
2
0
2
1





   أ.د . خــــالــد ســـــرور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية 

يتميــز أســلوب د. أحمــد عبــد الكريــم بالتنويــع والــراء خّصــه بحالــة لهــا تفردهــا يف التصويــر املــري املعــارص.. وتعــد 

تجربتــه الفنيــة دليــاً واضًحــا عــى مــا يتمتــع بــه مــن قــدرات رائعــة عــى صياغــة أفــكاره إبداًعــا عذبًــا، سلًســا، قــادًرا 

ــه،  ــات رئيســية يف اللوحــة لدي ــز كأيقون ــف الرم ــا مــن خــال توظي ــا وبريً ــي، دالليً ــايف والبيئ ــات البعــد الثق عــى إثب

ووســيلة إلثــارة عــن وعقــل املتلقــي وجذبهــا لرمــوز يألفهــا وجدانــه ومتتــد لتتاقــى مــع جــذوره الحضاريــة.. وعنــد هــذه 

النقطــة يســتحرض الفنــان قدرتــه اإلبداعيــة عــى دفعــه للحــوار مــع العمــل بــكل مفرداتــه التعبرييــة التــي نســجها مًعــا 

بطابــع رومانــي جــايل غــري تصادمــي مــع املشــاعر أو األفــكار.. تحــٍد كبــري يتمســك بــه الفنــان أحمــد عبــد الكريــم أمــام 

رغبتــه كمبــدع يف إيصــال مــا يحيــط مبخيلتــه وأحاسيســه وأطروحاتــه وأحامــه.. وهــذه الحالــة هــي مــا تدفــع للدهشــة 

دوًمــا أمــام أعالــه.
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• الطبيعة بكل مكوناتها هي منحة الله سبحانه وتعاىل لإلنسانية.

• الطبيعة مصدر إلهام للتأمل والتفكري والحب والصفاء والتواصل الحي والبري وطاقة إيجابية وخاصة ملن لديه قدرة وخربة 

ونعمة اإلحساس باألشياء.

•  والــراث املــري القديـــم أول مــن تفاعـــل مــع الطبيــــعة مــن خــال منطلقــات فلســــفية وعقائــــدية وتــرك لنــا كل هــذا 

الــراث الحضــاري الفخيــم.

• وشــجرة الجميــز كانــت مــن بــن أهــم األشــجار التــي تناولهــا الفنــان املــري القديــم مــن عــدة محــاور حياتيــة ودينيــة وطبيــة 

وفنيــة فاعتربهــا هــي شــجرة األرواح عــى األرض ومنهــا نشــأة أســطورة نشــأة الكــون. 

• وذكرت أحد األساطري املرية أنه يوجد يف الساء شجريت جميز بلون فريوزي تقفان عى البوابة الرشقية للساء وترشق 

الشمس من خالها كل يوم وظهرت شجرة الجميز يف كتب العامل اآلخر فرنى الجميزة الساوية »نوت أو حتحور أو إيزيس« 

وهي تطعم وتسقي »الكاوالبا« والتي متثل الروح والقرين لإلنسان بعد املوت وتعطيه الطاقة.

• فالجميزة الساوية هي رمز لألمومة الساوية عند املري القديم أما الجميزة األرضية فقدسها أيًضا وعرف أنها مصدًرا قويًا 

وجاذبًا للطاقة الحيوية والشافية ولذلك فقد كانت شجرة الجميز أكر األشجار انتشاًرا يف مر وقد ذكرها »هريوديت« يف القرن 

الخامس قبل املياد. 

)أن مرص كانت تشبه غابة من الجميز(.
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• ويقول الدكتور وائل سليان يف إحدى دراساته أن املري القديم اعتقد أن شجرة الجميز املعمرة هي الشجرة األم والتي تثمر 

أوراقها أرواح البرش ويحرسها اإلله »تحوت« إله الحكمة والكتابة، كا يوجد يف مقربة »تحتمس الثالث« وهو يرضع من ثدي 

شجرة الجميز يف إشارة إىل خلوده املطلق أو توحده مع شجرة األرواح املعمرة. 

• ولشجرة الجميز مكانة خاصة يف ذكريايت الحياتية فعندما كنا نزور عائلة أمي بإحدى قرى الوجه البحري يأخذوننا إىل الغيط 

ونحرض الجميز من الجميزة مبارشة. كم كانت سعادتنا، أنه الجميز.

• وقد اتخذت من هذه الجميزة وأسطورتها يف الراث املري القديم والحكاوي الريفية الشعبية منطلًقا جاليًا ملعرض اآلن من 

خال الصياغات البرية التي تعتمد عى حرية التقنية والخيال.

إنها شجرة الجميز 

                                      شجرة الروح واألرواح 

املصادر: 
• أ.د/ سليم حسن: كتاب األدب املرصي القديم – الهيئة العامة للنرش، عام 2000. 

• د/ نفيسة صالح الدين: شجرة الجميزة وأسطورة نشأة الكون عند قدماء املرصيني. 

• زيارات املتحف املرصي القديم – ميدان التحرير. 

• املواقع اإلليكرتونية.

 أ.د/ أحمد عبد الكريم 

            القاهرة 2021   
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مواليــد 1954/8/13، تخصص تصويــر، بكالوريــوس كليــة الربيــة الفنيــة جامعــة حلــوان 1981 ، ماجســتري الربيــة الفنيــة دراســة بعنــوان )النظــم 

اإليقاعيــة ىف الفــن اإلســامى الهنــدىس( جامعــة حلــوان 1985 ، دكتــوراه الفلســفة ىف الربيــة الفنيــة بكليــة الربيــة الفنيــة جامعــة حلــوان بعنــوان 

)تحليــل محتــوى نظــم الزخــارف الهندســية اإلســامية( 1990 .

عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين ، عضــو جاعــة أتيلييــه القاهــرة للفنانــن والكتــاب ، عضــو نقابــة املعلمــن بالقاهــرة ، عضــو جاعــة )ألنســيا( 

اليونســكو - باريــس )الربيــة عــن طريــق الفــن( ، عضــو رابطــة كليــات الربيــة الفنيــة )جاعــة الرســم ( ، عضــو مجلــس إدارة الجمعيــة األهليــة 

للفنــون الجميلــة .

 

عــن معيــًدا بكليــة الربيــة الفنيــة قســم التصميــات الزخرفيــة جامعــة حلــوان عــام 1981 ،حصــل عــى درجــة أســتاذ مســاعد بكليــة الربيــة الفنيــة 

عــن مجموعــة أبحــاث ىف مجــال أســس التصميــم الزخــرىف جامعــة حلــوان 1994، حصــل عــى درجــة األســتاذية ىف مــادة )أســس التصميــم الزخــرىف( 

بكليــة الربيــة الفنيــة 2000 ، وكيــل كليــة الربيــة الفنيــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئة . 

األماكن التى عاش بها الفنان القاهرة ، روما - بولونيا - فلورانسا .
 

 املعارض الخاصة
1983 معرض بعنوان )معاريات وجدانية( بأتيليه القاهرة ، 1987 معرض بعنوان ) املثلث األبيض ( بالقاعة املستديرة - نقابة الفنانن التشكيلين . 

1989 معــرض بعنــوان )حــرب أســود عــى ورق أبيــض( قاعــة إخناتــون مبجمــع الفنــون بالزمالــك - القاهــرة ، بقاعــة الشــاطبى - اإلســكندرية ، 1991 
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معــرض طــواف مبحافظــة ســوهاج بقاعــة الثقافــة الجاهرييــة، 1991 - 1993 معــرض بقاعــة إخناتــون - القاهــرة ، 1992 معــرض )حــوار ملمــى 

وورق مكرمــش أ( بأتيليــه القاهــرة - معــرض )حــوار ملمــى وورق مكرمــش ب( بأتيليــه اإلســكندرية، 1993 معــرض بقاعــة إخناتــون القاهــرة، 

1994 معــرض بقاعــة إكســرا - القاهــرة ، 1994 معــرض باملركــز الثقــاىف بباريــس - ســان ميشــيل - فرنســا، 1995 معــرض بقاعــة أتيليــه القاهــرة، 

1996 معــرض )مراكــب ورق( بقاعــة أتيليــه جــدة للفنــون الجميلــة بالســعودية، 1997 معرض)مراكــب ورق( بقاعــة اكســرا بالزمالــك القاهــرة، 

1998 معــرض )االغــراب.. مراكــب ورق( بقاعــة أتيليــه القاهــرة،  1999 معــرض )مراكــب القمــر 1( باملركــز الثقــاىف املــرى بفينــا -النمســا ، 2000 

معــرض بقاعــة أتيليــه اإلســكندرية ، 2001 معــرض )التحــول( بقاعــة إخناتــون مبجمــع الفنــون بالزمالــك - تجهيــز ىف الفــراغ ،  2001 معــرض )تبايــن 

األزمنــة( بقاعــة أتيليــه القاهــرة - تجهيــز ىف الفــراغ ، 2002 معــرض )مراكــب القمــر 2( بقاعــة بيكاســو بالزمالــك - القاهــرة ،  2002 معرض)دهشــور 

- ىت ( بقاعــة األكادمييــة املريــة للفنــون - رومــا ،  2003 معــرض )ذاكــرة األشــياء( باملركــز الثقــاىف املــرى - باريــس ، 2007 معرض)قصــص قصــرية( 

بقاعــة بيكاســو بالزمالــك ، 2010 معــرض )الهدهــد واملعديــة ( بقاعــة اكســرا بالزمالــك .

 املعارض الجامعية املحلية
1980 - 1983 معــارض مســابقة الفنــون التشــكيلية للمجلــس األعــى للشــباب والرياضــة،  1977- 1981 مهرجــان جامعــة حلوان للفنون التشــكيلية، 

1981 - 1984 معــارض الطائــع - جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة ،  1982 معــرض شــباب جامعــة حلــوان للفنــون التشــكيلية بالعريــش، 1983 

- 1984 معــارض هيئــة التدريــس بكليــة الربيــة الفنيــة - قاعــة الســام ، 1984 -1997 املعــرض القومــى العــام للفنــون التشــكيلية ، 1984 معــرض 

مســابقة النيــل ،  1985 معــرض مــن وحــى البيئــة املريــة ،  1985 معــرض الربيــع الجمعيــة األهليــة للفنــون التشــكيلية،  1988 معــرض صالــون 

ــة الخــان  ــل القاهــرة،  1989 معــرض بقاع ــة الني ــون الشــباب األول قاع ــر ، 1989 معــرض صال ــة 6 أكتوب ــة - مدين ــة الجاهريي ــة الثقافي الجمعي

ــة باملحافظــة ،  1991 معــرض رصخــة مــن أجــل  ــة الجاهريي ــات - القاهــرة ، 1991 معــرض طــواف )ســوهاج( قاعــة الثقاف ــدق الســام هي بفن

الشــعب الكويتــى - قاعــة النيــل القاهــرة  ،1992 معــرض العطــاء )إلزالــة آثــار الزلــزال( مبجمــع الفنــون بالزمالــك - واملعــرض أقيــم بتعــاون قطــاع 

ــف(  ــون الخري ــون - القاهــرة ، 1998- 1999 )صال ــك األهــى املــرى ،  1996 املعــرض القومــى العــام بقاعــة إخنات ــون التشــكيلية مــع البن الفن
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بقاعــة إخناتــون مبجمــع الفنــون بالزمالــك،  2001 املعــرض القومــى للفنــون التشــكيلية الــدورة )27( ،  2005 املعــرض القومــى للفنــون التشــكيلية 
الــدورة )29( ،  2009 معــرض )تصويــر مــرى معــارص 1( بقاعــة املعــارض مبركــز كرمــة بــن هــاىنء مبتحــف أحمــد شــوقى مــارس ، 2009 مهرجــان 
اإلبــداع التشــكييل الثالــث )املعــرض العــام الــدورة الثانيــة والثاثــون( ، 2010 معــرض ملتقــى الفخــار العــارش مبركــز ســعد زغلــول الثقــاىف - متحــف 
بيــت األمــة أبريــل ، 2010 مهرجــان اإلبــداع التشــكييل الرابــع )املعــرض العــام الــدورة الثالثــة والثاثــون( ، 2010 معــرض بالقاعــة الجديــدة التابعــة 
لجالــريى بورتريــه بأحــد فنــادق الهــرم أغســطس ، 2010 معــرض صالــون )6 × 6( بقــر ثقافــة اإلســاعيلية - أغســطس ، 2010 معــرض بقاعــة 
اكســرا بالزمالــك نوفمــرب ، 2011 معــرض )مــر األم( بقاعــة الزمالــك للفــن بالزمالــك مــارس ، 2011 املعــرض العــرشون لفنــاين اللقطــة الواحــدة 

)نبــات وجــدار( بجمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة ديســمرب .
 املعارض الجامعية الدولية .

 1988 معــرض تنميــة العاقــات املريــة الهولنديــة - أمســردام ، 1988 معــرض شــباب املصوريــن املعارصيــن - مدريــد - أســبانيا ، 1992 املعــرض 
ــاز -  ــر الصغــري ، 1995 معــرض دول عــدم االنحي ــو ، 1994 معــرض أوديجــا بأســبانيا للحف ــدا - تورنت الســنوى العاملــى للرســومات الصغــرية - كن
جاكرتــا - أندونســيا ،  1996 معــرض صالــون الربيــع الســفارة الفرنســية - الريــاض - الســعودية ، 1996 بينــاىل القاهــرة الــدوىل الســادس - مبتحــف 
الفــن الحديــث بالقاهــرة، 1997 معــرض )ملــون الســعودية( الخطــوط الجويــة الســعودية - جــدة ، 2000 معــرض )دعــم االنتفاضــة الفلســطينية( 
غــزة - رام اللــه - فلســطن ،  2001 معــرض الفــن املــرى املعــارص - الربتغــال ، 2001 معــرض الفــن املــرى املعــارص - مدريــد - أســبانيا ، 2002 
معــرض الفنانــن العــرب - فنــدق املرييديــان - جــدة - الســعودية ،  2009 املعــرض املــرى للفنــون التشــكيلية املقــام ضمــن االحتفاليــة بأســبوع 
الفرانكفونيــة باملركــز الثقــاىف الفرنــى- نيودلهــى- الهنــد مــارس،  2010 معــرض )مختــارات عربيــة( بأتيليــه جــدة للفنــون التشــكيلية - الســعودية 

الزيــارات الفنيــة.
 إيطاليا - بولونيا - هولندا - مدريد .

 البعثات و املنح.
بعثة داخلية من عام 1987 إىل 1990 للحصول عى درجة الدكتوراه.

املهام الفنية التى كلف بها و االسهامات العامة
تصميم طابع بريد لألمن الغذاىئ ، مدير تحرير سلسلة كتب )آفاق الفن التشكييل( وزارة الثقافة املرية، عضو لجنة تحكيم صالون الشباب بوزارة 
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الثقافة املرية 1998 ، املرشف عى الندوات الثقافية املوازية لصالون الشباب - وزارة الثقافة املرية 1999 .عضو لجنة التحكيم الدولية لبيناىل 

طشقند األول - أوزباكستان 2001، قوميسري معرض الفنون التشكيلية )املهرجان األفريقى الثاىن بالجزائر( 2009 .

املؤلفات و األنشطة الثقافية 
 - الصياغات املتنوعة للمفردة التشكيلية كمصدر للتصميم الزخرىف - )بقاعة إخناتون 4 أ( مبجمع الفنون بالزمالك أبريل1991 . 

- توظيف الرمز كشكل وأرضية ىف التصميم الزخرىف - بالقاعة الكريى بأتيليه اإلسكندرية - أكتوبر 1992 . 

- دور البنية امللمسية ىف التصميم الزخرىف - بقاعة إخناتون مبجمع الفنون بالزمالك - أبريل 1993 . 

- ساهم ىف أعال الورشة الفنية والثقافية الدولية املوازية لبيناىل القاهرة الدوىل 1992 . 

- املشاركة ىف مؤمتر كلية الفنون الجميلة املنيا الثاىن - الثالث - الرابع. 

- مداخل تحليلية لتعريف اللوحة الزخرفية - املجلة العلمية لكلية اآلداب - جامعة املنيا - املجلد الثاىن عرش - يناير 1994 . 

- دور الراث كمدخل تجريبى ىف التصميات الزخرفية - قاعة املركز الثقاىف املرى بباريس - سان ميشيل - فرباير 1994 . 

- أثر املداخل التقنية عى تحقيق الحركة التقديرية للون ىف التصميات الزخرفية - أتيليه جدة للفنون الجميلة 1996 . 

- دور الرسوم التحضريية ىف بنائية التصميم الزخرىف - أتيليه القاهرة للفنانن والكتاب 1998 . 

- دور القرية والتلقائية ىف تصميم اللوحات الزخرفية - مجلة دراسات تربوية واجتاعية 1998 . 

- عاقة املضمون العقائدى بالصياغات التصميمية لرموز جداريات مقربة تحتمس الثالث - مجلة دراسات تربوية واجتاعية 1999 . 

- توظيف قيم التباين لتحقيق التوازن بن املفردات التشكيلية ىف التصميات الزخرفية - أتيليه اإلسكندرية للفنانن والكتاب 1999 .

أبحاث تحت النرش.
- الحداثة ىف الفن اإلسامى . 

- خصوصية الفن والفنان ىف العر الحديث . 

- قضية التأثر والتأثر للفنان الشاب . 
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الــــــورش . 
- ورشة عمل عن األعال الفنية املجهزة ىف الفراغ املعد - قاعة قر الفنون - صالون الشباب 1999 . 

- ورشة عمل مع أطفال محافظة مرىس مطروح - واحة سيوة -عن مساندة األطفال الفلسطينين )النتفاضة( مع الفنان محمد عبلة - عبد الوهاب 

عبد املحسن - صاح املليجي . 

- ورشة عمل مع أطفال مدينة رفح عن حرب 6 أكتوبر مع الفنان عبد الوهاب عبد املحسن 2001 . 

- قراءة نقدية ىف أعال الفنان عمر حمدى )Malva( ، قاعة الروشان- أبريل 2002 - جدة . 

- ورشة عمل ىف مجال )الحفر( مركز إعداد القادة - الرياض -السعودية - اإلطار املعرىف للتذوق والنقد الفنى للفنانن السعودين 2003 .

الجوائز املحلية.

 - الجائزة التشجيعية لتصميم طابع بريد األمن الغذاىئ 1978 . 

- الجائزة األوىل ىف مجال الزخرفة واإلعان معرض 15 مايو - املجلس األعى للشباب والرياضة 1979 . 

- الجائزة األوىل ملعرض الشباب للفنون التشكيلية ىف مجال التصميم واإلعان 1980، 1981 . 

- الجائزة األوىل )ليوم البحث العلمى العسكرى( ىف مجال الفنون التشكيلية أثناء تأدية الخدمة العسكرية . 

- الجائزة األوىل ىف التصوير ملعرض الطائع الثالث والعرشين ، الرابع والعرشين - جمعية محبى الفنون الجميلة 1983، 1984 . 

- شهادة تقدير خاصة عن عمل فنى منفذ بالخامات املتنوعة - جمعية محبى الفنون الجميلة 1987 . 

- جائزة التصوير ملعرض شباب املصورين املعارصين بكلية الفنون الجميلة - جامعة املنيا 1988. 

- الجائزة الثانية ملسابقة دار األوبرا املرية 1988 . 

-الجائزة التقديرية من لجنة التحكيم ىف فن الرسم - صالون الشباب األول 1989 . 

- جائزة لجنة التحكيم من صالون الشباب الثامن . 
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- جائزة الجمعية الكيميائية بكلية العلوم 2001 . 

- درع الهيئة العامة لقصور الثقافة 2010 .

الجوائز الدولية. 
 - الجائزة الذهبية ملسابقة معرض )ملون السعودية( الخطوط الجوية السعودية - جدة 1997. 

- الجائزة األوىل لتصميم ملصق الحفاظ عى البيئة جامعة امللك سعود - اململكة العربية السعودية 2001 .

مقتنيات خاصة . 
لدى األفراد : د. يوسف الراهب - د. عبله حنفى - د. رشيف خطاب - القنصل اإليطاىل باإلسكندرية - سفري فرنسا بالقاهرة - م. مباردى صاحبة 

رشكة إيزالو - املعارى الكبري املهندس جال بكرى - األستاذ الفنان مينا صاروفيهم - الفنانة الرائدة السعودية منرية موصى

مقتنيات رسمية
 - املجلس األعى للشباب والرياضة. 

- هيئة البحوث العسكرية. 

- دار األوبرا املرية. 

- قاعة املؤمترات مدينة نر . 

- متحف الفن املرى الحديث بالقاهرة . 

- فندق راجا بالقاهرة . 

- هيلتون الغردقة . 

- البنك املرى األمريىك . 

- هيئة مشاريع مطار جدة الدوىل . 

- قاعة إكسرا .



 

األعامل الفنية الهامة ىف حياة الفنان
 - تجميل )البنك املرى األمريىك( املركز الرئيى - لوحات تصوير . 

- تجميل فندق )راجا( بالدقى - لوحات تصوير . 

- تجميل )جمعية نهضة مر الطبية - الجيزة( - لوحة تصوير . 

- مبنى قاعة املؤمترات مبدينة نر - لوحة تصوير . 

- تجميل اسراحة مهندس )عى عيى( كربى رشكات التصدير للربتقال املرى . 

- مكتب املعارى الكربى األستاذ الدكتور املهندس فاروق الجوهرى . 

- مكتب املهندس املعارى أرشف فرج - لوحات تصوير . 

- مكتب املهندسة املعارية عزة فرج - لوحات تصوير . 

- متحف الفن الحديث بالقاهرة أكر من 25 عمًا تصويريًا . 

- الخطوط الجوية السعودية )مطار جدة الدوىل( لوحات تصوير .
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- Beautification of the Architect Aza Fara office with paintings. 

- Beautification of Cairo modern art museum with more than 20 paintings. 

- Beautification of Saudi Arabia Ailies at interational jedda Airport with paintings. 

- Beautification of the Authority of airport projects in Jedda, Saudi Arabia Kingdom, with four paintings. 

Private Collections :

The following names have collections of the artist :

Dr. Youssf Al Raheb, Dr. Abla Hanafy, Dr. Sherif Khattab, Italian Consul in Alexandria, Ambassodor of frame in Cairo.

Madam Mubardy owner of Ezalo company, the great architect gamal Bakry, Prof, artist mena sarophim extra Gallery, Saudi Great 

artist Mounira masla.

Other activities :

workshop about art works constructed in space, gallery of arts palace , salon of youth in 1999. 

Workshop with children of Marsa Matrouh governorate, Siwa oasis, about supporting palestinian children, )uprising( with the artists 

Mohamed Abla, Abdl Wahab Abdul Mohsen and Salah El Meligy. 

Workshop with Rafah city’s children about the war of 6th october with the artist Abdul Wahab Abdul Mohsen, 2001. 

Critical reading of art works of Omar Hamdy )Malva(, El Roushan gallery in Jedda in april 2002. 
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on february 1994. 

- Effects of technical approaches on realizing estimating motion in decorative designs, jedda atelier for fine arts in 4- 2- 1996. 

- The role of the prepared drawings in the construction of decorative design, Cairo atelier for artists and writers in 18- 1- 1998. 

- The role of internationality and spontaneity in designing decorative paintings, the journal of Educational and social studies 

10- 10- 1998. 

- The Relationship of religion content with design formulations of symbols on murals of the third Tohutmus grave, the journal of 

educational and social studies, 2- 3- 1999. 

Usage of variance values to achieve the balance among plastic items in decorative designs, Alexandria Atelier for artists and writers, 

5- 4 – 1994. 

Research in Press :

- Modernism in Islamic art. 

- Privacy of art and artist in Modern age. 

- Issue of effect and affect for young artists. 

Previous works of art of the artist Dr. Ahmed Abdul Kareem.

- Beautification of the American Egyptian Bank )Main Branch( with paintings. 

- Beautification of Raga Hotel in Dokki with paintings. 

- Beautification of Medical Egyptian Renaissance society in Giza with a painting. 

- Beautification of conferences center in nasr city with a painting. 

- Beautification of the rest house of engineer “Ali Eissa” owner of great companies for exporting Egyptian orange. 

- Beautification of the office of the great architect prof. Dr. Farouk El Gohary. 

- Beautification of the Architect Ashraf Farag office with paintings. 
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1997: Exhibition “Coloured” for Saudi Airlines in jedda

1998: Autumm salon exhibition in zamaled arts complex, cairo

1999-2001: The autumm salon, Akhnaton gallery in Cairo

1999: The Autumn salon, Akhnaton Gallery In Cairo

2000:  Exhibition for supporting Palestinian uprising gaza, Ramalla, Palestine

2001: The modern Egyptian art in Portugal

2001: The modern egyptian art in Madrid, Spain

2002: Arab Artists exhibition at meridian hotel, Jedda, Saudi Arabian Kingdom

Academic teaching :

He has been teaching many courses in graduate and undergraduate studies during his academic work as follows :

Metal works in the faculty of education for specific studies at Al Abasia. 

Metal works at the faculty of teachers in Albaha, saudia Arabia Kingdom, for the three years. 

Published researches :

- Various formulations of plastic item as a source for decoration design, aknaton gallery in El Zamalek arts complex )4A( in April 

1991. 

- Using symbol as a form and background in decoration design, the grand gallery in the Alexandria Atelier in october 1992. 

- The role of textural structure in decoration design. El Zamaled arts complex, Akhnaton Gallery )3( in April 1993. 

- Analytical Approach to define decorative painting, faculty of art scientific journal, El mania university, 12th volume, January, 1994. 

- The role of heritage as an approach experimental in decorative designs, Gallery of Egyptian cultural center in Paris, San Michelle, 
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1985:  Spring exhibition for national society for fine arts 

1988-1991:Exhibition of national society for fine arts 

1988: Exhibition of people cultural salon in 5th of october city 

1988: Exhibition for developing Egyptian Hollandaise Relationships in Amsterdam 

1988: Exhibition of modern photographer youth in Madrid  

1988: The first exhibition of Garden And Square In April And May At The Garden Of The National Theatre In Cairo

1989: The first exhibition of youth salon in Al Nile Gallery in Cairo

1989: Exhibition in Alkan Gallery at Al Salam Hyat Hotel in Cairo

1991: Ambulant exhibition at people cultural gallery in shag governorate 

1991: Screem exhibition for Kuwaiti people at Al Nile Gallery in Cairo 

1992:Ambulant exhibition at people cultural gallery in suhag governorate 

1992: International Annual exhibition for tiny drawings in Toronto, Canda

1992: Exhibition of syndicate of fine artists for monetary assistance of victims of the earthquake of 12 october 1992

1992: Exhibition of giving for eradicating the effects of the earthquake at El Zamalek arts complex. It is held with cooperation of the 

national center for fine arts and the Egyptian national Bank

1993: National exhibition of fine arts in akhnaton gallery 

1994:  Odeega exhibition for tiny carving in spain

1995: Exhibition of impartial countries in jakarta, indonesia

1996: The general national exhibition in Akhnaton, Cairo 

1996: Spring salon exhibition in the French Embassy in raid Saudi Arabia Kingdom

1996: The sixth international Cairo Biennial in the Modern art museum, Cairo
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1996 Boats of paper in jedda atelier gallery for fine arts in saudi arabia kingdom. 

1997 Boats of paper in Zamalek extra gallery in cairo. 

1998 Alienation: Boats of paper, cairo atelier gallery

1999 Moon boats )1( Egyptian cultural centre in Vienna, Austria.

2000 Moon boats )2( Picasso gallery in cairo.

2001 Transformation in akhnaton gallery in Cairo work of art constructed in space

2001 Variance of ages in Cairo Atelier gallery work of art constructed in space

2002 Moon Boats in Picasso gallery, zamalek, Cairo

2002 Dahshour, Te in Egyptian academy gallery for fine arts in Rome, Italy

Group exhibitions :

1980-1983: Exhibition of fine arts competitions for superior council for youth and sport.

1977-1981: Festival of Helwan university for fine arts.

1981-1984: Avan Guardes exhibition for fine arts lovers society

1982: Helwan university youth exhibition for fine arts in Al Areesh 

1983-1984:  Atelier salon exhibition in Cairo 

1984: Exhibition for Al Nile competition 

1982:Atelier salon exhibition, the one painting 

1983-1984:Exhibition of faculty of education for specific studies staff at El Salam gallery  

1985:  Exhibition inspired from Egyptian Environment 

1984- 1997: General National exhibition for fine arts 
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1981 First prize of youth exhibition for fine arts in design and publicity. 

1982 First prize of military scientific research day in fine arts during military service. 

1983 First prize in painting at avant – grade exhibition, society of fine arts lovers. 

1984 First prize in painting at avant – grade exhibition, society of fine arts lovers. 

1987 Speical appreciation certificate for art work done by various materials, society of fine arts lovers.

1988 Prize in painting of modern photographers youth exhibition, faculty of fine arts, El Menia University, El – Menia.

1989 Appreciation prize from arbitration committee in painting, first youth salon.

1990 Golden prize from Saudi airlines competition in Jedda. 

Private Exhibitions :

1983 Emotional architectures in Cairo atelier.

1987 White triangle in the circular gallery in syndicate of fine artists, cairo. 

1989 Black ink on white paper, akhnaton gallery at Zamalek arts complex in cairo.

1989 Balck ink on white paper )1( at shanty gallery in Alexandria.

1991 Ambulant exhibition at people cultural gallery in suhag govern Tate. 

1991 Akhnaton gallery in cairo.

1992 Textural dialogue and wrinkled paper “A” in cairo atelier. 

1992 Textural dialogue and wrinkled paper “B” in Alexandria atelier. 

1993 Akhnaton gallery in cairo. 

1994 Extra gallery in cairo. 

1994 Cultural center gallery in paris, san Michelle, France. 

1995 Atelier gallery in cairo.
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Born on 13-8-1954 in Cairo. 

B.A. in art education, excellent with honour of first degree in 1981.

Master of Art Education in 1985 titled “Rhythmic systems in Geometric islamic art. 

P.h.D. in art education in 1990 titled “Systems of islamic geometric analysis”. 

Assustant prof. In 1994 in the faculty of art education thanks to a group of researches in decorative designs )Major Field(. 

Prof. Of design principles in 2000 societies membership :

Member in fine artists syndicate, ciaro. 

Member in artists and authors cairo atelier group. 

Member in teachers syndicate, cairo. 

Member in ansia group, UNESCO, paris )education through art(. 

Member in art education faculties association )Drawing group(. 

Member in Boards of national society of fine arts. Editor of books chain: fine art horizons, Egyptian ministry of culture. 

Member of arbitration committee of youth salon, Egyptian ministry of culture in 1998. 

Supervisor of cultural symposiums parallel to youth salon, Egyptian ministry of cultural in 1999. 

Member of international arbitration committee fecund first biennial 

in Ozpekstan in 2001 Prizes: - 

1978 Encouragement prize for designing stamp of food sufficiency. 

1979 First prize in decoration at 15 may exhibition, supreme council for youth and sport. 

1980 First prize of youth exhibition for fine arts in design and publicity. 





حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة -  ٢٠٢١

تصميم الكتالوج 

د. سوزان عبدالواحد

مراجع لغة عربية 

أ. مـهــا محمود


