
1998 معرض  باإلسكندرية،   1971 التصوير  فنون جميلة قسم  اإلسكندرية،بكالوريوس   19٤7 مواليد   الوهاب  عبد  مصطفى 
فى  الرسمية  املعارض  فى  يشترك  اآلن  حتى   1969 منذ  محلية  جماعية  معارض   ، بإيطاليا  معرض   2002 وبورسعيد،  باالقصر 
مصر واملعارض الدورية ألتيليه اإلسكندرية ، املعرض القومى الدورة )27( عام 2001، 1980 الواليات املتحدة ، 1987 بينالى الكويت 
العاشر ، 1999 بلغاريا ، 1999 جمهورية لبنان معرض بيروت، 2000 دولة االمارات العربية املتحدة ـ الشارقة، 2002 املعرض الدولى 
للجاليريهاتـ  ايطاليا، ميدالية ذهبية معرض الشباب واملعركة فى اجلرافيك 1969،جائزة الصالون الثانى لألعمال الفنية الصغيرة 

1998،جائزة الصالون الرابع لألعمال الفنية الصغيرة 2000، جائزة جلنة التحكيم بينالى اإلسكندرية التاسع عشر .

Moustafa Abd El Wahab  Born in 1947, Alexandria – BA in Fine Arts – painting 1971, Alexandria – 
exhibition in Luxur and Port Said 2002, Exhibition in Italy – Group national exhibitions since 1969 
until now. Participates at the official exhibitions in Egypt and the editorial exhibitions, Alexandria 
Atelier, tge 27th National exhibition, 2001, USA,1980- 10th Kuwait Biennale 1987, Pulgaria, 1999 
Lebanon – Bairout exhibition 2000- Emirates – Sharja, 2002 the international exhibition of Galleries – 
Italy – Golden medal, exhibition of youth and the war, graphic 1969.The second prize in mini artistic 
works salon, 1998. the 4th prize of mini artistic works, 2000. the prize of Jury committee at the 19th 
Alexandria Biennale.  



Moustafa Mashal . Fine Art Cairo 1967 “painting”. . The bounty of being free from work in 1992 till 
1998.. A working member in the syndicate of Design Artist many other syndicates.. A member of 
arbitration committee in the 12th salon of Youth, 2000.. He participated in many public exhibits since 
graduation and till now in all of the governorates in Egypt. The Egyptian modern art exhibition in 
London 2009. . The 21st international Biennale in Alex for the Mediterranean Sea.. Private xhibitions 
in most of the governorates in Egypt.. First prize in painting, Tanta 1961.. First prize in painting in 
the first and second national Biennale in Port Said in 1991,1993.

 مصطفى مشعل  فنون جميلة القاهرة – 1967 م تصوير ،منحة التفرغ من عام 1992 حتى 1999 معضو عامل بنقابة الفنانني
 التشكيليني ونقابات عديدة ،عضو جلنة التحكيم صالون الشباب الثاني عشر 2000 ،العديد من املعارض منذ تخرجه وحتى اآلن
،بينالي اإلسكندرية الدولي احلادي والعشرين لدول حوض البحر املتوسط 2001م.معرض الفن املصرى  في كل محافظات مصر 
 املعاصربلندن2009،معارض خاصة في معظم محافظات مصر ،جائزة أولي في التصوير طنطا 1961،جائزة أولي في التصوير بينالي

. بور سعيد القومي األول والثاني  1991،1993،مقتنيات متحف الفن احلديث القاهرة واإلسكندرية ، دار األوبرا املصرية وغيرها



مني عبد الفتاح  مواليد اإلسكندرية 197٤ ، بكالوريوس خدمة اجتماعية جامعة اإلسكندرية 1995. دراسات حرة في الفن منذ 
عام 1995،بكالوريوس كلية فنون جميلة قسم تصوير جامعة اإلسكندرية 2010 ) طالبة بالفرقة الرابعة(،املشاركة باحلركة الفنية 
الفنية  األعمال  اإلسكندرية عام 2002.معرض صالون  الشباب التيليه  اجلماعية منذ عام 1995 منها:صالون  املعارض  من خالل 
الصغيرة مبجمع الفنون بالزمالك القاهرة عام 2003.معرض ورشة العمل الدولية التيليه اإلسكندرية نوفمبر 2006.معرض موازي 
ملهرجان أدباء مصر الدورة الرابعة والعشرون مبركز األبداع عام 2009.معرض اسكندرية في عيون ابنائها بقصر ثقافة األنفوشي 

باإلسكندرية 2009.معرض ورشة عمل بنقابة الفنانني التشكليني باإلسكندرية)جائزة عمل مميز(.

Mona Abdel Fattah Mahfouz Ali - Free studies in Alexandria Atelier 1990 to 1995 - BA of Social 
service 1995 - Student in the Faculty of Fine Arts - Participated in many Collective exhibitions since 
1995 in Al-Tazawq Palace - Sidi Gaber - Alexandria - Youth Salon of Alexandria Atelier 2002
-6th Salon of Mini Works of Art 2003 -Geothe Salon - Participated in Print workshop with the Sweden 
Center - 2nd prize )Drawing( Al-Tazwaq Palace -Sidi Gaber - Alexandria.



مها جورج ميخائيل  مواليد 1968 . دكتوراه فى التربية الفنية 2002 . مهرجان اإلبداع التشكيلى الثانى ) املعرض العام الدورة 
الواحد و الثالثون( 2008 . مهرجان اإلبداع التشكيلى الثالث ) املعرض العام الدورة الثانية والثالثون ( 2009 . معرض) وجوه ( بقاعة 
أفق واحد - متحف محمد محمود خليل وحرمه ديسمبر 2009 .معرض فنــانات مبدعـــات مبتحف عفت ناجى وسعد اخلادم 

مارس 2010 .

Maha Geoge Mekhaeil  Born in 1968  PHD in Art Education 2002, 2nd   and 3rd    Fine Arts Creativity 
Festival 31st , 32nd , General exhibition )2008 , 2009. ( , Faces Exhibition at Horizon one Gallery 
Mahmoud Khalil Museum  2009, Female creative  Artists  at Saad Al Khadem and Effat Nagy Museum 
2010 .



بالقاهرة. األمريكية  اجلامعة  السياسي من  اإلقتصاد  .،ماجستير في  وتعمل  تقيم  القاهرة  19٤9، حيث  نازلى مدكور  مواليد 
أقامت أكثر من 30 معرضا فرديا منذ 1982 إلى جانب العديد من املشاركات فى املعارص اجلماعية ما بني مصر واخلارج ،و قد عرضت 
والكويت  والبرتغال  والشارقة  والبحرين  ولبنان  االكوادورواليونان  و  وهولندا  وإجنلترا  وإيطاليا  وفرنسا  أملانيا  من  كل  في  لوحاتها 

واليابان والصني والواليات املتحدة وكندا .و توجد أعمالها فى العديد من املقتنيات اخلاصة والعامة واملتحفية فى مصر واخلارج .

Nazli Madkour  Born in Cairo 1949.Master degree in political economic , Cairo American university 
.She held’s more than 30 individual  exhibitions since 1982 and she participates in several collectives 
exhibitions in Egypt and abroad .She exhibits his works in Germany ,France, Italy, England, Holland 
,Equator, Greece, Lebanon, Bahrain ,Sharga ,Portugal, Kuwait, Japan, China, USA, Canada. 
Acquisitions in Egypt and Abroad.



Nabih Abdul Fattah, born in Dakahlia in 1946.- Graduated from Faculty of Fine Arts Painting 
Department, Cairo )1970(.- General Secretary of Syndicate of Plastic Arts in Mansoura, till 2003.- 
General Manager of The National Mansoura Museum, till 2006. -Public Exihibtions: Participated in 
The General National Exihibtion,Port Said Biennale, El Daqahlia Salon and Salon Atelier Mansoura.-
Private Exihibtions: Participated in Qasr El Sakafa in Mansoura )1983(, Cairo Salon ) 1994(, and The 
National Mansoura Museum )2001(.

نبيه عبد الفتاح   من مواليد الدقهلية عام 19٤6 ، بكالوريوس كلية الفنون اجلميلة بالقاهرة قسم التصوير 1970،أمني عام 
نقابة الفنانني التشكيليني باملنصورة حتى عام 2003 ،مدير عام متحف املنصورة القومي حتى 2006،املعارض العامة : االشتراك 
في املعرض القومي العام وبينالي بورسعيد وصالون الدقهلية وصالون أتيلييه املنصورة ،املعارض اخلاصة: - قصر ثقافة املنصورة 
عام 1983 -  أتيلييه القاهرة 199٤ - متحف املنصورة القومي عام 2001.  مقتنيات بوزارة الثقافة ودار األوبرا وجريدة األهرام ومبنى 

اجمللس األعلى للثقافة وديوان عام محافظة الدقهلية ومقتنيات خاصة لدى األفراد.



Nagwa Ahmed el-Ashri   Born in 1953 - Got BA in applied arts, majoring in poster and book illustration-
an art critic and painter since 1980 at al ahram newspaper , Head of th fine art and caricature 
page at al ahram and deputy managing editor - Member of the Association of Fine Artists, the Art 
lovers Society- Domestic Exhibitions Took part in the exhibitions of the Egyptian Critics Association, 
1996,1997,Ismalia Cultural Palace, 1997 , salon Paris 2004 , exhibition at Alex 2008-Winner of the 
prize for the best book cover from the American Congress Library, 1976,Prize for the best book cover 
from the American Folbright organization on the book of the late composer Gamal Abdel Rahim in 
1990 .

جنوى العشرى  مواليد  1953 ، بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم إعالن وفن الكتاب- عضو نقابة الصحفيني املصريني ، 
عضو نقابة الفنانني التشكيليني - رئيس القسم الفنى والكاريكاتير واملشرفة على صفحة فنون جميلة بجريدة - معرض خاص 
مبتحف شوقى 2003 -قوميسير معرض حوار املرأة املصرية وااليطالية باملركز الثقافى املصرى بروما 2002 ،ألقت محاضرة وقدمت 
بحث فى معرض عيون عربية بعنوان األرض مبتحف الشارقة بالشارقة فى أبريل 2000 ، معرض صالون باريس 200٤ ، معرض خاص 
، قومسير معر الفن املصرى املعاصر بالهند 2009- جائزة أحسن غالف كتاب من هيئة  مبركز اإلبداع الفنى باإلسكندرية 2008 

الفولبرايت عن كتاب رعاية املسنني 1992 .



Nesma Youssef Raafat  Born in Cairo 1956, B.Sc. of Political Sciences Cairo University 1978 Member 
of the “National Society of Fine Arts .Salons of National Society of Fine Arts on Feb. 2008 & May 2010 
. Group Exhibitions at “Shadicor Gallery” on March 2009 & March 2010 . Group Exhibition at “Gauguin 
Gallery” on April 2010 .

نسمة يوسف  مواليد القاهرة 1956 ،بكالوريوس العلوم السياسية ، جامعة القاهرة عام 1978 ،عضو  اجلمعية األهلية للفنون 
بجاليرى  جماعية  معارض   ،2010 مايو   -   21 ورقم   ،2008 فبراير   –  20 رقم  اجلميلة  للفنون  األهلية  اجلمعية  ،صالونات  اجلميلة 

شاديكور فى مارس 2009 ومارس 2010، معرض جماعى بقاعة )جوجان( أبريل 2010.



Naima El-Shishiny Professor at the Faculty of Fine Arts, Alexandria painting section - Ex President 
of the Atelier of Alexandria, Group of Artists and Writers - Member of the syndicate of Plastic Arts 
Artists, Cairo - Ex Elected Vice President of the board of sponsors for the Branch of the Syndicate, in 
Alexandria - Ex Member of the Committee of Biennial of Alexandria - Member of “AIMC” International 
Association for Mosaics - The International Society for Islamic Arts and the International Society for 
Art Critics “ICA.

الكتاب  و  الفنانني  إدارة جماعة  رئيس مجلس  التصوير،  الفنون اجلميلة باالسكندرية قسم  نعيمة الشيشينى أستاذة بكلية 
)التيلييه سابقا(، وكيل نقابةالفنانني التشكيليني فرع االسكندرية )سابقا(، عضو اللجنة التنظيمية ببينالى االسكندرية لدول 
البحر املتوسط سابقا، عضو اجلمعية الدولية للفسيفساء، عضو اجلماعة الدولية للفن االسالمى، عضو اجلمعية الدولية للنقاد 
بينالى ساوبولو  الثالث عشر،   و  احلادى عشر  اإلسكندرية  ،بينالى  عديدة  املعاصربدول  املصرى  الفن  )أيكا(.معرض  التشكيليني 
الثامن عشر - البرازيل، مدرسة االسكندرية أكادمية روما، املرأة املصرية املبدعة بأكادمية الفنون اجلميلة بروما، الواليات املتحدة - 

املرأة العربية فى الفن )دفعة التغيير(، فن املرأة املعاصرة - متحف مدينة جيور باجملر 



الروسى  الثقافى  املركز  الفنية فى  دراستها  ،بدأت  و علوم سياسية 1993  إقتصاد  ،بكالوريوس  نهال على وهبى  مواليد 1971 
لعــــدة سنوات  فى قسم الدراسات احلرة – تصوير ثم تلتها بالدراسة فى مرسم الفنان مصطقى الرزاز لفترة محدودة  ،قامت 
بالدراسة و ممارسة الرسم و التصوير  فى مرسم الفنان الراحل حسن سليمان وإستمرت عدة سنوات ،لها عدة نشاطات فنية 
متنوعة فى مجال الفن التشكيلى ))Art Curator ،شاركت فى بعض من املعارض الفنية  اجلماعية منها املعرض العام ، املتحف 
املصرى للفن احلديث عام 2008 .  أتيليه القاهرة 2008 ) من أجل غزه ( ،املعرض العام ، متحف محمود خليل 2009 ،عضو بنقابة 

الفنانيني التشكيليني منذ 2006 .



واألدباء للفنانيني  القاهرة  أتيليه  ،عضو  التشكيليني  الفنانيني  نقابة  ،عضو  نوعيه  تربيه  بكالوريوس   ،  هالة عامر مواليد 1971 
 ،معرض خاص بأتيليه القاهرة 1992 – 1993 ،معرض جماعي بقاعة  بورتريه معرض جمعيه محبي الفنون اجلميلة1991 – 1992
الرابع واخلامس والسابع والثالث عشر واخلامس عشر مسابقه اخلريف للقطع الصغيرة األول ،شاركت  – 2001 صالون الشباب 
 في احتفاليه املرأة املصرية بقصر ثقافة 6 أكتوبر ،شاركت في املعرض العام وسوق الفن التشكيلي األول عام2007  ،شاركت في
 بينالي لوبيليانا1993 سلوفانيا عام . شاركت في ترينالي أوكرانيا الدولي عام1997 .جائزة محبي الفنون اجلميلةعام1991،جائزة بدر
الدين أبو غازي عام1992،جائزة صالون الشباب اخلامس )ثالثة( ،مقتنيات في مصر وأمريكا ،جائزة  صالون الشباب الرابع ) تشجيعية

Hala Aamer Ali  Born in 1971.  A private exhibition in Atelier gallery.  ) 1992 – 1993 (.Five fold exhibition 
in the syndicate of plastic artists.) 1993(.Participant in the exhibition of fine artists lovers association 
in the years 1991 – 1992 and 2001.Participant im the fourth , seventh, therteen and fifteenth yoth salon.
The First autumn exhibition for miniatures.Lijubljana print biennale ) 1993 (. Triennial of graphic in 
Uhranine ) 1997 (.Fine arts lovers prize ) 1991 (.Badr El Dine Abou Ghazy Prize ) 1992 (.The fourth 
Youth Saloon ) Encouging ( prize.The fifth Youth Saloon third Prize.



Hala Refaey Born in1973, Work Permit: Teaching Assistant .1997-present Full-time Graduate As-
sistant at faculty of Fine Arts of Luxor-  South  Valley University, Egypt . Held several art group ex-
hibitions around Egypt )Cairo and Luxor(, UK, Holland, Belgium and Germany Selected Group2010 
Egypt through the Italian Eyes”- Mubarak Library – Luxor . 2010 The Image- Egypt and Germany” 
– Faculty of Fine Arts- Luxor .2008.Painting Qurna” in the )Abdel-Rasul Atlier( Marsam Hotel in Luxor 
. 2007 From the Inspiration of Qurna-Landscapes from Qurna” in the opening of the International 
Atlier of Luxor .

هاله رفاعى  مواليد اجليزة 1973 ،تخرجت 1996 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف ومشروع التخرج بامتياز التخرج-معيدة 
بكلية الفنون اجلميلة باالقصر- جامعة جنوب الوادى 2010- معرض اخليال- املانيا و مصر – كلية الفنون اجلميلة باالقصر، 2010- 
معرض ايطاليا –مصر مبكتبة مبارك باالقصر، 2009 املانيا بعيون مصرية ومصر بعيون املانية -بقاعة كلية الفنون اجلميلة باالقصر، 
2009- معرض ايطاليا- مصر بقاعة مكتبة مبارك باالقصر 2009-قاعة الفن لقناة النيل الثقافية باملقطم2009،معرض ثالثية 
التصوير بقاعة مرسم سيد عبد الرسول باالقصر 2007- رحلة الصداقة و احلب- بالتعاون مع السفاره االملانية- معرض متجول- 

كلية الفنون اجلميلة باالقصر- قلعة قايتباى و مكتبة االسكندرية  و املانيا -2006-200٤-معارض متفرقة بليدز باجنلترا



هبه جالل  مواليد 1976 ماجستيير فنون جميلة 2006 تخصص تصوير شعبة التصوير اجلداري اشتركت في عدة معارض الكلية 
اثناء  املراحل الدراسية شاركت في معرض التخرج بالكلية 1999 اشتركت في بعض املعارض املقامة في نادي الغابة شاركت في 

احلركة الفنية منذ كانت طالبة بالكلية وحتى اآلن لها العديد من املقتنيات لدى بعض األفراد    

Heba Galal Born in 1967. Master of Fine Arts ,2006 Mural Painting Department ,participated in several 
exhibition  during her studies .   alumni exhibition of the Faculty of  Fine Arts 1999, participated in 
several exhibitions in Ghaba Club and others till now. acquisitions in  Egypt.



Hesham Nawwar   He is an Egyptian Artist; born in Cairo, August, 1967. Hesham graduated in the 
free section 1988, Faculty of Fine Arts,  Helwan University. His first exhibition )One-Man Shows( was 
in Kasr El Nile Cultural Centre, Cairo, 1986, )Paintings(. His first Sculpture One-Man Shows was in 
French Cultural Centre, Cairo, 1990. And then successively; Atelier du Caire, 1991, )Sculpture(, Akh-
natoun Gallery, Zamalek, Cairo, 1992, )Sculpture(, Atelier du Cairo, 1997, )Painting & Sculptures(, 
Egyptian Academy in Rom, Italy, 1998, )Paintings & Sculptures, Atelier du Cairo, 1999, )Paintings & 
Sculptures(, Townhouse Gallery, Cairo, 2000, )Sculptures(, Gezira Art Center, Zamalek, Cairo, 2003.

 هشام نوار   مواليد  1967 القاهرة ،صالون الشباب من األول إلى السادس – القاهرة، 1989 : 199٤ ،املعرض القومى العام – القاهرة
 1993 : 2003،معرض ” كونفيجوراإيرفورت – أملانيا، 1995،ن – القاهرة – مصر، منذ 1997 ،بينالى اإلسكندرية الدولى التاسع عشر –
 مصر، 1997 ،سمبوزيوم أسوان الدولى لنحت اجلرانيت – مصر، 1998، 2000،بينالى مكتبة اإلسكندرية األول لكتاب الفنان – مصر،
 200٤ ،معرض ” فن الكتاب العربى ” – فرانكفورت – أملانيا، 200٤ صالون النحت األول – قصر الفنون – القاهرة، 2005 ،ورشة عمل ”
 اجلرافيتى ”  -  متحف مختار – القاهرة 2007.  ،معرض ” ماذا يحدث اآلن ” قصر الفنون – القاهرة 2007،معرض ” احللم ” – كرمة ابن

 ،هانئ – متحف مختار 2008،اجلائزة الكبرى بالصالون األول للشباب – عمل مركب – مصر



HOWAIDA M. EL SEBAEE   Born In Alexandria 1971. . Assistant Professor and Member of the staff at 
the painting department, Faculty of fine arts, Alexandria University ,PhD at 2004 - Member of fine arts 
syndicate of Egypt - Member of LÀtelier group of artist and writer –Executive Manager of Symposium 
Matruh – General Supervisor on yearly “free Experimental” workshop with Assistant professor. Gihan 
Solimann 2009. General Supervisor on “Mobile Project” with Assistant Professor. Gihan Soliman 
2009.. Participate in the group exhibitions inside and outside Like Austria, Spain, Cyprus, Portugal, 
Morocco, Italy, India, China and Germany.

هويدا السباعي   مواليد 1971اإلسكندرية . أستاذ مساعد عضو هيئة التدريس - كلية الفنون اجلميلة جامعة األسكندرية– 
و  الداخلية  اجلماعية  باملعارض  ،،تشارك  اجلرانيت  لنحت  الدولى  التنفيذى لسيمبوزيوم مطروح  ،املدير  التشكيليني  نقابة  عضو 
اخلارجية ، العديد من اجلوائز فى مجال الفن التشكيلى،جائزة كبرى ببينالى األسكندرية الدورة الواحد والعشرون لعام 2001 ، كما 
طبع لها كتاب بعنوان فنون ما بعد احلداثة فى مصر و العالم ،شاركت فى الندوة الدولية لصالون الشباب العاشر 1998  واخلامس 
عشر 2003 م ، و مبؤمتر النقد األول باإلسكندرية و فى امللتقى الرابع للفنون التشكيلية «التصوير فى عصر الصورة «باجمللس األعلى 

بدار األوبرا -القاهرة .



هيثم عبد احلفيظ  مواليد أسيوط ، بكالوريوس الفنون اجلميلة - جامعة املنيا  1993، عضو في نقابة الفنانني التشكيليني : 
شارك فى العديد من املعارض العامة أهمها صالون الشباب دورات ) 9 , 10 , 11 , 1٤ , 17 ( وصالون األعمال الفنية الصغيرة دورتى 
)2،٤( ،، مهرجان اإلبداع التشكيلي األول 2007, ، مهرجان اجلرافيتي األول 2007 , , مهرجان اإلبداع التشكيلي الثاني 2008 , املهرجان 
املعاصر  املصري  الفن  معرض   ,  2009 األوبرا  بقاعة  سيوه  مراسم  معرض   ,  2008 بجدة  الصغيرة  الفنية  لألعمال  األول  العربى 
بأذربيجان 2010  . معرض مفهوم الزمن بقاعة األيام 2010  معرض خاص  احلقيقة بقاعة نستو جليا 1،2 2009، معرض بقاعة راتب 

صديق بأتيليه القاهرة 2010/1/10 , جائزة مقتنيات األعمال الفنية الصغيرة 1998 , اجلائزة األولى في صالون الشباب )17( 2005



وليد محمد قانوش  مواليد1972،بكالوريوس كلية الفنون اجلميلة جامعة اإلسكندرية قسم التصوير سنة 199٤.حصل على 
درجة املاجستير و الدكتوراه فى التصوير من جامعة اإلسكندرية. يعمل بوظيفة مدرس بقسم التصوير بكلية الفنون اجلميلة 
جامعة اإلسكندرية. شارك فى العديد من املعارض اجلماعية بالداخل واخلارج وأقام عددا من املعارض اخلاصة  فاز باجلائزة األولى 
جائزة  الثامن عشر.  الشباب  الفنى حول صالون  النقد  فى مسابقة  الثانية  اجلائزة  اخلامس عشر.  الشباب  التصوير صالون  فى 
تشجيعية فى بينالى بورسعيد القومى2007. اجلائزة التشجيعية – مسابقة املعرض األول – اجمللس األعلى للثقافة.2009 جائزة 

خاصة بينالى بورسعيد القومى2009 ، له العديد من األنشطة الفنية والتعليمية والدراسات واملقاالت املنشورة. 



ياسر محمد جاد   مواليد 1969  - مدير تنفيذ العروض بقصر الفنون – قطاع الفنون التشكيلية ،العديد من املعارض منها : 
املعرض العام الـ 28 ، 29  ، 30 ، 31 - مهرجان احللى األول والثانى - معرض إبداعات حرة ) أكادميية الفنون ( - معرض سوق الفن 
التشكيلى باإلسكندرية- معرض خاص أتيلية القاهرة ديسمبر 2007 - صالون أتيليه القاهرة ) أغسطس 2008 ( - صالون األعمال 
الصغيرة العربى األول ) جدة ( 2008- شارك فى العديد من ورش العمل منها : ورشة النحت ) برونز ( مركز الفنون املعاصرة 1999 - 
ورشة اجلرافيك املصاحبة لصالون الشباب الـ 16 مبركز الفنون املعاصرة 200٤- تأسيس قسم احللى مبركز الفنون املعاصرة - ورش 
عمل ماذا يحدث اآلن – قصر الفنون 2007 . املعرض العام 32 – إبداعات مصرية ) أتيليه جدة 2009 ( – معرض بورتريه ) قاعة أفق1( 

معرض إنعكاسات )قاعة األيام(



يحيى على أبو حمده   مواليد  1919 القاهرة تخرج فى مدرسة الفنون التطبيقية 19٤1 ،تخرج فى املعهد العالى للتربية الفنية 
19٤8 .معرض بإخناتون ) 2 ( بالزمالك 3 نوفمبر 2001 ،معرض جماعى مع ) موريس فريد ـ فتحى عبد السالم ( وغيرهم 1995 
املعرض القومى الدورة )25 - 2٤ - 26( ودورات أخرى مبكرة 90 - 91 ـ 1995 - 97 -1999، معرض جماعى باسم تسعينيات الفن 
1997 - معارض جمعية محبى الفنون اجلميلة .تكرمي من جلنة الفنون التشكيلية باجمللس األعلى للفنون واآلداب 1995 ،مقتنيات 

خاصةو مجموعات خاصة لدى االفراد والهيئات ، مقتنيات رسمية بعدة أماكن.



Yousri El Kouedi   Born in 1940, BA. In economics Cairo University 1961, Fine art free studies 1962, 
member of the National fine art society in Cairo,  member of ) L atelier( of Alexandria,  member of 
the visual artists syndicate in Egypt, Worked in the Egyptian Foreign service from 1962 until 2000. 
Had more than 20 private exhibitions. Participated in many group exhibitions in Cairo.   

يسرى القويضي مواليد 19٤0, خريج جتارة القاهرة 1961, الدراسات احلرة بالفنون اجلميلة1962, عضو اجلمعية األهلية للفنون 
اجلميلة,  وأتيلييه لإلسكندرية, و نقابة الفنانني التشكيليني, وجمعية محبي الفنون اجلميلة، عمل بالسلك الدبلوماسي من 

1962 حتى 2000 , أقام أكثر من 20 معرضا خاصا اعتبارا من 1968 , وشارك بالعديد من املعارض اجلماعية بالقاهرة.



الفن في  ،درس  بالقاهرة 1987  اجلميلة  الفنون  ،بكالوريوس كلية  وناقد فني  ليمود مواليد  1964فنان تشكيلي، شاعر  يوسف 
أكادميية الفن في دورسلدوف – أملانيا  1991 ، 1992جاليري ميسمر – بازل – سويسرا 2007 ،جاليري ترانز آرت – بونكور – سويسرا 
الثقافي  ،املركز  الفيديو 2009  أثينا، ومهرجان قبرص The Mirror Stage  ألفالم  ،2005  املشاركة بفيديو «املدينة» في مهرجان 
السنوي  املعرض  الدورية في  القاهرة 2008،املشاركة  ـ  اجلميلة  الفنون  ،معرض مئوية  - سويسرا  2008    بيرن  ”بروجار» مبدينة 
)ريجيونال بازل( - سويسرا)،اجلائزة الثالثة عن بحث نقدي في مسار احلركة الفنية في مصر في سنوات الستينيات والسبعينيات. 

اجمللس األعلى للثقافة ـ القاهرة 2010.

Youssef Limoud - Born in 1964 - Faculty of Fine Arts – Cairo 1982 – 1987- Art Academy Düsseldorf - 
Germany by Michael Buthe 1990 – 1992 Activities and Exhibitions:Darb centre, Cairo 2009 - Athens 
video art festival, 2008 - The  Mirror Stage, 2008 Cyprus - Kulture Centre Progr, Bern, Switzerland, 
2008 - Goethe Institute, Alexandria, 2007 - The African Americam museum of art, new Orleans 
USA, 2007 - The Fourth Biennale of Contemporary Painting, Iran 2006 - Gallery Transart, Boncourt, 
Switzerland 2005 - Regionale Basel, 2004 - Gallery Mashrabia, Cairo 2003 - Regionale Basel, 2003 
- Regionale Basel, 2002 - Regionale Basel, 2001.



يونس حسن يونس  مواليد اجليزة 1968 ،درس الفن دراسات حرة متعددة وعضو بنقابة الفنانني التشكيليني وبالعديد من اجلمعيات 
الفنية  ويشارك في احلركة الفنية منذ 1991،أقام احاد عشر معرض خاص منذ عام 1992 وحتى اآلن ،شارك في دورات املعرض 
القومي العام وصالونات األعمال الفنية الصغيرة ومهرجان اإلبداع التشكيلي  األول والثاني والثالث ، صالونات ومعارض فناني 
الغوري واجلمعية األهلية و أتيليه القاهرة السنوي و الرسـم الصحفي األول وبينالي بورسعيد وصـالون الربيع السـنوي ومعرض 
إبداعات مصرية بجاليرى جدة للفنون اجلميلة بالسعودية و معارض املقتنيات ،العديـد مـن املعـارض املتنـوعـة ، العديد من ورش 

العمل الفنية - وتنشر أعماله الفنيـة بالعديـد من اجملالت وأغلفة املطبـوعات الثقافية، عدة جوائـز و منحة مراسم األقصر 



أزميرالدا حداد  كلية الفنون اجلميلة، شعبة تصوير، باريس، فرنسا   1978 - شاركت فى احلركة الفنية املصرية منذ 1978 حتى 
االن  - عضو فى اجمللس األعلى للثقافة ، جلنة الطفل من 2003 – 2009 - عضو مؤسس فى نقابة الفنانني التشكيليني - رئيس 
جلنة املعارض الفنية بنادى هليوبوليس الرياضى منذ 1978عضو جلنة حتكيم البينالى : العربى واألفريقى والعاملى لرسوم األطفال :  

1997– 1999 – 2000 – 2003 - 2008  - قوميسير عام معرض الفن املصرى املعاصر باألمم املتحدة ”االسكوا“، لبنان 200٤ .

Azmerald Hadad Graduated from the Faculty of Fine Arts in Paris 1978, participating in art movement 
in Egypt since 1978 – organized solo shows in Egypt and foreign countries – winner of the Plaque of 
Heliopolis Sporting Club in Cairo in 2005, the prize of encouragement for oil painting from 1978 to 
1999; the prize in Sinai and Peace competition 1997 – her achievements have been recorded in the 
documentary film “Azmerald , the Mermaid” , which produced by the Ministry of Culture and directed 
by Hashem El Nahas in 1995 – Her painting “the Gate of Paradise” was featured in the cover of the 
book “Adieu Alexandria” published in Paris –Acquisition: Egypt and Foreign countries.  



تخرجت فى كلية الفنون اجلميلة القسم احلر عام 1969 تتلمذت على يد كبار أساتذة الفن والرسم )األستاذ حنى  هدى مراد  
البنانى – عبد الهادى اجلزار – عبد العزيز درويش(، عضو بنقابة الفنون التشكيلية، جمعية محبى الفنون اجلميلة بالقاهرة، أقامت 
العديد من املعارض اخلاصة مبصر واخلارج، شاركت مبعارض دولية كثيرةن شاركت فى العديد من املعارض اجلماعية – لها مقتنيات 
فى متحف الفن املصرى احلديث، جريدة األهرام، الهيئة العسكرية الهندسية فى وزارة اخلارجية والرقابة اإلدارية ودار األوبرا وبعض 
السفارات ومت إختيار الفنانة لتمثيل مصر فى أول متحف لفن املرآة العاملى فى إيطاليا، املعرض العام 2009 مع إقتناء عمل القاهرة 

القدمية لوزارة اخلارجية املصرية.

Hoda Moraad  Free Studies from faculty of fine arts painting department 1969 – Private Exhibitions at 
Nigeria, Kuwait – Private Exhibitions at El Shomaa Gallery – Opera House – Exhibition The Egyptian 
cultura center at Madrid, Cordoba, London – Exhibition at Vienna, Prague, Paris, Rome – Exhibition 
at the French cultural center A.U.C El Hanager center gallery grant gallery Dega Alexandria – One of 
Her oil painting bad chosen tobe included in Rose›s Choice woman art museum in scontron Abruzzo, 
italy 2003.



مروه عزت عبد احلميد  دكتوراه التصوير بكلية الفنون اجلميله  جامعة حلوان 2006 - وتعمل حالياً مديرة قاعة إيزيس متحف 
بينالى   – منذ 1996 وحتى 2009 شاركت فى مهرجان شتاء سراييفو 1999  - شاركت  فى حوالى 37 معرضاً جماعياً  مختار  
أكوادور 2008 - أقامت سبعة معارض خاصه منذ 1998 وحتى 2008 فى ))املعهد العالى للفنون االتطبيقيه –كلية الفنون اجلميله 
بالزمالك –مركز اجلزيره للفنون - حصلت على العديد من اجلوائز اهمها اجلائزه األولى فى التصوير فى مسابقة الشباب والرياضه 
 . التحكيم فى صالون الشباب 1998-  2001 - جائزة مكتبة األسكندريه فى صالون الشباب 18 عام 2007  2001- جائزة جلنة 

العديد من األبحاث الفنيه فى اجملالت املصريه واملؤمترات الدوليه ، وكتاب «جماليات التكوين فى فن التصوي»  2008   

Marwa ezzat  Professor of painting faculty of fine arts , luxor.ph.d.in art , faculty of fain arts , helwan 
university 2006.active member of the plastic artists syndicate. 1996-2008 participated in 35 
exhibitions.1999 sarajevo winter festival - 2008biennale of Ecuador 1998-2008 held 7 private 
exhibitions - 2001 lst prize from the supreme council of youth and sports.1998 jury award in painting 
x youth salon1998.1999-2001 painting award from art lovers association.2007pize from Alexandria 
library «youth salon - Many researches in art in egyptian  magazines and international, scientific 
conferences and the book «design in painting» - Modern art museum the plastic art centre , Alexan-
dria library individuals in Egypt , Kuwait and Saudi arabia.



أكرم اجملدوب  مصمم معماري مشارك في العديد من األنشطة الثقافية واملعمارية والفنية في مصر وخارجها -  قومسيير اجلناح 
”بورمييني  منها: جائزة  ودولية  التحكيم في عدة جوائز ومسابقات محلية  2000. عضو جلان  للعمارة  فينسيا  بينالي   – املصري 
الدولية للعمارة“ روما، إيطاليا، وصالون الشباب للفنون التشكيلية، القاهرة.- إشترك في عدة معارض جماعية وفردية في مصر 
وإيطاليا بني العمارة والتصميم والفنون املرئية. اجلوائز: جائزة الدولة لإلبداع الفني في العمارة عام 199٤، جائزة األسد الذهبي 

ألفضل جناح في بينالي فنسيا 1995، اجلائزة األولى لتصميم النصب التذكاري ومتحف الشهداء املصريني في فلسطني 2000.



أحمـــد ســـليم أحمـــد مواليد 1968  - دكتوراة الفلسفة فى الفنون اجلميلة تخصص تصوير جدارى2005م -  منحة دراسية 
ملرحلة الدكتوراة من كلية الفنون اجلميلة والتربية جامعة زيجني بأملانيا 2002م إلى 200٤  - شارك فى كثير من املعارض اجلماعية 
العامة واخلاصة منذ عام 1991 - معارض صالون الشباب 1995، 1996، 1997 - معرض جماعي مصر فى عيون أبنائها بلندن 2000 - 
مجموعة من املعارض اجلماعية بقاعة خان املغربي وقاعة سالمة وقاعة دروب وقاعة جوجان وقاعة وورلد أوف أرت باملعادى  - معرض 
جماعي بقاعة جامعة زيجني بأملانيا 2003 - معرض جماعي حتت عنوان ) سوق الفن ( بقلعة قايتباى باألسكندرية 2007م  - له 

العديد من املقتنيات لدى بعض املتاحف والهيئات واألفراد مبصر واخلارج



محمود أبراهيم مواليد 19٤5  بكالوريوس فنون جميله قسم التصوير 1969 بتقدير أمتياز عضو مؤسس بنقابة التشكيليني 
- املعرض األول عن الثوره الفلسطينية مع الشهيد مازن أبو غزاله عام 1967. - قدم 60 فيلم تسجيلى عن احلركة التشكيلية 
املعاصرة آخرها مختار مصر 2008 - املعرض االول خاص بقاعة أخناتون 1972 ، الثانى باجلزائر عام 1975. - مجمع الفنون بالزمالك 
عام 1979 ، 198٤ ، 2000. - شارك فى املعارض العامة و اجلماعية مبصر و اخلارج. - حصل على عشرون جائزة فى مجال الفنون 

التشكيلية و األخراج وتصميم العرائس و الرسوم املتحركة.

Mahmoud Ibrahim  Born in1945 graduated from the painting department in 1969 founding member 
of the union of Egyptian arts – took part in first exhibition of the Palestinian Resistance )in   col-
laboration with martyr mazen abu- gazala( in 1967 and the internecine worm in Sinai in 1973 – in 
collaboration with the state Egyptian television and the ministry of culture planned and produced 
60 documentary films about Egyptian contontemporary art movement – staged first solo exhibition 
in akhnan gallery in 1972.  salon exhibition in Algeria in 1975 and in the palace of art in zamalik in 
Cairo in 1979 , 1984 and 2000 – winner of 20 prizes for sage direction puppet design and animation. 



محمد أبو النجا   مواليد 1960 دكتوارة في فلسفة الفنون - شارك في العديد من املعارض منها : صالون الشباب ، معرض في 
آتيليه القاهرة - ،معارض دولية منها متثيل مصر في بينالي القاهرة الدولي - اجلوائز حوض البحر األبيض املتوسط 1997 - اشترك 
في الندوة الدولية املوازية لبينالي القاهرة الدولي 1995 - 1998 - احلصول علي جائزة التصوير الثانية والثالثة في القاهرة 1992-

 .1993

Mohamed Abul Naga Graduated from Faculty of Art ) Painting Department( in Alexandria in 1958 
– MFA in 1992 and PhD from Alexandria University – Represented in different Art Exhibitions, such 
as the youth Salon and won the 2nd and 3rd prize in Cairo in 1992 – Exhibited in Cairo Atelier and 
organized a solo show in Akhenaton Gallery in Zamalek – Won the 1st prize from the Association of 
Egyptian Art Critics for his book “The place in Tahiya Halim s Art –Won the Prize in the Mediterranean 
Exhibition in1997 ,an art exhibition sponsored by Borusan in Istanbul in 1999, and the Contemporary 
Egyptian Art in Jordan and Spain.



الرســم

Drawing



مجال الرسم

أسماء الدسوقي
أمــــــال قناوي
توفيق هالل سرور
جرجس يوســـف
جميــــل شفيق

حــــازم فتح اهللا 
حنـــــان محمود
رانيا أنيس شعبان
ربـــاب منـــــــر
ريهام السيد عمر
سالى أحمد الزينى
سميحة الياسرجى
الســــيد القماش

عبد الوهاب عبد احملسن 
عمار أبو بكر الصديق 
فاطمة عبد الرحمن
محسن شـــــعالن
محمد علي شتيوي
هشــــــام إمـــام
هنـد حسـن الفالفلي



الفنانني  نقابة  ،عضو  اجلرافيك  فى  ماجستير  اجلرافيك  بقسم  مساعد  مدرس  القليوبية،  محافظة  مواليد  الدسوقى  أسماء 
والرسم 2008،  للطباعة  الدولى  بانكوك  لترينالى  الترشيح  (شخصى) 2010،  باالسكندريه  طبيعى  منظر  معرض  التشكيليني، 
معرض باجلمهورية العربية الليبية مايو 2008، معرض شباب الفنانيني التشكيليني بباريس نوفمبر 2007،شهادة تقدير تقدير من 
معرض شباب الفنانيني التشكيليني بباريس،شهادة تقدير من مركز موالنا آزاد الثقافى الهندى بالقاهرة 2006، اجلائزة الثانية فى 

احلفر من وزارة الشباب 2006 

Asmaa Eldessouky The bachelor>s degree from the faculty of Fine Arts in 2000.Teacher at Faculty 
of Fine Arts. The collective exhibitions of photography at Cairo 2002. The collective exhibitions of 
photography at France 2007. The collective exhibitions of photography at Trapols 2008. THE PRIZES  
The first prize  Engraving at the faculty 1997, 1998. The first prize in Drawing at the faculty 1996, 
1997.



 آمال قناوى  مواليد ١٩٧٤ - بكالوريوس الفنون اجلميلة قسم تصوير - جامعة حلوان ٢٠٠١بينالى اإلسكندرية الثالث والعشرون 
 لدول البحر املتوسط ٢٠٠٥ - معرض ( من أجل غزة ) بأتيليه القاهرة يناير ٢٠٠٩معرض خاص بجاليرى تاون هاوس مارس ٢٠٠٨ -

معرض ( ليه أل ) معرض فن معاصر - بقاعات قصر الفنون بدار األوبرا ٢٠١٠

Amal Qenawy Born in 1974.  BA in painting from the Faculty of Fine Arts, Helwan University, 
2001. Exhibition at Town House gallery ,March 2008. 3rd Alexandria International Biennale for 
Mediterranean Countries, 2005.   Exhibition for Gaza , Cairo Atelier January 2009. Why Not exhibition, 
Arts Palace 2001.



توفيق هالل   مواليد القاهرة ١٩٥٠  - بكالوريوس فنون جميلة ١٩٧٤ - معرض خاص باتيليه القاهرة ١٩٩٢ - معرض خاص بجمعية 
محبي الفنون اجلميلة ١٩٩٧ - معرض خاص باملركز الثقافي الهندي ١٩٩٩ - صالون األعمال الفنية الصغيرة ٢٠٠٣ - متفرغ لرسوم 
صحفية مصاحبة للشعر والقصص « جريدة أخبار األدب « أدب ونقد والثقافة اجلديدة - املعرض العامللفنون التشكيلية ٢٠٠٨ .

Tawfiek Helal Sorur  Born in 1950 , Cairo.  BA of Faculty of Fine Arts - Painting Department 1974 

- Helwan University - Cairo . exhibitions at:  Cairo Atelier 1992 ,  Association of Fine Arts Lovers 
1998 – Cairo,  the Indian Cultural Center 1999 – Cairo. 5th and 6th Salon of Mini Works of Art 

2002,2003. General Exhibition 2008.  Press illustrator in the Egyptian newspapers : Akhbar Al Adab, 

Adab Wa Nakd, Al Thakafa Al Gadedah.



التشكيليني. الفنانني  نقابة  النحت 1972,عضو  قسم  اجلميلة  الفنون  كلية  من  تخرج  مواليد 1945,  منصور   يوسف  جرجس 
عضو جمعية فناني الغوري,عضو اجلمعية االهلية للفنون التشكيلية ,عضو بأتيليه القاهرة،عضو مؤسس بجماعة صحبة فن، 
قام بتصميم وتنفيذ اقنعة مسرحية اخلديوى على مسرح البالون عام 1993،قام بتصميم و تنفيذ اعمال نحت ملسرحية محاكمة 
كاهن على مسرح الهناجر عام 1994،اشترك فى معارض القطعة الصغيرة، شارك فى جميع معارض جماعة صحبة فن مقتنيات 

ملتحف الفن احلديث ولدى األفراد مبصر – إجنلترا – كندا وامريكا.

Girgis Youssef Mansour Born in 1945, graduated in Faculty of Fine Arts, Sculpture Department, 
1972- member of Plastic Art Syndicate – National Association of Fine Arts- member of Cairo Atelier- 
Founder member of Art Group – designed and executed the masks of El Khidawy play on Balloon 
Theater ,1993 – designed and executed the Sculpture works of Priest judgment play on Al Hanager 
Theater,1994- participated at the exhibitions of Mini works- participated at all exhibitions of Art 
group – Acquisitions at modern Art Museum and Art Lovers in Egypt, England, Canada and America 



جميل شفيق بكالوريوس كلية الفنون اجلميلة قسم تصوير 1962 - القاهرة .- التحق بالدفعة األولى للمعهد العالى للتذوق 
الفنى ملدة اربع سنوات 1975 .ـ عضو نقابة الفنانني التشكيلينيـ  عضــو نقابة الصحفني .ـ عضــو جماعة الفــنانني والكـــتاب 
(أتيلييه القاهرة ) .- عمل كرسام صحفى منذ عام 1959 .- عمل خبير باملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ايكو) منذ عام 
1979 - 1984 . - يعمل مستشارا فنياً مبؤسسة دار التعاون - معرض الوان مائية ( وجوه ) بقاعة أرابيسك 2000 - معرض أبيض 
املستديرة  بالقاعة  معرض   -. اليونسكو 2002  قصر  بيروت  اكريليك  الوان  معرض   - باريس 2002  ـ  فرنسا  املصرى  باملركز  واسود 

بنقابة الفنانني التشكيليني 2009 .

Gameel Shafiq  BA. From  the Faculty of Fine Arts, Painting Department Cairo 1962. The High Institute 

of Taste from 1975:1979. member of The Fine Artists Syndicate. Member of  Press Syndicate. 
Member of Cairo Atelier Group of Artists and Writers.  Press illustrator since 1959. Expert at the Arab 

Organization of Education, Culture and Sciences (AICO) from 1979 to 1984. Exhibitions: “Faces”, 

watercolors at Arabesque art gallery, 2000. Black and White’ at Egyptian Cultural Center , France, 

2002 .Acrylic Colours exhibition at the UNESCO Palace in Beirut, Lebanon 2002. exhibition at the 

Circle gallery in Syndicate of Fine artists 2009.



حازم فتح اهللا مواليد ١٩٤٤ - دكتوراه فى اجلرافيك من اوربينو بايطاليا ١٩٨٠ - مهرجان اإلبداع التشكيلى الثالث املعرض العام 
الدورة الثانية والثالثون ) ٢٠٠٩ - معرض بعنوان ( احليوان ) بجاليرى قرطبة للفنون باملهندسني نوفمبر ٢٠٠ -  معرض ( أعمال من 

اجلرافيك املصرى املعاصر ) بقاعة ( بوشهرى ) الكويت ٢٠١٠  . 

Mohamed Hazem Fath Allah Born in 1944- PhD at Graphic, orbino – Italy 1980. The 3rd Festival of Fine 
Arts Creativity, 32nd General Exhibition ,2009. Exhibition « The Animal «, Cordoba Gallery  of Arts,El 
Mohandseen –Exhibition of works in the Contemporary Egyptian Graphic, Poshhary, Kuwait,2010



حنان محمود مواليد 1973 القاهرة- مدرس بقسم التصوير بكلية الفنون اجلميلة جامعة حلوان - منفذ خلفيات مسارح بدار 
األوبرا املصرية منذ -1996شاركت باكتر من 70 معرض جماعى مبصر و خارجها ، معرض (الفن املصرى املعاصر) دبى,ارت سوا،معرض 
(فنانات مصريات)املركز الثقافى املصرى,فيينا ثم برلني - املعرض القومى العام،قصر الفنون،2009 معرض (فى البرواز)خان املغربى 

2009 - عضو جلنه حتكيم صالون الشباب ال21، بينالى بيكني 2010،مقتنيات لدى أفراد فى داخل مصر و خارجها.

Hanan Mahamoud Born in 1973, Cairo . Instructor at painting Dep . Faculty of Fine Arts , Helwan 
Executer of Opera House Theaters background since 1996 . Participates at more than 70 group 
exhibitions in Egypt and abroad . Exhibition of the Contemporary Egyptian Art , Dubai ,Art, Sawa. 
Exhibition of female Egyptian Artists , the Egyptian Cultural  Center Vienna and then Berlin .The 
General National Exhibition ,Arts palace 2009 . Exhibition of»on the frame «  Khan El Maghrabi 2009 
Member of the 21st Youth Salon jury . Pakin Biennale 2010..Acquisitions in Art Lovers inside Egypt 
and abroad



رانيا أنيس بكالوريوس الفنون اجلميلة جامعة حلوان قسم تصوير زيتى 2000 بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف - 2003 - منحة 

مراسم األقصر - 1998 - منحة التبادل الثقافى بني مصر و سوريا - 1998 - جائزة جمعية محبى الفنون اجلميلة - مهرجان كرافان 
للفنون (التناغم شرق وغرب) 2010 - املعرض العام الدورة 32 (مهرجان االبداع 3 )2009  - معرض مركز ارت زون للفنون االول 2010 

.

Rania Anis BA in Fine Arts, Helwan University. Oil painting 2000 – Excellent grade,2003. Luxor 
Studios Grant 1998. The Cultural Exchange Grant between Egypt and Syria, 1998. The prize of Art 
Lovers Association – Caravan Festival of Arts «Harmony of East and west «,2010.The 32nd  General 
Exhibition «The 3rd Creativity Festival» ,2009 Exhibition of the 1st Art ZoneCenter of Arts. 



رباب منر  مواليد ١٩٣٨  - درجة االستاذية فى الفنون باكادميية سان فرناندو - املعادلة لدرجة الدكتوراه جامعة مدريد - أسبانيا 
١٩٧٧ - معرض ( فنانات مصريات ) بقصر األمير طاز أبريل ٢٠٠٨  - مهرجان اإلبداع التشكيلى الثالث ( املعرض العام الدورة الثانية 
والثالثون ) ٢٠٠٩  - معرض ( الفنانات املصريات املبدعات ) بفيينا وبرلني أبريل ٢٠٠٩  - معرض الفنون التشكيلية ضمن فعاليات 

املهرجان الثقافى األفريقى الثانى املزمع إقامته باجلزائر - يوليو ٢٠٠٩ .

RAbab Nemr. Born in 1938. PHD in Fine Arts  from San Fernand Academy, Madrid - Spain, 
1997. Egyptian Female Artists exhibition at Prince Taz Palace, 2008. 3rd Fine Arts Creativity 
Festival (٣٢nd General Exhibition) ٢٠٠٩. Egyptian Female Artists exhibition, Vienna , Berlin 
april 2009. Fine Arts exhibition on the occotion of second African Curltural Festival , Algeria 
, July 2009.



متهيدى   -.1995 الشيخ  بكفر  الفنية  التربية  قسم  النوعية  التربية  كلية  بكالوريوس   -  1973 مواليد  السيد  ريهام 
. السابع 2004  الصغيرة  الفنية  األعمال  صالون  التشكيلية 1996.-  للفنون  القومية  املسابقة   - التصميم 1997  ماجستيرفى 

- اجلائزة األولى فى مجال الفنون الزخرفية فى املسابقة القومية للفنون التشكيلية 1996 - اجلائزة الثانية فى صالون الشباب 
الثانى عشر 2000 - جائزة شرفية فى مجال الكمبيوتر جرافيك من صالون الشباب الثالث عشر 2001 .

Riham EL Sayed Omar Born in 1973 – BA in Faculty of Specific Education –Art Education 
Department , Kafr EL Sheikh ,1995 – pre Master in Design ,1997 . The National Competition 

of Fine Arts ,1996- The 7th Mini Artistic works Salon ,2004 – The First Prize at decorative Arts 

Festival in the National Competition of Fine Arts ,1996 . The 2nd Prize of the 12th Youth Salon 
200- honorary Prize at Graphic Computer at the 13th Youth Salon 2001



 - اجلميلة  الفنون  ماجستير  الشرف-  مرتبة  مع  امتياز  حلوان-   – اجلميلة  فنون  اجلرافيك  بقسم  مساعد  مدرس  الزيني   سـالي 

 ٢٠٠٢ الطفل  ألدب  مبارك  سوزان  /٢٠٠٠ -سابقة   ١٢ الـ  الشباب  صالون  جرافز-  ملايكل  مصرية  مرايا  الدكتوراه-  مبرحلة  مسجل 
- معرض (وجوه نسائية) – املركز الثقافى الفرنسى – ٢٠٠٨ -مسابقة تصميم شعار محافظة « حلوان « ٢٠٠٨ - معرض اوهرات 
الذهبية ”Auditions Arabia“ العاملية- ٢٠٠٨ - معرض (شباب الفنون اجلميلة)- مائة عام -  ٢٠٠٩- صالون الساقية الثاني للقطع 
الرياضةاجلائزة  و  للشباب  األعلى  الس   – ٩٧ التشكيلية  الفنون  معرض  بانفليت  تصميم  األولى  ٢٠١٠-اجلائزة  مارس  الصغيرة- 

الثانية لبوستر (عام ٢٠٠٠ عام السالم) -جائزة السيدة سوزان مبارك ألدب الطفل»اجلائزة الثانية»  ٢٠٠٢

Sally El Zeany Assistant Lecturer,Faculty of Fine Arts, Helwan University . Master Degree registered 
for PhD Exhibitions of the High Council of Youth and Sport Group Exhibitions of «El Gouna Arts»99-  
Exhibition  of the 12th  Salon of Youth  2000. 5th Port Said’s  Graphics National Biennale 2001. 
Suzan Mubarak Competition for Child Literature 2002. The United Nations development program 
competitions 2005. 2nd Salon of «El Saqya» for small pieces- Mars – 2010/ Prize of Scholastic 
Superiority El Giza Artists& Writers 19972/nd Prize in Competition :2000- Year of Peace/ Suzan 
Mubarak’s 2nd prize 2002.



سميحة الياسرجى   عضو نقابة الفنانني التشكيلني , عضو جمعية محبى الفنون اجلميلة - كبير اخصائى فنون بإدارة املقتنيات 

الفنية بقطاع الفنون التشكيلية  - شاركت فى كثير من املعارض الفنيه منذ التخرج وحتى اآلن - حاصلة على شهادة تقدير 
وامتياز ملشاركتها فى احتفاالت الس االعلى للشباب والرياضة منذ 1977 م  - حاصلة على اجلائزة الثانيه فى التصوير ملشاركتها 
بينوكيو  قصة  من  املستوحاة  االطفال  رسوم  مسابقة  فى  االولى  اجلائزة  على  حاصله  عشر 1977 -  السابع  الطالئع  معرض  فى 

1979  - مقتنيات مبتحف الفن املصرى احلديث ومقتنيات خاصة لدى االفراد داخل مصر وخارجها .

Sameha El Yasergy Born in cairo – BA of Fine Arts ١٩٧٦ – Painting Department Founder member 

of Fine Arts Lover Association.Art specialist at the acquisitions administration Fine Arts Sector 
.Participated in several exhibitions since her graduation till now .Awarded many certificates of mertis 

since ١٩٧٧ Acquisitions by modern art museum. .Acquisitions by individuals Inside Egypt and abroad 

.



فنان   - املنيا   جامعة  اجلميلة  الفنون  كلية  ووكيل  التصوير  أستاذ   - الغربية   محافظة  طنطا،  مدينة  مواليد  القماش   السيد 
استشاري ( تصوير ) - أقام (٣٧ ) معرض خاص في فنون التصوير والرسم واجلداريات واحلفر - شارك في( ٥٨) معرض عاملي فى كل 
من :املانيا ، اليابان ، أسبانيا ، شيلي ، الكويت ، كندا ، بولندا ، إيطاليا ، هولندا ، فنلندا - شارك في ( ٢٠٠) معرض ومسابقة قومية 
في مصر والعالم بالعديد من الفنون - حصل على (٥٠) جائزة دولية وقومية وشهادات تقدير في الكثير من احملافل الدولية واحمللية  
- له العديد من املقتنيات الفنية في مصر وبعض دول العالم  - أصدر (٩) مؤلفات في الفن التشكيلي وتاريخه - صدر عنه كتاب 

بعنوان ( عالم املفردات املدهشة فى رسوم السيد القماش) للناقد د/صبحي الشارونى (١٩٩٦) .

Elsayed elkammash Bachelor in Fine arts,١٩٨٢.Professor of Mural Painting and Deputy – Dean for 

community service and environmental development ,Faculty of Fine Arts Minia University – A.R.E 
.Held many exhibitions in Painting , Drawing, Murals,Graphics and Collage Exhibitions in Egypt , 

Chile , Kuwait , Poland , Yugoslavia , Nether lands ,Finland , Algeria , Slovenia , Macedonia ,Turkey 

, Croatia , Bangladesh , Abu- Dhabi ,Sweden and Syria / Acqisitions in art museums and individual 

in Egypt and abroad.



رؤية   ) بعنوان  البحث  موضوع   - حلوان  جامعة  اجلميلة  الفنون  فى  الفلسفة  كتوراه   -  ١٩٥١ مواليد  احملسن   عبد  الوهاب  عبد 
تشكيلية معاصرة لرسالة الغفران البى العالء املعرى من خالل فن احلفر ) ١٩٩٨ - مهرجان اإلبداع التشكيلى الثالث ( املعرض العام 
الدورة الثانية والثالثون ) ٢٠٠٩ - معرض ( وجوه ) بقاعة أفق واحد - متحف محمد محمود خليل وحرمه ديسمبر ٢٠٠٩ معرض ( ليه 
أل ) معرض فن معاصر - بقاعات قصر الفنون بدار األوبرا ٢٠١٠ - معرض ملتقى الفخار العاشر مبركز سعد زغلول الثقافى- متحف 

بيت األمة أبريل٢٠١٠ - معرض املعارض لالقتناء مبتحف العريش القومى لآلثار بالعريش أبريل ٢٠١٠

Abdel-Wahab AbdelMohssen  Born in 1951.Ph.D. in philosophy of art, Helwan University, 1998. 

exhibitions :  Fine Creation Festival- the 32nd session General Exhibiton 2009. Faces exhibition 
Horizon One gallery 2009. Why Not exhibition , Arts Palace, 2010. 



ماجستير  متهيدي   - ”سنة 2001  عام  ”تصوير  باالقصر  اجلميلة  الفنون  كلية  خريج   - املنيا 1980  مواليد  الصديق  ابوبكر  عمار 
رسام   - سنة 2003  منذ  باألقصر  اجلميلة  الفنون  بكلية  معيد    - سنة 2004  حلوان  جامعة  الزمالك  اجلميلة  الفنون  كلية  من 
أثري للبعثة املصرية االملانية لالثار  باسيوط منذ سنة 2007 - مشرف فني علي مراسم االقصر الدولية التابع لصندوق التنمية 
الثقافية منذ سنة 2008 - معرض خاص بقاعة العرض باكادميية الفنون بستراسبورج بفرنسا سنة 2009 - معرض جماعى مبركز 
اجلزيرة للفنون بالزمالك . القاهرة سنة 2009 -  معرض جماعى ”من وحى القاهرة الفاطمية ” قصر االمير طاز القاهرة سنة 2008 

ً ” جامعة بروكسل .  بلجيكا سنة 2007 - معرض جماعى ” القرنة أمس وغدا

Amar Abou Bakr EL Sedik Born in Minia 1980 – graduated in Faculty of Fine Arts, Luxor, General 

painting ,2001 – pre –Master at Faculty of Fine Arts- Zamalek – Helwan University ,2004 . Instructor 
at Faculty ofr Fine Arts, Luxor since 2003 – painting of old monuments of the Egyptian Germany 

mission of monuments –Asyut since 2007 – Artistic supervisor on the International Luxor Studios 

related to Cultureal developing fund since 2008 – private Exhibition at the Exhibition Hall in Arts 

Academy, Strasburg, France,2009. Group exhibition at Gezira Art Center – Zamalek – Cairo 2009 – 

«The inspiration of Fatamic Cairo .



بعنوان  اجلميلة  الفنون  ماجستير   - بإمتياز  األولى   1995 جميلة  فنون  بكالوريوس   1973 القاهرة  مواليد  الرحمن   عبد  فاطمة 
(أعمال أوديلون ريدون في فنون احلفر والطباعة) عام 2002 القاهرة - مدرس مساعد بقسم اجلرافيك بالكلية  - دكتوراه الفلسفة 
فى الفنون اجلميلة كلية الفنون اجلميلة جامعة حلوان 2008  - مدرس بكلية الفنون اجلميلة قسم اجلرافيك -  صالون الشباب 
السادس والثامن والتاسع واحلادي عشر والثاني عشر 94 ، 96 ، 97 ، 99 ، 2000  -  معرض الرسم (أبيض وأسود) مركز اجلزيرة بالقاهرة 
2004 - األسبوع الثقافى املصرى معرض لفن الرسم – هافانا – كوبا 2008  -  معرض بقاعة احلسني فوزي مركز اجلزيرة القاهرة 

2009 - مقتنيات -  متحف الفن احلديث بالقاهرة  - متحف الشارقة للفنون -  شاماليير – فرنسا  - ولدى أفراد بالقاهرة

Fatma Abdel Rahman BA in 1995 and PHD Helwan  Univ in 2008 – Teacher of Graphics at the Faculty 

of Fine Arts – Participated in local and overseas exhibition such as Youth Salon (Several editions 
) the provisional Port Said Biennale , the Egyptian International Print Triennale and exhibition of” 

Stars of Youth Salon”- winner of many prizes the most important of which the first prize for drawing 

in Youth Salon 1997.the  first prize in Port Said Biennale 1997.



محسـن شعـالن    رئيس قطاع الفنون التشكيلية - عضو و استشاري بنقابة التشكيليني مبصر - أقام العديد من املعارض اخلاصة 

واجلماعية بأهم القاعات الرسمية واخلاصة مبصر وعدد من دول العالم منذ عام ١٩٧٣ ، حصل علي العديد من اجلوائز الهامة منذ 
عام ١٩٧٥ ، له مقتنيات مبتحف الفن احلديث مبصر وعدد من البنوك واملؤسسات والسفارات املصرية باخلارج والسفارات األجنبية 
مبصر ولدى بعض األفراد والعائالت ، متحف املكتبة القومية بالكوجنرس ، واشنطن - الواليات املتحدة ضمن اموعة الفنية اخلاصة 

بالرئيس جيمي كارتر - مثل مصر قوميسيرًا لعدد من املعارض باخلارج ، شارك كمنسق عام ملعرض الفنون التشكيلية العربية. 

Mohseen Shaalan Head of Fine Arts Sector – member and Consultant of Syndicate of plastic Art  

Egypt –held several Private and group exhibitions at the most important official  and Private Halls in 
Egypt and other  countries Since 1973- Awarded Several important Prizes  since 1975- Acquisitions 

at  Museum of Modern Art in Egypt and Several banks, Foundations, Egyptian Embassies abroad, 

Foreign Embassies in Egypt, some individuals, Families and the National Library Museum in Congress, 

Washington –USA in the private Artistic group of the President, Gimy Carter – representative  of  Egypt 

at Several exhibitions abroad. Participated as General coordinator of  Arab Fine Arts Exhibition.



محمد علي مواليد سنة ٥٨دمياط ، خريج حقوق املنصورة - شارك في العديد من املعارض اخلاصة واجلماعية ، من سنة ٧٦حتي 

٩٠يشارك في معارض الشباب  - سنة ٨٦ - حصل علي العديد من اجلوائز منها -  اجلائزة املركز األول حفر في مهرجان ام كلثوم 

سنة ٨٦ - املركز الثالث سنة ٩٠معرض الشباب القومي للفنون سراي ١ ارض املعارض (األوبرا) - اجلائزة املركز الثالث من مكتبة 

اإلسكندرية أغسطس ٢٠٠٦ -  له العديد من املقتنيات لدي األشخاص والعديد من الهيئات الثقافة اجلماهيرية وجامعة املنصورة 

ووزارة التربية والتعليم.

Muhammad Ali Shteiwi Born in Damietta,19 58, Graduate in  the Faculty of Low - Mansoura Univ 
. Participated in several exhibitions of private and collective, from19 76 to19 90 particzipated in 
the exhibitions of Youth  1986 Private  exhibition inaugurated by Dr. Ahmed Heikal and Minister 
of Culture . Awards, the first place position  at Engraving at Festival of Om Kalthoum 1986 .Third 
position at National Youth exhibition1990.



هشام إمام   مواليد 1956 - بكالوريوس كلية التربية الفنية بالزمالك / جامعة حلوان 1979 - مديرعام بقطاع الفنون التشكيلية 

الفنانيني  بنقابة  التصوير  شعبة  مجلس  عضو   - سابقا)    ) اجلميلة  للفنون  األهلية  اجلمعية  عام  أمني   / القاهرة  أتيليه  عضو   -
التشكيليني  - أمني جلنة املتاحف و املكتبات بنقابة الفنانني التشكيليني  املقتنيات : جامعة حلوان / وزارة الشباب / املركز الثقافى 
األسبانى بالقاهرة /متحف الفن املصرى احلديث بالقاهرة  / الس القومى للمرأة / جهاز التنسيق احلضارى / الس القومى حلقوق 

اإلنسان/ فنادق / لــدى األفـراد . 

HISHAM EMAM Born in Cairo in 1956. Bachelor degree in Art Education-Zamalek- Helwan University 

1979. Manager in Fine Art Sector . Cairo Atelier Member. Secretary General of the National Association 
for Fine Arts . Member of Painting Department Council at Plastic Art Syndicate. Secretary of Museums 

and libraries committee at Plastic Artists Syndicate.



هند حسن  الفالفلى  مواليد ١٩٧٩  - بكالوريوس الفنون اجلميلة قسم جرافيك جامعة حلوان ٢٠٠١  - معرض(ليالى احملروسة ) 

مبحكى القلعة أغسطس ٢٠٠٩  - معرض العيد املاسي لقسم اجلرافيك بقاعة الفنون اجلميلة ٢٠٠٩ - معرض ( تقنيات الرسم 
واجلرافيك ) بالقاعة املستديرة بنقابة التشكيليني - مارس ٢٠٠٩  - معرض ( إنعكاس ) بقاعة األيام للفنون - مركز رامتان الثقافى 

- متحف طه حسني ديسمبر ٢٠٠٩  - معرض بقاعة ( احلسني فوزى ) مبركز اجلزيرة للفنون يناير ٢٠١٠ 

Hend Hassan El Falafly Born in 1979 - Cairo Bachelor degree of Fine Arts -2001Fine Arts -2001M A, 

Member of Plastic Artists Syndicate. Participated in 6 group exhibitions (Fine Arts Faculty). Participates 
in exhibition in Germany (The present since Thousands of years ) Participates in  Festivals 100 year 

of Fine Arts 2008. - The 3rd prize at Rateb Sedek Competition 2005.Several prizes and certificates of 

merits . certificate of appreciation in Cairo Atelier .Acquisitions in At Lovers in Egypt and abroad.



اجلرافيـك

Graphics



مجال اجلرافيك
  

أكمل حـــامد حـــامد
أمانى فــــاروق رمضان
إميان أســـــامة محمد
إميان عـــزت الشـــاذلى
حنــــان السيد عمـار
دعاء أحمد حامــد خليل
رمي وجـــــدي مصطفى
زينب مــــــراد دمرداش
سهير عثـــــــــــمان
 صــــــالح عبد الصبور
عبد الســــــالم سالم
 فــــــــــــاروق شحاته
مجدي عبد العـــــــزيز
 محسن عـــــــــــالم
 محمد حســــــــــني
 محمد نبـــــــــــــيل
محمد هريـــــــــــدى
 مدحت نصـــــــــــــــر
مهـــــــــــــــا محمد
 جنـــــــــــــــوى العدوى
وحيد بـــــــــــــــــدوي



 أكمل حامد مواليد القاهرة ١٩٧٠، دكتوراه في التصور اجلداري من قسم الفن والتصميم  بجامعة بيدفوردشاير باململكة املتحده (
 اجنلترا) ٢٠٠٩ ، شارك في العديد من املعارض الفنية اجلماعية مبصر واخلارج منها معرض « فراغات نابضة باحلياة» ٢٠٠٩ ،دورات صالون
بلندن- املصري  الثقافي  باملركز  معرض  فردي»املشق»   ،معرض   ٢٠٠٣ و   ٢٠٠١ القاهرة    – بألوبرا  الفنون  بقصر   ١٥ و   ١٣ رقم    الشباب 
 اململكة املتحدة – اجنلترا ٢٠٠٩  ،حصل على ١٣ جائزة قومية في مجاالت الرسم والتصوير بجمهورية مصر العربيه مقتنيات مبصر

واخلارج

Akmal Hamed Born in Cairo 1920, PhD in the Department of Art and Design  Bed Ford Shider  in England 

2009 . Participated in Collective Exhibitions in Egypt and abroad such as «Live Spaces « 2009 . Youth 
Salon 13 sessions and 15 in palace of Arts in opera House, Cairo 2001 ,2003 , individual  Exhibition» Al 

Mashak» , Exhibition in Egyptian council in London – England 2009 . Won 13 National prizes in paint and 

in Egypt . He has Acquisitions in Egypt and abroad.



املعرض االسكندرية،  جامعة  ـ  اجلميلة  الفنون  كلية  املطبوعة  التصميمات  بقسم  مدرس   ١٩٧٥ االسكندرية  مواليد  فاروق   أمانى 
القومى للفنون التشكيلية ( ٢٠٠٣-٢٠٠٥ ) ، صالون ناجى الثامن و التاسع  والعاشر للشباب( قصر ثقافة االنفوشى  ٢٠٠٤-٢٠٠٥-
 ٢٠٠٧) - املسابقة العامة للفنون التشكيلية (دار االوبرا املصرية ٢٠٠٤) - صالون  االعمال الفنية  الصغيرة السابع (مجمع الفنون
 بالزمالك٢٠٠٤) ، ترينالى مصر الدولى اخلامس لفن اجلرافيك (مجمع الفنون بالزمالك ٢٠٠٦) -  معرض  اليوبيل الذهبى لكلية الفنون
 اجلميلة باالسكندرية مركز اجلزيرة للفنون ٢٠٠٧- معرض شباب فن اجلرافيك املصري االيطالي (روما ٢٠٠٩ )شهادات تقدير  من صالون

الناجى التاسع والعاشر

Amany Farouk Born in Alexandria 1975. Instructor at print designes, Faculty of Fine Arts – Alexandria 
University. The National Exhibition of Fine Arts 20032005-. The 8th ,9th and 10th Nagi Salon of Youth « 
Anfoushy Culture palace 2004 ,2005 2007 .The General competition of Fine Arts «Egyptian Opera House 
2004 .The 7th Salon of Mini Artistic works , center of Arts ,Zamalek 2004 . The 5th International Egyptian 
Triennial of Graphic «center of Art ,Zamalek 2006 – Exhibition of beginning of Grant accompanied to 
the activities of 23rd Alexandria Biennale «Syndicate of plastic Artists 2006 – Exhibition of the Golden 
Jubilee of Fine Arts Faculty , Alexandria.Gezira Arts center 2007. 



إميان أسامة مواليد اجليزة 1976 مدرس مساعد بكلية الفنون اجلميلة بالقاهرة .ماجيستير في اجلرافيك ( فن الكتاب ) – 2006 ،معرض 
املعارض لالقتناء – -2010 صالون الساقية الثاني للقطع الصغيرة - بينالي جيور العاشر لفن احلفر والرسم – ار  ،-2010 معرض ( 
لقاء اآلخر ) – حفر – اجلامعة األمريكية – القاهرة،-2010 معرض ( أعمال من اجلرافيك املصري املعاصر ) – قاعة بوشهري – الكويت-2010 
معرض ( اسكتشات نحات وجرافيكي ) – مركز محمود مختار الثقافي – القاهرة ،-2008 ورشة ( كتاب الطفل ) املصاحب ملهرجان 
صالون  ،جائزة  واخلارج  مبصر  ورسمية  خاصة  ،مقتنيات  الثالثة   الدورة   – للفنون  الدولي  الفيوم  مبركز  ورشة   2009-، للجميع  القراءة 

الشباب - ( في مجال الرسم ) – 2007، 

Eman Osama Born in Giza 1976, Assistant Instructor at Faculty of Fine Arts, Cairo. Master  degree 
at Graphic « writer Art «-2006 Al Nasr Museum of Modern Art- port Said, 2009. Charity Exhibition for 
Association « Charity and Blessing « – in Zamalek Art Hall- Cairo 2009. Exihibitionof Exhibitions of 
Acquisition ,2010. The second Sakiat Salon  of Miniworks – Abd El Moneam El Sawy Cultural wheal, 
Cairo 2009 . The 10th Giur Biennale of Engraving and painting – Magar 2010. Exhibition of The other 
Meeting – Engraving, AUC 2010 .Exhibition of works at the Contemporary Egyptian Graphic – poshhary 
Hall- Kuwait , 2010 .Exhibition of Sculpture and Graphic man sketches – Mohamoud Mokhtar .



إميان الشاذلي مواليد 1972 كفر الشيخ ، 2007    ماجستير فى النحت من جامعة القاهرة ، 2009جاليرى بورترية _ رسم، 2005  

شهادة  جائزة     2003، عشر  احلادي  الشباب  صالون  من  اجلرافيك  في  ثالثة  ،جائزة  الثانية.2009  الدورة  القومى  اجلرافيك  فن  معرض 
الصالون من صالون الشباب الرابع عشر 2006   جائزة ترينالى مصر الدولى لفن اجلرافيك ،  2005   جائزة ثانية فى احلفر من صالون 
الشباب السابع عشر ، 2007    جائزة الصالون من صالون الشباب الثامن عشر ،  2009  جائزة هيئة قصور الثقافة من بينالى بورسعيد 

الثامن، مـقتنيـات مبصر واخلارج

Eman El-Shazly   Born in Kafr el-Sheikh 1972. Master degree sculpture Cairo Univ. 2009 .Gallery Portrait- 
2009. Drawing 2005 2nd session of  National Graphic Art exhibition.3rd prize of graphic in the 11th   
Youth Salon 2003, prize of 14th Youth Salon 2006. Prize of the International print Triennale 2005. 2nd 
prize in engraving 17th Youth Salon 2007.  18th Youth Salon prize ,2009 general authority for cultural 
palaces. 8th port Said Biennale. 



حنان السيد مدرس– كلية الفنون اجلميلة - قسم التصميمات املطبوعة -  جامعة اإلسكندرية ،املعرض القومي للفنون التشكيلية 
اجلرافيك  فن  شباب  الثانية 2005،معرض  الدورة   – سكندريات  /فنانات  اجلرافيك 2003  لفن  الرابع  الدولي  مصر  ،ترينالي    2005 1995

املصرى اإليطالى 20  09،معرض الفن املصرى املعاصر فى العاصمة البريطانية ، لندن 2009 – مؤسسة فارسى ،املعرض الثانى للورش 
معة – مركز اإلسكندرية لتجميل املدينة 2010 ،مقتنيات باملعرض القومي 1995 ،مقتنيات مبعرض العريش 2010 ُا

Hanan El Said Instructor at Faculty of Fine Arts , Alexandria University , National Exhibitions of Fine Arts 
19952005-, The Fourth Egyptian international print Triennial 2003 / The Alexandria Female Artists The 
second Session,2005 . The Exhibition of Egyptian Italian Graphic Art in London 2009- Farisy Foundation - 
The second Exhibition Alexandria Center of the town decoration 2010. Acquisitions in National Exhibition 
1995 . Acquisitions in El Arish Exhibition 2010 .



األعمال  صالون  من  مقتنيات  التطبيقية،  الفنون  كلية   - والتجهيز  والصباغة  املنسوجات  طباعة  بقسم  دكتور  مدرس  أحمد  دعاء 

الفنية الصغيرة الثاني مجمع الفنون - الزمالك – 1998،  اجلائزة التشجيعية في مجال االشغال الفنية ، اجلائزة الرابعة في مجال 
التصوير الضوئى -، اجلائزة الثالثة في مجال التصوير ، اجلائزة األولى فى مجال الرسم - املعرض األربعون للطالئع - جمعية محبي 
الفنون اجلميلة - جاردن ستى - 2000، اجلائزة التشجيعية في مجال الرسم - بينالي بور سعيد لعام -2005 بور سعيد - 2005، معرض 

املرأة والفن التشكيلي - قصر األمير طاز – القاهرة - 2010، معرض جماعى بكلية الفنون التطبيقية - جامعة 6 أكتوبر - 2010.  

Doaa Ahmed Prof.Dr. at textiles print, tincture and installation department- Faculty of Applied Arts. 
Acquisitions in the 2nd Mini Works Salon-Arts center-Zamalek-1998. The Encouragement prize at the 
artistic works, the 4th prize at photography, the 1st prize at photography. The 3rd prize at photography, 
the 1st prize at drawing. The exhibition of Avant-garde, Art Lovers Association- Garden city-2000. The 
encouragement prize at drawing-Port Said Biennale-2005. Exhibition of the woman and Fine Arts- The 
Prince Taz Palace-Cairo-2010. Group exhibition at Faculty of Applied Arts, 6th of October University-
2010. 



رمي وجدي مواليد 1969 ،دكتوراه الفلسفة 2006 ، ترينالي القطع الصغيرة بطوكيو 1998. صالون ناجى 1998, 1999. بينالي سابورو 
أتيلييه  صالون  املرأة 2000،  مؤمتر  اإلسكندرية 1999معرض  بينالي  اجلميلة 2000,1999،  الفنون  محبي  جمعية  طالئع  معرض   .1999
اإلسكندرية السنوي للفنون التشكيلية 2007. معرض نصف قرن من اإلبداع ضمن فعاليات االحتفال باليوبيل الذهبي لكلية الفنون 
اجلميلة جامعة اإلسكندرية (معرض جيل 1999-1990) 2007. معرض مركز الفنون 2008 ، احتفالية محمود سعيد 2010 ،جائزة طالئع 
جمعية محبي الفنون اجلميلة 1999، ميدالية من املعرض القومي 1997. جائزة مسابقة نادي روتارى اإلسكندرية 2002. وشهادة تقدير 

من مركز الفنون 2008.

Reem Wagdi Born in 1969.PhD in 2006.Triennale the Mini Works, Tokyo 1998.Nagi Salon 1998, 1999.
Saboro Biennale 1999.Exhibition of the Woman conference 2000. Annual Alexandria Atelier Salon 
of Fine Arts ,2007. Exhibition of Half – Century of creativity on the activities of Celebrating the Gold 
Jubilee of  Fine Arts Faculty , Alexandria University « Generation Exhibition 1990- 1999 « ,2007. Art 
Center Exhibition, 2008. Celebration of Mohamed Said 2010. The Prize of Fine Art Lovers Association 
Advant garde ,1999 . Medal at  the National Exhibition , 1997 . The Prize of Rotary club Competition, 
Alexandria2002. Certificate of Appreciation in Arts Center 2008. Several Acquisitions 



التصميمات  بقسم  استاذ   ،1999 اوهايو  والية  مشترك-جامعة  اشراف   – الفلسفة  دكتوراة  اإلسكندرية،  مواليد  الدمرداش  زينب 

املطبوعة- بكلية الفنون اجلميلة – جامعه  اإلسكندرية العديد من املعارض الداخلية واخلارجية منذ 1987 ،صالون الشباب منذ 1988 
حتى  1994 ،املعرض القومي العام منذ 1988وحتى 2007 ،ترينالى اجلرافيك بالقاهرة في الدورة األولى-الثانية الثالثة واخلامسة ،معرض 
األسبوع  فعاليات  ضمن  التشكيلي –  الفن  معرض  االسكندرية 2009  مبكتبة  اجندة  الثانية –القاهرة 2005،معرض  اجلرافيك-الدورة 
،مقتنيات  للحفر 1992   السباب  صالون  ،جائزة  ازربيجان 2006   - األردن  2005  النمسا 1994 –  ارمينيا -1998   : من  كل  فى  الثقافي 

بأماكن عديدة

Zeinab El-Demerdash  Bron in Alexandria . Ph.D. in Philosophy of Fine arts  1999, Joint supervison 
with Ohouio University in the United States of America.  Assistant professor at the Faculty of Fine Arts, 
Graphic Department, University of Alexandria. Several national and international  exhibitions since 1987 
till now. Youth Salon since 1988 till 1994. General Exhibition since 1988 till 2007. 1st,2nd 3rd and 5th  
Cairo Graphic Triennale . 2nd session of Graphic exhibition , Cairo 2005. Agenda exhibition Bibliotheca 
Alexandrina 2009. 



سهير عثمان أستاذ ووكيل كلية الفنون التطبيقية.جامعة حلوان ،  أمتت اإلشراف علي(ستة وثمانون )رسالة ماجيستير و دكتوراة  
حتى اآلن ،قامت بنشر أكثر من (25 بحث) في املؤمترات العلمية واالت العلمية املتخصصة ،شاركت في أكثر من350معرضاً محليا 
و اكثر من 65 معرضا عامليا ،اجلائزة االولى فى الباتيك ملعرض الطالئع(21،20،19،18) ملدة اربع سنوات على التوالى ،اجلائزة األولي في 
اجلرافيك للبينالي الدولى الرابع عشر (دول البحر االبيض املتوسط) باإلسكندرية(1982)،جائزة الشراع الذهبى ( اجلائزة الكبرى ) لبينالى 

الكويت الدولى الثالث عشر (1989) ،جائزة الدولة التشجيعية في الفنون (2004)،مقتنيات في أماكن عديدة

Sohir Osmann  Professor and Deputy of Applied Arts Faculty, Helwan University.Superviosed 86 these 
of Master and PhD until now. Published more than 25 researches on the scientific Conferences and 
specialized Scientific magazines. Participated at more than 350 National exhibition and more than 65 
international exhibition . First Prize at paticof Avant-grade exhibition(18,1920,21)for 4 Years – the First 
Prize of Graphic at 14th International Biennale M̈editerranlan Countries,̈ Alexandria,1982. The Golden 
Sail Prize g̈rand Prizeöf the 13th International Kuwait Biennale,1989. The encouragement country prize 
at Arts 2004. Acquisitions at several places.



صالح عبد الصبور مواليد ١٩٧٦، بكالوريوس فنون جميلة  -جامعة حلوان ٢٠٠٠. صالون الشباب التاسع ١٩٩٧، احلادي عشر ١٩٩٩، 
اإلبداع  مهرجان   ،٢٠٠٥ عشر  السابع  الشباب  صالون   ،٢٠٠٠ الرابع   ،١٩٩٩ الثالث  الصغيرة  الفنية  األعمال  صالون   ،٢٠٠٢ عشر  الرابع 
التشكيلي األول (صالون الشباب الثامن عشر) ٢٠٠٧، صالون النيل السادس للتصوير الضوئي ٢٠٠٧، ترينالي مصر الدولي الرابع لفن 
اجلرافيك ٢٠٠٣، بينالي سان مور للطباعة بفرنسا ٢٠٠٧.اجلائزة األولى في مسابقة (احلضارة و اخلطر)جامعة الفنون اجلميلة ١٩٩٩، 

اجلائزة األولى في ترينالي مصر الدولي للجرافيك ٢٠٠٦.مقتنيات لدى األفراد مبصر واخلارج

Saleh Abdel Sabour Born in 1976. BA in Fine Arts, Helwan University 2000. The 9th Youth Salon, the 11th  
“1999”, the 14th “2002” , the 3rd Mini Artistic works 1999, the 4th “2000”, the 17th Youth Salon,2005. The 
Festival of the First Artistic Creativity, the18thYouth Salon 2007. The 6th  Nile Salon of Photography 2007. 
The 4th International Egypt Triennale of Graphic 2003. Saint Mour Biennale of Print- France 2007. The 
First Prize at the competition of “the civilization and Danger”, Fine Arts university 1999. The first prize at 
the International Egypt Triennale of Graphic 2006. Acquisitions in Art lovers in Egypt and abroad.



عبد السالم سالم  مواليد -1977 ، مدرس مساعد بقسم اجلرافيك كلية الفنون اجلميلة جامعة املنيا، ماجستير فى الفنون اجلميلة 

تخصص جرافيك عام 2008، العديد من املعارض اجلماعية اخلاصة بهيئة التدريس 2003 : 2008، الدورة اخلامسة لترينالى مصر الدولى 
لفن اجلرافيك 2005 ، الدورة الثانية ملعرض فناني اجلرافيك 2006، املعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة (28) 2003 ، معرض فن 

اجلرافيك القومى الدورة الثالثة 2005، معرض  بينالى بور سعيد  2009 ،

Abdel Salam Salem Born in 1999 Assistan Professor at The Faculty of Fine Arts , Grafphic Department- 
MInia  Universty. Master degree in Fine , Graphic Department 2008. several exhibition of staff teacher 
since 2003 till 2008. 5th Graphic International triennale  2005. second session of the exhibition of Graphic 
2006. 28th National exhibition 2003. 3rd National Graphic exhibition 2005. Port Said Biennale 2009. 



فاروق شحاتة مواليد 1973اإلسكندرية،أستاذ بكلية الفنون اجلميلة باإلسكندرية 1986،رئيس الندوة الدولية في بينالي مصر الرابع 

لفن اجلرافيك باإلسكندرية 2003،اخترته وزارة الثقافة املصرية لتمثيل مصر في العديد من دول أوروبا،عضو جلنة التحكيم الدولية 
في بينالي النرويج الدولي لفن احلفر 1996معظم معارض الفن املصري في مصر وخارجها منذ 1962حتى اليوم من قبل وزارة الثقافة 
الفن  تاريخ  معهد  من  الذهبية  امليدالية  أملانيا،  بافاريا  وزراء  رئيس  من  وميدالية  بولندا  في  كراكرف  في  احلفر  بينالي  جائزة  املصرية، 

األمريكي، ميدالية ذهبية من رئيس جمهورية النمسا،مقتنيات وأعمال فنية مبصر واخلارج،

Farouk Shehatta Born in 1938. Professor at the Faculty of Fine Arts, University of Alexandria, 1986. 
The President of the International Symposium of the 4th Egypt Graphic Biennale, Alexandria, 2003. 
Represented Egypt in several countries. Member of the International Arbitration Commission of Norway 
International Print Biennale, 1996.participated in the artistic movement in Egyptian and aboard since 
1962 till now. Award from Krakow Print Biennale in Poland. Medal from the Prime Minister of Bavaria, 
Germany. Medal of Kurt Valdheim, former President of the Republic of Austria. Medal from the Art History 
Museum in Vienna .several acquisitions in Egypt and abroad.



 – التطبيقية  الفنون  كلية   – اإلعالن  قسم  رئيس   . فبراير 1999  اإلعالن  قسم  التطبيقية  الفنون  بكلية  أستاذ  العزيز  عبد  مجدي 

جامعة حلوان سابقا . انتدب كأستشارى وتأسيس وحدة التصميم اجلرافيكى مبركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجلس الوزراء عام 
1989 وحتى تاريخه 2003 جائزة أولى حفر املعرض العام السنوي 1983. حصل على جائزة الدولة التشجيعية لفن احلفر عام 1983. 
جائزة أولى تصميم شعار مركز القاهرة الدولي للمؤمترات مبدينة نصر عام 1989. جائزة الرعاة ببينالي سابوري الدولي للحفر في 

اليابان  1996.عضو جلنة فرز واختيار األعمال الفنية والتحكيم لصالون الشباب القاهرة 1996 .

Magdi Abdel Aziz  Professor and Headof advertising department in the faculty of Applied Arts 1999–

Cultural attaché in the Egyptian embassy in Austria , awards the first prize for Graphics in the national 
Art  Exhibition in 1983, the state prize of encouragement in 1983, Medal (1st class) of science and art 

in Egypt in 1985, The sponsorship prize in international print Biennial in Japan in 1996, Member of jury 

Youth Salon 



محسن عالم مواليد القاهرة 1968،دكتوراة الفلسفة الفنون اجلميلة تخصص اجلرافيك2007 ، مدرس بكلية الفنون اجلميلة بالقاهرة 
– قسم اجلرافيك ،أقام وشارك فى خمس ورش فنية خاصة بفن اجلرافيك موازية ألحداث فنية دولية ومحلية عضو جلنة حتكيم صالون 

الشباب التاسع عشر 2007. قومسيير معرض األعمال التراثيه املصريه بأنقره - تركيا 2008 ، شارك فى أكثر من 22 معرض جماعى 
محلى وأكثر من 20 معرض دولى أهمها :،معرض جوال لفن اجلرافيك املصرى واألمريكى بالتعاون مع جامعة نبراسكا- أمريكا 2008 ، . 

بينالى احلفر الدولى سارسال ـ فال دى فرانس“- فرنسا 2009 . بينالى مكتبة االسكندرية الدولى للحفر الصغير2009-.

Mohsen Aalam Born in Cairo 1986. Phd in graphic 2007. Professor in at the Faculty of Fine Arts , Cairo 
Univ. Co-launched five workshops in Graphic-  Jurist in Youth Salon 2007. Commissaire  of the exhibition 
of Egyptian Heritage and Handcrafts in Ankara, Turkey 2008. Participates in more than 22 Collective and 
locally exhibitions, 20 events abroad:  Egyptian- American Graphic exhibition Nebraska Univ. USA, 2008. 
International Sarcelles  Print Biennale  Val de France , 2009.  International  Alexandrina Bibliotheca  
Print Biennale , 2009.



محمد الصبان  مواليد 1961ا دكتوراة الفلسفة في النسق اجلمالي لفن االعالن املصري القدمي ،عضو هيئة تدريس جامعة القاهرة 
،عضو نقابة الفنانني التشكيليني،معرض صالون الشباب 1992املعرض التكرميي األول لفناني صالون الشباب 1998 معرض القطع 
املوجهة  التشكيلية  اإلبداعات  معرض   ،  2004 القومي  ،املعرض   -58  -57  -56- ال50-53  االتيلية  صالون  معرض   -  2003 الصغيرة 
للطفل 2006  ،شهادة تقدير من نقابة الفنانني التشكيليني 2002  - ميدالية وشهادة تكرمي من املركز القومي للفنون التشكيلية 

1998مقتنيات بوزارة الثقافة ولدي بعض املوسسات واالفراد.

Mohamed Al SAban Born in 1961 . PHD Es « Old Egyptian  advertisning Art. Staff Member , Cairo 

University . Member of Syndicate of Plastic Arts. Youth Salon 1992. First Honorific exhibition Youth 
Salon Artists  1998. Mini Work Exhibition 2003. 50th,53rd,57th,and 58th Salon Atelier  Exhibition. National 

Exhibition2004 . Exhibition of Fine Art Creativity for child 2006. Fine Arts Center Medal 1998. several 

acquisition Ministry of Culture and Abroad. 



محمد نبيل مدرس بقسم اجلرافيك كلية الفنون اجلميلة - جامعة املنيا 2008 – شارك في حوالي 23 معرض دولي لفن اجلرافيك و 
حوالي 60 معرض محلى و أقام 8 معارض خاصة وحصل على حوالي 14 جائزة في مجال اجلرافيك من أهمها: اجلائزة الكبرى في صالون 

الشباب الثامن عشر 2007, اجلائزة الشرفية ( البرونزية ) في ترينالى مصر الدولي الرابع لفن اجلرافيك 2003. 

Mohamed Nabil Instructor at graphic department of the Faculty of Fine Arts, Menia University 2008. 
Participated in 23 graphic international exhibition , 60 locally exhibitions and 8 private exhibitions . 
Awards 14 Print Prizes: first prize   in 28th Youth Salon  2007. Honorary prize for graphic, the Fourth Egypt 
International Print Triennale, 2003.



-٢٠٠٥ من  ثقافة بنها  ،قصر   ٢٠٠٩ حتى   ٢٠٠٧ من  األتيليه  صالون   ،٢٠٠٩  ،٢٠٠٧ ١٩٦٤،معرض أتيليه القاهرة  مواليد  محمد هريدي 

٢٠٠٦ ،قصر ثقافة طوخ من ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤، له العديد من املعارض اجلماعية ،مقتنيات داخل وخارج مصر، دراسات خاصة فى فن املونتاج 
الطباعى ، دراسات خاصة فى طباعة السلك سكرين واألوفست والتيبو.

Mohamed Haridy Born in 1964. Exhibition of Cairo Ateliers 2007 ,2009 .Atelier Salon from 2007 until 
2009 . Banha Culture Palace from 2005 -2006 . Tokh Culture palace from 2003 until 2004. several group 
Exhibitions. Acquisitions inside Egypt and abroad. Special studies at print Montage. Private studies on 
screen wire, ophist and Tibo. 



للتصميم  اإلسكندرية  مكتبة  1983،،مستشار  املطبوع  التصميم  في  الفلسفة  1948،دكتوراه  اإلسكندرية   مواليد  نصر  مدحت 
هيئة  ،عضو  الفنية) 2008  التصوير(الطباعه  بقسم  باإلسكندرية  اجلميلة  الفنون  كلية  إلى  ،انتداب  إلى 2005  من 2002  والطباعة 
تدريس بكلية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية من 2005 إلى 2006 ،اشترك في كثير من املعارض الدولية منذ 1971 وحتى اآلن ، 
ا في كل من مصر واخلارج، وأقام عدة ورش فى كل من مصر واخلارج فى مجال الطبعة الفنية والبعد  ا خاصً أقام سبعة عشر معرضً

الثالث.حصل على العديد من اجلوائز احمللية والدولية وله مقتنيات خاصة في كل مصر واخلارج

Medhat Nasr Born1948 Alexandria. Ph.D of Philosphy in the printed design 1983. Alexandrina 
Bibliotheca Consultant for Printed design 2002:2005. Staff member in the Faculty of specific education 
Alexandria  Univ.  2005:2006.  Participated in several International exhibition since 1971 till now. 17 Solo    
exhibitionand Workshop (Print Design and three dimensions ) in Egypt and abroad. Awards several 
National and International prizes, acquisition in Egypt and abroad. 



مها خليل  مواليد 1976 ،مدرس بكلية الفنون اجلميلة- جامعة اإلسكندرية،.شاركت فى العديد والكثير من املعارض وورش العمل 

الطباعة  لفن  اإلسكندرية  جامعة  لطالب  اجلميلة  الفنون  مبعرض  األول  املركز  ببيروت  املتحدة  لألمم  التابعة  بأالسكو  ،مقتنيات 
األعلى  الس  من  تقدير  شهادة  الدميقراطى  الوطنى  باحلزب  التشكيلية  للفنون  اإلسكندرية  شباب  مبعرض  تقدير  البارزةشهادات 
للثقافة فى مسابقة ” قراءة فى ابداعات الفنان راغب عياد ”شهادة شكر وتقدير ( األنشطة املصاحبة ) من اللجنة العليا لبينالى 

اإلسكندرية الثالث والعشرون فى مناسبة األحتفال باليوبيل الذهبى للبينالى .

Maha Khalil Born in 1976. Professor at The Faculty of Fine Arts Alexandria University.  .   
Participates in several Fine Arts  exhibitions and workshops.     acquisitions in BALASKO (UN  
Baierut. First Position  at the Print  exhibition of  Fine Artists exhibition Alexandria University. 
Alexandrian youth artists. 23rd Alexandria Biennale..



التربية  بكلية  الفنية  التربية  قسم  التطبيقية،رئيس  الفنون  بكلية  املطبوعات  تصميم  ،أستاذ  اجليزة  1952  مواليد  العدوي  جنوى 

املعارض  بعض   ، االن  إلى   1975 عام  منذ  العامة  املعارض  معظم  فى  ،اشترك  سابقا  بالرياض  الفنية  والتربية  املنزلى  لألقتصاد 
الدولية ،2009 بينالى سرسال ـ فرنسا، 1984 جائزة أولى تصميم ملصق عودة سيناء  –  وزارة الثقافة، 1986 جائزة تشجيعية حفر 
رسمية   مقتنيـــات  عدة  ،له  والرياض  مبصر  خاصة  معارض   7، االسكندرية  بينالى  حفر –   ثالثة  جائزة   1982، (مصروالعنصرالواحد) 

ومقتنيات خاصة داخلية وخارجية.

Nagwa Yehia El Adawi Born in Giza 1952 , professor in printmaking in Faculty of Applied Arts. Ex- Head 

of section of Art Education in the Faculty of Art Education in Reyad . Participated in national exhibitions 
since 1975 until now, and many international exhibitions in Germany , Japan , Roma , India, Muscat, 

Kuwait, Cyprus , China , Reyad , Morocco Biennale of Sarsil 2009 in France 1984 ,1st Prize  annexed 

design, Ministry of Culture 1986, Encouragement prize (graphic) «Egypt and the Unique element» , 1982 

3rd Prize ( graphic) in Biennale of Alexandria , 7 individual exhibitions in Egypt and Reyad . official of 

individual acquisitions  in Egypt and aboard.   



منذ 1986  التشكيلية  احلركة  فى  ،مشارك  اإلسكندرية  جامعة  اجلميلة 1986  الفنون  بكالوريوس   ، مواليد 1962  البلقاسي  وحيد 

وحتى اآلن ،  العديد من املعارض اخلاصة واجلماعية منها : معرض فعاليات املؤمتر األول للفن التشكيلي 2008 باإلسكندرية مركز اإلبداع 
اإلسكندرية ، الشرقية ، شبني الكوم ، بينالى بور سعيد 1996 ، 1998 ، 2000 ، 2003 ، 2005 ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، املعرض العام للفنون 
التشكيلية وسوق الفن التشكيلي 2000 ، 2003 ، 2005 ، 2006 ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010  ، ومعرض خاص بأمريكا ( نيويورك ) 2009 

، العديد من اجلوائز وشهادات التقدير واملقتنيات املتحفية واخلاصة فى مصر وخارجها

Wahed El Belkasi BA in graphic From The Faculty of Fine Arts , Alexandria Univ. 1986. Participated in 
artistic movement since 1986 until now. Exhibitions: 1st activities of the conference of Plastic Arts in 

Alexandria 2008.  Port Said Biennale 1996,1998,2000,2003,2005, 2007, 2008,2009. General Exhibition of 

Plastic Arts , Fine Arts Fair  2000,2003,2005,2006,2007,2008,2009,2010. Private Exhibition in USA, (New 

York) 2009. Several Prizes and certificates of appreciations. Several acquisitions in Egypt and abroad.





النحـت

Sculpture



مجال النحت

إبراهيم أحمد أحمد
أحمد الســــطوحى 
أحمد عبد التــــواب
أسامة الســــــروى

أســـامة محمد على 
أسعد سعيد فرحات
إسالم السيد عباده

أميــــــر اللـــــيثى
أمين عبد القـــــــوى

إيهاب الطــــــــوخى 
جــــــــــابر حجازى
جمال محمد الســـيد
حازم عبد اخلالق محمد

حســــــن عثـــــمان 
حسن كـــــامل حسن
حوريـــــــــة السيد 
روســــــــانا كورادو

ساركيس طوســـونيان 
سعــــــيد بـــــــــدر
سيدة محمود خلـــــيل
صالح الدين عبد الرحمن
ضاحى عارف هاشـــــم
طاــــــرق أحمد حواس
طـــــــــارق الكـــومي
طـــــارق زبـــــــــــادى
عـــــــــامر عبد احلكيم 
عايدة محمد عبد الكرمي
عبد املنعم محمد احليوان
عبد الوهاب مشـــــهور
عبده رمــــــزي رزق اهللا

عرفــــــــه شاكر
عــــــالء احلـــاراتي
عالء محمدى السيد
علــــــــــي حبيش
فــارس أحمد فـارس 

فيفيان فتحى البتانونى
محفوظ صـــــــليب
محمد إبـــــــراهيم 
محمد اسحق قطب
محمد اللـــــــــبان

محمد ثابت عبد الرحيم 
محمد رسمـــــــــى
محمد رضوان خليل

محمد زكريا طه حسن
محمد عبد احللـــــيم

محمد عبد احلــــــميد  
محمد عبد املنـــــعم

محمد العـــــــــالوى 
محمد مجدى السداوى
محمد هــــــــــــارون
محمود الـــــــــدويحى
محمود املنــــــــيسى 
مـــرمي حيد فرهـــــــام
مصطفى بــــــــــط 
مني ســــــامي سعيد
ناثـــان دوس أمـــــني

نفـــــني فرغـــــــلى 
هانى الســــيد أحمد
هاني علي عبد البديع

هــــــانى فيـــــــصل 
يوسف عبد اهللا يوسف
أحمـــــد سعـــــيد 
رمضـــان عبد املعتـمد
حـامد أحمد العجـــمي



إبراهيم السيد دكتوراه – كلية الفنون اجلميلة – جامعة بيزا – إيطاليا  شارك في معرض العام- دار األوبرا- املتحف الفني احلديث 
بالقاهرة .معرض خاص- "قصائد نحتية" كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان – 2008 معرض خاص- "إشراقات نحتية" املعهد 
العالي للفنون التطبيقية – التجمع اخلامس – القاهرة اجلديدة.-معرض خاص – "منحوتات رومانسية" – متحف ابن لقمان – املنصورة 
2010 شارك في ترميم وتلوين متثال رمسيس الثاني باحلجم الطبيعي- ميدان االستاذ الرياضي- املنصورة صيانة وتلوين متثال سيدة 
الغناء العربي- أم كلثوم – ميدان احملافظة – مدينة املنصورة االشتراك في اإلعمال النحتية في فيلم املهاجر وفيلم املصير للمخرج 

العاملي يوسف شاهني . مقتنيات خاصة مبتحف فني حديث – متحف الرخام العاملي – مدينة كرارا – إيطاليا .

Ibrahim El Said  PhD  Faculty of Fine Arts Biza University – Italy.He participated in  The General Exhibition 
– Opera House – Museum of  Modern Art in Cairo.Private exhibition "Sculptural Poems" at Faculty of Fine 
Arts – Helwan University. Solo exhibition Sculptural Shinings High Institute of Applied Arts at New Cairo . 
Private exhibition Romantic sculptures at Ibn Lokman Museum – El Mansoura.Also look part in restoring 
& colouring the statue of Ramsis II – Al Ostaz El Ryady aquare at Mansoura.Colouring & maintenance 
of Om Kolsoom statue – El Mohafza Square – El Mansoura Participating in sculptures of the Emigrant & 
The destiny movies for the director Youssef Shahine.Acquisitions: Museum of Modern Art – Applied Arts 
& Museum of Universal Marble in Carrara, Italy.



 أحمد السطوحي    مواليد 1942 شارك في بعض املعارض منهااملعرض الدولي الطواف للتشكيل املباشر باحلديد في تركيا – أملانيا 
– املكسيك 2008/2009. صالون مصر 2009. تصميم وتنفيذ مجسم جمالي (حركة في الفراغ) تشكيل مباشر باحلديد مبدخل املطار 

اجلديد 2008. تصميم وتنفيذ مجسم جمالي (القوة الالعقلية) تشكيل مباشر باحلديد في مدينتي – طريق السويس 2009. م. 
معرض اخلريف بقصر ثقافة سيدي جابر 2009.املشاركة في مسابقة التنسيق احلضاري بالسعودية بنموذجي من التشكيل املباشر 

باحلديد 2009. 

Ahmed El SotuhyBorn in 1942. Participated in some exhibitions:The Ambulant International Exhibition for 

the direct formation by iron in Turkey – Germany- Mexico 2008 --2009. 2009 Egypt Salon. 2008 Beauty 
shape design ( movement in space ) direct formation by Iron at theentrance of the New Airport. 2009 

Beauty shape design (the irrational power) direct formation by Iron in ( My city – Suez road). 2009 Autumn 

exhibition in Cultural Palace at Sidi Gaber. 2009 Civilized Coordination Competition In Saudi Arabia with 

two works of direct formation by Iron .



للفنون  القومى  منهااملعرض  معارض  عدة  في  شارك   - التشكليليني  الفنانني  نقابه  ١٩٧٦عضو  مواليد  غريب  التواب  عبد  احمد 
التشكيليه (2009-2008-2003-2001 )صالون الشباب (2007-2004-2003) - صالون االعمال الصغيره (2004-2003-1999)معرض على 
هامش اوملبياد بكني – الصني – 2008معرض بانورما النحت املصرى –قاعه الزمالك للفن 2009املقتنيات :متحف الفن املصرى احلديث 

ولدى العديد من االفراد مبصر واالمارات والبحرين واسبانيا

Ahmed Abd El Tauab  Member of the syndicate of fine artists15th Youth Salon 2003, 16th 2004- 7th Salon 

of small artistic works 2004.- Competition of Rateb Sadeq prize in Cairo Atelier , March 2005.

-1st Festival of Fine Creation (18th Youth Salon 2007)-2nd Festival of Fine Creation (31st General 

exhibition) 2008- At art lovers in Egypt, Emirates , Spain- The Museum of The Egyptian Modern  Art



جامعة  الفنية  التربية  بكلية  التدريس  هيئة  عضو   - عام1992  اجلميلة  الفنون  فى  الفلسفة  مواليد1961دكتوراة  السروى  أسامة 
حلوان  - شارك في عدة معارض منهابريفان 1986 .1987ليننجراد 1992.1989 - اتيلية القاهرة 1998املركز الروسى 2000كلية التربية 
النوعية جامعة القاهرة عام 2001املركز الثقافى الروسى 2001 - 2009معرض القطع الصغيرة  عام 2002 - متثال محمود مختار في 

طشقند –اوزبكستان -2007 متثال الرئيس الراحل انور السادات فى مدينة العريش 2009 .

Osama El Sarawy PhD of Philosophy in Fine Arts - Academy of Fine Arts - Russia 1992- Member of 

Teaching staff of Faculty of Art Education, Helwan University- In Cairo Atelier 1998 In the Russian 
Cultural Center , Cairo 2000- In the Show gallery - Faculty of Specify Education - Cairo University - Dokki 

2001 In the Russian Cultural Center , Cairo 20015-2009-th Salon of Mini Works of Art 2002



أسامة محمد علي    مواليد1971دكتوراة فلسفة التربية النوعية في التربية الفنية تخصص أشغال فنية بتقدير امتياز عام 2004م.
شارك في معارض منها صالون الشباب  الرابع،اخلامس،السادس 1994:1992م.بينالي القاهرة الدولي للخزف – متحف الفن احلديث 
عام 1996م.بينالي روما الدولي – ايطاليا – 1999م.بينالي القاهرة الدولي للخزف – 2002م.امللتقى الدولي االول للنحت – مبرسى علم 
– 2008م.امللتقى الفني الدولي للنحت و التصوير – بشرم الشيخ – 2009م.اجلوائز:جائزة جلنة التحكيم في مجال العمل املركب من 

صالون الشباب السادس – املركز القومي للفنون التشكيلية – وزارة الثقافة – 1994م.

Osama Mohamed Ali  4th , 5th & 6th Youth Salon 1992,1993,19943-rd Cairo International Biennale of 

Ceramics 1996, 5th 2000-Rome International Biennale of Youth 1999 - Jury prize in 6th Youth Salon 
1994



أسعد سعيد فرحات    مواليد اجليزه 1969 دكتوراه الفلسفة فى التربية الفنية 2004  - عضو نقابة الفنانني التشكيليني - مدرس 
بكلية التربية الفنية قسم النحت شارك في عدة معارض مبكتبة االسكندريه 2006 –  صالون الشباب من الرابع إلى اخلامس عشر . 

–صالون األعمال الصغيره من األول إلى السابع . - املعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة) 26(-1999 الدورة ( 28 ) -2003 الدورة
( 29 ) 2005.الدورة ( 32 ) 2009 -  معرض نحت بال جدران مبكتبة اإلسكندرية  2003 - معرض جماعى بساقية عبد املنعم الصاوى2006. 
- صالون اجلمعية االهلية الرابع عشر1999معرض بجامعة العلوم التطبيقية مبونيستر ـ أملانيا  2002مقتنيات متحف الفن املصرى 

احلديث بالقاهرة-. 2002جامعة العلوم التطبيقية مبونيستر أملانيا. - 1997 مبدينة أسوان .

 Asad Said Farahat  PhD of Philosophy in Art Education 2004- Member of Syndicate of Fine Artists

- Instructot in Faculty of Art Education - Sculpture Department- At Alexandria library 2006 -4th Youth 
Salon 1992 - Cairo-7th Youth Salon 1995 - Cairo - 8th Youth Salon 1996 - Cairo

-10th Youth Salon 1998 - Cairo - 11th , 12th , 14th & 15th Youth Salon 1999,2000,2002,2003

-1st, 3rd, 4th,5th & 6th Salon of Mini Works of Art 1997,1999,2000,2002,2003 7th Salon of Mini Works of 

Art 2004- Collective exhibition at Sakiet Abdel Moniem Al-Sawy 2006 - 26th National exhibition of Fine 

Arts 1999 Museum of the Modern Egyptian Art - Cairo - University of Applied Sciences - Germany



إسالم السيد عبادة  مواليد ١٩٧٧ماجستير الفنون اجلميلة (نحت) ٢٠٠٦ شارك في عدة معارض منها معارض الطلبة بالكلية و 
محبى  جمعية  ٢٠٠٢معرض  العام  القومي  ٢٠٠٤املعرض  الى   ٢٠٠٢ الصغيرة  الفنية  االعمال  ٢٠٠٠صالون  الى   ١٩٩٦ حلوان  جامعة 
الفنون اجلميلة ٢٠٠٤املعرض القومي العام ٢٠٠٩ شارك في سمبوزيوم الرخام بشركة ( سيكم) بالتعاون مع جامعة االنوس للفنون 
البصرية ( ا ملانيا) ٢٠٠٩حصل على جائزة اولي (نحت) جامعة حلوان ١٩٩٩جائزة جمعية محبى الفنون اجلميلة ٢٠٠٤املقتنيات متثال 

نصفي (برونز ) للمعماري حسن فتحي بقصر ثقافة الشرفا بالقناطر اخليرية

 Islam El Said Ibada Students exhibitions in the Faculty of Fine Arts 1997 to 2000- 27th National 

Exhibition of Fine Arts 2001 -5th Salon of Mini Works of Art 2002- 44th Pioneers exhibition - Association 
of Fine Arts Lovers 2004- Rateb Sedek exhibition in Cairo Atelier 2004 - 7th Salon of Mini Works of Art 

2004- Prize from Pioneers exhibition - Association of Fine Arts Lovers 2004



أمــير الليثـي   الصالون األول- الرابع لألعمال الصغيرة – مجمع الفنون « وزارة الثقافة - بجمهورية بنما -Chitre. ٢٠٠٠-٢٠٠١ عمل 
متثال تذكاري حملافظ مدينة - ملتقى نحت األحجار األول – متحف محمود مختار . 2004 - صالون الشباب ١٥-١٧-١٨– قصر الفنون 
”وزارة الثقافة  2005 2007- معرض شباب الفناننيـ  املركز الثقافي املصريـ  باريسـ  فرنسا 2007 - املعرض العام 29 32-31- - مهرجان 
االبداع الثاني - متحف الفن احلديث – مصر2009-2007 -   2009 – 2010 سمبوزيوم اسوان الدولى الدورة ال 14 – 15 جائزة ( الهرم 
الذهبي ) ملتقى نحت األحجار األول   - وزارة الثقافة – مصر 2004 -  اجلائزة الشرفية ـ صالون الشباب السابع عشر  ـ  وزارة الثقافة 
- مصر  2005 - جائزة اآليكا ( االحتاد العاملي لنقاد الفن ) صالون الشباب السابع عشر .2005 - جائزة الصالون- صالون الشباب ١٨ - 

مهرجان االبداع االول  2007

Amir El Lithy - 1997 -2000  First and  Fourth Salon of small art works - - sector of fine arts - Egypt 

 2000 – 2001  Making memory statue for a «Chitre» mayor in  Panama Republic - 2004 First stone 
Interaction - Mahmoud Mukhtar - Museum - 200515 17- – 18  2007- th  youth salon - sector of fine arts 

- Cairo - Egypt  - 2007  youth Artist - Egyption Culutur Center - Paris - France  - 2009 32 – 31 - 29th 

National Exhibition - 3th Festival of Fine Art - Opera House – Cairo –Egypt - 2009 – 2010  14th - 15th 

Aswan International Sculpture Symposium 2004 (Gold pyramids) MINISTRY OF CULTURE - Sector of 

Fine Arts - Cairo Egypt  2005 (AICA) International Association of Art Critics - National Section of Egypt 



منها  املعارض  بعض  في  اجلميلةشارك  للفنون  األهلية  اجلمعية   - التشكيليني  الفنانني  نقابة  عضو  مواليد:1967  سعداوى    أمين   
صالون األعمال الفنية الصغيرةالرابع2000السادس2003 ؛ السابع2004 - املعرض القومى العام للفنون التشكيلية الدورة(27)   2001       
- بينالى القاهرة الدولى السادس للخزف2002 - ورشة عمل ملتقى األحجار األول بحديقة متحف محمود مختار بالقاهرة2005     - 
معرض  ( الفن للجميع)بقاعة سالمة 2002 : 2010املقتنيات  - متحف الفن احلديث- مجمع 15 مايو للخزف - جائزة جلنة التحكيم 

فى بينالى القاهرة الدولى السادس للخزف  2002

 Ayman Siadawy   Born in   1967 ,member in Syndicate of Plastic Arts, Association of Fine Artists      Cairo 
Atelier of the Arts and the book  4th,   , 6th , 7th  Salon of Mini Works of Art 2000; 2003; 2004 -27th   General 

National Exhibition of Fine Arts 2001  , 6th  International Cairo Biennale of Ceramics 2002 First Workshop 

Forum stones  at  Garden of Mahmoud Mukhtar Museum, Cairo 2005 - Exhibition (Art for All) Salama Hall 
2002: 2010 Acquisitions - Museum of Modern Art - Block 15th of May center of ceramics, Jury Prize at the 

6th International Cairo Biennale of Ceramics 2002



إيهاب الطوخى   مواليد القاهرة ١٩٧٧-ماجستير في النحت ومدرس مساعد– بكلية الفنون اجلميلة،عضو نقابة الفنانيني التشكليني-
املعرض  العربية-  الرياضية  للدورة  املوازي  الوزير-ألسكاكيني-الوراق-القصر»–معرض  باب  الورشة-معرض»علي  جماعة  تأسيــس 
القومي-معرض الفنون اجلميلة في مائة عـام - معرض جيل شباب الفنون اجلميلة-معرض» املرأة في الفن التشكيلي»-معرض ثالثي 
األبعاد-بينالى فنتازيا ١،٢-قافلة السالم بجامــعة الدول الـعربية-سمبوزمي النحت بأبو دباب- جائزة أولى نحـــت- اولى خزف- جائزة 

سوزان مبـــارك للخـــزف، مقتنايات « بفرنسا–النمسا–لبنان-األردن- سوريا- متحف الفن احلديث

Ehab Eltoukhy Born in Cairo 1977. Master of Fine Arts (Sculpture). Instructorin in faculty of  Fine Arts. 

Member in Association of Artists . member of Alwarsha Association .» Ala bab Elwazeer, Elsakakeny, 
Alwarrak,Alkas exhibitions . Parallel exhibition of Arab sports  , National exhibition ,Fine arts  

exhibition in 100 years, Fine Arts Youth generation, The woman in   Fine Arts,3D Biennale  Fantasia 

1,2. Peace envoy at Arab League . Sculpture Symposium in Abo Dabab,first ward of sculpture, Pottery 

&Susan Mubarak . Acquisitions:  « France, Lebanon, Jordan, Syria, Museum of Modern Art.



جابر عبد املنعم  مواليد 1936 حاصل علي درجة الدكتوراه من األكادميية اإليطالية بروما 1974 شارك في بعض املعارض منها بينالي 
اإلسكندرية عام 1959 – 1961 – 1965 – -1972 1991-1978 املعرض العام بالقاهرة لدورات متتالية ومعارض فناني اإلسكندرية بقصور 
الثقافة بالقاهرة واإلسكندرية وبورسعيد املركز الثقافي السوفيتي سابقا باإلسكندرية  الـمركز الثقافي اإليطالي باإلسـكندرية  
كلية  ألساتذة  اجلماعية  املعارض  في  املشاركة  باإلسكــندرية  -  الفرنسي  الثقافي  املركز  باإلسـكندرية   األسباني  الثقافي  املـركز 

الفنون اجلميلة باإلسكندرية بصالة عرض كلية الفنون اجلميلة باإلسكندرية 

Gaber Abd El Monem Born in 1936. Ph from the Italy Academy in Rome 1974.Participated in some  

xhibitions :Alexandria Biennale in 1959 – 1961 – 1965 – 1972- 1978 – 1991. The General exhibition in 
Cairo. Alexandria Artists Exhibition in Cultural Palaces at Cairo Alexandria & Port Said also exhibi-

tion at the ex Soviet cultural center, the Italian cultural center, Spanish cultural center, French cultural 

center in Alexandria. Collective exhibition for professors of Faculty of Fine Arts in Gallery of Faculty of 

Fine Arts at Alexandria.



  جمال محمد سيد    مواليد ـ،1963بكالوريوس كلية الفنون اجلميلة ــ نحت ـ  1988ـ  حصل على درجة املاجستير فيالنحت 2003  ـ
 حصل على امليدالية الذهبية فى معرض  مهرجان  كلية الفنون اجلميلة بجامعة املنيا1987 ـ شارك في العديد من املعارض اجلماعية

.  حتى 2010

Gamal Mohamed Sayed BA in sculpture in 1988 and MA in 2003 -  Won the gold medal in the art  festival 

organized by the Faculty of Fine Art in Mania  in 1987-Took part in several art exhibitions at home.



حازم عبد اخلالق ماجستير الفنون اجلميلة – جامعة اإلسكندرية. يشارك في احلركة الفنية منذ عام 1990 وحتي اآلن جائزة إقتناء 
صالون شباب اإلسكندرية 1995.جائزة صالون شباب القاهرة السابع (ثانية نحت)1995. جائزة صالون الشباب باإلسكندرية أولي 

نحت  -1997 -2000 -2001 2002 . شهادة تقدير مهرجان جرش للثقافة والفنون . منحة مراسم األقصر يناير 2002. جائزة بينالي بور 
سعيد القومي السادس والسابع ( تشجيعية – نحت- تصوير) فبراير 2003. 2005.

 Hazem Abd-El- Khalek Master degree in Fine Arts, Alexandria University. Participates in the artistic

  movement since 1990 until now. Acquisition prize at Alexandria youth salon 1995, The 2nd prize of

 Sculpture at the 7th Cairo Youth Salon 1995. The 1st prize of  Sculpture at the 7th Cairo Youth Salon
1997,2000 , 2001 and 2002. Certificate of merit at GARASH Festival of Culture and Arts. The prize of en-

 courgment in sculpture & painting  the 6th and 7th National Port Said Biennale، February 2003,2005

                    



حسن عثمان    مواليد  1929.خريج كلية الفنون اجلميلة (1952) - عمل بالصحافة املصرية قبل تخرجه رسميا ، سكرتير حترير ، 
ناقدا فنيا ، مدير للتحرير حتي عام 1995 - أسس صفحة الفن التشكيلي بجريدة املساء 1956 - أسس صفحة الفن التشكيلي 

بجريدة اجلمهورية 1984 - أقام أول معرض لفن اخلزف عام 1986.

Hassan Osman  Born in 1929,  Minya. Graduated in the Faculty of Fine Arts ,1952. Since 1954 worked 

in the press as an illustrator , art critic and editor in chief.Founded the Plastic Arts Page in Mesa 

NewsPaper1956, and Gomhourya Newspaper 1984, Held the First Ceraamic Exhibition, 1986.



حسن كامل   أستاذ مساعد للنحت بكلية التربية الفنية ، شارك في عدة معارض منها صالون الشباب أعوام 1999وحتى 2001 
واملعرض القومي أعوام 2001 ، 2002 ،2003 ، 2005 ، صالون األعمال الفنية الصغيرة أعوام 1999 ، وحتى 2001، معارض شخصية  في 
اجلامعة األمريكية بالقاهـــــرة ، ومركز سعد زغلول الثقافي ،ومركز اجلزيره للفنون. شارك في : سيمبوزيوم فيتشينسا – ايطاليا 
2007 ، اسطنبول – تركيا 2008 ، هوريتسا – جمهورية التشيك 2007 ، عمان – األردن 2008 ، طرابلس – لبنان 2006 ، أسوان – مصر 
2000 ، 2001 ، 2005 ، 2009 ، اإلسكندرية – مصر 2005 ، 2007 . أهتم باألعمال امليدانية وحصل علي جوائز في هذا اال منها اجلائزة 

األولي في مسابقة تصميم أعمال ميدانية مبدينة شرم الشيخ.

Hassan Kamel  Ph.D. in art education “ Using the Ancient Egyptian Sculpture in Stereotypes of the 

Domestic and International Sculpture”. Assistant Professor  at the Faculty of Art Education, Sculpture 
Department. Participates in several exhibitions such as : Youth Salon since ١٩٩٩ until ٢٠٠١,  National 

Exhibition of Fine Arts session ٢٠٠١,٢٠٠٢,٢٠٠٣,٢٠٠٥. Salon of Mini Works of Art since ١٩٩٩ until ٢٠٠١. 

Private exhibitions in  EUC – Cairo, Saad Zaglol Cultural Center and Gezira Arts Center.The ٦th Aswan 

International Sculpture Symposium, ٢٠٠١. Several acquisitions  in Egypt and abroad. 



حورية السيد   مواليد 1977م ، دكتوراه  2005م. شاركت فى العديد من املعارض منها 2009 - معرض (منحوتات معاصرة 2) مبتحف 
سعد زغلول 2005 - صالون الشباب السابع عشر   2004 -  مهرجان اإلبداع العربى للفنون التشكيلية الثانى ( جماعة اآلتون للثقافة 
والفنون ) باإلسكندرية 1999 : 2004 - صالون الشباب احلادى عشر ، الثانى عشر ، الثالث عشر ، الرابع عشر ، اخلامس عشر ، السادس 
التجهيزية للهيئات غير الرسمية  لألعمال  الصالون السابع عشر  للنحت - اجلوائز  جائزة  الدولى  عشر  2009- سمبوزيوم مدينتى 

. 2007

Horreya El Said  Born in 1977 .Earned the doctor degree in 2005 . Participated in many exhibition. 

Contemporary Sculptured Exhibition at Saad Zaghloul Museum ,2009.17th Youth Salon ,2005. The 2nd 
Festival of the Arabian Creativity of Fine Arts 2004(Aton Group for Culture Arts) in Alexandria . The 

11th , 12nd , 13rd .14th ,15th ,16th Youth Salon 19992004- . The International Symposium for Sculpture» 

My City»2009. prizes:- She obtained the Youth Salon prize for the Installations of unofficial authorities 

2007 



روسانا كورادو    مواليد 1973 – دبلوم النحت بامتياز مع مرتبة شرف 1994 2009 – معرض وجوه ( نحت ) بقاعة أوفق واحد متحف 
محمد محمود خليل وحرمه 2008 – معرض خاص ( نحت ) بقاعة كمال خليفة مبركز اجلزيرة للفنون  - املعرض العام 32 ، 31  لسنة 
2009 ،2008 – شاركت الفنانة في مشروع " املدينة الفاضلة - اجلزء الثاني " " قرية ميت شماس " الهيئة العامة لقصور الثقافة – 

محافظة اجليزة .وصالون الشباب 1997 متثل ايطاليا في الدورة التاسعة  لصالون الشباب . 

Rosana Korado sense theory and the shape>s Psychology- Carrara Art Academy- 1994.- At «Kamal 

Khalifa « gallery in Geizira Arts Center, March 2009- Collective exhibition in Masr University of 
Technology and Science 2008. 31st, 32nd General Exhibition 2008, 2009. Participated in the project 

of The Vertious Country second part( Mitshamas village, General Authority of Cultural Palaces. Youth 

Salon 1997, represents Italy in the 9th Youth Salon.



ساركيس طوسونيان. مواليد ١٩٥٣ . بكالوريوس كلية الفنون اجلميلة باالسكندرية ١٩٧٩ . عضو نقابة الفنانني التشكيليني و 
عضو أتيلية االسكندرية . شارك فى معارض في كل من قبرص ١٩٩٦ و ايطاليا ٢٠٠٣ و اليابان ٢٠٠٤ والسودان ٢٠٠٥ و رومانيا ٢٠٠٦ 

و فرنسا ٢٠٠٨. شارك فى سيمبوزيوم اسوان الدولى أعوام ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ كذلك سيمبوزيوم مكتبة االسكندرية الدولى ٢٠٠٧ 
، ٢٠٠٨ . فاز جائزة اولى نحت من بينالى بورسعيد القومى السابع سنة ٢٠٠٥ . كما نفذ نصب تذكارى ألصالة العالقات التاريخية 

بني الشعبى املصرى و االرمنى فى حديقة احلرية بالقاهرة . مقتنيات املتحف الفن املصرى احلديث بالقاهرة ، املتحف املفتوح بأسوان ، 
مكتبة االسكندرية ، مركز االسكندرية لالبداع و مقتنيات خاصة فى كل من مصر و قبرص و كندا .

Sarkees Tosonian  BA of Faculty of Fine Arts - Sculpture Department - Alexandria University 1979
- Member of the Syndicate of Fine Artists- Member of Writers and Artists Society (Alexandria Atelier)
He participated in International exhibitions in Cyprus 1996 and Italy 2003- Exhibition of theContemporary 
Egyptian Art in Khartoum - Sudan 2005- Exhibition of the Contemporary Egyptian Art in the Roman 
National Museum in Romania 2006- 12th Aswan Symposium of Sculpture 2007 -24th Alexandria 
Biennale 2007 -13th Aswan International Symposium of Sculpture 2008- Museum of the Modern Egyptian 
Art- Cultural Development Fund - Alexandria Creation Center- Austria consular in Alexandria- Armania 
Embassy – Cairo - At individuals in Egypt , Canada and Austria- 1st prize (Sculpture) in 7th Port Said 
National Biennale 2005



سعيد بدر     دكتوراه في فن النحت على االحجار (تقنيات التكبير و التصغير) 2004 من اكادميية كررارة للفنون بايطاليا شارك في عدة 
معارض منها معرض باألكادمييه املصريه للفنون- روما - ايطاليا 1998معرض باملركز الثقافي املصري - روما - ايطاليا  2002 - معرض 
خاص بقاعه مكتبه مارينا دي كرراره - ايطاليا  2003 - معرض املقام  ضمن فاعليات مشروع العام االوروبي للحوار الثقافي– فيينا- 

النمسا 2008- مقتنيات باملتاحف املصرية و باخلارج

Said Saad Badr Ph.D. in incarnating, minimizing and maximizing stones 2004, Italy. Participates in 

several exhibitions  such as: exhibition in The Egyptian Art Academy in Rome, Italy, 1998.exhibition in 

The Egyptian Cultural Center in Rome, Italy, 2002. Exhibition in the Library of Merino de Curare, Italy,  
2003. The Egyptian Fine Art Forum , Austria , August 2008. Several acquisitions in Egypt and abroad.



اجلماعية   املعارض  من  العديد  في   شاركت   .  2002   . نحت  2006-  تخصص  الفنية  التربية  في  الفلسفة  دكتوراه  خليل  سيـدة 
منهاصالون الشباب  في دوراته ( 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ) واملعرض القومي ( 27 ،وحتى29 )  وصالون اخلريف  املعارض اخلارجية بسراييفو 
، وأملانيا - معرض خاص ( 6 فنانني  ) أتيلييه القاهرة 1999. معرض خاص ( أول مرة )  مكتبة اإلسكندرية 2006 . معرض خاص مبركز 
سعد زغلول الثقافي 2009 .ـ  معرض خاص بقاعة حورس ، كلية التربية الفنية 2010 . اجلائــزة الثالثـة في النحـت صالون الشبـاب 
التاسـع . اجلائــزة الثانيـة في النحـت صالون الشبـاب احلادي عشر . واجلائـزة الثانية في العمل املركب – صالــون الشبـاب الثاني 

عشر .  شهادة تقدير  في املعرض القومي السابع والعشرين للفنون التشكيلية . مقتنيـات مبتحف الفـن احلديـث باألوبـرا .

Saiyeda Khalil  Phd in Art Education, sculpture specialist. Participated in several collective exhibitions 
: The 8th , 9th, 10th, 11th , 12th, 13th youth Salon.The 27th, 28th, 29th, General Exhibition. the Autumn Salon. 
Exterior exhibitions at Sarajevo & Germany.Private exhibition (6  artists).1999 Cairo Atelier. 2006 – 
Private exhibition at Alexandria Library.2006- Private exhibition at Saad Zaghloul Center.2010 - Private 
exhibition at Hours Gallery at Faculty of Art Education.Obtained the 3rd prize in sculpture at the 9th 
youth Salon & the 2nd prize in sculpture at 11th youth Salon. won the 2nd prize in the composed 
work at 12th youth Salon. Received a certificate of merit, at The 27th National Exhibition of Fine Arts. 
Acquisitions: Museum of Modern Art at Opera House. 



 SALAH EL DIN ABD EL RAHMAN ATTIA  BORN IN 1952,  CAIRO PROFESSOR AND HEAD OF  SCULP-
TURE Department, ARCHTECTURAL FORMING AND RESTORATION-FACULTY OF APPLIED ARTS- 

HELWAN UNIVERSTY BACHELOR OF FACULTY OF APPLIED ARTS1976 MASTER OF APPLIED ARTS 

1982 PD OF APPLIED ARTS1989 .MEMBER in Syndicate of   PLASTIC ARTS and  APPLIED ARTS DE-
SIGNERS SYNDICATE , ASSALLA ASsOCIATION , PERSONAL EXHIBITION IN ExHIBITION HALL OF 

-FACULTY OF APPLIED ARTS 96,99 PERSONAL EXHIBITION IN SALAMA Gallery 1995, 1st  Prize in  

SCULPTURE from the Avant gards  Exhibition.   ,                              

في  الفلسفة  دكتوراه  والترميم  املعماري  والتشكيل  النحت  قسم  ورئيس  مواليد 1952أستاذ  عطية    الرحمن  عبد  الدين  صالح 
لرعاية  أصالة  جمعيه  عضو  التشكيلية  الفنون  نقابة  عضو   - التطبيقية   الفنون  مصممي  نقابة  التطبيقية 1989عضو  الفنون 
الفنون التراثية واملعاصرة .معرض خاص قاعه العرض بكليه الفنون التطبيقيه معرض بقاعة املشربية صالون النحت األول للخامات 

النبيلة االشتراك فى سمبوزيوم النحت فى مدينتى معرض الطالئع اخلامس عشر " جائزه أولى نحت"       



بأتيليه  عضو  التشكيلني  الفنانني  بنقابة  عضو  التشكيلية –  الفنون  بقطاع  ترميم  أخصائى  مواليد 1975  هاشم    عارف  ضاحى 
املعرض  بورتريه  قاعة  مصر 2007  من  وجوه  معرض  القاهرة  أتيليه  القلب 2002  من  معرض  منها  املعارض  بعض  في  القاهرة.شارك 
القومى العام -2008 2009 معرض خاص بأتيليه القاهرة 2009 معرض أجندة مبكتبة االسكندرية العام 2010 معرض املعارض العام 

2010 جائزة املوهوبني فى بينالى بور سعيد القومى 2009. 

 Dahy Arif Hashim Born in 1975 specialist in Restorer in Sector of Fin Atrs . Member of  Syndicate of 

Plastic Arts . Member in Cairo Atelier * Exhibitions - The National exhibition in 2008, 2009

- Private Exhibitions in Cairo Atelier  in 2009.- Exhibition of exhibitions 2010.* Acquisitions - General 
organization for Cultural Palaces- Museum of Modern Egyptian Art  Prizes - The Talented  prize at port 

Said National Prize Biennale  2009.



طارق أحمد حواس١٩٧٧مدير متحف فن الزجاج واحملت والعجائن املصرية ماجستير الفنون اجلميلة (جرافيك) ٢٠٠٩  ترينالى اجلرافيك 
الدولى - القاهرة ٢٠٠٦ حاصل على جائزة صالون الشباب الثامن عشر ٢٠٠٧ ، اجلائزة الثالثة، صالون النيل الرابع للتصوير الضوئى 
٢٠٠٢ – صالون النيل خامس للتصوير الفوتوغرافى ٢٠٠٣ له مقتنيات باملركز القومى للفنون التشكيلية  - متحف فن الزجاج والنحت 

والعجائن املصرية – مكتبة األسكندرية.

Tarek Ahmed Hauas . Born in 1977 , Director of Museum of the Egyptian Paste , Sculpture and 

Glass -  Master degree from the Faculty of Fine Arts (Graphic) 2009,  - 5th Cairo International 

Triennale of Graphic 2006, won the prize of 18th Youth Salon 2007, The 4th Nile Salon for 
Photography, 2002.The 5th Nile Salon,for Photography 2003.-Acquisitions :  Sector of Fine 
Arts, Museum of the Egyptian Paste , Sculpture and Glass., Alexandrina Bibliotheca.



على 25  يزيد  والقومية   احمللية  املعارض  فى  شارك  ـ  التشكيلني   الفنانني  نقابة  عضو  ـ  اجلميلة1985  الفنون  كلية  الكومى  طارق 
معرضا منها : بيناليالقاهره الدولى السادس 1996 ،سمبوزيوم لبنان الدولى (11) 2001 ـ اجلوائز احمللية : جائزة  صالون جمعية محبى 
الفنون اجلميلة 1983 جائزة  صالون محمود مختار 1988 جائزة أولى فى العمل املركب فى  صالون الشباب الثانى 1990 ـ  جائزة  الدولة 
مسقط  بينالي  فى  الذهبية  امليدالية   : الدولية  اجلوائز  ـ   السادس 1994  الشباب  صالون  النحت  فى  الصالون  ـجائزة   لإلبداع 1993 

الدولى 1990 ـ جائزة  ملتقى مسقط األول للفنون التشكيلية بعمان 2000 ـ  له مقتنيات لدى األفراد داخل  مصر و خارجها .

Tarek El Komy  BA in 1985 - Member of the Syndicate of Egyptian Artists- Took part in more than 35 local 
and national exhibitions, which included 6th Cairo International Biennale  11th Symposium in Lebanon 

– Winner of Prizes in different art competitions, such as the Youth Salon ( for installation) in 1990, the 

State Prize of Artistic Creativity in Egypt in 1993 and Youth Salon in 1994 , the Gold medal in Muscat 

International Biennale in  1990 and the Prize of the first Muscat Symposium of Art in 2000  .



الكلية  كيل  و   – العليا  الدراسات  لشئون  الكلية  كيل  و   - اإلسكندرية  جامعة  اجلميلة  الفنون  بكلية  النحت  أستاذ  زبادى    طارق 
لشئون التعليم و الطالب سابقا -  عضو جلنة تخطيط قطاع الفنون الس األعلى للجامعات - عضو جمعية الكتاب و الفنانني 
باإلسكندرية- عضو جمعية فنانى مركز جتميل باإلسكندرية  - أكثر من خمسة عشر معرضا خاصا باإلسكندرية و القاهره و روما 
شارك فى معظم املعارض العامة فى القاهره و اإلسكندرية منذ ١٩٦٨ - بيناليات اإلسكندرية – القاهره – و الكويت و الشارقة و 

االذقية و بودابست للنحت الصغير فى اليونان و إيطاليا و أسبانيا و املغرب و أملانيا 

 Tarek Zabady Head of Sculpture Department - Faculty of Fine Arts - Alexandria University 2004
- Deputy of Faculty of Fine Arts of Students and Education Affairs - Alexandria University - Member of 

the Syndicate of Fine Artists - Member of Writers and Artists Society in Alexandria Atelier، participted 

in several Exhibitions in Cairo and Alexandria since 1968. Alexandria , Cairo , El Sharka , Budabes, 

Greece, Italy, Spain , Sudan , Germany and others.



عامر عبد احلكيم عباس  مواليد 1968 - 1993 بكالريوس كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان - عضو نقابة الفنانني التشكيليني 
- 2005  نور الشكل الثاني ، قصر الفنون ، دار األوبرا املصرية  - 2005 معرض مشترك مع الفنانني ( طارق الشيخ وحنفي محمود ) ، 

مجمع الفنون ، القاهرة  - 2004 معرض جنوم الصالون املوازي لصالون الشباب السادس عشر ، وسط البلد ، القاهرة  - 2004 معرض 
مشترك مع الفنان طارق الشيخ ، أتيلية القاهرة  - 2004 نور الشكل األول ، قصر الفنون ، دار األوبرا املصرية  - املقتنيات متحف الفن 

املصري احلديث ، القاهرة لدى أفراد مبصر واخلارج 

Amer Abd El Ha keem- BA of Faculty of Art Education - Helwan University - ١st Exhibition « 
Light of Shape» - Palace of Arts , November -٢٠٠٤ Exhibition with Artist/ Tarek Al-Sheikh - 

Cairo Atelier -٢٠٠٤ Museum of the Modern Egyptian Art



 عايدة عبد الكرمي أول سيدة مصرية تخصصت في النحت وتشارك في احلركة الفنية املعاصرة تشغل وظيفة أستاذ النحت املتفرغ
 بكلية التربية الفنية جامعة حلوان أقامت عدة معارض داخلية وخارجية حازت علي جوائز في النحت واخلزف لها مقتنيات في متاحف
 مصرية وأجنبية عضو بنقابة الفنون التشكيليةعضو مجلس إدارة جمعية محبي الفنون اجلميلةعضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء

  متحف مختار عضو جمعية أصدقاء الفن واحلياة ضمن الشخصيات املصرية البارزة في املوسوعة القومية الطبعة الثانية

Aida  Abdel Kerim First Egyptian woman specialized in sculpture and participated in the contemporary 

artistic movement. A professor of sculpture at the Faculty of At Education, Helwan University. Held many 

exhibitions in Egypt and abroad. Awarded many prizes in sculpture and ceramics. Have acquisitions in 
Egyptian and foreign museums. Member of the Syndicate of Plastic Art. Administrative member of the 

Society of Fine Art Lovers. Administrative member of the Society of Friends of Moukhtar Museum. Member 

of the Art and Life Friends Group. Among the prominent Egyptian figures in the National Encyclopedia.



عبداملنعم حيوان  أستاذ بكلية الفنون اجلميلة بالقاهرة رئيس قسم النحت سابقاً أقام سبعة معارض خاصة في فن النحت.شارك 
في عدة معارض منهابينالي اإلسكندرية 1970، 1980، 1982.بينالي الرياضة بأسبانيا 1971، 1973، 1977.بينالي باريس للشباب 1973، 
بينالي أثينا بأسبانيا 1973.بينالي القاهرة 1984.بينالي القاهرة الدولي للخزف 1996.حصل على جائزة جلنة التحكيم بينالي اخلزف 
1996.جائزة العمل الصغير 2002له العديد من األعمال في 12 متحفاً منها متحف الفن احلديث، املتحف احلربي، متحف دنشواي، دار 

األوبرا، متاحف كليتي الفنون اجلميلة (القاهرة، املنيا).

Abdel- Moniem Mohamed al-Hayawan Prof Dr.  at the Faculty of Fine Arts  Ex Director of sculpture 

department.  7 Solo Shows – Sculpture .  participates in several  international exhibitions such as: 

Biennale of Alexandria 1970,1980, 1982. Ibiza Biennale, Madrid, 1971, 1973, 1977. -Youth Biennale, 
Paris, 1973. First Cairo Biennale, 1984. -Cairo International Biennale for Ceramics, 1996. 

Awards:  The 2nd prize in Cairo Atelier, 1968. The jury prize from Cairo International Biennale for 

Ceramics, 1996. -Certificate of merit from Alexandria Biennale, 1982. Several Acquisition  in 12 Museum 

such as :  museum of the  Faculty of Fine Arts Cairo , Art museum in Menia, The Military Museum in Cairo, 

The Museum of Modern Art in Cairo, Densheway Museum  and  Cairo Opera House. 



املعلمني  ونقابة  القاهرة  وأتيلييه  التشكيلني  نقابة  1969.عضو  عام  والتربية  الفنون  بكالوريوس  هندي  مشهور  الوهاب  عبد 
بوزارة  ومقتنيات  العربية  مصر  بجمهورية  الثقافة  بوزارة  مقتنيات  له   ٢٠١٠ حتى   1981 عام  من   اخلاصة  املعارض  بعض  أقام   .
 . عام 1988  التقليدية  احلرف  مسابقة  في  الثاني  املركز  علي  حاصل   . العربية  مصر  وجمهورية  اخلليج  وبدول  البحرين  بدولة  اإلعالم 

Abdel Wahab Mashahour BA of the High Institute of Art Education - Sculpture and Ceramics Department 

1969. Member of the Syndicate of Fine Artists , Member of Cairo Atelier , Member of the Syndicate of 

Educational Professions. Exhibitions: several exhibitions since 1981 until 2010.  Several acquisitions in 
Museum of the Modern Egyptian Art – Cairo,  Ministry of Culture,  Ministry of Information - Bahrain State 

. 2nd prize in Competition of Traditional crafts 1988 - Ministry of Culture.



عبده رمزى رزق اهللا مواليد ١٩٦١فنان تلقائى مهرجان اإلبداع التشكيلى الثانى ( املعرض العام الدورة الواحد و الثالثون) ٢٠٠٨ صالون 
جاليرى الدورة الثانية بقاعة ساقية عبد املنعم الصاوى مايو ٢٠٠٨ مهرجان اإلبداع التشكيلى الثالث ( املعرض العام الدورة الثانية 

والثالثون ) ٢٠٠٩ .

Abdo Ramzy Rezk Allah - Spontaneous artist - 2nd Fine Arts Creativity Festival (31th  General exhibi-

tion) 2008, Gallery Salon at Sawy Wheel , May 2008 , 3rd Fine Arts Creativity Festival ( 32 nd General 

Exhibition , 2009 ). 



عرفة شاكر حسن  مواليد  ١٩٦٣ دكتوراة فى الفنون اجلميلة   بالقاهرة تخصص نحت  ٢٠٠٦  شارك فى العديد من املعارض منها 
 الطالئع – صالون الشباب ٥ سنوات – مسابقة مختار-  املعرض القومى  ٢٠٠٦ – معارض القطع الصغيرة معرض خاص باتيلية القاهرة  
مسابقة سيناء  -حرب اكتوبر – معرض مئوية الفنون اجلميلة  معرض خاص باتيلية القاهرة ١٩٩٧سمبوزيوم لبنان عام ٢٠٠٠ ٠ رخام 
سمبوزيوم اليمن  صنعاء عام ٢٠٠٥ . حاصل على العديد من اجلوائز  منها  الطالئع -   صالون الشباب -  مسابقة مختار- مسابقة 

سيناء مقتنيات مبتحف الفن احلديث - مسرح الهناجر .

Arafa Shaker Hassan Ph in Fine Arts, Cairo , Sculpture 2006. Participated in many exhibitions: Avants 
gardes -five years in Youth Salon - Mokhtar Competition - The National Exhibition 2006 , Mini works 

Exhibitions , Private Exhibition at Cairo Atelier, Sinai Competition, October War , 100 Fine Arts 

Exhibition , Private Exhivition at Cairo Atelier 1997,  Lebanon Symposium 2000,  Yemen Symposium 

of Marble 2005 - work of Black marble 2005. Won many prizes: Avants gardes - youth Salon - Mokhtar 

Competition - Sinai Competition. Acquisitions: Museum of Modern Art, Hanager Theatre. 



عالء محمد احلارتى  بكالوريوس علوم عسكريه عام ١٩٧٦. .  اندريس بييو ١٩٩٥ - اتيليه القاهرة يونيه ١٩٩٦ -  مركز أحمد شوقي 
لإلبداع نوفمبر ١٩٩٩ -  اتيليه القاهرة ابريل ٢٠٠٤ - مكتبة املعادى يناير ٢٠٠٥ -  اتيليه القاهرة مايو٢٠٠٧ - املركز املصري  للتعاون 
الثقافي الدولي فبراير ٢٠٠٨ - اتيليه القاهره ابريل ٢٠١٠. يشارك في احلركة الفنية منذ عام ١٩٨٩ وذلك من خالل الصالونات السنوية 
جلمعية وكالة الغوري واجلمعية األهلية وجمعية اصالة للفنون التراثية واملعاصرة واملعرض القومي وصالون القطع الصغيرة . عضو 

جلنه التحكيم لصالون الفن اخلاص فى دورتيه االولى والثانيه .

Alaa  el Harty ,Graduated from military academy in 1976. One –man exhibitions: 1995 Andres bebo culture 
center 1996 Cairo atelier . 1999 Ahmed shawky center for creation . 2004  Cairo atelier . 2005   maadi 

library . 2007 Cairo atelier .  2008   The Egyptian center for international cultural cooperation              2010 

cairo atelier . Group exhibitions   Participated in the art movement since 1989, through Asala,Wekalit 

Alghori,national association salons and national exhibition.



عالء محمدي السيد مواليد 1969 عضو نقابة الفنانني التشكيلني . شارك في عدة معارض منهامعرض أتيليه القاهرة 2006املعرض 
العام (مهرجان اإلبداع التشكيلى) 2007 وحتى 2009 صالون الشباب 1995 .بينالى بورسعيد 1996 – 2005 معرض املعارض بقصر 
الفنون 2007 م. معرض اجلمعية األهلية للفنون بدار األوبرا 2008 اجلوائز : جائزة تشجيعية من بينالى بورسعيد الثالث 1996جائزة 

تشجيعية من الس األعلى للثقافة عن املعرض األول .مقتنيات متحف الفن املصرى احلديث

Alaa Mohamady El said  Born in 1969  - A special exhibition in Cairo Atelier, 2006.  A special exhibition of 
the General Authority for Cultural Palaces, 2004. General Exhibition (Festival of Fine Creation) 2007.2008, 

2009. Youth Salon 1995. Port Said Biennale 1996 - 2005. Gallery exhibitions at the Palais des Arts in 

2007. Gallery National Society of Arts at the Opera House, 2008. exhibition at Gezira Arts Center in 2006.  

Portrait group exhibition hall in 2009. Group exhibition Gallery, New Cairo in 2010. Award of promotional 

Port Said Biennale, the third in 1996. Shield the General Authority for Cultural Palaces. 



على عبد التواب حبيش مواليد 1948 . أستاذ النحت امليداني بكلية الفنون اجلميلة بالقاهرة . حاصل على اجلائزة األول ملعرض الطالئع 
1975و اجلائزة األولى في معرض منجزات الثورة 1975 و اجلوائز األولى ملعارض الس االعلى للشباب 75 ، 76 ، 77 . شارك في جميع 

املعارض اخلارجية والداخلية وممثل مصر في معرض أسبانيا للشباب ومعرض الشباب في موسكو له مقتنيات مبتحف أمير -

Ali Abd El TAuab Habeesh- PhD in Sculpture 1988Participated in Alexandria Biennlae in its different 
sessions - 1st prize in the 2nd opening of Suez Canal- Prizes of Motherhood and Youth in 15th General 

exhibition 1985- Pioneers prizes- Prizes of exhibition « Achievements of the Leader/ Gamal Abdel Nasser 

1973 - Prizes of the Supreme Council of Sports and Youth- Prize of 1st Alexandria Salon - Acquistion 

prize in Ahmed Shawky Museum - Prize of Desert and the New element for his statue « The Land»



فارس أحمد فارس مواليد ١٩٥٩عضو نقابة الفنانني التشكيليني عضو بأتيليه القاهرةعضو جمعية فنانى الغورى عضو باجلمعية 
اآلهلية عضو بجمعية احملافظة على التراث املصري شارك في معارض منها صالون الشباب الثاني - الثالث - الرابع صالون اجلمعية 
الصني  ١٩٩٦معرض التصوير الفوتوغرافى (عادات وتقاليد الشعوب)   - ١٩٩٤ والثالث  الدولى الثانى  اخلزف  ١٩٨٤ بينالى  االهلية منذ 
١٩٩٥معرض  القاهرة  بأتيليه  ٢٠٠٨.معرض  الكحيلة  بجاليري  ٢٠٠٨معرض  كازاخستان  في  املصري  التشكيلي  الفن  ١٩٩٩معرض 
ومضات مصرية (٢) بأتيليه القاهرة ١٩٩٨معرض بقاعة جميلة ٢٠٠٠ املقتنيات متحف الفن احلديث  –متحف القوات املسلحة-اجلوائز 

جائزة قطاع الفنون في صالون األعمال الفنية الصغيرة السادس لعام ٢٠٠٣

Fares Ahmerd Fares   Born 1959.  Member of Syndicate of Fine Artists . Member of Cairo Atelier . Member 

of Al Gohry Association . Memer of  Ahlia  Art Society .  Participates in several exhibition such as 2nd, 

3rd and 4th Yoth Salon . Salon of Alhia Art Society, The 2nd, 3rd, 4th Cairo International Biennale for 
Ceramic, 1994,1996,1998. from 1984 to 2005. Exhibition of Photography ,China 1996. Egyptian Fine Arts 

exhibition in Kazajestan 1999. Exhibition in KAHELA gallery 2008. Cairo  Atelier 1995.   Exhibition at 

GAMILA gallery 200. acquisition in Modern Art  Egyptian Museum .  Prize of the 6th Salon of Mini Works 

of Art, 2003



املعارض  من  العديد  في  .شاركت   ٢٠٠٤ اإلسكندرية  -جامعة  النحت  فى  اجلميلة  الفنون  ١٩٧٤ماجستير  مواليد  البتانونى  فيفيان 
منها صالون الشباب  احلادى عشر وحتى الثالث عشر املعرض القومى للفنون التشكيلية٢٠٠٥،٢٠٠٣،٢٠٠١معرض النحت فى الهواء 
الطلق مكتبة اإلسكندرية ٢٠٠٣  معرض نحت بال جدران لفن النحت املعاصر مبكتبة اإلسكندرية ٢٠٠٣ .معرض نور الشكل بأتيليه 
اإلسكندرية نوفمبر ٢٠٠٤ . صالون النحت األول للخامات النبيلة بقصر الفنون ٢٠٠٥ اليوبيل الذهبى جلامعة االسكندرية قصر الفنون 

٢٠٠٧.

Vivian Fathy Badawy al-Batanony  Born in 1974 . MA in (Sculpture Techniques of Stainless Steel), 

Alexandria Univeristy, 2004. The 11th, 12th 13th Youth Salon, Arts Palace, 1999,2000,2001. (Outdoor 

Sculpture Exhibition), Alexandria Library, July 2003. Exhibition of “Sculpture without walls” for 
contemporary sculpture at Alexandria Library, 2003.  Shape’s Light (Nour al-Shakl) Art Exhibition at 

Alexandria Atelier, November 2004. 1st Sculpture Salon, Arts Palace 2005. 



 محفوظ صليب    مواليد ١٩٤٣دكتوراه الفلسفة فى التربية الفنية تخصص (نحت) ١٩٨٠.مهرجان اإلبداع التشكيلى الثانى ( املعرض
 العام الدورة الواحد و الثالثون) ٢٠٠٨ املعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ( ٢٨ ) ٢٠٠٣ معرض ( بورتريه النحت ) مبركز اإلبداع
 باإلسكندرية مارس ٢٠٠٩ . معرض مصر للفنون التشكيلية ضمن فعاليات ملتقى صنعاء الدولى للفنون التشكيلية « الدورة الثالثة

. « صنعاء - اليمن مايو ٢٠١٠

Mahfouz Saleeb    Born in 1943. PHD. In Art Education  (Sculpture ) 1980. 2nd Festival of Fine Art 

Creativity. (31st General Exhibition)2008. 28th National Exhibition of Fine Arts 2003, Portrait Exhibition 

at Creativity Art Center , Alexandria , March, 2009. Egypt Exhibition of Fine Arts, on the ocassion of 
Sanaa  International Forum 2010. 



محمد الشوربجى   مواليد ١٩٦٩ أستاذ مساعد نحت كلية التربية النوعية جامعة املنصورة شارك في عدة معارض منها قصر 
ثقافة.كفر الشيخ يوليو ٢٠٠٠ ـ ثقافة بنها أغسطس ٢٠٠٠ قصر ثقافة املنصورة ٢٠٠٠ ـ ٢٠٠١ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٣ .متحف املنصورة 

القومى مارس ٢٠٠٤ ـ ٢٠٠٧املركز املصري للتعاون الثقافي الدولي بالزمالك ٢٠٠٤قاعة بيكار بنقابة الصحفيني أغسطس 
٢٠٠٥قاعة عبد السالم الشريف ـ نقابة الصحفيني ـ ٢٠٠٩

Mohamed El Shorbagy  Born in 1969. Assistant professor in Sculpture at Faculty of Polytechniques , 
Mansoura University.Participated in several exhibitions : Cultural Palace of Kafr El Shaikh, July 2000 - 
Cultural Palace of Banha, August 2000, Cultural Palace of Mansoura 2000, 2001, 2002, 2003. Mansora 
National Museum , March 2004- 2007, The Egyptian Center for International Cultural Cooperation in 
Zamalek 2004, Bikar Gallery at the Syndicate of Journalists 2005, Abd El Salam El Sherif Gallery 2009 
,  



محمد إسحق قطب  مواليد ١٩٥٨دكتوراه الفلسفة فى التربية الفنية تخصص نحت ١٩٩٤. ٢٠٠٩ .صالون األعمال الفنية الصغيرة 
 .٢٠٠٦ مايو   ٣١ املستديرة  بالقاعة   ٢٠٠٦  :  ٢٠٠٣ من  الفترة  خالل  املستديرة  بالقاعة  العارضني  الفنانني  تكرمي  .معرض   ٢٠٠١ اخلامس 
معرض مصر للفنون التشكيلية ضمن فعاليات ملتقى صنعاء الدولى للفنون التشكيلية « الدورة الثالثة « صنعاء - اليمن مايو 

. ٢٠١٠

Mohamed Ishak Kotb . Born in 1958, PhD at Art Education , Sculpture 1994. 5th Small Works Salon- 

2001.The Artists Recognition Exhibition- Round Gallery- 2003:2006. 3rd Egypt Fine Arts Exhibition in 

the ocassion of International Fine Arts Forum Sanaa, Yemen 2010, 



محمد اللبان  عضو نقابة الفنون التشكيلية عضو بأتيلييه القاهرة.  شارك في عدة  معارض منها معرض راتب صديق للنحت بأتيليه 
القاهرة. ٢٠٠٤سيمبوزيوم محمود مختار األول للنحت علي احلجر صالون الشباب الـ ١٦ صالون الشباب الـ ١٧ صالون الشباب إل١٩   
”إبداعات اآلخر“ معرض جماعي دولي بقصر ثقافة عني حلوان٢٠٠٨ بطولة فيلم ”محمود مختار“ فيلم روائي عن قصة حياة النحات 
تقدير  شهادة  القليوبية.  محافظة  من  تقدير  شهادة  اجلوائز:  الثالث  التشكيلي  اإلبداع  مبهرجان  العام  املعرض  مختار٢٠٠٩  محمود 
وميدالية محمود مختار عن االشتراك في ورشة سيمبوزيوم مختار األول للنحتجائزة النحت في صالون الشباب الـ ١٧ للمؤسسات 

غير الرسمية جائزة النحت في صالون الشباب آل ١٩ .

Mohamed El Labban  Member of the Syndicate of Fine Artists- In Cairo Atelier 2007- 2nd Competition of 
Rateb Sedek prize of Sculpture - Cairo Atelier 2004 ,    16th , 17th , 19th Youth Salon 2001,-11, 2005 2008- 

2nd Festival of Fine Creation Workshop of the 1st Stones Symposium at the Garden of Mahmoud Mukhtar 

Museum - Cairo 2005, Awards of Certificatee of merit from the 1st Mokhtar Symposium of Scuclpture, 

Sculpture Prize in 17th, 19th  Youth Salon.



 محمد ثابت   مواليد١٩٥٢ بكالوريوس العلوم العسكرية دراسة حرة فنون جميلة له عدة معارض ثالثة معارض خاصة – االشتراك فى
جميع املعارض العامة عضو نقابة التشكيلني –عضو اجلمعية اآلهلية للفنون االعمال الفنية : متثال ميدانى للكاتب انيس منصور-
باملتحف متثال  واحملافظات  الدولة  مبؤسسات  اجلمهورية  رئيس  للسيد  متاثسل  أكتوبر    ٦ مبحافظة  العلم  رفع  ميدانى  متثال   املنصوره 

  احلربى باليمن  أعمال لدى االفراد داخل مصر وخارج مصر

Mohamed Sabet - BA of Military Science Member of the Syndicate of Fine Artists - Member of 
the National Association of Arts - Statue of Mr.President in Media Production City -Statue of 

Mr.President in Al-Ahram Organization - Statue of Mr.President in South Sinai



محمد حامد رسمي  مواليد ١٩٥١ دكتوراه في الفلسفة في التربية الفنية تخصص ” نحت ” من جامعة حلوان . رئيس قسم التعبير 
اسم بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان من ٢٠٠٤ حتى اآلن.عضو نقابة الفنون التشكيلية وعضو جمعية محبي الفنون اجلميلة 
. عضو جمعية أتيليه القاهرة . عضو اجلمعية املصرية للفنون الشعبية .  عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء مختار . عضو جمعية 

التربية عن طريق الفن ( األنسيا ) و عضو رابطة خريجي التربية الفنية . يشارك في احلركة الفنية منذ عام ١٩٧٤ حتى اآلن و حصل 
على العديد من اجلوائز و له مقتنيات في داخل مصر و خارجها .

Mohamed Hamed Rasmi  Born  in 1951.  PhD of Philosophy in Art Education 1992, Helwan Universty.  
Head of Department, Helwan University, 2004.  Member of Syndicate of Fine artists,  Member of Cairo 

Atelier,  Member of Association of Fine Arts lovers,  Member of the Egyptian association of Folklore,  

Board member of Mukhtar friends association,  Member of Teaching Staff in Faculty of Art Education. 

Participates in the artistic movement since 1974 till now.  Awards several prizes . several acquisition in 

Egypt and abroad .



من  العديد  فى  شارك  بالكلية.  بالتدريس  ويعمل  اجلميلة  الفنون  كلية  ٢٠٠٦من  عام  الدكتوراه   ١٩٧٠ مواليد  خليل  رضوان  محمد 
املعارض منها: صالون الشباب، صالون األعمال الصغيرة، املعرض العام، صالون النحت للخامات النبيلة، جنوم اليوم (خان املغربى)، نحت 
للنحت:  الدولية  السمبوزيومات  من  العديد  فى  شارك  (روما).   A.R.G.A.M ،(اليونان) الذكريات  (إيطاليا)،  احلديد  نحت  بينالى  و  احلديد 
سمبوزيوم أسوان - سمبوزيوم مكتبة األسكندرية، سمبوزيوم مطروح  - سبوزيوم إمراتس هايتس - سمبوزيوم نانتو بيترا، ايطاليا - 

سمبوزيوم عالى، لبنان – سمبوزيوم احملرق، البحرين. حصل عام ٢٠٠٣ على جائزة الدولة لألبداع الفنى.

Mohamed Radwan Hegazy Born in 1970.  PHD from the Faculty of Fine Arts, Helwan Univerity,2006. 

Instructor at the Faculty of Fine Arts, Helwan Univerity.The 3rd, 4th Youth Salon (sculpture), The 1st, 

2nd Salon of Mini Works of Art, Cairo, 1997,1998. Exhibition (Today stars) at Khan al-Maghraby art 
gallery. The 2nd Iron Exhibition, Berojia, Italy, 2003. Participates in several Internatiopnal Symposiums: 

Aswan International Sculpture Symposium, Nanto Petra International Symposium, Vechiensa, Italy. 

International Matrouh Sympsoium of Granitte sculpture, Alya International Sculpture Symposium in 
Lebanon. State prize for art creation, 2003.




