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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



143

عفت ح�صني

 بكالوريو�ض كلية الفنون التطبيقية ،ع�شو نقابة ال�شحفيني ، نقابة الفنانني الت�شكيليني 

، اأتيليه القاهرة - 2002 ،ح�شل على منحة التفرغ من وزارة الثقافة  ، 2003 معر�ض 

الآلهة الفرعونية ، بال�شرتاك مع خم�شة فنانني اإيطاليني يف املركز الثقايف امل�شري يف 

روما، 2004 معر�ض براغ الدويل – دولة الت�شيك ،2006 معر�ض خا�ض باملركز الثقايف 

امل�شري -  باري�ض ، 2008 معر�ض خا�ض   -  باري�ض.
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 اأ�شتاذ ورئي�ض ق�شم الر�شم والت�شوير ،ماج�شتري فى الرتبية الفنية ،درا�شات خا�شة يف 

جمال الفن باأكادميية الفنون اجلميلة باأملانيا ، �شاركت فى العديد من املعار�ض املحلية 

والأقليمية والدولية،دكتوراه من م�شر واملانيا ، فازت بالعديد من اجلوائز وال�شهادات 

مبدينة  نفق  لت�شميم  الأوىل  اجلائزة  اأهمها  والدولية  والأقليمية  املحلية  وامليداليات 

فرايزينج ميونيخ باأملانيا .

عال اأحمد على
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مهرجان   : املعار�ض  من  العديد  يف  �شارك  اجلميلة،  الفنون  ،بكالوريو�ض   1979 مواليد 

الأبداع الت�شكيلي الأول والثانى ، معر�ض �شباب فى �شباب ومعر�ض اأجيال بقاعة اإبداع ، 

معر�ض اأول مرة مكتبة الإ�شكندرية ،  نال العديد من اجلوائز : جائزة فى �شالون ال�شباب 

التا�شع ع�شر ، �شالون ال�شباب الع�شرين ، لديه مقتنيات مبتحف الفن احلديث. 

عالء اأبو احلمد اأحمد
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،مدر�ض  – جامعة حلوان 1997  بالقاهرة  الفنون اجلميلة  بكالوريو�ض   ، مواليد  1975 

بق�شم الت�شوير بكلية الفنون اجلميلة بالق�شر ، م�شارك فى احلركة الت�شكيلية مب�شر 

منذ 1997 حتى الآن . 

على ح�صان
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  : املعار�ض  العديدمن   يف  �شارك  الت�شوير،  -ق�شم  اجلميلة  الفنون  كلية  بكالوريو�ض 

مبكتبة  اأجندة  معر�ض   ، الإ�شكندرية  �شباب  �شالون   ، العام  املعر�ض   ، ال�شباب  �شالون 

الإ�شكندرية ، معر�ض الفن املعا�شر بروما ، وبينايل الدول الأورومتو�شطية باإيطاليا،نال 

الثانية  اجلائزة   ، الت�شوير  الدويل يف  الإ�شكندرية  اأتيليه  : جائزة  اجلوائز  العديد من 

يف الت�شوير ب�شالون ال�شباب اخلام�ض ع�شر، جائزة املقتنيات ب�شالون ال�شباب التا�شع 

ع�شر، له مقتنيات لدى وزارة الثقافة ولدى الأفراد مب�شر واخلارج.

عـلـى �صعيد
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مواليد مدينة الإ�شكندرية ،حا�شل على درجة املاج�شتري فى الرتميم من ق�شم الت�شوير 

2005 كلية الفنون اجلميلة  جامعة الإ�شكندرية  ،ح�شل على جائزة الدولة الت�شجيعية يف 

الفنون 2007 جمهورية م�صر العربية ،  ح�صل على جائزة الدولة لالإبداع الفني ) جائزة 

روما الكربى (2004 ،جائزة البيناىل )منار االإ�صكندرية الذهبي( ، بيناىل االإ�صكندرية 

ال23 لدول البحر التو�شط 2005 ، العرب الثانى للتبادل الثقافى ، متحف الفن احلديث 

– بيكني – ال�شني 2011 ، معر�ض خمتارات ،املعر�ض القومى العام  ق�شر الفنون  2002 
.2012-2009- 2005 -

عماد الدين عبد الوهاب
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دكتوراه يف فل�شفة الت�شوير عام 2000 ، �شارك فى العديد من املعار�ض منها : معر�ض 

باملركز الثقايف امل�شري بباري�ض 1996  ، معر�ض بقاعة ح�شن رجب 1997 ،   قاعة خان 

املغربي بالزمالك   1998  ،  بينايل بكني الدويل ، معر�ض الأ�شبوع امل�شري با�شرتاليا   

     .  2009

عماد �صفيق رزق
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 مواليد 1966 ، درجة الدكتوراة  2006 فى فل�شفة الفن من كلية الفنون اجلميلة  ،�شارك 

املعر�ض  ال�شباب منذ 1990 وحتى 1999،   : فى �شالون  املعار�ض منها  العديد من  فى 

القومي 94 – 96 – 98 – 2000 – 2006 – 2008 - معر�ض بقاعة كحيلة 2011 ، نال 

اجلائزة الأوىل فى الت�شوير بق�شر ثقافة املنيا عام 1989 ،  جلائزة الأوىل فى الر�شم 

ب�شالون ال�شباب اخلام�ض 1993 ، جلائزة الكربى مبعر�ض »هيلوراما »باملركز الثقايف 

الفرن�شي 1996.

  عمر اأحمد عبد الظاهر
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عمر الفيومى

 فنان ت�شكيلي،�شارك فى العديد من املعار�ض داخل م�شر وخارجها ،ح�شل على العديد 

من اجلوائز ، له العديد من املقتنيات.
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عمر النجدي

   مواليد 1931القاهرة ،1988 ـ 1991 اأ�شتاذ ورئي�ض ق�شم الت�شميم الداخلى والثاث ـ 

اجلميلة  الفنون  كلية  اأوىل  مالية  جائزة  كلية الفنون التطبيقية ـ جامعة حلوان. 1952  

،1953 كلية الفنون اجلميلة االأول ق�صم احلر ) ع�صو مر�صم االأق�صر (،1955- 1956 

جائزه اأوىل يف فن الت�شوير – عيد العلم، 1975 – 1978 خبري الديكور – بتليفزيون 

اأبو ظبي، 1977 معادلة الدكتوراه ) املجل�ض االأعلى للجامعات امل�صرية (، 1996 �شيف 

احلفر  فى  اأوىل  جائزة   1974 الدويل،  الكويت  بيناىل  و  الدوىل  باري�ض  �شالون  �شرف 

 – – الفنون  الت�شوير  فى  اأوىل  جائزة  ال�شكندرية،1983  – بيناىل  �شكرين  وال�شلك 

بالفنان عمر  ال�شعودية ،مقتنيات عديدة يف م�شر واخلارج  ،1993 �شدر كتاب خا�ض 

النجدى )�صل�صلة و�صف م�صر ( ، �صارك يف العديد من املعار�ض اخلا�صة و اجلماعية 

والدولية مب�شر وخارجها.
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مواليد 1967 ،بكالوريو�ض فنون جميلة، مدير عام الإدارة العامة لبحوث �شيانة وترميم 

الأعمال الفنية بقطاع الفنون الت�شكيلية ، له مقتنيات فى وزارة اخلارجية ، له العديد من 

املقتنيات داخل م�شر وخارجها.

عمرو عبد اللطيف
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ق�شم  اجلميلة  الفنون  كلية  بكالوريو�ض  بالقاهرة،  وتعمل  تعي�ض  فنانة   ،1971 مواليد 

الت�شوير، وت�شمل ممار�شاتها الفنية الت�شوير واجلرافيك و ت�شميم وجتهيز املطبوعات 

،حا�شلة على منحة التفرغ للإبداع الفني من وزارة الثقافة امل�شرية 2011، لها معر�شني 

جماهريية،كما  تفاعلية  وم�شاريع  فنية  ور�ض  عدة  فى  �شاركت  م�شر،  بداخل  فرديني 

�شاركت فى اأكرث من 15 معر�ض جماعى.

غادة عبد امللك
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�شالون  فى  الت�شكيلية،�شاركت  الفنون  نقابة  1999،ع�شو  الفنية  الرتبية  بكالوريو�ض 

البداع  32،مهرجان  العام  املعر�ض   ،  2000 ال�شغرية  الفنية  للأعمال  الرابع  اخلريف 

الت�شكيلي الثالث 2009 ،املعر�ض العام 33  مهرجان  الإبداع  الت�شكيلي الرابع  2010 .  

غادة حممد رفعت
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العايل  املعهد  ،دبلوم  القاهرة  الهند�شة-جامعة  كلية   - الت�شالت  هند�شة  ماج�شتري 

للنقد الفني باأكادميية الفنون، ت�شارك فى احلركة الفنية باملعار�ض اخلا�شة واجلماعية 

فى جمالت الت�شوير والر�شم والنحت والزخارف والكتابات العربية .

فاتن النواوى
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 فنانة ت�شكيلية ، كاتبة ، اأ�شتاذ فن البات�شورك ،ع�شو اأتيليه القاهرة والإ�شكندرية ،ع�شو 

احتاد الكتاب ، ع�شو اأتيليه كالكهيم،واأتيليه اوباراورزيل ، �شاركت فى حواىل 60 معر�ض 

الأفراد  ولدى  وفرن�شا  ،لها مقتنيات فى كل من م�شر  جماعي وفردي مب�شر واخلارج 

مب�شر واأملانيا وفرن�شا .

فادية فهمة كورى
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بنقابة م�شممي  موؤ�ش�ض  ، ع�شو   1960 تطبيقية  فنون  د�شوق،بكالوريو�ض  مواليد 1936 

ا يف اأنحاء اجلمهورية  ا خا�شً الفنون التطبيقية ،ع�شو بنقابة الت�شكيليني ،اأقام23 معر�شً

، اهتم يف معار�شه  البلد و خارجها  اأكرث من 200 معر�ض جماعي داخل  ، �شارك يف 

الأخرية يف البحث يف الرتاث و اأعماله هي ح�شيلة تفاعل بني الطرز امل�شري و الإ�شلمي 

و  عادات  ال�شعبي،فر�شم حواديت م�شرية عن  الرتاث  من  بعنا�شر  مزج  مع  القبطي  و 

تقاليد و األعاب االأطفال و كالم النا�ض الطيبني ) االأمثال ال�صعبية  و الرق�ض يف بر م�صر 

و �صبايا و اأواين (، و معر�ض عن اغاين املو�صيقار حممد عبد الوهاب. 

فاروق وجدي
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فاروق وهبة

جامعة   – اجلميلة  الفنون  كلية  ،1968بكالوريو�ض  املن�شورة  مبدينة   1942 مواليد 

الت�شوير  فن  الإغرتاب يف  الفنون عن ظاهرة  املاج�شتري يف  درجة   1977، الإ�شكندرية 

املعا�شر ،1987 اإجازة املاي�شرت�شولر من  اأكادميية الدولة للفنون – بدي�شلدورف اأملانيا 

، 1988 دكتوراه الفل�شفة يف الفنون » عن دور اخلامة يف فن الت�شوير» ،1997 امل�شت�شار 

الثقايف ل�شفارة م�شر بالنم�شا- فيينا ، 1997 ع�شو املنظمات الدولية بالأمم املتحدة ، 

2000 رئي�ض الأكادميية امل�شرية للفنون بروما، اأ�شتاذ بكلية الفنون اجلميلة بالأ�شكندرية 

، ع�شو موؤ�ش�ض لنقابة الفنانني الت�شكيليني مب�شر،ع�شو جماعة الفنانني والكتاب ، ع�شو 

الإحتاد الأملاين للفنانني الت�شكيليني . 
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اأتيلييه  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب   - اجلميلة  الفنون  كلية  من  تخرج   -1937 مواليد 

مركز  موؤ�ش�ض  ع�شو  و  بالإ�شكندرية  الت�شكيليني  نقابة  موؤ�ش�ض  ع�شو   - الإ�شكندرية 

البينايل   ،  1954 عام  منذ  املعار�ض  معظم  فى  �شارك   - املدينة  لتجميل  الإ�شكندرية 

بالإ�شكندرية  الإيطالية  العمارة  ، معر�ض  املتو�شط 1957  الأبي�ض  البحر  الثاين حلو�ض 

و  اأملانيا  و  اليونان  يف  الأفراد  لدى  مقتنيات  له   -  2001 بروما  امل�شرية  بالأكادميية 

الفن احلديث  ر�شمية متحف  ال�شكندرية  ومقتنيات  اأ�شاتذة جامعة  لبع�ض  بورتريهات 

ومكتبة  الثقافة  لوزارة  متعدده  مقتنيات  و  بال�شكندرية   اجلميلة  الفنون  متحف   ،

الإ�شكندرية و مقتنيات بنك الإ�شكان و التعمري . 

فا�صل اأحمد عجمي
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ع�شو  للفنون،  الأهلية  اجلمعية  ع�شو   ، الت�شكيلي  الفنانني  نقابة  ع�شو   ،  1965 مواليد 

ثقافة  بق�شر  معر�ض  منها:  املعار�ض  من  العديد  يف  الغوري،�شارك  فناين  اجلمعية 

كورنر  اآرت  بقاعة  معر�ض   ،  2009  -2003 القاهرة  باأتيليه  الغورى1985،معر�ض 

بالزمالك 2010-2011 ،له العديد من املقتنيات مبتحف الفن امل�شري احلديث  -وزارة 

اخلارجية  ، ولدى الأفراد مب�شر واخلارج ، منحه تفرغ منذ 2008 .

فتحي علي حممد
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املناعية  الكيمياء  دكتوراه   ،  1987 عام  العيون  وجراحة  طب  ،ماجي�شتري   1958 مواليد 

 : العاملية  املو�شوعة  1998،ن�شرت  عام  القاهرة  جامعة  املرفو�شة   القرنية  لرقعة 

“International who’s who of intellectuals”  ل�شنة 1987 نبذة عن حياة 
والفن   ، الطب  بني  يجمع  لأنه   ، النه�شة  رجل ع�شر  باأنه  وو�شفته  فا�شل  فريد  الفنان 

ا للر�شم والت�شوير  مب�شر ، اأجنلرتا و اأمريكا  ا فرديًّ الت�شكيلي واملو�شيقى، اأقام 40 معر�شً

،ح�شل على عدة جوائز فى جمال الت�شوير واحلفر منها امليدالية الذهبية للبابا بول�ض 

الطبيب  م�شابقة  فى  الأوىل  الت�شوير  جائزة   ،  1973 الفاتيكان  م�شابقة  فى  ال�شاد�ض 

الفنان بولية اأوهايو  1997 . 

 فريد فا�صل
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بجامعة  اجلميلة  الفنون  بكلية  الت�شوير  بق�شم  م�شاعد  1977،مدر�ض  الغربية  مواليد 

منها:  املعار�ض  من  العديد  فى  ،�شارك  الت�شكيليني  الفنانني  نقابة  ،ع�شو  الإ�شكندرية 

املعر�ض القومي القاهرة 2010،معر�ض اأعمال �شيوه بقاعة حممود خمتار 2010،معر�ض 

الن�شر  ، ملتقى  الإ�شكندرية 2011  اأجنده مكتبة  القاهرة 2010،معر�ض  القلعة  حمكى 

الثانى بينايل بور�شعيد 2011،معر�ض فناين الثغر ق�شر التذوق �شيدي جابر الإ�شكندرية 

2011 ، معر�ض مبتحف حممود �شعيد الإ�شكندريه 2009 ،ح�شل على العديد من اجلوائز 

منها جائزة بور�شة التجريب احلر ، جائزة البينايل فى جمال الت�شوير 2009 ،منحة 

بيناىل  الكربى  ،اجلائزة   2010 ال�شائل  القارة  مبعر�ض  جائزة   ،  2010 �شيوه  مرا�شم 

بور�شعيد 2011.

كالي حممد قا�صم
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اأ�شتاذ بكلية الرتبية الفنية جامعة الأزهر -  بكالوريو�ض كلية الفنون اجلميلة  ديكور - 

، معر�ض جماعى  الفنون 2000  – جممع  ال�شغرية  للقطع  القومى  املعر�ض   : املعار�ض 

بفندق �شرياتون املطار – اأطباء م�شر الدولية 2001  ، معر�ض جماعي رعاية ال�شباب 

ال�شعودية ، معر�ض خا�ض باأتيلية القاهرة 2002 ، معر�ض خا�ض نقابة ال�شحفيني 2005 

، معر�ض خا�ض اأتيلية القاهرة 2010 - اجلـوائـز : جوائز بال�شعودية  رعاية ال�شباب ، 

ح�شل على اجلوائز الأوىل فى جمال الر�شم عام 93 ، 94 ، 95 ، 99 - لديه مقتنيات 

مبتحف الفن احلديث و لدى الفراد مب�شر واخلارج  .

كمال عبده
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بكالوريو�ض كلية الفنون اجلميلة بالقاهرة ق�شم الت�شوير،عمل بهيئة الآثار قطاع املتاحف 

التاريخية ،�شارك فى املعار�ض اخلا�شة واجلماعية مب�شر واخلارج املعر�ض العام منذ 

1984، معر�ض فناين م�شر اجلديدة منذ 1985، اجلمعية الأهلية،جمعية فناين الغوري 

الفنان  اأعمال  على  2009،يغلب  اكتوبر  املئوية  مبنا�شبة  اجلميلة  الفنون  كلية  معر�ض 

تفرد  وقد  الأخري  املواد  بع�ض  ادخال  مع  والأحبار  واجلوا�ض  املائية  الألوان  ا�شتعمال 

الفنان باأ�شلوبه اخلا�ض حيث تاأثر بالر�شوم اجلدارية الأثرية الفر�شك واملو�شوعات التي 

تناولها الفنان عن البيئة والرتاث امل�شري الريف والنخيل والنيل والأماكن الثرية مثل 

الأديرة وغريها والأحياء ال�شعبية . 

ماجد ب�صارة
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ماجدة �صعد الدين

 فنان ت�شكيلي، �شارك فى العديد من املعار�ض داخل م�شر وخارجها ،ح�شل على العديد 

من اجلوائز ،له العديد من املقتنيات.
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بكالوريو�ض دافن�شي ت�شوير ، �شارك فى املعر�ض العام معظم دوراته ، معر�ض القطع 

ال�شغرية معظم دوراته ، معار�ض خا�شة باأتيليه القاهرة  اأحمد �شوقي ، الأوبرا  ، قاعة 

اجلديدة  م�شر  فناين  معر�ض   ، الإ�شكندرية  مبكتبة  اأجندة  معر�ض  للفنون  اجلزيرة 

هيليورما ، معار�ض اجلمعية الأهلية للفنون   وكالة الغوري، اأ�شالة حمبي الفنون اجلميلة 

، لديها مقتنيات بالهيئة العامة للإ�شتعلمات،  وزارة الثقافة  ، امل�شرف العربي الدويل 

، عدد من �شركات البرتول الأفراد بالداخل واخلارج . 

ماجدةحممودال�صرقاوي
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اأزياء م�شرحية  و  ديكور  ق�شم  امل�شرحية  للفنون  العايل  املعهد  مواليد 1946،بكالوريو�ض 

العا�شر  املعر�ض  اجلمبلة  الفنون  حمبي  جمعية  من  تقدير  �شهادة  على  حا�شل   ،  1970

للطلئع واجلائزة املالية الثالثة فى الت�شوير �شنة 1969.

ماريو ب�صرى �صابا
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بكالوريو�ض كلية الفنون اجلميلة القاهرة ق�شم ت�شوير جداري 1980 ، اأقام   �شتة معار�ض 

فنية خا�ض ، �شارك  يف العديد من املعار�ض العامة ،ح�شل علي ثلثة منح تفرغ من وزارة 

الثقافة امل�شرية .

جمدي عبد الغفار حممد
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جمدي عثمان علي

بكالوريو�ض فنون جميلة - ق�شم الت�شوير - 1994 ،رئي�ًشا للق�شم الثقايف جلريدة اللواء 

الفنون  خريجى  جمعية  اإدارة  جمل�ض  2003،ع�شو   -  2001 القاهرة  مكتب  ـ  اللبنانية 

  ، الثقافية  التنمية  �شندوق  احلديث   امل�شرى  الفن  متحف  لدى  مقتنيات  ،له  اجلميلة 

مبنى قطاع الإنتاج الثقافى بدار الأوبرا ،له كتابات فى جملت  الهلل – ن�شف الدنيا 

و نقد – الثقافة اجلديدة – �شطور   جرائد  احلياة – ال�شرق  – ادب  عربية  – �شوؤون 
 – – الوطن الكويتية  – ال�شيا�شة الكويتية  اأبدو  – الأهرام  – اللواء اللبنانية  الأو�شط 

الأهاىل – الأحتاد الأماراتية – اجلزيرة ال�شعودية – الأهرام امل�شائى – راأى ال�شعب 

– امل�شاء - املحرر الثقافى جلريدة اجلزيرة  ال�شعودية عام 1996-  - �شباب الأحرار 

 . 1997
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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.

جمدى اأنور
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فى  �شارك  الت�شوير،  ق�شم  بالقاهرة  اجلميلة  الفنون  كلية  1948،بكالوريو�ض  مواليد   

احلركة الت�شكيلية منذ عام 1969 ، بينايل بور�شعيد الثامن مبتحف الن�شر للفن احلديث 

2009 ، معر�ض جمعية فناين الغورى الثامن و الع�شرين مببنى موؤ�ش�شة الهرام 2009/4 

وطنية  انفعالت  معر�ض   ،  2009 العام(  )املعر�ض  الثالث  الت�صكيلي  االبداع  مهرجان   ،

املن�شورة  مبتحف  ينايــر   25 ثورة  معر�ض   ، يناير2010  بالقاهرة   ال�شحفيني  بنقابة 

مقتنيات   ، اخلارجية  وزارة   ، احلديث  امل�شري  الفن  مبتحف  مقتنيات  لديه  القومي، 

خا�شة لدى الأفراد فى م�شر و اخلارج ،جائزة الت�شوير ملتقى الن�شر الثامن للفنون 

الت�شكيلية.

جمدى حممود ال�صيد
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الر�شمية  القاعات  باأهم  واجلماعية  اخلا�شة  املعار�ض  من  العديد  اأقام  ت�شكيلي  فنان   

واخلا�شة مب�شر وعدد من دول العامل منذ عام 1972 ،ح�شل على العديد من اجلوائز 

الهامة منذ عام 1975 . له مقتنيات مبتحف الفن احلديث مب�شر ومتحف املكتبة القومية 

بالكوجنر�ض – وا�شنطن – الوليات املتحدة �شمن املجموعة الفنية اخلا�شة بالرئي�ض 

وال�شفارات  باخلارج  امل�شرية  وال�شفارات  واملوؤ�ش�شات  البنوك  من  وعدد  كارتر  جيمى 

الأجنبية مب�شر ولدى بع�ض الأفراد والعائلت ،مثل م�شر قومي�شرًيا لعدد من املعار�ض 

الثقافة  وزارة  اأول  والعامل،وكيل  الثقافية مب�شر  امللتقيات  بالعديد من  باخلارج،�شارك 

ورئي�ض قطاع الفنون الت�شكيلية  2006 – 2010  .   

حم�صن �صعالن
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مواليد الإ�شكندرية ، �شارك فى احلركة الفنية منذ عام 1995 ، �شارك فى العديد من 

، لديه  اأقام ثلث معار�ض خا�شة    ، القومى   ال�شباب واملعر�ض  املعار�ض منها �شالون 

مقتنيات لدى العديد من الأفراد .

حم�صن عبد الفتاح
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 مواليد 1947 - دكتوراة نقد الفنون  اأكادميية ريبني للفنون اجلميلة - رئي�ض اجلنة العليا 

الدائمة للم�شابقة القومية للنقد الفنى - قومي�شري اجلناح امل�شري ببيناىل بنجلدي�ض 

الدويل  - ح�شل على امليدالية الذهبية للتميز الإبداعى من اأكادميية اأوزبك�شتان للفنون 

حمكما   ،  2003 العاملية   Who› who مو�شوعة  يف  الفنية  �شريته  اأدرجت   ،  2003

لبيناىل ط�شقند الدوىل للفنون 2005 . 

حم�صن عطيه
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بنقابه  ،ع�شو  حلوان  جامعه  اجلميلة  الفنون  بكلية  اأ�شتاذ   ، املن�شورة    1950 مواليد   

الفنانني الت�شكليني وباجلمعيات الفنية الأهلية ، اأقام معار�ض خا�شة منها اأتيليه القاهره 

1979 ، 1981 ، 1983 ، 1989 ، 2001 ، كليه الفنون اجلميلة 1987 ، 1995 ، 1998 ، 

 ” “ فجر  2000 ، 2008 ، املعار�ض اجلماعية جممع الفنون بالزمالك 1984 ، جماعه 

 ، الثقايف 1990  للتعاون  امل�شري  باملركز   ” “ فجر  ، جماعة  بالزمالك  الفنون  مبجمع 

معر�ض   ، بالزمالك2002  الفنون  مبجمع  ال�شبعينات  جيل  من  ال�شبعه  الفنانني  معر�ض 

الفنانني ال�شبعه من جيل ال�شبعينيات بكلية الفنون اجلميلة 2010 ، له مقتنيات مب�شر 

جائزة   ،1984 ال�شباين  الثقايف  املركز  من  بيكا�شو  با�شم  اأوىل  جائزة  نال   ، واخلارج 

ثالثة يف فن الر�شم يف م�شابقة املاء يف حياة الإن�شان 1988 ، جائزة من وزارة الدفاع يف 

م�شابقة عن �شيناء 1999.

حم�صن حمزة
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اوملبياد  جلمعية  موؤ�ش�ض  ع�شو   2006 الت�شوير  دبلوم   2004 الفنية  الرتبية  بكالوريو�ض 

 - الثقافية 2000  املهرجانات  و  البينايل  �شارك يف عدد من   - ال�شويد  الفنون اجلميلة 

2012 م�شر، تون�ض ، ايطاليا، النمارك ، امريكا -ح�شل على عدد من اجلوائز اأهمها 

امليدالية الذهبية للفنون اوملبياد بكني  2008 ، ال�شعلة الوملبية للأوملبياد ال�شتوية تورينتو 

2006 ، امليدالية التذكارية ملدينه مايوركا ، جائزة الت�شوير �شالون الإ�شكندرية ، �شالون 

ال�شباب -  عدد من املقتنيات متحف الفن احلديث القاهرة ، اندوني�شيا ، مدريد متحف 

الوملبياد بكني ، البو�شنة .

حممد امل�صري
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حممد الطراوي

الفنانني  نقابة  ،ع�شو  بط�شقند  الفنية  الأكادميية  من  الفخرية  دكتوراه  مواليد  1956   

الت�صكيليني ،اأقام  معر�ض ) روؤيتان ( باملركز الثقافى امل�صرى بباري�ض 2008 ، املعر�ض 

 )27( ،1999  )26(  ،  1997  )25(   ،1995 الدورة )24(  الت�صكيلية  للفنون  القومى 

2005  ، املهرجان الت�شكيلى   ) 29 2001 ، املعر�ض القومى للفنون الت�صكيلية الدورة ) 

ال�شالون   ، للفنون اجلميلة  2006  الأهلية  للجمعية  للإبداع  الإ�شكندرية  الثالث مبركز 

الثانى   الت�شكيلى  الإبداع  مهرجان   ،  2008 اجلميلة   للفنون  الأهلية  للجمعية  الع�شرون 

ال�صابع  ال�صباب  ال�صعبى( ط�صقند.قوم�صري �صالون  ، قومي�صري معر�ض )الرتاث    2008

ع�شر  2005 ،نال اجلائزة االأوىل ) حفر ( باملجل�ض االأعلى للثقافة 1979 والرابعة  1980 

، ميدالية البخارى الذهبية 2002  ، �شهادة تقدير من الرتينايل الأول لل�شباب 1993 - 

القاهرة ،مقتنيات خا�شة ور�شمية لدى الأفراد مب�شر واخلارج
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مواليد 1977 - مدر�ض م�شاعد بق�شم الت�شوير بكلية الفنون اجلميلة املعار�ض : معر�ض  

امل�شرى  الفن   ، الفنون اجلميلة يف 100 عام   ، العام  املعر�ض   ، ايطاليا  ايبوىل  مبدينة 

املعا�شر باإيطاليا ، معر�ض �شمبوزيوم ال�شكندارية الدويل للنحت يف اخلامات الطبيعية 

، بينايل ماني�شي�ض الدويل للخزف ، جائزة الدولة للبداع الفني – اجلوائز : اجلائزة 

وزارة  لدى   : املقتنيات   – ال�شباب  �شالون  جائزة    ، بور�شعيد  بينايل  ت�شوير  الويل 

اخلارجية ، وزارة الثقافة ، مكتبة ال�شكندارية ، البنك التجاري الدويل .

حممد بنوى
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مواليد 1955 - بكالوريو�ض كلية الفنون التطبيقية - ع�شو نقابة املهند�شني ع�شو نقابة 

رمادا  خا�ض  معر�ض   : املعار�ض   – اجلميلة  الفنون  حمبي  جمعية  ع�شو  امل�شممني- 

 ، ال�شاوي  �شاقية  خا�ض  معر�ض   ، الدوحة  التجاري  باملركز  خا�ض  معر�ض  الدوحة 

املعر�ض القومي للفنون الت�شكيلية. 

حممد تي�صري حامد
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 – الت�شكيليني  الفنانني  نقابة  اداره  القاهره - ع�شو جمل�ض  تدري�ض جامعه  ع�شو هيئه 

�شارك فى العديد من املعار�ض منها  معار�ض باملعهد الثقافى اليطاىل 1991، 1993، 

1995 ، معر�ض بنقابة ال�شحفيني 2006، معر�ض بق�شر ثفافه اجليزه 2007- معر�ض 

ا�شتلهام القدمي  بقاعة اإجنى اأفلطون - باأتيلية القاهرة دي�شمرب 2009 ، �شالون ال�شباب 

الرابع 1992 ، املعر�ض التكرميى الأول لفنانى �شالون ال�شباب 1998 - معر�ض بنقابة 

الفنانني الت�شكيلني 2002 . 2005 ،  �صالون االأتيلية )ال�صابع واخلم�صون ( باأتيلية القاهرة 

2009 ، �شالون الأتيلية الثامن واخلم�شون  باأتيلية القاهرة 2010 ، املعر�ض العام الدورة 

الثالثة والثالثون ( 2010 ، معر�ض مر�شحي جمل�ض نقابه الفنانيني الت�شكيليني 2011، 

معر�ض الثوره بجمعية حمبي الفنون اجلميله2012

حممد ح�صني ال�صبان
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 فنان ت�شكيلى ،�شارك فى العديد من املعار�ض منها :معر�ض جماعي عن ثورة 25 بق�شر 

الفنون ، معر�ض على هام�ض املوؤمتر القبطي الأفريقى كني�شة ماري جرج�ض ، معر�ض 

جماعي بجالريي فنون ،معر�ض خا�ض خان املغرب ، معر�ض خا�ض �شاقية ال�شاوي. 

حممد الدمراوى
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ال�شعبية  الت�شكيلية  الفنون  يف  ،ماج�شتري   2009 فرن�شا   بال�شوربون  دكتوراه   متهيدي 

باأكادميية الفنون 2007 ،دبلوم املعهد العايل للفنون ال�شعبية 2002 . دبلوم املعهد العايل 

للنقد الفني  1992 ، اأقام 54 معر�شا خا�شا يف م�شر وفرن�شا واأملانيا، �شارك يف اأكرث من 

400 معر�ض جماعي يف م�شر واخلارج وله مقتنيات بالعديد من املتاحف ولدى الأفراد.

حممد د�صوقي
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معار�ض  عدة  اأقام   -  1967 التطبيقية  الفنون  كلية  بكالوريو�ض   -  1939 مواليد 

�شارك   - وا�شبانيا  وقرب�ض  وروما  وباري�ض   ، والإ�شكندرية  القاهرة  فى  خا�شة 

والدولية  والقومية  املحلية  واملوؤمترات  واملهرجانات  املعار�ض  من  العديد  فى 

1985 ال�شابع  الدوىل  فالباريزو  وبيناىل  العام  املعر�ض  دورات  بينها  من 

حممد رزق
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مواليد  1974  - مدر�ض النحت بكلية الرتبية الفنية �شارك فى العديد من املعار�ض كان 

منها املعر�ض القومي للفنون الت�شكيلية  2003 /2010 ، �شالون ال�شباب ال�شاد�ض ع�شر 

2004 وال�شابع ع�شر 2005  بيناىل ال�شارقة للخط العربى الدورة الثاثة 2008  والرابعة 

معر�ض    2010 و   2009 الإ�شكندرية   مبكتبة  اأجندة  معر�ض   ،2012 واخلام�شة    2010

الثقافى  2009   زغلول  �شعد  معر�ض خا�ض مبركز   ، الإ�شكندرية  2008  خا�ض مبكتبة 

مقتنيات : متحف الفن احلديث بالقاهرة ولدى اأفراد وباخلارج .

حممد ر�صا ال�صياد
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حممد �صامل

م�شر  فى  املعا�شرة  الت�شكيلية  للحركة  درا�شة  عن  حلوان  جامعة  من  1940،ماج�شتري  مواليد 

عدة  فى   1984 من  1982،�شارك  حلوان  جامعة  من  الفنون  فى  الفل�شفة  1976،دكتوراه  �شنة 

ا�شتاذا متفرغا  ،يعمل حاليًّا  اأقيمت منذ 1984  التى  الف�شيف�شاء  موؤمترات دولية مرتبطة بفن 

ال�شنوى  ال�شالون  العام  القومى  بالإ�شكندرية،املعر�ض  اجلميلة  الفنون  بكلية  الت�شوير  بق�شم 

ق�شر   ” الإ�شكندرية  فنانو   “ معر�ض  ال�شكندرية  لتيليه  الذهبى  الإ�شكندريةاليوبيل  لتيليه 

-1987  ،  16 الدورة   ، املتو�شط  البحر  لدول  الدوىل  ال�شكندرية  1987،بيناىل  احلرية  ثقافة 

ال�شكندرية. 2005-مكتبة  الثانية  والدورة   2003 الوىل  الدورة  الكتاب  خيال  ،معر�ض   1988

معر�ض،اأقام عدة معار�ض فردية فى الر�شم والت�شوير والف�شيف�شاء والزجاج امللون فى اتيليه 

اأماكن   عدة   فى  اجلدارية  والف�شيف�شاء  امللون  الزجاج  اأعمال  من  العديد  ،نفذ  ال�شكندرية 

منها لوحة جدارية مبيدان اأحمد زويل ،قومي�شري عام دورتى بيناىل الإ�شكندرية التا�شعة ع�شر 

والع�شرين 1997 ـ 1999 ،ع�شو اللجان ال�شت�شارية املتخ�ش�شة مبكتبة الإ�شكندرية منذ 2003 

،رئي�ض جمل�ض اإدارة مركز اإ�شكندرية لتجميل املدينة .
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حممد �صامح طنان

– ح�شل على  – �شارك فى العديد من املعار�ض داخل م�شر وخارجها   فنان ت�شكيلى 

العديد من اجلوائز – له العديد من املقتنيات
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بكالوريو�ض الرتبية الفنية جامعة القاهرة - دبلومة النقد الفني من املعهد العايل للنقد  

الإبداع  ال�شباب مهرجان  �شالون   : – املعار�ض  الت�شكيلية  �شاركت يف احلركة   - الفني 

الأول ، �شالون النيل للت�شوير ال�شوئي ال�شاد�ض ، ملتقي الن�شر الأول ، بينايل بور �شعيد 

القومي ال�شابع ، �شالون القطع ال�شغرية مبتحف حممود خمتار منحة الإبداع – ح�شل 

على درع امل�شراكة يف يوم ال�شلم من ملك البحرين ، �شهادة تقدير من مهرجان البداع 

الول– مقتنيات خا�شة لدي افراد وهيئات حكومية .

حممد  �صيد عبود
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 مواليد 1947 ، بكالوريو�ض كلية الفنون اجلميلة جامعة الإ�شكندرية - ي�شارك فى املعار�ض

 اجلماعية منذ عام 1970 حتى الآن ، 45 معر�ض خا�ض داخل م�شر ، 26 جائزة حملية

والأندية والإحتادات  لعديد من اجلمعيات  وميدالية ع�شو  تقدير  �شهادة   121 ،  ودولية 

 الفنية والثقافية املختلفة داخل م�شر وخارجها - يعمل اأ�شتاذ بق�شم الت�شوير والعميد

 لكلية الفنون اجلميلة جامعة االإ�صكندرية ) �صابقًا ( - له العديد من املقتنيات الر�صمية

وال�شفارات واجلامعات  الوزارات  من  والعديد   ، وخارجها  م�شر  املتاحف  بع�ض   فى 

 والهيئات الر�شمية  واملدنية وبع�ض القرى واملن�شاآت ال�شياحية واملدنية فى م�شر وبع�ض

 بلدان العامل

حممد �صاكر
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حممد �صعراوي م�صطفى

مواليد1952 - رحلة عمل ودرا�شة للمدار�ض املختلفة يف الفن الت�شكيلي يف كل من -فرن�شا 

منذ  1979 اإىل 1981، معر�ض وزارة الثقافة بفندق  هولندا  لوك�شنربج–  بلجيكا-   –
الثانية  اجلائزة  بالهيئة  رم�شانيات  م�شابقة  القومي1997،  املعر�ض   ،1995 �شرياتون 

املركز  م�شابقة   ،1999 الأوىل  اجلائزة  الثقافة  لق�شور  العامة  الهيئة  م�شابقة   ،1998

القومي للفنون الت�شكيلية الأعمال الفنية ال�شغرية 2003، معر�ض القطع الفنية ال�شغرية 

املركز القومي للفنون الت�شكيلية 2005 ، املعر�ض القومي للفنون الت�شكيلية2009 ، جائزة 

التفوق لبينايل بور �شعيد 2009،  معر�ض يف قاعة حممود خمتار�شوق القطع ال�شغرية 

                                                              . 2010
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حممد عبد احلفيظ مكاوى

�شابقٌا   اجلميله  الفنون  كليه  عميد   -  1981 جميله  فنون  بكالوريو�ض   -  1958 مواليد 

�شارك فى العديد من املعار�ض اخلا�شة  والعامة - ح�شل على العديد من اجلوائز .
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 بكالوريو�ض فى الفنون التطبيقية 1962 ،نال  منحة التفرغ الفني من وزارة الثقافة 1968 

فى عهد الدكتورثروت عكا�شة رحمة اهلل ، اأقام املعر�ض الأول فى قاعة اخناتون بالقاهرة 

1969 واقتنت وزارة الثقافة عدد خم�ض لوحات فنية ، معر�ض الفنانني املتفرغني بعنوان 

اأبداع وا�شراقات فنانى التفرغ للعام 2011 ، 2012 برعاية الأ�شتاذ الدكتور �شاكر عبد 

احلميد وزير الثقافة بلوحتني اأحداهما ثورة احلرية والأخرى م�شر العزيزة ىل وطن .

حممد عبد احلليم مكرم
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حلوان  جامعة  الفنية  الرتبية  كلية  ت�شوير  ق�شم  الفنية  الرتبية  دبلومة   -  1979 مواليد 

حور�ض  ` هنقول` بقاعة  معر�ض   ،  2002 القاهرة  باأتيليه  معر�ض   : -املعار�ض   2004

كلية الرتبية الفنية 2001، �شالون ال�شباب اخلام�ض ع�شر 2003 ، ال�شاد�ض ع�شر 2004 

الدوىل  الإ�شكندرية  اأتيليه  �شالون  الت�شكيلى،  الإبداع  مهرجان   ،  2005 ع�شر  ال�شابع   ،

لل�شباب باأتيليه الإ�شكندرية ابريل 2006- ح�شل على اجلائزة الثالثة ت�شوير من �شالون 

املركز   ، العربية  والدول  مب�شر  افراد  لدى  املقتنيات   –  2005 ع�شر  ال�شابع  ال�شباب 

الثقافى الفرن�شى . 

حممد عبد الفتاح ب�صيونى
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و  الفرديه  املعار�ض  من  العديد  فى  �شارك  بالأق�شر-  اجلميلة  الفنون  كلية  عميد   -  

وزارة  الت�شوير  يف  ال�شباب  �شالون  جائزة   : اجلوائز   – والدولية  املحلية  و  اجلماعية 

الثقافة ، جائزة الر�شم واجلرافيك ، جائزة الت�شوير الأوىل ، جائزة الت�شوير الثانية 

م�شابقة ال�شباب والريا�شة – املقتنيات : لدي الأفراد يف م�شر والعامل العربي ، الوليات 

املتحدة الأمريكية ، واأوروبا ، بريطانيا ، جهاز ال�شباب والريا�شة ،متحف الفن احلديث 

بالقاهرة ، متحف الفن احلديث بور �شعيد ، متحف الفن احلديث باملنيا.

حممد اأحمد عرابي
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مواليد 1959 - ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني– �شارك بور�ض عمل بقرية ال�شونة مع 

بيناىل   ،  2005 اإيطاليا  ال�شابع  احلفر  بيناىل   : املعار�ض   - اإيطاليا  النم�شا  من  فنانني 

حفرلديه  ثانية  جائزة  على  حا�شل   - ع�شر  الرابع  املتو�شط   البحر  لدول  الإ�شكندرية  

مقتنيات بدار الأوبرا امل�شرية ، متحف الفن احلديث .

حممد غازي
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 مواليد 1933 - تخرج يف كلية الفنون اجلميلة بالقاهرة عام 1958- دكتوراه يف الت�شوير 

وفل�شفة الفن من اأكادميية الفنون الإيطالية عام 1970 - اأ�شتاذ غري متفرغ بكلية الفنون 

اجلميلة جامعة الإ�شكندرية - اقام 27 معر�شًا خا�شًا يف م�شر، فرن�شا، هولندا، اإيطاليا، 

واإجنلرتا، والربازيل والنم�شا - ح�شل على “اجلائزة التقديرية” عن اجلناح امل�شري 

يف بينايل فيني�شيا الدويل عام 1964 ، و”اجلوائز الأوىل” يف بينايل الإ�شكندرية الدويل 

“ثلث دورات متتالية ، كما ح�شل على “جائزة اجلامعة التقديرية العلمية” من جامعة 
الإ�شكندرية.

حممد فوؤاد تاج
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من  العديد  فى  �شارك  الت�شكيليني  الفنانني  نقابة  ع�شو   -  1963 القاهرة  مواليد 

الـ  الدورة  الفنون  بق�شر  الت�شكيلية  للفنون  القومي  املركز  معر�ض  منها  املعار�ض 

مبجمع  وال�شابع   ال�شاد�ض  ال�شغرية  الفنية  الأعمال  �شالون  معر�ض   -  2001  27

هاو�ض   بتاون  الفوتوغرايف  الت�شوير  معر�ض   -  2004  ،2003 بالزمالك  الفنون 

مهرجان  معر�ض   -  2008 هاو�ض  بتاون  امل�شنع  جدران  على  الر�شم  2007ومعر�ض 

.  2009  ،2008 بالأوبرا  احلديث  املتحف  والثالث  الثاين  الت�شكيلي  الإبداع 

حممد يو�صف بدر
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مواليد 1945 – بكالوريو�ض فنون جميلة ق�شم الت�شوير 1969 – املعر�ض الأول عن الثورة 

الفل�شطينية مع ال�شهيد مازن اأبو غزالة 1967 – جممع الفنون بالزمالك عام 1979 ، 1984 

، 2000 – �شارك فى املعار�ض العامة واجلماعية مب�شر واخلارج – ح�شل على ع�شرون 

. املتحركة  والر�شوم  العرائ�ض  وت�شميم  والإخراج  الت�شكيلية  الفنون  جمال  فى  جائزة 

حممود اإبراهيم
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عمل   -1969 الت�شكيلني  الفنانني  نقابة  ع�شو   -  1969 والرتبية  الفنون  بكالوريو�ض 

و  مب�شر  واملعلمات  املعلمني  مبعاهد  الإعلن  وت�شميم  التدري�ض  طرق  ملادتي  مدر�شًا 

ليبيا و ال�شعودية وعمل مدر�شًا وموجهًا وم�شرفًا على اإعداد املعار�ض الفنية - له العديد 

العام  واملعر�ض  الأحمر  البحر  ومهرجان  بور�شعيد   بينايل  منها  امل�شرتكة  املعار�ض  من 

ومعار�ض القتناء وملتقي الفنني العرب وله العديد من املعار�ض اخلا�شة منها الوحدة 

الوطنية وابدعات لونية باملركز الثقايف الرو�شي 2012 - نال العديد من اجلوائز و�شهادات 

. واأملانيا  وماليزيا  واأمريكا  وال�شعودية  وليبيا  مب�شر  مقتنيات  له   - والدروع  التقدير 

حممود اأحمد الببالوي
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 اأ�شتاذ دكتور بكلية الرتبية الفنية – اأقام اأكرث من 20 معر�ض خا�ض مب�شر

مقتنيات ،لديه  الفني   والنقد  الفن  يف  اجلوائز  من  العديد   واخلارج،نال 

باملتاحف والوزارات والهيئات والفراد مب�شر والدول الأجنبية والعربية

حممود حامد �صالح
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الفنانني  نقــابة  اإدارة  جملـــ�ض  ع�شـو  ت�شوير-  ق�شـم  القاهرة  جميلة  فنـون  بكالوريو�ض 

املعار�ض   - الت�شكيلية  الفنون  بقطاع  الفنية  املقتنيات  اإدارة  عام  – مدير  الت�شكيلــيني 

من  العديد  على  حا�شلــة   - بلبنان2006  الدوىل  اإهـدن  �شمبوزيوم   ، العام  املعر�ض   :

اجلـوائز و�شهـادات التقدير من وزارة الثقافة مب�شـر والمارات وبع�ض الدول اخلارجية 

، وزارة اخلارجية ، متحف الفن احلديث ، دار الأوبرا  الثقافة  : لدى وزارة  – املقتنيات 
ولدى  بروزتيتو  ، متحف جوزيب  ال�شارقة  ، متحف  للإ�شتثمار  العامة  الهيئة   ، امل�شرية 

الفراد مب�شر و اخلارج .

مديحـة حممـد متـوىل
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يف  ع�شو   ، حلوان  جامعة  اجلميلة  الفنون  كلية  جداريات  �شعبة  الت�شوير  يف  ماج�شتري 

اجلمعية الدولية  لفناين املوزاييك املعا�شرين  AIMC ،  �شاركت يف العديد من املعار�ض 

املحلية والعاملية - املقـتنيات : لدى متحف الفن امل�شرِي احلديث ، مكتبة الأ�شكندرية ، 

�شندوق التنمية الثقافية ، وزارة الثقافة امل�شرية ، لدى اأفراد يف م�شر وبلدان اأخرى.

مروه قنديل
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 مواليد 1977  - بكالوريو�ض فنون جميلة  2000   ق�شم الت�شوير �شعبة جداري - ع�شو  -

الطلبة معار�ض  منها  املعار�ض  من  العديد  فى  �شاركت   – الت�شكيليني  الفنانني   نقابة 

 كلية الفنون اجلميلة 1997 – 1998- 1999-2000 - معر�ض �شباب اخلرجني  بار�ض

 املعار�ض  2000 - معر�ض الطلئع  جمعية حمبي الفنون اجلميلة 2002 - املعر�ض العام

 2009 - �شالون القطع ال�شغرية، 2010 - معر�ض “الذكري الويل لثورة 25 يناير” ،

 ق�شر الفنون  - 2012معر�ض جداري ، قاعة زورخانة 2012 -  املقتنيات وزارة اخلارجية

امل�شرية - اعمال جدارية بالقاهرة و�شرم ال�شيخ -  لدي افراد

مروة ال�صيد فراج
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 ،1978 الربيع  �شالون   ،2006 الت�شوير  فن  ماج�شتري   ،1978 جميلة  فنون  بكالوريو�ض 

املعر�ض العام )من 1983 حتى 2009(،�صالون القاهرة جمعية حمبي الفنون 1987.

 1993 اإىل 2010، هليوراما )املركز الفرن�صي( من  معر�ض اجلمعية الأهلية من 1986 

، لديها مقتنيات يف وزارة  اإىل 2000، معر�ض املكرمون  1998 خم�شة معار�ض خا�شة 

اخلارجية ومتحف الفن احلديث واملركز الثقايف الهندي والفرن�شي ويف اأمريكا وفرن�شا، 

الفرن�شي  الثقايف  واملركز  للفنون  الأهلية  اجلمعية  من  وجوائز  تقدير  �شهادات  نالت 

الهندي.

مريام وا�صف
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مرمي فوؤاد تاج الدين

اأ�شتاذ م�شاعد بكلية الفنون اجلميلة -جامعة الأ�شكندرية ـ ق�شم الت�شوير ،ع�شو نقابة الفنانني 

الت�شكيليني ،اأمني جمعية خريجى كلية الفنون اجلميلة ، جامعة الإ�شكندرية ،�شاركت فى العديد 

 ( االأ�صكندرية  اأتيليه  املعار�ض اجلماعية منذ عام 1987،   وت�شارك فى  العلمية  املوؤمترات  من 

كلية    2008  ) االآ�صعة  عرب  �صفافيات   ( لالإبداع  االأ�صكندرية  مركز   2006  ) ال�صامت  اجلدل 

الفنون اجلميلة بالأ�صكندرية ) انطباعات اإن�صانية (   2009  كلية الفنون اجلميلة بلأ�شكندرية 

ـ  ـ املركز الثقافى امل�شرى  ـ روما  2009 ، معر�ض فنانى الإ�شكندرية  ) وجوه من عامل قدمي ( 

اإيطاليا 2002م  امل�شاركة فى �شيمبوزمي “ اإهدن  ” الدوىل للت�شوير بلبنان 2004م  امل�شاركة فى 

معر�ض الفنون الت�صكيلية �صمن اإحتفالية الفرانكفونية )نيودلهى ــ الهند ( 2010 ،نالت جائزة 

ثانية وثالثة ـ ت�شوير - امل�شابقة القومية للفنون الت�شكيلية 1984م 1987،لديها مقتنيات بوزارة 

الثقافة ـو لدى الأفراد فى م�شر واخلارج . 
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مواليد 1946 ، بكالوربو�ض فنون جميلة ت�شوير دبلوم دار�شات عليا ، ع�شو نقابة الفنانني 

�شالون   : املعار�ض  من   العديد  يف  ،�شارك  والكتاب  الفنانني  جماعة  ع�شو  الت�شكيليني 

الربيع حمتف الفنو ن اجلملية ال�شكندرية ، �شالون اخلريف للأعمال الفنية ال�شغرية 

الأول ، بيناىل بور�شعيد القومى اخلام�ض ، املعر�ض القومى للفنون الت�شكيلية ، مهرجان 

الإبداع الت�شكيلى الثانى – اجلوائز : �شهادة تقدير فى عيد الفن الأول من وزارة الثقافة 

1979 ، �شهادة تقدير من حمافظة الإ�شكندرية1982 - املقتنيات : حمتف الفن امل�شري 

احلديث ، بنك الئتمان الزاعي ، لدى بع�ض الأفراد بالداخل واخلارج.

م�صعد ا�صماعيل
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هواياتها  ملمار�شة  وتفرغت  �شم�ض  عني  جامعة  التجارة  كلية  من  تخرجت   -  

 - املختلفة  الفنية  واملدار�ض  الألوان  ونظرية  والت�شوير  الر�شم  فنون  ودر�شت 

ومركز  القاهرة  اتيليه  فى  واجلماعية  اخلا�شة  املعار�ض  من  العديد  واأقامت 

بور�شعيد  وبناىل   2008 �شنة  العام  املعر�ض  فى  وا�شرتكت  للفنون  اجلزيرة 

الأمريكية. املتحدة  الوليات  فى  واآخر   .. دبى  فى  معر�ض  واأقامت   2009 �شنة 

م�صرية الأزهرى
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احلركة  يف  الفنان  �شارك   ، الت�شكيليني  نقابة  ،ع�شو  املنوفية   1943 مواليد 

معر�ض  منها  اخلا�شة  املعار�ض  من  الكثري  واأقام  تخرجه  منذ  الت�شكيلية  الفنية 

باملركز   1979 الأ�شباين  الثقايف   باملركز   1981-1970-1968 اخناتون  بقاعة 

 – م   2005 بالأقاليم  م�شر  لفناين  الدويل  الإ�شكندرية  بينايل   ، للتعاون  امل�شري 

تفرغ  منحة    ،1971 القاهرة  �شالون  من  الت�شوير  يف  ف�شية  ميدالية  على  ح�شل 

 2007 اجلامعات  ل�شباب  الثامن  الأ�شبوع  �شعار  لت�شميم  الأويل  اجلائزة   ،1971

م�صطفى اإبراهيم بط
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مواليد   1942 ،درا�شات فى الفنون واحلرف جامعة اأو�شلو 1974، دكتوراه فى الفل�شفة جامعة 

الإحتاد  موؤ�ش�شة  ع�شو  القاهرة،  باأتيليه  والكتاب  الفنانني  جماعة  ع�شو   1979 بلنو  نيويورك 

العاملى للنقاد ) االيكا (، رئي�ض حترير جملة الثقافة اجلديدة الهيئة العامة لق�صور الثقافية، 

الثقافى  للتعاون  امل�صرى  (،املركز   1997  -  91  -  89  -  69  -  68  -  1966  ( اإخناتون  قاعة 

الدوىل بالزمالك مار�ض 1995 ، جممع الفنون بالزمالك اأعوام ) 1986، 1987، 1989، 1991، 

1992، 1994، 1998 ،معر�ض بجامعة هارتفورد كونيتكيت امريكا 1978  ، معر�ض )خيال الظل 

وال�صطرجن ( بقاعة اإبداع للفنون باملهند�صني اأبريل 2009 ،املعر�ض الثانى جلماعة املحور 1982 

اأغلب املعار�ض اجلماعية وامل�شابقات املحلية و �شالون القاهرة و الربيع و املعر�ض  ،�شارك فى 

والطلئع  ال�شباب  ومعار�ض  ال�شياحية  املل�شقات  معر�ض  و   21 الدورة  الت�شكيلية  للفنون  العام 

وال�صد العاىل والفن والعمل ، املعر�ض القومى للفنون الت�صكيلية الدورة ) 28 ( 2003 .

م�صطفى فريد الرزاز
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 - ولد 1981 - تخرج من كلية الفنون اجلميلة باملنيا - �شارك بثلث دورات ل�شالون 

ال�شباب واملعر�ض القومي، ور�شة عمل فاير فلي بامل�شروع امل�شري المريكي امل�شرتك 

اكتوبر 2010. معر�ض مبتحف ماتري�ض فاكتوري  ارواح م�شبعه بدرب 17،18  ، معر�ض 

ببن�شلفانيا بت�شبريج بالوليات املتحده المريكيه كايرو 2011 ببنك ال�شكان والتعمري، 

معر�ض خا�ض »حيواذات» باتيلية القاهره 2012.معر�ض »حد فينا» خ�ض بجالريي اآرت 

كورنر.لدية مقتنيات لدى متحف الفن احلديث وقرية هاوزا ال�شياحيه ب�شرم ال�شيخ ولدى 

عديد من الفراد . 

 

 م�صطفى �صليم
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 -  مواليد 1937- اأ�شتاذ غري متفرغ بق�شم الت�شوير كلية الفنون اجلميلة بجامعة حلوان 

-  دكتوارة فى الت�شوير من اإيطاليا روما 1979- ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني - اأقام 

وال�شعودية  واأ�شبانيا  وفرن�شا  واإيطاليا  مب�شر  واجلماعية  اخلا�شة  املعار�ض  من  العديد 

ال�شارقة  بيناىل   ،1994 اخلام�ض  الدوىل  القاهرة  بيناىل  فى  �شارك   ، و�شوريا  والكويت 

للفنون الت�شكيلة- له مقتنيات مب�شر واخلارج ولدى الأفراد. 

 

م�صطفى الفقى



220

الت�شكيليني ،ع�شو  الفنانني  نقابة  الفنون اجلميلة -  ع�شو  بكالوريو�ض  مواليد 1941 - 

منها  43 معر�ض خا�ض  املعار�ض اخلا�شة     - الفنية  وبع�ض اجلمعيات  القاهرة  اتيليه 

– ح�شل على مقتنيات وجوائز و�شهادات تقدير على امل�شتوى املحلي  9 معار�ض دولية 

والقومي والدويل 

م�صطفى بكري
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ا�شرتيب�ض للطفال �شادره عن  اأ�شدر 6 كتب  ر�شام �شحفي - موؤ�ش�ض جمله ماجد  - 

موؤ�ش�شه المارات للعلم - اقام معر�ض لر�شوم الكاريكاتري بدبي 1993   - نال جائزه 

لر�شوم  م�شرتك  عديده  معار�ض  اقام   -    1994 لل�شباب  كتاب  لأف�شل  الول  الكتاب 

الكاريكاتري بابوظبي 1995  ، معر�ض �شامل جلميع اعماله باملجمع الثقايف بابوظبي 1996 

-  �شارك يف كتابني من ا�شدار دار ال�شروق - �شارك يف كتاب من ا�شدار دار نه�شه م�شر.

م�صطفى رحمه
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 - رئي�ض �شعبة الت�شوير - قوم�شري معر�ض الفن امل�شري املعا�شر رومانيا- حا�شل على 

جائزة املعر�ض العام 14 ، او�شكار ال�شلم الدويل حتت رعاية هيئة اليون�شكو – املقتنيات 

:  لدى متحف الفن امل�شري احلديث ، متحف فنون تطبيقية ، متحف جامعة حلوان ، 

املركز العلي للثقافة ، �شندوق التنمية الثقافية ، دار الوبرا ، متحف الن�شجيات .

م�صطفي عبد الفتاح م�صطفي
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الإ�شكندرية،   باأتيليه  اخلارجية  العلقات  و  الفنية  للربامج  مدير   -   1969 مواليد   -

العمل  ور�شة  منفذ  و  منظم   2012  ، الثقافة  و  للفنون  عني  جماعة  بتاأ�شي�ض  قام   2009

فى  امل�شرى  اجلناح  قومي�شر   2011  ، ال�شكندرية  جوته  معهد  �شباب  لفنانني  الدولية 

الدوىل  ال�شباب  بيناىل  فى  امل�شرى  اجلناح  قومي�شري   2009  ، اليونان  ال�شباب  بيناىل 

لدول البحر املتو�شط و اأوروبا ، �شكوبيا ، مقدونيا - له العديد من امل�شاركات الدولية و 

املحلية  و �شارك فى تنظيم العديد من امل�شاريع الفنية بالتعاون مع موؤ�ش�شات فنية دولية .

معتز ال�صفتي
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 - مواليد الإ�شكندرية  -  بكالوريو�ض كلية فنون جميلة ق�شم ت�شوير جامعة الإ�شكندرية 2010  

- امل�شاركة باحلركة الفنية من خلل املعار�ض اجلماعية منذ عام 1995 منها ، �شالون 

ال�شباب لتيليه الإ�شكندرية عام 2002 ، معر�ض �شالون الأعمال الفنية ال�شغرية مبجمع 

الفنون بالزمالك القاهرة عام 2003 ، معر�ض ور�شة العمل الدولية لتيليه الإ�شكندرية 

نوفمرب 2006 ، معر�ض موازي ملهرجان اأدباء م�شر الدورة الرابعة والع�شرون مبركز الأبداع 

بالإ�شكندرية  الأنفو�شي  ثقافة  بق�شر  ابنائها  ا�شكندرية يف عبيون  ، معر�ض  عام 2009 

عام 2009 ، معر�ض ور�شة عمل بنقابة الفنانني الت�شكليني بالإ�شكندرية جائزة عمل مميز

املعر�ض العام الدورة ال33 عام 2010 ،�شالون اخلريف بق�شر التذوق �شيدي جابر 2010

مني عبد الفتاح حمفوظ
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مواليد 1979 - متهيدى ماج�شتري  فى النقد و التذوق الفنى بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان  

- �شاركت  فى العديد من املعار�ض منها معر�ض القاهرة2011 ببنك التعمري و ال�شكان2011 

 -  6x62012 شالون� معر�ض   - الفنون اجلميلة2012  بجمعية حمبى  معر�ض جماعي   -

�شالون الأعمال ال�شغرية ب�شاقية عبد املنعم ال�شاوي2012 - معر�ض �شرخة �شعب بقاعة 

توت2012  -  معر�ض امراة م�شرية جماعة فنية م�شرية - معر�ض الثورة بق�شر الفنون2012 

بقاعة اآرت كورنر2012 - معر�ض امللتقي العربي   It was a Revolution معر�ض -

مي ح�صمت الديب
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مريفت �صاذىل هالىل

 بكالوريو�ض فنون جميلة - دكتوراه فنون جميلة ق�شم ت�شوير - ت�شارك يف 

املعار�ض  مبختلف  امل�شاركات  من  العديد  ولها  امل�شرية  الت�شكيلية  احلركة 

اجلماعية و القومية منذ 1992 ، �شالون ال�شباب 2001 ، معر�ض الفنانات 

امل�شريات 2004 بقاعة اجلزيرة ، معر�ض مئوية كلية الفنون اجلميلة 2008  

، معر�ض الفن امل�شرى املعا�شر 2009 بقاعة امري ال�شعراء ، معر�ض الفن 

فى  الثانية  اجلائزة  ح�شلت   – افريقيا”2010  املعا�شر”جنوب  امل�شرى 

الت�شوير من املجل�ض الأعلى لل�شباب والريا�شة 1994 - املقتنيات لدى اأفراد 

فى م�شر واأمريكا واأيطاليا واليابان.
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�شالون -  منها-  املعار�ض  من  العديد  فى  – �شارك   2005 الفنية  الرتبية   بكالوريو�ض 

مبركز اأبي�ض  ـ  اأ�شود  الر�شم  لفن  الول  ال�شالون   -  2002 ع�شر  الرابع   ال�شباب 

ال�شباب �شالون  الثانى  الت�شكيلى  الإبداع  مهرجان   -  2004 مايو  للفنون   اجلزيرة 

2012املرحلة لعام  والفن  للريا�شة  الأوملبية  م�شابقة   -  2008 ع�شر   التا�شع 

اجلائزة على  ح�شل   –  2012 لعام  والفن  للريا�شة  الأوملبية  م�شابقة   -  املحلية 

2012 لعام  والفن  للريا�شة  الأوملبية  م�شابقة  املحلية  املرحلة  جرافيك  الأوىل 

مينا �صنوده بطر�س
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 - مواليد ال�شكندرية  1958- بكالوريو�ض كلية الفنون اجلميلة  - ع�شو نقابة الفنانني 

الت�شكيليني  - م�شارك فى احلركة الفنية منذ عام 1979 فى املعار�ض العامة واجلماعية 

القومية  امل�شابقة  – ح�شل على عدة جوائز  والقاهرة واخلارج  بال�شكندرية  واخلا�شة 

للفنون الت�شكيلية  عام 1981  ت�شوير  ، 1982  جرافيك  و1983  ت�شوير  ، جائزة موؤ�ش�شة 

قيادة   ، بباري�ض  امل�شرى  الثقافى  املركز  – له مقتنيات   للثقافة 1997  نحت  اأندل�شية 

القوات البحرية – فرع ال�شتطلع البحرى بال�شكندرية ، قطاع الفنون الت�شكيلية ، فندق 

�شمريامي�ض انرتكونتننتال بالقاهرة ،موؤ�ش�شة الثقافة اليونانية بال�شكندرية ، له مقتنيات 

خا�شة لدى اأفراد بالقاهرة وال�شكندرية ، اأمريكا اأ�شبانيا واليونان 

نا�صر وجدى
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القومى  املعر�ض  فى  �شارك   - اجلميلة   الفنون  كلية  خريج   –  1946 مواليد 

 – املن�شورة  اأتيليه  و�شالون  الدقهلية  و�شالون  بور�شعيد  وبيناىل  العام 

املن�شورة  ومتحف  القاهرة  واأتيلية  املن�شورة  ثقافة  بق�شر  مقتنيات  له 

نبيه عبد الفتاح
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مواليد  1974- اأ�شتاذ م�شاعد فنون جميلة جامعة حلوان 2009  -املعار�ض : مركز اجلزيرة 

الدوىل  الثقافى  للتعاون  امل�شرى  املركز   ،2007 اجلميلة  الفنون  قاعة    ،2005 للفنون 

 .2007 بيت_اأتيليه جدة  كل  فى  لوحة   2009 اجلميلة  الفنون  قاعة   ،2008 القاهرة  

فنانات م�شريات الأمري طاز 2008.املهرجان العربى الأول للأعمال ال�شغرية   جدة2008 

ثانية يف م�شابقة املعر�ض اخلا�ض  : جائزة يف معر�ض الطلئع 99 ، جائزة  - اجلوائز 

الأول2006. مقتنيات :متحف الفن امل�شرى احلديث موؤ�ش�شة فار�شى لرعاية الفنون والثقافة  

نرمني امل�صري
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ق�شم   – �شياي�شة  وعلوم  اقت�شاد  كلية  خريجة   – الت�شكيليني  الفنانني  نقابة  ع�شو 

القاهرة   – اجلميلة  الفنون  بكلية  احلر  بالق�شم  حرة  درا�شات   – �شيا�شية  علوم 

�شاركت   – دروي�ض  العزيز  وعبد  الزينى  وزكريا  ندا  حامد  الفنانني  ا�شراف  حتت 

بالقاهرة  المريكية  باجلامعة  جماعى  معر�ض  منها   املعار�ض  من  العديد  فى 

املغربى  بخان  معر�ض   ،  2004 بالقاهرة  بيكا�شو  بقاعة  وفنون  نون  معر�ض   ،2000

مهرجان  فى  �شاركت   –  2005 املغربى  بخان  جماعى  معر�ض  الربواز  فى   ،  2004

  2012 مار�ض  للفنون  اجلزيرة  مبركز  خا�ض  معر�ض  اقامت   –  2012 �شراييفو 

نرمني �صالح الدين حكيم
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 1978 عام  القاهرة  جامعة  ال�شيا�شية  العلوم  بكالوريو�ض   -  1956 مواليد 

الأهلية  اجلمعية  �شالونات   : املعار�ض   اجلميلة  للفنون  الأهلية  اجلمعية  -ع�شو 

�شاديكور  بجالريى  جماعية  معار�ض   ،   21 الدورة   ،  20 الدورة  اجلميلة  للفنون 

اأبريل  )جوجان(  بقاعة  جماعى  معر�ض    ،  2010 ومار�ض   2009 مار�ض  فى 

 .  2011 مايو   17  –  8 من  اجلميلة  للفنون  الأهلية  اجلمعية  معر�ض    ،  2010

ن�صمة يو�صف راأفت



234

نعمة ح�صني اإبراهيم

  ماج�شتري الرتبية الفنية جامعة حلوان 2004 – �شاركت فى العديد من املعار�ض منها: 

معر�ض جماعة كلية الرتبية الفنية  جامعة حلوان قاعة حور�ض  ،  �شالون الأعمال الفنية 

ال�شغرية اخلام�ض 2002 ، معر�ض الهيئة العامة بق�شور الثقافة 2003- 2005 ، املعر�ض 

العام الدورة 31 . 
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نعيمة ال�صي�صينى 

و  الفنانني  جماعة  ع�شو  الت�شوير،  ق�شم  بال�شكندرية  اجلميلة  الفنون  بكلية  اأ�شتاذة   

الكتاب لأتيليه،ع�شو اجلمعية الدولية للف�شيف�شاء،ع�شو اجلماعة الدولية للفن ال�شلمى، 

الدولية  معار�ض  من  بالعديد  �شاركت   ، اأيكا  الت�شكيليني  للنقاد  الدولية  اجلمعية  ع�شو 

اأ�شبانيا، بينايل الإ�شكندرية   ، اأزبك�شتان   ، الهند   ، النم�شا   ، ، الأردن  اأملانيا    ، بفرن�شا 

11 و 13  بينايل �شاوبولو 18 - الربازيل، اأكادمية روما املراأة امل�شرية املبدعة، الوليات 

املتحدة - املراأة العربية فى الفن دفعة التغيري، املجر، معار�ض خا�شة 36 معر�ض مب�شر 

واخلارج ، نالت جائزة بيناىل الإ�شكندرية احلادى ع�شر  ،  مهرجان ايطالية للت�شوير 

– �شهادة و ميدالية لتقدير علمي من جامعة الإ�شكندرية ، دعوة من الهيئة  اجلدارى 

اليابانية لل�شخ�شيات البارزة فى العلم و الفن و الثقافة – تكرمي من املراكز الثقافية 

للحتاد الوروبى بال�شكندرية ، مقتنيات ر�شمية  مب�شر واخلارج .
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مواليد 1980 ،يف مرحلة اإعداد ر�شالة ماج�شتري – ت�شوير – كلية الرتبية الفنية،�شاركت 

الثاين  ال�شباب  �شالون  معر�ض    ، كده   هو  معر�ض    : منها   املعار�ض  من  العديد  فى 

والع�شرون 2011 ، معر�ض  - كولج -  بدرب 1718 -  2011 ، معر�ض الأعمال ال�شغرية 

–  مبتحف  – جماعي  الأي�شر   اجلانب  معر�ض    ،  2011 خمتار   حممود  متحف   –
ع�شر 2008 التا�شع  ال�شباب  �شالون  ، معر�ض  بن هانئ2010  كرمة  قاعة  �شوقي  اأحمد 

نيفني اإمام
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باملعار�ض اجلماعية منذ  �شاركت  الفنون اجلميلة  -  كلية  الت�شوير    بق�شم   - مدر�ض 

عام 1996 منها  مهرجان االإبداع الت�صكيلى االأول ) �صالون ال�صباب الثامن ع�صر 2007)   

بالقاهرة – معر�ض �شيوة مبركز الفنون 2009  ، معر�ض الفن امل�شري املعا�شر بفيينا 

مايو 2010 ، اأتيلييه الإ�شكندرية جلماعة الفنانني والكتاب 2009 ،  متحف حممود خمتار 

2010 - ح�شلت على جائزة الت�شوير لل�شالون الدوىل الأول لل�شباب باأتيلييه الإ�شكندرية 

2006 ، اجلائزة الأوىل يف الت�شوير - بينايل بور�شعيد الثامن دي�شمرب 2007 ، جائزة 

مقتنيات يف م�شابقة معر�ض املعار�ض اخلا�شة يف الفرتة من يوليو 2007 – اإبريل 2008، 

الذي اأقامه قطاع الفنون الت�شكيلية يف اإبريل 2008.

نيفني الرفاعى
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 مواليد 1976 ، بكالوريو�ض الفنون اجلميلة 1999 - ق�شم الت�شوير اجلداري – ترتيب 

باأكادمية  م�شاعد  مدر�ض  الت�شكيليني،  الفنانني  بنقابة  ،ع�شو  الدفعة  على  الرابعة 

اخلام�ض  بالتجمع  اجلديدة  القاهرة  وباأكادمية  اأكتوبر  من  بال�شاد�ض  والت�شميم  الفن 

الدولة  لدى  مقتنيات  ولها  م�شر  وخارج  داخل  املعار�ض  من  العديد  يف  ،ا�شرتكت 

. الأطفال  كتب  بر�شوم  اخلا�شة  العمل  ور�ض  من  العديد  يف  �شاركت   - اأفراد  ولدى 

نهاد حممد �صادق
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الفنون  فى  امل�شرية  املراأة  اإبداعات  مهرجان   : منها  املعار�ض  من  بالعديد  �شاركت 

بق�شر  ال�شابع  ال�شغرية  الفنية  الأعمال  �شالون   ، بالزمالك  الفنون  مبجمع  املعا�شره 

الفنون ، بيناىل بور�شعيد الدوىل ، �شالون الأعمـــال ال�شغريه ب�شاقية ال�شاوى ، �شالون 

قرطبه الثالث للعمال الفنية ال�شغرية .

نهى على ر�صوان
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 ماج�شتري نقد وتذوق فنى ، �شاركت فى العديد من املعار�ض حتى 2003 ، املعر�ض العام 

1998 و2010 ، معر�ض اللوحات ال�شغرية 2011 ، لدى الكثري من املقتنيات داخل م�شر 

وخارجها.

نهــى حممـود نـايـــل
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: �شالون �شباب  العديد من املعار�ض منها  ،  �شاركت يف  ماجي�شتري فنون جميلة 2009 

جوتة  مبعهد  فن  و  فكر  جلالريي   27 الــ  ال�شالون    ،  2004 العا�شر  الإ�شكندرية  اأتيليه 

بالإ�شكندرية 2007 معر�ض ن�شف قرن من الإبداع �شمن الحتفال باليوبيل الذهبي لكلية 

الفنون اجلميلة بدار الأوبرا 2007 ، �شالون ال�شباب 19 بق�شر الفنون 2008 ، معر�ض 

اأجندة مبكتبة الإ�شكندرية 2010 ، معر�ض �شيوة مبتحف حممود خمتار 2010 ، لديها 

مقتنيات بقطاع الفنون الت�شكيلية و الهيئة العامة لق�شور الثقافة .

نهى يو�صف
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و  الب�شرية  للفنون  الأق�شر  جماعة  و  الت�شكيليني  الفنانني  نقابة  ع�شو  مواليد 1973، 

جمعية املحرو�شة لفنون الرتاث و املعا�شرة ، �شارك فى العديد من املعار�ض منها بينايل 

بقاعة  جنوبية  روؤية  معر�ض   ،  2011- اجليزة  ثقافة  بق�شر  للفنون  الدويل  بور�شعيد 

حممود  مبتحف  �شيوة  بالأق�شر-2011،معر�ض  بالقرنة  الر�شول  عبد  بفندق  الفنون 

بعيون  اأملانيا   -2009  -2010- بالوبرا  بق�شرالفنون  القومى  -2010،املعر�ض  خمتار 

2009،معر�ض   - بالأق�شر  اجلميلة  الفنون  كلية  -بقاعة  املانية  بعيون  وم�شر  م�شرية 

اإيطاليا- م�شر بقاعة مكتبة مبارك بالأق�شر .

هاله رفاعى
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هالة عامر

ع�شو   ، الت�شكيليني  الفنانيني  نقابة  ع�شو  نوعية،  تربيه  بكالوريو�ض   ،  1971 مواليد  

الت�شكيليني1993  بنقابة  خما�شي  املعار�ض:معر�ض  والأدباء،  للفنانني  القاهرة  اأتيليه 

– الوليات املتحدة ،معر�ض خا�ض2006 ، معر�ض جماعي بقاعة  بورتريه  - كان�ش�ض 

الرابع  ال�شباب  – 2001،�شالون   1992 – الفنون اجلميلة1991  معر�ض جمعية حمبي 

واخلام�ض وال�شابع والثالث ع�شر واخلام�ض ع�شر .م�شابقة اخلريف للقطع ال�شغرية الأول 

، احتفالية املراأة امل�شرية بق�شر ثقافة 6 اأكتوبر ، املعر�ض العام و�شوق الفن الت�شكيلي 

الأول 2007 ،بينايل لوبيليانا1993  ، ترينايل اأوكرانيا الدويل 1997 ،نالت جائزة حمبي 

الفنون اجلميلة1991،جائزة بدر الدين اأبو غازي 1992 جائزة  �شالون ال�شباب الرابع 

واأمريكا. م�صر  يف  مقتنيات  ثالثة(،   ( اخلام�ض  ال�صباب  �صالون  (،جائزة  )ت�صجيعية 
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مواليد 1968 ، بكالوريو�ض جتارة، املعار�ض :  معر�ض هو�ض ال�شورة الدبلوم�شيون الأجانب 

الربيع  معر�ض   ، دارالأوبرا  القومي  املعر�ض   ، ال�شاوي  �شاقية  ال�شياق  خارج  معر�ض   ،

�شاقية ال�شاوي معر�ض البحر اأتيليه القاهرة ، معر�ض بدار الأوبرا  فانتازيا ، معر�ض 

اأ�شطورتى متحف خمتار، لديها مقتنيات بوزارة الثقافة ولدى الأفراد بالداخل واخلارج .

هالة حممد طوبار
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بكالوريو�ض فنون جميلة - ق�شم جرافيك 2000 ،  ع�شو بنقابة الفنانني الت�شكيليني ،�شاركت 

يف العديد من املعار�ض منها: �شالون ال�شباب الـ14 �شاركت بفيلم ر�شوم متحركة الف�شيلة 

ثنائي وثلثي الأبعاد 2002 ، معر�ض جماعي ت�شوير زيتي من خلل التاون هاو�ض مب�شرح 

،م�شاعد   2008 ال�شاوي  �شاقية  فى  زيتى  ت�شوير  جماعي  معر�ض   ،  2008 اجلمهورية 

والعاملية. امل�شرية  املهرجانات  من  كثري  فى  ،�شاركت  باأملانيا  حتريك  فيلم  فى  خمرج 

هدى فرح
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 مواليد 1967  القاهرة ، ي�شارك باحلركة الفنية امل�شرية فى العديد من جمالت الفن 

اأحد ع�شر معر�شا خا�شا،نال العديد من اجلوائز والتكرميات  الت�شكيلي منذ 1986،له 

وله مقتنيات لدى الأفراد واملوؤ�ش�شات اخلا�شة والعامة مب�شر واخلارج.

ه�صام نوار
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معر�ض   : بالكلية،املعار�ض  مدر�ض   - جميلة  فنون  بكالوريو�ض  القاهرة،   1979 مواليد 

بنيقو�شيا قرب�ض ، مركز اجلزيرة للفنون ، جالريي must ، اأتيليه القاهرة  ، معر�ض 

بفينا النم�شا ، معر�ض باإيطاليا و�شالون جدة بجدة ، املعر�ض العام  ، �شالون ال�شباب 

،نالت العديد من اجلوائز املحلية اأهمها جائزة ال�شالون للر�شم 2012، لديها مقتنيات 

.Top of Formداخل م�شر وخارجها

هند ح�صن الفالفلي
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دكتوراه فى فل�شفة الرتبية الفنية - ع�شو بنقابة الفنانني الت�شكيليني ،�شاركت فى العديد 

 - كراكوف  الدوىل  احلفر  تريناىل  اإيطاليا،  الدوىل  فين�شيا  بينايل  منها  املعار�ض  من 

، معر�ض ت�شوير م�شر  فرن�شا -  بيتول - مقدونيا- م�شر  بلغاريا-  بولندا-  فارنا - 

اليونان ، معر�ض جماعي بكني - امريكا-  فيينا- بيناىل الثقافة والفنون الدوىل الثانى  

قاعة   - ال�شيخ  بكفر  الثقافة  بق�شر  ال�شخ�شية  املعار�ض  من  العديد   ، وتلحم  ثورة 

م�شربية للفنون - مركز اجلزيرة للفنون -املركز الثقافى امل�شرى بباري�ض- مدينة �شيون 

ب�شوي�شرا - العديد من املعار�ض اجلماعية مب�شر واخلارج منذعام 1993حتى 2010- 

م�شر وخارج  داخل  املقتنيات  من  العديد  لديها   ، اجلوائز   من  العديد  على  ح�شلت 

هيام عبد الباقى طلحة
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مواليد �شعيد م�شر، بكالوريو�ض الفنون اجلميلة-ق�شم اجلرافيك جامعة املنيا  1993، 

 Ax ( مدير عام الفنون الت�صكيلية واحلرف البيئية بالهيئة ، املعار�ض : معر�ض بقاعة

Technic ( باأملانيا عام 2004 معر�ض بقاعة راغب عياد مبركز اجلزيرة للفنون 2006 
 : منها  العديد من اجلوائز  نال   2010 ،2009 1،2 ن�شتوجليا  بقاعة  ، معر�ض احلقيقة 

جائزة ال�شالون الأدبية 1998 ، جائزة مقتنيات الأعمال الفنية ال�شغرية 1998 ، جائزة 

اأفراد مب�شر وتركيا ورومانيا  : لدى  ، املقتنيات   2005 ال�صباب )17(  اأوىل فى �صالون 

وبولندا ونيجرييا وايران واأملانيا ونيوزلندا والأردن .

هيثم عبداحلفيظ



250

مواليد 1971 ، دكتوراة الفل�شفة يف الفنون اجلميلة ،يعمل مدر�شا بكلية الفنون اجلميلة   

جامعة املنيا ،اأقام ثلثة معار�ض �شخ�شية بالوليات املتحدة الأمريكية،�شارك يف العديد 

من املعار�ض املحلية و الدولية يف جمال اجلرافيك من اأهمها: ترينايل كو�شي ، ترينايل 

كراكوف، ترينايل طوكيو ،نال العديد من اجلوائز املحلية والدولية من اأهمها: اجلائزة 

الكربى- �شالون ال�شباب 17، �شهادة تقدير ترينايل كو�شي ،له العديد من املقتنيات لدى 

الهيئات والأفراد داخل م�شر وخارجها. 

 وائل عبد ال�صبور
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العديد من  نال  املعار�ض داخل م�شر وخارجها،  العديد من  ،�شارك فى  ت�شكيلى   فنان 

اجلوائز و له العديد من املقتنيات

وجيه منري
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اجلميلة  الفنون  فى  الإ�شكندرية،دكتوراه  اجلميلة  الفنون  بكلية  التدري�ض  هيئة  ع�شو 

الأول  اخلا�ض  املعر�ض   : منها  املعار�ض  من  بالعديد  ،�شارك   2010 الإ�شكندرية  جامعة 

 ،  2008 املغربي  خان  بجالريي  الثالث  اخلا�ض  املعر�ض   ،  2000 الإ�شكندرية  باأتيليه 

املعر�ض اخلا�ض الرابع باأتيليه الإ�شكندرية 2011  معر�ض بقرطاج 2001، معر�ض �شباب 

الت�شكيليني امل�شريني بباري�ض 2007،نال العديد من اجلوائز : جائزة اأوىل ت�شوير �شالون 

ال�شباب الإ�شكندرية 1996 ، جائرة ت�شجيعية فى الت�شوير ل�شالون ال�شباب  2002،لديه 

مقتنيات : لدى الأفراد فى م�شر وبع�ض الدول العربية والأوروبية ، متحف الفن امل�شرى 

احلديث  ، الهيئة العامة لق�شور الثقافة   .

 وليد ح�صني جاهني
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مواليد القاهرة  1969 ، �شارك فى العديد من املعار�ض منها : املعر�ض العام الـ 28 - 29 

اأتيليه القاهرة دي�شمرب  -32 -33 ، �شوق الفن الت�شكيلي بالإ�شكندرية ، معر�ض خا�ض 

2007 ، اأتيليه جدة 2008 - 2009 -2010 ، معر�ض  مبتحف حممود خمتار دي�شمرب 2012 .

 يا�صر حممد جاد
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بكالوريو�ض الرتبية الفنية 2004، مهند�شة ديكور،مدربة متخ�ش�شة يف الفنون الت�شكيلية 

لدى الأطفال ، ور�ض فنية متخ�ش�شة يف ت�شميم احللي اليدوي واملو�شة والأزياء، ع�شو 

عامل بنقابة الفنانني الت�شكيليني.

يا�صمني علي عبد اللطيف
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 مواليد 1980،بكالوريو�ض تربية فنية  الزمالك ،اأخ�شائي ترميم لوحات زيتية،�شاركت 

فى العديد من املعار�ض الفنية.

ي�صرا اأحمد جمعة
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مواليد 1940،بكالوريو�ض جتارة 1961، الدرا�شات احلرة بالفنون اجلميلة1962، ع�شو 

اجلمعية الأهلية للفنون اجلميلة ،  واأتيليه الإ�شكندرية ، و نقابة الفنانني الت�شكيليني  وجمعية 

حمبي الفنون اجلميلة ، عمل بال�شلك الدبلوما�شي من 1962 حتى 2000 ، اأقام اأكرث من 

ا اعتبارا من 1968 ، و�شارك بالعديد من املعار�ض اجلماعية بالقاهرة. ا خا�شً 21 معر�شً

ي�صري القوي�صي
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ال�شكندرية  جامعة  الت�شوير  ق�شم   - اجلميلة  الفنون  كلية  1958،بكالوريو�ض  مواليد 

1982،اأول اجلمهورية فى دبلوم التخ�ش�ض فى اخلط والتذهيب1983، ت�شلم من رئي�ض 

معر�ض  قومي�شري  لهور1999-  فى  اخلط  لفن  الدويل  املعر�ض  درع  الأ�شبق  باك�شتان 

اخلط العربي �شمن فعاليات بينايل الإ�شكندرية 2005 ، قومي�شري �شالون اخلط العربي 

فيينا  الإ�شلمية  الفنون  ا�شتلهام  معر�ض  قومي�شري  الإ�شكندرية 2006 -2007،  باأتيليه 

مب�شر  خا�ض  معر�ض   13 واأقام  عام  معر�ض  من100  اأكرث  فى  �شارك   ،2007 النم�شا 

واخلارج 0

ي�صري اململوك
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مواليد  1968  اجليزة ،  در�ض الفن درا�شات حرة متعددة ،ع�شو بنقابة الفنانني الت�شكيليني 

وبالعديد من اجلمعيات الفنية ،ي�شارك يف احلركة الفنية منذ 1991 ،اأقام احدى ع�شر معر�ض 

خا�ض منذ 1992  وحتى الآن ، يف دورات املعر�ض القومي العام و�شالونات الأعمال الفنيـة ال�شغيـرة 

املعـار�ض  مـن  والعديـد   2010 الرابـع  و  والثالث  والثاين  الأول  الت�شكيلي  الإبـداع  ومهرجانـات 

املتنـوعـة و يف العديد من ور�ض العمل الفنية ،معر�ض احلوار امل�شرى بجالريى ورلد اأوف اأرت 

باملعادى2010، معار�ض املقتنيات و�شوق الأعمال ال�شغرية بقاعة نه�شة م�شر 2010،ومعر�ض 

التحرير الدوىل 2011 ومعر�ض من وحى ثورة 25 يناير 2011 و تنفيذ جدارية ثورة 25 يناير2011 

الفنانني  وملتقى  الفنون  بق�شر  الثورة 2012  مئوية جنيب حمفوظ 2011و  معر�ض  و معر�ض 

الت�شكيليني العرب 2012 و معر�ض مرا�شم �شيوة 2012 وح�شـل على عدة جوائـز و منح ملرا�شم 

الأق�شر2003 و ملرا�شم �شيوة 2011 ،العديد من �شهادات التقديـر ولديه مقتنيات مب�شر واخلارج .

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

اجلوائز ،لديه العديد من املقتنيات.

اأحمد عبداجلواد
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علي عزام

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

اجلوائز ،لديه العديد من املقتنيات.
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الفنانني  بنقابة  ع�شو   ، اجلميلة  والفنون  الفل�شفة  دكتوراة  اأ�شوان،   1968 مواليد 

فى  القاهرة،�شارك  باأتيليه  والفنانني  الكتاب  احتاد  ع�شو   ، بالقاهرة  الت�شكيليني 

الفردية  املعار�ض  من  العديد  اأقام   ، واخلارج  مب�شر  اجلماعية  املعار�ض  من  العديد 

. واخلارج  مب�شر  والهيئات  الأفراد  لدى  مقتنيات  لديه   ، واخلارج  مب�شر  اخلا�شة 

اأحمد �صليم
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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.

�صامح رفعت
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 – للت�شميم  امل�شري  باملركز  معار�ض  كمنظمة  ،عملت  املنيا  جميلة  فنون   بكالوريو�ض 

 مب�شر اجلديدة عام 1993 ، 1995 ، �شاركت يف العديد من املعار�ض منها: بينايل القاهرة

 الدويل اخلام للخزف عام 2000 ، معر�ض م�شرتك مع بع�ض فناين مدينة ال�شاد�ض من

 اأكتوبر بقاعة العر�ض اخلا�شة باملدر�شة الأمريكية ، معر�ض الأبي�ض والأ�شود بقاعة ق�شر

الثاين ال�شباب  العديد من اجلوائز منها: جائزة �شالون  للفنون  2004،نالت   اجلزيرة 

 والثالث والرابع ،جائزة �شالون الربيع عام 1995  ،لديها مقتنيات مبتحف الفن امل�شري

 احلديث بالقاهرة ، مقتنيات لدي بع�ض الأفراد يف م�شر واخلارج

مرفت عطااهلل



الر�صم





 اآمال قناوى

اإبراهيم عز الق�شريي 

ا�شامة عمران 

اأ�شامة وجيه نا�شد  

  اأ�شماء الد�شوقى

ال�شيد القما�ض 

اإميان اأ�شامة

 جرج�ض يو�شف من�شور

حامد ال�شيد البذرة 

حنان مو�شي 

ريهام ال�شيد عمر

�شـــايل اأحمد الزيني

عبد اللطيف اإبراهيم عطية

 عبـري مـحمود حــمدى

عزة عبد العزيز عزت 

عماد ابراهيم 

فاطمة عبد الرحمن 

 متويل حممد ع�شب

جمدي عبد العزيزالبيلى 

 حمفوظ �شليب

حممد ابراهيم الد�شوقى 

حممد عطية عبد اجلميل 

حممد فوؤاد ال�شاذىل 

م�شطفى على اأحمد 

 م�شطفى يحيى

 نا�شف خلف حممود

ه�شام اإمام

اأ�شرف �شالح حممد

 ن�شوى حممد ح�شن
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 2001 حلوان  ت�شوير-جامعة  ق�شم  اجلميلة  الفنون  كلية  بكالوريو�ض   ،  1974 مواليد 

امل�شربية  بقاعة  معر�ض   ،  2001 الثانى  النطاق  مهرجان  منها  خا�شة  معار�ض  ،اأقامت 

القومى  املعر�ض   ،  1998 العا�شر   ،1997 التا�شع  ال�شباب  �شالون  فى  �شاركت   ،  2006

ع�شر  احلادى  ال�شباب  �شالون   ،  2003  ،  1999  ،  1997 الدورة  الت�شكيلية  للفنون 

لها   ،2005 املتو�شط  البحر  لدول  والع�شرون  الثالث  الإ�شكندرية  بيناىل   ،  1999

احلديث،نالت  امل�شري  الفن  متحف   ، واخلارج  مب�شر  الأفراد  لدى  خا�شة   مقتنيات 

ال�شباب  �شالون  فى  الغنى  عبد  �شقيقها حممد  مع  م�شاركة  النحت  فى  الأوىل  اجلائزة 

.1998 ال�شابع  الدويل  القاهرة  بينايل  )نحت(  اليون�صكو  جائزة   ،  1997 التا�شع 

اأمال قناوى
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مدر�ض  ت�شوير،  تخ�ش�ض  الفنية  الرتبية  يف  الفل�شفة  دكتوراه  الدقهلية،   1974 مواليد 

الر�شم والت�شوير بكلية الرتبية النوعية، ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني، جمعية حمبي 

الفنون اجلميلة، جماعة اأتيليه القاهرة،�شالون ال�شباب 10 و9  ، �شالون الأعمال الفنية 

 -  2001-1999 القومي  بور�شعيد  ،بينايل   2004  -2000  -1999  -1998 ال�شغرية 

2005- 2007، معر�ض جماعي يف �شاقية ال�شاوي 2007، معر�ض جماعي جمعية حمبي 

بينايل  الت�شجيعية  اجلائزة  احلديث،  الفن  متحف  مقتنيات   ،  2007 اجلميلة  الفنون 

بور�شعيد2007، املعر�ض العام 2008. 

اإبراهيم عز الق�صريي
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،ع�شو  ا�شت�شارى  فنان   ، ت�شوير   1975 دافن�شى  ليوناردو  1952،بكالوريو�ض  مواليد 

اجلمعيات الفنية ، �شارك باملعر�ض العام لوزارة الثقافة من 73 حتى الآن ، وكالة الغورى 

ا مب�شر و اخلارج ،  ا خا�شً ، اجلمعية الأهلية من  75حتى الآن ،  اأقام اأكرث من 41 معر�شً

نال اجلائزة الثالثة فى الطلئع 1976، اجلائزة 2 معر�ض الطلئع 81 ،  جائزة املرحوم 

اجلائزة    ،  1992 ال�صعودية  �صالون اخلطوط  من  تقدير  �صهادة  غازى،  اأبو  الدين  بدر 

االأوىل وامللون الذهبي من اخلطوط ال�صعودية الرابعة 98 بجدة .

اأ�صامة عمران
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القاهرة  اأتيليه  �شالون  قومي�شري  جرافيك  1986،  ق�شم  اجلميلة  الفنون  بكالوريو�ض 

لعامي 2007،2008 ، �شارك يف املعار�ض اخلا�شة باأتيليه القاهرة 2009 ،2001،1997 ، 

2010،نال  الت�شكيلية  الفنون  بنقابة  بالزمالك  2002،2005،معر�ض  الفنون  مبجمع 

اجلرافيك  لفن  الثالث  م�شر  لرتينايل  العام  البو�شرت  لت�شميم   الأوىل  اجلائزة 

الأمم  اإن�شاء  على  عاًما  خم�شون  مرور  مبنا�شبة  بو�شرت  ت�شميم  1997،جائزة  عام 

امل�شرية-الفرن�شية  العلقات  مبنا�شبة  بو�شرت  ت�شميم  جائزة   ،1996 عام  املتحدة 

الأفراد. من  العديد  لدى  و  احلديث  امل�شري  الفن  مبتحف  مقتنيات  1998،لديه  عام 

اأ�صامة وجيه نا�صد



272

بكالوريو�ض الفنون اجلميلة 2000 ، دكتوراه الفل�شفة فى الفنون اجلميلة جامعة حلوان 

املعار�ض  يف  �شارك  الت�شكيليني،  الفنانني  نقابة  ،ع�شو  امل�شرية  اجلمعية  ،ع�شو   2010

الإبداع   مبركز  معر�ض   ،  2008 بورتريه  بقاعة  معر�ض  منها  والفردية  اجلماعية 

بالإ�شكندرية  2010، معر�ض مبركز اجلزيرة للفنون  2011، ملتقى الفنانني الت�شكيليني 

العرب الول 2012، معر�ض الفن امل�شرى املعا�شر ليبيا 2008، معر�ض �شباب الفنانني 

الت�شكيليني فى باري�ض 2008،  معر�ض وجوه 2010 بقاعة افق 1، �شمبوزيوم اجلرافيك 

الول للطفل 2010، تريناىل بانكوك لفن الر�شم 2011-2008 ،  معر�ض اأع�شاء هيئة 

التدري�ض 2011 بوزارة اخلارجية  معر�ض بازل ب�شوي�شرا 2011، حمكى القلعة 2009-

2010، �شالون الأتيليه 2010 .

اأ�صماء الد�صوقي



273

اأ�شتاذ الت�شوير ووكيل كلية الفنون اجلميلة ال�شابق جامعة املنيا، اأقام 83 معر�ض خا�ض 

فى فنون الت�شوير و الر�شم واجلداريات ، �شارك فى 60 معر�ض عاملى فى العديد من 

دول العامل، �شارك فى 215 معر�ض وم�شابقة قومية فى م�شر و العامل ، نال 66 جائزة 

دولية وقومية وتكرمي فى الكثري من املحافل واملعار�ض الدولية واملحلية، لديه العديد من 

املقتنيات الفنية فى م�شر وبع�ض دول العامل . 

ال�صيد القما�س
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مواليد 1976،مدر�ض بكلية الفنون اجلميلة، اأقامت معر�شني خا�شني  �شاركت باأعمالها 

من خلل فن احلفر والر�شم يف العديد من املعار�ض املحلية واجلماعية ، كما �شاركت يف 

معار�ض وبيناليات وتريناليات دولية مب�شر واأمريكا واأملانيا واإيطاليا وفرن�شا وكندا وكوبا 

واملجر والنم�شا وتايلند وجنوب اإفريقيا وبولندا والكويت وال�شعودية وعمان،نالت جوائز 

�شالون  جائزة   ، الطفل  لأدب  مبارك  �شوزان  جائزة  منها  وميداليات  تقدير  و�شهادات 

ال�شباب،ولديها عدد من املقتنيات مب�شر وخارجها ومتحف الفن احلديث مب�شر.

اإميان اأ�صامة
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مواليد 1945، بكالوريو�ض كلية الفنون اجلميلة ق�شم النحت  1972،ع�شو بكل من نقابة 

ع�شو  القاهرة،  اأتيليه  الأهلية،  اجلمعية  الغوري،  فناين  جمعية  الت�شكيليني،  الفنانني 

مقتنيات  لديه  فن،  �شحبة  جلماعة  موؤ�ش�ض  ع�شو   ، بلندن   «Art Makers«مبوؤ�ش�شة

مبتحف الفن امل�شري احلديث ولدى الأفراد باجنلرتا،فرن�شا ،اأمريكا ،ا�شرتاليا وم�شر.

جرج�س يو�صف من�صور
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يف  الفني  باإنتاجه  �صارك   ، الفنية  الرتبية  بكلية  املعادن  اأ�صتاذ  دمياط،   1948 مواليد 

م�شر  فى  املعنية  اجلهات  تنظمها  التي  اجلماعية  الت�شكيلية  الفنون  معار�ض  من  كثري 

وزارة  احلديث،  الفن  متحف  بينها  من  خمتلفة  جهات  يف  مقتنيات  لديه  وخارجها، 

الثقافة، نال العديد من اجلوائز منها �شهادات التقدير ،جائزة الت�شويرمعر�ض املو�شوع 

الواحد ،  جمعية حمبي الفنون اجلميلة 1971، جائزة التذكارات ال�شياحية  ، اجلائزة 

الثالثة يف الت�شوير،  املجل�ض الأعلى لل�شباب  1978، اجلائزة الأوىل يف الت�شكيل املعدين .

حامد ال�صيد البذرة
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بينايل  يف  جرافيك،�شاركت  ق�شم  جميلة  فنون  القليوبية،بكالوريو�ض   1971 مواليد 

بفنانى  ال�شباب اخلا�شة  ال�شرتاك فى جميع معار�ض   ، بور�شعيد 1999-2003-2009 

القليوبية 2011 - 1997 ، �شالون القطع ال�شغرية 2010 - 2004 ، ع�شو منظم لبينايل 

الأول  الطفل  �شمبوزيوم  فكرة  �شاحبة  لعام 2008و 2006،  2و3  فانتازيا  الثانى  الطفل 

لفن اجلرافيك و قومي�شري م�شاعد ال�شمبوزيوم 7/2010 ،  16 معر�ض خا�ض - جائزة 

التى فى خاطري  و تاريخ و خيال 1999 ، جائزة م�شابقة م�شر  النيل ح�شارة  م�شابقة 

1999 ، جائزة م�شابقة اخلري يا م�شر 2000 . 

حنان مو�صي
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مواليد  1973، بكالوريو�ض كلية الرتبية النوعية ق�شم الرتبية الفنية بكفر ال�شيخ 1995 

،�شاركت فى امل�شابقة القومية للفنون الت�شكيلية 1996 ، بيناىل بور�شعيد القومى الثالث، 

الثانى  ال�شباب  ،  �شالون  ، اخلام�ض  الرابع  ال�شغرية  الفنية  الأعمال  ،  �شالون  الرابع 

ع�شر2005 - 2000 ، املعر�ض القومى العام للفنون الت�شكيلية 2010، اجلائزة الأوىل فى 

جمال الفنون الزخرفية فى امل�شابقة القومية للفنون الت�شكيلية 1996 ، اجلائزة الثانية 

فى �شالون ال�شباب الثانى ع�شر2000،لديها مقتنيات مبتحف الفن امل�شرى احلديث ، 

وزارة الثقافة ، لدى بع�ض الأفراد مب�شر واخلارج .

ريهام ال�صيد عمر
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دكتوراه الفنون اجلميلة ، مدر�ض بق�شم اجلرافيك الفنون اجلميلة حلوان، �شاركت فى 

معر�ض حفر 1998، معر�ض فن اجلونة 1999، �شالون ال�شباب 18 -12، بينايل بور�شعيد 

القومي رقم 5، م�شابقة الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة 2005 ، املعر�ض القومي العام 

الدورة 13-33 ، معر�ض الأعمال ال�شغرية النهاردة وجدارية مركز خمتار الثقايف2011 

، معر�ض بلد البنات 2011، جائزة اأدب الطفل 2002.

�صـــايل اأحمد الزيني
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مواليد 1944 الدقهلية ، درا�شات حرة بكلية الفنون اجلميلة ، ع�شو يف نقابة الفنانني 

الت�شكيليني ، ع�شو يف اأتيليه القاهرة ، �شارك فى  معر�ض خا�ض  1983يف اأتيليه القاهرة 

للفنون  العام   املعر�ض  يف  ال�شرتاك   ، القاهرة  اأتيليه  يف   1985 خا�ض  معر�ض  عمل   ،

الت�شكيلية 1995 ، ال�شرتاك يف املعر�ض العام للفنون الت�شكيلية  2009،عمل يف معظم 

الأفراد داخل م�شر  ولدى  الهيئات احلكومية  لدى  لديه مقتنيات   ، املعار�ض اجلماعية 

وخارجها.

عبد اللطيف اإبراهيم عطية




