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  أ.د. نيفيـــن الكيـــال�
وزيــر الثقــافــة

 

تحـــت رعايـــة





املعــرض العــام تظاهــرة مهمــة يف املشــهد التشــكييل املــرصي كل عــام و�ثابــة ركيــزة أساســية للوقــوف عــىل أهــم التجــارب 
وأبرزهــا، ومــن خــالل النقــد والتحليــل يضــع الحــدث الحركــة التشــكيلية أمــام تقييــم حقيقــي وصــادق، كــ� يعــد فرصــة 

أمــام الجمهــور ملشــاهدة هــذا العــدد الكبيـــر مــن األعــ�ل املتنوعــة والتجــارب املختلفــة .

 عــىل الجانــب اآلخــر تكــرم الــدورة الثالثــة واألربعــون ســتة فنانيـــن راحلــ© ممــن تركــوا بصمــة فنيــة واضحــة ومميــزة يف 
الحركــة التشــكيلية املرصيــة بعــرض «ــاذج مــن أع�لهــم وهــم : الفنانــة الراحلــة جاذبيــة ســـري (١٩٢٥ - ٢٠٢١) ، الفنــان 
أحمــد نبيــل ســلي�ن (١٩٣٧ - ٢٠٢٢)، الفنــان محمــد ســاÀ (١٩٤٠ -٢٠٢٢)، الفنــان يحيــى عبــده (١٩٥٠ – ٢٠٢١)، الفنــان 

محمــد الطــراوي (١٩٥٦ - ٢٠٢٢)،  الفنــان أرشف الحـــادي (١٩٦٨ - ٢٠٢٠) .

حالــة إيجابيــة مــن الزخــم يخلقهــا الحــوار بــ© أجيــال متباينــة ومــدارس وأســاليب متنوعــة تؤكــد أهميــة اســتمرار املعــرض 
العــام حتــى وصلنــا لدورتــه الثالثــة واألربعــ© كونــه حدثـًـا ســنويًا كاشــًفا وراصــًدا ومؤثــرًا يف املشــهد التشــكييل املعاصـــر.

                                                                                                                                           أ.د. خــالــد ســرور 

                                                                                                                          رئيس قطاع الفنون التشكيلية





ــذا  ــي له ــل الذهب ــازيل لليوبي ــد التن ــة الع ــام وبداي ــرض الع ــن دورات املع ــون م ــة واألربع ــدورة الثالث ــدد ال ــن بص ونح
الحــدث الفنــي الــذي يعــد أحــد أهــم وأقــدم األحــداث التشــكيلية املرصيــة . نســتطيع التأكيــد عــىل نجــاح املعــرض العــام 
يف الحفــاظ عــىل أهميتــه واســتمراريته كنافــذة حقيقيــة تعكــس صــورة صادقــة لواقــع الفــن التشــكييل املــرصي املعــارص 
ــة  ــوة هام ــو خط ــك ه ــة ، وكذل ــم اإلبداعي ــم وتجاربه ــىل أفكاره ــد ع ــ© يف التأكي ــن الفنان ــد م ــات العدي ــق رغب وتحق
ــة  ــا الفرص ــ� Üنحن ــ© . ك ــار الفنان ــوار كب ــ�ئهم إىل ج ــة أس ــز وكتاب ــكل ممي ــهم بش ــم أنفس ــباب يف تقدي ــ© الش للفنان

سنـــويًا لتكريــم مجموعــة مــن الـــرواد املبدعيـــن عرفانًـــا لعطائهــم وتقـــديرًا ملسÞتـــهم اإلبـــداعية .

                                                                                                                        داليـــا مصطفـى   

 رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون  



ذات مصـــــر املعاصــــرة

ســؤال بــال إجابــة.. ســأله الكثــÞون يف شــتى أنــواع الفنــون وال تــزال اإلجابــة حائــرة والســؤال بــال تفســÞ واضــح.. ..؟ هــل 

الفــن - أيًــا كانــت صورتــه- صــورة منقولــة مجــردة أم أنــه يحمــل روح صاحبــه ومكنــون ذاتــه!. لعــل الفــن التشــكييل مــن 

ــكاد تجمــع آراء  ــة للوطــن. وت ــذات الثقافي ــات ال أكــè الفنــون التــي تعرضــت لتلــك التســاؤالت.... والــذي هــو أحــد مكون

املؤرخــ© عــىل أن أول حضــارة تحقــق فيهــا هــذه الذاتيــة قامــت عــىل ضفــاف النيــل العظيــم، فقــد انبعثــت أمــة متحــرضة 

كونــت دولــة. تــم ذلــك ىف وقــت كان العــاÀ يعيــش بقايــا العــرص الحجــري، فالثابــت أن مــرص حظيــت قبــل عــرص األرسات 

بوقــت طويــل بقســط عظيــم مــن االرتقــاء الحضــاري، انبعــث يف الدلتــا يف بدايتــه ثــم انتــرش منهــا إىل بقيــة أنحــاء البــالد. 

وهــا هــي جــدران العــ�رة املرصيــة وبأنامــل مبدعيهــا األوائــل يســجلون منجــزات الحضــارة للتاريــخ املبكــر؛ علــم الكتابــة 

واملكاييــل واملوازيــن واملقاييــس والهندســة والغــزل والنســيج والطــب والكيميــاء والزراعــة والنجــارة والحــدادة والصباغــة....... 

كانــت تلــك املنجــزات الحضاريــة الرائعــة وغÞهــا نتاًجــا لصفــوة مــن املفكريــن حينــذاك، فأصبحــوا علــ�ء العــاÀ القديــم 

ــا باملنجــز الروحــي والــذي ال يقــل أهميــة عــن املــادي، لقــد كانــت  وفنانيــه هــم أول طبقــة مثقفــة، والتــي اهتمــت أيًض

وحــدة البــالد ثقافيًــا منبعثــة مــن فكــرة الحكــم عــن طريــق القســط ( أي العدالــة والحــق = معــات املرصيــة ) وال أبالــغ أنهــا 

أصبحــت دعامــة الحكــم املــرصي وعــ�ده حتــى اآلن.

ــة  ــة واإلنصــاف واملحب ــزام قواعــد العدال ــا، يتحقــق بالت ــق الرخــاء واألمــن يف ربوعه ــا وتحقي والشــك أن ازدهــار أمــور بالدن

 Þبــ© أفــراد املجتمــع الواحــد! ، وأيًضــا بالحفــاظ عــىل ذاتيــة بالدنــا وشــخصيتها الحضاريــة املتفــردة . فاملــرصي بطبعــه أســ

النزعــة الج�ليــة، مــ� جعلــه مهتــً� باإلبــداع منــذ فجــر التاريــخ وحتــى يومنــا!! فــإذا كان الفنــان املــرصي القديــم قــد ألفــى 



نفســه محاطًــا بقــوى الطبيعــة بجاللهــا وجربوتهــا ورضواتهــا وتناقضاتهــا وكان الــدوام واالحت�ليــة والخلــود غايتــه، فــ� هــو 

دورنــا كفنانــ© مرصيــ© معارصيــن ؟ يف عــرص Üــوج كل  لحظــة �تغــÞات ماديــة حضاريــة هائلــة، تشــكل تحــدي للحفــاظ 

عــىل ذاتيــة حضارتنــا املاديــة والروحيــة، إن ملــرص دورهــا الحضــاري والتاريخــي والدينــي ، وقــد اختــار اللــه ســبحانه وتعــاىل 

مصـــر بالــذات لتكــون امللجــأ الحصــ© الــذي شــاءت الســ�ء أن يكــون واحــة الســالم واألمــان عــىل الــدوام وملتقــى األديــان 

الســ�وية. لقــد تتابعــت عــىل أرض مصـــر حضــارات متعــددة فكانــت مــرص مهــًدا للحضــارة الفرعونيــة، وحاضنــة للحضــارة 

ــا يف  ــذي تجابهــه بالدن ــة للحضــارة اإلســالمية . لذلــك فالتحــدي ال ــة، وحامي ــارة للحضــارة القبطي ــة ومن ــة والروماني اإلغريقي

الوقــت الحــارض مــن متغــÞات حضاريــة متالحقــة ســوف تكــون دافـــًعا ملبدعينــا للمشــاركة بنصيــب موفــور يف تأديــة رســالة 

ــة التشــكيلية الســنوية العظيمــة ويف  ــر العصــور، هــذه االحتفالي ــا  عــىل م ــي À تنقطــع يوًم ــدة والت ــة الرائ مــرص الحضاري

الــدورة الثالثــة واألربعــ© للمعــرض العــام التــي نحــن بصددهــا ننتظــر دور مبدعينــا بأع�لهــم التــي هــى مــرآة صادقــة لــكل 

خطواتهــم وتحركاتهــم وفكرهــم ومعايشــتهم ألحــالم وآمــال الوطــن والتــي هــى بتنــوع وتبايــن رؤى واختــالف اآلراء آليــة 

اجت�عيــة تكفــل التفاعــل اإليجــاü الحــر، وتؤكــد أن الذاتيــة الثقافيــة للوطــن ليســت غاûــة مبهمــة بــل هــى بنيــة قاûــة بهــا 

مــن التفاعــل والتضامــن املشــرتك أو املتبــادل والتــي تشــارك يف رســم وعــي املجتمــع حــارضه ومســتقبله.

الفنان. أ د. أحمد رجب صقر                                                                                                

                                                                                                                                         القوميسÞ العـام    

       





قتلئ أقعحخ مأيجاهأح 
الفنان.د. مدحـــــت نصـــــــر                         رئيًســــا للجــــنـة

 الفنان .د.سميــر سعـد الديـن                         عضـــــــــًوا

الفنان .د . حمدي أبو املعاطـي                 عضـــــــــًوا

الفنان.د.طـــــارق زبـــــــادي                         عضـــــــــًوا

الفنانة.د.هويـــدا السباعـــــي               عضــــــــــًوا

الفنان.الناقد.صـــالح بيصـــــار                         عضـــــــــًوا                                                

الفنان.د.عــــــادل هــــــارون                عضـــــــــًوا

الفنان.د.أحمـد رجــب صقــــر                    القوميسـيـر العــام

 الفنانة.منـــار تقـــي الديــــن              أميــــن اللجـــــنة 





المكرمون
جاذبيــــة ســــــري

أحمـد نبيـل سليامن

ســـــــامل  محمـــــد 

يحــيـــــى عبــــــده 

الطـــراوي محمــــد 

أشـرف عبـاس الحادي



تأحإهذئ دذذذذذذذحن
( ١٩٢٥-٢٠٢١ )       

بكالوريــوس فنــون جميلــة ١٩٤٨، دراســات عليــا مــع مارســيل جرومــÞ يف باريس 
١٩٥١، رومــا ١٩٥٢، كليــة ســليد جامعــة لنــدن ١٩٥٤، ١٩٥٥، أســتاذة التصويــر 
ــر  ــوان حتــى ١٩٨١ ، أســتاذة التصوي ــة، جامعــة حل ــة الفني ــة الرتبي ســابًقا بكلي
ســابًقا بالجامعــة األمريكيــة ٨٠-١٩٨١ ، أقامــت واحــد وســبع© معرًضــا خاًصــا يف 
مــرص ، البــالد العربيــة ، أوروبــا ، الواليــات املتحــدة األمريكيــة ، كنــدا منــذ ١٩٥٣ ، 
شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الج�عيــة والدوليــة يف مــرص وبــالد العــاÀ منذ 
 þــو برلنجــ ــÞي ني ــدن London Group  جال ــة لن ــا: معــرض ج�ع ١٩٥١ منه
١٩٥٤، معــرض الفــن املــرصي املعــارص، متحــف جاليــÞا ، باريــس ١٩٧١، معــرض 
مــرص اليــوم ، واشــنطن العاصمــة، هوســتون ، لــوس أنجلــوس، الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة ١٩٨١، معــرض الفــن املــرصى املعــارص، معهــد العــاÀ العــر_، باريــس 
١٩٩٩ ، بينــاىل فينيســا ١٩٥٢، ٥٦، ٥٨ ،٨٤ بينــاىل ســاو باولــو ١٩٥٣ ،١٩٦٣ . بينــاىل 
اإلســكندرية ١٩٥٩ ،١٩٦١، ١٩٦٣ ، ضيفــة الــرشف يف بينايل القاهرة الدويل الســابع 
ــدول البحــر املتوســط ٢٠٠٥ ،  ــث والعــرشون ل ــايل اإلســكندرية الثال ١٩٩٨ ، بين
صالــة كريســتي للفــن الــدويل واملعــارص، دü ٢٠٠٦، ٢٠٠٧ ، نالــت العديــد مــن 
الجوائــز منهــا جائــزة رومــا ١٩٥٢، الجائــزة الرشفية لبينــايل فينســيا ١٩٥٦، الجائزة 
الثانيــة يف الحفــر اإلســكندرية ١٩٥٩، الجائــزة األوىل للتصويــر بينــايل اإلســكندرية 
ــن  ــة للف ــربى الرابع ــزة الك ــون القاهــرة ١٩٦٠، الجائ ــزة األوىل لصال ١٩٦٣، الجائ



العاملــي املعــارص موناكــو ١٩٦٨، جائــزة الدولــة التشــجيعية ووســام العلــوم والفنــون مــن الطبقــة األوىل ١٩٧٠، جائــزة دار األوبــرا القاهرة لتصميــم رباعية 
نســجيات١٩٩٠، جائــزة الدولــة التقديريــة ١٩٩٩، لهــا العديــد مــن املقتنيات لــدى مكتبة القاهرة الكــربى ، مكتبة مبــارك بالجيزة ، املجلــس األعىل للثقافة، 
نقابــة الصحفيــ©، فنــادق ، مجموعــات خاصــة �ــرص ، البالد العربيــة ، أوروبا ، أســيا ، أفريقيــا ، الواليات املتحدة األمريكية، كنــدا، جريدة األهــرام ، الجامعة 

األمريكيــة بالقاهــرة ، فرنســا ، متحــف جاذبيــة ســـري �ركــز الفن بالشــونة ، العجمي باإلســكندرية �صـــر .

جاذبيـــة ســــري والـذوبـــان فــي "جالتيــــا"

 تحتــل جاذبيــة رسي مكانــة فريــدة يف حركــة الفــن املــرصي املعــارص منــذ بــدأت تستنســخ وعيهــا الجــوا@ يف التعبــÞ عــن لعبــة "الطــÞان" 
بــ© "البيــت" الــذى هــو "جســدي" وبــ© الفضــاء الــذي هــو خــروج عــىل املــادي. منــذ تلــك الخمســينيات البعيــدة التــي أطرتهــا بصكوكهــا 
األوىل يف ذلــك العــاÀ مــن املشــخصات املليئــة بحركيــة الشــعر حتــى اســترشاف مــا فــوق الطبيعــي METAPHYSICAL كانــت جاذبيــة رسي 
قــد عــèت عــىل موهبــة االندهــاش أمــام رســومات األشــخاص املرتاســلة إىل بعضهــا وهــى تجتــاج العاطفــي باللــون املظلــل وتشــتاق العكــوف 
الدائــم يف بنيــات الصــور الباطنــة مثلــ� تشــتاق اإلنفــالت إىل مســافات الوعــي حتــى الصــدام مــع " الواقعــي ". آنــذاك كانــت " البنــت الصغــÞة 
خــارج بيتهــا تطلــق طائرتهــا الورقيــة " أو هــن " فتيــات صغــÞات يجتمعــن عــىل لعبــة مــن لعــب الحــارات " أو هــو " شــهيد تســامقت قامتــه 

حتــى اســتوت مــن ضــوء الشــمس" .

 لفرط االمتزاج بالصويف:

 آنــذاك كانــت جاذبيــة رسي تنحــت صورتهــا الذهنيــة "محتفظــة بتلــك املســافة الثقافيــة التــي تحجزهــا عــن استســاخ املــر) كانــت " تعبÞيــة  
ــزي  ــا للرم ــس" مجتاًح ــ� كان "ماتي ــيس مثل ــة للروحــي والجن ــة املتألق ــك الثنائي ــن الوحــش "FAUVE " يف تل ــوم "جوجــان " كاشــفة ع �فه
"SYMBOLISM" بــكل حواجــزه مثلــ� كان "مونــش". وىف الســتينيات كانــت جاذبيــة رسي جــزًءا متحالًفــا مــع حركــة التيــار الثقــايف جــزًءا مــن 

ذلــك النســيج الــذي " تهــرأ " وهــو يرتشــف مــن  رحيــق "الحلــم القومــي" دون طائــل. 



أمــا جاذبيــة ســـري فكانــت قــد كرســت نفســها للقلــق �ثــل ماكرســت روحهــا للفــن فكأنهــا يف الســتينيات صــارت «وذًجــا مجســًدا لـــ "جالتيــا" 
بيج�ليــون فنزحــت يف فعلهــا وأخذتهــا رغبــة التوحــد يف ثنائيــة الشــكل األدمــي حتــى كان لهــا مــا أرادت.

يف تلــك الســتينيات كانــت رســومها يف أغلبهــا "بيوتـًـا" بيوتـًـا غارقــة يف حمــرة الســاخن مغســولة بــربودة األزرق 0ســح الق�شــة مســًحا حتــى 
ــا  الث�لــة مــع أن الخطــوط تقاطعــت وتراصــت فــوق بعضهــا إال إنهــا كانــت وقــد انفلتــت وتاقــت إىل املجــرد صــار طــÞان الخمســينيات بيتً
والحــارة بيتًــا والشــهيد بيتًــا. صــار حلمهــا آنــذاك "بيتًــا " وكان تحــرر "الرمــزي" مــن املوضوعــي إىل "الشــكيل" وكان تخلــص االستنســاخي مــن 
ــا"  ثــم إذا بــه يبــدو يف  الواقعــي إىل الفــوق مــر) "Super - naturalism " وفيــ� بعــد فســوف نــرى ىف الســبعينيات أن البيــت صــار "هرًم
الضــوء الصحــراوي املشــمس وقــد تحــرر مــن الرؤيــة الوهميــة Prospective حتــى صــار مثلثـًـا مثبتـًـا عــىل قــ�ش الرســم كانــت جاذبيــة رسي 
 " ABSTRACTIONISN " مــن ناحيــة والتجريــدي MINIMALISM " @آنــذاك تقــرتب وتتباعــد ـ يف الخفايــا املســافة املرســومة مــن "التــواز
مــن ناحيــة أخــرى بــ© الج�ليــة املتخيلــة وبــ© الصــورة الذهنيــة وباختصــار كانــت انغــرزت بــ© املفــردة ونقيضهــا يف ســبيل توحيــد الخيــايل.
يف هــذا املعــرض الــذي Üثــل زمنهــا الجديــد نجــد جاذبيــة وقــد انخرطــت يف عــاÀ جســدي ذي قــدرة تخيــل تنبؤيــة جمعــت األشــياء التــي 0ثــل 
ذلــك العــاÀ يف رســومها وصهــرت الــدالالت وعرضــت حواجــز الرمــوز للمحــو. حتــى تصــل إىل تلــك التجليــات التــي تكتنــف املشــهد اإلنســا@ 
وليــس إعــادة مراجعــة وإ«ــا هــو تحــول الطاقــة املبدعــة مــن التواصــل األحــادي إىل املشــاركة الكليــة هــذه املشــاركة التــي تعــاود تكييــف 
ــا إلرادة املبــدع "املتهــور" و الجامــح ثــم أخــÞًا تلــك الجينــة الكونيــة يف الجــذور املبكــرة . يف لوحاتهــا  املجــرد للــ�دي وتكريــس املــادي وفًق
الجديــدة تلــك نجــد جاذبيــة وقــد ســارت فنانــة "وهليــة" قريبــة إىل الحــدث أو املباغــت HAPPENING املتوحــدة يف ثنائيــة اإلدراك بــ© 
الحــيس والعقــيل قريبــة إىل التصــور CONCEPTION حــ© نــرى خطوطهــا املنحــدرة العواطــف وقــد انفصلــت عــن اإلرادة الواعيــة واتســعت 
مــع التخيــيل . يف رســومها الجديــدة تلــك النعــè عــىل ذلــك التفريــق بــ© اللــو@ أو الخطــي أو بــ© الكثيــف واألثــÞي أو بــ© املــكا@ واللحظــي 
 Àعــربت إىل ذلــك العــا - POST - EXPRESSIONISM يــةÞأو بــ© الشــخصا@ والشــكيل . عــربت جاذبيــة رسي حتــى تجــاوزت مــا بعــد التعب

الــذي هــو عاملهــا حتــى صــارت ذاتهــا املفــردة وقــد طرحــت عالماتهــا وإشــارتها وتشــيأت يف الجميــل واملبــدع .

أحمـــد فــؤاد سليــــم
                                                                                                                                                  القاهرة - يناير ١٩٩٤



مقتنيات جالÞي الزمالك-تصوير زيتي ، ١٠٢ × ٧٦ سم مقتنيات جالÞي الزمالك-تصوير زيتي ، ١٠٢ × ١١٥ سم



أحمد نبيل سليمان
( ١٩٣٧-٢٠٢٢ )

ــا  ــات العلي ــوم الدراس ــر ١٩٦٠، دبل ــم التصوي ــة قس ــون جميل ــوس فن بكالوري

١٩٧٠، دبلــوم أكادÜيــة الفنــون الجميلــة مــن أكادÜيــة مايــكل أنجلــو بفلورنســا 

١٩٧٤، معادلــة لدرجــة الدكتــوراه، دبلــوم مــن أكادÜيــة مايــكل أنجلــو بفلورنــس 

يف التصويــر الجــداري ١٩٧٥، معيــد بكليــة الفنــون الجميلــة ١٩٦١، دكتــوراه يف 

ــن  ــ© م ــر لفرتت ــم التصوي ــس قس ــر ١٩٨٤، رئي ــتاذ التصوي ــر ١٩٧٤، أس التصوي

١٩٨٥،١٩٩٠، وكيــل كليــة الفنــون الجميلة لشــئون التعليــم ١٩٩٣ ، قام بالتدريس 

بكليــة الهندســة جامعــة عــ© شــمس بقســم العــ�رة ، بأكادÜيــة الفنــون قســم 

الديكــور ، باألكادÜيــة البحريــة ، القســم الحــر بالجامعــة األمريكيــة ، عضو نقابة 

الفنانــ© التشــكيلي© وأتيليــه القاهــرة وجمعيــة فنــا@ وكالــة الغــوري واتحــاد 

خريجــي الفنــون الجميلــة ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الخاصــة والج�عيــة 

والدوليــة منهــا : شــارك يف الحركــة الفنيــة املرصيــة منــذ ١٩٦٠، عــرض يف كل مــن 

إيطاليــا، أســبانيا، فرنســا، الواليــات املتحــدة األمريكية، الربازيل، شــييل، املكســيك، 

روســيا، بلغاريــا والعديــد مــن البــالد العربيــة ، مهرجــان صوفيــا للشــباب ١٩٦٨، 

بينــايل ابيــزا الــدويل  أســبانيا  ١٩٦٩ ، معــرض الفــن املــرصي املعــارص فرنســا – 

ــا  باريــس ١٩٧٠، معــرض أربعــة فنانــ© مرصيــ© - قاعــة عــرض إمبــويل إيطالي

١٩٧٢، معــرض الفنانــ© املرصيــ© برومــا ١٩٧٣، معــرض خــاص بقاعــة الفن للفن 



فلورانــش ١٩٧٤ ، قاعــة الســي�فورو ١٩٧٥، معــرض الربيــع-  اتحــاد خريجــي كليــة الفنــون الجميلــة ١٩٧٦، معــرض فــن الحفــر املــرصي قاعــة إخناتــون 

١٩٧٧ ، املعــرض الــدويل لجــون مــÞو أســبانيا ١٩٧٨، معــرض الحفــر املــرصي برومــا ١٩٧٩ ، بينــايل اإلســكندرية الــدورة الخامــس عــرش ١٩٨٤ ، املعــرض 

القومــي٢٠٠٧، معــرض الفنــون الجميلــة يف مائــة عــام ٢٠٠٨ ، معــرض ملتقــى الفسيفســاء ، مركــز كرمــة ابــن هــا@ الثقــايف، متحــف أحمــد شــوقي ٢٠٠٩ ، 

ســمبوزيوم األقــرص الثالــث ٢٠١٠، معــرض الفنــان األســتاذ األكادÜيــة املرصية للفنون برومــا ٢٠١٢ ، معرض لألســاتذة املكرم© مصاحب للمعــرض العام ٣٦ 

ـ ٢٠١٤، معــرض اســتيعادي خــاص بقاعــة الهناجر للفنــون ٢٠١٥، معرض أســاتذة كلية الفنــون الجميلة، قاعة الفنــون، املجلس الوطني للثقافــة والفنون  لـــ

واآلدب، الكويــت ٢٠١٦ ، معــرض املنتقــى ١، قاعــات املرصــد والفســطاط، متحــف الفن املعــارص، جامعة حلــوان ٢٠٢١ ، معرض الهــرم الذهبي، بأتيليه يض 

العــرب ٢٠٢٢، املعــرض العــام يف كل دوراتــه ، نــال العديــد مــن الجوائــز منهــا : جائــزة أكادÜيــة الفنون بفلورنســا ١٩٧٥، جائــزة الدولة التقديريــة يف الفنون 

٢٠٢٢ ، لديــه مقتنيــات  �جلــس الشــعب ، مجلــس الشــورى ، وزارة الخارجيــة ، قاعــة املؤ0ــرات ، متحــف دنشــواي ، متحــف الفــن الحديــث دار األوبــرا ، 

متحــف كليــة الفنــون الجميلــة، جامعــة حلــوان ،  جداريــات من الفسيفســاء �رتو األنفــاق محطــة الســادات ، جدارية من الفسيفســاء �رىس كبــار الزوار 

�دينــة األقــرص، جداريــة مــن الفسيفســاء �ستشــفى أطفــال أبــو الريــش، جدارية من الفسيفســاء �طــار القاهــرة الــدويل صالــة ٢، أعــ�ل جدارية خاصة 

ومقتنيــات يف أماكــن مختلفــة، ولدى األفـــراد. 



أحمد نبيل محمد سلي¯ن
  لغـــــز األزرق واألحـمـر!

املــرأة وعــاء جميــل .. يضــم الــورد والشــوك..واملالك والشــيطان، والحــب والكراهيــة، والجنــة والنــار، والحيــاة واملــوت.. تقــف عــىل حافــة البحــر 

عميقــه مثلــه، بــل أكــè عمًقــا وغموًضــا.. تفســح لهــا الســ�ء مكانـًـا يف فضائهــا الشاســع، تقــف شــامخة كتمثــال تأكســد ســطحه بــرذاذ املــاء .

ويحتــدم الــرصاع بــ© األضــداد.. بــ© األزرق `الــربويس` الداكــن العميــق عمــق املحيــط وتنويعاتــه األثــÞة الحاملــة، وبــ© األحمــر القــا@ كلــون 

الغريــزة واللهــب والــدم ودرجاتــه الورديــة الناعمــة .

واملــرأة وحدهــا يف هــذا الخضــم، تقتلهــا الوحشــة، ترتجــف مــن هــول الصقيــع الثلجــي الــذي التحــف بــه.. إنهــا ليســت مــن طــراز ` فينــوس` 

الجنــس الــذي ولــدت مــن زبــد البحــــر.. أنهــا املــرأة الرمــز .. املــرأة اللغـــز .. وأنــت ال ترهــب هــذه املــرأة الخطــرة التــي تطــل عليــك مــن 

لوحــات `أحمــد نبيــل ` متشــحة بالغموض..أنهــا تطويــك يف نشــوة تســـري يف بدنــك كرعشــة عربيــدة ال تعــرف لهــا مصــدًرا .

هــذه املــرأة، عــاد بهــا الفنــان `أحمــد نبيــل` مــن بعثتــه يف إيطاليــا.. ال جســًدا حيًــا .. ولكــن «وذًجـــا رمزيًـــا ينســج مــن خيوطــه مشــخصاته 

التــي يؤلــف منهــا تكويناتــه الحاملــة التــي يعرضهــا حاليًــا يف املركــز الثقــايف اإليطــايل بالــــزمالك .

    بقلــم : حسيـن بيكــار

األهــرام - مــارس ١٩٧٦



زيت عىل توال ، ١٠٦ × ٨٦

زيت عىل توال ، ٨٣ ×٨٧

زيت عىل توال ، ١٠٥ × ٨٦



كثكج دذذذأقذذذق
( ١٩٤٠-٢٠٢٢ )       



ــون  ــوراه الفن ــة اإلســكندرية ، دكت ــر جامع ــة قســم التصوي ــون الجميل ــة اإلســكندرية ، ماجســتÞ الفن ــر جامع ــة قســم التصوي ــون جميل ــوس فن بكالوري

الجميلــة قســم تصويــر جــداري جامعــة اإلســكندرية ، درس الفسيفســاء يف أكادÜيــة الفنــون الجميلــة يف رافنــا إيطاليــا ، عضــو الجمعيــة الدوليــة لفنــا@ 

الفسيفســاء املعارصيــن AIMC  إيطاليــا ، نائــب رئيــس مجلــس إدارة أتيليــه اإلســكندرية منــذ ١٩٩٦،  رئيــس مجلــس إدارة مركــز اإلســكندرية لتجميــل 

املدينــة،  أســتاذ متفــرغ بقســم التصويــر بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية، شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا : معــرض خــاص باألكادÜيــة 

ــرة ،  ــب القاه ــي© األجان ــة الدبلوماس ــر قاع ــا@ يف التصوي ــرض الث ــكندرية ، املع ــه اإلس ــر بأتيلي ــم والتصوي ــرض األول يف الرس ــا ١٩٩٦، املع ــة بروم املرصي

معــرض بعنــوان الصمــت البليــغ  بقاعــة املعــارض �ركــز املؤ0ــرات �كتبــة اإلســكندرية ٢٠٢٢،معــرض أســاتذة جامعــة حلــوان متحــف الفنــون الجميلــة 

ــدورة ٣٩، ٤٠ ، ٤١ ،  ــون التشــكيلية ال ــر كان ســÞمÞ فرنســا ١٩٨١، املعــرض العــام للفن ــدويل للتصوي ــا@ ١٩٩٠ ، املهرجــان ال ــون الشــباب الث ١٩٨٣، صال

معــرض أجنــدة الــدورة ١٣، ١٥ �ركــز املؤ0ــرات �كتبــة اإلســكندرية ٢٠٢٠، ٢٠٢٢ ،معــرض اتن©..اتنــ© بقــرص الفنــون بســاحة دار األوبــرا املرصيــة ٢٠١٥،  

بينــايل اإلســكندرية الســادس عرشلــدول البحــر املتوســط١٩٨٧ ، شــارك يف عــدة مؤ0ــرات دوليــة لفنــا@ الفسيفســاء يف مدينــة تريــر بأملانيــا ١٩٨٤، ســان 

 AIMC ــن ــا@ الفسيفســاء املعارصي ــة لفن ــة الدولي ــه الجمعي ــذي نظمت ــر ال ــا للمؤ0 ــÞ رئيًس ــان ١٩٩٤، اخت ــورا يف الياب ــيا ١٩٩٢،ك�ك بطرســربج يف روس

باالشــرتاك مــع وزارة الثقافــة املرصيــة يف اإلســكندرية ١٩٩٦، كتــاب الفسيفســاء تاريــخ وتقنيــة الصــادر عــن الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب ، معــرض 

الفــن املــرصي املعــارص يف بــون أملانيــا ١٩٩٠، بينــايل القاهــرة الــدويل الرابــع١٩٩٢، معــرض امللتقــى الــدويل للفسيفســاء ثالثيــة األبعــاد �كتبــة اإلســكندرية 

٢٠٠٩ ، املهرجــان الــدويل لفــن الفسيفســاء الــذي أقيــم ىف رافنــا إيطاليــا ٢٠٠٩،معــارض الجمعيــة الدوليــة لفنــا@ الفسيفســاء املعارصيــن AIMC اليابــان 

١٩٩٤ ،اإلســكندرية ١٩٩٦،ترينــايل الهنــد التاســع ١٩٩٧،معــرض فنــا@ الزجــاج والفسيفســاء باألكادÜيــة املرصيــة يف رومــا مــرص إيطاليــا ١٩٩٩،بينــايل خيــال 

الكتــاب الــدويل الثــا@ �كتبــة اإلســكندرية ٢٠٠٥، معــرض مــرص للفنــون التشــكيلية ضمــن فعاليــات ملتقــى صنعــاء الــدويل للفنــون التشــكيلية الــدورة 

الثالثــة صنعــاء اليمــن ٢٠١٠،  منحــة دراســية �راســم األقــرص ١٩٦٥ ، منحــة التفــرغ لإلنتــاج الفنــي مــن وزارة الثقافــة ١٩٧٠،  منحــة لدراســة الفسيفســاء 

رافنــا  ايطاليــا ١٩٨٢، ١٩٨٣، لــه مقتنيــات لــدى املؤسســات والهيئــات واألفــراد �ــرص والخــارج، متحــف الفــن املــرصي الحديــث بالقاهــرة ، نفــذ العديــد 

مــن األعــ�ل الفنيــة الجداريــة ىف أماكــن إقامــة خاصــة وقــرى ســياحية وفنــادق يف ســيناء والبحــر األحمــر والســاحل الشــ�ىل والقاهــرة واإلســكندرية .



تصوير جداري ، ٣٣ × ٣٣



تصوير جداري ، ٦٠ × ٨٠تصوير جداري ، ١٢٠ × ٨٠



هثهذذذن طإذذذذجل
( ١٩٥٠-٢٠٢١ )       

مواليــد رشــيد ١٩٥٠ ، بكالوريــوس فنــون جميلــة بالقاهــرة بامتيــاز واألول مــع 
مرتبة الرشف األوىل بقســم الجرافيك ، ماجســتÞ يف الرســوم املتحركة ، دكتوراه يف 
فنــون الكتــاب ، عضــو الهيئة التأسيســية لنقابة الفنــون التشــكيلية ونقابة املهن 
الســين�ئية بجمهوريــة مــرص العربيــة، عميــد كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة 
ــا@  ــا الداûــة لحــرص املب ــة العلي ــى ٢٠٠٨ ، عضــو اللجن ــوان مــن ٢٠٠٥ حت حل
واملنشــآت ذات الطــراز املعــ�ري املتميــز ملحافظــة القاهرة ، عضــو اللجنة العليا 
لــإلرشاف عــىل تصميــم وطباعــة أوراق البنكنوت بالبنــك املركزي املــرصي ، رئيس 
مجلــس إدارة الجمعيــة املرصية للفنون التشــكيلية واســتخدامات الجرافيك ، قام 
بإبــداع العديــد مــن أغلفة املجــالت املرصية والعربيــة ، قام بتصميــم العديد من 
أغلفــة الكتب لكبــار الكتاب واملفكرين املرصيــ© والعرب، كلفتــه وزارة الداخلية 



يحيـــى فنــــان الغـــالف:

ــي  ــة بالقاهــرة والت ــون الجميل ــة الفن ــد األســبق بكلي ــك والعمي ــده أســتاذ الجرافي ــى عب ــر.. كان د. يحي مــع ملســته الخاصــة يف فضــاء التصوي
ــد مــن األغلفــة  ــه مســاحة كبــÞة يف الفــن الصحفــي وفــن الغالف..قــام بتصميــم العدي شــهدت يف عهــده االحتفــال �ئويتهــا عــام ٢٠٠٨ .. ل
لكتــب كبــار املؤلفــ© مــن بينهــم :أنيــس منصــور وزO نجيــب محمــود والشــيخ الشــعراوي والشــيخ الغــزايل ومحمــد حســن© هيــكل ..صــدرت 
عــن دور النــرش املرصيــة الكــربى :دار املعــارف والــرشوق والهيئــة العامــة للكتــاب واملرصيــة اللبنانيــة ..كــ� رســم العديــد مــن أغلفــة املجــالت 
املرصيــة والعربيــة ..مثــل أكتوبــر وصبــاح الخــÞ وروزاليوســف والحــرس الوطنــي الســعودية والدفــاع العــرü واللــواء يف لبنــان ..ولــه عــرشات 
الكتــب يف ثقافــة وقصــص األطفــال . يقــول أنيــس منصــور يف عمــوده مواقــف بتاريــخ ٧ أكتوبــر ٢٠٠٧:أذكــر أن يحيــى عبــده رســم غالفـًـا بديًعــا 
ملجلــة أكتوبــر ..وبلــغ مــن ج�لــه أن أمــر الرئيــس الســادات �نــح مكافــاة لــكل العاملــ© باملجلــة ..كــ� ظهــر الغــالف يف كل الكتــب األجنيبــة 

التــي صــدرت عــن حــرب أكتوبــر.

املرصيــة بإبــداع األعــ�ل الفنيــة الكاملــة لالحتفــال باليوبيل الفيض لهــا ١٩٨١، جاءتــه دعوة خاصة للواليــات املتحدة األمريكيــة لزيارة اســتوديوهات والت 
ديــز@ وذلــك بعــد أن قــام بابتــكار عــاÀ مــن الشــخصيات الكرتونيــة لألســ�ك والكائنــات البحريــة ١٩٨٨، قــام بإبــداع العديد من رســومات كتــب األطفال 
وتصميــم العديــد مــن كارت املناســبات وامللصقــات مــن وحــي تراثنــا اإلســالمي العــرü األصيــل ، يشــارك يف العديــد مــن املعــارض الج�عيــة داخــل مــرص 
وخارجهــا ، أقــام العديــد مــن املعــارض الخاصــة بجمهوريــة مــرص العربيــة، رشــحته جامعــة حلــوان كأول فنــان مــرصي عــرü لنيــل جائــزة امللــك فيصــل 

العامليــة ١٩٩٦، نــال العديــد مــن الجوائــز وشــهادات التقديــر، لــه مقتنيــات لــدى العديد مــن الــوزارات واملؤسســات واألفــراد �صـــر وخارجها.



وهــو صاحــب ملســة خاصــة يف اإلبــداع ..خاصــة تلــك اإليقاعــات التــي تعــد ابتهــاالت بالحــرف العــرü ..تهتــف باســم اللــه وتســبح بحمــده 
مفعمــة بالحــس الصــويف واالرشاق التعبــÞي ..وهــى لوحــات مقــروءة امتــدت يف تجليــات وتســابيح مــن أســ�ء اللــه الحســنى كــ� يف لوحاتــه:
ــي  ــرق وينحن ــا الحــرف العــرü يشــدو وي ــة ..جعــل مــن خالله ــات القرآني ــم.. الظاهــر والباطــن " إىل اآلي ــم ..الحلي ــرزاق.. العلي "الواســع.. ال
وينســاب يف تعبــÞات بــ© األفقــي والــرأيس بــ© الســمو الــذي يعانــق األفــق يف الحــروف الرأســية واالنبســاط والــèاء للحــروف األفقيــة ..وهنــا 
جــاءت املنظومــات اللونيــة تتــوج عاملــه ..يف هــذا االتجــاه مــن االرشاق الروحــي خــالل هــذا النبــع ..الــذي يفيــض بأســمى املعــا@ وتنــوع وثــراء 
التشــكيل أقــرب إىل الرتاتيــل والتواشــيح ..يف ألــوان تتحــاور وتتجــاور وتتــ�س مــن الســلم املوســيقي البــرصي .. بثنائيــات األوكــر أو األصفــر 

الداكــن واألزرق والكحــيل واألحمــر واألزرق البحــري والبيــج بتدرجــات وأنغــام مــن الصفــاء.
ــة  ــاب والتــي خــرج بهــا إىل أفــاق تعبÞي ــن والقب ــا املدائ ــه لدني ــده يف لوحات ــان عب ــة جــاءت أعــ�ل الفن ــة الصوفي واســتك�ًال لتلــك الحروفي
تتجــاوز املمكــن واملتعــارف ..مــن تلــك العنــارص والرتكيبــات والتوليفــات واالنتقــاالت اللونيــة ..يف حشــود تعانــق الســ�ء مابــ© اســتطاالت 
املــأذن وتنــوع القبــاب مــع األهلــة ..يف ثالثيــة تتألــق بالــروح وتســمو بالوجــدان ..وقــد مــزج بينهــا وبــ© الكعبــة املرشفــة يف إحــدى اللوحــات 

جــاءت حالــة مــن التألــق واإلشـــراق ..تأكيــًدا عــىل تلــك الرمــوز الدينيــة بصياغاتــه التــي تنبــع بالشــفافية واالبتهــال الصــويف .
و0تــد لوحــات الفنــان يحيــى عبــده األخــرى ..بــ© شــدو الطيــور وتألــق الزهــور إيقاًعــا أخــر يغنــي للطبيعــة والحيــاة ..كــ� احتفــى بالهــالل 
هــذا الرمــز الدينــي الــذي يوحــي بالنــور ويعــد عالمــة بدايــة الشــهور العربيــة ..فجعلــه متوًجــا باألبيــض الــربىء مكلــال بالزهــور البيضــاء مرتبًعــا 

فــوق الــزروع والــورود بتنــوع ألوانهــا ..حتــى تتداخــل وتتــالىش يف خفــوت مــع الخلفيــة الليليــة الزرقــاء.
وتظــل أعــ�ل الفنــان التشــخيصية لحًنــا أخــرًا يف عامله..تغنــي للحيــاة والطبيعــة مثلــ� تغنــي للوطــن مــن تلــك الوجــوه ألهالينــا الطالعــة مــن 
األرض الطيبــة ..�المــح القــوة والجلــد ودقــة القســ�ت مــع اســتطالة الرقــاب ..يف رمزيــة االرتبــاط بــاألرض مــن خــالل توحدهــا مــع البنايــات 

والع�ئــر ..إنهــا وجــوه األصالــة واالنتــ�ء ...تتعايــش فيهــا قــوة وحيويــة الخطــوط وأناقــة املســاحات بحكمــة تعبÞيــة.

صــــالح بيصــــار
الثالثاء ١٨ -١-٢٠٢٢



 اسم الله التواب ، ألوان أكريليك عىل توال ،  مرت ×  مرتاسم الله الوهاب ، ألوان أكريليك عىل توال ،  مرت × مرت



محمد الطراوي
( ١٩٥٦ - ٢٠٢٢ )        



بكالوريوس فنون جميلة جرافيك ١٩٨٠، منح درجة الدكتوراه الفخرية من األكادÜية الفنية بطشــقند أوزباكســتان ، رســام صحفي �ؤسســة روزاليوســف 

مجلــة صبــاح الخــÞ ، فنــان تشــكييل ، رئيــس تحريــر مجلة الخيال ، قوميســÞ الفــن املرصى بأوزبكســتان ، قوميســÞ املعرض العــام ٢٠١٣ ، قوميســÞ الفن 

املعــارص بــاألردن ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا: معــرض رباعيــة الواقــع والخيال بأتيليــه القاهــرة ١٩٩٥ ، معرض مائيــات مرصية ١ باملركــز املرصي 

للتعــاون الثقــايف الــدويل للدبلوماســي© األجانــب ١٩٩٧،  املعــرض العــام الــدورة الواحــد والثالثــون  ٢٠٠٨ ، املعــرض الثالــث للفــن املــرصي املعــارص بليبيــا 

٢٠١٠،  معــرض مختــارات عربيــة بأتيليــه جــدة للفنــون التشــكيلية الســعودية ٢٠١٠ ، معــرض هــى بقاعــة البــاب ســليم �تحــف الفــن املــرصى الحديث 

باألوبــرا  ٢٠١٥ ، املعــرض العــام للفنــون التشــكيلية الــدورة  ٣٨- ٢٠١٦ ، معــرض هــن بقاعــة البــاب ســليم �تحــف الفــن املرصى الحديــث باألوبــرا ٢٠١٧ ، 

معــرض هــن ٢ بقاعــة أجيــال ١ �ركــز محمــود ســعيد للمتاحــف باإلســكندرية ٢٠١٨ ، صالــون الجنــوب الــدويل الســادس بكليــة الفنون الجميلــة باألقرص 

٢٠١٨، معــرض األعــ�ل الفنيــة الصغــÞة بجالــÞي دروب بجــاردن ســيتي ٢٠٢١ ، لــه مشــاركات خارجيــة دü، اليمن ، الكويت ، الســعودية ، أمريكا ، فرنســا، 

تركيــا، أقــام ١٦ معرًضــا خاًصــا منهــا الزمــان ، املــكان بيكاســو ، املشــهد املســا) مجمع الفنــون ، معرض هى قاعــة الباب متحف الفــن الحديــث ٢٠١٥ ، نال 

ميداليــة البخــاري الذهبيــة، الجائــزة األوىل دü الثقافيــة ، الجائــزه األوىل للحفــر املجلس األعىل للشــباب ١٩٧٨ ، الجائزة األوىل حفر املجلس األعىل للشــباب 

١٩٧٨، الجائــزة األوىل حفــر باملجلــس األعــىل للثقافــة ١٩٧٩ ، الجائــزة الرابعــة حفــر املجلــس األعــىل للشــباب ١٩٨٠ ، جائزة تشــجيعية مــن املجلس األعىل 

للشــباب ١٩٨٠، ١٩٨١ ، شــهادة تقديــر مــن الرتينــايل األول للشــباب بقاعــة عبــد املنعــم الصــاوي القاهــرة ١٩٩٣ ، ميداليــة البخاري الذهبيــة من جمهورية 

أوزباكســتان ٢٠٠٢ ، الجائــزة األوىل يف الفنــون التشــكيلية -الــدورة الســابعة لجائــزة دü الثقافيــة لإلبــداع ٢٠١٠ ، ٢٠١١ ، الجائــزه الرابعــة املجلــس األعــىل 

للشــباب ، لديــه مقتنيــات �تحــف الفــن املــرصي الحديــث ، جامعة حلــوان ، املركز التجــاري العاملــي بباريــس ، األوبــرا باإلســكندرية ، وزارة الخارجية لدى 

األفــراد يف مــرص ، أمريكا ، ســويرسا ، فرنســا ، الســعودية ، النمســا .



محمد عىل الطراوي
محمد الطراوي ... واالغتسال باأللوان املائية

   يف أورقــة محبوبتنــا مجلــة صبــاح الخــÞ التقــت تعاطفــات الصغــار مــع دفء 
الكبــار وخــرج محمــد الطــراوي مــن هــذا الحنــان بريشــته الســاخنة رسيعــة 
الحركــة والتفاعــل. ديناميكيــة االنفعــال والتســجيل تربــت فرشــاة الفنــان عــىل 
مناهــج كبارنــا املخلصــ© فصــدق وانطلق. وح© صافحــت أغلفتــه قراءنا رحبت 
بــه عيــون محبــي الجــ�ل وهــا هــو يــزداد مــن القبــول واإلخــالص والفهــم .
يدخلنــا عاملــه الخاص الــذي يعد واحًدا يف قالئلــه املعدودين.. عــاÀ املائيات وألنه 
ابــن النيــل فقــد ســار عــىل شــاطئها ونــزل مــاءه وجــال يف مراكبــه واعتــىل روابيه 
وعانــق معابــد الجنــوب والبيوت والشــوارع والبــرش داىفء الشــعور والتلقي وهو 
منــذ تخرجــه من ســبعة عرشة عاًمــا وتواجده التشــكييل يف تصاعــد وتصاعده يف 
تدرج واع . محمد الطـــراوي ابن روز اليوســف هو الطيبة املـــلونة حيث تقابلك 
ــاد امليــالد . ــه للنــاس تواكــب تقبــل األهــل ألعي ــاد ولحظــات حب ــام األعي يف أي
إبراهيم عبد املالك
Þصباح الخ         

زيت عىل توال ، ٩٢ × ٩٢سم



زيت عىل توال ، ٧١ × ٧١ سم    زيت عىل توال ، ٦٣ × ١٢٠ سم



مواليــد األقــرص، بكالوريــوس فنــون جميلــة- قســم جرافيــك جامعــة املنيــا ١٩٩٣، 

دكتــوراة يف الفلســفة جامعــة املنيــا ٢٠٠٥، أســتاذ بكليــة الفنون الجميلــة -جامعة 

املنيــا ٢٠١٢ ، درس بالجامعة املجرية للفنون بودابســت املجــر٢٠١١ ، ٢٠١٢ ، درس 

بأكادÜيــة الفنــون الجميلة  فلورنســا-إيطاليا ٢٠٠٤ ، درس يف املدرســة الدولية ايون 

يف الطباعــة فلورنســا-إيطاليا  IL Bisonte ٢٠٠٤ ، درس �عهــد كيوتــو للتكنولوجيا 

كيوتو-اليابــان KIT  ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٩ ، عضــو نقابــة الفنانــ© التشــكيلي© -جرافيــك ، 

عضــو ج�عــة أتيليــه القاهــرة للفنانــ© والكتــاب، عضــو لجنــة توثيــق مجموعــة 

متحــف الطباعــة الدوليــة ٢٠٠٤، ٢٠٠٥ ، عضــو الحركــة الرسديــة الفنــان الــدويل 

املقيــم دلهــي الهنــد، عضــو لجنة توثيــق مقتنيات متحــف الفن الحديــث جامعة 

املنيــا ٢٠٠٧ ، عضــو لجنــة تحكيــم صالون الشــباب الوطني التاســع عــرش بالقاهرة 

٢٠٠٨، عضــو لجنــة تحكيــم الصالون القومــى الواحد والعرشين للشــباب بالقاهرة 

٢٠١٠، عضــو مؤسســة إنــرت آرت Aiud  رومانيــا ، عضــو جمعيــة أتيليــه القاهــرة، 

عضــو نقابــة الفنانــ© التشــكيلي© ، مديــر متحــف الفــن الحديــث جامعــة املنيــا 

ــا: معــرض مســابقة شــباب  ــد مــن املعــارض منه ٢٠١٢ ، ٢٠١٤ ، شــارك ىف العدي

الجامعــات جامعــة القاهــرة ١٩٩١، صالــون الشــباب الثالــث ١٩٩١، الرابــع ١٩٩٢، 

الســابع ١٩٩٥، الثامــن ١٩٩٦، التاســع ١٩٩٧، الحــادي عــرش ١٩٩٩ ، املعرض القومي 

ٍّرحظ طإأخ أقثأجن
( ١٩٦٨-٢٠٢٠ )        



ـ ١٩٩٩، صالــون الخريــف لألعــ�ل الفنيــة الصغÞة �جمــع الفنون بالزمالــك ١٩٩٧، بينايل بورســعيد  ـ ١٩٩٧، الــدورة ٢٦لـــ للفنــون التشــكيلية الــدورة ٢٥لـــ

القومــي األول ١٩٩٢، معــرض فــن الجرافيــك القومــي الــدورة الثالثــة ٢٠٠٥ ، معــرض بعنــوان انطباعــات عــىل ورق  بقاعــة الزمالــك ٢٠٠٧ ، معــرض ملســة 

ـ٢٠١٠ ، صالــون القاهــرة  ٥٦ للفنــون التشــكيلية بقــرص الفنون  حــب  بقاعــة الفنــون التشــكيلية باملكتبــة املوســيقية ٢٠١٠ ، املعــرض العــام الــدورة ٣٣ لـــ

٢٠١٣، معــرض فــن الجرافيــك القومــى الــدورة الرابعــة ٢٠١٦ ، ترينــايل مــرص الــدويل الثــا@، الثالــث لفــن الجرافيــك ١٩٩٦ ، ١٩٩٩،  معــرض الطباعــة الدويل 

املســتقل كاناجــاوا باليابــان ١٩٩٥ ،١٩٩٧ ،  معــرض ماليزيــا لفــن الطباعــة ١٩٩٧، البينــايل الثالث لفنون الكتاب بوارســو بولندا ١٩٩٦ ، ســيمبوزيوم الجرافيك 

كنــدا ١٩٩٧، معــرض مســابقة مــرور ٥٠ عاًمــا عــىل إنشــاء األمــم املتحــدة ١٩٩٦،  بينــايل الهنــد الــدويل ١٩٩٧،  بينــايل بهــارات بهافــان بالهنــد ١٩٩٧،  ترينايل 

تشــاليÞ فرنســا ١٩٩٧،  بينــايل كــوش الــدوىل باليابــان ١٩٩٩،  بينــايل ســابورو اليابــان ١٩٩٨،  ترينــايل مــرص الــدويل الخامــس لفــن الجرافيــك ٢٠٠٦ ،  معرض 

الفنــون التشــكيلية باملركــز الثقــايف املــرصي باكــو - أزرابيجــان ٢٠١٠ ، بينــايل مكتبــة اإلســكندرية الــدويل الثامــن لكتــاب الفنــان ٢٠١٨، نــال الجائــزة األوىل 

عــن معــرض مســابقة مــن وحــي قصــة ســارة للعقــاد بقرص ثقافــة أســوان ١٩٩١ ، شــهادة تقديــر البينــايل الثالــث وارســو - بولنــدا ١٩٩٦،  جائــزة العرض ىف 

بينــاىل كــويش الــدويل باليابــان ١٩٩٨ ، جائــزة الدولــة لإلبــداع الفنــي واإلقامــة ملــدة عــام باألكادÜيــة املرصيــة برومــا ١٩٩٨ ، جائــزة العمــل املتميــز يف بينايل  

لوبلــن بولنــدا ١٩٩٨ ، جائــزة تشــجيعية �ناســبة ٢٠٠ عــام عىل العالقات الفرنســية املرصيــة ١٩٩٨ ، جائزة االقتناء يف ترنيايل فرنســا للقطع الصغــÞة ٢٠٠٠، 

شــارك يف ورشــة عمــل باملدرســة الدوليــة لفنــون الجرافيك فينيســيا إيطاليــا ١٩٩٩، لديه مقتنيات �تحــف الفن املــرصي الحديــث، دار األوبرا املرصيــة، دار 

الضيافــة - جامعــة املنيــا ، مكتبــة وارســو القوميــة العســكرية ، لــدى األفــراد باملجــر ، أملانيا ، اليابــان ، املكســيك، إيطاليا، بولندا، أســبانيا ، بلغاريــا ، بلجيكا .



 وسائط متعددة ، ٧٥ × ١٠٥ سم
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المشاركون



إبتســـــــام الجيـــــزاوي

إبراهيـــــم أحمد السيــد

إبراهيـــــم العطــــــــار 

إبراهيـــــم املطيلـــــــي

إبراهيـــــم شــلبــــــــي

إبراهيـــــم صابــر رجـب

إبراهيـــــم عبــد املغنـي 

إبراهيـــــم غــزالــــــــة

أبو العيــون جمـال الدين 

أبو بكــــــر محمـد عبده 

أحـــــــــالم فـــــــــكري

أحمــــــــد الحسينــــــي 

أحمــــــــد الــقـــــــــط

أحمــــــــد أميـن موسـى

أحمــــد حسن الشعراوي

أحمـد حمدي عبد الجواد

أحمــــــد رأفـــت عبـاس

أحمــــــد رجاء عبد السالم

أحمــــــد رفعـت سلي�ن

أحمــــــــــد سـليـــــــــم

أحمــــــــــد سميـر محمد

أحمــــــــــد شبيـطـــــــة

أحمــد عبد التواب غريــب

أحمـــــد عبد الرازق فــرج

أحمــــــــــد عبـد العزيــز 

أحمــــــــــد عبـــد الفتـاح 

أحمـــــد عبد الفتاح حس©

أحمـــــد عـــبد الكريـــــم

أحمد عبد الكريم عبد النبي

أحمـــــــــد عثمــــــــــان

أحمـــــــــد عـــــــــــــالم

أحمـــــــــد عمــر أحمـــد

أحمــــد محمــود درويــش

أحمــــــــد محـــي حمــزة

أســامــــــــة إمــــــــــــام

أسامــــــــــة حمزة زغلـول

إســــــــــــالم زاهــــــــــر

إســــــــــــالم عبـــــد الله

أسمـــــــــاء الدســــــوقي

أسمـــــــــاء النــــــــواوي

أسمـــــــــاء سـامـــــــــي

أسمـــــــــاء عادل حسيـن

أشـــــــــرف رضــــــــــــا

أشـــــــــرف منصور حبيب

أفــــروديت وسيـــــــــــم 

آالء نجــــــــــــــــــــــــم 

أمـــــا@ فـاروق رمضــــان

أمــــــــــــل نصــــــــــــر

أمنيـــــــــة صــــــــــــالح 

أميـــرة أحمد عبد الوهـاب

أميـــرة عــــــــادل محمـد

أمينـــة حمــــدي أحمــــد

أمينـــــــــــة عبيــــــــــد 

إنجــي عبد املنعــم فهيــم

أنيـــــــــس الزغبـــــــــي

إÜـــان إبراهيــم مصطفـى 

إÜـــان بـركــــــــــــــــات



إÜــــــــــان حكيــــــــــم

إÜــــــــــان عــــــــــــزت

إÜــــــان فكـــرى عكاشــة

إÜــــــــــان ممـــــــــدوح  

أÜـــــــــــن السمــــــــري

أÜـــــــــــن لطفــــــــــي

أÜـــــــــــن محمـد سعيـد

إينـــــــــاس الصديــــــــق

باهــــــر جميــل معــــزوز

بـــــــــدوي مبــــــــــروك 

بـريهـــــــان أنســـــــــــي

بســــــــــام الزغبــــــــــي

بـــــــــــالل مقلــــــــــــد

بيطــــــــــر لبــان إســـاف

تـــــــــــامر رجـــــــــــب 

تيسـيـــــــر حـامـــــــــــد

ثريـــــــــــا محمد رفيـــق 

جرجـــــــس الجــــــــاويل

جـــــــــــالل جمعـــــــــة

جمـــــــــال الخشـــــــــن

جمـــــــــال صدقـــــــــي

جمـــــــــال علــي عمـــار

جـــــــــورج وهيب فاضـل

جيهــــــــان فــايـــــــــــز

جيهــــــــان قنــــــــــاوي

حاتـــــــــم الشافعــــــــي

حســـام جمــال إس�عيــل

حســــــــام حسيــن حامـد

 حســـــــام صقـــــــــــــر 

حســــــــام محمـد السيــد

حســـــــــن  شبـــــــــــط

حســـــــــــــــــــــن داود

حســـن عبد الرحيـم غانــم 

حسيـــــن عبــد الباســــط 

حكمت حسن عبد اللطيف

حمـــــدي عبــــــد اللــــه

حنــــــــــان الصيــــــــــاد

حنـــــــــــان موســـــــــى

حنفــــــــــي محمـــــــود

خـالـــــــــــد حافــــــــظ

خالــــــــــــد ســـــــــراج

خلـــــف أبــــو زيـــــــــد

داريـــــن عـلــــى نبيــــل 

دعــاء إبراهيـــم الدمرداش

دينــــــــــا ريحـــــــــــان

رامــــــــــز تــــــــــــــاج  

رانيــــــــــا أبــو العـــــزم

رانيــــــــــا الحكيـــــــــم

رانيــــــــــا رجـب محمود

رانيــــــــــه الحصـــــــري

ربــــــــــاب نـمـــــــــــر 

ربــــــــــاب نــــــــــــوار

رشــــــا حسيـــن مـكـاوى

Àرشــــــا محمــــد ســــــا

رضـــوى سامــــي الشناوي

رغــــدة أحمـد عبد املجيد

رغــــدة ماهــر محمديــن



رواء الـدجــــــــــــــــــوي

ريـــــــــــم أسامـــــــــــة 

ريـــــــــــم حســـــــــــن

زكريـــــــــا حافـــــــــــظ 

زينــــــــب الدمــــــرداش

سالــــــي جمــال خليــــل

سامــــــح عمــــر بـكـــــر

ســاميــــــــة الشيــــــــخ

ساميــــــــة عبــد املنصف 

سحـــــــــر درغـــــــــــام

سعــــــــــد العبـــــــــــد 

سعـــــد حامـــد األزهــري

سعيــــــــد بــــــــــــــدر

سعيــــــد سيـــد حســيـن

سلطــــان أحمـــد أحمـــد

سلمـــــــــى حسيـــــــــن

سلمــــــــى صــادق زردق

سلـــــــــوى رشــــــــــدي

سمـــــــــاح املغربــــــــل

سمـــــــــاح ناجـــــــــــي

سمــــــــر أبـــــو زيــــــد 

سمــــــــر مجــدي البصال

سميـــــــر أحمـــد علـــى

سميـــــــر السيــد شاهـ© 

سميـــــــــــر فــــــــــؤاد 

سهيـــــــــــر عثمــــــــان

سيــــــــــــد البيبــــــــا@

سيـــــــد خليـــــل سيـــد

سيـــــــد سعـــد الديــــن

السيــــد عبــــده سليــــم

السيـــــــــد قنـديـــــــــل

سيــــــــــدة خليــــــــــل 

سيــــف اإلســــالم صقــــر

شـــادي أديــــب سالمــــة

شـــــــــــادي البنـــــــــــا

رشيـــــــف عبــــد القـادر

شعبـــــــان الحسينـــــــي 

شيـريــــــن إس�عيـــــــل

شÞيــــــــن البـــــــارودي

شيـريـــــــن زايــــــــــــد 

شيـريـــــــن عبـــد الجواد  

الشيمــاء إبراهيـم درويش

صـالــــح محمــــد البـرص

صبـــــــــــاح نعيـــــــــم

صفيــــــــة القـبـــــــــا@

صــــــــــالح حمـــــــــاد

صـــــالح شعبــان حسان©

طـــــــــارق الشيــــــــخ

طـــــــــارق الكومــــــي 

طــارق صبحـــي جمعــة

طــــــارق عبـد العزيـــز 

طــــــــــه القــرنـــــــي

طــــــه عبد الكريم نصـر

عــــــــــــادل ثــــــروت



عاطـــــــف الشافعـــــي

عامـــــــر عبد الحكيـــم 

عبــــد الرحمــن الربجـي

عبـــــد الســـــالم عيــــــد

عبــــــد العزيــز الجنـــدي       

عبــــــد العزيــز صعــــب

عبــــــد الفتـــاح شملـــول

عبــــــد اللــــه داوستاشـي

عبــــــد املجيــد إس�عيــل

عبــــــد املسيح حبيب سعد

عبــــــد املعيــــن صـالـــح

عبــــــد املنعم عبد السميع

عبــــد الوهاب عبد املحسن

عبـــــــــــده رمــــــــــزي 

عــزيــــــــزة فهمـــــــــي

عصــــام الديــــــن طـــــه 

عصمــــــت داوستاشـــــي

عقيـلـــــــة ريــــــــــــاض

عـــــال حمــــدى السيــــد

عـــــال سيـــــــد تريــــــل

عــلــــــــي حــبيـــــــــش

علــــــــــي محمــد أميــن

علــــى نبيـــــل وهبــــــه

عمـــــــــاد إبراهيـــــــــم

عمـــــــــاد أبـــــو زيـــــد

عمــــــــــــــــــــــاد رزق

عمـــــاد عبـــــد الوهــاب 

عمــــــــــار شيـحــــــــــة

عمـــــــــــر الفيومــــــــي

عمــــــرو السيـــد عيســى

عمـــرو عبد الوهاب حس©

عمـــــرو محمـــد سالمـــة

غـــــــــــادة إمبـــــــــارك 

فـــــارس أحمـــد فـــــارس

فاطمـــــــــة رمضــــــــان 

فاطمــــــة عبــد الرحمــن

فــــــــــدوى عطيــــــــــة 

فــريــــــــــد فاضـــــــــل 

قاســـــم محمـــد ربيـــــع

كـــــــــــالي قـاســــــــــم

لينـــــــــــــا أسـامـــــــــة

مــاريــــان صـابر بشــــارة 

ماهيتـــاب ماهر الشافعــي

مجـــدي أنــــــور األشعــل

مجـــــــدي عبـــد العزيــز

محســـــــــن حمـــــــــزة

محســــــــن عبــد املسيـح 

محســــــــن عــــــــــــالم  

محمــــد أحمــد سعـــودي

محمــــد أحمـد عبــد اللـه 

محمــــد أحمــــد فهمـــي

محمــــد أسامــة حجــــاج

محمـــــــــد إسحـــــــــق 

محمـــد إس�عيل حسانيـن



محمد الشرباوى عبد العزيز

محمــــــــد العـــــــــالوي

محمــــــــد الفيـومـــــــي

محمــــــــد خــاطـــــــــر

محمـــــد رضــــا الصيــــاد

محمـــــد سامـــي مرســـي

محمــــد سميــر الجنـــدي

محمــــد عبـــــد الباســـط 

محمــــد عبـــــد الرحمــن

محمــــد عبـــــد الغنــــي

محمــــد عبـــــد الــــــاله

محمــد عبد املنعم إبراهيم 

محمــــــــــد عبـــــــــــلة

محمــــــــــد عطيـــــــــة 

محمــــــــــد غـالــــــــب 

محمـــــد فتحــي القاضــي

محمــــد فهمــي طوســون 

محمـــــــــــد كمـــــــــال 

محمــد محمــود خميـــس

محمــد محمــود عبــد الله

محمـــــــــد منـــــــــدور

محمـــــد مهـدي حميـــدة

محمـــد نبيل عبــد السـالم

محمـــود أحمــد سليمـــان

محمــــــــود حـامـــــــــد

محمـود حامد عبد املعطـي

محمــــــــود رشـــــــــدي 

محمــود عبد التواب عاشور

محمـــود عبــد الرحمـــــن 

محمـــود محمــد فــــــرج

مدحـــت محمود السعودى

مرفـــــــــت السويفــــــي

مرفـــت شــــاذيل هــــاليل 

مـــــــــــروة حسـيــــــــن 

مـــــــــــروة رضـــــــــوان

مـــــــــــروة زكـريــــــــــا

مصطفـــــــى البنــــــــــــا

مصطفــــــــى الدواخلــــي

مصطفــــــــى الـــــــــرزاز

مصطفــــــــى بــــــــــــط

مصطفــــــــى رحمــــــــة

مصطفــــــى عبد املعطــي

مصطفــــــى عيســـــــــى 

مصطفـــــــى هدايـــــــت

معتـــــــــز الصفتـــــــــي

املعتـــــز باللـــه كمـــــال 

املغـــــــــازي عطـيــــــــة 

ممـــدوح محمـود رشــدي

منـــــــــــــال شـلتـــــوت

منـــــة الله محمـــود رزق

مـنـــــة اللـــــه هشـــــام 

منــــــى حمـــدي فـــودة

منـــــــى عمــر مصطفــى

منـــــــــــى غــريــــــــب



منـــــــــــى مـدحـــــــت

مهـــــــا جورج ميخائيــــل

مهــــــــــــا درويــــــــش 

مهــاب السيد عبد الغفـــار

مهـنـــــــــى يــــــــــــاؤد

مـــــي حســـن إبراهيــــم

ميســـــــــون قــطـــــــب

نـاثــــــــــــــــــــان دوس 

نانيـــــــــس صــــــــــالح 

نجـــــــــــاة فـــــــــاروق

نجــــــــــوى العـــــــدوي

نجيبــة عبد الحفيظ علــى

نـــدى ج�ل عبد الناصـــر

نــــدى محمـــــد محروس 

نـرميــــــــــن الحكيــــــم

نرسيـــــن عبد اللـه عمــر

نهــــــــــــاد الحجــــــازي

نهـــلـــــــــة رضــــــــــــا 

نيفيــــــــــن فرغلــــــــي

نيفيــــــــــن ناثــــــــــان

هالــــــة أبــــو شــــــادي

هـالــــــــــة شـافعـــــــي

هـانــــــــــي السيـــــــــد

هانــي غربيــــال مرقــــص

هـانــــــــــي فيصـــــــــل 

هانـــــــي مجلــى الفقــى

هانـــى محمــد منـــــدور

هبــــة العزيــــز أسعـــــد

هبـــة الله أحمد إبراهيــم

هبــة الله محمــود أحمــد

هـــدى عبد الرحمن فــرج

هشـــــــام عبــــد اللـــــه 

هـمــــــــــت ريـــــــــان

هنـــــاء  أحمــد الغـــوري

هنــــــــد الفــالفــــــــيل 

هنـــــــد عاطف محمــــد

هيثـــــم عبـــد الحفيـــظ 

وئـــــــــام علـــي عمــــر

وائــــــــــل الشـافعــــــي 

وائــــــل عبــــــد الصـبور  

وائــــل فاروق إبراهيـــــم

وجيــــــــــــه عـبـــــــده 

وجـيـــــــــــه وهــبــــــة

وديــــان محمــد السعيــد 

وســـــــــــام الحـــــــوام

والء إمـــــــام بشـيـــــــر

والء فــــــــــــــــــــــرج

وليــــــــــد قانـــــــــــوش

يـاســــــــــــر جعيصــــــة

ياسميــــن حســن مرســـي

يســــــــري القويضـــــــي

يوستينـــــــــا فهمــــــــي

يـوســـــــف ليــمــــــــود

يوســف محمــود إبراهيــم







٤٨

إبتـسام الجيـزاوي

مواليــد القاهــرة ١٩٨٢، بكالوريوس فنــون جميلة بالزمالك ٢٠٠٤، 
ماجســتÞ ٢٠٠٩، دكتــوراه تــم ترشــيحها كأحســن رســالة دكتــوراه 
عــىل مســتوى الجامعــة ٢٠١٥، عملــت بالتدريــس ىف أكــè مــن 
خمــس جامعــات خاصــة وحكوميــة إىل جانــب م�رســتها للفــن 
التشــكييل املعــارص، إن أكــè مــا Üيــز أع�لهــا الفنيــة هــو البعــد 
عــن كل مــا هــو مبتــذل وخلــق روح وأحاســيس جديــدة تجــرب 
املتلقــي عــىل التفاعــل بشــكل محســوس مــع العمــل، إىل جانــب 
التنــوع امللحــوظ ىف اســتخدام الوســائط الفنية والخامــات البينية 
املتنوعــة واملتقنــة يف نفــس الوقــت، فهــي تنتقــل بانســيابية مــن 
ــة،  ــوان الزيتي ــك واألل ــة إىل جــرأة األكريلي ــوان املائي نعومــة األل
ــز  ــورق والكــوالج انتهــاًء بفنــون التجهي ــار عــىل ال مــروًرا باألحب
يف الفــراغ، لهــا العديــد مــن املشــاركات املحليــة والدوليــة .

أرض الخGood land Þ ، زيت عىل ق�ش ، ١٠٠ × ١٢٠ سم 



٤٩

جامعــة  النوعيــة  الرتبيــة  بكليــة  النحــت  مــدرس 
املنصــورة، دكتــوراه بكليــة الفنــون الجميلــة قســم 
النحــت عــىل الرخــام جامعــة بيــزا - إيطاليــا، أقــام عدة 
معــارض خاصــة، معــرض حــوار مــع الطبيعــة املكتــب 
الثقــايف املــرصي رومــا إيطاليــا ٢٠٠٤، معــرض حــوار مع 
الفــن يف مدينــة كــرارا للرخــام بإيطاليــا ٢٠٠٥، معــرض 
يف نــادي الفروســية منطقــة أوســتيا إيطاليا رومــا ٢٠٠٦، 
معــرض يوميــات مــرصي يف كــرارا �دينــة كــرارا إيطاليــا 
٢٠٠٦، معــرض أنغــام مرصيــة يف كــرارا متحــف الرخــام 
العاملــي �دينــة كــرار إيطاليــا ٢٠٠٧، املعــرض األول 
متحــف الجزيــرة الزمالــك ٢٠٠٨، معــرض بكليــة الفنون 
التطبيقيــة قصائــد نحتيــة جامعــة حلــوان ٢٠٠٩ . 

إبراهيم أحمد السيد

 شاطئ الغرام، خشب لنج، ٤٥×١٥×١٢سم - رومانسيات، خشب رسسوع،٧٠×٣٠×٢٥سم



٥٠

ــام دورات ١٩٩١ ، ١٩٩٧ ، ١٩٩٩ ، ٢٠٠٣، ٢٠٠٨، معــرض  ــر ١٩٨٨، شــارك يف املعــرض الع ــة تصوي ــر، دبلوم ــة- تصوي ــون جميل ــوس فن بكالوري
القاهــرة الــدويل الخامــس والســادس للخــزف ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٣ ، صالــون األعــ�ل الصغــÞة الرابــع والخامــس ٢٠٠٢، ٢٠٠٣، بينــايل القاهــرة الــدويل 
الخامــس والســادس للخــزف ٢٠٠٠، ٢٠٠٢، معــرض ج�عــي تنويعــات صيفيــة قاعــة شــاديكور ٢٠٠٠، متحــف محمــود مختــار فنــون جميلــة 
منتصــف الث�نينيــات معــرض ج�عــي دفعــة ٢٠١٦،  معــرض ج�عــي إبداعــات معــارصة بيــت الفــن بالتجمــع الخامــس ٢٠١٦، أقــام معرًضــا 
خاًصــا إبداعــات مرصيــة فنيــة مكتبــة القاهــرة الكــربى بالزمالــك، منحــة تفــرغ لعامــي ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٩، نــال جائــزة تشــجيعية بصالــون الشــباب 

الثــا@ ١٩٩٠، جائــزة تشــجيعية بصالــون الشــباب الرابــع ١٩٩٢.

شارع وشارع ، زيت عىل توال - ١٨٤ × ٢٢١ سم 

إبراهيـــم العطــار



٥١

بكالوريــوس فنــون جميلــة تخصــص ســينوغرافيا أكادÜيــة 
ميالنــو ١٩٧٨، ١٩٧٩،  إيطاليــا  بريــرا  الجميلــة  الفنــون 
ــور،  ــديس الديك ــÞ مهن ــور ٢٠٠١، كب ــاري ديك ــان استش فن
ــاد  ــا) اتح ــاع الفض ــر بالقط ــور واملناظ ــام الديك ــر ع مدي
اإلذاعــة والتليفزيــون ٢٠٠٣ حتــى ٢٠١٣، عضــو بنقابــة 
الفنانــ© التشــكيلي©، عضــو ج�عــة الفنانــ© والكتــاب 
أتيليــه القاهــرة، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الج�عيــة 
ــذ ١٩٧٣ خــالل دراســته يف  ــات من ــن األتيليه ــد م يف العدي
ــه القاهــرة ١٩٨٧، املعــرض القومــي  ــا، معــرض أتيلي إيطالي
للفنــون التشــكيلية ٢٠٠١ ، ٢٠٠٤، معــارض ج�عيــة لفنــا@ 
ــن  ــرأة والف ــرض امل ــى ٢٠٠٩، مع ــذ ١٩٨٧ حت ــوري من الغ
التشــكييل ٢٠١٠، صمــم العديــد مــن األعــ�ل االســتعراضية 
ــهادات  ــز وش ــال جوائ ــون، ن ــج بالتليفزي ــة والربام والدرامي

ــالم. ــن وزارة اإلع ــر م تقدي

ألوان أكريليك - ٢١٠ × ٢١٠ سم 

إبراهيـــم املطيــيل



٥٢

عضــو مجلــس إدارة نقابــة الفنانــ© التشــكيلي©، شــارك يف العديــد مــن 
املعــارض منهــا:  ١٨ معرًضــا خاًصــا بالقاهــرة، اإلســكندرية، أســبانيا، كفــر 
ــا منهــا: املعــرض  العــام ٣٢ ،  الشــيخ، املنصــورة،  وأكــè مــن٧٠ معرًضــا ج�عيً
٤١ ،٤٢،  صالــون القطــع الصغــÞة الرابــع والخامــس �جمــع الفنــون الزمالــك 
٢٠٠١ ، ٢٠٠٠، مثـّـل مــرص برتشــيح مــن وزارة الثقافــة، فنزويــال ٢٠٠٩، الدوحــة 
٢٠١٠، صالــون النيــل الثامــن والتاســع للتصويــر الضــو) ٢٠١٣ ، ٢٠١٧، ملتقــى 
ــة منهــا: كتــاب  ــد مــن الكتــب الفني ــه العدي املصوريــن العــرب األول ٢٠١٧، ل
فهرســت فنــا@ مــرص٢١، ملتقــى الــرشق والغــرب ميــدان دورة محمــود ســعيد 
٢٠٢١، أحمــد صــربي ٢٠٢١، أبلــة فضيلــة كتــاب لألطفــال ٢٠٢١،  فاطمــة 
عبــاس ٢٠٢١، منحــة تفــرغ مــن وزارة الثقافــة، نــال أكــè مــن ٤٠ درًعــا 
ــة،  ــات فني ــة مــن جهــات مختلفــة، جامعــات، جمعي ــر وميدالي وشــهادة تقدي
ــة  ــن بنكه ــر يف مســابقة الف ــة تصوي ــزة الثاني ــال الجائ ــة، ن مؤسســات حكومي
فرعونيــة جالــÞي (يض) املهندســ© ٢٠٢٢، لــه مقتنيــات خاصــة �ــرص، أســبانيا، 
الســعودية، مؤسســة محمــد رشــيد باإلســكندرية،  وزارة الثقافــة، متحــف النيــل 

بأســوان، جامعــة طنطــا ، جامعــة كفــر الشــيخ .

شق القمر، فحم نباZ، توال أكريليك عىل خشب، ١٦٠ × ١٦٠ سم 

إبـراهيـــم  شـلبـــي



٥٣

مواليــد ١٩٨٢، شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا: ملتقــى الفخــار 
الــدويل الحــادي عــرش بالفيــوم، املعــرض الــدويل بأســبانيا بلــد الوليــد 
٢٠١٥، الصالــون األول لفــن الخــزف ٢٠٢٢، صالــون الشــباب الــدورة 
٢٦ ،٢٧ ، ٢٨، صالــون الجنــوب الــدويل باألقرص، املعــرض العام ٢٠١٨، 
٢٠١٩، نــال جائــزة الصالــون ٢٠١٧، الجائــزة الثانيــة معــرض مــا بعــد 
كورونــا بجالــÞي (يض) ٢٠٢٠، لــه مقتنيــات �تحــف الفــن الحديث .

آنية مرصية – ط© أسوانيل طالء زجاجي – ٦٥ سم

إبراهيم صابر رجب



٥٤

دكتــوراه الفلســفة ىف الرتبيــة الفنيــة، أســتاذ متفــرغ بقســم الرســم  
ــة  ــو نقاب ــوان، عض ــة حل ــة جامع ــة الفني ــه الرتبي ــر بكلي والتصوي
الفنانــ© التشــكيلي©، عضــو مجلــس إدارة ج�عــة فنــاa الغــورى، 
عضــو ج�عــة أتيليــه القاهــرة، شــارك ىف معظــم املعــارض الفنيــة 
العامــة منــذ تخرجــه حتــى اآلن، له معــارض خاصة �ــرص والخارج، 
معــارض وكالــة الغــورى ٢٠١٥ ،٢٠١٦ ،٢٠١٧، معــرض جالــÞى يض  
األول للفنانــ© العــرب ٢٠١٦، املعــرض العــام دورات (٣٧ ،٣٨ ،٣٩، 
ــة  ــرا املرصي ــدار األوب ٤٠)، معــرض خــاص بقاعــة صــالح طاهــر ب
ــرس  ــب للكونج ــرض املصاح ــة املع ــيا املرصي ــرض أمس ٢٠١٧، مع
الثالــث ألمســيا الرتبيــة عــن طريــق الفــن ٢٠١٨، معــرض بقاعــه 
ســ�ح أرت جالــÞي بالزمالــك ٢٠٢١، لــه مقتنيــات بــوزارة الثقافــة، 
متحــف الفــن الحديــث، متحــف كليــة الرتبيــة الفنيــة بالزمالــك، 
ــراد .       ــدى األف ــلكية، ول ــلكية والالس ــة للوصــالت الس ــة العام الهيئ

ميتافيزيقا الهرم (رؤية كونية)، أكريليك عىل ق�ش، ١٠٠ × ١١٠ سم

إبراهيـــم عبد املغنـي



٥٥
منظر ريف عىل النيل، زيت عىل توال، ٧٠ × ١٠٠سم 

إبـراهـيــم غـزالــة

مؤســس  املنيــا،  جامعــة  الجميلــة  الفنــون  بكليــة  التصويــر  أســتاذ 
ــون  ــال للفن ــة الخي ــر مجل ــدويل، مؤســس ورئيــس تحري ملتقــى األقــرص ال
البرصيــة، مؤســس ملتقــى جبــل الطــÞ الــدويل، شــارك يف معــارض خاصــة 
وج�عيــة يف مــرص والخــارج، لــه مقتنيــات خاصــة �ــرص والخــارج .

منظر ريف عىل النيل، زيت عىل توال، ٨٠ × ١٢٠سم



٥٦

مواليــد ١٩٧٥، ليســانس اآلثــار املرصيــة- كليــة اآلثــار جامعــة القاهــرة 
١٩٩٨، ماجســتÞ تاريــخ الفــن فيــ� قبــل التاريــخ- كليــة اآلثــار جامعــة 
القاهــرة ٢٠١٧ ، مفتــش آثــار �ركــز تســجيل اآلثــار املرصيــة وزارة 
الســياحة واآلثــار، شــارك بأع�ل نحتية  يف ٤ معــارض فنية ٢٠١٦ ، ٢٠٢٠

خروج املنترص نهاًرا، خشب، ٢٥×٤٥×٧٠سم

أبو العيون ج�ل الدين



٥٧

حقــوق  ليســانس   ،١٩٨٤ القاهــرة  مواليــد 
بنقابــة  جامعــة عــ© شــمس، عضــو عامــل 
الفنــون التشــكيلية، نــال منحــة تفــرغ للمبدعــ© 
يف مجــال النحــت مــن وزارة الثقافــة ملــدة أربــع 
ســنوات عــىل التــوايل ٢٠١٨ حتــى ٢٠٢٢، لــه 
العديــد مــن األعــ�ل النحتيــة، له مقتنيــات لدى 
العديــد مــن مؤسســات الدولــة �ــرص والخــارج .

فارس العرب، حديد خردة، ٥٠×٧٠×٢٥سم

أبو بكر محمد عبده



٥٨
أكريليك عىل كانفس،  ١٠٠ × ١٢٠سم 

أحــــالم فكــــرى

مواليــد  الجزائــر ١٩٦٥، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم التصويــر ١٩٨٨، 
ماجســتÞ ٢٠٠٦، دكتــوراه  قســم التصويــر ٢٠١١، تعمــل أخصــاb ترميــم  
بــاإلدارة  العامــة لبحــوث صيانــة وترميــم األعــ�ل الفنيــة بقطــاع الفنــون 
التشــكيلية، عضــو نقابــة الفنانــ© التشــكيلي©، عضــو أتيليه القاهــرة، عضو 
لجنــة الشــباب باملجلــس األعــىل للثقافــة  ملدة ٣ أعــوام، أقامــت١١ معرًضا 
فرديـًـا  ىف مــرص والخــارج منــذ ١٩٩٩: ٢٠١٨، عرضــت أع�لهــا مــن خــالل 
مشــاركتها ىف  جميــع املعــارض القوميــة ىف مــرص حتــى ٢٠٢٠، املشــاركة ىف 
العديــد مــن املهرجانــات واملعــارض الج�عيــة الدوليــة بدعــوة خاصــة من 
تونــس، الجزائــر، ليبيــا ، املغــرب،  فرنســا، أســبانيا، بروكســل، رومــا، أملانيــا، 
ــرض   ــاركت ىف مع ــاالوي، ش ــة،  م ــا الجنوبي ــا، كوري ــا، النمس ــ©، فيين برل
مكتبــة بكــ© الكــربى الصــ©، بينــاىل األكــوادور، بينــاىل طشــقند للفنــون 
أوزباكســتان، صــدر لهــا ٥ كتــب يف الدراســات النقدية يف الفنــون البرصية، 
مقتنيــات �تحــف الفــن املــرصى الحديــث، لــدى أفــراد ىف مــرص والخــارج. 



٥٩

باحــث دكتوراه قســم الخــزف بكلية الفنــون التطبيقية، 
رئيــس قســم الخامــات األوليــة �صنــع بالطــات خزفيــة، 
شــارك ىف العديــد مــن املعــارض منهــا: صالــون الشــباب 
 ،٢٠٢٢ اإلســكندرية  �كتبــة  أجنــدة  معــرض   ،٢٠٢٢
صالــون الخــزف األول ٢٠٢٢، املعــرض العــام ٢٠١٩ 
،٢٠٢٠ ، املســابقة الدوليــة للخــزف الفنــى تونــس ٢٠١٩ 
ــاء �ســابقة Blanc de Chine الصــ©  ، مشــاركة واقتن
٢٠١٩ ، زيــارة معــرض  Cersaie  للبــالط الخــزيف إيطاليا 
ــال ٢٠١٧،  ــزف -الربتغ ــاىل الخ ٢٠١٣، ٢٠١٥، ٢٠١٧، بين
 CERAMIC&COLOURS مشــاركة واقتنــاء �عــرض
AWARD  فينســيا إيطاليــا ٢٠١٨ ، نــال جائــزة صالــون 
الشــباب مجــال الخــزف ٢٠، ٢٢ ، ٢٥ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ 
ــال، الصــ©،  ــا، الربتغ ــبانيا، إيطالي ــات ىف أس ــه مقتني ، ل

تايــوان، متحــف الفــن املــرصى الحديــث. 

ق . م، ط© أسوا@، ٨٠ × ٧٠ سم

أحمـــد الحسيــنى



٦٠

0هيــدي   ،٢٠١٨ والتصويــر  الرســم   Þماجســت
 èــ ــر ٢٠١٩، أك ــم والتصوي ــص الرس ــوراه تخص دكت
ــة منهــا: معــرض  مــن٥٠ مشــاركة �عــارض ج�عي
الشــباب بأكادÜيــة الفنــون برومــا ٢٠١٩، أقــام 
ــباب  ــون الش ــزة صال ــال جائ ــة، ن ــارض خاص ٧ مع
زيــاد  الشــهيد  جائــزة   ،٢٢ الــدورة  الرســم  يف 
ــال  ــدورة ٢٣، ن ــباب ال ــون الش ــر) صال بكÞ(تصوي
الجائــزة األوىل(تصويــر) صالــون الشــباب ٢٠١٧، 
جائــزة معــرض الطالئــع ٥٣، ٥٤، ٥٥ يف الرســم 
الجميلــة،  الفنــون  محبــي  بجمعيــة  والتصويــر 
ــرة،  ــث بالقاه ــن الحدي ــات �تحــف الف ــه مقتني ل
ــكا،  ــان، أمري ــرص، اليون ــل م ــراد داخ ــات ألف مقتني

الســعودية، اإلمــارات، البحريــن .

حكاوي ستات ، أكريليك ، ١٥٠ × ٢٠٠ سم 

أحمـــد الَقـــط



٦١

مواليــد ١٩٧٢، أســتاذ مناهــج طــرق تدريــس الرتبيــة الفنيــة 
كليــة الرتبيــة للطفولــة املبكــرة ٢٠٢٢ ، عضــو الجمعيــة 
ــة ألدب  ــة املرصي ــون الشــعبية، عضــو الجمعي ــة للفن املرصي
ــو  ــة، عض ــون الجميل ــى الفن ــة محب ــو جمعي ــال، عض األطف
نقابــة الفنانــ© التشــكيلي©، شــارك يف العديــد مــن املعــارض 
منهــا: املعــرض العــام منــذ ٢٠١٠ : ٢٠٢٠، معــرض رؤى فنيــة 
ــÞة  ــ�ل الصغ ــون األع ــون ٢٠١١، صال ــرة للفن ــز الجزي مرك
ــا  ــايل روم ــرض بين ــاوى ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤، مع ــاقية الص س
إيطاليــا ٢٠١٥، معــرض ج�عــي فــردوس الرؤيــة ببابــل 
ــة  ــارض خاص ــدة مع ــام ع ــتار ٢٠١٦، أق ــة عش ــراق قاع الع
إقليميــة ودوليــة منهــا: معــرض بكليــة ريــاض األطفــال 
ــرص،  ــراد � ــدى أف ــات ل ــه مقتني ــرة ٢٠٠٣، ل ــة القاه جامع

ــا . ــرتا، فرنس ــا، إنجل ــت، األردن، أملاني الكوي

تالىش ، حرب عىل ق�ش ، ١٧٦ × ١٩٥سم  ثالثة أجزاء

أحمد أميـن مـوىس



٦٢

ــة تخصــص جرافيــك، أســتاذ مســاعد  ــون الجميل ــوراه الفلســفة يف الفن دكت
بقســم الجرافيــك بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة األقــرص، شــارك يف 
الحركــة الفنيــة التشــكيلية منــذ ١٩٩٢، نــال العديــد مــن الجوائــز وشــهادات 
التقديــر منهــا: جائــزة مســابقة قنــاة الســويس حلــم يتحقــق مــن صنــدوق 
ــة  ــدة بواب ــك جري ــر جرافي ــزة درع الكمبيوت ــة ٢٠١٥، جائ ــة الثقافي التنمي
ــك  ــة يف الجرافي ــزة الثاني ــنارى ٢٠١٥، الجائ ــت الس ــة بي ــرب اإللكرتوني الع
بصالــون الشــباب الثــا@ عــرش، الجائــزة األوىل يف الرســم باملنتــدى العاملــي 
للفنانــ© التشــكيلي© ٢٠٢٢، جائــزة النــرش العلمــي لجامعــة األقــرص ٢٠٢٢، 

ــدى األفــراد واملؤسســات �ــرص والخــارج . ــات ل ــد مــن املقتني ــه العدي ل

هى والحياة، أكريليك وأقالم رصاص وأقالم خشب ملونة ، ٨٥×١٠٥سم

أحمد حسن الشعراوي



٦٣
املائدة ، زيت عىل توال ، عدد ٢ قطع كل قطعة  ٧٢ × ١٦٤ سم 

أحمد حمدي عبد الجواد

مواليــد ١٩٨٧، بكالوريــوس فنــون جميلــة ٢٠٠٩، شــارك 
ــا ىف أكــè مــن ٢٥  ــذ ٢٠١٢ ، شــارك أيًض ــة من بالحركــة الفني
مشــاركة فنيــة داخــل مــرص وخارجهــا ىف الفــرتة مــن ٢٠١٩: 
ــام   ــرض الع ــباب (٣٧) ٢٠٢٠ ، املع ــون الش ــا: صال ٢٠٢٢ منه
دورZ (٤١) ٢٠٢٠، (٤٢) ٢٠٢١، معــرىض القاهــرة للفنــون 
دورتــه (٥ ، ٦) بجالــÞى تــام ٢٠٢٠ ،٢٠٢١، معــرض فناa الغد 
Artists of tomorrow دورتــه السادســة ٢٠٢١،   معــرض 
ــو  ــÞى االتحــاد بأب ــة القدÜــة بقاعــة جال ــق إىل املدين الطري
ظبــى٢٠٢١، معــرض فــردى بعنــوان املائــدة بقاعــة املرشبيــة 
بقاعــة هــاب  العــودة  بعنــوان  ٢٠٢٢، معــرض ج�عــى 
جالــÞى بالزمالــك ٢٠٢٢، معــرىض أمثــال شــعبية بنســختهم 
األوىل والثانيــة بجالــÞى تــام ٢٠٢١ ، ٢٠٢٢، لــه العديــد 
ــة  ــة العربي ــا باململك ــرص وخارجه ــل م ــات داخ ــن املقتني م

ــد. ــان، اإلمارات،الهن ــدة، اليون ــات املتح ــعودية، الوالي الس



٦٤

مواليــد اإلســكندرية ١٩٨٢، بكالوريــوس فنــون جميلــة 
ــر   ــر ٢٠٠٥، ماجستيـــ ــم التصوي ــة  قســـ بـاإلسكندريــــ
٢٠١١، دكتوراه  ٢٠١٤  يف فلســفة الفنون الجميلة، عضــــو 
نقابــــة الفنان© التشكيلييـــن، يعمــــــل كمصمــم فنــى، 
عرضــت لوحاتــه ىف العديــد مــن املعــارض داخــــل مــرص 
وخارجهــا، نــال العديــد مــن الجوائــز الفنيــة منهــا: الجائــزة 
األوىل يف صالــون ناجــي يف التصويــر ٢٠٠٥، الجائــزة األوىل 
يف صالــون ناجــي يف الرســم  ٢٠٠٧، جائــزة لجنــة التحكيــم 
ــدويل  ــوب ال ــون الجن ــزة صال ــون ديجــا األول ، جائ يف صال
٢٠١٧، جائــزة بينــايل أوســرتاكا الــدويل للشــباب ٢٠١٩، 
الجائــزة الكــربى يف معــرض الشــمري الــدويل بالتعــاون 
ــزة وزارة الشــباب والرياضــة يف  ــدة األهــرام، جائ مــع جري
ــات  ــن املقتني ــد م ــه العدي ــون Egy Talents ٢٠٢١، ل الفن

ىف مــرص والخــارج .

صياغات شكلية، ألوان زيتية، من جزئ©، ١٢٠ × ١٦٠سم 

أحمد رأفت عباس



٦٥

س�ء الوطن، وسائط متعددةإعادة تدوير بالورق 
باستيل زيت ألوان جواش غراء أبيض٧٠×٧٠ سم 

أحمد رجاء عبد السالم

عضــو هيئــة التدريــس بقســم الجرافيــك كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنيــا، دكتــوراه يف فلســفة الفنــون تخصــص التصميــم الجرافيــl فنــون 
الكتــاب ٢٠١٦ ، ٢٠١٧، شــارك يف العديــد مــن املحافــل الفنيــة واملعــارض الخاصــة والدوليــة وإعــداد الــورش الفنيــة منهــا: ورشــة ارســم نفســك، 
ارســم قريتــك بعيونــك ٢٠١٧، شــارك يف املعــرض العــام بالقاهــرة ٣٤ دعــوة إىل حريــة اإلبــداع ٢٠١٢، معــرض فكــرة �تحــف محمــود مختــار 
ــة  ــة اإلنجيلي ــة الهيئ ــات ملتقــى الفــن وقبــول اآلخــر تحــت رعاي ــة للحضــارة والفنــون اإلســالمية ٢٠١٧، فعالي ــة العربي ــة الجمعي تحــت رعاي
ــات  ــوان عالق ــا ضــم أكــè مــن ٢٠  عمــًال تحــت عن ــون جامعــة املني ــة الفن ــف بكلي ــد الســالم الرشي ــة بقاعــة عب ــام معــارض فردي ٢٠٢١، أق
تكامليــة بــ© الخــط واللــون ٢٠٢١، ملتقــى صنــع يف املنيــا تحــت رعايــة مركــز الجزويــت الرتبــوي لخدمــات الشــباب ٢٠٢٢، تنظيــم فعاليــات 
املعــرىض البيــئ بكليــة الفنــون جامعــة املنيــا ٢٠٢٢، فعاليــات الــورش الفنيــة التخصصيــة �جــال التصميــم الجرافيــl بكليــة الفنــون الجميلــة 
جامعــة املنيــا ٢٠١٦ ، ٢٠٢٢، شــارك يف العديــد مــن األنشــطة لتصميــم مطبوعــات املؤ0ــرات داخــل الكليــة والجامعــة واملشــاركات الطالبيــة 
بالكليــة وجامعــة املنيــا، نــال الجائــزة الثالثــة �عــرض الحــب والســالم وتحديــات بقــرص ثقافــة املنيــا ٢٠٠٢، الجائــزة الثانيــة �عــرض ومســابقة 

محــm الربيــع بقــرص ثقافــة املنيــا ٢٠٠٤



٦٦
كتاب الفنان (١) واحد مرصى، ورق يدوى (ألياف قطن، ألياف 

كتان، وبر شعر، صبغات وأحبار وسيط ما) )، ٧٠×٥٨ سم

أحمد رفعت سلي�ن

كتاب الفنان (٢) عىل الريق (ألياف قطن، ألياف كتان، 
نشارة خشب، ألوان جواش )، ورق يدوى، ٨٠ × ٦٠سم

ــوان، دكتــواره  ــة الفنيــة جامعــة حل ــة الرتبي ــة بكلي أســتاذ التصميــم والجرافيــك، رئيــس قســم التصميــ�ت الزخرفي
فلســفة الفنــون بــ© جامعــة نيويــورك وجامعــة حلــوان،  متخصــص يف مجــال عالقــة التصميــم باملرشوعــات الرياديــة، 
ــة  ــة، عضــو جمعي ــورق اليــدوي باســتخدام املخلفــات الزراعي ــاج ال ــوم إلنت ــة الفي ــر �دين ــو جندي مؤســس مركــز أب
فنــا@ الــورق والحفــر األمريكيــة دارد هانــرت، عضــو ج�عــة فنــا@ الــورق أوروبــا، نــال منحــة برنامــج زمالــة املتحــف 
بدعــم مــن هيئــة الفولربايــت بجامعــة ســان هوزيــه بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، قوميســÞ العديــد مــن الفعاليــات 
الثقافيــة والتشــكيلية أخرهــا قوميســÞ املعــرض العــام للفنــون التشــكيلية ٤٢، منســق العديد من األنشــطة التشــكيلية 
والثقافيــة أهمهــا البينــايل األول لكتــاب الفنــان �كتبــة اإلســكندرية، مثـّـل مــرص ىف بينــايل فينيســيا الــدويل للعــ�رة ىف 
دورتــه العــارشة، لــه معــارض ومشــاركات ىف كال مــن مــرص، أمريــكا، إيطاليــا، طشــقند، اململكــة العربيــة الســعودية.



٦٧

أســتاذ ورئيــس قســم التصويــر بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة 
املنيــا، دكتــوراه فلســفة فــن التصويــر كليــة الفنــون جامعــة املنيــا 
وباالشــرتاك مــع كليــة الرتبيــة والفنــون جامعــة زيجــ© بأملانيــا، 
ــا@   ــان األمل ــم الفن ــك �رس ــن الجرافي ــة ف ــ© لدراس ــة عام منح
دانيــل هييــس األســتاذ بكليــة الفنــون والرتبيــة جامعــة زيجــ© 
٢٠٠٢، منحــة ســنة بوســت دكتــور مــن كليــة الفنــون الجميلــة 
ــكيلية  ــة التش ــارك يف الحرك ــبانيا ٢٠١٥، ش ــيا بإس ــة مورس جامع
منــذ ١٩٩١حتــى اآلن، أقــام العديــد مــن املعــارض الخاصــة �ــرص 
والخــارج ، قــام بتصميــم وتنفيــذ العديــد مــن األعــ�ل الجداريــة 
للعديــد مــن املنشــآت املع�ريــة �ــرص والخــارج، لــه مقتنيــات 

لــدى الهيئــات، الســفارات، األفــراد �ــرص والخــارج.

بلح أبريم ، ألوان زيتية ، ١٢٠ × ١٠٠سم

أحمــــد ســـليـــم



٦٨

مواليــد ١٩٧٥، بكالوريــوس تجــارة جامعــة عــ© شــمس، مصــور فوتوغرايف 
ــم  ــة، مصم ــ�ري والطبيع ــر املع ــات، التصوي ــر املنتج ــص بتصوي متخص
جرافيــك، عمــل لفــرتة �دينــة اإلمــارات وعــاد للقاهــرة لعمــل مــرشوع 
تصويــري لألماكــن الســياحية �رص،شــارك يف معــرض كبــÞ باألوبــرا باســم 
(مــرص الحضــارة) بعــدد لوحــات وبوســرتات يتخطــى ٢٠٠ بوســرت دعــا) 
مــع الفنــان مصطفــى عيــىس ٢٠١١، وتخطــت األعــ�ل بعدهــا يف التصوير 
مــا بــ© رشكات عمالقــة �ــرص وتصويــر طبيعــة غنيــة ومنتجــات فريــدة .

مناجاة ، تصوير ضو)  ، ١٠٠ × ٧٠ سم

أحمد سمـ� محمد



٦٩

ــة الفنانــ©  ــان بــرصي مــرصي، شــارك يف حركــة الفــن التشــكييل يف مــرص منــذ ٢٠٠٢، عضــو نقاب مواليــد ١٩٧٩، فن
التشــكيلي©، عضــو اللجنــة الداûــة لصالــون النيــل للتصويــر الضــو)، شــارك يف العديــد من املعــارض املحليــة والدولية، 
أقــام العديــد مــن املعــارض الخاصــة، شــارك يف املعــرض العــام ٢٠١٦ ، ٢٠١٧ ، ٢٠١٨، أقــام معرًضــا شــخصيًا ذات يــوم 
يف رومــا قصــص مــن الحيــاة يف الفــرتة مــن ١٢ : ٢١ أبريــل بقاعــة نهضــة مــرص �ركــز محمــود مختــار الثقــايف ٢٠١٥ 

وحدى أكون أنا ، فوتوغرافيا ، ١٢٠ × ٢٤٠سم

أحمـــد شبيـــطـة



٧٠

التشــكيلي©  الفنانــ©  نقابــة  عضــو   ،١٩٧٦ مواليــد 
املرصيــة شــعبة النحــت، شــارك يف العديــد مــن املعارض 
الفنيــة الهامــة داخــل جمهوريــة مــرص العربيــة منهــا: 
املعــرض القومــي للفنــون التشــكيلية، املعــرض الســنوي 
�كتبــة اإلســكندرية، صالــون الشــباب، صالــون أتيليــه 
ــون األعــ�ل الصغــÞة، معــرض  ــ©، صال القاهــرة لدورت
بانورامــا النحــت املــرصي قاعــة الزمالــك للفــن ٢٠٠٩، 
ــن  ــرض الف ــك، مع ــة الزمال ــس قاع ــرت بي ــرض ماس مع
والحريــة، املعــرض الخــÞي لصالــح جمعيــة محبــي 
ــي  ــة محب ــرض جمعي ــل ٢٠١٦، مع ــرص املني ــف ق متح
الفنــون الجميلــة، معــرض جائــزة راتــب صديــق أتيليــه 
ــة  ــا بجامع ــا ج�عيً ــ© معرًض ــن ثالث ــè م ــرة، أك القاه
ــم  ــة، منه ــات املرصي ــتوى الجامع ــىل مس ــرة وع القاه

ــة . ــة األمريكي ــ© بالجامع معرض

الثور، برونز، ٥٠×١٨×٤٣ سم

أحمد عبد التواب غريب

املصارع – برونز - ٨٠×١٥×١٠سم



٧١

ــة، شــارك يف عــدة معــارض  ــون الجميل ــة الفن ــد ١٩٧٦، دراســات حــرة بكلي موالي
منهــا: صالــون األعــ�ل الفنيــة الصغــÞة، صالــون الجمعيــة األهليــة للفنــون 
ــرض  ــرü، مع ــان مغ ــت بخ ــحر النح ــرض س ــكيليات، مع ــرض تش ــة، مع الجميل
عــرص النحــت بجالــÞي كحيلــة، معــرض آفــاق النحــت بجالــÞي الكحيلــة، 
ســيمبوزيوم النحــت عــىل الحجــر �ــرص القدÜــة، شــارك يف معــرض أجنــدة 
مكتبــة اإلســكندرية ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ، ٢٠٢١، ٢٠٢٢، املعــرض العــام (٤٠ ، ٤٢) ، 
ــات  ــض املؤسس ــدى بع ــات ل ــه مقتني ــة، ل ــن وزارة الثقاف ــوق م ــة تف ــال منح ن
ــة، متحــف الفــن املــرصي الحديــث . ــدول العربي والشــخصيات داخــل مــرص وال

الخطيئة الخرضاء، برونز، ٥٨×٢٠×٢٥سم

أحمد عبد الرازق فرج



٧٢

مواليــد١٩٥٠، أســتاذ النحــت بكليــة الفنــون الجميلــة بالقاهــرة، أقــام معرضــه للنحــت بدعوة مــن األكادÜيــة املرصية 
برومــا ١٩٩٤، مهمــة علميــة للنحــت امليــدا@ بلنــدن إنجلــرتا ٩٤، ١٩٩٥، باريــس ١٩٩٥، مهمــة علميــة عــن ســباكة 
الربونــز بأكادÜيــة الفنــون بوارســوا بولنــدا، مثـّـل مــرص بســيمبوزيوم مونتنيجــرو١٩٨٧، ســيمبوزيوم طولــون بفرنســا 
١٩٩٧، أوســاكا باليابــان ٢٠٠٥، كرمتــه جامعــة كامــربدج بإنجلــرتا الهيئــةCIA ٢٠٠٣، نــال جائــزة بينايل القاهــرة ١٩٨٦، 
جائــزة الحريــة الذهبيــة األمريكيــة ٢٠٠٦ مــن MAI ، لــه مقتنيــات �تحــف الفــن املــرصي الحديــث، رئاســة مجلــس 
الوزراءاملــرصي، وزارة االســتث�ر بالقاهــرة، متحــف تيتوجراد �ونتنيجــروا، متحف أكادÜية الفنون بورســوا، لدى أفراد . 

تكوين ، ٣٠ × ١٣ × ٢٥ سم 

أحمــد عبد العزيـز



٧٣

مواليــد القاهــرة ١٩٧٧، بكالوريــوس 
تخصــص   ٢٠٠٠ جميلــة  فنــون 
نحــت ميــدا@، دكتــوراه يف فلســفة 
النحــت ٢٠١٥، شــارك يف العديــد 
مــن املعــارض الدوليــة واملحليــة، 
صالــون  يف  النحــت  جائــزة  نــال 
الشــباب ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥، مثّــل مــرص 
يف بينــايل فينيســيا الــدويل ٢٠١٥، 

 .٢٠١٨ الصــ© 

برونز ، جرانيت

أحمـد عبـد الفتـاح



٧٤

بكالوريــوس فنــون جميلــة، عضــو نقابــة الفنانــ© التشــكيلي©، رئيــس اإلدارة املركزيــة للخدمــات الفنيــة للمتاحف 
واملعــارض، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض املحليــة والدوليــة منهــا: صالــون األعــ�ل الفنيــة الصغــÞة األول ١٩٩٧، 
 : ٣٢) Z١٩٩٨، الرابــع ٢٠٠٠، الســادس ٢٠٠٣، الســابع ٢٠٠٤، املعــرض العــام للفنــون التشــكيلية دور aالثــا
ــرا ٢٠١٥، معــرض   ــون باألوب ــدة  (املــاىض.. الحــارض.. املســتقبل) بقــرص الفن ــاة الســويس الجدي ٣٩)، معــرض قن
املحروســة بقاعتــى إيزيــس، نهضــة مــرص �ركــز محمــود مختــار الثقــاىف -متحــف محمــود مختــار ٢٠١٧، صالــون 
الجنــوب الــدوىل الســادس بكليــة الفنــون الجميلــة باألقــرص ٢٠١٨، لــه مقتنيــات �تحــف الفــن املــرصى الحديــث 

القاهــرة،  وزارة الخارجيــة، مطــار القاهــرة، بنــك اإلســكان والتعمــÞ، ولــدى بعــض األفــراد �ــرص والخــارج . 

طبيعة ، خامات مختلفة ، ٢٣٠ × ١١٠ سم 

أحمد عبد الفتاح حس¤



٧٥

ــة  ــل كلي ــم٢٠٠٠، وكي ــال نظــم التصمي ــة يف مج ــة الفني ــتاذية يف فلســفة الرتبي ــد القاهــرة ١٩٥٤، درجــة األس موالي
الرتبيــة الفنيــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة، عضــو نقابــة الفنانــ© التشــكيلي©، عضــو ج�عــة 
ــا:  ــة منه ــة والدولي ــارض املحلي ــن املع ــد م ــارك ىف العدي ــن، ش ــق الف ــن طري ــة ع ــس الرتبي ــكو باري ــيا اليونس األنس
املعــرض العــام(٣٨، ٣٩)، الهدهــد واملرصيــة قاعــة إكســرتا القاهــرة ٢٠١٠، معــرض أوديجــا بإســبانيا للحفــر 
ــكيلية ٨٤ : ٢٠٠٠،  ــون التش ــام للفن ــي الع ــرض القوم ــبانيا، املع ــد أس ــارص مدري ــرصي املع ــن امل ــÞ ١٩٩٤، الف الصغ
ــعود .  ــك س ــة املل ــة جامع ــىل البيئ ــاظ ع ــق الحف ــم ملص ــزة األوىل لتصمي ــا: الجائ ــز منه ــن الجوائ ــد م ــال العدي ن

يا طالع الشجرة، زيت عىل توال، ١٥٠ × ١٢٠ سم 

أحمد عبد الكريم

عودة أدم ، أكريليك عىل توال، ١٥٢ × ١٥٢ سم 



٧٦
خزف تفاعيل ٨  أجزاء، ٧٤ ×٥٥ سم

أحمد عبد الكريم عبد النبي

ــون  ــÞ صال ــدويل ٢٠١٩، قوميس ــيا ال ــايل فينيس ــرص يف بين ــل م مث
الشــباب ٢٧، قوميســÞ الخــزف الــدويل الثــا@، الثالــث، الرابــع، 
الخامــس ، املشــاركة يف ســيمبوزيوم النحــت األول املقاولــ© العــرب، 
املشــاركة يف العديــد مــن الفعاليــات الدوليــة واملحليــة، نــال الجائزة 

ــون الشــباب ١٥ . الكــربي صال
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يقيــم يف القاهــرة، رســام معــارص وديكــور داخــيل ، يجــرب أســاليب مختلفــة ملعالجــة 
املــواد الخــام يف أعــ�ل فنيــة مجــردة، تــم عــرض أع�لــه يف دورات صالــون الشــباب 
ــة يف  ــه اإلسكندرية،شــارك يف معــارض ج�عي ٢٠١٢ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٦ يف القاهــرة، أتيلي
ــ�ن أن الفــن  ــور ســيزونز ٢٠١٣ ، ٢٠١٤، يعتقــد عث ــدق ف Art Smart Gallery، فن

التجريــدي هــو تعبــÞ عــن اإلنســان مــن خــالل االتصــال املبــارش مــع الحيــاة .

انتظر رزق ، أكريليك عىل ق�ش ، ١٥٠ × ٩٠ سم 

أحمـد عثمـان
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oe converting، زيت عىل توال، ١٥٠ × ٢٤٠ سم 

أحمـــد عـــــالم

ــرصي،  ــان ب ــوان ١٩٩٨، فن ــة حل ــة جامع ــة فني ــوس تربي ــرة، بكالوري ــد القاه موالي
ــ©  ــة الفنان ــو نقاب ــارص، عض ــكييل مع ــان تش ــة، فن ــالم وثائقي ــرج أف ــور ومخ مص
ــىل  ــا ع ــتند خلفيته ــة تس ــددة كتجرب ــائط املتع ــاÀ الوس ــتخدم ع ــكيلي©، اس التش
ــي  ــارصة, والت ــون املع ــرصي والفن ــن امل ــيل للف ــري والعم ــري  والنظ ــاس الفك األس
تعمــل بشــكل كبــÞ عــىل فلســفة، شــارك يف العديــد مــن األحــداث الثقافيــة 
الدوليــة حــول العــاÀ والعديــد مــن املعــارض الج�عيــة بالخــارج  والداخــل 
العديــد  نــال   ،٤٢  ،٤١ العــام  املعــرض   ،١٤  ،١٣  ،١٢ الشــباب  صالــون  منهــا: 
مــن الجوائــز يف مجــاالت التصويــر والرســم، لــه مقتنيــات لــدى املؤسســات 
.٢٠٢١  ،  ٢٠٢٠ الحديــث  الفــن  متحــف  وخارجهــا،  مــرص  داخــل  واألفــراد 
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مواليــد القاهــرة ١٩٦٠،  بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم الجرافيــك، شــارك ىف العديــد مــن 
ــاح  ــدويل جن ــرة ال ــايل القاه ــدويل،  بين ــقط ال ــايل مس ــباب، بين ــون الش ــا: صال ــارض منه املع
الشــباب تحــت ٣٥ ســنة ١٩٩٢، معــرض ج�عــي فــن الحفــر املــرصي املعــارص إيطاليــا 
ــان ١٩٩٣،  ــدويل بالياب ــك ال ــايل الجرافي ــد ١٩٩٣، بين ١٩٩٢، معــرض قــربص ١٩٩٣، معــرض الهن
ترينــايل الجرافيــك القاهــرة ١٩٩٣، ترينــايل الجرافيــك الــدويل يف مــرص ١٩٩٨ ، ١٩٩٩، ترينــايل 
الجرافيــك الــدويل يف اليابــان ١٩٩٩، الفــن املــرصي املعــارص أســبانيا ١٩٩٩، ترينــايل الجرافيــك 
ــر  ــايل الحف ــارص ٢٠٠٣،  بين ــرصي املع ــك امل ــن الجرافي ــرض ف ــرة ٢٠٠٣، مع ــدويل يف القاه ال
ــدوىل  ــك ال ــاىل الجرافي ــكل ٢٠٠٥، ترين ــوء الش ــرض ض ــدة ٢٠٠٥، مع ــور الجدي ــدويل والص ال
تايــوان ٢٠٠٩، بينــاىل الجرافيــك لألعــ�ل الصغــÞة مكتبــة اإلســكندرية ٢٠١٢، معــرض ج�عــى 
الجامعــة األملانيــة ٢٠١٨، معــرض بقاعــة بيكاســو ٢٠٢١، معــرض خــاص بقاعــة اكســس ٢٠٢٢، 
معــرض أتيليــه القاهــرة  ٢٠٠٨، نــال الجائــزة األوىل يف صالــون الشــباب -جرافيــك ١٩٨٩، 
ــة  ــة الذهبي ــربى وامليدالي ــزة الك ــك، الجائ ــا@ يف الجرافي ــباب الث ــون الش ــزة األوىل صال الجائ
ــا. ــة ىف روم ــة املرصي ــداع ١٩٩٣ األكادÜي ــة لإلب ــزة الدول ــدويل ١٩٩١، جائ ــايل مســقط ل يف بين

ليايل أندلسية  ٢، حفر عىل خشب
 ٧٦×٧٦ سم

ليايل أندلسية ١،  حفر عىل خشب، 
٧٦×٧٦ سم

أحمـــد عمــــر أحمـــد
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مواليد املحلة الكربى ١٩٨٥، ماجستÞ يف فلسفة الفن من كلية الفنون الجميلة قسم التصمي�ت املطبوعة جامعة 
اإلسكندرية ٢٠١٨، دكتوراه يف فلسفة الفن من كلية الفنون الجميلة قسم التصمي�ت املطبوعة جامعة اإلسكندرية 

٢٠٢٢، مدرس التصمي�ت املطبوعة بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك جامعة املنصورة، أقام العديد من املعارض 
الخاصة منها: معرض شواهــد ٢٠١٨، معرض جـــــدار ٢٠٢٠، معرض الهيـــكل ٢٠٢٢، معرض خطوة أوىل بكلية 

الفنون الجميلة جامعة املنصورة ٢٠١٧، معرض رؤى بكلية الفنون الجميلة جامعة املنصورة ٢٠١٦ ، ٢٠١٧، مهرجان 
يض للشباب العرü الثالث ٢٠٢٠.

الهيكل ، جرافيك –قوالب أملنيوم ، ٩٤×٩٤سم لكل جزء

أحمد محمود درويش
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أكريليك عىل ورق، ٧٧ × ٥٧ سم، للجزء – ٤ أجزاء 

أحمــــد محــيى حمــزة

ــوس  ــرص ٢٠٢١، بكالوري ــة األق ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــد كلي عمي
فنــون جميلــة بالقاهــرة  ١٩٩٧، عضــو لجنــة تحكيــم : صالــون 
الجنــوب الــدويل الرابــع ٢٠١٦، معــرض فــن الجرافيــك القومــي ٢٠١٦، 
املســابقة الدوليــة للحفــاظ عــىل املحيطــات تحــت رعايــة بوتــن 
ــام  ــÞ ع ــبانية ٢٠٢٢، قوميس ــي اإلس ــة اليكانت ــة الذهبي ٢٠٢٠، الريش
ــم ٢٠١٧،  ــو لجنــة التحكي ــس وعض ــدويل الخام ــوب ال ــون الجن صال
ــل مــرص يف  ــدى جامعــة األقــرص اإلفريقــي ٢٠٢٠، مثّ ــام منت ــرر ع مق
ــال وســام اتحــاد الوطــن العــرü يف  ــة، ن ــد مــن املحافــل الدولي العدي
ــزة األوىل  ــة ١٩٩٦، الجائ ــدول العربي ــة جامعــة ال ــون تحــت رعاي الفن
ــايل  ــر ترين ــهادة التقدي ــزة ش ــباب ١٩٩٨ / ٢٠٠٣، جائ ــون الش يف صال
مــرص الــدويل الثالــث لفــن الجرافيــك ٢٠٠٠، الجائــزة الثانيــة  يف 
ــه  ــة الل ــة منح ــم الفنان ــزة باس ــباب ٢٠٠١ / ٢٠٠٢ ، جائ ــون الش صال
الــدويل ٢٠٠٦،   بينــايل اإلكــوادور  الكــربى  الجائــزة  حلمــي ٢٠٠٥، 
الــدويل ٢٠١٤،  والفنــون  الثقافــة  بينــايل  األوىل جرافيــك  الجائــزة 
ــبانية ٢٠٢٢ . ــي اإلس ــة اليكانت ــاكس مقاطع ــة س ــل مدين ــام النب وس
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عضــو األكادÜيــة الدوليــة للخــزف بســويرسا ٢٠١٧، قوميســÞ صالــون الشــباب ٢٩، 
شــارك يف حــوايل٩٠ حدثـًـا خزفيًــا دوليـًـا ما ب© مــرص، تونس، إيطاليــا، فرنســا، اليونان، 
ــد،  ــ©، تايالن ــا، الد«ــارك، األرجنت ــة، روماني ــا الجنوبي ــكا، أســبانيا، الصــ©، كوري أمري
ــون  ــة الفن ــده بأكادÜي ــرتة تواج ــي يف ف ــداع الفن ــة لإلب ــة املرصي ــزة الدول ــال جائ ن
برومــا إيطاليــا مــن ٢٠٠٢ : ٢٠٠٤، جائــزة الدولــة التشــجيعية يف فنــون الخزف ٢٠١٥.

الثالثية ، ط© أسواa ، ١٠٠ × ٣٠ × ١٦٥ سم

أسـامــــة إمـــام
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دكتــوراه الفلســفة ىف الرتبيــة الفنيــة ٢٠٠٦، شــارك بفاعلية ىف الحركة التشــكيلية من ١٩٩٢ 
وحتــى اآلن، أقــام وشــارك ىف العديــد مــن املعارض ىف مــرص والعاÀ، نظم وشــارك ىف العديد 
مــن ورش العمــل الدوليــة، تــرأس عــدة لجــان تحكيــم منهــا: صالــون الفــن الخــاص لثــالث 
دورات متتاليــة قطــاع الفنــون التشــكيلية وزارة الثقافــة، أكــè مــن ١٥ جائــزة وشــهادة 
تقديــر عــىل املســتوى املحــىل والعــر_ والــدوىل منها عــدة جوائز بصالــون الشــباب، جائزة 
الســلطان قابــوس لإلبــداع الثقــاىف ٢٠٠٦، جائــزة بينــاىل القاهــرة الــدوىل الخامــس للخزف، 
لــه العديــد مــن املقتنيــات ىف متاحــف مــرص والعــاÀ، لــدى األفــراد، الهيئــات، الجامعــات.

نقوش عىل جدار الزمن – طينات محروقة وطالء زجاجى مختزل – ٨ قطع ٢٥ × ٢٥ للقطعة الواحدة

أسامة حمزة زغلول
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0ثال آدمى جالس يف محراب خرساa، زيت عىل ق�ش ، 
١٠٠×١٠٠ سم

إســـــالم زاهـــــر

دراسة لجذع آدمى يف فراغ سلبى خرساa، زيت 
عىل ق�ش، ١٠٠ × ١١٠ سم 

ــة  ــارض الج�عي ــن املع ــد م ــارك يف العدي ــرة ١٩٩٤، ش ــك القاه ــة بالزمال ــون جميل ــوس فن ــد ١٩٧٢، بكالوري موالي
املحليــة والدوليــة: دورات صالــون الشــباب منــذ ١٩٩٥: ١٩٩٨، معــرض ١٨ فنانًــا مــن جيــل التســعينيات، 
األســبوع الثقــايف املــرصي بالشــارقة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ٢٠٠٠، معــرض عــ© عــىل الغــرب ٢٠٠٧، 
ــن  ــدد م ــارك يف ع ــان ٢٠١٩، ش ــÞوت لبن ــون ب ــÞي فن ــطورة جال ــحر واألس ــرص ٢٠١٨، الس ــÞي م ــون جال أوكتاج
ــارات  ــون دü اإلم ــوق دü للفن ــان ٢٠١٨، س ــÞوت لبن ــون ب ــÞوت للفن ــوق ب ــة س ــة والدولي ــن املحلي ــواق الف أس
معــارض  أربعــة  أقــام  مــرص٢٠٢٢،٢٠٢١،  القاهــرة  للفنــون  الــدويل  مــرص  املتحــدة ٢٠٢١، ســوق  العربيــة 
فرديــة مــن فــراغ قاعــة كريــم فرنســيس ٢٠٠٥، وردٌى ومــراr جالــÞي مــرص ٢٠١٥، ذاكــرة الولــع  جالــÞي 
چبســيوم  ٢٠١٧، مبنــي للمجهــول جالــÞي مــرص ٢٠٢٠، نــال العديــد مــن جوائــز الصالــون منهــا الجائــزة 
الثانيــة يف الرســم ١٩٩٥، جائــزZ لجنــة التحكيــم واالتحــاد العاملــي لنقــاد الفــن التشــكييل األيــكا ١٩٩٨.
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ــال  ــل يف مج ــدورة ٥٨، عم ــون ال ــدويل للفن ــيا ال ــايل فينيس ــرصي يف بين ــاح امل ــل الجن ــارص، مثّ ــرصي مع ــان م فن
األفــالم كمخــرج ومستشــار يف مجــال امليديــا، Üــارس فنــون artiucial intelligence art  وتأثــر فنــه بإفراطــه 
 Þيف اســتخدام التكنولوجيــا، تــم تكليفــه مــن قبــل وزارة الثقافــة بالعديــد مــن الفعاليــات الفنيــة كقوميســ
ــىل  ــس األع ــات باملجل ــة املقتني ــو لجن ــم وعض ــان التحكي ــرض XYZ، بلج ــدورة ٢٧، مع ــباب ال ــون الش ــام بصال الع
للثقافــة، شــارك يف ٤٧ معرًضــا فنيًــا فرديًــا وج�عيًــا محليًــا ودوليًــا، أقــام العديــد مــن الــورش املصاحبــة 
للمعــارض الفنيــة واملحــارضات الخاصــة بفنــون النيــو ميديــا بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ولطلبــة 
التقديــر مــن أهمهــا: الجائــزة  القاهــرة، نــال العديــد مــن الجوائــز وشــهادات  العليــا جامعــة  الدراســات 
الكــربى جائــزة أخناتــون الذهبــي، لــه العديــد مــن املقتنيــات �تحــف الفــن املــرصي الحديــث، والخــارج .

Levitation ، mixed media - ٢٤٠ × ١٨٠ سم

إســالم عبـــد اللـه



٨٦

مواليــد القليوبيــة ١٩٧٥، دكتــوراه ىف فلســفة الفنــون مــن كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان ٢٠١٠،  أســتاذ دكتــور ورئيــس قســم الجرفيــك 
بكليــة الفنــون الجميلــة  جامعــة حلــوان ، أقامــت الفنانــة عــدًدا مــن املعــارض الخاصــة التــى تجســد تطــور تجربتهــا بشــكل تدريجــى عــن 
عالقتهــا باملــكان واملنظــر الطبيعــى، والــذى يشــمل أوجــه نشــاطاته وعالقاتــه اإلنســانية بــكل تداخالتهــا وأبعادهــا، وأيًضــا الحــاالت اإلنســانية 
املختلفــة مــن خــالل وجــوه األشــخاص ىف حياتهــا منهــا: معــرض وجــوه ٢٠٢٠، معــرض البيــت رصببــا ٢٠١٩، معــرض املعديــة ٢٠١٨، معــرض  
تأمــالت ٢٠١٦، رمزيــة املــكان يف العــ�رة اليمنيــة ٢٠١٥، حلــم املــكان ٢٠١٤، صنعــاء ٢٠١٣، مــكان مغايــر ٢٠١٢، شــاركت ىف معظــم املعــارض 
الج�عيــة �ــرص منهــا: املعــرض القومــى العــام، معــارض نوعيــة ىف الرســم والجرافيــك، بعــض املعــارض الدوليــة مثــل معــرض الفــن املــرصى 
املعــارص الصــ©  ٢٠١٦، معــرض الفــن املــرصى املعــارص بالكويــت ٢٠١٦، الصــ© ٢٠١٥، األعــ�ل الصغــÞة  املصاحبــة لفاعليــات بينــاىل فينيســيا 
برومــا ٢٠١٤، أتيليــه جــدة للفنــون ٢٠١٤، فنــاa العــرب الــدوىل باملركــز الثقــاىف املــرصى بصنعــاء ٢٠١٣، الفــن املــرصى املعــارص البحريــن٢٠١٢، 

ســيمبوزيوم اليمــن الــدوىل األول ٢٠١٣، معــرض MUBA الجرافيــك بــازل ســويرسا ٢٠١١، ترينــاىل بانكــوك للرســم تايالنــد ٢٠٠٨، ٢٠١٠ . 

وجوه ، أقالم جاف عىل ورق ، ٨٠ × ٦٠ سم 

أسمــــاء الدســـوقى



٨٧

ــل  ــى ٢٠١٩، تعم ــذ ٢٠٠٤ حت ــوان من ــة حل ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــتاذ مســاعد بكلي ــد القاهــرة ١٩٨١، أس موالي
ــا بالجامعــة الربيطانيــة بالقاهــرة، شــاركت يف العديــد مــن امللتقيــات الفنيــة والعديــد مــن املعــارض الدوليــة  حاليً
واإلقليميــة واملحليــة، أقامــت ٥ معــارض فرديــة منهــا: معــرض فــردى بالجزيــرة للفنــون ٢٠٠٥، معــرض باألكادÜيــة 
املرصيــة برومــا ٢٠١٣، معــرض ميتولوجيــا بجالــÞى املســار ٢٠١٩، ناقــالت عصبية بجالــÞى مجدوب ٢٠٢١، كبســوالت 
الزمــن بجالــÞى بيكاســو  ٢٠٢٢، نالــت جائــزة الدولــة التشــجيعية ٢٠١٨، جائــزة الدولــة لإلبــداع ٢٠١٤، عملــت عــىل 
االســتفادة مــن فــرتة الجائــزة باملشــاركة يف املعــارض الفنيــة والحصــول عــىل دورات يف تاريــخ الفــن ويف التقنيــات 
التصويريــة، لهــا مقتنيــات لــدى متحــف الفــن الحديــث �ــرص، األردن، مكتبــة اإلســكندرية، ســفارة مــرص بالكويــت .

        الحلم ١ ، ألوان زيتية عىل توال ، ١٥٠ × ١٥٠ سم                   الحلم ٢ ، ألوان زيتية عىل توال ، ١٥٠ × ١٥٠ سم

أسمـــاء النـــواوى



٨٨

ــوان ٢٠٠٥،  ــة جامعــة حل ــون جميل ــوس فن ــد ١٩٨٣، بكالوري موالي
تعمــل برســم الجداريــات، تقــوم بتصميــم وتنفيــذ الزجاج املعشــق، 
ــن ٣  ــة ف ــرض صحب ــا: مع ــارض منه ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ش
بجالــÞي دروب ٢٠١٢، معــرض الثــورة، معــرض الطالئــع بجمعيــة 
ــوري ٢٠١٢،  ــة الغ ــرض بوكال ــة ٢٠١٢، مع ــون الجميل ــى الفن محب
معــرض فيجــن Visions  بقاعــة آرت كورنــر بالزمالــك ٢٠١٢، 
معــرض ج�عــي بقاعــة دروب ٢٠١٢، معــرض بجالــÞي نــوت 
ــا:  ــة منه ــارض الخاص ــن املع ــد م ــت العدي ــك ٢٠١٨، أقام بالزمال
ــك  ــرض نيوزي ــة ٢٠٠٢، ٢٠٠٣، مع ــون الجميل ــة الفن ــرض بكلي مع
بجالــÞي قرطبــة  ٢٠١٧، معــرض خــاص فنانــو املســتقبل بجالــÞي 
آرتــس مــارت ٢٠١٧، معــرض تلــك الرائحــة بجالــÞي بيكاســو ٢٠١٩، 
معــرض مــرص الــدويل ٢٠٢١، منحــة ســيوة مــن وزارة الثقافــة 
ومعــرض الهناجــر، لهــا مقتنيــات لــدى العديــد مــن األفــراد .

وجوه عابرة ، ألوان مائية ،١٢٠ × ١٠٥ سم 

أسـمـاء ســـامي



٨٩

مواليــد القاهــرة، مــدرس جامعــي بقســم التصميــم 
عضــو  حلــوان،  جامعــة  الفنيــة  الرتبيــة  بكليــة 
بنقابــة الفنــون التشــكيلية، عضــو بج�عــة الكتــاب 
والفنانــ© أتيليــه القاهــرة، شــاركت يف العديــد مــن 
ــرض  ــا: املع ــل منه ــة وورش العم ــارض الج�عي املع
ــرا  ــدار األوب ــون ب ــرص الفن ــدورة (٤٠) بق ــام ال الع
املرصيــة ٢٠١٨،  معــرض فنــا@ قســم التصميــم كلية 
ــد  ــت  العدي ــك ٢٠١٩، أقام ــة بالزمال ــة الفني الرتبي
مــن املعــارض الخاصــة منهــا: معــرض  لونيــات  
ــكان  ــة اإلم ــرض نظامي ــرة ٢٠٠٦، مع ــه القاه بأتيلي
بأتيليــه القاهــرة ٢٠١٩، معــرض تــرددات وقتيــة 
بقاعــة الشــهيد أحمــد بســيو@ الزمالــك ٢٠٢٢ .

تردد ، ورق وألوان مائية ، ٧٠ × ٧٠ سم 

أس�ء عـادل حس¤



٩٠

أســتاذ بكليــة الفنــون الجميلــة القاهــرة، الرئيــس التنفيــذي ملجمــع الفنــون والثقافــة، رئيــس مؤسســة أراك للفنــون 
والثقافــة، رئيــس قطــاع الفنــون التشــكيلية بــوزارة الثقافــة األســبق، املديــر الســابق لألكادÜيــة املرصية للفنــون بروما، 
نائــب رئيــس جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة، نال أكè مــن ٥٠ جائــزة محلية 
ودوليــة مــن جوائــز اإلبــداع والفنــون، لــه مقتنيــات خاصــة عديــدة لــدى الفنــادق الكــربى، املؤسســات، متاحــف الفن 
ــا . ــة املتحــدة، إيطالي ــارات العربي ــراد �ــرص، اإلم ــدى األف ــة، متحــف األهــرام، ل ــون الجميل ــث، متحــف الفن الحدي

أبجدية الحضارات ، أكريليك عىل توال ، ١٢٠ × ١٢٠ سم

أشـــرف رضــــا



٩١

ــد  ــة معه ــة واملع�ري ــة املدني ــم الهندس ــتاذ بقس أس
بحــوث الهندســة والطاقــة املتجــددة املركــز القومــي 
ــة  ــة جامع ــة املع�ري ــوس الهندس ــوث، بكالوري للبح
القاهرة١٩٩١،ماجســتÞ يف الهندســة املع�ريــة جامعــة 
املع�ريــة  الهندســة  يف  دكتــوراه   ،١٩٩٥ القاهــرة 

جامعــة القاهــرة ٢٠٠١ .

املزهرية ، ألوان بالستيك عىل ق�ش ، ٧٠ × ٧٠ سم 

أرشف منصور حبيب



٩٢

مواليــد ١٩٨٨، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة 
الحــر  النفــخ  تقنيــات  يف   Þماجســت  ،٢٠١٠
للزجــاج ٢٠١٦، 0كنــت مــن خــالل برنامــج 
ــات  ــم تقني ــن تعل ــا م ــاص به ــتÞ الخ املاجس
ــدة  ــات املتح ــا والوالي ــاج يف إيطالي ــخ الزج نف
يف  الزجــاج  بينــايل  يف  شــاركت  األمريكيــة، 
بلغاريــا، حصلــت عــىل منحتــ© دراســيت© 
يف واحــدة مــن أعــرق املــدارس الزجاجيــة 
مدرســة Pilchuck Glass ٢٠١٩، معــرتف بهــا 
كأول امــرأة مرصيــة تُحيــى فــن نفــخ الزجــاج 
�نصــة Women of Egypt،  فنانــة زجــاج 
ــدة  ــة يف ع ــا الفني ــرض أع�له ــن ع ــت م 0كن
ــا القاهــرة، األقــرص، اإلســكندرية . ــن منه أماك

ما تبقى من أثر - زجاج - ٥٠×٣٠سم

أفروديـــت وسيــم



٩٣

فنانــة تشــكيلية معــارصة نظمــت العديــد مــن 
ــكيلية  ــون التش ــم الفن ــة لتعلي ــدورات الفني ال
ــاول  ــى تتن ــز الت ــا املمي ــلوب أع�له ورشح أس
ــد يف  ــة، نج ــانية واجت�عي ــدة إنس ــا عدي قضاي
لوحاتهــا البحــث عــن الحريــات املفقــودة، 
روح  انطالقــة  هــي  أع�لهــا  ىف  فالحريــة 
البــرش،  مــن رشور  بهــا  والهــروب  اإلنســان 
الفرديــة،  املعــارض  مــن  العديــد  أقامــت 
شــاركت بالعديــد مــن املعــارض الج�عيــة 
ــكا،  ــا ىف أمري ــرص وخارجه ــل م ــة داخ والدولي
الصــ©، اليونــان، فرنســا، اســبانيا، عــ�ن، نالــت 

ــة . ــن الدول ــرغ م ــة التف منح

حدوتة، طباعة سلك سكرين عىل ورق،لكل جزء ٦٥×٦٥سم

آالء نجــــــم



٩٤

مواليــد اإلســكندرية ١٩٧٥، دكتــوراه الفلســفة يف الفنــون الجميلــة، أســتاذ 
بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية تخصــص رســوم النــرش والكتــاب، 
ــاب  ــ© والكت ــة الفنان ــه ج�ع ــو أتيلي ــكيلي©، عض ــ© التش ــة الفنان ــو نقاب عض
باإلســكندرية، عضــو الجمعيــة العربيــة للحضــارة والفنــون اإلســالمية، شــاركت 
ــاركت  ــى اآلن ش ــذ ١٩٩٧ وحت ــة من ــة والدولي ــارض املحلي ــن املع ــد م يف العدي
يف  العديــد مــن النــدوات وورش العمــل،  قامــت بنــرش وتحكيــم العديــد 
ــهادات  ــن ش ــدد م ــت ع ــا، نال ــرص وخارجه ــل م ــة داخ ــاث العلمي ــن األبح م
التشــجيعية، لهــا مقتنيــات  داخــل مــرص وخارجهــا . التقديــر والجوائــز 

برديات ، وسائط متعددة ، ١٠٠ × ٧٠ سم

أمـــا³ فـــاروق رمضـان



٩٥

أكريليك عىل توال، ١٥٠ ×١٢٠ سم

أمـــل نصـــــر

ــة،  ــون البرصي ــال الفن ــدة ىف مج ــورة وناق ــة مص ــكندرية، فنان ــة اإلس ــة ًجامع ــون الجميل ــة الفن ــبق بكلي ــر األس ــم التصوي ــس قس ــتاذ ورئي أس
ــكندرية ٢٠٢٠،  ــة اإلس ــة، جامع ــون الجميل ــة الفن ــف كلي ــ�ل متح ــق أع ــة توثي ــس لجن ــة ٢٠٢٢، رئي ــة املرصي ــىل للثقاف ــس األع ــو املجل عض
٢٠٢٢، عضــو لجنــة توثيــق أعــ�ل متحــف محمــود ســعيد ومتحــف ســيف وأدهــم وانــيل ومتحــف الفــن الحديــث باإلســكندرية 
ــتث�ر  ــات مــرص لالس ــة بداي ــÞ �جموع ــة، خب ــة لقصــور الثقاف ــة العام ــة املرصي ــن التشــكييل الهيئ ــاق الف ــر سلســلة آف ــس تحري ٢٠١٨، رئي
ــرتا ،  ــن، إنجل ــس، اليم ــوريا، تون ــت، األردن، س ــا، الصــ©، الكوي ــا، فرنس ــرص، إيطالي ــة م ــارض الدولي ــن املع ــد م ــت مــرص ىف العدي ٢٠٢١، مثّل
قوميســÞ العديــد مــن املعــارض ىف مــرص والخــارج، أقامــت zانيــة عــرش معرًضــا خاًصــا �ــرص والخــارج، شــاركت ىف العديــد مــن امللتقيــات 
ــون  ــم صال ــزة ىف الرس ــا: جائ ــز منه ــن الجوائ ــد م ــت العدي ــكييل، نال ــد التش ــال النق ــات يف مج ــن املؤلف ــد م ــة، العدي ــات الدولي واملهرجان
ــة  ــزة الدول ــر١٩٩٨، جائ ــص تصوي ــداع تخص ــة لإلب ــزة الدول ــث ١٩٩١، جائ ــباب الثال ــون الش ــر صال ــزة ىف التصوي ــا@١٩٩٠، جائ ــباب الث الش
التشــجيعية ىف مجــال النقــد التشــكيىل٢٠١١، جائــزة جامعــة اإلســكندرية للتميــز العلمــي ٢٠١٩، لهــا العديــد مــن املقتنيــات �ــرص والخــارج.



٩٦

ــوان القاهــرة ٢٠١٤،  ــة حل ــن جامع ــوراه م ــوان ٢٠٠٣، دكت ــة حل ــة جامع ــون تطبيقي ــوس فن ــد ١٩٨١، بكالوري موالي
أســتاذ مســاعد بقســم النحــت والتشــكيل املعــ�ري بكليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة حلــوان، حصلــت عــىل شــهادة 
DAAD منحــة دراســية ملــدة ٣ أشــهر مــن أملانيــا، تتضمــن م�رســتها مجموعــة متنوعــة مــن أعــ�ل امليديــا حــول 
املــرأة واملجتمــع يف الــرشق األوســط، يحتــوي عملهــا عــىل مفاهيــم مختلفــة مســتمدة مــن تجاربهــا الذاتيــة متقاطعة 
ــل النحــت  ــة بوســائط متعــددة مث ــة، تقــدم أفكارهــا مــن خــالل مشــاريع بحثي ــة واملجتمعــات الرشقي مــع الثقاف
ــا والبحــث  ــون امليدي ــي �وضوعــات مرتبطــة بفن ــراغ والنحــت التفاعــيل، مهتمــة يف املجــال البحث ــز يف الف والتجهي
عــن ج�ليــات الفنــون الرقميــة ودمجهــا بالفنــون التقليديــة، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الج�عيــة والفرديــة 
ــام . ــرض الع ــÞة، دورات املع ــع الصغ ــرض القط ــباب، دورات مع ــون الش ــا: دورات صال ــذ ٢٠٠٠ منه ــة من املعروف

Metamorphosis- بوليسرت، ٢٥×١٣×١٤سم

أمنيــــة صــــالح

سمكة أم طائر، بوليسرت مطىل نحاس، ٣٠×١٤×١٣سم



٩٧

بكالوريــوس املعهــد العــايل للفنــون املرسحيــة بأكادÜيــة الفنــون، مــدرس بكليــة 
الرتبيــة النوعيــة باإلســكندرية، عضــو بنقابــة الفنانــ© التشــكيلي© بالقاهــرة، عضو 
بأتيليــه ج�عــة الفنانــ© والكتــاب باإلســكندرية، تنقلــت بــ© مختلــف املجــاالت 
الفنية منها الديكور، الخزف، تصميم املفروشــات، شــاركت يف العديد من املعارض 
الج�عيــة بالقاهــرة واإلســكندرية، منحة التفــرغ من وزارة الثقافــة ٢٠١٤ ، ٢٠١٨، 
نالــت جائــزة التفــوق مــن أكادÜيــة الفنــون، العديــد مــن الشــهادات التقديريــة 
ــراد . ــة وبعــض األف ــدى وزارة الثقاف ــات ل ــا مقتني ــات، له مــن املعــارض واملنتدي

تسامح ، أكريليك ،خامات  مختلفة ، ١٧٥  × ١٢٢ سم

أم�ة أحمد عبد الوهاب



٩٨

بكالوريــوس فنــون جميلة - قســم تصويــر زيتي -جامعة حلوان ٢٠٠٣، شــاركت يف املعارض الج�عيــة املحلية والدولية 
منهــا: بينــاىل بورســعيد الثامــن �تحــف النــرص للفــن الحديــث مكتبــة مبــارك العامــة ببورســعيد ٢٠٠٩، معــرض دفعــة 
٢٠٠٣ بجالــÞي أزاد بالزمالــك ٢٠٢٠، املعــرض العــام للفنــون التشــكيلية (٤١)، ملتقــى النوبــة الثالــث للتصويــر بقاعــة 
آدم حنــ© �ركــز الهناجــر للفنــون بــدار األوبــرا ٢٠٢١، معــرض الفن للجميــع بقاعة ســالمة للفنون باملهندســ© ٢٠٢٢ .

رحيل ، ألوان اكريليك عىل ورق ، ٧٠ × ١٥٠ سم

أميـرة عـادل محمد



٩٩

ــة  ــك جامع ــص جرافي ــة تخص ــون الجميل ــفة الفن ــوراه يف فلس دكت
ــة . ــة الرشط ــك بأكادÜي ــة جرافي ــوان، مصمم حل

حورس ، كمبيوتر جرافيك ، ١٠٠ × ٧٠ سم

أمينة حمدي أحمد



١٠٠

ــل  ــة ىف الداخ ــارض الفني ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ــابًقا، ش ــة س ــة الفني ــة الرتبي ــد كلي ــزف وعمي ــتاذ الخ أس
والخــارج منــذ طفولتهــا وحتــى اآلن، أقامــت ١٧ معرًضــا خاًصــا يف مجــال الخــزف، قدمــت العديــد مــن الندوات 
بالداخــل والخــارج يف تونــس، الســعودية، الكويــت، طشــقند، بلغاريــا، نالــت العديــد مــن الجوائــز وشــهادات 
التقديــر مــن أبرزهــا بينــاىل طشــقند، جائــزة بينــايل كوريــا الثالــث للخــزف، األســتاذية الفخريــة ملعهــد كــ�ل 
ــن  ــد م ــا العدي ــة، له ــارض الكوري ــف واملع ــة للمتاح ــة الدولي ــة الفخري ــتان، العضوي ــزاد بأوزباكس ــن به الدي

ــا، بلغاريــا، ســويرسا . ــا، إنجلــرتا، كوري املقتنيــات بالداخــل والخــارج منهــا أمريــكا، إيطالي

طينات وطالءات زجاجية ، ٣٨ × ٢١ سم

أمينـــة عبيــــد

إناء خزىف ، طينات وطالءات زجاجية ، ٣٨ × ٢١ سم 



١٠١

ــرة،  ــه القاه ــو أتيلي ــكيلي©، عض ــ© التش ــة الفنان ــو نقاب ــة ٢٠٢٢، عض ــون الجميل ــوراه الفن دكت
الطالئــع  معــرض  منهــا:   ٢٠٢١ : منــذ ٢٠٠٥  الج�عيــة  املعــارض  مــن  بالعديــد  شــاركت 
(٥٢) جمعيــة محبــي الفنــون، صالــون الشــباب ٢٠٠٨، معــرض لوحــة لــكل بيــت ٢٠١٥، 
ــارض  ــت ٣ مع ــود ٢٠٢٠، أقام ــض وأس ــون أبي ــر٢٠١٧، صال ــرص بالهناج ــن م ــاء م ــرض نس مع
شــخصية ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٩ ، ٢٠١٧، نالــت املركــز الثــا@ يف مســابقة الرســم جامعــة القاهــرة 
تفــرغ  منحــة  الجرافيــك٢٠١١،  مجــال  يف  البحــر  نهــر  مســابقة  يف  الثــا@  املركــز   ،٢٠٠٨
٢٠١٦،  لهــا مقتنيــات لــدى وزارة الثقافــة، متحــف الفــن الحديــث ، مقتنيــات خاصــة .

أحمر وأسود ، لينوليوم ، ١٠٥×٢١٠ سم بالربواز

إنجي عبد املنعم فهيم



١٠٢

ــ© التشــكيلي©، عضــو  ــة الفنان ــة ١٩٧٦، عضــو نقاب ــم والطباع ــك شــعبة التصمي ــة جرافي ــون جميل ــوس فن بكالوري
مؤســس ج�عــة ٢٠٠٠ للفنــون التشــكيلية بالخــارج، عضــو مؤســس ج�عــة الفنــون التشــكيلية املرصيــة بالخــارج، 
ــارات،  ــت، اإلم ــة الكوي ــة بدول ــن املعــارض الخاصــة والعام ــد م ــة، شــارك يف العدي ــ© الكويتي ــة الصحفي عضــو نقاب
مــرص، املعــرض العــام يف دورتــه التاســعة والثالثــ©، األربعــ©، أقــام معرًضــا خاًصــا بقاعــة صــالح طاهــر بــدار األوبــرا 
٢٠١٩، منحــة التفــرغ مــن وزارة الثقافــة، نــال العديــد مــن الجوائــز وشــهادات التقديــر، لــه مقتنيــات لــدى العديــد 

مــن الهيئــات الحكوميــة والــوزارات بدولــة الكويــت .

زيت عىل سلوتكس ، ١٢٠ × ٨٠  سم

أنيـــس الزغبـــي

زيت عىل توال ، ٨٠ × ١١٠ سم 



١٠٣

مواليــد ١٩٧٣، بكالوريــوس فنــون جميلــة -تخصــص جرافيــك شــعبة تصميــم مطبــوع كليــة الفنــون الجميلــة بالقاهرة 
١٩٩٨، شــاركت يف صالــون الشــباب الخامــس عــرش والســادس عــرش يف مجــال الرســم والجرافيــك، صالــون القطــع 
ــة رســم ١٩٩٨، املعــرض  ــون الجميل ــة الفن ــة كلي الصغــÞة رســم وحفــر ١٩٩٨، ١٩٩٩، ٢٠٠٤، معــرض ج�عــي لطلب
القومــي تصويــر ١٩٩٩، معــرض صالــون القطــع الصغــÞة ٢٠٠٩، معــرض بيهانــس Behance  للفنــون الرقميــة كليــة 
ــة  ــابقة القومي ــة يف املس ــباب والرياض ــىل للش ــس األع ــن املجل ــجيعية م ــزة تش ــت جائ ــة ٢٠١٥، نال ــون الجميل الفن
للفنــون التشــكيلية يف مجــال الحفــر ١٩٩٦، ١٩٩٧، الجائــزة الثالثــة ىف مجــال الرســم ىف مســابقة الكليــات املتخصصــة 
ىف مجــال الرســم جامعــة حلــوان ١٩٩٧، لهــا مقتنيــات لــدى متحــف الفــن الحديــث، لــدى األفــراد يف مــرص والخــارج .

مجموعة سلم القمر ، تصوير فوتوغراىف، ورق مطبوع، لكل جزء ٤٦× ٤٦سم

إ·ان إبراهيم مصطفى



١٠٤

مواليــد الجيــزة ١٩٨٨، بكالوريــوس تربيــة فنيــة ٢٠١١،  ماجســتÞ نحــت، شــاركت يف 
معــارض ج�عيــة منهــا: صالــون الجنــوب ٢٠١٧، معــرض جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة 
خمســة أعــوام متتاليــة، معــرض زوايــا تجريديــة بقاعــة أوبنتــو ٢٠١٨، ســيمبوزيوم أســوان 
الــدويل لفــن النحــت ٢٠١٨، صالــون النحــت الثــا@، صالــون الشــباب  ٢٠١٨ ، ســيمبوزيوم 
كييــف لفــن النحــت بأوكرانيــا ٢٠٢٠،  ملتقــى النحــت عــىل امللــح الصخــري ٢٠٢٠،  معــرض 
ــا@ تحــت  ــرض فن ــة ســفرخان، مع ــار بقاع ــرض إزه ــا ٢٠٢٠، مع ــÞ إيطالي فينيســيا أرت ف
ســن( ٢٣) مونــو جالــÞي ٢٠٢٠، املعــرض العــام عــدة دورات أخرهــا ٢٠٢١، ملتقــى إعــ�ر 
مــرص للفنــون ٢٠٢١، معــرض جائــزة آدم حنــ© لفــن النحــت عــدة مشــاركات أخرهــا ٢٠٢٢، 
مســابقة فــاروق حســني لفــن النحــت  ٢٠٢٢، غÞهــم مــن املعــارض والــورش الفنيــة �ــرص 
ــت  ــة ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩، نال ــوام متتالي ــة أع ــرغ لثالث ــت عــىل منحــة تف والخــارج، حصل
جائــزة الفنــان حســن حشــمت ٢٠١٤، ٢٠١٧، جائــزة الفنــان زكريــا الخنــا@ ٢٠١٥، جائــزة 
الفنانــة عايــدة عبدالكريــم ٢٠١٦، جائــزة النحــت مناصفــة صالــون الشــباب ٢٠١٨، الجائــزة 
الثانيــة معــرض جائــزة آدم حنــ© لفــن النحــت ٢٠١٩، لهــا مقتنيــات يف املتحــف املفتــوح 

بأســوان، لــدى أفــراد يف مــرص والخــارج .

األثر، رخام أسود ، ٦٧×٢٥×٢٥سم

إ·ــان بركــات



١٠٥

شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الج�عيــة منهــا: املعــرض العــام عــدة دورات أخرهــا ٢٠٢١، مثّلــت مــرص عامليـًـا يف 
بينــاىل شيانســيانو بإيطاليــا، جالــÞى جاجليــاردى بلنــدن، بينــاىل أرت ماليزيــا، معــرض الســالم الــدويل يف كازاخســتان 
٢٠١٥، ٢٠١٦، حيــث فــازت بجائــزة الفنــان الــدويل للســالم، معــرض جمعيــة الباســتيل األمريكيــة ٢٠٢١، أقامــت 
ثالثــة عــرش معرًضــا فرديـًـا أخرهــا معــرض أزرق دافــئ ٢٠٢١، لهــا مقتنيــات لــدى العديــد مــن األفــراد والجالÞيهات 
ــة  ــة، الجمعي ــة املرصي ــة، وزارة الخارجي ــرا املرصي ــث دار األوب ــرصي الحدي ــن امل ــف الف ــارات، متح ــرص، اإلم يف م
املرصيــة ألورام الثــدي، متحــف بورســعيد القومــي، ســفارة الصــ© يف أســتانا كازاخســتان، الديــوان امللــm بالكويــت .

زيت عىل ق�ش ، ١٠٠ × ١٧٠ سم

إ·ــــان حكيـــم



١٠٦

ــن  ــد م ــرص يف العدي ــل م ــحت لتمثي ــة ٢٠١٢، رُش ــة الفني ــفة الرتبي ــوراه يف فلس ــيخ ١٩٧٢، دكت ــر الش ــد كف موالي
ــوان، ســلفانيا،  ــكا، تاي ــا، أمري ــدا، مقدوني ــا: بولن ــدول منه ــÞ مــن ال ــك يف الكث ــات لفــن الجرافي ــات والرتينالي البينالي
أســبانيا، اليمــن، بلغاريــا، النمســا، فرنســا، إيطاليــا، اإلمــارات، الصــ©، أقامــت ١٢ معرًضــا خاًصــا ألع�لهــا 
ــل  ــر لتمثي ــن الحف ــة لف ــوف الدولي ــة كراك ــل منظم ــن قب ــا م ــم اختياره ــم، ت ــر، الرس ــك، التصوي ــال الجرافي يف مج
القــارة اإلفريقيــة يف املعــرض األول لفنــون الجرافيــك الــذي عقــد باملركــز الــدويل لفنــون الجرافيــك ببولنــدا 
ــون  ــز صال ــك ٢٠٠٦، جوائ ــن الجرافي ــدويل لف ــرص ال ــايل م ــزة ترين ــا: جائ ــز أهمه ــن الجوائ ــد م ــت العدي ٢٠١٣، نال
الشــباب يف دوراتــه املختلفــة، لهــا مقتنيــات يف متحــف الفــن الحديــث بــكل مــن مــرص، بولنــدا، تايــوان .

شقائق النع�ن، أكريليك، ٣ × ١٫٥ م

إ·ـــان عـــزت



١٠٧

أستاذمســاعد  بقســم الجرافيــك كليــة 
الفنــون الجميلــة جامعــة املنصــورة، 
ــن  ــد م ــدى العدي ــس ل قامــت بالتدري
الكليــات الفنيــة والهندســية داخــل 
مــرص وخارجهــا، عضــو بنقابــة الفنانــ© 
التشــكيلي©، عضــو بج�عةالتشــكيل 
التشــكيلية، شــاركت  للفنــون  الحــر 
ىف العديــد مــن املعــارض الج�عيــة 
الدوليــة منــذ تخرجهــا   والفرديــة و 

٢٠٠٢ وحتــى اآلن .

تالد ٢، حفر حميض ، ٦٥ ×٨٢ سم

إ·ان فكرى عكاشة

تالد ١، حفر حميض، ٣٧×٤٦ سم  



١٠٨

ــك ٢٠٠٦،  ــص جرافي ــة -تخص ــون الجميل ــتÞ يف الفن ــد ١٩٧٧، ماجس موالي
ــم  ــدرس بقس ــك ٢٠١٣، م ــص جرافي ــة- تخص ــون الجميل ــوراه يف الفن دكت
الجرافيــك كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنيــا، شــاركت يف العديــد مــن 

ــة  . ــة والج�عي ــارض الفردي املع

الخوف للمجهول ، طباعة بارزة من املسطح الخشبى Woodcut  ، ٩٠ × ٧٠ سم

إ·ـــان ممـــدوح



١٠٩
عجائن لونية عىل توال، ١٥٨ × ١٦٨ سم

أ·ـــن السمــري

يف  شــارك  تصويــر،  تخصــص  الفنيــة  الرتبيــة  يف  الفلســفة  دكتــوراه 
بينــايل القاهــرة الــدويل الســابع ١٩٩٨، بينــايل دوبروفنيــك الــدويل 
بكرواتيــا ١٩٩٩، مهرجــان النطــاق النــادي اليونــا@ القاهــرة ٢٠٠٠، 
ــة  ــة الدولي ــرة ٢٠٠١، الورش ــام بالقاه ــدق جريش ــاق فن ــان النط مهرج
ملــرشوع خيــال الكتــاب مكتبــة اإلســكندرية ١٢٠ فنــان دويل ٢٠٠٢، 
بينــايل اإلســكندرية الــدويل، متحــف الفنــون الجميلــة اإلســكندرية 
٢٠٠٣، معــرض بانورامــا القــرن العرشيــن عــن ١٠٠ فنــان يف مــرص 
ــة اإلســكندرية ٢٠٠٣، أقــام العديــد مــن املعــارض الخاصــة منهــا:  مكتب
ــرة ١٩٩٥،  ــه القاه ــكر ١٩٨٦، أتيلي ــر ش ــايض كف ــادي الري ــرض بالن مع
أتيليــه   ،٢٠٠٠  ،١٩٩٧ بالزمالــك  الفنــون  مجمــع   ٣ إخناتــون  قاعــة 
القاهــرة عمــل فنــي مركــب ٢٠٠١، قاعــة كــ�ل خليفــة مركــز الجزيــرة 
للفنــون ٢٠٠٢، قاعــة أخناتــون ١ مجمــع الفنــون بالزمالــك ٢٠٠٣، 
نــال العديــد مــن الجوائــز أهمهــا: جائــزة أحســن جنــاح يف بينــايل 
ــة  ــة برونزي ــة وميدالي ــزة رشفي ــا ١٩٩٩، جائ ــدويل كرواتي ــك ال دوبروفني
ــارج  . ــرص والخ ــات � ــه مقتني ــدويل ٢٠٠٣، لدي ــكندرية ال ــايل اإلس بين



١١٠

 FMIPP-SPSA-HonFICS ، حصــل عــىل شــهادة الزمالــة يف الفوتوغرافيــا 
للتصويــر  مالطــا  وجمعيــة  الربيطانيــة  الجمعيــة  مــن  التشــكيلية 
الفوتوغــوايف، محكــم دويل وشــارك بتحكيــم العديــد مــن الفعاليــات 
الفنيــة املرصيــة والعربيــة والعامليــة، شــارك يف العديــد مــن املعــارض 
الدوليــة الفرديــة والج�عيــة يف إيطاليــا، أســبانيا، النمســا، الربتغــال، 
الواليــات املتحــدة، نيبــال، الصــ© ومالطــا، أرمينيــا، عــدد مــن الــدول 
العربيــة أخرهــم معــرض يف بيــت بــÞوت، لــه ٩ أفــالم فيديــو أرت منهــم 
ــال  ــايل فينيســيا ٢٠١٠، ن ــذي عــرض يف بين ــم البحــث عــن الخــالص ال فيل
العديــد مــن الجوائــز الدوليــة واملحليــة منهــا: جائــزة املاســرت بينــاىل الصــ© 
ــة �ســابقة  ــة الذهبي ــة ٢٠١٠ ، امليدالي ــدويل وأحســن صــورة فوتوغرافي ال
النمســا يف التميــز، جائــزة املتحــدث املتميــز بالفوتوغــرايف بالواليــات 
املتحــدة األمريكيــة، جائــزة الدولــة التشــجيعية -مــرص ٢٠١٦، لــه مقتنيــات 
�كتبــة اإلســكندرية، مطــار القاهــرة، أكادÜيــة رومــا، جامعــة مالطــا، 
جمعيــة النمســا للتصويــر، متحــف الفــن الحديــث، وزارة الخارجيــة . 

زمبلك ، فوتوغرافيا عىل كانفاس ، ١٥٠ × ١٥٠ سم

أ·ـــن لطفــي



١١١

مواليــد ١٩٨٥، مــدرس فنــون أشــغال 
ــة جامعــة  ــة الفني ــة الرتبي الخشــب كلي
الشــباب  صالــون  يف  شــارك  حلــوان، 
العــام  املعــرض   ،٢٠١٧  (٢٨) الــدورة 
جائــزة  معــرض   ،(٤١)  ،(٤٠) الــدورة 
ــال  ــة ٢٠١٩، ن ــدورة الثالث ــ© ال آدم حن
ــون  ــÞ يف صال ــاد بك ــهيد زي ــزة الش جائ
ــر األوىل  ــزة التصوي الشــباب ٢٠١٧، جائ
حســني  فــاروق  مؤسســة  مســابقة 
ــزة  ــة جائ ــث مناصف ــز الثال ٢٠٢١، املرك
.٢٠٢١ الخامســة  الــدورة  حنــ©  آدم 

املطاف، خشب ، ٦٣×٤٥×٥٠ سم

أ·ـن محمد سعيـد



١١٢

فنانــة مرصيــة معــارصة، شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض 
داخــل مــرص وخارجهــا منهــا: املعــرض الــدوىل نــورد أرت هامربج 
أملانيــا، متحــف نيــو بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، كان لهــا ثالثة 
ــو  ــا وه ــة يف أوروب ــز الفني ــم املراك ــن أه ــد م ــارض يف واح مع
الــروت فابريــك زيــورخ ســويرسا حيــث تــم اســتضافتها هنــاك 
ــويرسا،  ــهر بس ــة أش ــدة ثالث ــويرسية مل ــفارة الس ــل الس ــن قب م
معــرض يف جالــÞي مــاد ان أرت يف مدينــة ميالنــو إيطاليــا، 
ــÞى اســبكيو  ــالث ســنوات مــع جال ــده ث ــا مل ــم عــرض أع�له ت
بريطانيــا، يف كاروســال دو لوفــر �تحــف اللوفــر باريــس .

استجدبك عىل العشاء، أكريليك عىل توال، ٦٠ ×٩٠ سم

إينـــاس الصديـــق



١١٣

ــة  ــايل للخدم ــد الع ــة، املعه ــة اجت�عي ــوس خدم ــد ١٩٨٨، بكالوري موالي
االجت�عيــة �دينــة نــرص، نحــات، شــارك يف معــرض بأتيليــه القاهــرة ٢٠١٩، 
معــرض �ؤسســة األهــرام ٢٠١٩، املعرض العــام (٤٢)، صالون الشــباب(٣٢)، 
.  ٢٠٢٢ التفــرغ  منحــة  نــال   ،٢٠٢٢ نــوت  بجالــÞي  نــوت  صالــون 

اإلبداع، حديد وزجاج ، ٦٠×٤٠×٢٥سم

باهـر جميل معزوز



١١٤

 ماجســتÞ يف فلســفة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان، عضــو نقابــة الفنان© التشــكيلي© 
٢٠١٣ ، دكتــوراة يف فلســفة الفنــون الجميلــة قســم الجرافيــك جامعــة حلــوان ، عضــو 
جمعيــة محبــي الفنــون ٢٠٢٠ ، لــه العديــد مــن املعــارض الخاصــة والج�عيــة داخــل 
ــات يف  ــه مقتني ــال، ل ــيندى بالربتغ ــو رس ــف جولي ــرض �تح ــا: مع ــا منه ــرص وخارجه م
ــث  ــا: متحــف الفــن املــرصي الحدي ــة منه ــد مــن املؤسســات الخاصــة والحكومي العدي

والبنــك التجــاري الــدويل .

حفر بارز، ١١٠×٩٠سمحفر بارز، ١١٠×٩٠سم

بـــدوى مبـــروك



١١٥

مواليــد ١٩٨٠، بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان ٢٠٠٢، 
فنانــة تشــكيلية تعشــق خامــة الحجــر، تعشــق التصويــر بألوان 
األكريليــك والخامــات املختلفــة، شــاركت يف العديــد مــن 
املعــارض الج�عيــة أخرهــا معــرض أجنــدة ىف إســكندرية نحت 
ــÞى يض  ــام، جال ــت رخ ــ© نح ــزة آدم حن ــرض جائ ــام، مع رخ
حــوارات الوجــوه واألماكــن نحــت وتصويــر، املعرض العــام(٤٠) 
بعمــل رخــام أســود come and play  نحــت تفاعــىل، أقامــت 
ــة ٢٠١٨،  ــة أعــ�ل نحتي معــارض خاصــة، معــرض أفــكار نحتي
معــرض بســمة أمــل تصويــر بألــوان األكريليــك والزيــت 
ــة ىف  ــة الثقافي ــدوق التنمي ــن صن ــز م ــت درع التمي ٢٠١٨، نال
معــرض مــن وحــى األبنــودي، شــهادات التقديــر وامليداليــات .

التفكÞ الالنهاb، املتواصل، بوليسرت فيرب جالس، العمل  ٣٤×٥٥سم 
القاعدة ٤٢×٦٠سم

بريـــهان أنـــىس



١١٦

ــارك  ــرام ، ش ــي باأله ــور صحف ــد ١٩٧٠، مص موالي
يف املعــرض القومــي العــام للفنــون التشــكيلية 
ســعد  مركــز  يف  فــردى  معــرض   ،٢٠٠٩،٢٠١٠
إىل  النيــل  مــن  معــرض  الثقــايف ٢٠١٠،  زغلــول 
املعــارص مــن  الفــن  املÜÞــاك، مختــارات مــن 
ــات  ــل الوالي ــة ماساتشوســتس يف لوي مــرص بجامع
األوىل  الجائــزة  نــال  األمريكيــة ٢٠١١،  املتحــدة 
لصالــون النيــل الثالــث للتصويرالضــوb ٢٠٠١،فــرع 
لصالــون  الرشفيــة  الجائــزة  الخاصــة،  املؤثــرات 
اليابــان للتصويــر الضــو) الــدورة (٧٢) ٢٠١٢ .

فوتوغرافيا عىل كانفاس، عمل مكون من أربعة أجزاء كل جزء ١٠٠× ١٠٠سم

بســـــام الزغبـــى



١١٧

أقــام العديــد مــن املعــارض الفرديــة منــذ ١٩٩٣ منها:كامبــوس جالــÞي نيويــورك، البينــاىل الــدويل لكتــاب الفنــان مــن 
ــه  ــذ ٢٠١٣، املعــرض العــام بدورات ــا من ــا وتونــس وتركي ــة يف كل مــن رصبي ٢٠٠٨: ٢٠١٢، شــارك يف معــارض ج�عي
ــه العديــد مــن املقتنيــات لــدى األفــراد، الهيئــات، املتاحــف، وزارة الثقافــة، جامعــة  املختلفــة مــن ٢٠٠٥: ٢٠٢١، ل
حلــوان، مكتبــة وارســو العامــة ببولنــدا، أســرتاليا، النمســا، أملانيــا، اليابــان، أمريــكا، اململكــة العربية الســعودية، تونس.

من وحى الوادى والنيل ،حرب عىل ورق قطن، ١١٠ × ١٦٠ سم ، عمل من جزئ©

بــــالل مقــــلد



١١٨

ــون  ــوان ٢٠١٣، شــارك يف صال ــة جامعــة حل ــة فني ــوس تربي ــد ١٩٩٠، بكالوري موالي
ــة،  ــدورة الرابع ــت ال ــ© للنح ــزة آدم حن ــرض جائ ــباب دورZ(٢٨) ،(٣١ )، مع الش
الــدورة الخامســة، مهرجــان يض الثالــث للشــباب العــرü، مهرجــان مــا بعــد كورونــا 
بقاعــة يض، نــون الكــون �تحــف أحمــد شــوقي، معــرض جائــزة  فــاروق حســني 
ــات  ــة بالقاع ــارض الج�عي ــن املع ــة م ــة، مجموع ــدورة الثالث ــون ال ــة والفن للثقاف
ــة  ــزة الثاني ــباب، الجائ ــون الش ــيو@ صال ــد بس ــهيد أحم ــزة الش ــال جائ ــة، ن الخاص
يف مجــال النحــت مســابقه الفنــان فــاروق حســني للثقافــة والفنــون، جائــزة 
ــات  ــه مقتني ــة ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢٢، ٢٠٢٣، ل ــوام متتالي ــة أع ــرغ ألربع ــة التف منح
ــا . ــات داخــل مــرص وخارجه ــة، مقتني ــث، وزارة الثقاف ــن الحدي ــدى متحــف الف ل

تسلق، بوليسرت مع استانلس ، ٩٠×٤٠×٢٠ سم

بيـطر لبـــان إساف



١١٩

مواليــد ١٩٧٩، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الدوليــة واملحليــة آخرهــم يف 
أبــو ظبــي ٢٠٢٢، شــارك يف  الــدويل  إيطاليــا ٢٠٢٢، معــرض ج�عــي  ميالنــو 
ــة  ــة واملحلي ــيمبوزيومات الدولي ــن الس ــد م ــة، العدي ــارض املحلي ــن املع ــد م العدي
آخرهــم ســيمبوزيوم العاملــ© ٢٠٢٢، ســيمبوزيوم أســوان الــدويل ، ســيمبوزيوم 
. مــرص وخارجهــا  داخــل  مقتنيــات  لــه  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  جــدة 

امرأة، برونز، ٤٠×٣٠×٨٠ سم

تــــامر رجـــب



١٢٠

ــة  ــة والفردي ــارض الج�عي ــن املع ــد م ــارك يف العدي ــة ١٩٧٨، ش ــون تطبيقي ــوس فن ــرة ١٩٥٥، بكالوري ــد القاه موالي
ــه (٣١)، (٣٤)، (٤٠)، (٤١)، معــرض يف  ــون التشــكيلية يف دورات ــا: املعــرض القومــي للفن داخــل مــرص وخارجهــا منه
ــÞي،  ــو، ســ�ح جال ــة بقاعــة أبونت ــام معــارض خاصــة وج�عي ــاب، معــرض يف متحــف ســعد الخــادم، أق ــة الب قاع
ــات  ــض القاع ــة، بع ــون التطبيقي ــة الفن ــك، كلي ــون بالزمال ــرة للفن ــز الجزي ــة، مرك ــÞي املرشبي ــوت، جال ــÞي ن جال
األخــرى، شــارك يف منتــدى الفنــون البرصيــة بــ© مــرص وإفريقيــا، امللتقــى األول لفنــون إفريقيــا أفــرو أرت، 
ــكيلية،  ــون التش ــداع يف الفن ــة لإلب ــزة دü الثقافي ــوب، جائ ــن الجن ــائل م ــا رس ــة بروم ــة املرصي ــرض  األكادÜي مع
ــورة بالســعودية . ــة املن ــار املدين ــر مط ــث �ــرص، وأخــرى خاصــة بتطوي ــن الحدي ــدى متحــف الف ــات ل ــه مقتني ل

تأمالت، زيت عىل كانفاس، ٢٠٠ × ٣٠٠سم

تيســــ� حــــامد



١٢١

بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم التصويــر الجــداري 
ــى  ــر ١٩٨٦ حت ــم التصوي ــدة بقس ــت معي ١٩٨٥، ُعين
ــة مــرص  اســتقالتها ١٩٨٩، عضــو مجلــس إدارة جمعي
لح�يــة املــرأة والطفــل القاûــة منــذ ١٩٠٦ التــي 
ترعــى ١٥٠ فتــاة، قامــت بتدريــس الرســم والتصويــر 
أع�لهــا  تتميــز   ،١٩٩٠  ،٢٠٠٨ خاصــة  مــدارس  يف 
ــا  ــاليب وتأثره ــع واألس ــث املواضي ــن حي ــا م بتنوعه
التــي توالــت عــىل  الحضــارات املختلفــة  بجــ�ل 
مــرص، واســتع�لها للخــط العــرü بأســلوب انطباعــي 
تجريــدي تؤكــد فيــه عــىل رشــاقة الخــط وقوتــه 
التعبÞيــة، شــاركت يف عــدة معــارض ج�عيــة يف 
الكويــت، إيطاليــا، فرنســا، أملانيــا، مرص، قامــت بتنفيذ 
ــدان  ــك يف مــرتو األنفــاق محطــة مي ــات موزاي جداري
ــت  ــة، أقام ــات خاص ــات يف مرشوع ــر وجداري التحري
معرًضــا فرديـًـا يف قاعــة صــالح طاهر باألوبــرا املرصية .

أكريليك عىل توال ، ١٠٠ × ١٠٠ سم

ثريا محمد رفيق



١٢٢

ــدا@،  ــة -تخصــص نحــت مي ــون جميل ــد أســيوط ١٩٧١، بكالوريــوس فن موالي
ماجســتÞ يف النحــت، دكتــوراه  يف فلســفة الفنــون ٢٠٠٨، معيــد بكليــة الفنــون 
الجميلــة جامعــة املنيــا، مــدرس مســاعد بقســم النحــت كليــة الفنــون الجميلــة 
جامعــة املنيــا ٢٠٠١، مــدرس بقســم النحــت كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة 
ــت ٢٠١٤،  ــم النح ــة قس ــون الجميل ــة الفن ــاعد بكلي ــتاذ مس ــا ٢٠٠٨، أس املني
 Þشــارك يف العديــد مــن املعــارض الج�عيــة منــذ ١٩٩٥ وحتــى اآلن، لــه الكثــ
مــن األعــ�ل النحتيــة امليدانيــة واللوحــات الجداريــة يف عــدد مــن محافظــات 
الجمهوريــة املرصيــة، لــه ثالثــة 0اثيــل ميدانيــة كبــÞة يف محافظــة قنــا، 0ثــال 
طــه حســ© �حافظــة املنيــا، 0ثــال الجنــدي املجهــول �حافظــة اإلســ�عيلية، 
ــال  ــم 0ث ــوي إســ�عيل �حافظــة اإلســ�عيلية، اســتك�ل وترمي ــال الخدي 0ث
مــÞت آمــون ارتفــاع تســعة أمتــار مــن خامــة الجرانيــت �حافظــة الرشقيــة، 
لوحــة جداريــة ضخمــة بنــادي ضبــاط القــوات املســلحة باملنيــا، لــه العديد من 
األعــ�ل الرتاثيــة، قــام بتنفيــذ أعــ�ل النحــت الخاصــة بأوبــرا عايــدة ١٩٩٧ .

 aالحارس ، ترسيب معد
ارتفاع  ٧٧ سم 

جرجــس الجـــاويل

aارتكاز ، ترسيب معد
 ارتفاع ٨٥ سم 



١٢٣

مواليــد ١٩٤٧، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة تصميــم داخــيل وأثــاث ١٩٧٤، أقــام العديد 
مــن املعــارض الخاصــة بفــن النحــت بالســلك يف مــرص والــدول العربيــة والعــاÀ أهمهــا: 
ــة  ــام بتأســيس بيــت جــالل وهــو قاعــة متحفي ــوان، ق ــا، تاي الســودان، الكويــت، روم
تضــم أع�لــه نحــت بالســلك واملقتنيــات املهــداة مــن األصدقــاء املبدعــ© ٢٠٢٠، رســم 
ــ�ل  ــلك لج ــات بالس ــارص بورتريه ــا املع ــة يف تاريخن ــخصيات الهام ــن الش ــد م العدي
عبــد النــارص، الســادات، مهاتــÞ محمــد، وزيــر الخزانــة األمريــm، ســمÞ غانــم، محمــد 
عبلــة، صاروخــان، نجيــب محفــوظ، أم كلثــوم، جــورج البهجــورى، عبــد الحليــم حافــظ، 
ــا  ــت آخره ــ© كان ــاعدة املوهوب ــة ملس ــورش الفني ــم ال ــن، يقي ــنى وآخري ــاروق حس ف
ــدا،  ــكا، كن ــات يف أمري ــه مقتني ــا، ل ــة املني ــع جامع ــاون م ــم بالتع ورشــة للصــم والبك
فرنســا، كوبــا، إدارة قاعــة الجريــك كامبــس بالجامعــة األمريكيــة مــن ٢٠١٣ : ٢٠١٩ .

الحصان ، نحت بالسلك ، ٧٣ × ٣٠ × ٥٥ سم

جــــالل جمـــعة
 الثور ، نحت بالسلك  ، ٥٥ × ٥٣ × ١٥



١٢٤

مواليــد القاهــرة ١٩٨٨، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم الجرافيــك كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان ٢٠١٠، دكتــوراه يف الفنــون الجميلــة، 
فنــان بــرصي مــرصي ومحــارض بعــدد مــن الجامعــات، كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان، كليــة الفــن والتصميــم جامعــة الجاللــة، الجامعــة 
الربيطانيــة، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الدوليــة واملحليــة، قــام بتمثيــل مــرص يف بينــايل فينيســيا الــدويل (٥٦) �ــرشوع هــل Üكنــك أن تــرى 
٢٠١٥، عرضــت أع�لــه الفنيــة يف الكثــÞ مــن املعــارض الدوليــة واملحليــة، أقــام معرضــه الفــردي األول يف ٢٠١٦ نهايــة فصــل، لــه خمســة معارض 
فرديــة عرضــت يف القاهــرة، دü، برلــ©، شــارك يف العديــد مــن ورش العمــل الدوليــة والفعاليــات الفنيــة، تشــمل أع�لــه مجاالت متنوعــة للفنون 
البرصيــة املعــارصة كالتصويــر، الرســم، الفنــون الرقميــة، فنــون التجهيــز يف الفــراغ، فنــون الفيديــو آرت، نــال العديــد مــن الجوائــز والتكرÜــات .

صائد األحالم، أكريليك عىل ق�ش، ٢٤٤ × ١٥٠ سم

جمــــال الخشــــن



١٢٥

مواليــد املنيــا ١٩٧٠، أســتاذ النحــت املســاعد بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنيــا، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة، معــرض فنانــو املنيــا 
أتيليــه القاهــرة، معــرض فنانــو املنيــا بالجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة، املعــرض العــام الــدورة (٤٠)، صالــون الجنــوب الــدويل الرابــع باألقــرص، 
صالــون األقاليــم بأســيوط، شــارك يف تجميــل مدينــة قنــا ، تجميــل مدينــة أســيوط، تجميــل محافظــة املنيــا ومراكزهــا ســ�لوط، مطــاي، مغاغــة، 
ــال طــه حســ© �ســقط رأس طــه  ــايض ، 0ث ــا إســتاد ســ�لوط الري ــوات األمــن ، إدارة النجــدة باملني ــة ق العــدوة ، مداخــل املحافظــة ، بواب
حســ© �غاغــة ، عمليــة تطويــر وتجميــل مدخــل مدينــة ســ�لوط و0ثــال امللكــة نفرتيتــي ، النصــب التــذكاري بالقــوات الجويــة مطــار املنيــا 
الجــوي، تجميــل مبنــي رئاســة الجامعــة بجامعــة املنيــا ، تجميــل مبنــي جهــاز مدينــة أســيوط الجديــدة محافظــة أســيوط ، 0ثــال الكــرة بإســتاد 

ســ�لوط الريــايض ، 0ثــال الســالم �دينــة مغاغــة ، النصــب التــذكاري رمــز الصداقــة بــ© مدينتــي املنيــا و مدينــة هيلدســهايم األملانيــة .

الخروج اآلمن، خشب واستانلس تيل، 
٨٠ × ٦٠سم

جمـــال صــــدقي

العلم، خشب واستانلس تيل، ٨٠ × ٦٠سم 



١٢٦
             تكوين ١، بوليسرت، ٤٠×٣٠سم                                                  تكوين ٢، بوليسرت، ٤٠×٣٠سم

منهــا:   ١٩٧٩ منــذ  الفنيــة  الحركــة  يف  شــارك   ،١٩٨٢ جميلــة  فنــون  بكالوريــوس   ،١٩٥٨ القاهــرة  مواليــد 
األول  بورســعيد  بينــاىل   ،١٩٩٤ والعــرشون  الرابــع  العــام  املعــرض   ،١٩٨٧ عــرش  الســابع  العــام  املعــرض 
بــÞوت  للنحــت  لبنــان  جامعــة  ســيمبوزيوم   ،٢٠٢٠  (٤٠)  ،٢٠١٧  (٣٩)  ،١٩٩٧ العــام(٢٥)  املعــرض   ،١٩٩٦
٢٠١٧، لــه عــدة أعــ�ل نحتيــة منهــا أعــ�ل النحــت الغائــر �ــرشوع ســيتي ســتارز ٢٠٠٣، أعــ�ل النحــت 
.  ٢٠١٧ باإلســكندرية  النزهــة  �طــار  امللــون  الغائــر  النحــت  أعــ�ل   ،٢٠١٤ هــاوس  مينــا  بفنــدق  الغائــر 

جمـال عـىل عـ�ر



١٢٧

الرتبيــة  بكالوريــوس   ،١٩٩٠ القاهــرة  مواليــد 
الفنيــة جامعــة حلــوان ٢٠١١، أســس أكادÜيــة 
الخاصــة  التشــكيلية  الفنــون  لتعليــم  دافنــيش 
برؤيتــه الفنيــة ٢٠١٦، وســميت بأكادÜيــة دافنــيش 
ــن  ــد م ــارك يف العدي ــون، ش ــم و الفن ــم الرس لتعلي
املهرجانــات والــورش الفنيــة داخــل مــرص وخارجهــا 
منهــا: معــرض دويل منظــم مــن جامعــة كيــت 
ــات ٢٠١٦،  ــي ومض ــرض ج�ع ــة ٢٠١٤، مع الهندي
صالــون الجنــوب ٢٠١٦، صالــون الشــباب (٢٩)، 
ــة يف  ــدورة ٣، ورش ــباب ال ــان يض للش (٣٠)، مهرج
جامعــة كيــت الهنديــة ٢٠١٤، نــال جائــزة يف بينــايل 
أوســرتاكا الــدويل للشــباب، لــه مقتنيــات لــدى 
الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة ٢٠١٤، ســفارة مــرص 
بدولــة الهنــد ٢٠١٤، بانورامــا حــرب أكتوبــر ٢٠١٥ .

دبور الحنطة، أكريليك، عمل من جزئ©، ١٨٠ × ٢٠٠سم

جورج وهيب فاضل



١٢٨

فنانــة تشــكيلية، عضــو نقابــة الفنانــ© التشــكيلي© بالقاهــرة، أســتاذ 
التصويــر بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنيــا، قامــت بالعديــد مــن 
ــات، ورش  ــن امللتقي ــد م ــاركت ىف العدي ــة، ش ــة والج�عي ــارض الخاص املع
العمــل الفنيــة داخــل مــرص وخارجهــا مثــل ملتقــى الربلــس الــدوىل 
ــيمبوزيوم  ــب، س ــط واملراك ــىل الحوائ ــع والســادس للرســم ع ــث والراب الثال
ــرض  ــر، املع ــدوىل للتصوي ــى ال ــان مدينت ــر، مهرج ــدوىل للتصوي ــرص ال األق
ــرض  ــو، مع ــÞى بيكاس ــتو بجال ــرض مانفيس ــون، مع ــرص الفن ــام(٤٠) بق الع
ج�عــى والتقينــا بالجنــوب بجالــÞى النيــل، معــرض مختــارات عربيــة 
بجالــÞى يض، معــرض ج�عــى بالجريــك كامبــس، معــرض  صيــف العاصمــة 
ــان  ــات املهرج ــن فعالي ــة Atelyhe Scape  ضم ــة، فاعلي ــÞى العاصم بجال
الثــاa عــرش للزهــور والحدائــق �دينــة ينبــع الصناعيــة باململكــة العربيــة 
الســعودية، ســيمبوزيوم Takhman الــدوىل للفنــون التشــكيلية بالهنــد، 
نالــت العديــد مــن شــهادات التقديــر والجوائــز، لهــا مقتنيــات لــدى العديــد 
مــن األفــراد داخــل مــرص وخارجهــا، لــدى الهيئــات، وزارة الثقافــة املرصيــة.

Mixed Media ، صمت
  ١٨٠ × ١٠٠سم

جـيـــهـان فـايــــز

 Mixed Media ،اكت�ل 
 ١٨٠ × ١٠٠سم



١٢٩

ــة  ــة جامع ــون جميل ــوس فن ــكندرية ١٩٧٢، بكالوري ــد اإلس موالي
ــالة  ــتÞ رس ــداري ١٩٩٤، ماجس ــر الج ــم التصوي ــكندرية - قس اإلس
ــاء التشــكييل للتصويــر الجــداري ٢٠٠٣، دكتــوراه  رســالة دور  البن
التصويــر الجــداري يف تجميــل املــدن ٢٠٠٩، رؤيــة تشــكيلية مــن 
خــالل تجربــة اإلســكندرية املعارصة، تــم االنتداب كمــدرس يف كلية 
ــر  ــادة التصوي ــس م ــكندرية لتدري ــة اإلس ــة جامع ــون الجميل الفن
الجــداري ٢٠٠٩، ٢٠١٠، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة .

غموض ، موزاييك وخامات متنوعة ، ١٢٠ × ١٦٠سم

جيــــهان قنـــاوي



١٣٠

أســتاذ النحــت بكليــة الرتبيــة الفنية جامعــة حلوان، 
لــه مشــاركات دوليــة بــكل مــن روســيا االتحاديــة، 
املغــرب، تونــس، ســلطنة عــ�ن، مشــاركات محليــة 
ألكــè مــن دورة بصالــون الشــباب، املعــرض العــام، 
اثنــى  إىل  باإلضافــة  الصغــÞة،  األعــ�ل  صالــون 
ــون،  ــرة للفن ــز الجزي ــا شــخصيًا يف مرك عــرش معرًض
مركــز ســعد زغلــول الثقــايف، املركــز الثقــايف الــرويس 
بالقاهــرة، أتيليــه القاهــرة، أتيليــه اإلســكندرية، 
قاعــه كليــة الرتبيــة الفنيــة، يعتمــد الفنــان املذهــب 
ــدار  ــىل م ــمة ع ــه املجس ــاج أع�ل ــm يف إنت التفكي
ــاج  ــارس اإلنت Ü ،ــة ــكيلية متتالي ــروض تش عــرشة ع
مقتنيــات  لــه  اآلن،  ١٩٨٨وحتــى  منــذ  الفنــي 
ــراد يف  ــات وأف ــدى قاع ــث ول ــن الحدي �تحــف الف
ــرص. ــ�ن، م ــلطنة ع ــرب، س ــا، املغ ــيا، بلغاري روس

كوالج، لكل جزء، ٢٨ × ٢٨، ٢٥سم

حاتـــــم الشـــافعي



١٣١

بكالوريــوس تجــارة جامعــة عــ© شــمس، شــارك يف أكــè مــن معــرض، إقامــة حفــالت واحتفــاالت للرســم الاليــف 
عــىل املــرسح، نــال املركــز األول يف مســابقة sharm got talent، للمواهــب، املركــز األول والثــا@ يف التصويــر والخــط 

العــرü بجامعــة عــ© شــمس

شغف، خامات مختلفة، جزئ© ٧٠ × ١٠٠ سم للجزء الواحد

حسام ج�ل إس�عيل



١٣٢

ــق ١٩٩٧،   ــة جامعــة الزقازي ــة فني ــوس تربي ــق ١٩٧٥،  بكالوري ــد الزقازي موالي
دبلــوم الدراســات العليــا للرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ١٩٩٨، دراســات عليــا 
للرتبيــة الفنيــة تعبــÞ مجســم مــن ١٩٩٨ : ٢٠٠٣ تربيــة فنيــة الزمالــك جامعــة 
حلــوان، منحــة تفــرغ لإلبــداع الفنــي نحــت املجلــس األعــىل للثقافــة ألربعــة 
ــرض  ــا: املع ــا منه ــا ج�عيً ــن (٤٠) معرًض ــè م ــارك يف أك ــة، ش ــوام متتالي أع
العــام(٤٠) ٢٠١٨، ســيمبوزيوم نوبيــا الــدويل لنحــت الجرانيــت أســوان ٢٠١٩، 
ــة  ــور الثقاف ــة لقص ــة العام ــد الهيئ ــت الحدي ــروح األول لنح ــيمبوزيوم مط س
٢٠١٩، ســيمبوزيوم النحــت عــىل امللــح الصخــري ســيوة الهيئــة العامــة لقصــور 
الثقافــة ٢٠٢٠، ســيمبوزيوم الحيــاه واملــوت لنحــت الحجــر صحــراء امل�ليــك 
مقعــد الســلطان قايتبــاي رشكــة أركينــوس ٢٠٢٠، ســيمبوزيوم نحــت الحديــد 
 Egypt art ــرض ــة ٢٠٢١، مع ــور الثقاف ــة لقص ــة العام ــعيد الهيئ ــا@ بورس الث
far القاهــرة ٢٠٢٠، أقــام معرًضــا خاًصــا جالــÞي قرطبــة ٢٠٢١، معــرض 
خــاص ســ�ح أرت جالــÞي ٢٠٢١، لــه مقتنيــات لــدى وزارة الثقافــة، الــرشكات، 

املؤسســات، لــدى األفــراد بالداخــل والخــارج . 

بورتريه، حديد خردة، ارتفاع ٧٥سم، ٤٠ × ٤٠ × ٧٠سم

حســام حســـ¤ حــامد



١٣٣
أثبات هاوية ، مختلط ، ٥٠ × ٧٠ سم

حســـام صـــــقر

هدية زواج، مختلط، ١٠٠ × ٧٠ سم

امتيــاز مــع مرتبــة   فنــان وباحــث مــرصي، بكالوريــوس تربيــة فنيــة ١٩٨٩جامعــة حلــوان بتقديــر األول 
الــرشف، ماجســتÞ ودكتــوراه يف الفــن والرتبيــة مــن نفــس املؤسســة ٢٠٠١، عــادل الدكتــوراه بفرنســا املركــز 
 ENIC ومعــادل شــبكة املعلومــات األوروبيــة ،NARC ــي للمعلومــات والدبلومــات العلميــةÜالقومــي األكاد
٢٠١٧، نــرش أبحاثًــا دوليــة يف الفنــون والرتبيــة، عمــل بالتدريــس وتصميــم الربامــج يف الجامعــة األمريكيــة 
البرصيــة  الفنــون  أبحــاث  يف  الــدويل  التحكيــم  يف  شــارك  البحريــن،  جامعــة  حلــوان،  جامعــة  بالقاهــرة، 
خاصــة  معــارض  يف  أع�لــه  عــرض  األوســط،  الــرشق  فولربايــت  فرنســا،  البحريــن،  إيطاليــا،  يف  والعــروض 
وج�عيــة �ــرص، أوروبــا، أمريــكا، جــزر الكومــور، نــال جائــزة مهنيــة الفــن لبــالد املتوســط إيطاليــا ٢٠١٩ .



١٣٤

مواليــد ١٩٨٩، بكالوريــوس فنــون وتربيــة كليــة الرتبيــة النوعيــة - شــعبة الرتبيــة الفنيــة- جامعــة الفيــوم 
ــة  ــداع ورعاي ــة اإلب ــة لتنمي ــة املرصي ــون بالجمعي ــدرب فن ــكيلي©، م ــ© التش ــة الفنان ــو بنقاب ٢٠١٠، عض
املوهوبــ© بالفيــوم نحــت ريليــف ٢٠٠٩ ، ٢٠١٠ ، شــارك ىف مهرجــان الفيــوم الــدوىل الثــاa والثالــث لســين� 
الشــباب ٢٠٠٥، ٢٠٠٦، مهرجــان الفيــوم الــدويل للســين� ٢٠٠٧، معــرض إبــداع (٢)،(٤)، معــرض بانورامــا 
مرصيــة متحــف الفــن الحديــث، متحــف النــرص ببورســعيد،  معــرض ليــاىل الحلميــة بالقاعــة املســتديرة 
بنقابــة الفنــون التشــكيلية، ورشــة بورتريــه النحــت �تحــف محمــود مختــار، معــرض مســتند نحــت درب 
١٧، ١٨، صالــون الفيــوم األول ٢٠١٧، صالــون النحــت بأتيليــه القاهــرة ٢٠١٧، صالــون نــوت للنحــت ٢٠١٩، 
املعــرض العــام ٢٠٢٠، مهرجــان يض الثالــث ٢٠٢٠، ســيمبوزيوم نوبيــا الــدويل للنحــت عىل الجرانيــت ٢٠١٩، 
أقــام معرًضــا خاًصــا �تحــف محمــود مختــار قاعــة نهضة مــرص ٢٠٢٠، نــال جائــزة آدم حن© للنحــت ٢٠١٩.

لقاء، خزف ،٢٠ × ٢٥ × ٦٠ سم

حســـام محمــد السيــد



١٣٥

مواليــد ١٩٥١، موجــه تربيــة فنيــة بــوزارة الرتبية والتعليــم، عضو بنقابــة الفنان© 
ــدويل  ــرة ال ــايل القاه ــا: بين ــارض منه ــن املع ــد م ــارك يف العدي ــكيلي©، ش التش
الســادس للخــزف ٢٠٠٢، املهرجــان التشــكييل األول، الثــا@، الثالث �ركــز اإلبداع 
باإلســكندرية ٢٠٠٨، املعــرض العــام ٣٤ ، ٣٦ ، ٣٨ ، ٤٠، معــرض أجنــدة مكتبــة 
اإلســكندرية ٢٠١٣، معــرض مــا بعــد كورونــا بقاعــة يض باملهندســ©، نــال عــدة 
شــهادات تقديــر و0يــز وميدالية من القوات املســلحة، لديه مقتنيــات لدى وزارة 
الثقافــة، متحــف الخــزف، متحــف الفــن الحديــث، لــدى األفــراد �ــرص والخارج .

من وحي أبراج الح�م، فخار وحديد– ٧٥ × ٣٠ × ١٨سم

حســــن شبــط



١٣٦

ــة  ــة العربي ــس املنظم ــرايف، مؤس ــم فوتوغ ــارض، محك ــكييل، مح ــان تش ــرايف، فن ــور فوتوغ ــ�ري، مص ــاري مع استش
. PSA ,GPU, FIAP للتصوير، رئيس مجلس إدارة مؤسســة د/ حســن داود للثقافة والفنون، عضو املنظ�ت العاملية

روبرت، ورق تصوير، ١٠٠ × ١٠٠سم

حســـــــن داود

نزاع العرش، عمل من جزئ© ورق تصوير ، ١٠٠ × ١٠٠سم



١٣٧

مواليد١٩٦٥، بكالوريوس فنون جميلـــة جرافيـــك جامعـــة املنيـــا، ماجستÞ الفنون التطبيقيـــة يف اإلعـــالن بعنـــوان استخدام تقنيـــة الطباعـــةالبارزة 
يف تصميــم امللصــق الثقــايف، معيــد بكليــة الرتبيــة النوعيــة جامعــة بنهــا ۹۰ ، ۹۱، مهنــدس تصميــم جرافيكـــي بصـــندوق التنميـــة الثقافيـــة وزارة 
الثقافـــة ٩٢ ،٩٣ ، عضــو نقابــة الفنانــ© التشــكيلي© منــذ ۱۹۸۸ وحتــى اآلن، مــرشوع دكتــوراه الفنــون التطبيقيـــة ٢٠٠٢ بعنـــوان األحيـــاء والتواصـــل 
بــ© التصويــر اإلســالمي املو«نــ�ت وفــن الجرافيــك الحديــث، تصميــم ملصقــات مرسحيــة وســين�ئية محاكمـــة الكـــاهن، خيـــال املآتـــة، الجــراج 
لنــور الرشيــف وعــالء كريــم، تصميــم وتنفيــذ الربنامــج األهلـــي لتطـــوير الصناعــات الحرفيـــة �نطقـــةالفسطاط الخــزف والفخاربــإرشاف اليونســكو 
باالشــرتاك مـــع الفنـــان حمــدي عطيــة، عــ�د أغــا، عمــرو نــدا ٩٣ ،٩٧، نــال جائــزZ الجرافيــك مــن جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة الطالئــع ٨٧ 
،٨٥، جائــزة ترينــايل بولنــدا الــدويل للجرافيــك ضــد الحــرب لويلــ© ۹۱، جائــزة صالــون الشــباب جرافيــك ٩٥، لــه مقتنيــات بداخــل مــرص وخارجهــا .

مركب الحب واألÀ - طباعة بارزة 
من الخشب، ١٠٠×٨٠سم

حسن عبد الرحيم غانم

األمÞة والحصان - طباعة بارزة 
من الخشب ،١٠٠×٨٠سم



١٣٨
الوجه، بوليسرت، ٣٠×١٩×١٩سم

حســـ¤ عبـد الباسط

مواليــد ١٩٦٤، أســتاذ دكتــور النحــت بقســم التعبــÞ املجســم كليــة الرتبيــة 
الســلطان  بجامعــة  الفنيــة  الرتبيــة  قســم  رئيــس  حلــوان،  جامعــة  الفنيــة 
مشــاركات  فرديًــا،  معرًضــا   ١٢  ،٢٠١٣: عــ�ن٢٠١٠  ســلطنة  قابــوس 
جامعيــة مــن ١٩٨٥ إىل اآلن داخــل مــرص وخارجهــا، لــه مقتنيــات �تحــف 
خاصــة  اإلســكندرية،  مكتبــة  الثقافيــة،  التنميــة  صنــدوق  الحديــث،  الفــن 
األفــراد. بعــض  لــدى  مــرص،  داخــل  عــ�ن،  ســلطنة  تونــس  فرنســا،  يف 



١٣٩

مواليــد ١٩٨٥، دكتــوراه ىف شــعبة تصميــم واتصــال جرافيــl قســم 
ــة اإلســكندرية،  ــة - جامع ــون الجميل ــة الفن ــة كلي ــ�ت املطبوع التصمي
ماجســتÞ ىف شــعبة تصميــم واتصــال جرافيــl قســم التصميــ�ت 
 lاملطبوعــة كليــة الفنــون، بكالوريــوس شــعبة تصميــم واتصــال جرافيــ
ــدرس بقســم  ــة ، م ــون الجميل ــة الفن ــة كلي ــ�ت املطبوع قســم التصمي

ــكندرية . ــاروس اإلس ــة ف ــم جامع ــون والتصمي ــة الفن ــك كلي الجرافي

املدينة والتاكىس، طباعة رقمية عىل خشب، ٦٠ × ٨٥ سم

حكمت حسن عبد اللطيف



١٤٠

ــة  ــة جامع ــة الفني ــة الرتبي ــد كلي ــوان، عمي ــة حل ــة جامع ــة الفني ــة الرتبي ــرغ، كلي ــر املتف ــم والتصوي ــتاذ الرس أس
ــة بصنعــاء  ــة مــرص العربي ــز الثقــايف املــرصي ســفارة جمهوري ــر املرك ــوان ١٩٩٧: ٢٠٠٠، املستشــار الثقــايف ومدي حل
٢٠٠٠: ٢٠٠٤، رئيــس رابطــة خريجــي الرتبيــة الفنيــة ١٩٩٩، ٢٠٠٠، مقــرر اللجنــة العلميــة الداûــة للرتقيــة 
براتســالفا  الفطــري  الفــن  ترينــايل   Þالحاديــة عــرش٢٠١٣، قوميســ الــدورة  املســاعدين  األســاتذة واألســاتذة 
الســابع  القاهــرة  بينــايل  املــرصي  الجنــاح   ،١٩٩٦ الســادس  القاهــرة  بينــايل  رشف  ضيــف   ،١٩٩٤ ســلوفاكيا 
١٩٩٨، صالــون القطــع الصغــÞة ٢٠٠٠، معــرض الفــن املــرصي املعــارص بالجزائــر ٢٠٠٦، أســتاذ زائــر �درســة 
ــدويل  ــرة ال ــايل القاه ــم بين ــة التحكي ــزة لجن ــال جائ ــرتا ١٩٩١، ١٩٩٢، ن ــك بإنجل ــرت بوليتكني ــة ليس ــون الجميل الفن
الفنــون  يف  التقديريــة  الجائــزة   ،١٩٩٧ الــدويل  اإلســكندرية  بينــايل  التحكيــم  لجنــة  جائــزة   ،١٩٩٦ الســادس 
جامعــة حلــوان ٢٠١٣،  جائــزة أحســن كتــاب يف الفــن التشــكييل معــرض القاهــرة الــدويل للكتــاب ٢٠١٤. حمـــدي عبــدالله

متواليات قدرية، أحبار شينية
 ٢٠٨ × ٢٠٨ سم، عمل مكون من ٢٠ جزًءا



١٤١

عضــو مجلــس إدارة الجمعيــة املرصيــة للتصويــر الفوتوغــرايف، شــاركت يف املعــرض العــام للفنــون التشــكيلية 
٢٠٠٩ ، ٢٠١٠، ٢٠١٢ ، ٢٠١٣ ، ٢٠١٤ ، ٢٠١٧  ، ٢٠١٨، صالــون النيــل للتصويــر الضــو) ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٩، 
٢٠١٣، نالــت شــهادات تقديــر مــن الجمعيــة املرصيــة للتصويــر الفوتوغــرايف ٢٠٠٤  ، ٢٠١٩، املركــز الرابــع  
ــاد  ــان اتح ــث مهرج ــز الثال ــل ٢٠٠٦، املرك ــا محــور اإلنســان والعم ــا -أملاني ــرب أوروب ــن ع ــاد مصوري ــان اتح مهرج
ــ�عيلية  ــايل اإلس ــرايف بين ــر الفوتوغ ــزة األوىل للتصوي ــة ٢٠١١، الجائ ــور الصحاف ــا مح ــا أملاني ــرب أوروب ــن ع مصوري
للميكــرو أرت وزارة الثقافــة ٢٠١٩، شــهادات مــن أملانيــا، املغــرب، األردن، قطــر، تونــس، اإلمــارات، العــراق، 
الســعودية، الجزائــر، ليبيــا، املغــرب، لهــا مقتنيــات لــدى هيئــة 0ويــل وزارة الخارجيــة املرصيــة بالخــارج.

غروب، فوتوغرافيا عىل خشب، ٧٠ × ٥٠ سم

حنـــان الصيـــاد
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حرب عىل توال، ١١٠ × ١٥٠ سم

حنـــــان مــوىس

دكتــوراه فنــون جميلــة قســم جرافيــك تصميــ�ت مطبوعــة ٢٠١٦، رئيــس االدارة املركزيــة للدراســات والبحــوث بالهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، 
مؤلفــة كتــاب الفنــان حســ© الجبــايل الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب ٢٠١٤، عضــو لجنــة تحكيــم مســابقة كتــب دار الهــالل لــألوالد والبنــات 
ــة الفــن واملجتمــع ٢٠١٣، ٢٠١٤، أقامــت ١٧  ــة لجن ــك ، عضــو املجلــس األعــىل للثقاف ــ© التشــكيلي© شــعبة جرافي ــة الفنان ٢٠١٣، عضــو نقاب
معرًضــا خاًصــا، املشــاركة يف العديــد مــن املعــارض الج�عيــة وبعــض املعــارض الدوليــة، نالــت املركــز الثــا@ �ســابقة مــن وحــى نجيــب محفــوظ 
عــاش ليبقــى مــن صنــدوق التنميــة الثقافيــة ٢٠١٥ يف مجــال الفنــون التشــكيلية، فــازت باملركــز األول يف مجــال الرســم جوائــز الفنــون الكبــار 
يف مســابقة انتصــار أكتوبــر عبــور وطــن بــإدارة الشــئون املعنويــة بالقــوات املســلحة ٢٠١٣، نالــت العديــد مــن الجوائــز منهــا: جائــزة مســابقة 
مســاء الخــÞ يــا مــرص ٢٠٠٠، جائــزة مســابقة مــرص التــي يف خاطــري ١٩٩٩، جائــزة مســابقة النيــل حضــارة وتاريــخ ١٩٩٩،املركــز األول �ســابقة 

الشــباب ١٩٩٤جرافيــك.



١٤٣

 Þمواليــد ١٩٧٠، بكالوريــوس تربيــة فنيــة ١٩٩٣، ماجســت
ــا:  ــارض منه ــن املع ــد م ــارك يف العدي ــة ٢٠٠٢، ش ــة فني تربي
صالون الشباب ٩٣ ، ٩٧ ، ٩٩ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٤، مهرجان 
جــرش ٢٠٠٠، معــرض بقاعــة أخنـــــــــاتون ٤ �جمــع الفنون 
٢٠٠٠، معــرض بقاعــة البوديجــا ٢٠٠٣، معــرض بقاعــات 
ــورت  ــرض فرانكف ــرة ٢٠٠٤، مع ــه القاه ــق أتيلي ــب صدي رات
 ،٢٠٠٥ الفنــون  �جمــع  معــرض   ،٢٠٠٤ للكتــاب  الــدويل 
ــود  ــق واحــد �تحــف محم ــة أف ــوم بقاع معــرض نجــوم الي
 ،٢٠٠٦ üــد ــارص ب ــرصي املع ــن امل ــرض الف ــل ٢٠٠٦، مع خلي
معــرض الفنــون املرصيــة املعــارصة بأســبانيا اليكانتــى ٢٠٠٦، 
معــرض مركــز الجزيــرة للفنــون ٢٠٠٧، معــرض دودلــزام 
أســكتش �ركــز محمــود مختــار ٢٠٠٨، املعــرض القومــي 
ــون الشــباب  ــزة صال ــال جائ ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٨، ن

ــباب ٢٠٠٤ . ــون الش ــي بصال ــرم الذهب ــزة اله ١٩٩٧، جائ

خامات مختلفة ، ١٥٠ × ١٥٠سم

حنـــفى محمـــود
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خامات مختلفة  عىل توال، ١٥٥ × ١٧٠سم

خــــالد حــــافظ

 MFA ــون ــي ، ماجيســتÞ الفن ــا الزين ــدا وزكري ــد ن ــع حام ــات م ــة يف القســم الحــر يف الث�نيني ــون الجميل ــد ١٩٦٣، درس الطــب، الفن موالي
درجــة أســتاذية نهائيــة مــن معهــد ترانــس آرت يف نيويــورك الواليــات املتحــدة وجامعــة الدانــوب يف النمســا درجــة مشــرتكة ٢٠٠٩، شــارك 
يف العديــد مــن املعــارض املحليــة والدوليــة منهــا بينــايل داكار٦ ، ٧  الســنغال ٢٠٠٤، ٢٠٠٦ ، بينــايل ســنغافورة األول ســنغافورة ٢٠٠٦، 
ــا  ــث تركي ــن الثال ــايل ماردي ــايل القاهــرة ١٢ مــرص، بين ــايل مانيفســتا الثامــن أســبانيا ٢٠١٠ ، بين ــايل الشــارقة الســابع اإلمــارات ٢٠٠٧ ، بين بين
٢٠١٥، بينــايل موســكو الســادس روســيا االتحاديــة ، بينــايل كيوريتيبــا ١٧ الربازيــل ٢٠١٧ ، بينــايل أسنســيون الثــا@ باراجــواي ٢٠١٧ ، أقــام ٣٠ 
ــات املتحــدة ، عرضــت  ــارات ، الكامــÞون ، الوالي ــا ، اإلم ــا ، أســبانيا ، أملاني ــى ٢٠١٩ يف مــرص ، فرنســا ، إيطالي ــذ ١٩٨٧ حت ــردي من معــرض ف
ــا ٢٠١٦، متحــف أوبســاال للفــن املعــارص الســويد ٢٠١٤، متحــف الفــن  ــون كوب ــا متحــف هولجــ© للفن ــÞ مــن املتاحــف منه ــه يف كث أع�ل
املعــارص روزكيلــد الد«ــارك ٢٠١١، البيــت العــرü مدريــد أســبانيا ٢٠١٠، متحــف بـــاماكو مــايل ٢٠٠٧، ٢٠١١ ، املعــرض العــام ٤١ لـــ ٢٠٢٠.



١٤٥

مواليــد حــي الخليفــة بالقاهــرة ١٩٦٩،  بكالوريــوس فنــون 
ــور  ــوان ١٩٩٢، مــدرس دكت ــة قســم الخــزف جامعــة حل تطبيقي
حلــوان  جامعــة  التطبيقيــة  الفنــون  كليــة  الخــزف  قســم 
٢٠٠٦، شــارك يف عــدة معــارض منهــا: ذات، ذات٢، معرضــان 
خاصــان بالقاهــرة، �ركــز الجزيــرة للفنــون القاهــرة ٢٠٠٥، 
ــون  ــو للفن ــة أوبونت ــاص بقاع ــرض خ ــون مع ــت تتل ٢٠١٣، ماع
شــاركت بجــزء منــه الفنانــة املجريــة أنيتــا تــوت ٢٠١٥، شــارك 
ــي  ــÞ وميام ــورك أرت ف ــون بنيوي ــو للفن ــة أوبونت ــي قاع بجناح
أرت فــÞ الواليــات املتحــدة األمريكيــة ٢٠١٦، ســويّاً معــرض 
مشــرتك مــع الفنانــة املجريــة أنيتــا تــوت قاعــة أوبونتــو للفنــون 
ــات  ــا ومســابقات واحتفالي القاهــرة ٢٠١٨، أكــè مــن ٥٨ معرًض
محليــة ودوليــة، أكــè مــن ٥٧ ملتقــًى وورش عمــل محليــة 
.Àــا ــة بالع ــة مختلف ــن ٢١ دول ــè م ــات بأك ــه مقتني ــة، ل ودولي

يشمك، خزف أرىض، تسوية يف جو مختزل، قطعت© ارتفاع ٦٥ سم،
٣٠ × ٣٠ × ٧٢سم لكل جزء

خــــالد ســـراج
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مواليــد ســوهاج ١٩٥٨، كبــÞ أخصــا) الفنــون بقطــاع الفنــون التشــكيلية، عضــو نقابــة الفنانــ© 
 Þالتشــكيلي© يف فــن النحــت، عضــو أتيليــه القاهــرة، فنــا@ الغــوري، الجمعيــة األهليــة، اختــ
ضمــن لجنــة التحكيــم يف املســابقات الفنيــة يف مديريــة الشــباب والرياضــة بســوهاج، شــارك يف 
ــام  ــرض الع ــارك يف املع ــكيلية، ش ــون التش ــاع الفن ــن قط ــف م ــة بتكلي ــة الحربي ــف الكلي ــداد متح إع
(٢٨)، (٣٢)،(٣٤)، أقــام ١٢ معرًضــا خاًصــا أخرهــا يف نقابــة الصحفيــ©، نقابــة الفنانــ© بالقاعــة 
املســتديرة، نــال العديــد مــن شــهادات التقديــر، لــه مقتنيــات لــدى متحــف الفــن املــرصي الحديــث، 
هيئــة االســتث�ر، الجمهوريــة العراقيــة، وزارة االعــالم، لــدى بعــض األفــراد يف مــرص وخارجهــا.

تكوين، خشب، ٥٠×٢٠×١٠سم

خلـــف أبــوزيــد
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ــم  ــعبة تصمي ــك ش ــم الجرافي ــة قس ــون جميل ــوس فن ــد ١٩٧٩، بكالوري موالي
ــره عــىل االتجاهــات  ــك األســبا@ وأث ــن الجرافي ــوع ٢٠٠٢، ماجســتÞ يف ف مطب
ــكيل  ــايف يف تش ــد الثق ــر البع ــن أث ــفة الف ــوراه يف فلس ــارصة، دكت ــة املع الفني
ــاعد  ــدرس مس ــن، م ــرن العرشي ــة يف الق ــة الفني ــارصة للطبع ــات املع االتجاه
بكليــة الفنــون الجميلــة، أقامــت معرًضــا �ركــز الجزيــرة للفنــون ٢٠٠٦، معــرض 
بقاعــة ســعد زغلــول بعنــوان ظــالل الجنــوب ٢٠٠٩،  صالــون الشــباب، معــرض 
ــا إيطــايل الــدوىل الســابع  ــايل أكــوا فين ــارز اســتمرارية وتواصــل، بين الحفــر الب
ــك  ــر �ــرص ٢٠٠٥، معــرض الجرفي ــدوىل للحف ــاىل ال ــا ٢٠٠٤، ترين ــر بروم للحف
ــة ٢٠٠٧،  ــرأة املرصي ــات امل ــÞة، إبداع ــة الصغ ــث ٢٠٠٥، القطع ــي الثال القوم
املعــرض العــام، ورشــة حفــر دوليــة بايطاليــا ٢٠١٣، معــرض الجرافيــك لكليــة 
ــم  ــة تحكي ــزة لجن ــت جائ ــاة الســويس ٢٠١٥ ، نال ــة ٢٠١٥، قن ــون الجميل الفن
يف صالــون الشــباب الحــادي عــرش، منحــة إبــداع ألســوان بعنــوان مــرص 
بعيــون مرصيــة مــن صنــدوق التنميــة الثقافيــة وهيئــة قصــور الثقافــة ٢٠٠٩.

شيال© الحمول، جرافيك، ٤٧×٧٥سم

داريـــن عــيل نبيــل
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حاالت، رسم ديجيتال، ٦٥ × ٨٠ سم للجزء الواحد

دعـاء إبراهيم الدمرداش

ــة،  ــكيلية مرصي ــة تش ــة ٢٠١١، فنان ــون جميل ــوس فن بكالوري
العديــد مــن  مــدرس مســاعد بجامعــةMSA، شــاركت يف 
املعــارض الج�عيــة منهــا: معــرض أجنــدة �كتبــة اإلســكندرية 
مهرجــان   ،(٣٠)٢٠١٩  ،(٢٤)٢٠١٣ الشــباب  صالــون   ،٢٠١٣
اســرتكا الــدويل للفنــون بــرشم الشــيخ ٢٠١٤، معــرض الطالئــع 
بجمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة ٢٠٠٩ ، ٢٠١٢ ، ٢٠١٣ ، 
٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦، صالــون الجنــوب باألقــرص ٢٠١٤، املعــرض 
العــام (٤١)بقــرص الفنــون ٢٠٢٠، معــرض مدينــة البينــج بونــج 
ــرض  ــر �ع ــزة الحف ــت جائ ــرة ٢٠١٩، نال ــة بالقاه ــد جوت معه

ــون ٢٠١٥ . ــة آراك للفن ــزة مؤسس ــع ٢٠١٢، جائ الطالئ



١٤٩

نحاتــة، خزافــة مرصيــة، مــدرس النحــت بكليــة الفنــون الجميلــة 
جامعــة اإلســكندرية، دكتــوراه يف تخصــص النحــت الخــزيف، عضو 
ــه اإلســكندرية، عضــو  ــ© التشــكيلي©، عضــو بأتيلي ــة الفنان نقاب
�ؤسســات فنيــة دولية مثــل  sculpture network، أجرت بحثها 
ــة  ــا وجامع ــة بروم ــون الجميل ــة الفن ــة بأكادÜي ــا الفني وتجاربه
ــذه  ــ© ه ــا ب ــرى تنقله ــد أث ــرتا، ق ــان بإنجل ــف ميرتوبوليت كاردي
األكادÜيــات الفنيــة العامليــة تجربتهــا الفنيــة وثّقــل موهبتهــا يف 
العمــل عــىل خامــة البورســل© كخامــة نبيلــة، شــاركت يف العديــد 
مــن املعــارض، الســيمبوزيومات، ورش العمــل املحليــة والدولية .

القربان، خزف، ٣٥ × ٣٠ × ٣٠ سم

دينـــا ريــــحان



١٥٠
رؤية ٢ ، أكريليك عىل خشب ، ١٠٠ × ١٢٢ سم 

رامـــز تــــاج 

ــم جامعــة  ــون والتصمي ــة الفن ــد اإلســكندرية ١٩٨٥، مــدرس بكلي موالي
العلمــ© الدوليــة، مثــّل مــرص دوليًــا بباريــس يف مســابقة برعايــة 
 ،٢٠٠١ األطبــاء  نــادي  �ســابقة  تصويــر  األوىل  الجوائــز  اليونســكو 
الــدويل  اإلســكندرية  أتيليــه  صالــون   ،٢٠٠٦ ديجــا  قاعــة  مســابقة 
للشــباب ٢٠١١، الجائــزة الثالثــة تصويــر �ســابقة الشــباب للفنــون 
التشــكيلية �ركــز اإلبــداع ٢٠١٣، جائــزة مقتنيــات البنــك التجــاري 
الــدويل CIB بصالــون الشــباب (٢٥) اليوبيــل الفــيض٢٠١٤، الجائــزة 
الثالثــة التصميــ�ت الخاصــة باألعــ�ل الجداريــة امليدانيــة؛ ضمــن فريق 
ــرش الطــرق  ــارص ف ــن وعن ــم امليادي العمــل املشــارك يف مســابقة تصمي
بالعاصمــة اإلداريــة الجديــدة ٢٠١٨، ورش عمــل بفرنســا والواليــات 
املتحــدة األمريكيــة، تركيــا، إيطاليــا، معــرض خــاص قاعــة أجيــال 
�شــاركة مــن األســتاذ الدكتــور عبــد الســالم عيــد مركــز محمــود ســعيد 
ــاريس  ــة ف ــدى مؤسس ــات ل ــه مقتني ــكندرية ٢٠١٦، ل ــف باإلس للمتاح
ــارزة �ــرص. ــدى شــخصيات ب ــة فلســط© ول ــون وقنصلي ــة والفن للثقاف



١٥١

 èدكتــوراه يف فلســفة التصويــر٢٠٢١، مــدرس يف قســم التصويــر كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان، شــاركت يف أك
مــن ٦٥ معرًضــا ج�عيًــا داخــل مــرص وخارجهــا منــذ ٢٠٠٢، أقامــت معــارض فرديةمنهــا: خــط × لــون ٢٠١٥، باركــود 
٢٠١٨، نالــت جوائــز مــن جامعــة حلــوان يف التصويــر والرســم ٢٠٠٤، جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة ٢٠٠٦، ٢٠٠٧، 
٢٠٠٨، ٢٠١٠، جائــزة املعــرض العــام، صالــون الشــباب ٢٠١٦، جائــزة الدولــة التشــجيعية مجــال التصويــر ٢٠٢٢، لهــا 
مقتنيــات لــدى متحــف الفــن املــرصي الحديــث، وزارة الثقافــة املرصيــة، بنــك CIB، أفــراد داخــل مــرص وخارجهــا .

األرض ، أكريليك عىل ق�ش، جزئ© كل جزء منهم ٩٨ × ٩٢ سم

رانيـــا أبـو العــزم



١٥٢

بكالوريــوس إدارة أعــ�ل الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة، عملــت كمصممــة أزيــاء للخــط الــذي أنتجتــه واملعــروف 
ــد  ــة ماريالن ــرة، جامع ــة بالقاه ــة األمريكي ــن يف الجامع ــخ الف ــر وتاري ــت التصوي ــن،  درس ــم كونكريتجنÞيش باس
بالتيمــور بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، عملــت �رســم الفنــان محمــود عبداللــه والفنــان مصطفــى الــرزاز، حــرضت 
ورش عمــل كثــÞة لهــا عالقــة بالفــن، أقامــت معــارض عديــدة يف مــرص والخــارج، لهــا مقتنيــات لــدى وزارة الثقافــة، 

ــا . ــا ودوليً لــدى أفــراد محليً

تكوين، أكريليك عىل خشب، ١٢٠ × ٢٢٠ سم 

رانيــــا الحكيــم



١٥٣

بكليــة  مســاعد  أســتاذ   ،١٩٧٥ مواليــد 
الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان تخصــص 
خــزف، معيــد ١٩٩٩، مدرس مســاعد ٢٠٠٢، 
مســاعد  أســتاذ   ،٢٠٠٨ جامعــي  مــدرس 
٢٠١٦، رئيــس قســم الرتبيــة الفنيــة بجامعــة 
حائــل باململكــة العربيــة الســعودية ٢٠١٦: 
٢٠١٨، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض 
الج�عيــة والفرديــة، املؤ0ــرات، الفاعليــات، 
األنشــطة التابعــة لــوزارة الثقافــة، وزارة 
ــدة  ــارض عدي ــت مع ــايل، أقام ــم الع التعلي
ــزف ٢٠١٣،  ــار الخ ــىل أوت ــات ع ــا: ملس منه
مالمــح خزفيــة ٢٠١٥، خزفيــات بــ© الواقــع 
ــا  ــم  ٢٠٢١، أن ــم أمثالك ــال ٢٠١٧، أم والخي

وأحالمــي ٢٠٢٢، حكايــة شــجرة ٢٠٢٢ .

خيال، خزف،٣٠×٥٠×٥٠ سم

رانيا رجب محمود

أنا وأحالمي، خزف،٦٠×٣٠×٣٠ سم



١٥٤

ىف   ١٩٨٧ منــذ  التشــكيلية  الحركــة  ىف  شــاركت  مرصيــة،  فنانــة 
 ، ج�عيًــا  معرًضــا   ٥٤ فرديًــا،  معرًضــا   ١١ لهــا  وخارجهــا،  مــرص 
الحديــث،  الفــن  متحــف  ىف  مقتنيــات  لهــا  دوليــة،  معــارض   ٩
. أســبانيا  مــرص،  أفــراد ىف  لــدى  املنيــا،  مؤسســة رشــيد، جامعــة 

فانتازيا، قلم رصاص، ١١٥ × ١٤٠سم

رانيـــه الحصــرى



١٥٥

ــن  ــادرة ع ــون الص ــتاذ الفن ــب أس ــا لق ــم منحه ــكندرية ١٩٦٣، ١٩٧٧ ت ــة اإلس ــة جامع ــون جميل ــوس فن بكالوري
ــة، عضــو  ــوراه التــي تقدمهــا الجامعــات املرصي ــد، أي مــا يعــادل الدكت ــدو مــن جامعــة مدري ــة ســان فرنان أكادÜي
نقابــة الفنــون الجميلــة، أتيليــه الفنــون واآلداب باإلســكندرية، ١٩٨١، ١٩٨٢، جائــزة االســتحقاق يف الرســم املعــرض 
ــا، ١٩٩٤جائــزة االســتحقاق يف الرســم  العــام، شــاركت ومثّلــت مــرص يف العديــد مــن املعــارض الخاصــة وطنيًــا ودوليً
بينــايل الشــارقة، ١٩٩٧ جائــزة يف الرســم مســابقة الفنــون الجميلــة، يف الجولــة األوىل ، ١٩٩٧ جائــزة لجنــة التحكيــم 
ــن  ــف الف ــات �تح ــا مقتني ــدويل األول، له ــكندرية ال ــايل اإلس ــزة يف بين ــن، ٢٠٠٧ جائ ــدوىل الثام ــرة ال ــاىل القاه بين
ــة  ــون الجميل ــة الفن ــف كلي ــكندرية، متح ــعيد اإلس ــود س ــز محم ــث �رك ــن الحدي ــف الف ــرة، متح ــث القاه الحدي
ــس، متحــف  ــرü، باري ــد الع ــرات، متحــف املعه ــدويل للمؤ0 ــز القاهــرة ال ــرا القاهــرة،  مرك اإلســكندرية، دار األوب
ــت. ــون واآلداب، الكوي ــىل للفن ــس األع ــث، األردن ، املجل ــالمي الحدي ــن اإلس ــف الف ــالفيا، متح ــراد، يوغوس تيتوغ

حرب عىل ورق، ١٣٧ × ٢٧٠سم بالربواز

ربــــاب Æـــــر



١٥٦

مواليــد ١٩٨١، بكالوريــوس فنون جميلة باإلســكندرية ٢٠٠١، شــاركت يف العديد من املعــارض والورش الدولية واملحلية 
منهــا: صالــون ناجــى الســادس ٢٠٠١، بينــايل الشــباب الــدويل إيطاليــا ٢٠٠٨، معــرض أطفــال العــاÀ بالواليــات املتحدة 
األمريكيــة ٢٠١١، معــرض أجنــدة �كتبــة اإلســكندرية ٢٠١٥، ورشــة عمل باملركــز الثقايف األمريm ٢٠٠١، ورشــة صالون 
جوتة التاسع والعرشين ٢٠٠٩، املعرض العام (٣٧)٢٠١٥، نالت عدة شهادات تقدير، لها مقتنيات داخل وخارج مرص .

أكريليك، ١٢٠ × ١٢٠ سم

ربــــاب نـــوار

أكريليك، ١٢٠ × ١٢٠ سم



١٥٧

ــىل  ــت ع ــزة، حافظ ــة ممي ــايل وموهب ــي ع ــس فن ــا بح ــع رش تتمت
ــة كل مــا هــو  تطويرهــا بــكل الطــرق مــن تعليــم واطــالع ومواكب
جديــد يف عــاÀ الفــن،  ومــرت األيــام واملوهبــة أصبحــت أكــè نضًجــا 
واحرتافيــة بالتعليــم الج�عــي يف كليــة الفنــون الجميلــة بجمهوريــة 
الجامعــة  التفــوق طــوال ســنوات  العربيــة، اســتطاعت  مــرص 
ــرات،  مــ� ســاعدها يف الوصــول إىل  والحصــول عــىل أعــىل التقدي
عــاÀ الفــن مــن أوســع أبوابــه وطــرح منظــور مختلــف للفــن والفــن 
ــدى  ــاح وم ــىل النج ــى اإلرصار ع ــا ه ــم صفاته ــن أه ــارص، م املع
ــتع�ل  ــة اس ــن وكيفي ــب الف ــام وح ــة الخ ــن، املوهب ــقها للف عش
األدوات الفنيــة باحــرتاف هــو معنــى الفــن واملوهبــة يف زمــن 
أطفــأت التكنولوجيــة رشارة املوهبــة وأفقدتهــا معناهــا الحقيقــي.

سيوة، ألوان زيتية، ١٠٠ × ٨٠ سم

رشـا حس¤ مكـاوي



١٥٨

التصويــر شــعبة  فنــون جميلــة- قســم  بكالوريــوس  اإلســكندرية ١٩٨٦،  مواليــد 
يف  دكتــوراه   ،٢٠١٨ التصويــر  يف   Þماجســت  ،٢٠١٤ اإلســكندرية  جامعــة  جــدارى 
جــدارى  شــعبة  التصويــر  بقســم  مــدرس   ،٢٠٢٢ اإلســكندرية  جامعــة  التصويــر 
بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية، عضــو بنقابــة الفنانــ© التشــكيلي© 
باإلســكندرية، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الج�عيــة داخــل وخــارج مــرص.

فسيفساء مستوحاة من أمواج البحر، أحجار طبيعية ، ١٢٥ × ٢٢٥ سم

Çرشــا محمـد سـا



١٥٩

-تخصــص  الفنيــة  الرتبيــة  قســم  النوعيــة  الرتبيــة  كليــة  القاهــرة  بجامعــة  مــدرس 
أخرهــم:  اآلن  وحتــى   ٢٠٠٨ منــذ  الج�عيــة  املعــارض  مــن  العديــد  يف  شــاركت  نحــت، 
معــرض أفريقيــا بريشــة فنانيهــا �ركــز محمــود مختــار الثقــايف قاعــة نهضــة مــرص٢٠١٩، 
املعــرض   ،٢٠٢٠  üالعــر للشــباب  يض  مهرجــان   ،٢٠١٩ الــدويل  الخــزف  ســيمبوزيوم 
. والسادســة  الخامســة  الــدورة  النحــت  لفــن  حنــ©  آدم  مســابقة   ،(٤٢) الــدورة  العــام 

اختالف، نحاس، ٣٥×٢٥×٦٠سم

رضوى سامي الشناوي



١٦٠

 ،٢٠٠٧ حلــوان  بجامعــة  فنيــة  تربيــة  بكالوريــوس 
ــوراه  ــى ٢٠١٤، دكت ــذوق الفن ــد والت ــتÞ ىف النق ماجس
ىف فلســفة النقــد ٢٠٢٠، تشــارك يف الحركــة التشــكيلية 
ــا:  ــي منه ــر الزيت ــال التصوي ــا يف مج ــة بأع�له البرصي
للفــن  معــرض وجــوه جالــÞى ىض ٢٠١٩، معــرض 
 Hope ى آذاد ٢٠١٩، معــرض هــوبÞاملعــارص جالــ
ــد  ــا بع ــان م ــوت٢٠٢٠، مهرج ــÞى ن ــد ٢٠١٩، جال الهن
ــات  ــن امللتقي ــد م ــÞي ىض٢٠٢٠، العدي ــا جال الكورون
مــن  العديــد  أقامــت  والدوليــة،  املحليــة  الفنيــة 
 CLEG ىÞاملعــارض الفرديــة منهــا: أوبريــت بجالــ
 ،٢٠٢٢ املرشبيــة  جالــÞي  تواصــل  معــرض   ،٢٠٢١
ــة ٢٠٢٢،  ــة الرتكي ــوزارة الثقاف ــع ل ــي التاب ــى الفن امللتق
امللتقــى الفنــي التابــع لــوزارة الثقافــة األلبانيــة ٢٠٢٢ .

بورتريه، أكريليك عىل توال، ١٥٠ × ١٠٠ سم 

رغدة أحمد عبد املجيد



١٦١

بكالوريــوس فنــون جميلــة - تخصــص 
جرافيــك مجــال التصميــم املطبــوع 
ــون  ــوم الفن ــا ٢٠٠٨، دبل ــة املني جامع
الجميلــة تخصــص جرافيــك مجــال 
التصميــم املطبــوع جامعــة حلــوان 
الجميلــة  الفنــون   Þماجســت  ،٢٠١٦
تخصــص جرافيــك مجــال التصميــم 
.  ٢٠٢٢ حلــوان  جامعــة  املطبــوع 

اسرتخاء فتاة، أقالم رصاص وحرب، ١٠٠ × ٧٠سم

رغدة ماهر محمدين



١٦٢

مواليــد ١٩٨٥،  بكالوريــوس فنــون جميلــة، دكتــوراه يف فلســفة النحــت، مــدرس قســم النحــت كليــة 
فنــون جميلــة جامعــة املنصــورة، شــاركت يف ســيمبوزيوم املنيــا ٢٠٠٥، صالــون الشــباب ٢٠٠٨، ٢٠١٦، 
٢٠١٧، معــرض ج�عــي يف قاعــة الهناجــر ٢٠٠٨، بينــاىل بورســعيد ٢٠٠٩، فــن النحــت املــرصي املعــارص 
ــة يف املركــز  ــون جميل ــا ٢٠٠٩، مهرجــان فنــون دول البحــر األحمــر ٢٠١٠، معــرض فن بالجــراد برصبي
الثقــايف املــرصي يف باكــو اذربيجــان ٢٠١٠، معــرض الطالئــع ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ملتقــى الفنان© العرب 
ــة  ــون البرصي ــباب للفن ــابقة الش ــدويل ٢٠١٦، مس ــوب ال ــون الجن ــدة ٢٠١٦، صال ــرض أجن ٢٠١٢، مع
٢٠١٦، معــرض يض ٢٠١٦، أول مــرة �كتبــة االســكندرية ٢٠١٦، مســتند نحــت ٢٠١٦، معــرض ج�عــي 
ــام  ــرض الع ــرب ٢٠١٧، املع ــون الع ــادي املقاول ــت األول بن ــيمبوزيوم النح ــو ٢٠١٧، س ــة بيكاس بقاع
٢٠١٧، ٢٠١٨ ،٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ســيمبوزيوم أســوان ٢٠١٨، صالــون النحــت ٢٠١٨، املشــهد ٢٠٢٢ .

كان يا مكان، برونز، ١٢٠×٣٠×٢٥سم

رواء الدجــــوي



١٦٣

مــدرس  النحــت ٢٠١٧،  ماجســتÞ يف   ،٢٠١١ فنيــة  تربيــة  بكالوريــوس   ،١٩٨٩ القاهــرة  مواليــد 
مســاعد بقســم النحــت يف كليــة الرتبيــة الفنيــة، شــاركت بالعديــد مــن املعــارض والفاعليــات 
ــى اآلن، شــاركت يف ورشــة ســيمبوزيوم  ــذ ٢٠١٢ وحت ــة �ــرص والخــارج من ــة واملحلي ــة الدولي الثقافي
الشــباب دورات  للنحــت ٢٠١٧، صالــون  الــدويل  أســوان  للنحــت ٢٠١٦، ســيمبوزيوم  مدينتــي 
(٢٤)، (٢٥)، (٢٦)، (٢٧)، معــرض أجنــدة �كتبةاإلســكندرية ٢٠١٨، ٢٠١٩، ســيمبوزيوم الســليوم 
الــدويل بتونــس ٢٠١٩، شــاركت �نحــة بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة بÞمــ© بأملانيــا ٢٠١٣، 
لهــا   ،٢٠٢١ النحــت  لفــن  اعــ�ر  ســيمبوزيوم   ،٢٠٢١ للنحــت  حســني  فــاروق  جائــزة  نالــت 
ــا . ــر، نيجÞي ــس، قط ــا، األردن، تون ــراد �ــرص، أملاني ــدى األف ــوان، ل ــوح بأس ــف املفت ــات باملتح مقتني

oe way of silence
برونز،٥٠×٢٠×٢٠سم

ريـــم أســامة



١٦٤

مواليــد اإلســكندرية ١٩٧١، أســتاذة جامعيــة بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية، 
ــة ومؤسســات  ــذ ١٩٩٠، تعمــل يف مجــال اإلدارة الثقافي ــة التشــكيلية من شــاركت يف الحرك
املجتمــع املــد@ يف مــرص مــن ٢٠٠٦ : ٢٠١٨، الســكرتÞ العــام ألتيليــه اإلســكندرية من ٢٠٠٨: 
٢٠١٨، أقامــت ســتة عــرش معرًضــا خاًصــا، شــاركت يف العديــد مــن ورش العمــل داخــل مرص 
و خارجهــا مــن أهمهــا: ورش عمــل مؤسســة تراينجــل أرت ترســت نيويــورك ٢٠٠٤، العديــد 
مــن برامــج اإلقامــات الفنيــة ضمــن برنامــج الفنــون البرصيــة لعــدد مــن الــدول األفريقيــة 
واألوروبيــة مــن أهمهــا: جريتمور ســتوديو جنوب إفريقيــا، جوداون أرت ســنرت كينيا، العديد 
مــن الجوائــز املحليــة مــن أهمهــا: ،جائــزة لجنــة التحكيــم بينــايل اإلســكندرية لــدول البحــر 
األبيــض املتوســط الــدورة التاســعة عــرش ٢٠٠١، جائــزة خاصــة بينــايل القاهرة الــدويل العارش 
٢٠١٢، جائــزة مؤسســة بولــوك كرســ� الدوليــة للفنــون الواليــات املتحــدة األمريكيــة، لهــا 
 lالعديــد مــن املقتنيــات العامــة والخاصــة �تحــف الفــن الحديــث بالقاهــرة، املتحــف امللــ
بــاألردن، مجموعــة محمــد ســعيد الفــارىس، مجموعــة الشــيخ طــالل زاهــد، مقتنيــات خاصة 
لــدى األفــراد بلنــدن، جنــوب أفريقيــا، تونــس، مــرص، اململكــة العربيــة الســعودية، قطــر .

جراء النور(٢)، أكريليك عىل توال، ١٠٠ × ١٠٠ سم

ريــــم حســـن

جراء القمر(١)، أكريليك عىل توال، ١٠٠ × ١٠٠ سم



١٦٥

أســتاذ   ،١٩٥٨ القاهــرة  مواليــد 
متفــرغ بكليــة الفنــون الجميلــة 
الكليــة  ووكيــل  املنيــا،  جامعــة 
األســبق، لــه العديــد مــن املعــارض 
بإيطاليــا  والدوليــة  املحليــة 
وفرنســا وأمريــكا وأســبانيا، نــال 
ــجيعية،  ــا التش ــة املني ــزة جامع جائ
الرابــع  الشــباب  صالــون  جائــزة 
مقتنيــات  تصويــر،  تخصــص 
بــوزارة الثقافــة، جامعــة املنيــا ، 
. والخــارج  �ــرص  األفــراد  لــدى 

الرزق عىل الله (١)  
زيت عىل توال، ١١٠× ٨٠ سم 

زكريـــا حــــافظ

الرزق عىل الله (٢)  
زيت عىل توال، ١١٠× ٨٠ سم



١٦٦
كوالج، ٦٧ × ١٠٠ سم

زينـــب الدمــرداش

مواليــد اإلســكندرية، دكتوراه الفلســفة إرشاف مشــرتك 
 Ohio state university أوهايــو  واليــة  جامعــة 
ــل  ــة ووكي ــ�ت املطبوع ــتاذ بقســم التصمي ١٩٩٩، أس
الكليــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة بكليــة 
ــاركت يف  ــكندرية، ش ــة  اإلس ــة جامع ــون الجميل الفن
العديــد مــن املعــارض الداخليــة والخارجيــة مــن 
ــر  ــون الشــباب للحف ــزة صال ــت جائ ١٩٨٧: ٢٠١٨، نال
لهيئــة  تابعــة  املتحــدة  للواليــات  منحــة   ،١٩٩٢
الفولربايــت إلعــداد القــادة ١٩٩٢، مقتنيــات لــدى 
وزارة الثقافــة املرصيــة، مجموعــات خاصــة �ــرص، 
أوهايــو،  جامعــة  األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات 
ال�ويــج،  لوبليانــا،  فرانسيســكو،  ســان  نيويــورك، 
اليابــان، أبوظبــي، الكويــت، مكتبــة اإلســكندرية .



١٦٧

مواليــد ١٩٨٦، بكالوريــوس تربيــة نوعيــة قســم الرتبيــة الفنيــة 
٢٠٠٧، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا: معــرض جمعيــة 
رســاي للشــئون الخارجيــة ٢٠٠٩، صالــون الشــباب ٢٠١٠، ٢٠٢٠، 
الدلتــا ٢٠٢٠،   بنــي ســويف ٢٠١٩ ، صالــون  ملتقــى فنــا@ 
ــد  ــت العدي ــاروق حســني٢٠٢٠، نال ــون ف ــزة الفن مســابقة جائ

ــة . ــز عــىل مســتوى الجامعــات ووزارة الثقاف مــن الجوائ

واقع افرتايض، أكريليك عىل توال، ١٠٥ × ١٤٠ سم

سـايل ج�ل خليــل



١٦٨
قعدة ستات، برونز، ٣٨×٣٥×٢٠ سم

سامح عمر بكر

مواليــد الفيــوم ١٩٧٦، بكالوريــوس تربيــة نوعية قســم الرتبيــة الفنية ١٩٩٧ 
تخصــص نــحــــت، موجــه مادة الرتبيــة الفنية بــوزارة الرتبيــة والتعليم منذ 
٢٠١٢ حتــى اآلن، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الج�عيــة منهــا : قــرص 
ثقافــة الفيــوم منــذ ١٩٩٧ : ٢٠١٧، صالــون الشــباب ١٩٩٧، معــرض أجنــدة 
�كتبــة اإلســكندرية ٢٠١٦، ٢٠١٩، ٢٠٢١، ٢٠٢٢، معــرض ج�عــي بجالــÞي 
ــرض  ــرة ٢٠١٧، مع ــه القاه ــت بأتيلي ــون النح ــة ٢٠١٦، ٢٠١٨، صال الكحيل
بجالــÞي ســ�ح ٢٠٢٠ ،٢٠٢١ ،  املعــرض العــام ٢٠٢١، معــرض بجالــÞي يض 
ــوزراء ٢٠٠٣، شــهادات  ــس ال ــر مــن رئاســة مجل ــال شــهادة تقدي ٢٠٢٢، ن
تقديــر مــن مديريــة الرتبية والتعليــم بالفيــوم ٢٠١٢ ،٢٠١٤ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٦، 
٢٠١٧، شــهادة تقديــر مــن صالــون ليــايل الــرشق بالقريــة الفرعونيــة ٢٠١٦، 
ــون  ــوم األول للفن ــون الفي ــون يف صال ــر طوس ــات عم ــان النح ــزة الفن جائ
التشــكيلية ٢٠١٧، شــهادة تقديــر مــن الفنــان عمــر طوســون ٢٠١٧، شــهادة 
تقديــر مــن صالــون ليــايل الــرشق بأتيليــه القاهــرة ٢٠١٩، لــه مــــقــــتنيات 
لــدى متحــف الفــن الحديــث، لــدى بعــض األفــراد يف الداخــل والخــارج .



١٦٩

ــة جامعــة  ــة الفني ــة الرتبي ــدوي كلي ــة تخصــص النســيج الي ــة الفني أســتاذ الرتبي
ــون  ــالل الفن ــن خ ــم م ــدويل للتعلي ــع ال ــس InSea املجتم ــب رئي ــوان، نائ حل
ــن  ــدار العرشي ــىل م ــة ع ــارض الفني ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ٢٠١٧، ٢٠٢٢، ش
عاًمــا املاضيــة منهــا:  صالــون الخريــف، صالــون األعــ�ل الفنيــة الصغــÞة 
باإلســكندرية، معــرض ج�عــي للحــرف نظّمــه املركــز الثقــايف الصينــي بالقاهــرة، 
املعــرض الــدويل ملعلمــي الفنــون البرصيــة الــرتO، نســج األلحــان صالــة العــرض 
ــة الســعودية ٢٠٠٦،  ــاض اململكــة العربي ــايف املــرصي بالري ــادل الثق ــب التب �كت
ــام  ــرض الع ــكندرية ٢٠١٩، املع ــة اإلس ــيج �كتب ــاف والنس ــون األلي ــون فن صال
مــن الــدورة (٣٦): (٤٢) بقــرص الفنــون بالقاهــرة، معــرض هــي يف عيونهــم 
ــخ  ــرأه عــرب التاري ــد صياغــة صــورة امل ــدوي يعي ــع نســج ي وســائط مختلطــة م
٢٠٢٠، معــرض ج�عــي رســم الخرائــط يف الربتغــال، أزورا، أســرتاليا ٢٠٢٢ .

مسئولية املرأة، خيوط وكانفاس وألوان أكريليك،١٥٠ × ١٠٠ سم 

ساميــة الشيـــخ



١٧٠

مواليــد ١٩٨٢، بكالوريــوس تربيــة نوعيــة قســم الرتبيــة الفنيــة، 
بالرسطــان،  املصابــ©  لألطفــال  بالفــن  العــالج  ماجســتÞ يف 
ماجســتÞ يف جامعــة إيــواZ باليابــان، معهــد جلويــر آيــر بربلــ© 
ــكارارا،  ــام  ب ــت الرخ ــ© لنح ــايل للمتخصص ــد الع ــا، املعه أملاني
دكتــوراه مــن أكادÜيــة الفنــون الجميلــة بإيطاليــا، عضــو يف 
األكادÜيــة املرصيــة برومــا، نحاتــة محرتفــة يف النحــت امليــدا@ 
املصنــوع مــن الجرانيــت والرخــام والحديــد واملعــدن والخشــب 
ــي والوســائط املختلطــة،  ــس،  النحــت الرتكيب والبوليســرت والجب
لديهــا خــربة جيــدة جــًدا يف الرتاكوتــا والفخــار والنحــت الخــزيف، 
شــاركت الفنانــة يف العديــد مــن النــدوات الدوليــة  يف النحــت 
ــزة  ــت جائ ــا، نال ــرص وخارجه ــل م ــة داخ ــار الصلب ــىل األحج ع
الدولــة لإلبــداع الفنــي، لهــا العديــد مــن املقتنيــات املتحفيــة يف 
العديــد مــن الــدول األوروبيــة والعربيــة والالتينيــة ورشق آســيا.

Nu –جرانيت –٢٥×٦٠×٨٥ سم

سامية عبد املنصف



١٧١
وجوه، ألوان زيتية، ١٣٥ × ١٣٥سم

سحـــر درغـــــام

مواليــد ١٩٧٠، أســتاذ بقســم التصويــر كليــة الفنــون الجميلــة جامعة 
ــة  ــة الخــرضاء صاحب اإلســكندرية، عضــو مؤســس لبودكاســت القاع
ــب  ــات شــعبية ٢٠٢٠، منحــة دراســية كطال برنامــج  قصــص وحكاي
زائــر باألكادÜيــة امللكيــة للفنــون باســتوكهوÀ الســويد ٢٠٠١، إقامــة 
فنيــة ملــدة ثالثــة أســابيع يف مؤسســة الفريــش بــل دومــاي مرســيليا 
فرنســا ٢٠١١، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا: معــرض 
ــدويل  ــايل فينســيا ال ــز بالفــراغ اصــداران للثقــوب  ٢٠٠٦، بين التجهي
ــايل ســاراييفو الــدويل العــرض املــرصي ٢٠١٢،  ــدورة ٥٢ ٢٠٠٧، بين ال
ــرض  ــكندرية ٢٠١٦،  مع ــا اإلس ــة بهن ــة اإلنســان وكال ــرض املدين مع
املــرأة الكــود ٢٠١٨، معــرض الكــود صفــر قاعــة عــرض كليــة الفنــون 
ــه اإلســكندرية  ــ© أتيلي ــة باإلســكندرية ٢٠١٩، مراســم الفنان الجميل
املــورد   : منهــا  جوائــز  عــدة  نالــت   ،٢٠٢١ والكتــاب  للفنانــ© 
ــة  ــزة الرابع ــة ٢٠٠٥، الجائ ــل مشــاريع الشــباب الفني ــايف لتموي الثق
ــين�) ٢٠١٠. ــورة الس ــان زاك ــة ملهرج ــيناريو التابع ــابقة الس يف مس



١٧٢

مواليــد كفــر الشــيخ ١٩٦٧، أســتاذ الرســم 
ــة  ــة جامع ــة الفني ــة الرتبي ــر كلي والتصوي
معرًضــا ج�عيًــا   ٨٢ يف  شــارك  حلــوان، 
�ــرص والخــارج، أقــام ٢٢ معرًضــا شــخصيًا 
مــن  العديــد  نــال  والســعودية،  �ــرص 
الجوائــز �ــرص والســعودية، قــام بنــرش 
٣٢ بحثًــا يف مجــال الفــن واإلبــداع، ١٤ 
كتابـًـا يف الفنــون، لــه أكــè مــن ٣٠٠ مقــال 
ــعودية،  ــمية بالس ــف الرس ــور بالصح منش
مقدمــات  كتابــة  يف  شــارك  الكويــت،  
العديــد مــن كتالوجــات الفنانــ© �ــرص 
والســعودية، لــه العديــد مــن املســاه�ت 
واألنشــطة األكادÜيــة �ــرص والســعودية .

ترنيمة الحياة، ميكسد ميديا 
 ٨٠ × ١٠٠سم

سعــــد العبــــد

الحياة، ميكسد ميديا، ١٢ قطعة
 ٢٣×٣١ سم للقطعة الواحدة 



١٧٣

ــل  ــون الني ــارك يف صال ــد ١٩٦٠، ش موالي
فعاليــات   ،١٠  ،٩ الضــو)  للتصويــر 
اتحــاد املصوريــن العــرب فــرع األردن 
وإقليــم  الســياحة  تنشــيط  وهيئــة 
ــام  ــرض الع ــة، املع ــور الثقاف ــيناء لقص س
إدارة  مــن  اللوحــة  اقتنــاء  وتــم   (٤٢)
املقتنيــات املتحــف املــرصي الحديــث،  
نــال الجائــزة األوىل  يف مســابقة تــرا� 
للتصويــر مــن وزارة الثقافــة والجهــاز 
ــة  ــاري ومنظم ــيق الحض ــي للتنس القوم
وزارة  مــن  التفــرغ  منحــة  إيسســكو، 
. متتاليــة  ســنوات   ٤ ملــدة  الثقافــة  

الجدار، تصوير ضوb، ١٠٠ × ٧٠سم

سعــد حـــامد األزهــري



١٧٤
جرانيت ، القاعدة ١٤٠ × ٢٠× ٢٠ ، العمل ٣٨ × ٢٥ × ٢٠ سم

سعيـــد بــــدر

جامعــة  الجميلــة  الفنــون  بكليــة  النحــت  بقســم  أســتاذ 
بيــزا  بكــراره جامعــة  الفنــون  بأكادÜيــة  اإلســكندرية، درس 
بإيطاليــا ٢٠٠٠، ٢٠٠٤، شــارك يف العديــد مــن املعــارض املحليــة 
 ،٢٠٠٣  ،٢٠٠٢  ،١٩٩٨ إيطاليــة  ومــدن  الدوليــة  والبيناليــات 
ــر٢٠٠٩،  ــف بفرنســا ٢٠٠٨، الجزائ ــون الخري النمســا ٢٠٠٨، صال
 ،٢٠١٥ روســيا  قطــر٢٠١٢،  الســعودية٢٠١٢،  الكويــت٢٠١١، 
ــذ ١٩٩٧ :  ــار من ــىل األحج ــت ع ــة للنح ــات دولي ــارك �لتقي ش
٢٠١٨ �ــرص، إيطاليــا، أملانيــا ،أســبانيا ، الربتغــال ،لبنــان، الربازيــل، 
جــزر البحــر الكاريبــي، تركيــا، األردن، قــام بتنظيــم العديــد مــن 
الــورش وامللتقيــات الدوليــة بنحــت األحجــار يف مــرص، قــام 
بتصميــم وتنفيــذ أعــ�ل نحتيــة باملياديــن باإلســكندرية، إيطاليــا، 
ــد  ــال العدي ــا ، األردن، ن ــا ،تركي ــبانيا ،أملاني ــال، أس ــان، الربتغ لبن
مــن الجوائــز الدوليــة واملحليــة يف نحــت األحجــار، جائــزة 
الدولــة للتفــوق يف الفنــون ٢٠١٨، لــه مقتنيــات محليــة ودوليــة. 



١٧٥

ــم  ــد القاهــرة  ١٩٥٢، أســتاذ بقســم التصمي موالي
ــال  ــم بإدخ ــددة، اهت ــائط املتع ــl والوس الجرافي
خامــات جديــدة ىف أع�لــه الفنيــة مثل البالســتيك 
واالستانلســتيل بهــدف إحــداث متغــÞات خداعيــة 
بــ© املشــاهد  أكــرب  لــإلدراك وإنشــاء فعاليــة 
ــر  ــا بالتصوي ــا خاًص ــة، أوىل اهت�ًم والعمــل والبيئ
ــه عــىل إحــداث  ــن خــالل أع�ل ــد م الضــوb وأك
متغــÞات خداعيــة إلدراك املشــاهد، شــارك يف 
معظــم املعــارض الج�عيــة، شــارك يف العديــد مــن 
معــارض الخــط العــرü، أقــام العديد مــن املعارض 
الخاصــة، صمــم العديــد مــن الشــعارات املحليــة 
. الجامعــات  املؤسســات،  للــرشكات،  والدوليــة 

طاقات حركية - تصوير خامات متعددة، ١٢٠ ×١٢٠سم

سعيد سيد حس¤



١٧٦

مواليــد ١٩٨٩، بكالوريــوس تربيــة نوعيــة فنيــة، عضــو يف نقابــة الفنانــ© التشــكيلي©، شــارك يف صالــون الشــباب ٢٣، ٢٧، ٢٨، ٢٩ ،٣٠، األعــ�ل 
الفنيــة الصغــÞة ٢٠١٢، معــرض الطالئــع  ٥٣ ، ٥٤، ٥٨، ملتقــى القاهــرة الــدويل لفنــون الخــط العــرü، مســابقة كــوa ٢٠١٦، معــرض الشــباب 
بجالــÞى املرســم باإلســكندرية الذكــرى األوىل لرحيــل الفنــان األســتاذ الدكتــور الســيد القــ�ش، معــرض الخريــف والشــتاء بســاقية الصــاوي، 
ملتقــى بصــ�ت الفنانــ© التشــكيلي© العــرب الثــا@ للقطــع الصغــÞة، صالــون أتيليــه اإلســكندرية الــدويل للشــباب، مســابقة نــارص ال حمــد 
بالبحريــن، معــرض فــن وإبــداع بقاعــة الهناجــر للفنــون، معــرض الطالئــع باإلســكندرية ٢٠١٨، معــرض مســابقة فــاروق حســني للفنــون ٢٠٢٠، 
نــال العديــد مــن الجوائــز منهــا: جائــزة لجنــة التحكيــم يف معــرض الطالئــع (٥٤)، الجائــزة األوىل يف صالــون األقــرص الــدويل للفنــون البرصيــة 
٢٠١٨، الجائــزة األوىل يف الرســم والحفــر يف مســابقة إبــداع (٢) مراكــز الشــباب، مســابقة مؤسســة فــاروق حســنى للفنــون ٢٠٢٠، حصــل عــىل 

منحــة التفــرغ ٢٠١٥، ٢٠١٦ ، ٢٠١٧ ، ٢٠١٨.

الرصخة، رصاص،٥٠×٧٠ سم

سلطان أحمد أحمد

الحزن، رصاص، ٥٠×٧٠سم



١٧٧

شــاركت يف املعــارض الخاصــة بالفــن 
التشــكييل واملعــارص منهــا: معــرض 
العربيــة  الثقافــة  عاصمــة  األقــرص 
ــف  ــاة متح ــر الحي ــرض نه ٢٠١٨، مع
أحمــد شــوقي ٢٠١٨، املعــرض العــام 
ــرة  ــه القاه ــون أتيلي (٤٠)، (٤٢)، صال
معــرض   ،٢٠١٩ األجيــال  ذاكــرة 
الهيئــة  مــرص  حــب  يف  إبداعــات 
 ،٢٠١٩ الثقافــة  لقصــور  العامــة 
لــذوي  الــدويل   üالعــر املهرجــان 
االحتياجــات الخاصــة تحــت شــعار 
اإلعاقــة يف عيــون اإلنســانية ٢٠١٩،  
 ،٢٠٢٠ اإلســالمي  الفــن  متحــف 
.  ٢٠٢٠ اندرســون  جايــر  متحــف 

الغروب ىف سيوة، فوتوغرافية، ١٠٠ × ٧٥ سم

سلمـــى حســــ¤



١٧٨

مواليــد ١٩٩١، ماجســتÞ ٢٠٢١ قســم نحــت فنــون جميلــة، مجــال النحــت التأهيــيل، دكتــوراه  
٢٠٢٢، شــاركت يف معــرض بأتيليــه القاهــرة ٢٠٢١ .

حالة، فيربجالس واستانلس  ارتفاع ٨٥ سم 
بالقاعدة

سلمى صادق زردق



١٧٩

ــد  ــن املعه ــة م ــوراه املرصي ــادل لدرجــة الدكت ــا املع ــوان، الدراســات العلي ــة جامعــة حل ــون تطبيقي ــوس فن بكالوري
الحكومــي للفنــون بفلورانســا إيطاليــا، دكتــوراه يف فلســفة الفنــون التطبيقيــة خــزف جامعــة حلــوان، أســتاذ الخــزف، 
رئيــس قســم، وكيــل كليــة الرتبيــة النوعيــة للدراســات العليــا والبحــوث ســابًقا جامعــة عــ© شــمس، مصمم استشــاري 
الخــزف، تلميــذة الفنــان ســعيد الصــدر، شــاركت يف املعــارض الج�عيــة املحليــة والدوليــة، شــاركت يف العديــد مــن 
ــا،  ــا ودوليً ــة محليً ــارض الخاص ــن املع ــد م ــت العدي ــات، أقام ــم، النقاب ــان التحكي ــة، لج ــة والفني ــرات العلمي املؤ0
عملــت يف مجــال ذوي االحتياجــات الخاصــة منــذ الســبعينيات، درع التميــز مــن املجلــس األعــىل للثقافــة يف يــوم 
املــرأة العاملــي ٢٠٢٢، نالــت جائــزة جامعــة عــ© شــمس التقديريــة ٢٠٢٢، لهــا العديــد مــن املقتنيــات محليـًـا ودوليًا .

خزف ثالثة أجزاء، ط© أسوانىل، رسم تحت الطالء يف جو مختزل، ارتفاع ٧٠ سم، ارتفاع ٨٥سم، ارتفاع ٤٥سم

سلــــوى رشـــدي



١٨٠

فوتوغرافيــة،  مصــورة 
ىف  حاليًــا  متخصصــة 
ــي  ــال حديث ــر األطف تصوي
يف  شــاركت  الــوالدة، 
دوليــة  معــارض  عــدة 
ــرض  ــا: مع ــة آخره ومحلي
اكســبوجر الشــارقة، نالــت 
ــة ىف بعــض  ــز متقدم مراك
املســابقات أخرهــا: املركــز 
ــاد  ــابقة اتح ــا@ يف مس الث

. العــرب  املصوريــن 

نظرة أمل، فوتوغرافيا عىل ورق، ١٠٠ × ٧٠ سم

سمــاح املغربـــل

حياة جديدة، فوتوغرافيا عىل ورق، ١٠٠ × ٧٠ سم



١٨١

بكالوريــوس تربيــة فنيــة، شــاركت ىف الكثــÞ مــن املعــارض منهــا: املعــرض العــام ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٦، معــرض قنــاة 
الســويس دار األوبــرا املرصيــة، معــرض أجنــدة، معــرض النقابــة باإلســكندرية، معــرض خــرضاء درب ١٧، ١٨، ملتقــى 

الخــط العــر_ ٢٠١٦، ٢٠١٧ .

بنت اسمها مريم،  كانفاس، أكريليك - ق�ش، ١٠٠ × ١٠٠سم، ١١٠ × ١١٥سم

سمـــاح ناجــــــى



١٨٢

مواليــد ١٩٨٩، ليســانس اآلداب قســم اآلثــار اإلســالمية ٢٠١٣، التحقــت 
ــة  ــو ىف ج�ع ــك ٢٠١٨، عض ــة الزمال ــون جميل ــة فن ــره بكلي ــات الح بالدراس
اللقطــة الواحــدة وورش مــراد درويش  ٢٠١٨، شــاركت �عــرض ج�عي خطوة 
بقاعــة كليــة فنــون جميلــة الزمالــك ٢٠١٨، معــارض ج�عيــة ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ .

آفل، وسائط متعددة، أكريليك، ٩ أجزاء ١٠٠ × ١٢٠ سم 

سمـــــر أبوزيــد



١٨٣

سمـــر مجــدى البصــال

سمكة تحلم، خشب رسسوع
 ٦٥×٦٠×٤٥ سم

مواليــد املنوفيــة ١٩٨٨، ماجســتÞ ىف النحــت ٢٠١٥، مــدرس بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة 
ــرشق  ــون ال ــرب األول ٢٠١٢، صال ــكيلي© الع ــ© التش ــى الفنان ــاركت يف ملتق ــوان، ش حل
ــة،  ــة، الثالث ــا الثاني ــ© يف دورته ــابقة آدم حن ــون ٢٠١٢، مس ــدويل األول للفن ــط ال األوس
بينــاىل الثقافــة والفنــون الــدويل املســتقل تحــت رعايــة صالــون الخريــف الفرنــيس 
ــون الشــباب ٢٢  ــون العــرب ٢٠١٧، صال ــادي املقاول ٢٠١٤، ســيمبوزيوم النحــت األول بن
، ٢٣ ، ٢٧، ٢٨ ،٢٩ ، معــرض الطالئــع ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٤ ، ٥٥ ، نالــت عــدة جوائــز منهــا: 
ــزة التشــجيعية  ــدويل ٢٠١٢، الجائ ــون الــرشق األوســط ال ــة بصال ــة الفضي ــزة امليدالي جائ
يف ســيمبوزيوم النحــت األول للجمعيــة العربيــة اإلســالمية ٢٠١٧، جائــزة آدم حنــ© لفــن 
النحــت الجائــزة الثالثــة ٢٠١٨، الجائــزة األوىل �عــرض الطالئــع ٥٦، جائــزة الفنــان فــاروق 
ــع  ــرض الطالئ ــدر ىف مع ــعيد الص ــان س ــزة الفن ــاف ٢٠١٩، جائ ــابقة أطي ــم ىف مس إبراهي
ــك  ــاء البن ــزة اقتن ــع ٥٥، جائ ــرض الطالئ ــم ىف مع ــد الكري ــدة عب ــة عاي ــزة الفنان ٥٤، جائ
التجــاري الــدوىل CIB ىف صالــون الشــباب الــدورة ٢٧ ، ٢٨، لهــا مقتنيــات لــدى جمعيــة 
ــه  ــون العــرب، أتيلي ــادى املقاول ــة، ن ــة الثقافي ــدوق التنمي ــة، صن ــون الجميل ــى الفن محب
جــدة للفنــون، البنــك التجــارى الــدوىل CIB، لــدى عــدة أشــخاص داخــل مــرص وخارجهــا .



١٨٤

مواليــد اإلســكندرية  ١٩٧٢، ماجســتÞ يف النقــد الفنــي أكادÜيــة الفنــون  ٢٠٠٦، 
شارك يف العديد من املعارض الج�عية الدولية واملحلية، أقام ٩ معارض خاصة .

انتظار، حرب عىل ورق، ٥٠×٧٠سم

سميـر أحمــد عـىل



١٨٥

مواليــد القاهــرة ١٩٦٥، رئيــس قســم الديكــور 
ــو  ــوان، عض ــة حل ــة جامع ــون الجميل ــة الفن بكلي
الفــرق  وتدريــب  دراســات  ملركــز  مؤســس 
ــان  ــس إدارة مهرج ــو مجل ــرة، عض ــة الح املرسحي
ــد  ــدوىل لســين� املــرأة، شــارك ىف العدي أســوان ال
مــن املعــارض والصالونــات املحليــة والعامليــة، 
قــام بتصميــم العديــد مــن طوابــع الربيــد وأغلفــة 
ــس  ــور ومالب ــذ ديك ــم وتنفي ــام بتصمي ــب، ق الكت
أكــè مــن ٢٥ عرًضــا مرسحيًــا، قــام بتصميــم 
وتنفيــذ العديــد مــن مشــاريع العــ�رة الداخليــة 
وأجنحــة املعــارض املحليــة والدوليــة، نــال جائــزة 
الدولــة التشــجيعية ىف الفنــون ٢٠٠٨، لــه العديــد 
مــن املقتنيــات والجوائــز داخــل مــرص وخارجهــا .

بيوت Houses، ألوان اكريليك، ٨٢ × ٨٢ سم

سم� السيد شاه¤ 



١٨٦

 مواليــد القاهــرة ١٩٤٤، أظهــر موهبــة متفــردة ىف الرســم منــذ طفولتــه إال أنــه اتجــه لدراســة الهندســة، بكالوريــوس 
هندســة قســم االتصــاالت ١٩٦٦، عمــل ىف نظــم املعلومــات، اســتمر ىف م�رســة الفــن، تــرك مجــال نظــم املعلومــات 
وتفــرغ  للفــن ٢٠٠١، أقــام خمســة عــرش معرًضــا فرديـًـا منــذ ١٩٩٧، مثـّـل مــرص ىف بينــاىل املكســيك لأللــوان املائيــة 
٢٠٠٢، شــارك ىف ســيمبوزيوم األقــرص الــدوىل ٢٠١١، أقــام معرًضــا مشــرتكًا مــع الفنــان اإليطــاىل الكبــÞ فرانكــو ريــزوىل 
ــل بالقاهــرة معــرض اســتيعادى ٢٠١٨، عرضــت  ــق �تحــف محمــود خلي ــة أف ــه قاع ىف فينيســيا ٢٠١٦ ، أقامــت ل
أع�لــه ىف دول عديــدة مثــل: الواليــات املتحــدة، إنجلــرتا، إيطاليــا، كينيــا، روســيا، د_، الكويــت، لبنــان، الســعودية. 

زيت عىل كانفاس، ١٤٠ × ١٥٠ سم 

سميــــر فـــــؤاد

زيت عىل كانفاس،  ١٢٥ × ١٠٥ سم 



١٨٧

السالم والعاÀ الرقمى ١ ، معلقات نسجية 
 صوف خالص ، ١٤٠ × ٢٠٠سم 

السالم والعاÀ الرقمى ٢ ، معلقات نسجية 
 صوف خالص ، ١٤٠ × ٢٠٠سم 

سهيـر عثمـان

أســتاذ بجامعــة حلــوان كليــة الفنــون التطبيقيــة ، مقــرر لجنــة الفنــون التشــكيلية والعــ�رة باملجلــس األعــىل للثقافــة، مقــرر اللجنــة العلميــة لرتقــى األســاتذة 
واألســاتذة املســاعدين للجامعــات املرصيــة والخاصــة ىف الفنــون التطبيقية  رئيس واستشــارى مرشوع تجميل املجرى املالحى لقناة الســويس، استشــارى مصمم 
نقابــة املصممــ©، أختــÞت ىف أكè من موســوعة منها: موســوعة الشــخصيات النســائية البارزة ١٠٠٠ شــخصية نســائية ، موســوعة املــرأة املرصية وجوائــز الدولة، 
شــاركت يف أكــè مــن  ٤٠٠ معــرض محــىل ودويل منــذ تخرجهــا ١٩٧٦ حتــى اآلن، مثّلــث مــرص بأع�لهــا الفنية عامليًــا يف أكè مــن ٤٥ دولة آخرها األســبوع الثقايف 
املــرصي بلبنــان ٢٠١٥، نالــت ٣٠ جائــزة محليــة ودوليــة، ١١٢ شــهادة تكريــم وتقديــر يف مجــال الفنــون التشــكيلية منهــا: جائــزة البينــاىل األوىل يف فــن الجرافيك 
لــدول البحــر األبيــض املتوســط ٢٢ دولــة ١٩٨٢، الجائــزة األوىل لتصميــم شــعار اتحــاد املنظ�ت الهندســية للــدول اإلســالمية ١٩٩٢، جائــزة الــرشاع الذهبي ملرص 
الجائــزة الكــربى يف الجرافيــك بينــاىل الكويــت عــىل ٢٣ دولــة، جائــزة البحث العلمــي عىل مســتوى ٢٢ كلية بجامعــة حلــوان ١٩٩٩، جائزة الدولة التشــجيعية يف 

مجــال الفنــون ٢٠٠٤، الجائــزة األوىل لتصميــم شــعار محافظــة حلــوان ٢٠٠٨، جائــزة الجامعة التقديريــة ٢٠١٥، جائــزة الدولة للتفوق يف الفنــون ٢٠١٥ .



١٨٨

ــة  ــون جميل ــوس فنـــ بكالوريــ
ــدس  ــر ١٩٧٩، مهن ــم تصوي قس
ــي  ــرح القومـــ ديكــور بــاملســ
لألطفــال، عضــو نقابة الفنــــان© 
التشكيليــــ©، عضــو بجمعيــة 
فنــا@ الغــوري، عضــو نقابــة 
املهــن التمثيليــة،  حصـــل عــىل 
منحــة تفرغ مــن وزارة الثقافة .

زيت عىل توال، ٥٨ × ٧٨سم

 سيـــد البيبانـــي



١٨٩

التشــكيلي©،  الفنانــ©  نقابــة  عضــو 
ــة  ــة األهلي ــس إدارة الجمعي ــو مجل عض
 aــا ــة فن ــة، عضــو جمعي ــون الجميل للفن
العــام  املعــرض  يف  شــارك  الغــوري، 
دورات ٣٢، ٣٥، ٣٨، ٤٠، صالــون الشــباب 
ــارض  ــام عــدة مع ــارش، أق ــع والع التاس
ــه القاهــرة،  ــا: معــرض بأتيلي خاصــة منه
ــا،   ــا خاًص ــ© ،  ١٢ معرًض ــة الصحفي نقاب
ــئون  ــوزارة الش ــب ب ــة الكت ــم أغلف صم
متعــددة  جوائــز  نــال  االجت�عيــة، 
وشــهادات التقديــر مــن الــدول العربيــة، 
مقتنيــات لــدى متحــف الفــن الحديــث 

باألوبــرا، وزارة الشــئون االجت�عيــة .
تجريدى (١)، أكريليك عىل ق�ش ، ١٠٠×٧٠ سم            تجريدى (٢)، أكريليك عىل ق�ش ،١٠٠×٧٠سم

سيـد خليـل سيـد



١٩٠
من دير سانت كاترين، ١٢٠ ×٨٠ سمأمÞة النغم، ١٠٥ × ١٠٥سم

سيد سعد الدين

مواليــد قنــا ١٩٤٤، خريــج املعهــد العــايل اإليطــايل ليونــاردو دافنــيش ١٩٦٧، أســتاذ الفنــون التشــكيلية 
ــ© التشــكيلي©،  ــة الفنان ــرغ، عضــو نقاب ــان تشــكييل متف ــا فن ــيش، حاليً ــاردو دافن ــد العــايل اإليطــايل ليون باملعه
شــارك يف أكــè مــن ٦٠ معرًضــا خاًصــا وج�عيًــا، قــام بتجميــل أهــم املناطــق الســياحية منهــا: مطــار 
ــزة  ــال ١٤ جائ ــز، ن ــرصي متمي ــان م ــة كفن ــج العاملي ــوعة كامربي ــجل يف موس ــرص، ُس ــري األق ــيخ،  كوب رشم الش
محليــة ودوليــة، لــه العديــد مــن املقتنيــات يف املتاحــف، الســفارات، البنــوك، لــدى الشــخصيات الهامــة .



١٩١

مواليــد ١٩٥٢، بكالوريــوس فنــون جميلــة -جامعــة اإلســكندرية، أســتاذ النحت 
ــة، ، عضــو لجــان  ــة الرتبيــة النوعي بجامعــة كفرالشــيخ، العميــد الســابق لكلي
ــال  ــة، ن ــس األعــىل للثقاف ــة والتفــوق واملجل ــة التقديري ــز الدول ــم جوائ تحكي
العديــد مــن الجوائــز املحليــة والدوليــة منهــا: جائــزة الدولــة ووســام الفنــون 
يف النحــت، شــارك بأع�لــه يف معظــم املعــارض الج�عيــة منــذ تخرجــه ١٩٧٦، 
ــه أكــè مــن ١٦  توجــد أع�لــه يف الكثــÞ مــن املتاحــف املرصيــة والعامليــة، ل
عمــًال ميدانيًــا �ــدن مــرص، أول مــن أعــاد ســباكة الربونــز إىل النحــت �ــرص . 

بوليسرت، ١٩٠ × ١٠٠ ×١١٠ سم 

السيد عبده سليم



١٩٢

انتظار وترقب، أكريليك عىل 
خشب، ٨٠ × ١٠٠ سم 

السيد قنديل

بكالوريــوس فنــون جميلــة جرافيــك شــعبة التصميــ�ت املطبوعــة ١٩٩٠، دكتــوراه  يف الفنــون الجميلــة الجــذور األفريقيــة والجرمانيــة القدÜــة؛ 
ــة  ــل نقاب ــ© التشــكيلي© ١٩٩٠، وكي ــة الفنان ــة ٢٠١١-٢٠١٤، عضــو نقاب ــون الجميل ــة الفن ــد كلي ــة ١٩٩٨، عمي ــة األملاني ــيل التعبÞي ــا ع وأثره
الفنانــ© التشــكيلي© ٢٠١١، عضــو لجنــة قطــاع الفنــون باملجلــس األعــىل للجامعــات ٢٠١١، رئيــس لجــان القيــد بنقابــة الفنانــ© التشــكيلي© 
ــا:  معــرض خــاص   ــة منه ــة والدولي ــارض الخاصــة والج�عي ــن املع ــد م ــون الشــباب ٢٠١٥ ، شــارك يف العدي ــرز بصال ــة الف ٢٠١١، عضــو لجن
باملنصــورة ١٩٨٧، معــرض بأوربينــو بإيطاليــا ١٩٩٧، معــرض �ركــز الفنــون �دينــة طشــقند أوزبكســتان ٢٠٠٨، معــرض بقاعــة بيكاســو بالزمالــك 
٢٠١٤ ،  ١٠ معــارض ج�عيــة مــن خــالل كليــة الفنــون الجميلــة فــرتة الدراســة ١٩٨٦:١٩٩٠، معــرض البيئــة املرصيــة ىف فرنســا ١٩٨٩، صالــون 
الشــباب دورات (٢، ٣، ٤، ٦، ٧)، أغلــب املعــرض القومــى ، بينــاىل الحفــر الــدوىل بلوبليانــا  يوغســالفيا ١٩٩٥، معــرض فــن الجرافيــك القومــى 
للــدورة الثالثــة ٢٠٠٥، معــرض مئويــة الفنــون الجميلــة قــرص الفنــون باألوبــرا ٢٠٠٨ ، بينــايل سارســال الــدويل بفرنســا ٢٠١١ ، معــرض  أســاتذة 
ــال العديــد  ــاة الســويس ٢٠١٥ ، معــرض الجرافيــك بالجزيــرة ٢٠١٥ ، ن كليــة الفنــون الجميلــة باألكادÜيــة املرصيــة برومــا ٢٠١٢، معــرض قن
مــن الجوائــز منهــا : الجائــزة التشــجيعية ىف الجرافيــك صالــون الشــباب الثالــث ١٩٩١، الجائــزة التشــجيعية ىف التصويــر صالــون الشــباب الرابــع 

١٩٩٣،  شــهادات تقديــر عديــدة مــن جهــات مختلفــة ١٩٨٧-٢٠١٤، لــه مقتنيــات �ــرص والخــارج

 أكريليك عىل خشب، 
٨٠ × ١٠٠ سم 



١٩٣

 Þبكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعة حلــوان ١٩٩٤، ماجســت
ــة جامعــة  ــة الفني ــة الرتبي ــوراه يف النحــت مــن كلي ودكت
ــا كأســتاذ يف قســم النحــت بنفــس  ــوان، تعمــل حاليً حل
ــزر يف  ــوء اللي ــتخدم ض ــة تس ــة مرصي ــة، أول فنان الكلي
ــر  ــة يف التصوي ــة مرصي ــت أول تجرب ــ� قدم ــون ك الفن
الهولوجــرايف ٢٠٠٠، شــاركت يف الحركــة الفنيــة منــذ 
١٩٩٦ وحتــى اآلن، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض 
الفرديــة والج�عيــة والعديــد مــن ورش العمــل املحليــة 
والدوليــة، نالــت العديــد مــن الجوائــز يف مجــال النحــت 
والعمــل املركــب بصالــون الشــباب وجوائــز أخــرى،  لهــا 
مقتنيــات �تحــف الفــن الحديــث بــدار األوبــرا املرصيــة، 

ــراد واملؤسســات يف مــرص والخــارج . ــدى بعــض األف ل

اتزان، حديد ملون، ٨٠ × ٦٠ × ١٢٠ سم 

سيـــدة خليــــل



١٩٤

أستـــــاذ الرســـــم والتصميـــــم املطبـــــوع بكليــة الفنــون الجميلــة  قســم الجرافيـــــك جامعــة حلــوان، نــال جوائــز 
ــان  ــة ٢٠١٤، للفن ــة الفني ــكيلية الطبع ــون التش ــجيعية يف الفن ــة التش ــزة الدول ــا جائ ــه آخره ــذ تخرج ــة من متنوع

ــا. ــراد داخــل مــرص وخارجه ــدى املؤسســات واألف ــÞة ل ــات كث مقتني

مشهد من القرية١، ٢، طباعة بارزة عىل الخشب، ٥٥ × ٦٥ سم  

سيف اإلسالم صقـر



١٩٥

مواليــد القاهــرة ١٩٨٠، بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان ٢٠٠٢، ماجســتÞ ٢٠٠٩، دكتــوراه مــن نفــس 
الكليــة تخصــص تصميــم ٢٠١٦، يعمــل كفنــان بــرصي ومنســق عــروض ثقافيــة، مــدرس تصميــم بكليــة الرتبيــة 
الفنيــة جامعــة حلــوان، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الج�عيــة املحليــة والدوليــة منــذ ١٩٩٩، أقــام العديــد 
مــن املعــارض الخاصــة، نــال العديــد مــن الجوائــز املحليــة والدوليــة عــىل أع�لــه الفنيــة أهمهــا الجائــزة األوىل 

يف مجــال التجهيــز يف الفــراغ  بينــايل الفنــون الرتاثيــة، اإلكــوادور ٢٠١٢. 

حديقة األحالم ،أكريليك  وورق ذهب وفضة عىل توال ، ٢١٠  × ٦٥سم 

شادي أديب سالمة



١٩٦

 ،٢٠٠٦ üمواليــد كفــر الشــيخ ١٩٨٣، بكالوريــوس تربيــة نوعيــة ٢٠٠٤، دبلــوم خــط عــر
ــن  ــد م ــام (٤١)، والعدي ــوم خــاص يف مجــال النحــت ٢٠٠٨، شــارك يف املعــرض الع دبل

املعــارض الج�عيــة.

أمومة ، برونز٢٠×٢٥×٦٠سم

شــــادي البنـــا



١٩٧

مواليــد ١٩٦٩، بكالوريــوس تربيــة فنيــة الزمالك 
ــه  ــكيلي©، ل ــ© التش ــة الفنان ــو نقاب ١٩٩٢، عض
مشــاركات خارجيــة يف معــرض ريــو دي جينــÞو، 
عــىل  كابادوكيــا، حصــل  مقاطعــة  الربازيــل، 
دعــوة للمشــاركة يف حــدث عاملــي يف أملانيــا 
حــوار الثقافــات ومعــرض لألوبــرا حــوار األشــياء، 
ــة  ــة يف وزارة الثقاف ــة متنوع ــاركات ج�عي مش
واملعــارض يف أماكــن خاصــة، معــرض فــردى 
أكابيــال، لــه مقتنيــات داخــل مــرص وخارجهــا .

الحصان هو امللك،  أكريليك عىل توال، ١١٧ × ١١٧ سم 

رشيف عبد القادر



١٩٨

بكالوريوس فنــــون جميلــــة قســــم جرافيــــــك ١٩٩٥، عضـــــو نقابـــــة 
ــل  ــرات بالعمــ ــاهرة، خبــ ــه القـــ ــو أتيليــ ــ© التشــكيلي©، عضـــ الفنان
ــم  ــال التصميـــ ــى مجـــ ــل فــ ــة والعمـــ ــوم املتحركــ ــال الرســ يف مجــ
ــرض  ــها: مع ــارض منـــ ــن املعـــ ــد مــ ــارك يف العديــ ــي، شـــ الداخلــــ
ــر  ــون الحف ــع ١٩٩٧، صال ــن ١٩٩٦، التاســـ ــاب الثامــــ ــون الشبـــ صالـ
مــرص  فنــا@  صالــون   ،٢٠١٤ ســيوه  مراســم   ،٢٠١٣ القاهــرة  أتيليــه 
٢٠١٦، صالــون الجنــوب الــدويل باألقــرص ٢٠١٦، ٢٠١٧، صالــون القاهــرة 
ــرض  ــليم ٢٠١٨، املع ــاب س ــة الب ــت قاع ــرق توقي ــرض ف (٥٨) ٢٠١٨، مع
الــدويل بورتوكايــرو مــرصي برتغــايل �تحــف محمــود مختــار ٢٠١٨، 
معــرض حلــم قاعــة الزمالــك أرت جالــÞي ٢٠١٩، معــرض الجانــب 
اآلخــر قاعــة الزمالــك أرت جالــÞي ٢٠٢١، شــارك يف بعــض املعــارض 
ــن  ــف الف ــرص، متح ــراد يف م ــض األف ــدى بع ــات ل ــه مقتني ــرتكة، ل املش
الحديــث، صنــدوق التنميــة الثقافيــة، قطــاع الفنــون التشــكيلية  .

شمس، خامات مختلفة عىل كانفاس، ٢٠٠ × ١٤٥سم

شعبان الحسيني



١٩٩

إىل  اتجهــت   ،٢٠٠١ فنيــة  تربيــة  بكالوريــوس 
ــر  ــت التصوي ــرايف ٢٠١٧، درس ــر الفوتوغ التصوي
وقامــت بتصويــر األماكــن اآلثريــة يف مــرص إىل أن 
وصلــت الحــرتاف التصويــر الفوتوغــرايف، اتجهــت 
للرســم  والتصويــر الزيتــي، شــاركت �عــارض يف 
ســاقية الصــاوي، أتيليــه القاهــرة، قــرص الجزيــرة، 
.  ٢٠٢٠ الفنــون  قــرص   (٤١) العــام  املعــرض 

غموض، فوتوغرافيا، ١٠٠ × ١٠٠سم

ش�ين إس�عيل



٢٠٠

بكالوريــوس تربيــة فنيــة- جامعــة حلــوان ٢٠٠٣، دكتــوراه 
فلســفية ىف الرتبيــة الفنيــة تخصــص رســم وتصويــر ٢٠١٦، 
شــاركت ىف بينــاىل بكــ© ٢٠١٧، بينــاىل داكار الــدوىل ٢٠٢٢، لهــا 
ــت  ــة، نال ــة والدولي ــة املحلي ــاركات الج�عي ــن املش ــد م العدي
العديــد مــن الجوائــز بصالــون الشــباب، لهــا العديــد مــن 
ــث، متحــف  ــات الرســمية �تحــف الفــن املــرصى الحدي املقتني
ــا، وزارة  ــك برتكي ــا، متحــف جامعــة صلجي ــاب بروماني ــن الكت ف
الثقافــة بقــربص، لــدى العديــد مــن األفــراد ىف النمســا، فرنســا، 

ــيا . ــا، روس ــا، أثيوبي ــكا، إيطالي ــد، بلجي الهن

جيل جديد،  ألوان أكريليك وزيت عىل توال، ١٢٠ × ١٠٠سم 

ش�ين البارودى



٢٠١

مواليــد اإلســكندرية، بكالوريــوس الهندســة املع�ريــة كليــة الفنــون الجميلــة، ماجســتÞ إدارة األعــ�ل مــن األكادÜيــة 
العربيــة، مصــورة فوتوغرافيــة، تهــوى التصويــر الفوتوغــرايف، 0ارســه مــن خــالل نــادى عدســة للتصويــر الفوتوغــرايف 
ــاءات  ــد مــن اللق ــر الشــارع، شــاركت يف العدي ــر املعــ�ري وتصوي ــر الطبيعــة والتصوي ــم بتصوي باإلســكندرية، تهت

الفنيــة، املعــارض، ورش التصويــر املختلفــة .

ويبقى األثر، فوتوغرافيا، ٤٠ × ٦٠سم

ش�يـــن زايـــد



٢٠٢

 دكتــوراه فلســفة الفــن ٢٠١٦، 
نالــت جائــزة أوىل ىف الجرافيك 
ــباب  ــون الش ــة صال ــن ورش ع
يف  الجرافيــك  جائــزة   ،٢٠٠٨
ــر البحــر بســاقية  مســابقة نه
جائــزة   ،٢٠١٠ الصــاوي 
ــون  ــاء عــن معــرض صال االقتن

.٢٠١١ الشــباب 

العازف©، جرافيك حفر عىل خشب  ٩٢ × ٦٤ سم لكل جزء

ش�ين عبد الجواد



٢٠٣
حلم ، برونز ، ٩٠×٣٠×٣٠سم

الشي�ء إبراهيم درويش

مواليــد ١٩٨٥، مــدرس بقســم التعبــÞ املجســم بكليــة الرتبيــة الفنيــة، شــاركت يف صالــون يض األول للعــرب 
ــرض  ــة، مع ــدورة الثالث ــون ال ــرص الفن ــكل  ق ــور الش ــي ن ــرض ج�ع ــام ٢٠١٧، مع ــرض الع ــه يض ٢٠١٦، املع أتيلي
خــارج اإلطــار بقاعــة بيكاســو إيســت، معــرض مســابقة آدم حنــ© لفــن النحــت الــدورة األوىل قاعــة آدم 
الفنــون  كليــة  ممتــدة   آفــاق  عمــل  ورشــة   ،٢٧  ،٢٥  ،٢٤ دورات  الشــباب  صالــون   ،٢٠١٧ بالهناجــر  حنــ© 
متحــف  مصاحبــة  ورشــة  الثــا@  والخــردة  الحديــد  ســيمبوزيوم    ،٢٠١٤ أملانيــا  برÜــن  جامعــة  الجميلــة 
الــدويل لنحــت الجرانيــت ورشــة مصاحبــة ٢٢ أســوان ٢٠١٧ . محمــود مختــار ٢٠١٦، ســيمبوزيوم أســوان 



٢٠٤

ــس  ــوراه يف أس ــة ١٩٨١، دكت ــون الجميل ــة الفن ــد بكلي معي
ــات  ــم اإلعالن ــس قســم تصمي ــد) ١٩٩٤، رئي ــم املب التصمي
 ،١٩٩٤   ART الفنــي  القســم  مديــر   ،١٩٨٣ املرصيــة 
ــي  ــار الفن ــة، املستش ــدة الجمهوري ــي بجري ــار الفن املستش
ملؤسســة دار التحريــر،  شــارك يف أكــè مــن ٣٦ معرًضــا 
ــا مــا بــ© النحــت والتصويــر الزيتــي  ــا ودوليً ــا محليً ج�عيً
منهــا: املعــرض العــام، معــارض ببعــض قاعــات كليــات 
الفنــون والجامعــات املرصيــة، الجامعة األمريكيــة بالقاهرة، 
الجامعــة الكنديــة بالقاهــرة، معــرض ليــرتا الــدويل النمســا، 
 èمعــرض روكا الــدويل رومانيــا، األســاتذة ببولنــدا، أقــام أكــ
مــن ١٦ معرًضــا خاًصــا مــا بــ© النحــت والتصويــر الزيتــي 
ــون،  ــر للفن ــة الهناج ــاوي، قاع ــاقية الص ــرض بس ــا: مع منه
قاعــة النخيــل والتصويــر برومانيــا ١٩٩١، معــرض للتصويــر 

ــت ١٩٩٧ .  ــرض للنح ــا، مع ــرت  النمس بلي

رسم أقالم رصاص، ١٠٠ × ٦٥ سم                               ٥٤ × ٧٤ سم

صالح محمد الربص



٢٠٥

 Þمواليــد القاهــرة ١٩٦٧، بكالوريــوس تربيــة فنيــة ١٩٩٠،  ماجســت
١٩٩٦، دكتــوراه ٢٠٠٣، أســتاذ مســاعد قســم التصويــر بكليــة الرتبيــة 
الفنيــة جامعــة حلــوان مــرص، أقامــت بالعديــد مــن املعــارض 
الخاصــة أهمهــا ىف مرص: جالــÞي تــاون هــاوس منــذ ١٩٩٩ : ٢٠٠٩، 
ــفرخان ٢٠١٤ ، ٢٠١٦،  ــÞي س ــيس ٢٠٠٦، جال ــم فرنس ــÞي كري جال
ــÞي   ــا، جال ــذ ٢٠٠٤ :٢٠٠٧ إيطالي ــا من ــا روم ــÞي لي ىف الخــارج جال
B٢١ د_، جالــÞي AB ســويرسا،  شــاركت يف العديــد مــن املعــارض 
الج�عيــة منهــا: الفــن املــرصى الحديــث ىف هولنــدا ٢٠٠١،  بينــايل 
فينيســيا٢٠٠٣،  بينــايل هافانــا. كوبــا ٢٠٠٣، أفريــكان رÜكــس ٢٠٠٤، 
٢٠٠٥،  املتحــف الربيطــاa ٢٠٠٦، بينــايل القاهــرة الــدوىل ٢٠١٠، 
بينــايل اإلســكندرية الــدوىل ٢٠٠٩،  لهــا العديــد مــن املقتنيــات 
ــف ىف  ــن املتاح ــد م ــا@، العدي ــف الربيط ــارج باملتح ــرص والخ ىف م
إيطاليــا، أمريــكا، هولنــدا، العديــد مــن األشــخاص �ــرص والخــارج.

عواÀ خاصة ، خيوط وق�ش باستخدام التطريز و الرتيكو، ٣٠٠ × ٢٥٠ سم 

صباح نعيم 



٢٠٦

القاهــرة ١٩٦٦، بكالوريــوس فنــون جميلــة -تصويــر ١٩٨٨،  مواليــد 
ماجســتÞ الفنــون الجميلــة  - تصويــر  شــعبة جــداري  ١٩٩٣، الجداريــات 
املرصيــة القدÜــة واالســتفادة مــن بعــض رموزهــا يف الجداريــات املرصيــة 
الحديثــة، دكتــوراه كليــة الفنــون الجميلة - تصوير  شــعبة جـــداري ١٩٩٦، 
الحفــاظ عــىل التصويــر الجــدارى مــن خــالل أســاليب التصويــر  الحديثــة 
جامعــة حلــوان، ، نقيــب الفنانــ© التشــكيلي©، أســتاذ عامــل بكليــة 
الفنــون الجميلــة، العميــد الســابق لكليــة الفنــون الجميلــة ٢٠١٥ : ٢٠١٨، 
قائــم بأعــ�ل عميــد الكليــة مــن الفـــرتة مــن أكتوبــر٢٠١٥ : أبريــل ٢٠١٥، 
وكيــل الكليــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة ٢٠٠٩ -٢٠١٢ فــرتة 
أوىل،  وكيــل الكليــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة ٢٠١٢:  ٢٠١٥ 
فــرتة تانيــة، قائــم بأعــ�ل رئيــس قســم التصويــر ٢٠١٣، أســتاذ التصويــر 
الجــدارى قســم التصويـــر، أســتاذ مســاعد بقســم التصويــر شــعبة جداري 
٢٠٠٢، مــدرس بكليــة الفنــون الجميلــة بالقاهــرة ١٩٩٧، مــدرس مســاعد 
ــة ١٩٩٣ .  ــون الجميل ــة الفن ــد بكلي ــة ١٩٩٣، معي ــون الجمي ــة الفن بكلي

بيوت Houses، ألوان أكريليك، موزاييك ووسائط متعددة ٢١٠ × ٢١٠سم

Ïصفية القبا



٢٠٧

نحت برونز، قطعت©، ٦٠ × ٤٠ × ٣٠سم

صــــالح حمــــاد

مواليــد الرشقيــة ١٩٦١،  بكالوريــوس تربيــة فنيــة ١٩٨٦، دبلومــة ىف الرتبيــة الفنيــة ١٩٩١، فنــان استشــارى بنقابــة الفنانــ© التشــكيلي©، عضــو 
بالعديــد مــن الجمعيــات الفنيــة، عمــل بالتدريــس بكليــة الرتبيــة النوعيــة ثــم تركهــا للســفر للقيــام بجائــزة الدولــة لإلبــداع، شــارك ىف العديــد 
مــن ســيمبوزيومات النحــت الدوليــة ذات الخامــات املتنوعــة مــن ١٩٩٤: ٢٠١٤ منهــا: ســيمبوزيوم مدينــة كــرارة بإيطاليــا، ســان جوليانــو تÞمــى 
بايطاليــا، ايلدوالنــد بالســويد، بالÞمــو بإيطاليــا، أســوان �ــرص، هواى بفيتنــام ، ديور بــاخ بأملانيا، درامــا باليونان، أنقــرة برتكيا، امســرتدام هوالندا، 
مــوال برتكيــا، اســربتا برتكيــا، د_ بدولــة اإلمــارات العربيــة، ســانت بــول بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، بانــج تــان بالصــ©، بينــاىل فينيســيا الــدوىل 
للفنــون التشــكيلية ٢٠٠٥، بينــاىل مســقط الــدوىل، بينــاىل القاهــرة الــدوىل، بينــاىل اليابــان الــدوىل لفــن النحــت، ترينــايل الهنــد الــدوىل، بينــاىل 
بنجــالدش الــدوىل، دورات صالــون الشــباب، دورات املعــرض العــام، معرض صالــون مرص بقاعة أفــق ٢٠١٠، معرض بجالرى مــرص بالزمالك ٢٠١١. 



٢٠٨

مواليــــد ســوهاج ١٩٨١، أســتاذ مســاعد بقســم النحــت بكليــة الفنــون الجميلــة باألقــرص، 
عضــو بنقابــة الفنانــ© التشــكيلي©، عضــو أتيليــه القاهــرة، شــارك يف معــرض الطالئــع يف 
دوراتــه (٤٥ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٤٩) ، صالــون الشــباب دورات (٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٦)، املعــرض 
العــام دورات (٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٩) ، صالــون الجنــوب األول، الثــا@، الثالــث، شــارك يف 
معــارض ج�عيــة بجالــÞي خــان املغــرü، جالــÞي الكحيلــة، جالــÞي يض، جالــÞي نــوت، 
ــزة  ــال جائ ــة، ن ــارض خاص ــة مع ــام خمس ــ�رت، أق ــÞي أرت س ــر، جال ــÞي أرت كون جال
الصالــون ىف النحــت صالــون الشــباب ٢٤، جائــزة اقتنــاء مــن الصالــون ٢٢، لــه مقتنيــات 
لــدى وزارة الثقافــة، متحــف الفــن الحديــث، العديــد مــن األماكــن يف مــرص و الخــارج .

أرض الخÞ، خشب، ١٥×١٥×٧٠سم

صالح شعبان حسان¤



٢٠٩

ــارض  ــدة مع ــارك يف ع ــام وش ــ© التشــكيلي©، أق ــة الفنان ــوان١٩٩٣، عضــو نقاب ــة حل ــة جامع ــة فني ــوس تربي ــد القاهــرة ١٩٦٩، بكالوري موالي
ــاب  ــة الب ــادى قاع ــاىف ٢٠١٠، املواطن..ع ــئ الثق ــن هان ــة ب ــز كرم ــك ٢٠٠٥، مرك ــون بالزمال ــع الفن ــون �جم ــة إخنات ــرض بقاع ــا:  مع منه
ــو  ــÞى ابونت ــا جال ــرض أن ــك ٢٠١٩، مع ــو بالزمال ــÞى ابونت ــه جال ــول ب ــرض مفع ــك، مع ــÞى ابونتوالزمال ــبهى..؟ جال ــرض ش ــليم ٢٠١٥، مع س
بالزمالــك ٢٠٢١ ، صالــون األعــ�ل الصغــÞة (٤ ، ٥ ، ٦)، صالــون الشــباب دورات(٧ ، ٩ ، ١٢ ، ١٦)، املعــرض العــام مــن ٢٠٠٠ : ٢٠١٧، 
ــن  ــف الف ــد متح ــد والحفي ــا ٢٠٠٤، الج ــرصي  روم ــن امل ــرض الف ــرة٢٠٠٢، ٢٠٠٧، مع ــة بالقاه ــة األمريكي ــف الجامع ــم الخري ــاح موس افتت
الحديــث  ٢٠٠٧، معــرض وجــوه قاعــة أفــق واحــد ٢٠٠٩، الدوحــة عاصمــة الثقافــة العربيــة بالدوحــة ٢٠٠٩، بينــاىل األكــوادور الــدوىل٢٠١٠، 
ــاب ٢٠١٤،  ــة الب ــ©  قاع ــدوىل  أم ــان ال ــرض كاراف ــة  ٢٠١٣، مع ــة الفني ــة الرتبي ــاa كلي ــرض فن ــون ٢٠١٠، مع ــرص الفن ــاa ق ــد اإلنس الجس
حصــاد الصالــون (٢٥) ٢٠١٤، اتنــ© اتنــ© ٢٠١٥، صالــون القاهــرة (٥٧) ٢٠١٦، ملتقــى األقــرص الــدوىل للتصويــر الزيتــى ســيمبوزيوم األقــرص 
ــال  ــى٢٠٢٢، ن ــة فهم ــرص عائش ــهد (١) بق ــرض املش ــن٢٠١٣، مع ــع والعرشي ــباب الراب ــون الش ــم لصال ــة التحكي ــو لجن ــدوىل ٢٠١٦، عض ال
ــراد �ــرص والخــارج. ــدى أف ــة، ل ــة الثقافي ــدوق التنمي ــث بالقاهــرة، صن ــن الحدي ــات �تحــف الف ــه مقتني ــون الشــباب، ل ــز بصال عــدة جوائ

أنا، تصوير، خامات مختلفة، ٢٤٠ × ١٢٠سم

طــارق الشيـــخ



٢١٠

بكالوريــوس فنــون جميلــة، عضــو نقابــة الفنانــ© 
املعــارض  مــن  العديــد  التشــكيلي©، شــارك ىف 
املحليــة والقوميــة �ــا يزيــد عــن ٢٧ معرًضــا 
منهــا: بينــايل القاهــرة الــدويل الســادس ١٩٩٦، 
ســيمبوزيوم لبنان الــدويل ١١، املعــرض العام (٣٩) 
ــزة  ــا: جائ ــز منه ــن الجوائ ــد م ــال العدي ٢٠١٧، ن
الصالــون، جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة ١٩٨٣، 
جائــزة صالون مختــار ١٩٨٨، جائــزة أوىل ىف العمل 
ــزة  ــا@ ١٩٩٠، جائ ــون الشــباب الث املركــب ىف صال
الدولــة لإلبــداع الفنــي ١٩٩٢، جائــزة الصالــون 
ــه  ــون الشــباب الســادس ١٩٩٤، ل ىف النحــت صال
ــا . ــراد داخــل مــرص وخارجه ــدى األف ــات ل مقتني

بوليسرت ، ١٩٠ × ٤٥ ، ٣٨ بوليسرت ، ١٧٠ × ٧٠  × ٨٠ سم

طارق الكومى



٢١١

طــارق صبحي جمعة

أحــد مؤســيس صالــون  اليدويــة،  الحــرف  الخــزف غرفــة صناعــة  رئيــس شــعبة 
ــكيلية  ــون التش ــا للفن ــون الدلت ــم صال ــة تحكي ــو لجن ــكيلية، عض ــون التش ــا للفن الدلت
٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢١، ٢٠٢٢، مؤســس وقوميســÞ صالــون الطفــل للفنــون التشــكيلية 
بأســوان ٢٠٢٢، شــارك يف بينــايل القاهــرة الــدويل الثالــث للخــزف ١٩٩٦، املعــرض 
ــزف ٢٠٠٩،  ــي خ ــعيد القوم ــايل بورس ــكيلية ١٩٩٩، ٢٠١٢ ،  بين ــون التش ــي للفن القوم
٢٠١١، ســيمبوزيوم الخــزف الــدويل الثالــث والرابــع بقاعــة الهناجــر ٢٠١٧ ، ٢٠١٨، 
.٢٠٢١  ،٢٠٢٠  ،٢٠١٩  ،٢٠١٨  ،٢٠١٧ طنطــا  ثقافــة  بقــرص  الغربيــة  فنــا@  معــرض 

صخور خزفية - ط© أسوا@ – ٢٥×٦٠ سم



٢١٢

طـارق عبد العـزيز 

 ناقــد وفنــان تشــكييل بــدار أخبــار اليــوم، دكتــوراه يف فلســفة الفنــون الجميلة-كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة 
حلــوان ، عضــو مجلــس إدارة نقابــة الفنانــ© التشــكيلي© ، صــدر لــه كتابــان حلــوة بلدنــا مــرص، مصطفــى حســ© .. 
عبقريــة فنــان، أقــام العديــد مــن املعــارض الفنيــة الخاصــة، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الج�عيــة، نــال عــدة 
جوائــز منهــا: جائــزة لجنــة التحكيــم عــن مســابقة نظمتهــا اليونيســكو عــن ثقافــة الســالم ٢٠٠٠، جائــزة الرامــح 
ثــالث دورات، تــم تكرÜــه مــن عــدة جهــات وزارة الثقافــة، دار األوبــرا ، مؤسســة صنــاع الحيــاة، مؤسســة األهــرام، 
الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة ، دار أخبــار اليــوم ، نقابــة الصحفيــ© ، اختــÞ عضــو لجنــة تحكيــم ىف العديــد مــن 
املســابقات، لديــه مقتنيــات فنيــة يف عــدة أماكــن مثــل متحــف الفــن الحديــث، متحــف كليــة الفنــون الجميلــة، 

دار األوبــرا ، دار أخبــار اليــوم.

مرص الخلود ١ ، ٢ ، كانفاس ، ١٠٠× ١٢٠ سم 



٢١٣

جميلــة  فنــون  بكالوريــوس   ،١٩٦٥ مواليــد 
اســكندرية قســم ديكــور ، دبلــوم دراســات عليــا ، 
دبلــوم التصويــر أمريــكا ، فنــان استشــاري للعديــد 
مــن املؤسســات �ــرص والخــارج ، إعالمــي ، كاتــب 
بالعديــد مــن الصحــف املرصيــة والعربيــة ، عضــو 
لجنــة الفنــون بالعديــد مــن الــدول العربيــة ، 
ــن  ــد م ــكيلي© والعدي ــ© التش ــة الفنان ــو نقاب عض
ــارج،  ــرص والخ ــة � ــة والصحفي ــات الثقافي املؤسس
قوميســÞ املعــرض العــام الــدورة ٤٠ ، شــارك يف 
ــات  ــ�ل جداري ــم األع ــرض، أه ــن ١٤٣ مع ــè م أك
ــورة،  ــة الث ــد، جداري ــة املول ســوق الجمعــة، جداري
ــا يف  ــا خاًص ــام ١٨ معرًض ــات، أق ــة املحافظ جداري
مــرص والعــاÀ، أصبحــت أع�لــه تعــرض باملــزادات 

ــة. ــات دولي ــه مقتني ــة، لدي الدولي

Ïطـه القـر

الوضع الراهن، زيت عىل توال ، ١٥٠ × ١٥٠ سم



٢١٤

مواليــد ١٩٨٢، مــدرس بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض 
ــة  ــات الفني ــرض اإلبداع ــف ٢٠٠٩، مع ــون الخري ــكندرية، صال ــه اإلس ــباب أتيلي ــون ش ــا: صال منه
الســكندرية ٤ باملركــز الــرويس ٢٠١٠،  ملتقــى نحــاZ اإلســكندرية األول بنقابــة الفنانــ© التشــكلي© 
٢٠١٠ ، ٢٠١٢، بينــايل بورســعيد ٢٠١١، صالــون شــباب القاهــرة  ٢٠١١، ٢٠١٢، معــرض يض للشــباب 
ــة  ــدورة ٤١ ، ٤٢،  معــرض الفــن بنكه ــون التشــكيلية ال ــام بقطــاع الفن العــرü ٢٠١٨، املعــرض الع
فرعونيــة يف جالــÞي يض ٢٠٢٢،  أقــام معرًضــا خاًصــا �تحــف محمــود ســعيد ٢٠١٦، معــرض مؤنــث 
ــا@  ــدويل الث ــ© ٢٠٢١، ســيمبوزيوم رشم الشــيخ ال ــت مــع مجموعــة مــن الفنان مــن أرت دي إيجب
للفنــون التشــكيلية ٢٠١٣، ســيمبوزيوم القاهــرة لنحــت حديــد الخــردة ٢٠١٣، ورشــة عمــل �ركــز 
اإلســكندرية لتجميــل املدينــة ٢٠١٤ ، ســيمبوزيوم جامعــة بدر BUC ٢٠١٦، ورشــة عمل ســيمبوزيوم 
ــا ٢٠١٨ ، ملتقــى  ــة الفنــون الجميلة-جامعــة املني ــا@ لكلي أســوان ٢٠١٨، ورشــة عمــل بامللتقــى الث
ســيناء الــدويل رشم الشــيخ اســتوراكا ٢٠١٨، ســيمبوزيوم أســوان الــدويل ٢٠١٩، قوميســÞ ســيمبوزيوم 
ــة  ــا ، كلي ــة قن ــدى جامع ــات ل ــه مقتني ــت، ل ــر ٢٠٢٢ ملؤسســة أرت دي ايجب ــادة التدوي IDG  إلع
الرتبيــة الرياضيــة بأبــو قــÞ جامعــة اإلســكندرية،  بنــك CIB ، جامعــة بــدر BUC ،  جامعــة املنيــا.    

املجد ٢ - حديد ملون – ٤٠×٤٠×١٧٠سم

طــه عبد الكريم نصـر



٢١٥

ــر  ــس قســم الرســم والتصوي ــد القاهــرة ١٩٦٦،  أســتاذ ورئي موالي
بكليــة الرتبيــة الفنية-جامعــة حلوان ، يشــارك يف الحركة التشــكيلية 
املرصيــة منــذ تخرجــه، شــارك يف العديــد مــن البيناليــات الدوليــة 
ــرة  ــايل القاه ــباب ١٩٩٤، بين ــون الش ــ© لفن ــايل األرجنت ــا بين منه
ــايل اإلســكندرية الــدويل ٢٠٠٧، أقــام أكــè مــن  الــدويل ١٩٩٦، بين
ــد  ــال العدي ــى اآلن، ن ــذ ١٩٩٣ وحت ــخصيًا من ــا ش ــن معرًض عرشي
ــاد  ــربى لالتح ــزة الك ــا: الجائ ــة منه ــة والدولي ــز املحلي ــن الجوائ م
العاملــي لنقــاد الفــن التشــكييل AICA، الجائــزه الثانية يف مســابقة 
اإلســالم ســالم مــن اململكــة العربيــة الســعودية، الجائــزة األوىل يف 
ــة  ــزة الثاني ــون الشــباب الســابع ١٩٩٥، الجائ العمــل املركــب صال
ــال عــدد مــن جوائــز التحكيــم  صالــون الشــباب العــارش ١٩٩٨، ن

ــز التشــجيعية.  والجوائ

عمل من جزئ©، أكريليك عىل ق�ش عىل خشب، ١١٠ × ٧٠ سم للقطعة الواحدة

عــادل ثــروت



٢١٦

عضــو نقابــة الفنانــ© التشــكيلي©، عضــو 
وكالــة  عضــو  القاهــرة،  أتيليــه  ج�عــة 
الغــوري، شــارك يف املعــرض العــام ٤٠ ، ٤١ ، 
٤٢، معــرض مختــارات عربيــة بجالــÞي يض 
٢٠٢١، مســابقة مــا بعــد الكورونــا بجالــÞي 
 ،٣١ األوبــرا  حــب  معــرض يف   ،٢٠٢١ يض 
معــرض الحلــم الكبــÞ بقاعــة صــالح طاهــر 
باألوبــرا، أقــام عــدة معــارض خاصــة يف 
اتيليــه القاهــرة ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٦، مركــز 
ــة  ــرا بقاع ــون ٢٠٠٥، دار األوب الهناجــر للفن
زيــاد بكــÞ ٢٠١٢ ، ٢٠١٥، متحــف محمــود 
ــارات  ــي مخت ــرض ج�ع ــار ٢٠١٦، مع مخت
عربيــة بأتيليــه جــده للفنــون ٢٠١٣، حصــل 
عــىل منحــة التفــرغ مــن ٢٠١٥ حتــى ٢٠١٩.

مزمار بلدي ، زيت عىل ق�ش  ، ١١٠ × ١٦٠ سم

عاطف الشافعي 



٢١٧

مواليــد ١٩٦٨، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الج�عيــة منهــا: صالــون الشــباب مــن 
الــدورة الخامســة حتــى الــدورة الرابعــة عــرش، املعــرض القومــي مــن الــدورة ٢٥ حتــى 
ــارض  ــا ، املع ــعودية ، كرواتي ــر، الس ــة يف الجزائ ــارض الخارجي ــن املع ــد م اآلن ، العدي
ــار ٢٠١٣ ، قاعــة  الخاصــة ،أتيليــة القاهــرة ٢٠٠٢،مجمــع الفنــون ٢٠٠٢ ، محمــود مخت
البــاب ٢٠١٦ ، مــن أهــم املعــارض الدوليــة بينــايل فينســيا للعــ�رة ٢٠١٠، نــال  جائــزة  
ــه  ــابع ، لدي ــباب الس ــون الش ــزة صال ــس، جائ ــباب الخام ــون الش ــم صال ــة التحكي لجن

ــراد . ــدى األف ــات �تحــف الفــن الحديــث ول مقتني

نحت ثالث قطع - خامات مختلفة –٤٥×١٠×٤٣  سم لكل عمل

عامر عبد الحكيم



٢١٨

مواليــد املحلــة الكــربى ١٩٨١، مــدرس مســاعد بكليــة الفنــون الجميلــة 
جامعــة أســيوط، عضــو بنقابــة الفنانــ© التشــكيلي©، شــارك يف صالــون 
القطــع الصغــÞة الرابــع �جمــع الفنــون بالزمالــك ٢٠٠٠ ، ســيمبوزيوم 
ــرب ٢٠١٧ ،  ــون الع ــيمبوزيوم املقاول ــدوىل  ٢٠١٦ ، ٢٠٢١، س أســوان ال
ســيمبوزيوم مدينتــي ٢٠١٧ ، ٢٠٢٢ ، ســيمبوزيوم إعــ�ر ٢٠٢١، املعــرض 

.٢٠١٧ Þالعــام ٢٠١٧ ، ٢٠١٨، ميامــي آرت فــ

بوليسرت –٢٠٠×١٥٠×١٥٠  سم

عبدالرحمن الربجي



٢١٩

 رشــح كقوميسÞ عام لبيناىل اإلسكـــندرية الســـادس 
ــذ  ــم ونف ــض، صم ــر االبي ــدول البح ــرون ل والعشـ
ــا  ــاÀ أهمه ــرص والع ــات يف م ــن الجداري ــد م العدي
ــا  ــون بفرنس ــة لي ــة �دين ــة الفاضل ــة املدين جداري
مــرص  مثــل  اليونيســكو،   هيئــة  إرشاف  تحــت 
يف معــرض رواد الفــن يف حــوض البحــر األبيــض 
املتوســط الــذي نظمــه املركــز الثقــايف الفرنــيس 
ــاريس  ــة ف ــت مؤسس ــان، قام ــو بالياب ــة طوكي �دين
لرعايــة الفنــون والثقافــة بطبــع كتــاب عــن تجربتــه 
اإلبداعيــة ومشــواره الفنــي، قامــت الهيئــة العامــة 
للكتــاب بالتعاقــد مــع الفنــان لعمــل كتــاب يلقــي 

ــر.          ــال التصوي ــه يف مج ــىل تجربت ــوء ع الض

خامات مختلفة ، ٧٠ × ٧٠سم

عبد السالم عيد 



٢٢٠

موالیــد القاھــرة ١٩٦٨، بكالوریــوس فنــون جمیلــة القاھــرة قســم الجرافیك-شــعبة الرســوم املتحركــة وفنــون الكتــاب ١٩٩١، ماجســتیر ١٩٩٦، 
ــن التشــكیلیین، املؤســس واملــرشف عــىل ج�عــة اللقطــة الواحــدة، شــارك ىف  ــة الفنانی ــك، عضــو نقاب ــوراه ٢٠٠١، أســتاذ بقســم الجرافی دكت
العديــد مــن املعــــارض الشــخصية واملحليــة والدوليــة منهــا: معــارض شــخصیة بعنــوان وجــوه،  مســح مــرصي،  مشــاھد مرصیــة، كراكیــب، 
مائیــات مرصیــة، عــن األحیــاء الشــعبیة، عربــات، مراكــب، رســوم رسيعــة، شــخوص محفــورة، یــوم الجمعــة، مــن ھنــا، شــجن،  مالمــح مبعــèة، 
ــر ٢٠١٩ ،  ــدويل للتصوی ــرص ال ــى األق ــا٢٠٠٠،  ملتق ــة بروم ــة املرصی ــرض األكادیمی ــا: مع ــى ٢٠٢١ أھمه ــة حت ــارض ج�عی ــوار،  مع ــراح، ج ب
املعــرض العــام، معــارض صالــون الشــباب بــدورات مختلفــة، ومعــارض لهیئــة التدریــس، ترینــايل القاھــرة الــدويل لفــن الجرافیــك، نــال الجائــزة 
الربونزیــة باملســابقة القومیــة ملهرجــان اإلســ�علية ١٩٩٣ عــن فیلــم الختــم، املركــز الثــا@ يف الحفــر �ســابقة املجلــس األعــىل للشــباب والریاضــة 
١٩٩٧، شــهادة صالــون الشــباب التاســع حفــر ١٩٩٧، الجائــزة الثالثــة حفــر يف صالــون الشــباب العــارش ١٩٩٨، الجائــزة الثانیــة تصویــر يف صالــون 

الشــباب الحــادي عــرش ١٩٩٩، الجائــزة الثالثــة حفــر يف صالــون الشــباب الثــا@ عــرش.

 مراكب األنفوىش ، أكريليك وكوالج عىل خشب، ١٠٠ × ٧٠ سم

عبد العزيز الجندي



٢٢١

 مواليــد ١٩٤٩، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة ١٩٧٠، تابــع حياتــه املهنيــة كأســتاذ للنحــت 
بنفــس الكليــة وحقــق أول انطالقــة نجــاح ١٩٧٥، ســافر إىل إيطاليــا حيــث زاول دراســة 
عمليــة يف فــن النحــت وصــب 0اثيــل الربونــز يف كافــاالري أكــرب اســتديوهات النحــت 
يف رومــا، زاول فــن الصــك وامليداليــة �درســة الفنــون برومــا، وإبــان تلــك الفــرتة أصبــح 
ــد مــن املعــارض  ــام العدي ــا، أق ــ© يف إيطالي ــ© العاملي ــة الفنان ــا يف جمعي عضــًوا وعارًض
ــال  ــت 0ث ــة بنح ــه وزارة الثقاف ــرة ١٩٨٦، كلفت ــا ١٩٨٢ ، ١٩٨٦، يف القاه ــا يف روم منه
ملوســيقار األجيــال محمــد عبــد الوهــاب، الــذي يعــرض اآلن يف معهــد املوســيقى 
العربيــة بالقاهــرة، تــم عــرض أع�لــه يف مــدن متنوعــة منهــا أســوان حيــث تــم عــرض 
0ثــال برونــزي كبــÞ لعبــاس العقــاد يف اإلســكندرية حيــث كلفتــه القنصليــة اإليطاليــة 
ــل  ــف بعم ــي، كل ــيب أونجاريت ــايل جوس ــاعر اإليط ــرأس الش ــزي ل ــال برون ــل 0ث بعم
ميداليــة تهديهــا مــرص للملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز ويل عهــد اململكــة العربيــة 
الســعودية، كلــف بعمــل كأس العروبــة عــىل شــكل رأس جــواد، مــن أع�لــه الربونزيــة 
ــة،  ــن ح�م ــق الحكيم،فات ــوظ، توفي ــب محف ــس، نجي ــف إدري ــه ليوس ــرى بورتري األخ

ــار ١٩٧٥. ــال جائــزة مخت ثــروت عكاشــة، ن

بيكار ، برونز ، ٤٩ × ٣٠ × ٢٥ سم

عبد العزيـز صعب



٢٢٢

مواليــد ســوهاج ١٩٧٧،  فنــان، خــزاف، شــارك يف العديــد مــن املعــارض املحليــة 
والدوليــة منهــا: املعــرض العــام ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٧، ٢٠١٨، صالــون ليــايل 
ــرام ٢٠١٧،  ــة األه ــن قاع ــت الف ــرض بي ــة ٢٠١٦، مع ــة الفرعوني ــرشق القري ال
ــىل  ــون ع ــة بنت ــاركة فاعلي ــرة ٢٠١٨، مش ــه القاه ــرشق أتيلي ــايل ال ــون لي صال
هامــش بينــايل فينســيا-إيطاليا، أقــام معرًضــا خاًصــا �ركــز كرمــة ابــن هانــئ 
متحــف أحمــد شــوقي zــار النــار٢٠١٤، معــرض بأتيليــه القاهــرة ألــوان النــار 

٢٠٢١، لديــه العديــد مــن املقتنيــات داخــل وخــارج مصـــر.

الصخرة - ط© - ٢٧×٣٧ سم                                                          الكوكب - ط© - ٢٧×٣٧ سم

عبد الفتاح شملول



٢٢٣

ــون ،  ــون للفن ــة آت ــر رشك ــان تشــكييل حــر، مؤســس ومدي ــد ١٩٧٧، فن  موالي
عضــو يف جمعيــة الفنانــ© والكتــاب أتيليــه اإلســكندرية، شــارك يف إدارة وتنظيم 
العديــد مــن املعــارض محليًــا ودوليًــا، شــارك يف العديــد مــن املناســبات الدوليــة 
منهــا: معــرض ٦ فنانــ© ســكندري© باألكادÜيــة املرصيــة للفنــون برومــا٢٠٠٣، 
Travel  بينــايل دول حــوض البحــر األبيض املتوســط باري إيطاليــا ٢٠٠٨، معرض
�قاطعــة جــوادزو الصــ© ٢٠١٢،  شــارك يف برنامــج الزائــر الدويل إلعــداد القادة 
يف مجــال تخطيــط وتنظيــم املــدن مــن الخارجيــة األمريكيــة ٢٠١٧، نــال جائــزة 
ــ�رة٢٠١٣ . ــت وع ــرايف نح ــر الفوتوغ ــون يف التصوي ــجيعية للفن ــة التش الدول

 حلم ، فوتوغرافيا ،  أحبار عىل توال ، ١٠٠ × ١٥٠ سم

عبد الله داوستـاشـي



٢٢٤

مواليــد ١٩٧٨ ، مــدرس بكليــة الرتبيــة  الفنيــة ، مســاعد قوميســÞ ســيمبوزيوم أســوان ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠،  شــارك يف العديــد مــن املعــارض الج�عيــة 
والســيمبوزيومات منهــا: املعــرض العــام يف جميــع دوراتــه منــذ ٢٠١٤، معــرض بدولــة تونــس ١٩٩٦ ، صالــون جمعيــة فنــا@ الغــوري ٢٠٠٠ ، 
٢٠٠١، معــرض ملتقــى الفخــار ٢٠٠٢ ، صالــون األعــ�ل الفنيــة الصغــÞة دورات ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، معــرض اليوبيــل املــايس لكليــة الرتبيــة الفنيــة 
٢٠١٤، املعــرض الثانــوي لكليــة الرتبيــة الفنيــة ٢٠١٥، معــرض الطالئــع الثالــث واألربعــون، معــرض نــور الشــكل بقــرص الفنــون، معــرض ورشــة 
عمــل خيــال الكتــاب �كتبــة اإلســكندرية ٢٠٠٤، معــرض بجالــÞي نــوت ٢٠١٧، معــرض بجالــÞي ســول الجونــة ٢٠١٧، صالــون أتيليــه القاهــرة 
الســتون، صالــون الشــباب ١٣ ، ١٤ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨، معــرض اليوبيــل الفــيض لصالــون الشــباب ٢٠١٦  ، ســيمبوزيوم النحــت بليجــرود روســيا 
٢٠١٥ ، ســيمبوزيوم أســوان  ٢٠١٧ ، ٢٠١٨، ســيمبوزيوم املقاولــون العــرب ٢٠١٧، أقــام عــدة معــارض فرديــة بقاعــة أحمــد بســيو@ ٢٠١٥، قاعــة 
نــوت ٢٠١٧، قاعــة يض ٢٠١٨، نــال شــهادة صالــون الشــباب ١٣-٢٠٠١، جائــزة د.جاذبيــة رسي ٢٠٠١، جائــزة د كــ�ل عبيــد يف النحــت ٢٠٠١، 
٢٠٠٣، جائــزة وأوســكار صالــون الشــباب ١٦-٢٠٠٤ ، جائــزة وأوســكار صالــون الشــباب ١٨لــــ ٢٠٠٧، جائــزة د عايــدة عبــد الكريــم جمعيــة 

محبــي الفنــون الجميلــة، جائــزة ســيمبوزيوم املقاولــون العــرب ٢٠١٧.

برونز ، حن© الجسد ، ١٠٠ × ١٢٥ × ٤٠ سم

عبد املجيد إس�عيل



٢٢٥

صباح جديد- خشب زان

عبد املسيح حبيب سعد

 عضــو نقابــة فنــون تشــكيلية ، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض منهــا: معــرض  دفء 
الجنــوب نحت خشــبي باملركز املرصي للتعاون الثقــايف الــدويل ٢٠٠٦ ، معرض باألكادÜية 
املرصيــة للفنــون برومــا ٢٠٠٦ ،  املعــرض العــام للفنــون التشــكيلية الــدورة  ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦، 
٣٩، معــرض فنــا@ مــرص يف املحافظــات ضمــن فاعليــات بينــاىل اإلســكندرية ىف اليوبيــل 
الذهبــي الــدورة الثالثــة والعرشيــن ٢٠٠٥، منحــة تفــرغ ٢٠٢١- ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ ، 

لديــه مقتنيــات �تحــف الفــن املــرصي الحديــث باألوبــرا ووزارة الثقافــة .



٢٢٦

حلم يقظة، برونز، ١٤×٢٩×٥١ سم

عبد املعيــن صالـح

 مواليــد ١٩٥١، بكالوريــوس فنــون جميلة باإلســكندرية قســم النحت، 
عمــل يف معهــد آرت أكادÜــي بالكويــت ، شــارك ىف املعــرض العــام، 
ــع الشــباب بالقاهــرة،  ــام جالــÞي ٢٠٢١، معــرض طالئ معرضــ© يف ت
معــرض األمومــة باإلســكندرية، قاعــة أخناتــون ١٩٧٨، معــرض وزارة 
mobolip الصناعــة، متحــف الدفــاع الجــوي بالكويــت، معــرض
بفرنســا، بينــايل الخــزايف بالكويــت، صالــون بوشــهري بالكويــت، 
ســيمبوزيوم نحــت الخشــب بالكويــت، معــرض mirror بالكويــت، 
أهــم املعــارض الخاصــة معــرض بليبيــا ١٩٨٢، ١٩٨٣، معــرض ج�عــة 
٢٠٠٠ ، جالــÞي تــالل بالكويــت ، جالــÞي فــا بالكويــت ، جالــÞي دار 
الفنــون ، معــرض يف متحــف الفــن الحديــث بالكويــت، نــال جائــزة 
املركــز األول النحــت ، وزارة الصناعــة بالقاهــرة املركــز األول النحــت، 
معــرض األمومــة، لديــه مقتنيــات �تحــف الفــن الحديــث بالقاهــرة، 
ــر،  ــث قط ــن الحدي ــف الف ــت، متح ــث بالكوي ــن الحدي ــف الف متح
الكثــÞ مــن األفــراد، فرنســا، الكويــت، ليبيــا، أملانيــا، الواليــات املتحدة.

التواصل، برونز، ٢٠×٤٣×٥٠ سم



٢٢٧

رياح  - ألومنيوم وخامات أخرى –٣٠×١٠ سم

عبد املنعم عبد السميع

ــال ومحامــي بالنقــض ومستشــار قانــو@ ولــه دراســات فنيــة بكليــة الفنــون   مثّ
ــال  ــكييل يف مج ــن التش ــارس الف Ü ،ــى ١٩٨٥ ــن ١٩٨٠ حت ــرة م ــة بالقاه الجميل
النحــت، يشــارك يف الحركــة التشــكيلية منــذ ١٩٨٥، عضــو بنقابــة املحامــ©، نقابــة 
الفنانــ© التشــكيلي©، عضــو بأغلــب الجمعيــات الفنية، أمــ© عام جمعيــة الغوري، 
عضــو مجلــس إدارة جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة ، نــال عــدة جوائــز منهــا : 
الطالئــع ١٩٩٠، جائــزة النحــت بصالــون الشــباب ١٩٨٩ ، ١٩٩٧ ، شــهادات تقدير ، 
منحــة تفــرغ مــن وزارة الثقافــة ٢٠٠٠، شــارك دوليًــا برومــا ١٩٩٠،  لديــه مقتنيات 
ــراد. ــدى األف ــا ول ــرص، وخارجه ــث- م ــن الحدي ــف الف ــرات،  متح ــز املؤ0 �رك



٢٢٨

خاتم سلي�ن ١، أكريليك كانفس ، ١٦٠ × ٢٠٠ سم

عبد الوهاب عبد املحسن

ــات  ــة، عضــو مشــارك يف الجمعي ــون الجميل ــفة يف الفن ــوراه الفلس دكت
ــوف  ــة بكراك ــر الدولي ــة SMTG للحف ــو جمعي ــرص، عض ــة يف م الفني
ببولنــدا ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا: املعــرض العــام، 
ــون  ــÞوت، صال ــة بب ــة الحديث ــة الدولي ــدويل باملؤسس ــيمبوزيوم ال الس
ــث، معــرض الفــن املــرصي للشــباب أســبانيا، مهرجــان  ــك الثال الجرافي
الفنــون التشــكيلية  بــاري- إيطاليــا، بينــايل لوبليانــا التاســع عــرش 
بســلوفينيا، تريناليفريدريكســتاد ال�ويــج، بينــايل وكايامــا الخامــس 
ــباب ،  ــابقة الش ــك مس ــزة األوىل جرافي ــال الجائ ــان، ن ــك بالياب للجرافي
الجائــزة األوىل جرافيــك مســابقة الصحــراء، جائــزة رشفيــة ترينــاىل 
ــÞة،  ــع الصغ ــف للقط ــرض الخري ــاء مع ــزة إقتن ــا@، جائ ــك الث الجرافي
جائــزة لجنــة التحكيــم ترينــايل الجرافيــك الثالــث، لديــه مقتنيــات لــدى 
هيئــة األمــم املتحــدة، املتحــف املــرصي للفــن الحديــث، متحــف كــوش 
باليابــان، ســويرسا ، فرنســا، الجامعــة األمريكيــة بالقاهرة ، لــدى األفراد .



٢٢٩

نهضة مرص الحديثة - حديد خردة – ١٨٠×٦٢×٥٠ سم

عبــده رمــزي

مواليــد ١٩٦١، عضــو نقابــة الفنانــ© التشــكيلي©، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الخاصــة 
والج�عيــة منهــا: معــرض خــاص باألكادÜيــة املرصيــة للفنــون برومــا ١٩٩٤، معــرض خــاص 
�عهــد جوتــة بالقاهــرة  ٢٠٠١، صالــون الشــباب، بينــايل بورســعيد القومــي الثالــث ١٩٩٦، 
ــدورة األوىل ٢٠٠٢،  ــرى ال ــن الفط ــرض الف ــنة، مع ــوق ٣٥ س ــباب ف ــون الش ــرض املكرم مع
صالــون األعــ�ل الفنيــة الصغــÞة، املعــرض العــام، معــرض التلقائيــ© بنســلفانيا ١٩٩٤،  بينايل 
القاهــرة الــدوىل الخامــس ١٩٩٤، منحــة التفــرغ ١٩٩٧، نــال جائــزة صالــون الشــباب الثالــث 
١٩٩١، الخامــس ١٩٩٣، الجائــزة الثانيــة يف بينــايل بورســعيد القومــي الثالــث ١٩٩٦، الجائــزة 
ــدى األفــراد يف  ــات خاصــة ل ــه مقتني ــدويل الخامــس ١٩٩٤، ل ــايل القاهــرة ال ــة يف بين الرشفي
بعــض الــدول األوروبيــة وأمريــكا وكنــدا والبحريــن والكويــت وفرنســا وبلجيكا، متحــف الفن 
املــرصي الحديــث بالقاهــرة، املركــز الثقــايف األســبا@ باإلســكندرية، متحــف النيــل بأســوان .



٢٣٠

تصوير جدارى ، عمل© ، ٤٥ × ٦٠ ، ٤٥ × ٦٥ سم

عـزيـزة فهمـي 

بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة اإلســكندرية ١٩٦٤، قامــت بدراســة الفسيفســاء يف 
ــا@  ــة لفن ــة الدولي ــا ١٩٨٣، عضــو يف الجمعي ــة بإيطالي ــون الجميل ــا للفن ــة رافين أكادÜي
الفسيفســاء املعارصيــن ، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض وورش العمــل �كتبــة 
ــة األبعــاد ٢٠٠٩، معــارض  ــال الكتــاب ٢٠٠٥ ، الفسيفســاء ثالثي اإلســكندرية ، منهــا خي

ــدة الســنوية . أجن



٢٣١

زيت عىل توال ، ٩٥ × ١٢٠ سم

عصـام الدين طــه

مواليــد ١٩٦١، بكالوريــوس تربيــة فنيــة ١٩٨٦، عضــو نقابــة الفنانــ© 
ــا@ الغــوري،  ــة فن ــة الصحفيــ©، عضــو جمعي التشــكيلي©، عضونقاب
شــارك يف الكثــÞ مــن املعــارض الج�عيــة منــذ تخرجــه داخــل 
مــرص وخارجهــا، أقــام العديــد مــن املعــارض الخاصــة يف قاعــة 
ــا@  ــة خاصــة ٢٠٠٢، الث ــا األول بقاع ــت٢٠٠١، معرضــان بأملاني جران
بفنــدق كلوبنــج ٢٠٠٣، قاعــة قرطبــه٢٠٠٩، أتيليــه القاهــرة ٢٠١٢، 
قاعــة البــاب ٢٠١٥، معــرض بجالــÞي ىض  ٢٠١٩، لديــه العديــد مــن 
املقتنيــات ىف متحــف الفــن الحديــث ، لــدى األفــراد �ــرص وخارجهــا.



٢٣٢

رباعية الرجل املريض ، خامات مختلفة ، ١٠٠ × ١٠٠ × ٢٠٠ سم  عصمت داوستايش

ــز  ــكندرية واملرك ــة باإلس ــون الجميل ــف الفن ــرًا ملتح ــل مدي ــكندرية ١٩٦٧، عم ــة باإلس ــون جميل ــوس فن ــكندرية ١٩٤٣، بكالوري ــد اإلس  موالي
ــاء  ــىل إحي ــل ع ــر، عم ــورة ٢٥ يناي ــد ث ــكندرية ٢٠١١بع ــداع باإلس ــة لإلب ــز الحري ــس إدارة مرك ــس مجل ــى ١٩٩٥، رئي ــن ١٩٩٣ حت ــايف م الثق
دورات بينــايل اإلســكندرية بتنظيــم الــدورة الثانيــة عــرش ١٩٩٤، قوميســÞ عــام اليوبيــل الذهبــي لبينــايل اإلســكندرية لفنــون البحــر املتوســط 
ــة  ــي والنحــت وتشــكيل األعــ�ل املركب ــر الزيت ــون التشــكيلية، Üــارس الرســم والتصوي ــان تشــكييل وكاتــب وباحــث مــؤرخ يف الفن ٢٠٠٥، فن
والفــن املفاهيمــي والتصويــر الضــو) وينظــم ويقــدم وينســق املعــارض الفنيــة، أقــام أكــè مــن مائــة وخمســ© معرًضــا خاًصــا ألع�لــه �ــرص 
والخــارج مــن ١٩٦٢ وحتــى اآلن، نــرش مقــاالت ودراســات يف العديــد مــن الجرائــد واملجــالت املرصيــة والعربيــة وأصــدر ٥٥ مطبوعــة وكتــاب 
كناقــد تشــكييل متخصــص يف دراســات وأبحــاث الحركــة الفنيــة باإلســكندرية منــذ جيــل الــرواد وحتــى اآلن، أخــرج بعــض األفــالم التوثيقيــة 
القصÞةعــن مجموعــة مــن الفنانــ© املرصيــ© أهمهــا: فيلــم الريشــة والقلــم الــذي عــرض يف افتتــاح مكتبــة اإلســكندريه ٢٠٠١ ، أعــد الســيناريو 
 èوالحــوار واملــادة العلميــة لفيلمــ© عــن محمــود ســعيد - ســيف وانــيل، حــول منزلــه بالعجمــي دوريــن إىل متحــف خــاص ألع�لــه يضــم أكــ
مــن خمســ�ئة عمــل مــع متحــف صغــÞ للفــن املــرصي الحديــث يضــم أكــè مــن ١٥٠ عمــل، لــه العديــد مــن األفــالم القصــÞة والحواريــة 

التليفزيونيــة، صــدر عنــه كتــاب مــن تأليــف يــرسي القويــيض �ناســبة بلوغــه الث�نيــ© ٢٠٢١ .



٢٣٣

أكريليك عىل خشب ، ٢٠٠ × ٣٠٠ سم

عقيـلـــة ريــــاض

 بكالوريــوس فنــون جميلــة اإلســكندرية، ماجســتÞ يف الفــن املــرصي القديــم فــرتة أخناتــون، دكتــوراة يف الفــن 
ــي  ــة محب ــ© التشــكيلي©، عضــو جمعي ــة الفنان ــه القاهــرة، عضــو نقاب ــة أتيلي ــم، عضــو ج�ع املــرصي القدي
الفنــون، عضــو لجنــة الفنــون التشــكيلية املجلــس األعــىل للثقافــة، مقــرر لجنــة املعــارض الخارجيــة والدوليــة 
املجلــس األعــىل للثقافــة، عضــو لجنــة املقتنيــات املجلــس األعــىل للثقافــة، عضــو اللجنــة العليــا مللتقــى األقــرص 
ــة يف مــرص والخــارج، أقامــت  ــد مــن املعــارض الج�عي ــة، شــاركت يف العدي ــة الثقافي ــدوق التنمي ــدويل صن ال

العديــد مــن املعــارض الشــخصية، لهــا مقتنيــات لــدى األفــراد واملتاحــف �ــرص وخارجهــا.



٢٣٤

العائلة - خزف - ٥٦×٣٥×٤٧ سم

عـال حمدي السيد

ــزف  ــم الخ ــس قس ــزف ٢٠٠٨ ، رئي ــص خ ــة تخص ــون التطبيقي ــفة ىف الفن ــوراه الفلس دكت
والزجــاج بكليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة بــدر بالقاهــرة BUC ، أســتاذ تصميــم الخــزف 
ــرض  ــوان ، شــاركت ىف معــ ــة جامعــة حل ــون التطبيقي ــة الفن الجــدارى قســم الخــزف كلي
ج�عــــى باملركـــز الثقــايف األملــا@ ADK ٢٠٠٢ ، معــرض مونســرت بأملانيــا ٢٠٠٣ ، معــــرض 
املــــرأة األول للخــــزف والجرافيـــك ٢٠٠٦ ، املعــرض العــام ، معــرض رؤى ١ بكليــة الفنــون 
الجميلــة باألقــرص ٢٠١٦ ، معــرض رؤى ٢ بكليــة الفنــون التطبيقيــة ٢٠١٦ ، ملتقــى الفنــون 
التطبيقيــة الــدوىل األول مركــز الجزيــرة للفنــون ٢٠١٧ ، ملتقــى إبداعــات املــرأة املرصيــة ىف 
الفــن التشــكييل ٢٠١٧ ، معــرض الصناعــات الثقافيــة مــرص الصــ© �ركــز الهناجــر للفنــون 
٢٠١٨ ، ســيمبوزيوم الخــزف الــدوىل الرابــع �ركــز الهناجــر للفنــون ٢٠١٨ ، معــرض تراثنــا 
ــدوىل  ــت ال ــزف الثال ــون الخ ــرات ٢٠٢٠ ، صال ــدوىل للؤ0 ــرة ال ــز القاه ــاa �رك ــدوىل الث ال
بتونــس ٢٠٢٠ ، معــرض indoors  �ركــز القاهــرة الــدوىل للمؤ0ــرات ٢٠٢١ ، ملتقــى األرض 
 Þفولــ aاإللكــرتو@ للخــزف الفنــي والصناعــي العــراق ٢٠٢١ ، ورشــة عمــل مــع الفنــان األملــا
ــكيلية ، وزارة  ــون التش ــاع الفن ــدى قط ــات ل ــا مقتني ــة ١٩٩٩، له ــون التطبيقي ــة الفن بكلي

الثقافــة، جامعــة الفــن والتصميــم �ونســرت أملانيــا ، لــدى بعــض األفــراد .



٢٣٥

رشوق يف مدينة الشمس ، فوتوغرافيا،ورق ، ٥٠ × ٧٠سم

عـال سيـد تريل

بكالوريــوس تربيــة نوعيــة ٢٠٠٨، ماجســتÞ يف املخطوطــات اإلســالمية 
ــوراه يف  ــدي دكت ــة عــ© شــمس ٢٠١٦ ، 0هي ــة جامع ــة النوعي ــة الرتبي كلي
ــداد  ــة إع ــوان ٢٠٢٠، يف مرحل ــة حل ــة جامع ــة الفني ــة الرتبي ــر كلي التصوي
ــث الدكتــوراه يف New Media Arts كليــة الرتبيــة  املــادة العلميــة لبح
الفنيــة، عملــت Team Leader  ألحــد أعضــاء الربملــان للجنــة االقتصاديــة، 
 Graphic ــت ــت، عمل ــر والنح ــادZ التصوي ــادة يف م ــدرس م ــت كم عمل
Designer  يف رشكــة Re View  للدعايــة واإلعــالن ٢٠١٥ ، شــاركت يف عــدة 
ــة ٢٠٢١،  ــي الغردق ــياحة العامل ــوم الس ــا: ي ــة منه ــة ومحلي ــارض دولي مع

ــة ٢٠٢٢. ــون الغردق ــال الفن كرنف



٢٣٦

مرص الكنانة ، نحت ، بوليسرت
 ٢٤٠ × ٦٦ × ٦٦سم

رجل وإمرأة – الخامة برونز 

عـيل حبيـش

مواليــد ١٩٤٨، بكالوريــوس فنــون جميلــة ١٩٧٣، أســتاذ 
النحــت بكليــة الفنــون الجميلــة بالقاهــرة ،أســتاذ ورئيــس 
ــة  ــايل جامع ــام لبين ــارات،  املنســق الع ــة اإلم قســم بجامع
التشــكيلي©  الفنانــ©  لنقابــة  اإلمــارات، عضــو مؤســس 
ــعار  ــم ش ــة، صم ــت بالنقاب ــعبة النح ــل ش ــرة ووكي بالقاه
ــرص  ــق م ــنا طري ــة قويس ــل مدين ــة مدخ ــة املنوفي محافظ
إســكندرية الزراعــي، صمــم شــعار محافظــة القليوبيــة 
طريــق مــرص إســكندرية الزراعــي، لــه 0ثــال ميــدا@ بإســتاد 
بنهــا الريــايض، شــارك يف معــارض محليــة ودولية منهــا: بينايل 
أســبانيا للشــباب ١٩٧٠، معــرض باإلتحــاد الســوفيتي ١٩٨٨، 
معــرض ج�عــة فجــر ١٩٨٨، نــال العديد مــن الجوائــز منها: 
ــاة  ــا@ لقن ــاح الث ــزة أوىل يف االفتت ــوم األرض وجائ ــزة ي جائ
ــث ،  ــن الحدي ــف الف ــدى متح ــات ل ــويس،لديه مقتني الس
ــك رئيســة الســوق  متحــف أحمــد شــوقي، فرنســيس ه�ي
ــال موجــود بباريــس . األوروبيــة املشــرتكة بالقاهــرة والتمث



٢٣٧

أكريليك عىل توال ، ١٣٠ × ١٠٠ سم

عـيل محمد أميـن

ــة  ــا ، عضــو نقاب ــÞ تشــارلز بربيطاني ــن منحــة األم ــون اإلســالمية م ــوم يف الخــزف والفن دبل
ــه عــدة  ــر، ل ــل الفــيض- تصوي ــون الشــباب دورة اليوبي ــ© التشــكيلي©، شــارك يف صال الفنان
ــور  ــة لقص ــة العام ــة للهيئ ــاركات تابع ــدة مش ــرة، ع ــه القاه ــارض أتيلي ــاركات يف مع مش
ــر  ــة اإلســ�عيلية ٢٠٠٥ ، عــدة مشــاركات داخــل قصـ ــوم ٢٠٠٤ ، ثقاف ــة الفي ــة، ثقاف الثقاف

ــى ٢٠١٢. ــن١٩٩٩ حت ــرج م ــة روض الف ثقاف



٢٣٨

املصÞ ، أكريليك عىل ق�ش ، ١٦٠ × ١٦٠  سم

عيل نبيل وهبه

أســس ج�عــة الفنانــ© الخمســة، عنيــت الج�عــة بفكــرة 
ــهامات  ــه إس ــكيلية وكان ل ــون التش ــاالت الفن ــل مج تكام
أقــام  إىل ١٩٦٨،  مــن ١٩٦٢  الفنيــة  الحركــة  مؤثــرة يف 
العديــد مــن املعــارض خاصــة مــن التصويــر والنحــت، 
االســهام يف املعــارض العامــة منــذ ١٩٦٢ و نــال عــدد مــن 
الجوائــز، اإلســهام يف كتابــة مجــال النقــد الفنــي التشــكييل 
باملجــالت والصحــف املرصيــة والعربيــة، اإلســهام ببحــوث 
فنيــة يف بعــض املؤ0ــرات املتخصصــة، إعــداد بعــض الربامج 
التليفزيونيــة يف مجــال الفنــون التشــكيلية مثــل رســالة 
ــارض  ــض مع ــل بع ــع وتحلي ــرة الراب ــايل القاه ــة لبين يومي
الفــن التشــكييل يف مقدمــات كتيباتهــا ، عضــو ج�عــة نقاد 
ــىل  ــس األع ــو املجل ــكا، عض ــة االي ــن العاملي ــري الف ومنظ
للثقافــة ســابًقا، عضــو مجلــس نقابــة التشــكيلي© ســابًقا . 



٢٣٩

زيت عىل توال ، ٢٨٥ × ١٨٠ سم

عمــاد إبــراهيـم

مواليــــــد القاهـــــرة ١٩٦٩، بكالوريــوس 
 ، فنيــــة جامعــة حلــوان ١٩٩١  تربيــــة 
شــارك يف تنفيــذ أحــد املشــاهد يف أوبريــت 
الجمهوريــة،  �ــرسح  وليلــة  ليلــة  ألــف 
ــور  ــادق فـــ ــات يف فن قــام بتصميــم جداري

ــخ . ــرشم الشيـ ــ� ب ــز، إحداه سيزونــ



٢٤٠

خامات مختلفة عىل كانفاس ، ١٢٠ × ١٢٠ سم

عمـاد أبـوزيـد

 أســتاذ بقســم النقــد والتــذوق الفنــي بكلية الرتبيــة الفنية  جامعــة حلوان، ٢٠٠٩ أســتاذ زائر 
بجامعــة فلوريــدا بأمريــكا، عضــو ىف نقابــة الفنــون التشــكيلية �ــرص ، عضــو لجنــة تحكيــم 
ملتقــى الفنــون البرصيــة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العــر_٢٠١٣. أقــام العديــد 
مــن  املعــارض الخاصــة منــذ تخرجــه ١٩٨٩، املركــز الــدوىل للفنــون بجامعــة فلوريــدا طالســم 
مــن وحــي الــرتاث املــرصي ٢٠٠٩، مÞديــان دهــب  دهــب × دهــب ٢٠١٠، قاعــة كحيلــة 
للفنــون القاهــرة ذكريــات ٢٠١٣،  مركــز الجزيــرة للفنــون نحــو بدائيــة جديــدة ٢٠٢١، شــارك 
ىف املعــارض الج�عيــة منهــا معــرض اليوبيــل الفــىض لصالــون الشــباب٢٠١٤، املعــرض العــام 
٢٠١٩،  معــرض صالــون القاهــرة جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة ٢٠١٦، شــارك ىف العديــد 
ــز  ــال العديــد مــن الجوائ مــن املؤ0ــرات والنــدوات للفنــون والثقافيــة ولجــان التحكيــم، ن
منهــا: الجائــزة الكــربى التحــاد العاملــي لنقــاد الفــن التشــكييل االيكا AICA بروتــردام كزمالة 
للفنــون ١٩٩٦، الجائــزة الكــربى للعمــل الفنــي املركــب بينــايل الشــارقة الدويل الثالــث ١٩٩٧، 
جائــرة لجنــة التحكيــم ببينــايل القاهــرة الرابــع للخــزف ١٩٩٨،  منحــة زمالــة مــن اليونســكو 
. ١٩٨٨ HIAP فنلــدا برنامــج الفــن العاملــي mهلســن UNESCO- ASCHBERG اشــربج



٢٤١

 عربة الطعام ، أكريليك ، ١٢٠ × ١٠٠ سم

عمــــــــاد رزق

فلسفــــــة  فـــي  دكتــوراة   ،١٩٩٦ التصويــر  يف   Þماجســت
التصويــــــر ٢٠٠٠، درجــة األســتاذية فـــي التصويـــر جامعـــة 
ــة  ــابًقا، كلي ــر س ــم التصوي ــس قس ــتاذ ورئي ــوان ٢٠١١، أس حل

ــرة. ــة بالقاهــ ــون الجميلــ الفن



٢٤٢

 عندما تبm املالئكة، ألوان زيت وأكريليك عىل توال ، 
٢٠٠ × ١٤٠ سم 

ع�د عبد الوهاب

ــا  ــن يف إيطالي ــتة للف ــتكمل دراس ــة ١٩٩، اس ــون جميل ــوس فن ــرصي ، بكالوري ــان ب  فن
بأكادÜيــة الفنــون الجميلــة برومــا٢٠٠٢ حتــى ٢٠٠٤  مــن خــالل حصولــه عــيل جائــزة 
الدولــة لإلبــداع الفنــي جائــزة رومــا الكــربي ، دبلــوم الرتميــم مــن املعهــد الــدويل للرتميم 
برومــا، كان أول فنــان مــرصي عــرü يقــوم بأعــ�ل الرتميــم �تاحــف الفاتيــكان ألعــ�ل 
ــة  ــال درج ــايل ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٤ ، ن ــل إيط ــق عم ــن فري ــداري ضم ــي والج ــر الزيت التصوي
املاجيســتÞ يف فلســفة الفنــون ٢٠٠٦ ، نــال درجــة الدكتــوراة املرصيــة يف فلســفة الفنــون 
٢٠١٤، شــارك يف الحركــة التشــكيلية البرصية الدوليــة واملحلية بأع�لــه يف مجال التصوير 
الزيتــي مــن خــالل رصــد للمتغــÞات االجت�عية وما يعيشــة داخــل املجتمعــات املختلفة 
مــن متغــÞات فكريــة ســواء اإليجابيــة أو الســلبية، نــال العديــد مــن الجوائــز املحليــة 
ــون  ــة الصغــÞة �جمــع الفن ــون األعــ�ل الفني ــر لصال ــزة التصوي ــة أهمهــا: جائ والدولي
ــز  ــن جوائ ــد م ــا ٢٠٠٣ ، العدي ــا إيطالي ــاىل فلورنس ــجيعية ىف بين ــزة التش ٢٠٠٢ ، الجائ
صالــون الشــباب أخرهــا الجائــزة األوىل ىف دورتــه الـ١٦ لـــــ ٢٠٠٤ ، الجائــزة الكربى  فنار 
اإلســكندرية الذهبــي بينــايل اإلســكندرية لــدول البحــر املتوســط ٢٠٠٥، جائــزة الدولــة 
التشــجيعية يف مجــال التصويــر الزيتــي يف فنــا@ بورتريــه جمهورية مــرص العربية ٢٠٠٧.



٢٤٣

هيصة، باتيك، ١٠٠×٧٠ سم جاموسة - حديد خردة - ٤م ×٥٠×٢م

عمـــــار شيحـــــة

 ليســانس لغــات وترجمــة، ســاهم يف الحركــة الفنيــة منــذ ١٩٩٤، شــارك يف العديــد مــن املعــارض يف مــرص والخــارج، 
ــة  ــدا@ محافظ ــل مي ــعيد، عم ــة بورس ــدا@ محافظ ــل مي ــه عم ــت، ل ــيمبوزيومات للنح ــن الس ــدد م ــارك يف ع ش
مــرىس مطــروح ، عمــل ميــدا@ داون تــاون بالتجمــع الخامــس ، عمــل ميــدا@ مــرايس إعــ�ر بالســاحل الشــ�يل ، 
عمــل ميــدا@ مدينــة العلمــ© الجديــدة ، لــه مقتنيــات لــدى متحــف الفــن الحديــث،  قريــة الجونــة،  دار األوبــرا 
ــدق  ــس، فن ــع الخام ــا@ بالتجم ــدق دوســيت ث ــي، فن ــز التجــاري العامل ــة، املرك ــس األعــىل للثقاف ــة، املجل املرصي
ــه  ــدة، لدي ــاريس بج ــعيد الف ــيخ س ــرص الش ــر، ق ــة األزه ــرم، حديق ــان اله ــدق مÞيدي ــيخ، فن ــيكانا رشم الش مكس

مقتنيــات خاصــة لــدى الســفارات اإليطاليــة، الفرنســية، لــدى األفــراد �ــرص والخــارج.



٢٤٤

 كانوا هنا ، زيت ، ١٢٠ × ١٤٠  سم كانوا هنا ، زيت ، ١٢٠ × ١٤٠سم 

عمـــر الفيومـــي

ــاد  ــافر إىل االتح ــداري، س ــر الج ــم التصوي ــة ١٩٨١ قس ــون جميل ــوس فن ــزة ١٩٥٧ ، بكالوري ــد الجي موالي
الســوفيتي ١٩٨٦ للدراســات العليــا يف مدينــة لينينجــراد ســان بيرتبــورج ، حاليًــا بأكادÜيــة الفنــون الجميلــة 
ــات  ــارض خاصــة يف قاع ــه مع ــى اآلن، ل ــذ تخرجــه حت ــة التشــكيلية يف مــرص من ــ© ، يشــارك يف الحرك ريب
مختلفــة منهــا قاعــات خاصــة وحكوميــة، مــن أع�لــه الجداريــة عمــل جداريــة يف ســوق الفســطاط بالقاهرة 
ــراد �ــرص والخــارج. ــدى األف ــة ، ل ــة املرصي ــوزارة الثقاف ــث ب ــات �تحــف الفــن الحدي ــه مقتني القدÜــة، ل



٢٤٥

السوق ، تصوير زيتي ، ١٢٠ × ٨٠ سم

عمـرو السيد عيىس

ــة ١٩٨٥، ليســانس تجــارة جامعــة عــ© شــمس، درس الفــن  ــد الرشقي  موالي
ــن  ــد م ــي للعدي ــام صحف ــة كرس ــنوات يف الصحاف ــل لس ــة ، عم ــة ذاتي دراس
املطبوعــات املرصيــة ، العربيــة ، الدوليــة منهــا: املــرصي اليــوم ، ديــيل نيــوز 
إيجيبــت ، البورصــة ، روزاليوســف ، توميتــو كارتــون األردنيــة ، املنصــة 
ــرض  ــا: مع ــارض منه ــن املع ــد م ــارك يف العدي ــت ، ش ــون موفمن الدوليةكارت
ثــال� باالشــرتاك مــع الفنانــ© دهــب شــايقي ومحمــد محمودباملجلــس األعــىل 
للشــباب والرياضــة ٢٠١٢،  العديــد مــن الفاعليــات واملعــارض الج�عية يف فن 
الكاريكاتــ٢٠١٣Þ ، ٢٠١٨ ، معــرض ج�عــي بأتيليــه القاهــرة ٢٠١٩ ، معــرض 
ج�عــي بجالــÞي يض بالزمالــك ٢٠٢٠، معــرض ج�عــي بجالــÞي وهبــة 
العطــار بالزمالــك ٢٠٢١، معــرض ج�عي بجالــÞي ارت كورنــر بالزمالك ٢٠٢٢، 
ــرة ٢٠١٠ . ــت القاه ــة جيزوي ــة العلمي ــة النهض ــا بجمعي ــا فرديً ــام معرًض أق



٢٤٦

شباك واحد ، أكريليك عىل ق�ش وخشب  ، ١٨٠ × ٢٠٠ سم

عمرو عبد الوهاب حس¤

ــرص  ــة األق ــون جميل ــوس فن ــوان ١٩٧٩، بكالوري ــد أدفو-أس موالي
جرافيــك ٢٠٠١ ، ماجســتÞ فنــون جميلــة، وتأهيــيل دكتــوراه 
جامعــة حلــوان جرافيــك ٢٠١٦، ٢٠١٧،  عضــو نقابــة الفنانــ© 
التشــكيلي©، عضــو نقابــة املعلمــ©، معــرض فــن الجرافيــك القومي 
الــدورة الثالثــة والرابعــة ٢٠٠٥، ٢٠١٦ ، ترينــايل مــرص الــدويل 
ــدويل  ــى ال ــون ٢٠٠٦، امللتق ــرص الفن ــك ق ــن الجرافي ــس لف الخام
ــة أســوان ٢٠١٧،   ــة قــرص ثقاف ــات األفريقي ــث لتفاعــل الثقاف الثال
ــة باألقــرص  ــون الجميل ــة الفن ــدويل ٤ ، ٥ بكلي ــوب ال ــون الجن صال
ــة  ــك كامبــس مكتب ــة الجري ــوü قاع ــرض الجن ٢٠١٦، ٢٠١٧، مع
ــر  ــة أرت كورن ــل قاع ــرض الحاص ــة ٢٠١٥، مع ــة األمريكي الجامع
ــوان  ــر أس ــت والتصوي ــن النح ــا األول لف ــيمبوزيوم نوبي ٢٠١٦، س
٢٠١٩ ،  منتــدى جامعــة األقــرص األفريقــي ٢٠٢٠، اليوبيــل الفــيض 
لكليــة الفنــون الجميلــة باألقــرص ٢٠٢١ ، شــهادات ومقتنيــات لدى 
ــون  ــاع الفن ــة وقط ــور الثقاف ــة لقص ــة العام ــة والهيئ وزارة الثقاف

ــا. ــرص وخارجه ــراد � ــة واألف ــات الدول ــكيلية ومؤسس التش



٢٤٧

روح حرة ١، ٢  – طباعة سلك سكرين عىل ورق – ٧٠×١٠٠ سم

عمـرو محمـد سالمة

مواليــد ١٩٦٥، ماجســتÞ ىف الرتبيــة الفنيــة ٢٠٠١، دكتــوراه الفلســفة ىف الرتبيــة الفنيــة طباعــة منســوجات ٢٠١٢، مــدرس بكليــة الرتبيــة  قســم 
الرتبيــة الفنيــة- جامعــة قنــاة الســويس ، عضــو نقابــة الفنانــ© التشــكيلي©، عضــو أتيليــه القاهــرة للفنانــ© والكتــاب، عضــو الجمعيــة األهليــة 
للفنــون الجميلــة، عضــو ج�عــة القاهــرة للفنــون التشــكيليةCairo Art Guild ، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الج�عيــة منــذ ١٩٩٤ وحتــى 
ــون النســجيات األول، املعــرض العــام، معــرض فــن الجرافيــك القومــى، متحــف محمــود ســعيد باإلســكندرية ، قاعــة إبــداع،  اآلن منهــا: صال
قاعــة دروب ، قاعــة بيكاســو ايســت، قاعــة نــوت ، قاعــة ىض، الجامعــة األمريكيــة ، قاعــة وهبــه العطــار، املعــارض الســنوية لكليــة الرتبيــة 
الفنيــة، معــارض الجمعيــة األهليــة ، معــارض ج�عــة القاهــرة للفنــون التشــكيليةCAG، جامعــة قنــاة الســويس ، هيئــة قنــاة الســويس ،ترينــاىل 
بانكــوك الــدوىل الخامــس للطباعــة والرســم ٢٠١٩ ، أقــام العديــد مــن املعــارض الخاصــة ، لــه مقتنيــات �تحــف الفــن الحديــث ، بجامعــة قنــاة 

الســويس ، لــدى  ألفــراد �ــرص والخــارج.



٢٤٨

ذات، أكريليك عىل توال ، ١٢٠ × ١٦٠ سم 

غــادة إمبــارك

ــوان،  ــة حل ــة جامع ــون جميل ــوس فن ــزة ١٩٦٦، بكالوري ــد الجي  موالي
ــون  ــي الفن ــة محب ــة، جمعي ــكيلية املرصي ــون التش ــة الفن ــو نقاب عض
ــن  ــن الف ــا ع ــرض له ــدة، أول مع ــة الواح ــة اللقط ــة، مجموع الجميل
ــاء  ــم النس ــيناء لتعلي ــب س ــافرت إىل قل ــرصي ١٩٩١، س ــعبى امل الش
 üالبدويــات كيفيــة تزيــ© منازلهــن بتمويــل مــن االتحــاد األورو
٢٠٠٩، نظمــت معرضهــا املهــددة باالنقــراض بالقاهــرة٢٠١٣، شــاركت 
يف معــرض الفــن بــال حــدود فÞومــا ٢٠١٧، شــاركت يف بينــايل فلورانســا 
الحــادي عــرش ٢٠١٧، انضمــت إىل أكــè مــن ٣٥ معــرض وســيمبوزيوم 
ــا الخاصــة يف املركــز  يف مرص،املعــرض العــام٤٠ ، ٤٢، أقامــت معارضه
ــة يف  ــرض األحجي ــر ٢٠١٩، مع ــك ع اآلخ ــايس بالزمال ــايف الدبلوم الثق
قاعــة آدم حنــ© �ركــز الهناجــر ٢٠٢٠، معــرض لقــاء يف قاعــة البــاب 
ــف  ــات يف متح ــا مقتني ــث ٢٠٢١، لديه ــن الحدي ــف الف ــليم �تح س

ــا . ــات خاصــة يف مــرص وخارجه ــث، مقتني ــن الحدي الف



٢٤٩

عودة الروح،  تصوير أكريليك + عجائن ورق ، ٢٤٠ × ١٢٠ سم

فارس أحمد فارس

مواليــد القاهــرة ١٩٥٩ ، مديــر عــام املتاحــف القوميــة بقطــاع الفنــون التشــكيلية وزارة الثقافــة ســابقا ، عضــو نقابــة الفنانــ© التشــكيلي©، عضو 
جمعيــة فنــا@ الغــوري ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا صالــون الشــباب ٢، ٣ ، ٤ ، املعــرض العــام منــذ ١٩٩٠ وحتــى اآلن ، بينــايل الخــزف 
الــدويل ٢ ،٣ لــــ ١٩٩٤ ، ١٩٩٦ ، معــرض املــرأة والســالم باليونســكو فرنســا ٢٠٠٠ ، مســابقة الفــن والرياضــة باملتحــف األوليمبــي بلوزان ســويرسا 
٢٠٠١ ، مســابقة فــن الجرافيــك بالكمبيوتــر �تحــف توكوهــا باليابــان ومتحــف الفنــون بكوريــا ٢٠٠٣ ، معــرض لفــن البورتريــة بجالــÞي دروب 
٢٠٢١ ، ســيمبوزيوم األقــرص الــدويل للتصويــر٢٠٢١، أقــام العديــد  مــن املعــارض الخاصــة منهــا معــرض بقــرص ثقافــة مــرص الجديــدة ١٩٨٢ ، 
معــرض بأتيليــه القاهــرة ١٩٩٥ ، ٢٠٠٥ ، معــرض �ركــز ســعد زغلــول الثقــايف بقطــاع الفنــون التشــكيلية٢٠٢١ ، نــال عــدة جوائــز منهــا الجائــزة 
األوىل تصويــر زيتــى �ســابقة اليوبيــل الفــىض إلنتصــارات أكتوبــر ١٩٩٨ ، جائــزة مســابفة الكمبيوجرافيــك �تحــف توكوهــا باليابــان ٢٠٠٣ ، 
تكريــم اليوبيــل الفــيض لصالــون الشــباب ٢٠١٤، الجائــزة الكــربي �هرجــان مــا بعــد الكورونــا بجالــÞي يض ٢٠٢٠ ، الجائــزة الثانيــة �ســابقة 

الفــن بنكهــة فرعونيــة  بجالــÞي يض ٢٠٢٢ ، لــه مقتنيــات �ــرص والخــارج .



٢٥٠

ذات، أكريليك عىل توال ، ١٢٠ × ١٦٠ سم 

فـاطمة رمضـان

جميلة-قســم الجرافيك  فنــون  بكالوريــوس   ،١٩٨٧ مواليــد 
ــة داخــل  ــا ٢٠٠٩ ، شــاركت يف عــدة معــارض ج�عي جامعــة املني
ــرب ٢٠١٦ ،  ــيدي رحال باملغ ــدويل س ــا ، ملتقى ال ــرص وخارجه م
ســيمبوزيوم الــدويل أعــايل شــيليا بالجزائــر ٢٠١٦ ، كرنفــال مــرص 
الــدويل �دينــة رشم الشــيخ ٢٠١٧ ، ملتقــى األقــرص الــدويل ٢٠١٨، 
ملتقــى الشــباب العــرü لإلبــداع والفنــون �دينــة املــرىس بتونــس 
ــدة  ــت ع ــان ٢٠١٩ ، أقام ــدويل لبن ــدن ال ــيمبوزيوم اه ٢٠١٩ ، س
 Galerías de Arte Margui  معــارض فرديــة ، معــرض بقاعــة
López y ArteAdiscar›s ىف ماالجا أســبانيا ٢٠١٧ ، معــرض كــرس 
ــرض  ــار ٢٠١٩ ، مع ــود مخت ــف محم ــس �تح ــة إيزي ــط  بقاع »
فــردي  معــرض   ،٢٠٢٠ بجالــÞي LYS D’or بإيطاليــا  اوناليــن 
توقيــت جــوى  بجالــÞي ســ�ح آرت جالــÞي ٢٠٢٠، معــرض 

٢٤ ســاعة  بجالÞي كليــج بالشــيخ زايــد ٢٠٢١.



٢٥١

بقايا ، خامات مختلفة عىل خشب ، عمل من جزئ© ، ٨٢ × ١٢٠ سم للجزء الواحد

فاطـمة عبد الرحــمن

 ماجســتÞ الفنــون الجميلــة أعــ�ل أوديلــون ريــدون يف فنــون الحفــر والطباعــة ٢٠٠٢، دكتوراه الفلســفة ىف 
الفنــون الجميلــة كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان ٢٠٠٨ ، مــدرس مســاعد بقســم الجرافيــك بالكلية ، 
 Þمــدرس بكليــة الفنــون الجميلــة قســم الجرافيــك ، شــاركت يف العديــد مــن املعارض منهــا:   تريناىل شــامالي
 Þة فرنســا ١٩٩٧ ، معــرض الجرافيك القومي الثالــث بالقاهرة ٢٠٠٥ ،  تريناىل شــاماليÞالــدوىل للقطــع الصغــ
ــدوىل القاهــرة ١٩٩٦، ١٩٩٩ ، ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٦،  ــايل الجرافيــك ال ــدويل للقطــع الصغــÞة فرنســا ١٩٩٧، ترين ال
معــرض آرت نيــم الــدورة التاســعة فرنســا ٢٠٠٨ ، املعــرض العــام ٢٠١٧ ، نالــت العديــد مــن الجوائــز منهــا: 
الجائــزة األوىل يف الرســم مــن املجلــس األعــىل للشــباب والرياضــة ١٩٩٧ ، الجائــزة األوىل يف الرســم بينــايل 
بورســعيد القومــي ٢٠٠١ ، الجائــزة األوىل لصالــون الشــباب ١٧  لـــ ٢٠٠٥ ، لديهــا مقتنيــات �ــرص والخــارج.



٢٥٢

سحر الضوء ، فوتوغرافيا ، ٧٠ × ١٠٠سم

فدوى عطية

ــون تطبيقيةقســم ديكــور ٢٠٠٠ ، عضــو  ــوس فن ــد القاهــرة ١٩٧٦ ، بكالوري موالي
نقابــة مصممــي الفنــون التطبيقيــة، رئيــس قســم الفنــون التشــكيلية بقــرص ثقافــة 
الطفــل ، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا: صالــون النيــل الســادس للتصويــر 
الضــو) ٢٠٠٧، املعــرض العــام، بينــاىل بورســعيد القومــي الثامــن �تحــف النــرص 
للفــن الحديــث ومكتبــة مبــارك العامــة ببورســعيد ٢٠٠٩ ، صالــون النيــل الســابع 
للتصويــر الضــو) ٢٠٠٩ ، معــرض وملتقــى بصــ�ت الفنانــ© التشــكيلي© العــرب 
٢٠١٢ ، صالــون النيــل الثامــن للتصويــر الضــو) ٢٠١٣ ، الصالــون الســنوي ألتيليــة 
القاهــرة ٢٠١٤ ، ٢٠١٥ ، أقامــت معــارض خاصــة منهــا: املعــرض الثالــث معــرض 
ــد  ــت العدي ــاب ٢٠١٥ ، نال ــدويل للكت ــرة ال ــرض القاه ــة يف مع ــي يف دول حكايت
ــادية  ــة يف رســم لوحــات إرش ــىل الجمهوري ــث ع ــز الثال ــا: املرك ــز منه ــن الجوائ م
مــن وزارة القــوى العامــة ٢٠٠٦، جائــزة لجنــة التحكيــم الخاصــة يف صالــون النيــل 
ــر الفوتوغــرايف ٢٠٠٩، جائــزة لجنــة التحكيــم الخاصــة يف صالــون  الســابع للتصوي
النيــل الســابع للتصويــر الفوتوغــرايف ٢٠٠٩ ، شــهادة تقديــر مــن املؤ0ــر الــدويل 

ــة باألقــرص ٢٠١٥ . األول للفنــون الجميل



٢٥٣

 املسÞة ٢ ، زيت عىل ق�ش ، ٩٠ × ١٢٠ سم املسÞة ١ ، زيت عىل ق�ش ، ٩٠ × ١٢٠ سم

فـريد فـاضـل

 مواليــد أســيوط ١٩٥٨ لعائلــة 0تهــن الطــب والقانــون، بكالوريــوس الطــب ١٩٨١، ماجســتÞ طــب وجراحــة 
العيــون جامعــة القاهــرة ١٩٨٧، درس آلــة الكــ�ن بكونرسفتــوار القاهــرة ملــدة عرشأعــوام ، يتبــع منهًجــا متفرًدا 
ــة  ــه، أقــام معرضــه األول يف ســن الثالث ــة يف لوحات ــة عــن طريــق تكثيــف الشــحنة العاطفي ــه للواقعي يف تناول
عــرش بقــرص ثقافــة قــرص النيــل، عــىل مــدى خمســة عقــود أقــام أكــè مــن ٦٠ معرًضــا فرديـًـا يف مــرص، أمريــكا، 
إنجلــرتا ، أملانيــا ، النمســا ، املجــر ، ســلوفاكيا، مــاالوي، دü، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الج�عيــة �ــرص 
والخــارج ، قــام بتأليــف أربعــة كتــب كان آخرهــا عــن رحلتــه يف عــاÀ ليونــاردو دا فينــىش، نــال العديــد مــن 

الجوائــز املحليــة والعامليــة يف مــرص ، أمريــكا ، الفاتيــكان.



٢٥٤

إرشاقة - ط© أسوا@ وجليز مطفي - ٦٣×٣٠×٢٠ سم تفائل - ط© أسوا@ وجليز مطفي - ٥٦×٣٨×٤٥ سم

قـاسم محمد ربيـع

 دكتــوراه الفلســفة يف الرتبيــة قســم الرتبيــة الفنية-تخصــص خــزف بكليــة الرتبيــة بجامعــة املنيــا ، مــدرس الخــزف 
بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة املنيــا ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة وورش العمــل منهــا: صالــون الشــباب 
ــيمبوزيوم  ــا ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ، س ــة املني ــة جامع ــة الفني ــة الرتبي ــام بكلي ــس املق ــة التدري ــاء هيئ ــرض أعض ٢٨ ، مع
النحــت والخــزف األول بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة املنيــا ٢٠١٩، ســيمبوزيوم الخــزف الــدويل الخامــس ٢٠١٩، 
ــا ٢٠٢٠، املعــرض العــام ٢٠٢٠ ، ٢٠٢١ ،  ــون الدلت ــع شــيني ٢٠٢٠، صال ــام �صن ــدويل املق ســيمبوزيوم الخــزف ال
ســيمبوزيوم النحــت والخــزف الثــا@ بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة املنيــا ٢٠٢٢ ، أقــام معرًضــا خاًصا دالئــل تعبÞية 
ــا ٢٠١٩، معــرض  ــة جامعــة املني ــة الفني ــة الرتبي ــة بكلي ــا حبيــب رمل ــور حن ــان األســتاذ الدكت ــة بقاعــه الفن خزفي
ــث بالقاهــرة ٢٠٢١ . ــدى متحــف أســوان، متحــف الفــن الحدي ــات ل ــه مقتني خــزف مونومــر خــزيف ٢٠٢٢، لدي



٢٥٥

عروس البحر من ألف ليلة وليلة ، خامات مختلفة عىل توال ، ١٤٠ × ٢٤٠ سم

كـالي قـاسم 

ــة  ــارك يف الحرك ــة اإلســكندرية ، ش ــون الجميلــة بجامع ــم التصويــر بكليــة الفن ــدرس بقس ــوراه ٢٠١٢،  م دكت
التشــكيلية مــن ١٩٩٧ وحتــى اآلن ، املشــاركات دوليــة منهــا: معــرض شــباب الفنانــ© التشــكيلي© باريــس ٢٠٠٧، 
ســيمبوزيوم البحــر الــدويل  ٢٠٠٨،  معــرض أبيــض وأســود بقــرص اإلبــداع اإلســكندرية ٢٠٠٨ ، ســيمبوزيوم 
ــ�ح  ــÞى س ــدة بجال ــرا عاي ــارت ٢٠١٩، أوب ــس م ــÞى أرت ــحرى جال ــاى الس ــر ٢٠١٢، الن ــدويل للتصوي ــرص ال األق
ــان ٢٠١٤، ورشــة عمــل ســيمبوزيوم  ــر ببــرتا اليون ــد مــن ورش العمــل أخرهــا ورشــة عمــل أرت فاي ٢٠٢٠، العدي
ــال  البحــر املتوســط  ٢٠١٤، الفــن املــرصي املعــارص بأســرتاليا ٢٠١٥، ملتقــى شــباب العــاÀ رشم الشــيخ ٢٠١٧، ن
ــارج . ــرص والخ ــات � ــه مقتني ــون ٢٠١٤، لدي ــجيعية ىف الفن ــة التش ــزة الدول ــا جائ ــز، أخره ــن الجوائ ــد م العدي



٢٥٦

صحوة،  أكريليك وخامات مختلفة عىل توال، ٢٠٠ × ٢٤٠ سم مقسمة لجزئ©

لينــا أســامة

درســت الفــن أكادÜيــا يف كل مــن مــرص والنمســا، درســت صناعــة 
األفــالم، الســين� ، علــم اآلثــار، أقامــت عــدد مــن املعــارض الفنيــة 
الفرديــة والج�عيــة يف العديــد مــن دول العــاÀ، أع�لهــا مقتنــاه 

لــدى األفــراد والجهــات الخاصــة والرســمية �ــرص والخــارج.



٢٥٧

مرآة األصالة ، ألوان زيت ، ١٢٠ × ١٠٠  سم

مـاريان صـابر بشارة

بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة حلــوان بالزمالــك ١٩٩٣،  
عضــو مجلــس إدارة ومديــر فنــي للعديــد مــن املنتديــات 
ــوان  ــي واألل ــم الزيت ــع الرس ــايس م ــكل أس ــل بش ــة، تعم الدولي
ــة مميــزة يف  ــة والوســائط املختلطــة، شــاركت بأعــ�ل فني املائي
معــارض متعــددة، نالــت لوحاتهــا املركــز األول عــدة مــرات يف 

ــة. ــارض مختلف مع



٢٥٨

حياة معارصة،  تصوير كوالج، ١٠ أجزاء  ٢٠ × ٢٠سم للجزء

ماهيتاب ماهر الشافعي

ماجســتÞ الفنــون٢٠١٥، دكتــوراه يف الفلســفة ٢٠٢٢ ، مــدرس مســاعد بكليــة الفنــون التطبيقيــة، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض 
الج�عيــة، املعــرض العــام ، صالــون الشــباب ، معــرض الطالئــع، امللتقــى الــدويل األول �ركــز الهناجــر، امللتقــى األول للــرتاث ٢٠١٦،مســابقة 
قامــت  الثقافيــة،  التنميــة  الخامــس وغÞهــا بصنــدوق  املبدعــ©  ملتقــى  الصغــÞة،  لألعــ�ل  الصــاوي  البحــر، صالــون ســاقية  نهــر 
باملشــاركة املجتمعيــة يف تصميــم وتنفيــذ جداريــة خاصــة بــوزارة الزراعــة بالدقــي بالقاهــرة بالتعــاون مــع محافظــة القاهــرة وحــي 
ــة  ــم املصاحب ــة الرس ــة ، ورش ــورش الفني ــن ال ــد م ــاركت يف العدي ــ©، ش ــ© املرصي ــة املصمم ــة وجمعي ــرتبيس العاملي ــة ماس ــي ومنظم الدق
ــت  ــه ، قام ــد جوت ــر �عه ــادة التدوي ــون الشــباب ، ورش إلع ــة لصال ــرتو تواصــل املصاحب ــن م ــة، ورش الف ــون، ورش روزاليوســف الفني للصال
ــن ٢٠١٥. ــة ف ــابقة صحب ــجيعية ملس ــزة التش ــت الجائ ــة ، نال ــون التطبيقي ــة الفن ــر بكلي ــادة التدوي ــة إلع ــىل ورش فني ــداد و اإلرشاف ع بإع



٢٥٩

أكريلك وخامات أخرى، جزئ© ٦٠ × ٨٠ سم لكل جزء. رسائل، أكريليك وخامات مختلفة، جزئ© - ٥٠ × ٧٠ سم لكل جزء.

مجـدي أنـور األشعل

بكالوريــوس الرتبيــة الفنيــة بالزمالــك جامعــة حلــوان١٩٩١، فنــان تشــكييل، عضــو نقابةالفنانــ© التشــكيلي©، 
ــون  ــا: صال ــارض منه ــن املع ــد م ــارك يف العدي ــرتاث، ش ــة لل ــوري وأصال ــا@ الغ ــرة فن ــه القاه ــو بأتيلي عض
الشــباب، صالــون األعــ�ل الصغــÞة، ســيمبوزيوم األقــرص الــدويل للتصويــر٢٠١٨ ، املعــرض العــام، الصالــون 
الســنوي ألتيليــة القاهــرة، فنــا@ الغــوري ، أصالــة للــرتاث ،أقــام ٢٠معرًضــا خاًصــا بقاعــات الدولــة 
ــة ٢٠١٤،  ــن وزارة الثقاف ــرغ م ــز ، منحــة التف ــن الجوائ ــد م ــال العدي ــات الخاصــة �ــرص والخــارج، ن والقاع
٢٠١٨، لديــه العديــد مــن املقتنيــات بوزارةالثقافــة، متحــف الفــن الحديــث ، األفراد�ــرص والخــارج .



٢٦٠

تكوين ، جرافيك ، ١٠٥ ×   ٨٧ سم

مجدي عبد العـزيز

ــة  ــة الفنــون التطبيقيــة قســم اإلعــالن ١٩٩٩ ، رئيــس قســم اإلعــالن كلي أســتاذ بكلي
ــدة  ــيس وح ــارى وتأس ــدب كاستش ــابًقا ، انت ــوان س ــة حل ــة جامع ــون التطبيقي الفن
التصميــم الجرافيــl �ركــز املعلومــات ودعــم إتخــاذ القــرار �جلــس الــوزراء ١٩٨٩ 
وحتــى ٢٠٠٣ ، انتــدب كمستشــار ثقــايف بســفارة جمهوريــة مــرص العربيــة بالنمســا 
ورئيــس البعثــة التعليمــي بفيينــا ومــرشف عــىل مكتــب بــراغ بدولــة التشــيك 
واإلرشاف عــىل الطلبــة الدارســ© بدولــة الســلوفاك مــن ٢٠٠٣ : ٢٠٠٦ ، أســتاذ تصميــم 
العالمــات ونظــم التوجيــه واإلرشــاد قســم اإلعــالن بكليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة 
حلــوان ٢٠٠٦، نــال جائــزة أوىل حفــر املعــرض العــام الســنوي ١٩٨٣ ، جائــزة الدولــة 
ــه األوىل ١٩٨٥،  ــن الطبق ــوم م ــون والعل ــام الفن ــر ١٩٨٣، وس ــن الحف ــجيعية لف التش
ــرص ١٩٨٩،  ــة ن ــدويل للمؤ0ــرات �دين ــز القاهــرة ال ــم شــعار مرك ــزة أوىل تصمي جائ
ــث  ــزة البح ــان ١٩٩٦، جائ ــر يف الياب ــدويل للحف ــابوري ال ــايل س ــاة ببين ــزة الرع جائ
العلمــي لجامعــة حلــوان يف اإلعــالن ١٩٩٨، جائــزة مســابقة الفنــون التشــكيلية 
القاهــرة، صالــون القطعــة الصغــÞة تصويــر ٢٠٠٠، عضــو لجنــة فــرز واختيــار األعــ�ل 

ــرة ١٩٩٦ ، ٢٠١٢. ــباب القاه ــون الش ــم لصال ــة والتحكي الفني

تكوين ٢٢ ، جرافيك ، ١١٢ × ٨٧ سم



٢٦١

زيت عىل توال ، ٥٠ × ٦٠ سم زيت عىل توال ، ٥٠ × ٦٠ سم

محسـن حمـزة

مواليــد املنصــورة ١٩٥٠ ، دكتــوراه الفلســفة ىف الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان ١٩٨٧، عضــو جمعيــة خريجــى الفنــون الجميلة، عضــو الجمعية 
األهليــة للفنــون الجميلــة، عضــو نقابــة الفنانــ© التشــكيلي©، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض منهــا معــارض بأتيليــه القاهــرة مــن ١٩٧٩، ١٩٨١، 
١٩٨٣، ١٩٨٩، ١٩٩٠، ٢٠٠١، معــرض بقاعــة الفــن للجميــع بالكليــة ١٩٨٧، ١٩٩٥، ١٩٩٨، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٨، معــرض بقاعــة بالزمالــك ٢٠٠٨، املعــرض 
القومــى للفنــون التشــكيلية الــدورة ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩، معــرض ج�عــي يف مجمــع الفنــون بالزمالــك ٢٠٠٢، معــرض الفنانــ© الســبعة مــن جيــل 
الســبعينيات بكليــة الفنــون الجميلــة ٢٠١٠ ، معــرض مــا بعــد الكورونــا  بقاعــة ضــئ ٢٠١٩ ، نــال الجائزة األوىل باســم بيكاســو من املركــز الثقايف 
اإلســبا@ ١٩٨٤ ، الجائزة األوىل يف مســابقة الصحراء والعنرص الجديد ١٩٨٧، الجائزة الثالثة يف فن الرســم يف مســابقة املاء يف حياة اإلنســان ١٩٨٨، 
الجائــزة الثالثــة مــن وزارة الدفــاع يف مســابقة القــوات املســلحة احتفــاال بأعيــاد ســيناء ١٩٩٩ ، لديــه مقتنيــات �تحــف الفــن املــرصي الحديــث،  
متحــف كليــة الفنــون الجميلــة ،  دار األوبــرا املرصيــة  ، قاعــة املؤ0ــرات �دينــة نــرص ، املجلــس األعــىل للثقافــة، لدى األفــراد ىف مــرص و الخارج.



٢٦٢

عاطفة – نحت خزيف  ، ٤٤×٢٦×١٦سم

محسن عبد املسيح

ــال  ــه يف مج ــكيلية ، أع�ل ــون التش ــة الفن ــو بنقاب ــكييل ، عض ــان تش ــد ١٩٧٣، فن موالي
ــب  ــزة رات ــرض جائ ــباب ١٩٩٨ ، ١٩٩٩ ، مع ــون الش ــات، صال ــة الخام ــت مختلف النح
ــون ٢٠٠٦ ،  ــرة للفن ــرض الجزي ــكيلية ٢٠٠٣ ، مع ــون التش ــابقة الفن ــق ٢٠٠٣، مس صدي
معــرض خــاص بأتيليــة القاهــرة ٢٠٠٦ ، معــرض خــاص محمــود مختــار ٢٠٢٠ ، معــرض 
ملســات إبداعيــة ٢٠٢١، بينــايل القاهــرة الــدويل الخامــس، معــرض الطالئــع ٤٣ ، معــرض 
إبداعــات التفــرغ ٢٠٢١ ، صالــون األتيليــة ٥٦ ، رحلــة العائلــة املقدســة ٢٠٠٩ ، املجلــس 
األعــىل للثقافــة ٢٠١٨، معــرض مــرص القدÜــة ٢٠١٣، منحــة التفــرغ ملــدة أربــع ســنوات 

متتاليــة، لــه مقتنيــات �تحــف الفــن الحديــث .



٢٦٣

صعود ، ١٠٠ × ٧٠ سم 

محسن عــالم

 أســتاذ مســاعد كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان، أقــام العديــد 
ــة  ــارض الج�عي ــن املع ــد م ــارك يف العدي ــة، ش ــارض الخاص ــن املع م
ــدويل بفرنســا لألعــ�ل  ــاىل شــاماليÞ ال ــا: ترين ــة أهمه ــة والدولي املحلي
ــك ١٩٩٦،  ــن الجرافي ــا@ لف ــدويل الث ــرص ال ــايل م ــÞة ١٩٩٤، ترين الصغ
ــايل توريــون  ــدا ١٩٩٧، ترين ــدويل لفــن الحفــر بولن ــايل كراكــوف ال ترين
ترينــايل مــرص  بولنــدا ١٩٩٧،  امللــون  الحفــر  لفــن  الثــا@  الــدويل 
ــدويل والصــور  ــايل الحفــر ال ــث لفــن الجرافيــك ١٩٩٩، بين ــدويل الثال ال
ــس  ــدويل الخام ــرص ال ــايل م ــا ٢٠٠٥، ترين ــال فرنس ــدة ١٢ سارس الجدي
لفــن الجرافيــك ٢٠٠٦، بينــاىل سارســال فرنســا ٢٠١٠، نــال العديــد مــن 
الجوائــز منهــا:  الجائــزة األوىل يف فــن الجرافيــك صالــون الشــباب الثامن 
١٩٩٦، الجائــزة األوىل ىف فــن الجرافيك-صالــون الشــباب الثالــث عــرش 
ــا@ لفــن الجرافيــك  ــدويل الث ــايل مــرص ال ــة لرتين ــزة الرشفي ٢٠٠١، الجائ
ــك ١٩٩٩،  ــن الجرافي ــث لف ــدويل الثال ــرص ال ــايل م ــزة ترين ١٩٩٦، جائ

ــس فرنســا ٢٠١٠. ــال دي فران ــايل سارســال ف ــر بين شــهادة تقدي



٢٦٤

ازدواجية ،  خزف ، ( ٦ أجزاء ، ٣٠×٦٠ سم لكل جزء)

محمد أحمد سعودي

مواليــد مدينــة الخانكــة ١٩٨١، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة قســم الخــزف ٢٠٠٣، 
ــام ـ ٣٤ ، معــرض  ــون الشــباب ١٩ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦، املعــرض الع شــارك يف صال
ــا يف معــارض وبيناليــات لفنــون  الطبــق �ركــز الجزيــرة للفنــون ٢٠١٩، شــارك دوليً
ــيمبوزيومات  ــا، س ــكا ، أوكراني ــا، بلجي ــبانيا ، إيطالي ــا، أس ــا، كرواتي ــزف يف تركي الخ
ــون  ٢٣،  ــزة الصال ــال جائ ــا، ن ــدا ، رصبي ــا، بولن ــرص، التفي ــة يف م ــات دولي وملتقي

ــون مجــال الخــزف ٢٠٢٠. ــة التشــجيعية يف الفن ــزة الدول جائ



٢٦٥

بوليسرت ، ٧٥×٣١×٥٨ سم

محمد أحمد عبد الله

مواليــد ١٩٧٨ ، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم نحــت ميــدا@ ٢٠٠٢، معــرض 
خــاص أســطح افرتاضيــة جالــÞي مرشبيــة ٢٠١٨، شــارك يف املعــارض الج�عيــة منهــا: 
ــام ٤٢  ــرض الع ــي ٢٠٢٢ ، املع ــة فهم ــرص عائش ــون ق ــع الفن ــهد �جم ــرض املش مع
، ســيمبوزيوم مراســيا عــ�ر مــرص ٢٠٢١، صالــون القاهــرة ٥٩ ،  معــرض نقــاط 
ممــر كــوداك٢٠٢٠ ، ســيمبوزيوم املاظــة بــاي آرت دي ايجيبــت ٢٠٢٠ ، معــرض 
ــة  ــن األبجدي ــزاج ،  ٢٠١٩ الحــرف الـــ٢٩ م ــÞي آرت م ــة بجال ــزاج  االفتتاحي آرت م
�بنــي 0ــارا، املعــرض األول �ركــز التحريــر الثقــايف ٢٠١٩ ،  صالــون النحــت بقــرص 
ــدورة ٥٨ ، معــرض نحــت ٢  ــع الســنوي ال ــون ٢٠١٨ ، قوميســÞ معــرض الطالئ الفن
ــة ٢٠١٧ ،  ــÞى العاصم ــة جال ــن العاصم ــت م ــرض نح ــرص ٢٠١٨   ، مع ــÞي م جال
ســيمبوزيوم املونــت جاللــه عــ© ســخنة ٢٠١٦  ،  صالــون األهــرام جالــÞي مؤسســة 
ــت  ٢٠١٣ ،٢٠١٤   ــت الجراني ــكندرية لنح ــة اإلس ــيمبوزيوم  مكتب ــرام ٢٠١٤ ، س األه
ــز  ــوبرماركت مرك ــرض س ــكندرية ، مع ــة اإلس ــت مكتب ــت الجراني ــيمبوزيوم نح ، س
الجزيــرة للفنون ٢٠١٢، ســيمبوزيوم أســوان الــدويل للنحت٢٠١١ ، ٢٠١٢ ســيمبوزيوم 
أســوان الــدويل الورشــة ،  صالــون الشــباب التاســع عــرش ، صالــون الشــباب .



٢٦٦

الحركة ، خزف ، ٤٢ × ٣٨ سم تداخل ، خزف  ، ٤٢ × ٣٨ سم

محمد أحمد فهمي

ــا  ــة املني ــزيف جامع ــكيل الخ ــعبة التش ــت - ش ــم النح ــة قس ــون جميل ــوس فن ــا ١٩٧٨ ، بكالوري ــد املني موالي
٢٠٠١، ماجســتÞ يف النحــت التشــكيل الخــزيف ٢٠٠٩، دكتــوراه الفلســفة يف الفنــون الجميلــة تخصــص نحــت  
التشــكيل الخــزيف  ٢٠١٦، مــدرس بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنيــا، شــارك يف الكثــÞ مــن املعــارض العامة 
منهــا: معــرض فنانــوا املنيــا أتيليــة القاهــرة، صالــون الشــباب، صالــون الجنــوب الــدويل الرابــع باألقــرص ٢٠١٦، 

صالــون اإلقليــم بأســيوط ٢٠١٦. 



٢٦٧

توليف خامات ( ورق شجر ، قرش بصل وثوم ، ألياف طبيعية وصناعية ) ١١٣ × ١٠٣سم

محمد أسامة حجـاج

مواليــد ١٩٥٢ ،فنــان تشــكييل ، بكالوريــوس تربيــة فنية 
جامعــة حلــوان ۱۹٧٨، يرتكــز يف أع�لــه عــىل توظيــف 
الخامــات البيئيــة املختلفــة ليحقــق مــن خاللهــا رؤيتــه 
متأثــرًا بالبيئــة املرصيــة، كــ� يســعى يف محــاوالت داûة 
إلرشاك املشــاهد ليشــارك يف تفســÞ أع�لــه الفنيــة �ــا 
تحملــه مــن إيحــاءات ، عمــل مدرًســا وموجًهــا للرتبيــة 
ــام  ــ�ن، أق ــلطنة ع ــعودية ، س ــرص ، الس ــة يف م الفني
عــدد مــن املعــارض الخاصــة بأتيليــه القاهــرة ج�عــة 
ــتضاف  ــاب يف ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ ،٢٠١٧، اس ــ© والكت الفنان
ــايف ، متحــف طــه حســ© معرضــه  ــان الثق ــز رامت مرك
األخــÞ بــدون عنــوان يف مــارس ۲۰۲۲ ، شــارك ىف العديد 
مــن املعــارض الج�عيــة ومنهــا: معــرض ذاكــرة أتيليــه 
القاهــرة يف دورتــه األوىل، معــرض أتيليــه القاهــرة 

الصيفــي، صالــون أتيليــه القاهــرة.



٢٦٨

األرض ، بوليسرت ، املستقبل ، بوليسرت ، ٢٣ × ٣٦ × ٥٥ سم
٢٠ × ٢٤ × ١٤٤ سم

محمد إسحــق

أســتاذ النحــت ، عميــد كليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان 
ــام  ــد ع ــارصة من ــة املع ــة املرصي ــة الفني ــارك يف الحرك ــابق، يش الس
ــا ،  ــة الخاصــة يف مــرص ، أملاني ــة والفردي ــارض الج�عي ١٩٨١ يف املع
البحريــن، اليمــن ، ســلطنة عــ�ن ، الســعودية ، عضــو لجنــه تحكيــم 
يف مهرجــان القريــن بدولــة الكويــت وجمعيــة إتحــاد الفنانــ© 
ــزوي بســلطنة عــ�ن  ــف رشف يف مهرجــان ن ــت وضي ــة الكوي بدول
ــة متحــف  ــف رشف يف قاع ــن وضي ــرب باليم ــ© الع ــى الفنان وملتق
ــا ومعــرض خــاص بأســبوع  ــة برÜــن بأملاني جÞهــارد ماركــس �دين
ــو  ــة وعض ــة والدولي ــابقات املحلي ــري  واملس ــرصي املج ــة امل الثقاف
ــ© العــرب للنحــت األول وعضــو  ــم ســيمبوزيوم املقاول ــة تنظي لجن
لجنــة تنظيــم ســيمبوزيوم النحــت األول لشــباب الجامعــات �دينــة 
ــا،  ــز يف مــرص وخارجه ــد مــن الجوائ ــال العدي ــاط ،  ن وجامعــة دمي
ــا ، البحريــن ، الســعودية ،  لديــه مقتنيــات يف كل مــن مــرص ، أملاني

ــوان . ــل يف أس ــف الني ــرص ، متح ــث يف م ــن الحدي ــف الف متح



٢٦٩

 ١٢٠ × ٩٠ سم  من أع�ق البحر ، جلد طبيعى ، ٩٢ × ٦٧ سم (جزئ©).

محمد إس�عيل حسان¤

بكالوريــوس الفنــون والرتبيــة جامعــة حلــوان ، دبلــوم الخطــوط العربيــة ، دبلــوم التخصــص والتهذيــب ، 
دراســات حــرة يف الديكــور الداخــيل ، شــارك يف معــارض الرئاســة العامــة لرعايــة الشــباب بالســعودية ١٩٨٦ 
حتــى ١٩٩٢ ، معــرض �هرجــان الجنادريــة بالســعودية، أقــام عــدة معــاض خاصــة ، معــرض ١٩٨٢ ، ٢٠١١، 
 Zــرض املســحرا ــك ٢٠١٤ ، مع ــربى بالزمال ــة القاهــرة الك ــرض �كتب ــرض بســاقية الصــاوي ٢٠١٢ ، مع مع
٢٠١٤، معــرض باملكتبــة املوســيقية باألوبــرا ٢٠٢١ ، قــام بكتابــة النــص الهÞوغليفــي مســلة رمســيس الثــا@ 
ــة  ــات وخطــوط تزيني ــدويل، كتاب ــة �طــار القاهــرة ال ــة واإلنجليزي عــىل قاعــدة املســلة بالخطــوط العربي
ــه  ــة بقاعــدة الدفــاع الجــوي بالســعودية، ل ــه بالدمــام بالســعودية، لوحــة تذكاري ــد الل ملســجد امللــك عب

مقتنيــات لــدى جميــع الــدول العربيــة، فرنســا، أســبانيا، املكســيك، الربازيــل، الصــ©، اليابــان، أســرتاليا.



٢٧٠

السكون ، خزف ، ٤٠سم ارتفاع  هدوء ، خزف ، ٤٥سم ارتفاع

محمد الشرباوى عبد العزيز

مواليــد ١٩٧٧ ، ماجســتÞ ىف الفنــون الجميلــة 
، دكتــوراة ىف فلســفة  تخصــص نحــت ٢٠٠٩ 
الفنــون الجميلــة تخصــص تشــكيل خــزيف ٢٠١٥، 
ــا  ــة املني ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــدرس بكلي م
قســم النحــت ، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض 
العــام يف دورتــه  املعــرض  أخرهــا  الج�عيــة 
ــه األربعــون، شــارك  التاســعة والعــرشون ، دورت
يف أيــام قرطــاج للخــزف الفنــي بدولــة تونــس .



٢٧١

الناقوس ، برونز ، ارتفاع ٨٣ سم

محمد العـالوي

بكالوريــوس فنــون جميلــة بالقاهــرة قســم النحــت ١٩٧٠ ، دكتــوراه الفلســفة يف علــوم الفــن 
ــرغ ،  ــدا@ املتف ــت املي ــتاذ النح ــيا ١٩٨٤، أس ــراد روس ــ©  ليننج ــد ريب ــون معه ــة الفن أكادÜي
ــة  ــل كلي ــوان  ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٣ ، وكي ــة حل ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــس قســم النحــت بكلي رئي
الفنــون الجميلــة للدراســات العليــا والبحــوث جامعــة حلــوان مــن ٢٠٠٣ :٢٠٠٧ ، عضو مؤســس 
بنقابــة الفنانــ© التشــكيلي© ، رئيــس شــعبة النحــت بنقابــة الفنانــ© التشــكيلي© ، عضــو لجــان 
ــة  ــزة الدول ــم لجائ ــة التحكي ــو لجن ــباب ١٩٨٩ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠٣ ، عض ــون الش ــم يف صال التحكي
ــدويل  ــرة ال ــايل القاه ــرصي لبين ــاح امل ــÞ الجن ــن ٢٠٠٤ ، قوميس ــل امليادي ــجيعية لت�ثي التش
ــبوع  ــبة األس ــرصي �ناس ــكييل امل ــن التش ــرض الف ــام مع ــÞ ع ــع  ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٤ ، قوميس التاس
الثقــايف املــرصي �دينــة ســانت بطــرس بــورج بروســيا االتحاديــة ٢٠٠٤ ، رشــح مرتــان لجائــزة 
ــن  ــق ١٩٩٤، ١٩٩٨ ، رشــح م ــة بالزقازي ــة النوعي ــة الرتبي ــس كلي ــن مجل ــة م ــة التقديري الدول
ــزة  ــا: جائ ــز منه ــد مــن الجوائ ــال العدي ــزة التفــوق ٢٠٠٩ ، ن ــة التشــكيلي© لجائ ــس نقاب مجل
ــ�ل  ــون األع ــت يف صال ــزة النح ــث ١٩٨٨، جائ ــدويل الثال ــرة ال ــايل القاه ــت األوىل يف بين النح
الصغــÞة الثــا@ ١٩٩٨، لــه مقتنيــات لــدى متحــف الفــن الحديــث بالقاهــرة، متحــف بورســعيد 

للفــن الحديــث، لــدى األفــراد �ــرص وخارجهــا.



٢٧٢

برونز ٣٠ × ٣٤ × ٤٥ سم                       

محمــد الفيومـــي

ــدوات  ــن الن ــد م ــارك يف العدي ــكيلي© ، ش ــ© التش ــة الفنان ــرة ونقاب ــه القاه ــار، أتيلي ــود مخت ــة محم ــو يف جمعي ــوم ١٩٦٣، عض ــد الفي موالي
والبيناليــات واملعــارض املحليــة منــذ ١٩٩٠ ، الفنــان شــديد التأثــر بالــرتاث املــرصي، فيحــاول داûــا خلــق «ــوذج مــن العــاÀ الحــيس، أعــ�ل 
الفيومــي التــي عــادًة مــا تتســم بالضخامــة تتضمــن صــور أشــخاص وحيوانــات، غالبًــا مــا تطغــو عليهــا البهجــة كــ� قــد تكــون أحيانــا ســاخرة ، 
أع�لــه املبتكــرة منحتــه العديــد مــن الجوائــز، لقــد حــاز عــىل الجائــزة الثالثــة يف صالــون الشــباب الخامــس والســابع ، الجائــزة األوىل يف بينــايل 
القاهــرة للخــزف ، كــ� حــاز عــىل عــدة شــهادات تقديريــة مــن متحــف مختــار، ســيمبوزيوم النحــت األول يف البحريــن، ومــن لبنــان ، عملــه 

الفنــي الــذي يتكــون مــن ثــالث شــخصيات ضخمــة بعنــوان مشــاعر إنســانية معــروض بفنــدق فÞمونــت نايــل ســيتي الفاخــر يف القاهــرة.

 برونز ،٣٤ × ٢٨ × ٢٤ سم



٢٧٣

األرواح الساكنة ، رسم بدرجات األقالم الرصاص ، ١٢٠ × ٩٠  النفس املطمئنة ، رسم بدرجات األقالم الرصاص ، ٧٠ × ٩٠ 

محمــد خاطـــر

ــا للشــباب  ــايل صوفي ــا ، بين ــة جامعــة املني ــون الجميل ــة الفن ــك بكلي أســتاذ التصميــ�ت املطبوعــة بقســم الجرافي
بلغاريــا ١٩٨٥، شــارك يف العديــد مــن  املعــارض الج�عيــة والدوليــة منهــا بينــاىل ال�ويــج الــدوىل لفــن الجرافيــك 
١٩٨٦، املعــرض الــدويل الســنوي لفــن الجرافيــك �دينة كاناجوا اليابــان ١٩٨٦ ، ١٩٨٨ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٢ ، ١٩٩٥ ، شــارك 
يف تأســيس أول بينــايل دويل لفــن الجرافيــك �دينــة كامينــاس ســابوباولو بالربازيــل ١٩٨٧، البينايل الربازيــيل األول لفن 
الجرافيــك ١٩٨٨، ترينــايل مقدونيــا الــدويل لفــن الجرافيــك ١٩٩٣، الرتينــايل اليابــا@ األول لألعــ�ل الفنيــة املطبوعــة 
ــا  ــوج روماني ــة كل ــة الصغــÞة �دين ــايل األول لألعــ�ل الجرافيكي ــا الفــن ١٩٩٥، ترين ــو بجامعــة تام الصغــÞة طوكي
١٩٩٧ ، ترينــايل مــرص الــدويل الرابــع لفــن الجرافيــك ٢٠٠٣ ، ترينــايل مــرص الــدويل الخامــس لفــن الجرافيــك ٢٠٠٦ .



٢٧٤

بدون عنوان ، بوليسرت ، ٣٤×٦٣×٢٥

محمد رضـا الصياد

 شــارك يف بينــايل الشــارقة للخــط العــرü اإلمــارات العربيــة 
  ٢٠١٢  ،٢٠١٠  ،٢٠٠٨ لــــ   ٥   ،٤  ،  ٣ الــدورة  املتحــدة  
ــرص ٢٠١٧،  ــ© م ــت املقاول ــيمبوزيم النح ــى ٢٠٢٢ ، س حت
بيلجــرود روســيا  ٢٠١٨،  النحــت بجامعــة  ســيمبوزيم 
٢٠٢١، ســيمبوزيم النحــت الــدويل بأســوان مــرص٢٠١٩، 
٢٠٢٢، شــارك يف الحركــة التشــكيلية منــذ ١٩٩٧حتــى اآلن ، 
املعــارض الخاصــة �كتبــة اإلســكندرية٢٠٠٠ , مركــز ســعد 
زغلــول الثقــايف ٢٠٠٩، أتيليــه القاهــرة قاعــة محمــد ناجــى 
٢٠١٢، مركــز الجزيــرة للفنــون ٢٠١٣، أتيليــه القاهرة ٢٠١٦، 
متحــف أحمــد شــوقى ٢٠٢١، كليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة 
حلــوان ٢٠٢١، قاعــة Access وســط البلــد طلعــت حــرب 
٢٠٢١، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الج�عيــة القوميــة 
منهــا: صالــون الشــباب، جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة، 
جمعيــة فنــا@ الغــوري، املعــرض العــام ٢٠٠٨حتــى ٢٠٢٢.



٢٧٥

الطبيعة ، ق�ش ، ٦٠ × ٦٠ سم 

محمد سامي عبد املنعم

 درس الجرافيــك يف جمعيــة الحــق يف الحيــاة ٢٠٠٠ ، عضــو بجمعيــة الحــق يف 
الحيــاة ، حبــه لعــاÀ الخيــال مــن خــالل مشــاهدته بعــض أعــ�ل الجرافيــك مــن 
ــب  ــارات تركي ــي ســاعدته يف اكتســاب مه ــة الت ــارض الفني ــه للمع خــالل زيارت
الصــور، شــارك يف عــدة معــارض منهــا: معــرض أشــكال وألــوان �ركــز طلعــت 
ــدار  ــن الخــاص ب ــة الف ــم جمعي ــر يف عيونه ــورة يناي ــرض ث ــايف، مع حــرب الثق
ــرة  ــان بك ــة، مهرج ــة والخامس ــه الرابع ــاص دورت ــن الخ ــون الف ــرا، صال األوب
أحــىل �ركــز الهناجــر، معــرض ملحــات مــن مــرص مركــز طلعــت حــرب الثقــايف .



٢٧٦

العائلة ، ط© أسوا@ حريق حفرة ، ٣٠٠  × ٦٥ 

محمد سم� الجندي

 مواليــد ١٩٨٨ ، دكتــوراه الفنــون التطبيقيــة مجــال الخــزف جامعــة حلــوان ٢٠٢١ ، عضــو لجنــة تحكيــم بينــايل 
اإلســ�عيلية األول لل�يكــرو آرت ٢٠١٥ ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الج�عيــة واملســابقات وورش عمــل 
ــدويل  ــاما ال ــرض كيبيس ــابقة مع ــا، مس ــرص وخارجه ــل م ــة داخ ــارض الخاص ــن املع ــد م ــام العدي ــزف ، أق للخ
للســÞاميك بفالنســيا ٢٠١٣  ، ٢٠١٤ ، ٢٠١٦ ، ٢٠١٩ ، معــرض نــادي روتــاري أزمــÞ تركيــا ٢٠١٤، نــال العديــد مــن 
الجوائــز عــىل مســتوى الجمهوريــة منها:جائــزة الدولــة لإلبــداع الفنــي ٢٠٢٢، الجائــزة الكــربى باإلضافــة إىل ٩ 
جوائــز متنوعــة يف مســابقة الطالئــع ٤٨، ٥٨ بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة، جائــزة صالــون الشــباب للخــزف  
 k&B ٢٠١٣ ، صالــح رضــا  ٢٠١٨،  جائــزة املركــز األول ألفضــل تصميــم بالطــات للحوائــط واألرضيــات �عــرض
�ركــز املؤ0ــرات، ملتقــى الفخــار الــدويل ١٤ بدهــب ، ملتقــى الخــزف األول لــدول البحــر املتوســط، تينــوس 

اليونــان ٢٠١٧ ،  لديــه مقتنيــات �صــــر والخــارج ولــدى األفــراد.



٢٧٧

ما وراء ، أقالم جاف ملونه عىل كانفاس ، ١٨٥ × ٦٠ سم 

محمد عبد الباسط 

مواليــد ١٩٦٦ ، أســتاذ التصميــم بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلوان مــرص ، عضو نقابــة الفنان© التشــكيلي© 
مصـــــر ، خــربه أكادÜيــة أكــè مــن ٢٥ عامــا بــ© جامعــة حلــوان ، مــرص ، جامعــة فالدلفيــا، عــ�ن األهليــة ، 
الكليــة االســرتالية SAE األردن ، شــارك يف العديــد مــن لجــان الكليــات والجامعــات التــي عمــل بهــا وتنظيــم 
ــة ، أقــام العديــد مــن املعــارض املحليــة والدوليــة وورش العمــل والنــدوات والــدورات يف  مؤ0راتهــا الدولي
ــا  ــة محليً ــز الفني ــد مــن الجوائ ــال العدي ــة ، ن ــروع الفــن التشــكييل املختلف ــك وف ــر جرافي مجــال الكمبيوت
ــا، ســاهم ىف إعـــداد وتنفيــذ ورش العمـــل ىف فــروع الفــن والتصميــم الجرافيــl املختلفــة  ، البحــث  ودوليً
ىف أســـس تصميـــم وبنــاء الهـــويات الفنيــة ، ســواء األســـلوبية والفـــردية أو الوطنيـــة والقوميـــة ، البحــث ىف 
ــل  ــدوى والرقمــى ، تفعي ــم الي ــارات التصمي ــ© مه ــط ب ــات الزمــان واملــكان ، الرب ــة لعالق التنويعــات الفني

وظيفــة الفــن ىف القضايــا اإلنســانية واالجت�عيــة املعــارصة .



٢٧٨

العنكبوت ، فوتوغرافيا ، ٥٠ × ٧٠ سم

محمد عبد الرحمن

عضــو نقابــة الفنانــ© التشــكيلي© ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا: 
املعــرض العــام ٣٠ ، ٣٦ ، ٣٨ ، ٣٩ بقــرص الفنــون ، قوميســÞ صالــون فنــا@ 
الفيــوم األول بقــرص ثقافــة الفيــوم ٢٠١٧، معــرض إبــداع ٣ بقــرص ثقافــة 

الفيوم٢٠١٩.



٢٧٩

شارع وحارة ١ ، أكريليك عىل أبالكاش ، ١٢٠ × ١٢٠ سم شارع وحارة ، أكريليك عىل أبالكاش ، ١٢٠ × ١٢٠ سم

محمد عبد الغني

مواليــد ١٩٦٤، ماجســتÞ يف الرتبيــة الفنيــة قســم تصويــر، دكتــوراه الفلســفة يف الرتبيــة الفنيــة ٢٠١٠، محــارض بكليــة 
 üالرتبيــة النوعيــة جامعــة القاهرة، عمل مرشف النشــاط الثقــايف ومتحــف الفــن والحديقة،مديرًاملتحــف عميــد األدب العر
دكتــور طــه حســ©، عضــو نقابــة الفنانــ© التشــكيلي©، عضــو الجمعيــة املرصيــة للتصويــر الفوتوغــرايف، شــارك يف 
دورات صالــون الشــباب منــذ بدايتهــا حتــى الصالــون الحــادي عــرش ، املعــرض القومــي مــن الــدورة ٢٠ حتــى اآلن ، 
التصويــر الفوتوغــرايف ١٩٩٢ ، األعــ�ل الفنيــة الصغــÞة ٢٠٠٤ ، األعــ�ل الفائــزة يف صالــون الشــباب ١٩٩٩ ، معــرض 
خــاص ٢٠٠١ ، شــارك بــورش عمــل ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ باملتحــف املــرصي، نــال الجائــزة الثانيــة ٩١ صالــون الشــباب ١٢، 
شــهادات تقديــر مــن مــرص والســعودية ، لــه مقتنيــات لــدى بعــض الــدول العربيــة ولــدى األفــراد واملؤسســات ، 

متحــف الفــن الحديــث .



٢٨٠

مرص ، ألوان زيتية وخامات مختلفة ، ١٥٠ × ١١٨ سم 

محمد عبد الاله

ماجســتÞ ١٩٩٥ ، دكتــوراه ٢٠٠٠ ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الج�عيــة منهــا:  معــرض أعضــاء هيئــة التدريــس كليــة الفنــون الجميلــة 
ــون التشــكيلية ١٩٩٧  ــون الشــباب ١٩٩٥ ، ١٩٩٦ ، مســابقة الخريــف لألعــ�ل الصغــÞة رســم املركــز القومــي للفن ــا ١٩٩٣ ، ١٩٩٤ ، صال املني
، صالــون األعــ�ل الفنيــة الصغــÞة الرابــع مجمــع الفنــون ٢٠٠٠، معــرض أعضــاء هيئــة التدريــس كليــة الرتبيــة جامعــة املنيــا ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ 
،معــرض تصويــر قــرص ثقافــة ســوهاج ١٩٨٨، صالــون الشــباب الثالــث حفــر  املركــز القومــي للفنــون التشــكيلية القاهــرة١٩٩١ ، املعــرض العــام 
ــر قاعــة الشــهيد  ــر باملركــز الثقــايف املــرصي باريــس ١٩٩٩، معــرض تصوي ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢١ ، أقــام عــدة معــارض خاصــة ، معــرض تصوي
أحمــد بســيو@ كليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ٢٠١٢ ، معــرض تصويــر قاعــة عبــد الســالم الرشيــف كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنيــا 
٢٠١٦ ، منحــة إىل فرنســا مــن الحكومــة املرصيــة لإلعــداد لدرجــة الدكتــوراه مــن جامعــة الســوربون بباريــس نظــام اإلرشاف املشــرتك ١٩٩٧، 
ــز األول  ــال املرك ــة ١٩٩٨، ن ــون الفطري ــول جاجوفســm للفن ــس متحــف انات ــة ني ــون ١ إىل مدين ــون بانتي منحــة دراســية مــن جامعــة الرسب
يف مجــال الحفــر مــن جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة، جائــزة لجنــة التحكيــم صالــون الشــباب املركــز القومــي للفنــون التشــكيلية ١٩٩٦، 
جائــزة احتفاليــة مدينــة بروكســيل بلجيــكا رســم للقــرن الجديــد ١٩٩٨، لديــه مقتنيــات لــدى العديــد مــن الــدول واألفــراد �ــرصو خارجهــا.



٢٨١

مدخل األحاسيس املكبوتة ، زيت عىل توال ، 
١٤٥ × ٩٢ سم

قربان ، خامات مختلفة عىل توال ، ١٤٩ × 
١٠٠ سم

محمد عبد املنعم إبراهيم

كليــة  التصويــر  أســتاذ   ، مواليــد ســوهاج ١٩٦٥   
قســم  رئيــس   ، املنيــا  جامعــة  الجميلــة  الفنــون 
التصويــر الســابق ، شــارك يف الحركــة التشــكيلية منــذ 
ــد مــن  ــال العدي ــى اآلن �ــرص والخــارج، ن ١٩٨٣ حت
الجوائــز يف مجــايل التصويــر والرســم �ــرص والخــارج،  
ــث بالقاهــرة ،  ــات �تحــف الفــن الحدي ــه مقتني لدي
فنــدق ســمÞاميس إنرتكونتيننتــال القاهــرة ، صنــدوق 
التنميــة الثقافيــة « مكتبــة طلعــت حــرب» ،  دار 
إليــاس العرصيــة للطباعــة والنــرش، قــرص ثقافــة 
ــا ،  ــات خاصــة �ــرص ،أســبانيا ، أملاني ســوهاج، مقتني
ــورك،  ــدا، نيوي ــ©، كن ــا ، برل ــا ، النمس ــرتا ، فرنس إنجل
شــيكاغو، الكويــت ، املغــرب، إيطاليــا، ســويرسا ، 

املكســيك، اإلمــارات ، الســعودية.



٢٨٢

تحت الكوبري ،أكريليك ،  ٢٤٠ × ١٦٠ سم

محمد عبـلة

مواليــد ١٩٥٣، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم تصويــر جامعــة اإلســكندرية ١٩٧٧، درس ىف كليــة الفنــون والصناعــات نحــت بزيــورخ ســويرسا 
١٩٨١، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الخاصــة والج�عيــة والدوليــة منهــا: معــرض البحــث عــن الضــوء الفيــوم باملركــز املــرصي للتعــاون الثقايف 
الــدويل بالزمالــك ٢٠١٣، معــرض ملســة وفــاء تخليــًدا لذكــرى ســمÞ عبــد الخالــق بجالــÞي آرت كورنــر بالزمالــك ٢٠١٣، املعــرض العــام ٣٧ ، ٣٨ 
لــــ ٢٠١٥ ، ٢٠١٦، الصالــون الســنوي للجمعيــة األهليــة للفنــون الجميلــة بقاعــة صــالح طاهــر للفنــون التشــكيلية بداراألوبــرا ٢٠١٨، ملتقــى 
األقرصالــدويل الخامــس للتصويــر باألقــرص ٢٠١٢، معــرض الربلــس الــدويل، صالــون الجمعيــة األهليــة بقاعتــي نهضــة مــرص -إيزيس �ركــز محمود 
مختــار الثقــاىف ٢٠١٩ضيــف رشف، ملتقــى رشم الشــيخ الــدوىل للفنــون ٢٠١٨، معــرض رحلــة الســفر بجالــÞي ســفرخان ٢٠١٩، معــرض اللعــب 
ــل بــالزا، جــاردن ســيتي.  ــا، فنــدق فورســيزون ناي ــات باملتحــف الربيطا@،متحــف كراوتي ــه مقتني ــار بجالــÞي ســ�ح بالزمالــك ٢٠٢٠، لدي بالن



٢٨٣

نبات الذهب ١ ، أحبار عىل ق�ش 
 ١٠٠ × ٧٠

نبات الذهب ٢ ، أحبار عىل ق�ش  
١٠٠ × ٧٠

محمد عطيـة 

ــوع ، شــارك ىف املعــرض العــام األربعــ© ٢٠١٨  ــم مطب ــا، شــعبة تصمي ــة جامعــة املني ــون الجميل ــة الفن ــد القاهــرة ١٩٨١ ، مــدرس بكلي موالي
�تحــف الفــن الحديــث، مهرجــان يض األول للشــباب العــرü ٢٠١٦، ترينــايل مــرص الــدويل لفــن الجرافيــك ٢٠٠٥، معــرض الجرافيــك القومــي 
٢٠٠٥ ، بينــايل بورســعيد الخامــس ٢٠٠٥ ، صالــون الشــباب ١٤ :١٩، ٢١ ، معــرض أجنــدة ٢٠٠٨، ٢٠٠٩ ،٢٠١٠،  ٢٠١٦ ،٢٠١٩ �كتبــة اإلســكندرية، 
ــك القومــي بقــرص  ــن الجرافي ــة بالقاهــرة ٢٠١٠، معــرض ف ــاء اآلخــرMeeting oe Other بالجامعــة األمريكي ــدويل لق ــك ال معــرض الجرافي
ــع ٢٠١٥ ،  ــك القومــي الراب ــار، معــرض الجرافي ــون ٢٠١٢ �تحــف محمــود مخت ــع والثالث ــة ٢٠٠٥ ، املعــرض العــام الراب ــدورة الثاني ــون ال الفن
معــرض صالــون الجنــوب الــدويل الرابــع ٢٠١٦، نــال جائــزة الصالــون ١٩لــــ٢٠٠٨ىف الحفــر، جائــزة الصالــون ٢١لــ ٢٠١٠ىف الرســم ، جائــزة الحفر 
ببينــاىل بورســعيد الثامــن٢٠٠٩، الجائــزة التشــجيعية يف بينــايل بورســعيد ٢٠٠٥ املركــز األول، الثــا@ ، التشــجيعية �عــرض الطالئــع٤٦ ،٤٧ ، ٤٨   

بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة بالقاهــرة ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩.



٢٨٤

ج�ح الخيل ، أكريليك وزيت عىل خشب ، ١٥٣ × ١٠٢ سم 

محمد غالب

 أســتاذ  دكتــور بقســم الجرافيــك بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان، 
شــارك يف Okhotsk اليابــان ١٩٩٩ ، Football إيــران ١٩٩٩، القومــي ١٩٩٩، 
  Hiroshima City Manga Library  ، يوغوســالفيا٢٠٠٠   Þالكاريكاتــ
 Hygiene ، األرجنتــ© ٢٠٠١ Cordoba ٢ International ، اليابــان ٢٠٠٠
بلجيــكا ٢٠٠١ ، بلجيــكا  خــاص صهــوة ٢٠٠٢ ، ترينــايل الحفــر الــدويل ٢٠٠٣، 
أقــام العديــد مــن املعــارض الخاصــة منهــا: معــرض كاريــكاالم  األردن ٢٠١٢، 
ــوان ٢٠١٤،  ــون عــىل مســتوى جامعــة حل ــزة التشــجيعية يف الفن ــال الجائ ن
ــي  ــك القوم ــن الجرافي ــة ٢٠١٥، معــرض ف ــدويل للرســوم املتحرك ــى ال امللتق
٢٠١٦، معــرض خــاص رغــد الريحــان ٢٠١٦، ملتقــى الربلــس الــدويل الرابــع 
للرســم عــىل الحوائــط واملراكــب ٢٠١٧، معــرض أجنــدة �كتبــة اإلســكندرية 
ــرض  ــدر ٢٠١٩، املع ــة ب ــايف لجامع ــان الثق ــدويل باملهرج ــرض ال ٢٠١٨، املع

ــارون ٢٠٢٢. العــام ٢٠٢١ ، معــرض بقــرص الب



٢٨٥

حياة أبيض وأسود ، حرب أسود عىل ورق ، ١٣٥ × ١٨٠سم عمل مكون من ١٢ جزء

محمد فتحي القايض 

 مواليــد ١٩٧٣ ، أســتاذ دكتــور بقســم التصميــم 
بكليــة الرتبيــة الفنيــة بجامعــة حلــوان، شــارك 
ــا  ــرص وخارجه ــكيلية يف م ــة التش ــة الفني يف الحرك
ــن  ــد م ــة العدي ــالل إقام ــن خ ــام ١٩٩٨ م ــذ ع من
العــرض  قاعــات  �ختلــف  الخاصــة  املعــارض 
ــد مــن املشــاركات  ــه العدي ــة، ل الخاصــة والحكومي
الفنيــة باملعــارض العامــة والج�عيــة داخــل مــرص 
وخارجهــا، لديــه العديــد مــن املقتنيــات لــدى بعض 
ــا: متحــف الفــن الحديــث ،  الجهــات واألفــراد منه

ــوان .  ــة حل ــكندرية، جامع ــة اإلس مكتب



٢٨٦

الحمد لله رب العامل© ، ألوان زيت عىل توال ، ١٤٥ × ١٠٥ 

محمد فهمي طوسون

الفنانــ©  نقابــة  عضــو 
ــة  التشــكيلي©، عضــو نقاب
الصحفيــ©، مؤســس مذهب 
البكتوجــــراف الكتابـــــة 
ــي  ــة، شــارك فــ التصويريــ
العديـــد مـــن املعـــارض 
 ٣٠ مــــن  أكثــــر  منهــا 
ــè مــن  ــا، أك ــا خاًص معرًض
ــرك  ١٠٠ معـــــرض مشتـــ
 Àفـــى مــرص ودول العــا
ــف  ــون الخري ــا صال أهمه
بباريـــس، تـــم تكرÜـــه 

.٢٠١٤ بباريــس 



٢٨٧

موال ١ ،٢ ، باستيل زيتي عىل ورق محرض لأللوان املائية + حفر وقشط بالسك© ، ٦٨ × ٧٨سم 

محمد ك�ل

مواليــد كفــر الشــيخ ١٩٦٦،  فنــان تشــكييل وناقــد فنــي ، يكتــب يف أكــè مــن مطبوعــة مرصيــة وعربيــة ، عضــو نقابــة الفنانــ© التشــكيلي©، 
ــه دراســات نقديــة يف كثــÞ مــن الصحــف واملجــالت  عضــو الجمعيــة املرصيــة لنقــاد الفــن التشــكييل، عضــو اتحــاد كتــاب مــرص،  نــرشت ل
ــة  بكفــر  ــا عــىل مقهــى شــعبي يســمى البورصــة التجاري ــا خاًص ــه اإلســكندرية ١٩٩٩، معرًض ــا بأتيلي ــا خاًص ــام معرًض ــة ، أق ــة والعربي املرصي
ــا وناقــًدا ٢٠٠٣ ، أســس مســابقة  الشــيخ يف ١٩٩٩، نــال الجائــزة األوىل مــن الجمعيــة املرصيــة لنقــاد الفــن التشــكييل يف مســابقة بيــكار فنانً
النقــد التشــكييل جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة ، كان قوميســÞًا ورئيًســا للجنــة التحكيــم يف دورتهــا األوىل ٢٠١٢، عضــو مجلــس إدارة جمعيــة 
ــم للمعــرض العــام ٢٠١٢ ، ٢٠١٧، ٢٠١٨،  ــة الفــرز والتحكي ــة بهــا ٢٠١٥ ، ٢٠١٦ ، عضــو لجن ــة الثقافي ــة ورئيــس اللجن ــون الجميل محبــي الفن
أقــام معرضــه الشــخىص  ينابيــع النــور بقاعــة بيكاســو بالزمالــك ٢٠١٩ ، صــدرت لــه عــدة كتــب يف النقــد التشــكييل هــى وهــج الــرشق، طيــور 
تــأ_ الرحيــل، الســنابل املضيئــة، صيــاد النــور ، عــرس الشــهيد، ترانيــم املــاء ، موســيقار الرمــال ، لــه تحــت الطبــع والتجهيــز كتابــان هــ� ضــوء 

القمــر، نفحــات الضيــاء ، شــارك بحثيًــا وحواريًــا يف عــدة مؤ0ــرات عــن الفنــون النقــد يف مــرص والوطــن العــر_٠



٢٨٨

تكوين ، أكريليك عىل توال ،  ١٠٠ × ١٢٥

محمد محمود خميس

مواليــد اإلســكندرية ١٩٧٨ ، رســام ، مصــور ، مصمــم شــخصيات 
الجميلــة جامعــة  الفنــون  ، بكالوريــوس كليــة  كاريكاتÞيــة 
ــت  ــك الوق ــذ ذل ــن من ــال الف ــل �ج ــكندرية ٢٠٠٠ ، يعم اإلس
ــة  ــات الفني ــارض واملقتني ــر إدارة املع ــب مدي ــى اآلن ، نائ وحت
�كتبــة اإلســكندرية، باإلضافــة إىل خربتــه العمليــة ألكــè مــن ٢٠ 
عاًمــا يف مجــال املعــارض الفنيــة والتصميــم الداخــيل للمتاحــف 
املتخصصــة، والتــي لعبــت دوًرا يف توســيع إطالعاتــه الفنيــة 
وبلــورة أســلوبه الفنــي، فــإن لــه العديــد مــن الرســوم املصــورة 
اإلســكندرية،  مكتبــة  ومطبوعــات  �جــالت  والكاريكاتÞيــة 
ــاهد  ــورة ملش ــوم مص ــات ورس ــ© لوح ــوع ب ــة تتن ــه الفني أع�ل
وشــخصيات أو لتكوينــات ولعنــارص يف تحــركات تخيليــة، شــارك 
خــالل الفــرتة األخــÞة بعــدة معــارض فنيــة ج�عية باإلســكندرية 

ــي. ــو ظب والقاهــرة وأب



٢٨٩

أوا@ ،  طينات وجليز ، ٦٥ × ٣٥ سم

محمد محمود عبدالله

عضــو يف جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة ، شــارك يف صالــون الشــباب الــدورة ٢٩، 
٣١ ، ســيمبوزيوم قريــة تونــس للخزف . 



٢٩٠

رؤية معارصة للرتاث ، ١٠٥ سم 

محمد مندور

ــم ألتحــق ١٩٦٧  ــه يف فواخــÞ الفســطاط ث ــذ طفولت ــد القاهــرة ١٩٥٠ ، عمــل من موالي
بأتيليــه حلــوان، الــذي أنشــأته الفنانــة صفيــة حلمــي حســ©، واملرحــوم الفنــان محمــد 
هجــرس ، أقــام لــه أكــè مــن ٥٠ معرًضــا خاًصــا، شــارك يف املعــارض القوميــة والج�عيــة 
ــن  ــد م ــه العدي ــة، لدي ــة واملحلي ــز الدولي ــن الجوائ ــد م ــال العدي ــارج، ن ــرص والخ �

ــة . ــة واملحلي ــات الدولي املقتني

رؤية معارصة للرتاث ، ٩٠ سمرؤية معارصة للرتاث ، ١١٠ سم



٢٩١

٤٣ × ٥٧ سم لكل جزء

محمد مهدي حميدة

فنــان تشــكييل مــرصي ، يعمــل ويعيــش يف اإلمــارات، عضــو نقابــة 
الفنانــ© التشــكيلي© يف القاهــرة .



٢٩٢

تكوين ١ ، أكريليك ، ١٠٠ × ١٢٠ سم                            تكوين ٢ ، أكريليك ، ١٠٠ × ١٢٠ سم

محمد نبیل عبد السالم

أســـتاذ مـساعـد بـقسم الجـرافـیك كـلیة 
الـــفنون الجـــمیلة جـامـــعة الـــمنصورة، 
شـــارك فـــي الحـركـــة الـــتشكیلیة مـــنذ 
ــعرًضا  ــي ٩٠ مـ ــي حـوالـ ــام ١٩٩٧ فـ عـ
جـ�عـــيًا ، وحـوالـــي ٣٧ مـــعرًضا دولـيًا، 
أقــام ١٢ مـــعرًضا خـــاًصا ، نــال الـعدیـــد 
مـن الـجوائـز مـــن أھـمها جـائـزة رافـع 
الـناصـري لـفن الجـرافـیك األردن ٢٠١٧، 
الـجائـــزة الـكربى فـــي صـالـون الشـباب 
الرشفیــة  الجائــزة  عشـــر،  الـثامـــن 
الــدويل  مــرص  ترینــايل  يف  الربونزیــة  

الرابــع لفــن الجرافیــك ٢٠٠٣ .



٢٩٣

حفل ، زيت عىل توال ، ١٥٠ × ١٠٠ سم

محمود أحمد سلي�ن

البيئــة  مــن   أع�لــه  يســتلهم   ،  ١٩٦٠ مواليــد 
املرصيــة  والــرتاث  الشــعبي والوطنــي األصيــل، 
املرصيــة   اليوميــة  الحيــاة  عــن   Þبالتعبــ يهتــم 
وباألخــص الريــف املــرصي وكل مــا يعــرب عــن 
يهتــم   ، للشــعوب  األصيلــة  والتقاليــد  العــادات 
بتطويــر مهاراتــه التقنيــة وأســلوبه الفنــي عــن 
طريــق امل�رســة الحــرة للفــن منــذ الصغــر متأثــرًا 
باملدرســة الواقعيــة يف معظــم أع�لــه، شــارك يف 
العديــد مــن املعــارض الفنيــة منهــا: املعــرض العــام 
٤٢  قــرص الفنــون ، ملتقــي إبــداع الــدويل الســابع  
ــن   ــدويل  الثام ــداع ال ــى إب ــرة ، ملتق ــه القاه أتيلي
 designarto معــرض  للفنــون،  الهناجــر  مركــز 

للفنــون بقاعــة األهــرام جريــدة األهــرام .



٢٩٤

خامات مختلفة عىل خشب ، ١٦٥ × ١٢٠سم

محمـود حـامد

مواليــد الفيــوم ١٩٦٣، عميــد كليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ، يشــارك 
يف الحركــة الفنيــة املرصيــة منــذ ١٩٨٥ ، شــارك يف معظــم الفعاليــات الفنيــة 
ــون  ــام ، صال ــرض الع ــباب ، املع ــون الش ــا: صال ــة منه ــكيلية الج�عي التش
الخريــف للقطــع الصغــÞة ، معــارض ج�عــة الوطــن X ١ ، معــرض أجنــدة 
ــة بيكاســو،  ــة ، قاع ــة بقاعــة مرشبي ــة اإلســكندرية، معــارض ج�عي �كتب
ــويرسا ،  ــدا ، س ــات بفنلن ــة وبينالي ــارض دولي ــرص �ع ــل م ــارك يف 0ثي ش
 èقــربص، األردن ، ســلطنة عــ�ن ، الصــ© ، رصبيــا ، تركيــا ، مــرص، أقــام أكــ
مــن ٢٠ معرًضــا خاًصــا بقاعــات مرشبيــة ، مجمــع الفنــون ، مركــز الجزيــرة 
ــد  ــال العدي ــاب ، ن ــة الب ــرص ، قاع ــÞي م ــرة ، جال ــه القاه ــون ، أتيلي للفن
مــن الجوائــز يف التصويــر والنقــد الفنــي ، لديــه مقتنيــات يف العديــد مــن 

املتاحــف والهيئــات، ولــدى األفــراد �ــرص والخــارج .



٢٩٥

دوائر – ط© محروق وجليز – ١٥×٣٠ سم

محمود حامد عبد املعطي

أســتاذ الخــزف املســاعد بكليــــة الرتبيــــة 
النوعيــــة جامعــــة املنـوفيـــــة ، شــارك يف 
العديــد مــن الفعاليــات الفنيــة واألكادÜيــة 
معــرض  منهــا:   ٢٠٢٢ حتــى   ٢٠٠٢ منــذ 
ــار  ــى الفخ ــا@ ملتق ــاج فن ــن إنت ــارات م مخت
للخــزف  الجــوال  الــدويل  املعــرض   ،٢٠٠٨
الصغــARTGILA 123 Þ ٢٠١٧، ملتقــى فنــا@ 
الدلتــا امللتقــى األول ٢٠١٩ ، ســيمبوزيوم فــن 
النحــت والخــزف بجامعــة جنــوب الــوادي 
ــن  ــزف م ــخصية خ ــارض ش ــام ٤ مع ٢٠٢٢، أق

.  ٢٠١٩ حتــى   ٢٠١٦



٢٩٦

حياة ،  ط© أسوا@ وطالء زجاجي ،   ٥ أجزاء مقاسات مختلفة

محمود رشـدي

عضــو نقابــة الفنــون التشــكيلية شــعبه الخــزف ، قوميســÞ مســاعد 
ــة اتجــاه  ــا بقاع ــا خاًص ــام معرًض ــدويل ٢٠١٥ ، أق ســيمبوزيوم الخــزف ال
بقــرص الفنــون ٢٠١٩ ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا: معــرض أول 
ــداع  ــة إب ــان بقاع ــرشوع فن ــرض م ــكندرية ٢٠١٨،  مع ــة اإلس ــرة �كتب م
للفنــون، معــرض خــارج اإلطــار بقاعــة بيكاســو، الصالــون الــدويل للخــزف 
ــون  ــس، صال ــام قرطــاج للخــزف بتون ــس ٢٠١٩ ، معــرض أي املعــارص تون
ــزة  ــا: جائ ــز منه ــدة جوائ ــال ع ــى ٣٢ ،  ن ــدورة ٢٦ حت ــن ال ــباب م الش
ــون يف  ــزة الصال ــش ، جائ ــل دروي ــان نبي ــزة الفن ــال، جائ ــÞاميكا روي س
ــزة األوىل يف الخــزف عــن إقليــم وســط الصعيــد  العمــل الج�عــي، الجائ
الثقــايف ، جائــزة الصالــون يف الخــزف الــدورة ٣٢ ، الجائــزة الثانيــة يف 
ــزف  ــن الخ ــون األول لف ــع ٢٠٢٢ ، الصال ــا الراب ــون الدلت ــزف يف صال الخ

ــون ٢٠٢٢. ــرص الفن بق



٢٩٧

فكاهة ، زيت عىل ق�ش ، ١٥٠ × ١٠٠سم

محمود عبد التواب عاشور

مواليــد ١٩٨٩، بكالوريــوس الفنــون الجميلــة قســم التصويرجامعــة اإلســكندرية 
٢٠١١ ، املاجيســتÞ ٢٠١٩ حيــث قــدم رســالة بعنــوان الرســوم التحضÞيــة 
وعالقتهــا باألعــ�ل التصويريــة النهائيــة مــن عــرص النهضــة حتــى القــرن 
العرشيــن، عضــو بأتيليــه اإلســكندرية، عضــو نقابــة الفنانــ© التشــكيلي©، 
مــدرس مســاعد بجامعــة فــاروس باإلســكندرية كليــة الفنــون والتصميم-قســم 
ــال العديــد مــن الجوائــز يف  التصويــر، شــارك يف الحركــة الفنيــة منــذ  ٢٠٠٧، ن

ــارج. ــرص والخ ــات � ــن املقتني ــد م ــه العدي ــون، لدي ــال الفن مج



٢٩٨

فوتوغرافيا ، ١٠٠ × ٧٠ سم

محمود عبد الرحمن

ــام،  ــرض الع ــا املع ــة أهمه ــة واملحلي ــارض الدولي ــن املع ــد م ــارك يف العدي ش
ــباب  ــون الش ــيتي ، صال ــرم س ــون ه ــل ، صال ــون الني ــباب ، صال ــون الش صال
الــدويل باإلســكندرية، مهرجــان الزاويــة الــدويل �دينــه طرابلــس الليبيــة، لديــه 

ــراد �ــرص والخــارج .  ــدى األف ــات �تحــف الفــن الحديــث، ل مقتني



٢٩٩

لقاء ،  خشب ، ٦٦×٢٠×١٩سم

محمود محمد فرج

مواليــد الدقهليــة ١٩٨٣، أســتاذ النحــت املســاعد بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة املنيــا ، 
عضــو نقابــة الفنانــ© التشــكيلي© ،  أقــام معــارض خاصــة  بــدار بــن لقــ�ن باملنصــورة 
٢٠١١،٢٠١٨ ، كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنيــا ٢٠١٦، مدينــة أمدورمــان بدولــة 
ــة  ــة الفني ــة الرتبي ــة طنطــا ٢٠١٩، كلي ــايف ملدين ــز الثق الســودان٢٠٠٧ ، معــرض باملرك
ــا:  ــن أهمه ــة م ــارض الج�عي ــن املع ــÞ م ــدد كب ــارك يف ع ــا ٢٠٢١ ، ش ــة املني جامع
ــة  ــرص ثقاف ــباب ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ،١٩، ق ــون الش ــام ٤٠ ، ٤١ ،٤٢، صال ــرض الع املع
املنصــورة٢٠٠٣ ، ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥،  ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٩ ، ٢٠١٣، بينــايل بورســعيد الســابع ، 
ــن  ــد م ــال العدي ــي ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٨ ،٢٠١٠ ، ٢٠١٥، ن ــورة القوم ــف املنص ــن، متح الثام
الجوائــز، لــه العديــد مــن املقتنيــات �تحــف الفــن الحديــث ، جامعــة أســيوط ، املنيــا، 

املنصــورة ، املجلــس القومــي للشــباب .



٣٠٠

الهروب ١ ، أكريليك ،  ١٢٧ × ١٢٤ سم

مدحت محمود السعودي

ــذي الســابق واملؤســس لوحــدة  ــر التنفي ــة اإلســكندرية ، املدي ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــر كلي ــد ١٩٧٣، أســتاذ مســاعد بقســم التصوي موالي
ــن  ــروض ف ــية لع ــقناة أرت Art Television الفرنس ــاص لـ ــرر خ ــكندرية ، مح ــة اإلس ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــات بكلي ــا املعلوم تكنولوجي
الفيديــو، عضــو لجنــة تحكيــم اللقــاء الــدويل الثامــن للتصويــر الضــو) لنــادي الكامــÞا بأتيليــه اإلســكندرية لقطــات مــن مــرص والعــاÀ ســياحية 
وطبيعيــة وبيئيــة ٢٠١٤، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض منهــا:  املعــرض القومــي للفنــون التشــكيلية، معــرض فنــي باملركــز الثقــايف اليونــا@ 
١٩٩٨، مهرجــان الفيديــو الــدويل Les Instants Video بفرنســا ، مهرجــان الفــن اآلن الثــا@ بعنــوان فضــاءات حيويــة ٢٠١٠ ســوريا، مســاعد 
إرشاف لورشــة فنيــة لفنــون امليديــا تحــت قيــادة الفنــان الفرنــيس FabriceMatais �ركــز االبــداع باإلســكندرية، نــال جائــزة املركــز القومــي 
للفنــون التشــكيلية ١٩٩٦ ، الجائــزة األوىل يف التصويــر ىف صالــون الشــباب باإلســكندرية ١٩٩٧ ، الجائــزة األوىل يف التصويــر يف صالــون محمــد 
ــه  ــون اتيلي ــة يف صال ــزة تقديري ــكندرية ١٩٩٧ ، جائ ــة اإلس ــرض جامع ــر األوىل يف مع ــزة التصوي ــوىش ١٩٩٧ ، جائ ــة االنف ــرص ثقاف ــى بق ناج
اإلســكندرية الــدويل للشــباب ٢٠٠٧ ىف  فــن الفيديــو  ، املركــز األول يف فــن الفيديــو صالــون محمــد رشــيد للفنــون التشــكيلية للشــباب ٢٠٠٨.



٣٠١

٦٩ × ٤٠سم من وحي الفن الشعبي ، خزف حجري ، ٦٨ × ٤٠ سم 

مرفت السويفي

دكتــوراه يف فلســفة الرتبيــة الفنيــة ١٩٩٦تخصــص خــزف ، أســتاذ مســاعد  ٢٠٠٢، أســتاذ خــزف ٢٠٠٧ ، أســتاذ خــزف بكليــة الرتبيــة الفنيــة مــن 
٢٠٠٧، عضــو واستشــاري خــزف بنقابــة الفنانــ© التشــكيلي© املرصيــة، عضــو يف ج�عــة منظــري الفــن العامليــة األيــكا ، شــاركت يف العديــد مــن 
املعــارض منهــا: معــرض كــون فيجــورا بأملانيــا ١٩٩٤،  بينــايل القطــع الصغــÞة �يــال نوفيتــش بيوغســالفيا١٩٩٢، بينــايل القاهــرة الــدويل للخــزف  
٢٠٠٠،١٩٩٨،١٩٩٦ ،١٩٩٤ ،١٩٩٢،  املعــرض القومــي للفنــون التشــكيلية ٢٠٠٧ ، معــرض خــاص بقاعــة إكســرتا واملركــز املــرصي للتعــاون الثقــايف 
ــدويل  ــاون ال ــز املــرصي للتع ــة التشــكيلي© ١٩٩٧،   املرك ــة املســتديرة بنقاب ــا يف ١٩٩٤،  بالقاهــرة بالقاع ــة بروم ــة املرصي ــدويل ١واألكادÜي ال
ــة الخارجيــة ٢٠٠٠ ،  بقاعــة جامعــة قطــر٢٠٠٦ ،  املركــز املــرصي للتعــاون الثقــايف الــدويل ٢٠٠٨ ، تفاعــالت  وزارة الثقافــة العالقــات الثقافي
ــة التشــجيعية يف  ــزة الدول ــايل القاهــرة األول ١٩٩٢للخــزف ، جائ ــم يف ترين ــة التحكي ــزة لجن ــت جائ ــة قاعــة إكســرتا ٢٠١١ ، نال ــÞات أني وتعب
ــن الخــزف ١٩٩٦ .  ــدويل لف ــايل القاهــرة ال ــزة الكــربى لبين ــن الخــزف ١٩٩٤، الجائ ــدويل يف ف ــايل القاهــرة ال ــزة بين ــن الخــزف ١٩٩٤ ،  جائ ف



٣٠٢

سوق الرجال ، أكريلك ، ٢٤٠ × ١٢٠ 

مرفت شاذيل هاليل

 مواليــد أســوان ، ماجســتÞ ودكتــوراه كليــة فنــون جميلــة قســم تصويــر ، تــدور أع�لهــا حول 
الحيــاة االجت�عيــة يف مــرص مســتلهمة أفكارهــا مــن الجنــوب وأهلــه والطبيعــة ، كتــب عنهــا 
العديــد مــن النقــاد ، تــم اســتضافتها يف العديــد مــن الربامــج ، ذكــرت تجربتهــا اإلبداعيــة يف 
العديــد مــن رســائل املاجســتÞ والدكتــوراه يف كليــات الفنــون الجميلــة والرتبيــة الفنية تشــارك 
ــدة  ــة عدي ــة ، مشــاركات دولي ــة والدولي ــة والقومي ــة الج�عي ــة التشــكيلية املرصي يف الحرك
آخرهــا ملتقــى الربلــس الــدويل الثامــن للرســم عــىل الحوائــط واملراكــب ٢٠٢٢ ، أقامــت ١٧ 
معرًضــا خاًصــا بقاعــة ســالمة ٢٠٢٢ ، نالــت العديــد مــن الجوائــز داخــل مــرص وخارجهــا ، 
لهــا العديــد مــن املقتنيــات يف العديــد مــن الــدول أهمهــا متحــف الفــن الحديــث بالقاهــرة .  



٣٠٣

نهر الخالد ،  أقالم تحبÞ وأقالم خشب ملونة 

مـروة حسـ¤ 

مواليــد القاهــرة ١٩٩١، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم فنــون الكتــاب 
 Þــت ــوان ٢٠١٢ ، ٢٠١٣ ، ماجس ــة حل ــك جامع ــة جرافي ــوم متحرك ورس
فنــون جميلــة جامعــة حلــوان ٢٠٢٠ ، شــغلت العديــد مــن الوظائــف 
ــرج  ــاريع التخ ــة مش ــ�ري لطلب ــار املع ــال اإلظه ــل يف مج ــا العم أخره
املع�ريــة يف عــدة أماكــن منهــا: جامعــة القاهــرة كليــة هندســة 
مع�ريــة، األكادÜيــة الحديثــة للهندســة املع�ريــة منــذ ٢٠١٣ وحتــى 
ــÞوز  ــرض أرض الف ــا: مع ــارض منه ــن املع ــد م ــاركت يف العدي اآلن، ش
ــز  ــض وأســود مرك ــون أبي ــون، صال ــون الشــباب بقــرص الفن ٢٠١٦، صال
الجزيــرة للفنــون ٢٠١٧، صالــون الشــباب مركــز الجزيــرة للفنــون 
ــون  ــة ٢٠٢١، صال ــس األعــىل للثقاف باإلســكندرية ٢٠٢٠، مســابقة املجل
الدلتــا للشــباب بطنطــا ٢٠٢٢، معــرض أجندة مكتبة اإلســكندرية ٢٠٢٢ .



٣٠٤

نقطة إنطالقة ، خزف ، ارتفاع ٤٥ سم

مروة رضوان

مواليــد املنيــا ١٩٨٢ ، مــدرس بكليــة 
 ، املنيــا  جامعــة  الجميلــة-  الفنــون 
ماجســتÞ يف الخــزف ٢٠١٠ ، دكتــوراه 
بجمعيــة  عضــو   ،  ٢٠١٥ الخــزف  يف 
ــاركت يف  ــة ، ش ــون الجميل ــي الفن محب
صالــون الشــباب الــدورة ٢٧ - ٢٠١٦، 
 ،  ٤٠  ،٣٩ دورتيــه  يف  العــام  املعــرض 
أيــام قرطــاج للخــزف الفنــي بدولــة 
تونــس يف دورتــه األوىل ٢٠١٩، نالــت 
الجنــوب  بصالــون  الكــربى  الجائــزة 
الــدويل الرابــع  ٢٠١٦، جائــزة اقتنــاء 
. الــدويل  التجــاري  البنــك  مــن 



٣٠٥

شعب مرجانية ، ط© أسواa ، ١٥٠ × ٨٠ × ١٤٠ سم 

مروة زكـريا

دكتــور بكليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة حلــوان ، عضــو األكادÜيــة الدوليــة الخــزف بســويرسا ، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض وامللتقيــات 
املحليــة والدوليــة بدايــة مــن ١٩٩٦ حتــى٢٠٢١ منهــا صالــون الشــباب ، بينــاىل الخــزف الــدوىل �ــرص ، بينــاىل كوريــا الــدويل للخــزف ، العديــد 
مــن املعــارض الدوليــة يف أملانيــا ، إيطاليــا ، كوريــا الجنوبيــة ، الصــ© ، شــاركت يف ملتقــى إبداعــات املــرأة املرصيــة، ســمبوزيوم الخــزف الــدويل 
ــدوىل ،  ــو ال ــزف الراك ــى  خ ــس  ٢٠١٨ ، ملتق ــدويل األول ىف تون ــداري ال ــزف الج ــيمبوزيوم الخ ــرة ٢٠١٧، ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ،  س ٣ ، ٤ ، ٥ بالقاه
معــرض الخــزف الــدوىل الثــاa بتايالنــد ٢٠١٩ ، ملتقــى خــزف حريــق االنجامــه الــدويل برتكيــا ٢٠١٩، بينــاىل العــرü للفنــون املعــارصة تونــس 
٢٠١٩، املعــرض العــام٢٠١٨ ، ٢٠٢٠ ، معــرض األكادÜيــة الدوليــة للخــزف �تحــف جوانزونــج الفنــي بيكــ© الصــ© ٢٠٢١ ، لهــا مقتنيــات لألعــ�ل 
للعــرض باملتحــف ، معــرض هارمــوa الــدوىل للخــزف بكوريــا الجنوبيــة  ٢٠٢١ ، امللتقــى الــدويل للخــزف بســلوفينيا ٢٠٢١ ، أقامــت عــدد مــن 
ورش العمــل واملعــارض الخاصــة للخــزف يف مــرص وبالخــارج أهمهــا معــرض فــردى �دينــة مونســرت املانيــا ٢٠١٣ ،  ٢٠١٤ ، معــرض فــردي ، آخــر 

ج�عــي �دينــة ســيندن هورســت املانيــا ٢٠١٥ ، نالــت العديــد مــن الجوائــز يف مســابقات مختلفــة .



٣٠٦

بحر ، أكريليك عىل توال ، ١٥٠×١٠٠ سم                    رزق ، أكريليك عىل توال ، ١٥٠×١٠٠ سم

مصطفى البنا

فنــان   ،١٩٨٥ ســويف  بنــي  مواليــد 
اإلعــالم  بكليــة  ومــدرس  تشــكييل 
شــارك  الكنديــة،  األهــرام  جامعــة 
بالعديــد مــن املعــارض الج�عيــة منهــا: 
ــول،  ــعد زغل ــز س ــت �رك ــيفت ديلي ش
معــرض ســوبر ماركــت �ركــز الجزيــرة، 
ــد بــدü، صالــون الشــباب  معــرض املول
٢٢ ،٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥، أقــام معــارض فرديــة 
منهــا: مســرت اكــس، ملــح األرض، ممثــل 
طشــقند  ببينــايل  املــرصي  الجنــاح 
بينــايل  داكار،  بينــايل  بأوزبكســتان، 
مانشســرت يونايتــد للفنــون الرقميــة، 
نــال الجائــزة الكــربى مناصفــة بصالــون 

.٢٤ الشــباب 



٣٠٧

                    خريف النوبة معجون بارز ، زيت عىل توال ، ١٢٠ × ٨٠             

مصطفى الدواخيل

 مواليــد ١٩٦٨، دراســات ىف كليــة الفنــون الجميلــة قســم تصويــر زيتــي ١٩٩٠، عضــو نقابــة الفنــون التشــكيلية بالقاهــرة ، عضــو يف الجمعيــة 
ــة  ــة للفنــون الجميل ــة األهلي ــة ٢٠١٥، أقــام معــرض خــاص بالجمعي ــة محبــى الفنــون الجميل ــة ١٩٩٢ ، عضــو جمعي ــة للفنــون الجميل األهلي
١٩٨٩، معــرض بالقريــة الريفيــة بالغردقــة ١٩٩٢ ، معــرض بقاعــة وهبــه العطــار بالزمالــك ٢٠٢١، معــرض �تحــف أحمــد شــوقى بالجيــزة ٢٠٢٢، 
معــرض ج�عــى ىف صالــون الشــباب الثــاa بــدار األوبــرا ١٩٩٠ ، بقاعــة النيــل بــدار األوبــرا ١٩٩١ ، بالجمعيــة األهليــة ١٩٩١ ، معــرض ملتقــى 

املبدعــ© العــرب قاعــة الهناجــر ، معــرض إبــداع اإلســكندرية الــدوىل بأتيليــه إســكندرية ٢٠١٨  . 

باب الحديد معجون بارز زيت 
عىل توال ، ١٢٠ × ٢٠ 



٣٠٨

معدن، ١٠٠ × ١٥٥ سمزيت عىل كانفاس ،    ١٤٥ ×  ٩٥  سم

مصطفى الرزاز

مواليــد ١٩٤٢،  دكتــوراه ىف الفلســفة جامعة 
تصميــم  أســتاذ   ،١٩٧٩ بلنــو  نيويــورك 
بكليــة تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان ، عميــد 
كليــة الرتبيــة النوعيــة بالدقــى ســابًقا ، 
درس فنــون الليثوغــراف والحفــر البــارز 
والغائــر يف كليــة الفنــون بجامعــة نيويــورك 
بريفرمــان،  هــاريف  االســاتذة  يــد  عــىل 
ــرتة  ــر يف الف ــك أك�ي ــر وفران ــون مكايف ج
مــن ١٩٧٥ إىل ١٩٩٧ ، أقــام عديــد مــن 
معــارض الجرافيــك ومنهــا : معــرض خمســة 
وأربعــون عامــاً مــن الجرافيــك ٢٠٠٩ �ركــز 
الجزيــرة للفنــون، املعــرض العــام والعديــد 
ــد مــن  ــال العدي ــة ، ن مــن املعــارض الدولي

ــات. ــن املقتني ــد م ــه العدي ــز ولدي الجوائ



٣٠٩

الصعود ، ألوان زيتية وأكريليك ، ٦٥ × ٩٥  الح�ية ، زيت وأكريليك عىل  
ق�ش ، ٥٢ × ١٠٠

مصطفى بط 

يف  شــارك   ،١٩٦٦ فنيــة  تربيــة  بكالوريــوس    ، مواليــد ١٩٤٣ 
مــــن  العديــد  أقاــــم   ،١٩٦٥ عــــام  منــذ  الحركة التشــكيلية 
املعــــارض الخاصــــة آخرها بقاعــة البــاب ٢٠٢٢، مثـــل مرص فــــي 
امللتقى الدويل السابـــع للتصويـــر باألقصـــر،  رئيـس فـــوج مراســم 
قريــــة باريــــس بالــوادي الجديــد٢٠١٧، لــه مقتنيــات لــدى وزارة 

الثقافـــة، لــدى العـــديد مــن الهيئــات .



٣١٠

١٣٧سم  × ١١٠ سم

مصطفى رحمة

 شــارك يف تأســيس مجلــة ماجــد باإلمــارات كــ� صــدر لــه عــدة كتــب لألطفــال ، رســم 
ــي وســيايس ، معــرض صحبــة فــن ٣ قاعــة دروب ٢٠١٢ ، معــرض  كاريكاتــÞ اجت�ع
ــر  ــة أرت كورن ــن قاع ــة ف ــرض ثنائي ــة دروب ٢٠١٢ ، مع ــÞة قاع ــة الصغ ــ�ل الفني األع
ــاركة  ــيتي ٢٠١٢،  مش ــاردن س ــة دروب ج ــان بصال ــم زم ــرض هوان ــك ٢٠١٣، مع الزمال
ــÞي ســالمة املهندســ© ، معــرض وجــوه  ــÞة، جال ــÞي دروب لألعــ�ل الصغ ــة بجال ûدا
ــاردن  ــة دروب ج ــرص بصال ــن م ــاء م ــرض نس ــيتي ٢٠١٣، مع ــاردن س ــة دروب ج بصال
ــة  ــزاج صال ــرض م ــك ٢٠١٥، مع ــو الزمال ــة بيكاس ــا بصال ــرض فانتزاي ــيتي ٢٠١٤، مع س
بيكاســو الزمالــك ٢٠١٦، ٢٠١٧، معــرض أعــ�ل صغــÞة صالــة بيكاســو ٢لــــ ٢٠١٦، معرض 
ــك  ٢٠١٩،  ــة بيكاســو الزمال ــك ٢٠١٧، معــرض ســتات بصال ــة بيكاســو الزمال ــون بصال ن
معــرض جمهــور الســت بصالــة بيكاســو الزمالــك ٢٠٢٠، معــرض أعــ�ل صغــÞة بصالــة 
بيكاســو الزمالــك  ٢٠٢١، معــارض art-mart ، الجائــزة األوىل لكتــاب الطفــل �ــرص 
٢٠٠٤، جائــزة األمــÞ طــالل بــن فيصــل ١٩٩٢ ، جائــزة املجمــع الثقــايف بأبوظبــي ١٩٩٦  ، 
جائــزة القطــاع الثقــايف بالشــارقة ١٩٩٤ ، لــه مقتنيـــات �تحــف الفنــون بــدار األوبــرا ، 

ــا، املعهــد العــرü باريــس . ــدن ، باريــس ، أملاني ــة ،لن ــالد عربي ــدى األفــراد �ــرص ، ب ل



٣١١

٣٦  × ٢٠ × ٦٥سم خامات مختلفة عىل كانفاس ، ٢٥٠ × ١٥٠ سم

مصطفى عبداملعطي

مواليــد اإلســكندرية ١٩٣٨، نــال شــهادة مــن أكادÜيــة الفنــون الجميلــة يف اإلســكندرية قســم الرســم ١٩٦٢ ،  
أصبــح أســتاذ يف الكليــة فــور تخرجــه ،  أحــد مؤســيس املجموعــة التجريبيــة التــي تــم إنشــاؤها يف ١٩٥٨، منحــة 
ــة إىل أســبانيا  ــة حكومي ــا يف مــرص ١٩٧٤، شــارك يف بعث ــة للدراســات العلي ــا الحكومــة املرصي دراســية تقدمه
ــم، ودبلومــة  ــون، حيــث حصــل عــىل دبلومــة الرتمي ــدو للفن ــة ســان فرنان ورشــح كأســتاذ للفــن مــن أكادÜي
الجداريــات ، أصبــح عضــًوا يف املؤ0ــر العاملــي للفــن املعــارص يف البندقيــة ١٩٨٥، تــم انتخابــه نائــب الرئيــس، 
كــ� شــغل منصــب رئيــس األكادÜيــة املرصيــة يف رومــا ١٩٨٨منــذ الخمســينيات ، شــارك يف أهــم املعــارض التــي 
يتــم تنظيمهــا، أصبــح نائــب وزيــر الثقافــة ومديــر األكادÜيــة املرصيــة يف رومــا ١٩٨٨ ، عضــو اللجنــة الفخريــة  
لبينــايل البندقيــة برئاســة رئيــس الجمهوريــة اإليطاليــة ١٩٩٢، حــاز عــىل جائــزة الدولــة التقديريــة عــام ٢٠٠٢.



٣١٢

غداً يأZ، ألوان زيتية وأكريليك عىل كنفاس مشدود عىل أبالكاج، ١٦٠ × ٢٠٠ سم 

مصطفى عيـىس

دكتــوراه الفلســفة يف الفنــون الجميلــة قســم التصويــر جامعــة 
اإلســكندرية ٢٠٠٠، Üــارس الفــن ويشــارك يف فعاليــات فنيــة محليــة 
ودوليــة منــذ تخرجــه وحتــى اليــوم، إضافــة إىل معارضــه الخاصــة، 
ــ©  ــن فنان ــب ع ــن الكت ــة م ــي مجموع ــد الفن ــة النق ــز يف كتاب أنج
مرصيــ© منهــم د. أحمــد نــوار، ود. مصطفــى عبــد املعطــي، فضــالً 
عــن مشــاركاته يف نــدوات علميــة، تنظيمــه لهــا، وكــذا تحريــر 
ــة  ــات فني ــز يف فعالي ــىل جوائ ــاز ع ــ� ح ــا ، ك ــة به ــب الخاص الكت
ــا. ــرص وخارجه ــراد � ــدى األف ــة ول ــات متحفي ــه مقتني ــددة، ل ُمتع



٣١٣

أطياف تذكارية ، ألوان سوفت باستيل وأكريليك وخامات 
مختلفة ، ٧٠ × ٧٠ 

مصطفى هدايت

ــة  ــوس كلي ــك ، بكالوري ــان بــرصي، مصمــم جرافي ــد القاهــرة ١٩٧٨، فن  موالي
الفنــون الجميلــة قســم التصويــر ، ماجســتÞ يف الفنــون الجميلــة تصويــر كليــة 
الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان بالقاهــرة، عضــو نقابــة الفنانــ© التشــكيلي© 
،  شــارك يف العديــد مــن ورش العمــل واملعــارض الج�عيــة داخــل مــرص 

ــذ عــام ٢٠٠٥ وحتــى اآلن .    ــا من ــكا وأوروب وخارجهــا يف أمري



٣١٤

شئ من الغروب١ ، ٢،  ألوان أكريليك ، ١٢٠ × ١٠٠  

معتـز الصفتي

 مواليــد االســكندرية ١٩٦٩، يعمــل كقيــم فنــي ومســؤول التعــاون الــدويل والعالقــات الخارجيــة بأتيليــه اإلســكندرية ، ٢٠٠٩ قــام بتأســيس 
ــام  ــى ٢٠١٨ ق ــذ ٢٠١٤ حت ــون املعــارصة ، من ــة VAS للفن ــن افرتاضي ــام بتأســيس مســاحة ف ــدويل ، ٢٠١٩ ق ــي ال ج�عــة عــ© للتعــاون الفن
بتنظيــم ورشــة عمــل ومعــرض صــورة العــاÀ مــع املنظــم اإليطــايل اوريانــو مابيللينــى للفنانــ© املرصيــ© للعــرض الدائــم ىف متحــف بينيتــون ىف 
إيطاليــا، كــ� قــام بتنظيــم هــذا الحــدث ىف كل مــن مــرص ، نيجÞيــا ، ليبÞيــا ، العــراق ، اليمــن ، ســلطنة عــ�ن ، الكويــت ، منــذ ٢٠٠٦ حتــى 
٢٠١٧ قوميســÞ الجنــاح املــرصي يف بينــايل الشــباب الــدويل لــدول البحــر املتوســط BJCEM  ، ٢٠٠٧ ، ٢٠١٤ ، ٢٠١٧ ، ٢٠٢١ قــام بفكــرة وتنظيــم 

معــرض نقــاط  الــدويل للفنــون املعــارصة.



٣١٥

تكوين ٨٢ ،   أكريليك
 ١٤٠ × ٧٠ سم

املعتز بالله ك�ل

ــا ،  ــة املني ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــور بكلي ــيوط ١٩٧٦ ، دكت ــد أس موالي
شــارك يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة الج�عيــة والفرديــة، لديــه مقتنيات 
�صـــر، الســعودية، املغــرب، تونــس ، دü ، أســبانيا ، باريــس، األردن، إنجلرتا 

، الهنــد ، كوريــا الجنوبيــة .

تكوين ٧٥ ،   أكريليك
 ١٤٠ × ٧٠ سم



٣١٦

١ قطرات ريفية ، موزاييك ، ١٥٠ × ٧٠ 

املغـازي عطيـة

ــة  ــوان ، شــارك يف ثالث ــة جامعــة حل ــون الجميل ــة الفن ــر ، مــدرس بكلي ــون قســم التصوي ــوس فن بكالوري
ــراغ  ــى ٢٠٠٦ ، معــرض الســكون املتحــرك والف ــن ٢٠٠١ حت ــارك ، الســويد م ــج ، الد« ــارض يف ال�وي مع
املزدحــم بكليــة الفنــون الجميلــة ٢٠٢٠، معــرض ج�عــي مــع أســاتذة الفنــون بدولــة الكويــت ، معــرض 
جداريــات ١ �جمــع الفنــون ، معــرض مــع أســاتذة الفنــون بفنــدق ماريــوت فنــون ، املعــرض العــام ٤٢ 
لـــ ٢٠٢١ ، لــه مقتنيــات منهــا ١٦ عمــًال �طــار القاهــرة الــدويل صالــة كبــار الــزوار ، ١١٢ بورتريــه شــخيص 
ــس العمــوم الربيطــا@ ،  ــن ســعيد ســلطان عــ�ن ، عمــالن  �جل ــوس ب ــة للســلطان قاب ــات مختلف خام

أعــ�ل لــدى األفــراد والهيئــات األخــرى. 



٣١٧

زيت عىل توال ، ١٢٥ × ٩٥

ممدوح محمود رشدي

 بكالوريــوس علــوم عســكرية ١٩٨٠، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة هندســة 
ــة  ــوراه يف اللوحــات الخلفي ــوان ١٩٨٤، دكت ــة حل ــة منســوجات جامع طباع
والديورامــا املجســمة مــن األكادÜيــة الربيطانيــة ، ماجســتÞ فنــون تشــكيلية 
ــة  ــز األقمش ــا يف تجهي ــات العلي ــوم دراس ــ�لية ١٩٩٥، دبل ــا الش ــن كوري م
جامعــة حلــوان ٢٠٠٢ ، ليســانس حقــوق جامعــة القاهــرة ٢٠٠٧ ، دبلومــة 
يف التاريــخ جامعــة عــ© شــمس ٢٠٠٨ ، دكتــور مهنــدس ومصمــم استشــاري، 
نــال العديــد مــن الــدورات منهــا: الــدورة الرئيســة ملراقبــة وضــ�ن الجــودة 
مــن هيئــة تســليح القــوات املســلحة، دورة القيــادة يف الجــودة الشــاملة مــن 
البحريــة األمريكيــة، لــه العديــد مــن البحــوث العســكرية ، األعــ�ل الفنيــة 

املنفــذة ، املشــاركات يف العمــل االجت�عــي .



٣١٨

انعكاس ، برونز وقاعدة رخام ، ٥٣×١٥×١٥

منال شلتـوت

مواليــد ١٩٧٠،  دكتــوراة ٢٠٠٧، مديــر متحــف الحضــارة املرصيــة بقطــاع 
الفنــون التشــكيلية ، عضــو مجلــس إدارة نقابــة التشــكيلي© بالقاهــرة ، عضــو 
لجنــة منــح درجــة االستشــاري بنقابــة مصممــي الفنــون التطبيقيــة  مــن٢٠١٣ 
ــرر  ــة ، مق ــة واملحلي ــة الدولي ــارض الفني ــن املع ــد م إىل اآلن ، قوميســÞ العدي
عــدد مــن املؤ0ــرات الدوليــة واملحليــة ، عضــو الكثــÞ مــن الجمعيــات واملراكــز 
الفنيــة ولجــان التحكيــم واملقتنيــات واملســابقات والــورش الفنيــة �ــرص، رئيس 
لجنــة توصيــف وتوثيــق مقتنيــات متحــف الحضــارة املرصيــة وزارة الثقافــة، 
ــة  ــاركات فني ــا مش ــة، له ــة الدولي ــرات العلمي ــن املؤ0 ــد م ــاركت يف العدي ش
كثــÞة يف امللتقيــات واملهرجانــات والفاعليــات الفنيــة �ــرص والخــارج ، نالــت 
ــات يف  ــا مقتني ــة ، لديه ــة والدولي ــهادات املحلي ــز والش ــن الجوائ ــد م العدي

مجــال النحــت �ــرص والخــارج .  



٣١٩

طيارة ورق ، كوالج ، ورق ، أحبار ، خيطة ، شاش ، كلك ، ١٤٠ × ١٠٠ مكون من جزئ© 

منة الله محمود رزق

مــدرس مســاعد بقســم الزخرفة  كلية الفنــون التطبيقية 
جامعــة حلــوان ، ماجســتÞ الفنــون التطبيقيــة، شــاركت 
بدولــة   Artresidencychitrashala ســيمبوزيوم  يف 
ــون الشــباب  ــد ٢٠٢٢، املعــرض العــام ٢٠٢١ ، صال الهن
٢٠٢١، معــرض أجنــدة باإلســكندرية ٢٠١٩، معــرض 
ــون  ــة الفن ــن بكلي ــرض بعيونه ــورة ، مع ــرتا الث أوركس
ــÞة ،  ــ�ل الصغ ــة لألع ــون قرطب ــة ٢٠١٩، صال التطبيقي
مهرجــان اللقطــة املرصيــة بقــرص األمــÞ طــاز ، مســابقة 
تصميــم DEJUnkل مدينــة ســهل حشــيش التابع آلرت 
ســ�رت جالــÞي ، االشــرتاك بأعــ�ل كــوالج مختلفــة يف 
معــارض مختلفــة، قامت بتصميم لجرنال نهضة مصـــر .



٣٢٠

الحصان ، ق�ش ، ٦٠ × ٦٠  

منة الله هشام

كليــة رمســيس للبنــات، عملــت يف عدة نشــاطات 
فنيــة، أشــغال فنيــة واكسســوارات ، تريكــو، 
0ثيــل ، اســتعراضات فنيــة ، شــاركت يف املعــرض 
الفنــي األول والثــا@ بنــادي هليوبوليــس، معــرض 
جمعيــة الفــن الخــاص، معــرض بكــرة أحــىل 
ــة  ــة الثقافي ــدوق التنمي ــابعة يف صن ــدورة الس ال
الخارجيــة  الثقافيــة  العالقــات  مــع  بالتعــاون 

.üــر ــى الع امللتق



٣٢١

سنوات من العمر ، طباعة عىل كانفاس قطن ، ١٠٠ × ٢٤٠ 

منى حمدي فودة

ــك تصميــ�ت ٢٠١١ ، شــاركت  ــون جميلة-قســم جرافي ــوس فن ــد  ١٩٨٩، بكالوري موالي
ــة،  ــة ودولي ــز محلي ــت جوائ ــة، نال ــة والدولي ــة العربي ــات الفني ــن الفاعلي ــد م يف العدي
لهــا مقتنيــات لــدى األفــراد والحكومــات يف مــرص ، إيطاليــا ، كوريــا الجنوبيــة ، تايــوان، 

اليابــان، تركيــا، املكســيك.



٣٢٢

صاج ستانلس ستيل،  ٤٥×٣٥×٥٥ سم

منى عمر مصطفى

مواليــد ١٩٩٠ ، مــدرس مســاعد بكليــة تربيــة فنيــة ، قســم تعبــÞ مجســم، جامعــة حلــوان ، ماجســتÞ يف الرتبيــة الفنيــة ، شــاركت ىف معــرض 
ســفارة رصبيــا بكليــة الرتبيــة فنيــة ٢٠١٥ ، معــرض جورنيــكا ٢ بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة ٢٠١٥ ، عــدد مــن املعــارض الج�عيــة بكليــة 
الرتبيــة الفنيــة ، صالــون الشــباب ٢٨ ، معــرض ضــئ ٢٠١٨ ، مســابقة أطيــاف ٢، مســابقة أدم حنــ© ٢٠١٩ ،  معــرض فــردي تــاليش  بقاعــة اتجــاه 
قــرص الفنــون ٢٠١٩،  مســابقة فــاروق حســني للثقافــة والفنــون الــدورة الثانيــة ٢٠٢١ ، معــرض ج�عــي نغــ�ت مختلفــة بقاعــة اوبنتــو ٢٠١٩، 
معــرض جليتــش يف الجامعــة األمريكيــة ٢٠٢٠، معــرض أجنــدة ٢٠٢٠ ، معــرض جائــزة أدم حنــ© الــدورة الرابعــة ٢٠٢٠ ، معــرض أجنــدة ىف 
دورتــه ١٤، ١٥ �كتبــة اإلســكندرية ، مســابقة فــاروق حســني �ركــز الجزيــرة للفنــون ٢٠٢٢ ، معــرض أوبنتــو ٢٠٢٢ ، نالــت جائــزة املركــز الثــا@ 
يف جائــزة أدم حنــ© الــدورة الرابعــة ، الجائــزة التشــجيعية يف صالــون الشــباب  ٢٨ ، جائــزة النحــت يف صالــون الشــباب ٣٠ ، املركــز الثالــث يف 

جائــزة مســابقة فــاروق حســني للثقافــة والفنــون مســابقة النحــت .



٣٢٣

ملكة ،  فخار ، ٧٥×٨٠ سم

منـى غـريب

مواليــد اإلســكندرية ١٩٨٤ ، أســتاذا مشــاركا بكليــة الفنون الجميلــة بجامعة 
اإلســكندرية قســم النحــت تخصص يف النحــت الخزيف ، عضو بنقابــة الفنان© 
التشــكيل© ، عضــو بأتيليــه اإلســكندرية ، شــاركت يف معــارض مشــرتكة داخل 
مــرص وخارجهــا ، مثلــت مــرص يف العديــد مــن املحافــل الفنية مثــل املعارض 
الدوليــة يف تونــس ، املغــرب ، تايــوان ، النمســا ، أقامــت ١١ معرضــا فرديــا 
يف اإلســكندرية والقاهــرة ، نالــت العديــد مــن الجوائــز الدوليــة واملحليــة .



٣٢٤

طباعة عىل ورق ، ٥٤ × ٧٤  طباعة عىل ورق ، ٥٤ × ٧٤ 

منـى مـدحت

ــ© التشــكيلي©، عضــو االتحــاد  ــة الفنان ــك، عضــو نقاب ــة بالزمال ــة الفني ــة الرتبي  أســتاذ طباعــة املنســوجات بكلي
العــرü لح�يــة حقــوق امللكيــة الفكريــة، معــرض خــاص الليلــة الكبــÞة بأتيليــه القاهــرة قاعــة أنجــي أفالطــون 
٢٠١٠ ،  حديــث الجــدران بأتيليــه القاهــرة ٢٠١٤ ، صــورة شــخصية �ركــز ســعد زغلــول  ٢٠١٥ ، وقــت الحكايــات 
قاعــة الشــهيد أحمــد بســيوa بكليــة الرتبيــة الفنيــة ٢٠١٦ ، شــاركت ىف عــدة دورات لصالــون الشــباب، صالــون 
األعــ�ل الصغــÞة، املعــرض العــام للفنــون التشــكيلية حتــى الــدورة الـــ ٤٢ ، صالــون الرســم ٥٨ جمعيــة محبــي 
الفنــون الجميلــة ، نالــت جائــزة الصالــون يف الجرافيــك  بصالــون الشــباب ١١، جائــزة لجنــة التحكيــم يف 
ــات �تحــف الفــن الحديــث ، مجموعــة خاصــة �ــرص والخــارج . ــا مقتني ــون الشــباب ١٢، لديه ــك بصال الجرافي



٣٢٥

خيال ١ ، ٢ خامات مختلفة وأكريليك عىل توال ، ٦٠× ٥٠ سم  

مها جورج ميخائيل

ــا شــخصيًا يف كل مــن اليونســكو بفرنســا ، قاعــة  ــة عــرش معرًض ــوان ، أقامــت ثالث ــة جامعــة حل ــة الفني ــة الرتبي ــر بكلي أســتاذ بقســم التصوي
ســتادت بأملانيــا ، مــرص بقاعــات النيــل، أتيليــه القاهــرة، أتيليــه اإلســكندرية، كليــة الرتبيــة الفنيــة، املتحــف القبطــي ، تــاون هــاوس وغÞهــم، 
شــاركت ىف معــرض كارافــان، مهرجــان اإلبــداع ، دورات املعــرض العــام ، معــرض أجنــدة ،  ورشــة عمــل خيــال الكتــاب، ورشــة مــرص ، نيجÞيــا، 
معــرض الفــن املــرصي املعــارص بفنلنــدا ، معــرض األعــ�ل الصغــÞة ، صالــون الشــباب ، اليوبيــل املــايس لكليــة الرتبيــة الفنيــة ، معــارض الفــن 
ــج  ــن اليونســكو بوايومين ــة م ــا، منح ــو بكاليفورني ــدويل ، مؤسســة مونتالف ــرص ال ــى األق ــا : ملتق ــز منه ــت جوائ ــة، نال ــات فني القبطــي، إقام

بأمريــكا، ملتقــى مراســم األقــرص للفنانــات ، الجائــزة الثالثــة يف الرســم  بصالــون الشــباب .



٣٢٦

تكوين ١ ، جواش وحرب ، ٥٠ × ٧٠                                                                     تكوين ٢ ، جواش وأقالم ، ٥٠ × ٣٥ 

مهــا درويش

رئيــس قســم التصميــ�ت املطبوعــة كليــة الفنــون الجميلة-جامعــة اإلســكندرية منــذ 
٢٠١٨، شــاركت يف الكثــÞ مــن املعــارض الدوليــة يف رومــا وفرنســا باإلضافــة إىل املعــارض 
ــاج العلمــي لشــغل وظائــف األســاتذة  ــة املحكمــ© لفحــص اإلنت ــة، عضــو بلجن املحلي

واألســاتذة املســاعدين لكليــات الفنــون الجميلــة الــدورة الثالثــة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.  



٣٢٧

أرض البرش، أكريليك عىل كانفاس ، ١٣٥ × ١٥٠ سم

مهاب السيد عبد الغفار

مواليــد اإلســكندرية ١٩٥٩، فنان تشــكييل ،  بكالوريوس 
كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية قســم 
عــىل  الفنــي  للنقــد  جــروب  يديــر   ،١٩٨٣ الحفــر 
الفيســبوك بعنــوان مــن الصــورة إىل النــص، عمــل 
ــر  ــة وورش العمــل بــ© التصوي بتدريــس الفنــون املرئي
والطباعــة بعــدة أماكــن خــارج مــرص، أصــدر مجموعــة 
شــعرية بعنــوان ذات صبــاح @ء، أقــام zانيــة معــارض 
معــرض   ،٢٠١٧ البــاب  بقاعــة  معــرض  آخرهــا  كان 
بأتيليــه ج�عــة الكتــاب والفنانــ© باإلســكندرية ٢٠١٨،  
شــارك يف العديــد مــن املعــارض الج�عيــة منهــا: معرض 
الجمعيــة العراقيــة بتورونتــو كنــدا ٢٠١٨، معــرض نــور 

ــون  ٢٠١٧ .  ــرص الفن ــكل ق الش



٣٢٨

خوفو يراقب التاريخ ، زيت عىل توال ، ١٤٥ × ٢٤٥ 

مهني يـاؤد

مواليــد واحــة الداخلــة ١٩٨٥، مــدرس بقســم التصويــر بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنيــا، شــارك يف العديــد مــن 
املعــارض والــورش واألحــداث الفنيــة الدوليــة منــذ ٢٠٠٨ حتــى اآلن يف مــرص ، فرنســا ، إيطاليــا ، رومانيــا ، النمســا، 
تونــس ، املغــرب ، كنــدا ، أمريــكا ، اإلمــارات ، لديــه مقتنيــات رســمية يف متحــف الفــن الحديــث بالقاهــرة، هيئــة 

قصــور الثقافــة املرصيــة، جامعــة املنيــا، البنــك التجــاري الــدويل يف مــرص ، لــدى األفــراد يف مــرص  والخــارج.



٣٢٩

رغبة ، فوتوغرافيا ، ٥٠ × ٥٠

مي حسن إبراهيم

تخصــص  جميلــة  فنــون  بكالوريــوس   ،١٩٨٥ الغربيــة  مواليــد 
جرافيــك فــن كتــاب ورســوم متحركــة ٢٠٠٧، عضــو بنقابــة الفنانــ© 
التشــكيلي©، شــاركت يف الحركــة الفنيــة التشــكيلية واملعــارض أثنــاء 
الدراســة وحتــى تخرجهــا منهــا: معــرض ألــوان لطلبــة كليــة الفنــون 
الجميلــة باألقــرص، احتفاليــة إبداعيــة مهرجــان اإلبــداع الفنــي �ركــز 
محمــود ســعيد للمتاحــف باإلســكندرية ٢٠١٤ ، معــرض كليــة الفنون 
الجميلــة باألقــرص لإلقتنــاء ٢٠١٤، صالــون الجنــوب الــدويل الثالــث 
ــرص  ــة باألق ــون الجميل ــة الفن ــة كلي ــون والثقاف ــط للفن ــز واس مرك
ــة  ــال حــدود نقاب ــة عطــاء ب ــض واألســود ٣ قاع ــون األبي ٢٠١٥، صال
الفنانــ© التشــكيلي© باإلســكندرية ٢٠١٥، لوحــة لــكل بيــت الــدورة 
ــزة  ــت الجائ ــام ٤٢ ، نال ــرض الع ــون ٢٠١٥، املع ــرص الفن ــة ق الثاني
األوىل يف الرســم باملنتــدى العاملــي للفنانــ© التشــكيلي© ٢٠٢٢ .



٣٣٠

إشكالية الضوء ، فوتوغرافيا ، ١٤٠ × ٨٠              الوجود ، فوتوغرافيا ، ١٤٠ × ٨٠ 

ميسون قـطب

ــن  ــوان م ــة حل ــة جامع ــون التطبيقي ــة الفن ــد كلي عمي
٢٠١٨ حتــى ٢٠٢١ ، قائــم بعمــل وكيــل الكليــة لشــئون 
خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة مــن ٢٠١٥  حتــى 
ــو  ــالن ٢٠١٤ ، عض ــم اإلع ــور بقس ــتاذ دكت ٢٠١٨ ، أس
ــ©  ــة الفنان ــة ونقاب ــون التطبيقي ــة مصممــي الفن بنقاب
ــو  ــوري ، عض ــا@ الغ ــة فن ــو بجمعي ــكيلي©، عض التش
ــة  ــرايف والجمعي ــر الفوتوغ ــة للتصوي ــة املرصي بالجمعي
ــرة ،  ــه القاه ــو بأتيلي ــة ، عض ــون الجميل ــة للفن األهلي
ــة  ــارض الج�عي ــن املع ــن ١٦٨ م ــè م ــاركت يف أك ش
املحليــة ، شــاركت يف أكــè مــن ٤٩ مــن املعــارض 
 ،mالج�عيــة الدوليــة بأملانيــا ، هولنــدا ، روســيا، هلســن
 ، االردن   ، الصــ©   ، االمــارات   ، املغــرب   ، الجزائــر 
الســعودية ، أقامــت ١٠ معــارض فرديــة ، نالــت حــوايل 
ــة . ــز الدولي ــن الجوائ ــة ، ٧ م ــز املحلي ــن الجوائ ١٥ م



٣٣١

هيبتا ، جرانيت أسود ، ٣٠ × ٢٥ × ٦٠ 

ناثـان دوس

مواليــد ١٩٧١، بكالوريــوس فنــون والرتبيــة ١٩٩٣، عضــو مجلــس  أتيليــه 
ــ© الشــكيلي© ، عضــو  ــة الفنان ــ©٢٠٠٩ ، عضــو نقاب ــاب والفنان القاهــرة للكت
الجمعيــة األهليــة للفنــون ، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الخاصــة واملحليــة 
والدوليــة منهــا صالــون القطــع الصغــÞة، معــرض القومــي ، صالــون الشــباب،  
ــايل القاهــرة  ــدويل، بين ــور الشــكل،  ســيمبوزيوم أســوان للنحــت ال معــرض ن
ــزة  ــال جائ ــ�ن، ن ــة ع ــة األردني ــي بالعاصم ــرض ج�ع ــابع ، مع ــدويل الس ال
راتــب صديــق يف النحــت، جائــزة التفــرغ ، جائــزة النحــت يف صالــون القطــع 

ــباب ١٤. ــون الش ــت يف صال ــزة النح ــÞة ٢٠٠٣، جائ الصغ



٣٣٢

ألوان زيت عىل توال  ، ١٦٥ × ١٠٥سم

نانيس صالح

ــوم  ــوان ٢٠٠٥، دبل ــة حل ــة جامع ــون جميل ــوس فن ــد ١٩٨٣، بكالوري موالي
الدراســات العليــا يف التصويــر ٢٠٠٧، عملــت يف اإلذاعــة والتليفزيــون ىف 
ــات  ــل كورس ــت بعم ــالت، قام ــج واملسلس ــورات للربام ــض الديك ــذ بع تنفي
تعليــم األطفــال، شــاركت يف بعــض املعــارض الج�عيــة منهــا: معــرض يف قاعة 
كليــة الفنــون الجميلــة، معــارض يف جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة، امللتقى 
الــدويل للفنــون والحــرف الشــعبية والرتاثيــة، نالــت جوائــز ماليــة وتقديريــة. 



٣٣٣

عواÀ خاصة، خيوط وق�ش باستخدام التطريز و الرتيكو، ١٣٧× ١٤٠سم   

نجاة فاروق

دكتــوراه يف الفلســفة كليــة الرتبيــة الفنيــة- جامعــة حلــوان، عضــو 
نقابــة الفنانــ© التشــكيلي©، عضــو بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلة، 
ــي  ــة، نســجت مفاهيم ــون الجميل ــة للفن ــة األهلي عضــو يف الجمعي
�زيــج بــ© العنــارص الشــعبية والحضــارة املرصيــة القدÜة، وتكشــف 
ــة القدÜــة،  ــوز املرصي ــن الرم ــي املــيلء م ــاÀ الخف ــن الع أعــ�يل ع
وبإيقــاع يجمــع بــ© الــرتاث واملعــارصة، الحكايــات التــي تعــرب عــن 
ــن  ــد م ــاركت يف العدي ــة، ش ــي الفني ــس يف تجربت ــي، ينعك طفولت
املعــارض املحليــة والدوليــة منهــا: معــارض أجندة �كتبة اإلســكندرية 
٢٠١٢، ٢٠١٨، ٢٠٢١، ٢٠٢٢، املعــرض العــام ٤٠، صالــون القاهــرة 
ــارض  ــون، أقامــت ٩ مع ــون التشــكيلية بقــرص الفن ــدورة ٥٦ للفن ال
خاصــة، لهــا مقتنيــات لــدى وزارة الدفــاع والطــÞان باململكــة العربية 
بالســعودية، قطــاع الفنــون التشــكيلية ، الهيئــة العامــة لقصــور 
ــفى ٥٧٣٥. ــويس، مستش ــاة الس ــة قن ــة، هيئ ــة، وزارة الثقاف الثقاف



٣٣٤

 عالقة،  عمل من جزئ© ١٠٠ × ٧٠ لكل جزء.

نجــوى العدوي

مواليــد الجيــزة ١٩٥٢ ، أســتاذ تصميــم املطبوعات 
بكليــة الفنــون التطبيقيــة ، رئيــس قســم الرتبيــة 
ــة  ــة لالقتصــاد املنــزيل والرتبي ــة الرتبي ــة بكلي الفني
قســم  رئيــس   ،١٩٩٩ ســابًقا  بالريــاض  الفنيــة 
ــابًقا ٢٠١٠،  ــة س ــون التطبيقي ــة الفن اإلعــالن بكلي
 mاملديــر التنفيــذي لوحــدة التصميــم الجرافيــ
فنــون  املستدامـــة  التصميميــة  واالستشــارات 
تطبيقيــة، عضــو بنقابــة الفنانــ© التشــكيلي©، 
عضــو بنقابــة املصمميــ©، عضــو بجمعيــة محبــي 
ــة،  ــة، عضــو برابطــة املــرأة العربي الفنــون الجميل
شــاركت يف معظــم املعــارض املحليــة ومثلــت 
مــرص يف بعــض املعــارض الدوليــة، نالــت العديــد 
ــن  ــال ف ــة يف مج ــة والعاملي ــز املحلي ــن الجوائ م
ــرص يف  ــل م ــحت لتمثي ــك، رش ــم الجرافي وتصمي

ــة . ــات الدولي ــض البينالي بع



٣٣٥

الشعوذة ، طباعة غائرة ، ٥٠ × ٧٠                  القطة ، طباعة غائرة ، ٥٠ × ٧٠ 

نجيبة عبد الحفيظ عيل

مواليــد ١٩٦٩، بكالوريــوس فنــون جميلــة جرافيــك شــعبة 
بأمــر  تعيــ©  املنيــا،  جامعــة   ٢٠٠٤ املطبــوع  التصميــم 
تكليــف ٢٠٠٥ ، شــاركت ىف املعــارض الفرديةمنهــا:  معــرض 
ــة  ــة امللون ــالل الطبع ــن خ ــكيلية م ــة تش ــط كقيم النقطةوالخ
البــارزة ، معــرض معالجــة تشــكيلية لظاهــرة الدجل والشــعوذة 
ــرة ، شــاركت  ــات املختلطــةيف الطباعــة الغائ مــن خــالل التقني
وقــرص  والجامعــة  بالكليــة  الج�عيــة  املعــارض  جميــع  يف 
ثقافــة املنيــا مــن ٢٠٠٠ : ٢٠١٠ ، ورشــة إعــادة تدويــر الــورق 
ــن ورش  ــد م ــم، العدي ــارزة والرس ــة الب ــتخدامه يف الطباع واس
الطباعــة الفنيــة بالكليــة وفنــون أســيوط، شــاركت يف اكتشــاف 
ــق  ــع فري ــاون م ــا بالتع ــز املني ــرى مراك ــÞة بق ــب الصغ املواه
صنــدوق التنميــة الثقافيــة ٢٠١٧، نــدوات ثقافيــة ببيــوت 
ثقافــة أســيوط، اإلرشاف عــىل تجميــل بعــض املبــا@ التعليميــة 

ــة. ــارج الجامع ــل وخ داخ



٣٣٦

بيت البهجة ، أكريليك وق�ش ، ١٥٠ × ١٠٠

ندى ج�ل عبد النارص

مواليــد ١٩٩١، بكالوريــوس تربيــة فنيــة ٢٠١٢ ، عضــو نقابــة الفنانــ© 
التشــكيلي© ، منحــة التفــرغ  ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢١،  شــاركت يف 
ــخيص  ــرض ش ــة  Zagpick ٢٠٢٢،٢٠٢١،٢٠١٩  ، مع ــي بقاع ــرض ج�ع مع
٢٠٢٠ بقاعــة Zagpick ،  معــرض صالــون الشــباب ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧ ، معــرض 
ج�عــي بقاعــة إبــداع للفــن بالزمالــك ٢٠١٦ ،  مدرســة فــن املجلــس 
األعــىل للثقافــة  ٢٠١٦ ، ٢٠١٧ ، ورشــة فنيــة لــوزارة الشــباب ٢٠٢٢ �عــرض 

ــاب. القاهــرة للكت



٣٣٧

جدران أبيض × أزرق ،فوتوغرافيا عىل ورق ، ٦ أجزاء 

ندى محروس

مصــورة   ، تشــكيلية  فنانــة   ،  ٢٠٠٦ جميلــة  فنــون  بكالوريــوس 
مــن  العديــد  ىف  شــاركت   ، التشــكيلي©  نقابــة  عضــو  فوتوغرافيــة، 
لجنــة  كعضــو  شــاركت  والدوليــة،  املحليــة  واملهرجانــات  املعــارض 
ــة  ــة، الهيئ ــي وزارة الثقاف ــر الفوتوغــرايف مرصيت ــم مســابقة التصوي تحكي
الثقافــة أقليــم القاهــرة الكــربى وشــ�ل الصعيــد،  العامــة لقصــور 
نالــت منــح التفــرغ ملــدة أربعــة أعــوام مــن قبــل وزارة الثقافــة، 
ــدى  ــات ل ــا مقتني ــر، له ــهادات التقدي ــز وش ــن الجوائ ــد م ــت العدي نال
هيئــة قصــور الثقافــة ومكتبــة اإلســكندرية والعديــد مــن األفــراد.



٣٣٨

أكريليك عىل كانفاس ١٥٠ × ١٠٠

نرميـن الحكيم

ــية   ــوم السياس ــاد والعل ــة االقتص ــوس كلي ــكيلي©، بكالوري ــ© التش ــة الفنان ــو نقاب عض
قســم علــوم سياســية جامعــة القاهــرة ، دراســات حــرة بقســم التصويــر بكليــة الفنــون 
الجميلــة ، تعمــل ىف مجــال التصميــم منــذ ١٩٩٠ ، أقامــت معــارض فرديــة �ركــز 
الجزيــرة للفنــون ٢٠٠٧ ، ٢٠١٢ ، قاعــة البــاب ٢٠١٦ ، قاعــات خــان املغــرü ، املرشبيــة، 
ــت ،  ــة �ــرص ، الكوي ــارض الج�عي ــن املع ــد م ــÞى ســ�ح ٢٠٢١ ، شــاركت بالعدي جال
إيطاليــا ، رساييفــو ، لهــا مقتنيــات �تحــف الفــن الحديــث بالقاهــرة ، مــرص والخــارج.

أكريليك عىل كانفاس ١٠٠ × ١٠٠



٣٣٩

فانتازيا ، أقالم تحبÞ ، ١٠٠ × ١٠٥ سم

نرسين عبد الله عمر

مواليــد ١٩٧٦، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم الجرافيــك رســوم متحركــة وفــن 
الكتــاب جامعــة حلــوان ١٩٩٩، مــدرس تربيــة فنيــة ، عملــت يف مكتــب ماســرتز 
جــروب للدعايــة واإلعــالن مــن ١٩٩٩ حتــى ٢٠٠٠ ، رشكــة كايروكارتــون للرســوم 
املتحركــة دكتــورة منــى أبــو النــرص مــن ٢٠٠٠ حتــى ٢٠٠٧، شــاركت يف مسلســل 
ــال  ــد لألطف ــاة املج ــدي ، قن ــوبر هني ــل س ــ©، مسلس ــم أم ــل ع ــكار ، مسلس ب
ورشكــة الســحر للرســوم املتحركــة ونهضــة مــرص مسلســل زيــزو، مجــاالت تحريــك 

رئيســية ، تصميــم شــخصيات، ســتوري بــورد ، قصــص األطفــال .



٣٤٠

جدران ، فوتوغرافيا ، ٥٠ × ٧٠

نهـاد الحجازي

ــة  ــر ٢٠١٨  كلي ــم والتصوي ــم الرس ــة قس ــة الفني ــفة يف الرتبي ــوراه الفلس دكت
ــاء  ــة وإلق ــل فني ــس ورش عم ــوم بتدري ــوان ، تق ــة حل ــة جامع ــة الفني الرتبي
ــاركت  ــرايف ، ش ــر الفوتوغ ــكييل والتصوي ــن التش ــخ الف ــول تاري ــارضات ح مح
ــا  ــة منه ــات الدولي ــة واملهرجان ــارض الفني ــل واملع ــن ورش العم ــد م يف العدي
ــات  ــون ، مثلــت مــرص يف مهرجان ــدورة ٣٥ ، ٤٢ بقــرص الفن املعــرض العــام ال
ــت منحــة التفــرغ للمبدعــ©  ــا ٢٠١٤ ، نال ــا املغرب،تركي ــة منه ــات فني وفعالي
املرصيــ© مــن املجلــس األعــىل للثقافــة ٢٠٢٠، اختــÞت إحــدى لوحاتهــا 
ــور  ــة لقص ــة العام ــن الهيئ ــدر ع ــة تص ــي مجل ــان وه ــة املرج ــالف ملجل كغ

الثقافــة ٢٠١٥ .



٣٤١

خامات متعددة ، ٢٤٠ × ١٥٠ ، مكون من ٣ أجزاء

نهلــة رضــا

بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة املنيــا ٢٠٠٨ قســم جرافيــك ، أقامــت العديــد مــن املعــارض الفرديــة منهــا: معــرض عكــس عــكاس بقاعــة 
ــد مــن املعــارض  ــا ىف العدي ــم، شــاركت أيًض ــة حلي ــه القاهــره ٢٠٠٨ بقاعــه تحي ــردى بأتيلي ــار٢٠١٥ ، معــرض ف الفــن �تحــف محمــود مخت
الج�عيــة منهــا: صالــون الشــباب ، معــرض نقــاط متواصلــة بقاعــة أبونتــو بالزمالــك ٢٠١٥،  معــرض بقاعــة بيكاســو ايســت بالتجمــع الخامــس 
٢٠١٧، بينــاىل بورســعيد الثامــن والتاســع ٢٠٠٩ ،٢٠١١، معــرض ج�عــى بعنــوان إنعــكاس بقاعــة األيــام متحــف طــه حســ© ٢٠١٠، معــرض 
أبيــض وأســود �ركــز اإلبــداع باإلســكندرية ٢٠٠٩، املهرجــان الجرافيتــي الثــا@ والثالــث �ركــز محمــود مختــار ٢٠٠٨ ، ٢٠١٠ ، معــرض أجنــدة 
�كتبــة االســكندرية ٢٠١٢ ، ٢٠١٣ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٧ ، نالــت العديــد مــن الجوائــز ومنهــا: الجائــزة األوىل ىف الرســم �ســابقة نهــر البحــر بســاقية 
الصــاوي ٢٠٠٩، الجائــزة التشــجيعية يف املعــرض الخــاص األول يف دورتــه ٢٠١٢ ، جائــزة مؤسســة أراك للفنــون بجمعيــة محبــي الفنــون ٢٠١٥، 
ــون الشــباب الـــ ٢٣ ، الجائــزة  جائــزة الجرافيــك األوىل �هرجــان إبداعــات املــرأة ىف الفــن التشــكييل �ركــز الهناجــر، جائــزة املقتنيــات بصال
الكــربى �جــال التصويــر بصالــون الشــباب الـــ ٢٩ ، وجائــزة الجرافيــك األوىل �ســابقة نهــر البحــر ٢٠١١ ، منحــة التفــرغ مــن وزاره الثقافــة 

. ٢٠٠٩ ، ٢٠١١ ، ٢٠١٢ ، ٢٠١٣



٣٤٢

حديد ، ثالثة أجزاء ، ١٢٥ × ٨٠× ٦٠ سم 

نيف¤ فرغيل

ــن  ــد م ــاركت ىف العدي ــة، ش ــون التطبيقي ــة الفن ــراغ بكلي ــكيل ىف الف ــتاذ التش أس
ــا  ــون أملاني ــة ب ــرض دويل �دين ــا: مع ــة منه ــة والدولي ــة واملحلي ــارض الخاص املع
للفــن النســاORIENTATION b ٢٠٠٩ ، معــرض ج�عــى ليــة أل بقــرص الفنــون 
٢٠١٠، بينــاىل فينســيا للعــ�رة ٢٠١٠، ســيمبوزيوم دويل يف تركيــا، القوقــاز، البلقــان، 
ــا ٢٠١٣،  ــا  تركي ــ© العــرب جامعــة ســلجوق  قوني آســيا الوســطى ، معــرض الفنان
معــرض الســالم الــدويل بقاعــة لوكابيتــال فرنســا ٢٠١٤ ، ســيمبوزيوم كرســتاال 
الهنــد الــدويل �دينــه تيــو داىل ٢٠١٦، بينــاىل بيكــ© الــدويل الســابع الصــ©  
٢٠١٧ ، امللتقــى األول للفنــون التطبيقيــة �ركــز الجزيــرة ٢٠١٧، املعــرض األول 
ــت  ــون النح ــرة ٢٠١٨ ، صال ــة بالقاه ــة االملاني ــرصى الجامع ــكيىل امل ــن التش للف
قــرص الفنــون ٢٠١٨ ، معــرىض ج�عــة �ركــز التحريــر الجامعــة األمريكيــة 
ميــالد  معــرض   ، الصــ© ٢٠١٩  الســابع  الــدوىل  بيكــ©  بينــاىل   ،  ٢٠١٩ TCC
ــت  ــكندرية ٢٠١٩ ، أقام ــعيد باإلس ــود س ــز محم ــى �رك ــرأة العامل ــوم امل ــد ي جدي
ــاك  ــا زال هن ــرض م ــرام ٢٠١٧ ، مع ــى األه ــرض �بن ــا:  مع ــة منه ــارض خاص مع
ــرة ٢٠٢٠ . ــز الجزي ــرض �رك ــك ٢٠١٨ ، مع ــو بالزمال ــة ابونت ــب بقاع ــت للع وق



٣٤٣

املعيلة ،  برونز ، ٥×١٥

نيف¤ ناثان

ــرة  ــات ح ــوان ، دراس ــة حل ــة جامع ــوم االجت�عي ــوس ىف العل  بكالوري
ــر إدارة بالتضامــن  ــك ، مدي ــة الزمال ــون الجميل ــة الفن ــن النحــت كلي ف
ــرض  ــاركت ىف مع ــون ، ش ــرة للفن ــون الجزي ــس صال ــي ، مؤس االجت�ع
بقاعــة صــالح طاهــر دار األوبــرا املرصيــة ٢٠١٨ ، معــرض بقاعــة األهرام 
ــك  ــة الزمال ــون الجميل ــة الفن ــة حــرة كلي القاهــرة ٢٠١٨ ، معــرض بداي
٢٠١٨، معــرض بقاعــة آرت جــاب رومــا إيطاليــا ٢٠١٨ ، معــرض بقاعــة 
آرت جــاب رومــا إيطاليــا ٢٠١٨، معــرض ت.مــش مربوطــة بقاعــة نــوت 
ــرض  ــون ٢٠١٩ ، مع ــة الفن ــر أكادÜي ــارات أكتوب ــرض إنتص ٢٠١٨ ، مع
بقاعــة الهناجــر ٢٠١٩ ، معــرض رحلــة العائلــة املقدســة ٢٠١٩ ، معــرض 
الفــن والســالم العاملــى �تحــف  محمــود مختــار ٢٠٢٠ ، معــرض �ركــز 
محمــود ســعيد للمتاحــف باإلســكندرية ٢٠٢٠، معــرض �ركــز محمــود 
ســعيد للمتاحــف باإلســكندرية ، معــرض بجمعيــة محبــي الفنــون 
الجميلــة ، معــرض بقاعة demi  الزمالك  ٢٠٢١ ، معرض �تحف محمود 
مختــار ٢٠٢٢ ، معــرض خــاص بقاعــة البــاب دار األوبــرا املرصيــة ٢٠٢٢ .



٣٤٤

مازلت À، كوالج وخامات مختلفة، ٤ أجزاء  

هالة أبو شادي

ــة الفــن والتصميــم جامعــة MSA، شــاركت يف معــرض  ــر، كلي ــة ٦ أكتوب ــة مســتقلة معــارصة، مــدرس باملعهــد العــايل للفنــون التطبيقي  فنان
الصحــراء يف إبداعــات الفنانــ© املعــرض الــدويل االفــرتايض الثــا@، مؤ0ــر التواصــل الحضــاري األفــرو آســيوي بأكادÜيــة الفنــون ٢٠٢١، معــرض 
الفــن املــرصي املعــارص ألســاتذة الفنــون باملركــز الثقــايف املــرصي �وســكو روســيا ٢٠٢٠، مهرجــان بروجكتور الــدويل لفنــون الفيديــو مدريــد 
أســبانيا ٢٠٢٠، معــرض أشــيا) املفضلــة قاعــة املرشبيــة ٢٠٢١، معــرض القــوة املحضــة املركــز الثقــايف األملــا@ ٢٠١٤، منتــدى أرســنال �عهــد 
ــر  ــو للتصوي ــايل باماك ــخة ٢٠٠٨: ٢٠١٤، بين ــات ١٠٠نس ــات املرصي ــي للفنان ــوت التجريب ــن الص ــل ف ــ© ٢٠١٢، حف ــو برل ــن فيدي ــين� وف الس
الفوتوغــرايف فرنســا٢٠١١، معــرض الفــن العــرü املعــارص برلــ©٢٠١١ ، حاصلــة عــىل منحــة وجهــات املــورد الثقــايف٢٠٢٠، منحــة AIR للفنــان 
املقيــم لفنــون امليديــا النمســا كرÜــز٢٠٢٠، منحــة الفنــان املقيــم وزارة الفــن والثقافــة فيينــا ٢٠١٥، منحــة الفنــان املقيــم ملتقــى فنــون امليديــا 
الــدوىل للشــباب بأســبانيا ٢٠١٠، منحــة املــورد الثقــايف للشــباب العــرب لفنــون امليديــا ٢٠٠٨، نالــت الجائــزة األويل لفــن الفوتوغرافيــا صالــون 

الشــباب٢٠٠٨، الجائــزة األوىل لفــن التصويــر معــرض إبداعــات عربيــة ٢٠١٨، جائــزة قطــاع الفنــون التشــكيلية لفنــون الفيديــو٢٠٠٧.



٣٤٥

رسائل كونية ، سوفت باستيل ، ١٢٠ × ٨٠

هالة شافعي

فنانــة تشــكيلية مرصيــة 0ثــل بلدهــا 
عــىل الســاحة الدوليــة يف مجال الســوفت 
وإشــادة  جائــزة   ١٨ نالــت  باســتيل، 
ــن  ــد م ــا يف العدي ــرت أع�له ــة، ظه دولي
اإلصــدارات الفنيــة الدوليــة وهــي عضــو 
منتخــب يف جمعيــة الباســتيل اإلنجليزيــة 
ــة  ــرة األســاتذة التابع ــة ويف دائ واألمريكي
الدوليــة،  الباســتيل  جمعيــات  التحــاد 
أكادÜيــة  يف  الباســتيل  فــن  تــدرس 

الباســتيل األمريكيــة. 



٣٤٦

  دائرة ١ حديد تجميعي
 ١٠٠ × ٦٠ × ٤٠ سم  

هـاÏ السيـد

مواليــد اإلســكندرية ١٩٧٢ ، بكالوريــوس تربيــة  نوعيــة  قســم تربيــة فنيــة اإلســكندرية ١٩٩٥ ، ماجســتÞ ىف التشــكيالت الفنيــة لألحجــار الصلبة 
ــدويل للنحــت أســوان ٢٠١٠ ، ٢٠١٢، ســيمبوزيوم رشم  ــة اإلســكندرية ٢٠١٨، شــارك يف ســيمبوزيوم أســوان ال ــة - جامع ــة النوعي ــه الرتبي كلي
الشــيخ الــدويل للنحــت  ٢٠١٠، ســيمبوزيوم القاهــرة لحديــد الخــردة القاهــرة ٢٠١٣ ، ســيمبوزيوم تجميــل حديقــة الصداقــة الصينيــة العربيــة  
بك©-الصــ© ٢٠١٥، ســيمبوزيوم الــدويل لنحــت األحجــار جازيــه بــاد الهنــد ٢٠١٦، ســيمبوزيوم مدينتــي الــدويل للنحــت القاهــرة ٢٠١٨ ، ٢٠٢٢، 
بينــايل كانــازاوا اليابــان ٢٠٠١، بينــايل خيــال الكتــاب مكتبــة اإلســكندرية مــرص ٢٠٠٢،  معــرض عالقــة ود املركــز الثقــاىف املرصي-إيطاليــا ٢٠٠٤،  
بينــايل اإلســكندرية لــدول البحــر املتوســط ٣٢ مــرص ٢٠٠٥ ، بينــايل الشــباب لــدول البحــر املتوســط إيطاليــا ٢٠٠٨ ، صالــون الشــباب القاهــرة ، 
بينــايل بورســعيد القومــي ، املعــرض القومــي العــام ، معــرض أجنــدة �كتبــة اإلســكندرية،  صالــون أتيليــه اإلســكندرية الســنوي ، نــال العديــد 
ــزة األوىل .نحــت ملتقــى النــرص  بورســعيد  ــون التشــكيلية ٢٠٠٤،  الجائ ــة - نحــت املســابقة العامــة للفن ــزة الثاني ــا: الجائ ــز منه مــن الجوائ
٢٠٠٨ ، جائــزة البينــايل بينــايل بورســعيد القومــي ٨  بورســعيد ٢٠٠٩ ، لــه العديــد مــن املقتنيــات لــدى املؤسســات واألفــراد �ــرص والخــارج.

دائره  ٢، حديد تجميعي
 ٧٠ ×٦٠ ×٤٠ سم



٣٤٧

إنسان ، جرانيت ، ٢١×٣٠×٦٤

هاÏ غربيال مرقص

، دبلــوم دراســات  فنيــة ٢٠٠١  تربيــة  بكالوريــوس  املنيــا ١٩٧٨،  مواليــد 
التشــكيلي©  للفنانــ©  التفــرغ  منحــة   ،  ٢٠٠٧ الفنــي  النقــد  ىف  عليــا 
ألربعــة أعــوام ، نــال جائــزة صالــون الشــباب يف التجهيــز ٢٠١١ ، شــارك 
ىف العديــد مــن املعــارض منهــا : صالــون الشــباب، املعــرض العــام ، أقــام 
٩ معــارض خاصــة بــ© التصويــر والنحــت، لــه مشــاركات عديــده تصــل 
. املرصيــة  والهويــة  بالــرتاث  الفنــي  اهت�مــه   ، فنيــة  مشــاركة   ٤٠ إىل 



٣٤٨

صبار ، جرانيت ، ٣٥ ×٤٠ × ٦٥

هـاÏ فيصل

ــة  ــة جامع ــة فني ــوس تربي ــرة ١٩٦٨، بكالوري ــد القاه ــرصي، موالي ــات م نح
حلــوان، أســتاذ بقســم النحــت جامعــة القاهــرة، أقــام العديــد مــن املعــارض 
ــة  ــة ، عضــو لجن ــة واإلقليمي ــة الدولي ــات الفني ــة يف امللتقي ــة والج�عي الفردي
تحكيــم لبينــايل ازمــÞ برتكيــا ، أخــÞًا قوميســÞ عــام ســيمبوزيوم أســوان الــدوىل 
ــال  ــة ىف مج ــاركات الدولي ــن املش ــد م ــه العدي ــت ، ل ــىل الجراني ــت ع للنح
ــا ، ســويرسا،  ــة ،إيطالي ــا الجنوبي ــا كوري ــدول ومنه ــن ال ــد م النحــت يف العدي
ال�ويــج، املجــر، وأملانيــا، كازخســتان، املغــرب، كينيــا، البحريــن، تركيــا ، 

ــوان .  ــت ، أس ــق، الكوي دمش



٣٤٩

الحديقة ، خامات متعددة ، ٣٠٠ × ١٤٠ سم 

هاÏ مجيل الفقي

مواليــد أســيوط ١٩٧٨ ، فنــان تشــكييل مــرصي معــارص، دكتــوراه يف فــن التجهيــز يف الفــراغ ، 
ماجســتÞ يف فنــون الخشــب، باحــث ومــدرس فنــون الخشــب كليــة الرتبيــة الفنيــة بالزمالــك 
مــن ٢٠٠٦ إىل ٢٠١٥ ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الفرديــة والج�عيــة منهــا: املعــرض 
العــام ، صالــون الشــباب ، معــرض أجنــدة مكتبــة اإلســكندرية، لــه مقتنيــات لــدى مؤسســات 

واألفــراد داخــل مــرص وخارجهــا، لــدى متحــف الفــن الحديــث و دار األوبــرا املرصيــة.



٣٥٠

Vase ، ط© أسوا@ ، ارتفاع ٧٥ سم

 هـاÏ محمد منـدور

ــده الخــزاف.  ــد وال ــد بالقاهــرة ١٩٧٧، تتلمــذ عــىل ي موالي
محمــد منــدور، أثقــل خربتــه يف املجــال مــن خــالل زيارتــه 
ــة واملعــارض ، مــارس  املســتمرة للمتاحــف واملناطــق األثري
ــ© �ــرص  ــواة املقيم ــن اله ــÞ م ــن الخــزف للكث ــس ف تدري
والخــارج ، نــال العديــد مــن الجوائــز املحليــة ، لديــه العديد 
ــد  ــه العدي ــم ل ــ� أقي ــة، ك ــة واملحلي ــات الدولي ــن املقتني م

مــن املعــارض الخاصــة والج�عيــة �ــرص و خارجهــا .



٣٥١

خلية ، ورق ، ٤٥ × ٤٥ خلية ، ورق ، ٤٥ × ٤٥

هبة العزيز أسعد

فنانــة تشــكيلية معــارصة تهتــم بالوســائط التجريبيــة والحيويــة ، مدرًســا يف قســم 
التصويــر بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ، تــرأس قســم الدمــج بــ© العلــوم 
 ، املتحــدة  باململكــة  رضوريــة   Þالغــ األبحــاث  �عهــد   üالعــر  Àالعــا يف  والفنــون 
 üــر ــاÀ الع ــة يف الع ــاالت العلمي ــن واملج ــ© الف ــج ب ــداث الدم ــيل إح ــا ع ــز أع�له ترتك
الحيويــة  أع�لهــا  تتميــز  والهويــة،  بالثقافــة  متعلقــة  معــارصة  مفاهيــم  لتطــرح 
بالتغــÞ املســتمر يف الزمــن كإنعــكاس للحيــاة اإلنســانية،  شــاركت يف العديــد مــن 
ــى اآلن. ــام ١٩٩٧ وحت ــذ ع ــا من ــرص وخارجه ــل م ــة داخ ــل الدولي ــارض وورش العم املع



٣٥٢

صحوة ذات ،  برونز،  ٢٣×٣٥

هبة الله أحمد إبراهيم

ــة ٢٠١٩ ،  ــة العربي ــدة االقتصادي ــس الوح ــورة مجل ــات املتط ــة للدراس ــة العربي ــرتايف باألكادÜي ــكييل االح ــن التش ــة الف ــد ١٩٨٧، دبلوم موالي
الدكتــوراه يف ٢٠١٩ ، مــدرس النحــت بكليــة الرتبيــة النوعيــة قســم الرتبيــة الفنيــة جامعــة جنــوب الــوادي، نحاتــة مرصيــة، شــاركت يف العديــد 
مــن املعــارض املحليــة والدوليــة منهــا: شــهادة املشــاركة املتميــزة بأعــ�ل نحتيــة يف صالــون الجنــوب الــدويل األقــرص ٢٠١٥ ، معــرض الفنــون 
البرصيــة والتنميــة املســتدامة بفاعليــات املؤ0ــر الــدويل الثــا@ للفنــون التشــكيلية وخدمــة املجتمــع ٢٠١٦، نالــت جائــزة أفضــل عمــل نحتــي 
يف ملتقــى إبــداع الــدوىل الســادس ٢٠١٨ ،  املشــاركة بنمــوذج محــاكاة الجامعــات املرصيــة لتأهيــل شــباب أعضــاء هيئــة التدريــس للقيــادة 
٢٠١٨ ، املشــاركة باملؤ0ــر الــدويل الثامــن لالتحــاد العاملــي لتعليــم الفنــون  WAAE ٢٠١٩ ، معــرض الفنــون البرصيــة منتــدى جامعــة األقــرص 
ــس القومــي للمــرأة بالتعــاون مــع  ــة املجل ــون التشــكيلية خــالل احتفالي ــزة �عــرض الفن األفريقــي ٢٠٢٠، شــهادة العــرض ، املشــاركة املتمي
جامعــة األقــرص ٢٠٢١ ، شــهادة تنظيــم قوميســÞ النحــت عــىل الحجــر بســيمبوزيوم النحــت والخــزف ، املشــاركة بعمــل نحتــي ميــدا@ بجامعــة 

جنــوب الــوادي ٢٠٢٢ .



٣٥٣

احت�الت ،  ط© أسوا@ بطالء زجاجي ، ٥٠×٨٠ سم

هبه الله محمود أحمد

ــزف ٢٠١٠،  ــص خ ــة تخص ــة فني ــتÞ تربي ــة ٢٠٠٤، ماجس ــة فني ــوس تربي بكالوري
مــدرس مســاعد بكليــة الرتبيــة الفنية-تخصــص خــزف ٢٠١٧ ، عضو نقابــة الفنان© 
ــة قاعــة حــورس  ــة الفني ــة الرتبي التشــكيلي© ، شــاركت يف معــرض ج�عــي بكلي
ــرض  ــورس ٢٠٠٢ ،  مع ــة ح ــة قاع ــة الفني ــة الرتبي ــرض بكلي ــل ٢٠٠١ ، مع لألوائ
للورشــة الفنيــة قاعــة حــورس ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٤ ، صالــون الشــباب ٢٢ خــزف، ملتقــى 
ــه القاهــرة ٢٠١٨ ، املعــرض العــام ٢٠١٨، ٢٠١٩ . ــدويل الخامــس بأتيلي ــداع ال إب



٣٥٤

ألف ليلة ، خامات متنوعة ، ٦٠ × ٨٠

هدى عبد الرحمن فرج

بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة حلــوان تصويــر جــداري ٢٠٠٤، 
عملــت استيايلســيت يف مدينــة اإلنتــاج اإلعالمــي، شــاركت يف 
مــرشوع مؤسســة إرادة لتدريــب األطفــال والكبــار الحــرف اليدويــة، 
مســابقة ومعــرض الفــن بنكهــة فرعونيــة، معــرض ملتقــى املبدعــ© 

للفــن التشــكييل .



٣٥٥

شجرة الشمس، جرانيت وبرونز

هشـام عـبد الله

مواليــد ١٩٧٢، مــدرس النحت بكليــة الرتبيــة النوعيــة جامعــة بنهــا، شــارك بأكــè مــن ٢٦ معــرض 
ــÞي  ــرض بجال ــام ٢٠١٩، مع ــرض الع ــة ٢٠٢٠، املع ــÞي املرشبي ــرض بجال ــا: مع ــيل ودويل منه مح
بيكاســو ٢٠١٦، معــرض العــ�رة بأيــدى النحاتــ© بقاعــة أفــق ٢٠١٢، صالــون النحــت األول بقــرص 
ــع ١٩٩٨،  ــس ٢٠٠٠، الراب ــزف ٢٠٠٢، الخام ــادس للخ ــدويل الس ــرة ال ــايل القاه ــون ٢٠٠٥، بين الفن
الثالــث ١٩٩٦، كــ� شــارك بســيمبوزيوم أســوان الــدويل ٢٥ للنحــت ٢٠٢٠، والحــادي عــرش لعــام 
٢٠٠٦، والثامــن لعــام ٢٠٠٣، والســادس لعــام ٢٠٠١، ســيمبوزيوم جــواردا الــدويل الربتغــال ٢٠١٨، 
ــار٢٠١٥،  ــد �تحــف محمــود مخت ــدويل ٢٠١٧، ٢٠٠٩، ســيمبوزيوم الحدي ــي ال ســيمبوزيوم مدينت
ســيمبوزيوم ســوديك الــدويل ٢٠١١ ، ٢٠١٢ ، ســيمبوزيوم امارتــس هايتــس ٢٠١٠، نــال العديــد مــن 
الجوائــز منهــا: جائــزة بينــاىل القاهــرة الــدوىل الثالــث للخــزف ١٩٩٦، جائــزة لجنــة تحكيــم بينــايل 

القاهــرة الــدويل الخامــس للخــزف ٢٠٠٠.



٣٥٦

تكوين ١ ، ٢ ،  كرتون وخامات أخرى ، ١٠٠ × ٨٠

همـت ريــان

مواليــد  اإلســكندرية ، بكالوريــوس فنــون 
جميلــة - قســم التصويــر ١٩٩٢، شــاركت 
ــا:  ــذ ١٩٩٠ منه ــارض من ــن املع ــد م يف العدي
معــرض شــباب اإلســكندرية ١٩٩٠،  معــرض 
  ،١٩٩٢ الجميلــة  الفنــون  كليــة  خريجــي 
معــرض   ،١٩٩٢ الثــا@  األتيليــه  معــرض 
يف  شــاركت   ،١٩٩٦ بالغردقــة  تشــابكات 
الفنانــ©  نقابــة  معــارض  مــن  العديــد 
ــة  ــرض الخبيئ ــى ٢٠١٣،  مع ــكيلي© حت التش
٢٠١٨ ،  معــرض صالــون أتيليــه اإلســكندرية 
أرتــس  جالــÞي  التجربــة  معــرض   ،  ٢٠١٨
أتيليــه  انقــذوا  معــرض   ،٢٠٢١ هــاب 
ــة  ــدة مكتب ــرض أجن اإلســكندرية  ٢٠٢١، مع

.٢٠٢٢ اإلســكندرية 



٣٥٧

              طبيعة ، ط© أسوا@ ، ٣٠×٣٠ سم                      جدايل ،  ط© أسوا@ ، ٣٥×١٢ سم

هناء أحمد الغوري

ــم  ــفة ىف الرتبيــة الفنيــة قس ــوراة الفلس  دكت
الخــزف كليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ، 
رئيســة قســم التصميــم برشكــة خاصــة ، خــربة 
بالتدريــس بكليــة الرتبيــة الفنيــة ، شــاركت 
يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة منهــا: بينــايل 
القاهــرة الــدويل للخــزف، صالــون األعــ�ل 
ــور ســعيد القومــي  ــايل ب ــع ، بين الصغــÞة الراب
الفوتوغــرايف  التصويــر  معــرض  الســادس 

بســاقية الصــاوي ٢٠٠٦ . 



٣٥٨

معا لألبد ، خامات متعددة ، ١٣٠ × ١٥٠ سم 

هنـد الفـالفيل

ــة  ــون الجميل ــة الفن ــك بكلي أســتاذ الجرافي
ــا ،  ــذ ٢٢ عاًم ــن من ــارس الف ــك، أم بالزمال
ــرض  ــا: مع ــا منه ــا فرديً ــت ١٨ معرًض أقام
 ،٢٠١٨ للفنــون  الجزيــرة  �ركــز  ســفÞة 
معــرض عــاÀ حــواء بقاعــة ســفر خــان 
٢٠١٧ ، معــرض الخطايــا الســبع بــأرت ســوا 
بــد٢٠١٤ü، معــرض مشــاعر وأحاســيس 
بــأرت ســوا بــد٢٠١٢ü ، معــرض بنيقوســيا 
مــن٧٥   èأكــ يف  شــاركت  قــربص٢٠١٠، 
ــا،  ــرص وخارجه ــل م ــا داخ ــا ج�عيً معرًض
 ،٢٠١٥ موســكو٢٠١٣،  بروســيا  كمعــرض 
معــرض بفينــا النمســا٢٠١٠، بإيطاليا٢٠٠٤، 
٢٠١٥، ٢٠١٩ ، ورش عمــل دوليــة ومحليــة. 



٣٥٩

أكريلك ، ٨٠ × ١٢٠ أكريليك ، ٨٠ × ١٢٠ 

هند عاطف محمد

مواليــد القاهــرة ١٩٨٣، بكالوريوس 
الرتبيــة الفنية ٢٠٠٥ ، شــاركت يف 
العديــد مــن املعــارض الج�عيــة 
أثنــاء فــرتة الدراســة ، صالــون 
الشــباب  ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٩ ، معــرض 
أول مــرة ضمــن فعاليــات امللتقى 
اإلســكندرية  �كتبــة  الخامــس 
٢٠١٠ ، معــرض وجــوه ٢ �تحــف 
أحمــد شــوقي ٢٠١٨ ، املعــرض 
ــزة  العــام ٤١- ٢٠٢٠ ، نالــت جائ

دكتــور محمــد أبــو الغــار.



٣٦٠

باستل وفحم عىل كانفاس ، ١٤٥ × ٢٤٠ سم

هيثم عبدالحفيظ

مواليــد ديــروط ، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم الجرافيــك جامعــة املنيــا ١٩٩٣، ماجســتÞ ٢٠٠٠ ، دكتــوراه يف فلســفة الفنون ٢٠١٣ ، مؤســس 
قــرص ثقافــة عــ© حلــوان أول مديــر لــه ٢٠٠٧ حتــى ٢٠٠٩ ، مديــر عــام اإلدارة العامــة للفنــون التشــكيلية بالهيئــة ٢٠٠٩ حتــى ٢٠١٦ ، رئيــس 
اإلدارة املركزيــة للوســائط التكنولوجيــا بالهيئــة مــن ٢٠١٦ حتــى ٢٠١٧ ، رئيــس اإلدارة املركزيــة إلقليــم القاهــرة الكــربى وشــ�ل الصعيــد الثقــايف 
٢٠١٧، ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ متفــرغ للفــن �رســمه يف مدينتــي ، أقــام تســعة معــارض خاصــة ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الج�عيــة عــىل املســتوى 
املحــيل والــدويل ، نــال العديــد مــن الجوائــز منهــا: الجائــزة األوىل يف صالــون الشــباب ١٧ تجهيــز يف الفــراغ ٢٠٠٥، جائــزة الصالــون لصالــون 
األعــ�ل الفنيــة الصغــÞة �جمــع الفنــون ١٩٩٨، تصميــم درع مطــار أبــو حــ�د الجــوي ١٩٩٤، أُدرج اســم الفنــان ضمــن موســوعة الفنانــ© 
العامليــ© تحــت مســمى العقبــة وادي رم، دü بعــ© الطائــر، الدملــون، الدانــوب، صــوت الضــوء ، لــه مقتنيــات �تحــف الفــن الحديــث ، قطــاع 

الفنــون التشــكيلية ، الهيئــة العامــة لقصورالثقافــة ، لــدى األفــراد �صـــر والخــارج.



٣٦١

                ثور ، برونز ،٤٠×٣٠×١٨                                                    ثوران ،  برونز،  ٥٠×٤٠×٢٥

وئـام عىل عمر 

مواليد ١٩٩٠ ، بكالوريوس 
تربيــة فنيــة ، شــاركت 
ــارض  ــن املع ــد م يف العدي
ــا ،  داخــل  مــرص وخارجه
ورشــة ســيمبوزيوم أسوان 
صالــون   ،٢٠١٦ الــدويل 
 ،٢٧-٢٨-٢٩-٣٠ الشــباب 
جائــزة أدم حنــ© للنحــت 
السادســة ٢٠٢٢،  الــدور 
جائــزة زكريــا الخنــا@ ، 
منحة مراســم ســيوة هيئة 
الثقافــة  ٢٠١٦. قصــور 



٣٦٢

عشق ،  نحت  عىل حجر صناعى ، ٢٥٠×٥٥×٦٠

وائل الشافعي

ــوان  ــة حل ــك جامع ــة بالزمال ــة فني ــوس تربي ــر الشــيخ ١٩٧٥ ، بكالوري ــد كف موالي
١٩٩٩، معلــم تربيــة فنيــة ، أع�ل فنية جدريات املؤسســة العســكرية ٢٠٠١، شــارك 
يف أعــ�ل النحــت امليــدا@ للعديــد مــن الشــخصيات التاريخيــة مثــل د مصطفــى 
مرشفــة ، 0ثــال نجيــب محفــوظ ، الطائــر واملوجــة ، ح�مــة الســالم مــع الدكتــور 
ــكندرية  ــة اإلس ــدة مكتب ــرض أجن ــمه ٢٠٠١ ، ٢٠٠٦ ، مع ــليم �رس ــده س ــيد عب س
ــرض  ــدة ٢٠١٩ ، مع ــرض أجن ــه ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، مع ــام يف دورت ــرض الع ٢٠١٨ ، مع
ــوان  ــدويل بأس ــا ال ــيمبوزيوم نوبي ــكان ، س ــرب ٢٠١٩ امل ــة يض الع ــي بقاع ج�ع
ــ�عيلية  ــة  اإلس ــرص ثقاف ــي يف ق ــرض ج�ع ــت ٢٠١٩ ، مع ــىل الجراني ــت ع للنح
ــا  ــد الكورون ــا بع ــرض م ــيخ  ٢٠١٩ ، مع ــة كفرالش ــرص ثقاف ــرض يف ق ٢٠١٩ ، مع
ــي  ــرض ج�ع ــرغ ٢٠١٩، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢٢ ، مع ــة تف ــة يض ٢٠٢٠ ، منح قاع
بقاعــة قرطبــة باملهندســ© ٢٠٢٢ ، لــه مقتنيــات لــدى وزارة الثقافــة ، متحــف الفــن 
الحديــث ، األفــراد واملؤسســات داخــل اململكــة العربيــة الســعودية ٢٠٠٦ ، ٢٠١٨ . 



٣٦٣

ج�ل متاليش ٦ ،  طباعة ليثوجرافية ،  ٦٠×٩٠ سم

ج�ل متاليش ٢ ،  طباعة ليثوجرافية ،  ٦٠×٩٠ سم

وائل عبد الصبور

مواليــد القاهــرة ١٩٧١ ، أســتاذ وفنــان زائــر لربامــج الفــن التاليــة مدرســة الفنــون 
البرصيــة مدينــة نيويــورك الواليــات املتحــدة األمريكيــة ، جامعــة فÞجينيــا كومنولث 
ريتشــموند فرجينيــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة ، كليــة الفنــون والتصميــم جامعــة 
ميتشــجان الواليــات املتحــدة األمريكيــة ، قســم الفــن وتاريــخ الفــن جامعة نرباســكا 
ــم  ــن والتصمي ــخ الف ــون وتاري ــة ، قســم الفن ــات املتحــدة األمريكي ــن الوالي لينكول
جامعــة نوتــردام  الواليــات املتحــدة األمريكيــة ، قســم الفنــون والتصميــم جامعــة 
ريتشــموند  أمريــكا ، قســم الفنــون البرصيــة الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة مــرص 
ــن  ــد م ــال العدي ــة ، ن ــة والدولي ــة الوطني ــارض الفني ــن املع ــد م ــارك يف العدي ، ش
ــت لألســاتذة ٢٠١٥ ، ٢٠١٦  ــة الفولرباي ــا: منحــة هيئ ــة منه ــح الدولي ــز واملن الجوائ
SVA  ، جائــزة الفنــون البرصيــة املجلــس الربيطــا@ ٢٠١٦ ، جائــزة الفنــون البرصيــة 
 ،VCU املجلــس الربيطــا@  ٢٠١٤، منحــة هيئــة الفولربايــت لألســاتذة ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٩
شــهادة تقديــر ترينــايل كــويش الــدويل للطباعــة باليابــان ٢٠٠٦، منحــة الفنــان املقيم 
ــات  ــه مقتني ــون الشــباب ١٦ ، ل ــزة الكــربى لصال ــة اإلســكندرية ٢٠٠٥ ، الجائ ملكتب
 . Àلــدى العديــد مــن املتاحــف الدوليــة ، املجموعــات العامــة والخاصــة حــول العــا



٣٦٤

شخص ، ط© محروق ، ٢٥ × ٢٠ × ٧٥ شخص ، ط© محروق ، ٢٥ × ٨٠ 

وائل فاروق إبراهيم

ــة  ــة النوعي ــة الرتبي ــتاذ الخــزف املســاعد بكلي  أس
جامعــة القاهــرة ، عضــو لجنــة الفنــون التشــكيلية، 
ــات باملجلــس األعــىل للثقافــة  ــة املقتني عضــو لجن
الفنانــ©  نقابــة  إدارة  مجلــس  عضــو  ســابًقا، 
املعــارض  مــن  العديــد  يف  شــارك  التشــكيلي©، 
 ،٢٠٢٢ األول  الخــزف  صالــون  منهــا:  الج�عيــة 
بينــايل القاهــرة الــدوىل الخــزف عــدة دورات ، 
املعــرض العــام عــدة دورات ، معــرض ضــئ األول 
للفنانــ© العــرب ، أقــام عــدة معــارض فرديــة منهــا: 
معــرض خــاص �تحــف محمــود مختــار ٢٠٢٢، 
معــرض خــاص �ركــز الجزيــرة، هيئــة قصــور 
ــة جامعــة  ــة النوعي ــة الرتبي ــة، معــرض بكلي الثقاف
القاهــرة ، لديــه مقتنيــات �تحــف الفــن املــرصي 

ــرص . ــراد � ــض األف ــدى بع ــث، ل الحدي



٣٦٥

هدوء الريف ، تراكوتا ، ٤٦ ارتفاع                                   ثبات أمراة ، تراكوتا ، ٤٥ ارتفاع  

وجيـه عـبده

ــا ١٩٥٣، أســتاذ  مواليــد محافظــة املني
الفنــون  بكليــة  النحــت  بقســم 
الجميلــة جامعــة املنيــا ، عضــو نقابــة 
الفنانــ© التشــكيلي© وأتيليــه القاهــرة 
ــام ســتة معــارض  ــ©، أق ــاء الفنان لألدب
مــن  العديــد  يف  شــارك  خاصــة، 
املعــارض الج�عيــة والدوليــة ، شــارك 
باملعــرض العــام يف دورتــه األربعــ© 
املركــز  لــدى  مقتنيــات  لــه   ،٢٠١٨
القومــي للفنــون التشــكيلية ، متحــف 
الفــن الحديــث باملنيــا ، لــدي األفـــراد.



٣٦٦

تصوير  ، ١٨٨ × ١١٠ سم  

وجـيه وهبه

ــن  ــا م ــرة يف إيطالي ــة ح ــات فني ــة ، دراس ــة والتعاوني ــوم الزراعي ــوس يف العل بكالوري
١٩٧٥: ١٩٧٨ ، عضــو الجمعيــة املرصيــة لنقــاد الفــن التشــكييل ، شــارك يف العديــد مــن 
املعــارض الج�عيــة املحليــة والدولية منهــا: املعرض القومــي للفنون التشــكيلية ٢٠٠١، 
ــة  ــدورة الثالث ــون مــرص ال ــون ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٨، صال ــÞي بقــرص الفن ــون جال ٢٠٠٥، صال
بقاعــة أفــق ٢٠٠٩ ، معــرض ثــال� بقاعــة إبــداع للفنــون ٢٠١٠ ، معــرض رؤيــة معارصة 
الجســد اإلنســا@ ٢٠١٠ ، أقــام العديــد مــن املعــارض الفرديــة بقاعــات أتيليــه القاهرة، 
جالــÞي املرشبيــة ، قاعــة دروب ، إبــداع املهندســ© ، ابــداع الزمالــك، معــرض بقاعــة 
املرشبيــة ١٩٩٤، معــرض ثــال� بقاعــة إبــداع للفنــون ٢٠١٠ ، معــرض تنويعــات بقاعــة 
بيكاســو بالزمالــك ٢٠١٩ ، لديــه مقتنيــات �تحــف الفــن املــرصي الحديــث ، مكتبــة 
اإلسكندرية، مكتبة القاهرة الكربى، دار األوبرا املرصية ، لـدى  األفـراد �صـر والخارج.



٣٦٧

زجاج عىل خشب ، ٦٥ × ٦٥ 

وديان محمد السعيد

مواليــد القاهــرة ١٩٨٧، بكالوريــوس فنــون جميلــة شــعبة تصويــر جــداري 
٢٠٠٩ ، دكتــوراه يف فلســفة الفنــون الجميلــة ٢٠١٨ ، شــاركت يف العديــد 
العــام  املعــرض   : منهــا  اآلن  منــذ ٢٠٠٧ وحتــى  الج�عيــة  املعــارض  مــن 
الجائــزة  منهــا:  التقديــر  وشــهادات  الجوائــز  مــن  العديــد  نالــت   ،٢٠٢١
واإلبــداع  التميــز  درع   ، األول  الخــاص  املعــرض  �ســابقة  التشــجيعية 
�هرجــان الغردقــة الــدويل الثــا@ ، حصلــت عــىل ٤ أعــوام منحــة تفــرغ 
مــن املجلــس األعــىل للثقافــة، لديهــا مقتنيــات �تحــف الفــن الحديــث . 



٣٦٨

خزف -  ط© 

وسام الحوام 

 دبلومــة فخريــة مــن بينــايل كوريــا الــدويل ٢٠٠١ ، أســتاذ مســاعد الخــزف بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ، أســتاذ مشــارك الخــزف بكليــة 
الفــن والتصميــم بجامعــة طيبــة باملدينــة املنــورة ســابًقا ، كلفــت مــن قبــل ســمو أمــÞ منطقــة املدينــة املنــورة ومركــز املدينــة املنــورة لألبحــاث 
بعمــل مجموعــة مــن البحــوث العلميــة حــول البالطــات الخزفيــة يف الحــرم النبــوي الرشيــف واملشــاركة يف موســوعة معــ�ر املدينــة املنــورة 
، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الج�عيــة داخــل مــرص وخارجهــا منــذ ١٩٩٩ وحتــى اآلن ، العديــد مــن دورات املعــرض العــام٢٠١٠ حتــى 
اآلن ، أقامــت عــدد مــن املعــارض الفرديــة منهــا: ج�ليــات الراكــو ، مناقيــش فــرح ، طلــة مــن شــباك الزمــن الجميــل ، تدويــره ، النوســتاليجيا 
٢٠١٠ ، ٢٠٢١ ، نالــت جائــزة أحســن رســالة دكتــوراه عــىل مســتوى كليــات الفنــون واآلداب بجامعــة حلــوان عــن رســالة اســتحداث تقنيــات 
آمنــة لخــزف الراكــو٢٠١٠، لهــا مقتنيــات لــدى العديــد مــن األفــراد واملؤسســات خــارج مــرص وداخلهــا منهــا كوريــا، وزارة الخارجيــة املرصيــة ، 

اململكــة العربيــة الســعودية، ســفÞ اليابــان يف مــرص .



٣٦٩

أحالم متفتحة ، بورسل© ،  ١٥×١٥ سم 

والء إمام بشيـر 

بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان ٢٠٠٣ ، دكتــوراه الخــزف كليــة 
الرتبيــة النوعيــة قســم تربيــة فنيــة جامعــة ع© شــمس ٢٠٢٠ ، شــاركت 
ــزف  ــى الخ ــا: ملتق ــة منه ــة والفردي ــارض الج�عي ــن املع ــد م ىف العدي
ــدويل األول،  ــزف ال ــيمبوزيوم الخ ــمس ٢٠١٤، س ــ© ش ــة ع األول جامع
ــي  ــزف والصين ــع الخ ــام �صن ــس املق ــع ، الخام ــث ، الراب ــا@ ، الثال الث
تحــت رعايــة كليــة تربيــة فنيــة جامعة حلــوان منــذ ٢٠١٥ حتــى ٢٠١٩، 
ــة  ــة جامع ــة النوعي ــة الرتبي ــة أون كلي ــار قاع ــ© ون ــاص ط ــرض خ مع
ــون التشــكيلية للمتخصصــ©  ــا@ للفن عــ© شــمس ٢٠١٦، املهرجــان الث
جامعــة عــ© شــمس ٢٠١٧، ورشــة عمــل للخــزف ىف كل مــن مــدارس 
األورمــان ، نقابــة الفنــون التشــكيلية، جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة، 
ــ©  ــة ع ــة جامع ــة النوعي ــة الرتبي ــايض ، كلي ــرص الري ــة ن ــادي مدين ن
ــع  ــاون م ــون بالتع ــوا للفن ــون بينل ــام ٤٠  ، صال ــرض الع ــمس ، املع ش

. ٢٠٢١ Þــاد بكــ نــادي روتــاري التحريــر بقاعــة زي



٣٧٠

سحر املكان – أحبار عىل ورق – ٥٠×٧٠ سمسحر املكان – أحبار عىل ورق – ٥٠×٧٠ سم

والء فـرج

فنــون  بكالوريــوس   ، العباســية ١٩٧٩  مواليــد 
 ، الجرافيــك  حلوان-قســم  جامعــة  جميلــة 
ــة  ــون الجميل ــة الفن ــن بكلي ــخ ف ــتÞ تاري ماجس
ــوراه قســم  ــىل دكت ــوان ٢٠٢١ ، تأهي ــة حل جامع
الفنانــ©  نقابــة  عضــو   ،  ٢٠٢٢ الفــن  تاريــخ 
ــون تشــكيلية ومنســق  التشــكيلي© ، أخصــا) فن
معــارض بــاإلدارة العامــة للفنــون التشــكيلية 
منــذ ٢٠٠٧  الثقافــة  لقصــور  العامــة  بالهيئــة 
فعــال  وعضــو  تشــكيلية  فنانــة  اآلن،  وحتــى 
بالحركــة التشــكيلية مــن خــالل مشــاركات يف 
املعــارض مراســم النوبــة، مراســم ســانت كاتريــن، 
مراســم ســيوة، ملتقــى تونــس للتصويــر والرســم، 
أقامــت العديــد مــن الــورش الفنيــة بالهيئــة 

العامــة لقصــور الثقافــة .



٣٧١

من مجموعة العاب العقل، زيت عىل توال ، ١٣٠ × ١٥٠ للعمل الواحد 

وليـد قانوش

مواليــد ١٩٧٢ ،  بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة اإلســكندرية ١٩٩٤، دكتــوراه الفلســفة يف الفنــون الجميلــة  تخصص 
التصويــر ٢٠٠٦ عــن بحــث التصويــر املــرصي الحديــث مــن ١٩٧٣ حتــى ٢٠٠٠ ، أســتاذ رئيــس قســم التصويــر بكليــة 
الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الج�عيــة داخــل مــرص وخارجهــا ، أقــام تســعة 
معــارض شــخصية، نــال العديــد مــن الجوائــز منهــا: الجائــزة األوىل يف التصويــر صالــون الشــباب الخامــس عــرش ٢٠٠٣، 
الجائــزة الثانيــة يف مســابقة النقــد الفنــي حــول صالــون الشــباب الثامــن عــرش ٢٠٠٧ ، الجائــزة التشــجيعية بينــاىل 
بورســعيد القومــي ملتقــى النــرص ٢٠٠٧ ، الجائــزة التشــجيعية  مســابقة املعــرض األول املجلــس األعــىل للثقافــة الدورة 
الثانيــة  ٢٠٠٨ ، جائــزة خاصــة مــن بينــاىل بورســعيد القومــي منحــة مراســم االقــرص الدوليــة ٢٠٠٩ ، جائــزة جامعــة 

اإلســكندرية للتشــجيع العلمــي ٢٠١٨  ، لــه مقتنيــات بجهــات رســمية وخاصــة داخــل مــرص وخارجهــا .



٣٧٢

سالم  داخيل ، ألوان زيتية ، ١٥٠ × ١٥٠ سم 

يـاسـر جعيصه 

ورســام  تشــكييل  وفنــان   mجرافيــ  ،١٩٧٠ مواليــد 
كاريكاتــÞ وصحفــي، بكالوريــوس فنــون قســم جرافيــك  
 Þــ ــل كخب ــرة ١٩٩٣ ، عم ــة القاه ــم متحرك ــعبة رس ش
بــرصي ومستشــار فنــي للمعونــة األمريكيــة بالقاهــرة 
ــال  ــل يف مج ــى ٢٠١١ ، عم ــن ١٩٩٨ وحت ــرته م يف الف
ــى ٢٠١٨، يف مجــال  ــة واإلعــالن مــن ١٩٩٦ وحت الدعاي
الصحافــة عمــل يف عــدة مطبوعــات منــذ ١٩٩٢ وحتــى 
ة،  مــن ١٩٩٤  التشــكيلية  الحركــة  ٢٠٢٠، شــارك يف 
عضــو لجنــة تحكيــم جائــزة اتصــاالت لكتــاب الطفــل 
بالشــارقة ٢٠٢١، رســم ١٥٠ كتــاب لألطفــال مــن ١٩٩٧ 
وحتــى ٢٠٢٠ للعديــد مــن دور النــرش، شــارك مــع دور 
النــرش املرصيــة يف تطويــر كتــب وزارة الرتبيــة والتعليــم 
املرصيــة مــن ٢٠٠٣ وحتــى ٢٠١٠، لــه مقتنيــات لــدى 

ــات �ــرص والخــارج.  ــراد والهيئ األف



٣٧٣

حكايات ١،  ٢، رسم �المس بارزة عىل كانفاس وخامات متعددة ، ١٠٠ × ١٠٠ سم

ياسم¤ حسن مريس

ــد العــايل  ــا باملعه ــة دراســات علي ــك ، دبلوم ــة قســم جرافي ــون جميل ــوس فن ــك حــر ، بكالوري ــة، مصمــم جرافي ــدة فني ــة تشــكيلية، ناق فنان
للنقــد الفنــي أكادÜيــة الفنــون ، شــاركت ىف العديــد مــن املعــاض منهــا: صالــون الشــباب ، معــرض أجنــدة الــدويل ، معــرض أول مــرة �كتبــة 
اإلســكندرية، معــرض الثــورة قــرص الفنــون بــدار األوبــرا، املعــرض العــام ٢٠١٧ ، مهرجــان الحفــر املعــارص الــدويل فويــر �دينــة ترينتــو إيطاليــا 
٢٠١٨ ، بينــايل بنجــال الــدويل بالهنــد ٢٠١٩، ملتقــى الشــباب العــرü لإلبــداع والفنــون ســيمبوزيوم املــرأة بريشــة الشــباب العــرü تونــس ٢٠١٩، 
ــان ٢٠١٩ ، ملتقــى الفنانــ©  معــرض بجالــÞي ميلوزيــن فرنســا ٢٠١٩Pupa Doll  ، ســيمبوزيوم إهــدن الــدويل للرســم والنحــت بشــ�ل لبن
التشــكيلي© العــرب األول بقاعــة الفنــون الكويــت ٢٠١٩ ، معــرض ج�عــي بجالــÞي ضــاوي الســعودية ٢٠٢٢، معــرض املوســم الصيفــي بجالÞي 
ســفر خــان بالزمالــك ٢٠٢٢، نالــت جائــزة ورشــة صالــون الشــباب ١٩ ، جائــزة الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة ببينــاىل بــور ســعيد  ٢٠٠٩ ، جائــزة 
ــون  ــاء بنــك CIB  بصال ــع الواحــد والخمســون ٢٠١١، إقتن ــزة رســم �عــرض الطالئ ــع الخمســون ٢٠١٠، جائ ــر الضــوb �عــرض الطالئ التصوي
الشــباب ٢٠١٥ ، ٢٠١٧، جائــزة رشفيــة بصالــون فنــا@ إقليــم القاهــرة الكــربى ٢٠١٦ ، منحــة التفــرغ مــن وزارة الثقافــة منــذ  ٢٠١٩ حتــى اآلن . 



٣٧٤

املدينة يف املساء، خامات متنوعة ، ٧٠× ١٠٠ سم

يرسي القوييض

مواليــد ١٩٤٠، بكالوريوس تجــارة القاهرة 
١٩٦١، الدراســات الحــرة بالفنــون الجميلة 
ــة للفنــون  ــة األهلي ١٩٦٢ ، عضــو الجمعي
اإلســكندرية،  أتيليــه  عضــو   ، الجميلــة 
التشــكيلي©  الفنانــ©  نقابــة  عضــو 
وجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة، عمــل 
بالســلك الدبلومــايس مــن ١٩٦٢ حتــى 
٢٠٠٠، أقــام أكــè مــن ٢٢ معرًضــا خاًصــا 
بالعديــد  شــارك   ،  ١٩٦٨ مــن  اعتبــاًرا 
. بالقاهــرة  الج�عيــة  املعــارض  مــن 



٣٧٥

بدون عنوان ،  برونز ، ٦٠×٦٥×٦٥

يوستينا فهمي

مواليــد اإلســكندرية ١٩٩٠، درســت النحــت بكليــة الفنــون 
الجميلــة جامعــة اإلســكندرية ٢٠١١ بتقديــر امتيــاز مــع مرتبــة 
الــرشف، ماجســتÞ يف النحــت ٢٠١٧، تأهيــيل دكتــوراه، معيــدة 
بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية ٢٠١١ ،٢٠١٢. 
ــد  ــاركت يف العدي ــور، ش ــة لقص ــة العام ــكيلية بالهيئ ــة تش فنان
مــن املعــارض والفاعليــات الفنيــة يف القاهــرة واإلســكندرية 
ــة  ــجيعية ملؤسس ــزة التش ــت الجائ ــعودية، نال ــة و الس والغردق
آدم حنــ© للنحــت٢٠٢٠،  جائــزة الدولــة التشــجعية ٢٠٢٢ 
أوبينتــو،  جالــÞي   ،Cib بنــك  مقتنيــات  لديهــا  النحــت،  يف 
ــة. ــات خاص ــث و مقتني ــن الحدي ــف الف ــي، متح ــÞي ضـ جال



٣٧٦

مادة معتمة، تجهيز يف الفراغ، خامات متعددة ، ٣٫٥ × ٦ م

يوسف ليمود

مواليــد ١٩٦٤،  بكالوريــوس فنــون 
ــ�  ــر ١٩٨٧، ك ــم التصوي ــة قس جميل
درس الفــن ملــدة عــام يف أكادÜيــة 
ــا ١٩٩١،  ــلدورف بأملاني ــن يف دوس الف
ــة  ــارض الفردي ــن املع ــدًدا م ــام ع أق
يف مــرص والخــارج، كــ� شــارك يف 
الج�عيــة  املعــارض  مــن  العديــد 
محليًــا ودوليًــا، يكتــب عــن الفــن 
يف عــدد مــن الدوريــات والصحــف 
النهــار،   Zجريــد منهــا:  العربيــة 

اللبنانيتــ©.  األخبــار 



٣٧٧

وجوة من الذاكرة ، أكريليك عىل فيرب جالس ، ١١٠ × ١١٠ سم 

يوسف محمود إبـراهيم

 مواليــد أســوان ١٩٧٢، دكتــوراه يف فلســفه الفنــون 
الجميلــه تخصــص نحــت ٢٠١٠ ، أســتاذ مســاعد كليــة 
الفنــون الجميلــه جامعــة األقــرص ، قائــم بأعــ�ل رئيــس 
قســم النحــت بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة األقــرص 
٢٠١٨- ٢٠١٩ ، قائــم بأعــ�ل وكيــل الكليــة لشــئون 
التعليــم والطالــب مــن ٢٠١٩ إىل ٢٠٢١ ، قائــم بأعــ�ل 
عميــد الكليــة مــن ٢٠١٩ حتى ٢٠٢١ ، شــارك يف العديد 
مــن املعــارض داخــل مــرص وخارجهــا، أقــام عــدة 
ــة  ــ�ل امليداني ــن األع ــد م ــه العدي ــة، ل ــارض فردي مع
 ، �ــرص  محافظــات  عــدة  الجداريــة يف  واللوحــات 
 animation  قــام بتصميــم مجموعــة مــن شــخصيات
clay  ملجموعــة مــن األفــالم  واملسلســالت مــن إنتــاج 
التلفزيــون املــرصي ، لــه العديــد مــن املقتنيــات لــدي 

ــراد �ــرص والخــارج . املؤسســات واألف



شكـــــر خـــــــاص

لفريـق العمـل بقصـر الفنـون 

إعداد املادة العلمية للكتالوج

مركـز معلومات قصـر الفنـون

متابعة املادة العلمية

منــــال علـــوي

تصمــيم املطبوعــات
إســــراء طـــــه

إخــــراج الكــتالـــوج
إســــراء طــــــه
سمـــر قـــناوي

ســـها صــــربي

مراجــــــع لغـــــوي
سمـــاح العــبد

مـــهــا حافـــظ
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