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 مواليد 1971 ، بكالوريو�ض الفنون والرتبية 1993 ، ع�شو جمل�ض  اأتيلية القاهرة للكتاب 

والفنانني2009 ،ع�صو موؤ�ص�ض)اأمني �صندوق ( باجلمعية امل�صرية لتنمية وتطوير �صناعة 

-2003-2002 ال�شغرية  القطع  :�شالون  منها  املعار�ض  من  بالعديد  �شارك   ، الفخار 

2004 ، املعر�ض القومي ، �شالون ال�شباب ، معر�ض جماعي بقاعة درب 2008 ، معر�ض 

جماعي بجامعة م�شر الدولية 2008 ،  معر�ض مبركز اجلزيرة بالزمالك 2009 و 2011 

،نال جائزة راتب �شديق يف النحت ، جائزة النحت يف �شالون القطع ال�شغرية 2003 ، 

جائزة النحت يف �شالون ال�شباب الرابع ع�شر . 

 ناثان دو�س 
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 : ، �شارك فى العديد من املعار�ض منها   مواليد 1948 ،بكالوريو�ض فنون جميلة 1971 

معر�ض النحت امل�شري املعا�شر بال�شودان 1977 و بينايل �شوفيا الدويل 1986 ، معر�ض 

النحت امل�شري املعا�شر بال�شودان 1977 و بينايل �شوفيا الدويل 1986 ، معر�ض خا�ض 

2008 ، نال جائزة ا�شتحقاق م�شابقة خمتار فى النحت 1984 - 1985 - 1986، اأوىل 

م�شابقة ال�شباب 1976 ، جائزة ثانية الفن الت�شكيلي و معركة رم�شان 1977 . 

 نبيل ال�صاذىل ال�صاذىل 
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ع�شو هيئة تدري�ض جامعة الفيوم ، دكتوراة يف فل�شفة الفن تخ�ش�ض نحت .

 جنوان اأحمد رفعت 
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ع�شو   ،  1955 الإ�شكندرية  النوعية  الرتبية  بكالوريو�ض   ،1972 الإ�شكندرية  مواليد 

نقابة الفنانيني الت�شكيليني، ع�شو جمل�ض اإدارة باأتيلية الإ�شكندرية  �شمبوزيوم مدينتي 

الدويل للنحت 2009 ، �شارك فى العديد من املعار�ض منها : �شمبوزيوم امارات هايت�ض 

الدويل للنحت، �شمبوزيوم اأ�شوان الدويل للنحت، �شمبوزيوم �شرم ال�شيخ الدويل للنحت  

 ، الإ�شكندرية  الكتاب  مكتبة  بينايل خيال   ،2001 – اليابان  بينايل كانازاوا -   ،2010

م�شر - 2002 ، معر�ض علقة ود - املركزالثقايف امل�شري - اإيطاليا -2004 ، بينايل 

البحر  لدول  ال�شباب  بينايل   ،2005 – م�شر   -  32 املتو�شط  البحر  لدول  الإ�شكندرية 

املتو�شط - اإيطاليا – 2008 .

 هاين ال�صيد اأحمد 
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 مدر�ض نقد وتاريخ الفن بكلية الرتبية النوعية ،�شارك بالعديد من املعار�ض منها : �شالون 

اأتيليه القاهرة الثامن واخلم�شون ، املعر�ض العام الثالث والثلثون ، �شالون قرطبة الأول 

للأعمال ال�شغرية ، ملتقى الن�شر الثاين للفنون الت�شكيلية  ، ملتقى الفنانني الت�شكيليني 

العرب.

 هاين علي عبد البديع 
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ب�شيمبوزيوم  النوعية جامعة بنها ،�شارك  النحت بكلية الرتبية  ، مدر�ض   مواليد 1972 

�شوديك الدويل الأول للنحت 2011 ، �شيمبوزيوم مدينتي الثاين الدويل للنحت 2009 ، 

معر�ض الفن امل�شري املعا�شر امل�شاحب لدورة الألعاب الأوليمبية باأثينا 2004 ، املعر�ض 

 ،  2008 الثقايف  زغلول  �شعد  مبركز  خا�ض  معر�ض   ،   2009 الت�شكيلية  للفنون  القومي 

جمموعة دورات خمتلفة ب�شالون ال�شباب منذ عام 1996 حتى 2004 ،نال جائزة بينايل 

القاهرة الدويل للخزف 2006 ، جائزة جلنة التحكيم بينايل القاهرة الدويل للخزف 

2000

 ه�صام عبد اهلل عبد املعطي 
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فنانة ت�شكيلية ، ع�شو يف نقابة  الفنانني الت�شكيليني ،ع�شو يف اأتيليه الإ�شكندرية ، �شاركت 

فى العديد من املعار�ض منها : معر�ض �شالون ناجي بق�شر ثقافة الأنفو�شي، من 1999 

الت�شكيليني، وق�شر  الفنانني  اإىل 2007، ومركز الإبداع، ومتحف حممود �شعيد، ونقابة 

ثقافة  ومركز  والفرن�شي،  الرو�شي،  الثقايف   واملركز  اجلملية،  الفنون  ومتحف  التذوق، 

م�شطفى كامل، ومكتبة الإ�شكندرية، من عام 1999 اإىل 2010،نالت العديد من اجلوائز 

و�شهادات التقدير من جميع ق�شور الثقافة.

 هناء عبد الرحمن 
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اأتيليه القاهرة و جمعية حمبى   مواليد 1960 ،ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني ، ع�شو 

الفنون ،�شارك يف العديد من املعار�ض منها :  معر�ض الربيع بال�شاقية  ، بيناىل بور�شعيد 

، معر�ض ملتقى الن�شر ق�شر ثقافة اجلزيرة ، ور�شة نحت بق�شر ثقافة اجليزة .

 وحيد اأبو اليزيد 
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  مواليد   1939 الدقهلية،بكالوريو�ض الفنون التطبيقية 1962 ، ما�شرت يف النحت واحلفر 

الفنانني  نقابة  ع�شو   ، الدمنارك  بكوبنهاجن  اجلميلة  للفنون  امللكية  الأكادميية  من 

الت�شكيليني وع�شو نقابة م�شممي الفنون التطبيقية و من موؤ�ش�شي حركة الفن الت�شكيلي 

الرابع  :  بينايل الإ�شكندرية  الدولية منها  العديد من  املعار�ض  ، �شارك فى  بالدقهلية 

الفن احلديث  ، لديه مقتنيات مبتحف  الربيع بكوبنهاجن 1976  ، معر�ض  ع�شر 1982 

بالقاهرة ،نال العديد من اجلوائز و�شهادات التقدير .

 يو�صف عبد اهلل يو�صف
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�صعبان عبا�س

فىمعظم  �شارك  حلوان،  جامعة   1994 امليداين  النحت  ق�شم  جميلة  فنون  بكالوريو�ض   

املعار�ض التي تنظمها وزارة الثقافة امل�شرية مثل : بينايل القاهرة ، �شمبوزيوم اأ�شوان 

الدويل ، �شالون ال�شباب ، املعر�ض القومي ، معر�ض الأعمال الفنية ال�شغرية،نال جائزة 

ال�شباب  �شالون  الأوىل  النحت  جائزة  التا�شع،  الدويل  القاهرة  بينايل  التحكيم  جلنة 

اخلام�ض ع�شر ، جائزة النحت الثانية �شالون ال�شباب الثالث ع�شر ، جائزة النحت الأوىل 

 -  96 عام  والريا�شة  لل�شباب  الأعلى  جمل�ض  من  الفنية  الكليات  خريجي  م�شتوى  على 

منحة التفرغ ل�شنة واحدة ،لديه مقتنيات مبتحف الفن احلديث بالقاهرة ، متحف الهواء 

الطلق باأ�شوان ، متثال ميداين مبدينة اأ�شوان ، متحف احلديقة مبركز اجلزيرة للفنون 

بالزمالك القاهرة ، مقتنيات اأخرى لدى بع�ض املوؤ�ش�شات والأفراد. 



اخلزف





اأحمد الدمرانى الب�شيونى 

اأحمد حممد اأحمد عيد 

اأ�شامة حمزة زغلــــول

 اأ�شــــامه حمـمــود اإمــام 

اأ�شواق اإبراهيم رجب 

اأيــمن جــودة 

خالد �شراج الدين 

ربـــاب وهبـــة 

�شـــــامي بــــدوي 

�شعيد عبد الغفار العنانى 

�شلوى اأحمد حممود

�شيـاء الدين داوود 

طارق �شبحي جمعة 

عادل عبد احلفيظ هارون 

عماد الدين على املغربي 

ملياء كرم �شايف 

حممد اأحمد عبد الهادى 

مــحمـد اأحــمد مـحـمـد 

حممد على حممود 

حممد خليــل مــندور

حمى الدين ح�شني 

مرفت ح�شن ال�شويفي 

مروة حممد م�شطفى 

منى فـــتحي حممد 

منى حممود �شم�ض الدين 

ه�شام حممد عابد 

هيثم م�شطفى هداية

وحيد خمتار ال�شحات
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مواليد 1972الإ�شكندرية ، دكتوراه الفل�شفة فى الرتبية الفنية تخ�ش�ض خزف ، مدر�ض 

اخلزف بكلية الرتبية النوعية جامعة املن�شورة  ، ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني ،�شارك 

فى العديد من املعار�ض منها : �شالون الأعمال الفنية ال�شغرية الثالث2000-1999 - 

2002-2004 ، بينايل القاهرة الدويل اخلام�ض للخزف 2000 ، فن اخلط العربي الأول 

القومي  �شعيد  بور  بينايل  الثانى  2011،   ،  2001 ع�شر  الثالث  ال�شباب  �شالون   ،2000

اخلام�ض  2001 ، الثامن 2009 ، مهرجان الإبداع الت�شكيلي الرابع 2010، املعر�ض العام 

الت�شجيعية  ،اجلائزة   2010 الأول  الت�شكيلي  املن�شورة  ملتقى   ،2010 والثلثون  الثالث 

بينايل بور �شعيد القومي اخلام�ض 2000 ،اجلائزة الثالثة  ملتقى الن�شر للفنون الت�شكيلية  

 2007، جائزة بينايل بور �شعيد القومي الثامن  2009.

اأحمد الدمراين الب�صيونى
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�صارك  الثقافة  لوزارة  التابع  بالف�صطاط  ، مدرب خزف مبركز اخلزف  مواليد 1973   

اخلزف  متحف   ، وال�شيني   واخلزف  �شورناجا  �شركة  منها  املعار�ض  من  العديد  يف 

اخلارجية  و  الدخلية  املعار�ض  كل  يف  امل�صاركة  اأعمايل  من  كثري  عدد  وبها  بالف�صطاط 

 2009 م�صقط  مهرجان   ، بالف�صطاط  اخلزف  مركز  فيها  �شارك  التي  الفنية  والور�ض 

للحفاظ على الرتاث معر�ض مدر�شة المري ت�شارليز باأجنلرت - ملتقى الن�شر مايو 2011 

بق�شر ثقافة اجليزة .

اأحمد حممد اأحمد
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اأقام   ،  2006 حلوان  جامعة  خزف   تخ�ش�ض  الفنية-  الرتبية  فى  الفل�شفة  دكتوراه    

و�شارك فى العديد من املعار�ض فى م�شر والعامل، �شارك فى العديد من ور�ض العمل 

الدولية، نال اأكرث من  خم�شة ع�شر جائزة و�شهادة تقدير على امل�شتوى املحلي والعربي 

، حائز  الثامن  ال�شباب من اخلام�ض وحتى  ب�شالون  يذكر منها: عدة جوائز  والدويل 

على جائزة ال�شلطان قابو�ض للإبداع الثقايف 2006 ، نال جائزة بينايل القاهرة الدويل 

اخلام�ض للخزف ، لديه العديد من املقتنيات فى متاحف م�شر والعامل.

اأ�صامة حمزة  زغلــــول
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اأ�صــــامة حمـمــود اإمــام

نوفا  فيلل  بينايل  اأ�شبانيا2011،  الوليد  بلد  مبدينة  للخزف  الدولية  امل�شابقة  يف  �شارك 

قرطبة  لرمبل  للخزف  الدولية  امل�شابقة  الربتغال2011،  ع�شر  ال�شاد�ض  �شريفريا  دي 

الربتغال2011،  البحر  من  امل�شتوحاه  ال�شاي  لأطقم  الدويل  املهرجان  ا�شبانيا2011، 

كريبيز املوؤمتر الدويل للخزف الدمنارك2011، معر�ض جماعي دويل بجالريي بوبوجي 

بالربنامج الر�شمي لبينايل افريو الدويل للخزف الربتغال2011، امللتقي الدويل للحريق 

بالخ�شاب ماك�شابال ال�شني2011،املعر�ض الدويل ااي �شي ا�ض م�شر2011،نال جائزة 

الدولة للإبداع الفني يف اخلزف من الأكادميية امل�شرية للفنون بروما ايطاليا 2004
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، مدر�ض  الفنية تخ�ش�ض خزف  الرتبية  الفل�شفة فى  ، دكتوراه  الدقهلية 1975  مواليد 

الفنية  الأعمال  �شالون  فى   �شاركت   ، املن�شورة  جامعة  النوعية  الرتبية  بكلية  اخلزف 

ال�شغرية 4 ، 5 ، 7 لـ 2000- 2002- 2004 ، بينايل القاهرة الدويل ال�شاد�ض للخزف 

2002 ، �شالون ال�شباب 12 ، 13 لـ 2000 - 2001 ، بينايل بور �شعيد القومي اخلام�ض 

 ، الثانى 2011    ، الأول2007  الت�شكيلية  للفنون  الن�شر  ملتقى   ،  2009 الثامن   ،  2001

مهرجان الإبداع الت�شكيلي الرابع 2010 ، املعر�ض العام الثالث والثلثون 2010 ، ملتقى 

 ،  2001 ع�شر  الثالث  ال�شباب  �شالون  �شهادة  2010،نالت  الأول  الت�شكيلي  املن�شورة 

جائزة بينايل بور�شعيد القومى الثامن 2009 ،لديها عدة مقتنيات باملعر�ض العام الثالث 

والثلثون ،  متحف الفن احلديث ، وزارة الثقافة 2010 .

اأ�صواق اإبراهيم رجب
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 اأ�شتاذ بق�شم اخلزف كلية الفنون التطبيقية، �شت معار�ض خزفية خا�شة، اأربع  مبجمع 

بينايل   ،2001 باجلزيرة  الفنون  مبركز  ،الرابع   2003 -99 بالزمالك98-96-  الفنون 

كوريا الدويل للخزف 2001  والثاين 2003 وال�شاد�ض2011  ، معر�ض الأعمال ال�شغرية 

من الأول وحتى اخلام�ض وال�شابع ، الدبلوم الفخري يف اخلزف من بينايل كوريا الدويل 

ال�شهادات  من  والعديد  جائزة    31  -  1102 وال�شاد�ض   3002 والثاين    1002 الأول 

ال�شباب  الت�شكيلية، 7 جوائز يف م�شابقة �شالون  للفنون  القومية  امل�شابقة  التقديرية يف 

من عام 0991 حتى 0002،اجلائزة الأويل بينايل يور�شعيد 3002 ،لديه مقتنيات متعددة 

مبتحف الفن احلديث ومتحف اخلزف مب�شر.

اأيـمن جـودة
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حلوان  جامعة  التطبيقية  الفنون  بكلية  اخلزف  بكالوريو�ض   ،1969 القاهرة  مواليد 

حلوان  جامعة  التطبيقية  الفنون  بكلية  اخلزف  بق�شم  دكتور  مدر�ض   ،  1992 القاهرة 

اأكرث  اأكرث من خم�شني معر�ض، وم�شابقات، واحتفاليات حملية ودولية،  القاهرة2006، 

�شبع جوائز حملية  من  اأكرث  ودولية،نال  وور�ض عمل حملية  ملتقًى  وع�شرين  من خم�ض 

وعاملية يف فن اخلزف،لديه مقتنيات باأكرث من 20 دولة خمتلفة بالعامل.

خالد �صراج الدين
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العديد  فى  �شاركت   ،  2007 الفن  وتذوق  نقد  تخ�ش�ض  الفنية  الرتبية  فل�شفة  دكتوراه   

واحلادي  والتا�شع  ال�شاد�ض  ال�شباب  �شالون   : منها  واخلا�شة  اجلماعية  املعار�ض  من 

الثالث، والرابع ،  ، بينايل القاهرة الدويل للخزف  ع�شر والثاين ع�شر وال�شاد�ض ع�شر 

واخلام�ض ، �شالون املعر�ض اخلا�ض الأول مركزاجلزيرة للفنون 2010 ، 2012 ا�شراقات 

بقبة  روؤى حملقة  ،2011 معر�ض  الفن احلديث  باب متحف  قاعة  وابداع   التفرغ.. فن 

الغوري �شندوق التنمية الثقافية ، ور�شة عمل 2011 �شيمبوزمي النحت بخامات طبيعية 

بينايل  يف  ال�شباب  جائزة   1998  : منها  اجلوائز  من  العديد  ،نال  ال�شكندرية  مكتبة 

القاهرة الدويل الرابع يف اخلزف ، 2010 جائزة التحكيم يف �شالون املعر�ض اخلا�ض 

الأول.

ربــاب وهـبة
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الفنانني  ال�شرطة 1976 ،ع�شو  بنقابة  ، لي�شان�ض احلقوق ودبلوم  الفيوم  مواليد 1954 

الإ�شكندرية  بنيايل  يف  �شارك  كما   ، �شخ�شية  معار�ض   10 من  اأكرث  ،اأقام  الت�شكيليني 

1980،  بينايل اخلزف الثالث.

�صـــــامي بــــدوي
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مواليد 1963 ، �شارك فى معر�ض جماعي اأجيال 1 بقاعة الفنون الت�شكيلية بكلية االرتبية 

فنان  معر�ض   ، طنطا  بجامعة  املوؤمترات  بقاعة   2 اأجيال  جماعى  معر�ض   ، النوعية 

الفنية  للأعمال  الورد  بدع  معر�ض خزف   ، متميزة 2009  فنية  باأعمال  الغربية  وذلك 

لطلب القرفة الرابعة ، بقاعة الفنون الت�شكيلية بكلية الرتبية النوعية ،  قام بالإ�شراف 

على معر�ض �شوق ال�شباب اخلام�ض والع�شرين باأر�ض املعار�ض بالقاهرة .

�صعيد عبد الغفار العناين
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 الدرا�شات العليا املعادلة لدرجة الدكتوراه من املعهد احلكومي للفنون بفرورن�شا ايطاليا، 

دكتورة يف فل�شفة الفنون التطبيقية جامعة حلوان ، اأ�شتاذ اخلزف املتفرغ بكلية الرتبية 

جامعة عني �شم�ض ق�شم الرتبية الفنية، وم�شمم ا�شت�شاري اخلزف،�شاركت بالعديد من 

املعار�ض اخلا�شة حمليًّا ودوليًّا، �شاركت يف املعار�ض اجلماعية ترينايل ، بينايل القاهرة 

الدويل للخزف ، بينايل ال�شارقة، املعر�ض القومي للفنون الت�شكيلية وفن احللي مركز 

اجلزيرة للفنون – �شاركت يف العديد من املوؤمترات العلمية والفنية والنقابات- لديها 

العديد من املقتنيات يف املتاحف ومراكز الفنون التابعة لوزارة الثقافة وجهات اأخرى.

�صلوى اأحمد حممود
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مدر�ض   ، اخلزف1994  ق�شم  التطبيقية  الفنون  بكالوريو�ض   ، دمياط    1968 مواليد    

اخلا�شة  املعار�ض  من  العديد  فى  �شارك   ،2007 اخلزف  ق�شم  التطبيقية  الفنون  بكلية 

للفنون قاعة راغب  الأكادميية امل�شرية روما ،مركز اجلزيرة   2006 : واجلماعية منها 

عياد2005 - 2011 ، بينايل الإ�شكندرية الرابع والع�شرون لدول البحر املتو�شط2007 ، 

معر�ض الفن الت�شكيلي احلديث امل�شاحب لحتفاليات اأوملبياد بكني 2008 ، بينايل كوريا 

يف  الفني  للإبداع  الدولة  جائزة  ،نال  ال�شاد�شة2011  الدورة  للخزف  الدويل  اجلنوبية 

اخلزف2003

�صيـاء الدين داوود
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:  بينايل القاهرة الدويل   مواليد 1972 الغربية، �شارك فى العديد من املعار�ض منها 

�شالون    ،1996 بطنطا  مبارك  �شوزان  بق�شر  خزف  معر�ض    ،  1996 للخزف  الثالث 

ال�شباب التا�شع والعا�شر 1997- 1998  ،  املعر�ض القومي للفنون الت�شكيلية الدورة 26 

الثاين  ال�شغرية  الفنية  الأعمال  ، �شالون  قنا 1999   الأول  الفخار  ملتقى  لعام 1999، 

والثالث والرابع 1998 : 2000 ،  بينايل بور�شعيد القومي الثامن خزف 2009 - 2011 .

طارق �صبحي جمعة
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 مواليد 1968 ،اأ�شتاذ اخلزف امل�شاعد بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان ، ع�شو جلنة 

حتكيم �شالون ال�شباب الثامن ع�شر، �شارك فى العديد من املعار�ض اجلماعية الدولية 

منذ  ال�شكندرية  ومكتبة  اجلميلة  الفنون  حمبي  وجمعية  ال�شباب  �شالون  القومية  و 

تخـــرجه، بينايل القاهرة الــدويل الثاين والثالــث والرابع للخزف، مــعر�ض كــن فيجورا 

لقــاء احل�شارات ، ايــرفورت األـمـانيا1995، املـــعر�ض الــدولـــي لـلفن الــذي تنظــمه

باأيطاليا  اخلا�شة  املعار�ض  من  العديد  واأقام   ،2004 براغ  فى   «MH/AGENCY«  

الدويل  ببينايل  ال�شباب  جائزة  الثامن،  ال�شباب  ب�شالون  الأوىل  اجلائزة  وم�شر،نال 

ولديه  للخزف،  الرابع  الدويل  القاهرة  ببينايل  التحكيم  جلنة  جائزة  للخزف،  الثاين 

مقتنيات فى م�شر واخلارج.

عادل عبد احلفيظ هارون
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الفنانني  بنقابة  موؤ�ش�ض  ع�شو  حلوان،  جامعة  الفنية  الرتبية  بكلية  اخلزف  اأ�شتاذ 

حتى   1973 منذ  الفنون  ق�شر  الت�شكيلية  للفنون  العام  باملعر�ض  ي�شارك  الت�شكيليني، 

الفنون  معر�ض  منها:  الدولية  والندوات  املعار�ض  من  العديد  يف  م�شر  مثل   ،2009

اإيطاليا 1988، ترينايل اخلزف الدويل الأول القاهرة 1992، الندوة الثالثة  الت�شكيلية 

اجلوائز  من  العديد  ،نال   2003 عمان  �شلطنة  التعاون  جمل�ض  لدول  ال�شعبي  للرتاث 

جائزة   ،1984 الت�شكيلية  للفنون  القومي  املركز  الت�شكيلية،  للفنون  العام  باملعر�ض 

بعدة  مقتنيات  لديه   ،1991 الت�شكيلية  للفنون  العام  املعر�ض  يف   اخلزف  يف  ت�شجيعية 

الدولية  املوؤمترات  الفن امل�شري احلديث، قاعة  : متحف  جهات مب�شر واخلارج منها 

القاهرة، مقتنيات خا�شة باملغرب وفرن�شا .

عماد الدين على املغربي
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مواليد 1975 كفر ال�شيخ ، مدر�ض 2009 ، �شاركت فى معر�ض جماعي 1998بكلية الرتبية 

النوعية كفر ال�شيخ  ، 1999 بق�شر ثقافة كفر ال�شيخ ، 2007بكلية الرتبية النوعية جامعة 

القاهرة ، معر�ض 2002 بق�شر ثقافة فوه ،  معر�ض 2004 ق�شر ثقافة طنطا ، لديها 

مقتنيات لدى الأفراد مب�شر وال�شعودية والإمارات و�شلطنة عمان وال�شني.

 ملياء كرم �صايف
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مواليد 1974القاهرة  ،فنان ت�شكيلى ، ع�شو نقابة الفنون الت�شكيلية ، �شارك فى العديد 

التحكيم  جلنة  جائزة  اأهمها  اجلوائز  من  العديد  والدولية،نال  املحلية  املعار�ض  من 

البينايل  وجائزة  لل�شباب  الكربى  اجلائزة   ، للخزف  اخلام�ض  الدويل  القاهرة  ببيناىل 

ال�شابع  ال�شباب  اأوىل للعمل املركب ب�شالون  ال�شاد�ض ، جائزة  ببيناىل القاهرة الدويل 

الدرا�شات  من  العديد  لــديه   ، الثـامــن  الــ�شباب  �شـالون  التحكـيم  لـجنة  جـائزة  ع�شر، 

بفن اخلزف .

حممد اأحمد عبد الهادي
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يف  �شارك  خزيف،  نحت  تخ�ش�ض  املنيا  جامعه  اجلميلة  الفنون  بكلية  م�شاعد  مدر�ض 

يناير  القاهرة  اأتيليه  املنيا،  جامعة  الفنون  كلية  النحت  ق�شم  التدري�ض  اأع�شاء  معر�ض 

2002 ،نال �شهادة تقدير من ق�شم النحت  للموؤمتر العلمي الأول لق�شم النحت  ، معر�ض 

�شالون الربيع 2006  ،  معر�ض اأع�شاء هيئه التدري�ض ق�شم النحت كلية الفنون جامعة 

الفنون اجلميلة  الف�شي كلية  لليوبيل  الدولية يف تنفيذ الأعمال اخلزفية  الور�شة   ، املنيا 

جامعه املنيا 2008 .

حممد اأحمد حممد
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مواليد 1979، دكتوراة الفل�شفة تخ�ش�ض خزف 2011 ، ع�شو هيئة تدري�ض بكلية الرتبية 

ق�شم الرتبية الفنية - جامعة عني �شم�ض، ع�شو جمعية حمبى الفنون اجلميلة، �شارك فى 

العديد من املعار�ض اجلماعية والفاعليات الفنية فى الفرتة من 2005 حتى الآن.

حممد علي حممود
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ع�شو   ، لليون�شكو  التابعة  الفكرية  التنمية  بجمعية  للخزف  مدرًبا  عمل   ،  1950 مواليد   

نقابة الفنانني الت�شكيليني ،نال العديد من اجلوائز املحلية والدولية ومن اأهمها : اجلائزة 

الأوىل لرتينايل القاهرة الدويل الأول للخزف 1992 ، واجلائزه الأوىل لبينايل القاهرة 

الدوىل الثاين للخزف 1994 ، وجائزة بينايل مدينة فاينزا بجنوب اإيطاليا 1998، جائزة 

املقتنيات  من  العديد  ،لديه   2002 للخزف  ال�شاد�ض  الدوىل  القاهرة  لبيناىل  البيناىل 

فى متاحف م�شر والعامل ولدى بع�ض الأفراد ومنهم الأمري ت�شارلز ويل عهد اجنلرتا.

حممد خليل مندور
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 مواليد 1936 الدقهلية ، بكالوريو�ض كلية الفنون التطبيقية ق�شم خزف 1962 ،�شحفى 

بالق�شم الفنى مبو�ش�شة الأهرام من 1968 حتى الآن ، ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني ، 

�شارك فى العديد من املعار�ض اخلا�شة واجلماعية منها : معر�ض دائم مبركز املوؤمترات 

الثالث   - الثانى   - الأول  الت�شكيلي  الإبداع  مهرجان   ،  2011 يناير  الإ�شكندرية  مبكتبة 

،نال جائزة  الأول لنحت اجلرانيت 2007  الدويل  ، �شمبوزيوم مطروح  -والرابع 2010 

ال�شالون القاهرة فى اخلزف 1972 ، كرم فى بينايل االإ�صكندرية الدورة ) 20 ( 1999 

،لديه العديد من املقتنيات منها : فنادق كربى مب�شر ، متحف الفن احلديث ، رئا�شة 

جمل�ض الوزراء ، ق�شر ثقافة الإ�شماعيلية ، متحف اإيفر�شون بالوليات املتحدة الإمريكية . 

حمى الدين ح�صني
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دكتوراه يف فل�شفة الرتبية الفنية 1996 ، اأ�شتاذ خزف بكلية الرتبية الفنية 2007،ع�شو 

جماعة  يف  عامل  امل�شرية،ع�شو  الت�شكيليني  الفنانني  بنقابة  خزف  وا�شت�شاري  عامل 

منظري الفن العاملية )االيكا( ، �صاركت فى العديد من املعار�ض اجلماعية واخلا�صة منها 

: بينايل القاهرة الدويل للخزف عام 1992- 1994- 1996- 1998- 2000، املعر�ض 

القومي للفنون الت�شكيلية 2007، بفندق مرييديان دهب  2009 ، تفاعلت وتعبريات اأنية 

بقاعة اك�شرتا اأبريل 2011 ،نالت العديد من اجلوائز منها : جائزة بينايل القاهرة الدويل 

 .1996 اخلزف  لفن  الدويل  القاهرة  لبينايل  الكربى  اجلائزة   ،1994 اخلزف   فن  يف 

مرفت ح�صن ال�صويفي
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مواليد 1981 ،مدر�ض خزف بكلية الرتبية النوعية- جامعة القاهرة، ع�شو نقابة الفنانني 

الت�شكيليني ، اأقامت معر�ض خا�ض بنقابة ال�شحفيني 2010 ،  �شاركت مبهرجان الإبداع 

الت�شكيلي الرابع مبتحف حممود خمتار 2010 ، معر�ض الطلئع 48-49 بجمعية حمبي 

الفنون اجلميلة 2008- 2009 ، بينايل بور�شعيد القومي الثامن مبدينة بور�شعيد 2009.

مروة حممد م�صطفى
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مواليد الغربية1976،�شاركت فى بينايل القاهرة الدويل اخلام�ض 2000 ، �شالون اخلريف 

للقطع ال�شغرية 2 ، 3 ، 4 ، 5  لـ 99- 2000-2001- 2003 ،معر�ض خزف خا�ض بق�شر 

ثقافة  بق�شر  م�شريات  معر�ض   ،  2009 الثامن  بور�شعيد  بينايل   ،  1999 طنطا  ثقافة 

طنطا 2011 ، معر�ض ملتقى الن�شر بق�شر ثقافة اجليزة 2011 .

منى فتحي حممد
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مواليد القاهرة 1978 ، مدر�ض م�شاعد  بق�شم اخلزف بكلية الفنون التطبيقية - جامعة 

 –  2010 حلوان  بجامعة  اخلزف  ق�شم  التطبيقية  الفنون  بكلية  مدر�ض   ،  2004 حلوان 

2000-2001اجلائزة  حلوان  جامعة  م�شابقة   : منها  املعار�ض  من  العديد  فى  �شاركت 

الأوىل ، �شالون ال�شباب ال�شاد�ض ع�شر 2004 ، بينايل بور�شعيد 2008 ، معر�ض املراأة 

بكلية الفنون التطبيقية 2010 ، معر�ض جامعة 6 اأكتوبر  2010 ، املعر�ض العام الثالث 

والثلثون 2010 . 

منى حممود �صم�س الدين
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 مواليد  1970 ،بكالوريو�ض الرتبية الفنية 1994 جامعة حلوان ،  دكتوراه تخ�ش�ض خزف 

2010 ، دبلوم اخلط العربي، تدري�ض مادة الفنون  بكلية بنات -  جامعة عني �شم�ض ، 

ق�شم طفولة ، ع�شو  بنقابة الفنانني الت�شكيليني ، ع�شو منت�شب بنقابة املهن املو�شيقية 

،نال منحة الفنانني الت�شكيليني بوزارة الثقافة 2011 .

ه�صام حممد عابد
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مبركز  ،فنان   2000 اخلزف  ق�شم  التطبيقية   الفنون  كلية  بكالوريو�ض   ،  1977 مواليد 

اخلزف بالف�صطاط ، ع�صو نقابة الفنانني الت�شكيليني ، �شارك فى العديد من املعار�ض 

منها : بينايل القاهرة الدويل الرابع للخزف – 1998، �شالون ال�شباب الثامن ع�شر 2007 

، املهرجان الدويل التا�شع ع�شر للفلكلور بالتيكا 2008 ليتوانيا ، بينايل كوريا اجلنوبية  

الدويل اخلام�ض للخزف 2009 ، �شالون ال�شباب الثانى والع�شرون 2012 ، ملتقى الفخار 

للفنون  العامة  امل�شابقة  فى  خزف  الثالثة  جائزة  2012،نال  املنيا  ع�شر   الثاين  الدويل 

الت�شكيلية 2004 ، جائزة �شرياميكا رويال �شالون ال�شباب الثانى والع�شرون 2012 ، لديه 

مقتنيات بكوريا اجلنوبية لدى  World Ceramic Exposition Foundation ، لدى 

الأفراد مب�شر وفرن�شا.

هيثم م�صطفى هداية
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مواليد  1965 املنوفية،ع�شو نقابة الفنون الت�شكيلية ، ع�شو نقابة املعلمني ، �شارك يف 

احلركة الفنية يف م�شر من 1986 حتى الآن يف الداخل واخلارج ، بينايل اخلزف الدويل 

و�شالون ال�شباب اأكرثمن مرة ، ملتقى الفخار بقنا واملنوفية عام 2007 - 2008 - 2009، 

نال العديد من اجلوائز يف الت�شوير والت�شميم والنحت  واخلزف  : اجلائزة الثالثة يف 

اخلزف �شالون ال�شباب الثالث ، اجلائزة الت�شجيعية  يف اخلزف  �شالون ال�شباب الرابع  

، �شهادة ال�شالون يف اخلزف  �شالون ال�شباب ال�شاد�ض . 

وحيد خمتار ال�صحات





ت�صوير �صوئي





اأحمد اأحمد املغربى

 اأحمد حممود غويبة

 اأ�شماء العماوى

 اإميان فوؤاد حممد

 اأمين لطفى

 جلل رفعت امل�شرى

 جوزيف جرج�ض

 حنان ح�شني ال�شياد

 دعاء فتحى الديب

 ر�شا كامل �شليمان

 رفعت عبد الواحد

 ريهام �شعيد حممد

 �شاىل فوؤاد

 �شامية حممد �شمري

 �شداد حممد �شلح الدين

 �شريف فوؤاد �شالح

 طارق اأحمد ال�شيد

 عادل اإ�شماعيل جزارين

 عبد اهلل الربماوى

 فاطمة عبد القادر فخرى

 فدوة عطية حممد على

 حممد ح�شنى توفيق

 حممد ر�شا مر�شى

 حممد حممد عبد الغنى

 حممود �شليمان ال�شيد

 حممود عبد الرحمن

 مروة قا�شم

 منى ر�شلن

 ناجية زكى حمرم

 نبيل ب�شرى زكى

 هالة حلمى هلل

 هويدا حممود �شيد

 وليد اإبراهيم �شيد

 يو�شف �شربى
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كبري م�شوري الهيئة العامة لل�شتعلمات �شابًقا ،ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني،ع�شو 

جمعية فناين الغوري رواد الت�شوير ال�شوئى ، ع�شو اإحتاد امل�شورين الفوتوغرافيني امل�شريني 

،ع�شو جلنة حتكيم �شالون النيل للت�شوير ال�شوئي،اأقام معار�ض خا�شة فى م�شر وعدد 

من دول العامل ، نال العديد من اجلوائز و�شهادات التقدير ، ولديه مقتنيات من اأعماله .

اأحمد اأحمد املغربى
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م�شمم   ، حلوان   جامعة   2000 فنية  تربية  ،بكالوريو�ض  القاهرة  مواليد    1977   

ديكور،امل�شاركات اجلماعية فى  امل�شابقات واملعار�ض منذ عام 1997م ، معر�ض الفنون 

 ،  2011 طاز  الأمري  بق�شر  امل�شرية  اللقطة  ،معر�ض   1997 حلوان  جامعة  الت�شكيلية 

معر�ض بق�شر ثقافة اجليزة من وحي الثورة  2011، معر�ض اأتيليه القاهرة  ن�شخة رقم 

1  ،نال املركز الأول  فى معر�ض الفنون الت�شكيلية جامعة حلوان 1997،  املركز الأول  فى 

معر�ض الفنون الت�شكيلية جامعة حلوان 2000،املركز الثانى م�شابقة القوى العاملة لعام 

2011:2008 

 اأحمد حممود غويبة
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باملركز  لونية»  »تكوينات  با�شم  خـا�ض  الت�شكيليني،معر�ض  الفنانني  بنقابة  ع�شو   

 2012 حتى   1999 من  جماعية  مبعار�ض  �شاركت   ،  2008 اجلديدة  ،م�شر  الفرن�شي 

المارات  بدولة  واخلام�شة  الرابعة  الدورة  فى  ال�شوئي  للت�شوير  المارات  م�شابقة   ،

2009-2010،ملتقى الفنانني الت�شكيليني العرب مب�شر 2012 ،مقتنيات لدى قطاع �شئون 

الإنتاج الثقايف بالأوبرا، جمعية ا�شكندرية بالإ�شكندرية وبع�ض الأفراد مب�شر وخارجها.

 اأ�صماء العماوي
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 مواليد 1962 ،�شاركت فى العديد من املعار�ض ،نالت العديد من اجلوائز.

 اإميان فوؤاد حممد
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من  جائزة    33 ،نال  فوتوغرافى  1984،م�شور  القاهرة   هند�شة   ، كمبيوتر  مهند�ض   

و  و�شربيا  الأمريكية  املتحدة  الوليات  و  اأملانيا  و  ال�شني  و   وال�شعودية  الأردن  و  م�شر 

للت�شوير  الدولية  الأردن  م�شابقة   ، م�شر  جيوجرافيك   نا�شيونال  اليابان،م�شابقة 

الت�شوير  جماعة   ، امل�شري  ال�شيد  نادي   ، للت�شوير  امل�شرية  الفوتوغرايف،اجلمعية 

ال�شوئي ، نادي اجلزيرة ، جماعة الت�شوير ال�شوئي ، نادي هليوبول�ض ، جماعة الت�شوير 

ال�شوئي ، نادي كامريا القاهرة ، نادي كامريا بور�شعيد ، مركز حممود �شعيد للمتاحف 

الإ�شكندرية.

 جالل رفعت امل�صري
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فوتوغرايف  م�شور  يعمل   ، القاهرة  جامعة  اإعلم  بكالوريو�ض   ، ال�شرقية   1973 مواليد 

للت�شوير  امل�شرية  اجلمعية  فى  ،ع�شو  الوزراء  جمل�ض  برئا�شة  الإدمان  مبكافحة 

الفوتوغرافى ،نال �شهادة تقدير وميدالية من نادى الكامريا بالإ�شكندرية،املعر�ض الرابع 

الثالث املعر�ض  الت�شكيلي  الإبداع  لـ 2009 ، مهرجان  الت�شوير لقاء 4  واأندية  جلمعيات 

العام للفنون الت�شكيلية الدورة 32 لـ 2009 .

 جوزيف جرج�س



475

 ، الت�شكيليني  الفنانني  بنقابة  ،ع�شو  الت�شكيلية  الفنون  بقطاع  فوتوغرافية  م�شورة 

اجلمعية امل�شرية للت�شوير الفوتوغرافى ، �شاركت فى العديد من املعار�ض منها �شالون 

الت�شوير ال�شوئى اخلام�ض  وال�شاد�ض وال�شابع،نالت العديد من اجلوائز منها : املركز 

الرابع ملحور الإن�شان والعمل مبهرجان اإحتاد م�شورين عرب اأوروبا ، �شهادات تقدير من 

اجلمعية امل�شرية للت�شوير الفوتوغرايف ، �شهادات تقدير من اأملانيا، املغرب ، الأردن ، 

قطر، لديها مقتنيات بوزارة اخلارجية امل�شرية 

 حنان ح�صني ال�صياد
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 مدر�ض م�شاعد مبعهد ال�شينما ق�شم ديكور – اأكادميية الفنون بالهرم.

 دعاء فتحى الديب
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 ، التكنولوجيــــــا  و  للعــلوم  م�شـــر  جــامعة  ال�شــياحـــــى  الأر�شــاد  و  الآثــار  بكلية  مدر�ض 

هاوية متمر�شة ،نالت جائــزة نا�شــيونال جيــوجرافيك فى التـ�شوير الفوتوغرافى 2011 ، 

  kcilcPD  - CCC ع�شو فى جماعة الت�شوير بنادى ال�شيد - نادى القاهرة للكامريا

للت�شوير الفوتوغرافى بالردن - جماعةGPE  للت�شوير الفوتوغرافى.

 ر�صا كامل �صليمان
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 مواليد 1970 ، موؤهل  متو�شط  1994 ، يعمل مبوؤ�ش�شة الأهرام �شارك فى العديد من 

املعار�ض، نال جائزة اأف�شل �شورة بباب �شركاءل قراء الأهرام امل�شائي .

 رفعت عبد الواحد
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للكامريا،  القاهرة  نادي  ، ع�شو فى  ال�شيد  بنادي  ال�شوئي  الت�شوير  ع�شو فى جماعة 

�شاركت فى العديد من املعار�ض ، �شاركت فى جميع املعار�ض ال�شنوية جلماعة الت�شوير 

ال�شوئى بنادى ال�شيد امل�شرى منذ عام2009 ، معر�ض اأتيليه الإ�شكندرية لقاء خم�شة 

، معر�ض ال�شاقية»  �شعبيات» لعام2011  ، م�شابقة نا�شيونال جيوجرافيك 2011،2010  

، م�شابقة الإمارات و ال�شارقة اإحتاد امل�شورين العرب 2011 ، م�شابقة  الثانى،2011  

م�شابقه الأرجنتني 2011، م�شابقة وفد الإحتاد الأوروبي لعام 2011 ، م�شابقة مهرجان 

الأردن الدويل التا�شع لل�شورة  2011 ، م�شابقة ال�شاقية 2011.

 ريهام �صعيد حممد
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 بكالوريو�ض هند�شه ات�شالت جامعه القاهرة ، ع�شو بجماعة الت�شوير ال�شوئي بنادي 

ال�شيد امل�شري،�شاركت فى العديد من املعــار�ض  منها معر�ض �شاقية ال�شاوي ، عر�ض 

نادى ال�شيد للت�شوير ال�شوئى.

 �صايل فوؤاد
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 �صامية حممد �صمري

الفنانني  بنقابة  ،ع�شو  �شابًقا  الت�شكيلية  الفنون  بقطاع  عام  1974،مدير  جميلة  فنون 

الت�شكيليني،ع�شو بلجنة الت�شوير الفوتوغرايف بنادى ال�شيد ، ع�شو بلجنة �شالون م�شر 

بنادي  الت�شكيلية  الفنون  جلنة  الغوري،ع�شو  فناين  جلنة  ،ع�شو  الفوتوغرايف  للت�شوير 

ال�شيد ، اأقامت العديد من املعار�ض املحلية والدولية ، لديها مقتنيات لدى الأفراد مب�شر 

واخلارج ، متحف الفن امل�شرى احلديث 



482

نقابة  ،ع�شو   1980 بالقاهرة  اجلميلة  الفنون  كلية  بكالوريو�ض  مواليد 1957القاهرة، 

 ، القاهرة  اأتيليه  ع�شو   ، ال�شوئي  للت�شوير  م�شر  �شالون  ،ع�شو  الت�شكيليني  الفنانني 

ا حمليًّا و دوليًّا ،نال �شهادات تقدير و عرفان  ع�شو وكالة الغوري ،�شارك يف  51 معر�شً

و م�شاركة ،نال جوائز عديدة،لديه مقتنيات مبتحف الفن امل�شري احلديث ، دار الأوبرا 

امل�شرية ، املركز الثقايف الأ�شباين باملغرب ، وزارة اخلارجية .

�صداد حممد �صالح الدين
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 ، والإعلم  لل�شحافة  العامة  النقابة  ع�شو   ، جرافيك  القاهرة،م�شمم   1975 مواليد 

م�شمم جرافيك لربامج خا�شة فى جمال الدعاية والإعلن مب�شر واخلارج ،�شارك فى 

مهرجان الإبداعات الت�شكيلية املوجهة للطفل بق�شر الفنون يناير 2006 واملعر�ض العام 

 33 بق�شر الفنون2010  ، لديه مقتنيات مبتحف الفن امل�شري احلديث

 �صريف فوؤاد �صالح
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 مواليد 1957 ، بكالوريو�ض كلية الفنون اجلميلة ق�شم ت�شوير 1983  جامعة حلون ، دبلوم 

الت�شكليني ، معر�ض  الفنانني  عايل يف الرتبية  1988 جامعة حلون ،ع�شو عامل بنقابة 

بالإ�شكندرية  �شنة   35 فوق  فناين  ، معر�ض  الفنون  ق�شر  الثاين 1990  ال�شباب  �شالون 

القومي  ،املعر�ض  للفنون  اجلزيرة  مبركز  لل�شلم  اجلماهريي  البو�شرت  فن  معر�ض   ،

العام 2009 ،نال �شهادة تقدير معر�ض �شالون ال�شباب الثاين مايو 1990 ، جائزة جلنة 

التحكيم  فن البو�شرت 2000 ال�شلم .

 طارق اأحمد ال�صيد
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مواليد الإ�شكندرية، بكالوريو�ض الهند�شة امليكانيكية من جامعة الإ�شكندرية والدكتوراة 

من املعهد العايل للتكنولوجيا بزيورخ – �شوي�شرا ،�شارك فى العديد من املعار�ض مب�شر 

واخلارج ،حاليًّا رئي�ض جامعة الرواد للت�شوير ال�شوئي .

 عادل اإ�صماعيل جزارين
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مهند�ض معماري ا�شت�شاري دفعة 1966 فنون جميلة ،مقرر جلنة الفنون الت�شكيلية وع�شو 

املعار�ض  من  العديد  يف  ،�شارك  امل�شري  ال�شيد  بنادى  الفوتوغرايف  الت�شوير  جلنة 

فن ت�شكيلي ، ت�شوير فوتوغرايف بنادي ال�شيد امل�شري وعدة اماكن اأخرى  على مدى 

اخلم�ض ع�شر �شنوات املا�شية ،لديه مقتنيات لبع�ض اأعماله عند بع�ض الأفراد والهيئات.

 عبد اهلل الربماوي
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نالت �صهادة اللغة الفرن�صية من اخلارج،مديرة اخلطوط اجلوبة التون�صية فرع القاهرة 

�شابًقا ،هاوية لفن الت�شوير ال�شوئي من زمن بعيد ،�شاركت فى معار�ض داخل و خارج 

جمهورية م�شر العربية ،نالت �شهادات تقدير من عدة معار�ض خلل ثمانية �شنوات من  

2004 اإىل 2012 

 فاطمة عبد القادر فخرى
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من  العديد  يف  �شاركت   ، تطبيقية  2000  فنون  بكالوريو�ض  مواليد   1976القاهرة، 

والع�شرون  احلادي  وال�شالون   ، بالأوبرا  الع�شرون  :ال�شالون  اجلماعية  املعار�ض 

لوحات  العاملة  القوى  وزارة   ، جمهورية  ثالث  املو�شيقية  2011،   باملكتبة  بالأوبرا 

،  خام�ض  العاملة  القوى  وزارة  ت�شوير  �شوئى 2007  رابع جمهورية    ، اإر�شادية 2006 

 2011  - عام  2009  القومى  املعر�ض   -  2002 االإعالم  )جرافيك(  وزارة   ، جمهورية 

بالأوبرا ، وملتقى الفنانني الت�شكيليني العرب الأول ب�شمات فنون ت�شكيلية على م�شتوى 

.2012 بالأوبرا  الأول  النوبي  الأفريقي  امللتقى  ومعر�ض   ، م�شاركة  العربية  الدول 

 فدوة عطية حممد على
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فى  ،�شارك  ال�شوئى  للت�شوير  النيل  ل�شالون  الدائمة  اللجنة  اأمني   ، مواليد1964    

وال�شاد�ض  واخلام�ض  الرابع  ال�شوئى  للت�شوير  النيل  �شالون  منها  املعار�ض  بع�ض 

ال�شابع  ال�شغرية  الفنية  الأعمال  �شالون   ،  33  :  28 الدورة  العام  القومى  ،املعر�ض 

مهرجان   ،  2006 بالدقهلية  الفرعية  الت�شكيلية  الفنون  نقابة  معر�ض   ،  2004

بالنم�شا  الفوتوغرافية  لل�شور  الأوروبي  ال�شهر  معر�ض   ، الأول   الت�شكيلي  الإبداع 

واأ�شود  اأبي�ض  خا�ض  ،معر�ض   2007 النم�شا  فيينا  الأوروبي  ال�شهر  بينايل   ،  2006

 2010 احلديث  الفن  مبتحف  مقتنيات  2008،لديه  ال�شحفيني  نقابة  ..األوان  

 حممد ح�صنى توفيق
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بداأت ممار�شة هواية الت�شوير منذ الن�شمام جلماعة نادى ال�شيد امل�شرى  2007،ع�شو 

فى جماعة sucof ni للت�شوير ، م�شارك و عار�ض فى كل معار�ض اجلماعة بالنادي  ، 

اأن�شطة الت�شوير بالنادي ، نال جائزة املركز اخلام�ض فى  و  م�شارك فى جميع رحلت 

م�شابقة املعونة الأملانية الدولية عن حماية النيل ، جائزة التكرمي من نادى ال�شيد.                                                        

حممد ر�صا مر�صى
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الفنانني  نقابة  2010،ع�شو  الفنية  الرتبية  يف  الفل�شفة  دكتوراه  مواليد  1964، 

النوعية  الرتبية  بكلية  مدر�ض  الفوتوغرايف،  للت�شوير  امل�شرية  اجلمعية  الت�شكيليني، 

�شالون   – القومي  املعر�ض   – ال�شباب  �شالون  دورات  يف  �شارك  القاهرة،  جامعة 

ور�شة  واملو�شيقي،  الفن  للبيئة،  العاملي  اليوم  ال�شغرية،  الأعمال  ال�شوئي،  الت�شوير 

خا�ض  معر�ض   ،2005  ،2004 ال�شغري  الذهبي  الفرعون  مهرجان  بعنوان  عمل 

للفنون  القومية  بامل�شابقة  ثانية  جائزة  ،نال   2006  ،2001 للفنون،  اجلزيرة  مركز 

مقتنيات  ع�شر  1999،لديه  احلادي  ال�شباب  �شالون  ثانية  جائزة   ،1991 الت�شكيلية 

تقدير. الدورات،�شهادات  والريا�شة،  لل�شباب  الأعلى  املجل�ض  احلديث،  الفن  مبتحف 

 حممد حممد عبد الغنى
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معر�ض   ، الديكور  ق�شم   - حلوان  جامعة   - جميلة  فنون  بكالوريو�ض    ،  1976 مواليد   

الطلئع 41 جمعيه حمبى الفنون اجلميلة ، معر�ض �شيناء احلا�شر وامل�شتقبل،  �شالون 

ال�شباب 15 2003 ، �شالون النيل للت�شوير ال�شوئي 2004 ،معر�ض فوتو ايجيبت 2005 ، 

معر�ض ال ثان للت�شوير ال�شوئي قطر 2006 ، �شالون ال�شباب 2007

حممود �صليمان ال�صيد
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ال�شباب  �شارك فى �شالون    ، الفنون  بقاعات عر�ض ق�شر  ، ع�شو فني   مواليد 1975 

الدورة ال�شابعة ع�شر 2005 ، �شالون اأتيليه الإ�شكندرية الدويل لل�شباب 2007 ، �شالون 

النيل ال�شاد�ض للت�شوير ال�شوئي 2007 ،،  املعر�ض العام  2008- 2009 - 2010 ، لديه 

مقتنيات مبتحف الفن امل�شري احلديث

حممود عبد الرحمن
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جامعة  الفنية-  الرتبية  بكالوريو�ض   ، الأثار  ترميم  دبلومة  على  1980،حا�شلة  مواليد 

من   العديد  فى  �شاركت   ، الت�شكيلية  الفنون  بقطاع  لوحات  ترميم  اأخ�شائية  حلوان، 

املعار�ض منها  �شالون ال�شباب14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22  ، �شالون الأعمال الفنية 

ال�شغرية 2010 - 2011 متحف خمتار  ، �شالون الإبداع الت�شكيلي الأول بق�شر الإبداع 

الفني ، �شالون الأتيلية ال�شنوي وم�شابقة راتب �شديق و�شالون اجلمعية الأهلية ال�شنوي 

  )kcattA trA( �شخ�شي  ،   2004معر�ض  القاهرة  باأتيليية  ، 2008، معر�ض فردى  

باأتيليه القاهره ، ومعر�ض »من القلب».2002 

 مروة قا�صم
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لي�شان�ض كلية الأل�شن جامعة عني �شم�ض و اأعمل مبجال ال�شياحة، ع�شو يف جلنة  الت�شوير 

ال�شوئي بنادي ال�شيد امل�شري بالدقي،ا�شرتكت يف العديد من الرحلت امليدانية للت�شوير 

ال�شوئي كان منها زيارة �شوريا و لبنان و التي على �شوئها مت عمل معر�ض بنادي ال�شيد 

ح�شره اأع�شاء ال�شفارة اللبنانية ،و قد �شاركت يف هذا املعر�ض باأحد اأعمايل  هذا اإىل جانب 

ا�شرتاكي يف عدد من املعار�ض الأخرى املتنوعة التي اأقامتها جلنة الت�شوير ال�شوئي بالنادي.

منى ر�صالن
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الت�شوير  فى  عاملية  و  حملية  جوائز  عدة  على  حائزة  متمر�شة  ،هاوية   1958 مواليد   

نادى  الأعمال  2011،  اأح�شن  درع  ال�شيد  بنادي  الت�شوير  ،ع�شو جماعة  الفوتوغرافى 

القاهرة للكامريا CCC  م�شورة العام لثلث اعوام متتالية 2011:2009،�شالون نادى 

 ، فوك�ض  ان  جماعة  الرئي�شية-  اللجنة  فى  ،ع�شو  الفوتوغرافى  للت�شوير  هليوبولي�ض 

�شالون القاهرة ، احتاد امل�شورين العرب -  kcilcPD  للت�شوير بالأردن.

ناجية زكى حمرم
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وترميم  �شيانة  لبحوث  العامة  بالإدارة  ال�شوئى  الت�شوير  ق�شم  رئي�ض   ،  1977 مواليد 

الأعمال الفنية  بقطاع الفنون الت�شكيلية - وزارة الثقافة ،  ع�شو باأتيلية القاهرة،  �شارك 

يف مهرجان الإبداع الت�شكيلي املعر�ض العام 2008 ، بينايل بور�شعيد الثامن2009 ، لديه  

مقتنيات لدى الأفراد. 

 نبيل ب�صرى زكى
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 خريجة املعهد العاىل للبنات األك�شندر مانزونى اإيطاليا - ق�شم ت�شوير ، درا�شات حرة 

جامعة القاهرة ديكور داخلي ، دبلومة من معهد برجو فا�شون ديزين اإيطاليا ،�شاركت فى 

اأكرث من20  معر�ض ت�شوير �شوئى  ب�شاقية ال�شاوى ، الأوبرا ،  مكتبة الأهرام ، مكتبة 

الإ�شكندرية ،  نادى ال�شيد ، لبنان ، تون�ض  .

 هالة حلمى هالل
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مواليد القاهرة 1974م�شورة فوتوغرافية وتعمل فى جمال الر�شم على الربديات.

هويدا حممود �صيد على
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املعهد  من  امل�شرفية  العلوم  درا�شة   ، القاهرة  ،بكالوريو�ض جتارة جامعة   1964 مواليد 

تون�شية  ، معر�ض م�شر فى عيون  املعار�ض  العديد من  امل�شريف الجنليزي ،�شارك فى 

 ، اأملانيا   ، معر�ض همبورج  ال�شيد على مدار 3 �شنوات  لنادي  العام  لبنانية، معر�ض  و 

 10 منها  وتقدير  �شكر  و�شهادات  اجلوائز  من  العديد  ،نال  الأوروبية  املفو�شية  معر�ض 

�شهادة �شكر وتقدير من عدة جهات حكومية واهلية و خارجيه 

وليد اإبراهيم �صيد
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 مواليــد 1961 القاهرة ،بكالوريو�ض هند�شه اإت�شالت جامعة القاهرة ،�شارك فى العديد 

من املعــار�ض ، مركز التنمية البيئية للمنطقه العربية والوربية 2003،  م�شابقة كوداك/ 

�شاقية ال�شاوي2004  - 2005 ، م�شابقة نادي ال�شيد للت�شوير ال�شوئي الأوىل 2004 

املركز الأول ، �شالون النيل للت�شوير ال�شوئي اخلام�ض  2004دار الأوبرا ، معر�ض نادي 

ال�شوئي  للت�شوير  الأردنية  : ،2007  معر�ض اجلمعية  ال�شوئي2005   للت�شوير  ال�شيد 

 2007 الأردن   .

 يو�صف �صربى





الفيديو اآرت





اأمرية اللبودي

اإميان حممد البنا

خالد حافظ
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بكالوريو�ض تربية فنية2001جامعة حلوان ، تعمل اخ�شائى فنون ت�شكيلية وم�شرف الفرتة 

ال�شباحية بق�شر الفنون ، ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني ، �شاركت فى معر�ض بقاعة 

حور�ض كلية الرتبية الفنية ، املعر�ض القومى لعام 2006- 2010 ، معر�ض الثورة بق�شر 

الفنون  2012، قومي�شري تنفيذي للمعر�ض العام 2007، قومي�شري تنفيذي واأمني اللجنة 

ل�شالون ال�شباب 21لـ 2010 ، لديه مقتنيات لدى بع�ض الأفراد بالداخل واخلارج .

اأمرية ح�صن  اللبودى
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مواليد 1976ال�شرقية،بكالوريو�ض بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان 1998 - مدر�ض 

بالق�شم،�شاركت باحلركة الت�شكيلية املعا�شرة منذ 1997 اإىل الآن من خلل عدة معار�ض 

العمل املحلية  �شخ�شية وجماعية،وم�شابقات حملية وعاملية، �شاركت بالعديد من ور�ض 

البريفورمان�ض،ال�شوفرتونيك�ض،الت�شويرالفوتوغرايف، فن  جمالت  يف  وذلك  والدولية 

ال�شناعي،الر�شوم  اخل�شب،الت�شميم  على  احلفر  با�شتخدام  الطباعةبالزنك،الطباعة 

املتحركة، عمارة الع�شوائيات.

اإميان حممد البنا
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مواليد  1963 ،بكالوريو�ض طب وجراحة 1987القاهرة  ،  فنان ت�شكيلى ، ع�شو نقابة 

الفنانني الت�شكيليني،�شارك فى العديد من املعار�ض ،درا�شات بالق�شم احلر بكلية الفنون 

اجلميلة ق�شم ت�شوير 1984- 1989- القاهرة .

خالد حافظ



كمبيوتر جرافيك





اأحمد رجاء عبد ال�شلم

   اأماين علي فهمي

  اأمرية عبد اهلل عبد احلميد قطب

اإميان �شوقى حممد الطنطاوي 

ح�شام الدين م�شطفى 

�شناء فهيم ابراهيم ي�ض 

�شريف مكى 

�شاحلة �شعبان فرغلى 

عبري حممد م�شطفى 

 علي بكري

عماد عادل توفيق بباوي 

 مي�شون حممد قطب عبد العال

ناهد �شاكر بابا 

مليحة ال�شيد
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مدر�ض م�شاعد بكلية الفنون اجلميلة ق�شم اجلرافيك جامعة املنيا -�شارك يف العديد من 

الأ�شبوع  املنيا 2001-2008 ، �شارك يف  معار�ض اجلرافيك والأعمال واملركبة بجامعة 

الثقايف الأول ملحافظة املنيا بالتعاون مع ال�شفارة اليطالية بالقاهرة خلل الفرتة من 

 2004، املعر�ض الثقايف امل�شاحب للموؤمتر الدويل الثاين لكلية الأل�شن  جامعة املنيا  2005.

اأحمد رجـاء عبد ال�صالم حافظ
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مواليد القاهرة  - اأ�شتاذ م�شاعد بق�شم الت�شوير - كلية الفنون اجلميلة - جامعة حلوان 

املعار�ض  العديد من  اأقامت عدة معار�ض خا�شة منذ تخرجها عام 0199 و�شاركت يف 

املعر�ض  دورات  من  العديد  اإىل  بالإ�شافة  مب�شر  اخلا�شة  العر�ض  بقاعات  اجلماعية 

ولها  املختلفة  اجلماعية  واملعار�ض  ال�شغرية  القطع  ومعار�ض  ال�شباب  و�شالون  العام 

مقتنيات يف : متحف الفن امل�شري احلديث - وزارة الثقافة- جامعة حلوان و لدى الأفراد 

اأماين علي فهمي 
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امل�شاركة   - الإ�شكندرية  جامعة   – جرافيك  ق�شم   – اجلميلة  الفنون  كلية   – مدر�ض 

 - الآن  حتــى   1999 عام  منذ  واخلارجية  الداخلية  الفنية  املعار�ض  من  العديد  فى 

معر�ض   -  2011  ، الإ�شكندرية   ، الرو�شى  الثقافى  املركز   ، اجلرافيك  فنانى  معر�ض 

 -  2011 ال�شكندرية   ، للمتاحف  �شعيد  حممود  مركز   ، العربى  للخط  ت�شكيلية  روؤية 

 ، الت�شكيلني  الفنانني  نقابة   ، ال�شابع  ال�شنوى  العربى  اخلط  مبدعى  ملتقى  معر�ض 

 ، الإ�شكندرية  اتيليه   ، لفنانى اجلرافيك  الأتيليه  الإ�شكندرية، 2011 - معر�ض �شالون 

و خارج م�شر و جوائز داخل  تقدير  �شهادات   - 2011  ، والكتاب(  الفنانيني  )جامعة 

اأمرية عبد اهلل عبد احلميد قطب
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التطبيقية ق�شم العلن 2003- م�شممة جرافيك  الفنون  مواليد 1891 - بكالوريو�ض 

- �شاركت يف : بينايل اللقطة امل�شرية 2011 ، معر�ض بال�ض يف تا�ض جالريي ، معر�ض 

الن�شخه رقم 1 يف اتيلية القاهرة ، �شالون ال�شباب ال22 واعمايل مر�شحة لل�شفر ايل روما.

 اإميان �صوقى حممد الطنطاوي
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 ،  2002 �شم�ض  عني  جامعة  وتربية  اداب  لي�شان�ض   -  1891 القاهرة  مواليد 

اجلماعية  املعار�ض  من  العديد  فى  �شاركت   - ت�شكيلي  فنان   ، جرافيك�ض  م�شمم 

فردى  معر�ض   ، القاهره  واتيلية  اجلمهورية  وم�شرح  هاو�ض  التاون  جالرى  فى 

�شالون   ،2011 ال�شاوى   �شاقية  فى  فردى   معر�ض   ، ال�شاوى2010   �شاقية  فى 

.  2011 هاو�ض  التاون   - اجلماهريى  املعر�ض   ،  22  ،  12 الدورة  ال�شباب 

ح�صام الدين م�صطفى
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مواليد  1956. بكالوريو�ض الرتبيه الفنيه  1978، دكتوراه الفل�شفه تخ�ش�ض علم نف�ض 

تربوى 2004 - خبري الرتبيه الفنيه بوزاره الرتبيه والتعليم ومركز تطوير املناهج واملواد 

التعليميه - ع�شو نقابه الفنانني الت�شكيلني ، ع�شو جلنه املكتبات ، املتاحف بنقابه الفنانني 

الت�شكيلني بالقاهره 2006 اىل  2010 - �شاركت فى �شالون اجليزه الت�شكيلى الأول  2012.

�صناء فهيم ابراهيم ي�س
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بالعديد  �شلرك  معا�شر-  م�شرى  فنان  اجلميلة  2003-   الفنون  كلية  بكالوريو�ض 

 .  2007 اجلديدة  القاهرة  مبر�شم  فردى  معر�ض   ، اجلماعية  املعر�ض  من 

 �صريف مكى
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بكالوريو�ض تربية فنية  2004، ماج�شتري النقد والتذوق الفنى 2011 – �شارك فى العديد 

من املعار�ض منها : �شالون ال�شباب الثامن ع�شر  2007  ، �شالون النيل ال�شوئى  2007 ، 

�شالون ال�شباب الثانى والع�شرين 2012 – ح�شل على العديد من اجلوائز منها : جائزة 

النقد والتذوق الفنى �شالون ال�شباب الثانى والع�شرين2012  ، �شهادة تقدير عن م�شابقة 

ج�شر احلوار   2007  ، �شهادة تقدير عن امل�شاركة ب�شالون ال�شباب الثانى والع�شرين 2012

         

�صاحلة �صعبان فرغلى
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بالقاهرة  اجلميلة  الفنون  بكلية  مدر�ض  اجلميلة 2009 -  الفنون  فى  الفل�شفة  دكتوراه 

الثالث  الت�شكيلية  للفنون  العام  الت�شكيلي 2010، املعر�ض  املراأة والفن  ،  معر�ض   2009

بينايل  باليونان  2010،    - للت�شوير  ال�شاد�ض  الدويل  ال�شمبوزيوم   ،  2010 والثلثون 

ال�شغرية  2011،  ، �شالون قرطبة للعمال  للفنون برتكيا  2011  الأول  الدويل  اأزمري 

معر�ض جنيب حمفوظ يف 100 لـ 2011 ، ملتقي الفانني الت�شكيلني العرب الأول 2012 .

 

عبري حممد م�صطفى
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فالعديد �شارك   – الإ�شكندرية  جامعة  اجلميلة  الفنون  بكلية  التدري�ض  هيئة   ع�شو 

وال�شودان  م�شر  بني  التكامل  معر�ض   : منها  املعار�ض  الإ�شكندرية1977من   ،بيناىل 

املتو�شط الأبي�ض  البحر  لدول  ع�شر  الثانى  الدويل1978 الدويل  م�شر  ترينايل   ،   

اجلرافيك  لفن  اجلرافيك1999الثالث  لفن  الرابع  الدويل  م�شر   ،ترينايل 

2003 القومي  اجلرافيك  فن  معر�ض   ،2005. اخلا�شة  املعار�ض  من  العديد   ،

علي بكري
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من  العديد  يف  �شارك  الفنية 1992 -  الرتبية  بكالوريو�ض   -  1970 مواليد 

العديد  مع  الفرتة  هذة  يف  وتعامل  م�شر  يف  عديدة  �شنني  خلل  الفنية  املعار�ض 

الت�شوير   – النحت   – منها  الت�شكيلي  الفن  من  كثرية  وفروع  اخلامات  من 

 . الفنية  ال�شخ�شية  على  احلفاظ  مع  ال�شوئي   والت�شوير   – املوزايك   –

عماد عادل توفيق بباوي
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ع�شو  الن  منذ 2009 وحتى  حلوان  جامعة  التطبيقية  الفنون  بكلية  م�شاعد  اأ�شتاذ 

الفوتوغرايف  للت�شوير  امل�شرية  باجلمعية  ع�شو   ، الت�شكيليني  الفنانني  بنقابة 

اجلماعية  املعار�ض  من   76 حوايل  يف  �شاركت   - اجلميلة  للفنون  الأهلية  واجلمعية 

املعار�ض  من  العديد  يف  �شاركت   ، فردية  9معار�ض  حوايل  اأقامت  املحلية، 

 – ال�شني   – المارات   – املغرب   – اجلزائر   – املانيا  يف:  الدولية  اجلماعية 

. الدولية  اجلوائز  من  و4  املحلية  اجلوائز  حوايل  13من  -نالت  – ال�شعودية  الردن 

مي�صون حممد قطب عبد العال
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ناهد �صاكر بابا

– UTNT نوتنجهام ترنت  املن�شوجات جامعة  الفل�شفة يف ت�شميم طباعة   دكتوراه 

“طباعة من�شوجات” جامعة حلوان2004اململكة املتحدة    - بكالوريو�ض فنون تطبيقية 

  - ا�شتاذ م�شاعد ت�شميم املن�شوجات   بكلية الفنون اجلميلة والت�شميم – �شاركت فى 1986

 العديد من املعار�ض منها - معر�ض علمات من النوبة بقاعة راتب �شديق باأتيلية القاهرة

  - معر�ض2009- معر�ض هند�شيات تراثية ب�شاقية ال�شاوى بقاعة احلكمة  اأغ�شط�ض 2011

 م – لها العديد من2009بعنوان  باأتيليه القاهره اأر�ض الذهب بقاعة حتية حليم يوليو 

 املقتنيات منها - ثلثة اأعمال بكلية نوتنجهام ترنت للفن والت�شميم  باململكة املتحدة -

واأعمال اأخري لدي اأفراد بالربازيل واململكة املتحدة وفرن�شا وهولندا و�شوي�شرا و م�شر.
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مليحة ال�شيد �شعيب - اأ�شتاذ فنون ت�شكيلية تكنولوجيا الو�شائل التعليمية 1982 : 1998 

املجل�ض  ع�شو   ، بالقاهرة  الت�شكيليني  الفنانني  نقابة  ع�شو  بالريا�ض-  البنات  بكليات 

وله  املعار�ض  من  العديد  يف  �شارك   - الثقايف  الدلتا  وو�شط  غرب  باإقليم  ال�شت�شاري 

مقتنيات لدى �شخ�شيات عامة وقن�شليات - حائز على درع مركز ال�شكندرية للبداع 

 2011 للمعلم  العاملي  العيد  تقدير:  و�شهادات   2011 العا�شر  عيده  احتفالية  و�شهادة 

للبينايل 2007.  العليا  ،اللجنة  القليم 2008  موؤمتر  الثقافة،  و  للعلوم  الرو�شي  باملركز 

جوائز: �شمو الأمرية د. ح�شة �شامل ال�شّباح 2006، حرم �شمو ويل عهد ال�شعودية 1998.

مليحة ال�صيد �صعيب





عمل مركب





اأحمد عبد الكرمي 

اأ�شرف ر�شا 

 اأماين فوزي عبد العزيز

حامت  �شافعى 

حنان ال�شيخ 

�شماح حممد اإبراهيم 

�شادى اأديب �شلمة 

�شادي فرغلي عبدا حلفيظ 

�شريين م�شطفى على اأبو زيد قطب 

عبـدالنا�شر حممـود طـه ح�شـن 

 فار�ض اأحمد فار�ض

حممد طاهر غنيم

مروه حممد اأبوالأ�شعاد 

نفني فرغلى 

وائل دروي�ض 
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نظم  جمال  يف  الفنية  الرتبية  فل�شفة  يف  الأ�شتاذية  درجة   -  1954 القاهرة  مواليد 

فل�شف  الدكتوراه يف   ، الت�شميم1995  اأبحاث نظم  اأ�شتاذ م�شاعد يف   ، الت�شميم2000 

 ، الإ�شلمي1990  الفن  لنظم  املعا�شرة  الدرا�شات  حمتوي  حتليل  الفنية  الرتبية 

الإ�شلمي1985،    الفن  جماليات  يف  الإيقاعية  النظم   – الفنية  الرتبية  يف  املاج�شتري 

بكالوريو�ض يف الرتبية الفنية 1981- �شارك فى العديد من املعار�ض املحلية والدولية . 

اأحمد عبد الكرمي
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الأكادميية  رئي�ض   - بالقاهرة  اجلميلة  الفنون  بكلية  الداخلية  العمارة  الديكور  اأ�شتاذ  

ال�شابق  الت�شكيلية  الفنون  قطاع  رئي�ض   ،  2011  :  2007 بروما  للفنون  امل�شرية 

فى  �شارك   - والثقافة  للفنون  اأراك   موؤ�ش�شة   اأمناء  جمل�ض  رئي�ض   ، الثقافة  بوزارة 

من  الع�شرات  على  ح�شل    - اإيطاليا  و  مب�شر  الفنية  واملعار�ض  املوؤمترات  من  العديد 

والدوىل  والقليمى  املحلى  امل�شتوى  على  الفنى  والبداع  الأبتكار  م�شابقات  فى  اجلوائز 

اأ�صرف ر�صا
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�شو هيئة تدري�ض كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان- 1994 حتى الآن – �شاركت فى العديد 

معر�ض   ، امل�شرية 2011  الأوبرا  دار  بقاعة �شلح طاهر  معر�ض   : منها  املعار�ض  من 

جماعى جالريى قرطبة 2011 ، معر�ض خا�ض قاعة مركز �شعد زغلول الثقافى  2010 ، 

معر�ض مهرجان االإبداع الت�صكيلى الثالث والرابع )املعر�ض العام( 2009 ، 2010- حا�شلة 

على جائزة  اخلزف من ملتقى الفن واجلماهري ب�شارع املعز ، قطاع الفنون الت�شكيلية  

وزارة الثقافة  2010 ، حا�شلة على عدة �شهادات تقديرية وجوائز 1990 اإىل 2010- له 

مقتنيات بوزارة الثقافة ،  وزارة ال�شناعة ، م�شر ، الإمارات،  البحرين ، اأملانيا ، اإيطاليا .

اأماين فوزي عبد العزيز
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 : منها  املعار�ض  من  العديد  فى  �شارك   -   1993 الوطن  ملجموعة  موؤ�ش�ض  ع�شو 

فنى  بعمل  ال�شباب  �شالون   ،  1993 الوبرا  دار  بقاعة   1  × الوطن  جماعة  معر�ض 

 1999 ع�شر  احلادى  ال�شباب  �شالون   ،  1998 اخلريف  �شالون   ،  1996 مركب 

للفنون   اجلزيرة  مركز  نور   و  �شل  خا�ض   معر�ض   ،  2000 اخلريف  �شالون   ،

 ،  2004 ال�شاوى  املنعم  عبد  ب�شاقية  نحتية  ملم�ض  و  �شطوح  معر�ض   ،  2001

اتليه  البي�شاء   الدواير  متوالية  معر�ض   ،  2005 الفنون  بق�شر  ال�شكل  نور  معر�ض 

 .  2012 الزمالك  ب�شيونى  احمد  ال�شهيد  بقاعة  املزولة  معر�ض   ،  2011 ال�شكندرية 

حامت  �صافعى
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جامعة  اجلميلة  الفنون  بكلية  الت�شوير  بق�شم  مدر�ض   دكتور   - ر�شامه  و  م�شوره 

روما،  �شراييفو،  خارجها  و  مب�شر  جماعى  معر�ض   80 من  باكرت  حلوان-�شاركت 

ال�شباب  �شالون  دورات  اهمها  وبرلني  بوداب�شت   ، فيينا   ، دبى،ادربيجان  بر�شلونه، 

البيناليات  من  عدد  فى  م�شر  مثلت   ، العام  القومى  املعر�ض  كدلك  و  التخرج  مند 

�شاركت   ،  2010 بيكني2008و  بيناىل  ب�شراييفو-  الدوىل2001  ال�شباب  بناىل  مثل 

، 2011معر�ض  الفنون اجلميله  كليه  ال�شبانىو  الثقافى  باملركز  العمل  ور�ض  بكثري من 

. خارجها  و  م�شر  داخل  فى  اأفراد  لدى  .مقتنيات  للفنون  اجلزيره  مبركز  فردى 

حنان ال�صيخ
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مواليد 1977 -  بكالوريو�ض تربية فنية 2002 - مدر�ض تربية فنيه .

�صماح حممد اإبراهيم
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 مواليد القاهرة 1980-  بكالوريو�ض الرتبية الفنية 2002 ، ماج�شتري فى الرتبية الفنية

بجامعة الفنية  الرتبية  بكلية  م�شاعد  مدر�ض   -2009 ت�شميم  تخ�ش�ض  حلوان   جامعة 

 حلوان- �شارك فى العديد من املعار�ض اخلا�شة بداية من 1999 اىل الأن، �شارك فى العديد

 من املعار�ض واملهرجانات املحلية والدولية بداية من عام 2000م - ح�شل على العديد من

.اجلوائز الدولية واملحلية. اأهمها اجلائزة الكربى جدارى �شالون ال�شباب ال18 وال19

 

 

�صادى اأديب �صالمة
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الفنانني  بنقابة  ع�شو   -  2002 فنية  تربية  بكالوريو�ض   -  1978 القاهرة  مواليد 

الفنون  حمبي  جمعية  م�شابقة   - منها  املعار�ض  من  العديد  فى  �شارك   – الت�شكيليني 

 -   2009   )32  ( العام  املعر�ض   - التلية   2008   �شالون  معر�ض   - اجلميلة  1998 

.  2009 اخلارجية     بوزارة  مقتنيات   له   -   2010 ال�شغرية   القطعة  �شالون 

�صادي فرغلي عبدا حلفيظ
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�شاركت   – الت�شكيليني  الفنانني  نقابة  ع�شو   -  2008 الفنية  الرتبية  فى  ماج�شتري 

مركز   ) االأيام   ( بقاعة   ) الزمن  مفهوم   ( معر�ض   - منها  املعار�ض  من  العديد  فى 

بقاعة   ) الربواز  فى   ( معر�ض    -2010 مار�ض  ح�شني  طه  متحف   - الثقافى  رامتان 

املغربى  خان   ( بقاعة   ) بلدنا  م�صر   ( معر�ض    -  2010 يونيو   ) املغربى  خان   (

 –  2007 الإ�شكندرية  مبكتبة  الكتاب  خيال  بيناىل   -  2011 مار�ض  بالزمالك   )

ال�شابع  ال�شباب  �شالون  فى  الت�شوير  جائزة  منها  اجلوائز  من  العديد  على  ح�شلت 

واخلارج مب�شر  الأفراد  بع�ض  لدى  مقتنيات  لها   -   2010  -  2082009  2007 ع�شر 

�صريين م�صطفى على اأبو زيد قطب
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م�شر-  حلوان،  جامعة  الرتبيةالفنية   بكلية  امل�شاعد  والت�شوير  اأ�شتاذالر�شم 

 ، واخلارج  مب�شر  2012م   ، 2008م  2007م،   ، 2006م  اأعوام  خا�شة  معار�ض 

اأكرثمن30 معر�ض جماعى فى م�شر واخلارج وور�ض عمل م�شر الإمارات عمان- 

�شـهادات تقديـر هيئـة ق�شور الثقافة،جامـعة 6 اأكتوبـر، كلية الرتبية الفنية ، موؤمتر 

الإمارات   ، ال�شارقة  حكومة  للفنون،  العمانية  الت�شكيليني.اجلمعية  م�شر  فنانى 

م.  1998 ، الثقافة  وزارة  نقد  اأوىل  ، جائزة  الطفل  لثقافة  العامة  ، جوائزالهيئة 

عبـدالنا�صر حممـود طـه ح�صـن
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ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني ، ع�شوباأتيليه القاهرة ، ع�شو جمعية فنانى الغورى – 

�شارك فى العديد من املعار�ض اجلماعية والفردية : �شالون اجلمعية الهلية منذ 1984 

حتي الآن ، املعر�ض العام   منذ 990حتى الآن ، بيناىل اخلزف الدوىل الثانى والثالث 

مبتحف  باليابان  توكوها  مبتحف  بالكمبيوتر  اجلرافيك  فن  م�شابقة   ،1996  –  1994

الفنون بكوريا 2003 ،معر�ض الفن الت�شكيلي بق�شر الأمري طاز 2007 ، معر�ض باأتيليه 

ال�شاد�ض  ال�شغرية  الفنية  الأعمال  �شالون  يف  الفنون  قطاع  جائزة   -  2005 القاهرة 

–له مقتنيات  باليابان 2003  توكوها  الكمبيوجرافيك مبتحف  م�شابفة  ، جائزة   2003

ببولندا-متحف  ماجدانك  امل�شلحة-متحف  القوات  احلديث–متحف  الفن  مبتحف 

واخلارج. م�شر  بداخل  الآفراد  لدى  هليوبولي�ض-  امل�شرية-نادي  الأوليمبية  اللجنة 

فار�س اأحمد فار�س
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مواليد الدقهلية 1972 - بكالوريو�ض الرتبية النوعية – فنون – جامعة املن�شورة 1995 

- ع�شو اأتيلييه املن�شورة �شارك فى العديد من املعار�ض منها - ال�شالون الثاين والثالث 

 2011،2012،   2009،2010،  2008 املن�شورة  لأتيلييه  ال�شاد�ض   و  اخلام�ض  و  والرابع 

-معر�ض اللقطة امل�شرية بق�شر الأمري ظاز2011 - �شالون الدقهلية اخلام�ض ع�شر2012 

حممد طاهر غنيم
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مواليد القاهره 1977 - ماج�شتري فى الرتبية الفنية2006 - مدر�ض م�شاعد بكلية الرتبية 

نقابة  ع�شو   - الثقايف2009  زغلول  �شعد  مبركز  خا�ض  معر�ض  اخلزف-  ق�شم  الفنية 

الفنانني الت�شكيليني – �شاركت فى  2000�شالون ال�شباب الثانى ع�شر. ،  2001�شالون 

النيل للت�شوير ال�شوئى، 2003�شالون العمال الفنية ال�شاد�ض ، 2006معر�ض جماعى 

.  33 الدورة  الت�شكيلية  للفنون  القومى  املعر�ض   2010  ، ال�شاوى   املنعم  عبد  ب�شاقية 

مروه  حممد اأبوالأ�صعاد
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مواليد 1973 - مدر�ض دكتور بكليه الفنون التطبيقيه . بيناىل فين�شيا للعمارة 2010 – 

 why not  ، 2010 :2008 طيور معر�ض دوىل مبدينه البحرين 2010 ،  املعر�ض العام

معر�ض جماعى بق�شر الفنون ORIENTATION  ، 2010 معر�ض دوىل مبدينة 

 Parcours  ، 2009 بون- اأملانيا للفن الن�شائى 2009 ، معر�ض املكان بق�شر املان�شتريىل

ال�شالون الدوىل  النم�شا  2008.   ، للفنون  �شالزبرج  باأكادميية  للم�شاعدين  II معر�ض 
الرابع لل�شباب باأتلية ال�شكندرية  2009 ، �شالون النيل ال�شابع للت�شوير ال�شوئى 2009 .

نفني فرغلى
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مواليد القاهرة 1975-  مدر�ض بكلية الرتبية الفنية-  �شارك يف احلركة الفنية منذ 15 

عام ، مّثل م�شر يف العديد من املحافل الدولية داخل و خارج م�شرومن اهمها بيناىل 

القاهرة الدوىل ال11 ، العديد من املعار�ض الفرديه منها معر�ض بدبي قاعة )ارت �صوا( 

2012، 2010 ، معر�ض كرواتيا2012 ، متحف “لندافا”�شلوفينيا 2011، ، �شارك يف اكرث 

من 70 معر�ض جماعي حملي ودويل- كما ح�شل علي العديد من اجلوائز املحلية والدولية 

منها اجلائزة الويل متحف لندافا، جوائز خا�شة ب�شالون ال�شباب جائزه الكربي2003 

والويل ت�شوير1998وجائزة ال�شالون 2000، 1999 ، لدييه العديد من املقتنيات املتحفية .

وائل دروي�س



الفن الفطري





ال�صيد فوزي ر�صالن �صليمان

جالل حزين الفيومي

عادل �صعيد عبد احلليم
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مواليد الدقهلية -1970 ع�شو بجمعية فنانى الغورى - �شارك ببع�ض املعار�ض - ح�شل 

على �شهادة تقدير وميدالية ب�شالون اجليزة الت�شكيلى الأول - له مقتنيات لدى الأفراد 

واملوؤ�ش�شات مب�شر واخلارج .

ال�صيـد فـوزى ر�صـالن �صليمـان
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القدمية البتدائية  �شهادة  على  حا�شل   ، : نحت  التخ�ش�ض   ، 1946 الفيوم   مواليد 

 1957، ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني ، معر�ض بقاعة ) احلديقة ( ب�صاقية عبد املنعم

الثقافة لق�شور  العامة  الهيئة  التلقائيني  الفطريني  الفنانني  معر�ض   ال�شاوى2010، 

 2000، 2001،�شالون العمال الفنية ال�شغرية 2000 ،2002، 2003 ،2004،مهرجان

تفرغ منذ عام 2000 حتى :2009، حا�شل على منحة  الأول 2007  الت�شكيلى   الإبداع 

الآن 2005، جائزة مالية فى النحت فى معر�ض الفنون الفطرية واحلرف البيئية 2004

وزير - ال�شيد  لدى  مقتنيات   ،2004 الثقافة  لق�شور  العامة  الهيئة  من  تقدير   �شهادة 

احلديث، امل�شرى  الفن  متحف   ، الدفاع  وزير  ال�شيد   ، الداخلية  وزير  ال�شيد   الثقافة، 

 وزارة الثقافة ، قطاع الفنون الت�شكيلية ، حمافظة الفيوم ، وزارة الداخلية ، وزارة الدفاع

جالل حزين الفيومى
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فنان فطري 

عادل �صعيد عبد احلليم خوخه



اخلط





اأحمد الوكيل 

اأحمد عبد العزيز 

ح�صني عبد املبدي حممد 

�صعد غزال  

�صالح عبد اخلالق 

عزت عبد العليم 

ع�صام خريى حممد 

حممد العربي اإبراهيم 

م�صطفى حممد عمرى �صعود

عادل عبدالرحمن
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باأكادميية  العربية  اخلطوط  حت�صني  معهد  علي  حا�صل   -  1975 اأ�صيوط  مواليد 

الثقافة  بوزارة  الت�صكيلية  الفنون  بقطاع  خطاط  يعمل   -   2002 العربي  اخلط 

ال�شعودية  العربية  باململكة  خطاط  عمل   ، العربي  اخلط  ق�صم  رئي�ض   ، االأن  وحتي 

باململكة  مقتنيات  له   – �شنوات  ثلث  ملدة  بجدة  والإعلن  الدعاية  وكالت  باإحدي 

الأمراء  لأحد  �شعر  ديوان  بكتابة  قام   ، املتحدة  العربية  الإمارات   ، ال�شعودية  العربية 

. واخلارج  م�شر  يف  الأفراد  لدى  مقتنيات  له   ، املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة 

اأحمد الوكيل
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مواليد القاهرة 1949 - دبلومة اخلط العربى تخ�ش�ض فى التذهيب وكتابة امل�شحف 

اجلوية  املالحة  �صباط  كبري   - احلر  الق�شم  اجلميلة  الفنون  بكلية  اأتلحق   ، ال�شريف 

 - الت�شكيلى  والفن  العربى  اخلط  وفنان  اأ�شتاذ   ، الدوىل  القاهرة  مبطار  عام  ومدير 

العديد  ، حا�شل على  والفردية مي�شر واخلارج  باملعار�ض اجلماعية  العديد  �شارك فى 

بالعامل  ال�شريف  امل�شحف  خطاطى  اأ�شهر  من  واختباره  تكرميه  ومت  التكرمي  من 

اجلمعيات  من  بالعديد  ع�شو   ، ال�شريف  امل�شحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  مبلتقى 

. واخلارج  مب�شر  املقتنيات  من  العديد  له   ، العربى  للخط  العامة  بالنقابة  وع�شو 

اأحمد عبد العزيز
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النقابية  اللجنة  ع�شو   ، العر�ض  خلط  العامة  النقابة  ع�شو   -1968 مواليد 

منذ  اجلماهريية  الثقافة  معار�ض  فى  �شارك   – والإعلم  والطباعة  لل�شحافة 

.2012 ال�شاوي  �شاقية  معر�ض   ،  1991 عام  ال�شباب  �شالون   ،  1985  :  1980 عام 

ح�صني عبد املبدي حممد
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مواليد 1962 - االأ�صتاذ مبدر�صتي حت�صني اخلطوط العربية بالقاهرة ، رئي�شا لق�شم اخلط 

العربى للتوقيع و الأو�شمة برئا�شة اجلمهورية امتدادا لعظماء اخلط العربى م�شطفى بك 

غزلن و ال�شتاذ الكبري م�شطفى لطفى ، �شاحب فكرة اقامة اول معر�ض للخط العربى 

بدار الوبرا امل�شرية مب�شاندة الدكتور نا�شر الن�شارى     رئي�ض دار الوبرا امل�شرية عام 

1991 و ا�شبح املعر�ض مواكبا ملهرجان املو�شيقى العربية ب�شفة �شنوية ، قام بتاليف كتاب 

اخلط الديوانى امل�شرى با�شلوب منفرد عام 1992 و قامت وزارة الرتبية والتعليم بطباعته.

�صعد غزال
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مواليد      القليوبية 3691-   عمل   م�شمم   ديكور   تاريخى   بالتليفزيون   امل�شرى   �شركة   �شوت  

 القاهرة1990 : 1992 -  ع�شو جلنة توثيق وتو�شيف لوحات اخلط العربي مبتحف اخلط 

العربي بال�شكندرية ،  ع�شـو جلنـة حتكـيم م�شابقة اخلط العـربى مبركـز الكويت للفنون 

ال�شلمية ،  �شارك   فى   تاأ�شـي�ض   اجلمعية   امل�شــرية   للخـط   العـربى والنقابة العامة للخطاطني.

 

�صالح عبد اخلالق



559

اأمني   –1981 حلوان  جامعة  الفنية  الرتبية  بكالوريو�ض   –  1957 القاهرة  مواليد 

مبعظم  وع�شو  ت�شوير  �شعبة  الت�شكيليني  الفنانني  بنقابة  املعار�ض  للجنة  م�شاعد  عام 

واخلارج  م�شر  يف  الت�شكيلية  احلركة  يف  –ي�شارك  واخلارج  مب�شر  الفنية  اجلمعيات 

معر�شًا جماعيًا   40 من  واأكرث  خا�شًا  معر�شًا   15 عدد  اأقام  الآن  حتى   1977 عام  منذ 

و�شهادات  اجلوائز  من  العديد  على  –ح�شل  والأردن  والعراق  والأمارات  مب�شر 

التقدير كما يوجد له مقتنيات عامة وخا�شة بدولة الأمارات والعراق والأردن وم�شر . 

.

عزت عبد العليم
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خطاط    -1995 عام  والتذهيب  عام1993  العربى  اخلط  دبلوم   -  1968 مواليد 

على  اخلط  فن  تعلم   ، اجلمهورية  برئا�شة  والأو�شمة  للتوقيع  العامة  بالإدارة 

باأكادميية  العربى  اخلط  بتدري�ض  قام   ، م�شر  فى  الأ�شاتذة  كبار  اأيدى 

مبتكرة باأ�شاليب  الأفرجنى  اخلط  كتابة  يجيد   ، بالقاهرة  العربى  اخلط 

ع�صام خريى حممد
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الهيئة  ذات  الكتابات  عنوان  حتت  املعدنية  امل�شغولت  ت�شميم  جمال  يف  دكتوراه 

دكتور   - املعدنية2011  امل�شغولة  ومعاجلة  بناء  يف  م�شتحدثة  لت�شميمات  كمدخل 

اخلطاطني  نقابة  ع�شو   - الأزهر  جامعة  الرتبية  كلية  الفنية  الرتبية  بق�شم  جامعي 

اأتيليه  والفنانني  الكتاب  جمعية  ع�شو   ، الثقافية  ال�شاوي  �شاقية  ع�شو   ، امل�شريني 

الدويل  اإ�شكندرية  اتيلية  �شالون   : منها  املعار�ض  من  العديد  فى  �شارك   – القاهرة 

بقاعة  خا�ض  معر�ض   ،2009 الت�شكيلية   للفنون  العام  املعر�ض   2008 لل�شباب  الثالث 

اأتيليه  �شديق  راتب  بقاعة  خا�ض  معر�ض   ، القاهرة2006  اأتيليه  اأفلطون  اجني 

ال�شحفيني2010 بنقابة  عارف  ال�شلم  عبد  بقاعة  خا�ض  معر�ض  القاهرة2007، 

حممد العربي اإبراهيم
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بنقابة  عامل  1987-ع�شو  جميلة  فنون  بكالوريو�ض   -1963 القاهرة  مواليد   -

المام  دار  فى  وطبع  العثمانى  بالر�شم  م�شاحف  اأربعة  كتابة  الت�شكيلني-  الفنانني 

معر�ض   : منها  املعار�ض  من  العديد  فى  – �شارك  مغربى  والأخري  اجلزائر  فى  مالك 

العربى  اخلط  معر�ض   ،2001 الإ�شكندرية  القران  حروف  مع  ت�شابيح  العربى  اخلط 

للخطاطني  الفنية  الور�شة   ،  2007 باجليزة  العامة  م�شر  مكتبة  خطية  منوعات 

لأ�شهر  فهد  امللك  جممع  ملتقى  معر�ض   ،  2008 ال�شني  �شفارة  وال�شينني  امل�شريني 

م�شابقة  فى  التميز  جائزة  على  ح�شل  العامل2011-  فى  ال�شريف  امل�شحف  خطاطى 

.2008 اخلطاطني  م�شودات  م�شابقة  فى  التميز  جائزة   ،  2008 مب�شر  اخلطاطني 
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فى  �شارك   - الفنية  الرتبية  كلية   ، الزخرفية  الت�شميمات  ق�شم  ورئي�ض  اأ�شتاذ    -  

مب�شر  خا�شا  معر�شًا  وع�شرين  خم�شة  وله   ، جماعيا  معر�شا  خم�شني  من  اأكرث 

و�شهادات  وامليداليات  اجلوائز  من  العديد  على  ح�شل   - وال�شعودية  واأملانيا 

باأملانيا  “ فرايزينج   “ نفق  ت�شميم  م�شابقة  فى  الأوىل  اجلائزة  اأهمها  التقدير، 

عادل عبد الرحمن اأحمد






