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   أ.د . خــــالــد ســـــرور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية 

تنــاول الفنــان محمــد عــى يف أعاملــه رقصــة التنــورة هــذا الفلكلور االســتعرايض الشــعبي األصيــل واملرتبــط بوجدان 

املرصيــن حيــث قبــل أن يكــون اســتعراًضا هــو يف موروثهــم تعبــر أدايئ صــويف وروحــاين .. مــن هــذا املفهــوم عــر 

الفنــان محمــد عــي عــن هــذا العــامل وعنــوان معرضــه بالســعي نحــو املطلــق متناغــاًم مــع الفكــر الــرايث لهــذا 

الفــن األدايئ بخصوصيتــه يف األزيــاء وألوانهــا املتعــددة التــي أوالهــا الفنــان حضــوًرا واســًعا، فتشــعر أنــه مهرجانـًـا 

لأللــوان الخالبــة مــع رســم راقصيهــا يف وضعيــة تصويريــة وكأنهــم فراشــات تحــوم يف األفــق املفتــوح تُنشــد الصفــاء 

ــون وحضــوره  ــث مل يطــغ جــامل الل ــان محمــد عــي، حي ــزان املتفــرد يف أعــامل الفن ــق، هــذا االت الروحــي املطل

القــوي عــى حرصــه إظهــار الحالــة الروحانيــة لراقــص التنــورة ليكتمــل املشــهد جــامالً وإبداًعــا.



Head of Fine Arts Sector

Prof. Khaled Sorour

Artist Mohamed Ali presents Tanoura dance in his artworks. It is an authentic folk show which is related 
to the conscience of the Egyptians. Before being just a show, it is a mystical and spiritual performative 
expression in their inheritance. From this concept, artist Mohamed Ali expressed about this world and titled 
his exhibition “Pursuing the Ultimate” in harmony with the heritage thought of this performing art. This art 
is characterized by peculiar costumes and many colors that the artist gave a wide presence. He represents the 
show in a festival of wonderful colors, painting the dancers in a pictorial position as if they are butterflies 
hovering on the open horizon, seeking the absolute spiritual serenity. This unique balance in the artist’s 
artworks did not overshadow his keenness to show the beauty of color and its strong presence in the spiritual 
state of the Tanoura dancer to complete the scene beautifully and creatively.



 بــن أعــامل الفنــان محمــد عــى نــرصه املعروضــة بقاعــة البــاب تُطالعنــا تلــك الشــخصية املعروفــة لدينــا براقــص التنــورة، تلــك 

الشــخصية املثــرة للشــغف و التفكــر– فلســفة – تصــوف – حركــة – لــون، ولكنهــا مــع فنــان أكادميــي مثقــف تكتلــت يف فكــرة 

جديــدة مــن الصوفيــة اللونيــة–كل مســاحة بالعمــل تجــزأت إىل مســاحات أخــرى متناغمــة مــن اللــون ثــم تجتمــع مــرة أخــرى 

ــة الجســد لتجســد  ــأيت حرك ــم ت ــل الواحــد، ث ــة داخــل العم ــان يف رحــالت متنوع ــا الفن ــذا يأخذن بأحســاس جشــطالتي، و هك

فلســفة أخــرى – حيــث يعتمــد املتصوفــون إىل تنظيــم رقصــات يرتــدون بهــا تنانــر واســعة و يقومــون بحركــة دورانيــة هــى يف 

فلســفتهم جــزء مــن مناجــاة الخالــق – و يعتــر راقصــوا التنــورة أن دورانهــم تجســــيًدا للفصــول األربعــة و أن الصلــة بــن العبــد 

و خالقــه تنشــــأ عندمــا يقــــوم الراقــص برفــــع يــده اليمنــى إىل األعــى و خفــض اليســــرى إىل األســـــفل متخــــفًفا من كل شــئ 

بقصــد الصعــود إىل ربــه، و هكــذا تســتمر رحلــة محمــد نــرصه يف أعاملــه تعبــرًا عــن مــا يحيــط بــه مــن مشــاهد بشــكل متفــرد 

ــا  اتخــذ فيــه عنــرص اللــون أساًســا ملنطلقاتــه، متأثــرًا بدراســاته املتعــددة يف هــذا املجــال الــذي طاملــا اأبــدع فيــه فنانًــا وأكادمييً

وأســتاًذا لهــذا املنهــج مــن الفنــون .

أ.د/ مـحـمـود حــامــــد          

عميد كلية الربية الفنية جامعة حلوان 



Before artist Mohamad Ali Nasra’s artworks exhibited in Al-Bab–Selim Gallery, the character, Tanoura dancer, is 
presented. It’s the character that provokes passion and contemplation, philosophy, mysticism, movement, and color; 
it’s united in a new idea of chromatic mysticism through an educated academic artist. Every space of the artwork 
was divided into other harmonious areas of color and then meets again with the sense of Gestalt. Thus the artist 
presents various journeys within a single artwork. The movement of the body embodies another philosophy where 
the mystics organize dances wearing wide skirts and doing a rotational movement that is part of their philosophy 
soliloquy with the Creator. The Tanoura dancers consider that their rotation is an embodiment of the four seasons 
and that the relation between the man and his Creator is established when the dancer raises his right hand up and 
lowers the left down, lightening everything with the intention of ascending to Allah. Thus, Nasra’s journey continues 
in his artworks as an expression of the scenes surrounding him in a unique way, in which the element of color was 
taken as the basis for his principles, influenced by his numerous studies in this field, in which he has always been an 
artist, an academic and a professor of this style of arts.

Dean of the Faculty of Art Education, Helwan University

Prof. Mahmoud Hamed
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مواليد -1967  مدينة الزقازيق – محافظة الرشقية.

دكتوراه الفلسفة يف الربية الفنية .                                                                               

أستاذ مساعد بقسم التصميامت الزخرفية – كلية الربية الفنية – جامعة حلوان.

عضوية اللجان والجمعيات الفنية:   

-نقــابة الفنانن التشكيلين املرصية .  

-رابطة خريجي الربية الفنية املرصية .  

- الجمعية املرصية للفنون الشعبية والحرف . 

-الجمعية األهلية ملحـبي الفنون الجميلة . 

- الجمعية الدولية للتـربية عن طريق الفن ) األنسيا ( . 

-عضو رشيف بالجمعية العامنية للفنون التشكيلية . 

املعارض الجامعية والخاصة الدولية واملحلية:  

-صالون الشباب املصـري من الدورة التاسعة إىل الثانية عرش مند عام 1997 :2000 .

-املعرض القومي للفنون التشكيلية – الدورة الخامسة والعرشون )اليوبيل الفيض(- مرص1997- .

- معرض الجمعية األهلية للفنون الجميلة – مركز الجزيرة للفنون – مرص - 1999.

-معرض األعامل الفنية الصغيـرة الرابع – مجمع الفنون بالزمالك – مرص - 2000.

- معرض طواف للهيئة العامة لقصور الثقافة املرصية – مرص – 2000.                    

- معرض فناين وفد كلية الربية الفنية – بأكادميية الفنون بطشقند – أوزبكستان - 2001 .
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- معرض خاص بقاعة الفنون املعارصة بطشقند - جمهورية أوزبكستان - 2003.

- معرض جامعي بأتيليه القاهرة – مرص - يونيه 2003.

- بينايل طشقند الدويل الثاين للفنون - أوزبكستان - أكتوبر2003 . 

- تصميم وتنفيذ جدارية مبركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجلس الوزراء املرصي- ديسمبـر 2003. 

- معرض نجوم صالون الشباب املرصي – لتكريم الفنانن الحاصلن عى الجوائز الكرى واألوىل يف دوراته السابقة – مجمع الفنون بالزمالك  مرص2004. 

-معرض الجائزة الكبـرى باألكادميية املرصية للفنون بروما – إيطاليا – 2005. 

- معرض رؤى تشكيلية – قاعة الهناجر للفنون – دار األوبرا املرصية – مرص – 2005 .  

- معرض الفنون التشكيلية املصاحب ملعرض  IN DOORS 12 - مركز القاهرة الدويل للمؤمترات – مرص – إبريل 2007 .   

- معرض خاص بقاعة كامل خليفة – مركز الجزيرة للفنون – مرص – يوليو 2007. 

  - معرض خاص بقاعة ساقية الصاوي للفنون – القاهرة – يوليو 2008 . 

- معــرض دويل : ) مهرجــان الفنـــون التشـــكيلية- قابــوس الســــالم وعــامن أرض الحضــارات (: مركــز عمـــان الــدويل للمعــارض ، مســقط -عــامن ، 

ــمر 2010 .  14 - 18 ديس

- معرض ) املعرض السنوي التاسع عرش للفنون التشكيلية (: الجمعية العامنية للفنون التشكيلية ، مسقط - عامن ، 5 : 11 ديسمر 2011 . 

- مشــاركة ببينــايل دولـــي ، ) األفــكار البرشيــة ( ، بينــايل طشــقند الــدويل الســادس للفنــون التشــكيلية ،أكادمييــة الفنــون األوزبكيــة ،  طشــقند- 

ــتان 2011 . أوزبكس

- معرض دولـي ، ) آفـاق مســـتقبلية لتطوير األجيال ( ، املعــرض الدولـي الثاين للفنون التشكيلية ، جامعة نــزوى ، مدينة نزوى- عامن  2012.

- معرض ) األعامل الفنية الصغرة (: وزارة الراث والثقافة ، الجمعية العامنية للفنون التشكيلية ، مسقط- عامن ، 15 : 20 أكتوبر 2012 . 

-  معرض دويل : ) مصــر – عمــان.الحضارة والتاريخ (: األسـبوع الثقايف املرصي مبسقط ، الجمعية العامنية للفنون التشكيلية- عامن ، 4 - 10 فراير 2013 . 

- معرض ) الهيئة األكادميية بقســم الربية الفنية (: الجمعية العامنية للفنون التشكيلية ، مسقط - عامن ، 16 : 21 فراير 2013 .    

-  معرض ) املعرض السنوي الحادي والعرشون للفنون التشكيلية (: الجمعية العامنية للفنون التشكيلية- مسقط - عامن ، ديسمر 2013. 
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-  ممعرض دولـي ، امللتقى الدولـي الرابع للفنون التشكيلية ، جامعة نــزوى ، مدينة نزوى - عامن ، مارس 2014. 

-  معرض نجوم صالون الشباب املرصي ، قاعة قرص الفنون ، دار االوبرا - مرص ، 2015. 

-  معرض جامعي لصالح األطفال األيتام - دار األوبرا السلطانية – مسقط – عامن – 2016 . 

عضوية لجان التحكيم : 

 -لجنة تحكيم اختيار الرشكة املنفذة ملجسم مركز املؤمترات بجامعة السلطان قابوس – عام 2006 . 

-لجنة الفرز ملعرض الخط العريب – الجمعية العامنية للفنون التشكيلية – مسقط 2007 . 

- لجنة تحكيم مسابقات اإلبداع األول ، كلية الربية ، جامعة السلطان قابوس- فبـراير 2011 . 

-لجنة تحكيم املعرض السنوي الخامس عرش للفنون التشكيلية للشباب ، الجمعية العامنية للفنون التشكيلية- مسقط ، عامن ، 2011 .  

-لجنة دراسة رشوط املعارض السنوية للجمعية العامنية للفنون ، الجمعية العامنية للفنون التشكيلية - مسقط - عامن ، 2012.

 ورش العمل الفنية الدولية واملحلية :     

-شارك يف ورشة العمل الدولية األوىل والندوة املوازية لصالون الشباب املرصي التاسع – مصـر - 1997.

- منحة اإلبداع مبراسم قصور الثقافة باألقرص - الهيئة العامة لقصور الثقافة – مرص -  1998.

- الورشة التجريبية األوىل لألعامل املركبة مبركز الجزيرة للفنون – مرص - 2001.

- ورشة عمل بأكادميية الفنون األوزبيكية يف مجال العمل الفني املركب – طشقند – أوزبكستان- 2003 .  

  الجوائز وشهادات التقدير:  

ــون الشــباب  ــة ( صال ــون الذهبي ــزة الكــرى ) أخنات ــك – مــرص - 1997، الجائ ــون بالزمال ــون الشــباب التاســع – مجمــع الفن ــزة شــهادة صال جائ

ــة  ــز الكــري الثالث ــون التشــكيلية -  وهــي إحــدى الجوائ ــاين للفن ــدويل الث ــايل طشــقند ال ــة لبين ــزة الثاني الحــادي عــرش – مــرص - 1999،  الجائ

ــامن أرض  ــالم وع ــوس الس ــكيلية ، قاب ــون التش ــان الفن ــن : مهرج ــن الوافدي ــة للفنان ــزة الرشفي ــر 2003،  الجائ ــتان – أكتوب ــابقة - أوزبكس للمس

الحضــارات ، مركــز عــامن الــدويل للمعــارض، ديســمر 2010، جائــزة دبلــوم االتحــاد الــدويل للفنانــن التشــكيلين مبوســكو، بينــايل طشــقند الــدويل 

ــة الصغــرة ، وزارة  ــاين لغــر العامنيــن : معــرض األعــامل الفني ــزة املســتوى الث ــة أوزبكســتان ، 2011، جائ الســادس للفنــون التشــكيلية، جمهوري
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الثقافــة والــراث، مســقط- عــامن - 2012، شــهادة تقديــر مــن املركــز القومــي للفنــون التشــكيلية – للمشــاركة بالنــدوة الدوليــة األوىل املوازيــة 

ــة  ــر مــن املؤمتــر العلمــي الســادس لكلي ــك – مــرص - 1997، شــهادة تقدي ــون بالزمال ــون الشــباب املــرصي التاســع – مجمــع الفن ــات صال لفعالي

الربيــة الفنيــة – جامعــة حلــوان – مــرص – 1997،  ميداليــة محافظــة أســيوط عــن ورشــة عمــل مــع األطفــال األيتــام – مــرص1999، درع جامعــة 

أســيوط عــن ورشــة عمــل مــع أطفــال معهــد األورام – مــرص 1999، شــهادة تقديــر مــن معهــد كــامل الديــن بهــزاد للفــن والتصميــم – طشــقند 

– أوزبكســتان – 2001، شــهادة تقديــر مــن املؤمتــر العلمــي الثامــن لكليــة الربيــة الفنيــة – جامعــة حلــوان – مــرص – 2002، شــهادة تقديــر مــن 

الســفارة املرصيــة بجمهوريــة أوزبكســتان – مــارس - 2003، دبلــوم أســاتذة معهــد بهــزاد للفــن والتصميــم - بطشــقند - جمهوريــة أوزبكســتان – 

مــارس 2003،  شــهادة تقديــر مــن أكادمييــة الفنــون األوزبيكيــة بطشــقند - أوزبكســتان – مــارس - 2003، خطــاب شــكر وتقديــر مــن قاعــة الفنــون 

املعــارصة األوزبيكيــة – طشــقند – أوزبكســتان – مــارس - 2003، شــهادة تقديــر مــن قطــاع الفنــون التشــكيلية بــوزارة الثقافــة للمشــاركة مبعــرض 

نجــوم الصالــون – مــرص  2005،  شــهادة مــن مركــز تقنيــات التعليــم عــن دورة أساســيات التصميــم –جامعــة الســلطان قابــوس- عــامن 2005 ، 

شــهادة تقديــر مــن املؤمتــر العلمــي التاســع لكليــة الربيــة الفنيــة – جامعــة حلــوان – مــرص – مــارس 2006، شــهادة تقديــر مــن كليــة الربيــة 

للمشــاركة يف دورة تنميــة مهــارات األداء لطلبــة قســم الربيــة الفنيــة – جامعــة الســلطان قابــوس – عــامن – يونيــو 2006، خطــاب شــكر وتقديــر 

مــن الجمعيــة العامنيــة للفنــون التشــكيلية – للمشــاركة يف أعــامل لجنــة الفــرز باملعــرض الســنوي للخــط العــريب – مســقط – 2007 ،  شــهادة 

تقديــر مــن جامعــة نــزوي، املعــرض الــدويل الثــاين للفنــون التشــكيلية - عــامن ، 2012،   شــهادة تقديــر مــن الســفارة املرصيــة ، ملعــرض األســبوع 

الثقــايف الــدويل مبســقط- عــامن ، 2013 .

- املقتنيات :    

 هنــاك بعــض األعــامل الفنيــة تــم اقتنائهــا يف عــدة أماكــن منهــا : املركــز القومــي للفنــون التشــكيلية مبــرص، معهــد كــامل الديــن بهــزاد للفــن 

والتصميــم بأكادمييــة الفنــون بطشــقند، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة املرصيــة ، ســفارة جمهوريــة مــرص العربيــة بجمهوريــة أوزبكســتان، قاعــة 

الفنــون املعــارصة بطشــقند جمهوريــة أوزبكســتان،  مركــز املؤمتــرات بجامعــة الســلطان قابــوس ، متحــف جامعــة حلــوان للفنــون ، ولــــدى بعــض 

ــراد مبرص والخــارج .    األفــ
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)2005(  The bigger Prize Exhibition – Egyptian Academy of Art – Roma – Italy. 
)2005(   Plastic Visions Exhibition – Alhnager Center – Dar Al Opera – Egypt .
)2007(   Plastic Visions Exhibition – in doors 12 . 
)2007( special Exhibition at the center of Al Gazera Art, Cairo .
)2008( special exhibition hall for the Arts Culture Wheel – Cairo. 
)2010( Participated of an international exhibition : ) Fine Arts Festival – Oman 
Qaboos peace and the land of civilizations ( muscat – oman .                    
)2011( Participated exhibition ) the nineteenth annual exhibition of Fine Arts ( :
Omani Society for Fine Arts  - Muscat , Oman . 
)2011( Post Biennale international ) human thoughts ( , Tashkent Sixth    
International Biennial of Fine Arts , the Academy of Arts Uzbekistan ,Tashkent , Republic of Uzbekistan
)2012( the Second International Exhibition of Fine Arts University of Nizwa  - Nizwa , Oman .
)2012( Post Expo ) Small Works ( : The Ministry of Heritage and Culture , Oman Society for Fine Art-  Muscat, Oman .
)2013( Post Expo International: ) Egypt - Oman .. civilization and history ( :  
Egyptian Cultural Week in Muscat-  Omani Society for Fine Arts , the Sultanate of Oman  .
)2013( Post Expo ) the academic Department of Art Education ( : Omani Society for Fine Arts , Muscat ,Oman .
)2013( Participated Fair ) annual exhibition atheist Twenty of Fine Arts ( : Omani 
 Society for Fine Arts - Muscat, Oman .                                                                                    
)2014(  The participation of an international exhibition, the fourth International  Forum for Fine Arts, Nizwa University, Nizwa city, 
Sultanate of Oman .
)2015(  Exhibition for The Egyptian Youth Salon Stars .   
)2016(  Group exhibition in favor of orphans children - the Sultanate Opera House  - Muscat - Oman
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 Date of Birth:  16 \ 4 \ 1967 , Place of Birth:  Zagazig City - Sharkiya State -  Egypt, Egyptian,  Ph.D. In Art Education, Occupation:  

Assistant Professor, Ornamental Design Department -  Faculty of Art, Helwan University .     

A Member of Artistic Committee:      

A Member of Plastic Artists Syndicate, Cairo, Egypt.    

A member of Beloved Fine Art Society –Cairo – Egypt .

A member of Traditional Art Society – Cairo – Egypt . 

A member of International Society for art education )INSEA(. 

 Honorary membership of the Omani Society for Fine Art

International& National Exhibitions :          

)1997 – 98- 99-2000( The Egyptian Youth Salon.

)1998( The Egyptian National Exhibition – Cairo.

)1999( Group Exhibition at Gezera Center of Art.

 )2000( Salon Small Works of art – Cairo.

 )2001( Group Exhibition in Academy of Fine Art of Uzbekistan.

)2003( Group Exhibition in atelier of Cairo.

)2003(  special Exhibition at the center of Modern Art, Uzbekistan.

)2003( The 2nd Tashkent International Biennale - October – Uzbekistan .  

)2004(  Exhibition for The Egyptian Youth Salon Stars .   
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)2005( Evaluation Certificate from Center for Educational Technology-Qaboos University .

)2006( Evaluation Certificate from Faculty of Education – Qaboos University .   

)2006( Evaluation Certificate from– Ninth Conference science For Faculty of Art  Education – Helwan university – March 2006 .    

)2007( Evaluation Letter from Omani Society for Fine Art – Muscat .  

)2012( Certificate of Merit from the University of Nizwa, the Second International Exhibition of Fine Arts, Oman. 

)2013( Certificate of Appreciation from the Egyptian Embassy, the International Cultural Week in Muscat, Oman . 

  

Tenthly :Acquisitions :

Ministry of Culture – Egypt , K. Pekhzod institute  Uzbekistan, Uzbekistan Contemporary of Arts , A.R.E.Embassy In Uzbekistan , 

and private collections in Egypt and another country. 
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International& National Art Workshop :         

)1997( The First international Work shop in Cairo about New Media in Art.

)1998( Work Shop in Luxor City, Egypt.

)2002( The First Work Shop about instillation in Egypt.

)2003( Work Shop at K.Pehzad National fine Arts and Design institute Uzbekistan.
  

Prizes and Acquisitions :

)1997( Jury Prize in the 9th, Youth Salon.

)1997( Special Prize from the first international Work Shop, Cairo.

)1999( Grand Prize ) Golden Akhenaton (in the 11th , Salon, Cairo.  

)2003( The second prize – the 2nd Tashkent International Biennale October .

 )2010( Honorary prize for artists arrivals: Fine Arts Festival, Oman Qaboos peace and the land of civilizations, Oman International 

Exhibition Centre, Oman . 

)2011( Diploma Award of the International Federation of Artists in Moscow, Tashkent Sixth International Biennial of Fine Arts, Re-

public of Uzbekistan, 2011. 

)2012( Prize the second level of the non-Omani: Gallery Small Works, the Ministry of Culture and Heritage, Muscat, Oman .  

 )2000( Special Midvale from Asuot City – Egypt.  

)2000( Special Midvale from Asuot University – Egypt.  -

)2003( Diploma at K. Pekhzod institute – Uzbekistan.  

 )2003( Evaluation Certificate from Egyptian Embassy In Uzbekistan . 

)2005( Evaluation Certificate from Sector of Fine Art – Salon Stars - Egypt .
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حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة -  ٢٠٢٢

تصميم الكتالوج 
د. سوزان عبدالواحد

مراجع لغة عربية 
أ. ســمـاح الـعـبــد


