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إن العالقــة بــن الطبيعــة والفــن التشــكييل عالقــة متجــذرة وطاملــا كانــت البيئــة مصــدًرا إللهــام املبدعــن .. ويف باكــورة 

ــة  ــا التاريخي ــة دهشــور بخصوصيته ــالً يف جغرافي ــاب إىل هــذا املعــن الخصــب متمث ــر دي ــة عب ــا لجــأت الفنان معارضه

ــه مــن األشــخاص والطبيعــة واألماكــن وخاصــة إذا  ــدأ بالرســم ؛ يرســم أحــب األشــياء إلي ــان عندمــا يب ــة .. فالفن والبيئي

كانــت مليئــة بالحكايــات واألســاطر، اختــارت الفنانــة مشــاهد مــن الذاكــرة لتصيغهــا قيــاًم تعبريــة وجامليــة ؛ تعكــس 

مــا متتــاز بــه دهشــور مــن تفــرد وخصوصيــة جعلهــا مجــاالً خصبًــا للدراســة مــن أجــل االســتلهام منهــا ؛کمصــدر إلنتــاج 

أعــامل فنيــة معــارصة ىف مجــال التصويــر .. ويف هــذا العــرض »دهشــور.. حــوار مــع الطبيعــة« تؤكــد الفنانــة عبــر ديــاب 

أن البيئــة ســتظل مصــدًرا لإللهــام ؛ ومحــور انتبــاه وتأمــل فلســفي للفنــان عــى مــر العصــور.

أ.د/ ولـيــد قـانــوش

رئيس قطاع الفنون التشكيلية
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ــكل  ــات الش ــع يف أبجدي ــي رائ ــوع إيقاع ــن تن ــا م ــا له ــة مل ــع الطبيع ــر م ــوار املباشـ ــىل الح ــة ع ــارات القد� ــدت الحض  اعتم

واملضمــون، والتـــراث املــرصي القديــم أحــد بنــوك املعرفــة التــي ال تنضــب مــدى الحيــاة ملــا قدمــه مــن كيفيــة التفاعــل والتعامــل 

ــة  ــة الطبيع ــكارات يف صياغ ــل ابت ــن خــالل هــذا التفاع ــدم م ــذي ق ــات، وال ــوان ونب ــن إنســان وحي ــة م ــردات الطبيع ــع مف م

وتحويلهــا إىل أبجديــة بصـــــــرية �كــن إدراكهــا يف يقــª كامــل عــىل أنــه أبجديــة مرصيــة صميمــة.

́ديــاب اســتطاعت عقــد حــوار بــرصي قائــم عــىل املعرفــة البرصيــة واتخــذت مــن الطبيعــة والــرتاث مــن حولهــا  والفنانــة عب

مصــدر إلهــام ألع·لهــا الفنيــة ، وعقــدت حــوار بــرصي لــو¶ يف تكوينــات رصينــة لتقــدم باكــورة إنتاجهــا يف مجــال التصويــر .

أ.د/ أحمد عبد الكريم

كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان





ــد تشــكيل  ــه وتعيـ ــه وتحــذف من ــه، تضيــف علي ــد صياغت ــع وتعي ــي تســتلهم الواق ــة الت ــه اإلبداعي ــان أســر مخيلت يظــل الفن

تكويناتــه وألوانــه وخطوطــه ليخرجهــا يف النهايــة رؤيــة جديــدة ملشــهد راســخ أصيــل يعكــس وجــدان الفنــان وعقلــه ومكتســباته 

وأفــكاره وتجاربــه وتقنياتــه ومنهجيــة أداؤه.

كــام يظــل الفنــان خــالل رحلتــه أســرًا ملواطــن إلهــام مــن حولــه تؤثــر فيــه وال يســتطيع أن يفارقهــا، فــام إن يبتعــد عنهــا حتــى 

يعــود إليهــا ٠

ومــن هــذه املواطــن ) دهشــور( الطبيعــة امللهمــة التــي أقــف أمــام جاملهــا شــاردة، حاملـــة، متأملــة، ســـارحة يف الالمحــدود، 

أتحــاور معهــا فتُباغتنــي بالجــامل البكــر فأبادلهــا بعصــف الخيــال فــرد مبشــهد مل أكتشــفه يف زاويــة أو ركــن بعيــد، حتــى يف 

بيتــي هنــاك كان لدهشــور بصمــة وشــغف منســوج بالفطــرة، أمتلئــت بــه فأخذتــه كلــه ألقيتـــه عــى نســيج تــوايل وبعرثتــه 

بفرشــــايت وألــواين ألخــرج أول وأحــدث أعــاميل )دهشـــــور حــوار مــع الطبيعــة(.

 أ.م.د/ عبيـر ديـاب

كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان



 - فـنانة مصـرية.  

 - أستاذ مساعد كلية الرتبية الفنية . جامعة حلوان.

- دكتــوراه الفلســفة يف التـــربية الفنيــة – جامعــة حلوان ٢٠٠٥. برنـــامج تدريبي مقتـــــرح إلعداد مــر½ متحفي متخصص للعمــل باملتاحف املرصية.  

- ماجستيـر الرتبية الفنية – جامعة حلوان ١٩٩٩..دراسـة بعنوان برنامج مقرتح للرتبية املتحفية كمدخل للتذوق الفني للطفل.

- بكالوريوس الرتبية الفنية – جامعة حلوان ١٩٩٢.

- أستاذ مساعد ٢٠١٧ حتى اآلن-كلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان.



- مدرس مساعد-كلية تـربية فنية– جامعة حلوان٢٠٠٠ / ٢٠٠٥.      

-مدرس كلية التـربية الفنية – جامعة حلوان  ٢٠١٧/٢٠٠٥. 

-  باحث كليـة تـربية فنية– جامعة حلوان ١٩٩٤ / ١٩٩٩. 

- مدير إدارة التـربية املتحفية- قطاع الفنون التشكيلية –وزارة الثقافة١٩٩٩ / ٢٠٠٤..         

اإلنتاج العلمي واملؤلفات:        

 - تصميم عروسة مصـرية (دمـية) مستوحاة من الفن املصـري القديم لرتسيخ الهوية املرصية ٢٠١٧. 

- األلعاب الخشبية والهدايا املتحفية للتسويق املتحفي Øتحف الفن املصـري الحديث ٢٠١٧ .

- برنامج يف الرتبية املتحفية ملرحلة البكالوريوس بكلية الرتبية الفنية يف ضوء املعايـيـر األكاد�ية بنظام الساعات املعتمدة  ٢٠١٦.

- تصور مقتـرح للمتحف املتنقل لنشـر الثقافة املتحفية .. يف ضوء التجارب الدولية٢٠١٦.  

- إعداد وتصميم أدلـة إرشاديـة تثقيفية لألماكن األثـرية( املتــاحف املفتوحــة) ٢٠١٦.

- برنامج تدريبـي مقرتح لألطفال العاملª واملترسبª من التعليم لتدريبهم يف مراكز الحرف الشعبية التقليدية٢٠١٢.  

- التـربية املتحفية-املركزالقومي لثقافة الطفل، وزارة الثقافة٢٠٠٤.

- املضمون الفني لألع·ل الفائزة بجائزة مبــارك للمحرتفª يف مجــال الرســم  لكتــاب األطفال-املجلس األعىل للثقافة- املركز القومي للطفل -٢٠٠٣.

- برنامج تدريبي مقرتح لألطفال العاملª واملترسبª من التعليم لتدريبهم يف مراكز الحرف الشعبية التقليديـة ٢٠١٢.

- أهمية املتاحف يف العملية التعليمية والتـربوية ١٩٩٦ - سلسلة بحوث ودراسات- املركز القومي لثقافة الطفل ١٩٩٦.

املشاركة يف املعارض الفنية: 

- املشاركة يف معرض الفن بنكهة فـرعونية ٢٠٢١- قاعة ضـي العرب .



املحارضات العامة وخدمة املجتمعات:

-املشــاركة يف  الــدورة التدريبيــة التــي أقامتهــا مؤسســة هانــس زايــدل األملانيــة للمرشفــن املتحفيــن إلعدادهــم تربويـًـا للتعامــل مــع األطفــال زوار 

املتاحــف- هيئــة اآلثــار-وزارة الثقافــة 1994.

- املشــاركة والتنظيــم املؤمتــر األول للربيــة املتحفيـــة باألقــر الــذي أقامــه املجلــس األعى لآلثــار بالتعاون مع مؤسســة هانس زايــدل األملانية-هيئــة اآلثار  

-وزارة الثقافة 1995.

- املشــاركة يف ورشــة العمــل امللحقــة بالربنامــج حــول إنتــاج طاقــم أنشطــــة الربيــــة مــن أجـــــل الســالم واملــواد الربويــة املصاحــب له يف الفتــــرة 

مــن 1 مايــو إىل 4 مايــو 1996- منظمــة اليونيســف مــع املركــز الفنــي لثقافــة الطفــل . 

- املشــاركة يف برنامــج الربيــة مــن أجــل الســالم .. التابـــع ملنظمــة األمــم املتحــدة لألطفــال )اليونيســف ( بالتعــاون مــع املركــز القومــي لثقافــة 

الطفــل واملجلــس األعــى للثقافــة1996 .

-إعــداد وتنظيــم دورة تدريبيــة ألمنــاء املتاحــف وموظفــي إدارة الربيــة املتحفيــة إلعدادهــم تربويـًـا وأكادمييًــا وفنيًــا للتعامــل مــع جميــع الفئــات 

الزائــرة للمتاحــف- قطــاع الفنــون التشــكيلية - وزارة الثقافــة2٠٠2.

-إعداد وتنظيم مجموعة من املحارضات ملديري وأمناء متاحف قطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة  2٠15 كاأليت:

- إعداد وإلقاء محاضـرة يف برنامج لتصميم وأنشطة برامج متحفية.

- إعداد وإلقاء محارضة برامج الربية املتحفية لذوي االحتياجات الخاصة.

- إعداد وإلقاء محاضـرة عن املريب املتحفي.

- إعداد وتنفيذ ندوة ثقافة – تعليم – تربية ضمن فاعليات اليوم العاملي للمتاحف.  
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حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة -  ٢٠٢٢

د. سوان عبد الواحد محمد 

تصميم املطبوعات واإلخراج الفني للكتالوج 

 أ. سمــاح العبــد

  مراجع لغة عربية




