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فــاروق حـسـنى
وزيــــر الثـقافــة

يـــأتى صـــالون فـــن الرســــم
الثانيه  دورته  فى  أبيض)   - (أسود 
يواجهه  التحدى  من  نوعا  ليحقق 
مع  تعاملهم  عند  املبدعون 
ولعل   ، الفنى  العمل  مواصفات 
جتارب  نهر  فى  يصب  التحدى  هذا 

الفنانني التى التنتهى.
من  النوع  هذا  أن  فيه  ومماالشك 
فى  رئيسياً   ً دورا يلعب  املعارض 
واثرائها  التشكيلية  احلركة  تفعيل 
واخلبرات  املكتسبات  حجم  برفع 

واملردود.



مـحسـن شـعــالن
رئيس قطاع الفنون التشكيلية

الفـــنون  قطـــاع  يســـتقبل 
 ( الرسم  صالون   ) التشكيلية 
للفنون  اجلزيرة  مركز  بقاعات 
التشكيلى  اإلبداع  مهرجان  مع  متوازياً 
الرابع والذى قدم هذا العام دورة مهمة 
أعقبــها  ثم  الشباب  لصالون 
حالياً  واملقام   ( العام  املعرض   )
متميزة  إبـــــداعـــات  ليعرض 
لفنانى مصر،وفى نفس الوقت استعادت 
مختار  محمود  مبتحف  إيزيس  قاعة 
الصغيرة  الفنية  األعمال  سوق 
واحد  أفق  قاعة  تتأهب  كما 
الـــرابعة  الـــــدورة  إلســتقبال 
لصالون مصر .. لتكتمل بذلك أجندة 
التنوع  شديدة  بأحداث  املوسم  هذا 
حـــرية  مســــاحـــات  كل  لتطال 
السبل  بكافـــة  واإلبداع  التعبير 
 .. واملمــــارســات  والوســائـــط 
 » معرض  أقيم  أن  بعد  خاصة 
لرؤى  الفنان  أطلق  والذى   » أل  ليه 
مجاالت  فى  الشجاعة  التجريب 
وامليديا  والفـــوتوغرافيا  الفـــيديو 
احلداثة  وفنون  الفراغ  فى  والتجهيز 
اهتمامات  تشــــغل  باتت  التى 
 . الفنانيــن  جمــوع  بيــن  تتزايـــد 
وسيظل مجال الرسم هو الركيزة األكثر 
اإلبداعية  العملية  مالمح  على   ً تأكيدا
دوماً  الدافعة  وحبكتها  وعمقها 
ومتكناً  رصانة  أكثر  أداءات  إلى 
التشكيلى  الفن  فروع  كافة  فى 
األخرى.ونتمنى املزيد واملزيد من اإلزدهار 
الصالون  هذا  فى  التجربة  وعمق 
   . مصر  رسامى  من  للزمالءواألعزاء 



مــحــمــد رزق
قوميسير عــام 

فن  لصالون  الثانية  الدورة  تأتى 
لتجمع  أبيض)   – (أسود  الرسم 
يعرضون  فنان  مائة   ١٠٠ إبداعات 
فن  مجال  في  فني  عمل   ١٠٠

الرسم باألسود واألبيض .
يفتح  النوعي  اللقاء  هذا  إن 
تضمن  جديدة  فنية  مسارات 
استمرار التوهج ، وتضع يدها على 
مفاتيح حوار من داخل تلك التجربة 
التحدي  هذا  إن  ذلك   .. النوعية 
يواجهه الفنانون في هذا املعــرض 
احلــدود  امنحاء  قضــية  يطـــرح 
(أو باألحرى آثارها) بني الرسم وبقية 

الفنون ..ليظل السؤال املطروح :
هل في امكاننا اليوم األخذ ببعض 
الرسم  إزاء  التصنيفية  املعايير 
واجلرافيك  والتصوير  والنحت 
والفوتوغرافيا وغيرها ،ذلك إن بقيت 
واخلصائص  السمات  بعض  فيها 
الثابتة (أو شبه الثابتة) ؟ وبديهي 
أن هناك من يتصدى لهذه املعايير ، 
وينفى اخلاصة إلى مراعاتها ،باعتبار 
في  الفن  في  اجلارية  التحوالت  أن 
بفعل  وتأثرها  تسارعت  قد  عصرنا 
مؤكدا  وصار   ، والتكنولوجيا  العلم 
اتلفة  الفنية  األجناس  تداخل 

وامنحاء احلدود بينها.
.. وهكذا يبقى الباب مفتوحا أمام 
لفن  جديدة  يف  تعار  عن  البحث 

الرسم.
السالم  عبد  د. رضا  الفنان  ويعرض 
عن  وبحوثه  دراساته  من  جانب  في 
هذا  في  –واملنشورة  الرسم  فن 
الكتيب – بالشرح والتحليل لتعار 

يف فن الرسم وأنواعه 





الفنان رضا عبد السالم

الرسم : تعريفه، أنواعه ، أهميته.

وبأية  البقع  أو  أساسا  اخلط  بواسطة  األشياء  عن  التعبير  هو  الرسم 
سريعا  تخطيطا  الرسم  يكون  وقد   ، التقليدية  الرسم  أدوات  من  أداة 
الالشعورية  اخلواطر  أو  املالحظات  أو  املشاهدات  بعض  لتسجيل   ،
والتأمل  الذهن  شرود  حاالت  من  حالة  في  أو   ، مرئي  ما  لشكل 
فنياً  عمالً  بوصفه  جديد  فنى  لعمل  وحتضيرا  دراسة  يكون  وقد 
واجلمالية. اإلبداعية  مقوماته  بكل  لنفسه  يحتفظ   ، مستقالً 

من  تتنوع  فهي   ، ونوعها  هدفها  في  تختلف  إذن  فالرسوم  هنا  من 
التوهج  من  نوع  في  احلياة  جوانب  أحد  على  السريع  القبض  حلظة 
التفاصيل  لبعض  النفاذة  املدققة  الدراسة  إلى   ، للرؤية  الفجائي 
في  معني  بتركيز  تتمتع  الرسم  من  اتلفة  األنواع  هذه  أن  .إال 
. التكامل  من  نوعا  للفنان  يحقق   ، بينها  فيما  مشترك  الرؤية 

وفى هذه الرسوم املتنوعة يستغل الفنان امكانات خلط املتعددة وأبعاده 
اتلفة كاإليقاع واالتزان والتباين وتأكيد الكتلة ،وإحداث الظل والنور 
الشعور  وحتقيق   ، واحلجوم  باملساحات  والتأثيرات   ، السطحية  والقيم 
الوظيفية  القيم  من  ذلك  وغير   ، الثالث  البعد  عن  والتعبير  باحلركة 
والفنية التي حتقق للرسم كماله وجتعله على درجة كبيرة من األهمية

: أنواع  أربعة  إلى  الرسوم  تصنيف  ميكن  التعريف  هذا  ظل  في   
١-الرسوم البسيطة ، السريعة (الكر وكيات أو االسكتشات ).

٢-الرسوم األولية ، التحضيرية (املسودات ).
٣-االرجتاالت العفوية الالواعية.

٤-الرسوم التي تؤخذ على أنها عمل فني منتهى (متكامل).

في املرحلة األولى – الكر وكيات – األسكتشات – قد يعايش الفنان 
بعض املشاهدات العارضة فى أى حلظة معينة ، أو بعض العناصر فى 
الطبيعة أو جتمعات الناس فى املواقف اتلفة،سواء فى حالة السكون 
أو احلركة ، أو التكوينات األخرى التى جتذب النظر ،ثم يجد نفسه مهيئا 
لتسجيلها فى التو واللحظة بسرعة خاطفة حسبما تتيح له قدرته 
املهارية استخدام أدوات الرسم وسرعة بديهته واقتناص اللحظة املواتية.

قد يكون املشهد مرئى أو النموذج فى حالة ثبات أو فى حالة حركة ، واحلالة 



الثانية هنا هى األصعب على التسجيل ، وتتطلب من الفنان تدريبات ووقتاً 

حتى يتمكن من عمل الكروكى املناسب ملثل هذه املواقف الصعبة ، تلك 
الرسوم السريعة تعد وسيلة مهمة للفنان لتنمية خبراته واثراء رؤيته 
الفنية وتتيح فرص التعبير عن اخليال والالشعور بسرعة وحرية ومتكن.

 ، حتضيرا  يكون  ما  أحيانا   – التحضيرية  الرسوم   – الثانى  النوع 
هنا   . حجما  أكبر  مستوى  عى  تنفيذه  مفترض  ما  لعمل  واعدادا 
املتصلة  اتلفه  والتخطيطات  الدراسات  باعداد  الفنان  يقوم 
بطبيعة موضوع اللوحة للتأكد من وضوح اجتاهه بكل تفاصيله . قد 
كله،  الفنى  العمل  تشمل  ،وقد  جزئية  أو  كلية  الدراسات  هذه  تكون 
األولية  الرسوم  واعداد  التخطيطات  هذه  من  الفنان  ينتهي  وحينما 
اتلفة تأتى مرحلة التنفيذ ، وفى هذه املرحلة يكون له مطلق احلرية 
فى تغيير خططه كلما استمر فى تنفيذ عمله الفنى، وفى الوقت ذاته 
تفيدنا نحن كطالب فن أو باحثني أو نقاد فى تتبع ما اتخذه من خطوات 
عديدة،ومراحل مختلفة الجناز عمله الفنى . لكن فى املقابل جند فنانني 
التستعني أبدا بأى من هذه الدراسات ،وتعتمد فى اجتاهها  وأسلوبها الفنى 
على التعامل املباشر ومعاجلة موضوعاته أوأفكاره على سطح اللوحة 
بتلقائية وحرية ،اعتمادا على احلدس واخلبرة والصدفة والتقنية اخلاصة به

.
الشخبطات  أو  العفوية  االرجتاالت   – الثالث  النوع 
بعينه  أومنوذج  حدث  أو  مبشهد  مرتبط  غير  الرسم  من  النوع  هذا 
نفسانية  حالة  رهن  الغالب  فى  هو  ،امنا  رسمه  الفنان  على  يتعني 
اجلاف  أو  احلبر  أو  الرصاص  بالقلم  ميسك  أن  فى  ملحة  ورغبة 
وعيه  فى  يدركه  ماال  أو  داخله  يستشعره  ما  كل  بعفوية  ويسجل 
انه اليعرف بالضبط ماذا يريد رسمه أو ماذا يقصد من وراء تخطيطاته 
األرجتالية ، فهى ليست لغرض فنى بعينه ، والهى مشروع لوحة سوف 
فى  الفنان  يسقطها  الشعورية  حالة  هى  ،فقط  بعد  فيما  ينجزها 
أو  ضابط  بال  متداعية   ، ،معقدة  متشابكة   ، متداخلة  خطوط  شكل 
خطية  كتابات  أو  مجردة  أو  رمزية  أشكال  على  حتتوى  قد   ، لها  منطق 
مقروءة أو مرجتلة بال معنى ، أو تصميم من مساحات هندسية مجردة 
املمسكة  فاألصابع   – مونولوج   – الذاتى  احلوار  بلغة  أشبه  فهى   ،
ماتدفعها  بقدر   ، الواعى  القصد  أو  العقل  اليقودها  الرسم  بأدوات 
طاقة دفينة خالقة ، واال ما الفرق بني املوهوب املبدع والشخص العادى

بني  العابرة  اللحظية  الرسوم  بهذه   الفنانني  بعض  مايحتفظ  غالبا 
يتبني  ،أو  القمامة  سالل  بني  مجهول  ملصير  يتركونها  قد  أو  أوراقهم 
عرف  اذا  خاصة  بها  ويحتفظ  فيلتقطها  األشخاص  أحد  قيمتها 
الفنان الذى ارجتلها ،وأنا شخصيا كفنان أدرك قيمة تلك التخطيطات 



املرجتلة ، وقد لفت انتباهى  كثيرا فنانون معرفون يرجتلون ويشخبطون 
متبادلة  حوارات  وأثناء  عمل  موائد  حول  مجتمعون  وهم  بأقالمهم 
يقال  ملا  جيدا  تنصتون  أنتم  :هل  سألتهم  وعندما   ، تركيزا  تتطلب 
حولكم وأنتم ترجتلون بأقالمكم فوق تلك االوراق البيضاء أو الرسمية 
اللقاءات  تلك  فى  خاصة   ، التركيز  على  يساعدنا  ،الرسم  :نعم  ؟قالوا 
التى قد تستغرق وقتا ليس بالقليل ،فالرسم يعيننا على سحر امللل.

مصطفى   : املتوهجة  الشخبطات  بتلك  املتيمني  الفنانني  من  أذكر 
عبد  احلفيظ،حمدى  عبد  فرغلى   ، عيد  السالم  عبد   ، نوار  أحمد  الرزاز، 
اهللا ، محسن شرارة ، رمزى مصطفى ، رؤوف رأفت ، وغيرهم ، وأظن أن 
كثيرا من الفنانني وعامة الناس يستمرئون تلك الوسيلة التى تساعد 
على صفاء الذهن وخلو البال من هموم قد تكون ثقيلة على النفس .

منته  فنى  عمل  أنها  على  تؤخذ  التى  الرسوم   - الرابع  النوع 
تأخذ  رسوم  ألنها  السابقة  الثالثة  كاألنواع  ليست  فهى  (متكامل) 
كيانها بصورة بنائية متكاملة من حيث الشكل واملوضوع واألسلوب .

فقد تكون مشهدا خلويا أو مدينيا أو بورتريه نصفيا أو كامال أو طبيعة 
صامتة أو عاريا . أو محاكاة فوتوغرافية لصورة ما منفذة بدقة وبراعة أو 
على العكس تصور لكتل ثقيلة من اخلطوط املرجتلة املتشابكة اردة من 
أى هيئة متثيلية وهى تتحرك فى فضاء اللوحة دومنا األفصاح عن خفايا 
وقيمتها  تكاملها  على  نؤكد  أن  ميكننا  الرسوم  .تلك  تكوينها  جمال 
املتباينة  املساحات  فى  التوازن  الى  خطية  ايقاعات  من  تتضمنه  ملا 
احلفاظ  مع   ، وأضوائها  ظاللها  فى  أواملتدرجة  الغامق  الى  الفاحت  من 
التصوير. أو  احلفر  لوحة  مثل  متاما   ، الفنى  العمل  وترابط  وحدة  على 

دور اخلط ووظيفته وأثره فى الرسوم بأنواعها:
أن  للفنان  ميكن  طريقه  وعن   ، الرسم  فن  فى  فعال  أثر  اخلط  لعنصر 
تأثير  عملية  بفعل  واألحاسيس  املشاعر  فى  وتغيرات  اثارة  يحدث 
حني  املباشرة  املتعة  بني  ما  أحاسيسنا  وتتنوع  يرسمها  التى  اخلطوط 
تستقبل العني رؤية ألحد األشكال اآلدمية أو احليوانية املرسومة باخلط 
على جدران الكهوف فى جنوب فرنسا أو أستراليا ،للبدائيني املوهوبني، 
وتصل املتعة الى أقصاها حني تنتقل حركة العني لتستقبل مثال آخر 
معابده  جدران  فوق  القدمي  املصرى  سجلها  التى  اخلطية  الرسوم  من 
والصينى  والهندى  املكسيكى  الفنان  وأيضا   ، بردياته  وعلى  ومقابره 
بالفرشاة واحلبر ، ومن ناحية أخرى فاذا كانت خطوط الرسم تعد احدى 
الطبيعة  فى  األشياء  مظهر  لتسجيل  نستخدمها  التى  الوسائل 
ما  – لشكل  اخلطى  التسجيل  فذلك   ، مجردة  ذهنية  أشكال  أية  أو 
أو  الشكل  هذا  ندرك  أن  على  – يساعدنا  الطبيعة  فى  ما  مظهر  أو 



الطفولة. رسوم  فى  خاصة  بصفة  ذلك  ويتمثل   ، بسهولة  ذاك 
رسوما  أجنزنا  أطفاال  كنا  حني  انه   : نقول  لذلك  وايضاحا 
للغاية  بسيطة  بخطوط  املنزل  أو  الشجرة  أو  األسرة  ألعضاء 
أحاجاتنا وأشبعت  بنا  احمليط  العالم  فهم  على  ساعدتنا 
. بالعني  حصرناها  التى  لألشياء  املتزايد  العدد  وتصنيف  لتمييز 
خالل  من  لنا  األشياء  تتضح  لكى  أننا  بالذكر  جدير  هو  ومما 
والكلية  البصرية  خبرتنا  اختزال  الى  غالبا  نلجا  اخلطية  الرسومات 
وهناك   ، العناصر  ابسط  إلى   (Experience)(Total visual)
احدى  من  نابع   (short hand limer) اخلطى  األختزال  من  نوعان 
وتلقائى  مباشر  وبشكل  طريقه  عن  تتمكن  البصرية  اخلبرة  مجاالت 
اخلمس  السنوات  ذو  : الطفل  املثال  سبيل  فعلى   ، الشىء  ادراك  من 
يستطيع أن ميييز بني الصورة األنثوية والذكرية من خالل أشكال خطية 
أن  فنجد   ، منهما  لكل  األساسية  املالمح  أو  الزى  فى  تتمثل  بسيطة 
الشكل  مالمح  خالل  من  يتحدد  الطفلة  ترتديه  الذى  البسيط  الزى 
ادراكنا  فى  األولى  اخلطوة  أن  حيث   ، البسيطة  واخلطوط  اخلارجى 
الشكل  خالل  من  عليه  نحصل  الذى  األنطباع  من  تتكون  لألشكال 
الشكل  مالمح  حتدد  التى  اتصرة  األشكال  نرسم  وحني  اخلارجى، 
طبيعى  بشكل  أو  بالضرورة  التعبر  اخلطوط  هذه  أن  بالطبع  نعرف   ،
الطريقة  مع  تتوافق  ألنها  نستخدمها  امنا   ، املرسومة  األشكال  عن 
له. البصرية  وخبرتنا  الرؤية  حيث  من  لنا  الشكل  بها  يظهر  التى 
فقط  واحد  خط  استعمال  الى  نلجأ  فنحن  ما  شكال  نرسم   ولكى 
وجه  فهناك  آخر  صعيد  وعلى   ، مالمحه  الظهار  خطوط  عدة  من  بدال 
أساسى  اجتاه  خالل  من  الشكل  رؤية  فى  يتمثل  البصرية  للخبرة  آخر 
يتضمنه وهو مانطلق عليه اخلط الرمزى ، فمثال ميكن رؤية شخص واقف 
أو شجرة أو بيت على هيئة خط رأسى واحد ، وحني نستخدم اخلط بهذه 
الطريقة فان تسجيلنا اخلطى يصبح نوعا من األختزال الرمزى للشكل 
األجتاه. لتحديد  كاشارة  السهم  اليها  يشير  التى  نفسها  بالطريقة 

فنانني  عند  وأيضا  البدائية  الرسوم  فى  نالحظه  ما  وهذا 
وغيرهم  بوفيه  دى   ، كلى  بول   ، :بيكاسو  مثل  محدثني 
. الكبار)  (األطفال  عليهم  نطلق  أن  لنا  يحلو  ممن 
اخلط  بلغة  عنها  التعبير  ميكن  كثيرة  أشياء  هناك   ، حال  أى  على 
فى  أو  الطبيعة  فى  كانت  سواء   ، املائل  أو  األفقى  أو   ، الرأسى 
بأمور  من  الكثير  أذهان  فى  ارتباطها  على  عالوة   ، الفنى  العمل 
... واالعوجاج  واألستقامة  والكبرياء  الشرف  مثل  معنوية 
كيان  لها  ليست  التى  احلياة  فى  املتداولة  التعبيرات  من  وغيره 
الغرض  وحتقيق  استخدامها  للفنان  ميكن  املعانى  هذه   ، محسوس 
. اخلط  وخاصة  الفنية  وسائله  طريق  عن  ذلك  أراد  مادام  منها 

أستراليا  فى  املعاصرين  البدائيني  عند  جلية  بصورة  ذلك  يتضح 



اجلدد. والتعبيريني  املسيسبى  وأدغال  أفريقيا  فى  والبوشمان 

ثانيا : اخلط بني احلركة والسكون:
مرتبط  اخلط  أن  أى   ، ما  اجتاه  فى  نقطة  لتحرك  نتيجة  خط  أى  يولد 
بحركة لها اجتاه ، ولذلك فاخلطوط مهما تنوعت أشكالها فى الرسوم 
التحضيرية فانها حتمل فى طياتها حركة كامنة ، واليتوقف الشعور 
باجتاه احلركة فى اخلطوط على أشكالها وأوضاعها فحسب ، بل يتوقف 
اخلطوط  تلك  على  األنسان  يسقطها  التى  األحاسيس  على  كذلك 
 ، السكون  الى  متيل  أنها  تبدو  األفقية  فاخلطوط    ، املرئى  اال  فى 
حركية. بشحنة  املشبع  باالتزان  األحساس  تثير  الرأسية  واخلطوط 

واخلطوط املائلة تثير شعورا مبيلها الى السقوط والصعود ، وبالتالى فانها 
تثير نشاطا حركيا عند املشاهد ، أما اخلطوط اللولبية واحللزونية فتثير 
الشعور باحلركة التصاعدية أو التنازلية ،  وهكذا يتنوع  شعوراألنسان 
كانت  سواء  أوضاعها  واختالف   ، اخلطوط  أشكال  لتنوع  وفقا  باحلركة 
. لتكوينات  خارجية  حدودا  أم  مفردة  لعناصر  بسيطة  خطوطا 

ويترتب على هذه الطاقة احلركية الكامنة فى اخلطوط أن يتيسر على 
يبنى  اذ   ، متصلة  كوحدة  املتقطعة  اخلطوط  مجموعات  ادراك  الفرد 
 – الفنان  حسابات  صنع  من  وهى  وهمية  خطوطا  مخيلته  فى  الفرد 
. املتقطعة  اخلطوط  أطراف  بني  فتصل  الكامنة  الطاقة  عن  ناجتة 
بني  اجلمع  فى  كبيرا  فضال  الظاهرة  لهذه  أن  نستخلص  ولذلك 
تدركها  بحيث  الصورة  تشملها  قد  التى  املتفرقة  اتلفة   الوحدات 
. الشكل  وحدة  حتقق  التى  العوامل  من  ،فهى  متصلة  كوحدة  العني 

ذات  اخلطوط  من  مختلفة  أنواع  بني  التكوين  يجمع  وعندما 
فى  تختلف  باحلركة  شعورا  يحقق  ذلك  فان   ، متعارضة  اجتاهات 
شامب  ل"دى  عمل  الى  انظر   ، اخلطوط  تلك  لطبيعة  وفقا  شدتها 
ولذلك   ، مساو  باجتاه  منها  خط  ألى  احلركية  الطاقة  ترتبط  اذ   "
 ، الفنى  العمل  فى  وتنوعت  اخلطوط  اجتاهات  تعددت  فكلما 
بينها. شديدة  بدينامية  األحساس  فى  تزايد  يتبعه  ذلك  فان 

خلق   ، املهمة  التشكيل  عناصر  كأحد   ، للخط   ميكن  كما 
مستو،  سطح  عل  واحلركة  واألحجام  باملسطحات  األحساس 
اخلط  بامكانية  أعمالهم  فى  الفنانني  من  كثير  استعان  وقد 
الثالثة  األبعاد  ذات  والكتل  املسطحات  عن  التعبير  واستطاعوا 
. واأللوان  واألضواء  والظالل  التجسيم   خيال  الى  اللجوء  دون 
وعلى  الكهوف  رسوم  فى  للخط  امليزة  هذه  وضحت  وقد 
القدمية  املصرية  األسرات  عهود  فى  واملعابد  املقابر  حوائط 
. النهضة  وعصر  والهند  واليابان  الصني  فنون  فى  وأيضا   ،
وسريع   ، وحساس   ، عصبى  جميعها  الفنون  تلك  رسوم  فى  فاخلط 
فى  ينكسر  فانه   ، طريقه  فى  مستمرا  ينطلق  أنه  من  وبدال   ، وغريزى 



ليوحى  أخرى  مرة  التصميم  جسم  متاما،ليدخل  السطحية  النقط 
ذو  شئ  كل  قبل  ..وهو  املتضامنة  املتجمعة  األشكال  من  بنوع 
دائما  احلقيقة  فى  واخلط   . يقرره  مما  بأكثر  ويوحى  انتقائية  صفة 
من  نوع  انه  أى   ، ما  موضوع  النهاء  ومجردة  جدا  مختصرة  وسيلة 
سامى  ترجمة   – الفن  معنى   – ريد  (هربرت  التصويرى  األختزال 
امكانات  مقدار  نتخيل  أن  املدهش  ملن  ٦٦) . وانه  ١٩٦٧ ص   ، خشبة 
. اليها  أشرنا  التى  احلضارية  اتمعات  فنون  فى  وروعته  اخلط 

أى   Squared of Design عليها   يطلق  تصميمات  عدة  هناك 
تصميمات ذات أشكال رباعية هذه التصميمات – كما هو مبني هنا 
والتناسب  النسبة  قانون  عن  كافية  معلومة  – تعطينا  احداها  فى 
الذى كان أول من طبقه ، بشكل عملى على أساس املعايير القياسية 
الفنى  عمله  اخراج  بهدف  القدمي  املصرى  الفنان   ، القياس  لعلم 
املصرى القدمي فى النهاية فى اطار من التناسق واالنسجام املتكامل .

تثير  درجة  اخلطوط  استعمال  فى  الفرعونى  الفنان  مهارة  وصلت 
فى  وبخاصة  كثب  عن  أعمالهم  ويرى  يقترب  من  لكل  الدهشة 
واملعابد  املقابر  حوائط  على  اجنازها  مت  التى  التحضيرية  رسوماتهم 
للرسام  ميكن  كان  وكيف   – البوص  فرشاة   – بواسطة  البرديات  أو 
فى  ومتساوية  متقطعة  غير  مستمرة  خطوطا  بقوة  يرسم  أن 
تردد. أو  رعشة  أو  رجفة  دون  للتصوير  املعدة  األسطح  على  السمك 

 ( ق.م   ١٣٠٥  –  ١٥٥٤)  ١٨ األسرة   -" "النائحات  بردية  وفى 
.. موتاهن  على  ويولولن  يبكني  النساء  من  مجموعة  نرى 
هؤالء  شخص  فى  الفجيعة  مدى  عن  التعبير  الفنان  أحسن  وقد 
التحديدات  خالل  من  وذلك   ، الترانيم  وينشدن  يبكني  وهن  النسوة 
غير  املعبرة  األيادى  وحركات   ، لألجسام  الطولية  للخطوط   القوية 
املتشابهة فى زاوية انفراجها وفى اجتاه حركات الرءوس ، وعلى الرغم 
من أن اجلانب التشريحى لكل أمراة تشوبه بعض العيوب اال أن الفنان 
اآلدمية  األشكال  حركات  جملة  من  ومتزن  فريد  ايقاع  خلق  فى  وفق 
أسفل. من  الهيروغليفية  والكتابات   . الدينية  واألدعية  للنساء 

"جيدة"أو  الفنية  األعمال  أن  على   . نسبى  بشكل   – اجلميع  يتفق 
 ، منظمة  وحدة  الفني  العمل  يكون  عندما   . ما  مبعنى  "قيمة" 
تقديرنا  يكون  أى   ، والوجدان  باالنفعال  مشحونا  جانب  إلى  ويكون 
داخل  املوضوع  عناصر  وتتضافر  تنتظم  عندما  ومقنعا  عاليا  له 
ودالالتها  اجلمالية  فعاليتها  لها  ويكون  الفني  العمل  نسيج 
وحيويتها. سحرها  مضاعفة  شأنها  من  التى  التعبيرية 
الرسم  فن  عن  أيضا  يقال   ، عام  بشكل  الفنون  عن  هذا  يقال  ومثلما 
الرسوم  من  لنماذج  العديدة  باحملاوالت  مليئا  الفن  تاريخ  كان  حيث   ،
اخلطية امللونة التي سجلها إبداع الفنان عبر مسيرة الفنان الطويلة من 
رسوم هندسية و عضوية إلى تخطيطات عفوية ومتشابكة ومعقدة 



عاكسا فيها خياله ووعيه  وثقافته . وباملثل كما فعل الفنان احلديث 
أشكاال  تضمنت  التي  الرسوم  من  ومتنوعا  هائال  رصيدا  قدم  حيث 
البشرى  التقدم  مظاهر  مع  صياغتها  في  متطابقة  وأفكار  لنماذج 
واحلضاري ،حيث لم تعد الرسوم تابعة للتصوير ، كما كان شائعا من 
قل في نطاق الوظيفة احملددة لها وهى الدراسة أو اإلعداد للوحات فنية ، 
بل أصبحت بطواعيتها املباشرة في التعبير دورا مهما في الكشف عن 
صور العالم الداخلي للفنان ،عن أحاسيسه وانفعاالته ورؤاه الفنية ، 
على أن عطاء الرسم ال يبقى مرتبطا بالتعبير عن األحاسيس وخلجات 
 ، جديدة  لقيم  وكشفا  رؤى  يتضمن  لم  إذا   ، اردة  األفكار  أو  النفس 
وصيغا تكسب هذا العمل أو ذاك عمقا وبعدا يعلى من قدره اجلمالي .

ولكن هذه الرؤى وذلك الكشف كيف ميكن التعرف عليهما اوتقنينهما 
في إطار التصنيف الفني احملدد لفن الرسم ، وخاصة أن الرسوم بحكم 
امكاناتها املتنوعة وطواعيتها في التعبير بطرق وأساليب مختلفة، جعل 
من الصعوبة ما التمييز بني ماهو رسم ، وما هو تصوير في بعض األحيان .
: بأن  بداية  فيها  نسلم  عدة  نقاط  إلى  اإلشارة  البد  كان  هنا  ومن 

أ -الرسم هو في حد ذاته قيمة متميزة وليس في كل األحوال متهيدا 
أوليا للتصوير .

البقع  أيضا  يتضمن  بل  اخلط  على  يقتصر  ال  الرسم  ب -أن 
أمام  اال  تفسح  وعمقها  باختالجها  التي  واملساحات 
. ومعانيها  دالالتها  لها  أشكاال  أو  رموزا  جتسد  كي  األحالم 
مدى  للرسم  أضاف  جديدة  وخامات  وسائط  استخدام  أن  جـ- 
أو  امللونة  الرسوم  بعض  جعل  الذي  احلد  إلى  للتعبير  أوسع 
التصويرية  اللوحة  من  كثيرا  تقترب  بها  املنفذة  األداء  طريقة 
. جدا  دقيقا  بينهما  يفصل  الذي  اخليط  أصبح  ثم   ومن   ،
املوجود  نفسه  بالقدر  فيها  التركيز  يكون  معقدة  رسوما  هناك  د- أن 
أية  تتطلبه  ما  التحليل  من  تتطلب  وقد   ، تصويرية  لوحة  أية  في 
حتى  املمتدة  قرونه  عبر  الفن  تاريخ  أن  ذلك  وتفسير   . قيمة  لوحة 
الرسوم  من  نوعني  بني  إدراجها  ميكن  التي  بالنماذج  مليئة  هذا  وقتنا 
تكتمل" أن  دون  انتهت  "و"رسوم  مكتملة  أو  منتهية  "رسوم   :

الرسم املنتهى أو املتكامل   
مرسومة  "لوحة  قيمة  نفهم  لكي  أكثر  نقترب  أن  نستطيع  هنا  من 
مرسومة  "لوحة  ذلك  من  العكس  على  أو   ، تنتهي  أن  دون  "اكتملت 
كامل   – أو  مكتمل  فني  كعمل  فالرسم   " تكتمل  أن  دون  انتهت 
إليها  يحتاج  التي  التشكيلية  عناصره  جميع  يضم  الذي  هو   –
واألضواء  واملساحات  اخلطوط  جميع  جند  حيث   .. ووحدته  بناؤه 
جمالي  نسق  في  وتتألف  تتوزع  العمل  منها  يتألف  ..التي  والظالل 
بالصياغة  الرسام  فيه  يهتم  الرسوم  من  النوع  هذا  أن  مالحظة  ،مع 



بالقيم  العناية  ،مع  األهمية  من  مزيدا  التفاصيل  وإعطاء  املتأنية 
 . التونات  في  وتناغم  للمساحات  وتوازن  خط  إيقاع  من  التشكيلية 
أما فكرة الرسم – كعمل فني دون أن يكتمل – فهو يتعلق بالكيفية 
التي يعالج بها الرسام موضوعه ، ولعل أهم اخلواص التي يتسم بها هذا 
النوع من الرسم هي :انعدام  صفة االنتهاء .. واألداء السريع باستخدام 
اخلط أو البقع ..والتركيز الشديد في الرؤية على جوهر املوضوع أو فكرة 
التصميم األولية -  لقد ساد هذا املفهوم وال يزال عند من لديهم تصور 
محدد عن الرسم ، على اعتبار أن الرسم يتضمن عنصر اخلط  فقط 
– ولذا فان هاتني الفكرتني تستوفى أحداهما األخرى ، وهناك عديد من 
األمثلة لرسامني لم يكملوا أعمالهم – أو هكذا هم يقصدون – كما 
هي احلال في التصوير ، حتتفظ بقيم فنية عالية جتعلها في عداد املنتهية 
ذلك. لها  أرادوا  هم  هكذا  أو  متكاملة  الرسم  في  أعمالهم  وآخرون   ،



الفنــانـون 
املشـاركون

أبو بكـر النواوى
إبراهيم ســعد
إبراهيم حنيطر
أحــالم فــكرى
احمـد مــحـي 
احـمـد اللـبـاد
احمد عبد العـزيز
أحمد عبد الغنـى
احــمـد نـــوار
أسامــة عمران
أسامــة ناشـد
إسالم عبدالرحمن
اسماعيل عبداهللا
أسماء النـواوى
أسماءالدسوقي
أسمـاء خــوري
اشرف رســـالن
الزعيم احــمد
السيد القماش
أمـيـرة منـــاح

إميـــان عـــزت
امين الســـمرى
أجنــى يســرى
جمــال ملــعي
جميل شفــيق
جيهان سليمان
حازم فتـح اهللا
حلمي الــتونى
حمدي أبواملعاطى
حنان الشيــخ
خلـف طـــايع
داريـن  وهــبـة
ربـــاب نــمــر
رضا عبد السـالم
رشـا رجـــــب
رمزي مصطفى
ريـهام السـيد
سامح اسماعيل
سامى البلشى
سرية صــدقي



سـعيد كـامل
سيد سـعد الدين
سـيد البيبانـى
سيف اإلسالم صقر
شيماء محمود
شيماء رضا حسن
صبري حجـازي
صالح املـليجى
صـالح بيصــار
عبد السالم عيد
عبد الوهاب عبداحملسن
علـى عـــــزام
عطيات متولي
عمر الفيومــي
عمر عبد الظاهـر
عمرو الكفراوى
غادة عبد امللك
فارس أحمد فارس
فـاروق شحـاتة
فـاروق وهـبــه

فاطمة عبدالرحمن
فتحــي عـفيـفي
فــدوى رمضـــان
كـــالي قاســـم
مـجاهد الـعــزب
مجدي عبد العزيز
محسن شـعــالن
محمـد الطــراوى
محمــد طــمـان
محمــد طلعــت
مـحــمـد عبــلة
محـمــد عــرابي
محـمــد عـــالم
محـمـــد نبيــل
محمود السعـدي
مديحــة متــولي
مــريــام واصــف
مـرمي عبد الوهـاب
مرقـت عطـا اهللا
مـصــطــفى األزرق

مصطفى الرزاز
مصطفى عبداملعطى
مصطفى عبدالوهاب
مصطفى يحي
مكــرم حــنني
مـي رفــــقـي
نــبيــل تـــاج
جنوى العــشري
هـــشام نــوار
هنـد الفالفـلى
هويدا السباعي
هـيـثــــم رزق
هــيثم نــــوار
هيام عبد الباقي
وائــل درويــش
وئـام املـصــري
وئـام سـعــيد
يـاسر منــجى
ياسمني احـمد
 يسرى القويضـى



أبو بكر صالح النواوى(١٩٤٩) - قلم فحم على ورق- ٧٠×٥٠ سم

ابراهيم سعد ١٩٧٧ - حبر أسود وقلم رصاص-١٢٣×٩٤سم
٢١



 أحالم فكرى (١٩٦٥)-٩٥×٧٥سم

ابراهيم حنيطر -قلم رصاص -١١٠×١٢٠ سم

٢٢



أحمد محى حمزة (  ١٩٧٤)

٢٣
أحمد اللباد (١٩٦٧)-حبر شينى - ٤٠×٢٧سم



أحمد عبد الغنى ١٩٦٢-٣٠×٩٠سم

أحمد عبد العزيز (١٩٧٠)-أحبار _٤٥×٤٥سم

٢٤



أحمد نوار(١٩٤٥)-أحبار-٦٩×٥١سم

٢٥
أسامة عمران - رصاص على ورق- ٧٠×١٠٠ سم



اسالم عبد الرحمن (١٩٨٥)-رصاص على ورق-٥٠×٣٥سم

أسامة ناشد -حبر على ورق-١٢٠×١٠٠سم

٢٦



اسماعيل عبد اهللا- حبر أسود وقلم رصاص وأكريلك - ١٢٠×١٠٠سم

٢٧
أسماء أبو بكر صالح النواوى (١٩٨١) - رصاص على توال - ٧٠×١٠٠ سم



اسماء مجدى خورى(١٩٨٨)-فحم - ٩٥×٦٥سم

اسماء الدسوقى كحيلة (١٩٧٥)- قلم جاف- ٥٠×٣٥ سم

٢٨



أشرف رسالن(١٩٦٨ ) - رصاص على ورق- ٧٠×١٠٠ سم

٢٩
الزعيم أحمد ( ١٩٧٧)- أحبار-٨٠×٨٠سم



أميرة مناح ( ١٩٦٨ ) -رصاص-٦٣×٧٠سم

السيد القماش(١٩٥١) -حبر شينى على ورق-١٢٠×٩٠سم

٣٠



اميان عزت ( ١٩٧٢)- رصاص-٩٠×١٢٠سم

٣١
أمين السمرى ( ١٩٦٥)- رصاص على ورق-١٠٠×٧٠سم



جمال ملعى (١٩٤٨)-حبر-١٢٠×١٠٠ سم

 اجنى يسرى( ١٩٨٧) -حبر شينى - ٥٠×٩٠ سم

٣٢



  جميل شفيق( ١٩٣٨)-رصاص وحبر بنى-٥٩×١٠٣سم

٣٣
    جيهان سليمان (١٩٦٦) ١٢٠×١٠٠ سم



حلمى التونى- رصاص -٩٠×٧٠سم

حمدى أبو املعاطى ( ١٩٥٨)-رسم على كرتون-١٠٠×١٠٠ سم
٣٤



٣٥
خلف طايع ( ١٩٤٣) -أقالم رصاص على ورق -٦٥×٥٠ سم

 حنان الشيخ (١٩٧٣)حبر على ورق- ٦٠×٨٠سم



دارين وهبه ( ١٩٧٩)-حبر أسود-٧٠×٥٠سم

رباب منر ( ١٩٤٢) - احبار ٨٠×١٠٠سم
٣٦



٣٧

رضا عبد السالم(١٩٤٧)-أحبار-١٠٠×٧٠سم

رشا رجب -فحم -٨٠×١٢٠سم



رمزى مصطفى(١٩٢٦)-ألوان زيتية وأكريليك-٥٨×٤٩ سم

ريهام السيد (١٩٧٣)-٦٠×٥٠سم
٣٨



٣٩

سامح اسماعيل ( ١٩٧٤)-أحبار -١٠٠×٧٠ سم

سرية صدقى(١٩٤٦) -حبر -١١٠×٦٥سم



سعيد كامل (١٩٥٦)- حبر شينى على كرتون -٣٠×٤٧ سم

٤٠
سيد سعد الدين ( ١٩٤٤)-فحم-١١١×٩١سم



٤١

سيد البيبانى (١٩٤٢)-رصاص -٤٠×٦٠ سم

 سيف االسالم صقر-حبر-٤٠×٥٥سم



شيماء محمود ( ١٩٨٩)- رصاص-٧٠×٩٠سم

٤٢
شيماء رضا حسن -رصاص على ورق -١٥٧×١٣٠سم



٤٣

صبرى حجازى (١٩٤٢)-أقالم فلوماستر-٧٠×١٠٠سم

صالح املليجى(١٩٥٧)-أحبار على ورق-٨٠×٨٥سم



صالح بيصار (١٩٥٢ )- قلم جاف أسود - ١٠٢×٨٢ سم

٤٤
عبد السالم عيد (١٩٤٣ )- -٧١×٥٧ سم



٤٥

عبد الوهاب عبد احملسن (١٩٥١ )-أحبار -١٢٠×٩٠سم

على عزام (١٩٣٩)-أحبار + فرشاة -٦٠×٥٠ سم



عطيات متولى (١٩٥٣)-سنون حتبير على ورق-٧٠×١٠٠سم

٤٦
عمر الفيومى (١٩٥٧ )- ١٢٠×٨٩سم



٤٧

عمر عبد الظاهر (١٩٦٦ )- أحبار مختلفة-٨٠×٦٠سم

عمرو الكفراوى( ١٩٧٧)   - ٩٠x٣٠ سم



غادة عبد امللك (١٩٧١ )- رصاص- ١٢٣×٩٤سم

٤٨
فاروق شحاته (١٩٣٨ )- ٥٦×٦٦سم



٤٩

فاروق وهبه (١٩٤٢ )-  ١٠٠×٨٣سم

فاطمة عبد الرحمن (١٩٧٣)-حبر شينى على ورق-٧٠×٨٠ سم



فتحى عفيفى(١٩٥٠ )- حبر طباعة- ٥٠×٧٠ سم

٥٠
فدوى رمضان (١٩٧٣ )- أقالم جاف- ١٢٠×٩٥ سم



٥١

كالى قاسم ( ١٩٧٧ ) -٦٣×٤٧سم

مجاهد العزب- أحبار على ورق-٧٠×١٠٠ سم



مجدى عبد العزيز - زيت على توال-٦٠×٤٥سم

٥٢
محسن شعالن(١٩٥١)  -أحبار -٥٠ ×٧٠ سم



٥٣

محمد الطراوى ( ١٩٥٦)- أحبار - ٧٦×٤٥ سم

محمد طمان(١٩٧٦ )



محمد طلعت(١٩٧٦ )

٥٤
محمد عبلة (١٩٥٣ )- أحبار-٦٠×٨٠ سم



٥٥

محمد عرابى( ١٩٦١)

محمد عالم ( ١٩٧٤)- أحبار- ٤٠×٦٠سم



محمد نبيل(١٩٧٦ )- أقالم جاف- ٦٠ ×٨٠ سم

٥٦
محمود السعدى (١٩٤٨)-أقالم فلوماستر-٣٣×٤٣سم



٥٧

مديحة متولى ( ١٩٥٤)- رصاص- ٥٠×٣٥سم

مريام واصف (١٩٥٤)-جرافيك- ٦٠×٤٨ سم



مرمي عبد الوهاب (١٩٨٠ )- حبر أسود- ٤٨×٥٢سم

٥٨
مرفت عطااهللا( ١٩٦٩)- رصاص-١٠٦×٧٧سم



٥٩

 مصطفى األزرق-رصاص- ٩٥×٧٥ سم

مصطفى الرزاز ( ١٩٤٢)-رصاص+حبر - ٦٠×٤٠سم



مصطفى عبد املعطى( ١٩٣٨) ٨٠×١٠٠سم

٦٠
مصطفى عبد الوهاب (١٩٤٧ )-حبر على ورق - ٦٧٫٥×٤٨ سم



٦١

مصطفى يحيي - حبر شينى- ٩٠×٧٠سم

مكرم حنني ( ١٩٣٩)-حبر شينى على كرتون- ١٠٠×٧٠سم



مى رفقى (١٩٧٦ )- رصاص- ٩٠×٧٠سم

٦٢
نبيل تاج- أحبار-١١٠×٨٠سم



٦٣

جنوى العشرى-فحم وحبر شينى - ١٠٠×٧٠ سم

هشام نوار  (١٩٦٧ )- رصاص وأحبار- ٩٢×٧١سم



هند الفالفلى (١٩٧٩ )- رصاص-١١٧×٨٦ سم

٦٤
هويدا السباعى- زيت على توال-١٠٠×٥٠سم



٦٥

هيثم رزق - فحم +رصاص-٧٠×٩٠سم

هيثم نوار ( ١٩٧٨)- رصاص-٩٠×٩٠سم



هيام عبد الباقى ( ١٩٧٢)-رصاص -١٠٢×٨٦سم

٦٦
وائل درويش (١٩٧٥ )-رصاص - ١١٧×٨٦ سم



٦٧

وئام سعيد (١٩٨٥ )-رصاص على ورق - ٧٠×٥٠ سم

ياسر منجى ( ١٩٧٢ )-احبار + قلم جاف - ١١٠×٧٥ سم



٦٨

ياسمني حسن  (١٩٨٧ )- حبر شينى-٧٥×٣٢ سم

يسرى القويضى  (١٩٤٠ )- أحبار سوداء - ٥٠×٦٠سم



أبو بكر النواوى
كلية  بكالوريوس   -  ١٩٤٩ القاهرة  مواليد 
الفنون التطبيقية ١٩٧٣ ،أستاذ بكلية الفنون 
التطبيقية رحالت للدراسة الفنية داخل مصر  
سيوة  وواحة  واخلارجة  الداخلة  الواحات  في 
 ١٩٨٦ إلى   ١٩٧٧ من  وسيناء  وأسوان  واألقصر 
عدة  أقام   ٢٠٠٠ عام  باجنلترا  علمية  مهمة   ،
 – ١٩٨٣-١٩٨٤ سنة  القاهرة  بأتيليه  معارض  
قاعة   ، ١٩٨٥ – ١٩٨٦ – ١٩٩٣ -١٩٩٤- ١٩٩٥
سنة  سالمة  جاليرى   ، ١٩٨٣ سنة  أيوب  عايدة 
في  خاص  ١٩٩٨-١٩٩٧-١٩٩٦-١٩٩٥،معرض 
مونتريال كندا سنة ١٩٩٠ ،له مقتنيات مبتحف 
الفن احلديث بالقاهرة، وزارة الدفاع ، أعمال في 

شيراتون املطار سنة ١٩٩٧.

إبراهيم سعد
مواليد (١٩٧٧) - معرض باملركز الثقافي الفرنسي القاهرة 
بالزمالك  للفنون  اجلزيرة  مركز  رسومات  ٢٠٠٩،معرض 
جاليري  هوس  بالتاون  ومواطنني  مكيت  ٢٠٠٩،معرض 
قصر  بالفراغ  عمل  السادس  احلائط  معرض  القاهرة٢٠٠٩، 
نيويورك  جامعة  احلوار»  غذاء  ٢٠٠٩،«التنوع  املانسترلي 
والتنمية   ، والتعليم   ،٢٠٠٩ الثقافة  ستينهاردت  مدرسة 
األمريكية«ال  املتحدة  الواليات   ، نيويورك  مدينة   ، البشرية 
 ، بريكنريدج   ، تني  للتسوق  التعاون»  من  االظلي:  شىء 
مكيت  ٢٠٠٩،معرض  األمريكية  املتحدة  الواليات   ، كولورادو 
٢٠١٠،معرض  هولندا  هيرلن-  شونك-  متحف  ومواطنون 
مع  بالتعاون  بدون  مجلة  –مشروعات  تعويضية  أشكال 
التاون هاوس جاليري القاهرة٢٠١٠،معرض أشكال تعويضية 
جاليري  هاوس  التاون  مع  بالتعاون  بدون  مجلة  –مشروعات 

أرت فير دوبي -اإلمارات ٢٠١٠.

إبراهيم حنيطر
فني  وناقد  صحفية  ورسوم  كاريكاتير  فنان   

والعربية  املصرية  واالت  للصحف  تشكيلي 
التشكيليني  الفنانني  لنقابة  مؤسس  ،عضو 
املصرية  اجلمعية  إدارة  مجلس  وعضو  املصريني 
الغورى،  فناني  جمعية  وعضو  للكاريكاتير 
وعضو جمعية صالون مصر للتصوير الضوئي  
وعضو اجلمعية األهلية للفنون اجلميلة  وعضو 

رئيس  و  والكتاب  للفنانني  القاهرة  أتيليه 
فنون  مركز  ومؤسس  فن   صحبة  جماعة 
ورئيس  العام  والقوميسيير  العربي  احلصان 
التشكيلية  اإلبداعات  ملعرض  العليا  اللجنة 
اجلناح  قوميسيير  و   ٢٠٠٦ للطفل  املوجهة 
عشر  الثامن  جابروفو  ببينالي  املصري 
املعارض  من  العديد  في  ٢٠٠٧وشارك  ببلغاريا 
 / الدنيا  / صندوق  واحلرب  احلب  شباب  اخلاصة  
والليل  اخليل   / العقل  في  رصاص   / تشكيلة 

أحالم فكرى
جميلة   فنون  بكالوريوس   -  (١٩٦٥) مواليد 
١٩٨٨ – قسم التصوير ،ماجستير فنون جميلة  
من  أكثر  في  التصوير،شاركت  ٢٠٠٦ – قسم 
وخارجهاأقامت  مصر  في  جماعي  معرض   ٣٥
بينالي  جائزة  على  خاصة،حصلت  معارض   ٨
على  ٢٠٠٥،حصلت  التصوير  في  بورسعيد 
من  وذهبية  برونزية  وميداليات  تقدير  شهادات 
خالل مشاركتها في املعارض اخلارجية،حصلت 
على منحة تفرغ من وزارة الثقافة من ٢٠٠١ – 
املصري  الفن  متحف  في  مقتنيات  ٢٠٠٥،لها 
الدول  وبعض  مصر  في  أفراد  ولدى  احلديث 

األجنبية. .والعربية.

أحمد محي حمزة
اجلميلة  الفنون  بكلية  اجلرافيك   مدرس 
وحدة  الوادي٢٠٠٧،مدير  جنوب  جامعة  األقصر 
اجلميلة  الفنون  بكلية  واالعتماد  اجلودة  ضمان 
اجلميلة  الفنون  في  الفلسفة  باألقصر،دكتوراه 
وسام  علي  ٢٠٠٧،حصل  جرافيك  تخصص 
١٩٩٦-ميدالية  الفنون  في  العربي  الوطن  احتاد 
شهادة  ١٩٩٧-جائزة  قطر  دولة  من  الفنون 
لفن  الثالث  الدولي  مصر  ترينالي  التقدير 
اإلكوادور  بينالي  الكبرى  اجلرافيك٢٠٠٠-اجلائزة 
 ١٩٩٨ اجلرافيك  في  األولى  ٢٠٠٦-اجلائزة  الدولي 
صالون الشباب العاشر - الثانية جرافيك ٢٠٠١ 
الثانية  اجلائزة  عشر-  الثالث  الشباب  صالون 
عشر-  الرابع  الشباب  صالون   ٢٠٠٢ جرافيك 
الشباب  صالون   ٢٠٠٣ جرافيك  األولى  اجلائزة 

٧٠



الفنون  مجمع  خاص  عشر،معرض  اخلامس 
خاص  -معرض   ١٩٩٩/٧ القاهرة   – بالزمالك 
املركز الثقافي املصري بروما – إيطاليا ٢٠٠٢/٦ 
-٢٠٠٣/١ للفنون  اجلزيرة  مركز  خاص  - معرض 

معرض خاص مجمع الفنون بالزمالك في إطار 
 /٩ الشباب– القاهرة  صالون  بنجوم  االحتفال 
الفرنسي  الثقافي  املركز  خاص  ٢٠٠٤- معرض 
خاص  معرض     -٢٠٠٨/١/٩ اجلديدة»  «مصر 

.٢٠٠٨ ,الزمالك  األجانب  الدبلوماسيني  بقاعة 

أحمد اللباد
مواليد ١٩٦٧ - بكالوريوس كلية الفنون اجلميلة 
تشكيلي  فنان  ١٩٨٨،العمل  اجلرافيك  – قسم 
من  العديد  فى  وشارك  صحفي  ومخرج  ورسام 
(رسوم  خاص  معرض  منها  اخلاصة  املعارض 
القاهرة  أتيليه   – كتب)  أغلفة  وتصميمات 
التشكيلية  للفنون  املصري  ٢٠٠٩-املعرض 
الدولي  ٢٠٠٩،الترينالى  أذربيجان   – باكو  في 
 – شماليير  في  الصغيرة  والقطع  للجرافيك 
 ١٩٩١-١٩٩٠) الشباب  صالون   -  ١٩٩٤ فرنسا 
املنعم  عبد  بقاعة  خاص  -١٩٨٩)،معرض 

الصاوي ١٩٨٩.

 أحمد عبد العزيز
مواليد ١٩٧٠ ،مدرس بكلية التربية الفنية جامعة 
اجلماعية  املعارض  من  العديد  فى  ،شارك  حلوان 
ومنها: بينالي القاهرة الدولى الرابع للخزف ١٩٩٨ 
 ،٢٠٠٠ للخزف  اخلامس  الدولى  القاهرة  ،بينالى 
والسادس  الرابع  الصغيرة  الفنية  األعمال  صالون 
اجلزيرة  مبركز  الرسم  لفن  األول  الصالون   ، والسابع 
للفنون عام ٢٠٠٤. معرض صالون الساقية لألعمال 
الصغيرة األول عام ٢٠٠٩ والثانى عام ٢٠١٠ للقطع 

الصغيرة .

أحمد عبد الغنى
مواليد١٩٦٢ ، بكالوريوس كلية التربية الفنية 
التربية  بكلية  التصوير  مساعد  أستاذ   ،١٩٨٦
الفنية ، مدير برامج الفنون التشكيلية مبكتبة 

نوار  أحمد 
من  الرسم  في  األستاذية   ،  ١٩٤٥ مواليد 
لدرجة  (املعادلة  مبدريد  فرناندو  سان  أكادميية 
الفنون  معرض   ، املصرية)١٩٧٥  الدكتوراه 
الثقافي  املهرجان  فعاليات  ضمن  التشكيلية 
٢٠٠٩ ،معرض  – يوليو  باجلزائر  الثاني  اإلفريقي 
مبتحف  (أفق١)  بقاعة  (العبور)  بعنوان  خاص 
خاص  معرض    ،  ٢٠٠٩ خليل  محمود  محمد 
الشرفية  ،اجلائزة   ٢٠١٠  ( (بورتريه  بقاعة 
لفن  الدولى  اخلامس  النرويج  بينالى  الدولية 
التصوير  فى  الثانية  -اجلائزة   ١٩٨٠ اجلرافيك 
لتمثيل  االختيار  جائزة   -  ١٩٨٠ أسبانيا  جلزر 
أسيا  شرق  وجنوب  األوسط  الشرق  منطقة 
بالواليات  عقدت  التى  الدولية  املسابقة  (فى 
املتحدة األمريكية )١٩٨٥ ضمن خمسة فنانني 

كل منهم ميثل قطاعا من العالم
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اإلسكندرية، شارك فى العديد من املعارض ومنها 
مركز   ،  ٢٠٠٤  -  ١٩٩٥ الزمالك  الفنون  :مجمع 

شوقي  أحمد  ٢٠٠٤،متحف  لإلبداع  اإلسكندرية 
٢٠٠٦ ،مركز اجلزيرة للفنون ٢٠١٠ ،

-٢٠١٠،التمثيل   ٢٠٠٦ اإلسكندرية  اتيليه 
 ١٩٨٩ بقطر  املعاصر  املصري  الفن  الدولي:معرض 
،املكسيك ١٩٩٥ ، األردن ٢٠٠٥، بينالي خيال الكتاب 
مبكتبة اإلسكندرية ٢٠٠٥ ،  بينالي القاهرة الدولي 

٢٠٠٦ ، ملتقى صنعاء الدولي ٢٠١٠.

أسامة عمران
ليوناردو   ) تصوير  ،بكالوريوس   ١٩٥٢ مواليد 
الثقافة  لوزارة  العامة  املعارض   ،  ( دافنشى 
الفنون  خريجي  معارض   ، اآلن  ٧٣ إلى  عام  من 
الغورى  ووكالة  الفنون  ومحبي  اجلميلة 
بينالي   ، اآلن  إلى   ٧٥ من  األهلية  واجلمعية 
فناني  معرض   ،  ١٩٧٧ عام  والسودان  املغرب 
ليوناردو دافنشى بقاعة أحمد شوقي عام ٢٠٠٠ 
معرض   ، ٢٠٠١ مايو  اإليطالي  الثقافي  وباملركز 
 – ٢٠٠٠ عام  الفنون  مبجمع  الصغيرة  القطع 
٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ ، معرض خاص مبركز اجلزيرة ٢٠٠١  
اجلزيرة  مبركز  االول  الرسم  فن  صالون  ومعرض 

عام ٢٠٠٤ .



أسامة ناشد
بكالوريوس الفنون اجلميلة قسم جرافيك عام 
اخلاصة  املعارض  من  العديد  فى  ١٩٨٦ . شارك 
٢٠٠٩،مبجمع   -٢٠٠١  -١٩٩٧ القاهرة  بأتيليه 
بنقابة  ٢٠٠٢-٢٠٠٥،ومعرض  بالزمالك  الفنون 
من  العديد  نال   -  ،٢٠١٠ التشكيلية  الفنون 
البوستر  لتصميم   األولى  منها:اجلائزة  اجلوائز 
اجلرافيك  لفن  الثالث  مصر  لترينالي  العام 
مبناسبة  بوستر  تصميم  ١٩٩٧،جائزة  عام 
املتحدة  األمم  إنشاء  على  عاماً  خمسون  مرور 
مبناسبة  بوستر  تصميم  ١٩٩٦،وجائزة  عام 

العالقات املصرية- الفرنسية عام ١٩٩٨.

إسالم عبد الرحمن
الفنون  كلية  بكالوريوس   (١٩٨٥  ) مواليد 
فى  ،شارك   ٢٠٠٨ عام  حلوان  جامعة  اجلميلة 
جماعى  معرض  منها  املعارض  من  العديد 
للطلبة اخلريجني، كلية الفنون اجلميلة (٢٠١٠)

للفنون  الفيوم  مركز  الفيوم،  وجوه  معرض 
العشرين،  و  احلادى  الشباب  صالون   ،(٢٠١٠)
قصر الفنون (٢٠١٠)،ورشة وجوه الفيوم، مركز 
الشباب  صالون  جائزة  ونال  للفنون  الفيوم 

احلادى و العشرين فى احلفر (٢٠١٠).

إسماعيل عبد اهللا
أقام   ، جرافيكى  ومصمم  ورسام  مصور 
أرت  جاليرى   ... اخلاصة   املعارض  من  العديد 
قاعة  في  معرض   ، ١٩٨٧ – ميالنو  فارباسيون 
في  خاص  ومعرض   ١٩٨٩ _فيرونا  الفيرونيزى 
 ١٩٩٠ أدونيا   – جرفيكو  سنيو  الدولي  املركز 
بلدية   – الثقافي  املركز  في  خاص  ومعرض   ،
مركز  في  ومعرض   ،  ١٩٩٦ صقلية   – كاتانيا 
اجلزيرة للفنون – وزارة الثقافة – القاهرة ٢٠٠٠ 
 – بروما  املصرية  األكادميية  في  خاص  معرض   ،
ايطاليا ١٩٩٣ وأقام العديد من املعارض الدولية 
منها بينالي هافانا الدولي الثاني – كوبا ١٩٨٦ 
شيلى   – التاسع  الدولي  فالبارايزو  بينالي 
 .  ١٩٩٤ الدولي  اإلسكندرية  بينالي   ،  ١٩٨٩

أسماء النوواى
مواليد ( ١٩٨١) ،معيدة بكلية الفنون اجلميلة 

– جامعة حلوان – قسم تصوير زيتي،املعارض 

 ٢٠٠٣  -٢٠٠٢  -٢٠٠١ عام  الشباب  صالون   :

الصغيرة  القطع  صالون  -٢٠٠٤ -٢٠٠٥،معرض 

للفنون  القومي  -٢٠٠٤،املعرض   ٢٠٠١-٢٠٠٣

التشكيلية٢٠٠٣ -٢٠٠٥، ٢٠٠٣.معرض إبداعات 

٢٠٠٤،معرض  عام  املعاصرة  العربية  املرأة 

(مشوار   ،٢٠٠٤ عام  اكسترا  بقاعة  حوايط 

.٢٠٠٤ األهرام  جريدة  الواحدة) بقاعة  اللقطة 

 ) بعنوان  للفنون  اجلزيرة  مبركز  جماعى  معرض 

طبيعة صامتة ) ٢٠٠٥-٢٠٠٦،املعارض اخلارجية 

بأثينا  األوملبية  بالدورة  ملحق  جماعي  :معرض 

املصرية  باألكادميية  جماعى  ٢٠٠٤،معرض  عام 

(مصر-  ( احلضارات  (لقاء  عنوان  حتت  بروما 

بكوريا  جماعى  معرض    ٢٠٠٤-  ٢٠٠٣  ( روما 

٢٠٠٥،معرض جماعى باألكادميية املصرية بروما 

اجلزيرة  مبركز  اخلاصة:معرض  ٢٠٠٥املعارض 

في  شرفية  :جائزة  ٢٠٠٤.اجلوائز  عام  للفنون 

الرسم بصالون الشباب عام ٢٠٠١-٢٠٠٣جائزة 

عام  الشباب  بصالون  التصوير  في  شرفية 

الشباب  بصالون  الصاوى  ساقية  ٢٠٠٤.جائزة 

عام ٢٠٠٥.

أسماء الدسوقي
بقسم  مساعد  ،مدرس  القليوبية  مواليد 
نقابة  .عضو  اجلرافيك  فى  ماجستير  اجلرافيك 
طبيعى  منظر  ،معرض  التشكيليني  الفنانني 
،الترشيح  (شخصى)٢٠١٠  باإلسكندرية 
والرسم  للطباعة  الدولى  بانكوك  لترينالى 
الليبية  العربية  باجلمهورية  معرض   ،٢٠٠٨
مايو ٢٠٠٨،معرض شباب الفنانني التشكيليني 
بباريس نوفمبر ٢٠٠٧ ،شهادة تقدير من معرض 
شباب الفنانني التشكيليني بباريس ،تقدير من 
مركز موالنا آزاد الثقافى الهندى بالقاهرة ٢٠٠٦ 
،اجلائزة الثانية فى احلفر من وزارة الشباب ٢٠٠٦.
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أسماء خوري
الفنون  كلية  في  طالبة   ،(١٩٨٨) مواليد 
اجلميلة الفرقة الثالثة وحاصلة على الشهادة 
البريطانية (IGCSE) وخالل الدراسة الثانوية 
املستويني  والتصميم  الفنون  مادة  درست 
في  امتياز  تقدير  على  وحصلت  والرفيع  العادي 
واملشاركة  املسابقات  في  املستويني.املشاركة 
في  ملصر  النيل  نهر  أهمية  عن  معبرة  بلوحة 
املسابقة التي تراها هيئة اليونسكو ومت اختيار 
الهيئة  تصدره  كتاب  في  للنشر  اللوحة  هذه 
 AEO FOR YOUTH للشباب  سنويا 
السادس  املركز  على  ٢٠٠٥،احلصول  سنة  وذلك 
 Creative اإلبداع  جوائز  مسابقة  في 
املركز  رعاية  حتت   ٢٠٠٥ سنة   Awards

مسابقة  في  ،املشاركة  البريطاني  الثقافي 
معرضها  فى  اللوحة  عرض  ومت   (٤٩ (الطالئع 
معرضني  في  ٢٠٠٩،املشاركة  لعام  السنوى 
بعرض  ٢٠٠٨-٢٠٠٩،املشاركة  الصاوى  بساقية 
(جاليرى  اخلاصة  القاعات  بأحد  اللوحات  بعض 

سالمه بالدقي).

أشرف رسالن
فنون  بكالوريوس   ،١٩٦٨ دمياط  مواليد 
معارض  فى  شارك   ،١٩٩٣ تصوير   – جميلة 
 – كوبا   ٢٠٠٨ السعودية  اململكة   ٢٠٠٩
 ٢٠١٠ األردن   – كازاخستان  الدومنيكان- 
 ٢٠٠٩ اجلديدة  القاهرة  مرسم   – األيام  قاعة 
– أبيض  بورتريه  واحد»- جاليرى  « أفق  وجوه 
– من  العام  – املعرض  بورتريه  جاليرى  وأسود 
القاهرة»٢٠٠٨،جاليرى  «أتيليه  غزة  أجل 
 – دروب  جاليرى   – العام  املعرض   – الكحيلة 
نهضة  قاعة  دودلز   – اجلديدة  القاهرة  مرسم 
– الفن  اجلميلة  الفنون  على  عام  مصر- مائة 
 ٢٠٠٧، للفنون  اجلزيرة  «مركز  واملوسيقى 
«مركز  صامتة  طبيعة   ٢٠٠٥، العام  املعرض 
٢٠٠٤ صالون  العام  «  املعرض  للفنون  اجلزيرة 
القطع الصغيرة « مجمع الفنون بالزمالك « 
الصالون األول للرسم «مركز اجلزيرة للفنون». 
واخلارج. مبصر  مقتنيات   ، العام  املعرض   ٢٠٠٣

الزعيم احمد
العديد  في  شارك  اجلميلة،  الفنون  بكالوريوس 
الدولى  مصر  ،ترينالى  الدولية  املعارض  من 
اجلرافيك  ومعرض  والرابع  الثالث  اجلرافيك  لفن 
في  للجرافيك  ومعرض  بفرنسا  نيم  مبدينه 
للرسم  ومعرض  االمريكية  املتحدة  الواليات 
بقبرص  املصرى  الثقافى  واالسبوع  باالكوادور 
املتوسط  البحر  وبينالى  والهرسك  والبوسنة 
ومنها  اخلاصة  املعارض  فى  وشارك  بتونس 
معرض مبركز اجلزيرة للفنون سنة ٢٠٠٦  ٢٠٠٩و 
.٢٠٠٧-٢٠٠٨ املغربى  خان  بقاعة  معرض 

السيد القماش
اجلميلة  الفنون  كلية  ووكيل  التصوير  أستاذ 
)،أقام  تصوير   ) استشاري  ،فنان  املنيا  جامعة 
(٣٧ ) معرض خاص في فنون التصوير والرسم 
معرض   (٥٨ في(  واحلفر،شارك  واجلداريات 
أسبانيا   ، اليابان   ، :املانيا  من  كل  فى  عاملي 
إيطاليا   ، بولندا   ، كندا   ، الكويت   ، شيلي   ،
 ، تركيا   ، الهند   ، اجلزائر   ، فنلندا   ، هولندا   ،
البرتغال ، فرنسا ، السعودية ، أمريكا ، رومانيا 
، مقدونيا ، سلوفينيا ، بلجيكا ، ساحل العاج 
 ، بيالروسيا   ، يوغوسالفيا   ، .النمسا  ليبيا   ،
كرواتيا ، باكستان ، أبو ظبي ، السويد .شارك 
في ( ٢٠٠) معرض ومسابقة قومية في مصر 
 (٥٠) على  الفنون،حصل  من  بالعديد  والعالم 
جائزة دولية وقومية وشهادات تقدير في الكثير 
من  العديد  ،له  واحمللية  الدولية  احملافل  من 
املقتنيات الفنية في مصر وبعض دول العالم .
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أميرة مناح
اجلميلة  الفنون  كلية  بكالوريوس  جدة،  مواليد 
– القاهرة ١٩٩٠ ،املشرف  على قاعة السينما 
وحرمه  خليل  محمود  مبتحف  والندوات 
سابقا،مهرجان اإلبداع التشكيلي األول والثاني 
الدولي  القاهرة  والثالث٢٠٠٩:٢٠٠٧،بينالي 

التاسع والعاشر-جناح فلسطني ٢٠٠٦:٢٠٠٣



إميان عزت
من  النحت  فى  ،ماجستير   (١٩٧٢) مواليد 

رسم   – بورتريه  جاليرى  القاهرة٢٠٠٩  جامعة 

الدورة  القومى  اجلرافيك  فن  معرض   ٢٠٠٥

من  اجلرافيك  فى  ثالثة  ،جائزة   ٢٠٠٩ الثانية 

،جائزة   ٢٠٠٣ عشر  احلادى  الشباب  صالون 

الرابع  الشباب  صالون  من  الصالون  شهادة 

لفن  الدولى  مصر  ترينالى  ،جائزة   ٢٠٠٦ عشر 

اجلرافيك ٢٠٠٥ ،جائزة ثانية فى احلفر من صالون 

الشباب السابع عشر ٢٠٠٧، جائزة الصالون من 

صالون الشباب الثامن عشر ٢٠٠٩، جائزة هيئة 

الثامن  بورسعيد  بينالى  من  الثقافة  قصور 

،مقتنيات مبصر واخلارج.

أمين السمرى
األبعاد  عن   ٢٠٠١ الفنية  الفلسفة  دكتوراه 

البدائية فى فنون مابعد احلداثة ،أستاذ مساعد 

الفنية  التربية  كلية  والتصوير  الفن  بقسم 

املعارض  من  العديد  فى  شارك   ، حلوان  جامعة 

احمللية والدولية منذ عام ١٩٩٠ وحتى اآلن ومن 

،معرض   ٢٠٠٧ الدولى  فينيسيا  بينالى  أهمها 

الفن املصرى املعاصر (متحف كونست )باملانيا 

) بنيويورك  طاغور  رام  (ساندو  بقاعة  ،معرض 

مبدينة  العاملى  الفن  سوق  ،كموسيير   ٢٠٠٩

الشباب  صالون  ٢٠٠٥،وكموسيير  (براغ)املانيا 

اخلاصة.  املعارض  العديدمن  ،وله  عشر  الثامن 

إجنى يسرى
اجلميلة  الفنون  ،بكالوريوس   (١٩٨٧) مواليد 

-قسم اجلرافيك ٢٠٠٨ جامعة حلوان ، متهيدى 

ماجستير (قسم اجلرافيك) ٢٠٠٩،عضو بنقابة 

تقنيات  املعارض:  التشكيليني،   الفنانني 

التشكيليني  الفنانني  بنقابة  الرسم  و  احلفر 

الدولى  االسكندرية  أتيليه  ،صالون   ٢٠٠٩

الفنون٢٠٠٩  محبى  -٢٠١٠،جمعية   ٢٠٠٩

-٢٠١٠،صالون الشباب ١٨ ،١٩ ،٢١-٢٠٠٧-٢٠٠٨ 

،معرض   ٢٠٠٨ اخلريجني  أوائل  ٢٠٠٩-معرض 

للتصوير  النيل  ،صالون   ٢٠٠٧ حلوان  جامعة 

الضوئى ٢٠٠٩ معرض «أنعكاس» مبتحف طه 

حسني بقاعة رامتان ٢٠١٠ . األسبوع الثقافى 

بشرم  دولية  عمل  ورشة  بأزربيجان»٢٠١٠- 

«أيدن»  دولية  عمل  ورشة     -٢٠١٠ الشيخ 

تركيا ٢٠١٠،اجلوائز:جائزة البينالى الدولى لدول 

من  شرفية  ،ميدالية   ٢٠١١ املتوسط  البحر 

،جائزة   ٢٠٠٩ اجلميلة  الفنون   محبى  جمعية 

الرسم بصالون الشباب  الدورة ١٨ ،املقتنيات: 

بفندق «اورينتال ريزورت –شرم الشيخ» .

جمال ملعي
باجلامعة  الفنون  بقسم  زائر  أستاذ 

الدكتوراه  على  بالقاهرة،حصل  االمريكية 

القاهرة،  في  خاصة  معارض  ١٩٨٢،أقام 

الكويت،  نيويورك،  وأشنطن،  أثينا،   ، باريس 

سان  اوساكا،  هلسنكي،  هاجن،  كوبن 

جوزية، فورمونت، مونستر املانيا.كما شارك 

ومحلية.صالون  دولية  جماعة  معارض  في 

 – برلني  بينالى   – نيويورك  بينالى  باريس 

املعاصر  املصري  الشارقة،املعرض  بينالى 

بالقاهرة  العامة  واملعارض  فنلند،اجلزائر 

الرسم. وصالون  الصغيرة  األعمال  وصالون 

ومحلية. دولية  مؤمترات  في  بأبحاثه  شارك 
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 – الرباط  أبنائها  بريشة  حتيا  فلسطني  معرض 
مهرجان  التأسيسية  ٢٠٠٧،الدورة  كازابالنكا 
 –  ٢٠٠٩ بالسويس  للفنون  األحمر  البحر 
قطر   – العربية  للثقافة  عاصمة  الدوحة 
الشباب  بصالون  التحكيم  جلنة  ٢٠١٠،جائزة 
شهادات  من  العديد   -١٩٩٩ عشر  احلادي 
واخلارج. مبصر  وخاصة  عامة  ،مقتنيات  التقدير 



جميل شفيق
قسم  اجلميلة  الفنون  كلية  بكالوريوس 
بالدفعة  – التحق  ١٩٦٢ – القاهرة  تصوير 
ملدة  الفنى  للتذوق  العالى  للمعهد  األولى 
الفنانني  نقابة  عضو   ،  ١٩٧٥ سنوات  أربع 
 – الصحفيني  نقابة  عضو   ، التشكيليني 
(أتيليه  والكتاب  الفنانني  جماعة  عضو 
عام  منذ  صحفى  كرسام  ،عمل  القاهرة 
١٩٥٩ ، عمل خبير باملنظمة العربية للتربية 
-١٩٧٩ عام  منذ  (ايكو)  والعلوم  والثقافة 

دار  مبؤسسة  فنيا  مستشارا  يعمل   ، ١٩٨٤
التعاون – معرض ألوان مائية (وجوه)بقاعة 
أرابيسك ٢٠٠٠ ، معرض أبيض وأسود باملركز 
معرض   –  ٢٠٠٢ باريس  فرنسا-  املصرى 
اليونسكو  قصر  بيروت  أكريليك  ألوان 
املستديرة  بالقاعة  معرض   –  ٢٠٠٢
.٢٠٠٩ التشكيليني  الفنانني  بنقابة 

جيهان سليمان
مساعد  أستاذ   – تشكيلية  فنانة 
جامعة   – اجلميلة  الفنون  بكلية 
وخارج  داخل  جماعية  األسكندرية،معارض 
احملافل  من  العديد  فى  ،رشحت  مصر 
مجال  فى  اجلوائز  من  العديد   ، الدولية 
فى  خاصة  معارض   ، التشكيلية  الفنون 
األسكندرية  مبكتبة  معرض  أهمها  مصر 
املسار  جاليرى  -٢٠١٠،معرض   ٢٠٠٤
بدولة  املرخية  جاليرى  معرض   – بالقاهرة 
فى  واحمللية  الدولية  اجلوائز  من  العديد  قطر 
جتربتها  ،مرت  التشكيلية  الفنون  مجال 
النقاد  لها  تعرض  التى  املراحل  من  بالعديد 
:متحف  مقتنيات  لها  مصر.  وخارج  داخل 
مبكتبة  واقتناء  – إهداء  مبصر  احلديث  الفن 
واقتناء  اهداء  وأيضا   – االسكندرية 
واالداب  والفنون  للثقافة  الوطنى  بالس 
مصر  داخل  ومقتنيات   – الكويت  بدولة 
بلجيكا-  فى  وخارجها  األعمال  رجال  لدى 
الكويت.  – لبنان   – املتحدة  الواليات 

حازم فتح اهللا
اوربينو  من  اجلرافيك  فى  ١٩٤٤،دكتوراه  مواليد 
التشكيلى  اإلبداع  مهرجان   – ١٩٨٠ بإيطاليا 
والثالثون  الثانية  الدورة  العام  املعرض  الثالث 
بجاليرى  (احليوان)  بعنوان  معرض   –  ٢٠٠٩
 –  ٢٠٠٠ نوفمبر  باملهندسني  للفنون  قرطبة 
 ( املعاصر  املصرى  اجلرافيك  من  (أعمال  معرض 

بقاعة (بوشهرى )الكويت ٢٠١٠.

حلمي التونى
فن  فى  ،بكالوريوس  جرافيكى  ومصمم  رسام 

الفنانني  أبرز  من  ،يعتبر  املسرحى  التصميم 

فى مجال تصميم الكتاب فى العالم العربى ، 

العديد من اجلوائز العاملية من بينها جوائز متنح 

معرض  ميدالية  مثل   . عربى  لفنان  مرة  ألول 

ليبرج الدولى ،أقام العديد من املعارض الفردية 

فى  ساهم   ، العربية  الدول  ومعظم  مصر  فى 

دول  مختلف  فى  اجلماعية  املعارض  من  العديد 

مبارك  سوزان  جائزة  على  حاصل   – العالم 

ثالث  األطفال  لكتب  للرسم  والتميز  األولى 

مرات ،حصل على جائزة معرض بولونيا الدولى 

لرسوم كتب األطفال األفق اجلديد لعام ٢٠٠٢.
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حمدي أبو املعاطى
مواليد ١٩٥٨ ، أستاذ مساعد بقسم اجلرافيك 
يناير  احلديث  املصرى  الفن  متحف  مدير   ،٢٠٠٤
حتى مايو ٢٠٠٤، عضو اللجنة العليا لترينالى 
 ٢٠٠١: ٢٠٠٣ اجلرافيك  لفن  الرابع  مصرالدولى 
واملقتنيات  التشكيلية  الفنون  جلنة  عضو   ،
اآلن  حتى   ٢٠٠٤ للثقافة  األعلي  بالس 
سارسال  بينالى  املصرى  اجلناح  قوميسير  ـ  
قوميسير   ، ٢٠٠٥ باريس  اجلرافيك  لفن  الدولى 
الثالثة  الدورة  القومى  اجلرافيك  فن  معرض 
وإقامة ورش عمل مصاحبة ٢٠٠٥ـ  جائزة الدولة 
التشجيعية في مجال الفنون (جرافيك) ٢٠٠٩.



خلف طايع
مواليد ١٩٤٣ ،بكالوريوس الفنون اجلميلة قسم 
تصوير – اإلسكندرية ، دكتوراه  فى الفلسفة 
احمللية  املعارض  من  العديد  فى  الفن،شارك  فى 
البحر  حوض  بينالى  فى  شارك  والدولية، 
املعرض   ،   ١٩٧٠- السابعة  الدورة  املتوسط 
القومى للفنون التشكيلية الدورة (٢٨)-٢٠٠٣ 
 ، والثانى   ، االول  التشكيلى  االبداع  مهرجان   ،

صالون مصر قاعة أفق (١)- ٢٠٠٩.

حنان الشيخ
الشباب  صالون  دورات  بعض   –  ١٩٧٣ مواليد 
القومى  املعرض  دورات  وبعض   –  ١٩٩٦ منذ 
العام وصالون االعمال الفنية الصغيرة وصالون 
فن الرسم ( الدورة االولى ) مبركز اجلزيرة للفنون 
الفنون  فى  املصرية  املرأة  ابداعات  ومهرجان 
خارج  ومعارض  للفنون  اجلزيرة  مبركز  املعاصرة 
مصر ، عضو جلنة حتكيم صالون الشباب ٢٠١٠. 

دارين وهبة
للفنون  اجلزيرة  مبركز  معرض   ،  ١٩٧٩ مواليد 
بعنوان  زغلول  سعد  مبركز  معرض   ،  ٢٠٠٦
دورات  عدت  في  ٢٠١٠،شاركت  اجلنوب  أطياف 
لصالون الشباب الـ ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٨، ٢٠ 
استمرارية  البارز  احلفر  معرض  في  شاركت   -

فينا- اكوا  بينالي  في  شاركت   ، وتواصل 
 - ٢٠٠٤ بروما  للحفر  السابع  ايطالي- الدولى 
شاركت ترينالى الدولى للحفر مبصر عام ٢٠٠٥.

رشا رجب   
العالى  ،الدبلوم  بيرفورمانس  وفنانة  مصورة   

للنقد  العالى  املعهد  من   ، الفنى  للتذوق 
٢٠٠٥.ليسانس  الفنون  بأكادميية  الفنى 
اللجنة  .أمينة    ١٩٩٦ القاهرة  جامعة  حقوق 
ومديرة   ، احلديث  املصرى  الفن  ملتحف  الدائمة 
والصوتيات   ، ،الباب»سليم  «أبعاد»  جاليرى 
احلديث. املصرى  الفن  مبتحف  واملرئيات 
فى  وشاركت  خاصة  معارض  أقامت 
عروض  اجلماعية.لها  املعارض  من  العديد 
محمود  نساء  منها  عديدة  بيرفورمانس 
 ، املستشرقون   ، بيكاسو  نساء   ، سعيد 

رباب منر
الفنون  فى  االستاذية  ،درجة   ١٩٤٢ مواليد 
لدرجة  –املعادلة  فرناندو  سان  بأكادميية 
–  ١٩٧٧ مدريد-اسبانيا  جامعة  الدكتوراه 
طاز  االمير  مصريات)بقصر  معرض(فنانات 
التشكيلى  اإلبداع  ٢٠٠٨-مهرجان  ابريل 
الثانية  الدورة  العام  الثالث(املعرض 
املصريات  والثالثون)٢٠٠٩-معرض(الفنانات 

املبدعات)بفيينا وبرلني ابريل ٢٠٠٩

رضا عبد السالم
 مواليد ١٩٤٧ – أستاذ التصوير اجلداري بكلية 
الفن  في  كتب  ثالثة  له  صدر   ، اجلميلة  الفنون 
دار  عن  املعاصر  املصري  الرسم  بعنوان  األول 
التحضيرية  الرسوم  والثاني   ٢٠٠٢ الهالل 
الس  عن  أحمد  مصطفى  بلوحات  وعالقتها 
 ، مدمج   قرص  على  والثالث  للثقافة  األعلى 
أقام ٦٣ معرضا خاصا في مصر وروما والكويت 
وأذربيجان وبودابست  ، شارك في املعارض احمللية 
والدولية منذ عام ١٩٨١ والى اآلن سافر عارضا 
وقوميسيرا مصاحب للمعارض الدولية إلى كل 
من يوغوسالفيا السابقة ، عام ١٩٨٩ وأسبانيا 
– جرانادا عام ١٩٩٣ ايطاليا – روما عام ١٩٩٥ – 
البرازيل – ساو باولو عام ١٩٩٦ – سراييفو عام 
١٩٩٩ – الهند  - نيودلهي عام ٢٠٠٠ – األرجنتني 
– بونيس أيريس عام ٢٠٠١  ، الكويت عام ٢٠٠٤ 
 – ٢٠٠٨ – باكو  ٢٠٠٣ – وأذربيجان  عام  روما 
الصحفية  برسومه  ،ساهم   ٢٠١٠ بودابست 
على مدى ثالثني عام في كل من جريدة األهرام 
 .٢٠٠٦  –  ١٩٧٦ عام  من   - املصور   ومجلة 
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فعاليات  ضمن  التشكيلية  الفنون  معرض 
املهرجان الثقافى األفريقى الثانى املزمع اقامته 

باجلزائر-يوليو ٢٠٠٩. 



رمزي مصطفى
والدولية  املصرية  الفنية  احلركة  فى  شارك 
التشكيليني  الفنانني  نقابة  ١٩٤٧- عضو  منذ 
الفنون  باكادميية  متفرغا   ً أستاذا وعمل   –

املعارض  من  العديد  فى  ،شارك  بالقاهرة 
من  العديد  وأقام  وعاملية  محلية  اجلماعية 
مصر  ومثل  واخلارج  مبصر  اخلاصة  املعارض 
عارضا وكموسييرا ملعارض قومية مبصر واخلارج

ريهام السيد
التربية  كلية  بكالوريوس   (١٩٧٣) مواليد   

الشيخ  بكفر  الفنية  التربية  قسم  النوعية 
 ١٩٩٧ التصميم  فى  متهيدمياجستير   -١٩٩٥
التشكيلية  للفنون  القومية  املسابقة   –

الصغيرة  الفنية  األعمال  ١٩٩٦-صالون 
السابع ٢٠٠٤.- اجلائزة األولى فى مجال الفنون 
للفنون  القومية  املسابقة  فى  الزخرفية 
صالون  فى  الثانية  اجلائزة   -١٩٩٦ التشكيلية 
فى  شرفية  ٢٠٠٠- جائزة  عشر  الثانى  الشباب 
الشباب  صالون  من  جرافيك  الكمبيوتر  مجال 

الثالث عشر ٢٠٠١.

سامح اسماعيل 
من  تخرج   -   ١٩٧٤ مواليد  إسماعيل  سامح 
قسم  حلوان  جامعة  اجلميلة  الفنون  كلية 
احلفر ١٩٩٧ تفرغ الفنان للعمل التشكيلي في 
الفردية  املعارض  من  العديد  أقام  و  عام٢٠٠٦ 
من  عديد  له   - مصر  وخارج  داخل  واجلماعية 
بالداخل  ومؤسسات  أفراد  لدى  املقتنيات 
امللكي  الوطني  املتحف  في  ومقتنيات  واخلارج 
باألردن .يقدم مشروع الفنان على احلرف العربي 

باستخدام األساليب الفنية اتلفة.

سامى البلشى
بكالوريوس كلية التربية الفنية ١٩٨٢ - القاهرة 

. ماجستير التعبير عن االحداث السيلسية فى 

التصوير املصرى املعاصر - كلية التربية الفنية  .

الفنية  االجتاهات  الفنية  التربية  فى  دكتوراه   

السياسية  القضايا  لتصوير  والفلسفية 

 ً وناقدا رساماً  املعاصر   العاملى  الفن  فى 

الشرق  الكويتية،  الوطن  بجريدة  فنياً 

أداب  مجلة   - السعودية  الشرق   - القطرية 

حترير  رئيس  نائب  حاليا  .يشغل  املصريني  ونقد 

بها  يعمل  والتى  والتليفزيون  االذاعة  مجلة 

 ١٩٩١ عام  منذ  صحفيا  ورساما  فنيا  ناقدا 

واجلماعية  اخلاصة  املعارض  من  العديد  .اقام 

وحصل   ٢٠١٠ بيكاسو  بقاعة  معرض  اخرها 

منها  والعاملية  احمللية  اجلوائز  من  العديد  على 

،اجلائزة الثانية فى مهرجان جامعة حلوان ١٩٨٤ 

.١٩٩٠ عام  اليابانية  نوما  ،جائزة  القاهرة    -

سرية صدقي
مواليد ١٩٤٦ القاهرة ،بكالوريوس كلية التربية 

الفنية القاهرة ١٩٦٧ ، عدة معارض خاصة فى 

وبأكادميية  والنرويج  والسويد  وأمريكا  مصر 

هارتفورد   ،  ١٩٧٨ آيسلندا  ساميون  بسان  روما 

استكهولم  هيالند   – جاليرى   . أمريكا   –

مصر بأسيوط  العرض  بقاعة   ١٩٧٩ السويد 
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من  وغيرهم   ....  ، بالضوء  الصوفى  والرقص 
الفن  مبتحف  مقتناه  أعمالها  البيرفورمانس 
ساويرس  جنيب  وأوراسكوم   ، احلديث  املصرى 
األفراد. ولدى   ، الثقافية  التنمية  ،وهيئة 

سعيد كامل
مواليد القاهرة ١٩٥٦ ،بكالوريوس فنون جميلة 

فى  ،اشترك   ١٩٨٤ عليا  دراسات  ،دبلوم   ١٩٧٩

العامة  واملعارض  القومية  املعارض  معظم 

منذ  اخلردة  احلديد  من  ونحت  تصوير  بأعمال 

احلركة  فى  يشارك  ١٩٧٧ ومازال  طالبا  كان  أن 

خاصة. معارض  سبعة  ،أقام  اآلن  حتى  الفنية 



سيد سعد الدين
التشكيلية  الفنون  أستاذ   -١٩٤٤ مواليد 

سابقا)  دافنشى  ليوناردو   ) اإليطالى  باملعهد 

شارك في العديد من املعارض اخلاصة بإيطاليا 

– أسبانيا – وفرنسا والكثير من الدول العربية 

املصري  باملركز  األول  اخلاص  معرضه  أقام   –

الدبلوماسيني   ) الدولي  الثقافي  للتعاون 

خاصة  كثيرة  أخرى  معارض   ، ١٩٧٤ ( األجانب 

منها معرض ( من وحى البيئة ) ١٩٧٥ ، معرض 

الدولي  القاهرة  بينالي   ، ١٩٩٤ القاهرة  باتيليه 

الرابع ١٩٩٢ ، بينالي اإلسكندرية الدولي احلادي 

عشر لدول حوض البحر املتوسط ١٩٧٦ ، بينالي 

 . بأسبانيا  للشباب  الرياضة  بينالي   ، بغداد 

سيد البيبانى
 ١٩٧٩ تصوير  قسم  جميلة  فنون  بكالوريوس 

 ٢٠٠٣ – ٢٠٠٤ لعام  تفرغ  منحة  على  -حصل 

لألطفال-  القومى  باملسرح  ديكور  -مهندس 

نقابة  -عضو  التشكيلية   الفنون  نقابة  عضو 

املهن التمثيلية -عضو بجمعية فنانى الغورى-

منها:  اخلاصة  املعارض  من  العديد  فى  شارك 

أعوام  بالزمالك  األجانب  الدبلوماسيني  مركز 

التشكيلية  الفنون  ٩٩ -قاعة   ، ٩٢  ، ٩٠  ، ٨٨

امليرديان  ١٩٩٥-فندق  عام  املصرية  األوبرا  بدار 

 ٨٨ أعوام  اجلزيرة  شيراتون  ٩٧ -فندق   ، ٨٦ عام 

عام  املصرى  الدبلوماسى  -النادى   ٩٢  ،  ٩٠  ،

جاليرى   -٩٥ عام  العاملى  التجارة  -مركز   ٩٦

 ،  ٨٦ أعوام  القاهرة  ٢٠٠٠-اتيليه  جرانت 

بالقاهرة  الهندى  الثقافى  -املركز   ٩٠  ،  ٨٧

اجلزيرة  -مركز   ٢٠٠٢ األمريكية  ١٩٩٩-اجلامعة 

أشترك  التى  اجلماعية  املعارض   ٢٠٠٢ للفنون 

معظم  فى  الفنان  اشترك   : الفنان  فيها 

. اآلن  حتى  التخرج  منذ  اجلماعية  املعارض 

سيف اإلسالم صقر
اجلرافيك  قسم  اجلميلة  الفنون  بكالوريوس 
في  املاجستير  درجة   .١٩٧٩ حلوان  جامعة 
الفنون اجلميلة ـ تخصص جرافيك ١٩٨٧، درجة 
 ،١٩٩٣ اجلميلة  الفنون  في  الفلسفة  دكتوراه 
الفنون  كلية  اجلرافيك  بقسم  مساعد  أستاذ 
معظم  في  شارك  حلوان،  جامعة  اجلميلة 
املعارض اجلماعية والدولية واحمللية واملسابقات 
الرسمية منذ تخرجه حتى اآلن، مقتنيات مبصر 
الرسمية. واملؤسسات  األفراد  ولدى  واخلارج 

شيماء محمود
اجلميلة  الفنون  - تدرس  ١٩٨٩ القاهره  مواليد 
الفنون  كلية  طلبة  مبعارض  شاركت   -

٢٠٠٨و      حلوان   جامعة  طلبة  ومعارض  اجلميلة 
٢٠١٠ –معرض  صهوه  معرض   - ٢٠٠٩و٢٠١٠ 
الطالئع اخلمسون٢٠١٠ (تصوير ضوئى) - تعمل 
صحفية وناقدة تشكيلية مبجلة الكواكب ولها 
الفنية- الرؤية  مجال  فى  املقاالت  من  العديد 
االنسانية  املعانى  بإثارة  أعمالها  فى  تهتم 
واحلاالت  االنسانية  التجارب  وترجمة  الرفيعة 
بأسلوبها  معها  تفاعلنا  ومدى  الشعورية 
تعبرعن  تلقائية  بريشه  يتسم  الذى  املميز 
االلوان- ترجمة  فى  ورمزية  الشخصية  جرأة 

طريق  عن  طريقها  تصنع  بأنها  شيماء  تؤمن 
وستظل  قدراتها  واكتشاف  اسلوبها  جتديد 
الفنية. حياتها  مراحل  كافة  فى  ذلك  تنمى 

شيماء رضا حسن
الشروق  بأكادميية  معيدة   ،١٩٨٥ مواليد 
مقتنيات  معرض  أكادميي.  ومودرن  أكادميي 
ومعرض  الطالئع  معرض  واجلرافيك.  الرسم 
كلية   – اخلريجني  أوائل  معرض  البيئة. 
بورسعيد  بينالى   .٢٠٠٧ عام  اجلميلة  الفنون 
الدولى  الثقافية  النيل  بينالى   .٢٠٠٩ الدولى 
.٢٠٠٩ الفرنسى  اخلريف  صالون   .٢٠٠٩

٧٨



صبري حجازي
استاذ متفرغ كلية الفنون اجلميلة،معرض خاص 
مبركز اجلزيرة القاهرة ٢٠٠٨،معرض خاص آتيليه 
املصرى  الفن  من  ٢٠٠٨،مختارات  االسكندرية 
٢٠٠٨،املعرض  القاهرة  واحد»  «أفق  املعاصر 
بورسعيد  املعارض  ٢٠٠٨،معرض  القاهرة  العام 
الفنية  للطبعة  الدولى  سارسال  ٢٠٠٨بينالى 
فرنسا نوفمبر ٢٠٠٩،بينالى مكتبة االسكندرية 
ديسمبر  الصغيرة  الفنية  للطبعة  الدولى 
القومية  املعارض  من  العديد  فى  ٢٠٠٩شارك 
اخلاصة. املعارض  من  العديد  له  و  الدولية  و 

صالح املليجى
مواليد ( ١٩٥٩ ) أستاذ اجلرافيك بكلية الفنون 
احمللية  املعارض  من  الكثير  في  شارك  اجلميلة 
اجلاف  احلفر  بينالى   : أهمها  من  والعاملية 
بصربيا ومونت نيجرو( ٢٠٠٢- ٢٠٠٥ ) ( دورتني 
والصور  للحفر  ) الدولى  (سارسيل  ) . بينالى 
(اجلناح  ( ١٢ ) ( ٢٠٠٥) فرنسا  الدورة  اجلديدة 
املصرى) بينالى فرساى للطبعة الفنية فرنسا 
(٢٠٠٧) . أقام (١٢) معرض خاص .جائزة الرسم 
القاهرة(  الثانى  الشباب  صالون  فى  األولى 
اجلرافيك  ترينالى  فى  التحكيم  ،جائزة   (١٩٩٠
الدولى الثانى بالقاهرة (١٩٩٧)-(١٩٩٩) ،اجلائزة 
الدولى  اجلرافيك  بينالى  فى  الدولية  البرونزية 
لفن احلفر اجلاف بصربيا ومونت نيجرو (٢٠٠١) 
،مجموعة التصوير زبد البحر ( ٢٠٠٧ – ٢٠٠٨ ) 
،كتاب الفنان مكتبة األسكندرية ٢٠٠٨بعنوان 
. املليجى  صالح  وجرافيك  .. أشعار  الليل  فى 

صالح بيصار
اجلميلة–  الفنون  ١٩٥٢،بكالوريوس  مواليد   

ورسـم  فنـى  ١٩٧٥،مدير  دفعة  حلوان  جامعة 
 ١٩٧٧ عام  منذ  الهالل  بـدار  تشكيـلى  ونـاقد 
وحتى االن . اقام ثمانية معارض فرديــــــــة 
كتــــــــابات  ١٩٧٩.له  عام  من  الفنون  فى 
الطفــل  وثقافة  التشكيــلى  الفــن  فى 

املصور-  األهرام-  املصرية:  واالت  بالصحف 
أحوال  القـــــــــــاهرة-  حواء-  الهالل- 
والعديد  كتب  اربعة  األدب..وله  مصرية- أخبار 

من الدراسات فى الفن التشكيلى . 

عبد السالم عيد
الفنون  بكلية  التصوير  ١٩٤٣-  أستاذ  مواليد 
اجلميلة جامعة اإلسكندرية،حاصل على جائزة 
الدولة التقديرية فى الفنون لعام ٢٠٠٤،شارك 
احلركة  فى  عاما  أربعني  من  أكثر  مدى  على 
فى  شارك  كما  واخلارج  مبصر  املعاصرة  الفنية 
عمل  والعاملية،  الدولية  املعارض  من  العديد 
كرئيسا لقسم التصوير بكلية الفنون اجلميلة 
،عمل   ٢٠٠٣:  ١٩٩٨ عام  منذ  باألسكندرية 
مجال  ... فى  مبصر  الثقافة  لوزير  كمستشارا 
األعمال الفنية امليدانية  منذ عام ٢٠٠٠-٢٠٠٢ 
مشروع  فى  اجلميلة  الفنون  فى  واستشارى 
جتديد جامعة امللك عبد العزيز بجدة باململكة 
 ،  ١٩٩٨:  ١٩٩٣ عام  من  السعودية  العربية 
االسكندرية  لبينالى  عام  كقومسيير  اختير 
عام  املتوسط  األبيض  البحر  حلوض  الدولى 
لبينالى  املصرى  للجناح  ،كقومسيير   ٢٠٠٣
الدورة ٥١ لعام ٢٠٠٥ ،أقام العديد من املعارض 

الشخصية مبصر واخلارج.
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عبد الوهاب عبد احملسن
الشعبية  الفنون  جلنة  مواليد١٩٥١،عضو 
من  العديد  ،أقام  حالياً  للثقافة  األعلى  بالس 
الورش الفنية في فن اجلرافيك مبصر والسعودية 
للحركة  ،قدم  ولبنان  والهند  واألردن  وسويسرا 
من  مجموعة  مرسمه  خالل  من  التشكيلية 
أبرز شباب احلركة التشكيلية املصرية ،أقـــام

فن  فى  ألعماله  شخصياً  معرضاً   (  ٣٨  )  

 ، وامليديا  املركبة  واألعمال  والتصوير  اجلرافيك 
العديد  فى  املصري  الفن  معارض  فى  شارك 
اجلرافيك  معارض  فى  ،شارك  العالم  دول  من 
فى العديد من دول العالم ، له أعمال فى عدة 
عدة  على  حصل   ، اجلرافيك  مجال  فى  متاحف 
املعرض  ،قوميسير  اجلرافيك  مجال  فى  جوائز 

القومي العام ٢٠١٠ .



على عزام
ليسانس آداب – شارك فى العديد من املعارض 

منها مسابقة صالون األعمال الفنية الصغيرة 

معرض   – أصالة  جلمعية  السنوى  الصالون   ،

بينالى  جائزة  الغورى،معرض  فنانى  جمعية 

جائزة   ،  ٦١ الزيتى  التصوير  فى  االسكندرية 

 ١٩٦٩ النيل  جائزة   ،  ١٩٦٢ القاهرة  صالون 

وبعض  الثقافة  وزارة  لدى  مقتنيات  ،لديه 

 ، احلديث  الفن  – متحف  العامة  الشخصيات 

،ايطاليا. أسيانيا   ، بريطانيا   ، فرنسا   ، هولندا 

عطيات متولي
 - جميلة  فنون  مواليد١٩٥٣،بكالوريوس 
جرافيك ١٩٧٦،دراسات عليا اعالم ١٩٩٤،صالون 
٢٠٠٤،معرض  أسود)  و  (أبيض  األول  الرسم 
سعيد٢٠٠٧،مهرجان  محمود  خاص 
اتيليه  -القاهرة٢٠٠٨،صالون  الثانى  االبداع 
القومى  بورسعيد  االسكندرية٢٠٠٨،بينالى 
الثغر  فنانى  ٢٠٠٩،معرض  رسم)  أولى  (جائزة 

خاص  ٢٠٠٩،معرض  األنفوشى  ثقافة  -قصر 
 –  ٢٠٠٧ تفرغ  ٢٠١٠،منحة  سعيد  محمود 

.٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ – ٢٠١٠

عمر الفيومي
التصوير  فى  املاجستير  دبلوم   ،١٩٥٧ مواليد 
بقاعة  الشخصى  البورتريه  معرض  اجلدارى. 
أحمد  مبتحف  هانئ  بن  كرمة  مبركز  املعارض 
غزة»  أجل  «من  معرض   ،٢٠٠٩ يناير  شوقى 
«تصوير  معرض   ،٢٠٠٩ يناير  القاهرة  بأتيليه 
مصرى معاصر ١»بقاعة املعارض مبركز كرمة بن 
هانئ مبتحف أحمد شوقى مارس ٢٠٠٩،معرض 
«وجوه» بقاعة أفق ١ ، متحف محمد محمود 
مصر  معرض   ،٢٠٠٩ ديسمبر  وحرمه  خليل 
ملتقى  فعاليات  ضمن  التشكيلية  للفنون 
التشكيلية«الدورة  للفنون  الدولى  صنعاء 
٢٠١٠ مايو   – اليمن   – صنعاء  الثالثة» 

عمر عبد الظاهر
الفن  فلسفة  فى  دكتوراه   –  ١٩٦٦ مواليد 
املاجستير  درجة   ، اجلميلة  الفنون  كلية  من 
–جامعة  اجلميلة  الفنون  كلية  من 
مصر   نهضة  لقاعة  مدير  عمل  حلوان، 
، شارك فى العديد من املعارض اجلماعية داخل 
الشباب  صالون  فى   شارك   ، وخارجها  مصر 
فى  شارك   ،  ١٩٩٩ عام  ١٩٩٠ وحتى  عام  منذ 
 ٢٠٠٦  –  ٩٨-٢٠٠٠-  ٩٦-  ٩٤ القومى  املعرض 
بوليفيا  فى  الثالث  الدولى  – ٢٠٠٨ – املعرض 
 ، اخلامس   الدولى  القاهرة  بينالى   ، ١٩٩٥ عام 
 ٩٩ عام  الصغيرة  االعمال  معرض  فى  شارك 
 ،  ٢٠٠٠ – ٢٠٠١ – ٢٠٠٢ – ٢٠٠٣ – ٢٠٠٤ –
بأثينا  املعاصر  املصرى  الفن  معرض  فى  شارك 
 ٢٠٠٦ وبيالروسيا   ،٢٠٠٦ والشارقة   ،  ٢٠٠٤
الشباب  بصالون  الرسم  فى  االولى  اجلائز   ،
 ) مبعرض  الكبرى  اجلائزة   ،   ١٩٩٣ اخلامس 
 ١٩٩٦ الفرنسى  الثقافى  باملركز   ( هيلوراما 

عمرو الكفراوى
اجلميلة  الفنون  بكالوريوس   ، مواليد١٩٨٠  
تخصص   ، حلوان  جامعة    ٢٠٠٣ عام  
جيد  عام  تقدير   ، الزيتي   التصوير  في 
فى  شارك  ،ولقد  الشرف  مرتبة  مع   ً جدا
منها:  اجلماعية  املعارض  من  العديد 
الثامن  الي  و  عشر  الثالث  الشباب  صالون 
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التصوير  فى  املاجستير  دبلوم   ،  ١٩٤٧ مواليد 
بقاعة  الشخصى  البورتريه  معرض   ، اجلدارى 
املعارض مبركز كرمة ابن هانئ الثقافى مبتحف 
احمد شوقى يناير ٢٠٠٩ ، معرض ( من أجل غزة 
) بأتيليه القاهرة يناير ٢٠٠٩ ، معرض ( تصوير 
كرمة  مبركز  املعارض  ١) بقاعة  معاصر  مصرى 
 ،  ٢٠٠٩ مارس  شوقى  أحمد  مبتحف  هانئ  ابن 
معرض وجوه بقاعة أفق واحد – متحف محمد 
معرض   ، ٢٠٠٩ ديسمبر  وحرمه  خليل  محمود 
فعاليات  ضمن  التشكيلية  للفنون  مصر 
 » التشكيلية  للفنون  الدولى  صنعاء  ملتقى 
.  ٢٠١٠ مايو  -اليمن  صنعاء   « الثالثة  الدورة 



غادة عبد امللك
القاهرة  مواليد   - امللك  عبد  غادة 

 ١٩٩٣ تصوير   – جميلة  فنون   -  ١٩٧١

«مرسم  اللحظة   ٢٠١٠  : اخلاصة  املعارض 

» بورتريه  جاليري   »   - اجلديدة»  القاهرة 

املعارض اجلماعية : ٢٠١٠ قاعة األيام - مرسم 

 - بورتريه  جاليري   ٢٠٠٩  / اجلديدة  القاهرة 

العام  املعرض   - بورتريه  جاليري  واسود  ابيض 

 ٢٠٠٨  - القاهرة  بأتيليه   » غزة  أجل  من   «

مبناسبة  العام   املعرض   – الكحيلة  جاليرى 

احلديث الفن  مبتحف  اجلميلة»  الفنون  مئوية 

فارس أحمد فارس
مواليد (١٩٥٩)،يشارك في احلركة التشكيلية 
فردية  معارض  تسعة  ١٩٨٤،أقام  عام  منذ 
ومعارض دولية بسويسرا وفرنسا وطشــقند.

انتصارات  في  تصوير  األولي  اجلائزة  علي  حصل 
التشكيلية  الفنون  قاع  ١٩٩٨وجائزة  اكتوبر 
اجلرافيك  فن  ٢٠٠٣وجائزة  الصغيرة  لألعمال 

بتوكوما باليابان ٢٠٠٣.

فاروق شحاته
بكلية  أستاذ  اإلسكندرية،   ١٩٣٧ مواليد 

رئيس   ،١٩٨٦ باإلسكندرية  اجلميلة  الفنون 

لفن  الرابع  مصر  بينالى  فى  الدولية  الندوة 

وزارة  اختارته   ،٢٠٠٣ باإلسكندرية  اجلرافيك 

من  العديد  فى  مصر  لتمثيل  املصرية  الثقافة 

فى  الدولية  التحكيم  جلنة  عضو  أوروبا،  دول 

بينالى النرويج الدولى لفن احلفر ١٩٩٦ ،معظم 

وخارجها  مصر  فى  املصرى  الفن  معارض 

الثقافة  وزارة  قبل  من  اليوم  حتى   ١٩٦٢ منذ 

فى  كراكرف  فى  احلفر  بينالى  جائزة  املصرية، 

أملانيا،  بافاريا  وزراء  رئيس  من  وميدالية  بولندا 

الفن  تاريخ  معهد  من  الذهبية  امليدالية 

جمهورية  رئيس  من  ذهبية  ميدالية  األمريكى، 

واخلارج. مبصر  فنية  وأعمال  مقتنيات  النمسا، 
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عشر، صالون القطع الصغير الثالث و السادس

،معرض  بقاعة خان املغربي٢٠٠-٢٠٠٧ -معرض 

إبداع  بقاعة  ٢٠٠٣،معرضي  شموع  بقاعة 

مكتبة  بقاعة  معرض    ،٢٠٠٦-٢٠٠٨-٢٠٠٩

من  العديد  فى  ،وشارك   ٢٠٠٦ اإلسكندرية  

باسبانيا  خاص  منها:معرض  اخلاصة  املعارض 

ارت  بقاعة  معرض   بفاريرا»  الفنون  «مركز 

اللوا بعنوان «نقط سوداء» ٢٠٠٩معرض ثالثي 

بقاعة خان املغربي  ٢٠٠٧ ونال العديد من اجلوائز 

الثالث  الشباب  بصالون  الرسم  جائزة  ومنها 

بصالون  الزيتي  التصوير  ٢٠٠٠،جائزة  عشر 

جمعية  ٢٠٠٥،جائزة  عشر  الثامن  الشباب 

صالون  مقتنيات  ٢٠٠٥،جائزة  املصريني  النقاد 

.٢٠٠٩ الشباب  صالون  ٢٠٠٨جائزة  الشباب 

فاروق وهبه
الفنون  بكالوريوس   ، املنصورة   ١٩٤٢ مواليد 

 ،  ١٩٦٨ االسكندرية   جامعة   – اجلميلة 

ماجستير فى الفنون عن ظاهرة االغتراب في فن 

التصوير املعاصر ١٩٨٧ ، اجازة املايسترشولرمن 

أملانيا  بديسلدورف   – للفنون  الدولة  اكادميية 

١٩٨٨ ، دكتوراه فى الفلسفة فى الفنون ( عن 

دور اخلامة فى فن التصوير ) ١٩٩٧ ، املستشار 

الثقافى لسفارة مصر بالنمسا – فيينا ١٩٩٧ 

 ،٢٠٠٠ املتحدة  باألمم  الدولية  املنظمات  عضو   ،

أستاذ   ، بروما  للفنون  املصرية  االكادميية  رئيس 

 ، االسكندرية  جامعة  اجلميلة  الفنون  بكلية 

التشكيليني  الفنانني  لنقابة  مؤسس  عضو 

 ، والكتاب  الفنانني  جماعة  عضو   ، مبصر 

التشكيليني.  للفنانني  األملانى  االحتاد  عضو 



فاطمة عبد الرحمن
فنون  بكالوريوس   ،  ١٩٧٣ القاهرة  مواليد  
ماجستير    - بإمتياز   األولى   ١٩٩٥ جميلة 
ريدون  أوديلون  (أعمال  بعنوان  اجلميلة  الفنون 
٢٠٠٢ القاهرة  والطباعة) عام  احلفر  فنون  في 
بالكلية  اجلرافيك  بقسم  مساعد  مدرس   -

اجلميلة  الفنون  فى  الفلسفة  -دكتوراه 
 -  ٢٠٠٨ حلوان  جامعة  اجلميلة  الفنون  كلية 
اجلرافيك   قسم  اجلميلة  الفنون  بكلية  مدرس 
والتاسع  والثامن  السادس  الشباب  صالون    -

 ٩٩  ، ٩٧  ، ٩٦  ، ٩٤ عشر  والثاني  عشر  واحلادي 
وأسود) مركز  (أبيض  الرسم  ٢٠٠٠ - معرض   ،
الثقافى  األسبوع     -٢٠٠٤ بالقاهرة  اجلزيرة 
 ٢٠٠٨ كوبا   – هافانا   – الرسم  لفن  املصرى 
اجلزيرة  مركز  فوزي  احلسني  بقاعة  معرض   -

الفن  متحف   - مقتنيات   -٢٠٠٣ القاهرة 
للفنون  الشارقة  متحف   - بالقاهرة  احلديث 
 . بالقاهرة  أفراد  ولدى  فرنسا   – شاماليير   -

كالي قاسم
بقسم  مساعد  مدرس   –  ١٩٧٧ مواليد 
بجامعة  اجلميلة  الفنون  بكلية  التصوير 
صالون  دورات  من  عديد  فى  شارك  االسكندرية 
عمل  ورش  معرض   ، العام  واملعرض  الشباب 
االسكندرية  مبكتب  الكتاب  خيال  بينالى 
االسكندرية  مبكتبة  أجندة  معرض   ،  ٢٠٠٧
وادهم  سيف  احتفالية  معرض   ،٢٠٠٩
معرض   ،  ٢٠١٠ سعيد  محمود  مبركز  وانلى 
 ،  ٢٠٠٧ باريس  التشكيليني  الفنانني  شباب 
معرض   ،  ٢٠٠٧ بالهند  املعاصر  الفن  معرض 
أختيار  مبناسبة  الدولى  البحر  سمبوزيوم 
االسالمية  للثقافة  عاصمة  االسكندرية 
٢٠٠٨ ، شارك فى ورش عمل عديدة ..... ورشة 
 ٢٠٠٩ باالسكندرية  االملانى  جوتة  مبعهد  عمل 

مجاهد العزب
منذ  املصرية  التشكيلية  احلركة  فى  شارك 
عام ١٩٧٤ .تخصص فى التصميم امليكانيكى 
فى  خاصة  دراسات  جانب  إلى   ١٩٧٥ عام  منذ 
من  مجموعة  .له  املعلومات  ونظم  الكمبيوتر 
احلديث  املصرى  الفن  عن  والدراسات  املقاالت 

فتحي عفيفي
بالفنون  احلر  بالقسم  ،درس   ١٩٥٠ مواليد 
عام  الثقافة  وزارة  من  تفرغ  منحة   ، اجلميلة 
املعارض  جميع  في  اشترك   ،  ١٩٩٨،٩٧،٩٤،٩٢
العامة الحتاد العمال من الفترة ١٩٨٠ الى ١٩٨٤ 
، املعرض القومى من ١٩٨٧ الى ١٩٩٦ ، صالون 
اتيليه القاهرة من ١٩٨٨ الى ١٩٩٨ ، مثل مصر 
الفن  سوق   ،  ١٩٩٦ الدولى  هافانا  بينالى  فى 
العاملى باملكسيك ١٩٩٧ ، مثل مصر فى بينالى 
القاهرة الدولى السابع ١٩٩٨ ، جائزة التحكيم 
الدولية ببينالى القاهرة الدولى السابع ١٩٩٨.

فدوى رمضان
عملت بجريدة الشرق األوسط ونشرت أعمالها 
منذ  متعددة  وعربية  قومية  بجرائد  النقدية 
جريدة  بينها:  من  نذكر  اآلن  حتى  تخرجها 
 ، األوسط»  «الشرق   ، اللندنية»  «احلياة 
مجلة  ، الهالل»  «مجلة   ، إبداع»  «مجلة 

األدب. «أخبار  جريدة   ، الدنيا»  «نصف 
فى  لإلبداع  الدولة  جائزة  على  حصلت 
املصرية  األكادميية  من  الفنى  النقد  مجال 
تاريخ  ،درست   ٢٠٠٤  -٢٠٠٣ بروما  للفنون 
األول  مؤلفها  إلنهاء  اآلن  بإيطاليا،تعد  الفن 
أجزائه  عن  حصلت  الذى  اجلسد»  «اكتشاف 
النقد،أقامت  فى  الدولة  جائزة  على  املنتهية 
العديد من املعارض اخلاصة كما شاركت بعدد 
كبير من املعارض اجلماعية التي حصدت عنها 
النقد  في  األولى  منها:اجلائزة  اجلوائز  بعض 
٢٠٠٢،جائزة   – عشر  الرابع  الشباب  صالون 
الثاني  الشباب  صالون  الرسم  في  تشجيعية 
الثالث  الصالون  شهادة  ٢٠٠٠،جائزة   – عشر 
الرسم  في  الثانية  ٢٠٠١،اجلائزة   – عشر 
.٢٠٠٥  – عشر  السابع  الشباب  صالون 
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مجدي عبد العزيز
قسم  ،رئيس  التطبيقية  الفنون  بكلية  أستاذ 
وتأسيس  كأستشارى  انتدب   . سابقا  اإلعالن 
املعلومات  مبركز  اجلرافيكى  التصميم  وحدة 
 ١٩٨٩ عام  الوزراء  مبجلس  القرار  اتخاذ  ودعم 
كمستشار  ،انتدب   ٢٠٠٣ عام  تاريخه  وحتى 
ثقافي بسفارة جمهورية مصر العربية بالنمسا 
على  ومشرف  بفيينا  التعليمي  البعثة  ورئيس 
على  واإلشراف  التشيك  بدولة  براغ  مكتب 
 ٢٠٠٣ من  السلوفاك   بدولة  الدارسني  الطلبة 
ونظم  العالمات  تصميم  ٢٠٠٦،أستاذ  إلى 
الفنون  كلية  اإلعالن  قسم  واإلرشاد  التوجيه 
أولى  ،جائزة   ٢٠٠٦ حلوان  جامعة  التطبيقية 
حصل   ،١٩٨٣ السنوي  العام  املعرض  حفر 
عام  احلفر  لفن  التشجيعية  الدولة  جائزة  على 
من  والعلوم  الفنون  وسام  على  ١٩٨٣،حصل 
تصميم  أولى  ١٩٨٥،جائزة  عام  األولى  الطبقة 
مبدينة  للمؤمترات  الدولي  القاهرة  مركز  شعار 
سابوري  ببينالي  الرعاة  ١٩٨٩. جائزة  عام  نصر 
جائزة   ،١٩٩٦ عام  اليابان  في  للحفر  الدولي 
عام  اإلعالن  في  حلوان  جلامعة  العلمي  البحث 
،جائزة مسابقة الفنون التشكيلية – القاهرة 
تصوير»  الصغيرة  القطع  صالون   » – ١٩٩٨
الفنية  األعمال  واختيار  فرز  جلنة  ٢٠٠٠،عضو 
والتحكيم لصالون الشباب القاهرة عام ١٩٩٦.

.قام  املصريني  الفنانني  بعض  وعن   ، واملعاصر 
واالت الكتب  أغلفة  من  العديد  بتصميم 

واملبدعني  الكتاب  لكبار  الصحفية  والرسوم 
،عمل مستشارًا فنيًا لبعض دور النشر اخلاصة 
فى  ثم  ـ   ٢٠٠١ وحتى   ١٩٩٩ من  الفترة  فى 
وتنفيذ  ٢٠٠٦ ،تصميم  ٢٠٠٤ وحتى  من  الفترة 
الهيئات  لبعض  اجلدارية  األعمال  من  العديد 
املصرية  والصلب  احلديد  وشركة  اخلاصة 
فى  ،شارك   ٢٠٠٠ وحتى   ١٩٨٠ من  الفترة  فى 
أتيليه   : ومنها  اخلاصة  املعارض  من  العديد 
ـ   ٢٠٠٦ ـ    ٢٠٠٠ ـ   ١٩٩٨ ـ    ١٩٩٦ ـ  القاهرة 
٢٠٠٧ ـ  ٢٠١٠حديقة اجلريون  القاهرة ـ ٢٠٠١ . 

محسن شعالن
عضو   – التشكيلية  الفنون  قطاع  رئيس 
أقام   – مبصر  التشكيليني  بنقابة  واستشارى 
بأهم  واجلماعية  اخلاصة  املعارض  من  العديد 
من  وعدد  مبصر  واخلاصة  الرسمية  القاعات 
على  حصل   ،  ١٩٧٣ عام  منذ  العالم  دول 
 ١٩٧٥ عام  منذ  الهامة  اجلوائز  من  العديد 
مبصر  احلديث  الفن  مبتحف  مقتنيات  له   ،
والسفارات  واملؤسسات  البنوك  من  وعدد 
مبصر  األجنبية  والسفارات  باخلارج  املصرية 
املكتبة  متحف   ، والعائالت  األفراد  بعض  ولدى 
الواليات   – ،واشنطن  بالكوجنرس  القومية 
اخلاصة  الفنية  اموعة  ضمن  املتحدة 
 ً قوميسيرا مصر  – مثل  كارتر  جيمى  بالرئيس 
كمنسق  ،شارك  باخلارج  املعارض  من  لعدد 
العربية. التشكيلية  الفنون  ملعرض  عام 

محمد الطراوى
 ، اخلير  صباح  مبجلة  ،يعمل   (  ١٩٥٦) مواليد 
عضو نقابة الفنانني التشكيليني والصحفيني 
واتيليه القاهرة – شارك فى العديد من املعارض 
معارض  أقام   ، واألهلية  والرسمية  اجلماعية 
واخلارج  مبصر  اتلفة  العرض  بقاعات  خاصة 
وحصل على منحة درجة الدكتواره الفخرية .

محمد طمان
التربية  كلية  في  تخرج   ،١٩٧٦ طنطا  مواليد 
رسالة  إعداد  مرحلة  في  وحاليا   ،١٩٩٨ الفنية 
في  ويدرس  تشكيلي  فنان  هو  الدكتوراه، 
البرمجيات  تخصص  في  امللتيميديا  مجال 
جرافيك  كمصمم  يعمل  أنه  كما  التفاعلية، 
باحث  فهو  كذلك  األسكندرية،  مبكتبة 
وعالقتها  البرمجية  التفاعالت  مجال  في 
األلوان  خامات  في  الكيميائية  بالتفاعالت 
طرق  بتدريس  ويقوم  البترولية،  الوسائط  ذات 
تنظيم   – امليديا  بورشة  اإلبتكاري  التفكير 
التربية  بكلية   - النشوقاتي  شادي  الفنان 
واحدة  هي  هنا  املعروضة  الفنية.والقطعة 
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محمد طلعت
مواليد ١٩٧٦،بكالوريوس التربية الفنية جامعة 
للنقد  العالى  املعهد  دبلوم   –  ٢٠٠١ حلوان 
ماجستير  متهيدى   – ٢٠٠٤ نقد  قسم  الفنى 
كلية التربية الفنية ٢٠٠٤ – مدير قصر الفنون 
–قطاع الفنون التشكيلية وزارة الثقافة شارك 
فى العيد من املعارض منها :بينالى بنجالديش 
الدولى الدورة العاشرة ٢٠٠٢ –املعرض القومى 
 -٢٦،٢٧،٢٨،٢٩،٣١ الدورة  التشكيلية  للفنون 
قوميسيرا ورشة عمل ومعرض ماذا يحدث اآلن 
بينالى  مساعد  –قوميسير  عصرية  وجهات  ؟ 
– قوميسيرا  والعاشر  التاسع  الدولى  القاهرة 
– قوميسير  باجلزائر  املصرى  الثقافى  لألسبوع 
العديد  على  حصـــل   – فنان  ذاكرة  معرض 
صــــالون  األولى  :اجلـــائزة  منها  اجلوائز  من 

الشباب تصوير.

محمد عبلة
الفنون  كلية  –بكالوريوس   ١٩٥٣ مواليد 
على  ١٩٧٧وحصل   – باالسكندرية  اجلميلة 
 ،  ١٩٩٥ الطالئع  معرض  فى  االولى  اجلائزة 
جاليرى  معرض   ، القاهرة   فيديو  معرض 
معرض  االولى  اجلائزة   ،  ١٩٨٥ مشربية 
جرافيك  معرض   ، الفنانني  عيون  فى  القاهرة 
 ١٩٩٣ القاهرة  االمريكية  اجلامعة   - جماعى  

محمد عرابي
كلية  عميد  و  التصوير  مواليد١٩٦١،أستاذ 
العديدمن  فى  شارك  باألقصر  اجلميلة  الفنون 
،معرض  ومنها  واخلاصة  اجلماعية  املعارض 
  » ثالث  ،معرض  املغربي٢٠٠٧  خان    » خاص 
خان املغربي ٢٠٠٥،قوميسيير وعارض « مبعرض 
الفـن املـصري» ، مهرجان شــتاء ســيراييفو 
 »  ، جماعي  ،معرض  البوسنة.   ، سيراييفو    ،
سوريا٢٠٠٤ ،.معرض  بدمشق» ،  املصري  الفن 
 ، األبرا  دار   ، مصر»  جنوب  فناني   »  ، جماعي 
أتيلييه  خاص،  ،معرض  مصر٢٠٠٤.   ، القاهرة 
اإلسكندرية  « بينالي  معرض    ،١٩٩٩ القاهرة 
املتوسط١٩٩٧. األبيض  البحر  حلوض 

ثالثة   » -،معرض  املغربي  خان  ثالثي   معرض 
سوريا.  ، دمشق  قاعة   ،  » مصريني  فنانني 

خان   ،  » نفرح  تعالو   »  ، جماعي  معرض 
 ، الشباب  صالون   ، جماعي  املغربي.،معرض 
 ، اإلسكندرية  اتيلييه   ، املكرمني»  معرض   »

 »  ، خاص  مصر١٩٩٩،.معرض   ، اإلسكندرية 
دي  واشنطن   ، » املصري  الثقافي  املركز  قاعة 
  .U.S.A األمريكية  املتحدة  ،الواليات  سي 
الثاني،  األول،   »  ، الشباب  ،صالون   ١٩٩٤
قاعة    ، جماعي   معرض  الثالث»١٩٨٧-٨-٩، 
العشرين  و  الرابع  القاهرة  صالون  النيل١٩٨٧، 
النيل  قاعة   ، اجلميلة  الفنون  محبي  جمعية   ،
، القاهرة، معرض خاص « أتيلييه القاهرة » ، 

القاهرة ، مصر١٩٨٦.

مت  حية  ملوديالت  إسكتشات  مجموعة  من 
الدراسة  أثناء   ٢٠٠٢ عام  شتاء  في  تنفيذها 
إكس  مبدينة  اجلميلة  للفنون  العليا  باملدرسة 
من  العديد  فى  بفرنسا.شارك  بروفانس  إن 
املعرض   – الشباب  صالون  منها:  املعارض 
مركز   – فرنسيس  كرمي  جاليري   – القومي 
 – الصغيرة  األعمال  صالون   - للفنون  اجلزيرة 
جاليري االستوديو بفرنسا – جاليري مشربية.

 . احلديث  الفن  متحف  املقتنيات: 
كريستز مزادات  صالة   – أفراد   –

ميدانى  متثال   ، جرنش  ترينالى  أعمال  اقتناء   ،
سيزيف  متثال   ، املانيا   – فالسروده  مدينة   –

, اجلائزة  شبرجنه  الم  – مدينة  هايتالند  منحة 
معرض   ، الدولى  االسكندرية  بينالى  الكبرى 
«العائلة» قاعة الزمالك للفن ٢٠٠٦ ، معرض 
 – – القاهرة  للفن  الزمالك  « قاعة  « املتاهة 
مقتنيات باملتحف البريطانى  ، متحف كرواتيا 
سيتى.  جاردن   ، بالزا  نايل  فورسيزون  فندق   ،
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محمد عالم
فنية،دبلوم  تربية  ١٩٧٤،بكالوريوس  مواليد 
النوعية  التربية  كلية   – العليا  الدراسات 
العليا  الدراسات  ١٩٩٦.دبلوم  القاهرة  جامعة 
،صالون   ٢٠٠٠  ( فنى  (نقد  الفنون  أكادميية 
٢٠٠٤،املعرض  السابع  الصغيرة  األعمال 
والثالثون  الواحد  التشكيلية  للفنون  القومى 
التشكيلية  للفنون  القومى  ٢٠٠٨،املعرض 
مبركز  خاص  معرض   ،٢٠٠٩ والثالثون  الثانى 
بجاليرى  ٢٠٠٩،معرض  الثقافى  زغلول  سعد 
دروب ٢٠٠٩،املقتنيات:لدى وزارة الثقافة املصرية 

األفراد. بعض  – لدى 

محمد نبيل
اجلميلة  الفنون  كلية  اجلرافيك  بقسم  مدرس 

 ٢٣ حوالي  في  ٢٠٠٨ – شارك  املنيا  - جامعة 

معرض دولي لفن اجلرافيك و حوالي ٦٠ معرض 

على  وحصل  خاصة  معارض   ٨ أقام  و  محلى 

حوالي ١٤ جائزة في مجال اجلرافيك من أهمها: 

اجلائزة الكبرى في صالون الشباب الثامن عشر 

٢٠٠٧، اجلائزة الشرفية ( البرونزية ) في ترينالى 

.٢٠٠٣ اجلرافيك  لفن  الرابع  الدولي  مصر 

محمود السعدي
الفنون  كلية  بكالوريوس  مواليد١٩٤٨- 

اجلميلة - قسم احلفر ١٩٧ عمل الفنان رساماً 

مجلة  و  السعودية  الندوة  بجريدة  للكاريكاتير 

فى  شارك  العام  ١٩٧٤ املعرض  املصرية  أكتوبر 

ومنها  والدولية  اجلماعية  املعارض  من  العديد 

ـ  أسود   ) الرسم  لفن  االول  الصالون   ٢٠٠٤:

مايو-البينالي  للفنون  اجلزيرة  مبركز   ( أبيض 

األول  العربي  -البينالي  باملغرب  األول  العربي 

الصحفية  الرسوم  من  العديد  للفنان  باملغرب، 

ألعمال روائية لكبار األدباء املصريني.

متولي  مديحة 

الفنانني  نقابة  إدارة  مجلس  عضـو 
 ، للمعارض  الفنية  اللجنة  ومقرر  التشكيليني 
تنظيم  فى  التشكيلية  الفنون  بقطاع  العمل 
الثقافية  واألنشطة  الفنية  املعارض  وتنسيق 
عام  ١٩٨٤وحتى  عام  منذ  العامة  والعالقـات 
 ١٩٨٤ منذ  العام  املعرض  فى  ٢٠٠٢،املشاركة 
إهـدن  سمبوزيوم  فى  ،املشاركة  اآلن  وحتى 
الدولى بلبنان ٢٠٠٦ ،إقامة العديد من املعارض 
وفرنسا  واملانيا  بالقاهرة  واملشتركة  اخلاصة 
وشهادات  اجلوائز  من  العديد  على  ،حاصلة 
التقدير من محافظة القاهرة واجليزة والثقافة 
مبصر  الهامة  اجلهات  من  وغيرها  اجلماهيرية 
واخلارج ،مدير عام إدارة املقتنيات الفنية بقطاع 
الفنون التشكيلية من عام ٢٠٠٢ وحتى اآلن .

مريام واصف
فن  ١٩٧٨،ماجستير  جميلة  فنون  بكالوريوس 
١٩٧٨،املعرض  الربيع  ٢٠٠٦،صالون  التصوير 
٢٠٠٩)،صالون  حتى   ١٩٨٣ (من  العام 
١٩٨٧،معرض  الفنون  محبي  جمعية  القاهرة 
.٢٠١٠ إلى   ١٩٨٦ من  األهلية  اجلمعية 
إلى   ١٩٩٣ من  الفرنسي)  (املركز  هليوراما 
خمسة   ١٩٩٨ املكرمون   ٢٠٠٠،معرض 
اخلارجية  وزارة  في  ،مقتنيات  خاصة  معارض 
الهندي  الثقافي  واملركز  احلديث  الفن  ومتحف 
وفرنسا،شهادات  أمريكا  وفي  والفرنسي 
للفنون  األهلية  اجلمعية  من  وجوائز  تقدير 
الهندي. الفرنسي  الثقافي  واملركز 

مرمي عبد الوهاب
كلية  بكالوريوس  اإلسكندرية  مواليد١٩٨٠ 
التصوير،  قسم  باألقصر-  اجلميلة  الفنون 
الفنانني  ،ونقابة  اإلسكندرية  اتيلية  فى  عضو 
التشكيليني,،وجمعية أصدقاء البيئة، وجمعية 
القدمي.  واملعمار  التراث  على  للحفاظ  احملروسة 
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ميرفت عطا اهللا
الفنون  كلية  فى  –ماجستير  موالي١٩٦٩ 
التصميم  شعبة  اجلرافيك  قسم   – اجلميلة 
 ،١٩٩٦ عام  القومى  املعرض   ،  ٢٠٠٣ املطبوع 
الصغيرة  اللوحات  معرض   –  ١٩٩٨  ،١٩٩٧
الشباب  صالون   ،  ٢٠٠٥ حتى   ١٩٩٧ عام 
 ، التاسع  و  السابع  و  السادس  و  الثانى 
 « افالطون  أجنى   » بقاعة   خاص  معرض 
القاهرة  بينالى   ،١٩٩٨ عام  القاهرة  بأتيليه 
صالون   ،٢٠٠٠ عام  للخزف  اخلامس  الدول 
.  ٢٠٠٤ للفنون  اجلزيرة  مبركز  الرسم  فن 

مصطفى األزرق
بينالي مكتبة االسكندرية الدولي االول لكتاب 
االسكندرية  مكتبة  ٢٠٠٤،بينالى  الفنان 
،مسابقة  للجرافيك  الصغيرة  للقطع  الدولى 
٢٠٠٤ دبي  مهرجان  االعالم  لعلوم  االبداع 

السابع  الصغيرة  الفنية  االعمال  صالون 
– عشر  السادس  الشباب  ٢٠٠٤،صالون 

عشر  عشر-التاسع  –الثامن  عشر  السابع 
الدورة  االول  اخلاص  املعرض  مسابقة  ،معرض 
 -  ٢٠٠٩ يناير  اجندة  ،معرض  الثانيه٢٠٠٨ 
الفنان  ،معرض  االسكندريه  يناير٢٠١٠مكتبة 
ثانية  ٢٠٠٩،جائزة  االسكندريه  مكتبه  املقيم 
الفنون  محبي  (جمعية  الطالئع  مبعرض 
اجلميلة ) ٢٠٠٨ ،اجلائزة االولى مسابقه املعرض 
٢٠٠٨ الفنون  مبركز  الثانيه  الدوره  اخلاص 

مصطفى الرزاز
بلنو  نيويورك  جامعة  الفلسفة  فى  دكتوراه 

الثالث التشكيلى  االبداع  مهرجان   ،  ١٩٧٩

( املعرض العام الدورة الثانية والثالثون ) ٢٠٠٩ 

، معرض ( رحلة العائلة املقدسة ) مبركز سعد 

 ،  ٢٠٠٩ ديسمبر   – االمة  بيت  مبتحف  زغلول 

معرض ( تأمالت فنية ) مبركز اجلزيرة للفنون – 

ديسمبر ٢٠٠٩ ، صالون اجلمعية االهلية للفنون 

القاهرة  ) بأتيلية  والعشرون  ( احلادى  اجلميلة 

تقدير  وشهادات  وميداليات  جوائز   ، ٢٠١٠ مايو 

تقدير  شهادة   ، احمللية  العامة  املسابقت  من 

أغلب   ، بلغاريا   – صوفيا  الدولى  املعرض  من 

وصالوت  احمللية  واملسابقات  اجلماعية  املعارض 

فى  البيناليات  من  والعديد  والربيع  القاهرة 

بغداد   – القاهرة   – –باريس  فينسيا  من  كل 

– االسكندرية  – الهند  – هافانا  – ساوبولو 

. هامة   اماكن  بعدة  رسمية  مقتنيات 

مصطفى عبد املعطى
 ١٩٦٢ جميلة  فنون  بكالوريوس   –  ١٩٣٨
االسكندرية – اقيم العديد من املعارض منها 
بالقاهرة  التشيكوسلوفاكى  املركز  قاعة 
ثقافة  بقصر  وانلى  االخوين  قاعة   ،  ١٩٦٨
بالقاهرة  السوفيتى  املركز  قاعة   ، ١٩٦٩ احلرية 
جاليرى   ، بايطاليا  شخصية  معارض   ،  ١٩٧٣
 ٢ ثيوكلو  جاليرى   –  ١٩٩٠ روما   (s) ستوديو 
معهد  بقاعة  الفن  ١٩٧٦ _ معرض  – مدريد 

جاليرى   ، ١٩٧٦ _ مدريد  االسالمية  الدراسات 
املكرون  معرض   ،  ١٩٧٧ مدريد-   – ثليبس 
الدورة  القومى  املعرض  فى  الكرمون   ،١٩٩٦
٢٦ – ١٩٩٩  ، املكرمون – بينالى االسكندرية 
الدورة ٢٠ ١٩٩٩ ، معرض الفن  املصرى املعاصر  
بينالى   ،١٩٦٩ باريس  بينالى   ،  ١٩٦٨ بباريس 
 ،  ١٩٧٠ ملتوسط  البحر  لدول  االسكندرية 
يوغوسالفيا   – السكندريني  الفنانني  معرض 
١٩٧١ ، معرض الفن املصرى املعاصر بالكويت . 

احمللية  املعارض  من  العديد  فى  اشتركت 
 OVER SEA معرض  أهمها  من  والدولية 
للفن  كازوريا  مبتحف  املتوسط  البحر  لدول 
املعاصر بنابولي إيطاليا سنة ٢٠٠٨ ، ومعرضها 
اخلاص « الوداع يا قرنة « باألقصر سنة ٢٠٠٦. 
وقد اشتركت الفنانة أيضا بالعديد من الورش 
والدولية. احمللية  والسمبوزيومات  العمل 

وخارجها  مصر  داخل  مقتنيات  لها  الفنانة 
املتحدة  , الوليات  , إجنلترا  , أملانيا  فرنسا  مثل 
 , األردن   , أسبانيا   , الدمنرك   , األمريكية 
, ومتحف  عمان  , سلطنة  , اإلمارات  الكويت 
إيطاليا.  بنابولي  املعاصر  للفن  كازوريا 
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مصطفى عبد الوهاب 
جميلة  فنون  بكالوريوس   ، االسكندرية   ١٩٤٧
 ١٩٩٨  ، باالسكندرية   ١٩٧١ التصوير  قسم 
معرض   ٢٠٠٢  ، وبورسعيد  باالقصر  معرض 
 ١٩٦٩ منذ  محلية  جماعية  معارض   ، بأيطاليا 
فى  الرسمية  املعارض  فى  يشترك  االن  حتى 
االسكندرية  الدوريةالتيلية  واملعارض  مصر 
 ٢٠٠١ عام   (٢٧) الدورة  القومى  املعرض   ،
الكويت  بينالى   ،  ١٩٨٠ املتحدة  الواليات   ،
 ١٩٩٩ لبنان   – بيروت  معرض   ،  ١٩٨٧ العاشر 
 ٢٠٠٢ املتحدة  العربي  االمارات   – الشارقة   –
 ، ايطاليا   – للجاليريهات  الدولى  املعرض   ،
فى  واملعركة  الشباب  معرض  ذهبية  ميدالية 
اجلرافيك ١٩٦٩ ، جائزة الصالون الثانى لالعمال 
الفنية الصغيرة ١٩٩٨ ،  جائزة الصالون الرابع 
جلنة  جائزة   ,   ٢٠٠٠ الصغير  الفنية  لالعمال 
. عشر  التاسع  السكندرية  بينالى  التحكيم 

مصطفى يحي
التشكيلى  النقد  ماجستير   -   ١٩٤٨ مواليد 

النقد  دكتوراه   -١٩٧٦ الفنون  أكادميية 

رئيس   –  ١٩٨١ الفنون  أكادميية  التشكيلى 

املعلمني  إعداد  – بكلية  الفنية  التربية  قسم 

(الرس – القنفذة) باململكة العربية السعودية 

التشكيلى  النقد  قسم  رئيس   –  ١٩٩١ حتى 

-٢٠٠٣ من  الفني  للنقد  العالى  باملعهد   –

للنقد  للسينما  العالي  املعهد  ٢٠٠٧ – عميد 

جلمعية  مؤسس  وعضو   (٢٠٠٣-٢٠٠٨) الفني 

وعضو  الفني  للنقد  العالي  املعهد  خريجى 

رئيس   –  ١٩٩٤-١٩٩٨ والكتاب  الفنانني  إحتاد 

 – الفني  النقد  خريجى  جمعية  إدارة  مجلس 

– العديد  للثقافة  األعلي  الس  شعب  عضو 

من اللجان النقدية والفنية.

معرض باملركز الثقافي الفرنسي مصر اجلديدة 

معرض   ، ١٩٩٤ القاهرة  أتيليه  معرض   ، ١٩٧٨

حسني  طه  (متحف  الثقافي  رامتان  مبركز 

 ٢٠٠٣ القاهرة  باتيليه  معرض  بالهرم) ٢٠٠١ ، 

معارض   ، ٢٠٠٣ اجلديد  بالوادى  اإلبداع  ملتقي   ،

بنى   ، الفيوم   ، اإلسماعيلية   ، بورسعيد 

سويف (٢٠٠٣ – ٢٠٠٤) ، معرض قاعة قرطبة 

القاهرة  بأتيليه  معرض   ،٢٠٠٤ باملهندسني 

يونيو  بالزمالك  الفنون  مجمع  معرض   ، ٢٠٠٤

٢٠٠٥ ، معرض ساقية الصاوى بالزمالك يوليو 

باململكة  للفنون  جدة  بأتيليه  معرض   ،٢٠٠٥

اجلزيرة  مبركز  معرض   ،٢٠٠٧ السعودية  العربية 

للفنون بالزمالك مايو ٢٠٠٧ معرض قبة الغورى 

فبراير ٢٠٠٨- معرض مبركز اإلبداع باإلسكندرية 

يوليو  إكسترا  بقاعة  معرض   -٢٠٠٨ فبراير 

٢٠٠٨ فبراير ٢٠٠٩،

معرض   ، ١٩٧٨ (١٠) لسنة  رقم  العام  املعرض 

الثقافي  املركز  معرض   ،  ١٩٧٨ العام  الربيع 

من  األتيلية  صالون  معرض   ،١٩٧٨ الفرنسي 

١٩٩٤ – ٢٠٠٧ ، معرض القوات املسلحة ١٩٩٩ 

، معرض بنادى املعادى الرياضي ٢٠٠٢ ، معرض 

األعمال الفنية الصغيرة لسنة ٢٠٠١ ، ٢٠٠٢ ، 

الرومانية  بالدولة  معرض   ،٢٠٠٥  ،٢٠٠٤  ، ٢٠٠٣

التشكيلية  للفنون  القومى  املعرض   ،  ٢٠٠٦

 ،  ٢٠٠٥ لسنة   (٢٩)  ،  ٢٠٠٣ لسنة   (٢٨)

بدولة  معرض   ،  ٢٠٠٩  –  ٢٠٠٨ العام  العرض 

 ، ٢٠٠٧ بلغاريا  بدولة  معرض   ، ٢٠٠٦ ظبى  أبو 

األردنية  اململكة  معرض   ، جروفيا  ٢٠٠٩ بينالى 

معرض   ، إريد  مهرجان   ،  ٢٠٠٧ الهاشمية 

محكى القلعة ٢٠٠٨، ٢٠٠٩.

مكرم حنني
القومية  املوسوعة  في  ،مسجل  مواليد١٩٣٩ 

 ٢٠٠٠ وموسوعة  املصرية  للشخصيات 

شخصية في القرن ، له ٥ كتب في الفن والنقد 

– يشارك فى املعارض العامة واخلاصة منذ عام 

واألبحاث  باحلضور  شارك   – اآلن  حتى   ١٩٦٢

النقدية فى البيناليات الدولية واملؤمترات.



نبيل تاج
مواليد ١٩٣٩، بكالوريوس كلية الفنون اجلميلة 
ونال  سويسرا  فى  الطباعة  فنون  درس   –

الفنية  بالكليات  بالتدريس  قام   – الدبلومة 
والفنية  االدبية  الصحافة  فى  رساما  – يعمل 
منحة  على  حصل   – تخرجه  منذ  والثقافية 
الدراسة فى مرسم الفنون اجلميلة باالصقر – 
. الثانية  دورتها  فى  الطالئع  جائزة  على  حصل 

جنوى العشري
الفنون  كلية  ،بكالوريوس   ١٩٥٣ مواليد 
– عضو  الكتاب  وفن  إعالن  قسم  التطبيقية 
نقابة  عضو   – املصريني  الصحفيني  نقابة 
القسم  رئيس   – التشكيليني  الفنانني 
صفحة  على  واملشرفة  والكاريكاتير  الفني 
خاص  –معرض  األهرام  بجريدة  جميلة  فنون 
قوميسير   –  ٢٠٠٣ شوقي  أحمد  مبتحف 
باملركز  واإليطالية   املصرية  املرأة  حوار  معرض 
محاضرة  ألقت   ،٢٠٠٢ بروما  املصري  الثقافي 
عربية  عيون  معرض  في  بحث  وقدمت 
بالشارقة  الشارقة  مبتحف  األرض  بعنوان 
 ٢٠٠٤ باريس  صالون  ،معرض    ٢٠٠٠ أبريل  في 

هشام نوار
من  الشباب  صالون   ، ١٩٦٧ – القاهرة  مواليد 
 ، ١٩٨٩ :١٩٩٤  ، – القاهرة  السادس  الى  االول 
 ١٩٩٣ : ٢٠٠٣ القاهرة   ، العام  القومى  املعرض 
املانيا   –  » كونفيجوراايرفورت   » معرض   ،
التاسع  الدولى  االسكندرية  بينالى   ،  ١٩٩٥
لنحت  الدولى  أسوان  سمبوزيوم   ، مصر  عشر 
مكتبة  بينالي   ، ٢٠٠٠  ،١٩٩٨ – مصر  اجلرانيت 
االسكندرية االول لكتاب الفنان – مصر ٢٠٠٤ 
عام  باملانيا  فرانكفورت  في  الكتاب  ومعرض   ،
الفنون  قصر   - االول    النحت  صالون   ،٢٠٠٤
 – اجلرافيتى  عمل  ورشة   ،  ٢٠٠٤ القاهرة   –
 » معرض   ،   ٢٠٠٧ القاهرة   – مختار  متحف 
القاهرة   – الفنون  قصر   » االن  يحدث  ماذا 
 – هانئ  ابن  كرمة   « «احللم  معرض   ،  ٢٠٠٧
متحف احمد شوقى ، اجلائزة الكبرى بالصالون 
. مصر   – مركب  عمل   – للشباب  االول 

مي رفقي
اجلميلة  الفنون  بكلية  ١٩٧٦،معيدة  مواليد 
منذ  متفرغة  ٢٠٠١)-فنانة   -١٩٩٩)
أملانيا  برلني   – مصريات  فنانات  ٢٠٠١،معرض 
مصر   – أملانيا  معرض   ٢٠٠٩ النمسا  فيينا  و 
 - أملانيا   - نورنبرج   – فيرت   – عام   ٢٠ خالل 
 –  » لفكرة  مالمح   » خاص  معرض   ٢٠٠٩
باريس   –٢٠٠٩ للفنون-٢٠٠٦,  اجلزيرة  مركز 
أسيزى- أسيزى- ايطاليا  روح  - ٢٠٠٨ معرض 

– دبى   - املعاصر  املصرى  الفن  ٢٠٠٧معرض 
الفن  ٢٠٠٧،معرض  املتحدة  العربية  االمارات 
  ٢٠٠٦ أسبانيا   – طليطلة   - املعاصر  املصرى 
منظمة   - املعاصر  املصرى  الفن  معرض 
حوار  ٢٠٠٥  معرض  – لبنان  - بيروت  األسكوا 

متباين – خان املغربى ٢٠٠٤, ٢٠٠٣.

٨٨

هند الفالفلى
بكلية  مساعد  مدرس   ،١٩٧٩ مواليد   

 ٤٠ حوالي  في  شاركت   ، اجلميلة  الفنون 
للفنون  الهناجر  مركز  منها  جماعيا  معرضا 
٢٠٠٢،٢٠٠٨ ونقابه الفنانني التشكيليني ٢٠٠٢ 
 ، ٢٠٠٤  ، ٢٠٠٢ دروب  بقاعة  الصغيرة  القطع  و 
٢٠٠٥ ،٢٠٠٨ و مسرح اجلمهوريه٢٠٠٤ والساقية 
بالزمالك ٢٠٠٣ ؛ ٢٠٠٥ ،٢٠٠٨ باألتيليه القاهرة 
اجلميلة  الفنون  محبي  وجمعية   ٢٠٠٣،٢٠٠٥
العام  والقومي   ٢٠٠٨،  ٢٠٠٧  ،  ٢٠٠٥  ،  ٢٠٠٣
بقصر الفنون ٢٠٠٣و مصر ايطاليا في ايطاليا 
٢٠٠٤ وصالون الشباب السادس عشر  ٢٠٠٤ و 
بقاعة جوجان ٢٠٠٦،٢٠٠٨ وجاليرى أبداع ٢٠٠٧ 

خاص  معرض   ،  ٢٠٠٤ باريس  صالون  ،معرض 
 ،  ٢٠٠٨ باإلسكندرية  الفني  اإلبداع  مبركز 
بالهند  املعاصر  املصري  الفن  عام  قوميسير 
هيئة  من  كتاب  غالف  أحسن  جائزة   –  ٢٠٠٩
.  ١٩٩٢ املسنني  رعاية  كتاب  عن  الفولبرايت 



٨٩

هويدا السباعي
مواليد ١٩٧١ اسكندرية . أستاذ مساعد عضو 
الفنون  كلية  التصوير  بقسم  التدريس  هيئة 
نقابة  عضو  األسكندرية–  جامعة  اجلميلة 
الكتاب  و  الفنانني  جماعة  عضو  التشكيليني، 
لسيمبوزيوم  التنفيذى  –املدير  باألسكندرية 
املشرف   . اجلرانيت  لنحت  الدولى  مطروح 
ورشة  على  سليمان  أ.م.د/جيهان  مع  العام 
الفنانني  بنقابة  السنوية  احلر»  «التجريب 
باملعارض  باألسكندرية... تشارك  التشكيليني 
النمسا  منها  اخلارجية  و  الداخلية  اجلماعية 
وأسبانيا و قبرص ، البرتغال ،        و املغرب  و 
 ، الهند  و  الصني  و  الهند   و  أملانيا  و   ، إيطاليا 
كما تشارك أيضا بالورش الفنية ، حاصلة على 
التشكيلى  الفن  مجال  فى  اجلوائز  من  العديد 
بصالون  التصوير  فى  األولى  اجلائزة  منها 
األيكا  جائزة   - ١٩٩٩م  عشر  احلادى  الشباب 
األقتصادى  من  مقدمة  مركب  عمل  عن  املالية 
ببينالى  كبرى  جائزة  و  مقار  منير  أ.  الكبير 
لعام  والعشرون  الواحد  الدورة  األسكندرية 

وجاليري   ٢٠٠٧ الفنون  بقصر  جاليري  وصالون 
لقسم  املاسي  املغربي٢٠٠٨،٢٠٠٩والعيد  خان 
اجلرافيك بكلية الفنون اجلميلة ٢٠٠٩، املعارض 
 ٢٠٠٥  ( بسكواه  بقاعة  معرض(  الفردية: 
احلسني  بقاعة  معرض   ٢٠٠٦ القاهرة  واتيليه 

فوزى مبركز اجلزيرة للفنون ٢٠١٠ 

رزق  هيثم 

قسم  جميلة  فنون  بكالوريوس  ١٩٧٦مواليد، 
مبركز  مصر  هيليوراما  ٢٠٠٠،معرض  جرافيك 
الشباب  ١٩٩٦،صالون  اجلديدة  مبصر  التصميم 
– معرض  عشر  والثالث  عشر  والثانى  العاشر 
٢٠٠٣ ،معرض  الغورى  بوكالة  الثانوى  الصالون 
اجلزيرة  مبركز  عياد  راغب  ) بقاعة  (رسم  ثالثى 
مصر  بني  امليديا  فنون  ٢٠٠٩،ورشة  للفنون 

وأسبانيا ،مركز اجلزيرة للفنون ٢٠٠٨ 

، ورشة فنون امليديا بني مصر وأسبانيا (الكانتى 
بالقلم  الرسم  فن  ٢٠٠٩،ورشة  )أسبانيا 

الرصاص مركز اجلزيرة للفنون ٢٠١٠. 

هيثم نوار 
اجلميلة  الفنون  بكالوريوس   ،١٩٧٨ مواليد 
عام  مصر   ، بالقاهرة  «اجلرافيك» 
«فنون  اجلميلة  الفنون  ٢٠٠٠وماجستير 
ماجستير  عام٢٠٠٧ ،  مصر   ، امليديا» بالقاهرة 
 ، بزيورخ  السينوغرافيا  في  متقدمة  دراسات 
سويسرا يعمل للحصول علي درجة الدكتوراة 
من جامعة فينا ، النمسا ، عضو بنقابة الفنانني 
 ١٩٩٨ عام  منذ  مصر،  بالقاهرة  التشكيليني 
والبيناليات  املعارض  من  العديد  في  شارك   ،
والدولية  احمللية  العمل  وورش  والتريناليات 
إسبانيا  في  ومقتنيات  جوائز  علي  حصل  كما 
اإلمارات   ، أملانيا   ، اجلزائر   ، والهرسك  البوسنة   ،
املتحدة  األمريكية  الواليات   ، املتحدة  العربية 
 ، سوريا،سويسرا   ، فرنسا   ، إيطاليا   ، اليابان   ،

كوريا اجلنوبية ، ليتوانيا و مصر .

هيام عبد الباقي
و  الفن  بأكادميية  مساعد  ١٩٧٢،مدرس  مواليد 
التصميم مبدينة ٦ اكتوبر,شاركت فى العديد 
من املعارض الدولية ومنها: عام (١٩٩٧ - ٢٠٠٠ 
بولندا  كراكوف   - الدولى  احلفر  ترينالى    (

 - الدولى  احلفر  ( ٢٠٠١ - ٢٠٠٣ ) بينالى  عام 
(ترينالى    ٢٠٠٦  -٢٠٠٠٠) عام  بلغاريا  فارنا 
٢٠٠٦م  عام  مقدوتيا  بيتوال  الدولى  اجلرافيك 
عام  اجلرافيك  لفن  الدولى  مصر  ترينالى    -

املتوسط  البحر  دول  ثالثية  معرض    - ٢٠٠٦م 
٢٠٠٧م  عام   ( اليونان   - فرنسا   - مصر   )

معرض    - ٢٠٠٧م  عام  فينسيا  بينالي    -

عام  بباريس  املصري  الثقافي  باملركز  خاص  
٢٠٠٨م  عام  ببكني  جماعي  معرض    - ٢٠٠٨م 
وشاركت  – سويسرا  بسيون  خاص  -  معرض 

عام  ومنها  اخلاصة  املعارض  من  بالعديد 
١٩٩٧م -  قصر الثقافة كفر الشيخ عام ١٩٩٧ 
.٢٠٠٠،٢٠٠٦،٢٠٠٩ للفنون  مشربية  قاعة    -



٩٠

وائل درويش
الفلسفة  فى  ،دكتوراه   ١٩٧٥ مواليد 

الرسم  قسم  الفنية  التربية  بكلية  مدرس 

املعاصر-هفانا- املصرى  الفن  والتصوير،معرض 

االمارات   ، ابوطبى  فن  مساحة  كوبا٢٠١٠، 

الفيديو  لفن  ليت  درك  مهرجان  العربية٢٠٠٩،  

للفن  دبلن  مهرجان   ٢٠٠٩ ايرلندا،  دبلن،   ، ارت 

معرض   ٢٠٠٩ ايرلندا،   ، دبلن   ، االليكترونى 

دبى،  سوا،  ارت  جاليرى  املعاصر،  املصرى  الفن 

مكتبة  اجنده،  ٢٠٠٩ معرض  العربية،  االمارات 

املرخية،  جاليرى   ٢٠٠٩ مصر.  االسكندرية، 

جاليرى   ٢٠٠٩ العربية،  االمارات   ، ابوظبى 

القاهرة  ٢٠٠٨بينالى  القاهرة،   , املغربى  خان 

املصرية  داراالوبرا  الفنون,  قصر  ال١١,  الدولى 

املعاصر- كوبا. املصرى  ٢٠٠٨ الفن   ، القاهرة   ،

جوال,  ٢٠٠٨معرض   ، هولندا,ايرلندا,ايطاليا 

مصر،   ، ،اليونان  فرنسا  املتوسط  البحر  ثالثية 

املتوسط  البحر  ثالثية  جوال،  ٢٠٠٨معرض 

فرنسا اليونان، مصر. ٢٠٠٧ معرض ماذا يحدث 

٢٠٠٧معرض  القاهرة،  الفنون,  قصر   ، أالن 

للفن  بون  متحف  السنني,  أالف  من  احلاضر 

املصري  الفن  ٢٠٠٧معرض   ، أملانيا  املعاصر, 

٢٠٠٥مركزاالبداع   ، ,الهند  نيودلهي  املعاصر, 

املعرض   ٢٠٠٥ مصر،   ، مكتبةاالسكندرية   ,

احلديث،  املصرى  الفن  متحف  العام،  القومي 

الدولي,  الكتاب  خيال  بينالي   ٢٠٠٤ القاهرة، 

مكتبة اإلسكندرية ،مصر، ٢٠٠٢بينالى القاهرة 

الدولي السادس للخزف، قصر الفنون، القاهرة،. 

الصغيرة,  الفنية  االعمال  ١٩٩٨-٢٠٠٣ صالون 

صالون   ١٩٩٨-٢٠٠٤ الفنون،القاهرة.  قصر 

القاهرة. الفنون،  قصر   , املصرى  الشباب 

وئام املصري

وئام سعيد

 ،  ٢٠٠٩ فنية  تربية  بكالوريوس   ،١٩٨٥ مواليد 

شاركت فى العديد من الورش الفنية و املعارض 

التربية  بكلية  حورس  قاعة  منها  اجلماعية 

الفنية ،  معرض جماعى الشئ إال ظلى – جاليرى 

التاون هاوس ، ووشة رسم مع الفنانة االمريكية 

هاوس–  التاون  جاليرى   – زيفني  الكسندرا 

أحمد  الفنان  مع  (ماشينما)  ميديا  ورشة 

التاسعة،ورشة  التجريبية  الورشة  الشاعر 

للفنون. اجلزيرة  مركز  الرصاص  بالقلم  رسم 

ياسر منجى
التخصص  في  الفلسفة  مواليد١٩٧٢،دكتوراه 

كلية  اجلرافيك،  بقسم  مدرس   -  ٢٠٠٦

مجمع  لدى  خبير  القاهرة-  اجلميلة،  الفنون 

ألفاظ  «معجم  ملشروع  العربية  اللغة 

العرب. اإلنترنت  كتاب  احتاد  عضو  احلضارة»- 

الوطن  نقاد  مستوى  على  األولى  اجلائزة 

الشارقة  (جائزة  الثالثة  اجلائزة   -٢٠٠٩ العربي 

اجلائزة   -٢٠٠٨ التشكيلي)  النقدي  للبحث 

١٩٩٨ العاشر  الشباب  صالون  في  الكبرى 

القاهرة  لبينالي  العليا  اللجنة  عضو 

الدولية  الندوة  مقرر   ،٢٠١١  -٢٠١٠ الدولي 

لفن  الدولي  مصر  لترينالي  املصاحبة 

العليا  اللجنة  عضو   -٢٠٠٦ اجلرافيك 

.٢٠٠٦ اجلرافيك  لفن  الدولي  مصر  لترينالي 

ياسمني احمد
جميلة  فنون  بكالوريوس   ،  ١٩٨٧ مواليد 
جامعة املنيا ، صالون شباب ١٩- ٢٠ ، مهرجان 
 ، مختار  محمود  مبتحف  الثانى  اجلرافتي 
معرض   ،  ٢٠٠٩ السابع  الضوئى  النيل  صالون 
 ,  ٢٠١٠ االسكندرية  مبكتبة  الدولى  أجندة 
حصلت على جائزة ورشة صالون الشباب ١٩ .



٩١

يسرى القويضى
القاهرة  جتارة  ١٩٤٠،بكالوريوس  مواليد 
اجلميلة١٩٦٢،  بالفنون  احلرة  ١٩٦١،الدراسات 
عضو اجلمعية األهلية للفنون اجلميلة،  وأتيلييه 
التشكيليني  الفنانني  نقابة  و  لإلسكندرية، 
وجمعية محبي الفنون اجلميلة ،عمل بالسلك 
أكثر  أقام   ، ٢٠٠٠ ١٩٦٢ حتى  من  الدبلوماسي 
من ٢٠ معرضا خاصا اعتبارا من ١٩٦٨ ، وشارك 
بالقاهرة. اجلماعية  املعارض  من  بالعديد 



صالون فن الرسم
- أبيض) (أسود 
الـدورة الثـانيـة

2010

الفنان محسن شعالن
رئيس قطاع الفنون التشكيلية

الفنــان محـمــد رزق
قومسير عام الصالون

وئـام سعيد 
قومسير مساعد

محمد عـالم 
قومسير تنفيذى



صالون فن الرسم
- أبيض) (أسود 
الـدورة الثـانيـة

2010

أعضاء فنيون
أميـر الليــثى 
على املــــــى
عمرو العــربي
محمد البـكرى
محمد أبو العال
عصام الســيد
محمـود عطـا
طـارق عبد الرازق
أضــــــاءة

محمد عبد الغنى
متـــابــعة
وئام فــــاروق

اعضاء اداريون
احمد مســـلم 
 اسامة رســتم
عبد الرحمن صابر 
اعضاء تقنيون
صبـحى شحاته
أحمــد أبو اخلير
محـمد ســنبل
رأفــت متــولى
اخلدمات الفنية
املــدير العــام
ايــمان خضــر

الكتالوج
كمبيوتر جرافيك

رانيـــا مــهــدى 
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