




أ.د/خـــالد عــبد الغـفار
وزير التعليم العايل والبحث العلمي





د./ إينـاس عـبد الدايــم
وزيــر الثــــقافة





املستشار/ مصــطفى ألهـــم
محـــــافظ األقصـــــر



مل يكن عام 1996 مولد لكلية الفنون الجميلة باألقصـر، بل كان بداية ميالد جامعة األقصــر  .

جامعــة األقــر التــي ولــدت عمالقــة بفضــل تاريــخ وحضــارة األقصـــر، فهــا هــي نشــاهدها عاصمــة للتاريــخ اإلنســاين بفضــل 
دعــم ورعايــة القيــادة السياســية املصـــرية الـــرشيدة ، فاليــوم نحتفــل مبــرور 25 عاًمــا عــى إنشــاء كليــة الفنــون الجميلــة، 

واألمــس نحتفــل وتحتفــل مصـــر بــل والعــامل أجمــع بافتتــاح طريــق الكبــاش .

فهنا أرض التاريخ مدينة املائة باب مدينـة الشمس .

فهنيئـًـا لفنــاين مصـــر و العــامل بكليــة الفنــون الجميلــة نافــذة العــامل عــى مصـــر، وتحيــة شــكر وتقديــر إىل كل مــن ســاهم يف 
تأســيس وتشــييد هــذا الصـــرح التعليمــي، تحيــة حــب و تقديــر إىل أبنــاء الكليــة ممــن ســاهموا يف رفعــة الفــن و النهــوض 

باســم الكلية محـــليًّا و دولـــيًّا.

                                                                                                                             ا.د/ محمد محجوب عـزوز

                                                                                                                            رئيــس جـــامـعة األقصــر



ا.د/ محمد محجوب عـزوز
    رئيس جامعة األقصـر



يف هــذه املناســبة الســعيدة التــي نحتفــي فيهــا باليوبيــل الفــي لكليــة الفنــون الجميلــة بجامعــة األقــر .. نشــهد لهــذا 
الــرح بــدوره الواضــح يف إثــراء الحــراك الفنــي والثقــايف والتنويــري يف املجتمــع .. نشــهد ألســاتذتها بالوعــي واإلخــالص يف أداء 
الرســالة .. نفخــر مبنــارة للفــن يف جنــوب مــر أخــذت عــى عاتقهــا غــرس قيــم الــذوق والجــال ودعــم املواهــب وصقلهــا 

بالعلــم وتحفيزهــا نحــو طريــق اإلبــداع ..

إن التعليــم أحــد ركائــز املجتمــع  وأســاس تقــدم الشــعوب وعنــوان حضارتهــا .. وعــى مــدار خمســة وعــرون عاًمــا رســخت 
كليــة الفنــون الجميلــة باألقــر جوهــر الرســالة التعليميــة يف مــدى اســتفادة املجتمــع، فعــام بعــد عــام متــد الكليــة الحركــة 
التشــكيلية املريــة بخريجــن وخريجــات أســهم كثــر منهــم بتجــارب متحققــة أثــرت الفــن التشــكييل ومارســت دورهــا نحــو 
االرتقــاء بثقافــة الفــن وجاهريتــه التــي نســعى جميًعــا التســاع رقعتهــا الجاهريــة لتعــر عــن دولــة عريقــة ذات جــذور 

حضاريــة ســجلها الفــن وحفــظ تاريخهــا الريــادي املُضـــيء.                                                                                                                            

                                                                                                                    ا.د. خــــالـد ســـــرور 

                                                                                                                 رئيس قطاع الفنون التشكيلية



أ.د/ خـــــالد ســـــرور
رئيس قطاع الفنون التشكيلية



اليــوم يحتفــل الفــن املــري مبــرور 25 عــام عــى إنشــاء كليــة الفنــون الجميلــة بجامعــة األقصـــر ، حيــث كانــت النشــأة 
وامليــالد يف عــام 1996م ىف حضــن تجليــات اإلبــداع املــرى القديــم مــن املعـــابد واملقابــر .. ومنــذ هــذا التاريخ تســعى الكلية 
أن تكــون مدرســة فنيــة مميــزة مرتبطــة بســياقها البصـــري والروحــي والتاريخــي، مؤكــدة عــى دورهــا الريــادي والحضــاري 
املســتمد مــن حضــارة املريــن القدمــاء، عــالوة عــى ســعيها أن يكــون لهــا دور مهــم وفّعــال يف مجــايل البحــث العلمــي 
واألداء املجتمعــي الوطنــي لتشــارك الدولــة املريــة التقــدم والرقــي املأمــول يف الجمهوريــة املريــة الجديــدة ، ومل ال وقــد 
اقتحــم خريجــو الكليــة كافــة مناحــي اإلبــداع يف مــر والوطــن العريب ، متســلحن برصيدهــم العلمــي واإلبداعــي والحضاري .

وهــا نحــن عــى أعتــاب الجمهوريــة الجديــدة نرنــو إىل مســتقبل مــرق بفضــل القيــادات الجامعيــة والسياســية عــر مبــادرة 
الكليــة بتطويــر بنيتهــا البريــة والتحتيــة وكافــة وســائل التعليــم و التعلــم كــدرة لتــاج جامعــة األقصـــر ، لــذا ســنكون أكــر 
والًء وحبًــا لفــن وحضــارة وثقافــة مصـــر، وســنبقى عــى العهــد دامئـًـا مــع وطننــا العريــق الــذي يخطــو نحــو النــور .. فتحيــة 

حــب وتقديــر لــكل مــن أحــب مصـــر يف شــتى الفنــون والعلــوم .

أ.د. أحـــمد حــــمزة 

عميد كلية الفنون الجميلة باألقصـر



أ.د. أحـــمد حــــمزة 
عميد كلية الفنون الجميلة باألقصـر



7000 سبعة آالف عام هو عمر حضارة مدينة النور، مهد الحضارات والفنون

3/1 وثلث آثار العامل مبدينة األقرص مدينة الفنون والرتاث.

ــة  ــة فني ــن، شــكلت مدرس ــم والف ــر يف العل ــا املثم ــت بعطائه ــر .. تألق ــة باألق ــون الجميل ــة الفن ــر كلي ــرن عم ــع ق 4/1رب
تشــكيلية ثريــة ومميــزة عــن غرهــا فًنــا وإبداًعــا وثقافــًة .. حصــاًدا يؤكــد مــدى أهميــة فنــون جامعــة األقــر وتأثرهــا يف 
املشــهد التشــكييل املعــارص.. إن كان الفــن لغــة اتصــال وتواصــل عامليــة تتســع دامئـًـا إىل وحــدة اإلنســانية يف ظــل التعدديــة 
ــون  ــور والفن ــة الن ــر مدين ــك الحضــارة هــي األق ــة .. وتل ــا املتباين ــا األوىل بفنونه ــذ حضارته ــزت من ــة ؛ فمــر متي الثقافي
ــا أو جديــًدا عليهــا احتضانهــا لكليــة الفنــون الجميلــة اســتكاالً وتواصــالً لهــا .. وهــا هــي يف ُعرِســها  والــراث ؛ فليــس غريبً
الَفــَي تؤكــد يف تواصــل واســتمرارية دورهــا الريــادي املــيء .. نتطلــع مــن خاللهــا دامئًــا لفكــر طَمــوح ُمتجــدد، بطاقــات 
ُمفعمــة بحــب التجريــب واالبتــكار والتقــدم .. كــا نأمــل ونتمنــى لهــا ثــراًء وإضافــة متجدديــن يوًمــا بعــد يــوم .. ُعرِســها 
ــم  ــخ قي ــرن .. تُرس ــع ق ــدار رب ــى م ــة ع ــهدتها الكلي ــا وش ــات أبدعته ــخ وفعالي ــات وتواري ــتحضار ذكري ــة الس ــَي فرص الَف
ــذ إنشــائها ..  ــًدا عــى دورهــا املســتنر من ــة، مؤك ــال املتعاقب ــن األجي ــزز أســباب التواصــل والحــوار ب ــاء, وتُع العطــاء والوف
)صالــون الجنــوب الــدويل، مؤمتــر الفنــون وخدمــة املجتمــع الــدويل، ُملتقــى الجرافيــك الــدويل.. ورش فنيــة لفنانــن دوليــن .. 

ــا. ــا ودوليً ــار ثريــة زخمــة، وتنافــس مثيالتهــا محليً مشــاركات مجتمعيــة .. فنانيهــا املتفرديــن ...( كلهــا ِث



فتهنئة وتقدير ومحبة ليوبيلها الَفَي   

تحيًة عطرة  ألستاذنا أ.د/ حسن عبد الفتاح حسن .. أول عميد للكلية.

تحيًة وإعزاز ألستاذنا أ.د/ صالح محمد عبد املعطي .. مؤسس الكلية.

تحية وتقدير  ألستاذنا أ.د/ محمد أحمد عرايب .. مؤسس فعالياتها الرية.

تحيًة وُشكر  ألستاذنا أ.د/ أحمد محيى حمزة .. عميد الكلية ومن أتاح لنا أن نكون جزًء من هذا الحدث 

تحيًة ومحبة لروادها األوائل الذين تشكلت عى أيديهم مالمح مدرستها الفنية املتميزة املتفردة 

تحيًة متجددة ألبنائها املخلصن الذين َحِفظوا لها مكانتها وتألقها وتطورها ...  

أ.م.د/ أمين قدري محمد      
قوميسـر الـمعـرض





أ.د/ أحمد محيي حمزة                       رئيًسا

أ.م.د/ محمود مصطفى عالم               عضًوا

أ.م.د/ أحمد حمدي عبدالحارس            عضًوا

أ.م.د/ أمين قدري محمد                     عضًوا

أ.م.د/ عمرو عبدالعاطي                   عضًوا

د/ قريش سعدي                               عضًوا

د/ جهاد محمد رشيت                      عضًوا

اللجنة العليا
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كلية الفنون الجميلة – للحكاية بداية

كان حلــًا جميــاًل وأصبــح واقًعــا رائًعــا- هكــذا بــدأت حكايــة إنشــاء كليــة الفنــون الجميلــة باألقــر مدينــة األحــالم والجــال- مدينــة 
الواقــع والخيــال- مهــد الحضــارات وعاصمــة التاريــخ- بلــد الفــن والتنويــر- ملدينــة الجامعــة للعلــوم والثقافــة والفنــون 

واألقــر بتارخيهــا وتراثهــا املنفــرد هــي مدينتــي التــي أفتخــر بهــا بأننــي أحــد أبناءهــا- نشــأت بهــا وتعلمــت عــى أرضهــا وارتويــت مــن 
أثارهــا وفنهــا وجالهــا.

فمنــذ صغــري كنــت عاشــًقا للرســم والتلويــن وكنــت محــل اهتــام مــدريس الربيــة الفنيــة مــن املرحلــة اإلبتدائيــة وحتــى الثانويــة والذين 
أضافــوا لشــخيص الكثــر يف دراســة الفــن وكانــوا هــم وشــقيقي األكــر الــذي تخــرج مــن كليــة الفنــون الجميلــة ســببًا مهــًا يف تفكــري 
املُبكــر يف االلتحــاق بكليــة الفنــون الجميلــة- وحينــا غــادرت مدينــة األقــر متجًهــا للقاهــرة لاللتحــاق بهــذه الكليــة العريقــة اعترهــا 
الخطــوة األوىل عــى طريــق الفــن- فقــد بهرتنــي هــذه الكليــة بأســاتذها الذيــن كانــوا ومازالــوا نجوًمــا يف حركــة الفنــون التشــكيلية يف 
مــر والعــامل- وكذلــك ملوقــع الكليــة املتميــز يف أرقــى أحيــاء القاهرة-حــي الزمالــك- والــذي كان يضيــف إىل الكليــة رونًقــا وجاذبيــة ال 

مثيــل لهــا.

إضافــة إىل ذلــك كان هنــاك ســببن أخريــن لهــا دوًرا كبــرًا ومؤثــرًا يف شــخيص للســعي جاهــًدا عــى تحقيــق هــذا الحلــم أولهــا وجــود 
ــدق  ــا بعــد )فن ــح اســمه في ــذي أصب ــدق الشــيخ عــيل عبدالرســول وال ــر الغــريب باألقــروكان مقرهــا فن ــة بال ــون الجميل مراســم الفن
املرســم( وقــد كانــت هــذه املراســم تابعــة لكليــة الفنــون الجميلــة بالقاهرة-وكانــت الكليــة تقــدم منحــة للخريجــن والفنانــن للدراســة 
بهــذه املراســم والتــي كنــت أزورهــا منــذ الصغــر مــع شــقيقي األكــر وتقابلــت مــع الكثريــن الذيــن أصبحــوا مــن كبــار الفنانــن يف مــر.

أمــا الســبب اآلخــر فحينــا درســت تاريــخ الفــن يف كليــة الفنــون تعرفــت عــى أعــال فنــاين الحملــة الفرنســية وأعــال الفنان االســكتلندي 
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ديفــي روبرتــس وأعــال الفنانــن املســترقن وغرهــم ممــن رســموا وصــوروا األقــر قدميا-فهــذ األعــال كانــت ُمبهــرة يف هــذا التوقيــت 
بالنســبة يل- فقــد عرفــت أن هنــاك اهتاًمــا عامليًــا بأعــاالً فنيــة تليــق مبكانــة األقــر عــيل مــر العصــور.

ــد  ــارض وتؤك ــل الح ــر متث ــة األق ــة مبدين ــون الجميل ــة للفن ــاك كلي ــون هن ــاذا ال يك ــر مل ــي أفك ــة تجعلن ــباب مجتمع ــك األس ــت تل كان
ــة  ــاك مدرســة فني ــك مــن املهــم أن تكــون هن ــة- كذل ــك املدين ــي عاشــتها تل ــون املختلفــة والت ــة ملجــاالت الفن عــى املســارات التاريخي
معــارصة متتــد جذورهــا إىل الفــن املــري القديــم وتكــون مصــدًرا إللهــام الفنانــن املعارصيــن وتكــون مبثابــة إعــادة إحيــاء لفكــرة مراســم 

األقصـــروالتي توقفــت عــن أداء مهمتهــا مــن زمــن بعيــد ألســباب مجهولــة.

-خطوة عى الطريق.

وجــاءت الفرصــة الحقيقــة لتحقيــق هــذا الحلــم الكبــر عندمــا صــدر القــرار الجمهــوري بإنشــاء جامعــة جنــوب الــوادي رقــم 23 يف عــام 
1995م. وتعيــن املغفــور لــه بأمــر اللــه »أ.د/ محمــد رأفــت محمــود« رئيًســا للجامعــة الوليــدة وكان مكتــب ســيادته يف البدايــة يف كليــة 
ــا للتدريــس بهــا يف ذاك الوقت-وأثنــاء تواجــدي طلــب مــن املغفــور لــه أ.د/ نراللــه محمــد محمــود-  الربيــة بقنــا والتــي كنــت منتدبً
عميــد كليــة الربيــة يف ذلــك الحــن أن نــزره ســويًا ليعرفنــي عــيل رئيــس الجامعــة والــذي رحــب بنــا ومبجــرد علمــه أننــي أعمــل مدرًســا 
بكليــة الفنــون الجميلــة بجامعــة املنيــا وأننــي مــن أبنــاء مدينــة األقــر- قــال يل بالحــرف )إي رأيــك عاوزيــن نعمــل كليــة فنــون جميلــة( 
فأجبــت ســيادته قائــاًل )عظيــم جــًدا بــس ياريــت نعملهــا يف األقــر( ففكــر قليــالً فقــال )واللــه فكــرة كويســة-بس نقــدر توفرلنــا مبنــي 
بتخصيــص مــن محافــظ األقــر( فأجبــت نعــم أســتطيع إن شــاءالله فقــال متــام عــى خــرة اللــه- قــد كانــت تلــك املقابلــة مــن أجمــل 
لحظــات حيــايت. ويف صبــاح اليــوم التــايل ذهبــت ملقابلــة اللــواء/ أحمــد فــؤاد الســيد-رئيس املجلــس األعــيل ملدينــة األقــر يف حينــه حيــث 
كانــت مدينــة األقــر يف حينهــا مدينــة ذات طابــع خــاص. وعرضــت عــى ســيادته فكــرة إنشــاء كليــة للفنــون الجميلــة باألقــر ووضحــت 
لســيادته مــدي أهميتهــا وتأثرهــا ودورهــا البــارز يف املجتمــع األقــري ويف صعيــد مــر كــا أنهــا ســوف تكــون نــوة إلنشــاء جامعــة يف 
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ــا مبنــي ملدرســة املعلمــن ثــم أصبــح  األقــر مســتقبالً- وطلبــت مــن ســيادته قــراًرا بتخصيــص املبنــي الحــايل للكليــة والــذي كان قدميً
مخــازن للكتــب وغــر ذلــك ملديريــة الربيــة والتعليــم باألقــر.

ــايل الســتالم قــرار  ــاح اليــوم الت وقــد رحــب ســيادته بالفكــرة ووافــق عــى أن يتــم تخصيــص املبنــي للكليــة وطلــب منــي الحضــور صب
التخصيــص ملبنــي الكليــة وكانــت ســعاديت ال توصــف يف هــذا الوقــت وشــعرت أننــي حققــن إنجــازًا كبــرًا وغــر مســبوق لنفــي وللجامعــة 

ولبلــدي وحمــدت اللــه كثــرًا عــى هــذا الفضــل .

ــايل ألن  ــوم الت ــارة األقــر يف الي ــه للحضــور لزي ــس الجامعــة ودعوت ــور/ محمــد رأفت-رئي ــررت االتصــال باألســتاذ الدكت ــور ق وعــى الف
هنــاك مفاجــأة ســارة- وعــى الفــور اســتجاب ســيادته للدعــوة وحــر إىل األقــر ومعــه نائــب رئيــس الجامعــة يف ذلــك الوقــت األســتاذ 
الدكتور/عرفــات كامــل  وبعــد أن تناولنــا طعــام الغــذاء يف إحــدي الفنــادق القريبــة مــن مبنــي الكليــة خرجنــا وتوجهنــا وتوقفنــا عــى 
الرصيــف املقابــل للمبنــي وقلــت لســيادته مــا رأيــك يف هــذا املبنــي- فقــال جميــل وموقــع متميــز فأخرجــت لــه قــرار التخصيــص وقلــت 
لــه مــروك هــذا املبنــى تــم تخصيصــه لكليــة الفنــون فلــم يصــدق ســيادته أن هــذا اإلنجــاز تــم بهــذه الرسعــة وإنتابتنــا جميعــا حالــة 
مــن الســعادة الغامــرة ثــم بــدأ ســيادته يف إجــراءات عــرض إنشــاء الكليــة عــى مجلــس الجامعــة األول والــذى عقــد مبقــر فــرع الجامعــة 
بســوهاج وقــام ســيادته بدعــويت بــأن أعــرض اإلطــار الفكــري إلنشــاء الكليــة وأهميتهــا ودورهــا وكذلــك للــرد عــى أيــة أســئلة مــن الســادة 
أعضــاء املجلــس الكــرام ومتــت موافقــة مجلــس الجامعــة ثــم تــم عمــل ملــف شــامل لدراســة جــدوى إلنشــاء الكليــة والــذي قمــت بعملــه 
وتقدميــه لســيادته وتــم تكليفــي مــن ســيادته للســفر للمجلــس األعــى للجامعــات لتقديــم امللــف تــم متابعــة عــرض املوضــوع عــى لجنــة 
قطــاع الفنــون وكان رئيســها قــي ئلــك الوقــت األســتاذ الدكتــور/ صــالح نابــل- وانتظــرت القــرار ومتــت املوافقــة وكنــت قــد دعــوت رئيــس 

الجامعــة للحضــور ملقــر كليــة الفنــون الجميلــة بالقاهــرة لتقديــم الشــكر للجنــة القطــاع.

عدنــا إىل األقــر وقمنــا باســتالم املبنــى والــذي كان جــزًء منــه مخــازن للكتــب والجــزء اآلخــر اســراحة وبدأنــا بالتعــاون مــع إدارة األقــر 
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التعليميــة بتفريــغ كل محتويــات املبنــى ثــم طلبــت مــن رئيــس الجامعــة نقــل موظــف وعامــل مــن الجامعــة وتعيــن عــدد خمســة عــال 
مؤقتــن كأفــراد أمــن للمبنــى وقــد وافــق ســيادته عــى كل هــذه الطلبــات فقــد تــم نقــل األســتاذ/ رمضــان عبدالعاطــي والــذي أصبــح 
مديــر شــئون طــالب الكليــة فيــا بعــد وكذلــك العامــل الجنــدي الســنويس وتــم تعيــن مؤقتــن ثــم تناقشــنا ســويًا أنــا ورئيــس الجامعــة 
عــى ترشــيح وتســمية عميــد للكليــة انتظــاًرا للقــرار الجمهــوري فقمــت برشــيح األســتاذ الدكتــور/ صــري منصور-العميــد األســبق لكليــة 
الفنــون الجميلــة بالقاهــرة والــذى كان قــد وافــق بعــد أن عرضــت عليــه املوضــوع ثــم قمــت بدعوتــه ملقابلــة رئيــس الجامعــة والــذي 

رحــب بــه ووافــق ســيادته كــا وافــق عــى طلــب األســتاذ الدكتور/صــري منصــور بــأن يكــون إنتــداب ســيادته جزئيًــا وليــس كليًــا.

ثــم قــام رئيــس الجامعــة بإرســال طلــب إىل رئيــس جامعــة املنيــا األســتاذ الدكتــور/ جــال أبــو املــكارم يف حينــه لنقــيل مــن جامعــة املنيــا 
إىل جامعــة جنــوب الــوادي وتــم نقــيل بالفعــل عــى كليــة الربيــة بقنــا قســم املناهــج وطــرق التدريــس بتاريــخ 1996/2/3م ثــم قــام 
ســيادته برشــيحي ألكــون عميــًدا ملعهــد ترميــم وصيانــة األثــار باألقــر بقــرار مــن وزيــر التعليــم العــايل وذلــك إنتدابـًـا مــن كليــة الربيــة 
وحتــى أكــون باألقــر قريبًــا ومتابًعــا كافــة االســتعدات إلنشــاء الكليــة وبالفعــل صــدر القــرار الجمهــوري إلنشــاء كليــة الفنــون الجميلــة 

لألقــر بتاريــخ 1996/5/22م.

يف عهــد رئاســته املغفــور لــه األســتاذ الدكتور/عرفــات كامــل لجامعــة جنــوب الــوادي بعــد أن تــم نقــل األســتاذ الدكتــور/ محمــد رأفــت 
ــة باألقــر ألكــون  ــة الفنــون الجميل ــا إىل كلي ــة بقن ــة الربي لرئاســة جامعــة أســيوط وعــى الفــور أصــدر ســيادته قــراًرا بنقــيل مــن كلي
بذلــك أول عضــو هيئــة تدريــس بالكليــة الوليــدة وبدأنــا مرحلــة التجهيــز واإلعــداد وإعــادة تأهيــل مبنــي الكليــة ليتناســب معــى العمليــة 
التعليميــة واإلداريــة تحــت إرشاف املستشــار الهنــديس للجامعــة يف حينــه األســتاذ الدكتــور/ محمــد عبدالســالم األســتاذ بكليــة الهندســة 

جامعــة أســيوط.

ويف هــذه األثنــاء تناقشــنا أنــا ورئيــس الجامعــة يف عــادة الكليــة حيــث ذكــرت لــه أنــه ثــة إتفــاق ســبق مــع األســتاذ الدكتور/صــري 
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منصــور النتدابــه جزئيًــا لعــادة الكليــة ولكــن كان رأيــه أنــه يريــد عميــًدا متفرًغــا ومنتدبـًـا كليًــا فرجعــت إىل صديقــي الدكتــور/ إبراهيــم 
ــا األســتاذ الدكتــور/ حســن عبدالفتــاح وعرضــت األمــر عــى رئيــس الجامعــة ووافــق  غزالــه واســتقر الــرأي عــى ترشــيح أســتاذنا جميًع
وأصــدر قــراًرا لســيادته بتــويل عــادة الكليــة يف ذلــك التوقيــت الــذي كان يحتــاج لبــذل أقــيص الجهــد لبنــاء هــذا الــرح الشــامخ واألول 
مــن نوعــه يف صعيــد مــر. وقــد كان األســتاذ الدكتــور/ حســن عبــد الفتــاح عــى قــدر املســؤلية وقــاد الســفينة بنجــاح منقطــع النظــر 
عــى كافــة املســتويات فهــو منــوذج للفنــان القديــر وكان صاحــب مدرســة فنيــة لهــا مريديهــا وتالميذهــا، وقــد حققــت الكليــة يف عهــده 

نجاحــات كثــرة ومنفــردة يشــهد لهــا الجميــع، كــا سيشــهد لــه التاريــخ بهــذا االنجــاز الكبــر .

وتــم اإلعــالن عــى تعيــن ألعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونــة للعمــل باألقســام العلميــة بالكليــة ويف بدايــة العــام الــدرايس يف شــهر 
ســبتمر 1996 تــم اســتقبال الطلبــة الجــدد وكانــوا ميثلــون الدفعــة األوىل يف تاريــخ الكليــة، وأصبحــت الكليــة منــارة علميــة ولهــا مردودهــا 

اإليجــايب عــى املجتمــع األقــري.

ويف 2000/8/1م تــم تعيينــي عميــد للكليــة بقــرار مــن األســتاذ الدكتــور / عبــد املتــن مــوىس – رئيــس جامعــة جنــوب الــوادي يف ذاك الوقت 
وكانــت أوىل مهامــي أن أســتكمل مــا بــدأه األســتاذ الدكتــور / حســن عبــد الفتــاح يف اإلرتقــاء بالكليــة وإبــراز دورهــا العلمــي واملجتمعي.

وتــم تخريــج الدفعــة األوىل مــن طــالب الكليــة وتــم تعيــن عــدد منهــم معيديــن باألقســام العلميــة بالكليــة والذيــن أصبحــوا اآلن أســاتذة 
وأســاتذة مســاعدين، ومنهــم حاليًــا قيــادات بالكليــة .

والحمــد للــه وبفضــل اللــه كان هنــاك العديــد مــن اإلنجــازات تحققــت خــالل هــذه الفــرة عــى املســتوى التعليمــي والبحثــي وخدمــة 
ــا  ــدة تكنولوجي ــد ووح ــي الجدي ــى التعليم ــيس املبن ــاء وتأس ــة وإنش ــام العلمي ــة واألقس ــة التعليمي ــر العملي ــا تطوي ــع وكان منه املجتم
املعلومــات ووحــدة الخــزف والصينــي بقســم النحــت ووحــدة تصويــر أفــالم الرســوم املتحركــة بقســم الجرافيــك ومعامــل الحاســب اآليل 
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وقاعــة املعــارض الكــرى لألعــال الفنيــة وتطويــر منظومــة العمــل اإلداري , كذلــك تأســيس وإدارة --- األقــر للــراث الفنــي والصناعــات 
الحرفيــة مبدينــة طيبــة الجديــدة يف 2005 وكان مــن أهــم املشــاركات املجتمعيــة أيًضــا أعــال تجميــل محافظــة قنــا يف عهــد اللــواء / عــادل 
لبيــب محافــظ قنــا األســبق، وكذلــك أعــال تجميــل محافظــة ســوهاج، وكذلــك أعــال ميدانيــة مبدينــة الغردقــة، كــا تــم تكليفنــا بأعــال 
تجميــل محافظــة األقــر يف عهــد املحافــظ األســبق الدكتــور / ســمر فــرج وغــر ذلــك مــن املــدن ومؤسســات الدولــة، كذلــك تــم عقــد 
بروتوكــوالت دوليــة عديــدة للتعــاون العلمــي والثقــايف مــع كليــات وأكادمييــات للفنــون وجامعــات خــارج مــر يف أملانيــا وروســيا وفرنســا 

وإيطاليــا وســوريا واألردن واململكــة العربيــة الســعودية .

وهنــاك العديــد مــن اإلنجــازات بفضــل اللــه تحققــت ال يتســع املجــال لذكرهــا ونركهــا للتاريــخ لتحكيــم ويشــهد عليهــا .وبعــد إنتهــاء 
فــرة عــاديت للكليــة يف نهايــة العــام الجامعــي 2010، تــم تكليفــي مبــارشة بعــادة كليــة الســياحة والفنــادق مبدينــة طيبــة الجديــدة 
ــا  ــًدا لهــا حتــى أصبحــت نائبً ــوادي الســابق األســتاذ الدكتــور / عبــاس منصــور والتــي ظللــت عمي بقــرار مــن رئيــس جامعــة جنــوب ال
لرئيــس جامعــة جنــوب الــوادي لشــئون فــرع القــر يف 2017وقمنــا بتأســيس فــرع األقــر وإنشــاء كليــات جديــدة ) األلســن- اآلثــار- 
الحاســبات واملعلومــات ثــم القــرار الجمهــوري بإنشــاء كليــة  )الطــب البــري ( وذلــك متهيــًدا إلنشــاء جامعــة األقــر والتــي أصبحــت 

أمــرًا واقًعــا بعــد أن كانــت حلــًا والتــي ينتظرهــا مســتقبالً واعــًدا إن شــاء اللــه . 

هكذا كانت حكاية إنشاء كلية الفنون الجميلة باألقصـر والتي تحتفل هذا العام بيوبيلها الفضـي مبرور 25 عاًمـا عى إنشائها .

                                                            أســــأل الله التـــوفيق لنـــــا ولــــكم                

                                                                                                       أ.د/ صالح محمد عبد املعطي

                                                                                                       أستاذ الجرافيك املتفرغ

                                                                                                        نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق



اســــــراء الحســـــيني
إســــــراء صـــــــــالح
إســــــراء منصـــــــور 
أبــانوب عــادل كامــل 
أحـــــمد الحــــــــاكم
أحـــــمد الضــــــــوي
أحـــــمد جـــــــــــاد 
أحـــــمد جـــــــــامل 
أحـــــمد حســـــــــن
أحـــــمد حــــــــمدي
أحـــــمد ســــــــــمري 
أحـــــمد صــــــــــابر 
أحـــــمد عبــدالفتـاح

أحمدعبدالوهاب الدندراوي
أحــــمد عثــــــــــامن 
أحــــمد عبـد الكــريم
أحــــمد مجـــــــــدي

أحــــمد محـــــــــــيى
أســـــامء أحــــــــــمد 
أســــــــامء عطــــــيتو

اســــــــالم الهـــــواري 
أشــــرف عـــبدالفتــاح
أكــــــرم محــــــــــمد
أمــــــاين عثــــــــــامن
أيــــــمن قــــــــــدري 
ايـــــــادعــــــــــــرايب
باســـــم فاضــــــــــل 
بيشــــــــــــــوي زارع
بيشـــــوي صــــــــالح
ثــروت عـــبد اللطـيف
جـــــــامل الـموجــــي 
جهـــــــــاد عبـــــــده
جهـــاد محــمد شـريت
جــــريمني جـــــــرجس

حـامد محـمد مصـطفي 
حســـن عــبدالعــــليم
حســـن عــبدالفتـــــاح
حســـن فـــــــــــداوي
حســـــــني شـــــابوري
حمــدي أبــواملعـــاطي

خــــــالــــد ســـــامـــي
داليـــــــــا صــــــــــالح 
دعـــــــــاء الصـــــــاوي

رحــــــــاب التـــــــالوي 
رحمــــــــة محـــــــمود
رشــــــــــا جـــــــــــابر 
رشــــــــــا حســـــــــني 
رمضــان عـــبدالـمعـتمد
زيــنـب ســيــد أحمـــد
ســـــــــارة العقـــــــييل
ســــــامي أبــــو طــالب

ســــــلوي ســـــــــــــيد 
ســـامح محـــــمد ســيد 
ســمري الســيد شــــاهني

ســـمري عـــبدالــــــرازق 
شــــذي خــــــــــــــالد
صــــربي منصـــــــــــور
صـــــالح ســــــــــنويس
صــــالح عــبدالـمعــطي
صــــــالح الـمليـــــجي 

صــــــالح شــــــــعبان 
طلعــت عبـدالـمتعــال

عبـــدالرحـــيم حـــاكم 
عبـــدالســـتار رشــيدي
عبـــدالـمنعــم علــواين 
عبـــــــــده ســـــــليم
عصـــران عبــدالفتـــاح
عصـمت محـمد صـادق
عــــالء أبـــو الحـــــمد
عــــــــالء عـــــــــوض 
علـــــــــي حســـــــان 
عمــــر عبـــدالظــــاهر
عمــــــران حســــــــن 
عمــرو عبـــدالعـــاطي

عمـــرو عبــدالوهـــاب 
غــــــــــادة النجــــــار 
غــــــــــادة أيـمــــــن
فـــايزة أبـــوالحســـــن
فـــيلوباتري حـــــــــليم
كــريم عبــــدالســــالم



محــــــمد النــاصــــــر
محـــــــمد ثـــــــــابت
محـــــــمد جــــــــالل 
محـــــــمد جــــــــامل 
محـمد حــازم فتـح الله
محــــــمد رشــــــــدي 
محــــــمد عبـــــــــده
محمد صابر عبد الحميد
محــــــمد عــــــــــرايب
محمد محمد عبدالحكيم
محـــــــمد مكــــــــاوي

محـــــــمد منصــــــــور 
محــــــمود ســـــــليامن 
محــــمود عبــدالحــفيظ
محــــــــمود عـــــــــالم
مــــــــــرام محـــــــمود
مـــــــــروة عــــــــــزت
مهــــــــــالـــــــــــــؤي
مصـــــطفى سيف النصـر
مصـــــــطفى محـــــمود

مــنـــــال شعـــــــيــب 
منـــال محــــمد مبـــارك
منصــــــور الـمنســــــي 
منـــــى ابـــــو النصــــر
مـــــــــــــي الســـــــيد
مـــــــــــــي حســـــــن 
نبيــــــــــــل راشــــــــد
نـــاجــــــح أحـــــــــمد
نرمـــــــــني الـمصـــــري
نجــــــــــالء بــــــــدوي
نفــــــــــــني مخـــــــتار
هــــــــــــالة رفــــــاعي 
هــــــــــــاين ثـــــــروت
هــــــــــــند ســـــــــيد 
هــــــــــــند صـــــــالح

هيثـــــــــــم عــــــــامر 
وفـــاء عبـــدالـمقصـــود
والء محــــــمد شــــكري
يوســـــــف محــــــمود

يــــــــوليان مــــــــــراد 
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بكالوريــوس الفنــون الجميلــة باألقــر -قســم جرافيــك 2007،  صالون 
الشــباب بقــر ثقافــة ســيدى جابــر األول والتــاىن والثالــث والرابــع، 
ــع  ــرض القط ــوىش 2006،  مع ــة األنف ــر ثقاف ــك بق ــرض الجرافي مع
الصغــرة مبركــز اإلبــداع 2010، معــرض جمعيــة محبــي الفنــون 
ــرة  ــز الجزي ــوري مبرك ــاين الغ ــي لفن ــرض جاع ــة 2016،  مع الجميل
للفنــون 2018-  معــرض القاهــرة الدويل لالبتــكار2017 -2018، ملتقى 
ــي باإلســاعيلية الســابع2019 ، ملتقــى مراســم ســانت  ــداع الفن اإلب
كاتريــن 2021، جائــزة الفنــون مــن أكادمييــة البحــث العلمــى 2019، 
ــة،  ــون الجميل ــى الفن ــة محب ــن التشــكيلين، جمعي ــة الفنان عضونقاب
فنــاين الغــوري، أتيليــه القاهــرة ، الجمعيــة املريــة للرســوم املتحركــة.

إســراء الحسني جــاد الــرب
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مواليــد 1993،األقصـــر- تخصــص جرافيــك، معيــدة بقســم الجرافيــك 
باألقــر- شــاركت بالعديــد مــن املعــارض داخــل كليــة الفنــون 
الجميلــة باألقصـــر وخارجهــا .لديهــا مقتنيــات عديدة- البنــك التجاري 

. 2014 )CIB( الــدويل

إرساء صـالح محـمد 
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ــا، بكالوريــوس الفنــون الجميلــة جامعــة األقــر 2020 -  مواليــد  قن
قســم الجرافيــك شــعبة التصميــم املطبــوع ، شــعبة التصميــم املطبوع.

إســراء محـمد منصـور
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مواليــد أســوان 1997، معيــد بقســم الجرافيــك - كليــة الفنــون 
ــك  ــون الجرافي ــبوع فن ــاركة يف أس ــر، املش ــة االق ــة – جامع الجميل
ــاء عمــل فنــي  ىف الفــرة مــن 2015/12/20 حتــى 2015/12/24، اقتن

.  CIB ــك ــدى بن ل

أبانوب عادل كامل
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 أحمــد الحــاكم

مواليــد 1987 ســوهاج ، بكالوريــوس  فنــون جميلــة 2010 ، متهيــدي 
ماجســتر 2014 ، عضــو الفنانــن التشــكيلين، قوميســر مســاعد 
ملعــرض اليوبيــل الفــي لصالــون الشــباب 2014 ،نــال جائــزة صالــون 
الجنــوب الــدويل الثالــث  2015، شــارك يف معــرض الطالئــع54-51  ، 
صالون الشــباب 25 لســنة  2014 ، صالون يض للشــباب العريب 2017، 
ــات مبتحــف  ــه مقتني ــع 2016 ، لدي ــي الراب ــك القوم ــرض الجرافي مع

الفــن املــري الحديــث  وبعــض املؤسســات الخاصــة واألفــراد. 
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ــر،  ــة األق ــون الجميلة-جامع ــة الفن ــك- كلي ــم الجرافي ــدرس بقس م
عمــل الفنــان كنائــب رئيــس تحريــر مجلــة تــوت املريــة املصــورة 
ــارك  ــد 2009(،ش ــوب الصعي ــم بجن ــال تهت ــة أطف ــال)أول مجل لألطف
الــدويل  األقــر  ســمبوزيوم  منهــا:   املعــارض  مــن  العديــد  يف 
ــوب  ــون الجن ــا 2015، صال ــو إيطالي ــرض بتورين ــر2014،  مع للتصوي
الــدويل الخامــس 2017 ، معــرض الفنــون التشــكيلية بامللتقــى الــدويل 
ــون  ــع للفن ــدويل الراب ــر ال ــعبية 2017، املؤمت ــون الش ــادس للفن الس

ــر 2018. ــع باألق ــكييلية وخدمــة املجتم التش

أحمد الضوى حسن
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أســتاذ ورئيــس منتــدب لقســم النحــت كليــة الفنــون الجميلــة األقــر 
ــس قســم النحــت  ــتاذ ورئي ــذ 1996 ،أس ــوادى من ــوب ال ــة جن جامع
ــام  ــذ 2003، املعــرض الع ــوان من ــة جامعــة حل ــون الجميل ــة الفن كلي
ــابع  ــد الس ــاىل الهن ــون(، ترين ــدورة 42 )مكرم ــكيلية ال ــون التش للفن
1991،معــرض باملركــز الثقــاىف املــرى بباريــس 1996، 1999،معــرض 
ــزة  )ألســبوع الثقــايف املــري( بســان بطرســرج روســيا 2004 ، الجائ
ــابع  ــد الس ــايل الهن ــت برين ــن النح ــة يف ف ــة الذهبي األوىل وامليدالي
1991،  الجائــزة األوىل يف فــن النحــت صالــون باريــس 1996 ،شــهادة 
تقديــر ىف فعاليــات ســمبوزيوم النحــت األول الــذي أقيــم ىف صنعــاء  
ــع  ــارش للطالئ ــرض الع ــت األوىل يف املع ــزة النح ــبتمر 2005، جائ س
1969، جائــزة األمومــة الثانيــة 1970، جائــزة النحــت يف معــرض 
فلســطن 1970، جائــزة مســابقة تجميــل األوبــرا 1989، جائــزة األوبــرا 

ــة 1990 . ــن امليدالي ىف ف

1946 : 2020أحمد عبد العظيم جاد
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عضــو هيئــة التدريــس ورئيــس قســم الجرافيــك بكليــة الفنــون 
ــزة  ــا: جائ ــز منه ــن الجوائ ــد م ــال العدي ــر، ن ــة األق ــة جامع الجميل
ــوزان  ــزة س ــة 2004، جائ ــوم املتحرك ــارات يف الرس ــة اإلم ــداع بدول إب
مبــارك ألدب ورســوم الطفــل 2005، جائــزة فضيــة باســم الفنــان 
الراحــل نــور الريــف يف مجــال الرســم 2013، جائــزة اقتنــاء جالــري 
بيكاســو مــن صالــون الجنــوب الــدويل 2013،جائــزة الشــارقة لإلبــداع 
العــريب يف مجــال النقــد 2015، أقــام العديــد مــن املعــارض التشــكيلية 
ــة  ــب العلمي ــن الكت ــد م ــه  العدي ــدر ل ــر، وص ــارج م ــل وخ داخ
ــوان القطــب  ــة بعن ــه رواي ــة، كــا صــدر ل ــون البري يف مجــال الفن
األعظــم، ومجموعــة قصصيــة بعنــوان قلــب أنتيــكا، وســاهم بشــكل 
ــال  ــه يف مج ــالل أعال ــن خ ــكيلية م ــة والتش ــة األدبي ــر يف الحرك كب

ــب. ــة الكت ــم أغلف رســم وتصمي

أحمد جامل عيد
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أحمد حسن الشعراوي

ــك  ــون الجميلة-جرافي ــفة يف الفن ــوراه الفلس ــرة ، دكت ــد القاه موالي
2003،ويعمــل حاليًــا أســتاذ الجرافيــك املشــارك بكليــة الفنــون 
الجميلــة جامعــة األقــر، ورئيــس قســم الجرافيــك ســابًقا ـ شــارك ىف 
الحركــة الفنيــة التشــكيلية منــذ تخرجــه مــن قســم الجرافيــك بكليــة 
الفنــون الجميلــة بالقاهــرة 1992وحتــى اآلن مبعــارض عديــدة منهــا: 
املعــرض القومــي العــام ، صالــون الشــباب ، صالــون القطــع الصغــرة،  
صالــون األبيــض واألســود، وغرهــا ، نــال العديــد مــن شــهادات 
التقديــر والجوائــز منهــا:  الجائــزة الثانيــة يف الجرافيــك بصالــون 
ــم  ــويس حل ــاة الس ــابقة قن ــزة مس ــر 2000، جائ ــاين ع ــباب الث الش
يتحقــق مــن صنــدوق التنميــة الثقافيــة ســبتمر 2015، جائــزة ) درع 
الكمبيوتــر جرافيــك ( مســابقة ومعــرض إبداعــات روحانيــة بجريــدة 
بوابــة العــرب األلكرونيــة بيــت الســنارى ديســمر 2015، لديــه 
ــراد واملؤسســات مبــر والخــارج . ــدى األف ــات ل ــد مــن املقتني العدي
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أســتاذ مســاعد بقســم الجرافيــك – شــعبة تصميــم مطبــوع – وكيــل 
ــم والطــالب جامعــة األقــر،  ــة لشــئون التعلي ــون الجميل ــة الفن كلي
ــكيلية  ــون التش ــدويل للفن ــر ال ــة األق ــمبوزيوم جامع ــر س قوميس
2020، قوميســر تنفيــذي امللتقــى الــدويل األول للجرافيــك كليــة 
ــدويل األول  ــر ال ــام املؤمت ــكرتر ع ــر2017، س ــة األق ــون الجميل الفن
ــارك يف  ــر 2016، ش ــة األق ــون الجميل ــة الفن ــك كلي ــون الجرافي لفن
ــادس،  ــوب الس ــون الجن ــا: صال ــارض الجاعيةمنه ــن املع ــد م العدي
الخامــس  الشــباب  للجرافيــك  2016، صالــون  القومــي  املعــرض 
والعــرون 2015، أقــام العديــد مــن املعــارض الخاصــة منهــا : 
معــرض" التعويـــذة"، معــرض " جزيــرة هيســة"، معرض"خــط النــار".  

أحمد حمدي عبد الحارس
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ــج  ــة باألقر،خري ــون الجميل ــة الفن ــك – كلي ــم الجرافي ــدرس بقس م
قســم الجرافيــك شــعبة فنــون الكتــاب والرســوم املتحركة،ماجيســتر 
ــة  ــدول األفريقي ــق يف ال ــكيلية للملص ــة والتش ــم الفني ــوان : القي بعن
الناميــة يف أواخــر القــرن العريــن، دكتوراه بعنــوان: العالقــة التبادلية 
بــن النــص والصــورة الرقميــة يف امللصــق املعــارص، شــارك يف العديــد 
ــر . ــعر باألق ــت الش ــات يف بي ــه مقتني ــة ولدي ــارض الفني ــن املع م

أحمد محمد سمري
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أســتاذ ورئيــس قســم التصويــر بكليــة الفنــون الجميلــة جامعة املنيــا ـ عضو 

نقابــة الفنانيــن التشــكيلين، عضوجاعــة الفنانن والكتاب بأتيليــه القاهرة، 

رشــح ملــدة شــهر للمشــاركة ىف بينــاىل نابــوىل بأيطاليــا 1996، منحــة عامــان 

لدراســة فــن الجرافيــك مبرســم الفنــان األملــاىن  دانيل هييــس االســتاذ بكلية 

الفنــون والربيــة جامعــة زيجــن 2002، منحــة دراســية ملرحلــة األســتاذية 

يف التصويــر الجــدارى مــن كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة مورســيا بأســبانيا 

2015، نــال العديــد مــن املنــح الفنيــة مــن هيئــة قصــور الثقافــة وصنــدوق 

التنميــة الثقافيــة .ـ لــه العديــد مــن األبحــاث العلميــة والعمليــة واملؤلفــات 

ــام  ــذ ع ــكيلية من ــة التش ــارك يف الحرك ــكيلية ، يش ــون التش ــال الفن يف مج

1991حتــى اآلن، مثــل مــر يف العديــد مــن املعــارض الخارجيــة عــن طريق 

قطــاع املعــارض بــوزارة الثقافــة .ـ شــارك يف العديــد مــن املعــارض والــورش 

الفنيــة الجاعيــة يف مــر والخــارج .ـ أقــام العديــد مــن املعــارض الخاصــة 

مبــر والخــارج، نــال العديــد مــن الجوائــز واملادليــات والــدروع يف العديــد 

ــر الجــداري مبــر والخــارج . ــر والتصوي ــن التصوي ــات الخاصــة بف امللتقي

أحـــمد ســـــليم



46

ــك  ــون الجميلة-قســم الجرافي ــد ســوهاج1987،بكالوريوس الفن موالي
ــة بـــ  ــون الجميل ــة الفن ــى كلي ــوع واألول ع ــم املطب ــعبة التصمي ش
ــاألقر،   ــة بـ ــون الجميل ــة الفن ــدرس مســاعد بكلي ــر 2009 ، م األق
ــزة “ســلوى رشــدى” ىف مجــال  ــز منهــا: جائ ــد مــن الجوائ ــال العدي ن
الرســم مــن جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة بجــاردن ســتيى 2013،  
ــريب 2016،   ــباب الع ــان يض للش ــة( ملهرج ــري )مناصف ــزة الك والجائ
جائــزة الرســم واقتنــاء بنــكCIB واملشــاركة يف ورش ســمبوزيوم 

ــباب »28«2018. ــون الش ــر يف صال ــدويل باألق ــر ال التصوي

أحمد صابر عبد الظاهر
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مواليــد 1987، مصــور مــري معــارص، يعيــش يف مــر مــا بــن 
مدينتــي القاهــرة واألقــر. ويعمــل مدرًســا مســاعًدا بكليــة الفنــون 
الجميلــة باألقــر، قســم التصويــر. تخــرج 2011 األول عــى الكليــة، 
ماجســتر يف الفنــون الجميلــة تخصــص تصويــر 2018. شــارك يف 
املعــارض العامليــة يف املانيــا وإيطاليــا وروســا والبحريــن ولنــدن 
ونيويــورك وجواتيــاال واالمــارات العربيــة والســعودية، بجانــب 
املعــارض والفعاليــات املحليــة يف مــر. نــال 2015 عــى جائــزة 
كليوباتــرا املركــز األول يف مراســم ســيوه 2015، املركــز الثــاين عامليــا يف 
مســابقة نــارص بــن حمــد العامليــة لإلبــداع الشــبايب 2016 ، ويف 2017 
تــم اختيــاره مــن ضمــن أفضــل 30 موهبــة شــابة يف املهرجــان العاملي 
ــن.  ــرويس فالدميــر بوت ــة يف روســيا للقــاء الرئيــس ال للشــباب والطلب

أحمد عبد الفتاح
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ــة  ــرع ثقاف ــكيلية- ف ــون التش ــم الفن ــس قس ــا ، رئي ــد1980 قن موالي
ــا-  2003،رســام كاريكاتــر ورســوم متحركــة وفــن الكتــاب، عضــو  قن
ــد مــن املعــارض منهــا:  ــة الفنانــن التشــكيلين، شــارك يف العدي بنقاب
صالــون الجنــوب الــدويل الثالــث والرابــع والخامــس - كليــة الفنــون 
الجميلــة -األقــر 2015 - 2016 - 2017، معــرض الحلــم الكبــر 
بــدار األوبــرا املريــة، ملتقــي سلســبيل النيــل التاســع 2021 ، 
الــدورة الرابعــة للملتقــى العــريب لــرواد الكاريكاتــر، معــرض جائحــة 
كورونــا- قاعــة صــالح طاهــر دار األوبــرا املريــة، تنظيــم الجمعيــة 
املريــة للكاريكاتــر2021 ، املســابقة الدوليــة الســنوية للكاريكاتــر 
ــن  ــد م ــال العدي ــر 2021، ن ــة - م ــدورة الثاني ــس « ال » كاريكاتون
الجوائـــــزوالشهادات منهــا : شــهادة تقديــر مهرجــان النخليــة الثقــاىف 
الثالــث الــذي تقيمــه مؤسســة النبــأ للثقافة واألعــالم - العراق،شــهادة 
ــه  ــر 2019، لدي ــر- م ــادس للكاريكات ــدويل الس ــى ال ــر امللتق تقدي

مقتنيــــــات عديــدة لــدى املؤسســات واألفــراد.

أحـمد الــدنـدراوي
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أحمد عيل عثامن

ــة  ــة الربي ــل كلي ــوع ووكي ــم املطب ــا ،أســتاذ التصمي ــد 1965 قن موالي
النوعيــة بقنــا لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث الســابق، دكتــوراة 
ــك  ــص جرافي ــا - تخص ــة املني ــة – جامع ــون الجميل ــفة يف الفن الفلس
)تصميــم مطبــوع( – ســنة 2002،عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين، 
ــن  ــد م ــارك يف العدي ــة، ش ــون الجميل ــي الفن ــة خريج ــو جمعي عض
املعــارض منهــا: املعــرض القومــي لعامــي 1987 ، 1988، معــارض 
ــة  ــى 1995،  جمعي ــة مــن 1988 حت ــون الجميل ــي الفن ــة محب جمعي
ــي 1992 - 1993،  معــرض األعــال  ــة لعام ــون الجميل خريجــي الفن
والرابــع  والثالــث  األول  الشــباب  صالــون   ،1997 لعــام  الصغــرة 
والخامــس – ترنــايل الجرافيــك الــدويل الخامــس، أقــام معــارض 
خاصــة منها:قــر ثقافــة ســوهاج 1987، قــر ثقافــة أســيوط 1988،  
ــام  ــى 2005 ، القي ــام 2002 حت ــن ع ــا م ــة قن ــر ثقاف ــارض بق مع
بعمــل تجميــل كوبــري قنــا العلــوي مبحافظــة قنــا يف 2002 ، معــرض 

ــر 2008. ــة يف يناي ــار Wismar األملاني ــة فيس بجامع
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ــوان  ــة حل ــة -جامع ــة الفني ــتر الربي ــرة 1954، ماجس ــد القاه موالي
ــة  ــة الفني ــة الربي ــة بكلي ــة الفني ــفة يف الربي ــوراة الفلس 1985،  دكت
ــو  ــكيلين، عض ــن التش ــة الفنان ــو نقاب ــوان 1990، عض ــة حل -جامع
ــن  ــة املعلم ــو نقاب ــاب، عض ــن والكت ــرة للفنان ــه القاه ــة أتيلي جاع
ــة  ــس ) الربي ــكو- باري ــيا( اليونوس ــة ) األنس ــو جاع ــرة، عض بالقاه
ــة ) جاعــة  ــة الفني ــات الربي ــق الفــن(، عضــو رابطــة كلي عــن طري
ــة  ــون الجميل ــة للفن ــة األهلي ــس إدارة الجمعي ــو مجل ــم( ،عض الرس
نــال العديــد مــن الجوائــز الدوليــة منهــا :الجائــزة الذهبيــة ملســابقة 
ــة الســعودية – جــدة  ــون الســعودية( الخطــوط الجوي ــرض ) مل مع
1997، الجائــزة األوىل لتصميــم ملصــق الحفــاظ عــى البيئــة جامعــة 

ــعودية 2001 . ــة الس ــة العربي ــعود – اململك ــك س املل

أحـمد عـبد الـكريم
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ــارض  ــارك يف املع ــر، ش ــة األق ــة جامع ــون الجميل ــوس الفن بكالوري
الجاعيــة التابعــة لــوزارة الثقافــة ،املشــاركة يف ملتقــي التصويــر 
الجــداري مبطــروح  2017،  ورشــة رســم االسكتشــات لتوثيــق تــراث 
ــة  ــة لهيئ ــدة التابع ــدن الجدي ــل امل ــارك يف تجمي ــر، ش ــة القص مدين
ــرض  ــك 2019، مع ــي بالزمال ــرض جاع املجتمعــات العمرانيــة، مع
أجنــدة 2020، ســيمبوزيوم جامعــة األقــر األفريقــي ، معــرض 
جاعــي مصاحــب ملهرجــان الســينا األفريقــي 2020،  معــرض 
 ،2020 العــريب  للشــباب  مهرجــان يض   ،2020 بالزمالــك  جاعــي 
ــة  ــر يف دورت ــدويل للتصوي ــر ال ــمبوزيوم األق ــة لس ــة املصاحب الورش
ــون  ــدة والثالث ــه الواح ــباب لدورت ــون الش ــر 2020، صال ــة ع الثالث
عــام 2020، ملتقــي مراســم تونــس للرســم والتصويــر بالفيــوم يف 

األوىل2021. دورتــة 

أحمد مجدي أحمد
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أحمد محـي حمزة

عميــد كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة األقــر 2021، وكيــل كليــة  الفنــون 

الجميلــة للدراســات العليــا والبحــوث 2016، رئيــس قســم التصميــم 

الجرافيــي  كليــة األعــالم والفنــون التطبيقيــة جامعــة القلمــون  الســورية 

2012/2010 ، عضــو يف لجــان تحكيــم العديــد مــن اللقائــات الفنيــة 

الرســمية، صالــون الجنــوب الــدويل الرابــع 2016، صالــون الشــباب 2016  ، 

قوميســر عــام صالــون الجنــوب الــدويل الخامــس وعضــو لجنــة التحكيــم 

2017، مقــرر عــام منتــدى جامعــة األقــر األفريقــي 2020 ، نــال العديــد 

مــن الجوائــز وشــهادات التقديــر منهــا:  الجائــزة الكــرى بينــايل اإلكــوادور 

الــدويل جائــزة أحســن جنــاح 2006 ، الجائــزة األوىل جرافيــك بينــايل 

ــن يف 1998 و 2003،  ــزة األوىل مرت ــدويل 2014 ،الجائ ــون ال ــة والفن الثقاف

الجائــزة الثانيــة مرتــن 2001 و 2002والعديــد مــن الجوائــز مــن جمعيــة 

ــرى  ــزة الك ــة – الجائ ــباب والرياض ــة و وزارة الش ــون الجميل ــي الفن محب

ــعيد 2003 ،   ــايل بورس ــزة األوىل بين ــعيد 2005 ، الجائ ــايل بورس ــاىل بين بين

ــة . ــد مــن املحافــل الدولي ــل مــر يف العدي مث
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معيــدة بكليــة الفنــون الجميلــة قســم النحــت شــعبة النحــت 
الفراغــي امليــداين، العمــل الفنــي املشــاركة بــه: مــرآة ويتحــدث عــن 
ــة   ــات معين ــاوف أو تحدي ــاه مخ ــل تج ــرد الفع ــي ل ــط النف الضغ
ــد التحــرر مــن  ــال برجــل يري ــه يف التمث ــر عن ــة التعب ــت الفنان حاول
القيــود واملــرور عــر مــرآة الضغــط النفــي الــذي نواجهــه يف حياتنــا .

أسامء أحمد إبراهيم
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أسامء عطيتو

مواليــد قنــا، عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين، مدرس مســاعد بقســم 
النحــت بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة األقــر تخصــص نحــت بــارز 
ــارز ،  ــون التشــكيلية تخصــص نحــت ب ــة ، ماجيســتر يف الفن وميدالي
ــدة  ــل معــرض أجن ــة مث ــارض الجاعي ــن املع ــد م شــاركت  يف العدي
ــس  ــاين والخام ــوب الث ــون الجن ــرض صال ــكندرية، ومع ــة اإلس مبكتب
والســادس ومعــرض منتــدي جامعــة األقــر ومعــرض مهرجــان 
الســينا األفريقيــة، شــاركت يف تنظيــم العديــد مــن الفعاليــات 
الفنيــة منهــا: مســابقة أحمــد نــوار ومؤمتــر الفنــون التشــكيلية،لديها 
 .  CIB وبنــك  العمرانيــة  املجتمعــات  تنميــة  بهيئــة  مقتنيــات 
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إسالم عبد العزيز الهواري

ــع44   ــرض الطالئ ــر 2003، مع ــة باألق ــون الجميل ــوس الفن بكالوري
2004، صالــون الشــباب 2006، معــرض خاص بســاقية الصــاوي 2006، 
ــرا 2011،  ــدار األوب ــري« ب ــا م ــرض »أن ــعيد 2009، مع ــايل بورس بين
معــرض بأتيليــه القاهــرة 2013، معــرض بالجامعــة األمريكيــة2015- 
معــرض لفنــاين الغــوري مركــز الجزيــرة بالزمالــك 2018، معــرض مــر 
أفريقيــا - دار األوبــرا 2019، امللتقــى األول لفنــون أفريقيــا 2019، 
امللتقــى الــدويل للحفــر بتونــس 2016،صالــون الجنــوب الــدويل  
باألقــر 2015- 2016- 2017 - 2018 -2019،مراســم باريــس بالوادي 
الجديــد 2017، معــرض القاهــرة الــدويل لالبتــكار 2019-2018-2017، 
ســمبوزيوم إهــدن الــدويل  بلبنــان 2019، مراســم طــور ســيناء 2019، 

مراســم النوبــة 2021، مراســم ســانت كاتريــن 2021.
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مواليــد القاهــرة 1957، أســتاذ الجرافيــك والرســوم املتحركــة املتفــرغ- 
ــة  ــالب بكلي ــم والط ــؤون التعلي ــبق لش ــل األس ــم الجرافيك،الوكي قس
الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان. دكتوراه)أفــالم التحريــك التجريبيــة 
كمجــال إبداعــي( 1996،عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين، الجمعيــة 
املريــة للرســوم املتحركــة، الجمعيــة املريــة للخــط العــريب. أقــام 
ــات  ــرا ، قاع ــة، األوب ــور الثقاف ــة )قص ــارض الخاص ــن املع ــد م العدي
كليــة الفنــون الجميلة(،شــارك يف العديــد مــن املعــارض العامــة 
والجاعيــة داخــل مــر وخارجهــا منــذ تخرجــه ، ولــه تجــارب فيلمية 
يف مجــال الرســوم املتحركــة. عضــو لجــان تحكيــم متعــددة ملهرجانــات 
ومســابقات يف مجــال الرســوم املتحركــة داخــل الكليــة وخارجها،عضــو 
لجنــة تحكيــم املعــرض العــام الــدورة )42( قطــاع الفنــون التشــكيلية 

ــة  2021/2020. وزارة الثقاف

أرشف عبد الفتاح محمد
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مواليــد1980 ، أســتاذ مســاعد بقســم الجرافيــك كليــة الفنــون الجميلة 
ــاركات  ــة واملش ــارض الخاص ــن املع ــد م ــه العدي ــر، ل ــة األق جامع
ــدويل  ــر ال ــايل م ــل: ترين ــا مث ــر وخارجه ــة مب ــات الفني بالفاعالي
للجرافيــك الخامــس 2006، معــرض الصداقــة األملانيــة املريــة مبــر 
ــزة  ــال جائ ــا 2007، ن ــن املــري بروماني ــرض الف ــا 2006 ، مع وأملاني
ــة  ــر والطباع ــزة الحف ــي 2009، جائ ــعيد القوم ــايل بورس ــوق ببن التف
ــات  ــزة املقتني ــال جائ ــن، ن ــة لدورت ــون الجميل ــي الفن ــرض محب مبع
ــن  ــان بدورت ــرا 2009. وجائزت ــدار األوب ــاص( ب ــرض الخ مبعرض)املع

ــوب. ــون الجن بصال

أكــرم محمد صـالح الدين
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مواليد 1989، مــدرس مساعد بقسـم الجرافـيك بكليــة الفـنون 
الجميـلة- جامعة األقصـر..

أماين عبد الباسط عثمــان
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مواليد1978،أســتاذ مســاعد الجرافيــك ووكيــل كليــة الفنــون الجميلــة 
باألقــر لشــؤون التعليــم والطــالب الســابق، عضــو املجلــس األعــى 
للثقافــة ) لجنــة الفنــون التشــكيلية( وزارة الثقافــة املريــة، قوميســر 
عــام ملتقــى األقــر الــدويل الثــاين للجرافيــك بكليــة الفنــون باألقــر،  
ســكرتر عــام املؤمتــر الــدويل الثــاين لكليــة الفنــون باألقــر - املديــر 
الصغــرة  والصناعــات  الراثيــة  الحــرف  تنميــة  ملركــز  التنفيــذي 
ــدويل  ــوب ال ــون الجن ــام صال ــوادي. - قوميســر ع ــوب ال ــة جن جامع
ــل 15  ــزة أفض ــة - جائ ــدورة الخامس ــذي ال ــر تنفي ــث, وقوميس الثال
فنــان معــرض zobra بنجالديــش 2020 ، جائــزة االقتنــاء CIB البنــك 
التجــاري الــدويل صالــون الشــباب )23( ، ســمبوزيوم املهديــة الــدويل 
ــس  ــدويل الخام ــر ال ــايل م ــس 2015- ترين ــكيلية بتون ــون التش للفن
ــر  ــارض خاصــة  وأك ــذوق ، تســعة مع ــادي الت ــس ن ــك - رئي للجرافي

ــة والخاصــة. ــا مبعــارض الدول ــا محليً مــن 80 معرًضــا جاعيً

أميــن قــدري حــامد



60

ــا بــن األقــر،  مواليــد  القاهــرة  1989 ، وهــو يعيــش ويعمــل حاليً
ــة ،  ــا. تخــرج مــن كليــة األقــر للفنــون الجميل مــر وبرلــن ، أملاني
ــه  ــن أن شــغفه وخرت ــم م ــام 2015. عــى الرغ ــر يف ع قســم التصوي
هــي يف املقــام األول لوحــة زيتيــة ، إال أنــه يحــب االستكشــاف 
والجمــع بــن التقنيــات الفنيــة املختلفــة مثــل الرســم التاثــيل للصــور 
ــن  ــع ع ــه مداف ــددة التخصصــات. إن ــات متع ــو واملقارب ــن الفيدي وف
ــة  ــن باملســؤولية االجتاعي ــي ويؤم ــر االجتاع ــن كمحــرك للتغي الف

ــن. ــة مــن خــالل الف ــدء التحــوالت املجتمعي ــن لب للفنان

إيــاد عــرابـي
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ماجســتر فنــون جميلــة القاهــرة 1998، دكتــوراه فنــون جميلــة 
القاهــرة 2004، رئيــس اإلدارة املركزيــة لتجميــل املــدن الجديــدة 
بهيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة ، مــن أهــم األعــال: تجميــل 
العديــد مــن األعــال الفنيــة باملــدن الجديدة،شــارك يف العديــد مــن 
ــرض  ــباب واملع ــون الش ــة وصال ــة والدولي ــة و الخاص ــارض العام املع
العــام منــذ التخــرج وحتــى اآلن، لديــه مقتنيــات عديــدة مبــر 

ــث. ــري الحدي ــن امل ــف الف ــدى متح ــات ل والخارج،مقتني

بـاسم فـاضـل سيـد

2021- 1961
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ــة  ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــاعد بكلي ــدرس مس ــكييل وم ــان تش فن
أســيوط،  تخــرج مــن كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة األقــر وشــارك 
ــون  ــون الشــباب وصال ــا: صال ــة منه ــارض الجاعي ــن املع ــد م بالعدي
ــكندرية،  ــة اإلس ــرة مبكتب ــرض أول م ــدة ومع ــرض أجن ــوب ومع الجن
نــال  جائــزة أتيليــه اإلســكندرية 2015، كــا شــارك يف ملتقــى طــور 
ــون  ــة للفن ــإلدارة العام ــع ل ــس 2021 التاب ــى تون ســيناء 2019،وملتق

ــة. ــكيلية وزارة الثقاف التش

بيشـوي زارع بطــرس
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مواليــد1989 ســوهاج ، بكالوريــوس الفنــون الجميلــة قســم النحــت 
امليــداىن 2011 كليــة الفنــون الجميلــة باألقر،ماجيســر 2019 ، رئيس 
ــدة،  ــة الجدي ــة طيب ــاز مدين ــع بجه ــيق املوق ــل وتنس ــم التجمي قس
املشــاركة ىف تنفيــذ ميــدان لفــظ الجاللــة مبدينــة الســادات ، معــرض 
الراســينا األول للشــباب 2015، صالــون الجنــوب الثالــث ، ســمبوزيوم 
ــان ىض  ــيوط ، مهرج ــة أس ــار األول بجامع ــى األحج ــت ع ــن النح ف
ــا ،   الثالــث للشــباب 2020، معــارض الفنــون التشــكيلية جامعــة املني

املشــاركة بأعــال فنيــة لتجميــل مدينــة الــروق وبــدر.

بيشوي صالح جرجس



64

ــة  ــة. جامع ــون الجميل ــة الفن ــور -كلي ــدرس بقســم الديك ــد 1979،م موالي

األزيــاء مــع  اآلداب ديكــور وتصميــم  الفلســفة يف  األقــر، دكتــوراه 

مرتبــة الــرف األوىل - قســم علــوم املــرسح كليــة اآلداب جامعــة حلــوان، 

ــة  ــة الحديث ــة نحــو دور التطــورات التكنولوجي ــة موجه ــه العلمي إهتامات

يف تشــكيل املناظــر املرسحيــة وتصميــم األزيــاء، باإلضافــة إىل ذلــك يتمتــع 

الدكتــور ثــروت بأكــر مــن 15 عاًمــا مــن الخــرة املهنيــة واألكادمييــة، حــر 

العديــد مــن املؤمترات والنــدوات وورش العمل ذات الصلــة بتخصصه،معيد 

ــوب  ــة جن ــر – جامع ــة ، باألق ــون الجميل ــة الفن ــور- كلي ــم الديك بقس

ــح  ــم )التصحي ــاس والتقوي ــدة القي ــذى لوح ــر التنفي ــوادى، 2016 املدي ال

ــق  ــس فري ــر مؤس ــة األق ــة – جامع ــون الجميل ــة الفن ــروين( - كلي اإللك

ــون  ــة الفن ــى بكلي ــاط املرسح ــى النش ــام ع ــرف الع ــرسح وامل ــوان امل أل

الجميلــة باألقــر – جامعــة جنــوب الــوادى – منــذ 2014 املــرف العــام 

عــى النشــاط املرسحــى لجامعــة األقــر 2021/2020 ،مستشــار األنشــطة 

الفنيــة لجامعــة األقــر 2021 مديــر مركــز الفنــون بجامعة األقــر 2022 .

ثروت عبداللطيف عـوض 
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أســتاذ  متفــرغ بأكادمييــة الفنــون حتــى اآلن، أســتاذ بكليــات فنــون 
جميلــة املنيا-األقر-القاهــرة، مديــر مــرسح القاهــرة للعرائــس ،حائــز 
ــور  ــس والديك ــم العرائ ــجيعية 1996 ،صم ــة التش ــزة الدول ــى جائ ع
ألكــر مــن ســبعن عمــاًل فنيًــا للســينا واملــرسح والتليفزيــون، شــارك 
يف الحركــة التشــكيلية منــذ تخرجــه 1967، شــارك ىف الكثــر مــن 
املهرجانــات العامليــة، نــال جوائــز وشــهادات تقديــر ولديــه مقتنيــات 
مبــر والخــارج، شــارك يف حــرب االســتنزاف منــذ 1968 وحتــى 

ــور 1973. ــراكه ىف العب اش

جمـال املـوجي
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مواليــد محافظــة دميــاط، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم الجرافيــك 
ــر  ــك بتقدي ــة بالزمال ــون الجميل ــة الفن شــعبة الرســوم املتحركــة بكلي
ــك  ــة الزمال ــون جميل ــن فن ــك م ــتر يف الجرافي ــدا ، ماجس ــد ج جي
ــون  ــن فن ــاب م ــون الكت ــص فن ــن تخص ــفة الف ــوراة فلس 2004،دكت
جميلــة األقــر 2020 ،تعمــل حاليًــا مــدرس بقســم الجرافيــك بكليــة 
الفنــون الجميلــة باألقــر، نالــت جائــزة ســوزان مبــارك ألدب ورســوم 
األطفــال 2002 عــن رســوم قصــة »قصــص وأشــعار« لســن مــا قبــل 
املدرســة والتــي تــم طباعتهــا ونرهــا بالهيئــة العامــة املريــة 
للكتــاب، شــاركت يف معــرض فرحتنــا بلمتنــا بالكويــت والــذي افتتحــه 
الســفر املــري 2012، العمــل مبجــال الدعايــة واإلعــالن بركــة 
دعايــة كــرى بدميــاط مــن 1997وحتــى 1998، أقامــت معــرض 

ــوان شــجن 2021. ــك بعن ــة بالزمال ــون الجميل ــة الفن شــخيص بكلي

جهــاد عبـده
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عضــو هيئــة التدريس  قســم الديكور-شــعبة العارة الداخليــة – كلية 
الفنــون الجميلــة –  جامعــة األقــر ، نالــت مجموعــة جوائــز أهمهــا: 
»جائــزة أكادميــة البحــث العلمــي«، الجائــزة األوىل بينــايل بورســعيد 
يف الجرافيــك - الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة 2007، الجائــزة الثالثــة 
بينــايل بورســعيد يف الجرافيــك- الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة 2005، 
ــي  ــاع القوم ــباب – القط ــون الش ــك صال ــة يف الجرافي ــزة الثالث الجائ
للفنــون التشــكيلية – قر الفنــون 2005 ، الجائــزة الثالثة يف الجرافيك 
– املســابقة القوميــة - وزارة الشــباب والرياضــة  2005 ، الجائــزة 
الخامســة يف الجرافيك –  املســابقة القومية - وزارة الشــباب والرياضة 
2006 ، الجائــزة الثانيــة تصويــر– املســابقة القوميــة - وزارة الشــباب 
والرياضــة 2006 ، جائــزة جمعيــة محبــي الفنون الجميلــة يف الجرافيك 
2006، زيــارات فنيــة )تونــس – املغــرب – أســبانيا-إيطاليا - روســيا ( 

جهاد محمد شـريت
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ــور،   ــم الديك ــر قس ــة األق ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــدة بكلي  معي
بكالوريــوس الفنــون الجميلــة قســم الديكــور – شــعبة الفنــون 
التعبريــة، شــاركت مبعــرض كليــة الفنــون الجميلــة بامللتقــى الفنــي 
للجامعــات العربيــة - جامعــة جنــوب الــوادي، معــرض ملتقــى 
ــرض  ــر ، مع ــة االق ــة - جامع ــون الجميل ــة الفن ــور األول بكلي الديك

جامعــة األقــر األول للفنــون التشــكيلية.

جريمني جرجس نسيم
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ــن  ــر، ماجيســتر يف ف ــة األق ــون الجميل ــة الفن ــدرس مســاعد كلي م
النحــت امليــداين ،الفنــان عضــو مؤســس يف مجموعــة اي دايــف 
وهــي مؤسســة غــر ربحيــة حيــث قامــت بصنــع متحــف تحــت املــاء 
بدهــب جنــوب ســيناء ،قــام تصميــم وتنفيــذ ســبعة متاثيــل أصبحــت 

ــة. شــعاب مرجاني

حــامد محـمد مـصطفى 
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دكتــوراة فلســفة الفن2016-جامعــة املنيــا ، عــدد ثالثــة معــارض 
ــة باألقــر ) 2017 ، 2019 ، 2021(،  ــون الجميل ــة الفن شــخصية بكلي
ــر  ــة باألق ــات العربي ــى الجامع ــة ( ملتق ــارض الجاعي ــم ) املع أه
أعــوام )1999 ، 2000، 2002(، معــرض الصداقــة املــري األملــاين 
األقــر، معــرض القطــع الصغــرة )2004(، ملتقــى الجرافيــك الــدوىل 
األقــر )2017(، معــرض أفريقيــا ىف عيــون مريــة باألقــر )2018(، 
بعــض املعــارض املصاحبــة ملهرجــان الســينا األفريقــي باألقــر، 
صالــون الجنــوب الــدويل األقــر )2017، 2018(، املعــرض الجاعــى 
جامعــة األقــر ) مكتبــة مــر العامــة باألقــر ( )2020(، ســمبوزيوم 
األقــر الــدوىل )2020( ، معــرض األزواج ) قاعــة نــون للفنون ( األقر 
)2021( ، املعــرض الجاعــي )االفــراىض( جامعــة الزرقــاء-األردن 
2021، مقتنيــات عديــدة ببنــك CIB )2016(، كليــة الفنــون الجميلــة 
باألقــر، لــدى بعــض األفــراد مبــر ، العديــد مــن شــهادات التقديــر.   

حسن عبد العليم الخطيب
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ــة  ــة باألقر-جامع ــون الجميل ــة الفن ــد لكلي ــد 1938، أول عمي موالي
قســم  الجميلــة-  الفنــون  بكليــة  أســتاذ  الــوادى 1995،  جنــوب 
ــر يف جامعــة )واشــنطن ســتيت(  ــوان، أســتاذ زائ ــر جامعــة حل تصوي
ــى  ــا مللتق ــة العلي ــو اللجن ــة 1994، عض ــدة األمريكي ــات املتح بالوالي
األقــر الــدويل الثــاين للتصويــر نوفمــر 2009 ،2010،  مهمــة علميــة 
ــرض  ــرة 1969، مع ــون القاه ــة يف صال ــال ميدالي ــكا 1988، ن ىف أمري
ــدوىل األول  ــر ال ــى األق ــر 2007،ملتق ــالمية بالجزائ ــات اإلس املنمن
ــر  ــاين م ــن فن ــايف األول ب ــى الثق ــر 2008 ، امللتق ــر باألق للتصوي
الفنانــن  لبنــان يف عيــون مريــة ( جمعيــة   ( بعنــوان  ولبنــان 
اللبنانيــن للرســم والنحــت لبنــان 2016، مقتنيــات بــوزارة الســياحة 
وزارة الثقافــة وكليــة الفنــون الجميلــة، ومتحــف دنشــواي ومتحــف 
الفــن املــري الحديــث، مؤسســة األهــرام ، بنــك مــر اكســريور ، 

ــرى. ــس امل ــك األهل البن

حسن عبد الفتاح حسن



72

باإلســكندرية،  الجميلــة  الفنــون  بكليــة  الديكــور  بقســم  أســتاذ 
دكتــوراه بعنــوان » التكنولوجيــا املتطــورة يف صناعــة عرائــس الخيــال 
العلمــي يف الفيلــم التليفزيــوين« مــن جامعــة اإلســكندرية و جامعــة 
ســان فرانسيســكو،عمل مدرًســا مســاعًدا بجامعــة ســان فرانسيســكو 
ــارة  ــم الع ــك بقس ــة وكذل ــة باألكادميي ــة األمريكي ــج الجامع و برام
باألكادمييــة العربيــة للنقــل البحــري و بجامعــة جنــوب الــوادي 
)األقــر حالياً(.كــا عمــل يف مجــال الفــن و التصميــم يف أكــر مــن 
ــف  ــم الصح ــاالت أله ــة املق ــر وكتاب ــم الكاريكات ــا رس ــرع أهمه ف
املريــة وقــد انتهــت هــذه الحقبــة بتبــؤه ملقعــد رئاســة الجمعيــة 
الفنانــن  نقابــة  إدارة  مجلــس  عضويــة  و  للكاريكاتــر  املريــة 
التشــكيلين ،أقــام الفنــان العــرات مــن املعــارض الخاصــة و العامــة، 
نــال العديــد مــن الجوائــز وشــهادات التقدير.ويركــز الفنــان جهــوده 

ــة. ــارض الفني ــل املع ــكيلية و عم ــات التش ــال الدراس اآلن يف مج

حسـن إبـراهيم الفـداوي
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مواليــد 1945 اإلســكندرية، بكالوريــوس كليــة الفنــون جامعــة حلــوان 
ــر  ــتر بتقدي ــة، ماجس ــام الكلي ــع أقس ــى جمي ــام 1967 واألول ع ع
ــون- ــوراه الفلســفة ىف الفن ــوان 1976 ، دكت ــاز مــن جامعــة حلـ امتي

جامعــة حلــوان 1982، أعــال مقتنــاه باملتاحــف املريــة : متحــف 
ــود  ــز محم ــث مبرك ــن الحدي ــف الف ــرة، متح ــث بالقاه ــن الحدي الف
ــه اإلســكندرية،  ــون الجميل ــة الفن ســعيد- باالســكندرية، متحــف كلي
متحــف كليــة الفنــون جامعــة املنيــا ، مكتــب رئيــس املجلــس األعــى 
للثقافــة، مركــز املؤمتــرات مبدينــة نــر بالقاهــرة، داراألوبــرا املريــة .

حسني محمد الشابورى
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حمـدي أبو املعـاطي

الفنــون  املتفرغ-كليــة  الجرافيــك  الدقهلية،أســتاذ  1958مواليــد 
التشــكيلية  الفنــون  الجميلةجامعــة حلــون، 2015 رئيــس قطــاع 
الســابق»وزارة الثقافــة«، 2013  نائــب رئيــس اتحــاد التشــكيلين 
نقابــة  وكيــل   2010 اآلن«،  »حتــي  الخارجيــة  للعالقــات  العــرب 
الفنانــن  نقيــب   )2020  :  2011( املريــة،  التشــكيلين  الفنانــن 
التشــكيلين  2011 : 2013، وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحوث-
ــون  ــة الفن ــور بقســم الجرافيك-كلي ــة،2009  أســتاذ دكت ــون جميل فن
ــك  ــم الجرافي ــاعد بقس ــتاذ مس ــوان، 2004أس ــة حل ــة ـ جامع الجميل
ــفة  ــوراه فلس ــوان، 1999 دكت ــة حل ــة - جامع ــون الجميل ــة الفن كلي
»نظريــات التصميــم الجرافيــى« )جامعــة فوبرتــال( أملانيــا،1988 
مــدرس مســاعد بقســم الجرافيــك – كليــة الفنــون الجميلــة – جامعــة 
ــد مــن  ــة ،شــارك يف العدي ــون الجميل ــوان، 1988ماجســتر ىف الفن حل
املعــارض الدوليــة واملحليــة ، أقــام أكــر مــن 15 معرًضــا شــخصيًا يف 

ــر. ــم والتصوي ــك والرس الجرافي
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مواليــد 1968،بكالوريــوس كليــة الفنــون الجميلــة 1990 ، ماجســتر 
كليــة الفنــون الجميلــة قســم التصويــر - شــعبةجداريات 1996، 
الفنــون الجميلــة  الفنــون الجميلــة، مــدرس بكليــة  دكتــوراه يف 
بالقاهــرة، منحــة علميــة ملــدة  8 شــهور 1997 لدراســة فــن املوزاييــك 
ــا ،  ــا -إيطالي ــة برافين ــون الجميل ــة الفن ــث بأكادميي ــم والحدي القدي
عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين،عضو االتحــاد العاملــي للموزاييــك 
ــارك يف  ــي 2002،  ش ــداع الفن ــزة اإلب ــا، جائ ــا - إيطالي ــارص رافين املع
الحركــة الفنيــة منــذ  1990 وحتــى اآلن، شــارك يف بينــايل الفسيفســاء 
الــدويل للموزاييــك املعــارص بأكادمييــة الفنــون املريــة برومــا 1998 .

خــالد ســامي



76

بكليــة  الجــودة  املساعـــد،مدير وحــدة ضــان  الديكــور  أســتاذ 
الفنــون الجميلة،رئيــس قســم الديكــور )ســابًقا(،مصممة ســينوجرافيا 
معتمــدة بــوزاة الثقافــة، شــاركت بتصميــم الديكــور واألزيــاء للعديــد 
مــن العــروض املرسحيــة محليًــا ودوليًــا منهــا: عــروض الفــرق القوميــة 
ومــرسح الطفــل ونــوادي املــرسح مبحافظــات عديــدة )2021-1998(. 
ــر  ــي زائ ــراليا، أكادمي ــة اس ــة بدول ــروض مرسحي ــم ع ــت بتصمي قام
-2006( Charles Sturt University ــراليا ــة اس ــة بدول ــو بعث وعض

 Witwatersrand أفريقيــا  جنــوب  بدولــة  زائــر  أســتاذ   ،)2008
.)2021(  University

داليــا صالح عبد الوهاب
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ــة، عضــو  ــى الجامع ــاز واألول ع ــة- امتي ــون الجميل ــوس الفن بكالوري
هيئــة التدريــس بكليــة الفنــون الجميلــة باألقــر، ماجســتر يف 
ــفة يف  ــوراه الفلس ــوان  2012 م، دكت ــة حل ــة - جامع ــون الجميل الفن
الفنــون الجميلــة 2016م ،عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين ، شــاركت 
ىف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة املحليــة والدوليــة كــا لهــا عــدد 
ــة  ــدار« بكلي ــرة الج ــن ذاك ــات«، »م ــة، »بص ــارض الخاص ــن املع م
ــون  ــة الفن ــة« بكلي ــوان 2016، »بداي ــة حل ــة – جامع ــون الجميل الفن
الجميلــة باألقــر 2018، عضــو لجنــة تحكيــم مســابقة »إبــداع« 
ــس  ــن الرئي ــوق م ــارك للتف ــزة مب ــت جائ ــة األقــر 2019، نال بجامع
محمــد حســنى مبــارك ألوائــل الجامعــات يف عيــد العلــم 2006، لديهــا 
ــوب  ــة جن ــة وجامع ــون الجميل ــة الفن ــدى كلي ــدة ل ــات عدي مقنتي

ــراد. ــوادي وبعــض األف ال

دعــاء أحمد الصاوي
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ــر  ــعبة تصوي ــتاذ مســاعد بقســم التصوير-ش ــا 1973،أس ــد املني موالي
جداري،عضــو بنقابــة الفنانن التشــكيلين بالقاهرة،شــاركت  يف معرض  
ــارض  ــام 1995-1996،مع ــا ع ــة املني ــة جامع ــون الجميل ــة الفن بكلي
أعضــاء هيئــة التدريــس كليــة الفنــون الجميلــة- جامعة األقــر1999، 
معــرض للفنانــة بكليــة الفنــون الجميلة باملنيــا2015، صالــون الجنوب 
الــدويل الســادس 2018،معــرض بقاعــة كليــة الفنــون الجميلــة باملنيــا-

تحــت عنــوان رؤيــة تشــكيلية جداريــة مســتوحاة مــن لحاء األشــجار- 
فرايــر 2019، لديهــا مقتنيــات خاصــة مبــر والخــارج.

رحــاب محمــد التــالوي     
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مواليــد األقــر 1988، معيــدة بكليــة الفنــون الجميلة باألقــر2011، 
ماجســتر يف الفنــون الجميلة-تخصــص النحــت البــارز وامليداليــة 
-كليــة الفنــون الجميلــة باألقــر 2017، مــدرس مســاعد بقســم 
ــر  ــاركت يف مؤمت ــر 2017،ش ــة باألق ــون الجميل ــة الفن ــت بكلي النح
ــياحة  ــة والس ــون الجميل ــاع الفن ــع 2018 لقط ــن الراب ــباب الباحث ش
والربيــة النوعيــة واآلثــار، ســمبوزيوم النحــت عــيل الحجــر الجــري 
بجامعــة جنــوب الــوادي 2007، نالــت املركــز الثــاين بأســبوع شــباب 
الجامعــات 2008، املركــز الثــاين بأســبوع شــباب الجامعــات بجامعــة 
أملنيــا 2009،املركــز األول ولقــب الطالبــة املثاليــة بيــوم التفــوق مــن 
ــدورات  ــن ال ــد م ــاركت يف العدي ــوادي 2010، ش ــوب ال ــة جن جامع
ــة  ــس بجامع ــة التدري ــاء هيئ ــدرات أعض ــة ق ــز تنمي ــة مبرك التدريبي
جنــوب الــوادي، نالــت  العديــد مــن الجوائــز وشــهادات التقديــر مــن 

ــة باألقــر. ــون الجميل ــة الفن ــوادي بكلي ــوب ال جامعــة جن

رحمة محمود أحمد
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مواليــد 1986 الرقيــة  ، دكتــوراه يف الفنــون الجميلــة- جامعــة 
األقــر 2020، عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين، شــاركت ىف العديــد 
مــن األنشــطة الطالبيــة واملعارض داخــل الجامعــة وخارجهــا، والعديد 
مــن املعــارض الجاعيــة) ملتقــى الجامعــات العربيــة فنــون األقــر - 
ــع  ــا - الطالئ ــا ودول أورب ــر وأملاني ــاين باألق ــري األمل ــة امل الصداق
ــات  ــرض مقتني ــون – مع ــى الفن ــة محب ــدورة 51 - 2011ـ بجمعي ال
بنــك CIB فنــون جميلــة املنصــورة 2018،  معــرض جاعــي الخطــوة 
األوىل ألعضــاء هيئــة التدريــس جامعــة املنصــورة 2019، لديهــا 
مقتنيــات مبتحــف الفــن املــري الحديــث 2021 ،  معــرض جاعــي 
ــارس 2021 ،  ــر م ــون باألق ــون ( للفن ــة ) ن ــام بقاع ) األزواج ( املق
ــان – األردن 2021،   ــكيلية 2 ع ــروين رؤى تش ــي إلك ــرض جاع مع
معــرض جاعــي إلكــروين ميــدان ملتقــى الــرق والغــرب دورة 

ــاس 2021. ــه عب ــة فاطم الفنان

رشــا حسـني املسلــمي
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مواليد1981،مــدرس بقســم الديكــور كليــة الفنــون الجميلة،ماجســتر 
الفنــون الجميلــة 2009 - جامعــة حلــوان ، دكتــوراه الفلســفة ىف 
ــا،  الفنــون الجميلــة 2015مــن كليــة الفنــون الجميلــة - جامعــة املني
والعــارة  الداخــى  التصميــم  مبجــال  خاصــة  ومشــاريع  أعــال 
ــى  ــم الداخ ــال التصمي ــة مبج ــاريع حكومي ــال ومش ــذ 2004، أع من
ــة  ــدورات التدريبي ــن ال ــة م ــاز مجموع ــذ 2004، اجتي ــارة من والع
الكمبيوتــر  وبرامــج  األجنبيــة  اللغــات  مجــال  ىف  العمــل  وورش 
التدريــس،   هيئــة  أعضــاء  تطويــر  ودورات  بالتصميــم  الخاصــة 
املشــاركه ىف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة بكليــة الفنــون الجميلــة 
ــوهاج . ــة س ــر ثقاف ــرض بق ــوهاج ، مع ــة س ــر ثقاف ــر وق األق

 رشــا جـابـر أيـوب
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ــون األقر-قســم النحــت 2003،  ــة فن ــد 1979، وتخــرج يف كلي موالي
ويعمــل حاليـًـا أســتاذ مســاعد بقســم النحــت بكليــة الفنــون الجميلــة 
باألقــر، وقــد شــارك يف العديــد مــن املعــارض أهمها: صالون الشــباب 
الـــ 14، 23، 22 ، وأقــام معــارض خاصــة بخــان املغــريب ومعــرض أجيال 
ــري آرت  ــة، القاهــرة، وجال ــة بيكاســو، ومعــرض بقاعــة الكحيل بقاع
ــزة  ــع، وجائ ــون الطالئ ــا صال ــز منه ــن الجوائ ــد م ــال العدي ــر، ن كورن
صالــون الشــباب الـــ 23، وقــد شــارك يف ورشــة ســمبوزيوم أســوان يف 
دورتــه العريــن ، ولديــه مقتنيــات مبــر، فرنســا، انجلــرا، أمريــكا، 
ديب، متحــف الفــن الحديــث، والبنــك التجــاري الــدوىل C.I.B ، وزارة 

الخارجيــة، جامعــة أســيوط، جامعــة جنــوب الــوادي.

رمضـان عبد املعتـمد سيـد
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بكالوريــوس ديكــور- فنــون تعبريــة األقر-البغــدادي، املركــز األول 
عــى مســتوى الجمهوريــة يف التصويــر الضــويئ يف املســابقة القوميــة 
ملراكــز الفنــون-وزارة الشــباب والرياضــة 2021 ، مصمــم ديكــور 
ــة  ــالب لجامع ــاد ط ــن اتح ــة 2021 ،أول أم ــور الثقاف ــى بقص مرسح
ــن  ــاط تلوي ــة« نش ــم ضحك ــادرة »ارس ــاركة مبب ــر 2020، املش األق
مدخــل مستشــفى األورمــان باألقــر 2019،معــرض فنانــن الجنــوب- 
مهرجــان الســينا األفريقيــة الخامــس باألقــر 2017، معــرض »أبجــد 
بــن الضــاد والنــون« ببيــت الشــعر باألقــر 2016،ســينوغرافيا الفيلــم 

ــاة 2016. القصــر »ســلمى« قصــة حي

زينـب سيــد أحمــد
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مــدرس بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة األقــر ، دكتــوراه بفلســفة 
الفــن املعــارص تخصــص نحــت ميــداين وعضــو بجمعيــة محبــي 
ــد  ــاركت يف العدي ــكيلين، ش ــن التش ــة الفنان ــة ونقاب ــون الجميل الفن
مــن املعــارض صالــون الشــباب وبعــض الجالريهــات الخاصــة داخــل 
مــر، نالــت جائــزة النحــت مــن جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة، 
ــري يض   ــن جال ــة م ــزة مقدم ــة، جائ ــرغ بالدول ــة التف ــزة منح جائ
ــة   ــورة العربي ــارقة للص ــزة الش ــة جائ ــز الدولي ــض الجوائ ــذ بع وتنفي
وجوائــز خاصــة باتحــاد املصوريــن العــرب واالشــراك بعمــل ميــداين 
ــكندرية واملشــاركة  ــر إس ــق م ــرى طري ــدى ق ــر بإح ــر،و أخ باألق
ــرسح  ــا وديب واالشــراك باألعــال النحتيــة مل ــارض دوليــة بركي مبع

ــة ســحر االحــالم.  ــون  ملرسحي البال

ســارة العقيـيل
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مواليــد 1957 الغربية،أســتاذ العــارة الداخليــة وعميــد كليــة الفنــون 
الجميلــة الســابق، عميــد كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنيــا 2015،  
عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين، يعمــل بالتدريــس بكليــة الفنــون 
الجميلــة قســم ديكــور- جامعــة املنيــا، شــارك يف العديــد مــن املعارض 
منهــا: معــرض مســابقة تصميــم ملصــق لبينــايل القاهــرة الــدويل الثاين 
عــر- القاهــرة، صالــون الشــباب األول 1989- القاهــرة، صالــون 
ــاح دار  ــم ملصــق الفتت ــاين 1990- القاهرة،معــرض تصمي الشــباب الث
األوبــرا املريــة - القاهــرة، معــرض مســابقة تجميــل كوبــرى األزهــر 
ــوىئ-  ــر ض ــث 1991 تصوي ــباب الثال ــون الش ــرة، صال ــاة- القاه للمش
القاهرة،لديــه   - رســم   1993 الخامــس  الشــباب  القاهرة،صالــون 
مقتنيــات رســمية مبتحــف الفنــون الجميلــة - املنيــا مــن املوســوعات 
املحليــة و العامليــة املــدرج فيهــا اســم الفنان:موســوعة صالــون 
الشــباب الجــزء األول إعــداد الدكتــور / صبحــي الشــاروين 1994 

ــون التشــكيلية. إصــدار قطــاع الفن

سامي محمد أبوطالب
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ــدرس  ــل م ــوان 2014 ،تعم ــة حل ــون جامع ــفة الفن ــوراه يف فلس دكت
جامعــة   – الجميلــة  الفنــون  بكليــة   – والخــزيف  البــارز  النحــت 
ــو ومحــارض معتمــد بقــر ثقافــة األقــر ) نــادي  ــورة عض املنص
التــذوق البــري( شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة منهــا 
:امللتقــي الســنوي الثالــث للفنــون التشــكيلية والخــط العــريب “ ابجــد 
ــريب  ــعر الع ــر للش ــان األق ــب ملهرج ــون “ املصاح ــاد والل ــن الض ب
2018، معــرض أفريفيــا يف عيــون مريــة ضمــن فعاليــات االحتفــال 
بيــوم أفريقيــا - ذكــري تاســيس منظمــة الوحــدة األفريقيــة – االتحــاد 
ــر  ــة األق ــدي جامع ــة مبنت ــون البري ــي 2018، معــرض الفن األفريق
األفريقــي 2020،معــرض فــردي بقـــاعة عــرض كليــة الفنــون الجميلــة 
ــر  ــة األقصـ – جامعــة املنصــورة 2020معــرض الخــط العــريب – مبكتب
العامــة 2020، عملــت كمدربــة لشــــباب الخريجــن مبــروع مجلــس 
املدينــة باألقصـر،شـــاركت يف تنفيــذ جداريات تجميل محــــافظة قـــنا 

و مطــار األقــر 

سلوى سيد الطـاهر
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مــدرس بقســم الجرافيــك – كليــة الفنــون الجميلــة - جامعــة األقــر، 
ــة  ــة املري ــا: معــرض الصداق ــد مــن املعــارض منه شــاركت يف العدي
األمريكيــة مبقــر كليــة الفنــون الجميلــة باألقــر2004، معــرض 
الصداقــة املريــة األملانية)بعنــوان الخيــال( مبقــر كليــة الفنــون 
ــة  ــون الجميل ــة الفن ــاص بكلي ــرض خ ــر2010، ومع ــة باألق الجميل
ــى  ــر يف ملتق ــة باألق ــر العام ــة م ــرض مكتب ــر 2018، مع باألق
املــرأة األول باألقر2014،ومشــاركة فنيــة بصالــون فنــاين أقاليــم 
ــة  ــر العام ــة م ــرض مكتب ــة باألقر2015،مع ــر الثقاف ــوب بق جن
ــادي  ــرض بن ــروس يس 2017،مع ــة ف ــر ملواجه ــا م ــر يف تحي باألق

التجديــف احتفــاال بعيــد األم 2017.

سمـاح محمـد عبـد الحميد
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مواليــد القاهــرة 1965،رئيــس قســم الديكــور بكليــة الفنــون الجميلة، 
ــة التشــجيعية ىف الفنــون 2008، شــارك ىف العديــد مــن  جائــزة الدول
املعــارض والصالونــات املحليــة والعامليــة ، ولــه العديــد مــن املقتنيــات 
والجوائــز داخــل مــر وخارجهــا، قــام بتصميــم العديــد مــن طوابــع 
الريــد وأغلفــة الكتــب، قــام بتصميــم وتنفيــذ ديكــور ومالبــس أكــر 
مــن 25 عرًضــا مرسحيًــا وتليفزيونيًــا وســينائيًا ، قــام بتصميــم وتنفيذ 
العديــد مــن مشــاريع العــارة الداخليــة وأجنحــة املعــارض املحليــة 
والدوليــة، عضــو مؤســس ملركــز دراســات وتدريــب الفــرق املرسحيــة 

الحــرة، عضــو مجلــس إدارة مهرجــان أســوان الــدويل لســينا املــرأة.

سمري السيد شاهني
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بكالوريــوس الفنــون الجميلــة- جامعــة حلــوان- كليةالفنــون الجميلــة، 
دبلــوم الدراســات املتعمقــة يف التاريــخ الحديــث واملعــارص، دكتــوراة 
الفلســفة يف الفنــون الجميلــة )التصويــر الجــداري( قســم التصويــر- 
ــدة   ــارض عدي ــارك يف مع ــر، ش ــة األق ــون الجميلة-جامع ــة الفن كلي
Salon Académie Lyonnaise de peinture مــن 2004 - 2007،  
تنفيــذ ومشــاركة يف تنفيــذ أعــال تجميــل عــدد مــن املنشــأت العامــة 
والخاصــة يف مــر وفرنســا  )املــرسح  املكشــوف مبدينــة اإلنتــاج 
اإلعالمــي – كنيســة مــار جرجــس باألقــر بالحضــور(، لديــه مقتنيــات 

خاصــة يف مــر والخــارج.

سمري عبد الرازق الشعراوي
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باألقــر  الجميلــة  الفنــون  بكليــة  مواليــد 30 ســبتمر، درســت 
-التصويــر العام،تخرجــت ســنة 2011، شــاركت بالعديــد مــن املعــارض 
والفعاليــات الفنيــة إبتــداء مــن 2007 بقاعــة الفنــون الجميلــة 
ــا ورش  ــن أبرزه ــة م ــورش الفني ــن ال ــد م ــاركت بالعدي ــر، ش باألقصـ
ــون  ــد الفن ــه دال بروفيســور مبعه ــى بروفيســور روجي ــان الفرن الفن
الجميلــة بسراســبورج  بفرنســا، نالــت الجائــزة األوىل بفعاليــات 
مراســم ســيوة  ىف 2016، كذلــك ىف عــام 2013 عمــل جرافيتــى 
ــدان طلعــت حــرب  مــن خــالل مــروع »  Woman on Wall« مبي
ــينا  ــرض الراس ــاء مبع ــزة اقتن ــت جائ ــر، وىف 2015 نال ــك باألق وكذل
باإلســكندرية، ويف 2016 عمــل جرافيتــى بركيــا مــن خــالل املشــاركة 

 .Immigrating Art مبــروع للشــباب تحــت اســم

شـذى خـالد عبـداملجيـد
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مواليــد 1943،بكاليوريــوس الفنون الجميلة – تصوير-1964،ماجســتر 
ــد  ــدو مبدري ــر 1972، األســتاذية يف الرســم مــن ســان فرنان يف التصوي
1978، رئيــس قســم التصوير 1989، ومــن 1994 إىل 1997، ومن 2001 
ــة  ــة العاملي ــة مــن 1989 إىل 1992، مقرراللجن ــد الكلي إىل 2003، عمي
ــات  ــاعدين بكلي ــاتذة املس ــاتذة واألس ــف األس ــغل وظائ ــة لش الدامئ
ــرر  ــة 1995- 2001، مق ــة الفني ــة والربي ــة والتطبيقي ــون الجميل الفن
لجنــة الفنــون التشــكيلية باملجلــس األعــى للثقافــة منــذ 2005، أقــام 
17 معرًضــا خاًصــا بالقاهــرة واإلســكندرية ومدريــد ولنــدن ودمشــق 
والرنويــج، كــا شــارك يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة والدوليــة يف 
مــر والخــارج  منــذ 1965، نــال العديــد مــن  الجوائــز منهــا : جائــزة 
التصويــر باملعــرض العــام للفنــون التشــكيلية 1981،  جائــزة الــراع 
الذهبــي يف بينــاىل الكويــت العــريب 1985، جائــزة الدولــة التشــجيعية 

يف التصويــر 1985، لديــه مقتنيــات مبــر والخــارج ولــدى األفــراد.

صـبـري مـنصـور
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ــون  ــة الفن ــوس كلي ــر جــدارى،  بكالوري ــر1989- تصوي ــد األق موالي
الجميلــة باألقــر - قســم تصويــر - جامعــة جنــوب الــوادي، معيــد 
ــة باألقــر 2014، شــارك يف  ــون الجميل ــة الفن ــر - كلي بقســم التصوي
العديــد مــن املعــارض الجاعيــة :ملتقــي فنــاين األقاليــم بقــر ثقافــة 
األقــر2015، صالــون الجنــوب الــدوىل الرابــع - كليــة الفنــون الجميلة 
ــى  ــكندرية 2016، ملتق ــة اإلس ــدة مبكتب ــرض أجن ــر 2016، مع باألق
الشــالل للفنــون البريــة بأســوان )مركز فكــرة الثقــايف( 2017، ملتقى 
فــن الجداريــات للجامعــات املريــة “ جامعــة حلــوان “ مبــرىس 
مطــروح الــدورة الخامســة 2017،املشــاركة ىف فعاليــات ومبــادرة 
ــاء  ــادة إحي ــق وإع ــر- توثي ــة القص ــاه( مبدين ــه ت ــات قدمي ــن ف ) م
ــة ( 2018،  ــر القدمي ــاىن القص ــارى ملب ــق املع ــة )التوثي ــراث املدين ت
فعاليــات نــاس وتــراث “ إعــادة احيــاء الــراث مبدينــة إســنا” 2018، 
ــة عــر”  2018. ــدورة الحادي ــر “ ال ــدويل للتصوي ــى األقــر ال ملتق

صـالح مـحمد سنوسـي
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مواليــد 1958، النائــب الســابق لرئيــس جامعــة جنــوب الــوادي فــرع 

األقــر- مؤســس كليــة الفنــون الجميلــة باألقــر 1996/95، مؤســس فــرع 

الجامعــة باألقــر2017 ، أســتاذ الجرافيــك والعميــد األســبق لكليــة الفنــون 

الجميلــة باألقــر، العميــد الســابق لكلية الســياحة والفنــادق باألقر،عضو 

اللجنــة العليــا ملراســم األقــر الدوليــة، قــام بعقــد العديــد مــن االتفاقيــات 

ــة للجامعــة مــع جامعــات موســكو وروســتوف  ــة الدولي ــة والثقافي العلمي

وكازان بجمهوريــة  روســيا اإلتحاديــة وجامعتــي زيجــن وفيســار بأملانيــا 

وأكادمييــة اسراســبورج للفنــون بفرنســا، رئيــس وعضــو العديــد مــن لجــان 

التحكيــم الدوليــة واملحليــة يف املؤمتــرات العلميــة واملســابقات الفنيــة 

والثقافيــة، شــارك يف العديــد مــن امللتقيــات وورش العمــل واملعــارض الفنية 

واملهرجانــات والبيناليــات الدوليــة واملحليــة كــا أقــام العديــد مــن املعارض 

الخاصــة بالداخــل والخارج،نــال جوائــز محليــة ودوليــة، وجائــزة الرســم يف 

بينــايل مســقط الــدويل الثــاين 1990، العديــد مــن املقتنيــات مبــر والخارج. 

صالح محمد عبد املعطي
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مواليــد 1957، أســتاذ الجرافيــك بكليــة الفنون الجميلــة جامعة حلوان 
- رئيــس قطــاع الفنــون التشــكيلية األســبق – انتــداب للتدريــس بكلية 
الفنــون الجميلــة باألقــر - رئيــس اإلدارة املركزيــة للخدمــات الفنيــة 
للمتاحــف واملعــارض ســابًقا، أســس قســم الجرافيــك بجامعــة الزيتونة 
بــاألردن 2002 - 2004، عضــو لجنــة تصنيــف مقتنيــات متاحف مر، 
ــع  ــع والقط ــباب والطالئ ــون الش ــز يف صال ــن الجوائ ــد م ــال العدي ن
الصغــرة منهــا: جائــزة الرســم بينــاىل القاهــرة الــدوىل الخامــس، جائزة 
لجنــة التحكيــم ترينــاىل مــر الــدوىل الثــاىن لفــن الجرافيــك - الجائــزة 
الرونزيــة الدوليــة بينــاىل الجرافيــك الــدوىل لفــن ) الحفــر الجــاف ( 
ــون الشــباب العــارش،  ــم صال ــة تحكي يوغوســالفيا 2001 - عضــو لجن
قوميســر صالــون الشــباب الحــادى عــر، قوميســر للجنــاح املــرى 
ــة التحكيــم الدوليــة،  لرينــاىل الجرافيــك الــدوىل الثالــث وعضــو لجن
ــك 2006 . ــن الجرافي ــس لف ــدوىل الخام ــر ال ــاىل م ــر ترين قوميس

صـالح املليـجي
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مواليــــد ســوهاج 1981، أســتاذ مســاعد بقســم النحــت بكليــة 
الفنــون الجميلــة باألقــر، عضــو بنقابــة الفنانــن التشــكيلين ، عضــو 
ــه45،46، 47 ،  ــع يف دورات ــرض الطالئ ــارك يف مع ــرة، ش ــه القاه أتيلي
ــون الشــباب 21 ،22 ،23 ،24 ،26، واملعــرض العــام 34 ،35  49، وصال
،36 ، 39 ،42 ، صالــون الجنــوب األول والثــاين والثالــث، شــارك يف 
معــارض جاعيــة بجالــري خــان املغــريب وجالــري الكحيلــة وجالــري 
يض وجالــري نــوت وجالــري أرت كونــر وجالــري أرت ســارت، 
ــا:  ــز منه ــن الجوائ ــد م ــال العدي ــة، ن ــارض خاص ــة مع ــام خمس وأق
جائــزة الصالــون يف النحــت صالــون الشــباب 24، وجائــزة اقتنــاء 
مــن الصالــون 22، ولديــه مقتنيــات يف وزارة الثقافــة ومتحــف الفــن 

ــارج. ــر والخ ــن يف م ــن األماك ــد م ــث والعدي الحدي

صالح شعبان حسانني
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ــة  ــة بكلي ــة الفني ــس قســم الربي ــوع ( ، رئي ــم املطب ــتاذ  )التصمي أس
الربيــة النوعيــة جامعــة جنــوب الــوادي ، عميــد كليــة الفنــون 
ــن  ــة البحري ــا مبملك ــوم والتكنولوجي ــون للعل ــة دمل ــة بجامع الجميل
ســابقاً.محكم اإلنتــاج العلمــي لرقيــة  األســاتذة واألســاتذة املســاعدين 
يف الفنــون الجميلــة والربيــة الفنيــة ، الــدورة الثانيــة عــرة )2016-

2019م( ، عضــو لجنــة إعــداد املعايــر القوميــة األكادمييــة املرجعيــة 
NARS لقطــاع الربيــة الفنيــة ، مراجــع معتمــد لــدى هيئــة ضــان 
الجــودة لتقييــم مؤسســات التعليــم العــايل بجمهوريــة مــر العربيــة.

جائــزة املقتنيــات مبتحــف الفن الحديــث بالقاهــرة  1988م ، مقتنيات 
ــان ، البحريــن . لــدى األفــراد بالياب

طلعت عبد املتعـال شحاته 
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مواليــد قنــا 1976، ماجســتر ودكتــوراه الفلســفة يف الفنــون الجميلــة 
ــدرس  ــي 2008- 2017،  م ــوان عام ــة حل ــر - جامع ــم التصوي –  قس
ــن  ــة الفنان ــو نقاب ــر، عض ــة األق ــة – جامع ــون الجميل ــة الفن بكلي
ــاء  ــدرات أعض ــة ق ــن دورات تنمي ــد م ــارك يف العدي ــكيلين، ش التش
ــة  ــوادي وجامع ــوب ال ــة جن ــادات – بجامع ــس والقي ــة التدري هيئ
ــات  ــه مقتني ــون، لدي ــال الفن ــر يف مج ــهادات تقدي ــال ش ــر، ن األقصـ
فنيــة لــدى العديــد مــن األفــراد والهيئــات داخــل وخــارج مصـــر، لــه 
ــكيلية  ــون التش ــة للفن ــرات الدولي ــورة يف املؤمت ــة منش ــاث علمي أبح

ــر. ــة األقصـ ــة الفنــون الجميل وخدمــة املجتمــع بكلي

عبدالرحيم حـاكـم
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ــر 2001  ــة باألق ــون  الجميل ــوس الفن ــر 1974 بكالوري ــد يناي موالي
جيــد جــدا ، امتيــاز مــروع التخــرج، معــرض صالــون الشــباب 
2006/2005/2003 ، معــرض اإلبــداع التشــكييل الثــاين 2008، معــرض 
خــاص بقاعــة بورتريــه 2008، معــرض خــاص بفنــدق املرســم األقــر 
2009، معــرض صالــون الجنــوب الثالــث 2015، نــال جوائــز عديــدة 
ــوب  ــون الجن ــزة صال ــعيد، جائ ــايل بورس ــجعية ببن ــزة تش ــا: جائ منه
2015، لديــه مقتنيــات عديــدة  متحــف الفــن الحديــث مــر 

ــر والخــارج . ــراد مبصـ ــدى األف ــة، ول ــات وزارة الثقاف ،مقتني

عبدالستار رشيدي ابراهيم
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أســتاذ املناظــر املرسحيــة ورئيــس قســم علوم املــرسح بكليــة اآلداب – 
جامعــة حلوان.أســتاذ الديكــور ووكيــل كليــة الفنــون الجميلــة بجامعة 
املنيــا للدراســات العليــا والبحــوث، ســاهم ىف تأســيس كليــة الفنــون 
الجميلــة – جامعــة املنيــا، ســاهم يف إنشــاء شــعبة الفنــون التعبريــة 
– قســم الديكــور – جامعــة األقــر ،االنتــداب للتدريــس ىف األقســام 
ــى  ــم واإلرشاف ع ــات متعددة،تصمي ــون بجامع ــات الفن ــة بكلي الفني
تنفيــذ مالبــس مرسحيــة » اخــر همســة - املــرسح القومــى 2000 – 
القاهــرة، تصميــم وإخــراج » طابــور عــرض« جامعــة املنيــا – بأســبوع 
ــان أربعــة  ــا، للفن ــر 2001 – املني شــباب الجامعــات الخامــس – فراي
معــارض خاصــة مبجــال أزيــاء املــرسح والســينا والتليفزيون،شــارك ىف 
مناقشــة عــدد مــن رســائل املاجســتر والدكتــوراه .عضــو ىف العديــد 

مــن لجــان التحكيــم .

عبداملنعم علواين منظور
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ــتاذ  ــكندرية، أس ــة باإلس ــون الجميل ــة الفن ــج كلي ــد 1952، خري موالي
النحــت بجامعــة كفرالشــيخ - والعميــد الســابق لكليــة الربيــة 
النوعيــة بهــا، نــال جائــزة الدولــة ووســام الفنــون يف النحــت والعديــد 
مــن الجوائــز املحليــة والدوليــة، شــارك بأعالــه يف معظــم املعــارض 
ــر مــن  ــه يف الكث ــام 1976، وتوجــد أعال ــذ تخرجــه ع ــة من الجاعي
املتاحــف املريــة والعامليــة، ولــه أكــر مــن 16 عمــاًل ميدانيًــا مبــدن 
مــر وهــو أول مــن أعــاد ســباكة الرونــز إىل النحــت مبــر وعضــو 
لجــان تحكيــم جوائــز الدولــة التقديريــة والتشــجيعية والتفــوق 
واملجلــس األعــى للثقافــة، ولــه أتيليــه ومتحــف بقريــة ابشــان 

ــيخ . ــة كفرالش محافظ

السيدعبده سليم
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عرصان عبد الفتاح عرصان

فنــان تشــكييل ، يف مرحلــة املاجســتر، شــارك يف العديــد مــن املعــارض 
–اإلمــارات  للفنــون  الــدويل   املربعــة   مهرجــان  الجاعيةمنهــا: 
العربيــة املتحــدة 2021،معــرض » كــن جــزء« جالــري مونتيــز-

ــد 2020  ــمد أرت – الهن ــة س ــل مؤسس ــي األم ــا  2020 ، ملتق  إيطالي
ــام   ــدن 2018، أق ــري -  لن ــل جال ــة أرت هي  ، معــرض خطــوات قاع
معــرض النــاس والطــن بفنــدق املرســم بالــر الغــريب باألقــر 2011، 
نــال العديــد مــن شــهادات التقديــر والــدروع ،لديــه مقتنيــات عديدة 

داخــل مــر وخارجهــا.
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ماجســتر يف الفنــون الجميلة-شــعبة النحــت البــارز وامليداليــة 2008، 

ــتاذ مســاعد بقســم النحت،شــارك  ــون 2013، أس ــوراة يف فلســفة الفن دكت

ــة  ــث بكلي ــاين والثال ــوب الث ــون الجن ــا: صال ــارض منه ــن املع ــد م يف العدي

معــرض   ، الحيــاة" 2018  "طــرح  معــرض شــخيص  الجميلــة،  الفنــون 

شــخيص"ألوان البحــر" 2018، املعــرض العــام )40(، املنتــدى اإلفريقــي 

للنحــت  الــدويل  األقــر  ســمبوزيوم  معــرض  األقــر2020،  جامعــة 

ــدى جالــري ملســات بالقاهــرة  بجامعــة األقــر 2020، معــرض مشــرك ل

مشــرك  معــرض   ،2021  )42( الــدورة  القومــي  املعــرض   ،2021/4/13

لــدى املعــرض الــدويل الســابع ملركــز الــراث والفنــون ملؤسســة املســتقبل 

بالتعــاون مــع املعهــد الثقــايف اإليطــايل. لديهــا العديــد مــن املقتنيــات لــدى 

ــث بالقاهــرة 2020. ــن الحدي ــدى متحــف الف ــدويل، ل ــاري ال ــك التج البن

عصمت محمد صادق
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مواليــد قنــا 1979، بكالوريــوس الفنــون الجميلــة باألقــر 2003، 
مــدرس التصويــر كليــة الفنــون الجميلــة باألقــر، شــارك يف املعــارض 
ــة  ــاص بقاع ــرض خ ــذ 2000،مع ــر من ــارج م ــل وخ ــة داخ الجاعي
الجزيــرة 2014، معــرض خــاص بالزمالــك 2015، معــرض خــاص 
بالقاهــرة  ســارت  أرت  بقاعــة  خــاص  2017،معــرض  باألقــر 
2018،معــرض خــاص قاعــة ســاح آرت جالــري الزمالــك 2019- 
2020،معــرض خــاص قاعــة نــون األقــر 2020،معــرض خــاص قاعــة 
موشــن آرت جالــري الزمالــك 20، ملتقــى األقــر الــدويل 2013، 
ملتقــى الرلــس الــدويل 2016/2015، نــال جائــزة الصالــون األوىل 

ــارج. ــرو الخ ــدة مب ــات عدي ــه مقتني 2013، لدي

عــالء أبوالحمد عبد الستار
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مواليــد 1981، مــدرس بكليــة الفنــون الجميلــة باألقــر،  قســم 
التصويــر، دكتــوراه بعنــوان ) رؤية تشــكيلية مســتلهمة مــن جداريات 
الحــرب و الســالم يف الفــن املــرى القديــم( جامعــه األقــر 2019، 
ــك  ــة بالزمال ــون الجميل ــة الفن ــر الجــدارى - كلي ماجســتر يف التصوي
-جامعــه حلــوان 2012 ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة 
املحليــة و الدوليــة، شــارك يف العديــد مــن املشــاريع الثقافيــة و قــام 
بتنفيــذ العديــد مــن األعــال الجداريــة يف مــر و الدمنــارك و أملانيــا 

ــة و فرنســا. ــات املتحــدة األمريكي و الوالي

عــالء أحمد عوض
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ــرة قســم  ــة بالقاه ــون الجميل ــة الفن ــوس كلي ــد 1975، بكالوري موالي
التصويــر، ماجســتر الفنــون الجميلــة ثــم دكتــوراة فلســفة التصويــر 
مــن كليــة الفنــون الجميلــة بالقاهــرة، يعمــل حاليــا أســتاًذا مســاعًدا 
بقســم التصويــر بكليــة الفنــون الجميلــة باألقــر، انتقــل إىل العيــش 
ىف مدينــة األقــر منــذ ســنوات عديــدة مــا كان لهــذه املدينــة بالــغ 
ــدأ  ــه ب ــا ىف أعال ــم به ــا واهت ــي تناوله ــات الت ــى املوضوع ــر ع األث
حســان ىف رصــد وتنــاول مفــردات بيئــة جنــوب مــر مــن أشــخاص 
وأماكــن بشــكل معــارص، فالعنــارص املتواجــدة ىف إطــار العمــل هــى 
تلــك العنــارص املألوفــة التــى تتعــرض لهــا العــن دامئــا، لديــه مقتنيات 

عديــدة مبــر والخــارج. 

عـيل حســان
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 ،2005 الجميلــه  الفنــون  كليــة  مــن  الفــن  فلســفة  دكتــوراه يف 
ــه قســم  ماجســتر يف فــن الجرافيــك 2000،بكالوريــوس فنــون جميل
الجرافيــك مــن جامعــة املنيــا 1991،انتــداب للتدريــس بكليــة الفنــون 
الجميلــة باألقر،شــارك يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة والقوميــة 
والعامليــة والعديــد مــن املعــارض الخاصــة، نــال العديــد مــن الجوائــز 

ــة. األوىل والكــرى والعاملي

عمــرعـبدالـظـاهر
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ــة  ــي - كلي ــم الجرافي ــارك –التصمي ــتاذ مش ــا ،أس ــد 1974 املني موالي
العــارة والتصميــم - جامعــة عــان األهليــة ، أقام معارض خاصـــــــة 
منهــا: معرض)التناغــم الخطــي واللــوين وأثــره يف التصميــم املطبــوع( 
بقاعــة عبــد الســالم الريــف كلیــة الفنــون الجميلــة– جامعــة 
ــباب  ــون الش ــية منها:صال ــارض جاعــــــ ــارك يف مع ــا2014 ،ش املني
الســادس عر2004،ملتقــي النــر الثــاين 2011،معــرض جاعــة 
األقــر للفنــون التشــكیلیة – مركــز رمتــان الثقــايف– الھــرم – القاھــرة 
2012،املعــرض العــام ) 34 - 35( قــر الفنــون - القاهــرة 2012- 
2013،) معــرض الصحــراء يف إبداعــات الفنانــن (مؤمتــر التواصــل 
ــة  ــة املري ــراء / وزارة الثقاف ــون الصح ــيوي وفن ــاري األفروأس الحض
2021، شــارك يف معــارض جاعيــة دوليةمنهــا : معــرض أرشــیف 
الفنــان مــع الفنانــة اإلیطالیــة ماریــال لــورا إیطالیــا 2012معــرض الفــن 
واإلبــداع جامعــة عــان األهليــة 2016،بينــايل يرفــان رومانيــا 2019.

عمران محمد حسن
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بكالوريــوس الفنــون الجميلــة - جامعــة جنــوب الــوادى - قســم 
الديكــور شــعبة الفنــون التعبريــة- جيــد جــدا 2003 ،أســتاذ مســاعد 
بكليــة الفنــون الجميلــة  - قســم الديكــور - شــعبة الفنــون التعبريــة، 
تصميــم املناظــر واإلخــراج لفيلــم - محكمــة إدريــس -  املؤمتــر الدوىل 
الثــاين للفنــون التشــكيلية باألقــر، مهرجــان الســينا  األفريقيــة 
باألقــر، تصميــم املناظــر واإلخــراج لفيلــم - الحاجــز -  املؤمتــر الدوىل 
الثالــث للفنــون الفنــون التشــكيلية باألقــر ،معــرض جاعــى  باملؤمتر 
الــدويل الثــاىن  للفنــون التشــكيلية باألقــر ،معــرض جاعــى  لقســم 
الديكــور األول- كليــة الفنــون الجميلــة باألقصـــر،معرض فــن تشــكيى 
مبكتبــة مصـــر العامــة ضمــن فاعليــات اليــوم الثقــايف الكــوري 2018.

عمـرو عبد الــعاطي
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مواليــد أســوان 1979، ماجســتر - كليــة الفنــون الجميلــة - جامعــة حلــوان 

2016، مقتنيــات عديــدة مبــر والخارج،عضــو نقابــة الفنــون التشــكيلية، 

شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا: معــارض بقاعــة كليــة الفنــون 

الجميلــة باألقــر مــن 1996حتــى 2001،صالــون الشــباب الخامــس عــر 

بــدار االوبــرا املريــة – قــر الفنون2003،معــرض فــن الجرافيــك القومــى 

» الــدورة الثالثــة والرابعــة «بــدار األوبــرا املريــة – قــر الفنــون 2005-

2016، صالــون الشــباب الســابع عــر بــدار االوبــرا املرية – قــر الفنون 

2005، ترينــاىل مــر الــدويل الخامــس لفــن الجرافيــك - قــر الفنــون – 

ــر 2017-2016،  ــس باألق ــع والخام ــدويل الراب ــوب ال ــون الجن 2006،صال

امللتقــي الــدويل الثالــث لتفاعــل الثقافــات األفريقيــة » معــرض الفــن 

ــة أســوان –  ــة« قــر ثقاف ــات األفريقي التشــكييل املــري وتفاعــل الثقاف

نوفمــر 2017،ســمبوزيوم ) نوبيــا األول ( لفــن النحــت والتصويــر أســوان 

2019، األشــراك والتنفيــذ يف تجميــل مدينتــي قنــا وســوهاج 2000 حتــى 

2003، نــال شــهادات تقديــر عديــدة يف مجــال الفنــون ، 

عمرو عبد الوهاب حسني
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ــوراه  ــة، دكت ــون الجميل ــة الفن ــور كلي ــم الديك ــاعد بقس ــتاذ مس أس
ــة اآلداب جامعــة  ــوم املــرسح بكلي الفلســفة ىف الديكــور – قســم عل
ــون التشــكيلية  ــد مــن معــارض الفن ــوان 2011، شــاركت ىف العدي حل
ــى  ــرض امللتق ــى 2021، مع ــذ 20001وحت ــيوط من ــة أس ــر ثقاف بق
الــدويل األول و الثــاين للفنــون التشــكيلية )حــوار جنــوب – جنــوب( 
كليــة الربيــة النوعيــة بجامعــة أســيوط 2012/2007،  معــرض صالــون 
الجنــوب األول والثــاين، معــرض فناىن أســيوط التشــكيلين بقــر ثقافة 
أســيوط2015 -2014،معــرض أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة الفنــون 
الجميلــة جامعــة أســيوط 2015/ 2019، تصميــم ديكــور وأزيــاء 
مرسحيــة) الهالليــة( فرقــة قــر ثقافــة ابنــوب 2018، معــرض الفنــون 
الجميلــة  باملهرجــان اإلبــداع املرسحــي بجامعــة أســيوط 2018/2017.

 غادة صالح النجار
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مواليــد1995، الدقهليــة، بكالوريــوس الفنــون الجميلــة، قســم النحــت 
– شــعبة امليداليــة والنحــت البــارز، بكليــة الفنــون الجميلــة - جامعــة 
ــوادي 2018،  تــم تعينهــا معيــدة بقســم النحــت بالكليــة  جنــوب ال
يف 2018، شــاركت يف ا لعديــد مــن األعــال الفنيــة واملعــارض منهــا: 
ــي  ــل نحت ــارقة، وعم ــداع 3 الش ــابقة إب ــداين يف مس ــي مي ــل نحت عم
بــارز يف مســابقة فتيــات املنصــورة،  صالــون الجنــوب الرابــع ،إبــداع 5 
الشــارقة،  صالــون الشــباب 2016، صالــون الجنــوب الخامــس، تنظيــم 
املؤمتــر الــدويل الخامــس للفنــون التشــكيلية وخدمــة املجتمــع، 

معــرض جامعــة األقصـــر، تنظيــم املنتــدى األفريقــي.

غادة أمين البسطوييس
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مواليــد أســوان، مــدرس مســاعد بقســم الجرافيــك تخصــص  التصميــم 
ــك  ــم الجرافي ــر- قس ــة األق ــون الجميل ــوس الفن ــوع، بكالوري املطب
ــوان 2015 ،  ــة حل ــة جامع ــون الجميل ــتر الفن ــاز 2006، ماجيس امتي
شــاركت يف صالــون الجنــوب الــدويل الســادس بكليــة الفنــون الجميلة 

األقــر، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة.

 فايزة أبو الحسن جاد
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ــاز،   ــر -امتي ــة األق ــون جميلة-جامع ــوس فن مواليد1998قنا،بكالوري
ــز املركــز األول يف  ــد مــن الجوائ ــال العدي ــة2021 ، ن األول عــى الكلي
ــة  ــة –جامع ــات األفريقي ــباب للجامع ــبوع الش ــم يف أس ــال الرس مج
ــان  ــي –مهرج ــر الزيت ــال التصوي ــاين يف مج ــز الث ــوان2019 ،املرك أس
إبــداع املوســم التاســع للجامعــات املريــة2021، شــارك يف معــارض 
ــوار للرســم باألقــر 2018،معــرض جاعــي  ــا معــرض ن ــدة منه عدي
ــار لوحــة مــروع التخــرج  ــة الفنــون الجميلة2019،اختي لطــالب كلي
لتكــون غــالف ملجلــة آخــر ســاعة العــدد 18أغســطس2021، العمــل 
التطوعــي مــع مجموعــة مــن الفنانــن يف رســم بعــض حجــرات 
مستشــفى النــاس للقلــب بالقاهــره ،عمــل ورش تدريبيــة للمبتدئــن 

ــر. ــم والتصوي يف الرس

فيلو باتري حليم عجيب
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مواليــد القاهــرة  1989،معيــد بكليــة الفنــون الجميلة-قســم الديكور، 
ــان مبهرجــان  ــا: معارضــان دولي ــارض منه ــن املع ــد م شــارك يف العدي
ــرض  ــة 2018 و 2019 ، مع ــة والرابع ــدورة الثالث ــرب ال ــن الع الفنان
مؤمتــر الديكــور األول بكليــة الفنــون الجميلة،لوحاتــن و عمــل ورشــة 
عرائــس ماريونيــت 2019، معــرض جامعــة األقــر األول مبكتبــة مــر 
العامــة 2020، معــرض الديكــور األول بقاعــة واســت بكليــة الفنــون 
الجميلــة األقــر 2015، تصميــم و تنفيــذ ديكــور و أزيــاء لعــدة 
عــروض مرسحيــة بالثقافــة الجاهريــة ، صناعــة فيلــم رســوم متحركة 
فيلــم صــورة إنتــاج وزارة الثقافــة 2015، مســاعدة إخــراج فيلــم روايئ 
قصــر محكمــة إدريــس إنتــاج كليــة الفنــون الجميلــة باألقــر 2016.

كريـم عبد السالم بكري
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مواليــد قنــا 1957، نائــب رئيــس تحريــر األهــرام، رســام وناقــد وصحفــي 
بالفــن  اشــتغل  املريــة،  بالجامعــات  البريــة  الفنــون  ومحــارض ىف 
والصحافــة منــذ تخرجــه، دكتــوراه  كليــة الفنــون الجميلــة بالقاهــرة 
ــن  ــرض »ىض« للفنان ــا :.مع ــارض منه ــن املع ــد م ــارك يف العدي 2001 . ش
العــرب – قاعــة »ىض« – املهندســن  2016، املعــرض العــام ال 38 – قــر 
الفنــون باألوبــرا  2016 ،.معــرض »املــرأة أيقونــة اإلبــداع« قاعــة ىض 
ــر  ــة يف التصوي ــزة الثاني ــا : الجائ ــز منه ــن الجوائ ــد م ــال العدي 2017 ، ن
ــون  ــر يف صال ــة يف التصوي ــزة الثالث ــاين1990 .الجائ ــباب الث ــون الش يف صال
الشــباب الثالــث1991، عضــو املجلــس األعــى للثقافــة 2017 ،عضــو لجنــة 
 تحكيــم صالــون الشــباب العــارش 1998 والثالــث عــر 2001 والرابــع عــر 
 2002 ومعــرض القطــع الصغــرة الخامــس 2002،قومســير الجنــاح املــرى 
ــرض  ــم مع ــة تحكي ــو لجن ــوريا 2003،عض ــس - س ــة الخام ــاىل املحب يف بين
“أطـــياف” للشــباب – نقابــة الفنانــن التشــكيلين – 2017،أقيمــت العديــد 
ــه  ــة، لدي ــة والصحفي ــة والفني ــرته اإلبداعي ــه ومس ــن فن ــدوات ع ــن الن م

العديــد مــن املقتنيات مبصـــر والخـــارج.

محمد النـاصـر
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اســتاذ ورئيــس قســم التصويــر وعميــد كليــة الفنــون الجميلــة 
ــة جامعــة  ــون الجميل ــة الفن جامعــة أســيوط الســابق- معــرض بكلي
ــي  ــع عــر- املعــرض الفن ــون الشــباب الراب ــا 2002-2007، صال املني
لصالــون الجنــوب الــدوىل األول و الثــاىن و الثالــث  و الخامــس بكليــة 
الفنــون الجميلــة – جامعــة جنــوب الــوادى 2013- 2015-2014-

2017، بينــايل بورســعيد القومــي الخامــس الســادس و الســابع و 
ــيوة  ــة س ــم واح ــة مراس ــن 2001- 2003-  2005 - 2007، منح الثام
2020،  منحــة مراســم النوبــة – أســوان - 2021 ،منحة مراســم ســانت 
كاتريــن  2021، معــرض الفنــون البريــة امللتقــى األفريقــي باألقــر 
ــرض  ــكندرية 2019 ، مع ــة اإلس ــدة مبكتب ــرض أجن ــر 2020، مع فراي
بقاعــة املؤمتــرات الدوليــة بجامعــة حرمــوت للعلــوم و التكنولوجيــا 
بالجمهوريــة اليمنيــة 2011،منحــة مراســم األقــر للفنانــن الشــباب  
2001 ، نــال جوائــز ماليــة وشــهادات تقديــر مــن وزارة الشــباب 

ــدة مبــر والخــارج. ــات عدي ــه مقتني والرياضــة، لدي

محمد ثـابت بـداري
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ــع  ــة املجتم ــئون خدم ــا لش ــة املني ــس جامع ــب رئي ــد 1960نائ موالي
وتنميــة البيئــة الســابق وأســتاذ النحــت امليــداين، وعميــد كليــة الفنون 
ــبق،  ــت األس ــم النح ــس قس ــا ، ورئي ــة املني ــبق بجامع ــة األس الجميل
ــالل  ــن خ ــى اآلن م ــه حت ــذ تخرج ــكيلية من ــة التش ــارك يف الحرك ش
مشــاركته يف املعــرض العــام ، وصالــون الشــباب واملســابقات املختلفــة 
ــات  ــه مقتني ــة، لدي ــة ودولي ــز محلي ــال جوائ ــارض الخاصــة ، ن و املع
خاصةمبــر والخــارج ولــدى مؤسســات الدولــة املختلفــة، وقــام 
ــة . ــة يف املحافظــات املختلف ــة ميداني ــم أعــال نحتي ــذ وتصمي بتنفي

محمد جالل حسن
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ــر-  ــة باألق ــون الجميل ــة الفن ــك – كلي ــم الجرافي ــد بقس 1993معي
بكالوريــوس الفنــون الجميلــة جامعــة جنــوب الــوادي )األقــر( 
ــام  ــاز ، أق ــوع امتي ــم املطب ــعبة التصمي ــك ش ــم الجرافي 2016 – قس
ورشــة التصويــر يف ملتقــى التصويــر الــدويل باألقــر 2015، مســابقة 
ــوام 2014 – 2015  ــات لألع ــالب الجامع ــباب ط ــداع لش ــارقة إب الش
ــدويل 2014 – 2015 – 2016- 2018،  ــوب ال ــون الجن – 2016 - صال
ــة  ــون الجميل ــة الفن ــة بكلي ــارض الداخلي ــن املع ــد م شــارك يف العدي
)2012-2016( ، معــرض الطالئــع ال59 بجمعيــة محبــى الفنــون 
الجميلــة 2019 ،مهرجــان يض للشــباب العــريب الــدورة الثالثــة 2020،  
نــال العديــد مــن الجوائــز منهــا: جائــزة صالــون الجنــوب الــدويل يف 
مجــال الفيديــو أرت – الــدورة الرابعــة 2016، جائــزة الفنانــة فاطمــة 
ــة  ــدورة الـــ60 بجمعي ــع ال ــرض الطالئ ــم مبع ــال الرس ــت يف مج رفع
ــباب  ــون الش ــم - صال ــزة الرس ــة 2020،  جائ ــون الجميل ــي الفن محب

ــارج. ــر والخ ــدة مب ــات عدي ــه مقتني ــدورة ال 31 – 2021، لدي ال

محمد جامل اسامعيل   
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ــة القاهــرة 1998 ، نائــب  ــة الفنــون الجميل ــد كلي مواليــد1944، عمي
رئيــس جامعــة حلــوان لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة 2001،  
نائــب رئيــس جامعــة حلــوان لشــئون التعليــم والطــالب 2002، عضــو 
اللجنــة العليــا مللتقــى األقــر الــدوىل الثــاىن للتصويــر نوفمــر 2009، 
ــرض  ــن املع ــك م ــزة الجرافي ــا: جائ ــز منه ــن الجوائ ــد م ــال العدي ن
ــوط  ــك 1986، ن ــجيعية يف الجرافي ــة التش ــزة الدول ــام 1983، جائ الع
االمتيــاز مــن الدرجــة األوىل مــن رئيــس الجمهوريــة 1991، ميداليــة 
الجرافيــك ىف بينــاىل بورتــا ريكانــاىت بايطاليــا 1978،أقــام )6( معــارض 
خاصــة بإيطاليــا منــذ 1976 حتــى 1980، شــارك يف صالــون الجنــوب 
الــدوىل الرابــع بكليــة الفنــون الجميلــة باألقــر 2016 ) مكرمــون (، 
ــة  ــث وجامع ــن املــري الحدي ــدة مبتحــف الف ــات عدي ــه مقتني لدي
حلــوان - كليــة الفنــون الجميلــة بالقاهــرة - كليــة الفنــون الجميلــة 

ــا . باإلســكندرية وباملني

محمد حازم فتح الله
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محمـد رشـدي

الجميلــة  الفنــون  بكالوريــوس  الغربيــة جرافيــك،  مواليــد 1955 
بالقاهــرة قســم الجرافيــك 1978 ، عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين، 
يعمــل بهيئــة التدريــس بكليــة الفنــون الجميلــة القاهــرة قســم 
الجرافيــك، أســتاذ ورئيــس قســم الجرافيــك بكليــة الفنــون الجميلــة 
بالزمالــك ،شــارك ىف معظــم املعــارض الجاعيــة املحليــة منــذ 1977 
ــرض  ــى 1991 ، مع ــام حت ــى الع ــرض القوم ــى 1997،دورات املع حت
جمعيــة فــن الحفــر املعــارص، االشــراك ىف معــارض مايــو منــذ 1977، 
صالــون الشــباب األول 1989، الثــاىن 1990 ، معــرض ) فــن الجرافيــك 
املــرى املعــارص ( مبركــز الجزيــرة للفنــون بالزمالــك 2015،  االشــراك 
ىف معــارض  عديــدة بخــارج مــر ، البينــاىل األفريقــي األول للفنــون 
ــة  ــزة الثالث ــز منها:الجائ ــن الجوائ ــد م ــال  العدي ــكيلية 1992، ن التش
معــرض 15 مايــو 1978 ،الجائــزة التشــجيعية معــرض 15 مايــو 1979، 
شــهادات تقديــر ىف معــارض ثــورة التصحيــح واملركــز الثقــاىف الفرني، 

مقتنيــات عديــدة مبــر والخــارج .
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بكالوريــوس كليــة الفنــون الجميلــة باألقــر،  مواليدجرجــا - وهــي 
أحــد أكــر وأقــدم املــدن املريــة - وكانــت مصــدًرا بريًــا وفكريًــا، 
ســاهم يف تشــكيل رؤيتــه الفنيــة ملــا بهــا مــن تنــوع حضــاري وبيئــي 
ثــم انتقــل لألقــر 2004 لتعلــم الفنــون الجميلــة، ومكــث بهــا 
ــا مــا جعــل لهــا أثــر كبــر يف تطــور الرؤيــة  قرابــة ثالثــة عــر عاًم
التشــكيلية عنــد الفنــان ثــم انتقــل إىل املنصــورة 2017 للعمــل بكليــة 
الفنــون  بقســم الجرافيــك، شــارك بالعديــد مــن األحــداث واملعــارض 

الفنيــة، نــال جوائــز ولديــه مقتنيــات عديــدة مبــر وخارجهــا.

محمد عبد الرحيم
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محمد صابر عبدالحميد

مواليــد 1972، بكالوريــوس الفنــون الجميلــة -تخصــص ديكــور شــعبة 

ــور  ــم الديك ــًدا بقس ــن معي ــًدا، ع ــد ج ــة 1996 جي ــارة الداخلي الع

بكليــة الفنــون الجميلــة باألقــر جامعــة جنــوب الــوادي 1997، 

-تخصــص  الفلســفة  دكتــوراه يف  التخصــص 2003،  ماجســتر  يف 

ديكــور 2010،  أســتاذ العــارة الداخليــة املســاعد - قســم الديكــور- 

كليــة الفنــون الجميلــة - جامعــة املنيــا، شــارك يف العديــد مــن 

املعــارض الفنيــة، عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين منــذ 1997.
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ــس  ــتاذ ورئي ــر ،أس ــة باألق ــون الجميل ــة الفن ــابق لكلي ــد الس العمي
قســم التصويــر ،مؤســس صالــون الجنــوب والعديــد مــن الفعاليــات 
التــي أسســت لحركــة فنيــة معــارصة باألقــر، زميــل أكادمييــة الرتينــا 
ــخصية  ــارض الش ــن املع ــد م ــام العدي ــا ، أق ــو إيطالي ــة تورين مبدين
ــارك يف  ــارج ،ش ــر والخ ــات مب ــه مقتني ــر ،لدي ــارج م ــل وخ داخ

ــة. ــات الدولي ــن امللتقي ــد م العدي

محــــمد عـــــرايب
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محمد محمد عبد الحكيم 

مواليـــد 1972 املنيـــا،أستاذ النـــحت البــارز وامليداليــة املسـاعـــد، 
وكيـــل الكليـــة لشئـــون التعـــليم والطــالب- كليــة الفنــون 

أســيوط. الجـميـلة-جـــامعة 
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محمد مـكاوي

ــور -  ــة  - ديك ــون الجميل ــوس الفن ــرة 1958، بكالوري ــد القاه موالي
فنــون تعبريــة 1981، معيــد بكليــة الفنــون الجميلة 1981، ماجيســتر 
الفنــون الجميلــة - ديكــور فنــون تعبريــة، دكتــوراة الفلســفة يف 
الفنــون الجميلــة - ديكــور فنــون تعبرية 1992، أســتاذ مســاعد بكلية 
ــة  ــون التعبري ــتاذ الفن ــور 1998، أس ــم الديك ــة قس ــون الجميل الفن
ــة الفنــون  ــة قســم الديكــور2003 ، وكيــل كلي ــة الفنــون الجميل بكلي
الجميلــة لشــؤن التعليــم والطــالب )يوليــو(2004، عميــد كليــة الفنون 
الجميلــة -  شــارك يف أكــر مــن 15 معرًضــا مبــر والخــارج ، أقــام أكــر 
مــن 8 معــارض خاصــة ، لديــه مقتنيــات مبر والخــارج ولــدي األفراد.
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محمـد منصــور

مواليــد 1960 البحــر األحمــر، بكالوريــوس كليــة الفنــون الجميلــة- 
جرافيــك 1984، ماجيســتر القاهــرة 1991، بعثــة دكتــوراه مــن 
 ،1999 موساشــينو-طوكيو  جرافيك-جامعــة   1995-1999 اليابــان 
دكتــوراه فنــون جميلــة -جامعــة حلــوان 2000، أســتاذ محــارض 
بقســم التصميــم الجرافيــي- جامعــة الزيتونــة األردنيــة يف إعــارة من 
ــك، املستشــار  ــة -قســم جرافي ــون الجميل ــة الفن ــا -كلي جامعــة املني
الفنــي ملجلــة بريــزم لــوزارة الثقافــة املريــة 2001 -2004 ، شــارك 

ــة ــد مــن املعــارض الفني يف العدي
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مواليــد 1984،أســوان، تخصــص تصويــر، مــدرس مســاعد بقســم 
التصويــر بكليــة الفنــون الجميلــة باألقــر ،شــارك بالعديــد مــن 
ــات:    ــن املقتني ــد م ــه العدي ــا لدي ــة وخارجه ــل الكلي ــارض داخ املع
 )CIB( 2014، البنــك التجــارى الــدوىل )CIB( البنــك التجــارى الــدوىل

2016،الجامعــة الريطانيــة بالقاهــرة 2014.

محمود محمد سليامن
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دكتــوراه الفلســفة يف الفنــون الجميلة-قســم التصويــر، مــدرس بقســم 
التصويــر كليــة الفنــون الجميلة باألقصـــر.

محمود محمد عبد الحفيظ
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مواليــد 1978، أســوان، تخصــص جـــرافيـــك ،أســتاذ مشــارك بقســم 
الجرافيك،دكتــوراه يف فلســفة الفنــون بجامعــة املنيا2011،مــدرس 
بكليــة الفنــون الجميلــة باألقــر 2011،أســتاذ مشــارك بكليــة الفنــون 
الجميلــة باألقــر 2017،رئيــس قســم الجرافيــك بكليــة الفنــون 
الجميلــة باألقر2018،أســتاذ مشــارك بكليــة الفنــون والتصميــم 
بجامعــة الزرقــاء 2018 ، وكيــل كليــة الفنــون الجميلــة باألقــر 
ــارض  ــارك يف مع ــة 2021 ش ــة البيئ ــع وتنمي ــة املجتم ــئون خدم لش
عديــدة منهــا: معــرض البحــث عــن الجــذور بكليــة الفنــون الجميلــة 
باألقــر 1999، معــارض أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة الفنــون 
ــن  ــام ضم ــمراء« املق ــة س ــرض » ملحم ــر 2002 ،مع ــة باألق الجميل
فعاليــات مهرجــان األقــر للســينا األفريقيــة 2016م .معــرض » 
همــوم مشــركة« املقــام ضمــن فعاليــات مهرجــان األقــر للســينا 

ــر. ــهادات التقدي ــز وش ــن الجوائ ــد م ــال العدي ــة 2017، ن األفريقي

محمود مصطفى عالم
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مــدرس مســاعد قســم دیكور-كليــة الفنــون الجميلة.عضــو يف نقابــة 
الفنانــن التشــكيلين بالقاهــرة، عضــو يف جمعيــة العربيــة للحضــارة 
ــا  ــكيلية وآخره ــارض تش ــدة مع ــاركت يف ع ــالمية، ش ــون اإلس والفن
ــة،  ــال مرسحي ــور ألع ــذ ديك ــم وتنفي ــت بتصمي ــّن، وقم ــرض ه مع
ونــرت عــدة أوراق بحثيــة متنوعــة، منهــا »قضايــا الهويــة والــراث 

ــطينية« 2020. ــينا الفلس يف الس

مرام محمود ثابت
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ــة  ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــر بكلي ــم التصوي ــاعد بقس ــتاذ مس أس
األقــر ،ماجســتر يف كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان 2006 ، 
عضــو عامــل  الفنانــن التشــكلين ، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض 
املحليــة والدوليــة منــذ 1996 وحتــى اآلن مــن أهمهــا معــارض صالون 
الشــباب بقطــاع الفنــون التشــكيلية-وزارة الثقافــة ومعــارض جمعيــة 
ــن  ــد م ــت العدي ــة ، نال ــاركات دولي ــة ومش ــون الجميل ــي الفن محب
ــزة  ــا جائ ــون الشــباب مــن أهمه ــر يف صال ــز يف مجــال التصوي الجوائ
ــون  ــة اإلســكندرية 2007 ومســابقات الشــباب والرياضــة وصال مكتب
جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة ، شــاركت يف العديــد مــن امللتقيــات 
ــاركت يف  ــة اإلسكندرية،ش ــاب مبكتب ــال الكت ــي خي ــل ملتق ــة مث الفني
ــة  ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــة بكلي ــرات العلمي ــن املؤمت ــد م العدي
اإلســكندرية وجامعــة حلــوان وجامعــة األقــر ، أقامــت العديــد مــن 
املعــارض الفرديــة قاعــة البــاب ســليم مبتحــف الفــن الحديــث 2018،  

العديــد مــن املقتنيــات  مبــر والخــارج

مروة عزت عبد الحميد
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مواليــد 1997 اإلســكندرية، بكالوريــوس فنــون جميلــة األقــر  شــارك 
ــرض  ــباب 29-30، مع ــون الش ــا: صال ــارض منه ــن  املع ــد م يف العدي
أجنــدة 2019، معــرض جائــزة نــوار 2019، صالون الجنــوب ، معرض يف 
ســكوتالندا، مهرجــان يض العــريب 2، أقام العديد مــن املعارض الخاصة، 
ــون الشــباب30مجال  ــزة صال ــا :- جائ ــز منه ــد مــن الجوائ ــال العدي ن
التصويــر مناصفــة، جائــزة مســابقة نــوار،  املركــز األول ملنتــدى شــباب 
ــاء  ــك cib،  اقتن ــدة: بن ــات عدي ــه مقتني ــة، لدي ــات االفريقي الجامع
لوحــة يف اســكوتالندا ، لديــه  العديــد مــن املقتنيــات الخاصــة . 

مصطفى سيف النرص
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ــوب  ــد ســوهاج 1988 نحــات ورســام، تخــرج مــن جامعــة جن موالي
الــوادي، كليــة الفنــون الجميلــة باألقــر، قســم النحــت 2011، 
ماجســتر فلســفة الفنــون الجميلــة قســم النحــت ومــدرس مســاعد 
بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة األقــر ،املعــارض الجاعيــة ، معرض 
األقــر والفــن املعــارص بإيطاليــا 2008، معــرض امللتقــى البيئــي األول 
للجامعــات املرية 2008، ســمبوزيوم النحت بجامعة أســيوط 2008، 
ــات  ــا 2009، معــرض الفعالي ــارز جامعــة املني ســمبوزيوم النحــت الب
للكليــات املتخصصــة يف الفنــون بالجامعــات املريــة 2010، معــرض 
ــرى  ــن امل ــان الف ــة 2012، مهرج ــون الجميل ــي الفن ــع ملحب الطالئ
األوروىب 2014، معــرض بنــك CIB بكليــة الفنــون الجميلــة باألقــر 
2014،املعــرض االفتتاحــي لســمبوزيوم التصويــر الــدويل باألقــر 
ــكندرية  ــكيلية باإلس ــون التش ــينا للفن ــة تارس ــرض مؤسس 2015، مع
. األفريقــي2020  األقــر  جامعــة  منتــدي  ســمبوزيوم   ،2015

مصطفى محمود



134

مواليــد أســوان 1989، بكالوريــوس الفنــون الجميلــه باألقــر 2011، 
ــة   ــون الجميل ــة الفن ــر الجــداري ، كلي مــدرس  مســاعد  قســم تصوي
ــد مــن املعــارض منها:مهرجــان يض  األول  املنصــورة، شــارك يف العدي
للشــباب العــريب 2016، صالون الشــباب الـــ ) 25( 2014، معرض إحياء 
مراســم األقــر 2007، معــرض الراســينا دورتــه األوىل  2015، صالــون 
ــة و الرابعــة 2014 -2016،  معــرض جاعــى  ــه الثاني ــوب  دورت الجن
بقاعــة نــوت 2017، معــرض آرت جالــرى باألقــر 2018، كايــرو ارت 
فــر 2019- 2020- 2021 ، معــرض بنــات النيــل األقــر آرت جالــري 
2019، معــرض  » أعــايل األرض«  األقــر آرت جالــري 2020 ، معــرض 
ــا  ــز منه ــد مــن الجوائ ــال العدي ــة اإلســكندرية، ن ــدة 2020 مبكتب أجن
:الجائــزة األوىل يف الرســم مــن جمعيــة محبــي الفنون14)معــرض 

الطالئــع( 2018،جائــزة تشــجيعية بصالــون الجنــوب الرابــع 2016.

مـنال شعيب عيل
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مواليــد1977 قنــا، أســتاذ التصويــر املســاعد بكليــة الفنــون الجميلــة 
جامعــة األقر-تخصــص تصوير،ماجســتر ىف الفنــون الجميلــة – 
قســم تصويــر – شــعبة التصويــر الجــدارى 2008، دكتــوراه الفلســفة 
ــدارى  ــر ج ــص تصوي ــر – تخص ــم التصوي ــة – قس ــون الجميل ىف الفن
2013، معيدبكليــة الفنــون الجميلــة باألقــر – جامعــة جنــوب 
ــر  ــة باألق ــون الجميل ــة الفن ــاعد بكلي ــدرس مس ــوادي 2002، م ال
ــة  ــون الجميل ــة الفن ــدرس بكلي ــوادى2008، م ــوب ال ــة جن – جامع
ــد مــن  ــوادي 2013، شــاركت ىف العدي ــوب ال باألقــر – جامعــة جن
ــل،  ــرض الحاص ــث باألقرمع ــوب الثال ــون الجن ــا: صال ــارض منه املع
ــك2016،  ــة باملوزايي ــات مري ــرض ملس ــويب 2016 ،مع ــة الجن جاع

ــرة. ــات بالقاه ــرى ملس جال

مـنال محمد مبــارك
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الجميلــه-   الفنــون  املتفرغ-كليــة  النحــت  مواليد1956القليوبية،أســتاذ 

ــيوط2016،  ــل جامعةاأس ــون الجمي ــة الفن ــس كلي ــيوط، مؤس ــة أس جامع

ــة جامعــة أســيوط مــن 2016 وحتــى 2018،  ــة الفنــون الجميل ــد كلي عمي

اإلرشاف عــى قســم الربيــة الفنيــة كليــة الربيــه النوعيــه جامعــة اســيوط 

الربيــة  كليــه  الفنيــة  الربيــة  قســم  وحتى2001،رئيــس   1995 منــذ 

ــة  ــة الربي ــل كلي ــى 2010،وكي ــن 2001 وحت ــيوط م ــه أس ــة جامع النوعي

النوعيــة جامعــة أســيوط  مــن 2009 وحتــى 2011، عضــو نقابــة الفنانــن 

ــام  ــرض الع ــزة املع ــا :جائ ــز منه ــن الجوائــ ــد م ــال العدي ــكيلين، ن التش

التشــجيعية 1982 ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا: املعــرض العــام 

ــي  ــة محب ــرض جمعي ــى 2001، مع ــام 1982 وحت ــذ ع ــة من ــوزارة الثقاف ل

ــل 2000 و  ــيوط أبري ــة أس ــر ثقاف ــرض بق ــة 1979، مع ــون الجميل الفن

2005 و 2007،ســمبوزيوم فــن النحــت عــى األحجــار - املكســيك 2006 ، 

ســمبوزيوم فــن النحــت عــى الرخــام  الســعودية  2009 ، ســمبوزيوم مــن 

ــات. ــد مــن املقتني النحــت عــيل الحجــر الجــري الســعودية 2010، العدي

منـصور املنسـي
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مريــة.  متحركــة  رســوم  مخرجــة  اإلســكندرية،  مواليــد1952 
ــوان 1975، ماجســتر  ــة مــن جامعــة حل بكالوريــوس الفنــون الجميل
ــم وإخــراج مطبوعــات الطفــل مــن ذات الجامعــة، بعدهــا  يف تصمي
اتجهــت إىل الواليــات املتحــدة األمريكية، دكتــوراه يف الرســوم املتحركة 
ــدة يف  ــة كمعي ــا العملي ــدأت حياته ــا 1988. ب ــة كاليفورني ــن جامع م
ــت  ــم مــدرس 1988، وبعدهــا حصل ــة 1970، ث ــون الجميل ــة الفن كلي
عــى درجــة أســتاذ مســاعد يف 1992. يف عــام 1998 ذاع صيتهــا الفنــي 
كمخرجــة رســوم متحركــة عندمــا أخرجــت مسلســل الرســوم املتحركــة 
الشــهر )بــكار( والــذي كان يــذاع عــى التليفزيــون املــري يف شــهر 
رمضــان، وكانــت تتنــاول بــه طبيعــة أهــل النوبــة. ومــن أعالهــا أيًضــا 
ــس يف  ــت للتدري ــدي( ، انتدب ــة الســندباد البحــري، ســوبر هني )رحل

ــة باألقــر مــن 1999 حتــى 2003. ــة الفنــون الجميل كلي

مني أبو النرص
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مواليــد الجيــزة 1985- مــدرس مســاعد بقســم الديكــور - كليــة 
الفنــون الجميلــة - جامعــة األقــر، لهــا العديــد مــن األعــال يف فــن 
ــة،  ــة املري ــق للهوي ــي توث ــورق Quilling paper art والت ــف ال ل
ماجيســتر يف الفنــون الجميلــة- تخصــص الديكــور- جامعــة حلــوان، 
تســجيل موضــوع الدكتــوراه بعنــوان ) املرونــة التصميميــة وتأثرهــا 
عــى إرجونوميــة الحيــزات الداخلية الســكنية( قســم الديكور- شــعبة 

العــارة الداخليــة- كليــة الفنــون الجميلــة- جامعــة اإلســكندرية.

مها عبد الستار عباس
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أســتاذ مســاعد العــارة الداخلية،رئيــس قســم الديكــور كليــة الفنــون 
الجميلــة جامعــة املنيــا، دكتــوراه ىف فلســفة الفنــون الجميلــة 2010 
- عضــو بنقابــة الفنانــن التشــكيلين منــذ 1996، شــاركت ىف العديــد 

مــن املؤمتــرات واملعــارض الفنيــة.

مهـا لــؤى
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 مــدرس النحــت بقســم الربيــة الفنيــة كليــة الربيــة النوعيــة جامعــة 
كفــر الشــيخ ، معيــدة بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة جنــوب 
الوادي2007،معــرض صالــون الشــباب 2004.ســمبوزيوم األول للنحــت 
عــى الحجــر الجــري بجامعــة أســيوط، معــارض وزارة الثقافــة 
ــوان 2012،  ــة حل ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــرض بكلي ــون، مع والفن
معــرض بكليــة الربيــة النوعيــة جامعــة كفــر الشــيخ 2017، معــارض 
ــز  ــيخ ،املرك ــر الش ــة كف ــة جامع ــة النوعي ــة الربي ــدى كلي ــركة ل مش
األول عــى مســتوى جامعــات مــر يف ســمبوزيوم  أســيوط 2003 ،  
نالــت العديــد مــن  الجوائــز وشــهادات التقديــر منهــا: صجائــزة مادية 
مبعــرض الفنانــات املريــات، امليداليــا الذهبيــة مــن جامعــة أســيوط 
ــة  ــن جامع ــة م ــا الذهبي ــات 2003، امليدالي ــباب الجامع ــبوع ش بأس
املنصــورة بأســبوع شــباب الجامعــات 2004، مقتنيــات داخــل متحــف 
الفــن الحديــث بالقاهــرة، لديهــا مقتنيــات عديــدة مبصــــر والخــارج.

مــي السيد عبده
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تخصــص  الجميلــة  الفنــون  بكالوريــوس   ،1985 الغربيــة  مواليــد 
جرافيــك فــن كتــاب ورســوم متحركــة 2007م ،عضــو بنقابــة الفنانــن 
واملعــارض  التشــكيلية  الفنيــة  الحركــة  ىف  شــاركت   ، التشــكيلين 
أثنــاء الدراســة ومنــذ تخرجهــا مثــل: املعــرض الــدوىل الســابع ملركــز 
الــراث والفنــون ملؤسســة مــر املســتقبل باملعهــد الثقــاىف اإليطــاىل 
ــدورة  ــام ال ــى الع ــرض القوم ــبتمر 2021، املع ــك بالقاهــرة س بالزمال
42 )الفــن ذاكــرة أمــة( 2021،صالــون الجنــوب الــدوىل الثالــث 
مركــز واســط للفنــون والثقافــة كليــة الفنــون الجميلــة باألقــر 
ــة  ــون األبيــض واألســود )3( قاعــة عطــاء بــال حــدود نقاب 2015، صال
ــة  ــرض) لوح ــطس 2015،مع ــكندرية أغس ــكيلين باألس ــن التش الفنان
لــكل بيــت( الــدورة الثانيــة قــر الفنــون دار األوبــرا املريــة 2015، 
معــرض كليــة الفنــون الجميلــة باألقــر لإلقتنــاء 2014، معــرض 
الفــن املــرى األملــاىن باألقــر ) املاء-األرض-النار-الهــواء ( 2006، 
معــرض »ألــوان« لطلبــة كليــة الفنــون الجميلــة باألقــر 2005 .

مــى حسن إبراهيم
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أسـتاذ العمـارة الداخلیـة – كلیـة الفنـون الجمیلـة – قسـم الـدیكور- 
موالیـــد )القـــاھرة ( 1937، تخــرج مــن كلیــة الفنــون الجمیلــة 
ــول  ــا للحص ــة إىل روم ــاز ، بعث ــور 1960 امتی ــم الدیك ــرة قس بالقاھ
عــى درجــة الدكتــوراه مــن أكادیمیــة الفنــون الجمیلــة برومــا امتیــاز، 
عـــین معیـــًدا بالكلیــة 1960- مدرًســا بالكلیــة  1977- أســتاذ مســاعد 
1980 -أســتاًذا  1984، ُعیــن وكیــال للكلیــة لشــئون التعلیــم والطـــالب 
1991، عـــین رئیًســا لقســم الدیكــور  1994، عمــل كأســتاذ باملعھـــد 
العـايل للفنـون املسـرحیة بالكویـت 1984إلـى 1988. أشـرف و نـاقش  
ــائل العلمیـــة للاجســتیر و الدكتــوراه، تصمیــم  العدیـــد مـــن الرسـ
الكتلــة النحتیــة ملدخــل متحـــف محمـــود خلیـــل، نــال العديــد مــن 
شــھادات التقدیــر و الجوائــز منهــا:  عیدالعلــم 1960-نصــب تــذكارى 
لــكل مــن : مدینــة العــارش و مدینــة الســادات و مدینــة بورســـعید و 

مدخــل مدینــة القاھــرة الجدیــدة.

نبیـل حســن راشــد
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ــارك  ــر، ش ــم التصوي ــر- قس ــة باألق ــون الجميل ــة الفن ــد بكلي معي
ــداع  ــارقة لإلب ــزة الش ــرض جائ ــا: مع ــارض منه ــن املع ــد م يف العدي
الفنــي 2014 ، معــرضCIB بكليــة الفنــون الجميلــة باألقصـــر،معرض 
ــر  ــمبوزيوم األق ــاين س ــة فن ــري األوريب 2014 ، ورش ــان امل املهرج
الــدويل الســابع للتصويــر 2015، رشــة فنــاين ســمبوزيوم األقــر 
ــرض  ــة اإلســكندرية 2018، مع ــي مكتب ــرض جاع ــدويل 2017، مع ال
جاعــي بالجاليــة العربيــة اســكتلندا 2018، معــرض جاعــي  بجالري 

ــريب 2020. ــان املغ خ

نــاجح أحمــد محمــود
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ــوان 1996،  ــة حل ــون الجميلة-جامع ــوس الفن ــد 1974، بكالوري موالي
ــت  ــة  2004،  أقام ــعبة الجــداري بالكلي ــر ش ــدرس بقســم التصوي م
الفنــون  قاعــة   ،2005 الجزيــرة  مبركــز  خاصــة  معــارض  ثالثــة 
ــا شــاركت يف  ــذوق باإلســكندرية 2007، ك ــة2007، قــر الت الجميل
ــن 20  ــر م ــة ألك ــة والدولي ــة املحلي ــارض الجاعي ــن املع ــد م العدي
ــزة  ــس 2007، جائ ــن باري ــباب الفنان ــرض ش ــر مع ــا، قوميس معرًض
ــة يف املعــرض الخــاص األول  ــزة ثاني ــع  1999 ، جائ يف معــرض الطالئ

ــارج . ــر والخ ــدة  مب ــات عدي ــا مقتني 2006، لديه

نـرميــن املصــري
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مواليــد األقــر 1983، بكالوريــوس الفنــون الجميلــة باألقــر- جامعة 
جنــوب الــوادي- شــعبة التصويــر2007، شــغلت وظيفة)مصــور( 
ــة 2012،  ــور الثقاف ــة لقص ــة العام ــكيلية بالهيئ ــون التش ــم الفن بقس
ــون  ــة حل ــة - جامع ــون الجميل ــة الفن ــر- بكلي ــتر يف التصوي ماجس
2016- تــم تعيينهــا )مــدرس مســاعد( بقســم التصويــر بكليــة الفنــون 
الفنــون  الفلســفة يف  أســيوط 2018، دكتــوراه  الجميلــة جامعــة 
ــوان  ــة حل ــون الجميلة-جامع ــة الفن ــر بكلي ــص تصوي ــة تخص الجميل
2021 تــم ترقيتهــا مــدرس بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة أســيوط، 

ــة . ــارض الفني ــن املع ــد م شــاركت يف العدي

 نـجـالء بــدوي هــارون
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ــوس  ــا ، بكالوري ــة قن ــر ثقاف ــكيلية بق ــون التش ــم الفن ــس قس رئي
فنــون جميلــة باألقــر جيــد جــًدا ، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض 
منها:معــرض الحفــر للقطــع الصغــرة باألرجنتــن 2018 ، معــرض 
)الهجــرة والتعاطــف( مبتحــف مدينــة بورصــة / تركيــا 2017، ملتقــى 
املهديــة الــدويل الثــاين للحفــر بتونــس 2016 ، معــرض القطــع 
الصغــرة الســابع، بينــايل بورســعيد 2009، امللتقــى الفنــي للجامعــات 
العربيــة بجامعــة جنــوب الــوادي 1999 : 2002، معــارض كليــة 
الفنــون الجميلــة باألقــر مــن 1999 : 2002،  معــارض جاعيــة 
بقــر ثقافــة قنــا 2004 : 2020، نالــت شــهادات تقديــر مــن قطــاع 
ــة  ــون جميل ــة فن ــة - كلي ــة املري ــكيلية –وزارة الثقاف ــون التش الفن

ــراد. ــات واألف ــدى الهيئ ــات ل ــة - مقتني ــور الثقاف ــر وقص األق

نفني مختار وهب الله
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ــة  ــر 1996 جامع ــم التصوي ــت ىف قس ــزة 1973، تخرج ــد الجي موالي
حلــوان بتقديــر عــام جيــد جــدا، عضــو مســاعد هيئــة تدريــس 004-

2006 كليــة الفنــون الجميلــة - جامعــة األقــر،  عضــو نقابــة الفنانن 
ــة  ــة الجاعي ــارض الدولي ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ــكيلين، ش التش
ــام  ــل: الع ــة مث ــة وقومي ــارض جاعي ــرا واألردن.و مع ــا وأنجل بأملاني
ــون الشــباب لعــدة ســنوات ومعــرض خــاص و محــارضة عــن  و صال
ــا أغســطس  ــوس بكاليفورني ــوس الت ــة ل ــة مبكتب أعــال و فكــر الفنان
2012 - صالــون مــر األردن األول 2018 ،  صالــون الجنــوب 2017-

ــام 2021. 2019، ســمبوزيوم األقــر األفريقــي2020، املعــرض الع

هالة رفاعي أبوزيد
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مواليــد القاهــرة  1988، مــدرس التصويــر الجــداري املســاعد  بكليــة 
ــة  ــون الجميل ــة الفن ــل كلي ــة أســيوط، ممث ــة - جامع ــون الجميل الفن
ــز  ــس مرك ــيوط، مؤس ــة أس ــة IRO- جامع ــات الدولي ــب العالق مبكت
صومعــة البتــكار منتجــات معاريــة، مــدرب ريــادة األعــال معتمــد 
مــن املؤسســة األملانيــة للتعــاون الــدويل GIZ ، عضــو لجنــة تحكيــم 
ألكــر مــن برنامــج لدعــم االبتــكارات والــركات الناشــئة املمولــة مــن 
ــي  ــرة العامل ــون القاه ــز األول مباراث ــازات: املرك ــاد األوريب اإلنج االتح
للتصميــم بدورتيــه األوىل والثانيــة، نــال العديــد مــن  الجوائــز 
منهــا مجــال الصناعــة واالفــكار الرياديــة ،شــارك يف العديــد مــن 
ــاث  ــم  و أبح ــة والتصمي ــا والصناع ــارض للتكنولوجي ــرات واملع املؤمت
ــة  ــارض خاص ــام مع ــة، أق ــات االبداعي ــم املنتج ــكارات تصمي ــن ابت ع
ــة يف  ــارض الفني ــن املع ــد م ــر- القاهــرة( و املشــاركة يف العدي )األق

ــا. مــر وأوروب

هانـي ثـروت العــيسوي
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مواليــــد أســوان 1986،  بكالوريــوس فنــون جميلــة – جامعــة األقــر 
ــون الشــباب  ــارض منهــا : صال ــد مــن املعــ 2011 ، شــاركت يف العدي
26 ،صالــون الجنــوب الثــاىن  2013، معــرض الطالئــع 2014 ، املعــرض 
باألقــر 2020،  نــون  بجالــري  »ثنائيــات«  العــام 2021،معــرض 
معــرض انتصــارات أكتوبــر بقــر ثقافــة قنــا 2020، معــرض جاعــي 

بكليــة الفنــون الجميلــة.

هند سيد محمد
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مواليــد 1986 األقــر ، تخصــص : جرافيــك،  مــدرس بقســم الجرافيــك 
ــارض  ــن املع ــد م ــاركت بالعدي ــر، ش ــة باألق ــون الجميل ــة الفن بكلي

داخــل الكليــة وخارجهــا.

هند صالح محمد
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أســتاذ النحــت املســاعد كليــة الفنــون الجميلة-جامعــة األقــر، قــام 
بالتدريــس بجامعــة جنــوب الــوادي- جامعــة املنصورة-جامعة األقر، 
ــن  ــه القاهــرة للفنان ــن التشــكيلين، عضــو بأتيلي ــة الفنان عضــو نقاب
والكتــاب، شــارك بالعديــد مــن املعــارض الجاعيــة، أقام عــدة معارض 
فرديــة، عضــو اللجنــة الفنيــة للتجميــل والتنســيق الحضــاري ملحافظــة 
قنــا مــن2000 إىل2005، محافظــة البحــرة 2006، محافظــة الدقهليــة 
مــن 2017 إىل2020. قــام بالتصميــم واإلرشاف والتنفيــذ للعديــد مــن 
الجداريــات والتاثيــل مبياديــن محافظــة قنــا، محافظــة البحــرة، 
محافظــة الدقهليــة، مقتنيــات لــدى متحــف الفــن املــري الحديــث.

هيـثم عــامـر
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ماجســتر الفنــون الجميلــة تخصــص جرافيــك –كليــة الفنــون الجميلــة 
جامعــة املنيــا 2005 ،دكتــوراه يف فلســفة الفنــون الجميلــة - تخصــص 
جرافيــك –كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنيــا2011، أســتاذ مســاعد 
بقســم الجرافيــك كليــة الفنــون الجميلــة باألقصـــر-تصميم مطبــوع.

قائــم بعمــل رئيــس قســم الجرافيــك 2019حتــى 2021،عضــو نقابــة 
ــة،  ــارض الجاعي ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ــكيلين ،ش ــن التش الفنان
العديــد مــن املقتنيــات باملعــرض القومــي العــام للفنــون التشــكيلية  
2012، مقتنيــات ملتحــف الفــن الحديــث ،املقتنيــات 2018 ،مقتنيــات 

ببنــك CIB 2014، مقتنيــات عديــدة لــدى األفــراد بـــمر والخــارج.

وفاء عبد املقصود يــونس
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ــم  ــعبه تصمي ــك ش ــم جرافي ــر قس ــة األق ــون جميل ــوس فن بكالوري
مطبــوع،  نالــت املركــز األول مــع مرتبــة الــرف عــى الكليــة و 
ــاركت  ــيوط  2018 -2019 ، ش ــة بأس ــون الجميل ــة الفن ــدة بكلي معي
ىف صالــون الجنــوب الــدوىل الخامــس باألقــر 2017 ، املركــز األول يف 
املســابقة الفنيــة عــى مســتوى الجامعــة )ملحــات مــن مــر( 2017 ، 
املركــز الثــاين يف معــرض األمومــة 2017،  شــاركت ىف بينــاىل الجرافيــك 
الــدويل باألرجنتــن 2018، شــاركت ىف معــرض رؤى عربيــة 2018 
مببنــى األهــرام،  شــاركت ىف معــرض جائــزة نــوار للرســم ، نالــت جائزة 
ــزة  ــدويل ،جائ ــراكا ال ــايل اس ــاركت يف بين ــي 2018، ش ــم الذهب القل
ــام  ــدة ع ــرض أجن ــاركة ىف مع ــيحها للمش ــم ترش ــجيعية 2019 ت تش
2020، شــاركت يف مهرجــان يض للشــباب العرىب الــدورة الثالثة 2020.

والء محـمد شـكري
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مواليــد أســوان 1972، دكتــوراه يف فلســفة الفنــون الجميلــة- تخصــص 
نحــت 2010، أســتاذ مســاعد كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة األقصـــر،  
قائــم بأعــال رئيــس قســم النحــت بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة 
األقــر 2018-2019 ، تســير أمــور الكليــة بجــوار عملــه كقائــم 
بأعــال وكيــل الكليــة لشــئون التعليــم و الطــالب مــن 2019 إىل 
مــارس2021، شــارك يف العديــد مــن املعــارض داخــل مــر و خارجهــا، 
ــة   ــال امليداني ــن األع ــد م ــه العدي ــة ، ل ــارض فردي ــدة مع ــام ع وأق
و اللوحــات الجداريــة يف عــدة محافظــات مبــر، قــام بتصميــم 
مجموعــة مــن شــخصيات )clay animation ( ملجموعــة مــن األفــالم 
ــن  ــد م ــه العدي ــري، لدي ــون امل ــاج التلفزي ــن إنت ــالت م و املسلس

ــراد مبــر و الخــارج. ــدى املؤسســات و األف ــات ل املقتني

يـوسـف محمـود
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مواليــد 1979، عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين، بكالوريــوس الفنــون 
ــوراه يف  ــوان 2007، دكت ــة حل ــن جامع ــتر م ــة 2001، ماجس الجميل
فلســفة الفنــون مــن جامعــة حلــوان 2020، شــاركت يف  العديــد 
مــن املعــارض منهــا: منتــدى جامعــة األقصـــر األفريقــي 2020، معرض 
ــس  ــرع املجل ــى« ف ــارات ال تنته ــي ...انتص ــكيلية » ه ــون التش الفن

ــر 2021. القومــي للمــرأة باألقــر بالتعــاون مــع جامعــة األقصـ

يــولـيان مـــراد 





ســيظل الفــن النــواة األساســية مــن مكونــات الثقافــة اإلنســانية، فهــو مــن يهــب اإلنســان فرصــة التعبــر عــن 
نفســه ، حــول كافــة مواضيــع الحيــاة، وبصيــغ مختلفــة، كــا أن الفــن وال ســيا الفــن التشــكيى يلعــب دوًرا 

حيويـًـا يف تشــكيل رؤيــة الفنــان وأفــكاره.

ــذ  ــن املجتمعــات من ــا وســيلة للحــوار الحــي ب ــة الشــعوب، وهــو أيًض فالفــن وســيلة للحفــاظ عــى هوي
القــدم وحتــى يومنــا هــذا، فمــن خاللــه تصــل رســالة الفنــان للبريــة، متجــاوزًا حــدود اللغــات واللهجــات

بــل أن الشــعوب املتقدمــة تتحــاور عــر بوابــة الفــن، وهــذا يؤكــد أهميــة الفنــون يف تقــارب الشــعوب تعطــي 
رســالة للعــامل حــول االعتــدال واحــرام اآلخر.

ــب  ــات الح ــمى آي ــدى أس ــر أُه ــة األق ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــم كلي ــمى وباس ــخ ، باس ــداد والتاري ــن أرض األج ــا م ــن هن فم
والتقديــر وأجمــل كلــات الرحيــب بــكل الفنانــن مــن محبــى الكليــة، ضيوفًــا ومشــاركن يف هــذا املعــرض الــذي تنظمــه 
الجامعــة ويشــارك يف نجاحــه الكثــر مــن الجهــات ســواء حكوميــة أو مجتمــع مــدين . فلهــم منــا خالــص الشــكر والتقديــر 
ــة  ــا كلغ ــيال ميدي ــر السوش ــن ع ــة الف ــل بلغ ــر يف التواص ــة أك ــرض أهمي ــح املع ــاركتهم مين ــن ومش ــل الفنان ــب أن تفاع .. وال ري
ضمــن  الفاعليــة  هــذه  تتواكــب  أن  الفخــر  ومدعــاة  الكــرى  القيمــة  ومســتمرة.ولعل  جديــدة  عامليــة  وتواصــل  تفاعــل 
ــن  ــر  .. واثق ــة باألق ــون الجميل ــة الفن ــاء كلي ــى إنش ــا ع ــرور 25 عاًم ــي وم ــل الف ــر باليوبي ــة األق ــة جامع ــات احتفالي فاعلي
ــاركة  ــدويل مبش ــريب وال ــامل الع ــاين الع ــن فن ــم م ــد الكري ــذا الحش ــود ه ــرض بوج ــذا املع ــة وه ــذه االحتفالي ــاح ه ــه يف نج ــن الل م
املعــرض. فاعليــة  مــع  الجمهــور  وتفاعــل  وبتواصــل  العــامل،  أرجــاء  مختلــف  مــن  دولــة   35 ميثلــون  فنــان   1000 نحــو 
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عبيـــر مـحمــد       

جــــــــرافـيك 

إســـراء مجــدي                    

تصميم  الكتالوج

هبــة الله شعبان                

تصميم البوسر 

ســــامح العــبد          
مراجـع لغــوي

إسامعيل عبد الرازق

إشـراف طباعي 
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