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يُعد معرض فنا� مراسم وكالة الغوري إطاللة مهمة لالطالع عىل تجارب كوكبة من الفنان�، نسترشف منها النقالت الفنية ورحلة 

البحث والتجريب التي مارسوها خالل عام .. ك� يجدد هذا الحدث السنوي تسليط الضوء عىل أهمية املُبادرات التي تُقدمها وزارة 

الثقافة دعً� للفنان� متمثلة هنا يف مراسم وكالة الغوري .. عرًضا برصيًا بانوراميًا لتجارب فنية ثرية إبداًعا وفكرًا ؛ تجسدها وجهات 

النظر املتنوعة واملختلفة للفنان� حول مفهوم الج�ل يف مشهد مهم نستقرأ منه جانبًا من مالمح اإلنتاج اإلبداعي املرصي املعارص.
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رئيس قطاع الفنون التشكيلية
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فنــان تشــكييل، مصمــم ديكــور باتحــاد اإلذاعــة والتليفزيــون 

 (  ٥ ) الخاصــة  بالقنــاة  للديكــور  ١٩٨٢ عمــل كمصمــم 

والعــ�رة  للديكــور  استشــاري  فنــان  إيطاليــا،  Íيالنــو- 

الداخليــة ٢٠٠١ ، مديرعــام إدارة الديكــور واملناظــر بالقطــاع 

ــون ٢٠٠٣ : ٢٠١٣، عضــو  ــة والتليفزي ــاد اإلذاع الفضــاÒ اتح

عضــو   ،٣١٩/٨٠١ ديكــور   - التشــكيلي�  الفنانــ�  نقابــة 

ج�عــة الفنانــ� والكتــاب (أتيليــه القاهــرة)، عضــو الج�عــة 

ــو حتــى عــام ١٩٨٠، عضــو  ــة ميالن ــة للمحرتفــ� Íدين الفني

الج�عــة الفنيــة للمحرتفــ� بأتيليــه الكوللســونيتى- إيطاليــا 

عضــو جمعيــة فنــا� الغــوري ، عضــو جمعيــة محبــي الفنون 

الجميلــة، قــام بتصميــم الســينوغرافيا واألزيــاء لعديــد مــن 

املرسحيــات عــىل مــرسح الدولــة منهــا : منــ� أجيــب نــاس  

ــد  ــم العدي ــام بتصمي ــرم، ق ــة، رشم ب ــة ونهاي ــان، بداي الدخ

مــن األعــ�ل اإلســتعراضية والدراميــة والربامــج بالتليفزيــون 

ــات  ــة االجت�ع ــزوار، قاع ــار ال ــتقبال كب ــة اس ــرصي، قاع امل

بــوزارة اإلعــالم منهــا: قاعــة مركــز املعلومــات ودعــم اتخــاذ 

القــرار، مركــز املعلومــات الخــاص بقطــاع اإلنتــاج ، قــام 

ــال  ــالم، ن ــوزارة اإلع ــة ب ــ�رة الداخلي ــ�ل للع ــم األع بتصمي

العديــد مــن الجوائــز املحليــة والدوليــة يف مجــال التصويــر.
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معيــد بقســم التصويــر بكليــة الفنــون 

ــم  ــاعد بقس ــدرس مس ــا ، م ــة املني الجميل

التصويــر بكليــة الفنــون الجميلــة املنيــا 

ــون  ــة الفن ــر بكلي ــم التصوي ــدرس بقس ، م

الجميلــة املنيــا ، مديــر مراســم األقــرص 

الدوليــة ، عضــو مؤســس للعديــد مــن 

تــرأس  أنــه  كــ�  الفنيــة  الجمعيــات 

العديــد مــن لجــان التحكيــم للمســابقات 

 ، خارجـهــــا  و  مــرص  داخــل  الكبــــرى 

أســتاذ مســاعد بقســم التصويــر بكليــة 

 ، املنيــــا  جامعــة  الجميلــة  الفنــون 

املــرصي   الفـــن  Íتحــف  مقتنيــات 

الحــديــــث، قــاعــــة املؤãــــرات مبنــى 

إلـــى  جريــــدة األهــــرام، باإلضافـــــة 

ــراد  ــدى األف ــات ل ــن املقتنيــ ــد م العديــ

بالعديـــد مــن دول العالـــم، متحــــف 

بيوغسـالفيــــا. تيتــو 
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ــو  ــة ، عض ــون الجميل ــي الفن ــة محب ــو جمعي ــكيلي� ،عض ــ� التش ــة الفنان ــل بنقاب ــو عام عض

جمعيــة فنــا� الغــوري ، عضــو هيئــة التدريــس بكليــة الرتبيــة لنوعيــة جامعــة بنهــا ، مستشــار 

ــة  ــاركات الج�عي ــة واملش ــارض الفني ــن املع ــد م ــه العدي ــوم ، ل ــرة الي ــدة القاه ــي لجري إعالم

ــا. داخــل مــرص و خارجه
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بكالوريـــوس كليـــــة الفنـــــون الجميـــــلة قسم النحــــت ١٩٧٤، ماجســتيـــــــر ىف الفنــــون 

الجميـــــلة تخــصـــص نحــــت بعنــــــوان (النــحــــــــت بـــــ� العضــوية واملعمــاريـــة) 

ــها  حــول تفســë وتحليــل األشــــــــكال والتفـــاعــــالت والتكونـــــات ىف الطبيعــــة وعالقاتـــ

باإلبــــداع النحتــــــي املتصــــــاعد ١٩٨٠، دكتوراه الفلسفة ىف الفنــون الجميلـة تخصـص نحـت 

بعـــــنوان (اإلبــداع ىف فــن النحـــت الحديــــث بــ� الحــــرية واإللــــزام) ١٩٨٧، اختارتــه جامعــة 

كامــربدج بانجلــرتا محــاًرضا دوليًـــا ىف الفنـــون ٢٠٠٤، لــه مقتنيــات عديــدة Íــرص والخــارج، نــال 

عــدة جوائــز محليــة ودوليــة.
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عــام  حلــوان  جامعــة  تصويــر  قســم  الجميلــة  الفنــون  كليــة  بكالوريــوس 

ــد  ــايل للنق ــد الع ــوم املعه ــرشف، دبل ــة ال ــع مرتب ــًدا م ــد ج ــر جي ١٩٩٣بتقدي

الفنانــ�  نقابتــي  عضــو  إمتيــاز،  بتقديــر   ١٩٩٥ الفنــون  بأكادðيــة  الفنــي 

تشــغل  الغــوري،  فنــا�  وعضــو جمعيــة  املرصيــة  والصحفيــ�  التشــكيلي� 

الفنيــة  واملعــارض  املقتنيــات  إدارة  ومديــر  تحريــر  مديــر  منصــب  حاليًــا 

ــد  ــردي وشــاركت يف العدي ــñ مــن ١٥ معــرض ف Íؤسســة األهــرام، أقامــت أك

ــراد  ــدى أف ــات ل ــورش يف الخــارج، مقتني ــة يف مــرص وال مــن املعــارض الج�عي

ومؤسســات يف مــرص والخــارج، حاصلــة عــىل جائــزة منــë كنعــان للرســم 

.٢٠٢٠ ٢٠١٩و  املرصيــة ألعــوام  الصحفيــ�  بنقابــة  الصحفــي 
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املعهــد  ووكيــل  بالقاهــرة،  الفنــون  بأكادðيــة  أســتاذ 

العــايل لفنــون الطفــل ســابًقا، أقامــت ســتة عــرش معــرض 

ــة  ــر األمان ــات يف مق ــا مقني ــس، له ــ� القاهــرة وباري دويل ب

العامــة لجامعــة الــدول العربيــة ومقــر مبنــي األمــم 

املتحــدة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، رئيــس لجنــة 

حقــوق  لح�يــة   ôالعــر باالتحــاد  الشــعبية  الفنــون 

ــة (٢٠١٠حتــى اآلن)، مقــرر مؤãــر الفــن  ــة الفكري امللكي

اإلفريقــي أيقونــة اإلبــداع اإلنســا� الــذي تقيمــه أكادðيــة 

الفنــون (وزارة الثقافــة) ألربــع دورات، عضــو لجنــة منــح 

ــة  ــون الشــعبية –أكادðي ــايل للفن ــد الع األســتاذية يف املعه

الفنــون القاهــرة، عضــو اتحــاد الكتــاب املرصيــ� ( ٢٠٠٥ 

حتــى اآلن) ، عضــو نقابــة الفنان� التشــكيلي� (شــعبة نحت) 

منــذ عــام  ١٩٩٣ حتــى اآلن ، عضــو املنظمــة العامليــة 

شــاركت  اآلن)،  حتــى   ٢٠٠٥) األفروآســيوي�  للكتــاب 

املنطقــة  يف  Íؤãــرات  الدوليــة  الدراســات  بعــرشات 

العربيــة وبعــض الــدول اإلفريقيــة وباريــس، وفيينــا، 

أقامــت عــرشات النــدوات يف مــرص باريــس وفيينــا، صــدر 

ــا ، وترجمــت لهــا خمــس كتــب  لهــا حــوايل أربعــون كتابً

ــات. ــدة لغ لع
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حصــل عــىل درجــة األســتاذية يف الفنــون الجميلــة تخصــص النحــت ٢٠٠٨، 

شــارك بالحركــة الفنيــة منــذ عــام ١٩٨٥، جائــزه النحــت األوىل مــن املجلــس 

األعــىل للشــباب والرياضــة ١٩٨٨،جائــزة النحــت األوىل بينــايل بورســعيد 

٢٠٠٣، تصميــم ميداليــة مكافحــة اإلرهــاب ٢٠١٩، مقتنيــات باملجلــس 

األعــىل للشــباب و الرياضــة، متحــف الفــن الحديــث – مــرص، متحــف 

الفنــون الجميلــة - جامعــة املنيــا، Íجموعــة الفنــون برومانيــا ٢٠٠٢ – ٢٠٠٣- 

٢٠٠٤، Íجموعــة الفنــون باملجــر ٢٠٠٣، بجالــëي رðينييــك ســاندور- كلــوج 

ــا  ــة برومــا إيطالي ــا – ٢٠٠٣، معهــد ليتــذكا للميداليــة والعمل نابــوكا  روماني

٢٠٠٦، املكتــب الثقــايف املــرصي برومــا – إيطاليــا ٢٠٠٦، لــدى األفــراد Íــرص  

الكويــت -  رومانيــا – األرجنتــ� – الربازيــل – بلغاريــا – بولنــدا – مالدوفــا  

ــا. ــكا - إيطالي ــا – املجــر – أمري ســلوفانيا – الســويد – تركي
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ــوم  ــرة ١٩٨١، دبل ــت - القاه ــم نح ــة قس ــون الجميل ــة الفن ــوس كلي بكالوري

الدراســات العليــا ١٩٨٣، عضــو نقابــة الفنانــ� التشــكيلي� ١١١٣ / ١٤٤ نحــت،

عضــو جمعيــة الفنانــ� واألدبــاء، عضــو أتيليــه القاهــرة، عضــو جمعيــة محبــي 

مختــار، عضــو الجمعيــة األهليــة للفنــون الجميلــة، عضــو جمعيــة الفيلــم، عضــو 

ــة  ــد مــن املعــارض الخاصــة محلي ــه العدي ــة، ل منظمــة حقــوق اإلنســان املرصي

ــة  ــارض الج�عي ــاركات يف املع ــن املش ــد م ــه العدي ــ� أن ل ــة ك ــة و دولي وعربي

داخــل مــرص و خارجهــا.
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بكالوريــوس كليــة الفنــون الجميلــة قســم التصويــر ١٩٦٤ القاهــرة، 

ماجســتë ىف الفنــون الجميلــة تخصــص تصويــر مــن كليــة الفنــون 

الجميلــة جامعــة حلــوان ، دكتــوراه الفلســفة ىف الفنــون الجميلــة 

ــوان  ــة حل ــة - جامع ــون الجميل ــة الفن ــن كلي ــر م ــص تصوي تخص

١٩٨٤، عضــو نقابــة الفنانــ� التشــكيلي� – القاهــرة ، مــرشف فنــي 

ــة  ــون الجميل ــة الفن ــتاذ بكلي ــة.، أس ــة الســياحة املرصي ــىل مجل ع

ــة (واشــنطن  ــر ىف جامع ــتاذ زائ ــوان، أس ــة حل ــر جامع قســم تصوي

ــل  ــداب كام ــام ١٩٩٤، انت ــة ع ــات املتحــدة األمريكي ســتيت) بالوالي

مــن جامعــة حلــوان إىل جامعــة جنــوب الــوادي منــذ ١٩٩٥، 

ــوادي  ــوب ال ــة جن ــرص جامع ــة باألق ــون الجميل ــة الفن ــس كلي مؤس

وعــ� عميــًدا لهــا ١٩٩٥، أســتاذ التصويــر والدراســات العليــا بكليــة 

الفنــون الجميلــة بالقاهــرة واألقــرص، عميــد كليــة الفنــون الجميلــة 

باألقرص، لــه العديــد مــن املعــارض الفنيــة والعديــد مــن املشــاركات 

الدوليــة، لــه العديــد مــن املقتنيــات داخــل مؤسســات مــرص العريقــة 

كمتحــف الفــن الحديــث ومتحــف دونشــواي والبنــك األهــيل املرصي 

ودار األوبــرا املرصيــة.
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ليســانس كليــة األلســن قســم أملــاü جامعــة عــ� شــمس 

١٩٧٠.عضــو مجلــس إدارة جمعيــة فنــا� الغــوري. 

عضــو بأتيلييــه القاهــرة ( ج�عــة الكتــاب والفنانــ�).

عضــو بأتيلييــه اإلســكندرية ج�عــة الكتــاب والفنانــ�. 

الطبيعــة والــرتاث. عضــو  عضــو بجمعيــة محبــي 

ــي  ــة محب ــو جمعي ــون. عض ــة للفن ــة األهلي بالجمعي

الفنــون الجميلــة. عضــو مؤســس بنقابــة الفنانــ� 

التشــكيلي�.عضو جمعيــة خريجــي كليــة الفنــون 

ـ  Íــرص  األفــراد  بعــض  لــدى  الجميلة.مقتنيــات 

ـ  اليابــان  ـ  الصــ�  ـ  أملانيــا  ـ  املتحــدة  الواليــات 

ــت ـ الســعودية  ــبانيا ـ الكوي ــرتا ـ ســويرسا ـ إس إنجل

ـ ســوريا ـ املغــرب.
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دراســات حــرة بكليــة الفنــون الجميلــة ١٩٨٧- ١٩٩١، دبلومــة ىف 

الرســم والتخطيــط معهــد هونــدر فــارس للفنــون - فيينــا ١٩٩٠، عضــو 

نقابــة الفنانــ� التشــكيلي�، عضــو جمعيــة فنــا� الغــوري، عضــو 

ــة)، عمــل كرســام صحفــي Íؤسســة  ــون (أصال ــة للفن ــة األهلي الجمعي

ــن ١٩٩٧: ١٩٩٨. ــال م ــال األطف ــالل ىف مج دار اله
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ــة  ــون الجميل ــة الفن ــوس كلي ــكييل بكالوري ــان تش فن

 ،١٩٩٠ القاهــرة   - جرافيــك  تصميــ�ت  قســم 

كمبيوتــر جرافيك، عضــو   - ديكــور  دراســات حــرة 

 ôــاد األورو ــو باالتح ــكيلي�، عض ــ� التش ــة الفنان نقاب

(الفيكــو)، عضــو أتيليــه القاهــرة ، عضــو الجمعيــة 

األهليــة للفنــون، عضــو جمعيــة فنــا� الغــوري، عضــو 

ــة، أخصــاþ فنــون باملركــز  ــة أصال مجلــس إدارة جمعي

القومــي للفنــون التشــكيلية املراكــز الفنيــة منــذ ١٩٩٣، 

عضــو فنــي Íركــز الفنــون املعــارصة (مجمــع ١٥ مايــو) 

قســم الجرافيــك ، مديــر عــام املراســم وبيــوت اإلبــداع 

بوكالــة الغــوري. 
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بكالوريــوس كليــة الفنــون الجميلــة قســم جرافيــك تخصــص رســوم متحركــة 

وفــن كتــاب جامعة حلوان ١٩٨٣، عضو نقابة الفنان� التشــكيلي�، عضو أتيلييه 

القاهــرة ، عضــو الجمعية األهلية للفنون الجميلــة ، عضو جمعية فنا� الغوري.
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ــام ١٩٨٦،  ــة ع ــة الفني ــة الرتبي ــن كلي ــرج م ــد ١٩٦١ ، تخ موالي

عضــو نقابــه الفنانــ� التشــكيلي�، عضــو نقابــة الصحفيــ�، عضــو 

جمعيــة فنــا� الغــوري، اشــرتك ىف الكثــë مــن املعــارض الج�عيــة 

منــذ تخرجــه Íــرص والخــارج ، أقــام العديــد مــن املعــارض الخاصة 

منهــا: معــرض بقاعــة جرانــت ىف ٢٠٠١ و معرضــان بأملانيــا األول 

أحدهــ� بقاعــة خاصــة ىف٢٠٠٢ وآخــر بفنــدق كلوبنــج ىف ٢٠٠٣، 

معــرض بقاعــة قرطبــة ىف ٢٠٠٩، معــرض بأتيليــه القاهــرة ٢٠١٢، 

معــرض بقاعــة البــاب ســليم ٢٠١٥ وآخــر معــرض بجالــëي يض 

ديســمرب ٢٠١٩ ، لــه العديــد مــن املقتنيــات منهــا متحــف الفــن 

الحديــث ولــدى أفــراد ىف مــرص وخارجهــا.
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عضو نقابة الفنان� التشكيلي�. عضو الجمعية األهلية للفنون الجميلة، عضو جمعية فنا� الغوري، عضو جمعية أصالة للفنون الحرفية، فنان تشكييل حر،

جائزة تشجيعية ىف مسابقة من وحي البيئة، شهادة تقدير من قطاع الفنون التشكيلية عن صالون الشباب الثا�، حصل عىل جائزة ىف مهرجان شارع املعز.
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ــة و  ــد مــن الصحــف و املجــالت املرصي ــدى العدي ــت ل ــة تشــكيلية حــرة، عمل فنان

العامليــة، درســت تاريــخ الفــن يف إيطاليــا ، عضــو نقابــة الفنانــ� التشــكيلي�، حاصلــة 

عــىل العديــد مــن الجوائــز املحليــة و الدوليــة، لديهــا العديــد مــن املقتنيــات لــدى 

ــة و  ــة اإلســكندرية والســفارة الكندي ــة إىل مكتب ــة املختلفــة باإلضاف املتاحــف الفني

صنــدوق التنميــة الثقافيــة.
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بكالوريوس كلية الرتبية الفنية ١٩٦٢،

الجميلــة  الفنــون  أكادðيــة  دبلــوم 

ــة  ــو نقاب ــا ١٩٦٨، عض ــا إيطالي فلورانس

عضــو ج�عــة  التشــكيلي�،  الفنانــ� 

ــرة )، ــه القاه ــاب ( أتيليي ــ� والكت الفنان

عضــو جمعيــة فنــاü الغــورى ، عــ� 

الفنيــة ١٩٦٢   الرتبيــة  بكليــة  معيــًدا 

إيطاليــا  إىل  دراســية  بعثــة  ىف  ســافر 

الرتبيــة  لكليــة  عميــًدا  عــ�   ،١٩٦٤

أســتاًذا  ١٩٩٤حاليًــا   :  ١٩٨٩ الفنيــة 

للتصميــم بكليــة الرتبيــة الفنيــة، شــارك 

الج�عيــة   املعــارض  مــن  العديــد  يف 

ــات  ــه مقتني ــا. ل ــرص وخارجه ــل م داخ

املحليــة  املتاحــف  مــن  بالعديــد 

والدوليــة واملؤسســات واألفــراد، حاصــل 

عــىل العديــد مــن الجوائــز املحليــة و 

العديــد  إنشــاء  يف  ســاهم  العامليــة، 

مــرص  يف  لفنيــة  ا لج�عــات  ا مــن 

.ôلعــر ا  } لعــا وا
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فنــان تشــكييل ونــارش وناقــد فنــي ورســام 

ــات  ــن املؤسس ــدد م ــو بع ــي وعض صحف

ــة بالثقافــة والفنــون، ــات املعني والجمعي

عضــو نقابــة الفنانــ� التشــكيلي�، عضــو 

ــة  ــو جمعي ــرص، عض ــ� م ــة الصحفي نقاب

اإلمــارات للفنــون، عضــو أتيليــه القاهــرة 

للكتــاب والفنانــ�، عضــو جمعيــة محبــي 

الفنــون الجميلــة، عضــو الجمعيــة األهلية 

الجمعيــة  عضــو  الجميلــة،  للفنــون 

الع�نيــة للفنــون التشــكيلية، عضــو لجنــة 

ــام  ــة، أق ــة العاملي ــة الصح ــم Íنظم تحكي

١٤ معــرض فــردي وشــارك يف أكــñ مــن ٣٠٠ 

معــرض دويل ومحــيل. 
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ãهيــدي دكتــوراه تخصــص فلســفة فنــون _ جامعــة الســوربون 
فرنســا، حاصــل عــىل ماجســتë يف فنــون التشــكيل الشــعبي 
والثقافــة املاديــة مــن أكادðيــة الفنــون ٢٠٠٧ عــن أطروحــة 
باالحتفــاالت  املرتبطــة  الحرفيــة  املنتجــات  عنــوان:  تحــت 
ــر Íحافظــة  ــدرب األحم ــة ال ــة ىف منطق الشعبية_دراســة ميداني
ــة  ــعبية _ أكادðي ــون الش ــايل للفن ــد الع ــوم املعه ــرة ، دبل القاه
ــي  _  ــد الفن ــايل للنق ــد الع ــوم املعه ــام ٢٠٠٢ ، دبل ــون  ع الفن
أكادðيــة الفنــون  عــام ١٩٩٢ ليســانس كليــة اآلداب قســم 
فلســفة _ جامعــة اإلســكندرية ١٩٩٠ ، عضــو نقابــة الفنانــ� 
ــوري  ــة الغ ــ� بوكال ــم الفنان ــو مراس ــرص ، عض ــكيلي� يف م التش
ــة الكــربى  ــات الفني ــد مــن الجمعي ــس إدارة بالعدي ، عضــو مجل
وشــغل منصــب األمــ� العــام عــدة ســنوات بالجمعيــة األهليــة 
ــة للفنــون ، أقــام ســبع� معرًضــا خاًصــا  للفنــون وجمعيــة أصال
ــة. ــة الشــعبية املرصي ــا مــن وحــي البيئ يف مــرص وفرنســا وأملاني
للفنــان معــرض دائــم (متحــف باســمه واســم مــرص) مســتوحى 
ــا  ــدام ) بأملاني ــة (بوتس ــة Íحافظ ــعبية املرصي ــة الش ــن البيئ م
ــرام  ــورة باأله ــة املنش ــاالت النقدي ــن املق ــد م ــه العدي ١٩٨٩ ، ل
ومجلــة الهــالل، واليــوم األول والصناعــة واالقتصــاد والعديــد مــن 
األبحــاث واملقــاالت يف مجــال الفنــون الشــعبية موســوعة األلفيــة 

التابعــة للهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة وغëهــا.
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فنــان تشــكييل، عضــو جمعيــة فنــا� وكالــة الغــوري، 

ــة،  ــة األهلي ــو الجمعي ــة، عض ــة أصال ــو جمعي عض

الجيــزة. Íحافظــة  للفنــون  العليــا  اللجنــة  عضــو 

Ëôc ø°ùM

ــه  ــو أتيلي ــكيلي�، عض ــ� التش ــة الفنان ــو نقاب ــة ١٩٧١، عض ــون الجميل ــوس الفن بكالوري

ــوري. ــة الغ ــا� وكال ــة فن ــو جمعي ــرة، عض القاه
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بجامعــة  التصميــم  أســتاذ  القاهــرة،  مواليــد 

القاهــرة، دكتــوراه الفلســفة يف الرتبيــة الفنيــة 

٢٠٠٤ وموضوعهــا الكشــف عــن فــن اإلعــالن 

يف الحضــارة املرصيــة القدðــة، عضــو مجلــس 

ــ� التشــكيلي�  ــة الفنان ــس نقاب ــابق Íجل إدارة س

عــدة  أقــام  القاهــرة،  أتيليــه  إدارة  ومجلــس 

باملعهــد  األول منهــا  املعــرض  معــارض خاصــة 

ســعد  Íركــز   ëواألخــ  ١٩٩١ اإليطــايل  الثقــايف 

بالعديــد مــن  بالقاهــرة ٢٠٢١، شــارك  زغلــول 

املعــارض الج�عيــة منــذ ١٩٨٥، نــرش عــدة أبحاث 

خاصــة بالفــن املــرصي القديــم والفــن اإلســالمي، 

مقتنيــات Íــرص والخــارج، شــارك يف عضويــة لجــان 

تنظيــم وتحكيــم فعاليــات فنيــة، نــال العديــد مــن 

شــهادات التقديــر والجوائــز.

 



٢٤

öUÉædG óªfi

التصويــر ١٩٧٩، دبلــوم  الفنــون الجميلــة قســم  بكالوريــوس كليــة 

ــخصية ىف  ــورة الش ــات الص ــتë ىف مقوم ــا ١٩٨١، ماجس ــات العلي الدراس

املدرســة التعبëيــة ١٩٩٠، دكتــوراه ىف الصــورة الشــخصية وأبعادهــا 

االجت�عيــة والنفســية ىف التصويــر املــرصي القديم والحديــث ٢٠٠١، عضو 

بالعديــد مــن الجمعيــات املعنيــة بالفــن التشــكييل، عضــو بنقابــة الفنــون 

ــا بهــا  التشــكيلية، عمــل ســكرتëًا لتحريــر مجلــة أكتوبــر ورســاًما صحفيً

ــة نصــف  ــي ورســام Íجل ــل بالســعودية ١٩٨٣، صحف ــافر فعم ــى س حت

ــدة األهــرام.  ــي وصحفــي ورســام بجري ــد فن ــا ، ناق الدني

ــون  ــة بالقاهــرة والفن ــة النوعي ــر بكليتــي الرتبي تدريــس الرســم والتصوي

ــر،  ــن أكتوب ــادس م ــة بالس ــون التطبيقي ــد الفن ــرص ومعه ــة باألق الجميل

ــن التشــكييل.  ــاد الف ــة لنق ــة املرصي ــام الجمعي ســكرتë ع



٢٥

≥«aƒJ ó«°S óªfi

عضــو  التشــكيلي�،  الفنانــ�  نقابــة  عضــو 

نقابــة املعلمــ�، عضــو جمعيــة محبــي الفنــون 

الجميلــة، عضــو أتيليــه القاهــرة، عضــو جمعيــة 

فنــا� الغــوري، لــه العديــد مــن املقتنيــات 

عــىل  حاصــل  املختلفــة،  مــرص  متاحــف  يف 

ــة  منحــة ملــدة شــهر لدراســة املتاحــف اإليطالي

ــة،  ــن وزارة الثقاف ــرغ م ــة تف ــة، منح واإلنجليزي

ــز.  ــن الجوائ ــد م ــال العدي ن
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فنــان تشــكييل ، بكالوريــوس كليــة الفنــون الجميلــة قســم جرافيــك جامعــة حلــوان 

١٩٩٠، ماجســتë ىف الفنــون الجميلــة ١٩٩٥، دكتــوراه ىف الفنــون الجميلــة ٢٠٠٠.

ــا� الغــوري، مــدرس بقســم  ــة فن ــ� التشــكيلي�، عضــو جمعي ــة الفنان عضــو نقاب

املــرسح بكليــة اآلداب جامعــة حلــوان، أســتاذ مســاعد بقســم املــرسح كليــة اآلداب 

جامعــة حلــوان، لــه العديــد مــن املعــارض الفرديــة داخــل مــرص وخارجهــا، مشــارك 

 ôدائــم يف املعــارض الج�عيــة الدوليــة، لــه مقتنيــات داخــل مــرص و الوطــن العــر

لــدى األفــراد و املؤسســات.
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بكالوريــوس فنــون جميلــة – جامعــة حلــوان، عملــت بقطــاع الفنــون 

ــة ٢٠٠٢- ــات الفني ــام إدارة املقتني ــر ع ــن ١٩٨٤-٢٠٠٢، مدي ــكيلية م التش

٢٠١٢ املشــاركة ىف جميــع دورات املعــرض العــام ١٩٨٠-٢٠١٥، معظــم 

املعــارض الج�عيــة والصالونــات التابعــة لــوزارة الثقافــة.

ــورات  ــة و الديك ــر الفني ــم املناظ ــم  ورس ــون لتصمي ــرسح البال Í ــداب انت

ــى  ــل الفن ــة العم ــة مل�رس ــن وزارة الثقاف ــرغ م ــة تف من١٩٩١-١٩٩٤منح

ــëة   ــة الصغ ــة – القطع ــارض الج�عي ــم املع ــاركة ىف معظ ٢٠١٢-٢٠١٦ املش

ــرض  ــود، مع ــض واس ــورى – ابي ــة الغ ــة – وكال ــة األهلي ــات الجمعي صالون

جوزيــف بروزتيتــو بيوغوســالفيا – املشــاركة مــع ثــالث فنانــ� بدعــوة خاصة 

ــرض دار  ــه القاهــرة ١٩٩٦، مع ــرض خــاص بأتيلي ــارة الشــارقة،  مع ــن إم م

األوبــرا املرصيــة ٢٠١٠، معــرض Íتحــف محمــود ســعيد اإلســكندرية ٢٠١١، 

ــارض  ــان  ٢٠٠٦ ، املشــاركة Íع ــدوىل – لبن املشــاركة بســمبوزيوم أهــدم ال

ــ� التشــكيلي� مــن  ــة الفنان ــس إدارة نقاب ــا – وفرنســا، عضــو مجل ىف املاني

٢٠٠٢-٢٠١١، عضــو لجنــة الفنــان االستشــاري (تصويــر) ىف النقابــة وبعــض 

ــرأة ٢٠٠٢-٢٠١٠. ــي للم ــس القوم ــة، عضــو مجل ــات الحكومي الجه

مقتنيــات بــوزارة الثقافــة – الخارجيــة – متحــف الفــن الحديــث – دار 

األوبــرا - الهيئــة العامــة لالســتث�ر- متحــف فنــون الشــارقة – متحــف 

ــر عــن  ــز و شــهادات التقدي ــد مــن الجوائ ــو، نالــت العدي جوزيــف بروزتيت

ــة.  ــة الج�هëي ــزة والثقاف ــرة والجي ــة القاه محافظ
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ــوان ١٩٦٤،  ــة حل ــة جامع ــون الجميل ــوس الفن بكالوري

دكتــوراه يف التصويــر مــن جامعــة رومــا للفنــون ١٩٧٩،

عضــو نقابــة الفنانــ� التشــكيلي�، عضــو جمعيــة 

عضــو جمعيــة  برومــا،  اإليطــايل  املــرصي  التعــاون 

هيئــة  بالقاهرة، عضــو  الجميلــة  الفنــون  خريجــي 

ــة،  ــون الجميل ــة الفن ــر بكلي ــم التصوي ــس بقس التدري

ــل ىف  ــن ١٩٧١، عم ــ� م ــدة عام ــت مل ــل ىف الكوي عم

الســعودية ملــدة ســت ســنوات مــن ١٩٨٣ حتــى ١٩٨٩، 

عمــل وكيــالً لكليــة الفنــون الجميلــة لشــئون التعليــم 

ــة الفنــون ســابًقا، أســتاذ  والطــالب، أســتاذ ووكيــل كلي

متفــرغ بقســم التصويــر، أقــام العديــد مــن املعــارض، 

ولــدى  خارجهــا  و  مــرص  داخــل  مقتنيــات  لــه 

العديــد  نــال  املؤسســات،  و  واملتاحــف  األفــراد 

ــا  يطالي ــرص و إ ــن م ــات م ðــز و التكر ــن الجوائ م

العربيــة.  الــدول  مــن  والعديــد 
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ــة  ــو نقاب ــة، عض ــباب و الرياض ــن وزارة الش ــتحقاق م ــام االس ــال وس ن

الفنانــ� التشــكيلي�، عضــو بالعديــد مــن الجمعيــات الفنيــة، شــارك يف 

ــد  ــراد واملؤسســات بالعدي ــدى األف ــات ل ــه مقتني ــد مــن املعارض.ل العدي

ــدول. مــن ال
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فنــان تشــكييل ، عضــو نقابــة الفنانــ� التشــكيلي� ٣٧٤٢ / ٣٣٥ نحــت، عضــو 

ــة  ــىل للثقاف ــس األع ــة باملجل ــم أغلف ــي ومصم ــرشف فن ــرة، م ــه القاه أتيليي

ــون األول للشــباب – عمــل مركــب  ــزة الكــربى بالصال ــال الجائ ــذ ١٩٩٨، ن من

مــرص ١٩٨٩، جائــزة رشفيــة خاصــة مــن لجنــة تحكيــم بينــايل مســقط الــدويل 

ــل  ــباب – عم ــث لش ــون الثال ــة بالصال ــزة الثاني ــ�ن ١٩٩٠، الجائ ــا� – ع الث

مركــب – مــرص ١٩٩١، الجائــزة الثالثــة بالصالــون الســادس للشــباب – نحــت  

مــرص ١٩٩٤.
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معــارصة،  كفنانــة  تعمــل 

دكتــوراه  القاهــرة،  يف  تقيــم 

كليــة  مــن  امليديــا  فنــون  يف 

- جامعــة  التطبيقيــة  الفنــون 

حلــوان، مــدرس بكليــة الفنــون 

أكتوبــر  بجامعــة  والتصميــم 

اآلداب. و  الحديثــة  للعلــوم 



جميع حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية٢٠٢٢

مدير مركز كرمة بن هاüء 

د/ محمــد عـبد الغـني

فريق العمل

أحمـــد عــبد الــــرازق

أمــنـــــــــــية طـــــــه

حســـن عــبد الهــادي

عـــــيل عمـــــــــــران

محمــــــود أحـــــــمد

عــــــــــمر خـــضــــر

تصميم املطبوعات

هــــــبة اللــه شعـبان

إخراج الكتالوج

شيــــ�ء نجـــــــيــب

مراجعة لغـوية

هــــــــدى مــــــريس

مدير إدارة املطبوعات

أ/ إس�عـيل عبد الرازق

قوميسë املعرض

 مـــي عصــام زهــــ�ي

فريق عمل وكالة الغوري

ــد ــني محم ــ�ين حس ش

محـــمد عبــد الــرؤوف

عــــــجـــبان  ناصـــــر 




