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حرة   درا�شات   ،2003 �شم�ض   عني  -جامعة  املعمارية  الهند�شة  بكالوريو�ض يف 

يف كلية الفنون التطبيقية -جامعة حلوان 2007 ، معر�ض على �شفاف النيل باري�ض2012 

، �شالون ال�شباب 22 ، املعر�ض اجلماهريي، معر�ض تاون هاو�ض 2011 ، معر�ض فردي 

الأول فى ال�شارع  معر�ض كتاكومب  القاهرة 2010 .

عزة عبد العزيز عزت
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مواليد 1969 ، �شارك فى  العديد من املعار�ض اجلماعية و اخلا�شة  منها : ق�شر ثقافة 

املنيا 1995 قاعة اأخناتون مبجمع الفنون بالزمالك 1996 ،  قاعة اأتيلية القاهرة -1996 

 1997، �شالون ال�شباب مبجمع الفنون 1996 – 1992 ،  م�شابقة جاذبية �شرى 1992 ، 

بيناىل هافانا الدوىل بكوبا  1997، معر�ض بخان املغربى  1998، معر�ض بقاعة �شلمة 

�شالون  منها  اجلوائز  من  العديد  الرو�شى  1999،نال  الثقافى  باملركز   1998معر�ض 

بوزارة  املقتنيات  العديد من  ، جائزة جاذبية �شرى  1992،لديه  الرابع 1992  ال�شباب 

الثقافة ولدى العديد فى م�شر واخلارج .

عماد اإبراهيم
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بداية  من  والعاملية  املحلية  املعار�ض  فى  ت�شارك   ، اجلميلة  الفنون  بكلية  مدر�ض 

الت�شعينيات،�شاركت فى بيناىل �شمالري الدويل بفرن�شا ويف ترينايل اجلرافيك الدويل 

بالقاهرة ، واأقامت معار�ض خا�شة من2003  حتى 2010 ،نالت جوائز ال�شالون الأوىل 

فى الر�شم ثلث مرات ، ولديها مقتنيات مبتحف الفن امل�شرى احلديث وبجدة وفرن�شا . 

فاطمة عبد الرحمن
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مواليد 1959 الدقهلية ، اأ�شتاذ الر�شم و الت�شميم و رئي�ض ق�شم اجلرافيك بكلية الفنون 

اجلميلة جامعة املنيا ، �شارك يف العديد من املعار�ض الفنية و ال�شالونات منذ تخرجه و 

حتى الآن يف جمالت الر�شم ، الت�شميم ، الإعلم ، اجلرافيك ، الت�شوير الزيتي ،نال 

 ، لل�شباب  الأعلى  املجل�ض   ، الثقافة  وزارة  من  التقدير  �شهادات  و  اجلوائز  من  العديد 

الريا�شة ، �شالون ال�شباب ، جمعية حمبي الفنون اجلميلة .

متويل حممد ع�صب
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ونظم  العلمات  ت�شميم  ،اأ�شتاذ   1999 الإعلن  ق�شم  التطبيقية  الفنون  بكلية  اأ�شتاذ 

التوجيه والإر�شاد ق�شم الإعلن كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان2006  ، �شارك فى 

العام  املعر�ض  حفر  اأوىل  جائزة   : منها  اجلوائز  من  العديد  ،نال  املعار�ض  من  العديد 

 ،1996 عام  اليابان  يف  للحفر  الدويل  �شابوري  ببينايل  الرعاة  جائزة   ،1983 ال�شنوي 

الفنون  م�شابقة  جائزة    ،1998 عام  الإعلن  يف  حلوان  جلامعة  العلمي  البحث  جائزة 

الأعمال  واختيار  فرز  جلنة  2000،ع�شو  ت�شوير  ال�شغرية  القطعة  �شالون  الت�شكيلية 

الفنية والتحكيم ل�شالون ال�شباب القاهرة عام 2012 و 1996 .

جمدي عبد العزيز البيلى
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مواليد 1943 القاهرة،اأ�شتاذ النحت املتفرغ بكلية الرتبية الفنية ، دكتوراه الفل�شفة يف 

الرتبية الفنية تخ�ش�ض نحت ، اأعد واأ�شرف على عديد من الأبحاث العلمية يف جمال 

الفن الت�شكيلي ،�شاهم يف تقدمي عديد من الفنانني يف احلركة الفنية املعا�شرة ،�شاهم 

باأعماله يف احلركة الفنية املعا�شرة طوال اأكرث من اأربعني عاًما، نال العديد من اجلوائز 

يف املعار�ض املحلية والدولية.

حمفوظ �صليب
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العامة  بالهيئة  جرافيك  م�شمم   ، اجلميلة  الفنون  ،بكالوريو�ض  مواليد  1976الفيوم   

الفنانني  نقابة  ع�شو   ، الفيوم  ثقافة  بفرع  اجلرافيك  ق�شم  ورئي�ض   ، الثقافة  لق�شور 

الت�شكيليني ، �شارك بالعديد من املعار�ض اجلماعية واملحلية منها : معر�ض امللتقى الفنى 

 2000،2001،2002،2003 وفل�شطني   واإيران  والعراق  �شوريا  بالأق�شرمع  للجامعات 

معر�ض �شالون القطع ال�شغرية 2002،2003 ، مهرجان الفيوم الدوىل ل�شينما ال�شباب 

2007 ، بيناىل بور�شعيد ملتقى الن�شر 2007 ،  مهرجان البداع الت�شكيلى الثانى املعر�ض 

اجلميلة  الفنون  كلية  من  التقدير  �شهادات  من  العديد  ،نال   2008 31لـ  الدورة  العام 

بكلية  مقتنيات  2000-2001 �شهادة تقدير مهرجان �شينما ال�شباب الدوىل 2007 –له 

الفنون اجلميلة بالق�شر ،  ق�شر ثقافة الفيوم لدى ا�شخا�ض فى م�شر واخلارج .

حممد اإبراهيم الد�صوقي



289

فى   املنيا،�شارك  جامعة  اجلميلة  الفنون  بكلية  م�شاعد  ،مدر�ض  1981القاهرة  مواليد 

ترينايل م�شر الدويل لفن اجلرافيك 2005 ، معر�ض اجلرافيك القومي 2005 ، �شالون 

 Meeting The Otherال�شباب 19،21 ،18 ،17 ،16 ،15، 14، معر�ض » لقاء الآخر

» باجلامعة الأمريكية 2010 ، معر�ض اأجندة 2008،2009،2010 مبكتبة الإ�شكندرية - 

البيناىل فى احلفر  ، جائزة  ال�شباب 21- 2010  ب�شالون  الر�شم  فى  ال�شالون  جائزة 

ببيناىل بور�شعيد الثامن2009 ،اجلائزة الت�شجيعية يف بينايل بور�شعيد 2005، اجلائزة 

الأوىل والثانية مبعر�ض الطلئع 46 ،47 بجمعية حمبي الفنون اجلميلة 2007، 2008.

حممد عطية عبد اجلميل
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املهند�شني،  نقابة   ، الغورى  وكالة  ، جمعية  بالقاهرة  الفنون  نقابة  مواليد 1946 ،ع�شو 

على  ،حائز  وحملى  دوىل  معر�ض  من100   اأكرث  فى  ،م�شارك  للفنون  الأمارات  جمعية 

جائزة خليفة بن زايد لتطوير حمطات اأدنوك �شعار بلدية اأبو ظبى ،مل�شق يوم الإ�شكان 

الإبداع  و  التميز  ـ  والرتبوى  للتميزالفنى  ال�شارقة  ـ  العربية  الدول  جامعة  من   العربى 

باأبو  ال�شفارة امل�شرية   ، ، م�شر  الفن احلديث بقطر  ، لديه مقتنيات مبتحف  بعجمان 

ظبى ، عديد من املوؤ�ش�شات والأفراد.

حممد فوؤاد ال�صاذيل
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بكالوريو�ض كلية الفنون اجلميلة جامعة الإ�شكندرية 1976 ، ع�شو جمل�ض نقابة الفنانني 

الت�شكيليني ،�شارك فى العديد من املعار�ض منها : معر�ض مبركز حممود �شعيد للمتاحف 

 ، الت�شكيلية  الفنون  بنقابة  اأ�شود 2012  و  اأبي�ض  م�شرتك  معر�ض  بالإ�شكندرية  2010، 

معر�ض احل�شان العربي �شهوه 2 مبتحف حممود �شعيد بالإ�شكندرية و مركز الهناجر 

الثقافة  لق�شور  العامة  الهيئة  من  تقدير  �شهادات  عدة  ،نال   2012 الوبرا   بدار 

بالإ�شكندرية ونقابة اأطباء م�شر فرع الإ�شكندرية ، جمعية تنمية املبدعني بالإ�شكندرية ، 

لديه مقتنيات مبتحف الفن امل�شرى احلديث .

م�صطفى علي اأحمد
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الفنون  اأكادميية  الت�شكيلي  النقد  ، دكتور  مواليد  1948، بكالوريو�ض تربية فنية 1971 

العايل  املهد  عميد   ، الفني  للنقد  العاىل  باملعهد  الت�شكيلى  النقد  ق�شم  رئي�ض   ،  1981

لل�شينما للنقد الفني 2003 : 2008 ، ع�شو موؤ�ش�ض جلمعية خريجي املعهد العايل للنقد 

الفني ، �شارك فى العديد من املعار�ض داخل م�شر وخارجها . 

م�صطفى يحيى
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فى  وعمل  الغورى  وكالة  فى  وترعرع  ن�شاأ  احلـر  باملر�شم  فنـان   ، القاهرة  مواليد 1962 

ق�شم الزجاج املع�شق منذ  1992، ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني، ع�شو باأتيليه القاهرة 

الفنية اجلماعية  املعار�ض  بالعديد من  امل�شرية  الت�شكيلية  الفنية  �شارك فى احلركة   ،

ما�شبريو  فنانى  رابطة  فى  معار�ض  املنيا،  حمافظ  معار�ض  منها  الفنية،  وامل�شابقات 

مب�شرح اجلمهورية ، جميع معار�ض وكالة الغورى وجمعية اأ�شالة لرعاية الفنون الرتاثية 

املعا�شرة .

نا�صف خالف حممود
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بجامعة  بالزمالك  الفنية  الرتبية  كلية  بكالوريو�ض  القاهرة،   1956 مواليد 

ع�شو   ، القاهرة  اأتيليه  ،ع�شو  الت�شكيلية  الفنون  بقطاع  مديرعام  حلوان78-1979، 

جمل�ض �شعبة الت�شوير بنقابة الفنانني الت�شكيليني ، اأمني جلنة املتاحف و املكتبات بنقابة 

الثقايف  ،املركز  ال�شباب  وزارة   ، حلوان  بجامعة  مقتنيات   الت�شكيليني،لديه   الفنانني 

الأ�شباين بالقاهرة ، متحف الفن امل�شري احلديث بالقاهرة ،  لــدى الأفـراد.

ه�صام اإمام
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نقابة  ع�شو   ، جرافيك  ق�شم   – بالقاهرة  اجلميلة  الفنون  1963،بكالوريو�ض  مواليد   

الفنانني الت�شكيليني ، خريج  1985، معر�ض لطلب الفنون يف املركز امل�شري الثقايف 

ال�شباب الرابع واخلام�ض والعا�شر، جائزة يف املعر�ض 33  الدويل �شنة  1984، �شالون 

امل�شلحة  م�شريات   2012للقوات  معر�ض   ،  26 رقم  العام  القومي  املعر�ض   ، للطلئع 

جوال  معر�ض   ، والثالث  الثاين  ال�شغرية  الفنية  الأعمال  �شالون  من  مقتنيات  ،لديه  

بوكالة الغوري.

اأ�صرف �صالح حممد 
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 مواليد الإ�شكندرية 1974، مدر�ض م�شاعد بكلية الرتبية النوعية جامعة الإ�شكندرية ، 

�شاركت فى العديد من املعار�ض منذ عام 1994 وحتى الآن، 2004 جائزة ثانية ت�شوير 

من الفنانة مرمي عبد العليم ،  1996جائزة اأوىل ت�شوير من وزارة التعليم العاىل.   

ن�صوى حممد ح�صن



اجلرافيك





اأحمد حامت �شعيد

اأحمد ح�شني عبد اجلواد

اأحمد رفعت �شليمان

اأ�شماء ع�شام

اآل جنم

امال عبد العظيم حممد

اأميمة ر�شاد جلل

اأنوار عبد الكرمي القمري

اإميان عزت ال�شاذيل

اإميان منري م�شطفى

اأمين قدرى 

بدوى مربوك عبد الوهاب

بلل اأحمد اإبراهيم

ثناء عز الدين خليل

جريمني �شلح الدين 

ح�شن كرمي

حنان ال�شيد عمار

دارين على نبيل وهبه

رانيا وجدى عبد اهلل

رحاب اأحمد عطية

رمي وجدي م�شطفى

�شعيد على عبد احلليم

�شيد قنديل 

�شريين عبد اجلواد اأحمد

�شـالـح بـ�شلة

عطيات متوىل عبد ال�شيد

عمران القطيعي

فاروق اإبراهيم �شحاته

حممد ح�شن غنيم

حممد نبيل عبد ال�شلم

حممود مراد حممد

مدحت نـ�شر

ممدوح الق�شيفي

مها دروي�ض حممد

مى �شامل حممد

جنوى العدوى 

نهى عفيفى

هانى عبد الهادي الأ�شقر

وحيد بدوى البلقا�شي

وفاء عبد املق�شود يون�ض
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اأ�شتاذ بكلية الرتبية الفنية  2000 ،م�شابقة �شالون ال�شباب بقطاع الفنون  2003 ،م�شاركة 

الفنون  قطاع  بقاعات  العام  ،املعر�ض  ال�شغرية2003  للأعمال  اخلريف  �شالون  فى 

الت�شميم  و  الفن  بكلية   Digital Works بعنوان  خا�ض  ،معر�ض   2001  - الت�شكيلية 

– جامعة �شان هوزية – كاليفورنيا - 2009 ،م�شاركة فى معر�ض فنانو الفولربايت – 
بقاعة  خا�ض  2011،معر�ض   - امل�شرية  الوبرا  – دار  احلديث  امل�شري  الفن  متحف 

اجلزيرة - القاهرة.

اأحمد حامت �صعيد
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– جامعة  اجلميلة  الفنون  – كلية  املطبوعة  الت�شميمات  ق�شم  جمل�ض  ورئي�ض  اأ�شتاذ   

الإ�شكندرية ،م�شارك باحلركة الفنية منذ عام 1980 ،نال جائزة اأوىل امل�شابقة القومية 

ت�شجيعية  ،جائزة  الت�شكيلية  للفنون  القومية  امل�شابقة  ثانية  جائزة   ، الت�شكيلية  للفنون 

م�شابقة حافظ و�شوقي - 2002، �شهادة تقدير من ور�شة العمل الدولية فن خيال الكتاب 

 Wieck فيك  مدينة  جمل�ض  من  مقدمة  تقدير  �شهادة   ،  2002  - الإ�شكندرية  مكتبة 

من  التمييز  ،درع   2008  - والأداب  للعلوم  اليون�شكو  من  التميز  ،درع   2005  - الأملانية 

جامعة العلوم التطبيقية – مملكة البحرين.

 اأحمد ح�صني عبد اجلواد
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مواليد 1963 ، بكالوريو�ض كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان   1988 ، �شارك فى العديد 

 1999  -  1996 بالزمالك  الفنون  مبجمع  اإخناتون  بقاعة  منها:معر�ض  املعار�ض  من 

-2001 - 2002 ، معر�ض بقاعة عر�ض فندق ال�شجرتني ـ �شينوما ـ كاليفورنيا ـ اأمريكا 

اأمريكا  ـ  بن�شلفانيا  ـ  لفايت  ـ  والهند�شة  الفنون  بكلية  العر�ض  بقاعة  معر�ض   ،   1997

1997 ، معر�ض بقاعة العر�ض بكلية بافلو للفنون ـ اأمهر �شت ـ اأمريكا 1998 ، نظم بع�ض 

املعار�ض منها قومي�شري معر�ض الفن امل�شري املعا�شر ـ هل�شنكي ـ فنلندا مار�ض واأبريل 

2000   ، قومي�شري عام �شالون ال�شباب الرابع ع�شر 2002.

 اأحمد رفعت �صليمان
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بكلية  باحث  م�شاعد  تعمل   ،2011 – جميلة  فنون  ماج�شتري   ، القاهرة   1977 مواليد   

الفنون اجلميلة – جامعة حلوان.

 اأ�صماء ع�صام
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 مواليد 1891 ،  بكالوريو�ض تربية فنية 3002 ، �شاركت فى العديد من املعار�ض منها 

اأتيليه القاهرة 5002 ، مكتبة امل�شتقبل مب�شر اجلديدة 8002 ،  املركز الثقافى الفرن�شى 

9002 ، مركز �شعد زغلول الثقافى 0102 ، اأكرث من 02معر�ض من عام حتى الأن1002 

فى قاعات ،  املعر�ض القومى 1002 ، 3002  ،  �شالون ال�شباب 1002 -2002 - 4002   

،  نالت العديد من �شهادات التقدير منها املعر�ض القومي 3002  ، من املجل�ض الأعلى 

العديد من  لديها   ، ال�شباب 0102   �شالون  ، جائزة  الأول 7002   املعر�ض  للثقافة عن 

املقتنيات مبتحف الفن امل�شرى احلديث.

 اآل جنم
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اأ�شتاذ  الفنية 2000،  ت�شغل حاليًّا وظيفة  الفل�شفة يف الرتبية  ،  دكتوراه   مواليد 1967 

جامعة  الفنية  الرتبية  بكلية  ال�شعبي  والرتاث  الفنية  الأ�شغال  بق�شم  طباعة  م�شاعد 

حلوان ، ع�شو بالعديد من اجلمعيات والنقابات اخلا�شة بالفن والرتبية الفنية ،�شاركت 

، �شالون  باوذبك�شتان 2001  الفنون  باأكادميية  املعار�ض اجلماعية معر�ض  بالعديد من 

والثلثون  الثالث  العام  املعر�ض  الربيع2010،  ال�شاد�ض2003،�شالون  ال�شغرية  الأعمال 

2010، معر�ض حلوة يا بلدي مبركز �شعد زغلول الثقايف 2011 معر�ض جتارب اإبداعية 

العربى،  اخلط  الطباعة،   ، فى  اخلا�شة  املعار�ض  من  العديد  اأقامت   ،  2011   )1(

وال�شعودية.  مب�شر  الأفراد  لدى  مقتنيات  املختلفة،لديها  العر�ض  بقاعات  اجلرافيك، 

اأمال عبد العظيم حممد
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 بكالوريو�ض  الفنون اجلميلة 2004 ، ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيلني ،  �شاركت يف العديد 

من املعار�ض منها معر�ض عيد املنيا القومي  2003 ، معر�ض فتيات النيل بق�شر ثقافة 

املنيا 2003 ، معر�ض حمكى الربيع بق�شر ثقافة املنيا  2003 -2004 ، معر�ض بنادي 

القوات امل�شلحة باملنيا 2004 ، معر�ض ملتقى الزمالك واملنيا بكلية الفنون اجلميلة باملنيا 

2004،�شالون ال�شباب ال�شاد�ض ع�شر 2004، بينايل بور �شعيد  2005، مهرجان الإبداع 

الت�شكيلي الأول �شالون ال�شباب الثامن ع�شر 2007 ، معر�ض الثقافات الع�شكرية الثالث 

مقتنيات  لديها   ، الفنون  حمبي  جمعية  من  حفر  جائزة  ،نالت   2010 اأكتوبر  ببانوراما 

مبتحف  الفن امل�شري احلديث .

 اأميمة ر�شاد جلل
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 اأ�شتاذ بق�شم الت�شميمات املطبوعة بكلية الفنون اجلميلة – جامعة الإ�شكندرية ،�شاركت 

 ، الآن  والدولية منذ 1981 وحتى  ، املحلية  الفردية واجلماعية  املعار�ض  العديد من  يف 

م�شر  يف  من�شورة  علمية  باأبحاث  �شاركت   ، واخلارج  م�شر  يف  عديدة  مقتنيات  لديها 

واخلارج ، لديها مقتنيات عديدة يف مراكز خمتلفة وخدمة املجتمع .

 اأنوار عبد الكرمي القمرى
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ماج�شتري فى النحت وتدر�ض الدكتوراه بجامعة القاهره ،نالت منحة تفرغ للإبداع الفنى 

من وزارة الثقافة امل�شريه منذ 2006 حتى 2011 ، اأقامت العديد من املعار�ض اخلا�شة 

الفرديه بكل من اأتيليه القاهرة 1998 - 2003 ، مركز اجلزيرة للفنون 1999 - 2006 

، ر�شحت لتمثيل م�شر فى العديد  من البيناليات والرتيناليات الدولية بكل من بولندا ، 

مقدونيا ، اأمريكا ، �شرايفو ، �شاركت يف معظم املعار�ض اجلماعية والعامة مب�شر منذ 

لفن  الدويل  م�شر  ترينايل  جائزة  اأهمها  اجلوائز  من  العديد  ،نالت  الآن  حتى   1995

ال�شباب علىمدار دوراته، جائزة الإقتناء  واأربعة جوائز من �شالون   ، اجلرافيك 2006 

ببينايل بور�شعيد 2009 ،لديه مقتنيات مبتحفي الفن احلديث مب�شر ولدى العديد من 

الأفراد مب�شر واخلارج. 

 اإميان عزت ال�صاذيل
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 مدر�ض دكتور بكلية الفنون اجلميلة ق�شم اجلرافيك ،�شاركت يف �شالون ال�شباب  لعدة 

يف  �شاركت     ،1999 بوليفيا  يف  للفن  الأول  ال�شالون  معر�ض  يف  م�شر  مثلت   ، دورات 

،نالت  جائزة  ، اخلام�ض لفن اجلرافيك 2003 - 2006  الرابع  الدويل  ترينايل م�شر 

بجمعية  العرب  للفنانات  الأول  الطباعة  ،معر�ض   2004 الطفل  اأدب  ر�شوم  جمال  يف 

للفن املعا�شر 2012 ، اجلائزة الأوىل  فى جمال اجلرافيك بينايل بور�شعيد  البحرين 

القومي 2005 ،اجلائزة الثانية يف جمال الر�شم من جمعية حمبي الفنون اجلميلة 2002 

- 2003، اجلائزة الثالثة يف جمال الكمبيوتر جرافيك يف �شالون ال�شباب 13 - 2001 .

 اإميان منري م�صطفى
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 مواليد 1978 قنا، �شارك فى العديد من املعار�ض منها: معر�ض ثلثية املناظر بفندق 

املر�شم 2008 بالأق�شر ، معار�ض جماعة الت�شكيل احلر اأتيلية القاهرة 2010  ، �شاقية 

ال�شاوي 2010 ، املكتبة املو�شيقية بالأوبرا 2008  ، معر�ض  مائيات بقاعة جوجان بالزمالك 

2009 ، معر�ض الفن للجميع بقاعة �شلمة 2006 : 2010 ، معر�ض اخليال اأملانيا – م�شر  

بالأق�شر 2009 ،نال جائزة احلفر معر�ض الطلئع  2008 ، اجلائزة ال�شرفية اجلرافيك 

ل�شالون ال�شباب ال�شابع ع�شر 2005 ، لديه مقتنيات لدى الأفراد والهيئات مب�شر واخلارج  . 

 اأمين قدري
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  بكالوريو�ض الفنون اجلميلة 2002 ، ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني ، �شارك فى العديد 

ال�شاد�ض  ال�شغرية  الفنية  الأعمال  منها: �شالون  املعار�ض منذ 1999 وحتى 2012  من 

مبجمع الفنون 2003، �شالون ال�شباب 16،17،18،19،22 ،  ترينايل اجلرافيك الدويل 

الثامن 2009، معر�ض  القومي  بور�شعيد  بينايل  امل�شرية 2006،  الأوبرا  بدار  اخلام�ض 

مبدينة باكو  اأذربيجان 2010 ، معر�ض مبوؤ�ش�شة جوليو ر�شيندى وور�شة عمل فى احلفر 

والطباعة البارز بكلية الفنون اجلميلة  بورتو- الربتغال2012 ،لديه  مقتنيات لدى البنك 

بورتو-  ر�شيندى   جوليو  وموؤ�ش�شة  اجلميلة  الفنون  كلية  لدى   ،   CIB الدوىل  التجارى 

الربتغال.

بدوى مربوك عبد الوهاب
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الفردية  املعار�ض  من  العديد  يف  ،�شارك  حلوان  جامعة  الفنية  الرتبية  بكلية  اأ�شتاذ   

 ،1999 القاهرة  اأتيليه   ،  1996 الفنون  جممع   ،  1993 كامبو�ض  قاعة  منها  واجلماعية 

2000، نقابة الفنانني الت�شكيليني 2002، اأتيليه القاهرة 2004- 2005 ،نال  جائزة اأوىل 

حلفاري بفالو نيويورك ،لديه العديد من املقتنيات بوزارة الثقافة وجامعة حلوان ومكتبة 

وار�شو ببولندا، ومقتنيات خا�شة لدى بع�ض الأفراد يف اأ�شرتاليا والنم�شا واأملانيا واليابان 

وم�شر وال�شعودية وامريكا .

 بالل اأحمد اإبراهيم
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 مواليد 1943 القاهرة ،بكالوريو�ض كلية الفنون التطبيقية ، بكالوريو�ض طباعة املن�شوجات 

اأوىل دفعة 1966،ع�شو بنقابة املهند�شني وم�شممي الفنون التطبيقية والت�شكيليني ،   -

اأقامت الكثري من املعار�ض اخلا�شة وامل�شرتكة 1967 –2012  ،ت�شارك يف احلركة الفنية 

منذ  1967 وحتى الآن ،نالت جائزة الدولة الت�شجيعية  2009.

 ثناء عز الدين خليل
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�شاركت   ، بالإ�شكندرية  الت�شكيلية   الفنون  نقابة  ،ع�شو   2004 جميلة  فنون  بكالوريو�ض 

للجرافيك  واخلام�ض  الرابع  الدويل  م�شر  ترينايل  منها  املعار�ض  من  العديد  فى 

ببور�شعيد2011   2009 القومي  بور�شعيد  وبينايل  والإ�شكندرية  2003،2006بالقاهرة 

بالقاهرة   2007، الأوبرا  باأر�ض  الفنون  بق�شر  للقتناء  املعار�ض  معر�ض   ، بالقاهرة 

،2010 بالعري�ض ،نالت العديد من اجلوائز و�شهادات التقدير مبعار�ض الكلية واجلامعة 

وبينايل بور�شعيد وغريهم ،لديه مقتنيات بقطاع الفنون الت�شكيلية ومتحف الفن احلديث 

واخلارج  م�شر  فى  واملوؤ�ش�شات   الأفراد  من  العديد  ولدى  الثقافية  التنمية  و�شندوق 

من1999وحتى الآن .

جرمني �صالح نور الدين
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 بكالوريو�ض فنون جميلة 1971 - جامعة حلوان  تخ�ش�ض جرافيك- دبلومة اجلرافيك، 

ع�شو  و  الت�شكيليني  الفنانني  بنقابة  ،ع�شو   1997 املنيا  ،جامعة  اجلميلة  الفنون  كلية 

بجمعية فناين الغوري ،�شارك فى عدد 40 معر�ض جماعى وعدد 15 معر�ض خا�ض فى 

قاعات املتخ�ش�شة بالقاهرة ، معر�ض ترينايل م�شر الدويل لفن اجلرافيك ، ترينايل 

اجلرافيك  لفن  اخلام�ض  الدويل  م�شر  ،ترينايل  اجلرافيك  لفن  الرابع  الدويل  م�شر 

،نال اجلائزة الأوىل يف فن اجلرافيك- �شالون باري�ض 1996 ، لديه مقتنيات باملتحف 

امل�شرى احلديث ولبع�ض ال�شخ�شيات امل�شرية والجنبية

  ح�صن كـرمي  
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 ، الإ�شكندرية  جامعة    - املطبوعة  الت�شميمات  ق�شم   - اجلميلة  الفنون  بكلية  مدر�ض   

ع�شو باأتيليه جماعة الفنانني والكتاب ، ع�شو بنقابة الفنانني الت�شكيليني بالإ�شكندرية ، 

امل�شاركة باملعر�ض 100 × 100 م�شري  – روما – اإيطاليا 2011 ، �شارك بالعديد من 

املعار�ض منها :معر�ض فناين اجلرافيك الأول – املركز الرو�شي  2011 ، املعر�ض الدويل 

لفنون الطبعة الفنية والرقمية 2011 ، اأتيليه الإ�شكندرية جماعة الفنانني والكتاب 2011 

 – املهند�شني   – �شلمة  بجالريي  مقتنيات   ،2010 العري�ض  مبعر�ض  مقتنيات  ،لديه 

اجليزة 2011 

حنان ال�صيد عمار
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– �شعبة ت�شميم  – ق�شم اجلرافيك  الفنون اجلميلة  ، بكالوريو�ض كلية   مواليد 1979 

 مطبوع 2002 ، مدر�ض م�شاعد بكلية الفنون اجلميلة، �شاركت فى العديد من املعار�ض

 منها : معر�ض مبركز اجلزيرة للفنون 2006 ، �شاركت يف عدة دورات ل�شالون ال�شباب الـ

 11- 12- 13- 14- 15- 18- 20 ، �شاركت يف معر�ض احلفر البارز ا�شتمرارية وتوا�شل

ترينايل  ،  2004 بروما  للحفر  ال�شابع  الدويل  اإيطايل-  فينا-  اكوا  بينايل  يف   ،�شاركة 

 الدويل للحفر مب�شر 2005 ، �شاركت يف عدة  دورات ملعر�ض القطعة ال�شغرية ، �شاركت

 يف معر�ض اإبداعات املراأة امل�شرية 2007 ،نالت جائزة جلنة حتكيم يف �شالون ال�شباب

احلادي ع�شر

دارين علي نبيل
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 -  1998 اجلرافيك  ق�شم   - اجلميلة  الفنون  بكالوريو�ض  الإ�شكندرية،    1976 مواليد 

دكتوراة فى فل�شفة الفنون ، �شاركت فى العديد من املعار�ض اجلامعية منذ عام 1995 

حتى التخرج 1998 ، معر�ض خريجي  1998 لق�شم الت�شميمات املطبوعة ، �شالون �شباب 

�شالون   ،   1999 الرو�شي  الثقايف  املركز  خا�ض  معر�ض   ،  2003-  1999 عام  القاهرة 

�شباب اأتيلية الإ�شكندرية للأعوام 2000 - 2001 -2002 ، �شالون اخلريف ق�شر التذوق 

2001 ، املعر�ض القومي للفنون الت�شكيلية 2001 ،نالت جائزة اأف�شل اعلن لرت�شيد املياه 

ملرفق مياه الإ�شكندرية 1998 ، جائزة اأوىل للطباعة الفنية  ب�شالون �شباب الإ�شكندرية 

2001 ، جائزة ثالثة جرافيك �شالون ناجي 2002 ، �شهادة تقدير املعر�ض العام 2001 . 

رانيا وجدى عبد اهلل
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مواليد القاهرة 1972 الغربية ، مدر�ض طباعة من�شوجات بكلية الرتبية النوعية – جامعة 

الغربية ق�شر  العديد من املعار�ض اجلماعية منها: معر�ض فناين  ، �شاركت فى  طنطا 

ثقافة طنطا 2009 ، معر�ض امللتقى الفني الأول-ق�شم الرتبية الفنية -كلية الرتبية الفنية 

قاعة املوؤمترات الكربى – جامعة طنطا 2009  ، معر�ض فى امللتقى الأول ملوؤ�ش�شة ال�شرق 

الأو�شط لأبحاث ال�شرطان جامعة طنطا 2011 ، معر�ض �شاقية الدلتا 2011.

رحـاب اأحـمد عطـية
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الفل�شفة  دكتوراه   ،2001 الفن  فل�شفة  يف  ماج�شتري   ،1992 جميلة  فنون  بكالوريو�ض   

2006، اأ�شتاذ م�شاعد 2012 ، مدر�ض بق�شم الت�شميمات املطبوعة -  تخ�ش�ض ر�شوم 

الن�شر ، �شاركت فى العديد من املعار�ض منها : �شالون احلفر 1996- 1997، املعر�ض 

القومي 1997، ترينايل كاناجوا 1998، ترينايل القطع ال�شغرية بطوكيو 1998، بينايل 

�شابورو 1999، ملتقى فناين الثغر ال�شنوي ال�شاد�ض بقاعة ناجي ق�شر ثقافة الأنفو�شي 

الفنية  2009، �شالون اخلريف 2009، معر�ض خا�ض»ر�شوم الكتب من منظور الطبعة 

وقيمها اجلمالية» 2009، احتفالية حممود �شعيد 2010، معر�ض فنون �شكندرية ال�شنوي 

ال�شاد�ض 2011، معر�ض فنانات عربيات بروما – اإيطاليا 2011، معر�ض خا�ض » األف 

ليلة وليلة» 2011.

رمي وجدي م�صطفى
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  مواليد القاهره 1940 ، ع�شو نقابه الفنانني الت�شكيليني وجمعية فناين الغوري وجمعية 

اأ�شالة للرتاث ، ا�شت�شاري فنون اجلرافيك ، وكيل كلية الفنون اجلميلة ل�شئون التعليم 

ا بالقاهرة و حمافظات م�شر    ا خا�شً اأقام 30 معر�شً  ، و الطلب �شابًقا  جامعه املنيا 

،�شارك يف العديد من املعار�ض اجلماعية بالداخل و اخلارج منذ 1965 و لديه العديد من 

ًا بالدول العربية و الأوربية و الوليات الأمريكيةو  ا خا�شً املقتنيات بها ، اأقام 20 معر�شً

لديه العديد من املقتنيات .

�صعيد علي عبد احلليم
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 مواليد  1967 الدقهلية،دكتوراه  يف الفنون اجلميلة  1998 ،وكيل الكلية للدرا�شات العليا 

 2009-5 بالقاهرة،  اجلميلة  الفنون  بكلية  اجلرافيك  بق�شم  اأ�شتاذ    ، والبحوث2010 

الفنون  خريجي  جمعية  اإدارة  جمل�ض  ع�شو   ، الت�شكيليني2011  الفنانني  نقابة  وكيل   ،

معر�ض مبركز   : وخارجها  داخل م�شر  املعار�ض  من  العديد  ،�شارك يف  اجلميلة1992 

الفنون مبدينة ط�شقند اأوزبك�شتان 2008 ، معر�ض مئوية الفنون اجلميلة ق�شر الفنون 

بالأوبرا 2008 ، معر�ض موؤمتر كلية الفنون اجلميلة باملنيا 2008 ، معر�ض ق�شم75�شنة 

جرافيك- كلية الفنون اجلميلة بالقاهرة 2009 ، بينايل �شار �شال الدويل بفرن�شا 2009-

2011 ،نال العديد من اجلوائز خلل املعار�ض اجلماعية فى اجلامعة من 1990-1986 

،جائزة التحكيم فى الر�شم �شالون ال�شباب 1995 ، لديه مقتنيات مبتحف الفن امل�شرى 

احلديث، لدى الأفراد فى م�شرو اخلارج.

�صيد قنديل
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�صريين عبد اجلواد اأحمد

باأتيليه  ع�شو   ،   2008 دكتوارة   تاأهيلي   ، اجلرافيك  ق�شم  جميلة  فنون  بكالوريو�ض 

القاهرة،ع�شو نقابه الفنانني الت�شكيليني    ،نالت العديد من اجلوائز منها جائزة اأوىل 

ور�شة  فى اجلرافيك عن  اأوىل  ، جائزة  ال�شلم 2002  و  فى احلفر عن معر�ض احلب 

�شالون ال�شباب 2008، جائزة اجلرافيك يف م�شابقة نهر البحر ب�شاقية ال�شاوي 2010 

، جائزة اجلرافيك عن ملتقى اأندل�شية الثقايف بال�شئون املعنوية بالقوات امل�شلحة2012 .
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  بكالوريو�ض كليـة الفنــون التطبــيقية 1972 ، دبلـوم حتـ�صـني اخلطـــوط العـربـيـة 1971 

، دبلــوم زخــرفــة وكـويف  1973 ، رئي�ض جمل�ض اإدارة موؤ�شــــ�شة �شــالـح ب�شــلة الإعلنــية 

نقــابـات  ع�شو   ، رم�شان  العا�شرمن  مدينة  ودليل  مو�شوعة  عنها  ي�شدر   ، والإعلمية 

الفنــانــني التـ�شــكيــليـــني ، للفنان اأعمال متمـيزة يف جمايل الإعـلن والفـن الت�شـكيلي  ، 

ا اأقيمت با ل�شعودية وم�شر،نال العـديـد  ا فرديًّا وجماعيًّ حيث �شارك يف ت�شعة ع�شرمعر�شً

مــن اجلوائــز و�شهـــادات التقـــدير0 

�صالح ب�صلة
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الفنانني  نقابة  ع�شو   ، الطفل  اإعلم  عليا  درا�شات   ، جميلة  فنون  بكالوريو�ض   

من  العديد  اأقامت   ، الإ�شكندرية  باأتيليه  الكتاب  و  الفنانني  جماعة  الت�شكيليني،ع�شو 

املعار�ض اخلا�شة و اجلماعية ،منحة التفرغ من وزارة الثقافة ،نالت  �شهادات تقدير و 

جوائز ،لديها  مقتنيات ر�شمية و خا�شة فى م�شر و اخلارج

عطيات متوىل عبد ال�صيد
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الت�شميم املطبوع  الفنون اجلميلة ق�شم اجلرافيك - �شعبة   مواليد 1974 ،بكالوريو�ض 

تخ�ش�ض  اجلميلة  الفنون  يف  املاج�شتري   ،1997 املنيا   – جامعة  اجلميلة  الفنون  كلية 

جرافيك 2004 جامعة املنيا ، دكتوراه الفل�شفة فى الفنون اجلميلة  - جامعة املنيا ، بعثة 

– 2009 ، مدر�ض بق�شم اجلرافيك بكلية الفنون  اأملانيا الحتادية 2007  اإىل جمهورية 

تخ�ش�ض  الت�شكيليني  الفنانني  نقابة  ،ع�شو  الوادي  جنوب  جامعة  بالأق�شر-  اجلميلة 

وفنون  اجلرافيك  باأكادميية  �شخ�شي  معر�ض  منها  املعار�ض  بالعديد  ،�شارك  جرافيك 

جامعة  اجلميلة  الفنون  بكلية  �شخ�شي  معر�ض   ، الحتادية  اأملانيا   - ليبزج   - الكتاب 

املنيا ، معر�ض �شخ�شي بكلية الفنون اجلميلة بالق�شر  ، �شارك يف العديد من املعار�ض 

اجلماعية داخل م�شر وخارجها ، نال العديد من اجلوائز و�شهادات التقدير .

عمران القطيعي
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اأكادميية  من  الدكتوراة  درجة  المتياز،نال  بدرجة  الفنون اجلميلة 1962-  بكالوريو�ض 

دو�شلدورف باأملانيا 1977 ،نال درجة الدكتوراة من اأكادميية نورنربج باأملانيا 1980 ، عمل 

اأملانية   اأكادمييات  اأربعة  اأ�شتاذ زائر فى   ، النم�شا وبرا�شلفا واملجر  م�شت�شار ثقايف فى 

،لديه العديد من املقتنيات فى متحف برلني ودو�شلدورف واملجر وبلغاريا ونورنربج فى 

م�شر .

فاروق اإبراهيم �صحاتة
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الفنية  الرتبية  يف   ماج�شتري  الفنية،  الرتبية  ،بكالوريو�ض  القاهرة   1973 مواليد    

فى  و  الطبيعة  فى  النمو  و  التوالد  لظاهرة  الفنية  القيم  بعنوان  ت�شميم   -تخ�ش�ض 

الزخارف الإ�شلمية - 2008 ،نال درجة دكتوراة  الفل�شفة يف الرتبية الفنية - تخ�ش�ض 

ت�شميم بعنوان ت�شميم منظومة لوحات العر�ض املتحفية ملحتويات املتحف الإثنوغرافى 

للفنون ال�شعبية باجلمعية اجلغرافية امل�شرية بالقاهرة ، يعمل مدر�ض بق�شم الت�شميم 

– كلية الرتبية الفنية- جامعة حلوان، ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني ،�شارك يف العديد 
القومية  بال�شحف  اجلرافيكية  املطبوعات  من  العديد  لديه   ، اجلماعية  املعار�ض  من 

واملجلت الفنية.

حممد ح�صن غنيم
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 مدر�ض بق�شم اجلرافيك كلية الفنون اجلميلة - جامعة املنيا 2008 – �شارك يف حوايل 

معار�ض خا�شة   8 اأقام  و  و حوايل 60 معر�ض حملى  لفن اجلرافيك  23 معر�ض دويل 

وح�شل على حوايل 14 جائزة يف جمال اجلرافيك من اأهمها: اجلائزة الكربى يف �شالون 

ال�شباب الثامن ع�شر 2007، اجلائزة ال�صرفية ) الربونزية ( يف تريناىل م�صر الدويل 

الرابع لفن اجلرافيك 2003.

حممد نبيل عبد ال�صالم
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 مواليد املنيا 1980 ،مدر�ض بق�شم اجلرافيك  بكلية الفنون اجلميلة جامعة املنيا ،�شارك 

فى �شالون ال�شباب الدورات  16 : 21 بق�شر الفنون ، بيناىل بور �شعيد ال�شابع والثامن 

، معر�ض فن اجلرافيك القومى الثانى ، ترينايل م�شر الدويل اخلام�ض لفن اجلرافيك 

الأول  ال�شغرية  القطع  ، معر�ض  اأذربيجان 2010  بدولة  ، معر�ض دويل جماعي   2006

باأتيليه الإ�شكندرية مار�ض 2008 ، معار�ض جماعية ب�شاقية ال�شاوى ،نال اجلائزة الثالثة 

الفنون فى  الفنون اجلميلة 2008 ، جائزة جمعية حمبى  الر�شم من جمعية حمبى  فى 

الر�شم 2010 .

حممود مراد حممد
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الفنانني  جماعة  اإدارة  جمل�ض  ،ع�شو   1983 املطبوع  الت�شميم  يف  الفل�شفة  دكتوراه    

والكتاب لأتيليه الإ�شكندرية لعدة دورات،اأ�ش�ض اأول مركز لفن اجلرافيك وف�شل الألوان 

مبدينة الإ�شكندرية 1984 ، م�شت�شار مكتبة الإ�شكندرية للت�شميم والطباعة من 2001 

ورئي�ض  وموؤ�ش�ض  املدينة  لتجميل  الإ�شكندرية  ، ع�شو موؤ�ش�ض جلمعية مركز  اإىل 2005  

وحدة اجلرافيك بها ، قام باإدارة وتنظيم كثري من الأن�شطة املحلية والدولية وور�ض العمل 

بناء على الرت�شيحات من قبل الدولة  ، �شارك يف الكثري من املعار�ض املحلية والدولية 

ا. ا خا�شً واأقام �شبعة ع�شر معر�شً

مدحت ن�صر
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و احلفر  الر�شم  الفنون اجلميلة 1991،مار�ض  كلية  بكالوريو�ض  القاهرة،  مواليد 1968 

و الت�شوير الفوتوغرايف و ي�شارك منذ تخرجه يف احلركة االفنية اأقام معار�ض خا�شة 

منها:�شفحات من دفرت الأحوال اأتيليه القاهرة 2004 - حوار الطبيعة – �شاقية ال�شاوي 

2005 ،و�شارك يف معار�ض جماعية منها: ور�شة عمل يف احلفر مع اأ.د �شلح املليجي و 

نخبة من الفنانني احلفارين العامليني جوان لن – ال�شني2010 ، و ر�شة عمل يف احلفر 

م�شاحبة لبيايل جوان لن الدويل للحفر- ال�شني  2009، بينايل اعمال احلفر ال�شغرية 

– فنلندا 2010 - معر�ض م�شر احلديثه – هافانا – كوبا 2010 ،نال جائزة التفوق يف 
– معر�ض املعار�ض بق�شر  – بينايل بور �شعيد الثامن 2009 ، جائزة القتناء  الر�شم 

الفنون 2007 ، جائزة الر�شم – �شالون ال�شباب الرابع 1992.

ممدوح الق�صيفي
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 - املطبوعة  الت�شميمات  -بق�شم  الفنون اجلميلة   بكلية  - مدر�ض  الإ�شكندرية  مواليد    

املعار�ض  من  العديد  فى  ،�شاركت  فنون جميلة 1993  بكالوريو�ض   ، الإ�شكندرية  جامعة 

منها �شالون اجلرافيك لأتيليه الإ�شكندرية من1993اإىل2012، املعر�ض القومي للفنون 

الت�شكيلية 1999 -2001 - 2005 - 2008 ، ترينايل الطباعة ال�شغرية الدويل بطوكيو 

1998 .ترينايل كانا جوا الدويل لفن اجلرافيك 1998،بينايل احلفر باليابان)�صابورو( 

2000 .تريناىل كانا جوا الدويل لفن اجلرافيك 2001  ،لديه العديد من املقتنيات يف 

داخل م�صر ) مكتبة االإ�صكندرية  ومركز االبداع باال�صكندرية ووزاة الثقافة ( باخلارج.

مها دروي�س حممد
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بكالوريو�ض كلية الفنون اجلميلة- ق�شم جرافيك، �شعبة ت�شميمات 2003 ، �شاركت فى 

العديد من املعار�ض الفنية فى جمالت الر�شم واملونوبرنت.

مى �صامل حممد
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مواليد اجليزة 1952 ، اأ�شتاذ ت�شميم املطبوعات بكلية الفنون التطبيقية، رئي�ض ق�شم 

الإعلن كلية الفنون التطبيقية ، ع�شو جمل�ض اإدارة نقابة امل�شممني، �شاركت فى العديد 

من املعار�ض منها :  1987 م�شابقة الت�شميم العام باليابان ، 2006معر�ض قوة ال�شعار 

ق�شم الرتبية الفنية الريا�ض اململكة العربية ال�شعودية ، 2008 معر�ض تداعيات الغربة 

قاعة مركز الفن والت�شميم كلية الفنون التطبيقية ،2005 معر�ض ملتقى الريا�ض للفن 

ال�شعودية ، 2007 معر�ض الفن امل�شرى  العربية  الريا�ض اململكة  الت�شكيلى قاعة �شدى 

املعا�صر الرباط بغداد ،2009 بيناىل �شر�شال الدوىل فرن�شا ،نالت العديد من اجلوائز  

1983 جائزة اأوىل حفر املعر�ض العام ، 1984 جائزة اأوىل ت�شميم مل�شق عودة �شيناء 

وزارة الثقافة.

جنــوى العدوي
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 دكتوراه الفل�شفة يف الفنون التطبيقية جامعة حلوان ، مدر�ض دكتور باملعهد العايل للفنون 

التطبيقية باأكادميية القاهرة اجلديدة للعلوم والفنون ، �شاركت فى العديد من املعار�ض 

، معر�ض  العاملي 2010   املراأة  يوم  فعاليات  الت�شكيلي �شمن  والفن  املراأة  منها معر�ض 

الرابع 2010  الت�شكيلي  الإبداع  فعاليات مهرجان  ال�شغرية �شمن  الفنية  الأعمال  �شوق 

،معر�ض اجلاليات للفنون الت�شكيلية بالكويت 2010 - 2011 ،معر�ض ليلة وفنان التابع 

منها  اجلوائـــز  من  العديد  ،نالت   2009  -2007 لعامي  الثقافة  لق�شور  العامة  للهيئة 

جائزة الت�شوير  الزيتي يف بينايل بور �شعيد الثامن 2009 ، جائزة اأوىل م�شابقة �شالون 

ال�شباب الـ17 للنقد الفني 2005 ، لديها مقتنيات لدى الأفراد وجهات مب�شر واخلارج .

نها عفيفي
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مواليد �شمال �شيناء ، يعمل مدر�شا م�شاعدا بكلية الفنون اجلميلة- جامعة حلوان ،�شارك 

امل�شر  ترينايل  اأهمها  ومن  ودوليًّا  حمليًّا  واجلماعية  اخلا�شة  املعار�ض  من  بالعديد 

بينايل  و  ال�شباب  و�شالون  القومي  اجلرافيك  ومعر�ض  العام  القومي  واملعر�ض  الدوىل 

�شان  بينايل  باإيطاليا،  الدويل  فلوران�ض  بينايل  الإ�شكندرية،  مبكتبة  ال�شغرية  الأعمال 

نال عدة جوائز حملية  باليابان،  �شابورو  بينايل  ب�شوريا،  اللذقية  بينايل  بفرن�شا،  مور 

ودولية من اأهمها جائزة الدولة للإبداع الفنى - منحة الإبداع بروما - اجلائزة اخلام�شة 

التحكيم  جلنة  جائزة  اللذقية،  ببينايل  الثالثة  فلوران�ض،اجلائزة  ببينايل  احلفر  فى 

برتينايل م�شر الدويل ، لديه العديد من املقتنيات مب�شر واخلارج.

هاين عبد الهادى الأ�صقر
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  مواليد 1962 كفر ال�شيخ ، بكالوريو�ض الفنون اجلميلة -الإ�شكندرية -جرافيك  1986  

، ع�شو وا�شت�شاري نقابة الفنانني الت�شكيليني ، ع�شو اأتيليه القاهرة ، ع�شو جمعية حمبي 

الفنون اجلميلة ، ع�شو احتاد الفنانني اجلزائريني ، �شارك فى العديد من املعار�ض منها 

ال�شلم  بيكار وعبد  . معر�ض بقاعتي  القاهرة 1990 - 1992 - 1995 - 2000  اتيليه 

فعاليات  �شمن  معر�ض   ،  2004 ح�شني  طه  متحف   ،  2007 ال�شحفيني  نقابة  ال�شريف 

اإىل 2011 ،�شارك فى تنظيم  العام من 2000  . املعر�ض  الت�شكيلي 2007   موؤمتر الفن 

بع�ض املعار�ض منها قومي�شري عام ومنظم �شمبوزيوم �شرم ال�شيخ الدويل الأول ، قومي�شري 

عام منظم ملتقى ب�شمات الفنانني الت�شكيليني العرب 2012 ، �شالون ا�شطيف الدويل 

اجلزائر،لديه مقتنيات مب�شر واخلارج ولدى الأفراد وموؤ�ش�شات داخلية وخارجية .

وحيدبدوي البلقا�صي
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الفنون  فل�شفة  فى  دكتوراه   ، اجلميلة  الفنون  بكالوريو�ض  الأق�شر،   1973 مواليد 

– جامعة املنيا ، ع�شو  اجلميلة2011 ، مدر�ض بق�شم اجلرافيك- كليةالفنون اجلميلة 

نقابة الفنانني الت�شكيليني ، �شاركت فى العديد من املعار�ض اجلماعية

وفاء عبد املق�صود يون�س
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 ع�شو هيئة تدري�ض جامعة املن�شورة ،دكتوراه كلية الفنون اجلميلة جامعة بيزا ،�شارك 

بعدة معار�ض منها: حوار مع الطبيعة املكتب الثقايف امل�شري ، يوميات م�شري يف كرارة 

، متحف الرخام العاملي مايكل اجنلو ، ق�شائد نحتية  كلية الفنون التطبيقية ، ا�شراكات 

نحتية املعهد العايل للفنون التطبيقية ، منحوتات رومان�شية متحف املن�شورة ، هم�شات 

 ، الرنويج   ، ا�شبانيا  الأفراد يف  مالطا،  لدى  ،لديه مقتنيات  الفنية  الرتبية  كلية  نحتية 

وبع�ض الأفراد داخل م�شر . 

اإبراهيم اأحمد اأحمد 
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بعدة  ،�شاركت  الإ�شكندرية  جامعة  اجلميلة  الفنون  كلية  متفرغ   ،اأ�شتاذ   1942 مواليد 

معار�ض: معر�ض الفنانون املوؤ�ش�شون جلمعية مركز الإ�شكندرية لتجميل املدينة 2008 ، 

املعر�ض الدويل الطواف للت�شكيل املبا�شر باحلديد يف املك�شيك ، �شالون م�شر، معر�ض 

ثقافة  بق�شر  اخلريف  معر�ض   ،  2009 الأنفو�شي  ثقافة  بق�شر  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء 

�شيدي جابر 2009 ، امل�شاركة يف م�شابقة التن�شيق احل�شاري بال�شعودية ، معر�ض اأع�شاء 

هيئة التدري�ض بكلية الفنون اجلميلة 2009 .

اأحمد ال�صطوحي 
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 : منها  معار�ض  بعدة  �شارك  امل�شرية،  الت�شكيليني  الفنانني  نقابة  ع�شو   ،1976 مواليد 

املعر�ض القومى للفنون الت�شكيلية،�شالون ال�شباب ، �شالون الأعمال ال�شغرية ، معر�ض 

هام�ض  على  معر�ض   ، اجلميلة  الفنون  معر�ض جمعية حمبي   ، امل�شري  النحت  بانورما 

اأوملبياد بكني 2008،نال العديد من عدة جوائز من جامعة القاهرة  ، عدة جوائز وزارة 

الفن  مبتحف  مقتنيات  ،لديه   2003 الثقافة  ق�شور  هيئة  من  الوىل  اجلائزة   ، ال�شباب 

امل�شري احلديث القاهرة ، لدى الأفراد فى اأ�شبانيا والبحرين وم�شر.

اأحمد عبد التواب حممود 
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تيتو  اإقتناء متحفي ملتحف  الفنون اجلميلة ق�شم نحت،نال �شهادة  بكلية  اأ�شتاذ متفرغ   

بدانيللو  الرخام  على  للنحت  الأول  املنتدي  يف  م�شر  مثل   ،1988 عام  الدويل  جراد 

جرادي -يوغ�شلفيا عام 1986 ،اأقام معر�ض خا�ض باكادميية الفنون بروما بدعوة من 

الأكادميية عام 1994.

اأحمد عبد العزيز علي 
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 مواليد 1987 ،�شارك فى عدة معار�ض ، معر�ض خا�ض بق�شر ثقافة قنا ، معر�ض خا�ض 

باملعهد الثقايف الربيطاين ، معر�ض خا�ض بجالريي تاون هاو�ض  2000- 2002 – 2003  

ال�شباب  ، �شالون  ،معر�ض خا�ض بجالريي م�شربية  2001 - 2003 - 2006 - 2008 

بينايل  بالقاهرة  الرابع  بينايل اخلزف   ، ع�شر  والثاين  ع�شر  العا�شر، احلادي  الثامن، 

والع�شرون  ال�شاد�ض  القومي  املعر�ض   ، والثلثون  الثلثة  الطلئع  م�شابقة   ، بور�شعيد 

وال�شابع والع�شرون.

اأحمد ع�صقالين
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الفنانني  نقابة  ع�شو    ، النحت  ق�شم  التطبيقية  الفنون  بكالوريو�ض   ،  1978 مواليد    

على  وحملية  دولية  معار�ض  فى  �شارك  التطبيقيني،  امل�شممني  نقابة    ، الت�شكيليني 

امل�شتويني اجلماعي والفردي منها :  املعر�ض القومي امل�شري  وزارة الثقافة قطاع الفنون 

Renacer قاعة عر�ض الريتريو  الت�شكيلية 2007 ، 2008 ،    معر�ض خا�ض بعنوان 

Expometro- Retiroمدريد Madrid  ا�شبانيا عام 2009 ،  معر�ض خا�ض 
فرن�شا 2011    Paris باري�ض  ال�شوء  The material of light خامة  بعنوان 

،  لديه عديد من القتنيات منها : مبتحف باملريو MuseoPalmero  بر�شلونة- 

اأ�شبانيا  ، متحف الدولة للفن احلديث جمهورية م�شر العربيةوزارة الثقافة قطاع الفنون 

. Madrid الت�شكيلية  - ال�شفارة امل�شرية با�شبانيا - مدريد

اأحمد نبيه ق�صطه 
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 مواليد 1977، بكالوريو�ض الفنون اجلميلة ق�شم النحت ،�شارك فى العديد من املعار�ض 

منها : 2010 معر�ض الرخام و اجلرانيت بقاعة املوؤمترات ، 2010 معر�ض ثلثية الأبعاد  

متحف طه ح�شني ، 2012 معر�ض �شيفت ديليت 30  متحف �شعد زغلول ،نال العديد من 

 ، القاهرة  اأتيليه  �صديق(  )راتب  م�صابقة  النحت  فى  االأوىل  اجلائزة   2004  : اجلوائز 

2004 جائزة النحت جمعية حمبى الفنون اجلميلة ، 2004 جائزة النحت �شالون ال�شباب 

مركز   ، القاهرة  احلديث  امل�شرى  الفن  مبتحف  مقتنيات  عدة  لديه  ع�شر،  ال�شاد�ض 

ال�شرياميك بالقاهرة . 

 اأحمد حممد عبد الفتاح 
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جميلة  فنون  كلية  حرة  درا�شات   ، القاهرة   جامعة  جتارة  ،بكالوريو�ض   1973 مواليد   

ق�شم نحت ملدة عامني ، �شارك فى كثري من املعار�ض �شالون ال�شباب 17/15/13/12 

، بينايل القاهرة الدويل اخلام�ض للخزف ، معار�ض تابعة للهيئة العامة لق�شور الثقافة 

،نال جائزة ال�شالون 13 ،لديه العديد من املقتنيات لدى الأفراد داخل م�شر وخارجها 

،وعمل كثري من الأعمال امليدانية  داخل م�شر وبع�ض الدول العربية.

 اأ�صامة اأحمد ال�صمانى  
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اأ�شغال  تخ�ش�ض  النوعية يف  الرتبية  من  الفنية  الرتبية  فل�شفة  دكتوراة  مواليد 1971،   

فنية، �شارك يف عدة معار�ض منها : امللتقى الدويل الأول للنحت – مبر�شى علم –   2008 

، امللتقى الفني الدويل للنحت و الت�شوير  ب�شرم ال�شيخ   2009 ، املعر�ض العام  بق�شر 

ال�شباب  املركب من �شالون  العمل  التحكيم يف جمال  نال جائزة جلنة   ، الفنون  2011 

ال�شاد�ض – املركز القومي للفنون الت�شكيلية – وزارة الثقافة – 1994.

 اأ�صامة حممد علي 
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الفنون  فى  الفل�شفة  ،دكتوراه   1976 �شنة  النحت  ق�شم  اجلميلة   الفنون  بكالوريو�ض   

اجلميلة ،ع�شو اأتيليه القاهرة ، ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني بالقاهرة ،�شارك بعدة 

معار�ض منها : املعر�ض العام ، �شمبوزيوم ا�شوان للنحت الدوىل 1998 ، معار�ض جماعية 

الوبرا  دار   : املقتنيات  من  العديد  لديه   ، بلجيكا  و  اإيطاليا  و  فرن�شا  و  اأملانيا  و  مب�شر 

امل�صرية )برونز( ، قاعة املوؤمترات الدولية مبدينة ن�صر ، متحف الفن احلديث برونز 

، له مقتنيات باأمريكا ،  اأملانيا، هولندا ، بلجيكا و العديد من اأعمال النحت اخل�شبية و 

الربونزية بايطاليا و فرن�شا.

 ا�صحق دانيال عبده 
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الفل�شفة فى  ، دكتوراه  النحت  الفنية ق�شم  الرتبية  بكلية  ،اأ�شتاذ م�شاعد   مواليد 1969 

الرتبية الفنية 2004 ،�شارك بعدة معار�ض منها :  معر�ض خا�ض باأتيليه القاهرة 1997 

/2009 ، مبكتبة الإ�شكندرية 2006 ، الرتبية الفنية 2010- قاعة ال�شهيد اأحمد ب�شيونى 

�شالون  ع�شر،  اخلام�ض  اإىل  الرابع  من  ال�شباب  �شالون   ،   2011 الفنية  الرتبية  بكلية 

الأعمال  ال�شغرية من الأول اإىل ال�شابع ، املعر�ض القومي للفنون الت�شكيلية الدورة 26-

لديه مقتنيات مبتحف   ، التطبيقية مبوني�شرت-اأملانيا  العلوم  ،  بجامعة   33-32-29-28

مبوني�شرت- التطبيقية  العلوم  حلوان-جامعة  بالقاهرة-جامعة  احلديث  امل�شرى  الفن 

اأملانيا - مبدينة اأ�شوان.

 اأ�صعد �صعيد فرحات 
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 مدر�ض م�شاعد بق�شم النحت كلية الفنون اجلميلة جامعة حلوان ،ع�شو جلنة التحكيم 

مل�شابقة الفنون الت�شكيلية ملعاهد وزارة التعليم العاىل املتخ�ش�شة 2010- 2011، �شارك 

بعدة معار�ض منها : ور�شة عمل للنحت دوجيف - بولندا2003 ، �شمبوزيوم الرخام ب�شركة 

�شيكم  بالقاهرة بالتعاون مع جامعة النو�ض للفنون الب�شرية اأملانيا 2008 ، �شمبوزيوم 

مدينتي الدويل 2009 ، �شمبوزيوم نحت الرمال بجامعة الأنو�ض – الفرت املانيا 2011 . 

 اإ�صالم ال�صيد عبادة  
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 �شارك بعدة معار�ض منها : اأربعة معار�ض خا�شة منذ 1978 بكفر ال�شيخ ود�شوق وفوة  

معر�ض   ، اأ.ح�شن كرمي 1996    ، .اأحمد جاد  د  مع  بباري�ض  امل�شرى  الثقافى  باملركز   ،

ثنائي باملركز الثقايف امل�شري بباري�ض مع د. اأحمد جاد 1999 ، معر�ض مبتحف حممود 

�شعيد بالإ�شكندرية 2002  ، معر�ض خا�ض ب�شوريا 2003 معر�ض باملركز الثقايف امل�شري 

بباري�ض 2004 ، معر�ض بقاعة اإبداع بالقاهرة 2005 ، معر�ض بقاعة اإبداع باملهند�شني 

2006  ، معر�ض بقاعة بيكا�شو 2006  . 

 ال�صيد عبده �صليم 
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مواليد 1970،  بكالوريو�ض كلية الفنون التطبيقية القاهرة ، ع�شو نقابة م�شمي الفنون 

معر�ض جماعي  منها:  معار�ض  بعدة  ،�شارك  الت�شكيلية  الفنون  نقابة  ،ع�شو  التطبيقية 

�شمن فاعليات مهرجان دول الكومانول�ض لألعاب الطفل ، معر�ض جماعي �شمن فاعليات 

منظمة حقوق الإن�شان �شد اأعمال العنف يف اأفريقيا ، معر�ض جماعي يف افتتاح جمعية 

م�شتقبل حدائق الأهرام مبقر اجلمعية - اجلائزة الت�شجيعية من املجل�ض الأعلى لل�شباب 

والريا�شة يف جمال النحت ، اجلائزة الت�شجيعية يف مهرجان دول الكومانول�ض لألعاب 

الطفل ، لديه مقتنيات لدى الكثري من الأفراد مب�شر واخلارج.

 القذايف ح�صن حممد 
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مواليد 1967 ،ع�شو اأتيليه القاهرة للفنون والكتاب ، ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني ، 

ع�شو اجلمعية الأهلية للفنون اجلميلة ،�شارك بعدد من املعار�ض منها : �شالون الأعمال 

الأهلية  اجلمعية  �شالون   ، الت�شكيلية  للفنون  العام  القومي  املعر�ض   ، ال�شغرية  الفنية 

للفنون اجلميلة ، بينايل القــــاهرة الدويل ال�شـــاد�ض للخـــزف ، نال  جائزة جلنة التحكيم 

فى بينايل القاهرة الدويل ال�شاد�ض للخزف  2002، لديه مقتنيات مبتحف الفن امل�شري 

احلديث ، جممع 15 مايو للخزف

 اأمين عبد القوى �صعداوى 
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فنون   دكتوراة   ، النحت  ق�شم   1983 القاهرة  جميلة  فنون  بكالوريو�ض   ،  1961 مواليد   

العامة  املعار�ض  من  العديد   : منها  املعار�ض  من  بعدد  ،�شارك   2004 القاهرة  جميلة 

الفن  مبتحف  مقتنيات  لديه   ، العام  املعر�ض   ، ال�شباب   �شالون   ، والدولية  واخلا�شة 

احلديث . 

 با�صم فا�صل �صيد 
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على  ح�شل  الآن،كما  حتى  وحملية  دولية  وخا�شة  جماعية  معار�ض  فى  الفنان  �شارك   

جوائز دولية وحملية .   

 جابر حجازى 
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 مواليد   1963، بكالوريو�ض الفنون اجلميلة جامعة املنيا 1988، عمل معيدا بكلية الرتبية 

النوعية مبدينة ا�شمون باملنوفية من 1990 حتى 1994، �شارك فى العديد من املعار�ض 

الفنية وال�شومبزيومات داخل وخارج م�شر.

 جمال حممد �صيد 
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الفنانني  نقابة  اإدارة  جمل�ض  ع�شو  الإ�شكندرية.  بجامعة  اجلميلة  الفنون  ماج�شتري   

الفنون  متحف  الإ�شكندرية،مدير  لأتيليه  والكتاب  الفنانني  جماعة  الت�شكيليني،ع�شو 

الآن،  وحتى   1990 عام  منذ  الفنية  احلركة  يف  ي�شارك  الإ�شكندرية،  ومكتبة  اجلميلة 

مثل م�شر يف العديد من املحافل الدولية،نال العديد من اجلوائز وامليداليات و�شهادات 

الفنون  ،اأكادميية  بالقاهرة  احلديث  الفن  متحف  املقتنيات  من  العديد  لديه  التقدير، 

بالهرم القاهرة – كلية الآداب بالإ�شكندرية .

 حازم عبد اخلالق الدكروري 
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مواليد القاهرة  1951 ، ع�شو بالعديد من اجلمعيات الفنية ،�شارك بعدد من املعار�ض 

اجلماعية : �شالون اجلميعة الهلية للفنون اجلميلة عام 1977 ، معر�ض متحف اأحمد 

  ، بالإ�شكندرية  الإبداع  مركز  والثالث  والثاين  الأول  الت�شكيلي  املهرجان   ،  2001 �شوقي 

بانوراما اخلزف امل�شري املعا�شر مبكتبة الإ�شكندرية ، بينايل القاهرة الدويل للخزف 

2002 ، ملتقى الفن واجلماهري 2008 ،امللتقى الأول العربي للفنانني الت�شكيليني العرب 

.2012

 ح�صن يون�س �صبط 
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حلوان  جامعة  الفنية   الرتبية  بكالوريو�ض   -  1966 مواليد   - الزينى  حنان 

بق�شم  امل�شاعد  الأ�شتاذ   -  2003 الفنية  الرتبية  فل�شفة  فى  دكتوراة   -  1989

بقاعة  الأر�ض  خط  معر�ض   : املعار�ض   -  2011 الفنية   الرتبية  بكلية  النحت 

الب�شيونى  اأحمد  ال�شهيد  بقاعة  ، معر�ض احلوار  الب�شيونى 2009  اأحمد  اال�شهيد 

الأعمال  معر�ض   ،  1999/  1998 ال�شباب  �شالون  معار�ض  بع�ض   ،  2010

الثقافى  زغلول  �شعد  مبركز  معا�شرة  منحوتات  معر�ض   ،   2009 ال�شغرية 

.  2010 ح�شني  طه  مبتحف  راماتان  مبركز  البعاد  ثلثية  معر�ض   ،  2009

 حنان الزينى 
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حنان حممد على �شرف - مدر�ض بق�شم التعبري املج�شم تخ�ش�ض نحت بكلية الرتبية 

الرتبيةا  بكلية  ال�شراعة  بقاعة  بالزمالك 2008، معر�ض  – جامعة حلوان  الفنية 

لنوعية بالدقى 1993، معر�ض جماعى بحديقة كلية الرتبية الفنية بالزمالك 2003، 

الرتبيةا  بكلية  ب�شيونى  احمد  ال�شهيد  بقاعة   1 ابداعية  جتارب  جماعى   معر�ض 

لفنية 2011، امل�شاركة  فى بع�ض ان�شطة اجلودة والتطوير بكلية الرتبية الفنية .

 حنان حممد على �صرف
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اأ�شتاذ اأ�شغال املعادن امل�شاعد بكلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان، �شارك يف العديد من 

املعار�ض بالداخل واخلارج  ،�شالون ال�شباب ، �شالون القطع ال�شغرية ، املعر�ض القومي 

، مهرجان احللي ، مرا�شم الأق�شر  التبادل الثقايف م�شر اإيطاليا ، م�شابقة الإبداع م�شر 

تتحدث عن نف�شها ، بينايل بور�شعيد  ، معر�ض ت�شوير زيتي ور�شم ق�شر ثقافة املن�شورة 

، معر�ض ر�شم  بقاعة �شاقية ال�شاوي 2005.

 خالد اأبو املجد اأحمد  
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من  الأعمال  اإدارة  ماجي�شتري   ، القاهرة  بجامعة  التجارة  بكالوريو�ض   ،  1964 مواليد   

: معار�ض  املعار�ض  منها  بالعديد من  �شارك   ، والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأكادميية 

خا�شة و جماعية يف م�شـــر و اخلارج و لديه اأعمـــال مبتحف الفن احلديث بالقاهرة ، 

نال  جوائز يف النحت و الت�شوير مب�شر و اخلارج ، لديه قطع نحتية يف كل من م�شر و  

بلجيكا و اإيطاليا و الإمارات و الوليات املتحدة و املك�شيك .

 خالد زكي 
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القاهرة وجمعية  اأتيليه  ،ع�شو  الت�شكيليني - نحت  الفنانني  نقابة  مواليد 1958، ع�شو   

فناين الغوري واجلمعية الأهلية ، �شارك يف العديد من املعار�ض،اأقام  عدد من املعار�ض 

اخلا�شة فى النحت اأخرها بنقابة الفنانني الت�شكيليني ، �شارك فى العديد من املعار�ض 

اجلماعية ، معر�ض املعر�ض للإقتناء ببور�شعيد والإ�شكندرية والعري�ض ، لديه مقتنيات 

فى متحف الفن امل�شرى احلديث والهيئة العامة لل�شتثمار ووزارة الإعلم ودولة العراق 

و لدىالأفراد . 

 خلف على اأبوزيد 
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دكتوراة فنون جميلة - نحت  ، رئي�ض ق�شم النحت قطاع النتاج ، ع�شو نقابة الفنانني 

الت�شكيليني ، �شارك فى احلركة الت�شكيلية منذ 1991، نال جائزة �شالون ال�شباب الرابع 

ع�شر ، لديه مقتنيات مبتحف الفن  امل�شري احلديث . 

 رم�صان ابراهيم خمي�س 
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منها:   املعار�ض  من  بالعديد  �شارك   ،، بالأق�شر  اجلميلة  الفنون  بكلية  م�شاعد  مدر�ض   

ق�صر  ع�صر  الرابع  ال�صباب  �صالون   ،  ) وال�صاد�ض  )اخلام�ض  ال�صغرية  القطع  �صالون 

 ، الفنون اجلميلة  ، 47 جمعية حمبي   46 ، ، معر�ض الطلئع 45  الأوبرا 2003  الفنون 

معر�ض خا�ض بقاعة بورترية وبق�شر ثقافة بور�شعيد 2008 ، معر�ض �شاقية عبد املنعم 

ال�شاوى 2008 – املعر�ض العام 2009 ،نال العديد من اجلوائز،لديه مقتنيات مبتحف 

الفن امل�شري احلديث ووزارة اخلارجية ولدى بع�ض الأفراد يف م�شر وخارجها يف فرن�شا 

واجنلرتا وامريكا . 

 رم�صان عبد املعتمد �صيد 
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 مواليد  1953،بكالوريو�ض كلية الفنون اجلميلة الإ�شكندرية 1979 ، ع�شو نقابة الفنانني 

من  اأكرث  فى  �شارك  خا�ض،  معر�ض   15 اأقام  الإ�شكندرية،  اأتيلية  ع�شو  الت�شكييليني، 

اليابان،  اإيطاليا،  قرب�ض،  من  بكل  دولية  معار�ض  فى  �شارك  كما  حمليا،  معر�شا   140

ال�شودان، رومانيا، فرن�شا و اليمن، �شارك فى �شيمبوزيوم اأ�شوان الدوىل 2006 ، 2007 

، 2008 ،كذلك �شيمبوزيوم مكتبة الإ�شكندرية الدويل 2007 - 2008 ،  نال جائزة اأوىل 

نحت من بينايل بور�شعيد القومي ال�شابع  2005،لديه  مقتنيات املتحف الفن امل�شرى 

احلديث بالقاهرة، املتحف املفتوح باأ�شوان، مطار القاهرة الدويل 3 ، مكتبة الإ�شكندرية.

 �صاركي�س طو�صونيان 
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 بكالوريو�ض كلية الرتبية الفنية - جامعة حلوان ،  دبلوم درا�شات عليا فى الآثار امل�شرية، 

�شالون  فى  تقديرية  جائزة  ،نال  واجلماعية  اخلا�شة  املعار�ض  من  العديد  فى  �شارك 

التقديرية  اجلائزة   ، الرابع  ال�شغرية  الفنية  الأعمال  �شالون  جائزة   ، الأول  ال�شباب 

الكبرية  الأخ�شاب  نحت  �شمبوزيوم   جائزة    ،  2002 الثالث  العاملي  بغداد  ملهرجان 

انابرج بوكهولز،لديه مقتنيات مبتحف الفن امل�شرى احلديث بالقاهرة ، ووزارة الثقافة 

امل�شرية.

 �صامى  ك�صك  
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 ،1998 النحت  فن  يف  ماج�شتري   ، الإ�شكندرية  جامعة  اجلميلة  الفنون  بكالوريو�ض   

�شارك فى العديد من املعار�ض منها : معر�ض خا�ض بالأكادمييه امل�شريه للفنون- روما 

 ،  2002 اإيطاليا    - روما   - امل�شري  الثقايف  باملركز  معر�ض خا�ض   ،  1998 اإيطاليا   -

�شيمبوزيوم دويل ، �شارك فى العديد من البيناليات الدولية باإيطاليا و م�شر ،نال  العديد 

من اجلوائز الدولية فى فن النحت على الأحجار منها اجلائزة الأوىل مب�شابقة كررارة 

لنحت الأحجار باإيطاليا – ا�شتوديو نيقوىل .

 �صعيد بدر 
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والعامة  القومية  املعار�ض  معظم  فى  ،�شارك  جميلة  فنون  بكالوريو�ض   ،  1956 مواليد   

باأعمال ت�شوير ونحت من احلديد،اأقام ت�شعة معار�ض حتى الآن . 

 �صعيد كامل 
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بكلية  النحت  م�شاعد  اأ�شتاذ   ، نوعية  تربية  دكتوراه   ، تطبيقية  فنون   ،  1963 مواليد   

الرتبية النوعية باملن�شورة ،ع�شو نقابة م�شممي الفنون التطبيقية ، ع�شو نقابة الفنانني 

نال جوائز و�شهادات تقدير من م�شر   ، ت�شعة معار�ض خا�شة  ، �شارك فى  الت�شكيليني 

واخلارج ، لديه مقتنيات لدى الأفراد وموؤ�ش�شات مب�شر واأملانيا والكويت وليبيا.

 �صالمة حممد على 
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اأكادميية الفنون  مواليد 1929 ، دبلوم الفنون اجلميلة - نحت القاهرة 1958 ،  دبلوم 

ا اأ�شتاًذا  اجلميلة بفلورن�شا اإيطاليا 1964 - ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني - يعمل حاليًّ

متفرًغا بكلية الفنون اجلميلة بالقاهرة ، �شارك فى العديد من املعار�ض منها :  معر�ض 

بقاعة اأفق 1 مبتحف حممد حممود خليل وحرمه 2007 ، �شيف �شرف فى معر�ض للفنان 

الراحل / حامد ندا ،  معر�ض ) اأفاق جديدة ( بقاعة جوجان بالزمالك نوفمرب 2008 

تقدير من  �شهادة  مع  ميدالية   : منها  العديد من اجلوائز  القومى،نال  معار�ض  ، جميع 

البيناىل الدوىل للريا�شة البدنية فى الفنون باأ�شبانيا 1973 ،اجلائزة الأوىل فى بيناىل 

االإ�صكندرية لدول البحر املتو�صط الدورة ) 18 ( 1994 ،لديه مقتنيات لدى الأفراد مب�شر 

واأمريكا ، متحف الفن امل�شرى احلديث بالقاهرة .

 �صبحى جرج�س 
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من   العديد  يف  �شارك  الدوىل،  مدينتى  �شيمبوزيوم  ،منظم  الفنية  الرتبية  بكالوريو�ض   

املعار�ض : املعر�ض العام ، معر�ض �شالون النحت الأول للخامات النبيلة بق�شر الفنون 

، بيناىل م�شقط الدوىل ، بيناىل القاهرة الدوىل ، بيناىل اليابان الدوىل لفن النحت ، 

ترينال الهند الدوىل ، �شيمبوزيوم النحت الدوىل ،لديه مقتنيات : باإيطاليا ، ال�شويد ، 

فيتنام ، فرن�شا ، اأملانيا ، متحف الفن احلديث بالقاهرة ، متحف الفن احلديث مبدينة 

بيرتا �شانتا باإيطاليا ، دار الأوبرا امل�شرية ، نال  جائزة الدولة للفنون بروما ، جائزة 

الدولة الت�شجيعية للفنون و الأداب فى جمال النحت لعام 2000 .

�صـالح حمــاد 
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�شارك  الت�شكيليني،  الفنانني  بنقابة  ،ع�شو  جميلة  فنون  1981،بكالوريو�ض  مواليــد    

ومعر�ض  والثاين  الأول  اجلامعات  �شباب  �شمبوزيوم    : منها  املعار�ض  من  العديد  فى 

والع�شرين  احلادي  ال�شباب  ،50،49و�شالون   47  ،46  ،45 دوراته   يف  الطلئع 

نال  الثانى،  الن�شر  وملتقى  ع�شر  الرابع  بور�شعيد  بينايل  و  والع�شرين  والثانى 

�شباب  �شمبوزيوم  من  ذهبية  وميدالية  ال�شباب2011  ب�شالون  مقتنيات  جائزة 

الأفراد. بع�ض  CIB،ولدى  الدويل  التجاري  للبنك  مقتنيات  لديه  اجلامعات، 

 �صالح �صعبان ح�صانني 
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الفنانني  بنقابة  ،ع�شو  الت�شكيلية  الفنون  بقطاع  ترميم  ،اأخ�شائي   1975 مواليد   

معر�ض   : منها   املعار�ض  من  العديد  فى  ،�شارك  القاهرة  باأتيليه  الت�شكيليني،ع�شو 

  ، بورتريه  قاعة   2007 م�شر  من  وجوه  معر�ض   ،  2009 القاهرة  باأتيليه  خا�ض 

العام  الإ�شكندرية  مبكتبة  اأجندة  معر�ض    ،  2009  ،2008 العام  القومى  املعر�ض 

م�شر  بداخل  الأفراد  لدى  مقتنيات  ،لديه   2010 العام  املعار�ض  معر�ض   ،  2010

.2009 القومي  بور�شعيد  بينايل  فى  املوهوبني  جائزة  ،نال  اخلارجية  وزارة  لدى    ،

 �صاحى عارف ها�صم 
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الفنية  باحلركة  ي�شارك   ، –املنيا  اجلميلة  الفنون  بكلية  النحت  1975،مدر�ض  مواليد   

والت�شكيلية منذ 1993 وحتى الآن، �شارك بالعديد من املعار�ض اجلماعية والفردية ، لديه  

مقتنيات لدى بع�ض الأفراد والهيئات مب�شر وخمتلف الدول. 

 �صياء عو�س اأبو العطا 
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املعار�ض  فى  �شارك   ، الت�شكيلية  الفنون  نقابة  اجلميلة،ع�شو  الفنون  كلية  بكالوريو�ض   

ال�شاد�ض  الدويل  القاهرة  بينايل  منها  ا  معر�شً  25 على  يزيد  مبا  والقومية  املحلية 

�شالون  جائزة  منها  اجلوائز  من  العديد  ،نال   11 الدويل  لبنان  �شمبوزيوم   ،  1996

،جائزة   1988 خمتار  حممود  �شالون  1983،جائزة  اجلميلة  الفنون  حمبى  جمعية 

للإبداع  الدولة  جائزة   ،1990 الثانى  ال�شباب  �شالون  يف  املركب  العمل  فى  اأوىل 

،امليدالية   1994 ال�شاد�ض  ال�شباب  �شالون  النحت  يف  ال�شالون  ،جائزة   1993

للفنون  الأول  م�شقط  ملتقى  جائزة   ،1990 الدويل  م�شقط  بينايل  فى  الذهبية 

. وخارجها  م�شر  داخل  الأفراد  لدى  مقتنيات  لديه   ،  2000 بعمان  الت�شكيلية 

 طارق الكومي
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 15 واأقام  وعاملية  حملية  معار�ض  فى  �شارك   ، اجلميلة  الفنون  بكلية  النحت  اأ�شتاذ 

معر�ض خا�ض ،نال خم�شة جوائز اأهمها اجلائزة الكربى لبينايل اللذقية الدويل الأول 

باجلمهورية ال�شورية ،لديه مقتنيات مب�شر واخلارج .

 طارق ذبادى 
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  اأ�شتاذ النحت والرتبية املتحفية امل�شاعد بكلية الرتبية النوعية جامعة القاهرة - دكتوراه 

فل�شفة الرتبية الفنية تخ�ش�ض » نحت » من جامعة RENNES-2 بدولة فرن�شا ، �شارك 

فى الإ�شراف على عدة برامج تليفزيونية تهتم بالتثقيف والوعي الفني والأثرى ، �شارك 

يف العديد من املعار�ض الفـردية واجلماعية منذ 1989 وحتى الآن فى م�شر واخلارج ،نال  

جائزة ال�شالون يف العمل املركب ب�شالون ال�شباب اخلام�ض وال�شابع  ، �شهادة تقدير من 

الهيئة العامة لق�شور الثقافة للإعداد والإ�شراف العام على ور�شة فنون ت�شكيلية للأطفال 

 عادل حممـد ح�صـن
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الفنانني  نقابة  �شم�ض،ع�شو  عني  الرتبية-جامعة   بكلية  املعادن  اأ�شغال  مدر�ض 

الت�شكيليني،ع�شو اجلمعية الأهلية للفنون اجلميلة ، ع�شو جمعية حمبي الفنون اجلميلة ، 

�شارك بالعديد من املعـــار�ض منها : الف�شة يف احللي املعا�شر ب�شاقية ال�شاوي، نباتيات 

معدنية ، تراكيب معدنية.

 عبد الرحمن حممد ربيع 
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 مواليد 1967 ، ع�شو نقابة الفنون الت�شكيلية ، ع�شو جمعية اأ�شالة لرعاية الفنون الرتاثية 

و املعا�شرة ،�شارك بالعديد من  املعار�ض منها  : معر�ض باملركز امل�شري للتعاون الثقايف 

الدويل ، معر�ض بقاعة ح�شني بيكار بنقابة ال�شحفيني ، معر�ض بالأكادميية امل�شــرية 

للفنـون برومــا ، معـر�ض ملتقـى الن�شر ، نال جائزة من الهيئة العامة لق�شور الثقافة فى 

م�شابقة الفنون التلقائية لفن النحت ، اجلائزة الثالثة فى جمال النحت �شمن احتفالية 

بيناىل  فى  للموهوبني  البيناىل  جائزة   ،  2008 بالأق�شر  ال�شعب  لفنون  الثالثة  الألفية 

بور�شعيد 2009 .

 عبد امل�صيح حبيب  �صحاتة 
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 ع�شو نقابة املحامني واإحتاد املحامني العرب ، ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني ، ع�شو 

اجلمعية الأهلية للفنون اجلميلة ، �شارك يف العديد من املعار�ض منذ 1981 وحتى الآن، 

نال  العديد من  اجلوائز ،ولديه مقتنيات لدى الأفراد مب�شر وخارجها ومقتنيات مبتحف 

الفن امل�شري احلديث ، 

 عبد املنعم عبد ال�صميع 
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مواليد 1965 ، بكالوريو�ض فنون جميلة بالقاهرة - ق�شم النحت ، دكتوراة فل�شفة الفن - 

نحت كلية الفنون اجلميلة بالقاهرة 2001، اأ�شتاذ م�شاعد النحت بكلية  الفنون التطبيقية 

ببنها ،�شارك بالعديد من املعار�ض : املعر�ض القومى والعام منذ 1987 وحتى الآن ، معر�ض 

�شالون ال�شباب مرات عديدة ،  �شمبوزيوم �شنعاء الأول 2005 ، �شمبوزيوم امارت�ض هايت�ض 

الأول لفن النحت 2009   ، معر�ض اأجندة  2010 : 2012   مبكتبة الإ�شكندرية ،نال جوائز 

و�شهادات تقدير ، ميدالية برونزية و�شهادة تقدير بالدورة  23 للمعر�ض القومى العام، 

. واخلارج   الأفراد مب�شر  ولدى  الدويل  امل�شرى احلديث  الفن  لديه مقتنيات مبتحف 

 عبد املوؤمن �صم�س الدين القرنفلي 
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معر�ض   ، الثالث  ال�شباب  �شالون   : منها  املعار�ض  العديد  يف  ،�شارك  تلقائى  فنان   

الفن  ، معر�ض  الثالث  القومي  بور�شعيد  بينايل   ، املعا�شر  امل�شرى  الفن  خمتارات من 

الفطرى الدورة الأويل ، مهرجان الإبداع الت�شكيلي الثاين �شالون جالريي الدورة الثانية 

اأجندة  بقاعة �شاقية عبد املنعم ال�شاوى ، مهرجان الإبداع الت�شكيلي الثالث ، معر�ض 

مبكتبة الإ�شكندرية مهرجان الإبداع الت�شكيلي الرابع ، مهرجان الإبداع الت�شكيلي الرابع.

 عبده رمزى رزق اهلل
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اجلميلة  الفنون  حمبي  جمعية  ع�شو   ، الت�شكليني  الفنانني  نقابة  ع�شو   ، مواليد1961 

العامة  الهيئة  ،نال عدة جوائز من  العام  املعر�ض   : املعار�ض منها  بالعديد منها  �شارك 

لق�شور الثقافة و�شندوق التنمية الثقافية، لديه مقتنيات مبتحف الفن امل�شري احلديث 

، لديه مقتنيات لدى الأفراد مب�شر واخلارج .

 عبده �صعد عبده 
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الفنون  دكتوراة فى   ، بالقاهرة 1991  الفنون  اجلميلة   بكالوريو�ض   مواليد  1963-    

اجلميلة بالقاهرة  2006  ،�شارك يف العديد من املعار�ض :  الطلئع ،  �شالون ال�شباب 5 

�شنوات ،  م�شابقة خمتار،  املعر�ض القومى  2006 ، معار�ض القطع ال�شغرية  ، معر�ض 

مئوية الفنون اجلميلة  ، معر�ض خا�ض باأتيلية القاهرة  1997،نال العديد من اجلوائز  

منها : الطلئع ،  �شالون ال�شباب  ، املعر�ض القومى ، م�شابقة خمتار، م�شابقة �شيناء ، 

لديه العديد من املقتنيات مبتحف الفن احلديث  ، م�شرح الهناجر ،  مقتنيات �شخ�شية 

لدى الأفراد . 

 عرفة �صاكر ح�صن  
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اأ�شتاذ املعادن كلية الرت بية الفنية جامعة حلوان ، ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني ،  �شارك 

بالعديد من املعار�ض املحلية والإقليمة والعاملية ، �شارك يف العديد من املوؤمترات العلمية 

اخلا�شة بالفن الت�شكيلي ، �شارك يف العديد من الدوارت العلمية والندوات الثقافية ، لديه 

العديد من املقتنيات يف الداخل واخلارج.

 عز الدين عبد املعطي 
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 مواليد 1969 ، بكالوريو�ض الفنون اجلميلة القاهرة -  ق�شم ت�شوير زيتى ، ع�شو م�شارك 

فى حركة تطوير املتاحف منذ عام 1996 و ترميم مقتنيات الق�شور الرئا�شية ، م�شارك 

فى اأعمال Art Work مبطار القاهرة،�شارك فى العديد من املعار�ض العامة والقومية ، 

لديه  مقتنيات مبكتبة الإ�شكندرية ،   بوزارة  اخلارجية ،   مبطار القاهرة  ،  لدى الأفراد 

بجمهورية م�شر العربية واخلارج.

 عزت  اأمني  مو�صى 
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امليداين  النحت  ، ماج�شتري يف  الإ�شكندرية  2002  الفنون اجلميلة جامعة  بكالوريو�ض   

اخلام�ض   �شكندريات  فنانات  معر�ض   : منها  املعار�ض  من  العديد  فى  �شاركت   ،2010

قاعة ناجي بق�شر ثقافة الأنفو�شي  2008 ، معر�ض �شالون �شباب الإ�شكندرية »باتيلية 

م�شريات  فنانات  معر�ض   ،2009 جابر  �شيدي  اخلريف  �شالون   ،  2008 ال�شكندرية 

بق�شر الأمري طاز 2009- 2010 ،نالت �شهادات تقدير وميدالية �شمن فاعليات احتفالية 

اليوبيل الذهبي لكلية الفنون اجلميلة بالإ�شكندرية

 عال مر�صى 
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،ع�شو   1980 الإ�شكندرية  اجلميلة  الفنون  كلية  ،بكالوريو�ض  1955بور�شعيد  مواليد   

ببور�شعيد  احلديث  امل�شري  للفن  الن�شر  متحف  ،مدير  الت�شكيليني  الفنانني   نقابة 

جماعية   م�شاركات  له   ، عاًما  ع�شرين  من  لأكرث  الفنية  العمل  ور�ض  من  العديد  اأدار   ،

باملعار�ض وامل�شابقات العامة والقومية ، اأتيليه القاهرة 1995 – جممع الفنون الزمالك 

1997 – نقابة الفنانني الت�شكيليني 2002 – جممع الفنون 2003 – اأتيليه القاهرة 2008 

الثقافة، ولديه العديد من املقتنيات . نال العديد من اجلوائز و منحة تفرغ من وزارة 

 عالء احلوت 
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 مواليد 1948 ال�شرقية ، دكتوراه الفل�شفة يف الفنون اجلميلة 1988 جامعة حلوان 1982 

، درجة اأ�شتاذ م�شاعد يف الفنون اجلميلة 1995 جامعة حلوان ، اأ�شتاذ النحت امليداين 

بكلية الفنون اجلميلة بالقاهرة ، ع�شو اجلمعية الإفريقية بالقاهرة ،ع�شو جمعية خريجي 

الفنون اجلميلة ، �شارك يف جميع املعار�ض اخلارجية والداخلية وممثل م�شر يف معر�ض 

اأ�شبانيا لل�شباب ومعر�ض ال�شباب يف مو�شكو ، اأقام متثال بقاعة املوؤمترات الدولية مبدينة 

ن�شر، نال جائزة الأر�ض ، اجلائزة الأوىل الكربى يف الفتتاح الثاين لقناة ال�شوي�ض ، لديه 

مقتنيات مبتحف الفن امل�شري احلديث بالقاهرة ، مبتحف الإ�شكندرية .

 على عبد التواب حبي�س 
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بنقابة  ،ع�شو  الإ�شكندرية  جامعة  النوعية  الرتبية  كلية  بكالوريو�ض  مواليد1972، 

 ، والدولية  املحلية  املعار�ض  من  العديد  فى  �شارك  مب�شر،  الت�شكيليني  الفنانني 

 ، التحكيم  جلنة  جائزة  ،نال  الدولية  النحت  �شيمبوزيومات  من  بالعديد  �شارك 

الثالثة  اجلائزة   ، نحت  الأوىل  اجلائزة   ، القومي  بور�شعيد  لبينايل  الكربى  اجلائزة 

نحت  الثانية  اجلائزة   ، القومي  بور�شعيد  بينايل  نحت  الثالثة  اجلائزة   ، فراغ  جتهيز 

. العايل  التعليم  وزارة  نحت  الأوىل   اجلائزة   ، الت�شكيلي  للفنون  القومية  امل�شابقة 

 عمر طو�صون 



400

املعار�ض  من  بالعديد  �شاركت   ، القاهرة  جامعة  الإعلم  بكالوريو�ض   ،  1981 مواليد   

الفنية  الت�شكيلية منذ عام 2002 ،نالت جائزة املقتنيات من �شالون ال�شباب و �شهادة 

تقدير بينايل الإ�شكندرية  - لديها مقتنيات لد ى الأفراد فى م�شر و فرن�شا و فنلندا . 

 فاطمة على حممد 
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 مواليد 1960، بكالوريو�ض الفنون اجلميلة ،اأ�شتاذ م�شاعد دكتور كلية الفنون التطبيقية 

الدولية  الفنية  1980 واحلركة  الفنية فى م�صر منذ عام  ، �صارك فى احلركة  بدمياط 

الفن امل�شرى احلديث وق�شر  : بداخل م�شر  مبتحف  1988، لديه عدد من املقتنيات 

املوؤمترات ولدى الأفراد وفى اخلارج.

 في�صل �صيد اأحمد 
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مواليد 1965 الإ�شكندرية ، ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني ، ع�شو جماعة جيل 90،ع�شو  

اأتيليه الإ�شكندرية ، �شارك يف احلركة الفنية منذ 1990 ، �شارك فى العديد من املعار�ض 

مبتحف  الألغام  خطر  لإزالة  والتعاون  الأول  العامل  �شكندريات  دولية  معار�ض   : منها 

حممود �شعيد و�شارك يف معر�ض فنان الإ�شكندرية بروما 2001 - 2004 ،نال العديد من 

اجلوائز ، لديه مقتنيات يف الداخل واخلارج. 

 كمال ال�صماك 
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 مواليد   1978،  بكالوريو�ض فنون جميلة 2002 ، �شارك بالعديد من  املعار�ض: معر�ض 

جماعي حتت عنوان   shift delete 30، �شيمبوزيوم اأ�شوان الدويل ال�شابع ع�شر 2012 ، 

�شمبوزيوم اأ�شوان الدويل ال�شاد�ض ع�شر2011 ، معر�ض الأجندة  مكتبة الإ�شكندرية2010 

، املعر�ض القومي الثاين و الثلثون 2009 ، �شالون ال�شباب التا�شع ع�شر2008 ، معر�ض 

معر�ض   ، القاهره2002  باتيليه  جماعي  معر�ض   ،  2008 اللواء  اأرت  بجالري  مم   100

الطلئع  حمبي الفنون اجلميلة2002 ، معر�ض ال�شباب و الريا�شة 2001 ، معر�ض جامعة 

حلوان2000  . 

 حممد اأحمد حممد 
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  اأ�شتاذ فن النحت بكلية الرتبية الفنية ، ي�شارك فى احلركة الفنية امل�شرية املعا�شرة 

، �شارك بالعديد من املعار�ض املحلية والدولية فى م�شر واأملانيا والبحرين واليمن منذ 

عام 1981 باأعمال �شريحة ورمزية ، واأقام اأكرث من 10 معار�ض فردية فى فن النحت 

متحف  وفى  ودولية  حملية  مقتنيات  لديه  التقدير،  و�شهادات  اجلوائز  من  العديد  ،نال 

الفن احلديث وق�شور الثقافة وفى م�شر و اأملانيا والبحرين ، تناولت اأعماله الكثري من 

الدرا�شات النقدية والر�شائل العلمية وع�شو النقابات واجلمعيات الفنية.

 حممد ا�صحق قطب 
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 بكالوريو�ض فنون جميلة – نحت – 1970، كلية الفنون اجلميلة بالقاهرة، األأول بتقدير 

ممتاز ، دكتوراه الفل�شفة يف علوم الفن ، اأكادميية الفنون – معهد ريبني – ليننجراد – 

رو�شيا ، 1984 - ع�شو موؤ�ش�ض بنقابة الفنانني الت�شكيليني �شارك فى العديد من املعار�ض 

للتعاون  امل�شرى  باملركز  خا�ض  معر�ض   ،  2005 الفنون  بق�شر  القومي  املعر�ض   : منها 

الثقافى الدوىل بالزمالك اإبريل 2008 – له العديد من املقتنيات لدى الأفراد وفى م�شر 

.1998 الثاين  ال�شغرية  الأعمال  �شالون  يف  النحت  جائزة   على  ح�شل   – وباخلارج 

 حممد ال�صيد العالوى 
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الفنانني  نقابة  ع�شو  ـ  اجلميلة  الفنون  بكلية  احلر  بالق�شم  درا�شات   -1963 مواليد   

فى  و�شارك  خا�شة  معار�ض  عدة  اأقام   - ال�شناعي  بالتعليم  مدر�ض   - الت�شكيليني 

 1995 ال�شابع   ،  1993 اخلام�ض   ،1990 الثاين  ال�شباب  �شالون  منها  جماعية  معار�ض 

للفنون  القومي  املعر�ض   ،  1999   26 الدورة   الت�شكيلية  للفنون  القومي  املعر�ض  ـ 

 ، الدورة  28 2003  الت�شكيلية  للفنون  القومي  املعر�ض   ،  2001  27 الدورة   الت�شكيلية 

�شالون الأعمال الفنية ال�شغرية ال�شاد�ض 2003 - اجلائزة الثالثة من �شالون ال�شباب 

تقدير  �شهادة   ،  1995 ال�شابع  ال�شباب  �شالون  من  الثالثة  اجلائزة   ،  1993 اخلام�ض 

�شهادة   ،  1999  26 والدورة   1993  23 الدورة  القومى  املعر�ض  تذكارية من  وميدالية 

تقدير وتكرمي من الهيئة العامة لق�شور الثقافة 1998 ، جائزة بيناىل القاهرة الدوىل 

. واخلارج  بالداخل  الفراد  بع�ض  لدى  خا�شة  مقتنيات  له   -  2000 للخزف  اخلام�ض 

 حممد الفيومى
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بقاعة  جماعي  معر�ض   2008  : – املعار�ض  الفنون  باأكادميية  الفني  النقد  يف  دبلومه   

حلوان  عني  ثقافة  بق�شر  دويل  جماعي  معر�ض  الآخر»  »اإبداعات   2009  ، تريه  بور 

معر�ض  )املراأه(   2011  ، الثالث  الت�شكيلي  الإبداع  مبهرجان  العام  املعر�ض   2009   ،

عن  خمتار  حممود  وميدالية  تقدير  –�شهادة  بالزمالك  جالريي  بقاعة  جماعي 

�شالون  يف  النحت  جائزة   ، للنحت  الأول  خمتار  �شيمبوزيوم  ور�شة  يف  ال�شرتاك 

احلديث،  الفن  مبتحف  مقتنيات  الر�شمية-  له  غري  للموؤ�ش�شات   17 الـ  ال�شباب 

 . الثقافية  التنمية  �شندوق   ، الثقافة  لق�شور  األعامه  الهيئة    ، القليوبية  حمافظة 

 حممد اللبان 
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بكالوريو�ض علوم ع�شكرية ، ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني، �شارك بالعديد من املعار�ض 

منها :  3 معار�ض خا�شة وعدد كبري من املعار�ض اجلماعية ، لديه اأعمال ميدانية �شخمة 

ون�شب تذكارية – جمموعة متاثيل �شخ�شية لل�شخ�شيات  الهامة  

 حممد ثابت عبد الرحيم 
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تخ�ش�ض  الفنية  الرتبية  فل�شفة  يف  دكتوراه    ،76 فنية  تربية  بكالوريو�ض   -51 مواليد 

نقابة  ع�شو   -  2010  -  2004 عام  من  املج�شم  التعبري  ق�شم  رئي�ض   -  92 نحت 

و   74 منذ  الفنية  احلركة  يف  ي�شارك  خمتار-  اأ�شدقاء  جمعية  ع�شو  الفنون الت�شكيلية، 

الذهبي  املحارب  و  خمتار  ميدالية  ح�شل على العديد من اجلوائز منها  الآن-  حتى 

خريجها . و  م�شر  دخيل  يف  مقتنيات  له  الفخرية -  الأ�شتاذية  و  كازاخ�شتان  دولة  من 

 حممد حامد ر�صمي



410

 اأ�شتاذ ورئي�ض ق�شم النحت بكلية الفنون اجلميلة جامعة حلوان ،  عر�شت بع�ض اأعماله 

العامة  بامليادين  اأحد ع�شر متثال  له   ، الدولية  والبيناليات  واملك�شيك  واأملانيا  يف فرن�شا 

ا .  ا خا�شً تعرب عن �شخ�شيات تاريخية واأحداث قومية ،اأقام اثني ع�شر معر�شً

 حممد زكريا طه 
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 مواليد 1971 ،�شارك فى العديد من املعار�ض منها : معر�ض بالأكادميية امل�شرية بروما 

2003 ، معر�ض �شالون ال�شباب بالقاهرة  2004 ، معر�ض �شالون ال�شباب بالقاهرة 2005  

املعر�ض القومي للفنون الت�شكيلية 2005 بالقاهرة  ، بينايل القاهرة الدويل العا�شر 2006 

، املعر�ض القومي العام للفنون الت�شكيلية 2007 بالقاهرة ، املعر�ض القومي العام للفنون 

الت�شكيلية 2008 بالقاهرة ، املعر�ض القومي العام للفنون الت�شكيلية 2009 بالقاهرة ، نال 

جائزة املركز الثقايف مبكتبة الإ�شكندرية ، اجلائزة ال�شرفية بال�شالون.

 حممد عبد احلميد اأبو املجد 
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ق�شم  يف  خا�شة  معار�ض  �شتة  اأقام  �شابًقا،  النحت  ق�شم  رئي�ض  متفرغ،  اأ�شتاذ   

النحت،و�شارك يف اأكرث من 250 معر�ض جماعي وم�شابقات،لديه العديد من الأعمال يف 

متحف الفن امل�شري احلديث، ومتحف كلية الفنون اجلميلة ، بالقاهرة واملنيا،واملتحف 

وميداليات  متاثيل  بعمل  تكليفه  مت   ، دن�شواي  ال�شعب،ومتحف  جمل�ض  احلربي،متحف 

عبد  �شلح  كيلين،  احلكيم،كامل  عرابي،توفيق  وهبي،اأحمد  يو�شف  منها  �شخ�شية 

�شهادات  من  والعديد  14جائزة  ،نال  زغلول  اأبي�ض،�شعد  ريا�ض،دولت  ،ح�شني  الكرمي 

التقدير منها امليدالية الذهبية �شالون القاهرة ،  جائزة جلنة التحكيم بينايل اخلزف 

96 العمل ال�شغري 2002.

 حممد عبد املنعم احليوان 
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 مواليد 1978،بكالوريو�ض الرتبية النوعية - الرتبية الفنية تربية خا�شة،ماجي�شتري فى 

الرتبية الفنية تخ�ش�ض اأ�شغال خ�شب ، �شارك فى �شالون ال�شباب اخلام�ض ع�شر 2003 

والعديد من املعار�ض اجلماعية والفاعليات الفنية .

 حممد اأحمد �صليمان 
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النحت  مدر�ض   - الت�شكيلني،  الفنانني  نقابة  ع�شو   - هارون  احلفيظ  عبد  حممد 

منها  املعار�ض  من  العديد  فى  �شارك   – املنوفية  جامعة  النوعية  الرتبية  بكلية 

 ،2006 بالأردن  النحت  �شمبوزيوم   ،2004 الفنون  بق�شر  ال�شكل  نور  معر�ض   :

 -2008 عام  طاز  الأمري  بق�شر   8 فخار  معر�ض   ،2009  ،  2007 �شعيد  بور  بيناىل 

بق�شر  لأ   ليه  معر�ض   ،2009 الأوىل  الدور  ال�شغرية  للأعمال  ال�شاقية  �شالون 

ال�شالون  1995،جائزة  ال�شباب  ب�شالون  التحكيم  جلنة  -جائزة   2010 الفنون 

ال�شباب  ب�شالون  منري  حممد  الفنان  جائزة   -2004 ال�شباب  ب�شالون  ال�شرفية 

.2003  ،1997،2001 عام  الثقافة  ووزارة  احلديث  الفن  مبتحف  مقتنيات   –  2005

 حممد عبد احلفيظ هارون 
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 بكالوريو�ض الفنون اجلميلة،ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني ، اأقام عدة معار�ض فنية ، 

نال  جائزة النحت ببينايل جابروفو ببولغاريا 2007 . 

 حممود الطوبجي 
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 الدبلوم العايل للنقد الفني – باأكادميية الفنون  ، دكتوراه الفل�شفة فى الفنون اجلميلة ،  

رئي�ض جمل�ض اإدارة موؤ�ش�شة خواطر ت�شكيلية  ، ع�شو جمل�ض اإدارة  نقابة الفنون الت�شكيلية

 خمتار حممد النادى 
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 دكتورة  بكلية الفنون  اجلميلة بالقاهرة ، �شاركت بالعديد من  املعار�ض منها: معر�ض 

للفنون  القومي  املعر�ض   ، الت�شكيلية  للفنون  اخلام�ض  املحبة  بينايل  طوكيو  وم�شابقة 

الت�شكيلية القاهرة ، معر�ض الطلئع ، معر�ض باري�ض للفنون الت�شكيلية .

 مروة يو�صف وهبة 
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مواليد 1972، دكتوراه فل�شفة فن النحت 2007 بكليـة الفنون اجلميلة بالزمالك ،م�شرفا 

على ق�شم النحت بكلية الفنون اجلميلة بالأق�شر-جامعة جنوب الوادى منذ عام 2008 

، زارت العديد من املتاحف العاملية فى اأمريكا ،اإيطاليا ، اأ�شبانيا ، فرن�شا و فيينا ،كما 

فى  �شاركت   ، واخلارج  واجلماعية فى م�شر  الفردية  املعار�ض  العديد من  فى  �شاهمت 

العديد من جلان التحكيم وكان اأخرها �شالون ال�شباب الواحد والع�شرين ،نالت  العديد 

من اجلوائز و�شهادات التقدير .

 مرمي جيد فرهام
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 منال �صلتوت 

مواليد 1970 ، بكالوريو�ض فنون تطبيقية 1992 ، دكتوراه فل�شفة يف الرتبية النوعية 2007 

جامعة عني �شم�ض، مديرة متحف احل�شارة امل�شرية ، ع�شو بنقابة الفنانني الت�شكيليني 

، �شاركت بالعديد من املعار�ض اجلماعية منها معر�ض اإبداعات املراأة املعا�شرة 2005-

2006 ، معر�ض اجلمعية الأهلية 2008، املعر�ض العام الـ 31 ، معر�ض اجلمعية الأهلية 

اجلمعية  معر�ض  امل�شري2010،  الرتاث  يف  املراأة  ملوؤمتر  امل�شاحب  املعر�ض   ،  2010

الأهلية للفنون اجلميلة ال�شالون 21 ، مهرجان الإبداع الت�شكيلي الرابع 2010 ، معر�ض 

اجلـمعية الأهـلية للفنـون اجلميلـة ل�شـالون 22 ، مـعر�ض مـلتقي الن�شــر الثـاين بق�شـر 

ثقافـة اجلــيزة 2011، معر�ض القطع ال�شغرية 2011، لديها مقتنيات لدى الأفراد مب�شر 




