أوىل أ،ب منه ــركاب درج ال
خامــات مختلفــة للســلطان قابــوس بــن ســعيد ســلطان عــامن ، عمــان  
مبجلــس العمــوم الريطــاىن ، أعــامل لــدى أفــراد وهيئــات أخــرى . 
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إلهـــــــام إســـــــحق ســـــعد اللــــه

حياة ، أكريليك ، 124×90 سم

ــة  ــور وفنان ــة ديك ــوان ، مهندس ــة حل ــة جامع ــون جميل ــوس فن بكالوري
تشــكيلية مرية،تعتــر الفنانــة أدواتهــا التشــكيلية وســيلة للتعبــر 
والتعمــق يف تشــخيص فكــرة الحيــاة مــن منظورهــا الخــاص لتقــدم 
ــه  ــرد في ــلوب مج ــة وأس ــة خاص ــف وبصم ــكل مختل ــي بش ــا الفن عمله
الكثــر مــن التعبــر الشــخيص ، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض 
الفنيــة الدوليــة منهــا 4 معــارض مشــرتكة يف رومــا إيطاليــا، معــرض 
ــت  ــون 2019 ، أقام ــه األربع ــام يف دورت ــرض الع ــا ، املع ــرتك بالنمس مش
بنجــاح معرضهــا املنفــرد األول بقاعــة بيكاســو حجــم املجــرة2021 .
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آمــــــال عــــبد العظـــــيم محـــمد

رسائل 1 ، ورق قطن وتقنيات متعددة ، 80×100 سم

أســتاذ الطباعــة بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ، شــاركت يف 
العديــد مــن املعــارض الجامعيــة املحليــة والدوليــة مــن 2000 وحتــى اآلن 
ــرة  ــامل الصغ ــون األع ــتان 2001 ، صال ــون بأوذبكس ــة الفن ــا أكاديي منه
2003 ، املعــرض العــام ، الصالــون األول والثــاين لفنــون النســجيات 2014، 
ــراث معــارص بقاعــه بيكاســو 2016 ، معــارض القــدس  2019 ، معــرض ت
عربيــه بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة 2016 ، مركــز الهناجــر 2017 ، 
ملتقــى القاهــرة الــدويل لفــن الخــط العــريب بدوراتــه األربعــة مــن 2015 
حتــى 2018 ،  ملتقــى سلســبيل النيــل الســادس للفنــون التشــكيلية 
2019 ، املعــرض العــام )41( 2020  ، أقامــت العديــد مــن املعــارض 
ــارج . ــر والخ ــات مب ــا مقتني ــريب ، له ــط الع ــة والخ ــة يف الطباع الخاص
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انطاق ، سوفت باستل عى ورق ، 50×70 سم

أمـــــــــاين إبراهـــــــــيم فـــــــرغل

النوعيــة جامعــة  الرتبيــة  الرســم والتصويــر املســاعد بكليــة  أســتاذ 
نــادى  التشــكيلين ، عضــو نقابــة  الفنانــن  بنقابــة  املنوفيــة، عضــو 
التــذوق البــرى للفنــون التشــكيلية ، عضــو بجمعيــة الحضــارة والفنــون 
ــارض  ــن املع ــر م ــون ،  شــاركت ىف الكث ــى الفن ــة محب اإلســامية وجمعي
ــة  ــات بدول ــض الجداري ــت بع ــة ، عمل ــبات القومي ــات واملناس واملهرجان
الكويــت 2012، كليــة الطــب بجامعــة املنوفيــة 2021 ، قامــت بالعديــد 
مــن الــورش الفنيــة للطــاب املوهوبــن بقطــاع خدمــة املجتمــع وتنميــة 
ــة  ــرات الدولي ــن املؤمت ــد م ــاركت ىف العدي ــة ، ش ــة املنوفي ــة بجامع البيئ
مــن 2015 حتــى 2021 ،نالــت العديــد مــن شــهادات التقديــر والجوائــز 
ــارج. ــر والخ ــات مب ــن املقتني ــد م ــا العدي ــا ، له ــر وخارجه ــل م داخ
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صورة الفنان

أكريليك عى خشب، 130×160سم

أمـــــــــــــــل نـــــــصـــــــــــــــــر

ــة  ــابًقا جامع ــة س ــون الجميل ــة الفن ــر بكلي ــس قســم التصوي أســتاذ ورئي
اإلســكندرية مــر ، فنانــة مصــورة وناقــدة ىف مجــال الفنــون التشــكيلية  
ــر ىف  ــت م ــارج ، مثل ــر والخ ــا مب ــا خاًص ــر معرًض ــبعة ع ــت س أقام
العديــد مــن املعــارض الدوليــة كقوميســر أو فنان- مــر ،إيطاليا ، فرنســا، 
الصــن ، الكويــت ، األردن ، ســوريا ، تونــس ، اليمــن ، إنجلــرتا ، شــاركت ىف 
العديــد مــن املؤمتــرات العلميــة املحكمــة وامللتقيــات واملهرجانــات الفنية 
مبــر والخــارج ، لهــا العديــد مــن املؤلفــات يف مجــال النقــد التشــكييل، 
ــداع   ــة لإلب ــزة الدول ــا : جائ ــز أهمه ــن الجوائ ــد م ــى العدي ــت ع حصل
تخصــص تصويــر 1998 ، جائــزة الدولــة التشــجيعية ـ مجــال النقــد 
ــز العلمــي 2019 . ــة اإلســكندرية للتمي ــزة جامع التشــكييل  2011 ، جائ
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رفقاً بالقوارير ، أكريليك ، 200×120 سم

أنيـــــــــــــــــس الزغـــــــــــــــبي

والطباعــة  التصميــم  شــعبة  جرافيــك  جميلــة  فنــون  بكالوريــوس 
مؤســس جامعــة  عضــو   ، التشــكيلية  الفنــون  نقابــة  عضــو   ،  1976
2000 للفنــون التشــكيلية بالخــارج ، عضــو مؤســس جامعــة الفنــون 
التشــكيلية املريــة بالخــارج ، عضــو نقابــة الصحفيــن الكويتيــة ، 
شــارك يف العديــد مــن املعــارض الخاصــة والعامــة بدولــة الكويــت 
ــا  ــام معرًض ــام يف 39، 40 ، أق ــرض الع ــارك يف املع ــر ، ش ــارات وم واإلم
ــز  ــد مــن الجوائ ــرا 2019 ، العدي ــدار األوب ــا بقاعــة صــاح طاهــر ب خاًص
ــات  ــه مقتني ــة ، ل ــن وزارة الثقاف ــرغ م ــة التف ــر ، منح ــهادات التقدي وش
لــدى العديــد مــن الهيئــات الحكوميــة ، الــوزارات بدولــة الكويــت .
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صورة الفنان

»ياسمن الرق« الفاكهة، حر عى كرتون، 145×105سم

إيــــــــــــــامن أســـــــــــــــامــــــة

بكليــة  مســاعد  أســتاذ   ، الجرافيــك  يف  دكتــوراه   ، مريــة  فنانــة 
الفنــون الجميلــة ، أقامــت 7 معــارض خاصــة وشــاركت بأعاملهــا يف 
ــان  ــاب الفن ــراغ وكت ــز يف الف ــر والتجهي ــر والتصوي ــم والحف ــون الرس فن
معــرض،   100 نحــو  والجامعيــة  املحليــة  املعــارض  مــن  العديــد  يف 
 80 نحــو  دوليــة  وملتقيــات  وورش  وبيناليــات  معــارض  يف  شــاركت 
وشــهادات  جوائــز  نالــت   ، التحكيــم  لجــان  مــن  وعــدًدا  معرًضــا، 
ــكيل  ــت بتش ــم ، قام ــباب يف الرس ــون الش ــا صال ــات منه ــر وميدالي تقدي
وصياغــة بعــض الرمــوز والــدالالت الخاصــة بهــا لتعــر مــن خالهــا عــن 
ــات مبــر والخــارج .  ــا مقتني ــرأة بشــكل خــاص ، له ــا امل ــكار محوره أف
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تأثر الفراشة ، كمبيوتر جرافيك ، 100 × 100 سم 

إيــــــــــــــامن الطـــــــــــــــــوخى

بكالوريــوس فنــون جميلة قســم جرافيك جامعة حلوان 2005 ، ماجيســتر 
فنــون جميلــة  2012 ، دكتــوراه 2017 ،  مــدرس بجامعــة املنصــورة ، 
شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا مهرجــان اإلبــداع التشــكييل الثــاىن 
2001 ، 2003 ، معــرض شــباب الفنانــن برومــا 2012 ، معــرض بروكســل 
مشــاركات مريــة 2014 ، معــرض األقــر الــدوىل وجــوه وأقنعــة 2015،  
مهرجــان الربيــع اتحــاد املصوريــن العــرب 2015 ، مهرجــان املغــرب 
ــز األول  ــا املرك ــز منه ــد مــن الجوائ ــت العدي ــيل 2015 ، نال ــر اللي للتصوي
ىف صالــون الجيــزة األول رســم 2014 ، مــن أفضــل 10 صــور فوتوغرافيــة 
عــى مســتوى العــامل ىف مســابقه الفوتــوك الدوليــة 2014 ، املركــز األول ىف 
منتــدى امليــاه الــدوىل فوتوغرافيــا 2014، املركــز الثاىن ىف مســابقة ناشــونال 
الثالــث مســابقة مجلــة همســة 2015،  ، املركــز  جيوجرافيــك 2014 
مســابقة النخيــل بــدىب 2016 ، صالــون الشــباب 2018 ، املركــز الثالــث ىف 
االتحــاد األوروىب 2019 ، املركــز الثــاىن ىف مســابقة تونــس ىف املحرس 2018، 
ــاكر 2019. ــؤاد ش ــان ف ــراق للفن ــوء بالع ــابقة الض ــة مبس ــة ذهبي ميدالي
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صورة الفنان

طائر ، رخام مرى ، 50×35×30 سم

إيــــــــامن بـــــــــركـــــــــــــــــات

مواليــد الجيــزة 1988، ماجســتر نحــت 2018 ، شــاركت يف عــدة معــارض 
وملتقيــات فنيــة أهمهــا حاليًــا ملتقــى إعــامر مــر للفنــون 2021 ، 
ــى النحــت عــى  ــا 2020، ملتق ــن النحــت بأوكراني ــف لف ســمبوزيوم كيي
ــن النحــت 2018،  ــدويل لف ــح الصخــري 2020، ســمبوزيوم أســوان ال املل
معــرض جائــزة آدم حنــن لفــن النحــت 2019، املعــرض العــام 2018  
،2020، صالــون النحــت الثــاين 2018 ، صالــون الشــباب 2018 ، كــام 
ــرض  ــارج كمع ــر والخ ــة مب ــة وثنائي ــارض جامعي ــدة مع ــاركت يف ع ش
ــو  ــن32 مون ــت س ــاين تح ــرض فن ــا 2020 ، مع ــر إيطالي ــيا أرت ف فينيس
جالــري 2020 ، صالــون الجنــوب 2017، معــرض جمعيــة محبــي الفنــون 
الجميلــة خمــس أعــوام متتاليــة ، غرهــم مــن املعــارض والــورش الفنيــة، 
ــزة  ــن النحــت 2019 ، جائ ــن لف ــزة آدم حن ــة معــرض جائ ــزة الثاني الجائ
ــوام  ــاث أع ــرغ لث ــون الشــباب 2018 ، منحــة تف ــة صال النحــت  مناصف
 2017،2014 حشــمت  حســن  الفنــان  جائــزة   ،  2019  ،2018،  2017
مقتنيــات يف املتحــف املفتــوح بأســوان ، ولــدي أفــراد يف مــر والخــارج.
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انتظار ، زيت و أكريليك عى كانفاس ، 140×140 سم

إيــــــــــــــامن حــــــــــكيــــــــــم 

دافــئ،   أزرق   2021 ىف  أخرهــا  فرديًــا  معرًضــا  عــر  ثاثــة  أقامــت 
شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة أهمهــا املعــرض العــام 
عــدة دورات  ، مثلــت مــر عامليًــا ىف بينــاىل شيانســيانو بإيطاليــا، 
جالــرى جاجليــاردى بلنــدن ، بينــاىل أرت ماليزيــا  ، معــرض الســام 
الــدويل يف كازاخســتان 2016،2015حيــث فــازت بجائــزة »الفنــان الــدويل 
للســام «، لهــا مقتنيــات لــدى العديــد مــن األفــراد والجالريهــات 
الفــن املــرى  ىف مــر واإلمــارات والخــارج خاصــة منهــا متحــف 
ــة  ــة  ، الجمعي ــة املري ــة  ، وزارة الخارجي ــرا املري ــث ودار األوب الحدي
املريــة ألورام الثــدى ، متحــف بورســعيد القومــى ، ســفارة الصــن 
. بالكويــت  امللــي  الديــوان  إىل  باإلضافــة  كازاخســتان  أســتانا  يف 
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صورة الفنان

غزل البنات، أكريليك وخامات أخرى، 160×120سم

إيــــــــــــــــــــامن عـــــــــــــــزت

ــة 2012،  ــة الفني ــفة الرتبي ــوراه يف فلس ــيخ 1972، دكت ــر الش ــد كف موالي
ــن  ــات لف ــات والرتينالي ــن البينالي ــد م ــر يف العدي ــل م ــحت لتمثي رش
الجرافيــك يف الكثــر مــن الــدول منهــا بولنــدا ، مقدونيــا ، أمريــكا 
فرنســا،   ، النمســا   ، بلغاريــا   ، اليمــن   ، أســبانيا   ، ســلفانيا   ، تايــوان 
إيطاليــا، اإلمــارات ، الصــن ، أقامــت 12 معرًضــا خاًصــا ألعاملهــا يف 
ــل منظمــة  ــم اختيارهــا مــن قب ــر ، الرســم ، ت ــك ، التصوي مجــال الجرافي
كراكــوف الدوليــة لفــن الحفــر لتمثيــل القــارة اإلفريقيــة يف املعــرض األول 
لفنــون الجرافيــك الــذي عقــد باملركــز الــدويل لفنــون الجرافيــك ببولنــدا 
2013 ، العديــد مــن الجوائــز أهمهــا جائــزة ترينــايل مــر الــدويل لفــن 
الجرافيــك 2006 ، جوائــز صالــون الشــباب يف دوراتــه املختلفــة ، لهــا 
مقتنيــات يف متحــف الفــن الحديــث بــكل مــن مــر ، بولنــدا ، تايــوان .
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آفاق ، أحبار مع قلم جاف عى ورق قطني أبيض ، 100×70 سم

إيــــــــــامن مــــــــنري مصـــــــطفى

عضــو   ، الجرافيــك  قســم  الجميلــة  الفنــون  بكليــة  مســاعد  أســتاذ 
ــا  ــارض منه ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ــكيلين ، ش ــن  التش ــة الفنان نقاب
ــون القاهــرة  ــرا ، صال ــون باألوب ــر الفن ــام 37 ، 38 ، 39 بق ــرض الع املع
ــا 1999،  ــن يف بوليفي ــون األول للف ــرض الصال ــيلة ، مع ــة والوس 58 الغاي
ــة  ــزة الثالث ــك 2003 ، الجائ ــن الجرافي ــع لف ــدويل الراب ــر ال ــاىل م ترين
ــزة  ــباب )13( 2001 ، جائ ــون الش ــك يف صال ــر جرافي ــال الكمبيوت يف مج
الجميلــة  الفنــون  الطائــع 41 جمعيــة محبــي  االســتحقاق معــرض 
الطفــل 2004،  أدب  مبــارك يف مجــال رســوم  2001، جائــزة ســوزان 
ــس  ــي الخام ــعيد القوم ــور س ــايل ب ــر بين ــال الحف ــزة األوىل يف مج الجائ
2005 ، الجائــزة الثالثــة ىف مجــال الرســم ىف بينــاىل بورســعيد 2007 ، 
ــات  ــا مقتني ــر 2016 ، له ــع األق ــدوىل الراب ــوب ال ــون الجن ــزة صال جائ
ــكندرية،  ــة اإلس ــة ، مكتب ــرا املري ــدار األوب ــث ب ــن الحدي ــف الف مبتح
الثقافــة. لقصــور  العامــة  الهيئــة   ، والرياضــة  الشــباب  وزارة  مقــر 
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حجر رشيد ، طباعة بارزة عى ورق ، 50 × 88 سم للجزء الواحد

أيــــــــــــــــــــــمن قـــــــــــــدري

مواليــد 1978، أســتاذ مســاعد الجرافيــك ووكيــل كليــة الفنــون الجميلــة 
جامعــة األقــر لشــئون التعليــم والطــاب الســابق ، عضو لجنــة املقتنيات 
بــوزارة الثقافــة الفنــون التشــكيلية مــن 2017 حتــى اآلن ، عضــو املجلــس 
األعــى للثقافــة  لجنــة الفنــون التشــكيلية 2019 ، قوميســر عــام ملتقــى 
األقــر الــدويل الثــاين للجرافيــك بكليــة الفنــون باألقــر ، قوميســر عــام 
صالــون الجنــوب الــدويل الثالــث، قوميســر عــام ملتقــى مراســم النوبــة 
2021 ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا مشــاركات بالهنــد ، رصبيــا، 
إيطاليــا ، بنجاديــش 2017، 2019 ، 2020 ، بينــايل د/ ســعاد الصباح الدويل 
الثــاين بالكويــت، ملتقــى زوق مكايــل بريشــتي بلبنــان ، ملتقــى األقــر 
الــدويل للتصويــر12- 2018 ، ، صالــون األقــر الــدويل األول للفنــون 
البريــة ، معــرض مبتحــف مدينــة بورصــة تركيــا 2020 ، جائــزة حضــور 
ســمبوزيوم zobra  للفنــون  بنجاديــش ، جائــزة لجنــة التحكيــم صالــون 
الجنــوب الــدويل الرابــع ، الجائــزة الرفيــة يف الجرافيــك  لصالــون الشــباب 
ــباب 23. ــون الش ــدويل صال ــاري ال ــك التج ــاء CIB البن ــزة االقتن 17، جائ
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ورقة وقلم، تصويرضويئ، 134×134سم

أيـــــــــــــــــــمن لــــــــــــــــطفي

فنــان مــري ، املديــر اإلقليمــى للجمعيــة األمريكيــة بالــرق األوســط، 
ــات  ــر مــن البينالي ــا  ، شــارك يف الكث ــا ودوليً ــا محليً ــا خاًص ــه 12معرًض ل
واملعــارض الدوليــة ، لــه 14 صــورة فوتوغرافيــة مبطــار القاهــرة وعملــن 
ــاح املــري  ــة الجن ــي الهناجــر ، خلفي ــة اإلســكندرية ، ســقف مبن مبكتب
بشــنجهاي ، عملــن بانورامــا مببنــي األمــم األفريقيــة بأديــس أبابــا، نــال 
ــة  ــة التشــجيعية، درجــة الزمال ــزة الدول ــز منهــا: جائ ــد مــن الجوائ العدي
ــري يف  ــزة الك ــا ، الجائ ــرتا ومالط ــن إنجل ــكيلية م ــا التش يف الفوتوغرافي
ــايل الصــن  ــة ببين ــزة أحســن صــورة فوتوغرافي ــايل الصــن 2008، جائ بين
ــة  ــا التجريبي ــا يف الفوتوغرافي ــابقة النمس ــة مس ــة الذهبي 2010، امليدالي
ــاىل الصــن للصــورة املعــارصة 2012 . ــزة أحســن إضــاءة ببين 2010، جائ
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عودة الدعسوقة ، زيت عى توال ، 90×90 سم

إينــــــــاس ضــــــــــاحي أحــــــمد 

أســتاذ التصويــر املســاعد بقســم الرتبيــة الفنيــة، بكليــة الرتبيــة النوعيــة - 
جامعــة أســيوط، واملــرف عــى قســم الديكــور بكليــة الفنــون الجميلــة 
جامعــة أســيوط ، شــاركت يف العديــد مــن األنشــطة واملعــارض الجامعيــة 
منهــا معــرض أجنــدة 2021 يف دورتــه الرابعــة عــر مبكتبــة اإلســكندرية،  
مهرجــان  مــا بعــد الكورونــا بقاعــة يض للثقافــة والفنون، ملتقى سلســبيل 
ــدة ، معــرض »ملســات تشــكيلية«  ــث بقناطــر أســيوط الجدي ــل الثال الني
2018، بينــايل األعــامل الصغــرة، بأتيليــه اإلســكندرية 2015، صالــون 
الجنــوب األول والثالــث والرابــع باألقــر مــن 2013 :2016، صالــون 
الشــباب 16 بالقاهــرة ، ثاثــة معــارض شــخصية بعنــوان )بــرواز دهــب ، 
مامــح مريــة،  خســوف- بجامعــة أســيوط( ، نالــت العديــد مــن الجوائز 
ــباب األول  ــون الش ــر بصال ــز األول تصوي ــا املرك ــر منه ــهادات التقدي و ش
بقــر ثقافــة أســيوط،  جائــزة ىف مجــال التصويــر بصالــون الجنــوب األول 
باألقــر 2013، املركــز األول  رســم مبهرجــان الــرواد بقــر ثقافة أســيوط ، 
بقناطــر أســيوط الجديــدة ،  مقتنيــات خاصــة لــدى أفــراد يف مــر وأملانيا. 
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الكتاب ، زجاج ، 37×32×9سم

باهــــــــــــر جـــــــميل معــــــزوز

ــاىل  ــد الع ــة املعه ــة اجتامعي ــوس خدم ــات،  بكالوري ــد 1988 ، نح موالي
ــة 0 ــة االجتامعي للخدم
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تصوير ضويئ، 75× 106سم للجزء الواحد

بســـــــــــــــــام الـــــــــزغــــــــبي

مواليــد1970 ، مصــور صحفــي باألهــرام ، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض 
منهــا املعــرض القومــي العــام للفنــون التشــكيلية 2009 ،2010 ، معــرض 
فــردى يف مركــز ســعد زغلــول الثقــايف فرايــر 2010 ، معــرض مــن النيــل إىل 
املريــاك ، مختــارات مــن الفــن املعارص من مــر بجامعة ماساتشوســتس 
يف لويــل الواليــات املتحــدة األمريكية 28 فراير : 25 مــارس 2011 ، الجائزة 
ــزة األوىل  ــدورة 72 ، الجائ ــر الضــويئ ال ــان للتصوي ــون الياب ــة لصال الرفي
ــة. ــرات الخاص ــرع املؤث ــوىئ 2001 ف ــث للتصويرالض ــل الثال ــون الني لصال



101

بــــــــــــــــــــالل مــــــــــــقلـــــد

العودة، أكريليك عى كانفاس، 125×150 سم

أســتاذ الطباعــة بكليــة الرتبيــة الفنيــة ، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض 
املحليــة والدوليــة منهــا 1991 : 1993 معــارض جامعيــة ســنوية لحفــاري 
بفلــو قاعــة العــرض بكليــة بفلو جامعــة نيويــورك ، 1996 معــرض الطباعة 
بالقوالــب الخشــبية بقاعــة إخناتــون 5 مجمــع الفنــون بالزمالــك، 2001 
معــرض القيــم الجرافيكيــة لطباعــة املنســوجات أتيليــه القاهــرة  ، 2002 
ــون  ــة الفن ــتديرة بنقاب ــة املس ــة القاع ــكل واألرضي ــوارات الش ــرض ح مع
التشــكيلية باألوبــرا ، 2006 معــرض الطباعــة باللينوليــوم أتيليــه القاهــرة، 
2008 : 2014 البينــايل الــدويل الســنوي لكتاب الفنان باإلســكندرية،  2008 
:2015 معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية، 2009 ، 2013 بينــايل مكتبــة 
اإلســكندرية الــدويل للحفــر الصغــر، 2010 صالــون الخريــف للوحــة 
الصغــرة ،2011 معــرض الحفــر بقاعة ســعد زغلــول، 2004 : 2015 املعرض 
ــوا 2014 ، 2014  ــري أوبوف ــة جال ــن بقاع ــة فنان ــرض خمس ــام ، مع الع
ــة ، 2015  ــيخ ، الغردق ــرم الش ــدويل ب ــرتاكا ال ــرض أوس ــمبوزيوم ومع س
معــرض ثنــايئ الحفــر والنســيج بقاعــة بوهيــم ببانشــيفو بلجــراد رصبيــا. 
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مواليــد 1990، بكالوريــوس تربيــة فنيــة2013، شــارك يف العديــد مــن 
املعــارض،  شــارك يف معــرض جائــزة آدم حنــن بالــدورة الرابعة والخامســة، 
شــارك يف مهرجــان يض الثالــث للشــباب العــريب، مهرجــان مــا بعــد 
الكورونــا، شــارك بصالــون الشــباب الواحــد والثاثــن، حصــل عــى جائــزة 
الشــهيد أحمــد بســيوين يف صالــون الشــباب الــدورة الثامــن والعريــن يف 

ــات مبــر والخــارج. سابحة يف الفراغ ، بوليسرت ، 100×150×110 سممجــال النحــت ، منحــة التفــرغ  2020 ، مقتني

بـــــــــــيرت لبــــــــــان إســــــــــاف
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تـــــــــــامر رجــــــب مـــــــــــوىس

الطائر األخر ، برونز ، 120×150×50سم

ــا  ــر وخارجه ــل م ــارض داخ ــن املع ــد م ــارك بالعدي ــد 1979 ، ش موالي
املعــرض الخــاص األول مبكتبــة اإلســكندرية، بجالــري بيكاســو وآرت 
توكــس ، معــرض جامعــي بدولــة إيطاليــا ومكتبــة اإلســكندرية ، املعــرض 
العــام ، صالــون الشــباب ، معــارض جامعيــة بدولــة اإلمــارات والســعودية ، 
ســمبوزيوم أســوان ، ســمبوزيوم جــدة ، املقاولــون وســمبوزيوم الجامعات 
ــون  ــى الفن ــة محب ــباب ، جمعي ــون الش ــزة صال ــورة ، جائ ــا واملنص املني
الجميلــة ، جائــزة النحــت املعــارص مــن جــدة ، لــه العديــد مــن املقتنيــات 

داخــل مــر وخارجهــا.
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طيف ، خشب ، 60×18×18 سم

تـــــــــريز مجــــــــــدى ريـــــــاض

ــة عــى  ــة 2007 ، حاصل ــة النوعي ــة الرتبي ــوس كلي ــد 1986، بكالوري موالي
ــون  ــة 2018 ، أخصــايئ فن ــة أشــغال فني ــة النوعي درجــه املاجســتر الرتبي
ــة  ــد مــن املعــارض الداخلي ــة ، شــاركت يف العدي ــوزارة الثقاف تشــكيلية ب
والخارجيــة ، ســاهمت يف العديــد مــن الفاعليــات الفنيــة والتشــكيلية مــن 
ــة،  ــر، الطباع ــاً يف مجــاالت الرســم والتصوي مســابقات وورش عمــل محلي

األشــغال الفنيــة ، النحــت، املعــادن. 
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زيت عى توال، 86×86 سم

جــــــــــــاذبيـــــــة ســــــــــــــرى

ــا مــع مارســيل جرومــر  ــة 1948، دراســات علي ــون جميل ــوس فن بكالوري
ىف باريــس 1951، وىف رومــا 1952، كليــة ســليد جامعــة لنــدن 1954-

1955، شــاركت بســبعن معرضــاً خاصــاً ىف مــر والبــاد العربيــة وأوروبــا 
والواليــات املتحــدة األمريكيــة وكنــدا مــن 1953منهــا : معــارض جامعيــة 
ــن  ــد م ــى العدي ــت ع ــذ 1951، حصل ــامل من ــاد الع ــر وب ــة ىف م ودولي
ــة نســجيات  ــم رباعي ــرا القاهــرة لتصمي ــزة دار األوب ــا : جائ ــز منه الجوائ
ــة القاهــرة  ــات مكتب ــا املقتني ــة 1999، له ــة التقديري ــزة الدول 1990، جائ
نقابــة  للثقافــة،  األعــى  املجلــس  بالجيــزة،  مبــارك  مكتبــة  الكــرى، 
الصحفيــن، فنــادق ، مجموعــات خاصــة مبــر ، البــاد العربيــة ، أوروبــا، 
ــدة األهــرام ،  ــدا، جري ــة ، كن ــات املتحــدة األمريكي ــا ،الوالي ــيا ،إفريقي أس
الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة ، فرنســا ، متحــف جاذبيــة رسى مبركــز الفــن 

بالشــونة، العجمــى باإلســكندرية مبــر.
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لقاء، ألوان مائية، 47.5× 67 سم

جــــــــــــــــالل الحســــــــــــــيني

مواليــد القاهــرة 1935، بكالوريــوس العــامرة كليــة الفنــون الجميلة 1960، 
جــاء اهتاممــه بالرســم منــذ الطفولــة واملدرســة واســتمرت مامرســته للفن 
التشــكييل بعــد تخرجــه إىل جانــب عملــه ىف مجــال الهندســة املعامريــة 
ــات  ــم بالخام ــارس الرس ــة، م ــارض املختلف ــرتاك ىف املع ــى اإلش وداوم ع
املختلفــة وتخصــص ىف الســنوات األخــرة ىف الرســم باأللــوان املائيــة، أقــام 

معرضــه الخــاص األول 1967 بأتيليــه القاهــرة وأقــام 28 معــرض فــردي. 
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التكرار الرابع لهذه األرض ، اكريليك عى قامش ، 160×130 سم

جــــــــمــــال الــخــــشــــــــــــــن

ــون  ــة الفن ــدرس بكلي ــري وم ــري م ــان ب ــرة 1988،  فن ــد القاه موالي
ــد مــن  ــة 2019 ، العدي ــون الجميل ــوراه يف الفن ــة بالقاهــرة ،  دكت الجميل
ــدويل  ــيا ال ــايل فينيس ــر يف بين ــل م ــة ، مث ــة واملحلي ــاركات الدولي املش
الــدورة الـــ 56 ، العديــد مــن الجوائــز والتكريــات ، لــه خمــس معــارض 
فرديــة إىل اآلن ، شــارك يف العديــد مــن ورش العمــل الدوليــة والفعاليــات 
ــة املعــارصة.  ــون البري ــه مجــاالت متنوعــة للفن ــة ، تشــمل أعامل الفني
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احتواء ، بوليسرت،  120×80 سم

جـــــــــامل يحــــــــــيى صــــــدقى

ــة  ــون الجميل ــة الفن ــاعد بكلي ــت املس ــتاذ النح ــا 1970، أس ــد املني موالي
جامعــة املنيــا ، شــارك يف معــرض فنانــوا املنيــا أتيليــه القاهــرة ، معــرض 
فنانــو املنيــا بالجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة ، املعــرض العــام الــدورة 
األربعــن ، شــارك يف تجميــل مدينــة قنــا ، شــارك يف تجميــل مدينــة 
أســيوط ، شــارك يف تجميــل محافظــة املنيــا ومراكزهــا ، متثــال طــه حســن 
ــل  ــل مدخ ــر وتجمي ــة تطوي ــة ، عملي ــن مبغاغ ــه حس ــقط رأس ط مبس
ــوات  ــذكاري بالق ــي ، النصــب الت ــة نفرتيت ــال امللك ــة ســاملوط ومتث مدين
ــي رئاســة الجامعــة بجامعــة  ــل مبن ــا الجــوي ، تجمي ــة مطــار املني الجوي
ــرة  ــال الك ــدة ، متث ــيوط الجدي ــة أس ــاز مدين ــي جه ــل مبن ــا ، تجمي املني
باســتاد ســاملوط الريــايض ، املشــاركة يف صالــون الجنــوب الــدويل الرابــع 
ــة  ــال الســام مبدين ــم بأســيوط ، متث ــون األقالي باألقــر، املشــاركة يف صال
ــة  ــا ومدين ــي املني ــن مدينت ــة ب ــز الصداق ــذكاري رم مغاغــة ، النصــب الت

ــة. ــهايم األملاني هيلدس
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هائم ، برونز ، 72×30×35 سم 

جــــــــورج ســـــــــامح صبـــــــحى

ــت  ــم نح ــا قس ــة املني ــة جامع ــون جميل ــوس فن ــد 1991، بكالوري موالي
2013، أخصــايئ فنــون تشــكيلية بــوزارة الثقافــة ، عضــو نقابة التشــكيلين، 
املشــاركة يف معــارض جامعيــة منــذ 2016، مشــاركة يف ورشــة ســمبوزيوم 
الحديــد الخــردة 2016، جائــزه فــاروق إبراهيــم للنحــت مبســابقة أطياف1 
2017 ، املشــاركة يف ملتقــى ملســات يف ســيناء الحــرات 2018 ، املشــاركة 
يف مســابقة مؤسســة فــاروق حســني للفنــون 2020، املشــاركة يف مهرجــان 
يض الثالــث للشــباب العــريب2020، مهرجــان يض مــا بعــد الكورونــا 2020، 
ــة  ــورش الفني ــن ال ــد م ــدورة 31، مشــاركات يف العدي ــون الشــباب ال صال

املحليــة ، مقتنيــات لــدى أفــراد داخــل مــر وخارجهــا.  
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حديد وخشب وأكريليك، 275×160 سم

حــــــــــــــــــــاتم شــــــــــــــافعى

أســتاذ النحــت بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان، مشــاركات دوليــة 
بــكل مــن روســيا االتحاديــة ، املغــرب ، تونــس ، ســلطنة عامن ، مشــاركات 
ــون  ــام ، صال ــرض الع ــون الشــباب ، املع ــن دورة بصال ــة ألكــر م محلي
ــز  ــخيص يف مرك ــرض ش ــر مع ــى ع ــة إىل اثن ــرة باإلضاف ــامل الصغ األع
ــرويس  ــول الثقــايف ، املركــز الثقــايف ال ــون ، مركــز ســعد زغل ــرة للفن الجزي
ــة  ــة الرتبي ــة كلي ــكندرية ، قاع ــه اإلس ــرة ، أتيلي ــه القاه ــرة ، أتيلي بالقاه
ــه املجســمة  ــاج أعامل ــي يف إنت ــان املذهــب التفكي ــة ، يعتمــد الفن الفني
عــى مــدار عــر عــروض تشــكيلية متتاليــة ، يــارس اإلنتــاج الفنــي منــذ 
1988وحتــى اآلن، لــه مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث و لــدى قاعــات و 

ــا ، املغــرب ، ســلطنة عــامن ، مــر. أفــراد يف روســيا ، بلغاري
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حـــــــــــازم املــســـــــــــــتكـــاوى

امليدان 2، كارتون وورق،80×80×14سم

ــات  ــة والبينالي ــارض الجامعي ــن املع ــد م ــارك يف العدي ــد 1965، ش موالي
واآلرت فيــزر بجانــب العديــد مــن املعــارض الفرديــة الخاصــة عــى 
مســتوى العــامل منــذ 1989 وحتــى اآلن، حصــل عــى العديــد مــن الجوائــز 
ــباب 11  ــون الش ــي صال ــز الفراغ ــرى للتجهي ــزة الك ــل الجائ ــة مث الفني
ــون أســيا الثالــث عــر يف  ــايل فن ــزة الكــرى يف بين القاهــرة 1999، الجائ
دكا بنجاديــش 2008، القامئــة القصــرة لجائــزة جميــل متحــف فيكتوريــا 
ــل  ــة مث ــات املتحفي ــن املقتني ــد م ــه العدي ــا 2011، ل ــرت يف بريطاني وأل
مقتنيــات متحــف نــورث كارولينــا للفنــون الواليــات املتحــدة، مقتنيــات 
» متحــف جميــل « ديب اإلمــارات، متحــف الفــن املــري الحديــث 

ــكا. ــف SONS ببلجي ــرة، متح بالقاه
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حســـــــــــــــــام صـــــــــــــــــقر

 أنت، خامات مختلطة، 50×70سم

بكالوريــوس تربيــة فنيــة1989 ، حصــل عــى املاجســتر والدكتــوراه مــن 
 NARC -ENIC  2017نفــس املؤسســة 2001 ، عــادل الدكتــوراه بفرنســا
ــاً دوليــة يف الفنــون والرتبيــة ، يعمــل بالتدريــس بقســم  كــام نــر أبحاث
الرســم والتصويــر منــذ التخــرج إىل اآلن ، التدريــس بالجامعــة األمريكيــة 
ــن  ــد م ــى العدي ــل ع ــن2002 : 2007 ، حص ــة البحري ــرة ، جامع بالقاه
ــز الفنيــة مبــر وبلــدان الخــارج آخرهــا Career Award  جائــزة  الجوائ
ــرض  ــا 2019 ، يع ــة Porta Coeli  إيطالي ــط  مؤسس ــر املتوس ــاد البح ب
أعاملــه مبــر، فرنســا، أملانيــا ، أســبانيا ، ويؤمــن أن بلــدان العــامل رحلــة 

مســتمرة لــن تنتهــي.
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لقاء ، بوليسرت ، 65×20×10 سم 

حســــــــن يونـــــــــس شـــــــــبط

مواليــد 1951، موجــه تربيــة فنيــة بــوزارة الرتبيــة والتعليــم ، عضــو بنقابة 
ــرة  ــايل القاه ــارض بين ــن املع ــد م ــارك يف العدي ــكيلين ، ش ــن التش الفنان
الــدويل الســادس للخــزف 2002 ، املهرجــان التشــكييل األول والثــاين 
والثالــث مبركــز اإلبــداع باإلســكندرية 2008 ، املعــرض العــام الــدورة 34، 
36، 38، 40 ، معــرض أجنــدة مكتبــة اإلســكندرية  2013، معــرض مــا بعــد 
ــة  ــز وميدالي ــر ومتي ــال شــهادات تقدي ــا بقاعــة يض باملهندســن ، ن كورون
ــف  ــة، متح ــدى وزارة الثقاف ــات ل ــه مقتني ــلحة ، لدي ــوات املس ــن الق م

ــدى األفــراد مبــر والخــارج . الخــزف ، متحــف الفــن الحديــث ، ل



114

صورة الفنان

The Cycle ، اكريليك عى توال ، 160×100 سم

حســـــــنة حــــــــنفى محــــــــمود

جامعــة  جميلــة  فنــون  بكالوريــوس   ،1987 اإلســكندرية  مواليــد 
ــا  ــارض منه ــن املع ــد م ــاركت ىف العدي ــر ، ش ــم التصوي ــكندرية قس اإلس
ــدة ،  ــرض أجن ــام ، مع ــرض الع ــون الشــباب ، املع ــن صال ــدة دورات م ع
صالــون أتيليــه اإلســكندرية ، شــاركت ىف مجموعــة مــن املعــارض الدوليــة 
ــزة  ــرتا ، جائ ــكا وانجل ــا وأمري ــدة وإيطالي ــة املتح ــارات العربي ــا باإلم منه
الصالــون التشــجيعية 2012 ، الجائــزة األوىل لصالــون األتيليــه 2018.
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تكوين، ألوان باستيل ، 78 × 97سم

حـــــــــــــسني الــــــــــــــشابـــورى

مواليــد االســكندرية 1945، بكالوريــوس فنــون كليــة الفنــون جامعــة 
حلــوان 1967 واألول عــى جميــع أقســام الكليــة ، ماجســتر بتقديــر 
ــفة ىف  ــوراه الفلس ــة دكت ــال درج ــوان 1976، ن ــة حلـ ــن جامع ــاز م امتي
الفنــون مــن جامعــة حلــوان 1982، أعــامل مقتنــاه باملتاحــف املريــة : 
متحــف الفــن الحديــث بالقاهــرة، متحــف الفــن الحديــث مبركــز محمــود 
ســعيد  باإلســكندرية، متحــف كليــة الفنــون الجميلــة اإلســكندرية، متحف 
كليــة الفنــون جامعــة املنيــا، مكتــب رئيــس املجلــس األعــى للثقافــة، مركز 

ــة. ــرا املري ــة نــر بالقاهــرة، دار األوب املؤمتــرات مبدين
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نساء راقصات، اكريليك، 140×140سم للجزء الواحد

حمـــــــــــدي أبــــو املعـــــــــاطي

مواليــد مركــز دكرنــس محافظــة الدقهليــة 1958، بكالوريــوس فنــون 
ــون  ــة الفن ــك كلي ــم الجرافي ــد بقس ــك 1981 ، معي ــم جرافي ــة قس جميل
ــك ىف  ــن الجرافي ــون ف ــوان1981 ، ماجســتر ىف الفن ــة حل ــة جامع الجميل
ــة  ــك كلي ــم الجرافي ــاعد بقس ــدرس مس ــو 1988 ، م ــو بيكاس ــامل بابل أع
الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان 1988، دكتــور فلســفة نظريــات التصميم 
الجرافيــى » جامعــة فوبرتــال « 1999، رئيــس قطــاع الفنــون التشــكيلية 
الســابق 2015 وزارة الثقافــة ، نائــب رئيــس اتحــاد التشــكيلين للعاقــات 
الخارجيــة 2013 حتــى اآلن ، وكيــل نقابــة الفنانــن التشــكيلين املريــة، 
نقيــب الفنانــن التشــكيلين 2011: 2020 ، وكيــل الكليــة للدراســات 
ــم  ــور بقس ــتاذ دكت ــة 2011 : 2013 ، أس ــون جميل ــوث فن ــا والبح العلي
الجرافيــك كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان 2009 ، أســتاذ مســاعد 
بقســم الجرافيــك كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان 2004 ، أشــرتك 
ىف العديــد مــن املعــارض الدوليــة واملحليــة ، أقــام أكــر مــن 15 معــرض 

ــر.  ــك والرســم والتصوي شــخىص ىف الجرافي
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متواليات، أقام حر عى ورق، 120×120سم

حـــــــــــمدي عــــــــــــبد الـلـــــه

ــوان،  ــة جامعــة حل ــة الفني ــة الرتبي ــر املتفــرغ كلي أســتاذ الرســم والتصوي
عميــد كليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان 1997: 2000، املستشــار 
الثقــايف ومديــر املركــز الثقــايف املــري ســفارة جمهوريــة مــر العربيــة 
بصنعــاء 2000: 2004،  رئيــس رابطــة خريجي الرتبيــة الفنية 1999: 2000، 
ــة األســاتذة واألســاتذة املســاعدين  ــة الدامئــة لرتقي ــة العلمي ــرر اللجن مق
الــدورة الحاديــة عــر2013،  قوميســير ترينــايل الفــن الفطــري براتســافا 
ــاح  ــايل القاهــرة الســادس 1996، الجن ســلوفاكيا 1994،  ضيــف رشف بين
ــون القطــع الصغــرة 2000،  ــايل القاهــرة الســابع 1998، صال املــري بين
ــة  ــر مبدرس ــتاذ زائ ــر 2006،  أس ــارص بالجزائ ــري املع ــن امل ــرض الف مع
ــة  ــزة لجن ــرتا 1991،1992، جائ ــك بأنجل ــة ليســرت بوليتكني ــون الجميل الفن
التحكيــم بينــايل القاهــرة الــدويل الســادس 1996، جائــزة لجنــة التحكيــم 
بينــايل اإلســكندرية الــدويل 1997، الجائــزة التقديريــة يف الفنــون جامعــة 
حلــوان 2013، جائــزة أحســن كتــاب يف الفــن التشــكييل معــرض القاهــرة 

ــاب 2014.  ــدويل للكت ال
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إيهام، أكريليك شفاف وعاكس مرايا، خشب وحديد ، 100 × 25 × 70 سم 

حـــــــــنان محـــــــــمد شــــــــرف

ــة  ــم كلي ــر املجس ــم التعب ــاعد بقس ــت املس ــتاذ  النح ــد 1973 ،أس موالي
الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ، شــاركت ىف عــدد مــن امللتقيــات 
الجامعيــة  الدوليــة واإلقليميــة والقوميــة ، كاملعــرض العــام 2012 ،2015 
، مشــاركات مبســابقات إقليميــة ، مســابقة فنــان العــرب مبجــال النحــت 
والحصــول عــى لقــب ودرع فنــان العــرب وشــهادة فخريــة مــن اإلتحــاد 
ــون  ــوم والفن ــة العل ــع أكاديي ــرب م ــكيلين الع ــن التش ــى للفنان العامل
الدوليــة بلنــدن توثيــق بعــض األعــامل الفنيــة بكتالوجــات ميــدان دورة 
محمــود ســعيد وأحمــد صــرى والتوثيــق اإللكــرتوىن للفنانــن التشــكيلين 
2021 ، أقامــت عــدد مــن املعــارض الخاصــة بعــدد مــن القاعــات املريــة 
التابعــة لــوزارة الثقافــة  قاعــة مركــز محمــود ســعيد باإلســكندرية ، قاعــة 
ــر عــدد  ــة ، ن ــة الفني ــة الرتبي ــة كلي ــاىف وقاع ــز طلعــت حــرب الثق مرك
مــن األبحــاث العلميــة املنشــورة باملجــات الدوليــة ، مقتنيــات مبتحــف 

الفــن الحديــث .
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زيت عى توال، 140× 140 سم للجزء الواحد

حـــــــــــــــــنفي محـــــــــــــــمود

ــة  ــة فني ــة 1993 ، ماجســتر تربي ــة فني ــوس تربي ــد 1970 ، بكالوري موالي
2002 ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا صالــون الشــباب 93 ، 97، 
99 ، 2000 ، 2003 ، 2004 ، مهرجــان جــرش 2000 ، معــرض بقاعــة 
البوديجــا  بقاعــة  معــرض   ،  2000 الفنــون  4 مبجمــع  إخنـــــــــاتون 
ــرض  ــه القاهــرة 2004 ، مع ــق أتيلي ــب صدي ــات رات ــرض بقاع 2003، مع
فرانكفــورت الــدويل للكتــاب 2004 ، معــرض مبجمــع الفنــون 2005، 
معــرض نجــوم اليــوم بقاعــة أفــق واحــد مبتحــف محمــود خليــل 2006، 
ــة  ــون املري ــديب 2006 ، معــرض الفن ــارص ب ــن املــري املع معــرض الف
املعــارصة بإســبانيا اليكانتــى 2006 ، معــرض مركــز الجزيــرة للفنــون 
2007، معــرض دودلــزام اســكتش مبركــز محمــود مختــار  2008 ، املعــرض 
ــون الشــباب 1997،  ــزة صال القومــي  2003 ، 2005 ، 2007 ، 2008 ، جائ

ــباب 2004. ــون الش ــي بصال ــرم الذهب ــزة اله جائ
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خـــــــــــــــــــــالد حـــــــــــــافظ

خامات مختلفة، 145× 160 سم 

الحــر يف  القســم  الجميلــة يف  والفنــون  الطــب  مواليــد 1963، درس 
ــرك الطــب يف منتصــف  ــي وت ــا الزين ــدا وزكري ــد ن ــع حام ــات م الثامنيني
ــون MFA درجــة  ــن التشــكييل، ماجيســتر الفن ــح الف التســعينيات لصال
اســتاذية مــن معهــد ترانــس آرت يف نيويــورك الواليــات املتحــدة وجامعــة 
الدانــوب يف النمســا درجــة مشــرتكة 2009، أقيــم 30 معــرض فــردي منــذ 
ــرون  ــارات والكام ــا واإلم ــا وأســبانيا وأملاني 1987 مبــر وفرنســا وإيطالي
ــة  ــة والدولي ــارض املحلي ــن املع ــد م ــات املتحــدة، شــارك يف العدي والوالي
ــا 17  ــايل   كيوريتيب ــواي 2017، بين ــاين باراج ــيون الث ــايل أسنس ــا بين منه
الرازيــل 2017، بينــايل موســكو الســادس روســيا االتحاديــة 2015، بينــايل 
فينيســيا55، 56، بينــايل مارديــن الثالــث تركيــا 2015، بينــايل القاهــرة 12، 
ــايل الشــارقة الســابع 2007،  ــبانيا 2010، بين ــن أس ــايل مانيفســتا الثام بين
بينــايل ســنغافورة األول2006، بينــايل داكار6 ، 7، وعرضــت أعاملــه ىف 
كثــر مــن املتاحــف منهــا: متحــف هولجــن للفنــون كوبــا، أوبســاال للفــن 
املعــارص الســويد 2014، متحــف الفــن املعــارص روزكيلــد الدمنــارك 2011.
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أكريليك عى توال ، 145 × 119سم 

خــــــــــــــــــــالد زكـــــــــــــــــى

مواليــد الســويس 1964، ماجســتر ترميــم األثــار مــن كليــة اآلثــار بجامعــة 
ــوم و  ــة للعل ــة العربي ــن األكاديي ــتر  اإلدارة  م ــرة 2000 ، ماجيس القاه
التكنولوجيــا 2004 ، درس النحــت يف متحــف الفنــان زكريــا الخنــاين 
والفنانــة عايــدة عبــد الكريــم  يف الجيــزة ، 1988 -  1998، مثــل مــر يف 
الــدورة 55 لبينــايل فينيســيا  2013 ، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض منهــا 
املعــرض العــام 34 ، 37 ، 38 لــــ 2012 ، 2015 ، 2016 ، معــرض حصــاد 25 
لصالــون الشــباب 2014 ، صالــون القاهــرة 56 لــــ2018 ، معــرض أجنــدة 
13 مبركــز املؤمتــرات مبكتبــة اإلســكندرية 2020، الجائــزة  األوىل ىف تصميــم 
عمــل نحتــى لطــه حســن مبيــدان الجــاء مبحافظــة الجيــزة 2000، 
ــا 1989 ،  ــرتتيويا إيطالي ــة س ــى مبقاطع ــان الفن ــزة األوىل ىف املهرج الجائ
جائــزة الفنــان الــدوىل مــن تايــوان 2015 ، لديــه مقتنيــات مبــر والخــارج. 
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خزف 55×70×100سم

خـــــــــــالد ســـــــــراج

مواليــد حــي الخليفــة بالقاهــرة 1969 ،  بكالوريــوس الخــزف كليــة الفنون 
التطبيقيــة جامعــة حلــوان القاهــرة 1992 ، مــدرس دكتــور قســم الخــزف 
ــرة 2006 ، ذات، وذات- ــوان القاه ــة حل ــة جامع ــون التطبيقي ــة الفن كلي

2، معرضــان خاصــان بالقاهــرة ، مبركــز الجزيــرة للفنــون القاهــرة 2005، 
ــون شــاركت  ــو للفن ــة أوبونت ــون معــرض خــاص بقاع 2013 ، ماعــت تتل
ــة  ــوت 2015 ، شــارك بجناحــي قاع ــا ت ــة أنيت ــة املجري ــه الفنان بجــزء من
أوبونتــو للفنــون بنيويــورك أرت فــر وميامــي أرت فــر الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة 2016 ،  ســويّاً معــرض مشــرتك مــع الفنانــة املجريــة أنيتــا تــوت 
قاعــة أوبونتــو للفنــون القاهــرة 2018 ، أكــر مــن 58 معرًضــا ومســابقات 
واحتفاليــات محليــة ودوليــة ، أكــر مــن 57 ملتقــى وورش عمــل محليــة 

ودوليــة، لــه مقتنيــات بأكــر مــن 21 دولــة مختلفــة بالعــامل.
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صورة الفنان

 موعد نهايئ ، رسم عى ورق بالكلور والوان باستيل ، 100 × 35 سم 

داريـــــــــن عــــــــــىل وهــــــــــبة

مواليــد 1979 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم الجرافيــك شــعبة تصميم 
مطبــوع 2002 ، مــدرس بكليــة الفنــون الجميلــة ، شــاركت ىف العديــد مــن 
ــا  ــر بروم ــدوىل الســابع للحف ــا إيطــايل ال ــوا فين ــايل اك ــا بين ــارض منه املع
ــوب  ــال الجن ــرض ظ ــر 2005  ، مع ــر مب ــدوىل للحف ــاىل ال 2004 ، ترين
بقاعــة ســعد زغلــول 2009 ، معــرض الجرافيــك لكليــة الفنــون الجميلــة 
2015 ، معــرض الجرافيــك القومــي الرابــع 2016 ، معــرض بالقاعــة الكــري 
بكليــة الفنــون الجميلــة شــيالن الحمــول 2018 ، صالــون الشــباب 11، 12، 
ــام 2012 ، 2014 ، 2018 ، 2019،  ــرض الع 13، 14، 15، 18، 20، 24 ، املع
ــع  ــة يف مصن ــة الفني ــع للرتبي ــث والراب ــاين والثال ــزف الث ــيمبوزيم الخ س
ــر  ــة وع ــرض مائ ــي 2016 ،2017 ، 2018 ، مع ــزف و الصين ــيني للخ ش
عامــاً كليــة الفنــون الجميلــة 2019 ، معــرض ميــاد جديــد مبركــز محمــود 
ســعيد باإلســكندرية 2019 ، معــرض الحفــر البــارز اســتمرارية وتواصــل ،  
ورشــة حفــر دوليــة يف أوربينــو بإيطاليــا 2013 ، ورشــة حفــر ومعــرض يف 
أســبانيا 2014 ، جائــزة لجنــة تحكيــم يف صالــون الشــباب الحــادي عــر. 
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خشوع ، كمبيوتر جرافيك، 60 × 90 سم 

داليـــــــــا ســــــــــالـم محــــــــمد

مــدرس مســاعد ىف املعهــد العــاىل للفنــون التطبيقيــة بالتجمــع الخامــس، 
ــارض  ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ــكيلين ، ش ــن التش ــة الفنان ــو نقاب عض
ــع  42 ، 44  ــباب والرياضــة ،  معــرض طائ ــا مســابقة الشـ ــة أهمه الفني
ــل 6 ، 8  ــون الني ــباب 15 ، صال ــون الش ــموع ، صال ــة ش ــرض مؤسس مع
ــة 2008 ،  ــة العربي ــدورة الرياضي ــوازى لل ــرض م ــوىئ ، مع ــر الض للتصوي
التصويــر الفوتوغــراىف بســاقية الصــاوى 2010 ، 2014 ، معــرض مــر 
ــث  ــريب الثال ــدى الع ــام 36 ،  37 ، 39 ، 41 ، املنت ــرض الع ــورة ، املع والث
للميــاه 2014 ،  املعــرض املصاحــب للمؤمتــر الــدوىل األول للجمعيــة 
العربيــة للحضــارة والفنــون اإلســامية 2015 ، معــرض لوحــة لــكل بيــت 
ــون  ــارة والفن ــة للحض ــة العربي ــه للجمعي ــرض بورتري 2015 ، 2016 ، مع
ــات 2021،  ــرى ملس ــة جال ــام بقاع ــى أي ــرض ملتق ــامية 2020 ، مع اإلس

ــامية 2021. ــون اإلس ــارة والفن ــة للحض ــة العربي ــن للجمعي ــرض ه مع
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صورة الفنان

تردد ، زيت وأكريليك عى خشب ، 150×80 سم

رانيــــــــــا أبـــــــــــو العـــــــــــزم

فنانــة بريــة مريــة ، مــدرس مســاعد يف قســم التصويــر كليــة الفنــون 
الجميلــة جامعــة حلــوان ، دكتــوراه يف فلســفة التصويــر 2021 ، شــاركت 
يف أكــر مــن 58 معــرض جامعــي داخــل مــر وخارجهــا منــذ 2002 منهــا  
املعــرض األول للتصميــم بالجامعــة األملانيــة 2018، معــرض أحيــاء الــرتاث 
تابــع للجامعــة الفرنســية 2017، صالــون الشــباب27 ، 28 ، املعــرض العــام 
ــع  2017،  ــود الراب ــض و أس ــون أبي ــرة 57 ، صال ــون القاه 38: 41 ، صال
ــدن   ــوديك ، لن ــريx س ــامرت جال ــع آرت س ــاون م ــامل بالتع ــرض أع ع
2018 ، راجســتان  الهند  2019 ،  ورشــة الشــمندر  مؤسســة شــالرت 2020، 
 x ســمبوزيوم األقــر الــدويل الثالــث عــر 2020،  معــرض فــردي خــط
لــون 2015، معــرض فــردي  باركــود  2018، لديهــا مجموعــة مــن الجوائــز 
املحليــة ، اقتنــاء أعــامل ملتحــف الفــن املــري الحديــث ، وزارة الثقافــة 

املريــة ، بنــك CIB ، األفــراد داخــل مــر وخارجهــا. 
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وجوه غامضة ، قلم رصاص ، 120 × 160 سم 

رانيــــــــــــــــة الــحصــــــــــــــري

ــة ، أســتاذ بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان ، عضــو  فنانــة مري
ــذ 1987،  ــة التشــكيلية من ــن التشــكيلين، شــاركت ىف الحرك ــة الفنان نقاب
شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض الفرديــة والجامعيــة داخــل مــر 

ــبانيا .  ــر وإس ــات ىف م ــا مقتني ــا ، له وخارجه
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صورة الفنان

حلم، بورسلن وخشب ، 140 × 63 سم 

ربـــــــــــاب عــــــــــيل وهــــــــبه

ــة  ــة جامع ــة الفني ــة الرتبي ــي بكلي ــذوق الفن ــد والت ــاعد النق ــتاذ مس أس
ــدويل للخــزف  ــايل القاهــرة ال ــا ، شــاركت يف عــدة معــارض منهــا بين املني
ــا 2000،1999،  ــاين للفخــار بقن 1996 ، 1998 ، 2000 ، امللتقــى األول والث
ســمبوزيوم مكتبــة اإلســكندرية للنحــت بالخامــات الطبيعيــة 2011 ، 
ــع شــيني  ــة بالتعــاون مــع مصن ــة الفني ــة الرتبي ســمبوزيوم الخــزف لكلي
ــارض  ــدة مع ــت ع ــادس ، أقام ــس ، الس ــع ، الخام ــث ، الراب ــاين ، الثال الث
ــم 2010 ، معــرض رؤى محلقــة 2011،  ــاح الحل خاصــة معــرض عــى جن
معــرض أنثــوي 2019، شــاركت يف ورش عمــل لفــن الخــزف مبركــز 
ــع يف  ــباب التاس ــون الش ــهادة صال ــزف 2004، 2006 ، ش ــطاط للخ الفس
ــادي  ــون الشــباب الح ــة يف الخــزف بصال ــزة الثاني ــال الخــزف ، الجائ مج
عــر، جائــزة الشــباب يف بينــايل القاهــرة الــدويل الرابــع للخــزف، جائــزة  

املعــرض الخــاص األول وزارة الثقافــة 2011 .
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أحبار عى ورق، 152×152سم

ربــــــــــــــــــــــاب نـــــــــــــــمر

بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة اإلســكندرية 1963 ، 1977 تــم منحهــا 
لقــب أســتاذ الفنــون الصــادرة عــن أكادييــة ســان فرنانــدو مــن جامعــة 
ــة ،  ــات املري ــا الجامع ــي تقدمه ــوراه الت ــادل الدكت ــا يع ــد، أي م مدري
1981، 1982، جائــزة االســتحقاق يف رســم مــن املعــرض العــام ، شــاركت 
ــاً ، 1994  ــاً ودولي ــد مــن املعــارض الخاصــة وطني ومثلــت مــر يف العدي
جائــزة االســتحقاق يف رســم مــن بينــايل الشــارقة ، 1997 جائــزة يف الرســم 
مــن مســابقة الفنــون الجميلــة، يف الجولــة األوىل  ، 2007 جائــزة يف بينــايل 
اإلســكندرية الــدويل األول ، لهــا مقتنيــات مبتحــف الفن الحديــث القاهرة، 
متحــف الفــن الحديــث مبركــز محمــود ســعيد اإلســكندرية ، متحــف كليــة 
ــرة  ــز القاه ــرة ،  مرك ــرا القاه ــكندرية ، دار األوب ــة اإلس ــون الجميل الفن
الــدويل للمؤمتــرات ، متحــف املعهــد العــريب، باريــس ، متحــف تيتوغــراد، 
يوغوســافيا ، متحــف الفــن اإلســامي الحديــث، األردن ، املجلــس األعــى 

للفنــون واآلداب، الكويــت.
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صورة الفنان

الخطيئة ، اكريليك عى كانفاس ، 150×100 سم

مواليــد 1987، بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان 2009، ماجســتر 
ــاركت ىف  ــوراه، ش ــدي دكت ــوان 2015، متهي ــة حل ــر جامع الرســم والتصوي
العديــد مــن املعــارض منهــا املعــارض الجامعيــة بجامعــة حلــوان وكليــة 
الرتبيــة الفنيــة منــذ 2007 حتــى اآلن، معــرض بقاعــة رامتــان متحــف طــه 
حســن الهــرم ، معــرض بســاقية الصاوى بالزمالــك، معرض بقاعــة تحية نور 
بالزمالــك، لهــا العديــد مــن املقتنيــات لــدى بعــض األفــراد مبــر والخارج .

رحـــــاب حســـــني عـــبد الوهـــاب
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 تعايش ، طينات 30×40×90 سم

رحـــــــــاب رشــــــــــدي رشـــــــاد

مواليــد ســوهاج 1989 ، بكالوريــوس تربيــة نوعيــة جامعــة جنــوب الوادي 
ــات  ــة اللغ ــوهاج مدرس ــة س ــة مبحافظ ــة فني ــة تربي ــا 2010 ، معلم بقن
ــة،  ــن املعــارض الجامعي ــد م ــدار الســام ، شــاركت يف العدي ــة ب التجريبي
العديــد مــن الجوائــز منهــا املركــز الثــاين يف الفنــون مــن تدريــب إعــداد 
الفنــون مــن جامعــة  املركــز األول يف   ، باإلســكندرية  2008  القــادة 
املنصــورة 2009 ، املركــز األول مــن جامعــة ســوهاج يف مهرجــان إعــداد 
الــرتاث 2010 ، جائــزة مــن صالــون أســيوط 2014 ،  الجائــزه التشــجيعية 
بصالــون الدلتــا 2020 ، الجائــزه الثانيــة مناصفــة يف مهرجــان يض الــدويل 
2020 ، جائــزة العمــل املجســم مبســابقة إبداعهــن التــي أقامهــا املجلــس 

ــة 2021. األعــى للثقاف
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شموخ ، برونز ، 17 × 11 × 11 سم

رضــــــــــوى ســـــــــامى أحــــــمد

مواليــد 1976 ، مــدرس مســاعد بجامعــة القاهــرة كليــة الرتبيــة النوعيــة 
ــة  ــارض الجامعي ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ــة ، ش ــة الفني ــم الرتبي قس
ــا   ــة فنانيه ــا بريش ــوان إفريقي ــرض بعن ــم مع ــى اآلن ، أخره 2008 وحت
ــمبوزيوم  ــر، س ــة م ــة نهض ــايف قاع ــار الثق ــود مخت ــز محم 2019 مبرك
الخــزف الــدويل  2019، مهرجــان يض للشــباب 2020، مســابقة آدم 

ــة.  ــدورة الخامس ــن ال حن
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بورترية ، الوان اكريليك عى توال ، 100×150 سم

رغـــــــدة أحــــــمد عـــبد املــــجيد

 ،2007 حلــوان  بجامعــة  فنيــة  تربيــة  بكالوريــوس   ، بريــة  فنانــة 
ــد  ــفة النق ــوراة ىف فلس ــى 2014، دكت ــذوق الفن ــد والت ــتر ىف النق ماجيس
2020، شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض ىف الحركــة التشــكيلية البريــة 
بأعاملهــا يف مجــال التصويــر الزيتــي ، معــرض وجــوه جالــرى ىض2019، 
معــرض للفــن املعــارص جالــرى آذاد 2019 ، جالــرى نــوت2020 ، مهرجان 
مــا بعــد الكورونــا جالــري ىض2020، معــرض هــوب Hope الهنــد 2019، 

.2021 CLEG ــرى ــت بجال ــا الشــخصية أوبري أقامــت آخــر معارضه
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صورة الفنان

تكوين، برونز ، 50 × 70 سم

رمضـــــــان إبراهـــــــيم خمــــــيس

دكتــوراه الفنــون الجميلــة نحــت جامعــة حلــوان ، يعمــل بالتليفزيــون 
ــون الشــباب  ــزة صال ــن التشــكيلين ، جائ ــة الفنان املــري ، عضــو نقاب

دورتــه 14.
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عازفة البيانو ، برونز، 60×30×30 سم

رواء الـدجــــــــــــــــــــــــــــــــوى

مواليــد 1985 ، مــدرس قســم النحــت كليــة فنــون جميلــة جامعــة 
املنصــورة ، شــاركت يف ســمبوزيوم املنيــا 2005 ، صالــون الشــباب 2008، 
معــرض جامعــي يف قاعــة الهناجــر 2008 ، بينــاىل بورســعيد 2009 ، 
معــرض فــن النحــت املــري املعــارص بالجــراد بربيــا 2009 ، مهرجــان 
فنــون دول البحــر االحمــر 2010 ، معــرض فنــون جميلــة فاملركــز الثقــايف 
املــري يف باكــو ازرا بيجــان 2010 ، معــرض الطائــع 2008 ،2009، 
 ،  2016 أجنــدة   معــرض   ،  2012 العــرب  الفنانــن  ملتقــى   ،  2010
ــة  ــون البري ــباب للفن ــابقة الش ــدويل 2016 ، مس ــوب ال ــون الجن صال
2016 ، معــرض يض 2016 معــرض أول مــرة مبكتبــة االســكندرية  2016، 
معــرض مســتند نحــت 2016 ، صالــون الشــباب 2016، معــرض جامعــي 
بقاعــة بيكاســو  2017، ســمبوزيوم النحــت االول بنــادي املقاولــون 
العــرب  2017، املعــرض العــام 2017 ، 2018 ، صالــون الشــباب 2017 ، 

ــت  2018. ــون النح ــوان 2018، صال ــمبوزيوم أس س
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صورة الفنان

مطبخ جديت ، زيت واكريليك عى كانفاس ، 120×120 سم

بكالوريــوس فنــون جميلــة 2009 قســم التصويــر الجــداري  ، عضــو نقابــة 
ــاركت ىف  ــي 2016: 2018 ، ش ــرغ الفن ــة التف ــكيلين ، منح ــن التش الفنان
ــه القاهــرة  ــان 2009 ، معــرض خــاص بأتيلي ــا معــرض برامت معــارض منه
2013،2010، معــرض يف الهناجــر، معــرض جامعــي مــع نخبــة مــن 
ــامرت،  ــة أرت س ــرض ىف قاع ــة The Gallery ، مع ــن  بقاع ــار الفنان كب
معــرض جامعــي بقاعــة الكحيلــة 2016 : 2018 ، معــرض جامعــي بقاعــة 
ــرة 2018، معــرض مســابقة  ــز الجزي ــو2017 ، معــرض جامعــي مبرك أبونت
ــون شــباب  ــرة 2019 ، معــرض صال ــون مبركــز الجزي ــاروق حســني للفن ف

ــز. يض 2020 ، الحصــول عــى شــهادة متي

ريـــــــم جــــــــامل عــــبد النــارص
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مرسح الحياة  ، ألوان أكريليك عى ورق مقوى مع استخدام خامات 

مختلفة ، 104×135 سم 

ريهـــــــــــام أبــــــــــــو العـــــــزم

ــة  ــوان 2011 ، اشــرتكت يف مجموع ــة جامعــة حل ــة فني ــوس تربي بكالوري
مــن املعــارض الجامعيــة منهــا ســاقية الصــاوي 2011، قاعــة قرطبــة 
ــابع  ــباب الس ــون الش ــر2015 ، صال ــة ارت كورن 2012،2013،2016 ، قاع
والعريــن 2016 ، الثامــن والعريــن 2017 ، مســابقة الطائــع الســابع 
ــابقة  ــكندرية 2018، مس ــة األس ــدة مبكتب ــرض أجن ــن 2017، مع والخمس
يض 2018 ، معــرض نحــت جامعــي يف اســتوديو مجــدوب، آرت جالــري 
بالزمالــك 2019 ،2020، معــرض أرسة الفنــان محمــود أبــو العــزم  بجالــري 
يض باملهندســن 2020، لديهــا مقتنيــات لــدى أفــراد داخل مــر وخارجها.
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صورة الفنان

أحبار وأكريليك وورق كانسون ، 70×100 سم

ريهــــــــــام محــــــــــمد رضــــــــا

مواليــد القاهــرة 1978 ، بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان قســم 
التثقيــف بالفــن بتقديــر جيــد جــدا 2002، ماجســتر تربيــة فنيــة رســم 
وتصويــر 2010، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا صالــون الشــباب 
2005، املهرجــان القومــي الثــاين للحــرف التقليدية والرتاثيــة 2006، معرض 
الطائــع 2007، صالــون القطــع الصغــرة بســاقية الصــاوي 2009، 2014، 
بينــايل بورســعيد القومي 2009، املعــرض العام 2009، 2013، 2020، صالون 
ــرويس  ــايف ال ــز الثق ــة املرك ــة مري ــرض فرح ــرة 2010، مع ــع الصغ القط
2014، معــرض القاهــرة بغــداد قاعــة ملســات 2015، معــرض ألــوان عربيــة 
ســاقية الصــاوي 2017، الصالــون األول لذكــرى الفنــان أســامة عبــد التــواب 
اتيليــه بطــن البقــرة مــر القديــة 2018، املعــرض االفــرتايض األول األزهــر 
ــام 2020. ــر 5 لع ــة مل ــة املقدس ــة العائل ــرض رحل ــف 2020، مع الري
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منظر من الواحات ، زيت عى توال ، 60×70سم

زكــــــــريا أحــــــــــمد حــــــــافظ

ــا،  ــة املني ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــرغ بكلي ــتاذ متف ــد 1958 ، أس موالي
ــة  ــة والدولي ــارض املحلي ــن املع ــد م ــه العدي ــبق ، ل ــة األس ــل الكلي وكي
ــا التشــجيعية،  ــزة جامعــة املني ــكا وإســبانيا ، جائ ــا وفرنســا وأمري بإيطالي
ــوزارة  ــات ب ــه مقتني ــر ، ل ــع تخصــص تصوي ــون الشــباب الراب ــزة صال جائ

ــارج. ــر والخ ــراد مب ــدى األف ــا ، ل ــة املني ــة ، جامع الثقاف
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صورة الفنان

زيت عى توال، 100× 70سم

زينــــــــــــب الســــــــــــــجــــيني

مواليــد 1930 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة 1956 ، دكتــوراه فلســفة الرتبية 
الفنيــة 1978، عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين ، أســتاذ متفــرغ بقســم 
التصميــامت بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ، شــاركت ىف العديــد 
مــن املعــارض الخاصــة واملحليــة والدوليــة منهــا معــرض بقاعــة الزمالــك 
للفــن 2002 ، 2004 ، 2006 ، معــرض بقاعــة الزمالــك للفــن 2007 ، 2009، 
2011،  معــرض مــر األم  بقاعــة الزمالــك للفــن 2011 ، صالــون القاهــرة 
56 للفنــون التشــكيلية 2013 املكرمــن ، معــرض مريات بجالرى روشــان 
للفنــون بجــدة الســعودية 2010 ، املعــرض العــام 37 ، 38 ، الجائــزة األوىل 
ىف التصويــر مــن صالــون القاهــرة عــن لوحة مأســاة القــدس 1968 ، جائزة 
ــة  ــن الطبق ــون م ــوم والفن ــام العل ــر ووس ــجيعية ىف التصوي ــة التش الدول
األوىل 1980 ، الجائــزة األوىل ىف التصويــر مــن بينــاىل القاهرة الــدوىل الرابع 
1994،لديهــا العديــد مــن املقتنيــات الخاصــة والرســمية ىف مــر والخارج.
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انطاقة ، خيوط ، 18 × 90 سم

زينــــــــــــب صـــــــــــــــــــــــربة

مواليــد 1959 ، أســتاذ األشــغال الفنيــة كليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة 
ــة  ــة والتنمي ــات اإلبداعي ــم مســابقة الصناع ــة تحكي ــرر لجن ــوان ، مق حل
الثقافيــة2021 املجلــس األعــى للثقافــة ، عضــو اللجنــة العلميــة الدامئــة 
للرتبيــة الفنيــة لرتقيــة أســتاذ وأســتاذ مســاعد املجلــس األعــى للجامعــات، 
الــدورة 2013، 2015 ، 2016 ، 2019 ، 2022 ، عضــو لجنــة تحكيــم جائــزة 
الدولــة التشــجيعية وزارة الثقافــة ، عضــو لجنــة الفنــون الشــعبية والــرتاث 
الثقــاىف غــر املــادى املجلــس األعــى للثقافــة وزارة الثقافــة ، حاصلــة عــى 

العديــد مــن الجوائــز وشــهادات التقديــر.
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صورة الفنان

إمرأتان وشيطان ، التلبيد النسجي ، 100×75 سم

ســــــــــارة أحـــــــــمد ســـــــالمة

مواليــد 1982 ، بكالوريــوس تربيــة فنيــة 2003 ، ماجســتر الرتبيــة الفنيــة 
2015، دكتــوراه الفلســفة ىف الرتبيــة الفنيــة 2020 ، نــرت العديــد مــن 
ــة  ــة الفردي ــارض الفني ــن املع ــد م ــاركت ىف العدي ــة ، ش ــاث العلمي األبح
والجامعيــة منهــا املعــرض العــام 39 بقــر الفنــون 2017 ، قامــت بتأليــف 
 Feltmaking & Card  ــجيات ــي يف النس ــكيل الفن ــوان التش ــاب بعن كت

.2017 Weaving
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يوميايت ، حر عى ورق ، 50 × 100 سم 

ســـــــــارة بديـــــــــر إبراهــــــــيم

مواليــد 1988 ، مــدرس بقســم التصميــامت الزخرفيــة كليــة الرتبيــة 
ــارض وورش  ــن املع ــن م ــد م ــاركت يف العدي ــوان ، ش ــة حل ــة جامع الفني
العمــل مبــر والخــارج منهــا معــرض جامعــي باســتكهومل، الســويد 2015، 
صالــون أبيــض وأســود 2017 ، صالــون الشــباب الــدورة 28 لعــام 2017،  
ــل  ــرض وورش عم ــة 2018 ، مع ــون البري ــدوىل للفن ــر ال ــون األق صال
كايــرو ترونيــكا 2018 ، صالــون الشــباب الــدورة 29 لعــام 2018 ، صالــون 
الشــباب الــدورة 30 لعــام 2019 ، معــرض الفــن الــدويل للريــد الســادس 
والعريــن رومانيــا 2019 ، معــرض أجنــدة 2020 ، أقامــت معــرض خــاص 
ــون  ــزة صال ــة ، جائ ــرا املري ــر دار األوب ــاح طاه ــة ص ــة قاع ــا مري أن
الشــباب يف مجــال الفنــون التفاعليــة عــن العمــل الجامعــي 2017 ، لهــا 

ــا. ــات مبتحــف بينيتــون يف إيطالي مقتني
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صورة الفنان

دائرة الفكر ، سلك ،110 × 95 × 65 سم 

ســـــارة يوســــــف عــــبد العـــــال

بكالوريــوس الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان، عضــو نقابــة الفنانــن 
للثقافــة  التشــكيلين، شــاركت يف معــرض مؤسســة فــاروق حســنى 
ــدورة  ــزة آدم حنــن لفــن النحــت ال والفنــون 2021، معــرض أعــامل جائ
األوىل 2017، الــدورة الثانيــة ، الــدورة الثالثــة، الــدورة الرابعــة، املعــرض 
العــام41 لعــام 2020، 38 لعــام 2016، معــرض نــور الشــكل الــدورة الثالثة 
 Great silk way2017، صالــون الشــباب 25: 28، املعــرض الــدوىل مؤمتــر
international أذربيجــان، نالــت منحــة التفــرغ مــن وزارة الثقافة 2020، 
2021، املركــز األول مســابقة املجلــس القومــى للمــرأة 2016، املركــز األول 
مســابقة الفنــون التشــكيلية بــوزارة الشــباب 2011، 2013، لهــا مقتنيــات 
مبتحــف الفــن الحديــث لــوزارة الثقافــة، وزارة الشــباب والرياضــة، لــدى 

ــراد مبروالخــارج .  املؤسســات واألف
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ملسات ، كمبيوترجرافيك  100 × 70 سم 

ســــــــــاىل ســــــــــــــــــمري داود

مواليــد 1978 ، دكتــوراه الفلســفة ىف الرتبيــة النوعيــة شــعبة الرتبيــة 
ــة  ــة الفني ــس قســم الرتبي ــك 2015 ، رئي ــة تخصــص طباعــة وجرافي الفني
بكليــة الرتبيــة النوعيــة جامعــة أســوان ، عضــو باملجلــس األعــى للثقافــة 
لجنــة الفــن واملجتمــع مــن 2015 حتــى 2017 ، عضــو باملجلــس األعــى 
ــن  ــة الفنان ــة املعــارض مــن 2017 حتــى 2019 ، عضــو نقاب للثقافــة لجن
ــة ، عضــو  ــون الجميل ــة الفن ــك ، عضــو جمعي التشــكيلين شــعبة الجرافي
فنــاىن الغــوري ، عضــو لجنــة تنظيــم يف مؤمتــر الشــباب اإلفريقــي بأســوان 
ــارض  ــة ، مع ــارض الجامعي ــن املع ــد م ــاركت ىف العدي 2018 ، 2019 ، ش
مبكتبــة اإلســكندرية ، معــرض عاملــي بإيطاليــا Part  Be رومــا  2020 
، عــدة جوائــز وشــهادات تقديــر مــن جهــات مختلفــة منهــا وزارة 
الثقافــة، وزارة الرتبيــة والتعليــم، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، جامعــة 
امللــك قابــوس، جامعــة حلــوان، كفــر الشــيخ ، جامعــة أســوان ، جامعــة 
اإلســكندرية ، لهــا مقتنيــات ىف عــدة أماكــن  منهــا متحــف النيــل بأســوان،  

قــر ثقافــة أســوان.
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صورة الفنان

خامات مختلفة، 175×198 سم

ســــــــــــــــامح اســــــــــــــامعيل

الحفــر1997،  قســم  جميلــة  فنــون  بكالوريــوس   ،1974 مواليــد 
عضــو املجلــس األعــى للثقافــة 2013 : 2015 ، عضــو نقابــة الفنــون 
التشكيلية ، شــارك يف معــرض صنــدوق التنميــة الثقافيــة 2006 ، معــرض 
باالشــرتاك مــع الفنــان إبراهيــم الدســوقي يف جالــرى البيــت العــرىب 
ــرض  ــرة 2007، مع ــه القاه ــردي يف أتيلي ــرض ف ــام مع ــبانيا 2014 ، أق إس
فــردي يف قاعــة الفــن بالزمالــك 2014 ، املعــرض العــام 38 ، 39 ، لــه 

ــر .  ــارج م ــل وخ ــات داخ ــن املقتني ــد م العدي
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فويض chaos ، كمبيوتر جرافيك ، 100 × 100 سم 

ســـــــــــــــــــامح الطـــــــــــــويل

ــة  ــون التطبيقي ــوس الفن ــا ، بكالوري ــم يف أملاني ــري مقي ــا م ــان ميدي فن
جامعــة حلــوان ، الدبلــوم العــايل مــن أكادييــة الفنــون الجميلــة يف 
ــة  ــا يف جامع ــن امليدي ــخ ف ــتر يف تاري ــات ماجس ــا ، دراس ــخ بأملاني ميوني
دونــاو يف النمســا ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الوطنيــة والدوليــة منذ  
2000 ، أعاملــه تجمــع بــن الرتكيــب الرقمــي وفــن اآلداء الحــريك ، يهتــم 
ــات  ــة للمشــاركة العامــة والتفاعــل باســتخدام تقني بإنشــاء مشــاريع فني
ــن  ــرتايض ، الف ــع االف ــزز ، الواق ــع املع ــي ، الواق ــذكاء اإلصطناع ــل ال مث
الخوارزمــي ، اكتشــاف الوجــوه ، املراقبــة املحوســبة واالتصــال عــن بعــد . 
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صورة الفنان

اسرتاحة، برونز ، 45 × 43 × 40 سم

ســـــــــــــامح عــــــمر بـــــــــــكر

مواليــد الفيــوم 1976، تخــرج مــن كليــة الرتبيــة النوعيــة بالفيــوم 1997، 
ــا ، معــارض بقــر  ــد مــن املعــارض العامــة والخاصــة منه شــارك بالعدي
ثقافــة الفيــوم منــذ عــام 1997 وحتــى اآلن ، أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية 
2016، صالــون ليــاىل الــرق بالقريــة الفرعونيــة 2016، معــرض جامعــى 
ــت  ــون النح ــوم األول 2017، صال ــون الفي ــة 2016، صال ــرى الكحيل بجال
ــة  ــام 2017 ، معــرض جامعــى بقاع ــه القاهــرة 2017، املعــرض الع بأتيلي
خــان املغــرىب2017 ، معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية 2018 ، معــرض 
مبكتبــة  أجنــدة  معــرض   ،  2020  ،2018 الكحيلــة  بجالــرى  جامعــى 
اإلســكندرية 2019، معــرض جامعى بجالري ســامح 2020، معرض جامعى 
بجالــرى ىض2021، معــرض جامعــى بجالــري ســامح   2021 ، نــال جائــزة 
ــف  ــات مبتح ــوم األول 2017، مقتني ــون الفي ــون بصال ــر طوس ــان عم الفن
ــارج.  ــل والخ ــراد ىف الداخ ــض األف ــدى بع ــات ل ــث، ومقتني ــن الحدي الف
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انتظار، خامات مختلفة، حبال باستيك، 80×140سم

ســـــــــــامـــية الشـــــــــــــــــــيخ

ــة  ــة الرتبي ــرتاث الشــعبي كلي ــة وال اســتاذ النســيج بقســم األشــغال الفني
ــة 2017:  ــيا الدولي ــة اآلنس ــس منظم ــب رئي ــوان، نائ ــة حل ــة جامع الفني
2021، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الخاصــة والجامعيــة مبــر 
ــة 2014،  ــون النســجيات اليدوي ــكا آخرهــا املعــرض العــام 41، صال وأمري
املعــرض العــام 2014، ســمبوزيوم رشم الشــيخ الــدويل، ســمبوزيوم رصبيــا 
ــر واســتضافته  ــدويل للخــزف الصغ ــرض ال بونشــيفو 2014، دعمــت املع
مبــر بقاعــة األمــر طــاز 2017، شــاركت يف العديــد مــن املؤمتــرات 
وناميبيــا 2018،  بفنلنــدا  اآلنســيا  آخرهــا مؤمتــر  والدوليــة  املريــة 
ــات مــرسح  ــذ خلفي ــم وتنفي ــة تصمي 2019، مــن أهــم مشــاركاتها الدولي
ــدوي  ــيج الي ــن النس ــل م ــذ فواص ــم وتنفي ــا 2021، تصمي ــوز بفرنس تول
متحــف الفــن مبيونيــخ أملانيــا 2010، لهــا مقتنيــات مبــر والخــارج.
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حوارات هادئة، ألوان زيتية، 287×127 سم

ســــــــــــــــــحــــر درغـــــــــــــام

ــون  ــة الفن ــر كلي ــم التصوي ــتاذ بقس ــري 1970 ، أس ــة الك ــد املحل موالي
ــل  ــايف 2005 لتموي ــورد الثق ــزة امل ــكندرية ، جائ ــة اإلس ــة ، جامع الجميل
ــراغ  ــز بالف ــم معــرض التجهي ــا أقي ــة ومــن خاله مشــاريع الشــباب الفني
إصــداران للثقــوب  2006 معهــد جوتــه الدقي ، الجائزة الرابعة يف مســابقة 
الســيناريو التابعــة ملهرجــان زاكــورة الســيناميئ عــر الصحــراء املغــرب عــن 
ســيناريو انــا امــي عــى خريطــة 2010، إقامــة فنيــة ملــدة ثاثــة أســابيع 
يف مؤسســة الفريــش بــل دوماي مرســيليا  فرنســا 2011 ، شــاركت يف بينايل 
ــو  ــايل رساييف ــري 2007، بين ــاح امل ــدورة 52 يف الجن ــدويل ال ــيا ال فينيس
الــدويل العــرض املــري 2012 ، 2018 معــرض املــرأة الكــود ، 2019معرض 
الكــود صفــر قاعــة عرض كليــة الفنون الجميلــة باإلســكندرية ، 2020 عضو 
مؤســس لبودكاســت القاعــة الخــراء صاحبــة برنامــج  قصــص وحكايــات 
ــاب. ــن والكت ــه اإلســكندرية للفنان ــن آتيلي شــعبية ، 2021 مراســم الفنان
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صورة الفنان

ســــــــعــــــد العـــــــــــــبـــــــــد

رؤية ، ألوان مائية وورق ذهب وفضة وحر ، 100×80 سم

ــة  ــة جامع ــة الفني ــة الرتبي ــر كلي ــم والتصوي ــتاذ الرس ــد 1967 ، أس موالي
حلــوان ، شــارك يف 70 معرًضــا جامعيًــا مبــر والخــارج ، أقــام 22 معرًضــا 
ــطة  ــاهامت واألنش ــن املس ــد م ــه العدي ــعودية ، ل ــر والس ــخصيًا مب ش
ــن  ــال الف ــث يف مج ــر 30 بح ــام بن ــعودية ، ق ــر والس ــة مب األكاديي
واإلبــداع ، 13 كتــاب يف الفنــون ، لــه أكــر مــن  300 مقــال منشــور 
ــات  ــة مقدم ــارك يف كتاب ــت ، ش ــعودية والكوي ــمية بالس ــف الرس بالصح
العديــد مــن كتالوجــات الفنانــن مبــر والســعودية ، العديــد مــن الجوائز 

ــعودية . ــر والس مب
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ســـــــــعد حـــــــــــامد األزهـــــري

رصيف القطار ، تصوير ضويئ 100×70 سم

مواليــد 1960 ، شــارك يف صالــون النيــل للتصويــر الضــويئ الــدورة 9 ، 10 ، 
فاعليــات اتحــاد املصوريــن العــرب فــرع األردن ، هيئــة تنشــيط الســياحة 
، إقليــم ســيناء لقصــور الثقافــة ، الجائــزة األوىل  يف مســابقة تــرايث للتصوير  
مــن وزارة الثقافــة والجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري ومنظمــة 
إيســكو ، منــح التفــرغ مــن وزارة الثقافــة ملــدة ثــاث ســنوات متتاليــة.



154
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ســـــــــــــــــعيد بـــــــــــــــــــدر

امللك وامللكة، جرانيت، 200×200×170 سم

أســتاذ بقســم النحــت بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية، جائزة 
الدولــة للتفــوق يف الفنــون 2018، درس بأكادييــة الفنــون بكــرارة جامعــة 
بيــزا بإيطاليــا 2000، 2004، مهتــم بالنحــت عــى األحجــار بأنواعهــا، 
ــدن  ــة وم ــات الدولي ــة والبينالي ــارض املحلي ــن املع ــد م ــارك يف العدي ش
إيطاليــة 1998، 2002، 2003، الســودان 2005، ســلطنة عــامن 2006، 
ــن املــري  ــرض الف ــف بفرنســا 2008 ، مع ــون الخري النمســا 2008 صال
املعــارص بالصــن 2008 ، الجزائــر 2009 ، الكويــت2011 ، الســعودية 
للنحــت  ، قطــر2012، روســيا 2015، شــارك مبلتقيــات دوليــة   2012
ــا ،إســبانيا  ــا ، أملاني عــى األحجــار منــذ 1997 حتــى 2018 مبــر ، إيطالي
، الرتغــال، لبنــان، الرازيــل ، جــزر البحــر الكاريبــي ، تركيــا ، األردن، 
ــة بنحــت األحجــار  ــات الدولي ــورش وامللتقي ــد مــن ال ــم العدي ــام بتنظي ق
ــكندرية  ــن باإلس ــة بامليادي ــامل نحتي ــذ أع ــم وتنفي ــام بتصمي ــر، ق يف م
، إيطاليــا ، لبنــان، الرتغــال ، إســبانيا ، أملانيــا، تركيــا ، األردن ، نــال عــدة 
جوائــز دوليــة ومحليــة يف نحــت األحجــار، لــه مقتنيــات محليــة ودوليــة. 
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خامات مختلفة، 120×120سم

ســــــــعيد ســـــــــــيد حســــــــني

ــائط  ــى والوس ــم الجرافي ــم التصمي ــتاذ بقس ــرة 1952، أس ــد القاه موالي
املتعــددة ، اهتــم بإدخــال خامات جديــدة ىف أعامله الفنية مثل الباســتيك 
واالســتانلس ســتيل بهــدف إحــداث متغــرات خداعيــة لــإلدراك وإنشــاء 
فعاليــة أكــر بــن املشــاهد والعمــل والبيئــة ، أوىل أهتامماً خاصــاً بالتصوير 
الضــوىئ وأكــد مــن خــال أعاملــه عــى إحــداث متغــرات خداعيــة إلدراك 
املشــاهد ، أقــام العديــد مــن املعــارض الخاصــة ، شــارك يف معظــم املعارض 
ــة للــركات  ــة والدولي ــد مــن الشــعارات املحلي ــة ، صمــم العدي الجامعي
واملؤسســات والجامعــات ، شــارك يف العديــد مــن معــارض الخــط العــرىب. 
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الرجل العجوز ، تصوير ضويئ،100×70 سم

ســـــــلمى محــــــــــمد حســـــــني 

ــة  ــد القاهــرة ، شــاركت ىف معــرض األقــر عاصمــة الثقافــة العربي موالي
2018 ،  معــرض نهــر الحيــاة متحــف أحمــد شــوقي 2018 ،  املعــرض العام 
40 ، صالــون أتيليــه القاهــرة ذاكــرة األجيــال 2019 ، معــرض إبداعــات يف 
حــب مــر الهيئــة العامة لقصــور الثقافــة 2019 ، املهرجان العــريب الدويل 
ــانية  ــون اإلنس ــة يف عي ــعار اإلعاق ــت ش ــة تح ــات الخاص ــذوي االحتياج ل
ــون 2020. ــر اندرس ــف جاي ــامي2020 متح ــن اإلس ــف الف 2019،  متح
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ســـــــــــــــلوى رشــــــــــــــــــدى

طن أسواين بتقنية الراكو ، 38×40سم

أســتاذ الخــزف ورئيــس قســم ، وكيــل كليــة الرتبيــة النوعيــة للدراســات 
العليــا والبحــوث ســابًقا جامعــة عــن شــمس ، مصمــم استشــارى الخــزف، 
ــا املعــادل  بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة جامعــة حلــوان، الدراســات العلي
لدرجــة الدكتــوراه ىف فلســفة الفنــون التطبيقيــة خــزف جامعــة حلــوان ، 
ــاً ، شــاركت ىف العديــد  ــاً ودولي لهــا العديــد مــن املعــارض الخاصــة محلي
مــن املعــارض الجامعيــة واملحليــة والدوليــة ، تلميــذة الفنــان ســعيد صدر.
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ســــــــمر مجــــــــدي البصــــــــال

تأمل ، برونز ، 52 × 18 × 28 سم 

مواليــد املنوفيــة 1988، شــاركت بورشــة ســمبوزيوم أســوان الــدوىل 
للنحــت ىف دورتــه 21 ، ســمبوزيوم النحــت األول بنــادى املقاولــون العــرب 
ــون الشــباب ىف  ــة 2018، صال 2017، مســابقة آدم حنــن ىف دورتهــا الثاني
الــدورة 22 ، 23، 27 ، 28 ، ببينــاىل الثقافــة والفنــون الــدوىل 2014، معــرض 
الطائــع بالــدورة 56،55،54،53،52، شــاركت مبعــرض  جامعــى12روح ىف 
MagdoubDesignStudio 2019،2018، نالــت جائــزة الفنــان آدم حنــن 
الجائــزة الثالثــة 2018، الجائــزة التشــجيعية ىف ســمبوزيوم النحــت األول 
ــون  ــان فن ــت ىف مهرج ــزة النح ــامية 2017، جائ ــة اإلس ــة العربي للجمعي
الشــباب األول 2013 ، جائــزة الفنــان ســعيد الصــدر ىف معــرض الطائــع 
الــدورة 54 ، جائــزة عايــدة عبــد الكريــم ىف معــرض الطائــع الــدورة 55، 
ــدى  ــات ل ــدة مقتني ــا ع ــدورة 56 ، له ــع ال ــزة األوىل مبعــرض الطائ الجائ
ــك  ــة ، ولبن ــة الثقافي ــدوق التنمي ــة وصن ــون الجميل ــى الفن ــة محب جمعي
التجــارى الــدوىل CIB ونــادى املقاولــون العــرب وأتيليــه جــدة للفنــون.
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عازفة تشيلو، برونز ، 35 × 25 × 18 سم 

ســــــــــــــــهري العــــــــــــــــدوى

مواليد 1971 ، شارك يف معرض اجنده  2019 ،2021 ، معرض بقاعة الخيال 
بقر ثقافة الجيزة 2018 ، منحة تفرغ وزارة الثقافة 2018 ، 2019، معرض 
ابــداع 3 الفيــوم العامــة 2019 ، معــرض جامعــي آفــاق بقاعــة الكحيلــة 
2020 ، منحــة التفــرغ مــن وزارة الثقافــة املريــة  2018، 2019، 2020.
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حروفيات، صوف خالص، 120×230 سم 

ســـــــــــــــهـــــــــري عثمـــــــــــان

أســتاذ التصميــم املتفــرغ بجامعــة حلــوان كليــة الفنــون التطبيقيــة، عضــو 
لجنـــــة الفــــنون والعامرة باملجلس األعـى للثقافـــة 2020: 2022، مثلت 
ــا يف أكــر مــن 45 دولــة بأعــامل فنيــة يف الجرافيــك والســجاد  مــر عامليً
ــم  ــت عــى 135 شــهادة تكري ــات النســجية، كــام حصل ــدوي واملعلق اليـ
و32 جائــزة محليــة ودوليــة منهــا جائــزة اإلســتحقاق يف الحفــر يف مســابقة  
ــك  ــن الجرافي ــايل األويل يف ف ــزة البين ــن 1986، جائ ــون الفنان مــر يف عي
ــزة الــراع الذهبــي ملــر يف  ــدول البحــر األبيــض املتوســط 1990، جائ ل
الجرافيــك بينــاىل الكويــت 1990، جائــزة البحــث العلـــمى بجامعــة حلوان 
ــون 2004، قوميســر  ــال الفنـــ ــة التشــجيعية يف مج ــزة الدول 1999، جائ
الجنــاح املــرى لرتينــايل الجرافيــك الــدويل الرابــع 2014، جائــزة صالــون 
ــن التشــكيلين  ــة الفنان ــرق األوســط للقطــع الصغــرة مللتقــى جامع ال
العــرب 2015-2016، قوميســر الجـــناح املــرى لإلســبوع الثقــاىف بلبنــان 
2015، القوميســر العــام ملعــرض الصناعــات الثقافيــة 2016، جائــزة الدولة 
ــون 2016، القوميســر العــام لســمبوزيوم النســجيات  ــوق يف الفنـــ للتفـ

األفريقـى األول 2019.
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قرية الزمن الجميل، حفر عى خشب، 65×75 سم

ســـــــــيف اإلســـــــــالم صــــــــقر

ــة   ــون الجميل ــة الفن ــوع بكلي ــم املطبـــ ــم والتصميـــ ــاذ الرســـ أستـــ
قســم الجرافيـــــك جامعــة حلــوان ، نــال جوائــز متنوعــة منــذ تخرجــه 
آخرهــا جائــزة الدولــة التشــجيعية يف الفنــون التشــكيلية الطبعــة 
الفنيــة 2014، للفنــان مقتنيــات كثــرة لــدى املؤسســات واألفــراد 

ــا. ــر وخارجه ــل م داخ
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العزلة، زيت عى كانسون، 60×80 سم  

شـــــادى عــــــالء الديـن الخضـــرى

بكالوريــوس تربيــة نوعيــة قســم الرتبيــة الفنيــة 2010 ، دبلــوم تكميــيل 
ــة جامعــة  ــة الفني ــة الرتبي ــر كلي ــة قســم الرســم والتصوي ــة الفني يف الرتبي
حلــوان 2013 ،  ماجســتر كليــة الرتبيــة الفنيــة قســم  الرســم  والتصويــر  
جامعــة  حلــوان 2019 ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة وإقامة 
معــارض فرديــة ، حاصــل عــى العديــد مــن الجوائــز يف الرســم والتصويــر 

، يتســم أســلوبه بالرسياليــة الواقعيــة . 



163

شــــــــــادي أديـــب ســــــــــــالمة

ذوي الخدود الحمراء، اكريليك وباستيل زيتي عى توال، 150×100 سم

ــوان  ــة حل ــة جامع ــة الفني ــوس الرتبي ــرة 1980 ، بكالوري ــد القاه موالي
2002 ، يعمــل كفنــان بــرى ومنســق عــروض ثقافيــة ، يعمــل كمــدرس 
تصميــم بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ، املاجســتر 2009 ، 
الدكتــوراه 2016 مــن نفــس الكليــة تخصــص تصميــم ، شــارك يف العديــد 
مــن املعــارض الجامعيــة املحليــة والدوليــة منــذ 1999 ،  أقــام العديــد 
ــة عــى  ــة والدولي ــز املحلي ــد مــن الجوائ مــن املعــارض الخاصــة ، العدي
ــراغ   ــز يف الف ــال التجهي ــزة األوىل يف مج ــا الجائ ــة ، أهمه ــه الفني أعامل

ــوادور 2012.   ــة االك ــون الرتاثي ــايل الفن بين
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شـــــــــــــــــعبان الحســـــــــــينى

الجانب اآلخر، ميكس ميديا عى توال، 100×120 سم

بكالوريوس فنــــون جميلــــة  قســــم جرافيــــــك 1995 ، عضـــو نقابـــة 
الفنانين التشكلين،  عضـــــو أتيليه القـــــاهرة  ، شـــــارك فــــى العديــــد 
مــن املعـــارض منـــها :  معرض صالـون الشبـــاب الثامــــن ،  التاســـع 
لـــــ 1996 ، 1997 ، معــرض صالون الحفـــر أتيليــه القاهرة  2013 ، معرض 
مراســم ســيوه 2014 ، صالــون فنــاىن مــر 2016،  صالــون الجنــوب 
الــدوىل باألقــر 2016 ، صالــون الجنــوب الــدوىل2017 ،  املعــرض الــدويل 
بورتوكايــرو مــري برتغــايل مبتحــف محمــود مختــار  2018 معــرض 
حلــم،  معــرض الجانــب االخــر قاعــه الزمالــك ارت جالــري 2021 ، لـــــه 
مقتنيـــــات لــدى بعـــض األفــــراد فــــى مر لــدي متحف الفــن الحديث 
، لــدى صنــــدوق التنميـــــة الثقافيـــــة ، قطــاع الفنــون التشــكيليه، لـــــه 
خبــــرات بالعمــــل فــــى مجــــال الرســــوم املتحركــــة والعمـــــل فــــى 

مجـــــال التصميـــم الداخلــــي. 
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مدينة جديدة ، اكريليك ، 105×105 سم

شـــــــــــــــــــريين البــــــــــارودي

فنانــة  تشــكيلية ، بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان 2003 ، 
الدكتــوراه الفلســفيه ىف الرتبيــة الفنيــة  تخصــص رســم وتصويــر مــن نفس 
الكليــة 2016، لهــا العديــد مــن املشــاركات الجامعيــة املحليــة والدوليــة ، 
نالــت العديــد مــن الجوائــز بصالــون الشــباب ولهــا العديــد مــن املقتنيات 
الرســمية مبتحــف الفــن املــرى الحديــث ، متحــف فــن الكتــاب برومانيــا 
، متحــف جامعــة صلجيــك برتكيــا ، وزارة الثقافــة بقــرص،  ولهــا مقتنيــات 
ــا،  ــكا، ايطالي ــد، بلجي ــراد ىف النمســا، فرنســا، الهن ــن األف ــد م ــدى العدي ل

أثيوبيــا، روســيا .
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صبــــــــــــــــاح أبـــــــــــــــو راس

 باتيك وشمع وقامش وقطن الوان ، 150 × 90 سم

مواليــد قريــة الحرانيــة 1981 ، عضــو بنقابــة الفنانــن التشــكيلين ،  تقــوم 
ــذ الصغــر شــاركت فيــام يعــادل ثاثــون معــرض  بعمــل فــن الباتيــك من
حتــى اآلن ، شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض الداخليــة والخارجيــة  منهــا 
ــد  ــم وي ــد ترس ــرض ي ــاوى ، مع ــاقية الص ــتا بس ــف والش ــرض الخري مع
تحمــل الســاح معــرض النســاء اوال بجالــرى جــاردن اوف ارت ، معــرض 
ليلــة ىف حــب أمــى ، معــرض العــرىب االول بفنلنــدا ، املعــرض العــام 
الــدورة ال 40 ، 41 ، معــرض رمضــان ىف نــوت بجالــرى نــوت بالزمالــك.
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موزاييك، 140×210سم

صـــــفــــــــــية القــــــــــــــــــباين

 ، فنــون جميلــة تصويــر 1988  القاهــرة 1966، بكالوريــوس  مواليــد 
املريــة القديــة واالســتفادة مــن بعــض رموزهــا يف الجــــــــــــداريات 
ــر شــعبة جــداري   ــة  تصوي ــة ، ماجســتر الفنــون الجميل ــة الحديث املري
1993الجداريــات ، الحفــاظ عــى التصويــر الجــدارى مــن خــال أســاليب 
التصويــر  الحــــــــديثة جامعــة حلــوان ، دكتــوراه كليــة الفنــون الجميلــة  
تصويــر  شــعبة جـــــــــــــــــداري 1996 ،  نقيــب الفنانــن التشــكيلين ، 
اســتاذ عامــل بكليــة الفنــون الجميلــة  ، العميــد الســابق لكليــة الفنــون 
الجميلــة : 2015 :   2018، قائــم بأعــامل عميــد الكليــة مــن اكتوبــر2015 
: ابريــل 2015 ، وكيــل الكليــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيـــــــئة 
ــر  2009 : 2012 فــرتة اويل، قائــم بأعــامل رئيــس قســـــــــــم التصويــــ
2013، أســتاذ التصوير الجدارى قســــــــــم التصويـــــــر ، أســتاذ مســاعد 
بقســم التصويــر  شــعبة جــداري 2002 ، مــدرس بكليــة الفنــون الجميلــة 
بالقاهـــــــــــــــرة 1997، مدرس مســاعد بكلية الفنون الجميـــــــــــــلة 

1993، معيــد بكليــة الفنــــــون الجمـــيلة 1993 . 
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صورة الفنان

أكريليك عى كانفاس، 120×100 سم

صــــــــــــــــالح املــــــــــــــليجــى

الفنــون  رئيــس قطــاع   ، الجميلــة  الفنــون  بكليــة  الجرافيــك  أســتاذ 
التشــكيلية ســابقا،  شــارك بالعديــد مــن املعــارض منهــا : بينــاىل القاهــرة 
الــدويل الــدورة الخامســة 1994، ترينــايل الجرافيــك املــري الــدويل مــن 
ــان  ــويش بالياب ــايل ك ــج 1989 : 1998، ترين ــايل الرنوي 1993 : 2006، ترين
1999، 1990، بينــاىل الحفــر الجــاف بربيــا ومونــت نيجــرو 2002، 2005 
، بينــاىل فرســاى للطبعــة الفنيــة فرنســا 2007، املعرض القومــى 39 ، 40 لــ 
2017 ،2018 ،  أقــام 12 معــرض خــاص ، حصــل عــى العديــد مــن الجوائــز 
منهــا : جائــزة بينــايل القاهــرة الــدويل الخامــس 1994، جائــزة الرســم ىف 
ــم يف  ــزة التحكي ــف القطــع الصغــرة بالقاهــرة 1997، جائ ــون الخري صال
ترينــايل الجرافيــك الــدويل الثــاين بالقاهــرة 1997، جائــزة الرســم ىف صالــون 
ــايل  ــة ىف بين ــة الدولي ــزة الرونزي ــرة 1999، الجائ ــع الصغ ــف القط الخري
الجرافيــك الــدويل لفــن الحفــر الجــاف بربيــا ومونــت نيجــروا 2001. 



169

حديد، 170×140×40 سم

صـــــــــــــــــالح حـمـــــــــــــــــاد

ــة ىف  ــة 1986 ، دبلوم ــة فني ــوس تربي ــة 1961 ،  بكالوري ــد الرقي موالي
ــكيلين ،  ــن التش ــة الفنان ــارى بنقاب ــان استش ــة 1991 ، فن ــة الفني الرتبي
عضــو  بالعديــد مــن الجمعيــات الفنيــة ، عمــل بالتدريــس بكليــة 
ــداع ،  ــة لإلب ــزة الدول ــام بجائ ــفر للقي ــا للس ــم تركه ــة ث ــة النوعي الرتبي
شــارك ىف أكــر مــن ســيموزيوم للنحــت الــدويل ذات الخامــات املتنوعــة 
مــن 1994 : 2014 منهــا : ســمبوزيوم مدينــة كــرارة بايطاليــا، ســان 
ــا، أســوان  ــد بالســويد، بالرمــو بإيطالي ــا، ايلدوالن ــو ترمــى بايطالي جوليان
مبــر، هــواى بفيتنــام، ديــور بــاخ بأملانيــا، درامــا باليونــان، أنقــرة 
ــة،  ــارات العربي ــة اإلم ــا، دىب بدول ــوال برتكي ــدا، م ــا، امســرتدام هوالن برتكي
ــى  ــر، مدينت ــروح مب ــة، مط ــدة األمريكي ــات املتح ــول بالوالي ــانت ب س
ــا ، امارتــس هايتــس بالســاحل الشــامىل، بفــرىل  ــج  بكوري مبــر، بوريون
هيلــز مبــر ، شــنغهاى بالصــن، بتونــج لينــج بالصن،أســتونيا،تونس، 
تشــانج شــاة بالصــن، بانــج تــان بالصــن، بينــاىل فينيســيا الــدوىل 
للفنــون التشــكيلية 2005، عــدة معــارض جامعيــة مبــر و الخــارج.
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صورة الفنان

الفريسة ، زيت عى توال ، 125 × 100 سم

صــــــــالح شـــــــــعبان حســــــانني

 مواليــــد ســوهاج 1981، أســتاذ مســاعد بقســم النحــت بكليــة الفنــون 
ــة  ــو اتيلي ــكيلين ، عض ــن التش ــة الفنان ــو بنقاب ــر ، عض ــة باألق الجميل
القاهــرة ، شــارك يف معــرض الطائــع، صالــون الجنــوب ، معــارض جامعيــة 
بجالــري خــان املغــريب ، جالــري الكحيلــة ، جالــري يض ، جالــري نــوت 
، جالــري أرت كونــر ، جالــري أرت ســامرت، جائــزة الصالــون ىف النحــت 
صالــون الشــباب 24، جائــزة إقتنــاء من الصالــون 22، له مقتنيــات يف وزارة 
الثقافــة ، متحــف الفــن الحديــث ، العديــد مــن األماكن يف مــر والخارج .
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حديث بنات ، خامات جدارية متنوعة ، 52 × 72 سم  

ضـــــــــحى بشـــــــــار الشـــــــعار 

بكالوريــوس كليــة الفنــون الجميلــة قســم التصويــر شــعبة التصويــر 
الجــداري ، مهتمــة بــكل مــا يتعلــق بالتصوير الجــداري تقنياتــه وتصاميمه 
، مؤمنــة بــأن العمــل الجــداري حــن يحتضنــه الحيــز املعــامري يصــران 
شــيئا واحــد، وتصبــح للمــكان نغمــة أخــرى تســمعها العــن عــر الزمــن.
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صورة الفنان

خزف80×40×16سم، 38×30×20 سم

ضـــــــــــــــــــــياء الــديـــــن داود

مواليــد دميــاط 1968 ، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة قســم الخــزف1994، 
أســتاذ مســاعد بكليــة الفنــون التطبيقيــة قســم الخــزف 2016 ، شــارك يف 
ــا  ــام عــدة معــارض شــخصية منه ــة ، أق ــة ودولي ــة محلي معــارض جامعي
ــة  ــة املري ــون ، األكاديي ــرة للفن ــز الجزي ــاوس ، مرك ــاون ه ــري ت جال
ــدة ورش  ــام ع ــا ، أق ــورث كارولين ــة ن ــن ســبور بوالي ــة حري ــا، جامع روم
عمــل محليــة ودوليــة ، جائــزة الدولــة التشــجيعية يف الخــزف ، لــه 
ــايل رومــا ، متحــف الخــزف املعــارص  ــدى مدرســة نيكــوال زاب ــات ل مقتني

ــدن . ــرت لن ــا وال ــة ، متحــف فيكتوري ــا الجنوبي كوري
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جامعــة  الفنيــة  الرتبيــة  كليــة  بكالوريــوس   ،1969 القاهــرة  مواليــد 
ــه  ــة الفنانــني التشــكيليني، معــرض خــاص أتيلي ــوان 1993، عضــو نقاب حل
القاهــرة  2004، معــرض بقاعــة إخناتــون مبجمــع الفنــون بالزمالــك 
ــد شــوقى  ــاىف متحــف أحم ــئ الثق ــن هان ــة ب ــز كرم ــرض مبرك 2005، مع
ــن  ــف الف ــليم - متح ــاب س ــة الب ــادى قاع ــن .. ع ــرض املواط 2010، مع
ــك  القاهــرة  ــو - الزمال ــرى ابونت ــبهى..؟ جال ــرض ش ــث 2015، مع الحدي
2017، معــرض مفعــول بــه جالــرى ابونتــو 2018، معــرض أنــــــا جالــرى 
ابونتــو 2021، صالــون الشــباب 7 ، 12 ، 16، املعــرض  العــام  حتــى 
ــرا  ــدار األوب ــث ب ــن الحدي ــف الف ــد متح ــد والحفي ــرض الج 2020، مع
بالقاهــرة 2007، معــرض وجــوه قاعــة أفــق واحــد  2009، الجســد 
ــر  ــنة ق ــون 25 س ــرض حصــاد الصال ــون 2010، مع ــر الفن اإلنســاىن ق
صالــون   ،2015 الفنــون  قــر  اتنــني  اتنــني  معــرض   ،2014 الفنــون 
ــى ســمبوزيوم  ــر الزيت ــدوىل للتصوي ــر ال ــى األق القاهــرة 57 ، 58، ملتق
نــال عــدة جوائــز بصالــون الشــباب. الــدوىل 2016 مــر،  األقــر 

طــــــــــــارق الــــشـــــيــــــــــــخ 

 أنا، أكريليك وفحم عىل خشب، 120×240 سم للجزء الواحد
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ــارك  ــكيليني، ش ــني التش ــة الفنان ــو نقاب ــة، عض ــون جميل ــوس فن بكالوري

ىف العديــد مــن املعــارض املحليــة والقوميــة مبــا يزيــد عــن 27 معــرض 

منهــا بينــايل القاهــرة الــدويل الســادس 1996، ســمبوزيوم لبنــان الــدويل 

ــز  ــن الجوائ ــد م ــىل العدي ــام 39 لـــــ 2017، حصــل ع ــرض الع 11، املع

منهــا جائــزة الصالــون، جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة 1983، جائــزة 

صالــون مختــار 1988، جائــزة أوىل ىف العمــل املركــب ىف صالــون الشــباب 

الثــاين 1990، جائــزة الدولــة لإلبــداع الفنــي 1992، جائــزة الصالــون ىف 

ــراد  ــدى األف ــات ل ــه مقتني ــادس 1994، ل ــباب الس ــون الش ــت صال النح

داخــل مــر وخارجهــا.

طــــــــــــارق الكـــــــــــــــــــومـي

برونز، 30×30سم، 30×30سم، 20×35 سم
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 خشب، 97×30سم، 110×15سم

أســتاذ النحــت ووكيــل كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية 

األعــىل  باملجلــس  الفنــون  قطــاع  تخطيــط  لجنــة  وعضــو  األســبق 

ــة  ــة الفني ــا، يشــارك ىف الحرك ــا مبــر وإيطالي ــات علي ــات ودراس للجامع

منــذ 1968 محليًــا و دوليـًـا، 16 معــرض خــاص واملعــارض العامــة ومعــارض 

ــات  ــل مــر ىف بينالي ــن املــرى املعــارص ىف الداخــل والخــارج ومتثي الف

بودابســت املجــر، الشــارقة، الالذقيــة، الكويــت، اإلســكندرية، أعــال 

ميدانيــة باإلســكندرية ودمنهــور وجــدة ومحايــل عســر بالســعودية 

وغينيــا اإلســتوائية مالبــو، 5 جوائــز أهمهــا الجائــزة الكربى لبينــايل الالذقية 

باملتاحــف املريــة،  الســورية، مقتنيــات  بالجمهوريــة  األول  الــدويل 

ــك  ــد البوليجرافي ــف معه ــا متح ــلدورف، إيطالي ــة دوس ــا دار بلدي أملاني

برومــا، يوغوســالفيا متحــف تيتــو جــراد بالجبــل األســود حاليًــا، مقتنيــات 

خاصــة ىف فرنســا، انجلــرتا، الســعودية، إيطاليــا، أملانيــا، مؤسســة األهــرام، 

قاعــة املؤمتــرات مبدينــة نــر، دار األوبــرا، متاحــف الفــن الحديــث 

بالقاهــرة، اإلســكندرية، املنيــا، بانورامــا أكتوبــر، مكتبــة اإلســكندرية. 

طــــــــــــــــــارق زبـــــــــــــــادي
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كمبيوتر جرافيك ،80×80 سم

ــار اليــوم، عضــو مجلــس إدارة نقابــة  ناقــد وفنــان تشــكيىل بــدار أخب
الجميلــة كليــة  الفنــون  التشــكيليني، دكتــوراه ىف فلســفة  الفنانــني 
الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان، صــدر لــه كتابــان حلــوة بلدنــا 
ــا  ــز.. منه ــدة جوائ ــال ع ــان، ن ــة فن ــني .. عبقري ــى حس ــر، مصطف م
ــة  ــن ثقاف ــكو ع ــا اليونس ــابقة نظمته ــن مس ــم ع ــة التحكي ــزة لجن جائ
ــدة  ــن ع ــه م ــم تكرمي ــرات، ت ــالث م ــح ث ــزة الرام ــالم 2000، جائ الس
ــاة، مؤسســة  ــاع الحي ــرا، مؤسســة صن ــة، دار األوب ــات وزارة الثقاف جه
ــة  ــوم، نقاب ــار الي ــة، دار أخب ــور الثقاف ــة لقص ــة العام ــرام، الهيئ األه
ــابقات،  ــن املس ــد م ــم ىف العدي ــة تحكي ــو لجن ــر عض ــني، اخت الصحفي
ــن  ــد م ــة الخاصــة وشــارك ىف العدي ــارض الفني ــن املع ــد م ــام العدي أق
املعــارض الجاعيــة، لــه مقتنيــات فنيــة ىف عــدة أماكــن مثــل متحــف 
الفــن الحديــث، متحــف كليــة الفنــون الجميلــة، دار األوبــرا، دار 

ــوم. ــار الي أخب

طـــــــــارق عـــبــــد الــعـــزيــــــز
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 مر الباقية، وسائط متعددة عىل كانفاس ذهبي، 150×300 سم

ــعى إىل  ــا، يس ــودة به ــات املوج ــة والجالي ــة املري ــم بالبيئ ــان مهت فن

ــور  ــح الجمه ــني الفــن التشــكييل واملتلقــي مــن رشائ ــب املســافة ب تقري

ــور  ــص ديك ــة تخص ــون الجميل ــوراه يف الفن ــىل دكت ــل ع ــة، حاص املختلف

2001، حاصــل عــىل درجــة أســتاذ 2013، يعمــل أســتاًذا جامعيـًـا يف كليــة 

الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان، لــه مجموعــة مــن املعــارض التشــكيلية 

ــل  ــام بعم ــة، وق ــة املري ــاول البيئ ــي تتن ــا والت ــا ودوليً ــدة محليً العدي

معــرض هــو أول تجربــة تقــدم أحــداث الســرة النبويــة يف عمــل بانورامي 

تشــكييل ضخــم كمحاولــة إلبــراز الجانــب اإلنســاىن والتعايــش مــن خــالل 

ســرة أرشف الخلــق بعنــوان رؤيــة تشــكيلية للســرة النبويــة، نــال العديــد 

مــن الجوائــز املحليــة والدوليــة الهامــة يف مجــال الفنــون والتصميــم ولــه 

ــات يف  ــد ومقتني ــة مبطــار القاهــرة الجدي ــات وأعــال فني أعــال جداري

ــن  ــد م ــام العدي ــارج، أق ــر بالخ ــفارات م ــث وس ــن الحدي ــف الف متح

املعــارض الخاصــة والجاعيــة وورش عمــل دوليــة ومحليــة عديــدة.

طــــــاهـــــر عـــبــــد الـعــظـيــــم
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زيت عىل خشب، 140×240سم

مواليــد 1965، بكالوريــوس فنون جميلة جامعة اإلســكندرية قســم ديكور، 

دبلــوم دراســات عليــا، دبلــوم التصويــر أمريــكا، فنــان استشــاري للعديــد 

مــن املؤسســات مبــر والخــارج، إعالمــي، كاتــب بالعديــد مــن الصحــف 

املريــة والعربيــة، عضــو لجنة الفنــون بالعديد مــن الــدول العربية، عضو 

نقابــة الفنانــني التشــكيليني والعديــد مــن املؤسســات الثقافيــة والصحفيــة 

مبــر والخــارج، قوميســر املعــرض العــام الــدورة 40 ، شــارك يف أكــر مــن 

143 معــرض، أهــم األعــال جداريــات ســوق الجمعــة، جداريــة املولــد، 

ــا يف مــر  ــا خاًص ــة املحافظــات، أقــام 18 معرًض ــورة، جداري ــة الث جداري

والعــامل، أصبحــت أعالــه تعــرض باملــزادات الدوليــة، لــه مقتنيــات دوليــة.

الـــــقـــــرنــــــــــي طــــــــــــــه 
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القائد ، استانلس ، 25 × 25 × 70 سم

ــكندرية  ــة اإلس ــة جامع ــون  جميل ــوس فن ــا 1982، بكالوري ــد طنط موالي
 ،2019 النحــت   فــن  يف  دكتــوراه   ،2008 امليــداين  النحــت  قســم 
مــدرس يف كليــة الفنــون الجميلــة، شــارك يف العديــد مــن املعــارض 
خــاص  معــرض  العــام،  املعــرض  بالقاهــرة،  الشــباب  صالــون  منهــا 
مبتحــف محمــود ســعيد 2016، معــرض خــاص مــع مجموعــة مــن 
الفنانــني بعنــوان مؤنــث مــع جالــري ارت دي ايجبــت 2021، شــارك 
 ،2018 أســوان  ســمبوزيوم  منهــا  الســمبوزيومات  مــن  العديــد  يف 
وخاصــة. عامــة  جهــات  لــدى  املقتنيــات  مــن  العديــد  لــه   ،2019

طـــــــــــــــه نـــــــصـــــــــــــــــر 
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تراثنا حضارتنا، أكريليك عىل قاش، 160×160 سم

بكالوريــوس فنــون وتربيــة جامعــة حلــوان 82 بتقديــر عــام ممتــاز مــع 

مرتبــة الــرف أول دفعتــه، عــني معيــًدا، دكتــوراه الفلســفة، دراســة مابعد 

الدكتــوراه مــن أكادمييــة الفنــون الجميلــة مبيونيــخ أملانيــا وجامعــة حلــوان 

ــوان  ــة حل ــة جامع ــة الفني ــة الرتبي ــم بكلي ــم التصمي ــس قس ــتاذ ورئي أس

ــني  ــة الفنان ــل نقاب ــو استشــارى ووكي 2011 – 2014، 2017 – 2019، عض

التشــكيليني، عضــو املجلــس األعــىل للثقافــة ســابًقا، صــدر لــه قــرار وزيــر 

ــه  ــدر ل ــا 2015، ص ــة بربي ــني الخمس ــرض الفنان ــر ملع ــة قوميس الثقاف

قــرار ىف نفــس العــام رئيســا لقطــاع الفنــون التشــكيلية بــوزارة الثقافــة، 

ــة  ــة جاعي ــة وفني ــاركة ثقافي ــن 300 مش ــر م ــخصيًا وأك ــا ش 40 معرًض

ــرات ىف  ــدوات، مؤمت ــارضات، ن ــل، مح ــمبوزيومات، ورش عم ــارض، س مع

مــر، أملانيــا، روســيا، إيطاليــا، رصبيــا، تركيــا، النمســا، اليونان، الســعودية، 

الجزائــر، قطــر، عــان، العــراق، فلســطني، لــه مقتنيــات عــدة ىف متاحــف 

العــامل ولــدى األفــراد.

عــــــادل عــــبـــــد الــــرحـــمــــن 
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مواليــد املنيــا 1969، بكالوريــوس الفنــون الجميلــة قســم النحــت جامعــة 

ــارك  ــالم، ش ــة لإلع ــة الوطني ــات الهيئ ــى للوح ــر مصمم ــا 1993، كب املني

ــا 1992،1993،  ــة املني ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــى كلي ــرض جاع يف مع

ــرة  ــة الصغ ــال الفني ــون األع ــر 2000، صال ــاين ع ــباب الث ــون الش صال

الرابــع2001، امللتقــى الــدوىل الثــاىن إخناتــون لفــن النحــت 2018، معــرض 

جاعــى مــن وحــى الكلــات مبتحــف أحمــد شــوقى 2018.

عــــــــــادل نــــــــخـــــــــلـــــــــة

 حياة جديدة ، بوليسرت ، 39 ×17 ×22 سم
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خزف 35×35×70 سم 

عـــــــــــــــــادل هــــــــــــــــارون 

ــة  ــة الفني ــة الرتبي ــم كلي ــر املجس ــم التعب ــاعد بقس ــزف املس ــتاذ الخ اس
جامعــة حلــوان ، دراســات متخصصــة بينــايل ىف تكنولوجيــا وترميــم 
ــا 1999 ،2003 ، شــارك ىف  ــن الخــزف بفاينســا ، إيطالي ــد ف الخــزف مبعه
العديــد مــن املعــارض منهــا مهرجــان الشــباب العــريب الثامــن لبنــان1993، 
ــة   ــارض خاص ــا 1995 ، مع ــارات أملاني ــاء الحض ــورا لق ــن فيج ــرض ك مع
ىف كل مــن مدينــة فاينســا ، إيطاليــا2001 ، 2003 ، معــرض باملركــز 
الثقــايف املــري إيطاليــا 2002، معــرض فــن الخــزف ذو الربيــق املعــدين، 
ايطاليــا2004 ، بينــايل القاهــرة الــدويل الثــاين والثالــث والرابــع للخــزف ، 
عضــو لجنــة تحكيــم املعــرض القومــي للفنــون التشــكيلية وزارة الشــباب 
والرياضــة2006 ، صالــون الشــباب18 ، قوميســير ملتقــى الفخــار القومــي 
الثامــن بقنــا2007 والعــارش بالــوادى الجديــد2010، حصــل عــىل العديــد 
ــزة الشــباب  ــون الشــباب8 ، جائ ــزة األوىل بصال ــا الجائ ــز منه ــن الجوائ م
ببينــايل الــدويل الثــاين للخــزف ، جائــزة لجنــة التحكيــم ببينــايل القاهــرة 

ــع للخــزف . ــدويل الراب ال
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الكلب و القطة، خامات مختلفة، 110×90 سم للجزء الواحد 

مواليــد 1969، ليســانس اآلداب والرتبيــة 1995، دبلــوم الفنــون الشــعبية 
أكادمييــة الفنــون 1999، أقــام أكــر مــن 6 معــارض شــخصية منهــا معــرض 
إيقــــــاع جالــري مــر 2015، معرض مولويه جالري بيكاســو 2018، وشــارك 
ــدورات 4، 9، 10،  ــون الشــباب ال ــا صال ــر مــن 26 معــرض جاعــي منه بأك
املعــرض العــام الــدورات 37:26، معــرض مــازال صالًحــا بالجامعــة األمريكيــة 
بالقاهــرة 2011، اليوبيــل الفــي لصالــون الشــباب 25، شــارك بأكــر مــن 23 
ــادل ثقــايف قطــر 1997، معــرض فرانكفــورت  معــرض دويل منهــا معــرض تب
الــدويل للكتــاب 2004، بينــاىل طشــقند الــدويل أوزباكســتان 2008، ملتقــى 
صنعــاء الــدويل للفنــون التشــكيلية 2009، املعــرض الــدويل الرابــع للتصويــر 
الفوتوغــرايف ســيننج الصــني 2012، معــرض الشــارقة الــدويل للكتــاب اإلمارات 
2012، آرت فــر أبوظبــي اإلمــارات 2013، آرت فــر بــروت 2014، معــرض يض 

األول للفنانــني العــرب 2016، ولــه العديــد مــن الجوائــز واملقتنيــات.

عــــــــاطــــــــــف أحـــــــمـــــــد
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العال اليومية ، زيت عىل قاش ، 103 × 160 سم

عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني، عضــو جاعــة أتيليــه القاهــرة، عضــو 

ــاص  ــرض خ ــا مع ــارض  منه ــن املع ــد م ــارك يف العدي ــوري، ش ــه الغ وكال

أتيليــه القاهــرة 2002، 2003، 2006، معــرض خــاص مبركــز الهناجــر 

للفنــون 2005 معــرض خــاص بــدار األوبــرا بقاعــة زيــاد بكــر 2012، 2015 

معــرض خــاص مبتحــف محمــود مختــار 2016، معــرض جاعــي مختــارات 

ــون 2013، منحــة التفــرغ مــن 2015 : 2019،  ــه جــدة للفن ــة بأتيلي عربي

ــري يض 2021،  ــة بجال ــارات عربي ــرض مخت ــام 40 ، 41، مع ــرض الع املع

مســابقة مــا بعــد الكورونــا بجالــري يض 2021، معــرض يف حــب األوبــرا 

31، معــرض الحلــم الكبــر بقاعــة صــالح طاهــر باألوبــرا.

عــاطــــف الــشــافـــعــي  عـنـانــى 
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معزوفة الكتلة والفراغ، خامات مختلفة، 83 ×97سم

رشــح كقوميســر عــام لبينــاىل اإلسكـــندرية الســـادس والعشـــرون لــدول 

ــات يف مــر والعــامل  ــد مــن الجداري ــذ العدي ــض، صمــم ونف البحــر األبي

مــن أهمهــا جداريــة املدينــة الفاضلــة مبدينــة ليــون بفرنســا تحــت إرشاف 

ــر  ــوض البح ــن ىف ح ــرض رواد الف ــر ىف مع ــل م ــكو، مث ــة اليونس هيئ

ــو  ــة طوكي ــز الثقــاىف الفرنــي مبدين ــذى نظمــه املرك األبيــض املتوســط ال

ــع  ــة بطب ــون والثقاف ــة الفن ــارىس لرعاي ــان ..كــا قامــت مؤسســة ف بالياب

ــة  ــة العام ــت الهيئ ــى قام ــة ومشــواره الفن ــه اإلبداعي ــن تجربت ــاب ع كت

للكتــاب بالتعاقــد مــع الفنــان لعمــل كتــاب يلقــى الضــوء عــىل تجربتــه 

ــر.            ىف مجــال التصوي

عــــبــــــد الــســـــــالم عــــيــــــد
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 برونز، 65×19سم

ــة  ــه املهني ــع حيات ــة 1970، تاب ــون تطبيقي ــوس فن ــد 1949، بكالوري موالي
كأســتاذ للنحــت بنفــس الكليــة وحقــق أول انطالقــة نجــاح 1975، ســافر إىل 
إيطاليــا حيــث زاول دراســة عمليــة يف فــن النحــت وصــب متاثيــل الربونــز 
يف كافــاالري و فــن الصــك وامليداليــة مبدرســة الفنــون برومــا، ، أقــام العديــد 
مــن املعــارض منهــا برومــا 1982، 1986، بالقاهــرة 1986، كلفتــه وزارة 
الثقافــة بنحــت متثــال ملوســيقار األجيــال محمــد عبــد الوهــاب الــذي يعرض 
ــدن  ــه يف م ــرض أعال ــم ع ــرة، ت ــة بالقاه ــيقى العربي ــد املوس اآلن يف معه
متنوعــة منهــا أســوان حيــث ثم عــرض متثــال برونزي كبــر لعبــاس العقاد يف 
اإلســكندرية حيــث كلفتــه القنصليــة اإليطاليــة بعمــل متثــال برونــزي لــرأس 
الشــاعر اإليطــايل جوســيب أونجاريتــي، كلــف بعمــل ميداليــة تهديهــا مــر 
للملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز ويل عهــد اململكــة العربيــة الســعودية، 
كلــف بعمــل كأس العروبــة عــىل شــكل رأس جــواد، مــن أعالــه الربونزيــة 
األخــرى بورتريــه ليوســف إدريــس، نجيــب محفــوظ، توفيــق الحكيــم فاتــن 

حامــة، ثــروت عكاشــة، نــال جائــزة مختــار 1975.

عـــبــــد الـــعــــزيــــــز صـــعـــب 
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 شموخ ، بوليسرت ، 150 × 27 × 25سم

عـبـــــد املـــجـــيـــــد إســــمــاعــــيــــــل 

ــا  ــارض منه ــن املع ــد م ــارك ىف العدي ــه ، ش ــة الفني ــة الرتبي ــدرس بكلي م
ــه  ــة 2010 ، قاع ــة كــال خليف معــرض خــاص قاعــة حــورس2003 ، قاع
احمــد بســيوين 2015 ، قاعــة نــوت2017 ، قاعــة يض 2018 ، ســمبوزيوم 
ــري  ــرض بجال ــوان2017 ،2018، مع ــيا2015 ، اس ــرود روس ــت بليج النح
نــوت 2017، معــرض بجالــري ســول الجونــه 2017، معــرض اليوبيــل 
الفــي لصالــون الشــباب 2014 ، صالــون الشــباب13 ، 14 ، 16 ، 17، 
18 ، صالــون األعــال الفنيــة الصغــرة 4 : 7 ، املعــرض العــام2014 : 
ــة  ــون جمعي ــكل ، صال ــور الش ــرض ن ــع 43 ، مع ــرض الطالئ 2017 ، مع
فنــايئ الغــوري 2000 ، 2001 ، جائــزة ســمبوزيوم املقاولــون العــرب2017، 
ــة  ــم جمعي ــد الكري ــدة عب ــزة د. عاي ــون الشــباب2001 ، جائ ــزة صال جائ
محبــي الفنــون الجميلــة ، جائــزة صالــون الشــباب2004 ، جائــزة صالــون 
الشــباب2007 ، جائــزة د . جاذبيــة رسى 2001، جائــزة د. كــال عبيــد يف 

النحــت 2001 ، 2003 .  
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ــم  ــكندرية قس ــة باإلس ــون الجميل ــة الفن ــوس كلي ــد 1951، بكالوري موالي
النحــت، عمــل يف معهــد آرت أكادميــي بالكويــت، أهــم املعــارض العامــة 
معــرض طالئــع الشــباب بالقاهــرة، معــرض األمومــة باإلســكندرية، املعرض 
العــام الثالــث عــر قاعــة إخناتــون 1978، معــرض وزارة الصناعــة، متحف 
ــايل الخــرايف  ــرض  mobolip  بفرنســا، بين ــت، مع ــاع الجــوي بالكوي الدف
بالكويــت، صالــون بوشــهري بالكويــت، ســمبوزيوم نحــت الخشــب 
ــا  ــة ليبي ــارض الخاص ــت، أهــم املع ــت، معــرض mirror  بالكوي بالكوي
ــري  ــت، جال ــالل بالكوي ــري ت ــة 2000، جال ــرض جاع 1982، 1983، مع
ــث  ــن الحدي ــرض يف متحــف الف ــون، مع ــري دار الفن ــت، جال ــا بالكوي ف
ــات مبتحــف الفــن الحديــث بالكويــت، متحــف الفــن  ــت، املقتني بالكوي
الحديــث  قطــر، والكثــر مــن األفــراد ويف فرنســا، الكويــت، ليبيــا، أملانيــا، 
الواليــات املتحــدة، الجوائــز املركــز األول النحــت وزارة الصناعــة بالقاهــرة 

 السند ، برونز ، 30 × 55 × 42 سم املركــز األول النحــت معــرض األمومــة.

عـــــبــــد الـمـعــــيـــن صــــالـــــح 
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 النيل ، بوليسرت ،36 × 19 × 39 سم 

أســتاذ متفــرغ رئيــس قســم النحــت  ســابقاً ، أقــام ســتة معــارض خاصــة 

يف فــن النحــت ، اشــرتك يف أكــر مــن 350 معــرض جاعــي ومســابقات 

ــة  ــف كلي ــث ، متح ــن الحدي ــف الف ــال يف متح ــن األع ــد م ــه العدي ، ل

ــس  ــا ، املتحــف الحــريب ، متحــف مجل ــة بالقاهــرة واملني ــون الجميل الفن

ــات  ــل وميدالي ــل متاثي ــه بعم ــم تكليف ــواي ، ت ــف دنش ــعب ، ومتح الش

ــد  ــم، أحم ــق الحكي ــرايب، توفي ــد ع ــي، أحم ــف وهب ــا يوس ــخصية منه ش

شــوقي، كامــل كيــالين، صــالح عبــد الكريــم، حســني ريــاض، دولــت أبيــض 

، ســعد زغلــول، محمــود مختــار، جــال عبــد النــارص، الســادات ، حصــل 

عــيل 14 جائــزة والعديــد مــن شــهادات التقديــر منهــا امليداليــة الذهبيــة 

صالــون القاهــرة 65 الطالئــع 68، ألفيــة القاهــرة 69، األويل صالــون 

ــايل اإلســكندرية 80 ،  القاهــرة 73 ، املوضــوع الواحــد 73 ، 75، األويل بين

جائــزة لجنــة التحكيــم بينــايل الخــزف 96 العمــل الصغــر 2002 ، الجائــزة 

ــوان 2019 . ــة حل ــة ، جامع التقديري

عـــبــــدا ملـــنــعــــم الـــحـيــــــوان
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عــبـد الـناصــر مــحــمــد مــجـــدى

طفــل،  أدب  كاتــب  مــرح،  كاتــب  تشــكيىل،  فنــان   1958 مواليــد 

ــاد  ــو اتح ــكيلية، عض ــون تش ــة فن ــكرية، دبلوم ــوم عس ــوس عل بكالوري

ــل  ــة ألدب الطف ــال مرحي ــب أع ــة كت ــذ أغلف ــم وتنفي ــاب، تصمي الكت

ــك  ــال الدي ــة لألطف ــة قصصي ــة الظــالل، مجموع ــة – مدين ــة العجيب الليل

الــرىك وقصــص أخــرى، روايــة لألطفــال األقويــاء والفــار، املفاجــاة 

ــار  ــة للكب ــة قصصي ــزوع، مجموع ــل املن ــك املخطــط، العق ــة، املل الفضائي

ــو.  ــالم املانج الوحدة ، زيت عىل كانفاس ، 50 × 70 سمأح
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 فراشات الطمى ، أكريليك عىل توال ، 120 × 160سم

عــبــد الـوهــاب عــبـد املــحــســن

ــات  ــارك يف الجمعي ــو مش ــة ، عض ــون الجميل ــفة يف الفن ــوراه الفلس دكت
الفنيــة يف مــر، عضــو جمعيــة SMTG للحفــر الدوليــة بكراكــوف 
 ، العــام  املعــرض  منهــا  املعــارض  مــن  العديــد  ، شــارك ىف  ببولنــدا 
الســمبوزيوم الــدويل باملؤسســة الدوليــة الحديثــة ببــروت ، صالــون 
ــن املــري للشــباب أســبانيا ، مهرجــان  ــث ، معــرض الف ــك الثال الجرافي
الفنــون التشــكيلية  بــارى  ايطاليــا ، بينــايل لوبليانــا التاســع عــر 
بســلوفينيا،تريناىل فريدريكســتاد الرنويــج ، بينــايل وكايامــا الخامــس 
للجرافيــك باليابــان ، الجائــزة األوىل جرافيــك مســابقة الشــباب ، الجائــزة 
ــك  ــاىل الجرافي ــة ترين ــزة رشفي ــراء ، جائ ــابقة الصح ــك مس األوىل جرافي
الثــاين ، جائــزة إقتنــاء معــرض الخريــف للقطــع الصغــرة ، جائــزة لجنــة 
التحكيــم ترينــاىل الجرافيــك الثالــث ، لديــه مقتنيــات لــدى هيئــة األمــم 
املتحــدة  ، املتحــف املــري للفــن الحديــث ، متحــف كــوش باليابــان ، 

ــراد.   ــدى األف ــة بالقاهــرة ، ل ــة األمريكي ســويرا ، فرنســا ، الجامع
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بــرز يف مجــال النحــت بخــام الحديــد خصوًصــا منــذ حصولــه عــىل جائــزة 

صالــون الشــباب يف دورتــه الثالثــة 1993، شــارك بالعديــد مــن املعــارض 

ــدويل الخامــس 1994 وحصــد  ــايل القاهــرة ال ــة منهــا بين ــة والدولي املحلي

ــة، شــارك يف أكــر مــن 20 معــرض محــيل منهــا معــارض  ــزة الرفي الجائ

صالــون الشــباب، املعــرض العــام أخرهــا ســنة 2018 معــرض مائــة فنــان، 

مائــة عــام مبكتبــة اإلســكندرية2003 وغرهــا، لــه العديــد مــن املعــارض 

الخاصــة يف العديــد مــن مراكــز الثقافــة امللحقــة بســفارات دوليــة مثــل 

فرنســا وإيطاليــا وإســبانيا، ومعــرض لألكادمييــة املريــة للفنــون برومــا، 

لــه العديــد مــن األعــال واملياديــن داخــل مــر كتمثــال يف مــول 

ديزاينوبوليــس وميــدان يف املعــادي و بورســعيد ونويبــع ، لديــه العديــد 

ــدى املؤسســات واألفــراد  مبــر وخارجهــا. ــات ل مــن املقتني

عــــــــــبــــــــــــده رمـــــــــــــــزي 

الصياد ، حديد ، 205×150 سم  
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 نافذيت ، زيت عىل توال 100 × 70 سم

ــة  ــون التطبيقي ــة الفن ــة كلي ــم الزخرف ــة قس ــون التطبيقي ــوراه ىف الفن دكت

ــيلور  ــع س ــالن مبصن ــة واإلع ــئولة الدعاي ــة ومس ــوان، مصمم ــة حل جامع

ــو  ــكيليني، عض ــني التش ــة الفنان ــو بنقاب ــور، عض ــة ديك ــس، مهندس للمالب

بنقابــة مصممــى الفنــون التطبيقيــة، شــاركت بالعديــد مــن األعــال 

ــة. ــارض الفني ــات واملع ــن املهرجان ــر م ــة ىف كث الفني

عـــبــيـــر رمـــــزى عــبــد الـغــنى
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 نداء ، بوليسرت وحديد ، 190×100×70 سم 

مواليــد 1973، بكالوريــوس الفنــون الجميلــة قســم النحــت كليــة الفنــون 

الجميلــة باألقــر، ماجيســتر يف الفنــون الجميلــة ـ شــعبة النحــت البــارز 

وامليداليــة 2008، دكتــوراه يف فلســفة الفنــون 2013، شــاركت يف صالــون 

الجنــوب الثــاين والثالــث بكليــة الفنــون الجميلــة، معــرض شــخيص بعنوان 

ألــوان مــن وحــي األســطورة 2016، معــرض شــخيص بعنــوان طــرح الحيــاة 

2018، معــرض شــخيص بعنــوان ألــوان البحــر 2018، املعــرض العــام 40، 

مقتنيــات لــدى البنــك التجــاري الــدويل.

عــصـــمـــت مـــحـــمـــــد صــــادق 
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عــــــــــــــــال يــــــــوســـــــــــف

ــة  ــة جامع ــة الفني ــة الرتبي ــر كلي ــم والتصوي ــم الرس ــس قس ــتاذ ورئي أس

حلــوان ، دكتــوراة الفلســفة مــن أكادمييــة الفنــون الجميلــة مبيونيــخ املانيــا 

ــكيلية  ــون التش ــة الفن ــة للجن ــة الثقافي ــو اللجن ــوان ، عض ــة حل وجامع

ــاً ، شــاركت  ــة ، أقامــت 30 معرضــا فردي ــوزارة الثقاف ــس األعــىل ب باملجل

ــرات  ــمبوزيومات ومؤمت ــارض وس ــة مع ــة ثقافي ــن 300 فاعلي ــر م ىف أك

ومحــارضات ونــدوات .. ىف مــر وحــول العــامل ، كاتبــة صحفيــة ومعــدة 

لكثــر مــن الربامــج الثقافيــة ، نالــت العديــد مــن التكرميــات مــن مــر 

ــر ، عــان  ــا ، الســعودية ، قطــر ، الجزائ ــا ، روســيا ، تركي ــا ، رصبي ، أملاني

ــق  ــم الداخــيل لنف ــزة األويل للتصمي ــان ، الجائ ــراق ، النمســا ، اليون ، الع

السد، اكريليك عىل قاش، 90×150 سم للجزء الواحدفرايزينــج  بأملانيــا ، العديــد مــن املقتنيات ىف متاحف العامل ولــدى األفراد .
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عــــــلــــي نـــبـــيــــل وهـــبــــــه

مواليــد الرقيــة 1937، بكالوريــوس تربيــة فنيــة 1962 ، دبلــوم رواد 

ومعاهــد  العــام  التعليــم  يف  مدرســا   1966  :  1962  ،  1973 الثقافــة 

املعلمــني، 1968 : 1970 منحــة التفــرغ مــن وزارة الثقافــة يف مجــايل 

النحــت والتصويــر،  1984 : 1989 إدارة قاعــة وهبــه للفنــون التشــكيلية، 

1989 : 1992 اإلرشاف عــىل قســم الرتبيــة الفنيــة كليــة الرتبيــة النوعيــة 

بالدقــي وأســتاذ ملــادة التــذوق وتاريــخ الفــن بهــا، 1992 :  1995 العمــل 

مديــر للمتحــف املــري للفــن الحديــث، عضــو املجلــس األعــىل للثقافــة 

ــني  ــة الفنان ــة التشــكيليني ســابًقا، أســس جاع ــس نقاب ســابًقا،عضو مجل

الخمســة ، عنيــت الجاعــة بفكــرة تكامــل مجــاالت الفنــون التشــكيلية 

وكانــت لهــا إســهامات مؤثــرة يف الحركــة الفنيــة مــن 1962 : 1968 ، 

ــر والنحــت، اإلســهام يف  ــد مــن املعــارض خاصــة مــن التصوي ــام العدي اق

املعــارض العامــة منــذ 1962 ، نــال العديــد مــن الجوائــز، االســهام كتابــة 

يف مجــال النقــد الفنــي التشــكييل باملجــالت والصحــف املريــة والعربيــة، 

. التشــكيلية  الفنــون  مجــال  يف  التلفزيونيــة  الربامــج  بعــض   مراكب املصر، أكريليك عىل قاش، 120×120 سمإعــداد 
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عـــــمــــــاد إبـــــــــراهــــــيــــــم

حلــوان  جامعــة  فنيــة  تربيــة  بكالوريــوس   ،1969 القاهــرة  مواليــد 

ــة  ــف ليل ــت أل ــاهد يف أوبري ــد املش ــذ أح ــان يف تنفي ــارك الفن 1991،ش

وليلــة مبــرح الجمهوريــة، كــا قــام بتصميــم جداريــات يف فنــادق فــور 

ــيخ  ــرم الش ــا ب ــيزونز، إحداه أكريليك وأويل باستيل عىل قاش، 300×150 سمس



200

عــــــــمـــــــاد أبــــــــو زيـــــــــد

ــة  ــة جامع ــة الفني ــة الرتبي ــى بكلي ــذوق الفن ــد والت ــم النق ــتاذ بقس أس

حلــوان 2009 ، أســتاذ زائــر بجامعــة فلوريــدا بأمريــكا  ، عضــو ىف 

نقابــة الفنــون التشــكيلية مبــر ، العديــد مــن  املعــارض الخاصــة  منــذ 

ــة  ــان دهــب ) دهــب × دهــب( 2010،  قاع ــام 1989، مردي تخرجــه ع

ــة  2019،  ــداع بدائي ــة إب ــات 2013، قاع ــرة ذكري ــون القاه ــة للفن كحيل

شــارك أيًضــا ىف املعــارض الجاعيــة منهــا :معــرض اليوبيــل الفــى 

صالــون  معــرض   ،  2019 العــام  املعــرض   ،  2014 الشــباب  لصالــون 

القاهــرة جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة 2016 ، شــارك ىف العديــد مــن 

املؤمتــرات والنــدوات للفنــون والثقافيــة ولجــان  التحكيــم، عضــو لجنــة 

تحكيــم ملتقــى الفنــون البريــة  دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العرىب2013،نــال العديــد مــن الجوائــز الجائــزة الكــربى التحــاد العاملــي 

ــون 1996،  ــة للفن ــردام، زمال ــكييل االيكا AICA  بروت ــن التش ــاد الف لنق

الجائــزة الكــربى للعمــل الفنــى املركــب بينــاىل الشــارقة الــدوىل الثالــث  

ــزف 1998. ــع للخ ــرة الراب ــاىل القاه ــم ببين ــة التحكي ــرة لجن  خواطر، خامات مختلفة، 100×200 سم1997 ، جائ
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عــــمـــــاد عـــــــادل تــوفــــيــــق

مواليــد 1970، بكالوريــوس الرتبيــة الفنيــة 1992 ، العديــد مــن املعــارض 

الخاصــة والجاعيــة يف الكثــر مــن مجــاالت الفــن التشــكييل ، املوزاييــك 

والنحــت بالســلك والتصويــر والنحــت املتحــرك وصناعــة العرائــس ، شــارك 

ــه  ــى اآلن ، ل ــذ ســنة التخــرج حت ــة من ــد مــن املروعــات الفني يف العدي

مقتنيــات يف داخــل وخــارج مــر، نــال العديــد مــن الجوائــز، عضــو نقابــة 

الفنــون التشــكيلية  ، عضــو جمعيــة الحفــاظ عــىل الــرتاث املــري ، عضــو 

املخزن ،  وسائط متعددة ، 143×57×9 سم . منظمــة يونيــا مــر االتحــاد الــدويل لفــن العرائــس يونيــا العامليــة 0
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عـــمـــــاد عـــبــــــدالــــهـــــــادي

مواليــد 1961 ، بكالوريــوس املعهــد العــايل للســينا 1986، مصــور 

فوتوغــرايف محــرتف وناشــط يف  الحركــة التشــكيلية املرية وصــدر 

 Inji, Tahia, Gambia A :ــا ــة أهمه ــب الفني ــن   الكت ــد م ــه العدي ل

ــا  ــاب رحلتن Life’s Jour ،  Twentieth Century Egyptian Art ، كت

مــع الفــن مجموعــة  عائلــة الدكتــور محمــد أبــو الغــار ، كتــاب قــرن 

مــن الفــن ، شــارك يف العديــد مــن  املعارض العامــة والخاصــة داخــل 

ــان  ــو لج ــم وعض ــز، محك ــن الجوائ ــد م ــال العدي ــا ، ن ــر وخارجه م

تحكيــم  يف التصويــر الفوتوغــرايف والفنــون التشــكيلية  أهمهــا :عضــو 

ــدورة التاســعة والعــرون 2018 ،  ــون الشــباب ال ــة التحكيــم صال لجن

عضــو لجنــة تحكيــم التصويــر الضــويئ مســابقة مؤسســة فاروق حســني 

صوت املوسيقى، تصوير ضويئ، 100×75 سمللثقافــة والفنــون الــدورة الثانيــة 2021، لــه مقتنيــات مبؤسســة األهرام.
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عـــمــــــاد عــــبــــدالـــــوهـــــاب

 بكالوريــوس فنــون جميلــة 1998 ، درس الفــن بأكادمييــة الفنــون الجميلــة 

برومــا – إيطاليــا  2002- 2004 ، دبلــوم الرتميــم مــن املعهــد الــدويل 

للرتميــم برومــا إيطاليــا 2004 ، ماجيســتر  ىف فلســفة الفنــون مــن كليــة 

الفنــون الجميلــة 2006 ، الدكتــواره املريــة ىف فلســفة الفنــون مــن 

ــري    ــان م ــو أول فن ــوان 2014 ، ه ــة حل ــة جامع ــون الجميل ــة الفن كلي

ــا 2003،  ــكان بإيطالي ــف الفاتي ــر مبتاح ــال التصوي ــم أع ــارك ىف ترمي يش

حوض الخجل، ألوان أكريليك وزيت عىل توال، 155×140 سمنــال جائــزة الدولــة التشــجيعية ىف الفنــون لفــن البورتريــه 2007 .
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مواليــد قريــة الحرانيــة 1972 ، ليســانس لغــات و ترجمــة ، عضــو 

أقــام   ،1994 منــذ  الفنيــة  الحركــة  ىف  شــارك   ، التشــكيليني  نقابــة 

العديــد مــن املعــارض يف مــر والخــارج ، ســمبوزيوم مــرىس مطــروح 

ــد  ــال العدي ــر 21 ، ن ــار م ــمبوزيوم إع ــردة ،س ــد الخ األول للحدي

قريــة   ، الحديــث  الفــن  لــه مقتنيــات يف متحــف   ، الجوائــز  مــن 

الجونــة بالغردقــة ، دار األوبــرا، فنــدق ســمراميس ، فنــدق مريديــان 

الهرم،مركــز التجــارى العاملــى ، رشكــة أينــى اإليطاليــة، فنــدق داســت 

ــان ، ســيتى ســنرت رشم الشــيخ ، Le reyad  شــارع املعــز ، الســفارة  ث

الفرنســية ، واإليطاليــة ، واإلنجليزيــة . 

 عــــــــــمــــــــار شـــــيــــحــــــــا

باتيك رسم بالشمع عىل قاش ، 108 × 210 سم
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 زيت عىل توال، 90×90سم

مواليــد الجيــزة 1957 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة  1981 قســم التصويــر 

الجــداري ،  ســافر إىل االتحــاد الســوفيتي يف العــام 1986 للدراســات العليــا 

ــة  ــون الجميل ــة الفن ــا، بأكادميي ــورج حالي ــة لينينجــراد ســان بيرتب يف مدين

ريبــني ، شــارك يف الحركــة التشــكيلية يف مــر منــذ تخرجــه حتــى اآلن ، 

لــه معــارض خاصــة يف قاعــات مختلفــة منهــا قاعــات خاصــة وحكوميــة، 

ــرة  ــطاط بالقاه ــوق الفس ــة يف س ــل جداري ــة عم ــه الجداري ــن أعال م

القدميــة ، لــه مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث بــوزارة الثقافــة املريــة، 

ومقتنيــات لــدى أفــراد يف مــر والخــارج.

عـــــــمــــــــر الـــفــــيــــومــــــي
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هابيل وقابيل ، ميكس ميديا عىل توال 150 × 100 سم

بكالوريــوس تربيــة فنيــة  جامعــة حلــوان 2005  ، شــارك بالحركــة 

التشــكيلية منــذ عــام 2001 ، شــارك بالعديــد مــن املعــارض منهــا معــرض 

ArtNest  بجالــرى  ArtTalks  ،  معــرض االحتفــال بيــوم إفريقيــا باملركــز 

ــز  ــات مبرك ــى الكل ــن وح ــرض م ــدويل، مع ــايف ال ــاون الثق ــري للتع امل

كرمــة بــن هانــئ  مبتحــف أحمــد شــوقى ، صالــون الشــباب الــدورة )25( 

اليوبيــل الفــي بقــر الفنــون بــدار األوبــرا املريــة.  

عــــمـــــــــــرو الــعـــــطـــــــــــار
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ــني التشــكيليني ،  ــة الفنان ــون  ، عضــو نقاب ــه اإلســكندرية للفن عضــو أتيلي

عضــو جمعيــة الثقافــة والفنــون بجــدة ، شــاركت بالعديــد مــن املعــارض 

ــيقية  2020 ،   ــة املوس ــة املكتب ــرا  قاع ــدار األوب ــخىص ب ــرض ش ــا مع منه

بجالــرى أرت كورنــر  الزمالــك ، باملركــز الثقــاىف الفرنــى اإلســكندرية 2016، 

ــه  ــه جــدة 2015 ، أتيلي ــداع  اإلســكندرية 2016 ، بأتيلي ــة لإلب مبركــز الحري

تــراث الصحــراء الدمــام 2016، بجالــرى أرت كورنــر القاهــرة 2015، بأتيليــه 

اإلســكندرية 2014 ، باملركــز الثقــاىف الــرويس  بالقاهــرة  2014 ، بأتيليــه جدة 

للفنــون 2013 ، بالقنصليــة العامــة الفرنســية جــدة 2013 ، معــرض إبــداع  

بصالــة املبدعــني  2014  ،  معــرض ثنــايئ  بالقنصليــة العامــة الفرنســية جدة 

2014 ، عــدة معــارض جاعيــة مــن 2002 :2016 مبــر والخــارج  ، معــرض 

ــت 6  ــة ىف كل بي ــرض لوح ــدة ، مع ــة 2014  ج ــة املري ــاىئ  بالقنصلي ثن

أتيليــه جــدة 2013 ، معــرض لوحــة ىف كل بيــت  جــدة 5 لــــ 2009 ، 2007  ، 

2012 ، لهــا العديــد مــن املقتنيــات لــدى األفــراد مبــر  والخــارج.

غـــــــادة أحـــمــــد الــــنـــجـــــار

 الفرح ، أكريليك ، 120 × 150 سم
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ذكريات ، أكريليك عىل كانفاس ، 110 × 180 سم

مواليــد الجيــزة 1966 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة بالزمالــك جامعــة 

حلــوان 1989 ، عضــو نقابــة الفنــون التشــكيلية ، عضــو جمعيــة محبــي 

الفنــون الجميلــة ، عضــو مجموعــة اللقطــة الواحــدة ، أقامــت معرضــني 

لهــا يف القاهــره 1992 ،1993 وبتمويــل من االتحاد األورويب 2011 ســافرت 

مرتــني عــىل التــوايل إىل قلــب ســيناء لتعليــم النســاء البدويــات فــن تزيــني 

منازلهــن ، 2017 أقامــت معرضهــا الثالــث املهــددة باالنقــراض يف املدرســة 

األمريكيــة الدوليــة ، شــاركت يف معــرض الفــن بــال حــدود والــذي أقيــم يف 

رومــا، بينــايل فلورنســا الــدويل الحــادي عــر، إيطاليــا، املعــرض العــام 40 

، أقامــت معرضهــا الخــاص الرابــع )عاآلخــر( الــذي أقيــم يف املركــز الثقــايف 

ــز  ــه  يف مرك ــس األحجي ــا الخام ــت معرضه ــك ، أقام ــايس بالزمال الدبلوم

الهناجــر ، لديهــا مقتنيــات لــدى األفــراد ، املؤسســات يف مــر ، اليابــان ، 

إيطاليــا ، الواليــات املتحــدة األمريكيــة ، أســرتاليا ، متحــف الفــن املــري 

الحديــث بــأرض األوبــرا.

غـــــــــــــادة امـــــــــبــــــــــــارك
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ــة ىف مؤسســة  ــوان ، رســامة صحفي ــة جامعــة حل ــة فني ــوس تربي بكالوري

أخباراليــوم  ، معــرض خــاص بعنــوان مدينــة األحــالم ىف أتيليــه القاهــرة، 

معــرض كلــات ملونــة ىف ســاقية الصــاوى ، معــرض اختالفــات ىف املكتبــة 

الكتبجيــة  املوســيقية باألوبــرا ، معــرض همــس الزهــور ىف جالــرى 

. اســم ســمرة  قاعــة دروب تحــت  ، معــرض خــاص ىف  املعــادى  ىف 

فــاطـــمـــــة حـــســــن مــحــمـــود

الحب كله ، ألوان زيت ، 180 × 100 سم
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 أكريليك عىل توال، 120×165سم

فــاطـــمـــة عــبــــد الـــرحـــــمـــن

ــتاذ  ــوان 2008 ، أس ــة حل ــة جامع ــون الجميل ــفة ىف الفن ــوراه الفلس دكت

ــد  ــك ، شــاركت يف العدي ــة قســم الجرافي ــون الجميل ــة الفن مســاعد بكلي

مــن املعــارض منهــا معــرض بقاعــة الحســني فــوزي 2009 ، معــارض 

الصالــون  نجــوم  ، معــرض   1995 ،  94 ، الجميلــة 93  الفنــون  كليــة 

  ،  1997 فرنســا  الصغــرة  للقطــع  الــدويل  شــامالير  ترينــاىل   ،  2007

ترينــاىل الجرافيــك الــدوىل 1996، 1999، 2003 ، 2006 ، معــرض ارت 

ــت  ــام 2017 ، حصل ــرض الع ــا 2008 ، املع ــعة فرنس ــدورة التاس ــم ال ني

ــزة األوىل يف الرســم مــن املجلــس  ــز منهــا الجائ عــىل العديــد مــن الجوائ

بينــاىل  الرســم  الجائــزة األوىل يف   ، للشــباب والرياضــة 1997  األعــىل 

17  ىف  الشــباب  لصالــون  األوىل  الجائــزة   ، القومــي 2001  بورســعيد 

الرســم 2005 ، لهــا مقتنيــات يف متحــف الفــن الحديــث بالقاهــرة ، 

ــرة . ــراد بالقاه ــدى أف ــون ول ــارقة للفن ــف الش ــا ، متح ــامالير ، فرنس ش
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اتجاه ، برونز ، 40×20×10سم 

مواليــد 1981، بكالوريــوس إعــالم جامعــة القاهــرة ، حاصلــة عــىل منحــة 

تفــرغ وزارة الثقافــة ، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منــذ 2002: 

ــر  ــام بق ــرض الع ــا ، املع ــامل - إيطالي ــي صــور الع ــرض جاع 2021، مع

الفنــون 2010 ، 2012 ،2013 ، صالــون الشــباب بأتيليــه اإلســكندرية 

2007، 2009 ،2010 ، 2012 ، معــرض صالــون الشــباب بقــر الفنــون 

ــة  ــل الدولي ــة العم ــرض ورش القاهــرة 2002 ، 2011 ، 2012 ، 2015 ، مع

ــرض  ــكندرية 2017 ، مع ــرأة - اإلس ــام امل ــكو ع ــة اليونس ــة منظم برعاي

ــة  ــرة مبكتب ــرض أول م ــكندريه 2012  ، 2021 ، مع ــة اإلس ــدة مبكتب أجن

اإلســكندرية 2016 0

فــــــاطــــمـــة عـــلــي مـــحـمـــد
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رخام كراره ترىك، 19×15×45 سم

مواليــد 1989 ، بكالوريــوس الرتبيــة النوعيــة ، ماجيســتر ىف الرتبيــة 

الرتبيــة  بقســم  مســاعد  مــدرس   ، الفنيــة  الرتبيــة  قســم  النوعيــة 

ــة  ــارض الجاعي ــن املع ــد م ــاركت ىف العدي ــت ، ش ــص نح ــة تخص الفني

ــة  ــات مختلف ــطة خام ــت بواس ــت بالنح ــة ، قام ــارج الجامع ــل وخ داخ

 ، األكريليــك   ، ،االســتانلس  الخشــب   ، الرخــام   ، الجرانيــت  مثــل 

الطــني األســواىن، الجبــس ، الحجــر الخفــاف ، البولســرت، النحــاس  . 

 فــــاطـمـــــة مـحــمـــــد خــــالــد 
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أكريليك عىل توال ، 90 × 120 سم

بكالوريــوس فنــون جميلــة  الزمالــك 2006 ، ماجيســتر 2011 ، دكتــوراه 

ــخ  ــه لتاري ــات بورتري ــذ لوح ــة 2016 ،  تنفي ــون الجميل ــفة ىف الفن الفلس

ــس  ــم باري ــرة 2018 ، 2019 ، مراس ــة القاه ــف محافظ ــني متح املحافظ

2017، 2019 ، ملتقــى الشــباب العــرىب جالــري ىض 2016 ، معــرض 

معــارض   ، فالنســيا 2015  الجميلــة جامعــة  الفنــون  كليــة  بأســبانيا 

جاعيــة جالــرى خــان مغــرىب 2014 ،  اتجاهــات  2015 ،  املعــرض 

ــورش  ــن ال ــد م ــم العدي ــاركة ىف تقدي ــة  2021 ، املش ــرى هال األول  جال

الفنيــة ، شــارك يف صالــون الشــباب 19، 21، 24، 25 ، مشــاركات ىف 

معــارض جاعيــة منهــا تنويعــات دراميــة 2005، رؤيــة تشــكيلية 2006.

فــــــــــخــــــــري الــعــــــــــــزازى  
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خامات مختلفة، 150×200سم

مواليــد 1941، عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني ،  شــارك ىف العديــد 

الــدويل  القاهــرة  بينــايل   : الخاصــة والجاعيــة منهــا  املعــارض  مــن 

ــا  ــدويل إيطالي ــيا ال ــايل فينيس ــل ، بين ــاوبالو الربازي ــايل س ــر1988، بين م

ــز  ــاص ىف مرك ــرض خ ــر،1994 ، مع ــدويل م ــرة ال ــايل القاه ،1993 ، بين

معــرض  يوليــو2007،   23 ثــورة  مبناســبة  أرمنيــا  املــرى ىف  الثقافــة 

ــة  ــزة الدول ــن،2009، جائ ــك للف ــة الزمال ــطنبول قاع ــىل أس ــوان فرغ بعن

ــة األوىل  ــن الطبق ــون م ــوم والفن ــام العل ــر1976 ، وس ــجيعية تصوي التش

1977 ، جائــزة التصويــر األوىل لبينــايل القاهــرة الــدويل، 1988، لديــه 

مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث القاهــرة ، املتحــف القومــي ىف األردن .

فـــــــرغـــلـي عـبـــد الــحــفـيـــظ 
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رصخة ، طني أسواين وطالء زجاجي ، 25 × 45 سم 

قـــــــاســـــم مـحــــمـــد ربــيــــع  

مواليــد املنيــا ، دكتــوراه الفلســفة يف الرتبيــة قســم الرتبيــة الفنيــة 

ــا ، يعمــل مــدرس الخــزف  ــة املني ــة بجامع ــة الرتبي تخصــص خــزف بكلي

ــارض  ــن املع ــد م ــارك يف العدي ــا ، ش ــة املني ــة جامع ــة الفني ــة الرتبي بكلي

ــون الشــباب 28- 2017 ، ســمبوزيوم النحــت  ــا صال ــة منه ــورش الفني وال

ــا 2019 ، ســمبوزيوم  ــة املني ــة جامع ــة الفني ــة الرتبي والخــزف األول بكلي

التدريــس  أعضــاء هيئــة  ، معــرض  الخامــس 2019  الــدويل  الخــزف 

املقــام بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة املنيــا 2018 ، 2019 ، صالــون 

الــدويل  الخــزف  ســمبوزيوم   ،  2020 العــام  املعــرض   ،2020 الدلتــا 

2020 ، أقــام معرًضــا خاًصــا دالئــل تعبريــة خزفيــة بقاعــة الفنــان 

أ. د/ حنــا حبيــب رملــة بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة املنيــا 2019 .
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 لقاء، أكريليك عىل توال، 200×300 سم

كـــــــــــــالي قـــــــــــاســـــــــــم

دكتــوراه 2012 ،  مــدرس بقســم التصويــر بكليــة الفنــون الجميلــة 

ــى  ــن 1997 وحت ــكيلية م ــة التش ــارك يف الحرك ــكندرية ، ش ــة اإلس بجامع

ــس  ــكيليني باري ــني التش ــباب الفنان ــرض ش ــة مع ــاركات الدولي اآلن ، املش

2007 ، ســمبوزيوم البحــر الــدوىل  2008، ســمبوزيوم األقــر الــدوىل 

للتصويــر 2012 ، أبيــض و أســود بقــر اإلبــداع اإلســكندرية 2008، 

 2020 عايــدة  أوبــرا   ،2019 مــارت  أرتــس  جالــرى  الســحرى  النــاى 

ــل أرت  ــة عم ــا ورش ــل أخره ــن ورش العم ــد م ــاح ، العدي ــرى س بجال

ــط   ــر املتوس ــمبوزيوم البح ــل س ــة عم ــان 2014 ، ورش ــرتا اليون ــر بب فاي

ــامل  ــرى املعــارص بأســرتاليا 2015، ملتقــى شــباب الع 2014، الفــن امل

ــر  ــات مب ــه مقتني ــز ولدي ــن الجوائ ــد م ــال العدي ــيخ 2017، ن رشم الش

ــام 2014 . ــون لع ــجيعية ىف الفن ــة التش ــزة الدول ــا جائ ــارج وأخره والخ
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 ركوشة فيجر، نحت حديد خردة ، 97 × 41سم

كـــمــــــــال أحـمــــــد الـســــيــد 

 WAA مواليــد اإلســكندرية 1965، عضــو جمعيــة الكتــاب والفنانــني

باإلســكندرية ، عضــو نقابــة الفنانني التشــكيليني ومشــارك ىف الحركة الفنية 

منــذ 1990، مؤســس لجمعيــة جيــل 90، شــارك يف 17 معرًضــا شــخصيًا ، 

ــن  ــد م ــع العدي ــة م ــال فني ــات : أع ــز، املقتني ــن الجوائ ــد م ــال العدي ن

األفــراد يف مــر ، أملانيــا ، اململكــة العربيــة الســعودية ، اليونــان ، أمريــكا .



219

ــة  ــة الفني ــة الرتبي ــر املســاعد كلي ــتاذ الرســم والتصوي ــد 1976 ، أس موالي

ــة  ــة والخاص ــارض الجاعي ــن املع ــد م ــاركت ىف العدي ــا ، ش ــة املني جامع

منهــا معــرض بقــر ثقافــة املنيــا 2000 ، معــرض رشق ورشق بقــر 

ــا  ــة جامعــة املني ــة الفني ــة الرتبي ــا 2013 ، معــرض مؤمتــر كلي ــة املني ثقاف

ــة الفنيــة  ــة الرتبي ــا كلي ــر بقاعــة قــر ثقافــة املني 2017  ، معــرض الطائ

ــه القاهــرة  ــدوىل الخامــس بأتيلي ــداع ال ــا 2017 ، ملتقــى إب ــة املني جامع

2018 ،امللتقــى التشــكيىل الثــاىن والثالــث ألعضــاء هيئــة التدريــس 2018، 

ــون أبيــض وأســود  ــون بصــات الــرق األوســط 2019 ، صال 2019، صال

الــدورة الخامســة أعــال صغــرة مركــز الجزيــرة للفنــون 2020 ، معــرض 

هــن الجمعيــة اإلســالمية للحضــارة والفنــون 2021 ، شــهادة تقديــر عــن 

املشــاركة مبلتقــى إبــداع الــدوىل الخامــس بأتيليــه القاهــرة  2018، الوســام 

الذهبــى ىف مجــال التخصــص وإحيــاء الــرتاث الفنــى والثقــاىف مــن املركــز 

الشــاىف ، شــهادة تقديــر عــن املشــاركة الفنيــة بامللتقــى التشــكييل الثــاىن 

ألعضــاء هيئــة التدريــس كليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة املنيــا 2018 .

لــــــيــــــايل عـــبــــــادة أحـــمــــد

أقالم حرب أسود عىل كانسون، 50 × 60 سم
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 املرأة أساس األمة، أكريليك عىل توال 150 × 110سم  

ــدرس  ــتر2015 ، م ــة، ماجيس ــم الزخرف ــة قس ــون تطبيقي ــوس فن بكالوري

مســاعد بكليــة الفنــون التطبيقيــة،  الجائــزة التشــجيعية ملســابقة صحبــة 

فــن 2015 ، شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة منهــا : صالــون 

الشــباب ، معــرض الطالئــع ، امللتقــى الــدوىل األول مبركــز الهناجــر، امللتقى 

األول للــرتاث 2016 ، مســابقة نهــر البحــر ، صالون ســاقية الصاوى لألعال 

الصغــرة ملتقــى املبدعــني الخامــس وغرهــا بصنــدوق التنميــة الثقافيــة، 

ــة  ــم املصاحب ــة الرس ــا ورش ــة منه ــورش الفني ــن ال ــد م ــاركت ىف العدي ش

للصالــون ، ورش روزاليوســف الفنيــة ، ورش الفــن مــرتو تواصــل املصاحبــة 

لصالــون الشــباب ، ورش إلعــادة التدويــر مبعهــد جوتــة ، قامــت بإعــداد 

ــة،  ــون التطبيقي ــه الفن ــر بكلي ــادة التدوي ــة إلع واإلرشاف عــىل ورشــة فني

قامــت باملشــاركة املجتمعيــة ىف تصميــم وتنفيــذ جداريــة خاصــة بــوزارة 

الزراعــة بالدقــى بالقاهــرة بالتعــاون مــع محافظــة القاهــرة وحــى 

ــني. ــني املري ــة املصمم ــة وجمعي ــس العاملي ــرت بي ــة ماس ــى ومنظم الدق

مـــاهـيـتــاب مــاهـــر الـشـافـعـــي
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أيقونات حائرة ، خامات مختلفة ، 120×80  سم 

بكالوريــوس تربيــة فنيــة بالزمالــك جامعــة حلــوان1991 ، فنــان تشــكييل، 

عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني ، عضــو بأتيليــه القاهــرة ، فنــاين الغوري، 

أصالــة للــرتاث ، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة والخاصــة منهــا 

ــون  ــون األعــال الصغــرة، املعــرض العــام ، الصال ــون الشــباب ، صال صال

الســنوى ألتيليــه القاهــرة وفنــاين الغــوري وأصالــة للــرتاث، شــارك يف 

ــة والقاعــات الخاصــة مبــر والخــارج،   ــا بقاعــات الدول ــا خاًص 17 معرًض

منحــة التفــرغ مــن وزارة الثقافــة 2014 ، 2018 ، ســمبوزيوم األقــر 

ــة، متحــف الفــن  ــوزارة الثقاف ــات ب ــه مقتني ــر2018 ، لدي ــدوىل للتصوي ال

الحديــث ، األفــراد مبــر والخــارج .

مــــجــــدى أنــــــــور األشــــعــــل 
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تكوين، جرافيك ،  65×90،سم

مـــجــــدي عـــبــــــد الـعـــزيــــــز

أســتاذ بكليــة الفنــون التطبيقيــة قســم اإلعــالن 1999 رئيــس قســم اإلعالن 

ــارى  ــدب كاستش ــابًقا ، انت ــوان س ــة حل ــة جامع ــون التطبيقي ــة الفن بكلي

وتأســيس وحــدة التصميــم الجرافيــي مبركــز املعلومــات ، 2003 انتــدب 

ــس  ــا ورئي ــة بالنمس ــر العربي ــة م ــفارة جمهوري ــايف بس ــار ثق كمستش

ــيك  ــة التش ــراغ بدول ــب ب ــىل مكت ــرف ع ــا وم ــي بفيين ــة التعليم البعث

واإلرشاف عــىل الطلبــة الدارســني بدولة الســلوفاك من2003 : 2006 أســتاذ 

تصميــم العالمــات ونظــم التوجيــه واإلرشــاد قســم اإلعــالن كليــة الفنــون 

التطبيقيــة جامعــة حلــوان،  2006  جائــزة أوىل حفــر املعــرض العــام 

ــزة  ــر، 1996 جائ ــن الحف ــة التشــجيعية لف ــزة الدول الســنوي،  1983 جائ

ــابقة  ــزة مس ــالن ، 1998  جائ ــوان يف اإلع ــة حل ــي لجامع ــث العلم البح

الفنــون التشــكيلية القاهــرة  صالــون القطعــة الصغــرة تصويــر ، 2000 نال 

خمســة جوائــز أوىل معــرض الطالئــع 1973 ، 1974 1976،  1978 ،1979 .
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زيت عىل توال ، 130 × 130سم

دكتــوراه علــم الفــن أكادمييــة ريبــني روســيا 1979 ، أســتاذ النقــد 

لبينــاىل طشــقند  ، محكــم دوىل  الفنــى  جامعــة حلــوان  والتــذوق 

ــوعة  ــة ىف موس ــرته الفني ــت س ــكييل 2005 ، أدرج ــن التش ــدوىل للف ال

ــز  ــة للتمي ــة الذهبي ــىل امليدالي ــل ع ــة2003 ،  حص Who,s who العاملي

ــدى  ــات ل ــه مقتني ــون أوزبكســتان 2003 ، ل ــة فن ــن أكادميي اإلبداعــى م

متحــف الفــن املــرى الحديــث ، متحــف أكادمييــة فنــون طشــقند 

، متحــف الفــن الحديــث ببنجــالدش ، متحــف فنــون أوزبكســتان . 

مــــحـــســــــــن عـــــطــــيــــــــة
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 حياة ، خزف ، 60 × 60 سم

بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة قســم الخــزف 2003 ، شــارك ىف العديــد 

ــون الشــباب 19 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، املعــرض  ــا: صال مــن املعــارض منه

العــام 34 ، معــرض الطبــق مبركــز الجزيــرة للفنــون 2019 ، املعــارض 

 ، تركيــا  يف  الخــزف  لفنــون  وبيناليــات  معــارض  يف  شــارك  الدوليــة 

كرواتيــا، أســبانيا، إيطاليــا ، بلجيــكا ، أوكرانيــا ، ســمبوزيومات وملتقيــات 

ــجيعية  ــة التش ــزة الدول ــا ، جائ ــدا ، رصبي ــا ، بولن ــر، التفي ــة يف م دولي

يف الفنــون مجــال الخــزف 2020 ، نــال جائــزة الصالــون الــدورة 23 . 

مــحـــمــــد أحـــمـــد ســــعـــودي
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خزف حجري، 38 × 32 سم 

مواليــد 1978 ، ماجيســتر يف النحــت  التشــكيل الخــزيف 2009 ، دكتــوراه 

الفلســفة يف الفنــون الجميلــة تخصــص نحــت التشــكيل الخــزيف  2016، 

مــدرس بكليــة الفنون الجميلة جامعة املنيا ، شــارك يف الكثر من املعارض 

ــون  ــون الشــباب، صال ــه القاهــرة ، صال ــا أتيلي ــو املني ــا معــرض فنان منه

الجنــوب الــدوىل الرابــع باألقــر 2016 ، صالــون األقليم بأســيوط 2016. 

مــحــمـــد أحــــمــــد فـــهــــمـــي 
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 بوليستر ، 83× 45 × 25 سم   ، 73 × 18 × 36سم

أســتاد النحــت وعميــد كليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلوان الســابق ، يشــارك 
ــارض  ــى اآلن يف املع ــذ 1981 وحت ــارصة من ــة املع ــة املري ــة الفني يف الحرك
الجاعيــة والفرديــة الخاصــة يف مــر وأملانيــا والبحريــن واليمــن وســلطنة 
عــان والســعودية ، عضــو لجنــة تحكيــم يف مهرجــان القرين بدولــة الكويت، 
ــة الكويــت ، ضيــف رشف يف مهرجــان نــزوي  جمعيــة اتحــاد الفنانــني بدول
بســلطنة عــان ، ملتقــى الفنانني العرب باليمن، ضيــف رشف يف قاعة متحف 
جرهــارد ماركــس مبدينة برمين بأملانيــا ، معرض خاص بأســبوع الثقافة املري 
املجــري ، عضــو اللجــان املتخصصة ملنح التفرغ واملســابقات املحليــة والدولية 
مســابقة الشــارقة للشــارقة للشــباب املبدعني ، عضو لجنة تنظيم ســمبوزيوم 
املقاولــني العــرب للنحــت األول ، عضــو لجنة تنظيم ســمبوزيوم النحــت األول 
لشــباب الجامعــات مبدينــة وجامعــة دميــاط ، نــال العديــد مــن الجوائــز يف 
مــر وخارجهــا ، لــه مقتنيــات خاصــة ورســمية مبتحــف الفــن الحديــث يف 
ــن ، الســعودية .  ــا ، البحري ــر ، أملاني ــل يف أســوان ، م مــر ، متحــف الني

  

مــــحــــمـــــــــد إســــــحـــــــــق
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انتظار، خزف حجري، 45سم

مواليــد  1977 ، مــدرس بكليــة الفنــون الجميلة قســم النحــت جامعة املنيا 

، ماجيســتر ىف الفنــون الجميلــة تخصــص نحت 2009 ، دكتوراه ىف فلســفة 

الفنــون الجميلــة تخصــص تشــكيل خــزيف 2015 ، شــارك ىف العديــد مــن 

املعــارض الجاعيــة أخرهــا املعــرض العــام يف دورتــه التاســعة والعــرون ، 

و دورتــه األربعــني ,شــارك يف أيــام قرطــاج للخــزف الفنــي  بدولــة تونــس .

مـــــحــــمـــــــــد الـــشــبــــــراوي

سكون، خزف حجري، 37سم
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مـــــحـــــمـــــــد الــطـــــحـــــــان

 شعبيات، ألوان زيتية عىل قاش، 100×100 سم

ــم  ــي قس ــاردو دافن ــة ليون ــون الجميل ــايل للفن ــد الع ــوس املعه بكالوري
ــة  ــوزارة الثقاف ــداع ب ــوت اإلب ــام املراســم وبي ــر ع ــر 1973 ،  مدي التصوي
ســابًقا ، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض املحليــة والدوليــة ، تناولت معظم 
الصحــف واملجــالت أعالــه بالنقــد والتحليــل وكتــب عنــه معظــم النقــاد 
ــائل  ــاث ورس ــات وأبح ــدة دراس ــه ىف ع ــة أعال ــم مناقش ــون ، ت والفنان
ــد  ــداع عن ــل اإلب ــاب مراح ــرى ، كت ــك امل ــن الجرافي ــاب ف ــة ، كت علمي
محمــد الطحــان ، املوســوعة الفنيــة التشــكيلية املريــة املعــارصة الحركــة 
الخزفيــة ، منحــة تفــرغ  لإلبــداع الفنــى مــن وزارة الثقافــة 2013 ، 2014، 
العديــد مــن الجوائــز وامليداليــات وشــهادات التقديــر منــذ 1968 وحتــى 
اآلن ، لــه مقتنيــات متحــف الفــن املــرى الحديــث ، وزارة الخارجية ، دار 
األوبــرا املريــة ، قاعــة املؤمتــرات الدوليــة ، متحــف جوزيــف بروزتيتــو 
يوغوســالفيا ، متحــف الجرافيــك الــدوىل مبــر ، متحــف دنشــواى ، 
ــة . ــىل للثقاف ــس األع ــا ، املجل ــك بروماني ــدوىل للجرافي ــوج ال متحــف كل
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برونز، 30×56×30 سم

مواليــد الفيــوم 1963، عضــو يف جمعيــة محمــود مختــار، أتيليــه القاهــرة 

ونقابــة الفنانــني التشــكيليني ، شــارك يف العديــد مــن النــدوات والبيناليــات 

ــرتاث املــري،  ــر بال ــان شــديد التأث ــذ 1990 ، الفن ــة من واملعــارض املحلي

فيحــاول دامئــا خلــق منــوذج مــن العــامل الحــي، أعــال الفيومــي التــي 

ــا  ــات، غالبً ــن صــور أشــخاص وحيوان ــة تتضم ــا تتســم بالضخام ــادًة م ع

مــا تطغــو عليهــا البهجــة كــا قــد تكــون أحيانًــا ســاخرة ، أعالــه 

ــة  ــزة الثالث ــز، لقــد حــاز عــىل الجائ ــد مــن الجوائ ــه العدي املبتكــرة منحت

بينــايل  يف  األوىل  الجائــزة   ، والســابع  الخامــس  الشــباب  صالــون  يف 

القاهــرة للخــزف ، كــا حــاز عــىل عــدة شــهادات تقديريــة مــن متحــف 

مختــار، ســمبوزيوم النحــت األول يف البحريــن، ومــن لبنــان ، عملــه 

ــاعر  ــوان مش ــة بعن ــخصيات ضخم ــالث ش ــن ث ــون م ــذي يتك ــي ال الفن

ــرة. ــر يف القاه ــيتي الفاخ ــل س ــت ناي ــدق فرمون ــروض بفن ــانية مع إنس

مــــحـــــمـــــد الــفــــيــــــومــــي
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عروسة املولد، أكريليك، 80×122 سم

مواليــد 1973، فنــان مــري ، يعمــل أســتاذ مســاعد بكليــة الرتبيــة 

ــه  ــذ 1997  ل ــكيلية من ــة التش ــارك يف الحرك ــوان ، ش ــة حل ــة جامع الفني

العديــد مــن املعــارض الفرديــة يف مــر وكذلــك الجاعيــة يف مــر 

شــارك   2013  ، املتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  والبحريــن  والســعودية 

ببينــايل رشم الشــيخ الــدويل األول ، 2020 ملتقــى مراســم النوبــة بأســوان، 

ــال  ــن األع ــد م ــه العدي ــر ، ل ــدويل للتصوي ــر ال ــمبوزيوم األق 2017 س

ــع الخامــس  ــت بالتجم ــدق دوزي ــة لفن ــا اللوحــات الداخلي يف مــر منه

2010، جائــزة لجنــة التحكيــم ، لــه مقتنيــات خاصــه لــدى أفــراد.  

مـــحـــمـــــــد املــســـلـمــــــانـــي
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 البعث، خامات مختلفة، 110×120سم

مــدرس بكليــة الفنــون الجميلــة قســم التصويــر شــعبة تصويــر جــدارى 
جامعــة حلــوان ، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الخاصــة واملحليــة 
والدوليــة منهــا معــرض 40 فنــان بقاعــة ديجــا باإلســكندرية 2002 ، 
صالــون الشــباب 16 ، بينــاىل بورســعيد القومــى الســابع 2005  ، املعــرض 
العــام 32 ، 33 ، 34 ، 36 ، معــرض  الفنــون الجميلــة ىف 100 عــام  2008، 
2016ملتقــى الربلــس الــدويل الثالــث ، 2016 معــرض كارفــان الــدويل 
القاهــرة ،  لنــدن ، نيويــورك  ، 2011 بينــايل مانيســيس الــدويل أســبانيا  ، 
حصــل عــىل العديــد مــن الجوائــز منهــا الجائــزة األوىل تصويــر ىف بينــاىل 
بورســعيد القومــى الســابع 2005 ، الجائــزة األوىل تصويــر ىف معــرض 
ــة للفسيفســاء املعــارصة وضــم  ــا الدولي ــزة رافين ــع 46 ، 2015 جائ الطالئ
العمــل الفائــز للمجموعــة الدامئــة مبتحــف الفــن مبدينــة رافينــا إيطاليــا، 
ــات  ــه مقتني ــداري ، ل ــر الج ــجيعية يف التصوي ــة التش ــزة الدول 2018 جائ
متحــف الفــن الحديــث  وزارة الخارجيــة، وزارة الثقافــة  ، األكادمييــة 
املريــة للفنــون برومــا ، متحــف الفــن مبدينــة رافينــا اإليطاليــة ، لــدى 

ــرتا ، فرنســا . ــا ، إنجل ــراد مبــر ، إيطالي بعــض األف

مـــــحـــــمــــــد بـــــــنــــــــــــوى  
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تجهيز يف الفراغ

 ، حلــوان  جامعــة  الجميلــة  الفنــون  بكليــة  مــدرس   ،1989 مواليــد 

ماجيســتر يف تخصــص التصويــر الجــداري 2015 ، درجــة الدكتــوراه 

ال  بدورتــه  الشــباب  ،  شــارك ىف صالــون  الفنــون 2020  فلســفة  يف 

ــردي  ــرض ف ــة 2017، مع ــون الجميل ــوري الفن ــرض مص 27، 29، 30، مع

بعنــوان »عــام مــى« 2019، مســابقة مؤسســة فــاروق حســني للفنــون 

والثقافــة 2020، معــرض جاعــي بجالــري ubuntu بعنــوان الدائــرة 

ــة  ــه الثامن ــدويل بدورت ــني ال ــايل بك ــا: بين ــة منه ــاركات دولي 2020 ، ومش

2019، لــه تجــارب يف تخصصــات وخامــات فنيــة مختلفــة كالتصويــر 

، املوزاييــك ، الزجــاج املعشــق، النحــت وفــن التجهيــز يف الفــراغ .

مـــحــمـــد خــــالـــــد عــــمــــران 
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خزانه رسي ، خامات مختلفة وورق ، 50 × 70 سم

ــني  ــة الفنان ــة و عضــو نقاب ــة الفني ــة الرتبي أســتاذ النحــت املســاعد بكلي
التشــكيليني، شــارك ىف العديــد من املعــارض: منها  املعــرض القومي للفنون 
التشــكيلية 2003، 2009 حتــى2013، املشــاركة مبلتقــى الفخــار الشــعبي 
الســادس بقنا 2004، الســابع2006 ، صالون الشــباب الســادس عر2004، 
الســابع عــر2005،  بينــاىل الشــارقة للخــط العــرىب الــدورة الثالثــة2008، 
الرابعــة 2010 ، الخامســة2012،  معــرض أجندة مبكتبة اإلســكندرية 2009، 
2010، معــرض خــاص مبكتبــة اإلســكندرية 2008،  معــرض خــاص مبركــز 
ســعد زغلــول الثقــاىف 2009، معــرض خــاص بأتيليــه القاهــرة 2012، مركــز 
ــني العــرب 2017، ســمبوزيوم  ــرة 2014 ، ســمبوزيوم نحــت املقاول الجزي
العــرب بجامعــة بيلجــرود روســيا 2017 ، ســمبوزيوم أســوان 2019 . 

مــــحــــمــــد رضــــــا الـصــيــــــاد
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صورة الفنان

ــم  ــوانيل ، 120 × 120 س ــن أس ــة ،ط ــرة الحديث القاه

مواليــد  1988 ، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة 2010 جامعــة حلــوان ، 
ــاعيلية األول  ــاىل اإلس ــم بين ــة تحكي ــو لجن ــزف 2017، عض ــتري الخ ماجيس
للايكــروأرت 2015، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة واملســابقات 
وورش عمــل للخــزف  ، مســابقة معــرض ثيبيســاما الــدوىل للســرياميك 
فالنســيا2013 ، 2014، 2016 ،2019، معــرض نــادى روتــارى أزمــري تركيــا 
2014، نــال العديــد مــن الجوائــز عــى مســتوى الجمهوريــة، الجائــزة الكــرى 
باإلضافــة إىل 9 جوائــز متنوعــة ىف مســابقة الطالئــع 48-58 بجمعيــة محبــي 
ــط  ــم بالطــات للحوائ ــز األول ألفضــل تصمي ــزة املرك ــة، جائ ــون الجميل الفن
واألرضيــات مبعــرض “k&B”مبركــز املؤمتــرات ، ملتقــى الفخــار الــدوىل ال14 
ــان  ــوس اليون ــط، تين ــر املتوس ــدول البح ــزف األول ل ــى الخ ــب، ملتق بده
2017  ، جائــزة معــرض اكســبو هومــى ميــالن2015، جائــزة صالــون الشــباب 
للخــزف 2013، صالــح رضــا 2018، نــال العديــد مــن شــهادات التقديــر 
و التكرميات،العديــد مــن املعــارض الخاصــة داخــل وخــارج مــر ، لــه 
ــد، وزارة  ــرى مبدري ــد امل ــرى الحديث،املعه ــن امل ــف الف ــات مبتح مقتني
ــراد. ــزف واألف ــا للخ ــف ايتوفولي ــعيد، متح ــظ بورس ــب محاف ــة ،مكت الثقاف

مــحــمــــد ســـمــيــــر الــجـنـــدي
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ــن بالقاهــرة ،  ــة الصحفي ــن التشــكيلين ، عضــو نقاب ــة الفنان عضــو نقاب
مؤســس مذهــب البكتوجــراف الكتابــة التصويريــة والــذي يــدرس ىف أكــر 
كليــات الرتبيــة  الفنيــة العربيــة ، أقــام أكــر مــن 35 معرًضــا خاًصــا مبــر  
ــة  ــل العاملي ــر املحاف ــر ىف أك ــل م ــة ، متثي ــة واألوروبي ــدول العربي وال
ــس  2014 . ــى بباري ــف الفرن ــون لخري ــاص بصال ــم خ ــة ، تكري والدولي

اللــه ال إلــه إالهــو رب العــرش العظيــم، ألــوان زيــت عــى تــوال، 160×140 ســم

مـــحـــــمـــــــد طـــــــوســــــــون
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صورة الفنان

رسم عى كانفاس، 185×60 سم

مواليــد 1966 ، أســتاذ التصميــم بكليــة الرتبيــة الفنيــة  جامعــة حلــوان، 
ــا  ــن 25 عاًم ــر م ــة أك ــرة أكادميي ــكيلين، خ ــن التش ــة الفنان ــو نقاب عض
مــا بــن جامعــة حلــوان مــر ، جامعــة فالدلفيــا ،عــان األهليــة ، 
ــات  ــد مــن لجــان الكلي ــة األســرتالية SAE  األردن ، شــارك يف العدي الكلي
والجامعــات التــي عمــل بهــا وتنظيــم مؤمتراتهــا الدوليــة ، أقــام العديــد 
مــن املعــارض املحليــة والدوليــة وورش العمــل والنــدوات والــدورات 
 ، املختلفــة  التشــكييل  الفــن  الكمبيوتــر جرافيــك وفــروع  يف مجــال 
نــال العديــد مــن الجوائــز الفنيــة محليًــا ودوليًــا ، إعـــداد وتنفيــذ 
ــة ، البحــث  ــى املختلف ــم الجرافي ــن والتصمي ــروع الف ــل ىف ف ورش العمـ
ىف أســـس تصميـــم وبنــاء الهـــويات الفنيــة ، ســواء األســـلوبية والفـــردية 
لعالقــات  الفنيــة  التنويعــات  ىف  البحــث   ، والقوميـــة  الوطنيـــة  أو 
الزمــان واملــكان ، الربــط بــن مهــارات التصميــم اليــدوى والرقمــى ، 
تفعيــل وظيفــة الفــن ىف القضايــا اإلنســانية واالجتاعيــة املعــارصة.

مـــحــمـــــد عـــبـــــد الــبــاســــط
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مواليــد ســوهاج ، عميــد كليــة الرتبيــة الفنيــة األســبق جامعة املنيا ، أســتاذ 
التصويــر بقســم الرســم والتصويــر بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة املنيــا ، 
العديــد مــن الجوائــز وشــهادات التقديــر من داخــل مر وخارجهــا ، لديه 
مقتنيــات لــدى األشــخاص والهيئــات مر ، الســعودية ، اإلمارات ، فرنســا . 

مــــحـــــمـــــد عـــــبـــــد الـــــاله

زيــت عــى خشــب، 78×78ســم
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رصاع البقاء، تصوير ضويئ،  50×70 سم

مـحـمــد عبــد املــقــصــود مـحـمـد

مصــور فوتوغــراىف بالهيئــة الوطنيــة لإلعــالم ، شــارك ىف 40 معرًضــا 
جاعيًــا، 4 معــارض دوليــة ، أقــام معرًضــا فرديـًـا ، جائــزة االتحــاد األوروىب 
ــزة  ــر 2017، جائ ــة ىف التصوي ــفارة الصيني ــزة الس ــر2016 ، جائ ىف التصوي
لجنــة التحكيــم ىف التصويــر لصالــون النيــل التابــع لــوزارة الثقافــة 
ــة  ــة املري ــابقة الكنيس ــر ملس ــم ىف التصوي ــة التحكي ــزة لجن 2020، جائ
الصــاوى2017. ســاقية  وأســود  أبيــض  األول  املركــز  جائــزة   ،  2019
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صورة الفنان

بســاط الريح ، أكريليك عى توال ، 120 × 200 ســم

ــة  ــة جامع ــة الفنی ــة الرتبی ــا -كلی ــات العلی ــة الدراس ــد ۱۹۷۷ ، دبلوم موالی
حلــوان 2000 ، عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين،  شــارك ىف الحركــة 
التشــكيلية منــذ عــام 1996وإىل اآلن وأقــام العديــد مــن املعــارض الجاعيــة 
ــباب ۲۰۰۱،  ــون الش ــیخ ۱۹۹6، صال ــاين كفرالش ــرض فن ــا مع ــة منه والخاص
املعــرض القومــي 27 قــر الفنــون ۲۰۰۲ ، معــرض أبیــض وأســود جمعیــة 
ــدة  ــه ج ــة أتیلي ــارات عربی ــرض مخت ــة ۲۰۱6 ، مع ــون الجمیل ــي الفن محب
۲۰۱۳ ، املعــرض العــام ۳6 ، 4۰ ، معــرض الحــب ۲۰۱۷ جالیــري ىض، معــرض 
العشــاء ۲۰۱۸ جالیــري ىض ، معــرض جاعــي الســید عبــده وتالمیــذه ۲۰۱۸ 
ــة  ــل جامع ــة عم ــدويل ۲۰۱۸ ،  ورش ــیخ ال ــى رشم الش ــري ىض، ملتق جالی
ــردة  ــد الخ ــت الحدی ــت نح ــروح األول للنح ــى مط ــتقبل ۲۰۲۰ ، ملتق املس
۲۰۱۹ ، منحــة وزارة الثقافــة مراســم األقــر ۲۰۰۱ ، لديــه مقتنيــات لــدى 

ــراد داخــل وخــارج مــر. ــات واألف ــن املؤسســات والهیئ ــد م العدی

مـــحـــمــــد عـــبــــــد الــهـــــادي
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زيت عى توال ، 190×120سم

مواليــد 1953، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم تصوير جامعة اإلســكندرية 
1977 ، درس ىف كليــة الفنــون والصناعــات نحــت بزيــورخ ســويرسا 1981، 
شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الخاصــة والجاعيــة والدوليــة منهــا 
ــاىف  ــاون الثق ــرى للتع ــز امل ــوم باملرك ــوء الفي ــن الض ــث ع ــرض البح مع
الــدوىل بالزمالــك 2013 ، معــرض ملســة وفــاء تخليــًدا لذكــرى ســمري عبــد 
الخالــق بجالــريى آرت كورنــر بالزمالــك 2013 ، املعــرض العــام 37 ، 38 
2015 ، 2016 ، الصالــون الســنوى للجمعيــة األهليــة للفنــون الجميلــة 
ــى  ــرا 2018 ، ملتق ــدار األوب ــكيلية ب ــون التش ــر للفن ــالح طاه ــة ص بقاع
األقــر الــدوىل الخامــس للتصويــر باألقــر 2012 ، معــرض الرلــس 
ــى نهضــة مــر إيزيــس مبركــز  ــة بقاعت ــة األهلي ــون الجمعي ــدوىل ، صال ال
ــدوىل  ــى رشم الشــيخ ال ــف رشف ، ملتق ــاىف 2019ضي ــار الثق ــود مخت محم
للفنــون 2018 ، معــرض رحلــة الســفر بجالــريى ســفرخان 2019،  معــرض 
اللعــب بالنــار بجالــريى ســاح بالزمالــك 2020 ، مقتنيــات باملتحــف 
الريطــاىن، متحــف كراوتيــا، فنــدق فورســيزون نايــل بــالزا، جــاردن ســيتى . 

مـــحـــــمــــــــد عـــبــــــلـــــــــة
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صورة الفنان

خطوط عرض من مجموعة غياب الهوية، باستيل وأكريليك ، 100 × 100 سم

فنــان تشــكييل ،  مواليــد 1988 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة حلــوان 
2010 ، مــدرس بقســم جرافيــك بكليــة الفنــون الجميلــة القاهــرة ، 
شــارك ىف العديــد مــن الفعاليــات الفنيــة الدوليــة واملحليــة  ، لــه 
العديــد مــن املقتنيــات مبــر وخارجهــا ويف عــدة متاحــف يف مــر 
منهــا ،متحــف الفــن الحديــث ، متحــف كليــات الفنــون الجميلــة ، 
عــدة مؤسســات بالخــارج، نــال العديــد مــن الجوائــز وشــهادات تقديــر.

مــحـــمــــد عــــيـــــد أحــــمـــــد
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ألــوان زيــت وأكريليــك، 122×60ســم للجــزء الواحد

أســتاذ  دكتــور بقســم الجرافيــك  بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان، 
 Okhotsk : املحليــة والدوليــة منهــا  املعــارض  العديــد مــن  شــارك ىف 
تركيــا   Cartoon Competition  ،  1999 إيــران   Football  ،1999 اليابــان 
1999 ، الكاريكاتــري يوغوســالفياSalon International ، 2000 فرنســا 2000 
 Cordoba 2  International  ،2000 اليابــان Hiroshima City ، Manga Library،

 Nebraska ،   األرجنتــن 2001 ،  ترينــايل الحفــر الــدويل 2003  فنــاين الحفــر
ــجيعية ىف  ــزة التش ــا 2012 ، الجائ ــون  روم ــة الفن ــكا  2003 ،  أكادميي أمري
ــوم  ــدويل للرس ــى ال ــوان 2014 ، امللتق ــة حل ــتوى جامع ــى مس ــون ع الفن
املتحركــة  2015، معــرض أســاتذة كليــة الفنــون  الكويــت 2015 ، معــرض 
فــن الجرافيــك القومــى 2016 ، بينــايل األلــوان املائيــة الــدويل بتايلنــد                                        
1st International watercolor biennale , Thailand 2016 ، صالــون الجنــوب 

الــدويل باألقــر 2017 ، ملتقــى الرلــس الــدويل الرابع للرســم عــى الحوائط 
واملراكــب 2017، معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية 2018 ، املعــرض 
الــدويل باملهرجــان الثقــاىف لجامعــة بــدر2019 ، املعــرض العــام 2020.

مـــــحـــــمـــــــد غـــــــــالـــــــب
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صورة الفنان

حروف ورموز ، عجائن ورق وقطع الكرتونية وشــموع ومجســات ، 100 × 70 ســم

أســتاذ التصميــم بكليــة الرتبيــة الفنيــة  جامعــة حلــوان ، شــارك يف 
الحركــة الفنيــة يف مــر وخارجهــا منــذ 1998 وحتــى اآلن بالعديــد 
مــن املعــارض الخاصــة واملشــاركة يف العديــد مــن املعــارض العامــة 
عــان،  وســلطنة  مــر  الجوائــز يف  مــن  العديــد  نــال  والجاعيــة، 
وجامعــة  الحديــث  الفــن  مبتحــف  املقتنيــات  مــن  العديــد  لديــه 
حلــوان وجامعــة الســلطان قابــوس بســلطنة عــان ولــدى األفــراد .

مـــحــمـــد فـــتــحـــى الـقــاضـــي
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مواليــد كفــر الشــيخ 1966، فنــان تشــكييل وناقــد فنــي، نــرشت له دراســات 
ــه  ــة، صــدرت ل ــة والعربي ــري مــن الصحــف واملجــالت املري ــة يف كث نقدي
ــدة  ــا يف ع ــا وحواريً ــد التشــكييل، وشــارك بحثيً ــب يف النق ــن 7 كت ــر م أك
مؤمتــرات عــن الفــن والنقــد يف مــر والوطــن العــرىب، كــا شــارك بالعديــد 
مــن لجــان تحكيــم الفــن والنقد باملؤسســات الرســمية املريــة والجمعيات 
حيــث شــارك مبلتقــى األقــر الــدويل األول لفــن التصويــر كمســئول عــن 
املوائــد التنظرييــة والحواريــة بامللتقــى 2008، وعضــو لجنــة املعــرض العــام 
2012، 2017، 2018، عضــو مجلــس إدارة جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة 
ورئيــس اللجنــة الثقافيــة 2015، 2016، أقــام معــارض خاصــة منهــا معــرض 
بأتيليــه اإلســكندرية » بعــد الــركان ىشء مــا يبقــى « 1999، معــرض» ينابيع 
النــور« بقاعــة بيكاســو 2019، ومعــرض بقاعــة الفنــان محمــد حامــد عويس 
ــن  ــزة األوىل م ــال الجائ ــكندرية 2020، ن ــة باإلس ــون الجميل ــف الفن مبتح
ــًدا  ــكار فنانًاوناق ــة لنقــاد الفــن التشــكييل يف مســابقة بي ــة املري الجمعي

2003، كــا أرشف عــى كثــري مــن ورش األطفــال يف عمــوم مــر.

كــــــمــــــــال مـــــحــــــمــــــــد 

ســم ورق،110×100  عــى  ألــوان 



246

صورة الفنان

تصوير ضويئ 60×80 سم

مصــور محــرتف ، عاشــق للطبيعــة ، محــب الستكشــاف جــال الطبيعــة 
املختبئــة عــن أعــن النــاس والــدول التــي تحتــوي عى جــال الطبيعــة التي 
ــد  ــه يف الســفر إىل العدي ــاس ، ومــن خــالل تجربت ــري مــن الن ــا كث ال يعرفه
مــن الــدول بــدًءا مــن أمريــكا الجنوبيــة ، وتحديــًدا باالتحــاد األورويب ، مثــل 
الدمنــارك والرنويــج والســويد وفنلنــدا وفرنســا ثــم آســيا ورسيالنــكا واململكة 
ــة  ــًدا اململكــة املغربي ــا وتحدي ــم إىل روســيا ، إفريقي ــة الســعودية ث العربي
وأخــريًا وكان مــن الــروري بالنســبة لنــا ، كمصوريــن طبيعــة محرتفــن يف 
هــذا املجــال ، استكشــاف هــذه األماكن الخالبــة وتصويرها ونرشهــا للعديد 
ــز األول  ــال املرك ــة ، ن ــا العربي ــن بلدانن ــفر م ــة والس ــي الطبيع ــن محب م
بالوطــن العــريب مســابقة عــرب بكــس 2018 ، املركــز الثــاين مســابقة رشكــة 
فوجــي بالــرشق األوســط2019 ، أفضــل 100 مصــور بالعــامل مســابقة موقــع 
awards 35 2020 ، قامئــة الـــ11 مصــور مؤسســة فــاروق حســني للثقافــة 
 35awards والفنــون 2021 ، أفضــل 100 مصــور بالعــامل مســابقة موقــع
2021،  مؤســس جــروب مصوريــن الطبيعــة ألشــهر مصوريــن العــامل ، ســفري 
ــر 2019 . ــي للفالت ــة ني ــفري رشك ــر 2018 ،2019 ، س ــدا للفالت ــة هاي رشك

مـــحــــمــــد مـــجـــــدى شـــــرف
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عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين ، قوميســري صالــون فنــاين الفيــوم األول 
بقــر ثقافــة الفيــوم 2017 ، شــارك ىف املعــرض القومــي العــام36، 38، 39، 

معــرض إبــداع 3 بقــر ثقافــة الفيــوم 2019 .

مـحـمــد مـحــمــد عـبــدالــرحــمـن

بورتريه، تصوير ضويئ، 50×70 سم
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املعــارض  يف  وشــارك  خاًصــا  معرًضــا   45 لــه  أقيــم   ،  1950 مواليــد 
القوميــة والجاعيــة مبــر والخــارج منهــا : معــرض باملركــز الثقــايف 
املــري يف لنــدن عــام 1979، معــرض بســوريا 1989، معــرض مبعهــد 
العــامل العــريب بباريــس 1990، معــرض قاعــة البــارح بالبحريــن 2006 
، معــرض بالنمســا 2009، نــال العديــد مــن الجوائــز منهــا : جائــزة 
ــرة  ــايل القاه ــزة بين ــزف 1992،  جائ ــدويل األول للخ ــرة ال ــايل القاه ترين
الــدويل الثــاين للخــزف 1994، جائــزة بينــايل مدينــة فينســيا إيطاليــا 
ــزة  ــزف 2002، الجائ ــادس للخ ــدويل الس ــرة ال ــايل القاه ــزة بين 1998،جائ
ــة  ــات باألكادميي ــه مقتني ــا 2005، ل ــط  إيطالي ــر املتوس ــدول البح األوىل ل
املريــة برومــا إيطاليــا ، القــر امللــي باململكــة املتحــدة ، البنــك الــدويل 
بنيويــورك الواليــات املتحــدة األمريكيــة ، املتحــف الــدويل للخــزف مبدينــة 
ــايف  ــس الثق ــوريا ، املجل ــق س ــي بدمش ــف الوطن ــا ، املتح ــيا إيطالي فينس
الريطــاين القاهــرة  مــر ، مقتنيــات لــدى األفــراد مبــر والخــارج.

مـــــنـــــــــدور مـــــحــــــمـــــــد 

طن أســوانيل محيل وأكاســيد نحاس، 54 × 65 سم
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ــم  ــراف ، 100 × 70 س ــوان ، ليثوج دي

أســـتاذ مـساعـــد بـــقسم الجـرافـــیك كـــلیة الـــفنون الجـــمیلة جـامـــعة 
الـــمنصورة ، شـــارك فـي الحـركـة الـــتشكیلیة مـنذ 1997 فـي حـوالـي 90 
مـــعرًضا جـاعـــيًا ، 37 مـــعرًضا دولـــيًا ، أقام 12 مـــعرًضا خـــاًصا ، العديد 
مــن الجوائــز أهمهــا الجائــزة الرشفيــة الرونزيــة يف ترينــايل مــر الــدويل 
الرابــع لفــن الجرافيــك 2003 ، الـجائـــزة الـــكرى فـــى صـالـــون الشـــباب 
الـثامـن عشـر2007 ، جـائـزة رافـع الـناصـري لـفن الجـرافـیك األردن2017.

مــحــمــد نـبــیـــل عــبـــد الـســالم
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الحيــاة مــع رحيــل األصدقــاء ، زيت عى أبــالكاش وتوال ، 220 × 120 ســم

إبـــــراهــــيـــــم مـــــحـــــمـــــود 

مواليــد 1945 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة 1969، عضــو مؤســس بنقابــة 
التشــكيلين، املعــرض األول عــن الثــورة الفلســطينية مــع الشــهيد مــازن 
أبــو غزالــة 1967، أخــرج أكــر مــن 60 فيلــًا وثائقيًــا عــن الحركــة 
عــن  الوثيقــة    ،2008 مــر  مختــار  آخرهــا  املعــارصة،  التشــكيلية 
ــن  ــم ف ــم الوشــاحي حــارًضا وفيل ــون الشــباب، فيل ــل الفــي لصال اليوبي
ــرض الخــاص األول  ــان ، املع ــري كنع ــان املرحــوم من ــن الفن ــال قشــور ع ب
بقاعــة إخناتــون 1972، املعــرض الثــاين بالجزائــر 1975، معــارض متفرقــة 
مــن عــام 1979،  1984 ، 2000 ، معــرض الهــروب إىل الغابــة، قاعــة 
إيزيــس مبتحــف محمــود مختــار 2011، معــرض طبيعتنــا باملهرجــان 
الــدويل للخــزف والتصويــر 2011، 2012، 2013، 2014، 2015 ، شــارك 
ــزة يف مجــاالت  ــارج ، 20 جائ ــة يف مــر والخ ــة وجاعي ــارض عام يف مع
الفنــون التشــكيلية واإلخــراج وتصميــم العرائــس والرســوم املتحركــة.
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زيــت عــى تــوال ، 100×100 ســم

ــرتاث  ــر بال ــة ومتأث ــم بالبيئ ــاوي مهت ــكييل ه ــان تش ــد 1961 ، فن موالي
الشــعبي والوطنــي األصيــل والحيــاة اليوميــة املريــة  وباألخــص الريــف 
املــري  وكل مــا يعــر عــن العــادات والتقاليــد األصليــة للشــعوب ، تــم 
ــرًا باملدرســة  ــة مــن املارســة الحــرة للرســم متأث ــة الفني اكتســاب التقني
ــارض  ــن املع ــد م ــارك يف العدي ــة ، ش ــه الفني ــم أعال ــة  يف معظ الواقعي
الفنيــة منهــا ملتقــى إبــداع الــدويل الســابع ، الثامــن يف أتيليــه القاهــرة ، 
مركــز الهناجــر للفنــون ، معــرض designarto    للفنــون بقاعــة األهــرام 
للفنــون بجريــدة األهــرام  ، معــرض فلكلــور الشــعوب ، معــرض انطــالق .

مــــحــــمــــــود ســــلـــيـــــمــــان
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الريــف ،زيــت عى قاش ، 150×140 ســم

التصويــر  قســم  اإلســكندرية  جميلة-جامعــة  فنــون  بكالوريــوس 
2011 ، ماجيســتري الفنــون الجميلــة ، فنــان تشــكييل ، عضــو بأتيليــه 
اإلســكندرية، عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين ، شــارك ىف العديــد 
ــال  ــز ىف مج ــن الجوائ ــد م ــال العدي ــة ، ن ــة والدولي ــارض املحلي ــن املع م
. وخارجهــا  مــر  داخــل  املقتنيــات  مــن  العديــد  لديــه   ، الفنــون 

مــحــمــــود عـبــد الـتــواب عـاشــور
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 انطالق ، خشب  ، 50×35×15 سم

مــحــــمــــــود مـــحـــمـــــد فــــرج

ــة  ــة الرتبي ــر وحــدة ضــان الجــودة بكلي ــتاذ النحــت املســاعد ومدي أس
الفنية جامعة املنيا، شــارك يف صالون الشــباب 15، 16، 17، 18، 19،  بينايل 
بورســعيد 2007 ،2009،  املعــرض العــام 40، 41،  قــر ثقافــة املنصــورة 
ــكيلين  ــن التش ــة الفنان ــون نقاب 2003، 2005، 2009، 2010، 2016،  صال
بالدقهليــة مــن 2010: 2016، صالــون أتيليــه املنصــورة مــن 2008: 2015،  
صالــون نقابــة الفنانــن التشــكيلين بالدقهليــة للشــباب مــن 2007: 
ــن لقــان 2010، 2011، 2017.  ــي  دار ب 2010، متحــف املنصــورة القوم
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الشهيد ، أشغال خشب ، 80×110 سم

مــحـــمــــــود مــعــــــوض بـــكــــــر

مواليــد القاهــرة 1972 ،  بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان 2002، 
معــرض أخبــار اليــوم األم يف عيدهــا  1992 ، معــرض جامعــة حلــوان 
للفنــون التشــكيلية  2002 ، معــرض جاعــي بقاعــة حــورس كليــة 
الرتبيــة الفنيــة 2002 ، صالــون النيــل الرابــع للتصويــر الضــويئ 2002 
ــرض  ــن مع ــوم 1992 ع ــار الي ــن أخب ــر م ــهادة تقدي ــادس 2007 ، ش الس
ــريب  ــر الع ــن املؤمت ــر م ــهادة تقدي ــرايف ، ش ــر فوتوغ ــا تصوي األم يف عيده
ــة  ــة الفني ــة الرتبي ــريب بكلي ــل الع ــة الطف ــة وتنمي ــة الفني ــن للرتبي الثام
ــكيلين 2014 . ــن التش ــة الفنان ــت نقاب ــكل بي ــة ل ــرض لوح 2002 ، مع
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بيــوت معاريــة ، طــن أســواين ، 100 × 70 ســم 

مـــــــــــــراد عــــــــــــزيــــــــــــز 

مواليــد 1947 ، بكالوريــوس هندســة عــاره 1970 ، مهنــدس معــارى 
املهندســن  نقابــة  عضــو   ، والصناعــة  لإلنشــاء  أوراســكوم  برشكــة 
، عضويــة الفنانــن التشــكيلين بجــدة ، نائــب مقــرر لجنــة الفنــون 
عمــل  ىف  متخصــص   ، بالدقــى  املــرى  الصيــد  بنــادى  التشــكيلية 
اللوحــات الصغــرية مــن خامــة الطــن األســواىن ، شــارك يف العديــد 
مــن املعــارض ، املعــرض العــام )25(لعــام 2005 ، )36(لعــام 2014، 
ــابع 2004 ،  ــون الس ــع الفن ــرض مبجم ــرية ، مع ــال الصغ ــون األع صال
األعــال الصغــريه بقاعــة دروب نوفمــر 2010 ، جميــع معــارض الفنــون 
ــان 100  ــر ، مهرج ــى وأكتوب ــرى بالدق ــد امل ــادى الصي ــكيلية بن التش
فنــان بجــدة الســعودية ، لــه مقتنيــات خاصــة ىف مــر و الخــارج.
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منظر من أسوان ، أكريليك عى توال ، 120×120 سم

مــــــرفـــــت شـــــــاذيل هـــــــالىل

ــاركت  ــر2009 ، ش ــة قســم تصوي ــون جميل ــوراه فن ــد أســوان ، دكت موالي
ــذ 1992 : 2021،  ــة من ــة والقومي ــة الجاعي يف الحركــة التشــكيلية املري
أخرهــا معــرض مــا بعــد كورونا قاعــة يض العــرب 2020 ، مشــاركات دولية 
عديــدة أخرهــا ملتقــى الرلــس الــدويل الســابع للرســم عــى الحوائــط و 
املراكــب 2020، املعــارض الخاصــة 16 معرًضا أخرها معرض بقاعة بيكاســو 
بالزمالــك فيــض األماكــن 2021 ، العديــد مــن الجوائز أخرها شــهادة التميز 
مــن مهرجــان مــا بعــد كورونــا 2020 ، لهــا مقتنيــات يف العديــد مــن الدول 
أهمهــا متحــف الفــن الحديــث القاهــره ، كتــب عنهــا العديــد مــن النقــاد، 
ذكــرت تجربتهــا اإلبداعيــة يف العديــد مــن رســائل املاجســتري والدكتــوراه.
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رحيل ، زيت عى توال ، 100×120 سم

مــروة إســمـاعـيــل عــبــد الـحـكيـم

بكالوريــوس وماجســتري ودكتــوراه بكليــة الفنــون الجميلة ، مــدرس بكلية 
الفنون الجميلة باإلســكندرية - قســم التصوير العام ، عضو نقابة الفنانن 
التشــكيلين باإلســكندرية ، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة .
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دوائر السكن ، خزف أريض وجليز مطفي وبريق معدىن، 40×60×25سم

زكــــــــــــريـــــــــــــا مــــــــــروة 

دكتــور بكليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة حلــوان، عضــو األكادمييــة الدوليــة 
ــة  ــة املحلي ــارض الجاعي ــن املع ــد م للخــزف بســويرسا، شــاركت يف العدي
ــام  ــرض الع ــباب واملع ــون الش ــا صال ــى اآلن منه ــذ 1996 حت ــة من والدولي
ــايل  ــار، بين ــدويل للفخ ــزف ال ــى الخ ــر وملتق ــدويل مب ــزف ال ــايل الخ وبين
كوريــا الــدويل للخــزف، وســمبوزيوم الخــزف الــدويل الســابع تونــس2017، 
ســمبوزيوم الخــزف الجداري الــدويل األول تونس2018، ملتقــى خزف الراكو 
الــدويل، ومعــرض الخــزف الــدويل الثــاين تايالنــد2019، بينــايل العــريب للفنون 
ــة  ــرض األكادميي ــع2020، مع ــان الحــيل الراب ــس2019، مهرج ــارصة تون املع
الدوليــة للخــزف مبتحــف جوانزونــج الصــن2021، ومعــرض هارمــوين الدويل 
للخــزف بكوريــا الجنوبيــة2021، وأقامــت معــارض خاصــة أهمهــا معــرض 
ــز  ــكن« مرك ــر الس ــرض » دوائ ــا 2013، 2014، ومع ــرت أملاني ــة مونس مبدين
الجزيــرة للفنــون 2020، نالــت العديــد من الجوائــز يف املســابقات املختلفة، 
وأقامــت عــدد مــن ورش العمــل الفنيــة، ولهــا مقتنيــات بالداخــل والخــارج.
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مينا حرارية ، 15×18 سم

مـــــــروة فــــــوزى يـــــــوســــــف

أســتاذ مســاعد بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــه حلــوان ، شــاركت ىف العديــد 
ــدورة األوىل  ــا مهرجــان الحــى ال ــة منه ــة والفردي ــارض الجاعي ــن املع م
والثانيــة والثالثــة مبركــز الجزيــرة للفنــون ،  معــرض فــردى مبركــز الجزيــرة 
ــرض  ــى  2012 ، املع ــري ىف الح ــة التعب ــة وتلقائي ــوان الرمزي ــون بعن للفن

العــام الــدورة السادســة والثالثــن 2014، الســابعة والثالثــن 2015.
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خزف حجري راكو ، 36 × 40 سم   

مـــــــــروة مـــحـــمــــد رضـــــــوان

ــا،  ــة املني ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــدرس بكلي ــا 1982 ، م ــد املني موالي
عضــو   ،  2015 الخــزف  يف  دكتــوراه   ،  2010 الخــزف  يف  ماجســتري 
ــباب)27(  ــون الش ــاركت يف صال ــة ، ش ــون الجميل ــي الفن ــة محب بجمعي
 ،2018 )40(لعــام   ،  2017 )39(لعــام   العــام  املعــرض   ،  2016 لعــام 
دورتــه  يف  تونــس  بدولــة  الفنــي  للخــزف  قرطــاج  أيــام  معــرض 
األوىل 2019 ، ملتقــى الخزفيــن العــرب فريوســات مــن طــن 2021، 
جائــزة   ،2016 الرابــع  الــدويل  الجنــوب  بصالــون  الكــرى  الجائــزة 
اقتنــاء مــن البنــك التجــاري الــدويل يف صالــون الشــباب )27( 2016.
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توحيد الصف ، برونز ، 35×44 سم

أســتاذ   2017  ، الفنــون  فلســفة  ، دكتــوراه   1979 القاهــرة  مواليــد 
ــد  ــاركت يف العدي ــت ، ش ــم النح ــة قس ــون الجميل ــة الفن ــاعد بكلي مس
الزمالــك،  نــوت  فنــان جالــريي  معــرض 100   ، منهــا  املعــارض  مــن 
  sculptures  4 معــرض   ، الزمالــك  نــوت  جالــريي   instructions
جالــريي نــوت، الزمالــك، معــرض مختــارات جالــريي ازاد  الزمالــك، 
الفنــون.  قــر  العــام  املعــرض  بيكاســو،  جالــريي  معــرض جاعــي 

مــــــروة يـــــوســــــف وهـــبــــــة
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زيت عى خشب، 220×178سم

الـــــــــــــــرزاز مــصــطـــــفــــــى 

مواليــد 1942 ،  دكتــوراه ىف الفلســفة جامعــة نيويــورك بلنــو 1979 ،أســتاذ 
تصميــم بكليــة تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان ، عميــد كليــة الرتبيــة النوعيــة 
بالدقــى ســابًقا ، درس فنــون الليثوغــراف والحفــر البــارز والغائــر يف كليــة 
ــان، جــون  ــاتذة هــاريف بريفرم ــد األس ــى ي ــورك ع ــة نيوي ــون بجامع الفن
مكايفــر وفرانــك أكايــر يف الفــرتة مــن 1975 إىل 1997 ، أقــام العديــد مــن 
معــارض الجرافيــك ومنهــا : معــرض خمســة وأربعــن عاًمــا مــن الجرافيــك 
ــارض  ــن املع ــد م ــام والعدي ــرض الع ــون، املع ــرة للفن ــز الجزي 2009 مبرك
ــات. ــن املقتني ــد م ــه العدي ــز ولدي ــن الجوائ ــد م ــال العدي ــة ، ن الدولي
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 أمومة، زيت وأكريليك عى قاش ، 100×52 سم

بــــــــــــــــــط مــــصــــطــــفـــى 

مواليــد 1943 ، بكالوريــوس تربيــة فنيــة 1966 ، شــارك يف املعــارض 
ــا  ــة آخره ــارض الخاص ــن املع ــد م ــام العدي ــرج ، أق ــذ التخ ــة من الجاعي
بقاعــة العاصمــة 2018 ، كــرم مــن الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة 2008،  
شــارك يف ملتقــى األقــر الــدويل الســابع للقصــور باألقــر، رئيــس فــوج 

ــة 2017 .  ــة لقصــور الثقاف ــة العام ــد الهيئ ــوادي الجدي املراســم بال
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عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين ، عضــو جاعــة أتيليــه الفنانــن والكتاب 
باإلســكندرية والقاهــرة ، عضــو مجلــس نقابــة الفنانــن التشــكيلين عــن 
شــعبة التصويــر ووكيــل النقابــة ، عضــو مجلــس إدارة مركــز اإلســكندرية 
لإلبــداع ، عضــو اتحــاد النقــاد الجاليــن العــرب بغداد ، شــارك يف ما يقرب 
مــن 200 معــرض جاعــي داخــل مــر والخــارج وملتقيــات فنيــة دوليــة ، 
أقــام 15 معرًضــا فرديـًـا يف اإلســكندرية والقاهــرة أخرهــا معــرض وطــن ال 
يصــدأ يف قاعــة البــاب ســليم 2016 ،  أتيليــه اإلســكندرية  2017، العديــد 
مــن الجوائــز منهــا جائــزة الجائــزة األوىل يف التصويــر يف معــرض الخريــف 
ــزة  ــتقبل، الجائ ــر املس ــابقة م ــزة األوىل يف مس ــرية ، الجائ ــع الصغ للقط
ــه مقتنيــات خاصــة يف مــرو  ــايل بورســعيد القومــي ، لدي الكــرى يف بين
ــا. ــرة وغريه ــث بالقاه ــن الحدي ــف الف ــة يف متح ــات عام ــارج مقتني الخ

جذور، ألوان زيت وأكريليك، 120×162 سم

عــــيــــســـــــى مـــــصـــطــفــــى 
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أقمشة عى خشب، 150×150سم

مـصـطــفــى عـــبــــد املـــعــطــــي

ــون  ــة الفن ــن أكادميي ــهادة م ــى ش ــل ع ــكندرية 1938، حص ــد اإلس موالي
يف  أســتاًذا  أصبــح    ،  1962 الرســم  قســم  اإلســكندرية  يف  الجميلــة 
الكليــة فــور تخرجــه ،  أحــد مؤســي املجموعــة التجريبيــة التــي 
تــم إنشــاؤها يف 1958، منحــة دراســية تقدمهــا الحكومــة املريــة 
ــبانيا  ــة إىل إس ــة حكومي ــارك يف بعث ــا يف مــر 1974، ش ــات العلي للدراس
ورشــح كأســتاذ للفــن مــن أكادمييــة ســان فرنانــدو للفنــون، حيــث 
ــًوا يف  ــح عض ــات ، أصب ــة الجداري ــم، ودبلوم ــة الرتمي ــى دبلوم ــل ع حص
ــب  ــه نائ ــم انتخاب ــة 1985، ت ــارص يف البندقي ــن املع ــي للف ــر العامل املؤمت
رومــا  يف  املريــة  األكادمييــة  رئيــس  منصــب  شــغل  كــا  الرئيــس، 
1988منــذ الخمســينيات ، شــارك يف أهــم املعــارض التــي يتــم تنظيمهــا، 
ــة يف رومــا 1988،  ــة املري ــر األكادميي ــر الثقافــة ومدي ــح نائــب وزي أصب
ــة  ــس الجمهوري ــة رئي ــة برئاس ــايل البندقي ــة  لبين ــة الفخري ــو اللجن عض
اإليطاليــة 1992، حــاز عــى جائــزة الدولــة التقديريــة لســنة 2002.
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ــوان  ــخيص  بعن ــرض ش ــا أول مع ــارض منه ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ش
عصفــور الجنــة 2018 بأتيليــه القاهــرة ،  اللقطــة الواحــدة معــرض بعنوان 
ــس2019 ،  ــوان لوت ــرض بعن ــدة مع ــة الواح ــة2018 ،   اللقط ــال املآت خي

ــوان ملســات2021. ــا2020 ،  مهرجــان أل األسرية ، أكريليك وكوالج ، 50×70 سممهرجــان يض مــا بعــد الكورون

مــنـــــــــال حــســـــن شــــحــاتـــــة 
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شجن ، ميكس ميديا ، 80×120 سم

مـــــنــــــى حـــمـــــدي فــــــــودة

ــات  ــك تصمي ــم جرافي ــة قس ــون جميل ــوس فن ــد 1989 ،  بكالوري موالي
ــة  ــة والدولي ــة العربي ــات الفني ــن الفاعلي ــد م ــاركت يف العدي 2011 ، ش
منهــا مســابقة إبداعاتهــن تحــت رعايــة املجلــس األعــى للثقافــة ، جائــزة 
الجرافيــك مناصفــة 2021، معــرض ومســابقة الفنــون البريــة يف دورتــه 
الثامنــة مبركــز الحريــة واإلبــداع باإلســكندرية 2021 ، جائــزة التميــز، 
ــباب  ــون الش ــه 2020، صال ــكندرية يف دورت ــة اإلس ــدة مبكتب ــرض أجن مع
2020 ، صالــون شــباب أتيليــه اإلســكندرية  2020  ، جائــزة الفنان عصمت 
داوســتايش ، لديهــا مقتنيــات لــدى األفــراد والحكومــات يف مــر والخــارج.
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حكاية شعب، أكريليك عى توال ، 150×100 سم

مــنـــى عــبــد اللـطـيــف مــحـمــد

فنانــة تشــكيلية ، عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين ، جاعــة فنــاين 
الغــوري، الجمعيــة األهليــة ، أتيليــه القاهــرة للكتــاب والفنانــن، جمعيــة 
ــة ،  ــورش الفني ــطة وال ــرة يف األنش ــري ، خ ــرتاث امل ــى ال ــة ع املحافظ
ــة  ــارض الفردي ــن املع ــد م ــت العدي ــدرات ، أقام ــع ذوي الق ــارب م تج
والجاعيــة املحليــة والدوليــة منهــا : املعــرض العــام )40( ، طيبــة نقــش 
ــن  ــد م ــت العدي ــوان، نال ــاين بتاي ــدويل الث ــايل ال ــر، البين ــن بالهناج الحن

ــارج. ــل والخ ــات يف الداخ ــا مقتني ــر، لديه ــهادات التقدي ــز وش الجوائ
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صورة الفنان

أحبار عى ورق، 56×89 سم

مـــــــنـــــــــى مـــــــــدحـــــــــت

أســتاذ طباعــة املنســوجات بكليــة الرتبيــة الفنيــة بالزمالــك ، عضــو 
نقابــة الفنانــن التشــكيلين ، عضــو االتحــاد العــرىب لحايــة حقــوق 
الخاصــة والجاعيــة منهــا   املعــارض  ، شــاركت ىف  الفكريــة  امللكيــة 
ــث  ــة إنجــى أفالطــون 2010 ، حدي ــه القاهــرة قاع ــرية بأتيلي ــة الكب الليل
،  صــورة شــخصية  مبركــز ســعد  القاهــرة 2014  بأتيليــه  الجــدران 
ــة  ــات قاعــة الشــهيد أحمــد بســيوىن بكلي ــول  2015 ، وقــت الحكاي زغل
 ، الشــباب  لصالــون  دورات  عــدة    ،2016 بالزمالــك  الفنيــة  الرتبيــة 
ــى  ــكيلية  حت ــون التش ــام للفن ــرض الع ــرية ، املع ــال الصغ ــون األع صال
ــزة  ــة ، جائ ــون الجميل ــى الفن ــة محب ــم 58 جمعي ــون الرس 2020 ، صال
جائــزة   ، عــرش  الحــادى  الشــباب  بصالــون  الجرافيــك   ىف  الصالــون 
لجنــة التحكيــم ىف الجرافيــك  بصالــون الشــباب الثــاىن عــرش، لديهــا 
ــث ، مجموعــة خاصــة مبــر والخــارج . ــات مبتحــف الفــن الحدي مقتني
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الطريق، خامات مختلطة، 50×60 سم

جـــــــــــــــورج مـــــــــهــــــــــــا 

أســتاذ بقســم التصويــر بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ، شــاركت 
ىف معــرض كارافــان ، مهرجــان اإلبــداع ، دورات املعــرض العــام ، معــرض 
أجنــدة، معــرض الفــن املرى املعــارص بفنلنــدا ، معرض األعــال الصغرية، 
صالــون الشــباب ، اليوبيــل املــاىس لكليــة الرتبيــة الفنيــة ، معــارض الفــن 
القبطــى ، بينــاىل و ورشــة عمــل خيــال الكتــاب ، ورشــة مــر و نيجرييــا، 
ــا ،  ــكو بفرنس ــن اليونس ــخصيًا يف كل م ــا ش ــرش معرًض ــة ع ــت ثالث أقام
قاعــة ســتادت بأملانيــا ، ىف مــر بقاعــات النيــل ، أتيليــه القاهــرة، أتيليــه 
ــاوس  ــاون ه ــى ، ت ــف القبط ــة ، املتح ــة الفني ــة الرتبي ــكندرية ، كلي اإلس
ــز  ــت جوائ ــكا ، نال ــكو بوايومينــج بأمري ــن اليونس ــة م ــم ، منح وغريه
يف ملتقــى األقــر الــدوىل ، مؤسســة مونتالفــو بكاليفورنيــا ، ملتقــى 
مراســم األقــر للفنانــات ، الجائــزة الثالثــة يف الرســم  بصالــون الشــباب.
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صورة الفنان

 Dream ،كمبيوتر جرافيك 60 × 80 سم 

إبــــراهيـــــم  حـــســــــن  مـــــى 

ــك  ــص جرافي ــة تخص ــون جميل ــوس فن ــة 1985 ، بكالوري ــد الغربي موالي
فــن كتــاب ورســوم متحركــة 2007 ، عضــو بنقابــة الفنانــن التشــكيلين، 
ــذ  ــة ومن ــاء الدراس ــارض أثن ــة التشــكيلية واملع ــة الفني ــاركت ىف الحرك ش
ــر  ــة باألق ــون الجميل ــة الفن ــة كلي ــوان لطلب ــرض أل ــا  مع ــا منه تخرجه
ــار ،  ــاء ، األرض ، الن ــر  امل ــاىن باألق ــري األمل ــن امل ــرض الف 2005، مع
الفنــون الجميلــة 2006 ،  معــرض  الهــواء  بالقاعــة الكــرى بكليــة 
كلنــا إيــد واحــدة  طــالب قســم الجرافيــك بالقاعــة الكــرى بكليــة 
ــداع  ــان اإلب ــة مهرج ــة إبداعي ــر 2006 ، احتفالي ــة باألق ــون الجميل الفن
ــرض  ــكندرية  2014،  مع ــف باإلس ــعيد للمتاح ــود س ــز محم ــي مبرك الفن
الجنــوب  ، صالــون  باألقــر لالقتنــاء 2014  الجميلــة  الفنــون  كليــة 
ــة  ــون الجميل ــة الفن ــة كلي ــون والثقاف ــز واســط للفن ــث مرك ــدوىل الثال ال
ــدود  ــال ح ــاء ب ــة عط ــود  3  قاع ــض واألس ــون األبي ــر 2015 ، صال باألق
لوحــة  معــرض    ،  2015 باإلســكندرية  التشــكيلين  الفنانــن  نقابــة 
ــة 2015. ــرا املري ــون دار األوب ــر الفن ــة ق ــدورة الثاني ــت ال ــكل بي ل
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تقمص ، فحم ورصاص وأكريليك عى توال ، 120×90 سم

مــــــى صــــبـــــري إبـــــراهــــيـــم

الجرافيــك  بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة حلــوان ۲۰۱۱ قســم 
شــعبة التصميــات املطبوعــة ، مــدرس مســاعد يف كليــة فنــون الجميلــة 
بالزمالــك، شــاركت يف بعــض املعــارض الجاعيــة منهــا : صالــون الشــباب 
التاســع عــرش ۲۰۰۸ ، مهرجــان اإلبــداع التشــكييل الرابــع ســوق األعــال 
والخمســن ۲۰۱۲،   الثــاين  الطالئــع  معــرض   ، الصغــرية ۲۰۱۰  الفنيــة 
املريــة  الحــارة  معــرض   ، للطلبــة ۲۰۱۲  الــدويل  الطباعــة  معــرض 
مــا قبــل ومــا بعــد الحداثــة 2014 ، معــرض فــن الجرافيــك املــري 
ــع الخمســة والخمســن 2015 ، مهرجــان  ــارص 2015، معــرض الطالئ املع
ــة ۲۰۲۰ ، مســابقة إبداعتهــن ۲۰۲۱ .  ــدورة الثالث ىض للشــباب العــريب ال
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صورة الفنان

من أين ، أحبار وألوان مائية ، 100 × 120 سم

مـــــــى مــحـــــمــــد مــــنــيـــــع 

مواليــد 1989 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم الجرافيــك 2011 ، مدرس 
ــدة  ــاركت يف ع ــك ، ش ــم الجرافي ــة قس ــون الجميل ــة الفن ــاعد بكلي مس
ــن  ــرض م ــرشون 2013، مع ــع والع ــباب الراب ــون الش ــا صال ــارض منه مع
ــك املــرى املعــارص  ــن الجرافي ــة 2014 ،  معــرض ف ــرأة الريفي وحــي امل

ــرب 2020 . ــباب الع ــان يض للش ــون 2015 ، مهرج ــرة للفن ــز الجزي مبرك
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فريوس ، كمبيوتر جرافيك ، 50 × 70 سم 

مــــــــريفت راســــــــــم أمـــــــــني

ــة  ــات الزخرفي ــم التصمي ــدرس بقس ــوراه 2016 ، م ــد 1984 ، دكت موالي
بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ، شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض 
الجاعيــة واملســابقات الفنيــة منهــا صالــون أبيــض وأســود الــدورة الرابعة 
بالجزيــرة 2017 ، معــرض الفــن الــدوىل للريــد الســادس والعــرشون 
ــاء  ــباب أعض ــى لش ــرض جاع ــا 2019 ، مع ــود روماني ــذر أي ــوان ج بعن
هيئــة التدريــس بقســم التصميــات الزخرفيــة  we همــزة وصــل قاعــة 
ــوان 2019 ،  ــة حل ــة جامع ــة الفني ــة الرتبي ــيوىن كلي ــد بس ــهيد أحم الش

ــة 2020 . ــرا املري ــة بداراألوب ــا أصــوات مضيئ ــا فرديً ــت معرًض أقام
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جرانيت، 90×100×50سم

نـــــــــــــــاثــــــــــــــــــــان دوس

مواليــد 1971 ، بكالوريــوس فنــون والرتبيــة 1993 ، عضــو مجلــس  أتيليــه 
ــكيلين ،  ــن الش ــة الفنان ــو نقاب ــن2009 ، عض ــاب والفنان ــرة للكت القاه
عضــو الجمعيــة األهليــة للفنــون ، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الخاصة 
ــي ،  ــرض القوم ــرية ، املع ــع الصغ ــون القط ــا صال ــة منه ــة والدولي واملحلي
صالون الشــباب ،  معرض نور الشــكل ،  ســمبوزيوم أســوان للنحت الدويل، 
ــة  ــة األردني ــي بالعاصم ــرض جاع ــابع ، مع ــدويل الس ــرة ال ــايل القاه بين
عــان ، جائــزة راتــب صديــق يف النحــت ، جائــزة التفــرغ  ، جائــزة النحت 
يف صالــون القطــع الصغــرية 2003 ، جائــزة النحــت يف صالــون الشــباب 14.
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صورة الفنان

العن الثالثة، حفر لينو ، 120 × 100 سم

نانســـــي عصــــام الديـــن أحــــمد

مواليــد القاهــرة 1990 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم الجرافيــك 
جامعــة حلــوان 2011 ، مرحلــة املاجيســتري بقســم الجرافيــك 2015 ، 
ــت أول  ــرض كالكي ــا مع ــارض منه ــن املع ــد م ــاركت يف العدي 2016 ، ش
مــرة 2008 ، معــرض عــى بــاب الوزيــر 2008 ، معــرض الســكاكيني 
الخريجــن  أوائــل  معــرض   ،  2010 حلــوان  جامعــة  معــرض   ،  2009
ــة   ــدوىل للطلب ــة ال ــرض الطباع ــات 2012 ، مع ــد البن ــرض بل 2011 ، مع
2012 ، معــرض الطالئــع الثــاىن والخمســن 2012 ،  معــرض األعــال 
الصغــريه 2014 ،  صالــون الشــباب 2015 ،  معــرض قــر الباويطــي 
ــدة 2019 ، معــرض أبيــض وأســود 2020. بالواحــات 2018 ، معــرض أجن
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إشكالية عالقة، مونوتيب عى ورق، 126×90سم

نــجـــــــــــــوى الــــعــــــــــــدوي

مواليــد الجيــزة 1952 ، أســتاذ تصميــم املطبوعــات بكليــة الفنــون 
التطبيقيــة ، رئيــس قســم الرتبيــة الفنيــة بكليــة الرتبيــة لالقتصــاد املنــزىل 
ــة  ــالن بكلي ــم اإلع ــس قس ــابًقا 1999، رئي ــاض س ــة بالري ــة الفني والرتبي
ــكيلين،  ــن التش ــة الفنان ــو بنقاب ــابًقا 2010 ، عض ــة س ــون التطبيقي الفن
عضــو بنقابــة املصمميــن ، عضــو بجمعيــة محبــى الفنــون الجميلة ، عضو 
بأتيليــه القاهــرة، عضــو برابطــة املــرأة العربية،عضــو بالجمعيــة املريــة 
لتطويــر التعبئــة والتغليــف، عضــو بالجمعيــة املريــة لســالمة 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 مر ىف بعــض البيناليــات الدولية . 
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صورة الفنان

قمر ونجوم ، أكريليك عى توال ، 100×150 سم

نرمـــــــــني ســـــــــعيد عــــــــباس

بكالوريــوس فنــون تطبيقية 2008، ماجيســتري يف الفنــون التطبيقية 2013 
يف مجــال االســتوديو االفــرتايض لخلفيــات برامــج التلفزيــون، دكتــوراه يف 
الفنــون التطبيقيــة 2017 يف مجــال اســتدامة اللــون يف العــارة من خالل 
تكنولوجيــا النانــو، مــدرس بكليــة الفنــون التطبيقية ، حاصلــة عى العديد 
ــة. ــد مــن املعــارض الفني ــة ، وشــاركت يف العدي ــدورات التدريبي مــن ال
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مركب ، زيت عى توال، 155×80 سم

نرمـــــــني محــــــــــــمود نديــــــم

مواليــد القاهــرة 1967 ، بكالوريــوس تجــارة 1995 ، طالبــة بالفرقــة 
الرابعــة بكليــة الفنــون الجميلــة بالزمالــك بقســم التصويــر ، شــاركت ىف 
العديــد مــن املعــارض منهــا معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية 2015 ، 
معــرض موســيقى مرئيــة مبتحــف الفنــون الجميلــة باإلســكندرية 2016 ، 
معــرض بكليــة الفنــون الجميلــة بالزمالــك 2016 ، معــرض جــال وســالم 
ببيــت الســنارى 2018 ، معــرض بانورامــا مريــة بقاعــة كليــة الفنــون 
الجميلــة بالزمالــك 2019، معــرض الســريك بجالريى خان املغــرىب بالزمالك 
ــد . ــريى الشــيخ زاي ــج أرت جال ــة بكلي 2020 ، معــرض اتجاهــات بري
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صورة الفنان

Tone of line ، أقالم تحبري ، 160×100 سم

نســـــرين عــــبد اللـــــــه عــــــمر

مواليــد 1976 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة حلــوان قســم الجرافيك 
ــة ، شــاركت ىف  ــة فني ــاب 1999 ، مــدرس تربي رســوم متحركــة وفــن الكت
مسلســل بــكار ، مسلســل عــم أمــن ، مسلســل ســوبر هنيــدى ، شــاركت 
بقنــاة املجــد لألطفــال ورشكــة الســحر للرســوم املتحركــة ونهضــة مــر ، 

تحريــك رئيــى، تصميــم شــخصيات ، ســتوري بــورد ، قصــص األطفــال. 
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عى نفسه بصرية ، وسائط متعددة 35×50سم،  للجزء الواحد 

نشــــوى محـــــمود عــــبد الدايـــم

ــة 2018، شــاركت ىف  ــون الجميل ــد القاهــرة 1989 ، ماجيســتري الفن موالي
عــدة معــارض محليــة ودوليــة؛ منهــا: عــى بــاب الوزيــر، معــرض جامعــة 
حلــوان ، صالــون الشــباب22 ، معــرض الطباعــة الــدوىل للطلبــة، معــرض 
الطالئــع 52 ، مســابقة نهــر البحــر، معــرض الطالئــع 54 ، صالــون الشــباب 
28 ، معــرض أجنــدة )11،  12، 14 (املعــرض الفــردى أول مــرة 13، معــرض 
أســاتذة كليــة الفنــون الجميلــة والتصميــم بجامعة الشــارقة، صالــون أبيض 
وأســود 5 ، فــازت باملركــز الثالــث ىف مجــال الرســم مبســابقة نهــر البحــر. 
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صورة الفنان

أقالم رصاص وخامات متعددة ، 125×75 سم

نعـــــــــمة حســـــــني إبراهــــــيم 

دكتوراه يف فلســفة الرتبية الفنية ، شــاركت يف العديد من الفعاليات الفنية 
منهــا معــارض تابعــة لقطــاع الفنون التشــكيلية  ، صالون األعــال الصغرية، 
املعــرض العــام ، لوحــة لكل بيت ، لديهــا الكثري من املقتنيــات لدى األفراد. 
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منظر طبيعي،تصوير ضويئ 50×70 سم

نهـــــــــــــــاد عــــــىل محــــــــمد

ــة  ــة الفني ــفة يف الرتبي ــوراة الفلس ــة 2001 ، دكت ــة فني ــوس تربي بكالوري
2018 ، شــاركت يف عــده معــارض فنيــة منهــا املعــرض العــام 35  ، 
مثلــت مــر يف مهرجانــات للفنــون التشــكيلية يف املغــرب ، تركيــا 2014،  
منحــة التفــرغ للمبدعــن املريــن مــن مجلــس األعــى الثقافــة 2020.
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صورة الفنان

مؤقت القاهرة ، خامات متعددة أكريليك وكوالج ، 80×120 سم

نهـــــــلة رضـــــا عــــــبد الحــــميد

ــد  ــا العدي ــك ،  له ــم جرافي ــا 2008 قس ــة املني ــون جميل ــوس فن بكالوري
عــكاس  : معــرض عكــس  منهــا  والجاعيــة  الفرديــة  املعــارض  مــن 
بقاعــة الفــن مبتحــف محمــود مختــار2015 ، معــرض فــردى بأتيليــه 
ــه 2008  ــباب بدورات ــون الش ــم ، صال ــة حلي ــه تحي ــره 2008 بقاع القاه
: 2018 ،معــرض أبيــض وأســود مبركــز اإلبــداع باإلســكندريه 2009 ، 
مختــار 2008  والثالــث مبركــز محمــود  الثــاىن  الجرافيتــى  املهرجــان 
 2015  ،  2013،  2012 اإلســكندرية  مبكتبــة  أجنــدة  معــرض   ،  2010،
ــزة األوىل ىف الرســم مبســابقه نهــر البحــر بســاقية الصــاوى  ،2017 ، الجائ
ــه 2012،  ــاص األول ىف دورت ــرض الخ ــجيعية ىف املع ــزة التش 2009 ، الجائ
ــزة  ــون 2015 ، جائ ــي الفن ــة محب ــون بجمعي ــة أراك للفن ــزة مؤسس جائ
الجرافيــك األوىل مبهرجــان إبداعــات املــراة ىف الفــن التشــكيى مبركــز 
ــرى  ــزة  الك ــباب 23  ، الجائ ــون الش ــات بصال ــزة املقتني ــر ، جائ الهناج
مبجــال التصويــر بصالــون الشــباب 29 ، جائــزة الجرافيــك األوىل مبســابقة 
.2013  :2009 الثقافــة  وزارة  مــن  التفــرغ  منحــة   ،  2011 نهرالبحــر 
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بقايا الروح  ، بوليسرت ، 40×24×16 سم 

نــــــهـــــــلــــــــــة وجــــــــــــدي

مواليــد 1985، مــدرس بقســم النحــت بكليــة الفنــون الجميلــة ، معــرض 
فــردى »ملســات الطبيعــة« مبتحــف محمــود مختــار 2018 ، معــرض فــردى  
ــث  ــن الحدي ــة متحــف الف ــة 2019 ، احتفالي ــرا املري ــدار األوب فطــرة ب
مبركــز محمــود ســعيد باإلســكندرية 2018 ، معــرض آدم حنــن لفن النحت 
ــرض  ــة 2019،  مع ــة 2018 ، الثالث ــدورة الثاني ــة ال ــرا املري ــدار األوب ب
جاعــة فنــاىن الغــورى مبركــز الجزيــرة للفنــون 2018 ، معــرض 110 عــام 
مــن اإلبــداع ألســاتذة الفنــون الجميلــة بكليــه الفنــون الجميلــة القاهــرة 
2018 ، املعــرض العــام ىف دورتــه األربعــن 2018 ، معــرض أجنــدة الــدورة 
الحاديــة عــرش 2018 ، الــدورة الثانيــة عــرش مبكتبــة اإلســكندرية 2019 ، 
ملتقــى أفــرو أرت الــدوىل لفنــاىن أفريقيــا بكليــة الفنــون الجميلــة 2019،  
بينــاىل أوســرتاكا الــدوىل للشــباب بالقاهــرة 2019 ، معــرض ايجيبــت ارت 
فــري الــدوىل للفنــون 2020 ، مهرجــان ىض للشــباب العرىب ىف دورتــه الثانية 
بجالــريى ىض 2018 ، الــدورة الثالثــة 2020 ، صالــون نــوت للنحــت الــدورة 
ــك . ــوت بالزمال ــريى ن ــة2021 بجال ــة2020 ، الرابع ــة 2019  ، الثالث الثاني



292

صورة الفنان

نوت، أكريليك عى كانفاس، 220×130 سم

نــــهــــــــــــى نـــــاجـــــــــــــــي

ــدور  ــر 1992 ، ت ــم تصوي ــكندرية قس ــة باإلس ــون جميل ــوس فن بكالوري
تجربتهــا البريــة حــول تفاعــالت اإلنســان والزمــن، مــن خــالل اســتخدام 
ــة  ــر أو الطباع ــم أو التصوي ــدأ بالرس ــد يب ــم ق ــددة يف تراك ــائط متع وس
ــتبك  ــائط وتش ــذه الوس ــج ه ــم تندم ــات، ث ــت واملجس ــى النح أو حت
ــا  ــة تشــبه حــال اإلنســان املعــارص، تظهــر هــذه التفاعــالت أحيان يف حال
ــة  ــارب حياتي ــرشي، أو تج ــن الب ــن الكائ ــكلت تكوي ــار ش ــكل آث ــى ش ع
ــات« 2015  ــا »ال ممكن ــا يف معرضه ــن ك ــذا التكوي ــريت ه ــت فغ تراكم
ــا  ــع ك ــة املجتم ــكل وتركيب ــى ش ــة ع ــة معين ــة زمني ــري مرحل أو يف تأث
بريــة  حالــة  طــرح  الــذى   2017 املفتــوح«   »البــاب  معرضهــا  يف 
ــة  ــن حقب ــة ع ــاعرية متوارث ــورة مش ــة ص ــات تارك ــرة للطبق ــة عاب زمني
الخمســينيات والســتينيات. وأحيانًــا أخــرى تظهــر هــذه التفاعــالت 
يف اندمــاج األنثــى والطبيعــة، حــن تصبــح األم وســيط ناقــل للبيئــة 
مــن الطبيعــة إىل اإلنســان يف تجربــة »الخبيئــة« 2018 وقــد تظهــر 
ــردي  ــكل ف ــان بش ــه اإلنس ــرض ل ــذي يتع ــط ال ــل الضغ ــكيل ميث يف تش
.mind the step ــوان ــايل داكار 2018 بعن ــا يف بين ــل عمله ــي مث وجاع
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حديد، 92×78×20سم

نــيــفــــــــيــــن فـــــرغــــــــــــيل

أســتاذ التشــكيل ىف الفــراغ بكليــة الفنــون التطبيقيــة ، شــاركت ىف العديــد 
ــة  ــرض دوىل مبدين ــا :مع ــة منه ــة والدولي ــة واملحلي ــارض الخاص ــن املع م
ــا للفــن النســاىئ ORIENTATION 2009 ، معــرض جاعــى  بــون أملاني
ــرض  ــارة 2010 ، مع ــيا للع ــاىل فينس ــون 2010 ، بين ــر الفن ــه ال بق لي
ــتاال  ــيبوزيوم كرس ــا 2014 ، س ــال فرنس ــو كابيت ــة ل ــدويل بقاع ــالم ال الس
ــابع  ــدوىل الس ــن ال ــاىل بيك ــو داىل 2016 ، بين ــة تي ــدويل مبدين ــد ال الهن
الصــن2017، صالــون النحــت قــر الفنــون 2018 ، معــرىض جاعــة مبركز 
التحريــر الجامعــة األمريكيــة TCC 2019 ، بينــاىل بيكــن الــدوىل الســابع 
الصــن 2019 ، معــرض ميــالد جديــد يــوم املــرأة العاملــى مبركــز محمــود 
ســعيد باإلســكندرية 2019 ، معــرض خــاص كونتكســت أرت ميامــي بقاعة 
أبونتــو 2016 ، معــرض الحيــاة حركــة بقاعــة أبونتو بالزمالــك 2016 معرض 
مببنــى األهــرام 2017 ، معــرض مــا زال هنــاك وقــت للعــب بقاعــة أبونتــو 
بالزمالــك 2018 ، معــرض مبركــز الجزيرة 2020، املعــرض العام)41 (2020 .
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 أرشيف غري مكرر ، خامات متنوعة ، 155×115 سم

هـــــــــالة محــــــــمد رفــــــــاعي

مواليــد الجيــزة 1973 ، بكالوريــوس فنــون قســم التصويــر 1996 جامعــة 
ليــدز  فنيــة ىف جامعــة  ودراســات  كورســات   2006 :2004 ، حلــوان 
ىف إنجلــرتا ،  عضــو مســاعد هيئــة تدريــس بكليــة الفنــون الجميلــة 
ــكيلين  ــن التش ــة الفنان ــو نقاب ــوادى ، عض ــوب ال ــة جن ــر جامع باألق
 International واملعــارصة  البريــة  للفنــون  األقــر  وجاعــة 
Woman Artists „Horizontal Limits“ ، معــارض جاعيــة قوميــة ، 
ــذ التخــرج ، معــرض خــاص ، محــارضة عــن أعــال  ــون الشــباب من صال
صالــون   ،  2012 بكاليفورنيــا  التــوس  لــوس  مبكتبــة  الفنانــة  وفكــر 
مــر األردن األول 2018 ، لديهــا مقتنيــات لــدى مــر وخارجهــا . 
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فخ التاريخ، حفر ليثوجراف وسيلك سكرين، 45×60سم

هــــــــــانــــي األشـــــــــــقــــــــر

ــوان ، لــه  ــة حل ــون الجميلــة جامع ــدرس بكليــة الفن ــد 1974، م موالي
ــري  ــا : قوميس ــة منه ــة والدولي ــة والجاعي ــارض الخاص ــن املع ــد م العدي
الجنــاح املــرى ببينــاىل فينســيا الــدورة )56 (2015، ترينــاىل مــر 
الــدوىل للحفــر، صالــون القاهــرة، املعــرض القومــى العــام، معــرض 
الصغــرية  األعــال  بينــاىل  الشــباب،  صالــون  القومــى،  الجرافيــك 
مبكتبــة اإلســكندرية، بينــاىل فلورانــس الــدوىل بإيطاليــا، بينــاىل ســان 
ــال  ــان ، ن ــابورو بالياب ــاىل س ــوريا، بين ــة بس ــاىل االذقي ــا، بين ــور بفرنس م
ــداع  ــة لإلب ــزة الدول ــا: جائ ــة منه ــة والدولي ــز املحلي ــن الجوائ ــد م العدي
ببينــاىل  الحفــر  الخامســة ىف  الجائــزة  اإلبــداع برومــا  الفنــى منحــة 
فلورانــس، الجائــزة الثالثــة ببينــاىل الالذقيــة، جائــزة لجنــة التحكيــم 
ــارج. ــات مبــر والخ ــن املقتني ــد م ــه العدي ــدوىل ، لدي ــر ال ــاىل م برتين
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كاهن النحت، جرانيت أسود، 35×35×90سم

هـــــــــــانـــــــي فـــيــــصـــــــــل 

مواليــد القاهــرة 1968، نحــات مــرى ،  بكالوريــوس تربيــة فنيــة 
جامعــة حلــوان، أســتاذ بقســم النحــت جامعــة القاهــرة ، أقــام العديــد 
الدوليــة  الفنيــة  امللتقيــات  ىف  والجاعيــة  الفرديــة  املعــارض  مــن 
واإلقليميــة ، عضــو لجنــة تحكيــم لبينــاىل أزمــري برتكيــا ، أخــريًا قوميســري 
ــد  ــه العدي ــت ، ل ــى الجراني ــدوىل للنحــت ع ــوان ال ــام ســمبوزيوم أس ع
مــن املشــاركات الدوليــة ىف مجــال النحــت ىف العديــد مــن الــدول 
ومنهــا كوريــا الجنويب،إيطاليــا ، ســويرسا، الرنويــج، املجــر، وأملانيــا , 
كازخســتان، املغــرب، كينيــا، البحريــن، تركيــا ، دمشــق ، الكويــت ، أســوان. 
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عى الكورنيش ، أكريليك عى توال ، 120×120 سم

هـــــــــــــاين محـــــــــــــــمد رزق

ــد مــن املعــارض  ــة ، شــارك يف العدي ــة الفني ــة الرتبي أســتاذ مســاعد بكلي
الجاعيــة العديــد مــن املعــارض بأتيليــه القاهــرة ، معــرض الفنانــن 
املريــن املــوازي ملعرض ســلفادور دايل ، الــورش الفنيــة املصاحبة لصالون 
الشــباب ، مراســم األقــر ، ســيوة ، ســمبوزيوم التصويــر الــدوىل باألقــر 
و غريهــا ، كــا قــام بالعديــد مــن املعــارض الخاصــة ، شــارك ىف الحركــة 
ــارج. ــر و الخ ــات مب ــه مقتني ــام1987 : 2021 ، لدي ــذ ع ــكيلية من التش
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Bio-fractals ، صاج مطيل ، 150×150 سم

هـــــــــبة العـــــــزيـــز أســــــــعد

فنانــة تشــكيلية معــارصة تهتــم بالوســائط التجريبيــة وخاصــة الوســائط 
الحيويــة ، ترتكــز أعالهــا يف مجــال الفــن الحيــوي عــى إحــداث الدمــج 
بــن الفــن والعلــوم الحيويــة ، تســتخدم الكائنــات الحيــة الدقيقــة لتطــرح 
مفاهيــم معــارصة متعلقــة بالثقافــة والهويــة يف أعالها التي تتميــز بالتغري 
املســتمر يف الزمــن كانعــكاس للحيــاة اإلنســانية، دكتــوراه يف الفــن الحيوي 
2012 ، مــدرس يف قســم التصويــر بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان، 
تــرأس قســم الدمــج بــن العلــوم والفنــون يف العامل العــريب مبعهــد األبحاث 
ــارض  ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ــدة ، ش ــة املتح ــة باململك ــري رضوري الغ
ــى اآلن. ــذ 1997 وحت ــا من ــل مــر وخارجه ــة داخ ــل الدولي وورش العم
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االحتال ، طن أسواين وطالء زجاجي أبيض بريق معدين ، 50 × 80 سم 

هــــــــبة اللـــــه محــــمود أحـــمد

بكالوريــوس تربيــة فنيــة 2004 ، ماجيســتري الرتبيــة الفنيــة تخصــص 
خــزف 2010 ، مــدرس مســاعد بكليــة الرتبيــة الفنيــة ، عضــو نقابــة 
الرتبيــة  بكليــة  ، شــاركت يف معــرض جاعــى  التشــكيلين  الفنانــن 
ــة  ــة الرتبي ــي بكلي ــرض جاع ــل 2001 ، مع ــورس لألوائ ــة ح ــة قاع الفني
ــة  ــة قاع ــة الفني ــى للورش ــرض جاع ــورس 2002 ، مع ــة ح ــة قاع الفني
ــة حــورس  2004،   ــة قاع ــة الفني ــى للورش ــرض جاع حــورس 2003 ، مع
الــدويل  الثــاىن والعرشيــن  2010 ، ملتقــى إبــداع  صالــون الشــباب 
،  املعــرض العــام  2018 ، 2019 .  القاهــرة 2018  الخامــس بأتيليــه 
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ىف الحظر ، حر ، 55 × 45 سم للجزء الواحد

هــــــــبــــــة ذهـــــــــــنــــــــــي 

ــوراه يف  ــة ، ماجســتري ودكت ــون تطبيقي ــوس فن ــد القاهــرة ، بكالوري موالي
ــة،  ــون التطبيقي ــة الفن ــس بكلي ــة تدري ــو هيئ ــة ، عض ــون التطبيقي الفن
يف  والدوليــة  املحليــة  الجاعيــة  املعــارض  مــن  العديــد  يف  شــاركت 
إيطاليــا ، إســبانيا ، فنلنــدا ، الســويد ، فرنســا ، الهنــد وبنغالديــش، 
الفــردي  املعــرض   ،  2014 للتصويــر  اليوســف  روز  ســتوديو  جائــزة 
ــة  ــودة حديق ــون 2016 ، أنش ــرة للفن ــز الجزي ــل يف مرك ــروب للداخ اله
العديــد  لهــا  التطبيقيــة 2020،  الفنــون  بكليــة  الرئيســية  القاعــة  يف 
مــر. وخــارج  داخــل  األفــراد  الهيئــات،  لــدى  املقتنيــات  مــن 
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املريض ، حفر عى خشب ، 50 × 70 سم

هشــــام إســــامعيل أبــــو الفتـــوح

مواليــد 1977 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم الجرافيــك 1999 ، فنــان 
جرافيك و رسوم متحركة ، شارك ىف العديد من املعارض املحلية والدولية .
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جرانيت وبرونز، 165×40 ×165سم

هشـــــــــام عـــــــبد اللــــــه

ــا،  ــة بنه ــة جامع ــة النوعي ــة الرتبي ــدرس النحت بكلي ــد 1972، م موالي
ــريي  ــرض بجال ــا :مع ــا منه ــا ودوليً ــا محليً ــن 26 معرًض ــر م ــارك بأك ش
املرشبيــة 2020، املعــرض العــام 2019، معــرض بجالــريي بيكاســو 2016، 
ــون النحــت  ــق 2012، صال ــة أف ــن بقاع ــدى النحات معــرض العــارة بأي
ــدوىل الســادس للخــزف  ــرة ال ــاىل القاه ــون 2005، بين ــر الفن األول بق
شــارك  كــا   ،1996 الثالــث   ،1998 الرابــع   ،2000 2002، الخامــس 
ــام  ــرش لع ــادي ع ــت 2020، والح ــدويل 25 للنح ــوان ال ــمبوزيوم أس بس
2006، والثامــن لعــام 2003، والســادس لعــام 2001، ســمبوزيوم جــواردا 
الــدويل 2017، 2009،  الرتغــال 2018، ســمبوزيوم مدينتــي  الــدويل 
ســمبوزيوم الحديــد مبتحــف محمــود مختــار2015، ســمبوزيوم ســوديك 
الــدويل 2012، 2011، ســمبوزيوم أمارتــس هايتــس 2010، نــال العديــد 
مــن الجوائــز منهــا :جائــزة بينــاىل القاهــرة الــدوىل الثالث للخــزف 1996، 
ــايل القاهــرة الــدويل الخامــس للخــزف 2000. جائــزة لجنــة تحكيــم بين
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أقالم جاف ، 100×70 سم

هشـــــــام مخــــــلوف خـــــــــالف

 مواليــد 1970 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة 1994 ، عضــو نقابــة الجمعيــة 
األهليــة للفنــون الجميلــة ، عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين ، شــارك يف 
العديــد مــن املعــارض منهــا :معــارض بنــادى هليوبلــس مــن 1998 حتــى 
ــاوي 2016 ، 2017 ،  ــاقية الص ــة بس ــى رؤى عربي ــرض جاع 2018 ، مع
معــرض روئ عربيــة بجريــدة األهــرام 2018 ، معــرض لغــه الجســد مبركــز 
كرمــة بــن هانــئ مبتحــف أحمــد شــوقي ، معــرض هــى مبركــز كرمــة بــن 
هانــئ مبتحــف أحمــد شــوقى 2019 ، معــرض جاعــى الفــن والحضــارة 
ــة  ــون الجميل ــة للفن ــة األهلي ــرض الجمعي ــرام 2019 ، مع ــدة األه بجري
مبتحــف محمــود مختــار 2019 ، معرض جاعى باملتحف اإلســالمى 2019، 
معــرض جاعــى فــن وســالم 3 بجريــدة االهــرام 2019 ، أقام عــدة معارض 
خاصــة، معرض بســلطنة عــان 1997 ، معــرض بنقابة الفنانن التشــكيلين 
بــدار األوبــرا 2018  ،  معــرض تناغــم بالجــاف 2 مبتحــف محمــود ســعيد 
ــك 2019 . ــار بالزمال ــة العط ــريى وهب ــرض بجال باإلســكندرية 2019 ، مع
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الحياة السعيدة، بوليسرت ، 15×25×85 سم

هــــــــــند ســــــــــــيد مــــــــازن 

مواليــد 1986 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة 2011 قســم نحــت ، شــاركت 
يف صالــون الشــباب 2016 ، شــاركت يف صالــون الجنــوب الثــاين ، معــرض 
ــة 0 ــة بالكلي ــد مــن املعــارض الجاعي ــع 2015 ، شــاركت يف العدي الطالئ
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الذاكرة املفقودة، أكريليك عى توال، 100×100 سم

هـــــــــوايدة الســــــــباعي

ــس«  ــة التدري ــو هيئ ــتاذ دكتور»عض ــة Visual Artist ، أس ــة بري فنان
ــس  ــكندرية ، رئي ــة اإلس ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــر كلي ــم التصوي بقس
لجنــة تحكيــم صالــون الشــباب الــدورة 30لـــــ 2019 ، عضــو لجنــة تحكيم 
صالــون الشــباب 2015، قوميســري للمعــرض املقــام باملركــز الثقــاىف املرى 
موســكو ، روســيا 2015.عضــو لجنــة تحكيــم املعــرض العام 2013، تشــارك 
باملعــارض الجاعيــة الداخليــة والخارجيــة منهــا :النمســا ، أســبانيا، قــرص، 

الرتغــال ،املغــرب ، إيطاليــا ، أملانيــا ، الهنــد ، الصــن.
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 أكريليك عى توال، 145×145سم

هــــــيثـم عـــــبـــد الــحـــــــفيــظ

ــم  ــة قس ــون الجميل ــوس الفن ــر ، بكالوري ــد م ــروط  صعي ــد دي موالي
الحفــر، حاصــل عــى درجــة الدكتــوراه ، عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين، 
عضــو أتيليــه القاهــرة ، نــال العديــد مــن الجوائــز منهــا: جائــزة الصالــون 
األدبيــة 1998 ، جائــزة مقتنيــات األعــال الفنيــة الصغــرية 1998، جائــزة 
ــاد  ــة لنق ــة املري ــزة الجمعي ــباب )17( 2005 ، جائ ــون الش أوىل ىف صال
الفــن التشــكيى 2005 ، لديــه العديــد مــن املقتنيــات لــدى األفــراد 

ــدا . ــا ونيوزالن ــران وأملاني ــا وإي ــدا ونيجريي ــا وبولن ــا وروماني مبروتركي
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التحرر ، صخر بازلت ، 75 × 37 × 27 سم

واصــــــــــــــف عــــــــــــنـــــــان

مواليــد القاهــرة 1987، ليســانس حقــوق جامعــة القاهــرة 2009 ، شــارك 
يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة داخــل و خــارج مــر ، معــرض بجالــريي 
چينــي بفنــدق فــور ســيزون بالقاهــرة مــن 2003 ، 2018 ،  معــرض مــن 
2015 ، 2017 بجالــريي ديتشــيو فــور ســيزون فرانكفــورت أملانيــا ، معــرض 
جاعــي بجالــريي 2015  بفرانكفــورت ، معــرض جاعــي بجالــريي 2015 
ــريوت  ــريي بب ــي بجال ــرض جاع ــورتGalerie Brücke 66 ، مع بفرانكف
Agial Art gallery ،Bernhard Knaus Fine Art 2014 ببــريوت ، لــه مقتنيــات 
خاصــة  Saleh Barakat Art gallery  2016 معــرض جاعــي بجالــريي مــر، 

لبنــان ، أملانيــا ، الســويد ، إنجلــرتا ، الســعودية ، الدمنــارك ، األرجنتــن. 
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أمومة ، رخام كرارة إيطاىل وبرونز ، 50 × 50 × 15 سم

وائــــــــــــل الشـــــــــافــــعــــــى 

مواليــد 1975 ، بكالوريــوس تربيــة فنيــة 1999، معلــم تربيــة فنية،شــارك 
يف أعــال فنيــة جدريــات املؤسســة العســكرية 2001 ، املشــاركة يف 
ــى  ــل د/ مصطف ــخصيات مث ــن الش ــد م ــداين للعدي ــت املي ــال النح أع
مرشفــة، متثــال نجيــب محفــوظ الطائــر واملوجــة، حامــة الســالم ، 
شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا معــرض أجنــدة مكتبــة اإلســكندرية 
2018 ، 2019، املعــرض العــام يف دورتــه 40 ، 41 ، معــرض جاعــي 
ــت  ــوان للنح ــدويل بأس ــا ال ــمبوزيوم نوبي ــرب 2019 ، س ــة يض الع بقاع
ــاعيلية  ــة اإلس ــر الثقاف ــي يف ق ــرض جاع ــت 2019 ، مع ــى الجراني ع
2019، وكفــر الشــيخ 2019 ، معــرض مــا بعــد الكورونــا قاعــة يض 
ــل  ــات داخ ــراد واملؤسس ــدى األف ــات ل ــة ومقتني ــال فني ــه أع 2020 ، ل
. الثقافــة  ، ولــدى وزارة   2018 ، الســعودية 2006  العربيــة  اململكــة 
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راحة ، خزف حجري ، 48 × 32 سم

وجـــــيه عبده عـــــــبد الغــــــــنى

ــة  ــون الجميل ــة الفن ــت بكلي ــم النح ــتاذ بقس ــا 1953 ، أس ــد املني موالي
جامعــة املنيــا ،عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين وأتيليــه القاهــرة 
الجاعيــة  املعــارض  مــن  العديــد  شــارك يف  والفنانــن،  لألدبــاء 
والدوليــة، شــارك يف املعــرض العــام يف دورتــه األربعــن 2018 ، أقــام 
ســتة مــن املعــارض الخاصــة، لديــه مقتنيــات لــدى املركــز القومــي 
ــراد .  ــدى األف ــا ، ل ــث باملني ــن الحدي ــف الف ــكيلية ، متح ــون التش للفن
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ألوان زيت عى توال ، 130 × 110سم

وجـــــــــيـــــــــه وهـــــــــــبــــــة

ــات  ــة ، دراس ــة والتعاوني ــوم الزراعي ــوس يف العل ــد 1950 ، بكالوري موالي
مــن  العديــد  شــارك يف   ،1978 : مــن 1975  إيطاليــا  حــرة يف  فنيــة 
ــون  ــي للفن ــرض القوم ــا املع ــة منه ــة والدولي ــة املحلي ــارض الجاعي املع
 ، الفنــون 2007  بقــر  جالــريي  ، صالــون   2005 ، التشــكيلية 2001 
2008 ، صالــون مــر الــدورة الثالثــة بقاعــة أفــق مبتحــف محمــد 
محمــود خليــل 2009 ، معــرض ثــاليث بقاعــة إبــداع للفنــون 2010 ، 
ــد مــن املعــارض  ــة معــارصة الجســد اإلنســاين 2010 ، العدي معــرض رؤي
الجاعيــة  والفرديــة بشــال إيطاليــا ، جالــريي ســتوديو تشــينكوه 5 
ــريي  ــرته Mestre ، جال ــريي ميس ــا ، جال ــريي ناف ــو ، جال ــو ، ميالن ليجونت
ــات  ــة بقاع ــارض الفردي ــن املع ــد م ــام العدي ــو como  ،أق ــرياري ، كوم ف
ــن،  ــداع املهندس ــة دروب ، إب ــة ، قاع ــريي املرشبي ــرة ، جال ــه القاه أتيلي
ــرض  ــون 2010 ، مع ــداع للفن ــة إب ــاليث بقاع ــرض ث ــك ، مع ــداع الزمال إب
ــدى متحــف  ــات ل ــه مقتني ــك 2019 ، ل تنويعــات بقاعــة بيكاســو بالزمال
القاهــرة  مكتبــة   ، اإلســكندرية  مكتبــة   ، الحديــث  املــري  الفــن 
ــارج . ــر والخ ــراد مب ــض األف ــدى بع ــة ، ل ــرا املري ــرى ، دار األوب الك
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مر، رابيدو جراف لون أسود، 105×200سم

وحــــــــيـــد الـبــلــــقـــــــاســـــي

ــن  ــة الفنان ــك نقاب ــاري جرافي ــة 1986 ، استش ــون جميل ــوس فن بكالوري
ــر  ــام أك ــة، أق ــون تشــكيلية وزارة الثقاف ــن فن ــري أخصائي التشــكيلين، كب
مــن 60 معرًضــا خاًصــا، شــارك يف الحركــة التشــكيلية منــذ 1980،  شــارك 
يف عــده دورات املعــرض العــام ، معــرض الجرافيــك الثالــث، شــارك 
يف معــارض دوليــة وعربيــة وورش الحفــر يف فرنســا ، إيطاليــا ، ليبيــا، 
تونــس، الجزائــر ، املغــرب ، الســعودية ، لبنــان ، العــراق ، اإلمــارات، 
ســلطنه عــان ، األردن ، الكويــت ، البحريــن ، حصــل عــى العديــد 
مــن شــهادات التقديــر والجوائــز الدوليــة واملحليــة ، لــه مقتنيــات 
 ، األردن   ، الجزائــر  متحــف   ، القاهــرة  الحديــث  الفــن  متحــف  يف 
ــا. ــريب وأوروب ــامل الع ــر والع ــراد يف م ــن األف ــري م ــدى الكث ــات ل مقتني
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حكايات القلعة ، زجاج عيل الخشب ، 80 × 100 سم

وديــــــان محــــــــــمد الســــــروى

ــوان  ــة حل ــدارى  جامع ــر الج ــم التصوي ــة قس ــون جميل ــوس فن بكالوري
2009، دكتــوراه  ىف فلســفة الفنــون الجميلــة قســم التصويــر شــعبة 
ــد  ــاركت ىف العدي ــة 2018، ش ــون الجميل ــة الفن ــدارى  كلي ــر الج التصوي
 ، فرديــن  باإلضافــة ملعرضــن  واملســابقات  الجاعيــة  املعــارض  مــن 
ــجيعية  ــزة تش ــاص األول 2010 ،  جائ ــرض الخ ــجيعية ىف املع ــزة تش جائ
مــن جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة 2011، جائــزة الــدرع املتميــز 
مجموعــة 6×6 للقطــع الصغــرية 2012 ، جائــزة درع اإلبــداع والتميــز 
مهرجــان الغردقــة الــدوىل الثــاىن 2014 ، الجائــزة الثالثــة ىف التصويــر 
. التشــكيلين  للفنانــن  تفــرغ  منحــة   ،  2015 البحــر  نهــر  مســابقة 
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عروس النيل ، انكوستيك عيل توال ، 60 × 70 سم 

وســـام محـــــمد عـــــبد الباســــط 

فنانــة تشــكيلية اســتحدثت مــن عبــق الحضــارة املريــة القدميــة ألــوان 
ــاخن  ــارد والس ــا الب ــوم بنوعيه ــوه الفي ــتخدمة ىف وج ــتيك املس اإلنكوس
ــراء  ــوة وث ــر ق ــوان أك ــن فاألل ــخ الف ــادرة ىف تاري ــة ن ــل مرحل ــى متث والت
وضيــاء عــالوة عــى ســحرها األخــاذ طوعتهــا ىف طباعــة املنســوجات 
مــن خــالل التقنيــات الطباعيــة يف تجربــة فريــدة مــن نوعهــا ، شــاركت 
يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة والدوليــة منهــا املعــرض الــدوىل 
ــون  ــرة للفن ــى القاه ــرىب ، ملتق ــل الع ــر للخي ــكيى والتصوي ــن التش للف
ملتقــى   ، الــدويل  أجيــال  صالــون    ، بصــات  معــرض  التشــكيلية، 
املبدعــن ، مــن أهــم املعــارض الشــخصية معــرض صهــوة بــدار األوبــرا  .
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البعد الخامس ، أكريليك عى كانفس ، 125×110 سم

ولــــــــــيد أحـــــــــمد نـــــــــايف

فنــان مــري مــن أصــول عراقيــة، بكالوريوس املعهــد العايل للسينا قســم 
هندســة مناظــر 1989، عمــل كمهنــدس ديكــور ، رســام للقصــص املصــورة 
وكتــب األطفــال ، مديــرًا فنيـًـا مبؤسســة األهــرام والعديــد مــن املؤسســات، 
ــن ،  ــة الصحفي ــو نقاب ــة ، عض ــكيلين املري ــن التش ــة الفنان ــو نقاب عض
عضــو جمعيــة فنــاين وكالــة الغــوري ، جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة ، 
ــة  ــن التشــكييل 2010 فانغمس يف دراســته ومارســته والكتاب تحــول للف
ــة  ــة ورؤي ــاج لغ ــم إلنت ــم والتصمي ــه يف الرس ــف كل خرات ــه وتوظي عن
ــارض  ــدة مع ــام ع ــم ، أق ــي القدي ــه الفن ــق حلم ــة تحق ــة حداثي بري
شــخصية وجاعيــة أوجــدت لــه مكانـًـا وســط الســاحة التشــكيلية ، جوائز 
ــن  ــد م ــه العدي ــة ، لدي ــدارات الصحفي ــراج اإلص ــم وإخ ــدة يف تصمي ع
ــث . ــات العامــة والخاصــة مبــر والخــارج ومتحــف الفــن الحدي املقتني
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شظايا، ألوان زيتية عى خشب، 120×122 سم

ولـــــــــــــيـــــــد قـــــــــــانـــوش

ــكندرية 1994  ــة اإلس ــة جامع ــون جميل ــوس فن ــد 1972 ،  بكالوري موالي
ــن  ــر2006 ع ــص التصوي ــة  تخص ــون الجميل ــفة ىف الفن ــوراه الفلس ، دكت
بحــث بعنــوان التصويــر املــري الحديــث مــن 1973 حتــى 2000 ، أســتاذ 
رئيــس قســم التصويــر بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية ، أقــام 
ــة  ــارض الجاعي ــن املع ــد م ــارك ىف العدي ــخصية ، ش ــارض ش ــعة مع تس
داخــل مــر وخارجهــا ، نــال العديــد مــن الجوائــز منهــا :جائــزة جامعــة 
اإلســكندرية للتشــجيع العلمــى 2018 ، الجائــزة األوىل ىف التصويــر صالــون 
الشــباب الخامــس عــرش 2003، الجائــزة الثانيــة ىف مســابقة النقــد الفنــى 
حــول صالــون الشــباب الثامــن عــرش 2007 ، الجائــزة التشــجيعية بينــاىل 
بورســعيد القومــى ملتقــى النــر 2007 ، الجائــزة التشــجيعية  مســابقة 
ــزة  ــة  2008 ، جائ ــدورة الثاني ــة  ال املعــرض األول املجلــس األعــى للثقاف
ــة  ــر الدولي ــم األق ــة مراس ــى منح ــعيد القوم ــاىل بورس ــن بين ــة م خاص
ــه مقتنيــات بجهــات رســمية وخاصــة داخــل مــر وخارجهــا . 2009 ، ل
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اإلنسان و األشياء ، أكريليك ، 140×120 سم

ولـــــيد محـــــمد عـــــبد الـــــرازق

 ،  2003 فنيــة  تربيــة  بكالوريــوس   ،1977 القاهــرة  مواليــد 
 ، ســعيد  بــور  بينــايل   ، عــرش  الرابــع  الشــباب  صالــون  ىف   شــارك 
معــارض  الفنــان خمســة  قــدم   ، الجاعيــة  املعــارض  مــن  العديــد 
بــدون   ، القاهــرة  أتيليــه  وامللــح  املــاء  إســكندرية  منهــا  خاصــة 
أحمــد شــوقي. متحــف  األفــكار  فــوىض  مختــار،  متحــف  موضــوع 
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محلق يف الفراغ الكوين، فحم وأكريليك عى توال، 150×150 سم

وئــــــــــــــــام املــــــــصــــــــــري

مــدرس بكليــة الفــن والتصميــم بجامعــة أكتوبــر للعلــوم الحديثــة 
ــون املعــارصة« ،  ــد كامــريا للفن ــزل ان ــريي »اي ــر فنــي لجال واآلداب  ، مدي
فنانــة معــارصة متــارس بشــكل أســايس كل مــن فنــون الرســم والتصويــر إال 
إنهــا تهــوى التنــوع يف اســتخدام الوســائط األخــرى إلثــراء تجربتهــا الفنيــة 
فتــارس بشــكل اســتثنايئ كل مــن فنــون التصويــر الفوتوغــرايف والرســوم 
املتحركــة والتجهيــز يف الفــراغ. عرضــت أعالهــا محليًــا ودوليًــا يف معــارض 
ومهرجانــات وبيناليــات ومتاحــف حــول العــامل ، لهــا مقتنيــات خاصة لدى 
العديــد مــن املؤسســات واألفــراد مثــل: مكتبــة اإلســكندرية ومتحــف الفن 
املــرى الحديــث وصنــدوق التنميــة الثقافيــة واملتحــف الوطنــي القومــى 
ــات  ــا والوالي ــر وأملاني ــراد مب ــدى األف ــة ل ــات خاص ــت ومقتني ببوخارس

املتحــدة األمريكيــة وإســبانيا واإلمــارات العربيــة املتحــدة ولبنــان.
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أكريليك،80×100 سم

ياســـــمني صــــــبحى عــبد الحـــليم

بكالوريــوس فنــون جميلــة القاهــره قســم تصويــر شــعبة جــدارى 2007، 
ــد  ــة2018 ، تع ــون الجميل ــة الفن ــر جــدارى بكلي ماجيســتري قســم تصوي
حاليًــا لرســالة الدكتــوراة ، شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض منهــا : معرض 
كليــة الفنــون الجميلــة 2006 ، معــرض جاعــى يف ســاقية الصــاوي 2007، 
ــاقية  ــك  بس ــرض موزايي ــاوي 2010 ، مع ــاقية الص ــى يف س ــرض الح مع
ــا  ــرض تحي ــاوي 2009، مع ــاقية الص ــى بس ــرض للح ــاوي 2008، مع الص
مــر2014 ، معــرض جاعــى مبركــز الهناجــر2015 ، ورشــة عمــل الخيامية 
باملتحــف القبطــى مجمــع األديــان2015 ، 2016 ، معــرض األقــر عاصمــة 
ــورة شــعب مبتحــف  ــة 2016 ، 2017 ، معــرض جاعــى ث ــة العربي الثقاف
ــدوىل  ــة ال ــان الغردق ــات ، مهرج ــخىص مري ــرض ش ــوقى، مع ــد ش أحم
للفنــون تنظيــم أوســرتاكا للفنــون و املهرجانــات  02018  ورشــة ىض 
2019، منحــة مــن وزارة الثقافــة ســمبوزيوم إهــدن الــدوىل بلبنــان 2019، 
معــرض بورتريــه الجمعيــة العربيــة للحضــارة والفنــون اإلســالمية وبيــت 

ــا 2020 .  الســنارى 2020 ، معــرض هــن 30  قطعــه بإيطالي
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 مينياليزم رقم 707، ورق وألوان جواش، 172×172 سم

يـــســـــــــري الـــقـــــــويــضـــــي

مواليــد 1940، بكالوريــوس تجــارة القاهــرة 1961، الدراســات الحــرة 
بالفنــون الجميلــة1962، عضــو الجمعيــة األهليــة للفنــون الجميلة،أتيليــه 
لإلســكندرية، نقابــة الفنانــن التشــكيلين ، جمعية محبى الفنــون الجميلة، 
عمل بالســلك الدبلومايس من 1962 حتى 2000 ، أقام أكر من 22 معرًضا 
خاًصــا اعتبــاًرا من 1968، شــارك بالعديد مــن املعارض الجاعيــة بالقاهرة.
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 خداع إدرايك ، برونز ، 38×30×20 سم ، 39 × 25 × 18سم

يـــوســـــــتــينـــا فـــهــــــمـــــــى

ــة  ــون الجميل ــة الفن ــت بكلي ــت النح ــكندرية 1990 ، درس ــد اإلس موالي
جامعــة اإلســكندرية 2011 ، ماجيســتري يف النحــت 2017، معيــدة بكليــة 
الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية 2011، 2012 ،  شــاركت يف العديــد 
ــة  ــكندرية والغردق ــرة واإلس ــة يف القاه ــات الفني ــارض والفاعلي ــن املع م
ــن للنحــت 2017 إىل 2021،  ــزة آدم حن والســعودية أبرزهــا معــرض جائ
صالــون الشــباب 2016 إىل 2021، معــرض مؤسســة فــاروق حســني 2021، 
ــريى  ــعودية 2017، جال ــدة بالس ــه ج ــاين 2018، أتيلي ــت الث ــون النح صال
نــوت 2017 إىل 2021، ســاح آرت جالــريي 2020، أكــرم مجــدوب ديزايــن 
الجائــزة  2020، معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية 2016 : 2019،  
ــة  ــن الهيئ ــر م ــهادات تقدي ــت، ش ــن للنح ــة آدم حن ــجيعية ملؤسس التش
العامــة لقصــور الثقافــة وجائــزة آدم حنــن ومركــز ســفينة الثقــايف، لديهــا 

ــات خاصــة. ــريي يض ومقتني ــو، جال ــريى أوبينت ــك cib ، جال ــات بن مقتني
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