
 محمد عبد احلميد  مواليد ١٩٦١دراسات حرة فى النحت بأتيلييه اإلسكندريةفنان تشكيلى متفرغ مهرجان اإلبداع التشكيلى األول 
 ( املعرض العام الدورة الثالثون وسوق الفن التشكيلى األول ) ٢٠٠٧ مهرجان اإلبداع التشكيلى الثانى ( املعرض العام الدورة الواحد و

الثالثون) ٢٠٠٨ .مهرجان اإلبداع التشكيلى الثالث ( املعرض العام الدورة الثانية والثالثون ) ٢٠٠٩

Mohamed Abdel-Hamid   Born in 1961. Free classes in sculpture at Alexandria Atelier Freelance artist. 

1st Festival of Fine Creation (30th General exhibition and 1st Fine Art Fair) 2007.  2nd Festival of Fine 

Creation (31st General exhibition) 2008. 3rd  Festival of Fine Creation (31st General exhibition) 2009 .



محمد عبد املنعم الشرقاوي  مواليد ١٩٦٨بكالوريوس نحت ميدانى وفراغى كلية الفنون اجلميلة – جامعة حلوان . دفعة ١٩٩٣ .له  
عدة معارض منها صالون الشباب لسنة ١٩٩١ – القاهرة – مصر. مهرجان اإلمارات الثقافى لسنة ٢٠٠٤ – دبي – دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.املعرض الوطنى الثالث الفنون التشكيلية لسنة ٢٠٠٦ – أبو ظبي – دولة اإلمارات العربية املتحدة.

Mohamed EL Sharkawy   born in1968 Bsc Of Round & Monumental Sculpture 1993, Helwan Univesity, 

Faculty Of Fine Arts, Cairo art Exhibition The youth salon 1991 – CAIRO, EGYPT Emirates l̀tural festival 
2004- DUBAI, U.A.E The 3rd  National Exhibition For Plastic Arts 2006-Abu DHABI ,U.A.E



محمد العالوى دكتوراه الفلسفة في علوم الفن , أكادميية الفنون – معهد ريبني – ليننجراد – روسيا , 1984 .رئيس قسم النحت بكلية 

الفنون اجلميلة  2002 – 2003 .وكيل كلية الفنون اجلميلة للدراسات العليا و البحوث  من 2003 – 2007 ..عضو بجمعية اإلرتقاء بالذوق 

الفنى لتنمية البيئة.قوميسير اجلناح املصري لبينالي القاهرة الدولي التاسع ، جائزة الدولة التشجيعية عام ٢٠٠٨ أشترك في بينالي 

الالذقية الدولي للنحت بسوريا ١٩٩٨.معرض خاص باألكادميية املصرية, روما – إيطاليا ١٩٩٢. .املعرض القومي بقصر الفنون 2005 له 

مقتنيات مبتحف الفن احلديث بالقاهرة حاصل على..جائزة النحت األولى في بينالي القاهرة الدولي الثالث 1988 .                                

Mohamed al-Sayed al-Alawy  Ph.D. in art sciences from Leningrad Arts Academy in Soviet Union, 1984. 
Deputy of the Faculty of Fine Arts for postgraduate studies, since 2003 till 2007 . Founding member of 

the Fine Artists Association. Egyptian pavilion  Commissar 9Th Cairo  Biennale.  Engorgement prize 

2008. The International Outdoor Sculpture Symposium in Mahbba Festival (al-Basel_, in Latekia, Syria, 

1998.  Private exhibition in Egyptian Academy , Roma –Italy 1992. General exhibition Arts Palace2005. 

Several acquisition  at Egyptian Modern Art Museum . Awards the 1st  prize of sculpture  in the 3rd Cairo 
International Biennale 1988. 



محمد السداوي دكتور في اإلقتصاد عمل كخبير إقتصادي مبصر واخلارج. وكما أغنت مشاهد اجلمال في ريف مصر وبواديها مخيلته 
اإلبداعية، زادها تألقاً إنفتاحه على ثقافات وفنون الغرب وتراثه. أقام ثمان معارض فردية وما يتجاوز خمسة وثالثون معرضاً مشتركاً من 
بينها عدد من املشاركات الدولية، وآخرها: املعرض الثالث عشر ”للفن أواصر العرب“ جماعة التشكيليني العرب 2006. البينالي الثامن 
عشر في جابروفو – بلغاريا 2007 ملتقى النحت الدولي للنحت على الرخام – مكتبة اإلسكندرية 2008 معرض أجندة 2010 – مكتبة 
على  نحتي  عمل  اإلسكندرية –  مكتبة  اجليري.  احلجر  على  مباشر  نحت  أعمال  أربعة –  احلديث  الفن  متحف  مقتنيات:  اإلسكندرية 

الرخام. قصر ثقافة أسوان – أربعة أعمال نحت على احلجر الرملي. والعديد من املقتنيات اخلاصة لدى األفراد والهيئات مبصر واخلارج. 

Mohammad El-Seddawi Doctorate in political economics. His long career as economic consultant didn’t 

stop his intensifying open eyes on the different cultures and artistic life in Europe, . Eight private and 

more than 35 joint ones including many international participations, the latest: 13th Arab plastic artists – 

art and future group 2006. 8th Biennale Gabrovo – Bulgaria 2007. 2nd Alexandria International sculpture 

symposium 2008. Agenda 2010 Bibliotheca – Alexandrina 2010. Museum of modern art – 4 limestone 

works. Bibliotheca Alexandrina – Marble. Aswan cultural center.



محمد هارون عضو نقابة الفنانني التشكيلني، ،مدرس النحت بكلية التربية النوعية ”جامعة املنوفية“ له عدة معارض منها  صالون 
الشباب ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ -بينالى القاهرة الدولى السادس عام ١٩٩٦- بينالى القاهرة الدولى للخزف 1996،2000، 2002 - معرض 
الرعيل األول لكليات التربية النوعية ٢٠٠٢ -صالون األعمال الصغيرة  ٢٠٠٣ مبجمع الفنون معرض نور الشكل بقصر الفنون ٢٠٠٤- 
ملتقى الفخار مبحافظة قنا عام ٢٠٠٤، وبالوادى اجلديد ٢٠٠٩- سمبوزيوم النحت باألردن ٢٠٠٦- بينالى بور سعيد ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٩- معرض 
فخار ٨ بقصر األمير طاز عام ٢٠٠٨- معرض ليه أل ؟ بقصر الفنون ٢٠١٠ - ملتقى الفخار العاشر مبركز سعد زغلول ٢٠١٠ . اجلوائز: 

،جائزة الصالون الشرفية بصالون الشباب ٢٠٠٤ املقتنيات: مقتنيات مبتحف الفن احلديث ووزارة الثقافة عام ١٩٩٧،٢٠٠١، ٢٠٠٣.

Mohamed Haroon Member of the Fine Artists Association-Assistant instructor at the Faculty of Specific 
Education, Ashmoon, Monofyya.The 11th, 15th Cairo Youth Salon, 1999,2003.The 6th Salon of Mini 

Works of Art, 2003.The 16th Cairo Youth Salon, 2004.Egypt Modern Art Museum, 1997,2001,2003.The 

Ministry of Culture.Honorary salon prize, the 16th Youth Salon, 2004.



محمود الدويحى  مواليد ١٩٧٨شارك في معارض منها  صالون الشباب السادس ، صالون األعمال الصغيرة عام ٢٠٠٤.شارك بصالون 
الشباب السابع عشر شارك فى املعرض القومى املصرى ٢٠٠٥.، سمبوزيوم النحت الدولى بأسوان ٢٠٠٦-٢٠٠٧.شارك بصالون الشباب 
٢٠٠٧ / ٢٠٠٨.شارك مبعرض البيئة العاملى مبركز سعد زغلول الثقافى ٢٠٠٨.شارك مبعرض بقاعة املسار (التواصل) ٢٠٠٩.شارك باملعرض 
العام بقصر الفنون عام ٢٠٠٩.شارك مبعرض جماعى بقاعة املسار ٢٠٠٩.شارك منحوتات معاصرة مبركز سعد زغلول الثقافى ٢٠٠٩.
اجلوائز احلاصل عليها الفنان اجلائزة األولى للنحت ٢٠٠٥.اجلائزة األولى لصالون الشباب نحت ٢٠٠٧.جائزة صالون الشباب (الفنون لإلبداع 

٢٠٠٨).املقتنيات لدى متحف الفن احلديث بدار األوبرا املصرية.لدى أفراد فى الداخل واخلارج.

Mahmoud El Douaihy Born in 1978 The 16th Youth Salon, 2004.The 7th Salon of Mini Works of Art, 2004.

The 17th Youth Salon, 2005.The 29th National Art Exhibition, 2005.- 1st Festival of Fine Creation (18th 

Youth Salon 2007)-Exhibition «Bird» at Karma Ibn Hanee Cultural Center in Ahmed Shawky Museum 
2008 - 2nd Festival of Fine Creation (19th Youth Salon 2008) Red granite artwork among collection of 

an official institution.



محمود املنيسي مواليد ١٩٧٠ - فنان متفرغ . شارك في مهرجان اإلبداع التشكيلى األول ( املعرض العام الدورة الثالثون وسوق الفن 
التشكيلى األول ) ٢٠٠٧ .مهرجان اإلبداع التشكيلى الثانى ( املعرض العام الدورة الواحد و الثالثون) ٢٠٠٨ صالون الساقية األول للقطع 

الصغيرة بقاعات ( احلكمة والنهر ) بساقية عبد املنعم الصاوى - مارس ٢٠٠٩ .

Mahmoud El Menessy born in 1970, Participated  in the1st  Fine Arts creativity  Festival (-30th 

31 th General Exhibition , 2007, 2008 ),  1st El Sawy Wheel Salon for mini works,at el Hekma 
and River gallery at El Sawy wheel , March 2009. 



مرمي جيد فرهام  مواليد ١٩٧٢دكتوراه فى فلسفه فن النحت فى عام ٢٠٠٧ تعمل مدرسا بقسم النحت فى كليه الفنون اجلميله 
باألقصر , جامعه جنوب الوادى . سافرت الى إيطاليا عام ٢٠٠٦ م فى منحه دراسيه لدراسه الدكتوراه بجامعه سابيانزا , كما حصلت 
على دبلومه فى دراسه (فن امليداليه) من معهد ” زكا ” لفن امليداليه والعمالت املعدنيه بروما حصلت على منحه من الواليات املتحده 
االمريكيه لزيارة متاحف الفنون بها فى ينايرعام ٢٠١٠ م  زارت العـديد مـن املتاحـف العامليــه فى اوربـا ،إيطاليـا  فرنسـا ,  اسبانيـا 
,  النمسـا لها مقتنيات نحتيه فى العديد من املتاحف واملؤسسات واالفراد فى مصر واخلارج .حصلت على العديد من اجلوائز وشهادات 

التقدير شاركت فى العديد من املعارض الفنيه اخلاصه  واجلماعيه فى مصر واخلارج .

Mariam Gaid Forham 1972 graduated from the faculty of fine arts, sculpture department , in Hellwan uni-
versity, in 1996. got the dectorate degree in the philosophy of art in 2007. * lecturer in the faculty of fine 
arts at the sculpture department in luxor, South valley universit .  had visited many museums around the 
world in Italy, Paris,Barcelona, Vienna and USA. * Have many art works with some individuals, ministries 
and Universities    in Egypt and outside.Participated in many artistic exhibitions in Egypt and outside. 
Participated with many artistic works in national projects in luxor city. Got Oscar Award for excellence 
in sculpture from «Giza assosiation for    Artists, writers and literary» and «Gamal el Sigeny» Award  in 
1996. 



مصطفى بط مواليد 1943 بكالريوس فنون و تربية 1966 عضو نقابه الفنون التشكيلية عضو جمعية اصاله املعارض: معرض بقاعة 
اخناتون 1968بينالي ابيزا الدولي للشباب باسبانيا 1971 معارض باملركز الثقافي السوفيتي 1976 معرض باملركز الثقافي االسباني 
1979 , معارض متجولة بقصور الثقافة من 1970 حتي 2008 , معرض باملركز الثقافي املصري للتعاون الدولي 2005, معرض باتيليه 

مبركز  التشكيلية  الفنون  ورش  على  االشراف  املنوفيه.  مبحافظه  التذكاريه  النصب  من  مجموعه  ،عمل   2009\2008\1997 القاهره 
الدراسات الوطنيه 1998 شهادة تقدير من ليبيا و سلطنه عمان وزاره الثقافه و الهياة العامه لوزارة الثقافة. امليدلية الفضية لصالون 

القاهرة 42 اجلائزة االولى حفر هياة قصور الثقافة 76, اجلائزة االولى تصوير هيئة قصور الثقافة .

Mostafa ButBorn in 1943 , BA in  Art Education,1966 , Member of the Association of Fine Artists-Member 

of the Cairo Atelier-Committee member of Western Menoufya Beautification -Member of the Teachers 

Syndicate - Member of the Asala Arts Society- Exhibition in Ekhnaton art gallery, 1968, 1970, 1981- 
Abitha International Biennale, Spain 1971, 1972.- Exhibition in the Egyptian Center for International 

Cultural Cooperation, 2005.Silver medal in painting from Cairo Salon1971.- prize for print of the Mass 

Culture 1986.- Certificate of Appreciation from the group exhibitions and Mass Culture Authority.- First 

prize for painting from the Mass Culture Authority.The design of the emblem of Gharbya Province.



Mona Sami Said Sculpture lecturer in faculty of specific  Education, Cairo University Art exhibitions 

participated with sculpture work in many art exhibitions,including Artist Mahmoud Mukhtar centennial 

in 1989 The 16th Youth Salon in 1994, Fine Art Lovers Society.Fifth Small Art Works Salon, in 2002.An 

exhibition specified to the teaching staff of the faculty of specific education, in Mubarak Public Library, 

Giza, in 2002.The 17 Youth Saloon in 2005..A private exhibition in Taif Hall in the faculty of specific 

education, Cairo University, in 2009

    

 

منى سامى سعيد   دكتوراه  من كلية التربية النوعية جامعة القاهرة  عام ٢٠٠٤  بتقدير ممتاز مدرس  نحت بكلية التربية النوعية  

جامعة القاهرة تقوم بالتدريس بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة  منذ عام  ١٩٩٣ حتى اآلن. تشارك فى العديد  من األنشطة 

فنية:  معارض   . القاهرة.  بجامعة  التدريس   هيئة  ألعضاء  اخلاصة  الدورات   من  العديد  فى  شاركت  فنية  معارض  مثل  الكلية  داخل 

شاركت فى العديد من املعارض الفنية  بأعمال نحتية  ومنها مئوية  الفنان محمود مختار عام ١٩٨٩. صالون  الشباب السادس عام 

١٩٩٤. صالون األعمال الفنية الصغيرة اخلامس عام ٢٠٠٢. صالون الشباب السابع عشر عام ٢٠٠٥. معرض خاص فى قاعة طيف بكلية 

التربية النوعية جامعة القاهرة، ٢٠٠٩. 



ناثان دوس مواليد 1971 بكالوريوس الفنون والتربية 1993 – عضو مجلس  اتيلية القاهرة للكتاب والفنانني2009 – عضو نقابة الفنانني 
الشكيلني – عضو اجلمعية االهلية للفنون حصل على جائزة راتب صديق في النحت – جائزة التفرغ لعام 2005-2004 – جائزة النحت 
في صالون القطع الصغيرة 2003 – جائزة النحت في صالون الشباب الرابع عشر له عدة معارض منها معرض اخلامات النبيلة 2005 
– سمبوزيوم اسوان للنحت الدولي 2004-2003 معرض بانوراما النحت بقاعة الزمالك2009 -  بينالي القاهرة الدولي السابع، معرض 
جماعي بالعاصمة االردنية عمان -2003 صالون االتيلة(1997 الي 2007 ) - صالون القطع الصغيرة (2004-2003-2002 ) معرض القومي 

الدوره( 27|28|29) -  صالون الشباب الدوره(14|12|10) - بينالي االكوادور 2008 .

NATHAN DOSS  He was born in Mallawy 1971 - Bachelor of The Faculty of Fine Arts and Education in 
1993 - A member of Cairo Atelie for Writers and Artists - A founding member (Treasurer) of the Egyptian 
Society for Developing and Improving the Pottery Industry - A member of the Plastic Artists Syndicate – A 
Member of The National Society For Arts. The Prized of Rateb Seddik in Sculpture.   The prize of vacancy 
of the year 2004 – 2005.  EXHIBITION OF THE Noble Materials 2005.  Aswan International Sculpture 
Symposium 2003-2002. Seventh Cairo International Biennale Exhibition. 



نفني فرغلى  مواليد القاهرة ، أمتت الدراسة بكلية الفنون التطبيقية 1997، حصلت على الدكتوراة فى اجلدريات شاركت فى العديد 
بقصر  جماعى  معرض   ( أل  لية   ).  2010 للفنون  الفيوم  مبركز  الشمع  ورشة  نتاج  جماعى  معرض  الفيوم  وجوه  منها  املعارض  من 
الضوئى 2009  للتصوير  السابع  النيل  .صالون  النسائى 2009  للفن  أملانيا  بون-  مبدينة  دولى  معرض   ORIENTATION. الفنون 2010 
.معرض املكان بقصر املانستيرلى 2009 .املعرض العام 2009 2008-  الصالون الدولى الرابع للشباب بأتلية االسكندرية  2009. .معرض 

مصاحب لورشة عمل اجلرافيتي الثانية مبتحف محمودمختار 2009 . 

Neveen Farghaly  Born 1973 .  BA of Faculty of Applied Arts - Helwan University . - PhD on Applied Arts 
2007. Fayoum Faces collective exhibition as a product  wax Workshop at Fayoum Arts Center.  Why 

Not exhibition, Arts Palace. 2010 . International woman Art  Exhibition « Orientation» Bonn Germany 

2009. 7th  Nile Salon of Photography 2009.  Al Makan exhibition El Minesterly 2009, General Exhibition 

20082009,4-th international Youth Salon ,Alexandria Atelier 2009.Exhibition in Parallel of 2nd Graffitti 

Workshop –Mahmoud Mokhtar Museum 2009- Parcours .  



هانى السيد  مواليد 1972  عضو نقابة الفنانيني التشكيليني عضو باتيلية االسكندريةشارك في معرض شخصيات مبدعة 2005 
سمبوزيوم مدينتى الدولى للنحت 2009 سمبوزيوم امارات هايتس الدولى للنحت 2009 سمبوزيوم اسوان الدولى للنحت   2010  له 
عدة معارض منها بينالى كانازاوا - اليابان - 2001 بينالى خيال الكتاب - مكتبة االسكندرية - مصر - 2002 بينالى االسكندرية لدول 
البحر املتوسط 23 - مصر - 2005بينالى الشباب لدول البحر املتوسط - ايطاليا – 2008 صالون الشباب القاهرة - بينالى بورسعيد 
القومى -صالون شباب اتيلية االسكندرية - صالون االعمال الصغيرة - املعرض القومى العام – صالون السنوى جلاليرى فكر و فن – 
معرض املعارض لالقتناء له مقتنيات  متحف الفن احلديث – املركز الثقافى االسبانى باالسكندرية – مكتبة االسكندرية                                                                                                                            

Hany Elsayed Born in Alexandria 1972  workshop Workshop with the German artist Helmut Derna Bakhter 
(on the sidelines of the imagination of the book) 2002  Workshop with the Italian artist Marco Paulo Kolojo 
(On the sidelines of an exhibition without walls Sculpture) 2003 * Workshop and the formation of iron (on 
the sidelines of Alexandria Biennale 22) 2003 * Workshop and the formation of iron (on the sidelines of 
creative figures) 2005 Workshop of the international symposium devoted to the cities of Sculpture 2009• 
international exhibitions:  Biennale Kanazawa - Japan – 2001 Biennale the imagination of the book - the 
library of Alexandria - Egypt - 2002 * Relationship with Dr. Fair - Antrzalthagavy Egypt - Italy -2004 



Hany abdelbadii Born in 1973 - arts tistically criticism philosophy debartment arts acadenic 
cairo egypt.2007member of creating devolobment authority and talented cultivating by fayoum 
exhibitionsfaculty of art education 1993.1994.1995.1996exhibition in fayoum club.1991.1992exhibition in 
engineering college fayoum university 1994 hors hall faculty of art education 1995. 

هاني عبد البديع  مواليد١٩٧٣ عضو هيئة تدريس بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم دكتوراة في فلسفة النقد الفني ـ تخصص 
نقد تشكيلي ـ أكادميية الفنون ـ املعهد العالي للنقد الفني عام ٢٠٠٧م بتقدير مرتبة الشرف األولى.عضو مؤسس بجمعية تنمية 
بنادي  معرض   .١٩٩٦  -١٩٩٣-١٩٩٤-١٩٩٥ عام   بالفيوم  النوعية  التربية  كلية  منها  معارض  عدة  له  بالفيوم  املوهوبني  ورعاية  االبداع 
محافظة الفيوم عام ١٩٩١ ـ ١٩٩٢ كلية الهندسة جامعة الفيوم عام   ١٩٩٤ . حاصلة على جائزة قالدة جامعة القاهرة عام ١٩٩٥ .   



Hany Fisal  Born in 1968.lecturer in sculpture Department-Faculty of Polytechniques. Participated in 

several exhibitions Exhibition for illustrative 1989.Salon of Youth. 2nd, 3rd, 5th, 6th, 7th.An exhibition 
of sculpture designs for Gala square-Giza 2001. An exhibition of the Bid&Art exhibition for the Youth 

Artist 2001.The Annual Salon of Small Art Works 5th,6th,7th.6th International Biennale 4.Arbitration panel 
prize-6th International Biennale For ceramics 2002.Other Artistic works: Artistic works possessed by 

other artists inside Egypt and abroad.Wall tablet with different materials in the city of Port Said, opposite 

Suez Canal.Granite Sculpture in front of Qaietbay castle-Alexandria.Helwan Ceramic  museum.Aswan 
open museum. 

الثانى،  الشباب  صالون  منها  معارض  عدة  في  شارك   . النوعية  التربية  بكلية  النحت  بقسم  ١٩٦٨.مدرس  مواليد  فيصل  هانى 
الثالث، اخلامس، السادس، السابع. معرض التصميمات النحتية مليدان اجلالء باجليزة ٢٠٠١ .صالون األعمال الفنية الصغيرة اخلامس، 
السادس،السابع .بينالى القاهرة الدولى السادس للخزف  ٢٠٠٢ - معرض نور الشكل ٢٠٠٤/ ٢٠٠٥معرض ذاكرة النحت(١) ٢٠٠٤.صالون 
النحت األول للخامات النبيلة ٢٠٠٥.بينالى خيال الكتاب الدولى ٢٠٠٥.املعرض القومى للفنون التشكيلية ٢٠٠٥. معرض عن مصر 
فى مقاطعة NIEDEROSTERIECH فى النمسا عام ١٩٩٨ .لقاء الثقافات – روما ٢٠٠٤.معرض مبدينة صول كوريا اجلنوبية٢٠٠٦.عرض 

تعانق األشقاء بهيئة أبو ظبى للثقافة والتراث ٢٠٠٧.



يوسف عبد اهللا مواليد 1939 بكالوريوس الفنون التطبيقية تخصص نحت بتقدير عام امتياز واألول على الكلية 1962 حاصل على 
درجة ماستر من األكادميية امللكية للفنون اجلميلة في النحت واحلفر - كوبنهاجن .عضو نقابة التشكيليني وعضو نقابة مصممي 
الفنون التطبيقية شارك في معارض منها املعرض القومي و صالون القاهرة والربيع صالون القطع الصغيرة ومعرض الفن والثورة عام 
2002 و بينالي اإلسكندرية الرابع عشر عام 1982 .له مقتنيات مبتحف الفن احلديث بالقاهرة .حاصل على العديد م اجلوائز وشهادات 

التقدير .من مؤسسي حركة الفن التشكيلي باحملافظة .

Youssef Abdallah  Born in Tanah Dakahlia Government in 1939. Has obtained applied arts Bachelor’s 

degree at carving department. His general estimate was excellent, he was the first on his faculty in 

1962. He has master degree from royal Danish Academy of fin art Is a member of plastic artists union, 

and designers union.Participated in many local exhibitions of which the most important are: the national 

general exhibition, Cairo salon and spring show, the annual of small art and revolution exhibition 2002.



  ” خاص   ” دبـــلوم  دفعة 1969   , حلوان  جامعة   , فنية  تربية  كلية   , تربية  و  فنون  بكالــوريوس   - مواليد 1945  سـعيـد   أحــمـد 
جامــعة األزهــــر , 1971 - دبـــلوم آثـــار , قســم إسالمــى , جامـــعة القـــاهـــرة  , 1973 - أقـــام الفنان معارض خاصة و 
جماعية فى مصر و اخلارج منذ 1979 – 2001  - بقصور ثقافة ( بنها , شبني الكوم , إسكندرية ) معارض جماعية بكلية التربية الفنية 
- معارض خاصة و جماعية بالسعودية مبدن : الرياض , جدة , مشيط , تبوك , أبها , خميس معارض مبدينة العقبة باألردن  - املعرض 

العام مبهرجان اإلبداع التشكيلي الثالث - مقتنيات خاصة لدى أشخاص داخل و خارج مصر 

Ahmed Saeed born in 1945 ,BA from the faculty of Art Education, Helwan University,1969, Special 

diploma Al Azhar University 1971, Monument Diploma ,Islamic departement,Cairo University 1973.He 

helds a lot of private and participate in a lot of collective exhibitions in Egypt and abroads since 1979-
2001, Cultural Palaces (Banha, Shebine El Kom ,Alexandria),a collective exhibitions in Seoudi Arabia: 

Reyad,Djedah,Mashite, Tabouk,Abha. 5 exhibitions in Jordan , 3rd General Exhibition, Fine Arts Creativity 

Festival. Acquisitions in Egypt and abroad. 



رمضان عبد املعتمد  خريج كلية الفنون اجلميلة باألقصر – قسم النحت دفعة 2003 بتقدير عام ممتاز  - معيد بكلية الفنون اجلميلة 
باألقصر   - عضو نقابة الفنانني التشكيليني  - صالون القطع الصغيرة ( اخلامس والسادس )  - مجمع الفنون الزمالك -2002 2003  - 
سمبوزيوم النحت األول بجامعة أسيوط  - صالون الشباب الرابع عشر قصر الفنون األوبرا 2003  - معرض الطالئع 45 ، 46 ، 47 جمعية 
محبي الفنون اجلميلة  - معرض خاص بقاعة بورترية وبقصر ثقافة بورسعيد 2008  - معرض ساقية عبد املنعم الصاوى 2008  - 
امليدالية الذهبية من سمبوزيوم النحت األول بجامعة أسيوط 2003  جائزة الطالئع ( نحت ) جمعية محبي الفنون 2005 - املقتنيات 

داخل مصر وخارجها فرنسا واجنلترا وامريكا .

Ramadan Abd Elmoated - Graduated in Faculty of Fine Arts in Luxor - Sculpture Department 2003 batch 
grade of Excellent - Reader at the Faculty of Fine Arts in Luxor - Member of Syndicate of Fine Artists 
Exhibitions - 5th , 6th Salon small pieces - Zamalek Arts Complex 2002 - 2003 - Sculpture ymposium at 
the University of Assiut - Youth Salon, Arts Palace, the Fourteenth Opera 2003 Gallery - Vanguard 45, 
46, 47 Fine Arts Lovers Society - Special Exhibition Hall of the portrait and the Cultural Palace Port 2008 
Gallery - El Sawy Culture Wheel 2008 - Has won numerous awards, including - Gold Medal from the 
Sculpture Symposium, Assiut University, 2003 - Vanguard Award (Sculpture) Art Lovers Society-2005 
Holdings - Egypt, France, England and America .



حامد العجمى  مواليد (1947) . بكالوريوس فنون تطبيقية – قسم المعادن (1970) . دبلوم دراسات عليا من النقد الفنى (1976) . 
كبير مصممين بمصلحة سك العملة بالمعاش . عضو نقابتى مصممى الفنون التطبيقية و التشكيلية . صالون األعمال الفنية 
الصغيرة الرابع 2 000 ، الخامس 2002 ، السادس 2003 ، السابع 2004 . تصميم بعض العمالت التذكارية والمتداولة وآخرها الجنيه 

و نصف الجنيه المعدنيان 2005 . المشاركة فى المعرض القومى للفنون التشكيلية 2005 ، 2009 .

Hamed Elagamy - B.A. In (1947).  Applied Arts (1970). - High Diploma in Art Criticism (1976). First Designer 
in Cairo Mint House.- A Member in Both of Applied Arts & Plastic Arts Syndicates.Designed Some Of 
Memorial & Circulating Coins Ended By Two Metallic One Pound & Half (2005).Participated In Last 4 Of 
Small Art Works.- Participated In National Exhibition (2005 & 2009) .





اخلــــزف

Ceramics



مجال اخلزف

إبراهيم سعيد
أحمد الدمراني
أسامة محمود
أشواق إبراهيم

إميان أحمد
أمين جودة

زينب محمد
سلوى رشدي

الشرنوبي محمد
ضياء الدين عبدالدامي

طه يوسف
عادل هارون
عال حمدي

فتحي عبدالوهاب
محمد سعد

محمد عبدالهادي
محمد محمود

محي الدين حسني
مروة محمد
وسام علي

وليد مصطفى
أماني فوزي
أمينة عبيد



Ibrahim saeed Born in 1976. Education: 1994: Diploma of technical school (Intermediate Certificate), 
Cairo Current position: 2002: Art member at Foustat Ceramics Center, Cairo - Member of the Syndicate 
of Fine Artists - 1994 : workshop in Foustat Ceramics Center, Cairo. 1999-2000-2001: Traditional 
Crafts Festival, Cairo. 2002 : Exhibition of Asala Association Gent, Belgium.
Workshop with the German artist Hella Berent in Gothe Institute, Cairo. 2003 : Qatar Summer Festival, 
Doha. 2005 : Exhibition of Asala Association at Sawy Gallery of contemporary art, Cairo. 2007 : The 
4thWorld Ceramic Exposition Korea(KEBIKO) International certificate from CEBIKO. 

إبراهيم سعيد   مواليد 1976له عدة معارض منها  معرض جمعية أصالة مبدينة جنت – بلجيكا 2002 مهرجان قطر الصيفى 
الرابع للخزف 2007 املؤمتر الدولى لتوظيف احلرف التقليدية فى العمارة – تونس2008   بالدوحة – قطر2003بينالى كوريا الدولى 
ملتقي الفخار التاسع اشمون جريس املنوفية 2009ملتقي الكويت الدولي الرابع للفنون اإلسالمية  الكويت2010 .جائزة مهرجان 
الفن و اجلماهير مبنطقة القاهره االسالميه له مقتنيات متحف سبيكو – كوريا اجلنوبية .متحف مركز اخلزف بالفسطاط .متحف 

الفنون اإلسالمية الكويت



Ahamed Eldamarany Lecturer Ceramic in the Faculty of Specific Education , Mit Ghamr , Mansoura 
University Date and place of Birth : 19/11/1972 , AlexandriaA - Graduated from the Faculty of Specific 
Education , Mit Ghamr , Ministry of Education , 1996 - Diploma in Art Education , Faculty of Art 
Education , Helwan University , 1997 - Degree of Master , Faculty of Art Education , Helwan University 
, 2003   -- Doctorate of Philosophy in art Education Branch Ceramic , Faculty of Art Education , 
Helwan University , 2007 - 3th , 4th , 5th , 7th ,Salons of Small Art Works- 5th , Cairo International 
Biennale for Ceramic- 13th , 17th ,Youth Salon- 5th , 8th , Port Said National Biennale

أحمد الدمرانى   مواليد 1972 ماجستير – كلية التربية الفنية – تخصص خزف– جامعة حلوان 2003-درجة دكتوراه الفلسفة 
في التربية الفنية – تخصص خزف – كلية التربية الفنية - جامعة حلوان – 2007 املعارض:صالون األعمال الفنية الصغيرة الثالث 
والرابع واخلامس والسابع بينالي القاهرة الدولي اخلامس للخزف صالون الشباب الثالث عشر و السابع عشر بينالي بور سعيد 
القومي اخلامس والثامن فن اخلط العربي األول ملتقى النصر للفنون التشكيلية – بور سعيد اجلوائز : اجلائزة التشجيعية بينالي 
بور سعيد القومي اخلامس ( رسم- تصوير ) اجلائزة الثالثة ملتقى النصر للفنون التشكيلية – بور سعيد (  خزف  جائزة بينالى بور 

سعيد القومى الثامن ( خزف  )



OSSAMA MAHMOUD  The Egyptian State  Prize in Art Creativity of Ceramics from the Egyptian 
Academy of Arts in Rome Italy 2004. 2007. 27 Concurs Internacional de Ceràmica l’Alcora Espana2007. 
Lilli Put Ceramics Zagreb Croatia .2007  IV Biennal de Ceramica Elvendrell SPAIN .2007.  VIII Biennal 
Internacional de Ceramica MANISES SPAIN .  2010   The 4th Elit Tile International Triennially, 
Dominican Republic  . 2006. 1st International Symposium of Ceramics Perdasdifogo Sardinia, Italy. 
2006. 5th International Symposium of Ceramics, Camaguey, Cuba. 2007. 5th International Avanos 
Applied Ceramics Symposium Turkey .

بينالى   ،2004 ايطاليا  بروما  للفنون  املصرية  األكادميية  من  اخلزف  في  الفني  لإلبداع  الدولة  جائزة  على  حصل  محمود  أسامة 
كوريا اجلنوبية الرابع للخزف سول كوريا اجلنوبية بينالى ليلى بوت للخزف زغرب كرواتيا،ملسابقة الدولية للخزف الكورا اسبانيا، 
(18)،جائزة  الشباب  صالون  األولى  البريسييني-تورينو-إيطاليا2006،اجلائزة  معرض  األولى  2007،اجلائزة  بأسبانيا  الفيندرل  بينالى 
-سردينيا  املعاصر  للخزف  األول  الدولي  اجلنوبية2007،السيمبوزيوم  كوريا  سول  للخزف  الرابع  اجلنوبية  كوريا  بينالي  شرفية 

-إيطاليا2006،السيمبوزيوم الدولي اخلامس للخزف بكاماجواي كوبا2006،مقتنيات بعدة أماكن هامة.



Ashwak Ibrahim Lecturer Ceramic in the Faculty of Specific Education , Mit Ghamr , Mansoura 
University Born in1975 , Dakahlia - Graduated from the Faculty of Specific Education , Mit Ghamr , 
Ministry of Education , 1998 - Diploma in Art Education , Faculty of Art Education , Helwan University , 
2000 -Degree of Master , Faculty of Art Education , Helwan University , 2003 - Doctorate of Philosophy 
in art Education Branch Ceramic , Faculty of Art Education , Helwan University , 2008 - 4th , 5th , 7th 
,Salons of Small Art Works - 6th , Cairo International Biennale for Ceramic- 12th , 13th ,Youth Salon 
- 5th , 8th , Port Said National Biennale .

أشواق إبراهيم مدرس اخلزف - كلية التربية النوعية - ميت غمر – جامعة املنصورة 1975 – الدقهلية - بكالوريوس كلية التربية 
النوعية – ميت غمر – وزارة التعليم العالي – 1998 –  بتقدير جيد جدا  - دبلوم الدراسات العليا التكميلي – كلية التربية الفنية 
– جامعة حلوان –2000–  بتقدير ممتاز - درجة املاجستير – كلية التربية الفنية – جامعة حلوان 2003- درجة دكتوراه الفلسفة في 
التربية الفنية – تخصص خزف – كلية التربية الفنية - جامعة حلوان – 2008 - صالون األعمال الفنية الصغيرة الرابع واخلامس 

والسابع - بينالي القاهرة الدولي السادس للخزف - صالون الشباب الثاني عشر والثالث عشر



 إميان أحمد مواليد 1974 سوهاج ،دكتوراه الفلسفة فى التربية الفنية تخصص خزف ( 2008 ) ، مدرس اخلزف بكلية التربية الفنية 
السادس الدولى  القاهرة  لبينالى  التحكيم  ,جائزة جلنة  للخزف 2002  السادس  الدولى  القاهرة  ,بينالى   ،(2008)  ، جامعة حلوان 
 للخزف 2002,شهادة تقدير من قطاع الفنون التشكيلية للمشاركة املتميزة فى بينالى القاهرة الدولى السادس للخزف ,شهادة
 تقدير من قطاع الفنون التشكيلية للمشاركة املتميزة فى مهرجان فن احللى الدورة األولى مبركز اجلزيرة للفنون ,شهادات تقدير

. من كلية التربية الفنية جامعة حلوان

Iman  Ahmed  Born in 1974 . PHD in Fine Art Education (Ceramic) 2008. Lecture at the Faculty of 
Art Education Helwan Univ. 2008. 6th International Cairo Ceramic  Biennale 2002. Prize of Jury, 6th 
International Cairo Ceramic  Biennale 2002. . Appreciation Certificate , Fine Arts  Sector , 6th Cairo 
International Biennale. Appreciation Certificate  from Fine Arts Sector to participate in  the Festival 
Unique  Art Jewelry of the first Session  at Gezira Arts Center  Appreciation Certificate  from  the 
faculty of Art  Education. Helwan Univ.



Ayman gouda  - 1992:  the 1 nd Cairo International Biennial for Ceramics - 1994:  the 2nd Cairo 
International Biennial for Ceramics - 1996:  the 3rd   Cairo International Biennial for Ceramics - 2000the 
4th Cairo International Biennial for Ceramics  - 2000:  the 5th Cairo International Biennial for Ceramics  - 
2001: the 1 nd Korea , International Biennial for, Korea - 2003: the 2 nd Korea , International Biennial 
for, Korea  - 2001:  Modern Egyptian Art, Germany  - 2001: Exhibitions Arts Algzera 2003: Exhibitions 
Arts Assembly Zamalk - 1990:  award of the general exhibition  - 2002: award of the general exhibi-
tion Second Position 8 times And the first prize from 1987 to 1998  in the National Competition of 
Plastic Arts -7 prizes times from 1991 to 2000 in Salon Youth.

أميـــن جــودة  أستاذ مساعد بكلية الفنون التطبيقية ،املعرض القومي العام مبصر من  1991 وحتى 2008،اليوبيل الفضي جملمع 
لتطوير  البحثية  واحللقة  بقنا 2001  الفخار  ،ملتقي  السابع  األول وحتى  الصغيرة  من  األعمال  ،معرض  بالزمالك 2001  الفنون 
فعاليات ملتقي الفخار بقنا 2003،معرض األعمال الصغيرة من األول وحتى اخلامس والسابع ،الدبلوم الفخري في اخلزف من بينالي 
كوريا الدولي األول 2001  والثاني 2003. 13 جائزة  والعديد من الشهادات التقديرية في املسابقة القومية للفنون التشكيلية،7 
جوائز في مسابقة صالون الشباب من عام 1990 حتى 2000،جائزة الدولة التشجيعية لإلبداع الفني في احلرف الشعبية ( اخلزف 

) 2001،مقتنيات متعددة مبتحف الفن احلديث ومتحف اخلزف مبصر.



زينب محمد مواليد  1945   اإلسماعيلية ، دكتوراه الفلسفة في الفنون التطبيقية 1982،املؤمتر الدولي حول الفن و الصناعات 
التقليدية – جامعة قابس – تونس 2005،املعرض العام للفنون التشكيلية 1971 – 1972- 1973-  1985 – 1986،املعرض القومي 
للفنون التشكيلية الدورة ( 28 ) 2003، ( 29 ) 2005،مهرجان اإلبداع التشكيلي األول ( املعرض العام الدورة الثالثون و سوق الفن 
الثالثة في  العام 1982،اجلائزة  الثاني عشر 1971،جائزة استحقاق املعرض  الطالئع  ) 2007،جائزة اخلزف معرض  األول  التشكيلي 
مسابقة شوقي و حافظ نحت 1983،جائزة اخلزف الثانية في املعرض العام 1984،جائزة الدولة التشجيعية في اخلزف 1985م .اجلائزة 

الكبرى في بينالي القاهرة الدولي الثاني للخزف 1994،اجلائزة الكبرى في بينالي القاهرة الدولي اخلامس للخزف 2000.

Zaynab Mohamed Born in1945 . PHD  of Applied Arts 1982 .  International Conferance " Fine 
Arts and  Traditional Hand Crafts " Kabes Univ. Tunisia 2005. General  Exhibition of Fine Arts 
1971,1972,1973,1985, 1986. 28th,29th National exhibition 2003,2005. First Creativity Fine Arts Festi-
val, 30th  General Exhibition and 1st Fine Arts Fair 2007.  12 avant garde  exhibition  - Ceramic prize 
1971.  Merit prize  general exhibition 1982. 3rd prize , Shawky and Hafez competition Sclupture 1983. 
2nd prize , General Exhibition 1984. Encouragment  State prize   Ceramic  1985.  Grand prize , 2nd 
Cairo  Ceramic International Biennale 1994.  Grand Prize 5th  Cairo  Ceramic International Biennale    
2000. 



سلوى أحمد أستاذ اخلزف ورئيس قسم- ووكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث (سابقاً) جامعة عني شمس- 
مصمم استشاري اخلزف - جامعة حلوان الدكتوراه املصرية من املعهد احلكومي للفنون بفلورانسا– إيطاليا، دكتوراه فى فلسفة 
احمللية  اجلماعية  املعارض  فى  ودولياً، شاركت  اخلاصة محلياً  املعارض  العديد من  لها  “خزف”- جامعة حلوان  التطبيقية  الفنون 
الشارقة  بينالى  التشكيلية،  للفنون  القومي  املعرض  للخزف،  الدولي  القاهرة  بينالي  للخزف،  الدولي  القاهرة  ترينالي  والدولية 
والفنية  العلمية  اجلمعيات  العديد من  داخل محافظات مصر،شاركت فى  الثقافة  تابع لقصور  ، معرض خاص متنقل  الدولي، 

والنقابات، ولها العديد من املقتنيات مبصر واخلارج.

Salwa Ahmed . Proffesor and Head of Ceramic Department , Deputy of the Faculty of specific arts  
High  Studies and researches  Ain Shams Univ.  Consultant ceramic  Designer , Helwan Univ. Egyp-
tian  PHD from the F Governmental Institute  of Arts  , Florance, Italy.     PHD. in Applied Arts - Ceram-
ic, Helwan Univ.  Participates in several national and international exhibitions . Cairo International 
Ceramic  Biennale. National Exhibition  of Fine Arts. Chardga  International .  ambulant exhibition 
,  Authority  of  Palaces  Culture, Egypt.   Member at scientific and artistic  association syndicates . 
Acquisitions in Egypt and abroad.  



دكتوراة الفلسفة في التربية النوعية، التربية الفنية، التخصص: خزف ،مدرس اخلزف بكلية التربية النوعية  الشر نوبي محمد 
جامعة املنصورة،جميع املعارض القومية والعامة داخل مصر من 1997 الى اآلن ،أكثر من 30 جائزة على مستوى مصر والعالم في 

مجال اخلزف. مقتنيـــــــات مبتحف اخلزف اجلديد، مايو-متحف الفن احلديث - جامعة املنصورة - كندا - لدى األفراد.

Elsharnouby Mohammed   Ph.D. in Specific Education, Art Education, Ceramics  Lecturer 
of Ceramics, Faculty of Specific Education, Mansourah University Exhibitions: All National 
and Public Exhibitions in Egypt From 1997 till Present. Over 30 Egyptian  and world awards 
in ceramics. New Ceramic Museum, May/ Museum Of Modern Art/ Mansourah University, 
Canada, Indviduals



Diaa El Din Daoud.Born in 1968.  - 1994. Graduated from ceramics dept, Faculty of Applied arts, 
Helwan University, Cairo. 2007. Lecturer doctor, Ceramics dept, Faculty of Applied Arts, Helwan 
University, Cairo Private Exhibitions 1999. Townhouse ,Gallery of contemporary art ,Cairo. 2005. 
Gezira Art Center, Cairo. 2006. Egyptian Academy of Arts, Rome. 1996 to 1999. Salon of Youth, 
Cairo.1996,1998,2000,2002. Cairo International Biennale for Ceramics.1997,1999,2003,2005 The 
Egyptian National Exhibition..2001. Cairo International Biennale..2002.

ضيـاء الدين داود مواليد  1968دمياط ،1994 بكالوريوس الفنون التطبيقية – قسم اخلزف ،2007 مدرس بكلية الفنون التطبيقية 
القاهرة  بينالي   2002 –  2000 –  1998 –  96، احلادي عشر  الثامن حتى  الشباب من  – 1999 صالون   98 –  97 –  96، اخلزف   قسم 
الدولي للخزف من الثالث إلي السادس، (25 – 26 - 28 – 29-30-31)   املعرض القومي العام  ،2003 بينالي فاينسا الدولي للخزف 
الدورة الثالثة واخلمسني – فاينسا – إيطاليا ،2007 بينالي االسكندرية الرابع والعشرون لدول البحر املتوسط ،2008 معرض الفن 
التشكيلي احلديث املصاحب الحتفاليات اوملبياد بكني (الصني)،1996 جائزة جلنة التحكيم (شباب) بينالي القاهرة الدولي الثالث 

للخزف  ،1996 اجلائزة الثانية خزف صالون الشباب الثامن ،2003 جائزة الدولة لإلبداع الفني في اخلزف.



التربية  الفلسفة فى  الفنية 1990.دكتواة  التربية  بكلية  التشكيل اجملسم  ,مدرس مساعد بقسم  الكبرى   احمللة  مواليد 1952  طه يوسف 
الفنية » تخصص خزف »  1994 ,شارك فى املعارض القومية للشباب اعوام 1988,85,84,83 »مشترك  ,شارك في اكثر من 15 معرض جماعي 
( قومى – صالونات – طواف- ملتقيات - بانوراما) في الفترة ما بني 1993 - 2009 ،بينالى القاهرة الدولى األول – الثانى – الثالث - الرابع للخزف 
1992- 1998،سمبوزيوم طشقند الدولى للخزف.املعرض الدولى باكدمية الفنون صوفيا –بلغاريا2009 1996 العديد من شهادات التقديروالتميز 

وامليدليات واجلوائز  لدى العديد من الهيئات واألفراد فى مصر واخلارج..

Taha Youssef  Born in 1952. Assistant professor at the  faculty of Art Education   . PHD. in Art Educa-
tion. , Ceramic 1994.  Participates in the National Youth Exhibition 1983,1984,1985,1988 and more 
than 15 collective exhibition (National Salons, Ambuletory, Forms panorama 1993: 2009. 1st 2nd,3rd 
4th Cairo International Biennale for ceramics, 1992:1998. Tashkent  International symposium Ce-
ramic  at the academy of  Arts Sofia Bulgaria  .  Several Appreciation certificates and prizes in Egypt 
and abroad.  



Adel Hauron - PhD of Art Education - specialization Ceramic - Faculty of Art Education - Helwan 
University 2004. - Specialized studies ” Biennale course ” on Ceramic Technology - Ceramic Res-
toration - Ceramic Art Institute Faenza, Italy 1999-2003.  - Participated in several exhibitions and 
collective international and national: Egypt - Beirut, Lebanon - Erfurt, Germany - Rome, Faenza, 
Verona, Italy - Riyadh, Saudi Arabia - Prague against the Czech Republic - Jury member National 
Exhibition of Fine Arts - Ministry of Youth and Sports, 2006. - Member of the Jury Youth Salon XVIII - 
Sector of Fine Arts, 2007.  Commissaire of Eighth National Forum pottery in Qena, 2007 .

عادل هارون   دكتوراة الفلسفة فى التربية الفنية - كلية التربية الفنية – جامعة حلوان2004,دراسات متخصصة » كورس بينالي 
» فى تكنولوجيا اخلزف- ترميم اخلزف – مبعهد فن اخلزف بفاينسا ، ايطاليا 1999-2003.شارك فى العديد من املعارض اخلاصة و 
اجلماعية الدولية والقومية , قوميسيير ملتقى الفخار القومي الثامن بقنا 2007 , ملتقى الفخار القومي العاشر بالوادى اجلديد 
2009 , العديد من اجلوائز احمللية والدولية منها: - 1997اجلائزة األولى بصالون الشباب الثامن. - 1994جائزة الشباب ببينالي الدولي 

مقتنيات لدى هيئات وأفراد عديدة مبصر واخلارج، الثاني للخزف.  - 1998جائزة جلنة حتكيم ببينالي القاهرة الدولي الرابع للخزف. 



عـال حمدى مواليد 1977 ،دكتوراه الفلسفة فى الفنون التطبيقية 2008، مـدرس بكليـة الفنـون التطبيقيـة بجامعـة حـلوان 
،صالـون الشبـاب احلـادى عشـر لعـام 2000 ، 2004 بينـالــى اخلــــزف الســــادس 2002 ملتقــى الفخـــار الـرابــع بقنــا 
2002 ،بينــالـــى بــورسعيـــد 2005 ، 2008 ،املعرض املصاحب للمؤمتر الطبى الرابع والعشرون جلامعة عني شمس لـ 2001  
،جائزة أولى وثالثة ملسابقات جامعة حلوان للفنون التشكيلية لعام 1997 ، 1998 ،امليدالية الذهبية للمعرض املصاحب للمؤمتر 
العلمـى 2000 جلمعية فنانى  وكتابــى وإعالمــى  التفـوق  الرابع والعشرين    جلامعــة عيــن شمـس 2001 ،جائـزة  الطبى 

اجليــزة  جائــزة صالـــون الشبــاب  2005 ، اجلائزة التشجيعية لبينالى بورسعيد 2005

Ola Hamdi , born in 1977   PHd   in applied Arts 2008 , lecturer at the faculty of applied arts , Helwan 
university , 11st Youth salon 2000, 6th Ceramic Biennale 2002 ,4th Pottery Forum Kena 2002 , Port 
Said Biennale 2005 ,2008, parralel 24th exhibition of the medical conference,Ain  Shams University , 
1st , 3rd prize   from the fine arts competitions- Helwan University 1997,1998, Golden Medal   parralel 
24th exhibition of the medical conference,Ain  Shams University 2001.   Prize of scientific excelency 
2000 from Giza writers and artists association,  Youth Salon prize 2005. encourgement       prize.  
Port Said Biennale 2005 .



،دبلوم تكنولوجيا اخلزف -كلية الفنون التطبيقية  مواليد  1970القاهرة ,مدرس بكلية الفنون التطبيقية  فتحي عبد الوهاب 
1995 ،دكتوراه الفلسفة في الفنون التطبيقية  2004، جائزة جلنة التحكيم – صالون الشباب العاشر – القاهرة 1998،جائزة جلنة 
الثالث عشر2001  الشباب  ،جائزة شرفية- صالون  العام 2001  املعرض  للخزف 1998,  الرابع  الدولي  القاهرة  بينالي   – التحكيم 
،مشاركه في فعاليات الندوات املصاحبة لصالون الشباب الثالث عشر , معرض للفنانني املصرين مبدينة مونستر بأملانيا 2002 
،ورشة عمل بأملانيا بني كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان وكلية العلوم التطبيقية – جامعة مونستر – أملانيا 2002 ،ورشة 

عمل للتصميم باملشاركة مع أساتذة وطلبة - جامعة مونستر بكلية الفنون التطبيقية 2003 

Fathy Abdel Wahab  Born in 1970 , Lecturer  at the Faculty of Applied Arts . Diploma of Ceramic Tech-
nology , Faculty of Applied Arts, 1995. PHD in Applied Arts 2004. Jury  prize 10th  Youth Salon - Cairo 
1998.  Jury prize, 4th ceramic international Cairo Biennale 1998, General exhibition 2001,Honorofic 
prize , 13th youth salon 2001, Participated in the symposium activities of 13th youth salon , Egyptian 
Artists exhibition , Germany 2002 ,Workshop in Germany  between the faculty of fine arts ,Helwan 
University and the faculty of applied sciences , Monster university ,2002, design workshop between 
proffesors and studiantes,  Monster university 2003. 



 محمد شومان  مواليد 1978,مدرس مساعد بكلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.ملتقى الفخار الثامن بقنا -2007,معرض
 جماعى بقصر األمير طاز عن ملتقيات الفخار بقنا - القاهرة 2007,صالون الشباب السابع عشر 2006و الثامن عشر 2007والتاسع
 عشر 2008,معرض الطالئع السابع واألربعون والثامن واألربعون 2008,2007 ,جائزة حسن حشمت معرض الطالئع السابع واألربعون
اخلزف فى الثانى2008,جائزة  التشكيلى  اإلبداع  اوسكار مهرجان  و  التاسعة عشر- خزف  دورته  الشباب فى   2007 جائزة صالون 

.معرض الطالئع الثامن واالربعون2008

Mohamed Shouman  Born in 1978, Assistant professor at Faculty of Applied Arts Helwan Univ. 8th 
Forum pottery Qena 2007. Collective exhibition pottery at Prince Taz Palace , 2007. 7th , 8th, 9th 
Youth Salon  2007,2006,2008. 47th, 48th Avant- Garde exhibition  2007,2008. Hasan Heshmat prize  
from 47 avant Garde Exhibition,  19th Youth Salon prize- Ceramics, Oscar The Creativity Fine arts 
festival 2008, Ceramics prize from 84th Avant- Garde exhibition 2008.  



محمد عبد الهادي   مواليد1974،دراسات عليا بكلية التربية النوعية – جامعة القاهرة ،دراسات خاصة حول فن اخلزف الياباني،صالون 
الشباب من الثامن حتى السابع عشر 1996 : 2005،بينالي القاهرة الدولي للخزف من الدورة الرابعة حتى السادسة 1998 : 2000. 
: 2000،املعرض  والرابعة 1998  والثالثة  الثانية  الدورة  الفنية الصغيرة  القومي اخلامس 2001 ،صالون األعمال  ،بينالي بورسعيد 
القومي العامة الدورة 25، 27، 29 عام 2003 : 2005 ،جائزة جلنة التحكيم صالون الشباب الثامن 1996،جائزة جلنة التحكيم في 
بينالي القاهرة الدولي اخلامس للخزف 2000 ،جائزة أولى في صالون الشباب الثالث عشر عمل مركب 2001 ،جائزة البينالي في 

بينالي القاهرة الدولي السادس للخزف 2000 اجلائزة الثالثة للخزف في صالون الشباب السابع عشر 2005.

Mohamed Abd El Hady. Born in1974. Bachelor of Art Education -  Post Graduate studies at design 
Took part in several sessions of youth Salon – Miniature Works - Cairo International Biennale for 
Ceramics - The Jury Prize at the 8th Youth Saloon.Won the Jury prize at 5th International Biennale 
for Ceramics. Won the first prize at 13th Salon of Youth. Won the Biennaly Prize at the 6th Cairo 
International Biennale for Ceramics. Won the 3rd prize at 17th Salon of Youth. 



محمد محمود   مواليد 1964، أستاذاخلزف املساعد بقسم التعبير اجملسمـ  كلية التربية الفنيةـ جامعة حلوان ،شارك فى بينالى 
اخلزف عام2000،1998،1996 م ، شارك فى العديد من املعارض اجلماعية مبصرمنذ عام1986م وحتى االن ،بينالى بورسعيد القومى 
السادس عام2005،2003 ،صالون الربيع الثامن و التاسع ،مهرجان االبداع الثالث ]املعرض العام 2008،معرض القطع الصغيرة عام 
2002 ،له مقتنيات مبتحف كلية التربية الفنية. وحصل على بعض اجلوائز احمللية من اجمللس االعلى للشباب و الرياضة واجلائزة 

التشجيعية لبينالى بورسعيد القومى السادس عام 2007،2003.                      

Mohamed Mahmood. Professor of Ceramics at the faculty of Art Education ,Helwan University 
. Acquisitions in Museum faculty of Art Education. Participated in many Exhibitions. Got Several 
prizes,Mevitorders.

                        



محي الدين حسني  مواليد 1936،بكالوريوس فنون تطبيقية 1962،عضو جلنة حتكيم بينالي اإلسكندرية الدولي 1999،رئيس جلنة 
حتكيم بينالي القاهرة الدولي للخزف 1994 -1996-1998 ،شارك في العديد من املعارض اخلاصة واجلماعية والدولية منها:معرض 
ببارمير1978- املصري  الثقافي  باملركز  جاملستراند1976،معرض  قاعة  بالدمنارك  بكوبنهاجن  خاص  القاهرة1973،معرض  أتيليه 
معرض باريس1985-جائزة صالون القاهرة في اخلزف 1973- بينالي فينسيا بإيطاليا1987،صالون القاهرة للخزف املعاصر 1988، 

اشترك في سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت2007، املعرض العام الثاني والثالثون 2009.

Mohie El Dein Hussien.  Born  in 1963 . BA. in Applied Arts 1962. member of Jury International 
Alexandria Biennale 1999. Head of jury commitee  Cairo International Ceramics Biennale 
1994,1996,1998. participates in several National and International exhibitions:  Cairo Atelier 
1973, Egyptian cultural center exhibition in Bermer  1978, Paris exhibition 1985., cairo 
ceramic salon prize 1973 , Venice biennale ,Italy 1987, Contemporery cairo ceramic   salon 
1988. Participates in International Aswan Scuplture  Symposium  2007. 32nd Genaral Salon 
2009. 



الفنية  التربية  بكالوريوس  الدراسية  املراحل  اخلزف  الفنية قسم  التربية  بكلية  مواليد 1977مدرس مساعد  أبواألسعاد  مروه  
جامعة حلوان بتقدير إمتياز االولى مع مرتبة الشرف 2001 ،ماجستير فى التربية الفنية عن موضوع(القيم التشكيلية والتعبيرية 
لتناول الشريحة فى اخلزف احلديث واإلفادة منها فى تدريس اخلزف ( 2006.  .العضوية عضو نقابة الفنانني التشكيليني.املعارض 
الثانى عشر ،2001صالون  اخلاصة،2009معرض خاص مبركز سعد زغلول الثقافي املعارض اجلماعية احمللية، 2000صالون الشباب 

النيل للتصوير الضوئى ، 2003صالون االعمال الفنية السادس ، 2006معرض جماعى بساقية عبد املنعم الصاوى  .

Marwa Abou Alasaad  Born in Cairo 1977 - Associate Professor,in Faculty of art Education Section of 
the Ceramics.  Grade  Bachelor of arts education Helwan University, 2001. Master of arts education 
on the subject (Plastic and Expressive Values When Dealing the Slap in Modern Ceramics) 2006.  
Member Artists Association. Special exhibitions : - Special Exhibition Saad Zaghloul Cultural Center 
2009 - 2000  12th Salon of Youth Cairo. 2001  1st Salon El Nile of Photographic. 2003  6th Annual Salon 
of Small Art Works . 2006 exhibition



وسام علي مواليد1976مدرس بجامعة حلوان - كلية التربية الفنية، حاليا أستاذ مشارك  بجامعة طيبة - كلية التربية والعلوم 
االنسانية – قسم التربية الفنية –املدينة املنورة،دكتوراه الفلسفة في التربية الفنية  2008، جائزة أفضل رسالة دكتوراه في مجال 
الفنون واالداب ف جامعة حلوان لعام 2008-2009،جائزة اجمللس األعلى للجامعات في التشكيل اجملسم (1999) مركز ثاني و في 
مجال اإلعالن وتصميم البوستر (1999) مركز ثاني  ،جائزة من بينالي كوريا الدولي 2003.جائزة دار األوبرا املصرية  من اجمللس األعلى 
للثقافة قسم الفنون الشعبية في مجال حرفة  اخلزف  الشعبي (مركز أول).(2001) ،صالون الشباب العاشر (1998-1999) مجمع 

الفنون بالزمالك.(تصوير) .صالون الشباب للقطع الصغيرة مبجمع الفنون (2001 )

Wesam Ali Born in 1976. Lecture at Faculty of Art Education,  Helwan Univ.  Professor at Faculty of 
Education and human science TEBA Univ. , Al Madiana Al Monawara. ,PHD in Art Education 2008. 
PHD in art education 2008, prize of the more privilege phd these in the domaine of arts and litterature 
, Helwan university 2008 2009, Prize of the higher council of culture  ,pupolar arts department  in the 
domaine of popular pottery 1st position ,. 10th Youth Salon 1998, 1999 Gezira Arts Center Zamalek.  
Youth Salon  Mini Works Gezira Arts Center 2001. 



Waleed Moustafa Mohammed Born in 1975 Associate Professor, faculty of specific education, 
department of art education, specialization: ceramic- assistant researcher. B.Sc. of specific 
education, department of art education, 1997, general grade excellent & honors degree.Ph.D. in art 
education (ceramics), faculty of specific education, Ain Shams University, 2004, general  excellent. 
Participation at the annual exhibition of Rod ElFarag Culture palace, 1999. Participation at 5th Cairo 
international Biennial, 2000.

التربية  التربية - جامعة عني شمس،دكتوراه الفلسفة فى  مواليد القاهرة 1975 أستاذ اخلزف املساعد- كلية  وليد مصطفى   
النوعية- تربية الفنية 2004- جامعة عني شمـس ، العديد من املعارض اجلماعية منها بينالي القاهرة الدولي اخلامس والسادس 
للخزف، بينالي جامعة اإلمارات للفنون التشكيلية، املسابقة العامة للفنون التشكيلية التابعة لقصور الثقافة، صالون األعمال 
الفنية الصغيرة السابع، بينالي بورسعيد القومى ورش عمل فنية رمضانية مبركز طلعت حرب الثقافى وقصور الثقافة ومتحف 

سعد اخلادم وعفت ناجى،



Amany Fawzy Cairo. 1994: 2010: Faculty Member of Faculty of Art Education, Helwan University – 
major ”Ceramics - February 2010: Personal Exhibition, Saad Zaghlol Cultural Center. February 2009: 
Exhibition of ”Pot“, Saad Zaghlol Cultural Center.-  2009:  (Creation of plastic arts) - 1990:1993: Par-
ticipated in many Art Exhibits organized by Egyptian Universities. Participated in some Arts Exhibits 
which are equivalent to Scientific Conferences , Faculty of Art Education and Medicine Faculty- Ain 
Shams University .2004, 2008: Participated in many Fine Arts Workshops in general and Ceramic 
Workshops in particular in Cairo and Germany.

أماني فوزي عضو هيئة تدريس كلية التربية الفنية – جامعة حلوان- تخصص »خزف«.- معرض خاص - قاعة مركز سعد زغلول 
الثقافى  -  فبراير 2010.- معرض »اإلناء« – مركز سعد زغلول الثقافى – فبراير 2009.- معرض مهرجان اإلبداع التشكيلى الثالث 
– 2009.- شاركت فى عدة املعارض الفنية بني اجلامعات املصرية.- شاركت فى املعارض الفنية املوازية للمؤمترات العلمية ( كلية 
التربية الفنية – كلية الطب جامعة عني شمس ).- شاركت فى عدة ورش عمل فى الفن التشكيلى عامة واخلزف خاصة. مقتنيات 



أمينة عبيد أستاذ اخلزف وعميد كلية التربية الفنية “جامعة حلوان . دكتوراة الفلسفة في التربية الفنية ( تخصص خزف )عام 
1985 . عضو العديد من النقابات واجلمعيات املتخصصة ، استشاري اخلزف . شاركت في العديد من املؤمترات العلمية للتربية 
الفنية بشكل خاص ، والفنون التشكيلية بشكل عام والثقافة الفنية والبيئية . أقامت سبعة عشر معرضاً خاصاً في مجال 
اخلزف - شاركت في العديد من املعارض اجلماعية احمللية والدولية من أبرزها بينالي القاهرة الدولي ، بينالي طشقند ، بينالي كوريا 

للخزف .

Amina Ebeid Professor of ceramics & Dean of Faculty of Art Education, Helwan University.1985 PH.D. 
in Art Education ", Ceramics .Member of many syndicates and Associates. Consultant of Ceramic in 
the syndicate of Plastic Arts.Participated in many scientific conferences on Art Education , plastic 
Arts and Environmental and Artistic culture ,Held 17 private exhibitions in ceramic, where she 
presented her researches and studies.Participated in many International and National exhibitions, 
International Cairo Biennale, Korea Biennale for ceramic and Toshkent Biennale.Awarded many 
prizes and certificates of appreciation , prize of Toshkent Biennale and prizes of Korea Biennale 
.Member of the scientific committee of promotions of professors of Fine Arts and Art Education. 
Committee of Arts Sector.





التصوير الضوئي

Drawing



مجال التصوير الضوئي
أحمد عبد العزيز
آمال قنــــــاوي
أمير أمني عـــلي
أميـــــرة حسن
إجنى محمد أحمد
أمين أحمد محمد 
أمين لطــــــفى 
بســــام الزغبى
بولـــــــس أيوب
تامر عبد العاطي
حنــــــان حسني
رفعت عبد الواحد
سداد صالح الدين

سعد سـمـــــير 
سمــــــاح الليثي
سماح فاروق مدنى
سها اجلـــــــابى 
شــــــروق طلعت
شريف أنور حسني
شريـف فؤاد صالح
صبــرى ابو عجيلة

طـــارق أحمد توفيق
عبد اهلل دواستاشى
فتحى عبد السالم
فخرى أحمد عثمان
فـــــدوى عطـيـه

محمد حســـــني 
محمد فهــــــمي 
محمــــــود أحمد

محمود عبد الرحمن 
مـــروة عبد اللطيف
مي احلســــــــامي
جنالء عبـــد الرحمن
جنـــــــوى مهـــدى
هبه جـــــالل فهمي
هشــــام ســــــيد



 أحمد عبد العزيز مواليد 1979، بكالوريوس جتارة 2001،نائب مدير مبيعات بشركة بتروكيما.،معرض ومسابقة التصوير الضوئى 
فبراير2006  األوبرا  بدار  للفنون  الهناجر  بقاعة  الصيد  نادى  املصري، معرض  الصيد  بنادي  فوتوغرافية  ،معارض صور  الصيد  نادى 

،الصالون السادس للتصوير الضوئى 2007الصالون السابع للتصوير الضوئى 2009 .

Ahmed Abdelaziz.  Born in1976. Contest of Photography Shooting club 2005. Shooting club 
exhibition at El Hanager show room at Dar El Opera February 2006 - El-Nile Salon for photog-
raphy 2007 - El-Nile Salon for photography 2009



Amal Kenawy  was born  work and live in Cairo 1974 . holding a BA in Painting from the Faculty 
of Fine Arts in Cairo.1997 ،Viennese biennale2007, Singapore biennale 2006, shrjgha biennale 
2007,scend Moscow biennale2008, Dakar biennale 2004, 2006,and 2008, Cairo biennale1998 ,And 
recently Sydney biennale 2010 with her premier video  dance performance (my lord is eating his 
tail/2010) - MOKA museum Antwerp 2008 .MOMAT-Tokyo2008, MOMAK-Koyoto2009,kunest hallVi-
enne  2005. 

أمال قناوى ـ مواليد  1974 ـ حصلت على بكالوريوس كلية الفنون اجلميلة قسم تصوير - جامعة حلوان 2001 - تُدرس فن 
النحت فى كلية الفنون اجلميلة جامعة حلوان ـ أقامت معارض خاصة  منها مهرجان النطاق الثانى 2001 ، مهرجان نوافذ 
بقاعة اجلراج بجاليرى تاون هاوس 2003 ، معرض بقاعة املشربية 2006 ـ شاركت فى صالون الشباب التاسع 1997، العاشر 

1998 ، املعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة (25) 1997 ، املعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة (26) 1999 ، املعرض 
القومى للفنون التشكيلية الدورة (28) 2003 ، صالون الشباب احلادى عشر 1999 ، بينالى القاهرة الدولى السابع 1999 ، بينالى 

اإلسكندرية الثالث والعشرون لدول البحر املتوسط 2005 ـ حصلت على اجلائزة األولى فى النحت مشاركة مع شقيقها محمد 



أمير أمني أستاذ التصوير الضوئي بقسم التصوير الفوتوغرافي والسينمائي و التلفزيوني – كلية الفنون التطبيقية.دبلوم الدولة 
الفرنسية في التصوير السينمائي.دكتوراه  من جامعة السربون.1993 أستاذ زائر بأكادميي ديسلدروف للفنون – أملانية االحتادية 
.عضو نقابة الفنانني التشكيليني- عضو نادي هيئة التدريس باجلامعة – عضو جمعية صالون مصر للتصوير الفوتوغرافي سابقاً.
عضو جماعة الرواد للتصوير الضوئي – مقرر جلنة منح اجلوائز الدولة التشجيعية في التصوير الضوئي اجمللس األعلى للثقافة 
سابقاً – مقرر معرض النيل للتصوير الضوئي  الذي تقيميه وزارة الثقافة كل ثالث سنوات ( الدورة األولي و الثانية) – قومسيير 

ملعرض التصوير الضوئي باجلناح  املصري مبعرض جنوا الدولي كوملبو مايو 1992 - أقام لهم  العديد من املعارض.1992

 Amir Amin Professor of photography and cinematography at  the faculty of applied arts university of
 Helwan .Holland at Halversm, cinecntrum as a fellow in cinematography from 1967 — 1978 France —
Paris, ecole national de la photo — cinema and tv. From 1967-1970, received diploma 1970 Member-

 ship in the following institutions: Syndicate of education profession.-Syndicate of cinematographic
 profession.-Syndicate of plastic arts. Syndicate of applied arts designers.Membership in committee
 of Egypt salon of photography. Member of the national specialized councils.Visiting profession at
 the academy of dusseldob Germany. Extensively participating in several exhibitions.



أميرة  اللبودى – مواليد 1978 – بكالوريوس تربية فنية 2001 جامعة حلوان  . 

Amira El Leboudi – born in 1978 – Bachelor of Art Education 2001 Helwan . 



إجني محمد مواليد 1977،بكالوريوس تربية فنية – جامعة حلوان،متهيدي ماجستير،شارك في صالون الشباب الثاني عشر 
سنة 2000،صالون القطع الصغيرة (اخلري     ف) الثالث سنة 1999،صالون القطع الصغيرة (اخلريف) السابع سنة 2002،معرض 

جماعي بقاعة حورس بالزمالك ،لدي متحف الفن احلديث بدار األوبرا،لدي بعض األفراد داخل مصر وخارجها.

Engy Mohamed Born in1977 - Bachelor of Art Education - Post Graduate Studies.Took part in sev-
eral sessions of youth salon (10-12). The annual salon of small art works (2-3-7). 4th Nile Salon for 
photography.



أمين محمد مواليد1959 اجليزة،معرض نادي الصيد في االوبيرا  سنة 2007 ،مسابقة احتاد املصورين العرب بأملانيا لسنة 2008 & 
2009 ،معرض ومسابقة اجلمعية األردنية للتصوير سنة 2007،معرض ومسابقة( التاني) دولة قطر لسنة 2008 & 2009 ،معرض 
ومسابقة بتركيا سنة 2007،مسابقة اجلمعية األمريكية للتصوير لسنة 2008 & 2009&2010 ،حاصل علي املركز الثالث وامليدالية 
ضمن  االعمال  احد  واختيار  االيطالية  االوربية  املفوضية  من  تقدير  علي  بأملانيا،حاصل  العرب  املصورين  احتاد  ملسابقة  البرونزية 

افضل12 عمل مقدم لسنة 2009 .

  Ayman Mohamed Born in 1959 .  Shooting  Club Exhibition , opera House 2007.  Photographers Union
 Competition  Germany, 2008, 2009.  Competition of the photography Association, Jordan   2007.  AL
Tany Exhibition , Qatar, 2008,2009. exhibition  in Turkey 2007.  competition of the  American Pho-
 tography Association 2008,2009,2010.  3rd position and bronze medal of Arab Photographer Union
 Competition , Germany. Awarded appreciation of italian European commission   and selecting one
   of his works on the best 12 works offered in 2009.



والبرتغال والواليات  الدولية في ايطاليا واسبانيا والنمسا  العديد من املعارض  القاهرة  1968،املشاركة في  أمين لطفى  مواليد 
املتحدة األمريكية ، ونيبال ، والصني ، ومالطا والكويت وحصل على العديد من اجلوائز احمللية والدولية منذ عام 1999حاصل علي كثير 
من اجلوائز الدولية منها ميدالية التميز الذهبية في مسابقة النمسا للفوتوغرافيا املعاصرة،اجلائزة الكبرى( املاستر ) فى بينالى 
الصني الدولى للتصوير الفوتغرافى املعاصر،النجمة الذهبية MPSA، JPSA  من اجلمعية األمريكية للتصوير الفوتغرافى،معارض 

فردية جوزاء مبركز اجلزيرة للفنون 2009

 Ayman Lotfy Born in Cairo 1968- Participates in  several International exhibition in Italy, Spain,
 Austria, Portugal , USA, China, Malta, Kuwait. Awarded several national and international prizes
 since 1999.  Such as : Golden Medal of Austria Competition for contemporary photography. Grand
  Prize ” The Master“ at International China Biennale  for Contemporary photography , The Golden Star
MPSA, JPSA. from the american association , solo exhibition Gezira art Center.



بسام الزغبى مواليد 1970، ليسانس حقوق جامعة عني شمس 1993 ،عضو نقابة الصحفيني املصرية منذ 1997،املعرض القومى 
األولى لصالون  ،اجلائزة  فبراير 2010  الثقافى  زغلول  فردى فى مركز سعد  الضوئى)، معرض  (التصوير  التشكيلية 2009  للفنون 
النيل الثالث للتصويرالضوئى سنة 2001 فرع املؤثرات اخلاصة ، اجلائزة الثالثة فرع الصورة السياحية مبسابقة مصر2009 لشعبة 
املصورين الصحفيني،وزارة اخلارجية املصرية 2009،متحف الفن احلديث 2001 ،ديوان محافظة البحر االحمر 2008،مجموعة خاصة 

داخل مصر .

Bassam Al-Zoghby  Born in1970. Education: Graduated from Faculty of Law, University of Ein Shams, 
1993. Current job: photojournalist in Al-Ahram newspaper. Experience:  - Working as a photojour-
nalist in Al-Gomhouriya newspaper from 1995 to 1997. - Working as a photojournalist in Al-Akhbar 
Al-Youm newspaper from 1997 to 2004.- Member of the syndicate of journalists since 1997.Prizes:- 
2001: First prize of the third Nile’s salon of photography.- 2006: First prize of distinction in the journal-
ism, section of photography, from the syndicate of journalists.  - 2008: 2nd prize of the art category in 
the annual Press Photo



بولس شارل ماجستير إعالم جامعة أمريكية قسم إخراج وإنتاج تلفزيوني ،خريج معهد لندن للسينما قسم إخراج (LFS)،عمل 
في عدة مجاالت منها ديكور املسرح، تصميم اإلضائة املسرحية، الصحافة، ومنسق مطبوعات ومدير فني (Art director) ،يعمل 
حالياً كمنتج منفذ للبرامج الوثائقية ،اشترك فى عدة معارض جماعية فى مجاالت الفوتوغرافيا والتجهيزات فى الفراغ ،أقام أول 

معرض فر دى فى قاعة تاون هاوس فى يناير 2007 حتت عنوان "مناظر" صور فوتوغرافية . 

 Polis Sharl holds an MA in Mass Communications from The American University in Cairo and has
 studied cinematography and directing at the London Film School. He has worked extensively as a
 theater light and set designer and successively as a journalist, photo editor and creative director. 
 several successful exhibitions and is on the board of the Contemporary Image Collective, Paul has
 participated in a number of group exhibitions and had his first one man show last January entitled
Scapes at the TownHouse gallery.



 تامر عبد العاطى مواليد القاهره 1977-،بكالوريوس الفنون اجلميله جامعة حلوان 2000، قسم اجلرافيك شعبة الرسوم املتحركه 
العام    القومى  املعرض   ،2009   -   2007 املؤمترا ت  مركز  ايجبت  فوتو  املصري،  بالتليفزيون  متحركه  رسوم  الكتاب، مصمم  وفن 
متحف الفن احلديث 2008 ،مصر احلياه فى صوره املفوضيه االوروبيه ,مهرجان ابو ظبى للتصوير الضوئى  -  أبو ظبى     2009 
،املعرض  العام قصر الفنون 2009 صالون كونست االول كونست جاليري، صالون النيل للتصوير الضوئى .  متحف مختار 2009، 

( AFRICAM ) إيطاليا  2009 .

TAMER SHAHEN Cairo, 1977, Bachelor of graphic, Faculty of Fine Arts-   Helwan University  Spe-
cieliezed in Animation and Book arts- 2000., Animation designer at the Egyptian Television.  Photo-
egypt> Joint exhibition -  Cairo int. center of conferences -  2007 - 2009 - » General Exhibition«  Joint 
exhibition  Modern Art Museum 2008 - » Egypt , Life in a picture , General exhibition - Palace of Arts   
2009 - Conest salone  Joint exhibition  conest Gallery 2009 - Storys of shadoo play   first exhibition  
Elbalad cultur center   2009, Nile salon for photography Joint exhibition     2009 , AFRICAM - contem-
porary art  museum -  ITALY- 2009



 حنان الصياد  مواليد 1974،بكالوريوس التربية الفنية -جامعة حلوان،دبلوم دراسات عليا باملعهد العالي للفنون الشعبية أكادميية
 الفنون ،مصورة فوتوغرافية،عضو نقابة الفنانني التشكيليني ،العديد من املعارض احمللية والدولية منها:املعرض العام (مهرجان

.اإلبداع التشكيلي الثالث)الثاني والثالثني 2009،لديها مقتنيات خاصة عديدة

 Hanan Al Sayad, Born in 1974  , BA. in Art Education- Helwan Univ. Diploma of higher  studies in the
 High Institute of Folkloric Arts - Arts Academy, Member of Plastic Arts Syndicate, Several National
and International exhibitions such as : The 32nd  general exhibition the 3rd Fine Art creativity Festi-
val 2009, several private acquisitions.



رفعت عبد الواحد مواليد 1970 ، شارك فى العديد من املعارض .

Refaat Abdel wahed – Born in 1970 .



سداد صالح الدين مواليد القاهرة 1957, بكالوريوس كلية الفنون اجلميلة بالقاهرة 1980,عضو نقابة الفنانني التشكيليني, عضو 
صالون مصر للتصوير الضوئي,  عضو أتيليه القاهرة, عضو وكالة الغوري, عضو جمعية أصالةللتراث , عضو جمعية احملافظة 
علي  احملميات الطبيعية . 49 معرضا محليا و دوليا .شهادات تقدير و مشاركة ،مقتنيات مبتحف الفن املصري احلديث , دار االوبرا 

املصرية , املركز الثقافي االسباني باملغرب , وزارة اخلارجية .

Sedat Salah El ddin Artist photographer - Bachelor of fine arts faculty - Cairo 1980  - Member in the 
Egyptian plastic arts syndicate – the international association of arts – the Egyptian national com-
mittee – the Egyptian salon of photography – l>atelier du caire – el ghouri artists association – the 
asala association for guarding heritage & contemporary arts – the natural protectorates pioneers 
society .  49  exhibitions  locally  &  internationally. » Cairo , Morocco , Russia , Bulgaria , Korea , 
Brazil ,Bahrain …« Certificates of appreciation, merit & participation . »the Egyptian salon of photog-
raphy – cairo , brazil , morocco  , Bahrain



سعد سمير  ليسانس االداب, جامعة القاهرة عام 2000,عمل منذ تخرجة كمصمم اضاءة ومدير تقنى لعدد من االحداث الفنية 
,ميارس التصوير الفوتوغرافى بشكل هاو , نشرت لة اعمال فوتوغرافيا فى  Daily news Egypt , community times ،قام باملشاركة 

فى معرض فوتوغرافيا حتت عنوان مساحة مفتوحة مبركز كرمة ابن هانى, مايو 2010 .

Saad Samir  Graduated from the Faculty of Arts, Cairo University in 2000 with Bachelor’s degree 
in Psychology, he works as a Lighting Designer and Technical Manager since graduation, he have 
practicing photography as hobby, His work as photographer was published in Daily news Egypt , 
community times , he participated in open space ,photo exhibition ,at Karmat Ibn Hany ,May 2010. 



سماح الليثي مواليد  1968، مصورة فوتوغرافية ، صالون النيل الرابع للتصوير الضوئى 2002 ، املعرض القومى للفنون التشكيلية 
من الدورة ( 24 ) وحتى( 29 )، معرض (إبداعات حرة) بقاعة الفن التشكيلى بأكادميية الفنون يونيو 2007 ،مهرجان اإلبداع التشكيلى 
الثانى ( املعرض العام الدورة الواحد والثالثون ) 2008 - معرض ( األبواب املفتوحة ) النمسا - نوفمبر 2006 ، معرض ( الفن املصرى 
املعاصر ) اليابان 2008 . رشحت لنيل جائزة الدولة لإلبداع الفنى باألكادميية املصرية للفنون بروما 2001 ، - اجلائزة األولى فى التصوير 

الضوئى من صالون الشباب احلادى عشر 1999.اجلائزة األولى فى التصوير الضوئى من صالون الشباب الثالث عشر 2001 .

 Samah El Lithy Born in 1968 ,photographer the 4th Nile Salon photography 2002 ,The National
 Exhibition Fine Arts 24th,1995 ,25th 1997, 26th 1999,27th 2001, 28th 2003,29th 2005,Exhibition
 free creations, Arts Academy,Fine Art Hall,June 2007 the second Fine Art creativity festival (
 31st general Exhibition 2008, The Opened  Doors Exhibition, Austria, November 2006,Exhibition
 of the Contemporary Egyptian Art ,Japan 2008. Nominated to the international Prize of Artistic
 creativity,Egyptian Academy of Arts 2001- the first Prize in photography 11th Youth Salon 1999,



سماح فاروق 

samah farouk 



 سها اجلابي  مواليد  ،مصمم جرافيك – مصور حر

Soha EL Gabi Born in 1980 Graphic Designer and Free Photographer.



شروق طلعت مواليد باإلسكندرية 1978 ،بكالوريوس كلية الفنون اجلميلة باإلسكندرية  2001  ،رئيس قسم املعارض – مركز 
الفنون- مبكتبة اإلسكندرية ،عدة معارض جماعية و أخري فردية منها صالون أتيليه اإلسكندرية الدولي اخلامس للشباب - أتيليه 
اإلسكندرية 2010،معرض جماعي أجندة - مكتبة اإلسكندرية 2009- 2010 ، معرض جماعي – قبرص  مايو 2009،معرض جماعي 
- صالون ساقية الصاوي – القاهرة مارس 2009  ،شاركت في برنامج تبادل فني دولي –  تدريب مبتحف الفن احلديث بروما – ايطاليا 
فبراير, مارس 2007 ،معرض جماعي املركز الثقافي اليوناني اإلسكندرية 2002،معرض جماعي – كلية الفنون اجلميلة اإلسكندرية 

2001 ،معرض جماعي – صالون ناجي مركز ثقافة االنفوشي  اإلسكندرية 2000 

 Sherouk Talaat Born in Alexandria, 1978 studied at the Alexandria Fine Arts Faculty  2001. Head
of exhibitions section, Arts Center, Bibliotheca Alexandrina.My Shows:Group show, Atelier of Al-
 exandria-Solo show at Eldokan Gallery, Alexandria, November 2009, Group show at Cyprus with
 Artos Foundation May 2009 Artist in residency at  the international Artist In Residence program, the
Region of Västra Götaland, Sweden February - April 2009, 2009 Group show, Bibliotheca Alexan-
 drina – Group show, Bibliotheca Alexandrina – Agenda Exhibition February 2003, Group show, Greek
Cultural Center 2002, Fine Arts Faculty Show 2001 Nagui Salon, Anfoushi Cultural Center 2000.



شريف انور حسني   عضو اجلمعية املصرية للتصوير الفوتوغرافى.صالون مصر للتصوير الفوتوغرافى  ،جماعة التصوير بنادي 
الصيد املصرى ، العديد من املعارض العامة و اخلاصة محلبا ودوليا خالل األعوام املاضية منها معرض حملات للمعالم اإلسالمية فى 
مصر الذى أقيم فى كوريا فى أكتوبر 2006 ( حتت إشراف وزارة الثقافة ) و كافة املعارض املقامة مبعرفة اجلمعيات املذكورة وكذا 

املعرص القومى العام للفنون التشكيليه 2009 ،العديد من اجلوائز وشهادات التقدير اخلارجية و احمللية  

Sherif Anwar Hussein Education : B. Com - Egyptian Photography Association &Salon Misr Pho-
tography Association & PSA & Shooting Club Photography  In addition to Usefilm & Photopoints 
photography internet sites  Participated in several public and private photography exhibitions locally 
and internationally including Exhibitions in Korea, Turkey, Germany   , Jordan   , Kuwait and U.S.A  .  
Also the 3rd   festival of  fine art 2009. Have been offered a lot of awards and Certificates of   Honors 
locally  and internationally.    



 شريف فؤاد صالح مواليد 1975 القاهرة ، تخصص جرافيك، عضو النقابة العامة للصحافة والطباعة واإلعالم ، مصمم جرافيك 
لبرامج خاصة فى مجال الدعاية واإلعالن مبصر واخلارج،شارك في مهرجان اإلبداعات التشكيلية املوجهة للطفل بقصر الفنون 

يناير 2006.

 Sherif Fouad saleh ,Born in 1975 Graphics specialization Member of general syndicate 
of Press , Print and Media. Graphic designer of special programs at advertisement field  in 
Egypt and abroad .participated in festival of Fine Arts Creativity which is applied to the child  
in Arts Palace 2006 . 



،دبلوما  ،دراسات عليا جامعة األسكندرية 1995  الزقازيق   ،دكتور مهندس  جامعة  أبو عجيلة     مواليد  اإلسكندرية  صبرى 
تصوير – بلغاريا – صوفيا  1998 ،الزمالة الفخرية الدولية لبيت الفوتوغرافيني السعودى 2003 ،معارض نادى الكاميرا وال تيليه 
األسكندرية من 1989 الى 2005 ،مسابقات دولية منذ 1989،درع النهر الصناعى العظيم – ليبيا - 1994  ،اجلائزة الثانية شركات 
للتصوير الضوئى – وزارة القوى العاملة 1999 ،اجلائزة الثانية شركات للتصوير الضوئى – وزارة القوى العاملة 2000،اجلائزة الثانية 
شركات للتصوير الضوئى – وزارة القوى العاملة 2001،اجلائزة الثانية شركات للتصوير الضوئى – وزارة القوى العاملة 2002،،اجلائزة 

الثانية شركات للتصوير الضوئى – وزارة القوى العاملة 2003.

Sabry Abou Egala Born in moharam baik – Alexandria Dr. engineer  of  soil  mechanics – high studies 
( business management ) -  Alexandria university - member  of  writers – Artists Alexandria  - At-
telia - Head of Alexandria  camera club-   member  of  Egyption  Association  of  Museums Friends- 
member  of  Egyption  Association  of  photographic -  member  of  Egyption  Association  of  Friends 
Bibbliotheca  Alexandria - Editor in the journal of Eyes and News of Alexandria - General Secretary 
of  cultural committee of Misr company  industrial silk club



طارق توفيق مهندس معماري حر ،عضو بكل من اجلمعية املصرية للتصوير الفوتوغرافي , صالون مصر للتصوير الضوئي ، اجلمعية 
األهلية حملبي الفنون التشكيلية ،نادي القاهرة للكاميرا،نادي اإلسكندرية للكاميرا،اللجنة الثقافية بالنادي األهلي ،جوائز محلية 
من : مجلة الشباب (األهرام )  ، القرية الفرعونية ، فوتو إيجبت ، نادي القاهرة للكاميرا وجوائز دولية من:مهرجان بغداد الدولي ، 

ودبلومة التصوير الرياضي من اللجنة األوليمبية الدولية.

Tarek Tawfeik Member: Egyptian Association of Photography, Egypt«s Salon of Photography , Na-
tional Association of Lovers of Fine Arts , Cairo Camera Club , Alex. Camera Club , Culture Group of 
Ahly Club. Local Awards: Youth Magazine(AL-AHRAM), Pharaonic Village, Photo Egypt, Cairo Cam-
era Club. International Awards: Baghdad International Festival of Photography, Diploma in Sport«s 
Photography from The International Olympic Committee 



عبد اللـه داوستاشى مواليد 1977  معارض التصوير الضوئى بنادى الكاميرا بأتيليه األسكندرية , صالون النيل للتصوير الضوئى 
الرابع 2002 ،صالون الشباب الرابع عشر والسادس عشر 2002 – 2004 معرض التصوير الضوئى مسافرو األزمان املوازى لبينالى 
األسكندرية 2003 ،بينالى الشباب لدول البحر األبيض املتوسط ببارى , إيطاليا 2008،سمبوزيوم البحر األول 2008، معرض خاص 
أسود فى أسود مبتحف محمود سعيد  2009 ،مصور فوتوغرافى مبركز دراسات اإلسكندرية وحضارة البحر األبيض املتوسط مبكتبة 

اإلسكندرية.

ABD ALLAH DAWESTASHY Born in 1977. Graduated from law of Alexandria University – Exhibition 
: Took part in Camera Club exhibition in Alexandria Atelier , the Nile Salon in photography 2002 , the 
14th & 16th Youth Salon 2002 – 2004 , the photography exhibition parallel to Alexandria Biennale 
2003 , <6 artists from Alexandria> in Egyptian Academy in ROMA 2003 , working photographer at 
Alexandria and Mediterranean Research Center in BIBLIOTHCA ALEXANDRINA  



فتحى عبد السالم مواليد القاهرة،فنان تشكيلى ومصور فوتوغرافى ،جوائز اجلمعيه املصرية للتصوير الضوئى منذ 1990ما بني 
جوائز اولى وثانى وثالث ،امليدالية البرونزية على مستوى العالم من اليونيسكو من 1993، جائزة أولى من املسابقه الدولية جلمعية 
الروتارى كوزمو بوليتان 1991،كأس التميز فى املسابقه العامليه لشركة  B M Wفبراير 1994،اجلائزة الثانية ملسابقة شركة ليبتون 
العاملية 1994 ،اجلائزة الثانية مسابقة النيل الدولية للتصوير الضوئى1995 ،املعرض العام (املعرض القومى ) منذ 91 وحتى االن 
.معارض هيئة قصورى الثقافة : الزقازيق مارس 98 – االنفوشى اإلسكندرية يوليو 98 – ( املنيا- اسيوط – طنطا 2001) ،مسابقة 

صالون االعمال الصغيره مبجمع الفنون بالزمالك- دورات رقم 6.5.4.3( نحت ) وعام 2003 ،مقتنيات بعدة أماكن

Fathi Abd el Salam Born in Cairo. Photographer and fine art artist.-Member of Egyptian society of pho-
tography & Cairo atelier for arts. prizes from the Egyptian society of photography: Third prize,Feb.91 
- First & second,marsh.92 - First prize,Feb.93 -Third prize,Feb.94.First prize, colored sliders, from 
Rotary Cosmo contest, April 91.Bronze  medal,  international  Competition,  under the supervision  
of Unesco, Tokyo, Japan, April 93.Distinction Cup - BMW .International Contest - Feb 94,Depluina of 
Intr. Fourth Nissan Festival Contest - Baghdad - April 94. 



اخلارجة وزارة  مجلة  حترير  رئيس  نائب   ، التصوير  شعبة  التشكيلني  الفنانني  بنقابة  عضو   1934 مواليد  عثمان   أحمد   فخرى 
 الدبلوماسي واإلعداد لباب الفنون التشكيلية بها ومنذ 15 عام ، ، حاصل على خمسة أوسمة أربعة مصرية االستحقاق واجلمهورية
 واخلامس من رئيسر جمهورية شيلى اجلنرال بينوشيت بدرجة كومندادور، مسجل باملوسوعة القومية للشخصيات املصرية البارزة
 -أقام 85معرض شخص  وجماعي فى مصر وخارجها فى بعض الدول التى مثل مصر فيها أملانيا، األرجنتني ، شيلى، اإلمارات - وكان

 آخرها فى أوكرانيا عام 2004 متابعة حركة الفن التشكيلي وممارسة  النقد الفنى والنشر- اصدر ثالث كتب فنية وسياسية

 Fakhry Ahmed Osman – born in 1934-Member of the plastic fine Aets Syndicate Cairo Atelier , Fine
 Arts Lovers - Exhibited his works, held 85 exhibitiones inside and outside Egypt. in some foreign
 countries where he worked during his diplomatic career 1957-1994 Argertina- Chili- Germany and
 VA Emirates and he participated in the 6th International Biemmale of plastic Arts in Valparaiso-
 Chile 1979- Responsible for plastic fine arts in the Diplomatic magazine of the ministry of foreign
 Affairs, registered in the natioal Encyclopedia for distinguished Egyptian persons published by the
 general authority of information



 فــدوى عطـيـة  مواليد القاهرة 1976،بكالوريوس فنون تطبيقية 2000  ، معارض جمعية التصوير الفوتوغرافى بأتيليه القاهرة ، 

واملركز الثقافى الروسى 2007 ، معرض صالون النيل السادس 2007  تصوير فوتوغرافى  ،شهادة تقدير من قطاع الفنون التشكيلية  

2004 - شهادة تقدير ديكور مسرحى ثانى جمهورية  2002 ، اإلشراف والتصميم على العديد من ديكورات املسرحيات،الصالون 

 ، ، وزارة اإلعالم  (جرافيك) 2002  رابع جمهورية تصوير  ضوئى 2007 خامس جمهورية   ، ، ثالث جمهورية  السادس عشر باألوبرا 

معرض بينالى بورسعيد الثامن 2009 ، جائزة جلنة التحكيم اخلاصة في صالون النيل السابع 2009 

Fadwa atey MohaMed born at Cairo in 1976, SpeCifiCation:  BA  in  applied  artS  at  2000.
SpeCialiSt:  photographer  - partiCipate in Several group exhibitionS aS :Worker’s  Youth Exhibition, 
Al Sawy Hall, 2004 Attila Cairo Exhibition, Rateb  Sideek, 2007. Participate in Egyptian Societies 
Exhibitions at Cairo Attila & Russian Culture Center 2007. Exhibition Nile Saloon 2007 , Photography. 
Sixth Nile Photographer Salon , 2007. Estimation Certification  from Plastic Arts  Sector 2004.
Estimation Certification  in field of Theatre Decoration, Second Republic 2002.



محمد حسنى مواليد  1964 - سكرتير عام اللجنة الدائمة لصالون النيل للتصوير الضوئى  - شارك في بعض املعارض منها - 
صالون النيل للتصوير الضوئى الرابع واخلامس والسادس - املعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ( 28 ) 2003 - صالون األعمال 
الفنية الصغيرة السابع 2004 -  املعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ( 29 ) 2005 - صالون اخلريف (القطع الصغيرة) السابع 
الفن  العام وسوق  املعرض   ) األول  التشكيلى  اإلبداع  - مهرجان    2006 بالدقهلية  الفرعية  التشكيلية  الفنون  نقابة  - معرض 
التشكيلى األول ) 2007 - معرض ( الشهر االوروبى للصور الفوتوغرافية ) بالنمسا 2006 - بينالي الشهر األوروبى   فيينا   النمسا 

2007 - معرض خاص ( أبيض وأسود .. ألوان ) نقابة الصحفيني 2008 .

Mohamed Hossni Born in 1964 - 2002 the 4th Nile Salon for Photogtaphy - 2003 the 24th National 
Exhibition for fine Atrs - 2004 the 7th Salon Mini works of Art - 2004 the 5the Nile Salon for Photog-
taphy - 2005 the 29th National Exhibition for Fine Art .



Mohamed Hafez  Born in1966 - Social Work Institute,1989 - Arabic Handwriting Diploma,1991.Mara-
ya 2 Exhibition (Canal & Sinai Cultural Region) - Lialy Al Mahrosa (2009). Port Said International 
Academy Exhibition (2009). Maraya Exhibition (Canal & Sinai Cultural Region) - Lialy Al Mahrosa 
(2008).Roaa Exhibition (Canal & Sinai Cultural Region) – Cultural Palace, Port Said (2007).Mubarak 
Library Exhibition ,Port Said (2009). Sakeyat Al Sawy Exhibition (2010).Sakeyat Al Sawy Exhibition 
(2009). Red Sea Art Festival - Suez (2009).Mubarak Library Exhibition ,Port Said (2009).Russian Cul-
tural Center Exhibition ,Cairo (2008).Environment protection activists Exhibition (2008).

محمد حافظ   بكالوريوس خدمة اجتماعية 1989  - دبلوم خط عربى 1991 - ليالى احملروسة أقليم القناة وسيناء الثقافى 2009 
- معرض مرايا - ليالى احملروسة – أقليم القناة وسيناء الثقافى 2008 -  معرض فوتوغرافيا - اكادميية بورسعيد الدولية - 2009 
-  اقليم القناة وسيناء الثقافى-2007 - معرض رؤى  - معرض مبكتبة مبارك العامة ببورسعيد – 2009 - معرض بساقية الصاوى 
2009  2010 ،معرض مهرجان فنون البحر االحمر – هيئة قصور الثقافة – السويس 2009  معرض باملركز الثقافى الروسى 2008 
-  معرض بجمعية اصدقاء البيئة ببورفؤاد 2008، املركز الثانى مبسابقة ناشيونال جيوجرافيك للتصوير الفوتوغرافى 2010 - املركز 

الثالث مبسابقة فوتو ايجيبت الدولية للتصوير الفوتوغرافى 2009 .



محمود خليفة   مواليد القاهرة 1957 بكالوريوس جتارة وإدارة أعمال 1983،عضو اجلمعية املصرية للتصوير الفوتوغرافى شارك فى 
معارض اجلمعية املصرية منذ 1990، ،معرض اجلمعية املصرية بدار مؤسسة األهرام 1993.،معرض اجلمعية املصرية بقاعة املكتبة 
املوسيقية باألوبرا 2007.معرض اجلمعية املصرية باملركز الثقافى الروسى 2007 ،معرض اجلمعية بقاعة املكتبة املوسيقية باألوبرا 
2008 ،معرض اجلمعية باملكتبة املوسيقية باألوبرا يونيو2010 ،معرض مع ال FNAC   بليون بفرنسا 1999،معرض حتت رعاية جامعة 

ليون2 بليون بفرنسا 2008

Mahmoud Khalifa  Born in 1957 BA in Management and  Commerce  1983. member of Egyptian Pho-
  tography Association . Participates in the  Egyptian Photography Association since 1990 . Egyptian
 Association at Al Ahram Institute 1993. Egyptian Association at Music Library Gallery Opera 2007,
 2008 , 2010 . Egyptian  Association at russian Cultural Center 2007 . FNAC exhibition , Lyon , France
1999, 2008.



محمود عبد الرحمن  مواليد 1975 ، عضو فنى بقاعات العرض بقصر الفنون ، العديد من املعارض   منها : صالون الشباب الدورة 
للتصوير  العربى  - مسابقه  بدوله قطر 2005  اليدويه مبصر  احلرف  الفوتوغرافى فى  التصوير  - مسابقه  السابعه عشر  2005 
الفوتوغرافى بدوله الكويت  2005 ، صالون أتيليه اإلسكندرية الدولى للشباب  2007 ، صالون النيل السادس للتصوير الضوئى  

2007 ، املعرض العام 2008.

 Mahmoud Abdel Rahman Born in 1975, Artistic member at gallery exhibition -Arts Palaces, Several
 exhibition : 17th youth salon 2005, photography hand crafts competition in Egypt, Qatar 2005, El
Araby photography competition koweit 2005, International Salon Youth Atelier 2007,6th Nile photog-
   raphy Salon 2007, General Exhibition 2008.



مي عبد اللطيف مواليد 1985بكالوريوس الفنون اجلميلة قسم ديكور - جامعة حلوان - مايو 2007املعارض اجلماعية احمللية 
معرض اجلامعة للفنون التشكيلية 301 فى الرسم . املعرض الفنون اجلميلة األول للخرجيني بفندق املاريوت بالقاهرة 2007 

مهرجان اإلبداع التشكيلى الثانى ( صالون الشباب التاسع عشر 2008

    MAI ABD EL Latif Born in 1985. BA in Fine Arts , Decoration -Helwan University 2007, -Local
 collective Exhibitions. 1st University Exhibition in Fine Arts . 2nd Fine Arts Exhibition for alumini
   -Mariot Hotel .2nd Creativity Festival.19th Youth Salon 2008.



، قسم حفر سنة 2003 - معرض جماعي  ، جامعة حلوان شعبة تصميمات  الفنون اجلميلة  مى احلسامي  بكالوريوس كلية 
 - 2008 Artellewa  لبورتريهات الفيوم 2010 - معرض جماعي » نافذة على احمليط » في قبرص 2009 - معرض جماعي 100مم في
معرض فردي فوتوغرافيا » واحات وصحارى مصر » في أسبانيا 2007 - معرض جماعي في احلفر اتيليه القاهرة 2002  - مساعد 
مخرج في فيلم وثائقي عن النيل مع قناة arte 2010 - إخراج فيلم وثائقي قصير » عجبي » 2008 - االشتراك في ورشة مركز 

الفيوم 2010 – 2009 - عمل حائط فسيفساء بأسبانيا في 2002 .

  May el Hossamy Ba of Fine Arts ,Helwan Universty design section , engraving departement 2003,
Fayoum Faces 2010, ”View over the Oceon ” Cypris 2009, collective exhibition  100mm 2008 Artelle-

 wa  . Indivdual exhibition, photography ”oasis and desert in Egypt   Spain  2007. Engraving collective
 exhibition Cairo Atelier  2002.  Director of the Documentary Film  (AGABY) 2008.  Participted in the
  workshop of Fayoun Center 2009 , 2010.  Mosaic Mural , Spain 2002



جنالء عبد الرحمن  مواليد 1972 ،مخرجة ، وعضو نقابة املهن السينمائية مسجلة في مرحلة املاجستير في املعهد العالي للنقد 
الفني -  اكادمييه الفنون ,دبلوم الدراسات العليا من املعهد العالى للنقد الفنى  قسم النقد تخصص نقد تشكيلى  بتقدير عام 

جيد جداً  تقدير التخصص امتياز2000- بكالوريوس فى التربيه الفنيه من كلية التربية النوعية بتقدير جيد - 1995 

 Nagla Abdel Rahman Born in 12972. Director , Member of the syndicate of  Cinema profession . Pre
 master studies at the  Higher Institute of Artistic Critic . Arts Academy. Diploma of High studies  at
the Institute  of Artistic critic    . BA at the faculty of scpesific  Education  1995.



في  خارجية  معارض  الجميلة  للفنون  االهليه  الجمعيه  1981.عضو  السياسية  والعلوم  االقتصاد  بكالوريوس  محمود  نجوى 
فنلندا  هلسنكى المركز الثقافى الفنلندى كايزا 2005 السفارة المصرية فنلندا – هلسنكى 2007 - المركز الثقافي الفرنسي 
بمصر الجديدة – القاهرة 2002جاليري وورلد أوف آرت بالمعادي 2004مركز الجزيرة للفنون  2007.قصر االمير طاز( االسبوع الثقافي 
الفنلندى) .2006 - قاعة الفنون التشكيلية بمسرح الجمهورية (دار األوبرا المصرية) 2004 ، الصالون السنوى للجمعيه االهليه 

للفنون الجميله - جاليري سالمه بالمهندسين 2005.

NagwaMahmoud . Ba Economics and Political science  1981 . Member of Al Ahleya Fine Arts  Asso-
 ciation . International exhibitions in Finland,  Egyptian Cultural Center  2005 , Frensh Cultural Center
 , Misr Al Gadeda 2002. Gallery World of Art , Maadi 2004. gezira Arts Center 2007, Prince Taz Palace
 ( Finland Cultural week 2006, Plastic Arts Gallery at Al Algomhuria theater Egyptian opera House,
2004. Annual Salon of the Fine Arts Al Ahleya  Association, Gallery Salama 2005.



هشام سيد  مواليد 1967 -  أخصائى تصوير بقطاع الفنون التشكيلية - املعرض القومى العام 2008 - لدى عديد من األفراد مبصر 
واخلارج  - بعض مقتنيات داخل نادى القناة باإلسماعيلية  - نادى الزمالك بالقاهرة -  لدى وزارة اخلارجية املصرية.

Hesham Sayed - born in Cairo 1967 - Specialist Photography at Sector of Fine Arts Ministry of Culture 
- The 19th National exhibition  31 - Acquisitions by individuals in Egypt and abroad - Acquisitions in 
Zamalek Club and Channel Club - Acquisitions in Ministry of Foreign Affairs.





الفيديو آرت

Video Art



مجال الفيديو آرت

أشــرف مهــدي
شـادي أديب جنيب
مدحــت محمود



والتاسع   1996 الثامن  الشباب  ,صالون  اجلميلة  الفنون  بكلية  اجلرافيك  بقسم  ,مدرس   2009 دكتوراة  مهدي  أشرف 
 ،  2002 واخلامس   1999 والثالث   1998 الثاني  الصغيرة  الفنية  األعمال  صالون   ،1999 عشر  واحلادي   1998 والعاشر   1997
بسراييفو  املتوسط  األبيض  البحر  شباب  بينالي   ,2006  -  2003  –  2000  –  1996 اجلرافيك  لفن  الثاني  الدولي  مصر  ترينالي 
 .1999 عشر  احلادي  الشباب  صالون  في  األدبية  الصالون  2008.شهادة  بسراييفو  الشتوي  املهرجان  في  ،املشاركة   2001 

.مقتنيات رسمية وخاصة مبصر واخلارج.

Ashraf Mahdi PhD 2009 ,professor in Graphic section Fine Art Faculty, Youth salon 8th ,9th, 10th ,11th 
,the second and the third mini works Art exhibition in 98,99.the 5th 2002 , The second Egypt international 
Triennale of Graphics 96,2000,2003,2006,midetrainian Youth Biennale in Srayiavo 2001 ,winter festival 
in sryaiavo 2008 ,literary certification in Youth Salon 11th , Acquisition in Egypt and out doors



شادى أديب مواليد القاهرة 1980 مدرس مساعد بقسم التصميمات الزخرفية - كلية التربية الفنية – جامعة حلوان،  ماجيستير 
التربية الفنية تخصص تصميم (2009)، تقوم اغلب اعماله الفنية على مفهوم الزمن واملفاهيم املرتبطة به ، ويستخدم فى ذلك 
املفردات الشعبية املتشابه بني ثقافات العالم، ومن هذه املشاريع (واحد جنيه 2010 - رحلة الكا 2010 - أحالم 2009 - النيل 2008 - 
مساحة خضراء 2007 - حلم طفل 2007 - حلم قدمي 2005 - الطريق 2003 - )العديد من اجلوائز الدولية واحمللية. أهمها اجلائزة الكبرى 

جدارى فى كل من صالون الشباب ال18 - 2007  وصالون الشباب ال19- 2008.

Shady adeep  Born in Cairo 1980 ‘Assistant professor in ornament designs section – art education faculty 
, halwan,Universety ,Master in Art Education , specialized in design 2009 .his work almost Depent on 
time and any concept is related with , using similar symbols between universe Cultures , his projects 
like ”one pound ,ca journey ,2009 dreams ,2008 the Nile ,2007 green  space ,2007 child dream ,2005 old 
dream ,2003 the way ,he has a lot of international and local prizes , the most important one in mural filed 
in Youth Salon 18th 2007 ,Youth salon 19th 2008



 control مدحت السعودي  مواليد القاهرة 1973،  دكتوراه بعنوان ( فن الفيديو والتجربة املصرية املعاصرة ) 2009 ،• مت عرض فيلم
room مبهرجان Les Instants Video بفرنسا 2009 ،اجلائزة األولى فى التصوير فى صالون محمد ناجى بقصر ثقافة االنفوشى عام 
1997 ، جائزة التصوير األولى فى معرض جامعة اإلسكندرية عام 1997 . جائزة تقديرية فى صالون أتيليه اإلسكندرية الدولى للشباب 
فى ( فن الفيديو ) 2007 ،شهادة تقدير فى فعاليات املؤمتر العلمى الدولى الثالث ( الفنون البصرية بني الثابت واملتغير فى فن الفيديو 

) كلية الفنون اجلميلة - أبريل 2007 .مقتنيات خاصة لدى بعض األفراد فى معظم الدول العربية والدول األجنبية .

 Medhat Al Soudy. Born in Cairo 1973. PHD ( Video Art and the Contemporary egyptian experience 2009.
Control Room Movie at the Festival of  les Instants Video, France 2009. 1st prize of Photography  Mo-
 hamed Nagi Salon - Al Anfoushy Cultural Palace 1997. first prize of Photography from the Alexandria
 Univ. Exhibition. Appreciation prize from International Youth Salon Alexandria  Atelier ( Video Art) 2007.
 Appreciation certificate 3rd International scientific Conferance (Visual Art between the stable and the
 changing  in Video Art  2007. acqusition in Egypt and abroad .





كمبيوتر جرافيك

Computer Graphic



مجال كمبيوتر اجلرافيك

أحمد عبدالرحيم
زينــب نـــــــور
ســــامح رفعـت
علي أحمد الـريـس
مايكل موريس رياض
منــى محمد حسن
نبيل طـــه إبراهيم
هنـــد سعد عبيد



الـفنـون 2005 ،شاركت في  – أكادميية  العـالي للـسينما (قــسم السيـنـاريو)  الرحيم مواليد  1978 ،خـريج املعهد  أحمد عبد 
صالون الشباب الثامن عشر، شاركت في صالون الشباب التاسع عشر،مسلسل التحريك (عبد اجلبار ومدفع اإلفطار)  إخراج خــالد 
األولي  باجلـائـزة  والـفائـز  رجــائي.  ملـياء  اخراج   – للسينما  القومي  املركز  انتاج   – قاعــد)  (خـليك  الصلصال  العــليم،فيلم  عبد 
كأفـضل فـيلم تـحريـك فـي مـهرجان األسـكندرية السـينمائي  لدول البـحراملتوسط – الدورة اخلامسة والعشرين – 2009 , وجائزة 

أفضل فيلم حتريك في مهرجان الصورة احلرة – الدورة األولي – 2010.

Ahmed Abd El-Rehim Born in1978 - Graduate of the Faculty of Arts, (History Department), Cairo Univer-
sity, 1999, as the third over his class. Graduate of the High Institute of Cinema, (Scenario Department), 
2005, as the first over his class. An exhibition of Plastic Arts for Egyptian Universities, 
November 1998. The exhibition number 18 of the Egyptian official saloon for youth, February 2007.The 
exhibition number 19 of the Egyptian official saloon for youth, February 2008. The prize of (Hassan El-
Basha) as one of the class's tops the Faculty of Arts. The prize of (Samera Ahmed) as the top of the class 
at the High Institute of Cinema.The prize of the top Long Narrative Scenario in 2005 by A.R.T 



زينب نور   دكتوراه الفلسفة من كلية الفنون اجلميلة بالزمالك، عضو بالعديد من املؤسسات واجلمعيات األهلية والدولية منها: نقابة 
الفنانني التشكيليني – اجلمعية الدولية لفنانى الفسيفساء برافينا ، شاركت فى حوالى 25  معرًضا جماعًيا باإلسكندرية والقاهرة، 

ومت ترشيحها للمشاركة فى األسبوع الثقافى املصرى بكازاخستان أكتوبر 2008، ومعرض الفن املصرى املعاصر بلندن 2009. 

Zeinab Nour - Artist & Lecturer at the Faculty of Fine Arts- Cairo; MFA (Alexandria Univ.), Phds in Fine 
Arts (Helwan Univ.).Member in many associations such as the Egyp.Syndicate of Plastic Artists, AIMC 
(the Intl Ass. Of Mosaics in Ravenna)- the Association of Preservation of the Egyptian Heritage that has 
honored her in 2007 for her artistic & scientific contribution.- took part in 25 collective exhibitions in 
Cairo & Alexandria, as well as the artistic workshop of the French  Group in the International Alexandria 
Biennale 1993, nominated to take part in the Egyptian Culture Week in Kazakhstan 2008, as well as the 
Contemporary Egyptian Art in London2009, has shared in many mural works in Egyptian cities.



Sameh Refaat 1976 Born in cairo. 2002 B. A . in fine arts » Helwan university », Egypt  2002 Member of 
syndicate of plastic arts. 2002 \ 2009 Participated in several exhibitions .2008 \ 2009 Took part in Na-
tional exhibition organized by ministry of culture. 2009 \ 2010 Solo exhibition in Cairo atelier 

سامح رفعت مواليد 1976 - بكالوريوس الفنون اجلميلة 2002 - عضو نقابة الفنانني التشكيليني - املشاركة فى املعارض اجلماعية 
من 2002 حتى 2009 - املشاركة فى املعرض العام  2008\2009 - معرض خاص بأتيليه القاهرة 2010



علي أحمد مواليد 1968 القاهرة ،رسام ومخرج فني بشركة سفير ـ مصر، الرسم مبجلة جندي املستقبل ,الكويت،الرسم مبجلة 
اخملتلف ـ الكويت ،العمل بجريدة الراية القطرية ،رسم وإخراج العديد من املطبوعات والكتب (لألطفال والكبار) 

Ali Ahmed Born in 1968 - Art Director & Painter – Safeer Publishing Co. - Egypt - Painter & cartoonist 
at Gundi Almostakbal children magazine - Kuwait - Art Director & Painter Almokhtalef magazine – Ku-
wait - Designer at Alraya Newspaper - Qatar - Designing and painting many of books covers and their 
layout . 



Michael Moures Born in1979, Graduated in Faculty of Art Education 2002 - Diploma from faculty of Art 
Education 2005, the 5th Youth Salon for mini works - 16th Youth Salon, Rateb Seddik award 2005, 20th 
Youth Salon - encouragement for painting ministry of youth 2000/2001 - The third prize fro painting from 
the national art exhibition 2000/2001 - The third prize in the kamel gander’s competition 2000/2001 - In 
faculty of art education Work for 2 years in restoration Mohamed Ali palace. 

مايكل موريس  مواليد: 1979 - بكالوريوس التربية الفنية جامعة حلوان 2002 - دبلومة التربية الفنية جامعة حلوان 2005  صالون 
الشباب اخلامس لالعمال الصغيرة - صالون الشباب السادس عشر  - مسابقة راتب صديق 2005 - صالون الشباب العشرون 2009  - 
جائزة تشجيعية تصوير وزارة الشباب 2001/2000 حاصل على املركز الثالث فى املعرض العام للفنون التشكلية 2001/2000 - املركز 
الثالث مسابقة كامل غندر كلية التربية الفنية جامعة حلوان  - شارك فى ترميم قصر محمد على (كلية الزراعة ) ملدة ثالث اعوام  

 .



منى محمد بكالوريوس املعهد العالى للفنون التطبيقية2001،رسامه بـ وكالة بيبى فيلم للرسوم املتحركه ( البعد الثانى2D)،مصممه 
النهر مصممه  دور نشر  وبعدها فى   - أطفالنا  دور نشر  ورسامه فى  واالعالن،مصممه جرافيك  للدعايه  دالمور  جرافيك فى شركه 
جرافيك ملتيمديا فالش بـ شركه عني ،، حاصله على جائزه سوزان مبارك لألدب الطفل فى مجال رسوم كتب االطفال املركز الثالث 

عن رسوم قصه قشطة اجلميلة لعام 2002 .

Mona Mohamed Working in many Films in Graphic field  - Baby film for animation Dalmor for advertising 
- Atfalna company for publication *Teacher art in teba american collegue  - Par time in paint stories and 
design adv  - Professional experience in photography for own my studio Winner of Suzan Mubarak Prize 
of Children in the field of - Paint stories for children ( 3rd  degree  Graphic designer in Ain company for 
multimedia ( flash  (now) Take a free for Qatr alnada magazine &Alkasm  Magazine & Adv . 



نبيل السنباطي بكالوريوس فنون جميلة (قسم تصوير) 1982،عضوية نقابة الفنانني التشكيليني و عضوية جمعية أصالة و اتيليه 
القاهرة،أقامة العديد من املعارض الفنية الفردية ،املشاركة فى العديد من املعارض اجلماعية (املعرض القومى للفنون التشكيلية 
–  صالون القطع الصغيرة )، تصميم اغلفة الكتب للعديد من دور النشر ورسم العديد من قصص االطفاال لدور النشر اخملتل،تصميم 
البادجات والبوسترات للعديد من املنظمات األهلية ،تصميم وتنفيذ العرائس املسرحية فى عدد من جتارب وعروض مسرح االراجوز،اجلوائز 

: مركز القاهرة حلقوق اإلنسان (بوستر اخلتان) – اجمللس القومى للفنون التشكيلية (بوستر السالم) .

Nabil El Sonbate - Born in1952 - Bachelor degree of social science  1976 - Bachelor degree of Fine 
arts( Painting Department) Faculty of Fine Arts, Helwan University 1982 - Executive director of Goha 
center - Social specialist in El Azhar university Cairo - Vast experience in the field of advertisement 
and publishing designs - As  a painter - Participating in several national exhibitions Design special 
logos for child protection center , elsedaw organization Design of theater decoration for cultural palace 
, El Hanager center - Design and implementation of puppets experiment developed by Arbian Women 
Association(regarding women participation in election process) 2002.



هند سعد محمد  مواليد 1976 ،حاصله على متهيدي دكتوراه في قسم التصميم عام 2005 ،عضو في نقابة الفنانني التشكيليني 
،عضو في ساقية الصاوي.على تصميم االغالفه والبرشورات و اإلعالنات،شركة القابضة لألدوية ( هولدي فارما ) في قسم التصميمات  
،مسجله  في موسوعة الفنانني التشكيليني في قطاع الفنون التشكيلية ،اشتركت في معرض اخلط العربي 2000 ،اشتركت في 
في  2002،اشتركت  عشر  الرابع  الشباب  صالون  معرض  في  اشتركت  معرض صالون األعمال الفنية الصغير الرابع 2000 . 

معرض مشترك في كلية عني شمس 2002 .

Hend Saad Mohamed - Born in1976.( PHD) Degree in Art Education Faculty.2010 - PHD Studies in de-
signing 2005 , Master Degree in Art Education Faculty.2004 - Bachelor of Art Education Department of 
Professional decorative designs IN Rozal Yousef Magazine .The Sahm News Paper. In Holdi pharma In 
Researcher Doctor Section decorative designs Faculty of Education Art Helwan University.(2008-2010). 
Participated In Arabic Line Exhibitions Since 2000 .Small Art Works Exhibitions Four Since 2000 14th 
Salon Exhibitions Since 2002 .Of Exhibitions In The Faculty Ein Shams Four. Participated In Small Art 
Spring Salon  Exhibitions in Sakiat El Sawy Four Since 2009.



التجهيز في الفراغ

Installation



مجال التجهيز في الفراغ

منى محمود
يوسف ليمود



منى محمود شمس الدين  مواليد 1978القاهرة  ،مدرس مساعد بقسم اخلزف - كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان عضو بعثة 
اإلشراف املشترك (مصر –أملانيا) بكلية بورج جيبشنشتاين للفن والتصميم للحصول على درجة الدكتوراة (2008-2007) مسابقة 
جامعة حلوان 2001-2000،صالون الشباب السادس عشر 2004،معرض الفنون التشكيلية 128 فنانة 2004 ،ورشة عمل بكلية بورج 
جيبشنشتاين للفن والتصميم باملانيا حتت عنوان  »Sammelwelten und Mentalitäten«،معرض الآلنية – قصر الفنون التشكيلية – 

سعد زغلول 2008،بينالي بورسعيد 2008 ،معرض املرأة –كلية الفنون التطبيقية 2010-،معرض جامعة 6 أكتوبر- 2010

Mona Mahmoud shams El Din - Born in1978.2004, Master of Applied Arts – Helwan University, 
Cairo,  2000 Bachelor of Applied Arts – Helwan University, Cairo , Lecturer Assistant at the Faculty of 
Applied Arts - Helwan University, Cairo,  Member of Egyptian Scholarship (Channel System) in Germany 
2007-2008 in Burg Giebichenstein for art and design . Exhibitions and activity: The 15 th Youth Salon, 
opera house 2004, The exhibition of ministry culture sector of fine arts,128 Artist  2004 , The exhibition of 
Culture Palace, Giza 2006 , Workshop in Burg Giebichenstein for Art and Design ,Germany 
Sammelwelten und Mentalitäten



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



الفنون الفطرية

Spontaneous Art



مجال الفنون الفطرية

ابراهيم عبداحلميد
جـــالل حزين رزق
عبــــده املصــري
عــــزت أمــــني
محمد الفــــولي



إبراهيم عبد احلميد البريدى  معارض دولية للكاريكاتير في كوريا – ايطاليا – املانيا – ايران  تركيا – فرنسا ,أقام عدة معارض فى 
متحف سعد زغلول – ساقية الصاوي جامعه الدول العربية – وزارة البيئة - جاليرى كونست .ورش عمل في دار األوبرا املصرية - وزارة 
الثقافة – حديقة االزهر – اسوان -  وزارة البيئة ,جائزة مهرجان سول كوريا 2002 - جائزة سوزان مبارك لرسوم الطفل 2002 ، جائزة 

حقوق اإلنسان األمم املتحدة - جائزة البريد املصري  - جائزة وزارة البيئة ,معرض دائم مبكتبات الشروق فرع الزمالك واملهندس .

   Ibrahim Abdel Hamid Albridy-  work in several newspapers, including the Arab Nasserite Egypt - Cairo 
- Karama - Al-Ahram. international exhibitions of the Caricatuer in Korea - Italy - Germany - Iran, Turkey 
- France.established several exhibitions at the Museum of Saad Zaghloul - the Sawy Cultural League 
of Arab States - Ministry of Environment - Gallery Kunst.Workshops in Cairo Opera House - Ministry 
of Culture - Al Azhar Park - Aswan - Ministry of Envirment.Prize Festival Seoul Korea, 2002 - Suzanne 
Mubarak Award for the fees of the Child 2002 - Human Rights Prize of the United Nations - Egypt Post 
Award - Award of the Ministry of Environment.



اإلبداع  يوليو 2005،مهرجان  القاهرة  بأتيليه   ( ( حتية حليم  بقاعة  ،التخصص نحت، معرض  الفيوم 1946  مواليد  رزق   جالل حزين 
التشكيلى األول 2007 ،مهرجان اإلبداع التشكيلى الثانى 2000، مهرجان اإلبداع التشكيلى الثالث  2009، حاصل على منحة تفرغ منذ 
عام 2000 حتى اآلن 2005، جائزة مالية فى النحت فى معرض الفنون الفطرية واحلرف البيئية 2004، شهادة تقدير من الهيئة العامة 

لقصور الثقافة 2004،مقتنيات لدي األفراد وعدة مقتنيات رسمية.

 Galal Hazeen el-Fayoumy   Born in Fayoum 1946, exhibition in ”Tahia Haliem“ gallery - Cairo Atelier
 , July 2005, 1st Festival of Fine Creation ( General exhibition and 1st Fine Art Fair)2007 . 2nd Festival
 of Fine Creation ( General exhibition and 1st Fine Art Fair)2008. 3rd  Festival of Fine Creation ( General
 exhibition and 1st Fine Art Fair)2009. Montary prize in Sculpture - Exhibition of Spontaneous Arts and
environmental crafts 2004. Certificate of Merit from the General Authority of Culture Palaces 2004. Sev-
eral exhibitions in Egypt and abroad.



Abdu el-Masry Took part in many art exhibitionsat home which included the  National Art Exhibition 
(several editions)and Symposium of Art held in old cairo - Won the prize for sculpture in the provincial 
Port Said Binnale  

عبده املصرى  مواليد القاهرة 1961فنان تلقائيـشارك بالعديدمن املعارض اجلماعية آخرها دورتي املعرض العام  ـ323̀1،شارك بدورتي 
سمبوزيوم القاهرة القدمية الدوليللفنون ـ حصل على جائزة النحت مبهرجان فنون الشعب التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ـ 

جائزة النحت ببنالى بورسعيد .



   عزت أمني موسى   مواليد املنوفية 1969،بكالوريوس الفنون اجلميلة - القاهرة ،عضو نقابة الفنون التشكيلية،يعمل أخصائى ترميم 
بقطاع الفنون التشكيلية، عدد (4) معارض جماعية، معرض  بورتريه بقاعة بورتريه 2009،معرض أجندة مبكتبة اإلسكندرية 2010، 

مقتنيات لدى أفراد بجمهورية مصر العربية،مقتنيات بوزارة  اخلارجية،مقتنيات مبطار القاهرة.

Ezat Amien Mousa - Born in1969 , BA in Fine Arts, restoration Specialist – Sector of Fine Arts ،  
Participted in (4)collective Exhibitions, The Portait Exhibition In Portait Gallery 2009, Agenda Exhibition 
in Alex. Library in 2010, Cultural Palace "6" October, Collective Exhibition in Cairo Atelier 2010. 
Acquisitions In Alex Library, in Ministry of Foreign Affairs, in Cairo Air Port, by individuals in Egypt.



Mohamed El Fooly - Born in 1934 , He made the statue of Yousef Wahby in year ( 1981 ) ,He gained 
certificate from tourism ministary for the best decoration of the the corner of Fayoum in the world  tour-
ism festival day at Mansoura town in year ( 1986 ), and Fayoum won the great prize ( golden medal ),He 
decorated Fayoum Faculty sign and obtain the first class in Egypt’s Festival of Faculty in year ( 1995 ).

   محمد الفولي معوض  مواليد 1934،حاصل على شهادة تقدير من وزارة السياحة 1986،قام بتصميم وتنفيذ شعار جامعة الفيوم 
الذي فاز باملركز األول في مسابقة مهرجان شعار اجلامعات املصرية عام1995،عضو مؤسس لثالثة فرق مسرحية، قام بتعليم ونشر 

مسرح العرائس من خالل مراكز شباب املوهوبني مبراكز الفيوم والقرى .





اخلط العربي

Arabic Calligraphy



مجال اخلط العربي

أمال عبدالعظيم
ريهــــام حسـن
عــزت عبدالعليم
محمد شحــــاته
يســـــري اململوك
سامـــح اسماعيل



   آمال عبد العظيم   مواليد 1967، دكتوراه في التربية الفنية تخصص “طباعة منسوجات” 2000،معرض بعنوان “حوار الشفافية” 
بقاعة حورس بكلية التربية الفنية بالزمالك 2003، معرض بعنوان “تراكبات وحوارات لونية” بقاعة حورس بالزمالك 2005،معرض عن 
اخلط العربي بعنوان روحانيات” بنقابة الفنانني التشكيليني باألوبرا املصرية 2007، معرض عن اخلط العربي بعنوان “حروف ومعاني” 
بأتيليه القاهرة 2008م، شاركت في العديد من املعارض اجلماعية “طباعة منسوجات وجرافيك” مبصر والسعودية، مقتنيات لدى األفراد 

مبصر والسعودية. 

   Amal Abd El Azim - Born in 1967, Ph.D. in Art Education Textile Printing Helwan University, 2000, 
Cairo, Egypt. Assistant Professor of Handcrafts & Folkloric Heritage in College of Art Education. Member 
of Syndicate of Fine Art in Cairo. Member of Atelier Group in Cairo. Member of Keeping Egypt Heritage 
Group. Participated in Collective Exhibitions in Egypt and Kingdom of Saudi Arabia. Several of Personal 
Exhibitions in Textile Printing, Graphic and Arabic Writing.  



   Reham Mohsen  Teacher at the Faculty of Applied Arts, Decoration Department. Academic Studies & 
Conference Presentations about Visual Communication Arts Decoration & Painting, Murals (97-2007) 
, CaricaturesExhibitions Helwan Un. Competition for papers design 1994 Staff at the Russian Culturer 
Center 1999 Exhibition with group of Un. , 2006 Exhibition ”visions in water color“  at Sakiat Al Sawi, 
2006 Exhibition of ”The 1st International Conference of Design 2008 Video Art, PASSAGE 35 work shop 
Exhibition, Fine Art Sector 2007 Festival of cartoon Design Exhibition, HELWAN Uni. 2007 International 
Caricature Exhibition, 2008 General Exhibition, Opera House، Acquistions in Art lovers.

 رهام محسن  درس بكلية الفنون التطبيقية ، قسم الزخرفة ،دراسات أكادميية و مؤمترات في مجال الفنون البصرية واالتصال , 
صالون األعمال الصغيرة الثاني  99/98 ، الثالث 99/2000 ،صالون األعمال الصغيرة  السابع  2004 ،معرض باملركز الثقافي الروسي 
بالقاهرة 1999 ،مسابقة الكاريكاتير  الثانية - سوريا  2006،معرض كاريكاتير دولي USA 2007،املعرض العام، دار األوبرا 2008،2009 

،مقتنيات مبتحف الفن احلديث بالقاهرة ،مقتنيات بوزارة اخلارجية ،قصر ثقافة األقصر ،مقتنيات لدى أفراد .



Ezzat a. alim Born in 1957  - B.A faculty education of arts 1981 helwan university - Member of plastic 
artists syndicate  - Participated in several group exhibitions in Egypt and outside country since 1977 He 
made 12 private exhibitions and more 15 collective exhibitions in Egypt , iraq , Jordon and emirates He 
obtained a lot of awards and – certificate of merit his works can be found in public and private valuables 
in emarates – iraq – Jordon – Egypt .

   عزت عبد العليم مواليد 1957 – بكالوريوس التربية الفنية  1981– جامعة حلوان ,عضو بنقابة الفنانني التشكيليني , شعبة 
تصوير ,يشارك في احلركة الفنية التشكيلية في مصر واخلارج منذ عام 1977 وحتى اآلن ,أقام عدد (12) معرضاً خاصا وأكثر من ( 15) 
معرًضا جماعًيا مبصر واإلمارات والعراق واألردن ,حصل علي العديد من اجلوائز وشهادات التقدير , كما يوجد له مقتنيات عامة وخاصة 

بدولة اإلمارات والعراق و األردن ومصر .



   محمد أحمد شحاته   أستاذ بقسم التصميمات الزخرفية بكلية التربية الفنية – جامعة حلوان ,درس في جامعة روما منحة 
دراسية من احلكومة اإليطالية في األعوام 1990 ، 89 ،88م ,يشارك في احلركة الفنية في مصر واخلارج منذ  1977,املشاركة في املعرض 
املصاحب للمؤمتر العلمي الثاني للبيئة في الفترة من 72- 82 فبراير  2006جامعة حلوان ,املشاركة في معرض أعضاء هيئة التدريس 

املصاحب للمؤمتر العلمي التاسع لكلية التربية الفنية بقاعة حورس بالكلية في الفترة من 6- 8 مارس2006  

Mohamed Ahmed Shehata El Khalawy  PH.D. Degree in art education. 1991 – design specialization title 
of research ”An experimental approache to enrich the decorative panels designs to the students of fac-
ulty of art education through Guilford’s theory of thinking“. Helwan university. Cairo. - Studied in Roma 
university ”la sapiens“ at scholarship from Italy government in 1988 – 1990. - Public exhibition : Partici-
pated in artistic movement in Egypt and abroad since 1977. Private exhibition: October 1990 shircolo 
monchetorio Hall – rome. November 1990 santa maria – kaltagerony- sakallia. November 1991 the Italian 
cultural center in Alex. Seif and Adham wanly Hall.



    يسري اململوك   مواليد باإلسكندرية 8591 ,بكالوريوس كلية الفنون اجلميلة – جامعة اإلسكندرية 2891 ،أول اجلمهورية فى دبلوم 
التخصص فى اخلط والتذهيب 3891 ،منتدب لتدريس اخلط العربى بكليتى الفنون اجلميلة  والتربية النوعية – جامعة اإلسكندرية 
،تسلم من رئيس باكستان درع املعرض الدولى الثانى لفن اخلط فى الهور 9991 ،قوميسير صالون اخلط العربى – أتيليه اإلسكندرية 
 – العربى – طشقند  اخلط  النمسا 7002،قوميسير معرض   – فيينا   – اإلسالمية  الفنون  ،قوميسير معرض استلهام    7002 ،  6002
اوزبكستان 0102 ،شارك فى أكثر من 09 معرض عام ،وأقام 31 معرض خاص مبصر واخلارج حصل على عدة جوائز وشهادات تقدير وله 

مقتنيات رسمية وخاصة بالعديد من الدول .

Yousry El Mamlouk Born in Alexandira 1958 ,Graduated from Faculty of Fine arts – painting depart-
ment – Alexandria University 1982 ,The 1st of the whole republic in specialization diploma in callig-
raphy and gilding technique , Alexandria 1983 , He is teaching in Faculty of Fine Arts – Alexandria 
University ,The artist has been granted the shield of the international calligraphy art exhibition from 
the president of Pakistan – Lahore 1999 ,Member of Selection committee in The Arabic Calligraphy 
exhibition – ministry of culture 2003 ,Commissaire  of Arabic calligraphy exhibition – one of biennale 
Alexandria activities 2005 .



سامح اسماعيل مواليد القاهرة 1974 ،بكالوريوس كلية الفنون اجلميلة 1997 ،معرض جماعي للفن املصري املعاصر – اجلامعة 
االمريكية أتيليه القاهرة 2008،مشروع حوار على القضبان اول مشروع جرافيتى خط عربي على قطار النوم القاهرة اسوان بالتعاون 
مع الفنان النمساوي توماس موك املركز الثقافي النمساوى بالقاهرة ،2009معرض جماعي رؤى معاصرة - قاعة مسار للفن املعاصر 

املعرض العام للموسم الثالث ملهرجان االبداع التشكيلى – قصر الفنون ،

Samah Asmeel ,born in Cairo 1974 bachlor of Fine Arts faculty ,COLLECTIVE EXHIBITION for moDERN 
ART AUC ,CAIRO ATEILAR  2008 , DIALOUGE AROUND THE BRAGE ,FIRST GRAPHIC BROGECT ARAB 
CALLIGRAPHY,on today train cairo-Aswan-coopration with austrian,artiest Tomas Mook, austrian curl-
tural center2009,collective exhibition contemporary visions.Masar hall for modern art  ,the third ceartiv-
ity festival - Genral Exhibition in palace of art. 






