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رئيس قطاع الفنون التشكيلية

صـالح الـمليجى

دعوة إلى حرية اإلبداع املعرض العام الـ34 .. 

دوًما �شتظل فعاليات املعر�ض العام هى املراآة ال�شادقة للوقوف على ما و�شلت اإليه احلركة الت�شكيلية 

 « الإبداع  حرية   « �شعار  حتت  فنانونا  يلتقي  العام  وهذا   .. والإبتكار  الإبداع  م�شتويات  من  امل�شرية 

اآن  يف  وخطرية  عظيمة  م�شتجدات  ظل  يف  خا�شة  للإبداع  مفهومهم  لنا  ليقدموا  جديد  فني  حتد  يف 

لنتنازل  اأبدا  تكن  ومل   ، احلرية  عن  البحث  �شرارتها  كانت  ثورة  اأعقاب  يف  جمتمعنا  بها  ميوج  واحد 

. امل�شوهة  الهويات  اأ�شحاب  من  جنوح  اأو  والروؤى  الفكر  �شحلء  دعاوي  اأية  حتت  املكت�شب  هذا  عن 

اإبداع جمتمعي  فيه، فاحلرية هي  انف�صام  ال  وثيق  ارتباط  بينها   ) واالإبداع  ) احلرية     فم�صطلحي 

اإل يف  التواجد  يوًما  له  والإبداع مل يحق   ، والقيمي  والثقايف  وموروثه احل�شاري  يتواءم  الذي  باملفهوم 

حماية املجتمع احلر .. لذا تت�شرف وزارة الثقافة ممثلة يف »قطاع الفنون الت�شكيلية» اأن تقدم هذا الطرح 

الهام مل�شتقبل تلك العلقة احلتمية بني احلرية والإبداع يف عر�ض بانورامي هو دائما احلدث الأ�شخم 

والأهم على خريطة الفنون الت�شكيلية امل�شرية من خلل اإبداع اأكرث من 700 فنان وفنانة وما يزيد 

عن 1000 عمل فني يف خمتلف املجالت الفنية ، ناأمل اأن يكون حمفًزا للإبتكار الناجت عن حوارات 

.. معه  الت�شادم  اأو  الآخر  م�شاحة  على  تعد  دون  القيود  على  متمرًدا   ، قواعد  حتده  ل  وبناءة  خلقة 

   �شكًرا لكل من �شاهم و�شارك يف هذا احلدث الفني الهام واملنتظر وجلهدهم الكرمي من قومي�شري واأع�شاء 

جلنة فرز واختيار وفنانني،وبالطبع جميع العاملني يف قاعات العر�ض والإدارات املعنية.. اآملني اأن تظهر هذه 

الدورة بامل�شتوى الذي يليق مب�شر وريادتها احل�شارية والثقافية ومكانتها الفنية.رئي�ض قطاع الفنون الت�شكيلية
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رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون

جمدًدا نلتقى وهذا احلدث ال�شنوي الفنى الكبري الذى ُولد عملًقا ،وكلما مرت به ال�شنون زادته قوة 

ون�شوًجا ،اإنه املعر�ض العام فى دورته الرابعة والثلثني التي ا�شتعدت بكل ما ت�شتطيع من اإدارة وتنظيم 

وم�شاركة لتن�شم لأخواتها فى ُعقد تلك املنا�شبة القومية املتميزة .. بل اإننا ناأمل اأن تتفرد عن اأقرانها ،حيث 

جاءت ومن ورائها قطاع الفنون الت�شكيلية لي�شطلع بدوره الوطنى فى طرح مفهوم حرية الإبداع ور�شم 

ملمح  م�شتقبله فى ظل حتٍد كبري وجتاذبات للعديد من القوى والأيدولوجيات �شارت تت�شارع على كافة 

امل�شتويات ال�شيا�شية والإقت�شادية والثقافية .. الأمر الذي يحتم علينا اأن منتلك اإرادتنا ملواجهة حتداياتنا 

. اأعمى بل معايري  اإنبهارًا  اإنفتاٍح على الآخر يف  اأو  واإنغلق  تيارات غلٍو  لنختار طريقنا و�شطًا ما بني 

وهذا العام تطالعنا قاعات ق�شر الفنون ، القاعة امل�شتديرة بنقابة الفنانني الت�شكيليني و مركز حممود 

خمتار الثقافى مب�شاركة قوية كمًا وكيفًا تليق وهذه الدورة املنتظرة كانت نتاج فكر وجهد خمل�شني جلميع 

القومي�شري  الكومي  ، والفنان طارق  القطاع  املليجى رئي�ض  ا.د. �شلح  بالذكر  القائمني عليها ونخ�ض 

العام وال�شادة اأع�شاء جلنة الفرز والإختيار وجميع امل�شرفني والعاملني بقاعات العر�ض والإدارات املعنية 

اإميانًا من اجلميع باأهمية الو�شول بر�شالة ثقافية غاية فى الرقى من خلل حوار فنى اإبداعي من الفنانني 

امل�شاركني نتمنى اأن تكون اإ�شهامًا يتفق وموروثنا احل�شارى وريادتنا الفنية على امل�شتويني القومى والعاملى .

محمد  دياب
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قوميسير عام املعرض

املعر�ض العام الدورة 34 تاريخ طويل وجميد من الإبداع لدورات متتالية ، لكل دورة �شياقها الزماين واملكاين 

وفر�شانها من جنوم الفن الت�شكيلي ، الذين اأثروا احلركة الت�شكيلية م�شاركني على مدار هذه الدورات العديدة 

ممثلني لأجيال متعاقبة توارثت �شعلة الإبداع والتنوير .

القرن  بدايات  مع  الرواد  جيل  من  ابتداء  الت�شكيلي  الفن  خريطة  تاريخ  مدار  على  امل�شري  فالفنان 

ا اأن يعرب بفنه عن القيم اجلمالية والإن�شانية والأحداث القومية ،  الع�شرين،حتى وقتنا هذا كان دوما حري�شً

التي تخ�ض الوطن واملواطنة ب�شكل عام وجمرد يف اإطار ت�شكيلي دون متييز اأو حتيز خلدمة هدف �شيا�شي اأو 

اإل وعي و�شمري الفنان  اإبداعاته باأنها حرة طليقة حملقة يف �شماء الإبداع ل يحدها  عقائدي ، لذلك متيزت 

اخليط الفا�شل بني القيمة واللقيمة بني احلق والباطل بني اجليد والرديء .

اإبداعه وفنه وليكن هذا  ال�شرعي بل منازع على  الو�شي  الت�شكيلي امل�شري هو وحده  الفنان  ومن هنا كان 

ميثاق �شمني بني جموع الفنانني، نرعاه ونحافظ عليه جيل من بعد جيل حفاًظا على حقنا ال�شرعي يف حرية 

الإبداع وكذلك حق املواطن امل�شري يف تلقي الإبداع وليبقى الفن امل�شري احلر راية خفاقة م�شيئة يف �شماء 

الوطن.      

 طارق الكومى
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أعضاء جلنة الفرز والتحكيم

أحمد السطوحي                       عضًوا د .  الفنان . 

حسن عبد الفتاح                     عضًوا د .   الفنان . 

خالد سراج                               عضًوا د .   الفنان . 

املهندس. د.  فكري عبد الفتاح                            عضًوا

محمد كمال                                   عضًوا الناقد .  

مصطفى الفقي                        عضًوا د .   الفنان . 

طارق الكومى                  قوميسير عام املعرض  د .   الفنان . 

يـاسر جـاد                           قوميسير تنفيذي الفنان . 

غادة أحمد شوقي                       أمني اللجنة الفنانة . 
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مواليد 1954،بكالوريو�ض كلية التجارة جامعة الإ�شكندرية ،ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني 

،ع�شو جمعية فنانى الغورى ،  ع�شو موؤ�ش�ض جماعة التلقى ، ع�شو اأتيليه الإ�شكندرية 

،�شارك يف العديد من املعار�ض املحلية والدولية،نال العديد من اجلوائز:  جائزة جالريي 

نحت املعر�ض ال�شنوي للجامعات ، جائزة جالريي فكر وفن مبعهد جوته بالإ�شكندرية،لديه 

اأملانيا ، اأمريكا، اإيطاليا ، هولندا  العديد من املقتنيات  لدى الأفراد مب�شر ، الأردن ، 

الثقافة. وزارة   ، احلديث  امل�شرى  الفن  متحف   ، الدامنارك   ، اإجنلرتا   ، فرن�شا   ،

اإبراهيم حممد الطنبويل
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املعار�ض  من  العديد  يف  �شارك   ، اجلميلة  الفنون  كلية   ،بكالوريو�ض   1963 مواليد 

اخلام�ض  الدويل  القاهرة  بينايل   ، الرابع  ال�شغرية  الأعمال  �شالون   : منها 

الواحد  العام  املعر�ض   ، للخزف  ال�شاد�ض  الدويل  القاهرة  بينايل   ، للخزف 

جائزة   : منها  جوائز  عدة  نال  اخلام�ض-  ال�شغرية  الأعمال  �شالون   ، والثلثون 

. الرابع   ال�شباب  �شالون  ت�شجيعية  جائزة   ، الثاين  ال�شباب  �شالون  ت�شجيعية 

اإبراهيم حممد العطار
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فنان ت�شكيلى - رئي�ض اأ�شيلة للت�شميم والن�شر -ع�شو موؤ�ش�ض لنقابة الفنانني الت�شكيلييـــــــن 

الت�شكيلية  الإبداعات  ملعر�ض  العليا  اللجنة  ورئي�ض  العام  -القومي�شيري  امل�شرييـــــــن 

املوجهة للطفل 2006 - قومي�شيري اجلناح امل�شرى ببيناىل جربوفو الثامن ع�شر ببلغاريا 

اخلا�شة. املعار�ض  من  العديد  اأقام   – العربى  احل�شان  فنون  مركز  موؤ�ش�ض   -2007

اإبراهيم اأنور حنيطر
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مواليد ال�شرقية ،دكتوراه الفل�شفة يف الرتبية الفنية تخ�ش�ض ت�شوير 1993، ع�شو رابطة 

خريجي كلية الرتبية الفنية ، ع�شو نقابة الفنون الت�شكيلية ، ع�شو جماعة اأتيليه القاهرة 

،�صارك  االإن�صيا (  الفن)  للتعليم عن طريق  الغوري و اجلمعية امل�صرية  وجمعية فناين 

يف العديد من املعار�ض العامة واجلماعية واخلا�شة مب�شر واخلارج منذ تخرجه وحتى 

الآن ، �شارك يف امل�شابقات التي نظمها املجل�ض الأعلى لل�شباب و الريا�شة ، ونال العديد 

من اجلوائز و ال�شهادات التقديرية العديد من املعار�ض اخلا�شة منذ 1995 وحتى 2011 

لديه مقتنيات بوزارة الثقافة ومقتنيات بالهيئة العامة للموا�شلت ال�شلكية و الل�شلكية. 

 اإبراهيم عبد املغني
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اأبوالفتوح الربع�صى

بكالوريو�ض الفنون اجلميلة جامعه املنيا - ع�شو عامل بنقابة الفنانني الت�شكيلني ، ع�شو 

عامل بنقابة املهن ال�شينمائية ، رئي�ض وموؤ�ش�ض رابطة فنانى ما�شبريو الت�شكيلني ، ع�شو 

باجلمعيه امل�شرية للدرا�شات التاريخية - ع�شو جلنة العلقات العامه والعلم باتيليه 

القاهرة ، ع�شو موؤ�ش�ض بجمعيه املاأثورات ال�شعبية امل�شرية ، ع�شو جمعيه اأ�شاله لرعاية 

الفنون الرتاثية واملعا�شرة ، ع�شو موؤ�ش�ض بجمعيه حمبى الفنون والأداب باملنيا - له العديد 

من الأراء النقدية فى جمال الفن الت�شكيلى والرتاث ال�شعبى بال�شحافه امل�شرية والعربية . 
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اأحمد  حامد خليل

اأ�شتاذ متفرغ بق�شم الزخرفة – كلية الفنون التطبيقية ،ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيلني 

نوفمرب  فى  اأ�صيوط  بجامعة  م�صريات  معر�ض    : منها  املعار�ض  من  العديد  فى  �صارك 

التحرير  ميدان  فى  والعدل  ومعر�ض احلق  م�شتمرة  الثورة  ، معر�ض  وفى 2012   2010

،اأعد مرجع توثيق تاريخى للفنون التطبيقية  الفنون التطبيقية تاريخ وابداع 170 عام- 

اأقدم كيان موؤ�ش�شى تعليمى للفنون وال�شناعات فى م�شر احلديثه عام 2009م، معر�ض 

نائب  – افتتحه  اكتوبر  – مدينة 6  الثقافة  – ق�شر  التحرير  احلق والعدل فى ميدان 

رئي�ض هيئة ق�شور الثقافة، معر�ض الثورة م�شتمرة – قاعة نه�شة م�شر – وزارة الثقافة 

معر�ض احلق والعدل فى 25 يناير – قاعة دار بن لقمان –  الثقافة،  وزير  – افتتحه 
متحف املن�شورة القومى – افتتحه نقيب الفنانيني الت�شكليني بالدقهلية .
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اأحمد خليل حممد

فنان ت�شكيلي ، �شارك فى العديد من املعار�ض داخل م�شر وخارجها ، نال العديد 

من اجلوائز، له العديد من املقتنيات.
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بكالوريو�ض الفنون اجلميلة ،�شارك يف العديد من املعار�ض وكان اأخرها معر�ض فناين 

�شيناء باأتيليه القاهرة 2012 ، كما نال عدة جوائز 

اأحمد حممد را�صي
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ا�شتاذ اجلرافيك وعميد كلية الفنون اجلميلة  - اأقام 46 معر�شا خا�شا فى الت�شوير والر�شم 

واحلفر والأعمال املركبة – اجلوائز : جائزة الدولة الت�شجيعية فى اجلرافيك ، اجلائزة 

الإ�شكندرية . بيناىل  اأو�شكار   و  الكربى  ، اجلائزة  القاهرة اخلام�ض  بيناىل  الأوىل فى 

اأحمد رجب �صقر
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بكالوريو�ض فنون وتربية جامعة املنيا-تخ�ش�ض ت�شوير زيتي ونحت ،�شارك يف العديد 

مقتنيات  لديه   ، م�شر  وخارج  داخل  وفردية  جماعية  معار�ض  منها:   املعار�ض  من 

باململكة العربية ال�شعودية ، قطر ، عمان ، الإمارات ، �شوريا  ال�شودان ، اأمريكا ، كندا 

 .   2011 الن�شر  لبينايل  الكربى  منها:اجلائزة  اجلوائز  من  العديد  نال   ، مو�شكو   ،

اأحمد �صالح حممد 
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-ع�شو  اآلـي  حا�شـب  �شعبة  الربيطانية  الأكادميية  يف  تخرج   -  1968 القاهرة  مواليد 

، ع�شو اجلمعية  اأ�شالة  ، ع�شو جمعية  القاهرة  اتيليه  ، ع�شو  الت�شكيلني  الفانني  نقابة 

القومي  املعر�ض  الثقافة  وزارة  تقيمها  التي  املعار�ض  من  العديد  يف  و�شارك  الأهلية 

 2010) م�صر  مكتبه   ( الثورة  وحى  من   ،  2008 اإىل   2005 الت�شكيلية  للفنون  العام 

ال�شينما  بق�شر  معر�ض  خا�شة  معار�ض   -  2012 الأول   العرب  الفنانني  ملتقى   ،

نقابه  القمر   �شي  2009،معر�ض  ال�صحفيني  بي�صاء(نقابة  )خطوط  ،معر�ض   2007

واخلارج. الداخل  يف  والأفراد  والهيئات  الثقافة  وزارة  يف  لهمقتنيات   ،  2010 احلفيني 

اأحمد عبد احلميد
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اأحمد عبدالفتاح

بكالوريو�ض الفنون اجلميلة ، ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني.
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مواليد القاهره 1960تخرج يف كلية الفنون اجلميله  ق�شم جرافيك جائزة   الدوله للإبداع 1993

اأحمد عمر



32

فى   1977 منذ  جماعيا   معر�شا    150 من  اكرث  فى  �شارك   - القاهرة   اأتيليه  ع�شو 

معر�ض   ،  1986 ببغداد  خا�ض  معر�ض   ، والأوروبية   العربية  والدول  م�شر  من  كل 

معر�ض   ،   2007   -   1997  –  1995  –  1993  –  1991 القاهرة  اأتيليه  خا�ض 

 –  2010 القاهرة   جرانت   بقاعة  خا�ض  معر�ض   ،  2003 لبنان  الفن  بيت  خا�ض 

�شرق  فنانى  ت�شوير  اأوىل  جائزة  ح�شل على العديد من اجلوائز منها  

التفوق  درع   ،  1990 والآداب  للفنون  العامة  الهيئة  ت�شوير  اأوىل  جائزة   ،  2001 الدلتا 

الفن  مبتحف  مقتنيات  لديه   ،  2003   -   2002 لبنان  الدوىل  اهدن  ل�شومبوزيوم 

 . ال�شورية  الثقافة  وزارة   ، اللبنانية  الثقافة  وزارة   ، للثقافة  الأعلى  املجل�ض   ، احلديث 

اأحمد حممد اجلناينى
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 : املعار�ض منها  العديد من  الت�شوير 1960 ،�شارك فى   بكالوريو�ض فنون جميلة ق�شم 

 ، ا�شبانيا   ، ايطاليا  : عر�ض يف كل من  امل�شرية منذ 1960  الفنية  ا�شرتك يف احلركة 

فرن�شا ، الوليات املتحدة ، الربازيل ، �شيلي ، املك�شيك ، رو�شيا ، بلغاريا و البلد العربية .

اأحمد نبيل �صليمان
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فنانة ت�شكيلية – �شاركت فى العديد من املعار�ض داخل م�شر وخارجها – ح�شلت 

على العديد من اجلوائز – لها العديد من املقتنيات.

اأزمريالدا األفريد
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الديكور  ق�شم  امل�شرحية   للفنون  العايل  املعهد  بكالوريو�ض   -  1969 القاهرة   مواليد 

امل�شرحي اأكادميية الفنون - اأ�شتاذ م�شاعد باملعهد العايل للفنون امل�شرحية ق�شم الديكور 

امل�شرحي - املدير التنفيذي مل�شرح املعهد العايل للفنون امل�شرحية - ا�شرتك يف العديد 

من املعار�ض املحلية والدولية - له مقتنيات يف جريدة الهرام ، فندق فور �شيزنز ، فندق 

كامبن�شكي النيل جاردن �شيتي. 

اإ�صالم عمر النجدي
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الفنية  الرتبية   كلية  العليا  الدرا�شات  ،دبلوم  املنوفية  جامعة  نوعية  تربية  بكالوريو�ض 

واخلا�شة  العامة  املعار�ض  من  العديد  فى  �شارك   ، الت�شميم  ونظريات  اأ�ش�ض  ،مدر�ض 

،حا�شل على �شهادات تقدير، �شارك بالت�شميم والإ�شراف على العديد من اجلداريات 

والأعمال امليدانية ،لديه العديد من املقتنيات مب�شر واخلارج .

اإ�صالم حممد هيبة
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مواليد القاهرة 1981،بكالوريو�ض كلية الفنون اجلميلة،�شاركت فى العديد من املعار�ض 

منها :  معر�ض �شالون القطع ال�شغرية 2001-2003 -2004، املعر�ض القومي للفنون 

الت�شكيلية2002-2003-2005، معر�ض اإبداعات املراأة العربية املعا�شرة 2004، معر�ض 

 -2010-  2009 امل�شار2008-  بقاعة  جماعي  معر�ض   ،2004 اك�شرتا  بقاعة  حوايط 

الر�شم  ،نالت جائزة �شرفية يف   2009  17 Lotبقاعه ، معر�ض جماعى   2012-2011

ب�شالون ال�شباب 2001-2003، جائزة �شرفية يف الت�شوير ب�شالون ال�شباب 2004.

اأ�صماء اأبو بكر  النواوي
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الفنون  بقطاع  ثم   -1970 اجلميلة  الفنون  بكالوريو�ض   ، تركى  باإ�شماعيل  ال�شهري 

الت�شكيلى،�شارك فى العديد من املعار�ض واجلمعيات الفنية واجلماعية،اأقام العديد من 

املعار�ض الفردية ،ع�شو فى كافة اجلمعيات الفنية ونقابة الفنون الت�شكيلية ،لديه العديد 

نفذ  ،كما  العامة  ال�شخ�شيات  من  والعديد  احلديث  امل�شري  املتحف  فى  املقتنيات  من 

اأعمال فنية لبع�ض الفنادق ، نال العديد من ال�شهادات التقديرية .

اإ�صماعيل مر�صى تركى
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 ،  2004 القاهرة  جامعة   - ت�شوير  الفنية  الرتبية  فى  النوعية  الرتبية  فل�شفة  دكتوراه 

فى  ،�شارك  القاهرة  جامعة  النوعية  الرتبية  بكلية  والت�شوير  الر�شم  م�شاعد  اأ�شتاذ 

العديد من املعار�ض منها: معر�ض خا�ض بعنوان ملمح اأبي�ض واأ�شود ب�شاقية عبد املنعم 

ال�شاوى مايو 2005،معر�ض خا�ض بعنوان طبيعة و اأبعاد فراغية باأتيليه القاهرة نوفمرب 

امللتقى   ، الثقافى 2008  بعنوان طاقات كونية مبركز �شعد زغلول  2005،معر�ض خا�ض 

مقتنيات  اإىل جانب  الثقافة  بوزارة  مقتنيات  لديه   ،  2009 ال�شيخ  ب�شرم  الثاين  الدويل 

عديدة لأعمال ت�شويرية للأفراد مب�شر واخلارج.

اأ�صرف اإ�صماعيل العريني
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م�شر  والفنية يف  واملعمارية  الثقافية  الأن�شطة  من  العديد  م�شارك يف  معماري  م�شمم 

وخارجها،قومي�شري اجلناح امل�شري  بينايل فين�شيا للعمارة 2000 ، ع�شو جلان التحكيم 

يف عدة جوائز وم�شابقات حملية ودولية منها جائزة “بورمييني الدولية للعمارة” روما، 

معار�ض جماعية  عدة  القاهرة،�شارك يف  الت�شكيلية،  للفنون  ال�شباب  و�شالون  اإيطاليا، 

الدولة  ،نال  جائزة  املرئية  والفنون  والت�شميم  العمارة  بني  واإيطاليا  وفردية يف م�شر 

بينايل  يف  جناح  لأف�شل  الذهبي  الأ�شد  جائزة   ،1994 عام  العمارة  يف  الفني  للإبداع 

فن�شيا 1995، اجلائزة الأوىل لت�شميم الن�شب التذكاري ومتحف ال�شهداء امل�شريني يف 

فل�شطني 2000  املركز القومي للفنون الت�شكيلية 1997، جلنة الفنون الت�شكيلية باملجل�ض 

الأعلى لثقافة، 1997. �شيمبوزيوم اأ�شوان الدويل للنحت 2007 - 2008  - 2009.

اأكرم املجدوب
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اأكرم �صالح

 فنان ت�شكيلي -  �شارك يف العديد من املعار�ض -  وح�شل على العديد من اجلوائز 

-  وله العديد من املقتنيات
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متفرغة للبحث العلمي والعمل الفني ، حا�شلة علي ماج�شتري يف الرتبية الفنية لعام 2011 -  

دبلوم تربية فنية جامعة حلوان لعام 2007 - بكالوريو�ض تربية فنية جامعة حلوان لعام 1989 

، عملت بالتدري�ض يف معاهد اإعداد املعلمات باململكة العربية ال�شعودية ، اأقامت معر�ض 

خا�ض باتليه القاهرة 2011 ، و�شاركت يف العديد من املعار�ض اجلماعية مب�شر وال�شعودية . 

اأماين حممد ال�صيخ
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اأ�شتاذ ورئي�ض ق�شم الت�شوير بكلية الفنون اجلميلة جامعة الإ�شكندرية - م�شورة وباحثة 

املجل�ض  املقتنيات  جلنة  و  الت�شكيلية  الفنون  جلنة  ع�شو   ، الت�شكيلية  الفنون  جمال  فى 

الدولة  ،نالت جائزة  والدولية  املحلية  املعار�ض  من  العديد  فى  �شارك   ، للثقافة  الأعلى 

للإبداع فى جمال الت�شوير 1998 ، جائزة الدولة الت�شجيعية فى جمال النقد الت�شكيلي 

. 2011

اأمل ن�صر
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بكالوريو�ض كلية الفنوان اجلميلة الإ�شكندرية ،دبلوم الدرا�شات العليا ق�شم الديكور فنون 

 : الت�شكيلية ،�شاركت يف معار�ض منها  جميلة القاهرة ،ع�شو جماعة ارت جيلد للفنون 

املعر�ض العام بق�شر الفنون ، معر�ض الأعمال ال�شغرية مبتحف حممود خمتار، معر�ض 

رم�شانياتت مبركز ال�شاقيه الثقايف  ، معر�ض خا�ض مبركز اجلزيرة للفنون .

اأمل حممد با�صه
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اآمنة احل�صرى

 فنانه ت�شكيليه -  �شاركت يف العديد من املعار�ض -  وح�شلت على العديد من اجلوائز 

-  ولها العديد من املقتنيات
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بكالوريو�ض كلية الفنون اجلميلة - معار�ض خا�شة مبركز اجلزيرة 2000-2003، مركز 

للفنون  القومي  املعر�ض  ال�شباب،  �شالون   2012 اأوان  قاعة  الثقايف2009،  زغلول  �شعد 

الت�شكيلية ، معر�ض ابداعات املراأة للفنون املعا�شرة ، ال�شالون الول والثاين لفن الر�شم، 

 ،2006-2003 فل�شطني  جناح  ع�شر  واحلادية  التا�شعة  الدورة  الدويل  القاهرة  بينايل 

العربية قطر2009 -  للثقافة  القد�ض عا�شمة  الفرن�شي باري�ض 2010،  �شالون اخلريف 

جائزة جلنة التحكيم �شالون ال�شباب الدورة احلادية ع�شر - مقتنيات لدي متحف الفن 

احلديث ، قاعة املوؤمترات ب�شرم ال�شيخ   

اأمرية مناح
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الفنون  كلية  الت�شوير  ق�شم  اجلميلة  الفنون  فل�شفة  -دكتوراه    1946 ال�شرقية  مواليد 

اأكادميية  يف  ،معر�ض  تفرغه  منذ  العامة  املعار�ض  يف  �شارك   - حلوان  جامعة  اجلميلة 

الفنون بروما - له مقتنيات يف القاهرة ، مدريد و اأ�شبانيا و روما باإيطاليا - حا�شل على 

منحة تفرغ يف الت�شوير وزارة الثقافة 

اأن�س م�صطفى اأحمد
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الت�شوير  ق�شم  اجلميلة  الفنون  بكلية  مدر�ض     -2005 عام  اجلميلة  الفنون  دكتوراه 

بالإ�شكندرية-   الت�شكيليني  الفنانني  نقابة  ع�شو   - لفنانى  الدولية  اجلمعية  ع�شو 

ن�شف   ،1999 للت�شوير  املعا�شرين  الف�شيف�شاء   ،  AIMC الأتيليه   �شالون  املعار�ض: 

والع�شرون  اخلام�ض  ال�شكندرية  لبيناىل  ال�شكندرية  فنانو    2008 الأبداع  من  قرن 

العري�ض  مبتحف   2010 للقتناء   املعار�ض  معر�ض   ،  2009 املتو�شط  البحر  لدول 

اأعمال   (  ،  2008  ) عربية  مفردات   ( خا�ض  مبعر�ض  قامت   ،  2010 للآثار  القومى 

. الثقافة  ووزارة  الفار�شى  موؤ�ش�شة  لدى  مقتنيات  لها     ،  2009 الف�صيف�صاء(  فى 

اميان احمد اجلندى
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اجلمعية  معر�ض   ، الطلئع  معر�ض   : املعار�ض   – التطبيقية  الفنون  ماج�شتري 

امل�شري  الفن  معر�ض   ، ع�شر  الثامن  ال�شباب  �شالون   ، اجلميلة  للفنون  الأهلية 

بجابروفو  الفن  يف  والهزلية  الفكاهة  بينايل   ، ال�شباب  �شالون   ، ظبي  اأبو  املعا�شر 

 ، الطلئع   معر�ض  جائزة   ، الت�شوير  يف  الأهلي  البنك  جائزة   : اجلوائز   – بلغاريا 

اجلميلة.  الفنون  جمعية  يف  والأربعني  ال�شاد�ض  الطلئع  مبعر�ض  ت�شجيعية  جوائز 

 اإميان حممد ال�صعيد
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اأ�شتاذ  اأ�شتاذ م�شاعد الت�شوير بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان -  مواليد - 1965 - 

امل�شاعد الت�شوير باجلامعة الأمريكية بالقاهرة - دكتوراه الفل�شفة يف الرتبية الفنية - 

ع�شو جلنة التحكيم الدولية ملتلقي الفنون الت�شكيلية م�شقط عمان - ع�شو نقابة الفنانني 

الت�شكيليني- ع�شو جلنة حتكيم ب�شالون ال�شباب ال�شاد�ض ع�شر –  �شارك فى العديد من 

املعار�ض املحلية والدولية - ح�شل على اجلائزة الكربى �شالون ال�شباب ال�شابع – املقتنيات 

: لدى متحف الفن احلديث ، �شندوق التنمية الثقافية ، لدي اأ�شخا�ض مب�شر واخلارج .

اأمين ال�صمرى
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اأمين حامد 

 فنان ت�شكيلي -  �شارك يف العديد من املعار�ض -  وح�شل على العديد من اجلوائز 

-  وله العديد من املقتنيات
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عام  جامعة  ت�شوير  دبلوم   - املنيا  الفنون اجلميلة جامعة  بكالوريو�ض  مواليد 1966- 

�شارك   - القاهرة  جامعة  الثار  –  كليه  ال�شلمية  الثار  لرتميم  عايل  دبلوم  املنيا، 

بجميع املعار�ض الطلبية اأثناء الدرا�شة بجامعة املنيا ، �شالون ال�شباب بدورتيه الثالثة 

بقاعه  خا�ض  معر�ض   ، املانيا  برلني  فى  اجلرافيك  لفن  الدوىل  املعر�ض  والرابعة، 

املكتبة املو�شيقية بدار البرا امل�شرية ، امل�شاركه بعدة معار�ض جماعية بنقابة الفنانني 

الت�شكيليني

اأمين هالل �صعبان
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بكالوريو�ض نظم معلومات  - درا�شات فنون جميلة ر�شم وت�شوير زيتى فى كلية الفنون 

نقابه  ع�شو   - ميكرو�شوفت  مبركز  فوتوغرافى  وت�شوير  جرافيك  دبلوم   - اجلميلة 

اأتيليه  ع�شو   - الفوتوغرافى  للت�شوير  امل�شرية  اجلمعية  ع�شو   - الت�شكلية  الفنانني 

والدولية - حا�شله على  املحلية  املعار�ض اجلماعية  العديد من   �شاركت يف  القاهرة - 

وبع�ض  الفراد مب�شر  بع�ض  لدى  مقتنيات خا�شة  لها    - التقدير  �شهادات  العديد من 

الدول العربية والجنبية .

اإينا�س �صامل
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بريت بطر�س غايل

 فنانه ت�شكيليه -  �شاركت يف العديد من املعار�ض -  وح�شلت على العديد من اجلوائز 

-  ولها العديد من املقتنيات
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،�شاركت يف عدة معار�ض  الفنون اجلميلة ق�شم ت�شوير جامعة حلوان  كلية  بكالوريو�ض 

القاهرة  باأتيليه  معر�ض   ، يوليو  القاهرة  باأتيليه  �شديق  راتب  بقاعة  معر�ض   : منها 

يوليو،معر�ض بعنوان حلوة يا بلدى بقاعة اأجنى اأفلطون باأتيليه القاهرة،�شالون الأعمال 

الفنية ال�شغرية ال�شابع ،معر�ض ليايل املحرو�شة مبحكى القلعة ، �شالون النيل ال�شابع 

للفنون  الرئي�شية  بالقاعة  اجلميلة  للفنون  الأهلية  اجلمعية  معر�ض  ال�شوئى،  للت�شوير 

الت�شكيلية بدار الأوبرا امل�شرية مايو .

تغريد اإبراهيم رزق
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مدر�ض الر�شم و الت�شوير بكلية الرتبية الفنية، ع�شو بنقابة الفنانني الت�شكيليني ،�شاركت 

فى العديد من املعار�ض منها : معار�ض جماعية لأع�شاء هيئة التدري�ض كلية الرتبية الفنية 

،  جامعة حلوان منذ التخرج وحتى الآن ،املعر�ض القومي للفنون الت�شكيلية 1996،�شاركت 

يف معظم �شالونات ال�شباب 

ثـــريا حامد يو�صف
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باري�ض  فى  جرومري  مار�شيل  مع  عليا  درا�شات  اجلميلة 1948-  الفنون  فى  بكالوريو�ض 

1951، وفى روما 1952، وكلية �شليد جامعة لندن 1954-1955 ،نالت جائزة دار الأوبرا 

القاهرة لت�شميم رباعية ن�شجيات 1990، جائزة الدولة التقديرية عام 1999 – �شاركت 

يف �شبعون معر�شا خا�شا فى م�شر والبلد العربية واأوربا والوليات املتحدة الأمريكية 

وكندا من عام 1953،منها معار�ض جماعية ودولية فى م�شر و بلد العامل منذ 1951 

،لديها مقتنيات مبكتبة القاهرة الكربى، مكتبة مبارك باجليزة، املجل�ض الأعلى للثقافة، 

اأ�شيا  و  واأوروبا  العربية  والبلد  مب�شر  خا�شة  وجمموعات  فنادق  ال�شحفيني،  نقابة 

واأفريقيا والوليات املتحدة الأمريكية وكندا، جمموعة مدام فران�شني هرني�ض، فرينون، 

فرن�شا ومتحف جاذبية �شرى مبركز الفن بال�شونة، العجمى بالإ�شكندرية مب�شر .

جاذبية �صري
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ر�شحت    - ال�شكندرية  جامعة  الت�شوير  ق�شم  اجلميلة  ن  الفنو  بكلية  م�شاعد  اأ�شتاذ   

الفنون  جمال  فى  اجلوائز  من  العديد  على  وح�شلت  الدولية  املحافل  من  العديد  فى 

عام  ال�شكندرية  مبكتبة  معر�ض  اأهمها  م�شر  فى  خا�شة  معار�ض  اأقامت   - الت�شكيلية 

اجلوائز  من  العديد  على  ح�شلت   ،  2010 بالقاهرة  امل�شار  جالريى  معر�ض   ،  2004

احلديث  الفن  مبتحف  مقتنيات  لها   - الت�شكيلية   الفنون  جمال  فى  واملحلية  الدولية 

مب�شر ، واأي�شا اهداء واقتناء باملجل�ض الوطنى للثقافة والفنون والداب بدولة الكويت  . 

جيهان �صليمان
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درا�شات حرة يف كلية الفنون اجلميلة -  ق�شم ت�شوير زيتي،بكالوريو�ض �شناعات ت�شكيلية 

– كلية الرتبية بجامعة حلوان- املعار�ض: �شالون التيليه ، �شالون ال�شاقية الثاين للقطع 
ال�شغرية ، �شالون اتيليه الدويل لل�شباب بال�شكندرية ، وجوه من م�شر . 

جيهان قرنى
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مواليـد  1956 ،ع�شو  نقابة  الفنانني  الت�شكيلني - ي�شارك  فى  احلركة  الفنية  من  

عام  1980  و حتى  الن  - املعار�ض :  املعر�ض  العام  بكافة  دوراته   ، �شالون  ال�شباب  

الول ، الثانى ، الثالث  ، �شالون  اخلريف  للعمال  ال�شغرية  1997-2004  ، �شالون  

ثورة م�شر مبكتبة م�شر  ، معر�ض خا�ض  الق�شر  1998   و مر�شم   القاهرة   اتيلية  

2011 ، معر�ض روؤى م�شرية مبتحف حممود �شعيد ال�شكندرية 2011، 2012 ، تريناىل  

 - الن  حتى   2002-1998 اليابان  ال�شغرية  الطباعة   لعمال   الدوىل   اجلرافيك  

املقتنيـات : متحف  الفن  احلديث لدى  الفراد  بداخل  م�شر اخلارج

ح�صام  الدين  حممود  �صكر
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مواليد 1978 القاهرة  ،بكالوريو�ض كلية الفنون التطبيقية – ق�شم الإعلن 2000 ، �شارك 

يف العديد من املعار�ض داخل م�شر واأروبا فرن�شا ، ايطاليا ،النم�شا 2011 – 2012 .

ح�صام ح�صن
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الفنانني  نقابة  اإدارة  جمل�ض  1975،ع�شو  عام  جتارة  1948،بكالوريو�ض  مواليد 

من  العديد  خلل  من  الآن  وحتى   1969 منذ  الت�شكيلية  احلركة  يف  الت�شكيليني،�شارك 

املعار�ض اخلا�شة واملعار�ض العامة واملعار�ض الدولية ،نال العديد من اجلوائز وامليداليات 

و�شهادات التقدير منذ 1965،ومن اأهمها جائزة بينايل الإ�شكندرية 1980،لديه العديد 

من املقتنيات العامة واخلا�شة بالداخل واخلارج .

ح�صن غنيم
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ح�صناء ح�صن

الإ�شكندرية،  جامعة  جداري  �شعبة  الت�شوير  بق�شم  اجلميلة  الفنون  بكلية  مدر�ض 

ماجي�شتري ودكتوراه فى الفنون اجلميلة ، ع�شو اأتيليه الإ�شكندرية ، ع�شو نقابة الفنانني 

الت�شكيليني بالإ�شكندرية ، ع�شو اجلمعية الدولية لفناين الف�شيف�شاء املعا�شرين، �شاكت 

للفنون  القومى  املعر�ض   ، الإ�شكندرية  اأتيليه  �شالون   : منها   املعار�ض  من  العديد  يف 

الفنون اجلميلة بجامعة الإ�شكندرية، لديها  مقتنيات  الت�شكيلية ، معر�ض خا�ض بكلية 

لدى وزارة الثقافة.
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ح�صن اإبراهيم

 فنان ت�شكيلي،�شارك يف العديد من املعار�ض ،نال العديد من اجلوائز ، وله العديد من 

املقتنيات



68

 مواليد 1934 اجليزة ، بكالوريو�ض  كلية فنون جميلة القاهرة 1958 ، دبلوم التخ�ش�ض 

 1967 باإيطاليا  الكتاب  ور�شوم  اجلميلة  للفنون  احلكومي  املعهد  من  الليثوجراف  يف 

،رئي�ض  مب�شر  الت�شكيليني  نقيب   ، حلوان  بجامعة  اجلميلة  الفنون  بكلية  متفرغ  ،اأ�شتاذ 

الدولة  جوائز  حتكيم  جلان  ع�شو   ، املعا�شر  امل�شري  احلفر  فن  جماعة  اإدارة  جمل�ض 

الت�شجيعية والتقديرية -  ع�شو جلان حتكيم املعار�ض الفنية،اأقام العديد من املعار�ض 

امليدالية   : منها  الدولية  اجلوائز  من  العديد  ،نال  واخلارج  فى م�شر  والعامة  اخلا�شة 

ببيناىل  الثانية  اجلائزة   -1976 ايطاليا  بانكونا  ال�شياحة  تن�شيط  لهيئة  الف�شية 

الإ�شكندرية 1977- جائزة الدولة الت�شجيعية 1979- و�شام العلوم والفنون من الطبقة 

الأوىل 1979- اجلائزة الأوىل فى احلفر على اخل�شب ت�شيكو�شلوفاكيا 1991- امليدالية 

الذهبية لرتيناىل فريدريك �شتاد 1989- لديه العديد من املقتنيات فى م�شر واخلارج 

ح�صني اجلباىل
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مواليد 1948 ،اأ�شتاذ الت�شميمات الزخرفية بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان ،�شارك 

فى العديد من املعار�ض الدولية واملحلية،نال العديد من اجلوائز منها : اجلائزة الثانية 

ر�شم م�شابقة النبات يف حياة الإن�شان ،لديه مقتنيات : حملية لدى الأفراد والهيئات ، 

متحف الفن احلديث ، متحف طه ح�شني ، قاعة املوؤمترات الدولية مبدينة ن�شر ، الأوبرا 

، الإمارات ، ال�شعودية ، الكويت ، البحرين ، عمان ، اجنلرتا ، اأمريكا ، هولندا. 

ح�صيـــني علي عو�س
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مواليد 1958 الدقهليةـ  دكتوراه فل�شفة نظريات الت�شميم اجلرافيكى جامعة فوبرتال املانيا 

ـ 2011 نقيب الفنانني الت�شكيليني - 2009 م�شروع متحف الفنون الت�شكيلية املعا�شرة ـ 

جامعة حلوان ـ 2009 م�شروع جتميل جامعة �شينا ـ العري�ض ـ 2009 رئي�ض جلنة الإعلم 

مبركز �شمان اجلودة -كلية الفنون اجلميلة -الزمالك ـ 2009 امللتقي الت�شكيلي الدويل 

ـ 2008 قومي�شري عام معر�ض75 عام جرافيك مبنا�شبة  ال�شيخ -م�شر  �شرم  الثاين - 

ـ  الفنية  اجلرافيك  ور�شة   2007 ـ  اجلميلة  الفنون  كلية   - اجلرافيك  ق�شم  تاأ�شي�ض 

�شيمبوزيوم اأهدن الدويل للفنون الت�شكيلية - لبنان ـ 2007 قومي�شري عام املعر�ض العربي 

للفنون الت�شكيلية املوازي للدورة الريا�شية العربية ـ 2007 قومي�شري عام بينايل الطفل 

فانتازيا 3 ـ الهيئة العامة لق�شور الثقافة ـ القاهرة .

حمـدي اأبو املعاطــى
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وبينايل  الإيطالية،  بريوجيا  مبدينة  معر�ض  منها  دولية  معار�ض  عدة  يف  �شارك 

-2000-1998 اأعوام  بروما  الفنون  باأكادميية  املعا�شر  للموزاييك  الدويل  الف�شيف�شاء 

2002، وملتقىالفخار الدويل يف دورته الـ11- 2010 ،اأقام معار�ض خا�شة يف الأكادميية 

امل�شرية بروما، ومركز اجلزيرة للفنون،وكلية الفنون اجلميلة ،نال جائزة الإبداع الفني 

منحة   ،  1997 عام  باإيطاليا  برافينا  اجلميلة  الفنون  باأكادميية  علمية  منحة   ،2002

لدرا�شة تقنيات الت�شوير اجلداري احلديث ب�شمال اإيطاليا وروما عام 2007.

خالد حممد �صامي
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خليل حممدالكراين

 �شارك فى العديد من املعار�ض منها: معر�ض فنون �شيناء بالأكادميية امل�شرية بروما 2002 

 ، بيناىل بور�شعيد 2007 ، اأتيليه  القاهرة 2007 ، جائزة جلنة التحكيم فى مهرجان الألفية

 الثالثه بالأق�شرت�شوير2008 ،�شهادة تقدير فى معر�ض فناين م�شر بالقاهرة 2008 ،

الفن اقتناء مبتحف   ، الأحمر-ال�شوي�ض 2009  البحر  فنون  تقدير فى مهرجان   �شهادة 

امل�شري احلديث بالقاهرة 2010   ،  م�شاركة و �شهادة تقدير معر�ض املعار�ض بالعري�ض 2010
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كلية والتجهيز  وال�شباغة  املن�شوجات  طباعة  بق�شم  القاهرة،مدر�ض   1976  مواليد 

ال�شباب �شالون  معر�ض   : منها  املعار�ض  من  العديد  فى  �شاركت   ، التطبيقية   الفنون 

 العا�شر جممع الفنون ، بينايل بور �شعيد لعام 2005 ، معر�ض الأعمال الفنية ال�شغرية

، الفنية   الأ�شغال  جمال  يف  الت�شجيعية  اجلائزة   : منها  اجلوائز  من  العديد   ،نالت 

والثلثون الثالث  العام  باملعر�ض  مقتنيات  ،لديها  الت�شوير  جمال  يف  الثالثة   اجلائزة 

دعاء اأحمد حامد
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مواليد 1961- در�شت اإدارة الأعمال باجلامعة الأمريكية بالقاهرة ويف عام 1989 اأن�شاأت 

للفن  ال�شديد  �شغفها   - جرني�شن  »كونكريت  اإ�شم  يحمل  الأطفال  مللب�ض  جديد  خط 

واحلركات الفنية املختلفة مع عملها فى مرا�شم الفنان حممود عبد اهلل والفنان م�شطفى 

الرزاز جعلها تقرر فى الأعوام الأخرية اأن تكر�ض وقتها لفن الت�شوير �شاركت فى العديد 

من املعار�ض اجلماعية من اأهمها معر�ض الأ�شبوع الثقافى امل�شرى باأذربيجان- 2010  

اأ�شلوبها التجريدي املميز يعطيها حرية التعبري بعفوية �شديدة عن تاأملتها جتاه العامل 

من حولها.

رانيا احلكيم
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مواليد 1977 - بكالوريو�ض الفنون اجلميلة جامعة حلوان ق�شم ت�شوير زيتى -�شاركت 

يف املعر�ض العام ،  معر�ض مركز ارت زون للفنون الول ، معر�ض مركز ارت زون للفنون 

الثانى ، مهرجان كرافان للفنون – حا�شلة على جائزة جمعية حمبى الفنون اجلميلة.

رانيا اأني�س
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مواليد  1973 ، تربية نوعية  �شعبة تربية فنية 1997

رانيا عبد الرحمن عيد
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نقابة  ع�شو  حلوان،  اجلرافيك-جامعة  ق�شم   – اجلميلة  الفنون  بكلية  م�شاعد  اأ�شتاذ 

الفنانني الت�شكيليني ، �شاركت فى العديد من املعار�ض اجلماعية ، ولها معار�ض فردية 

بكلية  العر�ض  بقاعة  2000،معر�ض  اجلميلة  الفنون  بكلية  العر�ض  بقاعة  منها:معر�ض 

الفنون اجلميلة 2005، معر�ض فى املركز الثقايف امل�شري مبدريد فى اأ�شبانيا 2006–

الهندي  الثقايف  باملركز  معر�ض   ،2006 ال�شغرى  بالقاعة  الإ�شكندرية  باأتيليه  معر�ض 

بالقاهرة 2007،لها مقتنيات لدى الأفراد .

رانية على احل�صري
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حا�شله على بكالوريو�ض كليه الفنون التطبيقيه �شعبه الت�شميم الداخلى والثاث  �شاركت 

فى عده دورات للمعر�ض القومى العام  ع�شو جمعيه ال�شمري احلى  دار نبع احلنان، ع�شو  

نقابه م�شممى الفنون التطبيقيه - �شاركت فى عده معار�ض ،  لها مقتنيات مبتحف الفن 

امل�شرى احلديث بالقاهره -  ولدى بع�ض الفراد .

راويه احللوانى
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الفنون  نقابة  ،ع�شو   72 ت�شوير  القاهرة   جميلة  فنون  بكالوريو�ض   ،1945 مواليد     

بالقاهرة، ع�شو موؤ�ش�ض جماعة 2000 للفنون الت�شكيلية بالكويت ، �شارك يف عدة معار�ض 

منها  معر�ض جماعة 2000 الأول 2001 ، الثاين 2002 ، الثالث 2007 ، معر�ض بينايل 

، معر�ض خا�ض )ا�صتيعادي( قاعة )راتب �صديق(  ال�شوي�ض 2009  الأحمر  البحر  دول 

باأتيليه القاهرة 2010 ، معر�ض قاعة اأجني اأفلطون اأتيليه القاهرة 2011 .

رجب عامر اإبراهيم
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ر�صا رحيم

من  العديد  نالت   ، املعار�ض  من  العديد  فى  �شاركت   ، ت�شكيلية  فنانة   ،  1976 مواليد   

اجلوائز . 
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ر�صا عبد الرحمن

مواليد الإ�شماعيلية 1966 ، دكتوراه الفل�شفة يف الفنون اجلميلة تخ�ش�ض ت�شوير جداري 

1999 - مدر�ض م�شاعد ومدر�ض بق�شم الرتبية الفنية بكلية الرتبية جامعة قناة ال�شوي�ض، 

بالهيئة  �صيناء  البحر االحمر وجنوب  الت�صكيلية مبحافظتي  الفنون  ن�صاط  امل�صرف علي 

العامة لق�شور الثقافة ،�شارك يف معظم دورات املعر�ض العام منذ تخرجه وحتى الآن ، 

ا مب�شر واخلارج منذ 1984 واأخرها بالإ�شكندرية 2010بالقاهرة   ا خا�شً اأقام 17 معر�شً

2010،�شارك يف العديد من املعار�ض اجلماعية النوعية داخل وخارج م�شر منذ تخرجه 

من  عدد  بباري�ض،نال  اجلرافيك  لفن  الدويل  فر�شاي  بينايل  يف  م�شر  ،مثل  الآن  اإىل 

اجلوائز وامليداليات و�شهادات التقدير من جهات متعددة، لديه الكثري من املقتنيات يف 

املوؤ�ش�شات الر�شمية ولدي الأفراد مب�شر واخلارج.
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ولديه  وم�شور  ر�شام  وهو  القاهرة  جميلة  فنون  بكلية  الت�شوير  مواليد1947،اأ�شتاذ 

جتارب يف جمال الت�شكيلت النحتية  ويويل اهتماًما كبرًيا بالتعبري عن م�شامني اإن�شانية 

وجمالية،واأعماله الفنية الأخرية تعك�ض ولعه باملواد واخلامات و�شياغتها على نحو غري 

م�شبوق حيث تتداعي وتتجاور عنا�شر الأ�شكال يف زخم وتاآلف يف�شح عن روؤى واأحا�شي�ض 

واملرئي  واملادة  الروح  تقاربات  الوقت ذاته على  وتوؤكد يف  تعك�ض  �شعورية  وا�شقاطات ل 

�شرها  يدرك  ل  التي  الغائبة-الغام�شة،  احلياة  وحقائق  واملعلوم  واملجهول  واللمرئي 

و�شحرها اإل يف ف�شاءات الفن اخللق . 

 ر�صا عبد ال�صالم
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رمزي م�صطفى

-الوليات  دنفر  -جامعة  امل�شرحى  الديكور  امل�شرح  فل�شفة  فى  دكتوراه   ،1926 مواليد 

املتحدة الأمريكية 1961 ،ع�شو جلنة الفنون الت�شكيلية بوزارة الثقافة  و جمعية اخلزف 

الربيطانية ، اأ�شتاذ متفرغ باأكادميية الفنون ،اأقام ما يزيد عن الأربعني معر�شا مب�شر 

القومى  املعر�ض   ،1991  )  22  ( الدورة  الت�صكيلية  للفنون  العام  املعر�ض   ، اخلارج  و 

و)28(   ،  2001  )  27  ( و   1999  )  26 و)   1995  )  24  ( الدورة   الت�صكيلية  للفنون 

2003 ، و ) 29 ( 2005  ، �شالون النحت الأول للخامات النبيلة بق�شر الفنون 2005 ، 

مهرجان االإبداع الت�صكيلي االأول )املعر�ض العام الدورة الثالثون و�صوق الفن الت�صكيلى 

2008،مهرجان  اجلميلة  للفنون  الأهلية  للجمعية  الع�شرون  ،ال�شالون   2007  ) االأول 

بيناىل   ،2008 الثالثون(  و  الواحد  الدورة  العام  )املعر�ض  الثانى  الت�صكيلى  االإبداع 

القومى  املعر�ض  على  بالإ�شراف  ،كلف   1994 للخزف  الثانى  الدوىل  القاهرة 

اخلام�ض 1994. الدوىل  القاهرة  بينايل  من  التحكيم  1999،جائزة جلنة  الدورة)26( 
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مواليد القاهرة ، مدر�ض بق�شم الت�شوير كلية الفنون اجلميلة جامعة حلوان ، دكتوراة 

فل�شفة الت�شوير 2010 و ماج�شتري الت�شوير 2004  ،�شاركت يف العديد من املعار�ض منها: 

املعار�ض  من  العديد  و   2010 الدكتوراة  مبناق�شة  ملحق  معر�ض   ،2006 خا�ض  معر�ض 

الفنون  حمبى  جمعية   ”  44 “ الطلئع  م�شابقة  فى  الثانية  اجلائزة  ،نالت   اجلماعية 

و  الإبداع  موؤمتر  على هام�ض  املقام  املعر�ض  الت�شجيعية من  ، اجلائزة  اجلميلة  2004 

التجديد فى الإدارة العربية جامعة الدول العربية 2000 .

 رنده حممد فخري
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مواليد 1971 ،اأ�شتاذ م�شاعد بق�شم الت�شوير كلية الفنون اجلميلة جامعة الإ�شكندرية ، 

ع�شو جلنة الفنون الت�شكيلية باملجل�ض الأعلى للثقافة ،ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني  

الإ�شكندرية ، �شاركت فى العديد من املعار�ض اجلماعية املحلية والدولية، نالت العديد 

من اجلوائز ، ولديها عدة مقتنيات : لدى الأفراد فى الأردن ، هولندا ، تون�ض ،اأملانيا ، 

فرن�شا ، جنوب اأفريقيا  ، م�شر ، متحف الفن امل�شري احلديث ، وزارة الثقافة امل�شرية، 

املتحف امللكي بالأردن.

رمي اأحمد ح�صن
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بكالوريو�ض كلية الفنون اجلميلة ق�شم جرافيك جامعة جنوب الوادى - معيد باأكادميية 

الفنون - فنان ت�شكيلى – �شارك فى العديد من املعار�ض املحلية والدولية – اجلوائز : 

اجلائزة الأوىل جرافيك  �شالون ال�شباب الرابع ع�شر ، جائزة قطاع الفنون الت�شكيلية 

يف الر�شم ، اجلائزة الوىل مبعر�ض الطلئع ال�شابع والأربعون- املقتنيات : لدى وزارة 

الثقافة ، متحف الفن امل�شرى احلديث ، الأفراد مب�شر، هولندا ، اإجنلرتا ، فرن�شا ، 

املانيا ، اليابان ، اأ�شبانيا ، اأمريكا ، قطر .

الزعيم اأحمد حممود
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مواليد 1958 القاهرة، درجة املاج�شتري و الدكتوراه فى الت�شوير جامعة املنيا ، �شارك 

فى �شالون ال�شباب فى دورتيه الرابعة و اخلام�شة ، اأقام معار�ض خا�شة و جماعية فى 

ال�شباب  الت�شوير ب�شالون  ،نال جائزة  اأجنلرتا  و  النم�شا  و  اأ�شبانيا  و  و فرن�شا  اإيطاليا 

الرابع ، و جوائز اأخرى عديدة.

زكريا اأحمد حافظ
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 2001 : املعار�ض  العديد من  الت�شكيليني،�شارك يف  الفنانني  مواليد1970 ، ع�شو نقابة 

املركز الثقايف الأ�شباين ،  1998 ـ  2001 يف معظم ق�شور الثقافة  ، 2005 املركز الثقايف 

الفرن�شي ، 2004  معر�ض م�شابقة فل�شطني العراق  باأتيليه الإ�شكندرية ، 2010  معر�ض 

ترينايل     2007 ، الأحرار  الإ�شكندرية  فنانون  �شاديكو مب�شر اجلديدة  معر�ض  بقاعة 

والريا�شة مبدينة بكني  الفن  لفن اجلرافيك، 2008 م�شابقة  الثالث  الدويل  هونغ كونغ 

ال�شني ، 2009   معر�ض الفن امل�شري املعا�شر بالعا�شمة الربيطانية  - لديه مقتنيات 

لوزان  مبدنية  الأوملبي  املتحف  ـ  الإ�شكندرية  مكتبة  ـ  احلديث   امل�شري  الفن  مبتحف 

ب�شوي�شرا  ـ مطار القاهرة الدويل  موؤ�ش�شة حممد ر�شيد لرعاية الفنون . 

زكريا حممد �صليمان
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لي�شان�ض اآداب ق�شم اللغة الجنليزية ، �شاركت يف معار�ض الفن الت�شكيلي منذ 1978 للآن 

فى جميع املعار�ض �شواء فى اخلارج اأو الداخل  منها حوار املراأة امل�شرية الإيطالية روما 

 1 انطباعات م�شرية  اإيطاليا 2003،   Scontrone �شكونرتون  الفن  املراأة يف   ،2003

معهد جوته، بون – اأملانيا 1999 ، انطباعات م�شرية 2 قاعة رات هاو�ض Rathous يف 

عدة معار�ض اأخرى عن  يف  �شاركت  كما   ،2006 – اأملانيا   Norderstedt نورد�شتيت

املراأة يف الفن يف مركز اجلزيرة للفنون 2000، قاعة بيكا�شو 2001- 2003- 2006-2004 

... معر�ض اأ�شود X اأبي�ض يف قاعة اجلزيرة للفنون 2004، املعر�ض القومي حتى 2010.

زينب خليل
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جميع  ع�شو   – ت�شكيلية  وناقدة  فنانة   – جميلة  فنون  بكالوريو�ض   –  1953 مواليد 

اجلمعيات الفنية – ع�شو جلنة اأمناء متحف طه ح�شني –  لها كتابات نقدية يف الت�شكيل 

مبجلة زهرة اخلليج ، املحيط الثقايف ، درة احلياة ، اخليال - �شاركت فى العديد من 

املعار�ض الفردية واجلماعية .

زينب منهي
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مواليد 1961الدلتا ، دكتوراه فى الرتبية الفنية» الجتاهات الفنية والفل�شفية لت�شوير 

جمعية  ع�شو   ، ال�شحفني  نقابة  ،ع�شو  املعا�شر»  العاملى  الفن  فى  ال�شيا�شية  الق�شايا 

 ، الفنانني   نقابة  ع�شو    ، للكاريكاتري  امل�شرية  اجلمعية  ع�شو   ، الت�شكيليني  النقاد 

بعنوان  معر�ض  اآخرها  اخلا�شة  املعار�ض  من  بالعديد  ،�شارك  القاهرة  اأتيليه  ع�شو 

املحلية  اجلوائز  من  عدد  ،نال   2010 مايو  بالزمالك  بيكا�صو  بقاعة   ) امل�صبك   (

والعاملية منها جائزة نوما العاملية باليابان 1990،وجائزة الهند للإبداع للطفل ،ولديه 

العامة وال�شخ�شيات  الأفراد  ولدى  احلديث  امل�شرى  الفن  متحف  لدى  مقتنيات 

�صامي عبدالفتاح البل�صي
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الهناجر  بقاعة  : معر�ض خا�ض  املعار�ض منها  العديد من  �شاركت فى   ، مواليد 1970 

ترينايل  فى   ، اأفلطون  اأجنى  بقاعة  القاهرة  باأتيليه  خا�ض  معر�ض    ،  1999 بالأوبرا 

اأوزبك�شتان، نالت العديد من اجلوائز  اجلرافيك بالقاهرة 1999 ، بينايل ط�شقند فى 

منها جائزة خا�شة من بينايل طق�شند جائزة النقاد .

�صحر الأمري
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�صرية �صدقى

 فنانه ت�شكيلية ،�شاركت فى العديد من املعار�ض، نالت العديد من اجلوائز .
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الداخلية  العمارة  �شعبة  الديكور  ق�شم  اجلميلة  الفنون  كلية  ،بكالوريو�ض   1958 مواليد 

، �شاحب مدر�شة فنية يف فن املوزاييك ، حيث يقوم بتدري�ض منهجه فى دورات �شنوية 

تنظم له خ�صي�صا فى اجنلرتا  ، اأقام العديد من املعار�ض منها معر�ض خا�ض )القاعة 

 ) القبطي  املتحف   ( ، معر�ض خا�ض   2010  ) امل�صرية  االأوبرا  بدار  الت�صكيلية  للفنون 

2010 م�صريات ، معر�ض بالرابطة الربيطانية لفن املوزاييك احلديث ) لندن( 2011 ، 

املعر�ض ال�شنوي  للجمعية الأهلية للفنون اجلميلة   2011 ، املعر�ض مئوية جنيب حمفوظ 

بدار  الباب  قاعة  و  التفرغ   اإ�شراقات  معر�ض   ،  2011 دي�صمرب   ) طاز  االأمري  ق�صر   (

الأوبرا امل�شرية 2011 . 

 �صعد روماين ميخائيل
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اأ�شتاذ بق�شم الت�شميمات الزخرفية بكلية الرتبية الفنية - جامعة حلوان ،اأقام جمموعة 

من  العديد  ونال   ، اجلماعية  املعار�ض  من  العديد  يف  �شارك  و  اخلا�شة  املعار�ض  من 

�شهادات التقدير واجلوائز. 

�صعيد �صيد ح�صني
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�صعيد م�صطفى كمال

 – مواليد 1965 ، بكالوريو�ض الفنون اجلميلة ، معر�ض خا�ض  باأتيليه القاهرة  2008 

2009 ، دورات  الأعمال الفنية  ال�شغرية ،املعر�ض العام الثلث دورات ال�شابقة، لديه 

لدى  الأ�شبانية،  ايربيا  طريان  �شركة  لدى   ، احلديث  امل�شرى  الفن  مبتحف  مقتنيات 

اجلهات  و الأفراد،لدى وزارة اخلارجية ، مبتحف العري�ض.
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 – الفنية  الرتبية  ماجي�شتري   ، احلديث  امل�شري  الفن  متحف  مدير   ، ت�شكيلية  فنانة 

جامعة حلوان 2008، دبلوم الدكتوراه 2009 ، ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني ،  ع�شو 

جمعية حمبي الفنون اجلميلة ، ع�شو جمعية فناين الغوري ، اأقامت ثلث معار�ض خا�شة 

و�شاركت فى العديد من املعار�ض اجلماعية املحلية والدولية ،ح�شلت على العديد من 

اجلوائز و�شهادات التقدير ، لديها مقتنيات لدى الأفراد فى م�شر وفى اخلارج.  

�صلوى حمدي
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 ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني ،ع�شو جمعية حمبي الفنون اجلميلة ، �شاركت فى كثري 

مبعر�ض  الت�شوير  فى  الثانية  اجلائزة   : منها  جوائز  عدة  نالت   ، الفنية  املعار�ض  من 

الطلئع ، اجلائزة الأوىل فى م�شابقة ر�شوم الأطفال 1979، لديها العديدمن املقتنيات : 

لدى متحف الفن امل�شري احلديث ، الأفراد داخل م�شر وخارجها.

�صميحة �صيد اليا�صرجي



101

اأتيليه القاهرة ، ع�شو نقابة الفنانني   دكتور بكلية الفنون اجلميلة جامعة املنيا، ع�شو 

الت�شكيليني ،�شارك يف عدة معار�ض منها  : مهرجان الإبداع الت�شكيلي الثاين، مهرجان 

الإبداع الت�شكيلي الثالث ، معر�ض جماعي ملهرجان الفنون الأول للبحر الأحمر ، �شالون 

قرطبة الأول للأعمال ال�شغرية ، بينايل الن�شر ، بينايل الثقافة والفنون الدويل الثاين،  

�شالون اخلريف الفرن�شي .

 �صمري حممود عبد الف�صيل
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مواليد 1944 ، �شارك فى املعار�ض اجلماعية والقومية منذ اأوائل الثمانينات  اأقام ت�شعة 

معار�ض فردية ،  مثل م�شر فى بيناىل املك�شيك لللوان املائية عام 2002 يهتم با�شكالية 

متثيل عن�شرى احلركة والزمن  فهو يختزن فى لوحاته هيئة احلركة اللحظية فى الفراغ 

عرب ال�شكل املتحرك، كما يختزنها �شمنيا فى اأ�شكال اإنق�شى عنها زمن حركتها. 

�صمري فوؤاد
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 ، بكالوريو�ض فنون جميلة ق�شم ت�شوير ، ع�شو  يف نقابة الفنانني الت�شكيليني امل�شرية 

ع�شو بجمـاعة الفن الت�شكيلي يف كل من الإمارات و البحرين و ال�شعودية ، �شاركت يف 

العديد من املعـــار�ض مب�شـر و ال�شعوديــــة، نالت  العديد من اجلوائز وال�شهادات ، لديها 

عدة مقتنيات : لدى قطاع الفنون و الق�شور امللكية و الأفراد مب�شر و ال�شعودية.

�صهري علي اجلوهري
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ا�شتاذ ووكيل كلية الفنون التطبيقية - �شاركت فى جميع املعار�ض الفنية منذ تخرجها 

فن   منها  والعاملية  املحلية  اجلوائز  بع�ض  على  ح�شلت   -   350 من  اكرث  الن  حتى 

اجلرافيك ملعر�ض الطلئع الثامن والتا�شع ع�شر واحلادى والع�شرون ، اجلائزة الوىل 

فى فن اجلرافيك فى البيناىل الدوىل الرابع ع�شر بال�شكندرية ، اجلائزة الكربى فى 

فن اجلرافيك» جائزة ال�شراع الذهبى» بيناىل الكويت الدوىل الثالث ع�شر، جائزة الدولة 

الت�شجيعيـــــة فى الفنون عام 2004، اجلائزة الوىل لت�شميم �شعار حمافظة حلوان 2008 

- مثلت م�شر فى العديد من املعار�ض العاملية منذ عام 1977 حتى عام 2009، واآخر 

امل�شرى  الثقافى  باملركز  الت�شكيليات  الفنانات  لكبار  امل�شرى  املعر�ض  بفرن�شا  معر�ض 

وال�شورى واجلزائرى عام 2009.

�صهري عثمان
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�صوزان �صعد

 بكالوريو�ض جتاره، جامعة القاهرة - تفرغت لدرا�شة فن الت�شوير منذ عام 1998 حيث

 التحقت مبر�شم الدكتور الفنان م�شطفى الرزاز - وقد اقامت و�شاركت فى الكثري من

 املعار�ض مبا فيها مركز اجلزيرة للفنون، واملعر�ض العام القومى وكذالك بقاعة الهناجر

 بالوبرا و باتيليه القاهرة ومعار�ض خمتلفة ب�شاقية ال�شاوى وق�شور ثقافة رو�ض الفرج

   وعني حلوان و مركز حممود خمتار الثقافى ومهرجان فنون دول البحر الحمر
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فنانه ت�شكيلية ، �شاركت فى العديد من املعار�ض ،نالت العديد من اجلوائز .

�صوزى عرفة
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الت�شوير  درا�شة  يف  درا�شية  منحة   ،  1957 بالزمالك  الفنية  الرتبية  كلية  بكالوريو�ض 

مدينة  دولية  معر�ض  فى  العربية  م�شر  جمهورية  مثلت   ،  1983-1982 بروما  الزيتي 

�شبوليتو الإيطالية مايو 1983 ، اأ�شتاذ غري متفرغ كلية الرتبية الفنية بالزمالك والرتبية 

النوعية بالدقي �شابًقا ،جائزة فى م�شابقة جتميل الأوبرا 1990 ، جائزة اللوحة ال�شغرية 

1997 – 2003 ، مت تكرميها فى 25 مار�ض 2010 بوزارة الثقافة فى يوم املراأة العاملي.

�صوزان عامر 
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�شاركت فى العديد من املعار�ض منها معر�ض الفن امل�شرى املعا�شر بالكويت 1990 - 

معر�ض ال�شباب الفنانني الفائزين فى �شالون ال�شباب الأول بالأكادميية امل�شرية بروما 

1990،معر�ض اإبداع املراأة امل�شرية بالأكادميية امل�شرية بروما دي�شمرب 1991 ،معر�ض 

طواف املجر وت�شيكو�شلوفاكيا وبلغاريا ويوغ�شلفيا 1991، معر�ض بالأكادميية امل�شرية 

بروما 1992 مبنا�شبة عام املراأة العاملي مبنظمة اليون�شكو بباري�ض، معر�ض مبنا�شبة عام 

املراأة العاملى مبنظمة اليون�شكو بباري�ض 1995،معر�ض مبنا�شبة عام املراأة العاملى ببكني 

نوفمرب  بالربتغال  املعا�شر  امل�شري  الفن  ،معر�ض  بال�شني 1995  فنانات م�شريات   -

امل�شري  الفن  ،معر�ض   2002 دي�شمرب  ببكني  املعا�شر  امل�شري  الفن  ،معر�ض   2002

املعا�شر بالربتغال 2003 ، معر�ض يوم املراأة العاملي بقاعة تووت بالدقي 2007.

�صو�صن حممد اأبو النجا
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بكالوريو�ض فنون جميلة ق�شم ت�شوير1979  - الفنان يقوم بت�شجيل انطباعاته واحا�شي�شه 

نحو البيئة امل�شرية م�شتخدما الأ�شلوب التاأثريى – اقام 40 معر�شا خا�شا منذ تخرجه 

– له مقتنيات فى متحف الفن احلديث وفى  اجلماعية  املعار�ض  معظم  فى  – ا�شرتك 
معظم الوزارات والبنوك امل�شرية والأجنبية ومقتنيات خا�شة فى م�شر واخلارج . 

�صيد ح�صني البيباين
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مواليد 1944 ،اأ�شتاذ الفنون الت�شكلية باملعهد العايل اليطايل - املعار�ض �شاهم يف جميع 

 ، الفنية منذ عام 1968 حتي الن  و اجلمعيات  الدولة  التي تنظمها  الر�شمية  املعار�ض 

اختري قوم�شريًا للرتيناىل الدوىل �شوفيا - اجلوائز: اجلائزة الأوىل من املجل�ض الأعلى 

الثانية معر�ض �شالون القاهرة الرابع ع�شر - جائزة  للفنون والآداب 1974 ، اجلائزة 

الر�شم باملعر�ض العام 1982- 983 - 1984- لديه  مقتنيات الأفراد مب�شر واخلارج ، 

متحف الفن امل�شرى احلديث ، جمل�ض الوزراء ، قن�شلية اإيطاليا ، دار الأوبرا .

�صيد �صعد الدين عبد الكرمي
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ماج�شتري فى الت�شوير ،�شارك يف عدة معار�ض منها : معر�ض مبركز �شباب اجلزيرة 

، مهرجان  ال�شابع  ال�شغرية  الفنية  الأعمال  ، �شالون  ال�شباب اخلام�ض ع�شر  ، �شالون 

 ، القلعة  مبحكى  املحرو�شة  لياىل  معر�ض   ، الأتيليه  �شالون   ، الثاين  الت�شكيلي  الإبداع 

معر�ض مفهوم الزمن ، معر�ض  م�شر بلدنا.

�صاكر الإدري�صى حممد
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بكالوريو�ض فنون جميلة ال�شكندرية ، ع�شو بنقابة الفنانني الت�شكليني ،�شاركت يف عدة 

: املعر�ض العام ، معر�ض فكر وابداع مبجمع الفنون بالزمالك ، معر�ض  معار�ض منها 

اإبداعات �شابه ، معر�ض ديزين �شنرت .

�صاهندة كمال جماهد
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الفنون ق�شم ت�شوير، �شارك يف عدة  معار�ض منها: معر�ض  مواليد 1948،بكالوريو�ض 

 1980-1977-1976  -1975 )م�صرتك(  العام  املعر�ض   ،  1974 )م�صرتك(  الطالئع 

عائ�شة  “ق�شر  الفنون  معر�ض مبجمع   ،  1996 “�شلمة” )م�صرتك(  بقاعة  معر�ض   ،

بقاعة  معر�ض   2000 )م�صرتك(  “اإبداع”  بقاعة  معر�ض   ،  1999 )خا�ض(   فهمي” 

للفنون  العايل  املعهد  خلريجي  معر�ض   ،  2001 )م�صرتك(   بالزمالك  “بيكا�شو” 
الإيطالية “ليوناردو دا فين�شي”  )م�صرتك(  2002 ، معر�ض باأتيليه القاهرة )خا�ض( 

2009 ، معر�ض عام 2010- 2011 ، لديه عدة مقتنيات مبتحف الفن احلديث بالقاهرة .

  �صريف ر�صا
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بكالوريو�ض الرتبية الفنية، �شاركت يف عدة معار�ض منها: معر�ض الفن امل�شري املعا�شر 

املعا�شر  الفن امل�شري  ، معر�ض  – �شلوفاكيا   بعيد  ال�شرق قريب  ، معر�ض  -  قرب�ض 

الأعمال  معر�ض  بطرابل�ض،  املعا�شر  امل�شري  الفن  معر�ض   ، الكتاب  ملعر�ض  املوازي 

البنك  اقتناء  جائزة   : منها  جوائز  عدة  ،نالت  بور�شعيد  بينايل  معر�ض   ، ال�شغرية 

التجاري الدويل ب�شالون ال�شباب ، جائزة بينايل بور�شعيد يف الت�شوير ، جائزة �شالون 

ال�شباب الـ 19.

�صريين عبد احلكيم البارودي
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�صالح ر�صا

مواليد 1932، در�ض فى كلية الفنون اجلميلة ) درا�صة حرة م�صائية ( من 1946 اإىل 1951 ق�شم 

اإىل ت�شيكو�شلوفاكيا  1957 ، بعثة  الت�صوير و كلية الفنون التطبيقية ) خزف ( و دبلوم الكلية 

لدرا�صة اخلزف ونال درجة الكانديدات)ا�صبونتورا( 1961 ،ع�شو جماعة الفنانني العرب،ع�شو 

جماعة “ توريين�ض اآرت ” باجنلرتا 1961، نائب رئي�ض اأتيليه القاهرة للكتاب والفنانني 1976 

، �شكرتري عام نقابة الفنانني الت�شكيليني من 1978 اىل 1982،�شارك فى املعر�ض العام للفنون 

 )27(،1999 الت�شكيلية 1988-1989-1993 ،املعر�ض القومى للفنون الت�صكيلية الدورة )26( 

الدورة  االأول )�صالون م�صر  الت�صكيلى  االإبداع  2005 ،مهرجان   ) 29  (،  2003  )28(، 2001

االأوىل( 2007 ،بيناىل الإ�شكندرية لدول البحر املتو�شط 1966- 1968 ، بيناىل فيني�شيا 1986 ، 

بيناىل القاهرة الدوىل الثانى للخزف 1994،�شيف �شرف بيناىل القاهرة الدوىل الثامن 2001 

، �شارك فى تاأ�شي�ض الحتاد العام للت�شكيليني العرب 1971 ب�شوريا ، ثم العراق 1974 ، تدري�ض 

جلنة  ع�شو   ، الآن  حتى   1965 منذ  القاهرة  ـ  بالهرم  الفنون  باأكادميية  م�شرح  ت�شميم  مادة 

املقتنيات بوزارة الثقافة على مدار ع�شرون عام .
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و الطباعة  الت�شميم  اإيطاليا -اأ�شتاذ  مواليد 1942 - دكتوراة يف فن اجلرافيك 1979 

املعار�ض اخلا�شة  العديد من  فى  �شارك  بالأ�شكندرية-  الفنون اجلميلة  كلية  الفنية يف 

للفنون  ، 2010 معر�ض ق�شر ثقافة  واجلماعية منها   2008 معر�ض مبركز اجلزيرة 

الفنية  للطبعة  الدويل  املعر�ض   2002  ، املن�شورة  ثقافة  ق�شر  معر�ض   2010  ، دمياط 

لديه   – الأ�شكندرية  مكتبة  اأوربينو  و  م�شر  لفناين  الدويل  املعر�ض   2003  ، اإيطاليا 

الفن  متحف   ، القاهرة  احلديث  الفن  متحف   ، اجلميلة  الفنون  كلية  مبتحف  مقتنيات 

احلديث �شا�ّشوفرّياتو اإيطاليا.

�صربي حممد حجازي
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فى  ماج�شتري   ، القاهرة   – اجلميلة  الفنون  الت�شوير–كلية  اأ�شتاذ   ،1943 مواليد 

املدر�شة  الت�شوير  فى  –1978،الأ�شتاذية  حلوان  – جامعة  – ت�شوير  اجلميلة  الفنون 

الفنون  بكلية  الت�شوير  ق�شم  رئي�ض  ،عمل1992-1988  مدريد   ، اجلميلة  للفنون  العليا 

اجلميلةجامعة حلوان القاهرة ،نال  يف 1970 جائزة اقتناء بيناىل ال�شكندرية ، 1981 

جائزة الت�شوير ، املعر�ض العام ، القاهرة ، 1983 جائزة ثالثة ، م�شابقة حافظ �شوقى 

1985 جائزة ال�شراع الذهبى بالكويت ، 1986 جائزة الدولة الت�شجيعية ، 2001-1995 

رئي�ض جلنة الرتقيات لكليات الفنون اجلميلة والتطبيقية والرتبية الفنية ، 2005- 2011 

رئي�ض جلنة الفنون الت�شكيلية باملجل�ض العلى للثقافة ، 2008-  رئي�ض جلنة الرتقيات 

لكليات الفنون اجلميلة ، 2007   كتاب ا�شاءات ت�شكيلية – الهيئة العامة لق�شور الثقافة،  

للفن-  الزمالك  قاعة    2003 خا�ض   معر�ض  – روما،اأقام  امل�شرية  الأكادميية   1993

القاهرة،  2005 قاعة هرنيك جرينر- مو�ض – الرنويج، 2006  ق�شر الفنون – القاهرة 

�صربى من�صور
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�صالح املليجي

املعار�ض  الت�شكيلية،العديد من  الفنون  رئي�ض قطاع   ، الفنون اجلميلة  بكلية   اأ�شتاذ اجلرافيك 

 بيناىل القاهرة الدوىل الدورة اخلام�شة 1994 ، تريناىل اجلرافيك امل�شرى الدوىل من 1993

 : 2006 ، تريناىل الرنويج 1989-1998، ترينايل كو�شي باليابان 1990،1999 ، بينايل احلفر

 اجلاف ب�شربيا ومونت نيجرو2002، 2005 ، بينايل �شاماليري الدويل بفرن�شا لفن اجلرافيك

 ، مينياتري 1994 ،بينايل �شار�شيل الدويل للحفر وال�شور اجلديدة الدورة  12 لـ 2005 فرن�شا

 اجلناح امل�شرى، بينايل فر�شاي للطبعة الفنية فرن�شا 2007،  اأقام 12معر�ض خا�ض ،نال العديد

 من اجلوائز منها : جائزة بيناىل القاهرة الدوىل اخلام�ض 1994 ،جـائزة الر�شـم فـى �شالـون

 اخلريـف ) القطـع ال�صغيـرة ( بالقاهرة  1997، جائزة التحكيم فى ترينايل اجلرافيك الدويل

اجلائزة ال�شغيـرة1999،  القطع  اخلريف  �شالون  يف  الر�شم  جائزة   ،1997 بالقاهرة   الثاين 

الربونزية الدولية فى بينايل اجلرافيك الدويل لفن احلفر اجلاف ب�شربيا ومونت نيجرو 2001
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ال�شياحيه  امل�شروعات  من  العديد  ت�شميم  فى  اإ�شرتك   -  1976 الديكور  ق�شم  خريج 

املتميزة عامليا و�شمم امل�شجد الزجاجىCrystal Mosque فى  ماليزيا وهو الوحيد 

والأول من نوعة فى العامل ، قام باأعمال التلوين الداخلية جلامع ال�شالح فى اليمن، حيث 

يعد ثالث اأكرب جامع فى العامل ، �شارك بالعديد من املعار�ض الفنية الفردية واجلماعية 

ولديه العديد من املقتنيات الفنية فى م�شر واخلارج .

�صيـــاء الدين حممد مكني
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بكالوريو�ض الرتبية الفنية -  اأ�شتاذ م�شاعد بق�شم الر�شم والت�شوير كلية الرتبية الفنية 

�شالون   ، القومي  بور�شعيد  بينايل   : – املعار�ض  الفنية  الرتبية  يف  الفل�شفة  دكتوراه   -

اخلريف للأعمال ال�شغرية ، معر�ض الفنون الت�شكيلية ، بينايل القاهرة الدويل اخلام�ض 

للخزف ،  �شالون اأتلييه القاهرة ، املعر�ض القومي للفنون الت�شكيلية  ، معر�ض اجندة .

طارق ح�صن اأحمد
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فنان   - القاهرة  النوعية جامعة  الرتبية  كلية  الفنية  الرتبية  ماج�شتري   - مواليد 1969 

الت�شوير  بني  ترتاوح  م�شاركات عديدة  له   - الثقافية   الإدارة  يعمل فى جمال  ت�شكيلى 

والأعمال املركبة منذ عام 1992 حتى الآن من خلل معار�ض خا�شة وجماعية ودولية  - 

له اهتمامات خا�شة بثقافة املدينة وعلقة �شاكنيها بها.

طارق ماأمون
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دكتوراه يف الفنون اجلميلة تخ�ش�ض ديكور من جامعة حلوان �شنة 2001، حا�شل على 

درجة اأ�شتاذ م�شاعد منذ عام 1997، عمل اأ�شتاًذاجامعيًّا يف عدد من اجلامعات امل�شرية 

والدولية ، له العديد من املعار�ض الفنية الدولية و املحلية التى تناق�ض مو�شوعات عامة 

وهو �شاحب اأول بانوراما ت�شكيلية حتكي �شرية �شيدنا حممد عليه ال�شلة و ال�شلم فى 

اأعمال ت�شكيلية �شخمة حتكي ال�شرية فى عمل فني هو الأول من نوعه فى العامل ، وله 

عدد من امل�صاركات الدولية لور�ض عمل فنية ، من اإجنازاته. و لوحات خا�صة بكتاب )اإىل 

ابنتي( للدكتورة نعمات فوؤاد .

طاهر عبد العظيم �صعيد
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اإمتياز  عام  تقدير  الديكور  ق�شم  اجلميلة-  الفنون  كلية  1965،بكالوريو�ض  مواليد 

بقاعة  معر�ض  :معر�ض  منها  املعار�ض  من  العديد  فى  �شارك   ، ديكور2007  ،اإ�شت�شاري 

�شموع  بقاعة  معر�ض   -  2003 القاهره   جلراند  فاديه  بقاعة  معر�ض   ، اأرابي�شك2002 

القاهره2003 ،معر�ض مبركز اجلزيره2004 ، معر�ض بقاعه اأرابي�شك  2005،له العديد 

من املقتنيات منها مقتنيات مبنى حمافظة الإ�شكندرية ،مقتنيات ق�شر الرئا�شه بدولة 

الإمارت العربية املتحدة - ق�شر ال�شيافة بال�شعودية - مقتنيات باخلارجية امل�شرية– 

ح�شل على العديد من اجلوائز .

طه قرين
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�شعبة  عام  اأمني  الفنون،  فى  العليا  الدرا�شات  دبلوم   ، الفنية  الرتبية  كلية  بكالوريو�ض 

الت�شوير بنقابة الفنانني الت�شكيليني ، حا�شل على الدبلوم وامليدالية الذهبية من بيناىل 

،�شارك يف  الت�شكيلي  الفن  لنقاد  امل�شرية  اإدارة اجلمعية  باإيطاليا،ع�شو جمل�ض  انكونا 

العديد من املعار�ض منها : معر�ض خا�ض بدعوة من الأكادميية امل�شرية للفنون بروما، 

امل�شري  الفن  متحف   ، الثقافية  التنمية  �شندوق  لدى   : – املقتنيات  القومى  املعر�ض 

احلديث ، مكتبة الإ�شكندرية.  

عادل ثابت
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عادل حممد ثروت

عادل حممد ثروت - مواليد  1966 - دكتوراه الفل�شفة فى الرتبية الفنية جامعة حلوان 

الفنية جامعة حلوان  بكلية الرتبية  الت�شكيليني - مدر�ض  الفنانني  نقابة  2001 - ع�شو 

باأتيلييه  معر�ض   : منها  والفردية  اجلماعية  املعار�ض  من  العديد  فى  – �شارك   2001

 ،  2006 دي�شمرب  بالريا�ض  عهود  بجالريى  معر�ض   ،  2004 والكتاب  للفنانني  القاهرة 

  ،   33  :  27 الدورة  الت�شكيلية  للفنون  القومى  املعر�ض   ،1998  :1991 ال�شباب  �شالون 

بيناىل   ،  1995 اأير�ض  بيون�ض  مبدينة  ال�شباب  لفنون  التا�شع  الدوىل  الرجنتني  بيناىل 

القاهرة الدوىل ال�شاد�ض 1996 – ح�شل على العديد من اجلوائز منها : جائزة جلنة 

الكربى فى �شالون  ، اجلائزة  الرابع عمل مركب 1992   ال�شباب  التحكيم فى �شالون 

ال�شباب الثامن فى العمل املركب 1996 ، جائزة م�شابقة ملون جدة ال�شعودية  2003 – 

مقتنيات مبتحف الفن امل�شرى احلديث بالقاهرة ، متحف املطار بلجراد يوغو�شلفيا 
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ممتاز،  بتقدير  الإ�شكندرية  جامعة  ت�شوير  اجلميلة  الفنون  ،بكالوريو�ض  مواليد1980 

الفنون  بكلية  الت�شوير  بق�شم  م�شاعد  مدر�ض   ، اجلميلة  الفنون  يف  املاج�شتري  درجة 

الفنانني  ، ع�شو جماعة  الت�شكيليني  الفنانني  نقابة  ، ع�شو  الإ�شكندرية  اجلميلة جامعة 

والكتاب ، ي�شارك فى احلركة الفنية امل�شرية حمليًّا ودوليًّا.

عادل م�صطفى
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مواليد  القاهرة 1970 ،بكالوريو�ض فنون م�شرحية ،اأقام اأكرث من ع�شرين معر�شا خا�شا 

،�شارك يف جميع معار�ض وزارة الثقافة من 94 حتى 2009 ،�شارك يف ا ملعر�ض ال�شنوي 

جلالريي ph بهولندا ، يف املعر�ض ال�شنوي لأتيليه القاهرة للكتاب والفنانني - ت�شميم 

وتنفيذ ديكور بع�ض العرو�ض امل�شرحية ، التدري�ض بربنامج الفنون باجلامعة المريكية 

1996-  2000،نال عدد من اجلوائز الأوىل و�شهادات التقدير من وزارة الثقافة وبع�ض 

اجلهات الأخرى.

عادل ناجي نظري
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، �شارك يف  الفنون 1999  اأكادميية  الفلكلور  العليا يف  الدرا�شات  مواليد 1969 ،دبلومة 

العديد من املعار�ض منها : �شالون الأعمال  الفنية   1998 ، 2002 ، 2003  ، �شالون 

   2008 الإ�شكندرية   مكتبة  اأجندة  معر�ض    ،  2003  ،2002  ،  2001  ،  2000 ال�شباب 

،معر�ض  مازال �شاحًلا اجلامعة الأمريكية بالقاهرة   2011 ، معر�ض  اختيارات جالريي 

م�شر القاهرة  2011 ، معر�ض  كولج  جالريي اآثر اململكة العربية ال�شعودية   2012 ،  

معر�ض »حكايات م�شرية  جالريي اآرت �شبي�ض»   دبي  2012 - املقتنيات : متحف الفن 

امل�شري احلديث  ، �شندوق التنمية الثقافية ، هيئة ال�شتثمار ، املجل�ض الأعلى لل�شباب ،  

مرا�شم الأق�شر، وزارة اخلارجية  .

عاطف اأحمد اإبراهيم
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فنان ت�شكيلي، �شارك فى العديد من املعار�ض ، نال العديد من اجلوائز .

عبد اخلالق ح�صني ن�صر
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فى  �شارك   ، الإ�شكندرية  جامعة  اجلميلة  الفنون  بكلية  الت�شوير  1943،اأ�شتاذ  مواليد 

باري�ض 1981،   ،  �شالون جراند  الإ�شكندرية 1976  بينايل   : املعار�ض منها  العديد من 

  ،  1989 كوبا  هفانا  بينايل     ،2002 الربازيل  �شاوبولو  بينايل    ،  1984 فني�شيا  بينايل 

بينايل بكني الثانى ال�شني 2005،  معر�ض رواد الفن املعا�شر فى حو�ض البحرالأبي�ض 

املتو�شط باليابان طوكيو ،نال اجلائزة الأوىل لبينايل الإ�شكندرية 1976 ،  جائزة الدولة 

التقديرية 2005 .

عـبـد الــ�صـالم عـيـد
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نقابة  1972،ع�شو  بغداد   الفنون  باأكادميية  الفنون  كلية  1953،بكالوريو�ض  مواليد   

الفنانني الت�شكيليني ،�شارك يف العديد من املعار�ض اخلا�شة منها :معر�ض بقاعة راتب 

�شديق باأتيليه القاهرة 2003- 2005، معر�ض فن م�ض بجد باأتيليه القاهرة يناير 2006  

 ،  2007 يناير  القاهرة  باأتيليه  ناجي  حممد  بقاعة   2 اجل�شد  ذاكرة  بعنوان  معر�ض   ،

معار�ض جماعية  منها: معر�ض بعنوان ج�شور بقاعة بيكا�شو يونيه 2008 ، معر�ض لياىل 

املحرو�شة مبحكى القلعة �شبتمرب 2008، املعر�ض امل�شرى للفنون الت�شكيلية املقام �شمن 

فرباير  اذربيجان   - باكو  فى  امل�صرى  الثقافى  للمكتب  والفنى  الثقافى  الن�صاط  خطة 

2009 ، مهرجان الإبداع الت�شكيلي الثالث املعر�ض العام الدورة الثانية والثلثون2009 ، 

له مقتنيات ر�شمية متحف الفن امل�شرى احلديث بغداد  ،وزارة الثقافة العراقية. 

عبد ال�صبور �صاهني الفويل
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 فنان ت�شكيلي، �شارك فى العديد من املعار�ض داخل م�شر وخارجها ، ح�شل على العديد 

من اجلوائز ، له العديد من املقتنيات.

عبد املعبود جنيب
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عبد املنعم معو�س ال�صيد

  ، وخارجها  م�شر  داخل  املعار�ض  من  العديد  فى  �شــارك  ت�شكيلي،  فنــان   

ح�شل  على  العديد  من اجلوائز، له العديد من املقتنيات .
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بكالوريو�ض كلية الفنون اجلميلة بالإ�شكندرية تخ�ش�ض جرا فيك 1976،اأقام العديد من 

الور�ض الفنية يف فن اجلرافيك مب�شر وال�شعودية و�شوي�شرا والأردن والهند ولبنان،

الت�شكيلية  �شباب احلركة  اأبرز  الت�شكيلية من خلل مر�شمه جمموعة من  للحركة  قدم 

ا �صخ�صيًّا الأعماله فى فن اجلرافيك والت�صوير واالأعمال  امل�صرية .اأقام ) 38 ( معر�صً

املركبة وامليديا . �شارك فى معظم معار�ض الفن امل�شري فى العديد من دول العامل،معظم 

الفاعليات الدولية لفن اجلرافيك،له اأعمال فى العديد من متاحف العامل ،نال العديد 

من اجلوائز فى جمال اجلرافيك . 

عبد الوهاب عبد املح�صن
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حمبي  جمعية  الت�شوير،ع�شو  ق�شم  الت�شكيليني-  الفنانني  نقابة  ع�شو   ،1972 مواليد 

الفنون اجلميلة،�شارك يف العديد من املعار�ض منها: �شالون الأعمال الفنية ال�شغرية، 

معر�ض   ، ال�شوئي  للت�شوير  ال�شابع  النيل  �شالون  الثاين  الت�شكيلي  الإبداع  مهرجان 

ال�شداقة العربي ، معر�ض الت�شوير الفوتوغرافى. 

عربى عربى م�صطفى



138

 مواليد 1940 ،بكالوريو�ض الفنون اجلميلة ، �شارك فى اأكرث من معر�ض دويل فى دول 

وهل�شنكى  ونيودلهى  الإ�شكندرية  بيناليهات  ومنها  وعربية  واأ�شيوية  واأفريقية  اأوربية 

وال�شارقة وبغداد وقطر،نال جوائز عديدة فى الفن من وزارة الثقافة ، اجلائزة الأوىل 

فى النقد الفنى من املجل�ض الأعلى للثقافة .

عز الدين جنيب
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 مواليد 1976 القاهرة ،بكالوريو�ض كلية الفنون اجلميلة  ق�شم ديكور 1999، م�شئول اإدارة 

وال�شاد�ض  الدويل اخلام�ض  القاهرة  بينايل  �شاركت يف   ، الفنون  املعار�ض بق�شر  توثيق 

، حا�شلة على اجلائزة  ال�شغرية اخلام�ض  الفنية  الأعمال  ،�شاركت يف �شالون  للخزف 

والـ 17 ،حائزة على  الـ 16  الدورة  ال�شباب  الفني فى �شالون  النقد  الأوىل فى م�شابقة 

جلمعية  التابعة  الق�شرية  الق�شة  م�شابقة  يف  اجلمهورية   م�شتوى  على  الثامن  املركز 

الكاتبات امل�شريات .

عزة رحيم خمي�س
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مواليد 1961 ،بكالوريو�ض كلية الرتبية الفنية 1986 ، ع�شو نقابة الت�شكيليني ، �شارك 

فى العديد من املعار�ض منها: معر�ض جمعية فنان الغوري منذ 1999، بينايل بور�شعيد 

فى 2000 ، معر�ض �شحبة فن بقاعة بيكا�شو 2002 ، معر�ض خا�ض بفندق كولبينج فى 

فرانكفورت باأملانيا ، معر�ض بقاعة املركز امل�شري للتعاون الدويل 2006 ، معر�ض بقاعة 

قرطبة 2009 ، العديد من املقتنيات لدى الأفراد من م�شر و ال�شعودية و اأملانيا و اململكة 

املتحدة،و لدى متحف الفن احلديث. 

 ع�صام طه




