
2015



3

   اثنني ... أثنني .. تذكرنا بثنائيات الطفوله , حني تكون للمعاين دالالت بسيطة ونقيه وفطرية , حني كنا نصطف ثنائيات ثنائيات 

لنتخذ من طابور الصباح نسقاً ونعيل باصواتنا املرتعشة واملهتزه من برد الشتاء نشيد الوطن ليتجيل املجموع ويرج ارجاء الفناء 

العبث  لحظات  ونختلس  الرشح  لنتلقي  اثنني  اثنني  الفصل  منضده  نقتسم  ثم   , اثنني   .... اثنني  الدراسه  فصول  ايل  نتوجه  ثم 

والفويض والسخرية الربيئه , نختلس الحديث ونفرح حيث نفوز بالهروب من العقاب .

   كانت لهذه الثنائيات معني استثنايئ حني يدق جرس انتهاء الدراسة فننطلق اثنني اثنني يف شوارعنا الضيقه التي كانت تتسع 

برحابه لجموع الثنائيات من كل األعامر أصدقاء , أحباب , أوالد , بنات أو كل ذلك يف مهرجان العوده إيل أحضان ديارنا القدمية 

ذات األسقف العالية وحوائطها الرطبه , انه شعور بأهمية األخر يف حياتنا وترابطنا معه ودالله وجوده التي تشكل للحياه صفه 

انسانية حميميه تكتمل به دائرة الوجود 

   واليوم اثنني اثنني يف هذا امللتقي يكتسب معني ودالله شديده الخصوصية , ثنائيات جمعتها تجربه الحياه واملوت , االبن 

والبنت لتكتمل التجربه وتتشكل يف رابطة أخري فيقتسام روافد االبداع ووالده الفكره واكتامل العمل وفرحه العرض والخوف 

منه وتلقي التهاين واملدح والنقد , هذه الثنائيات يف تحاورها وتشاحنها وتوافقها وتقلبها واندفاعها وترددها لحظه االبداع , كال 

يضيف لألخر يف تجربته الجامليه وطرحه الفكري والفلسفي والتقني بعداً مختلفاً وجانباً هاماً يف تهيئة الحاله االبداعية . 

ان هذا امللتقي فرصة للتعرف عىل جانب مهم من التجربه االبداعية وخصوصيتها عند كل فنان وزوجته الفنانه ليطرح عده 

تسؤالت ويضعنا مضطرين ايل دراسة التجربه وتقدميها واستكشاف جوانب مل تكن نلتفت إليها انه ميثل بحثاً استكشافياً لثنائيات 

اإلحباط  ولحظات   , وااللهام  التجيل  لحظات  اقتسمت   , والشهرة  والنجومية  والتحدي  والفن  الحياه  واقتسمت  عاشت  فنية 

ولحظات الحزن والفرح واألمل والخوف والرتاجع والتحدي .
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   إن هذا املعرض فرصة الكتشاف جوانب مختلفة واشكاليات بحثية يف عمق نواتج اإلبداع لثنائيات تقتسم املواقف والظروف 

نتيجة  تتشكل  التي  والفلسفية  الفكرية  وبتوجهاتها  والنفسية  والبيئية  واالقتصادية  والثقافية  اإلجتامعية  مبعطياتها  الحياتية 

مؤثراً  رافداً  متثل  رمبا  العالقه  هذه   , الفنانني  لكال  االبداعيه  التجربه  عىل  جديداً  بعداً  تعكس  التي  الحميميه  العالقه  لتلك 

وملهامً لخصوصيه جاملية متفرده ميثل كل منها لألخر منهجاً ابداعيا ومحوراً ارتكازياً لحوارات فلسفيه ونقديه وتحليلية ليتجيل 

االكتشاف والبحث والتجريب وتتبلور التجربه وتكتمل قراءة مكونات املشهد لهذه العالقه الثنائية الفنية .

   ورمبا السؤال الذي يطرح نفسه ويطرحه هذا امللتقي .. هل تظل روافد االبداع االويل التي تشكلت لدي كل منهام هي املؤثر 

األوحد لتجربته التي نحتها الفنان خالل سنوات طويله ومراحل عمرية وفنية شكلت املحتوي الفكري والجاميل قبل هذا التزاوج 

العضوي , هذه الروافد استقرت يف تكوينه واصبحت املكون الرئيس بخصوصيته الجاملية , ام انها متثل احد اهم لحظات التحول 

يف اسلوبية جاملية وتقنية مغايره اورمبا تتشكل مفردات جديده تحمل بعداً رمزياً وداللياً وبنائياً .

ادعوكم لتأمل التجربة واكتشاف جوانب جديدة يف تجارب هؤالء الفنانني

   تحيه لكل ثنائيات االبداع يف هذا امللتقي الذي ميثل النسخه االويل من العرض النوعي والذي التتسع مساحه املكان لكثري من 

الثنائيات والتجارب الهامة , والتي سنكمله يف االعوام القادمة لنوثق للتجربه عىل ان تكون النسخة الثانية لثنائيات اخري تذخر 

بها التجربة الفنية املرصية . 

   تحية ايل صاحب فكرة امللتقي االستاذ محمد ابراهيم الذي اعد له باحرتافية مع فريق العمل معه بقرص الفنون وايل االستاذ 

محمد دياب رئيس االدارة املركزية ملراكز الفنون عىل متابعة اليات العرض . 

رئيس قطاع الفنون التشكيلية

أ.د. أحمــد عبـد الغـني



7

   هل تنعكس الحياة الواحدة املشرتكة للفنان وزوجته الفنانة عىل أعاملهم الفنية أم يبقى كل منهم مستقالً بفنه بعيًدا عن 

اآلخر دون أن تطرأ عليه أية تغريات سواء كانت هذه التغريات يف اإلسلوب أو الخامة، أو املجال أو حتى إخراج العمل الفني؟؟؟

هذا الطرح هو ما يحاول معرض اتنني.. اتنني اإلجابة عليه من خالل عرض تجربتني فنيتني جنبًا إىل جنب بهدف رصد وتحليل مدى التأثري 

والتأثر املبارش والغري مبارش الذي قد ينتج من حالة التعايش الحياتية والفنية فيام بينهم بكل ما تحمله من هموم وأفراح وتطورات.

محمد إبراهيم توفيق

القوميسري العام



الفنـانون املكرمـون

سعد الخادم.. عفت ناجي
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سعــد الخــادم

1987 :1913

مواليد القاهرة. حصل عىل شهادة البكالوريا عام 1936، 

حصل عىل شهادة أساتذة الفن الجزء األول والثاين من 

مدرسة شلىس لندن. شارك منذ 1940 حتى 1970 يف 

بلوحات  والخارجية  املحلية  العامة  املعارض  معظم 

الشعبية  لألزياء  معرض  منها  الزيتي،  التصوير  فن  يف 

الحر  الفن  ومعرض  الربيع  معرض  يف  اشرتك   ،1960

وصالون أتيليه القاهرة وصالون جمعية محبي الفنون 

الجميلة واتحاد خريجي معهد الرتبية الفنية 1940 - 

التشكيلية  للفنون   56 الدورة  القاهرة  صالون   ،1970

بقرص الفنون مارس 2013. شارك يف معارض جامعية 

التصوير  يف  السابع  اإلسكندرية  بينايل  منها  دولية 

التشجيعية  الدولة  جوائز  بلجنة  عضًوا  اختري   .1968

يف  فن الجرافيك وعضو لجنة مقتنيات وزارة الثقافة 

1964. شارك عام 1955، 1957 يف عضوية لجنة تحكيم 

جوائز بيناىل اإلسكندرية األول والثاين. شارك يف مؤمتر 

األدباء العرب يف القاهرة 1960. نال جوائز دولية منها 

الجائزة الثانية يف التصوير )اإلسكندرية( 1968. لديه 

الحديث  املرصي  الفن  متحف  يف  رسمية  مقتنيات 

بالقاهرة، متحف الفنون الجميلة باإلسكندرية.

عفـــت ناجـــي

1994: 1905

و  الحائطي  الرسم  فن  درست  اإلسكندرية.  مواليد 

الفنون  بأكادميية  )الفريسك(  الجدارى  التصوير  فن 

الرسم  فن  درست  كام   .1948 إيطاليا  بروما  الجميلة 

والتلوين عىل يدي أخيها الفنان محمد ناجى والفنان 

أندريه لوت. شاركت يف املعارض الجامعية القومية منذ 

الفنون  لجمعية محبى  القاهرة  عام 1928 يف صالون 

1964،كام  مرص  يف  الحديث  الفن  معرض  الجميلة، 

من  والعديد   ،  1948 منذ  خاصة  مبعارض  شاركت 

املعارض التكرميية بعد وفاتها،نالت العديد من الجوائز 

منها  والدولية  التكريم  وميداليات  وشهادات  املحلية 

مقتنيات  لديها   .1954 بإيطاليا  فينيسيا  بينايل  جائزة 

خاص  معرض  أول  من  لوحتني  فريدة  للملكة  خاصة 

باإلسكندرية 1948 واألمرية طوسون لوحتني، ومقتنيات 

رسمية مبتحف الفن املرصى الحديث  .
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من أعامل الفنان 

ســعد الخــادم 

أبريق السبوع، ألوان زيت عىل خشب، 45×60 سم، 1948.جواش عىل سيلوتكس، 51×41 سم.
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الغوازي يف الحقول، زيت وخامات متنوعة عىل ابلكاش، 87×117 سم، 1964.

من أعامل الفنانة 

عـفـت ناجــي

من وحي النوبة، زيت عىل خشب، 106×74 سم، 1963.



ضيوف الرشف

زكـريـــا الخنانـــي .. عـايـدة عبد الكريم

عبد الرحمن النشار .. زينـــب السـجينــي

جمــــــال عبــــود .. زينـــب ســالــــــم

تم ترتيب الكتالوج وفقا لتاريخ ميالد الفنان
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زكـريـا الخنـانـــي

2000 :1920

بكالوريوس كلية الهندسة جامعة القاهرة 1942. تأثر 

بني  وقد عاش يف طفولته  الفرعوين  والزجاج  بالخزف 

تجاربه  بدأ  وأسوان.  باألقرص  القدمية  املرصية  اآلثار 

مجال  ويف   .1955 عام  الخزف  مجال  يف  وأبحاثه 

املواد  يف  تكميلية  بدراسة  قام   .  1965 عام  الزجاج 

املواد  هندسة  قسم  األمريكية  بالجامعة  الحرارية 

واملركز القومي للبحوث. اشرتك يف مؤمترات دولية لفن 

الزجاج بفرنسا 1984 ـ أملانيا الغربية 1989 ـ الواليات 

املعارض  من  الكثري  أقام   .1991 األمريكية  املتحدة 

الواليات  مثل  والخارج  مرص  يف  واملشرتكة  الخاصة 

والنمسا.  وأملانيا  وسويرسا  وفرنسا  األمريكية  املتحدة 

قدم العديد من املحارضات يف مجال الزجاج يف هيئات 

الحديث  الفن  متحف  يف  مقتنيات  له  وفنية.  علمية 

وكوبرج  بسويرسا  ولوزان  بأمريكا  وكورننج  بالقاهرة 

بأملانيا. له متحف خاص يحتوي عىل مناذج من أعامله 

هذا  ويعترب  عاًما  ثالثني  خالل  املختلفة  مراحلها  يف 

املتحف مرجًعا علميًا وفنيًا يضم أعامله.

عايــدة عبـد الكريــم 

يف  وتشارك  النحت  يف  تخصصت  مرصية  سيدة  أول 

الحركة الفنية املعارصة ، أستاذ النحت املتفرغ بكلية 

الفنون  بنقابة  عضو   ، حلوان  جامعة  الفنية  الرتبية 

التشكيلية ، عضو مجلس إدارة جمعية محبي الفنون 

الجميلة ، عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء متحف 

مختار ، عضو جمعية أصدقاء الفن و الحياة ، ضمن 

القومية  املوسوعة  يف  البارزة  املرصية  الشخصيات 

بالطبعة الثانية ، أقامت العديد من املعارض الداخلية 

و  النحت  يف  الجوائز  من  العديد  نالت   ، والخارجية 

الخزف ،لها مقتنيات يف متاحف مرصية وأجنبية. 
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من أعامل الفنان 

زكـريـــا الخنانــي

سفينة، رحلة التنوير تشكيل بالزجاج لسفينة مستوحاة من الفن املرصي القديم،50×25سم،  1990.بولة، تشكيل من الزجاج متثل زهرة اللوتس كبرية عليها زخارف غائرة للزهرة، 30×28 سم،  1985.
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من أعامل الفنانة 

عايــدة عبـد الكريـم

نحت  جبس ملون  65×45 سم 1949 الرابطة  نحت   150×110  سم    1962 
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عبـد الرحمــن النشــار

1999 :1932

املعهد  دبلوم   ،  1956 بالقاهرة  جميلة  فنون  دبلوم   

العايل للرتبية الفنية 1957 ، دكتوراه الفلسفة يف الرتبية 

الفنية تصوير جامعة حلوان 1978 ، شارك يف العديد 

من املعارض الخاصة والجامعية والدولية منها: معرض 

مبتحف الفن الحديث 1963 ، معرض بواشنطن 1976، 

معرض بقاعه االتحاد االشرتايك بودابست املجر 1970، 

معرض   ،2000 إخناتون  بقاعة  ألعامله  شامل  معرض 

مبركز  العرض  بقاعات  معرض   ،1997 إكسرتا  بقاعة 

محمود سعيد للمتاحف فرباير 2006 ، املعرض األول 

لجامعه املحور بقاعة السالم 1981 ، معرض املكرمون 

 56 القاهرة  صالون   ،1997 الحديث  الفن  مبتحف 

2013 ، بينايل هافا بكوبا 1985 ، املهرجان التشكييل 

الرابع  الدويل  القاهرة  بينايل   ،1986 ببغداد  العاملي 

1992، بينايل ساوبالو الدورة 22 1994 ، له العديد من 

املقتنيات يف داخل مرص وخارجها. 

زينــب الـسجينــي

بكالوريوس فنون جميلة قسم الفنون الزخرفية جامعة 

للرتبية  العايل  املعهد  بكالوريوس    ،  1956 حلوان 

 1978 الفنية  الرتبية  فلسفة  دكتوراه   ،  1957 الفنية 

والجامعية  الخاصة  املعارض  العديد من  ، شاركت يف 

القاهرة  املحلية والدولية و أقامت معارض خاصة يف 

حيث   1956 منذ  ويوغسالفيا  ولبنان  واإلسكندرية 

الفنانة إحدي عرش معرًضا خاًصا أخرهم من  أقامت 

الزمالك ومنها عىل سنوات مختلفه   2104 يف جالريي 

باألكادميية  معرض   ،1973 القاهرة  أتيليه  معرض 

للفن  الزمالك  بقاعة  معارض   ،2001 بروما  املرصية 

للفنون  القومي  املعرض   ،2004،2006،  2002

التشكيلية الدورة )26( 1999، معرض الخريف للقطع 

الصغرية 1999، معرض فنانات مرصيات بقرص األمري 

طاز 2008 ، مهرجان اإلبداع التشكييل الثاين والثالث 

2008 ،2009 ،صالون القاهرة )56(  2013 ، املعرض 

الثالث  اإلسكندرية  بينايل   ،  2014 )36( الدورة  العام 

معرض   ،  1994 الرابع  الدويل  القاهرة  بينايل   ،  1959

مرصيات بالسعودية 2010 ، لها العديد من املقتنيات 

يف داخل مرص وخارجها
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من أعامل الفنان

عبـد الرحمــن النشــار

خامات مختلفة  50 × 50  سم  خامات مختلفة x122 122  سم  
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من أعامل الفنانة

زينـــب السجينــي

زيت وأكريلك عيل توال x100 100 سم زيت وأكريلك عيل توال 60x60 سم  



3031

جـمــال عـبــود

 2005: 1942

مواليد القاهرة ، دكتواه الفلسفة يف الفنون التطبيقية 

معرض   : منها  املعارض  من  العديد  يف  ،شارك   1981

خاص  معرض   ،  1977 بهولندا  جاليون  قاعة  خاص 

معرض   ، 1977 هولندا  للفنون  أنسخداى  أكادمية 

 ،1978 ايندهوفن  ـ  هولندا  ـ  الشكل  صالة  يف  خاص 

معرض خاص بقاعة املعارض بكلية الفنون التطبيقية 

 ،1983 القاهرة  أتيليه  صالون  خاص  معرض   ،1982

أوروبا الرشقية  الزائر لدول  معرض 5000 سنه خزف 

1966، املعرض الثاين الدوىل للبيناىل أسبانيا أبيزا 1966، 

بيناىل الرياضة يف مدريد أسبانيا 1980، بينايل القاهرة 

الدوىل الثاىن والثالث والرابع والخامس للخزف 1994 

، نال العديد من الجوائز املحلية كجائزة أوىل املعرض 

املعرض  الخزف  وميدالية   ،1965 للطالئع  الخامس 

الخامس للفن التطبيقى 1965، والجوائز الدولية منها 

جائزة لجنة التحكيم ىف تريناىل القاهرة الدوىل األول 

للخزف - له العديد من املقتنيات الرسمية لدى متحف 

الجمهورية  رئيس  اسرتاحة   ، بالقاهرة  الحديث  الفن 

مبرىس مطروح. 

زينـب سـالــم

مواليد اإلسامعيلية 1945 - استاذ دكتور بكلية الفنون 

خاصة  مبعارض  شاركت   - الخزف  بقسم  التطبيقية 

والتصميم  للفنون  امللكية  باألكادميية  معرض   : منها 

 4 إخناتون  بقاعة  معرض   ،1977 هولندا  بديثبوجي 

مبعارض  شاركت  كام   ،1994 بالزمالك  الفنون  مبجمع 

جامعية دولية منها : معرض الفنون التطبيقية يف مرص 

متجول بلندن 1979 ، باريس هانوفر1990 ، مهرجان 

 ، باملغرب  أصيلة  مبدينة  عرش  الثاين  الدويل  أصيلة 

معرض حوار الثقافة بأملانيا 1995 ، املعرض املصاحب 

حوض  من  للمبدعات  السالم  لثقافة  األول  للمؤمتر 

من  العديد  نالت   –  2000 رودس  املتوسط  البحر 

الحديث  الخزف  لها مقتنيات لدى متحف   - الجوائز 

متحف  باملنيا،  الجميلة  الفنون  كلية  متحف  مبرص، 

املرآة برودس اليونان ، ولدى األفراد يف مرص، هولندا، 

أملانيا الغربية، فرنسا، املغرب، إيطاليا.
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من أعامل الفنان

جمــــال عـبـــود

إبريق خزيف، تقنية الربيق املعدىن مع البطانة السوداء، 25 ×45 سم.إبريق خزيف،  تقنية الرسم بالبطانة امللونة، 22 ×35سم .

           



3435

من أعامل الفنانة

زينــب سـالــــم

شكلني خزىف، تشكيل يدوى - تقنية التدخني - بطانات وطالءات زجاجية ملونة، 45 ×30 ×50 سم.ثالثة أشكال خزفية، تشكيل يدوى - تقنية التدخني - بطانات وطالءات زجاجية ملونة،  20 ×25 ×70 ×60 ×55 سم .



الفنانون املشاركون

عـــىل نبيــل وهـبــه .. مـــرفـت السويفــي

مصطفى عبد املعطي .. ربــــــــاب نـمـــــر

محـمــــد سـالــــــم .. عزيــــزة فهمــــــي

مصطفـــى الـــــرزاز .. رسيــــة صدقــــــي

صــــالح املليجــــــي .. فاطمة عبد الرحمـن

معـتــــز الصفـتــــي .. ريــــــم حـســــــن

شاكـــر اإلدريســـــي .. رشيــــن مصطفـــى

طــــارق الشيـــــــخ .. منــــى مـدحــــــت

محمــد عبد الهــادي .. إنجـــي عبد السـالم

أحمــد محـي حمــزة .. جهـــــاد رشيـــــت

وائــــــل درويـــــش .. هنــــد الفالفــلـــي

عمــاد عبد الوهــاب .. أسمــــاء الدسوقــي

عمــــرو الكفــــراوي .. مـــــروى الشاذلــي

بـــــدوي مبــــــروك .. أميمــــة رشـــــــاد
تم ترتيب الكتالوج وفًقا لتاريخ ميالد الفنان
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علــي نبيـل وهبـــه

عام  الفنية  الرتبية  كلية  بكالوريوس   –  1937 مواليد 

 -1973 عام  الثقافة  رواد  دبلوم  عىل  وحصل   1962

الحفيظ  عبد  فرغىل  الفنانني  مع  جامعة  أسس 

الدواخىل، نبيل الحسيني، رضا زاهر ، عينت الجامعة 

وكانت  التشكيلية  الفنون  مجاالت  تكامل  بفكرة 

إىل   1962 من  الفنية  الحركة  يف  مؤثرة  إسهامات  لها 

1968 اقامت الجامعة خاللها سبع معارض يف النحت 

والتصوير والخزف والحفر - اقام عرش معارض خاصة 

من التصوير والنحت ، االسهام يف املعارض العامة منذ 

1962 والحصول عىل عدد جوائزها ، االسهام ببحوث 

فنية يف بعض املؤمترات املتخصصة اعداد بعض الربامج 

رسالة  مثل  التشكيلية  الفنون  مجال  يف  التلفزيونية 

معارض  بعض  وتحليل  الرابع  القاهرة  لبيناىل  يوميه 

جامعة  عضو   - كتيباتها  مقدمات  يف  التشكييل  الفن 

املجلس  عضو   ، االيكا  العاملية  الفن  ومنظرى  نقاد 

األعىل للثقافة سابقاً ، عضو مجلس نقابة التشكيليني حاليا.

مرفــت السويفــي 

دكتوراه يف فلسفة الرتبية الفنية 1996 تخصص خزف 

أستاذ مساعد 2002، أستاذ خزف 2007 ، عضو عامل 

التشكيليني املرصية،  الفنانني  بنقابة  واستشاري خزف 

عضو اللجنة العليا لرتقيات اعضاء هيئة التدريس بكلية 

الفنية جامعة حلوان من 2009 – شاركت ىف  الرتبية 

والدولية - حصلت عىل  املحلية  املعارض  العديد من 

يف  التحكيم  لجنة  جائزة  منها  الجوائز  من  العديد 

الدولة  جائزة   ، للخزف   1992 األول  القاهرة  ترينايل 

بينايل  جائزة   ،1994 عام  الخزف  فن  يف  التشجيعية 

الجائزة   ،  1994 لعام  الخزف  فن  يف  الدويل  القاهرة 

الكربى لبينايل القاهرة الدويل لفن الخزف لعام 1996. 



4041

من أعامل الفنان

علــى نبيــل وهبــه

مراكب أكريلك  عيل توال 120×120 سم 2005 مراكب أكريلك عيل توال 300×170 سم 2005  
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من أعامل الفنانة

مــرفـــت السويفــي

عوده الروح خشب مع خزف زلطي 200×170 سم 2014 عوده الروح حديد مع خزف زلطي   180 ×120×سم  2014 
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مصطفــي عبــد املعطـي 

جميله  فنون  بكالوريوس   -1938 اإلسكندريه  مواليد 

الجداري  التصوير  دبلوم   ،  1962 اإلسكندريه  جامعه 

 ،  1977 أسبانيا  مدريد  جامعه  فرناندو  أكادمييه  من 

سان  أكادمييه  من  الزيتي  التصوير  يف  الرتميم  دبلوم 

فرناندو جامعه مدريد أسبانيا 1977- شارك ىف العديد 

والدولية  املحليه   الجامعيه  و  الخاصة  املعارض  من 

منها : معرض قرص ثقافه الحريه باالسكندريه 1965 ، 

معرض بجالريى ماسرتى ماتيو تصوير ورسم الكورونيا 

ـ اسبانيا1976 ، معرض بقاعة خان املغرىب ىف رحاب 

القومي  املعرض   ، القاهره    2001 التجربيني  جامعة 

 2004 الرسم  لفن  االول  الصالون   ،26،27،28 الدوره 

، معرض  الفنون 2010  بقرص  أفريقيا  ، معرض حوار 

بجالريي نوبارت مدريد 1974 ،معرض بجالريي تبيس 

مدريد 1977، بينايل باريس 1969، مهرجان مرص اليوم 

االقرص  ماتقي   ،  1984 فينسيا  بينايل   ،  1980 أمريكا 

يف  املقتنيات  من  العديد  له   ،  2010 الثالث  الدويل 

داخل مرص وخارجها .

ربـــاب نـمـــر

مواليد اإلسكندريه - بكالوريوس فنون جميله جامعه 

اإلسكندريه 1963، درجه األستاذيه يف الفنون بأكادمييه 

من  العديد  لها   -1977 أسبانيا  مدريد  فرناندو  سان 

وخارج  داخل  والدولية  والجامعية  الخاصه  املعارض 

الفنون  مبجمع  أخناتون  بقاعه  معرض  منها:  مرص 

1988، معرض بقاعه سيف وانيل اإلسكندريه 1986، 

معرض   ،1991 بروما  الفنون  أكادمييه  بقاعه  معرض 

بقاعه املعهد الثقايف االيطايل 1994 ، معرض يف حب 

إسكندريه بقاعه الزمالك للفن 2013 ،  صالون االعامل 

والعطاء  الفن  معرض   ،1997 االول  الصغريه  الفنيه 

والفن  املرأه  معرض   ،  2007 العروبه  روتاري  بنادي 

بقاعه  معرض   ،  2010 طاز  االمري  بقرص  التشكييل 

العام 36 2014  بالزمالك 2011، املعرض  خان مغريب 

بينايل   ،1992 بروما  املعارص  املرصي  الفن  معرض   ،

حوض  لدول   24 اإلسكندريه  بينايل   ،1994 الشارقه 

البحر املتوسط 2007 ، معرض مختارات عربيه بجده 

2010 - لها العديد من املقتنيات يف داخل مرص وخارجها .
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من أعامل الفنان

مصطفــى عبــد املعطــي

أكريلك عيل توال  75x70سم   أكريلك عيل توال  150x150 سم  1994 



4849

من أعامل الفنانة

ربـــاب نـمــــر

أحبار عيل ورق x 114 114 سم أحبار عيل ورق  x 115 115سم 



5051

محمــد سالــم

الجميلة باالسكندرية قسم  الفنون   بكالوريوس كلية 

التصوير1964 ، منحة دراسية مبرسم االقرصسنة1965 

الثقافة  وزارة  من  الفنى  لالنتاج  للتفرغ  منحة   ،

حلوان  جامعة  من  املاجستري  درجة   ، املرصية1970 

التشكيليه املرصيه املعارصة1976  للحركة  عن دراسة 

، دكتوراه الفلسفة ىف الفنون من جامعة حلوان1982 

- شارك ىف العديد من املعارض الجامعيه التى أقيمت 

بفرنسا  كان سريمري  منها مهرجان  الخارج  او  ىف مرص 

املرصيه  باالكادمييه  اقيم  االسكندرية  , مدرسة   1982

ىف روما 1987,بيناىل االسكندرية لدول البحر املتوسط 

1987- 1988, بيناىل القاهرة الدوىل الرابع 1990, الفن 

املرصى املعارص ىف بون املانيا 1990 وىف بولندا 1992, 

معارض الجمعيه الدولية لفناىن الفسيفساء املعارصين 

تريناىل   ,1996 االسكندريه   , اليابان1994  AIMCىف 

الدولية  التحكيم  لجنة  عضو   -1997 التاسع  الهند 

لبيناىل االسكندرية الدورة الثامنة عرش 1993- 1994 

الشارقه  بيناىل  ىف  املشارك  املرصى  الجناح  قوميسري   ،

الثاىن 1995

عزيـــزة فهمــى

باألسكندرية 1964  الجميلة  الفنون  كلية  بكالوريوس 

، دراسة للفسيفساء يف أكادميية فنون رافنا ىف ايطاليا 

املعارصين   الفسيفساء  فناىن  جامعة  عضو   ،  1983

منها  املعارض  من  العديد  ىف  شاركت   –  AIMC

وروسيا   ،  1984 أملانيا   ، الجامعة  ومؤمترات  معارض 

والنمسا   1996 واالسكندرية   ،  1994 واليابان   1992

2014 ، شاركت ىف معارض وورش مكتبة األسكندرية 

االبعاد  ثالثية  والفسيفساء   ،  2005 الكتاب  خيال   ،

أجندة  ومعارض   2010 املجسم  والزجاج   2009

أعامل  من  العديد  نفذت   ،  2015 أخرها  السنوية 

الزجاج والفسيفساء ومن أهمها جدارية أحمد زويل 

القاهرة وترميم زجاج  باالسكندرية وفسيفساء مبطار 

مدينة  يف  وجدارية  باالسكندرية  املجوهرات  قرص 

ماالبو يف غينيا االستوائية . 



5253

من أعامل الفنان

محمــــد سـالــــم

رخام وزجاج ملون  43×43سم   2014 زجاج ملون 40×40سم   2014 



5455

من أعامل الفنانة

عـزيــــزة فهـمـــي

 رخام ملون , 67 ×57 سم ,2013 . سرياميك ورخام ملون  ,44×44سم, 2013 
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مصطفـــى الــرزاز

 - نيويورك  جامعة  دكتوراه  فني-  وناقد  ومؤرخ  فنان 

مؤسس وعميد كلية الرتبية النوعية للفنون واملوسيقى 

العامة  الهيئة  رئيس   -1996 إىل   1988 من  واإلعالم 

الفنون  لجنة  مقرر   ،1999  –  1997 الثقافة  لقصور 

 ،1997  –  1994 للثقافة  األعىل  باملجلس  واملعارض 

 ،2011  –  2002 االسكندرية  مبكتبة  الفنون  مستشار 

مصور وجرافييك ونحات ، أقام معارض فردية عديدة 

املرصي يف  الفن  التي متثل  املعارض  أغلب  وشارك يف 

الجناح املرصي يف طوكيو  الداخل والخارج- قوميسري 

له   -1999 الدويل  فينيسيا  وبينايل  ميجرو،  متحف   –

مؤلفات مهمة عن الفن املرصي ، الفن املعارص ، فنون 

ما بعد الحداثة ، الفنون الشعبية واإلسالمية.

رسيـــة صدقـــي 

نحاته – جرافيكية – ومصوره- استاذه متفرغة مناهج 

جامعة  الفنية  الرتبية  بكلية  الفنون  تدريس  وطرق 

حلوان- دكتوراه جامعة نيويورك 1979 - رئيس املركز 

الرتبية  مرشوع  رئيس  سابقاً،  الطفل  لثقافة  القومي 

املتحفية بالتعاون مع جامعة سان هوزيه كاليفورنيا، 

بينايل مكتبة  الكتابة يف مرص –  تاريخ  رئيس مرشوع 

الثانية 2004  الدورة  الكتاب  لفن  الدويل  االسكندرية 

- أقامت خمسة معارض فردية ألعاملها آخرها - قاعة 

بيكاسو 2013.
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من أعامل الفنان

مصطـفـــى الــرزاز

عنرتة 2، اكريليك وزيت عىل توال، 150×120 سم، 2004.حلم الصياد، برونز، 40×40×15 سم، 2011.
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من أعامل الفنانة

رسيـــة صـدقـــي

فنجان الشاي، اكريليك عىل توال، 100×120 سم، 2013.فتاة جالسة، برونز، 55×50 سم، 2013.



6263

صـــالح الـمليجـى

أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة - رئيس قطاع 

الفنون التشكيلية سابقاً - شارك بالعديد من املعارض 

 ،1994 الخامسة  الدورة  الدويل  القاهرة  بيناىل  منها 

حتى   1993 من  الدويل  املرصي  الجرافيك  ترينايل 

ترينايل   ،1998 حتى   1989 الرنويج  ترينايل   ،2006

الجاف  الحفر  بيناىل   –1990  ،1999 باليابان  كويش 

برصبيا ومونت نيجرو 2002، 2005 ، بيناىل شاماليري 

بيناىل   ،1994 مينياتري  الجرافيك  لفن  بفرنسا  الدوىل 

سارسيل الدوىل للحفر والصور الجديدة الدورة 12 لـ 

للطبعة  بيناىل فرساى   ، الجناح املرصى  2005 بفرنسا 

– حصل  معرض خاص   12 أقام   .2007 فرنسا  الفنية 

القاهرة  بينايل  جائزة  منها  الجوائز  من  العديد  عىل 

ترينايل  يف  التحكيم  جائزة   ،1994 الخامس  الدويل 

الرسم  جائزة   ،1997 بالقاهرة  الثاين  الدويل  الجرافيك 

الجائزة   ،1999 الصغرية  القطع  الخريف  صالون  ىف 

الربونزية الدولية ىف بينايل الجرافيك الدويل لفن الحفر 

الجاف برصبيا ومونت نيجروا 2001. 

فاطـمة عبد الرحـــمن

 ، بإمتياز  األوىل   1995 جميلة  فنون  بكالوريوس 

أوديلون  أعامل  بعنوان  الجميلة  الفنون  ماجستري 

مدرس   ،2002 والطباعة  الحفر  فنون  يف  ريدون 

مساعد بقسم الجرافيك بالكلية ، دكتوراه الفلسفة ىف 

حلوان  جامعة  الجميلة  الفنون  كلية  الجميلة  الفنون 

معارض  منها  املعارض  من  بالعديد  شاركت   -  2008

كلية الفنون الجميلة 93، 94، 1995، صالون الشباب 

السادس والثامن والتاسع والحادي عرش والثاين عرش 

القومي 1998،  املعرض   ،2000 ،  99 ،  97 ،  96 ،  94

مركز  معرض جامعي   ،2001 القومي  بورسعيد  بينايل 

شاماليري  ترينايل  معرض   ،2002 بالقاهرة  الجزيرة 

الدوىل للقطع الصغرية فرنسا 1997، ترينايل الجرافيك 

 -  2006-2003-1999  -1996 القاهرة  مبرص  الدويل 

األوىل  الجائزة  منها  الجوائز  من  العديد  حصلت عىل 

يف الرسم صالون الشباب الثامن 1997، جائزة االقتناء 

الدولية ترينايل شاماليري الدوىل فرنسا 1997، الجائزة 

األوىل يف الرسم بيناىل بورسعيد القومي 2001، الجائزة 

لها   -2005 الرسم  ىف    17 الـ  الشباب  لصالون  األوىل 

مقتنيات مبرص والخارج.



6465

من أعامل الفنان

صــالح الـمليجــي

اكريليك عىل توال، 130×130 سم، 2014.اكريليك عىل توال، 130×130 سم، 2014.
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من أعامل الفنانة

فاطمــة عبد الرحمــن

رسم بالقلم الجاف واألقالم امللونة، 17×12 سم، 2011.رسم بالقلم الجاف واألقالم امللونة عىل كرتون، 120×80 سم، 2014.



6869

معتــز الصفتــى

مواليد األسكندرية 1969- يعيش ويعمل باألسكندرية 

بأتيليه  الخارجية  الدويل والعالقات  التعاون  ، مسئول 

بتأسيس  قام   ، والكتاب  الفنانني  جامعة  األسكندرية 

قام  املستقليني2011،  املرصيني  للفنانني  عني  شبكة 

الدويل2009،  الفني  للتعاون  عني  جامعة  بتأسيس 

قام بفكرة وتنظيم عدة أنشطة فنية منها ورشة عمل 

أوريانو  اإليطاىل  املنظم  مع  العامل  صورة  ومعرض 

مابيللينى للفنانني املرصيني للعرض الدائم ىف متحف 

بينيتون ىف إيطاليا 2014، كام قام بتنظيم هذا الحدث 

ىف كالً من نيجرييا وليبرييا وحالياً بالعراق، قام بفكرة 

 -2 نقاط   - البرصية  للفنون  الدويل  املعرض  وتنظيم 

ومنفذ  منظم   ،2014 األسكندرية  جوته  معهد  يف 

جوته  معهد  شباب  لفنانني  الدولية  العمل  ورشة 

بينايل  الجناح املرصي ىف  األسكندرية 2012- قوميرس 

الجناح  وقوميسري  اليونان2011،  بتسالونيىك  الشباب 

املرصي ىف بينايل الشباب الدويل لدول البحر املتوسط 

وأوروبا – سكوبيا– مقدونيا 2009- قام بفكرة وتنظيم 

ريم  الفنانة  مع  البرصية  للفنون  دولية  عمل  ورش 

حسن2006 و2008. 

ريم حـــــــسن

مواليد األسكندرية 1971- تعمل أستاذ مساعد بكلية 

إسهامات  لها  األسكندرية،  جامعة  الجميلة  الفنون 

متعددة ىف مجال اإلدارة الثقافية باألسكندرية  2006 

- عضو مجلس إدارة جامعة الفنانني والكتاب- أتيلية 

لجامعة  العام  األمني  اآلن  وحتى   2011 األسكندرية 

مركز  جمعية  عضو   ، باألسكندرية  والكتاب  الفنانني 

العالقات  ومسؤول  املدينة  لتجميل  األسكندرية 

التشكيلية  الفنون  لجنة  عضو   ، بالجمعية  الخارجية 

 2014 حتى   2012 بالقاهرة  للثقافة  األعىل  باملجلس 

الفني  والتعاون  للفنون  عني  جامعة  مؤسس  عضو   ،

و2009-   2008 دواير  جامعة  مؤسس  عضو  الدويل، 

واملحلية  الدولية  الفاعليات  من  كثري  بتنظيم  عملت 

التشكيلية  الحركة  ىف  تشارك  ومعارض-  عمل  كورش 

املحلية والدولية منذ عام 1990- حاصلة عىل العديد 

معارض  عدة  أقامت  واملحلية-  الدولية  الجوائز  من 

ورش  من  بعدد  وشاركت  وخارجها،  مبرص  شخصية 

العمل الدولية من أهمها ورشة عمل الدولية بالواليات 

جنوب  بدولة  فنية  أقامة   ،2004 األمريكية  املتحدة 

برومانيا  الدول  الفن  معسكر   ،2004 عام  أفريقيا 

2011، 2012 و2013. 



7071

من أعامل الفنان

معتـــز الصفـتــي

حضارة جديدة، خامات مختلفة عىل خشب، 60×80 سم، 2014/2013.حضارة جديدة، خامات مختلفة عىل خشب، 60×80 سم، 2014/2013.
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من أعامل الفنانة

ريــــم حســــن

اكريليك عىل ورق، 70×90 سم، 2013.اكريليك عىل ورق، 70×90 سم، 2013.



7475

شاكـــر االدريســـى

مصور يحاول املزج ىف مرشوعه البرصى  بني املامرسه 

اعداد  ىف  الفنون   ادارة  وبني  برصيه  اعامل  انتاج  ىف 

وتصميم وتنفيذ مشاريع وورش عمل للوعى  االبداعى  

والتواصل االجتامعى وتجاوز طرح مفهوم ورش العمل 

اىل  والفكرية  البرصية  للمامرسة  انشطة   , باعتبارها 

 , سياسياً  و   , واجتامعياً   , تنويرياً  ,ورهاناً   اطروحة  

واقتصادياً, يتجاوز كل حدود  , مركز العاصمه الجغراىف 

ومنها مامرسة السرية الذاتيه ، مرشوع الفنان ، ستديو 

روزا ،  الفن … مرتو ، خارج املركز ، شارك ىف العديد 

من املعارض الفرديه والجامعيه املحلية والدوليه منها 

صالون الشباب ، املعرض العام ، التشخصيني  ، اجنده 

الجوائز  العديد من  االسكندريه – حصل عىل  مكتبة 

ورش   ، االول  الخاص  املعرض   ، الشباب  صالون  منها 

املعز ، استديو روزا – له العديد من املقتنيات متحف 

الفن الحديث ، العالقات الثقافيه الخارجيه ، كوتاهيا 

، الوادى الجديد .

رشيــن مصطــفى 

مارست  ذهنية  مصورة   - الفنية  الرتبية  ىف  دكتوراة 

الصورة  مستخدمة  مختلفة  بتقنيات   , التصوير 

الفوتوغرافية والرسم التلقايئ العفوي مع الخدش الغائر 

وملسات لونية طفيفية يف درامية جدارية معارصة تربز 

األرسي   الود  السياىس  االجتامعى  البعد  تأويل  حالة 

واأللفة املفتقدة يف الحياة املعارصة -  شاركت بالعديد 

من املعارض منها معرض حكايات رشين  قاعة اوبنتو 

العديد من  - حصلت عىل  بالزمالك 2014والجامعية 

الجوائز ، جائزة التصوير بصالون الشباب من الثالث 

عرش وحتى الصالون العرشون ، جائزة املعرض الخاص 

األول مركز الجزيرة للفنون 2008، جائزة راتب صديق 

2010، جائزة الورش بشارع املعز 2010، جائزة النقد 

عن بحث نقدى بعنوان شباب الفنانني بني التفاعلية 

 ،2012 الفنى   اإلبداع  مهرجان   ، العاملية  وهذيان 

،  لها عديد من  الجائزة الرشفية ملراسم سيوة 2014 

املقتنيات مبرص والخارج .



7677

من أعامل الفنان

شاكـــر اإلدريـســـي

 فحم عيل ورق ،100×70 سم ،2007 خامات مختلفة عيل توال ، 100×120 سم،2004
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من أعامل الفنانة

رشيـــن مصطــفــى

 رصاص وفحم عيل توال ،120×120 سم ،2008 خامات مختلفه عيل توال ، 100×100سم ، 2013 
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طــارق الشــيـخ

الرتبية  كلية  بكالريوس    - القاهرة   1969 مواليد 

العريب  الخط  دبلوم   ، حلوان  جامعة   1993 الفنية 

معرض  منها:  املعارض  من  العديد  ىف  شارك   –  1992

امني)كارافان( قاعة الباب دار االوبرا املرصية- امريكا  

بدار  الفنون  بقرص  عاما   25 حصاد  معرض   ,  2015

االوبرا  بدار  الفنيه  الرتبية  معرض   ،  2014 االوبرا 

الفنون  قرص  االنساىن  الجسد   ،  2013 الفنون  قرص 

الدوىل  االكوادور  بيناىل   ،  2010 املرصية  األوبرا  دار 

التشكييل االول قرص  الثالث 2010 ، مهرجان االبداع 

معرض   ،  2009  ،  2008  ،  2007 االوبرا  دار  الفنون  

الفن  معرض   ،  2007 بالقاهرة  االمريكة  بالجامعة 

الخريف  افتتاح موسم   ، املرصي روما وايطاليا 2004 

السابع  العام  املعرض    ، بالقاهرة  األمريكية  الجامعة 

و العرشون و الثامن و العرشون و التاسع والعرشون 

 - الخامس عرش  السابع وحتى  الشباب من  ، صالون 

تصوير  جائزة  منها  الجوائز  من  العديد  عىل  حصل 

الذهبي  الهرم  جائزة   ، الدوىل 2010  االكوادور  بيناىل 

الصالون  ، جائزة  السادس عرش  الشباب  رسم صالون 

رسم صالون الشباب الثالث عرش ، الجائزة الثالثة رسم 

صالون الشباب الثاين عرش – له العديد من املقتنيات 

مبرص والخارج . 

منــى مـدحــت

استاذ   ، فنية جامعة حلوان 1994  تربية  بكالوريوس 

و  الفنية  االشغال  بقسم  املنسوجات  طباعة  مساعد 

 – حلوان  جامعة  الفنية  الرتبية  كلية  الشعبى  الرتاث 

بقاعة  معرض  منها  املعارض  من  العديد  ىف  شاركت 

قاعة   ،  2004  ،  1999 الفنية  الرتبية  بكلية  حورس 

 2010  ،  1999 القاهرة  اتيليه   2004 املعادى  مكتبة 

 2007 الفرنسية  الجامعة  قاعة   2007 راماتان  قاعة 

 ،2014 القاهرة  اتيليه  الجدران  حديث  معرض   ،

معارض اعضاء هيئة التدريس من 1998 و حتى االن 

دورات  من  العديد   ،12  ،  11  ،9 الشباب  صالـون   ،

صالون االعامل الصغرية 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، العديد مـن 

دورات املـعرض العام 27 ، 29، 31، 32 – حصلت عىل 

العديد من الجوائز منها جائزة الصالون ىف الجرافيك 

بصالون الشباب الحادى عرش ، جائزة لجنة التحكيم 

ىف الجرافيك بصالون الشباب الثاىن عرش – لها العديد 

من املقتنيات مبرص والخارج .



8283

من أعامل الفنان

طــارق الشـيـخ

تصوير  ألوان مائيه  أكريلك كوالج عيل خشب  مقاس اللوحه  40×60 سمرسم ولون  أبيض أكريلك   عمل من أربع أجزاء مقاس اللوحه 40 ×30 سم 



8485

من أعامل الفنانة

منــى مـدحــت

طباعه شاشه حراريه   عمل من أربع أجزاء مقاس اللوحه  50  ×70 سم حفر عيل زنك  عمل من 6 لوحات مقاس اللوحه 50×50 سم 
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محمــد عبد الهــادى

والدولية  املحلية  الفنية  الورش  إلدارة  العام  املنسق 

- شارك  الخزف  التشكيلية فرع  الفنون  نقابة  ، عضو 

من  بالعديد  شارك   -1996 منذ  التشكيلية  بالحركة 

الدورة  من  الشباب  صالون  منها  الجامعية  املعارض 

من  العام  واملعرض  عرش  السابعة  الدورة  إىل  الثامنة 

اآلن، معرض خاص  والعرشين حتى  الخامسة  الدورة 

مبركز الجزيرة للفنون عام 2003، عمل قومسري مساعد 

  ،2007 األول  التشكيىل  الفن  وسوق  العام  للمعرض 

قومسري تنفيذى للمعرض العام الثالث والثالثون لعام 

جائزة  منها  الجوائز  من  العديد  - حاصل عىل   2010

لجنة التحكيم يف بينايل القاهرة الدويل الخامس للخزف 

عرش  الثالث  الشباب  صالون  يف  أوىل  جائزة   ،2000

عمل مركب  2001،  جائزة البينايل يف بينايل القاهرة 

الدويل السادس للخزف 2002  ، الجائزة الثالثة للخزف 

مقتنيات  له   -2005 عرش  السابع  الشباب  صالون  يف 

املعارص،  الخزف  الحديث، متحف  الفن  لدى متحف 

مقتنيات وزارة الخارجية

إنجــى عبـد السـالم 

عضو نقابة الفنون التشكيلية - شاركت ىف العديد من 

املعارض الجامعية منذ عام 1998 منها صالون الشباب 

العارش 1998 والثاىن عرش 2000 والثالث عرش 2001 

األعامل  بصالون  شاركت  كام  عرش2003-  والخامس 

 1999 الثانية  الدورة  من  الخريف  الصغرية  الفنية 

وحتى السابعة عام 2002 ، معرض للطالب املتفوقني 

الدورة  ىف  القومى  املعرض   ، بالزمالك  حورس  بقاعه 

التصوير  30 والدورة 31 والعديد من دورات معرض 

الضوىئ- لها مقتنيات لدى متحف الفن الحديث بدار 

األوبرا ولدى العديد من األفراد داخل مرص وخارجها.



8889

من أعامل الفنان

محمــد عبد الهـــادي

تكوين خزيف، 50×20 سم، 2007.تكوين خزيف، 40×60 سم، 2007.
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من أعامل الفنانة

إنجــي عبـد الســالم

اكريليك عىل توال، 100×100 سم، 2015.اكريليك عىل توال، 150×100 سم، 2015.
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أحمــد محــي حمـزة

الفنون  كلية  الجرافيك  بقسم  التدريس  هيئة  عضو 

عىل  حصل  الوادي.  جنوب  جامعة  األقرص-  الجميلة 

العديد من الجوائز وشهادات التقدير منها وسام اتحاد 

الدول  جامعة  رعاية  تحت  الفنون  يف  العريب  الوطن 

العربية 1996، ميدالية الفنون من دولة قطر 1997، 

جائزة شهادة التقدير ترينايل مرص الدويل الثالث لفن 

الجرافيك2000، منحة مقدمة من الحكومة اإليطالية 

لجمع املادة العلمية الخاصة برسالة املاجستري 2002، 

أحسن  جائزة  الدويل  اإلكوادور  بينايل  الكربى  الجائزة 

الثقافة  بينايل  جرافيك  األوىل  الجائزة   ،2006 جناح 

والفنون الدويل 2014, الجائزة األوىل صالون الشباب 

مرتني  الثانية  الجائزة  عىل  حصل  كام   ،2003  -1998

حلمي  الله  منحة  الفنانة  باسم  جائزة   ،2002-2001

2005، والعديد من الجوائز من جمعية محبي الفنون 

َمثل مرص يف  والرياضة. كام  الشباب  ووزارة  الجميلة 

العديد من املحافل الدولية برتشيح رسمي من القطاع 

أسبانيا-   – أرمنيا   – اليابان   « يف  التشكيلية  الفنون 

كندا-  اإلمارت-   – بنجالدش  النمسا-   - فرنسا – قطر 

أمريكا – سوريا – ليبيا- أملانيا «.

جهــاد شـريـــت

مدرس مساعد يف كلية الفنون الجميلة األقرص 2010. 

الشباب 2003  منها صالون  شاركت مبعارض جامعية 

القومي  املعرض  الخريف1999،  صالون   ،2005 حتى 

الجميلة  الفنون  محبي  جمعية  معرض   ،2003-2001

اإليطايل  الثقافة  مبعهد  معرض   ،2008 حتى   2005

بالقاهرة 2001، بينايل بورسعيد 2005-2007، ترينايل 

معرض   ،2006 الجرافيك  لفن  الخامس  الدويل  مرص 

معرض   ،2007-2006-2005 والرياضة  الشباب  وزارة 

حصلت   .2007 بالقاهرة  األوبرا  بدار  الهناجر  بقاعة 

عىل جوائز منها الجائزة الثالثة جرافيك بينايل بورسعيد 

2005، الجائزة الثالثة جرا فيك صالون الشباب 2005، 

للشباب  القومية  املسابقة  فيك  جرا  الثالثة  الجائزة 

والرياضة 2005- 2006، الجائزة الثالثة بوسرت املسابقة 

الثانية  الجائزة   ،2006 والرياضة  للشباب  القومية 

 -2006 والرياضة  للشباب  القومية  املسابقة  تصوير 

2007، الجائزة األوىل جرا فيك بينايل بورسعيد 2007. 

ووزارة  والرياضة  الشباب  وزارة  لدى  مقتنيات  لها 

الثقافة ومقتنيات خاصة لدى األفراد داخل مرص وخارجها.



9495

من أعامل الفنان

أحمــد محـي حمــزة

متلونون – فيلم تجريبي، مدته دقيقتني، 2014. من مجموعة معاناة اإلنسان يف بداية القرن 21، طباعة ملونة من سطح غائر، 50×95 سم، 2005.



9697

من أعامل الفنانة

جهــاد رشيـــت

طباعة من سطح بارز، 50×80 سم، جائزة ثالثة بينايل بورسعيد، 2005.خامات مختلفة عىل ورق، 50×80 سم، 2005.



9899

وائــل درويــش

الرسم  فلسفة  يف  دكتوراه   -  1975 القاهرة  مواليد 

قسم  الفنية  الرتبية  بكلية  مساعدا  أستاذا  والتصوير- 

 1996 من  الفني  العمل  ميارس   ، والتصوير  الرسم 

وحتى اآلن ، ويتنوع أسلوب الفنان بني العمل الفني 

والفن  الفراغ  يف  املجهز  الفني  والعمل  التصويري 

الرقمي - اشرتك يف أكرث من 53 فعالية دولية وإقليمية 

ومزاد   ،2014 املعارص  للفن  لندن  مزاد  آخرهم  وكان 

ال55  فنسيا  وبينايل   ،2013 املعارص  للفن  كريستي 

جناح جزر مالديف 2013، وقد أقام الفنان 15 معرض 

معرض  آخرها  وكان   ، اآلن  وحتى  من2002  شخيص 

بديب  سوا  أرت  جالريى  بقاعة  مستمر  فعل  االختفاء 

2014، وقد اشرتك الفنان يف العديد من ورش العمل 

الدولية والعاملية منها متحف بون للفن املعارص بأملانيا 

بجمهورية  املعارص  للفن  الدولية  والورشة   ،  2007

سلوفنيا2010 ، دورات صالون الشباب املرصي 1998: 

كان  الدولية  الجوائز  العديد من  - حصل عىل   2004

آخرها جائزة متحف الفن املعارص بجمهورية سلوفينيا 

2010، والعديد من الجوائز كان آخرها الجائزة الكربى 

2003- له العديد من املقتنيات الرسمية والدولية .

هنـد الفالفــلـي

جميلة  فنون  بكالوريوس   -1979 القاهرة  مواليد 

2001- عملت معيدة بالكلية بقسم الجرافيك 2001، 

مدرس بالكلية 2012، متارس الفن منذ 17 عام- أقامت 

10 معارض فردية منها: معرض الخطايا السبع بارتسوا 

سفرخان  بقاعة  االوتار  صمت  معرض  بديب2014، 

بارتسوا  واحاسيس  مشاعر  معرض   ، مبرص2013 

الجزيرة  مركز  قربص2010،  بنيقوسيا  معرض   ، بديب 

معرضا  من70  اكرث  يف  شاركت  كام  للفنون2010، 

جامعيا داخل مرص وخارجها, كمعرض بروسيا موسكو  

النمسا2010، وبايطاليا 2004 ،  بفينا  2013، ومعرض 

صالون جدة 2008، 2010 ، كام شاركت يف العديد من 

ورش العمل دولياًومحلياً.
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من أعامل الفنان

وائــــل درويــــش

 الجدار – اكلرييك عىل توال وورق مذهب وباستيل زيتي-180×140سم 2009 الكريس األحمر العظيم -اكلرييك عىل توال وباستيل زيتي- 120×92سم- 2012
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من أعامل الفنانة

هـنـد الفالفـلــي

أقالم رصاص وأكريلك عيل توال  150  × 125  سم أقالم رصاص وأكريلك عيل توال  65 × 150 سم 
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عمــاد عبد الوهـــاب

بأكادميية  الفن  درس   ،  1998 جميلة  فنون  بكالوريوس 

من  الرتميم  دبلوم   ،2002 إيطاليا  بروما  الجميلة  الفنون 

املعهد الدوىل للرتميم بروما إيطاليا 2004 ، دكتوارة املرصية 

بالقاهرة  الجميلة  الفنون  كلية  من  الفنون  فلسفة  ىف 

2014 - أول فنان مرصى يشارك ىف ترميم أعامل التصوير 

مبتاحف الفاتيكان بإيطاليا 2002،2003- يشارك ىف العديد 

املعارض القومية مبرص ومثل مرص ىف العديد من املعارض 

: جائزة  أهمها  الجوائز  العديد من  - حصل عىل  الدولية 

التصوير  جائزة  ال13،  الشباب  بصالون  تصوير  الصالون 

الدولة  جائزة   ، الخامس  الصغرية  الفنية  األعامل  بصالون 

األوىل  الجائزة   ،  2004 روماالكربى  جائزة  الفنى  لألبداع 

الكربى  الجائزة   ، ال16  الشباب  بصالون  الذهبى  الهرم 

جائزة  نال   ،  2005  –23 الـ  دورتة  ىف  اإلسكندرية  ببيناىل 

 2007 البورترية  لفن  واألداب  للفنون  التشجيعية  الدولة 

- له مقتنيات فنية مبتحف الفن املرصى الحديث ، مبطار 

القاهرة الدوىل الجديد، األكادميية املرصية للفنون بروما ، 

متحف الفنون الجميلة بجامعة حلوان ، صندوق التنمية 

إيطاليا،  بروجيا  جامعة   ، رشيد  محمد  متحف  الثقافية، 

جمعية  آنوب إيطاليا، كادميية الفنون بيونشوان الصني . 

أسمــاء الدسوقــى

 – الجميلة  الفنون  بكلية  الفنون  فلسفة  ىف  دكتوراة 

بكلية  الجرفيك  بقسم  مدرس    - حلوان2010  جامعة 

 : املعارض منها  العديد من  الجميلة - شاركت ىف  الفنون 

معرض الفن املرصى املعارص لألعامل الصغرية ، املصاحب 

معرض   ،  2014 إيطاليا  روما  فينيسيا   بيناىل  لفاعليات 

شخىص حلم املكان بكلية الفنون الجميلة 2014 ، معرض 

شخيص صنعاء باملركز الثقاىف املرصى صنعاء  اليمن 2013  

للفنون جدة  أتيلية جدة  بيت   كل  لوحة ىف  مهرجان    ،

معرض   ،  2013 األول  الدوىل  اليمن  سيمبوزيوم   ،  2014

اليمن  صنعاء  املرصى  الثقاىف  املركز  الدوىل  العرب  فناىن 

2013 ، معرض بصمة »1« للفن املرصى املعارص البحرين 

2012 ، معرض MUBA لفن الجرافيك بازل سويرسا2011 

معرض   ،  2010  ، تايلند2008  للرسم   بانكوك  تريناىل    ،

شباب الفنانيني طرابلس ليبيا 2007 ، معرض شباب الفانني 

التشكيليني باريس فرنسا 2007 - جائزة التميز سيمبوزيوم 

مقتنيات  لها    -  2013 اليمن  األول صنعاء  الدوىل  اليمن 

لدى وزارة الثقافة - متحف الفن املرصى الحديث  القاهرة 

 ، الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  الثقايف،  التنمية  ، صندوق 

بنك أملانيا ، املركز الثقاىف املرصى صنعاء  ولدى افراد داخل 

مرص ، فرنسا ، أملانيا ، اليمن ، ليبيا .
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من أعامل الفنان

عمـــاد عبد الوهـــاب

 ورد النيل 3 - ألوان أكريلك عىل ورق  50× 70 سم  - 2015 ورد النيل 1 - ألوان أكريلك عىل ورق  50× 70 سم  - 2015 
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من أعامل الفنانة

أسمـــاء الدسوقـــي

 الذات والروح2 - رسم بالريشة واألحبار عىل ورق 100 × 70 سم  - 2014 الذات والروح3- رسم بالريشة واألحبار عىل ورق 100 × 70 سم  - 2014
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عمـرو الكفــراوي

جميلة  فنون  بكالوريوس   –  1980 القاهرة   مواليد 

قسم التصوير2003 ، دبلومة التصميم الجرافييك من 

كام  الجوائز  من  العديد  نال   -2007 وارسو  جامعة 

بولندا،  الفنية يف  العديد من االستضافات  حصل عىل 

العديد  يستخدم  املجر-  سويرسا،   ، املغرب  اسبانيا، 

الصحفيه  والرسوم  والتصوير  كالرسم  الوسائط  من 

من  العديد  يف  أعامله  عرض  والطباعة-  والتصميم 

البالد بجانب عروضه يف مرص كأملانيا، سويرسا، اسبانيا، 

بولندا، املجر، املغرب، قطر، االمارات وكوبا.

مــروى الشاذلــي

بكالوريوس فنون جميلة بالزمالك 2006 قسم التصوير 

من  العديد  عىل  - حصلت   2011 ماجيسرت   ، الزيتي 

داخل  الفنية  واالستضافات  الدراسية  واملنح  الجوائز 

ازربيجان،  باملجر،  اعاملها  عرضت   - مرص  وخارج 

فرنسا، عامن، اليمن ومرص . 
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من أعامل الفنان

عمــرو الكفـــراوي

رسم وطباعه عيل ورق معاد التصنيع ، مقاس 122×200سم، 2012رسم وطباعه عيل ورق معاد التصنيع ، مقاس 122×200سم، 2012
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من أعامل الفنانة

مــروى الشاذلـــي          

خامات مختلفه عيل توال ، 120×80سم ، 2010 خامات مختلفه عيل توال ، 120×80سم ، 2010 
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بـــدوى مبـــروك 

نقابة  عضو   ،  2002 الجميلة  الفنون  بكالوريوس 

الفنانني التشكيليني ، ماجستري الفنون الجميلة 2013، 

متهيدى دكتوراه  بكلية الفنون الجميلة 2014- شارك 

الفنية  األعامل  صالون  منها  املعارض  من  العديد  ىف 

الصالون  الفنون2003،  مبجمع  السادس  الصغرية 

األول لفن الرسم اسود – ابيض مبركز الجزيرة للفنون 

 ،  2006 الخامس  الدويل  الجرافيك  تريناىل   ،  2004

باكو  مبدينة  معرض   ،  2009 الثامن  بورسعيد  بيناىل 

رسيندى  جوليو  مبؤسسة  معرض   ، أذربيجان2010   –

 56 القاهرة  صالون  معرض    ،2012 الربتغال   - بورتو 

عام 2013 ، صالون الشباب 16، 17، 18، 19، 22، 23، 

العديد  ،36 – حصل عىل  العام 34  املعرض   ،25 ،24

الجرافيك  مجال  يف  األوىل  الجائزة  منها  الجوائز  من 

جائزة  التشكيلية2004،  للفنون  العامة  باملسابقة 

 ،2009 الثامن  القومي  بورسعيد  ببينايل  تشجيعية 

الفنون  قطاع  املعز-  شارع  بورشة  التصوير  جائزة 

التشكيلية2010، جائزة مقتنيات البنك التجارى الدوىل 

، جائزة سرياميكا  الشباب2011، 2014  بصالون   CIB

رويال بصالون الشباب الثالث والعرشين2012.

أميمــة رشــــاد  

نقابة  عضو   ،2004 الجميلة  الفنون  بكالوريوس  

بكلية  املاجستري  مرحلة  ىف   ، التشكيليني  الفنانني 

املعارض  من  العديد  يف  شاركت   - الجميلة  الفنون 

ومنها صالون الشباب 2004، 2007 ، بينايل بورسعيد 

القومى 2005،     معرض الطالئع 45 بجمعية محبي 

ببانوراما  الثاين  العسكرية  الثقافات  معرض   ، الفنون 

القومى2009،  بينايل بورسعيد   ، أكتوبر 2009، 2010 

معرض مفهوم الزمن بقاعة األيام مبتحف طه حسني 

2010، منحة تفرغ من وزارة الثقافة 2010 : 2013 ، 

ملتقى النرص الثاىن بالجيزة2011، املعرض العام 34،36 

 ،  2013 الفنون  بقرص   56 القاهرة  صالون  معرض   ،

معرض مراسم سيوة 3013 مبركز محمود مختار الثقاىف 

، معرض فنوننا حضارتنا مبؤسسة االهرام 2013 ، ورشة 

الجرافيك املصاحبة لصالون الشباب 23  بقرص الفنون 

2012، منحة مراسم سيوة 2013 ، حاصلة عىل جائزة 

حفر من جمعية محبي الفنون - لها مقتنيات مبتحف 

الفن املرصي الحديث .
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من أعامل الفنان

بــدوي مبــروك

حفر خشب  300 × 145 سم  2014  حفر خشب 120 × 240 سم 2014 
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من أعامل الفنانة

أميمــــة رشـــاد

حفر زنك 50 × 70 سم  2013حفر زنك  50 × 70 سم  2013 



123

         اإلعـــــداد والتنـظيـم

محمـــــد إبــــراهيم توفيـــق                                         القوميسري العام

     فريق العمل التنفيذي

الفنان / أحمد مصطفى الحاكم                 قوميسري مساعد

الفنانة / ســــــارة شلبــــــــى    قوميسري مساعد

الفنانة / ياسمني حسني حسنـى                قوميسري مساعد
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فريق العمل باإلدارة املركزية والعامة مبراكز الفنون وقرص الفنون

القامئني بالعمل واإلعداد ملعرض » إتنني .. إتنني « 

أ.د / أحمــد عبـد الغنـى     رئيس قطاع الفنون التشكيلية 

أ / محمــــد ديــــــــاب      رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون

أ/ إيهــــاب اللبــــــــان        املرشف العام عىل اإلدارة العامة ملراكز الفنون

أ / محمد إبراهيم توفيق                    مدير قرص الفنون 

اإلدارة املركزية ملراكز الفنون:

أ / شعبان محمود احمد      مدير الشئون املالية واإلدارية 

أ/ فيوال أمني       مدير مكتب رئيس اإلدارة املركزية

أ/ كرمية حسن عبد الخالق      شئون إدارية 

اإلدارة العامة ملراكز الفنون:

أ / امل عبد الرحمن عىل                   مدير العالقات العامة واإلعالم 

أ / مها أحمد يوسف                   مسئول الشئون املالية واإلدارية 

الفنانة/ عزة رحيم عبد الكريم                  مسئول إدارة توثيق املعارض

الفنان / محمود عبد الرحمن                   مسئول إدارة توثيق اإللكرتوىن

إدارة الورش املحلية والدولية : 

الفنان / شاكر اإلدريىس       مدير اإلدارة 

الفنان / محمد عبد الهادى     املنسق العام    

الفنانة / ياسمني عبد الساتر مدكور 
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فريق العمل بقرص الفنون

مركز معلومات قرص الفنون  ) إعداد وتجهيز مادة العلمية للكتالوج ( : 

أ / إيناس جودة مناع     مدير مركز املعلومات 

أ / نهاد فكرى شعبان      مصمم جرافيك 

أ / رشيف فؤاد صالح     مصمم جرافيك ومدير إدارة التكييف املركزى

أ / هيام مصطفى محمد     مصمم جرافيك

أ / هاىن رمضان عىل      مصمم جرافيك

أ / عمرو محمد شاكر      مصمم جرافيك

أ / أحمد كامل حافظ      مصمم جرافيك

أ / دعاء أحمد فؤاد                    أخصايئ حاسب آىل

أ / نورهان أحمد محمد     أخصايئ حاسب آىل

أ/ رانيا أحمد عادل      أخصاىئ حاسب آىل

أ / منال علوى سامل                   مسئول متابعة املطبوعات    

قاعات العرض : 

الفنان / عمرو العرىب                  املرشف عىل قاعات العرض بالفرتة الصباحية

الفنان / أحمد كامل                               املرشف عىل قاعات العرض بالفرتة املسائية

الفنانة د./ نعمة حسني     أخصاىئ فنون تشكيلية

الفنانة / رحاب عبد الواحد     أخصاىئ فنون تشكيلية

الفنان / أحمد مصطفى الحاكم     أخصايئ فنون تشكيلية 

الفنانة / أميمه رشاد جالل     أخصايئ فنون تشكيلية 

الفنانة / مى محمد سعيد حسن    أخصايئ فنون تشكيلية 

الفنانة / سارة شلبى                     أخصايئ فنون تشكيلية 

الفنانة / ريم جامل عبد النارص                 أخصايئ فنون تشكيلية 

الفنانة / نهلة عبد الحليم صديق     أخصايئ فنون تشكيلية

الفنانة / رنان محمد جالل     أخصايئ فنون تشكيلية

الفنانة / ياسمني حسني حسنى                 أخصايئ فنون تشكيلية

الفنان / سامر ناثان نصحى     أخصايئ فنون تشكيلية

الفنان / أحمد مصطفى أمني     أخصايئ فنون تشكيلية

الفنان / فادى لطفى يوسف     أخصايئ فنون تشكيلية

أ / محمد عبد الله صالح     تجهيزات فنية

أ / محمد عىل محمود     تجهيزات فنية   

إدارة النشاط الثقاىف:

الشاعر / محمد حسنى توفيق                 مسئول النشاط الثقاىف 

الفنانة . د / مريفت الشاذىل                  مسئول النشاط الثقاىف

أ / مروة محمد عطا                  عضو نشاط ثقاىف 

إدارة العالقات العامة واإلعالم :

الفنانة / ملياء محمد عبد اللطيف     مسئول اإلعالم

أ / راوية ادهم يوسف     مسئول عالقات عامة الفرتة الصباحية

أ/ عمرو مرتىض       مسئول عالقات عامة الفرتة املسائية

إدارة االستعالمات:

مسئول استعالمات الفنانة / ركية محمود أحمد    
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مسئول استعالمات أ / والء صالح احسان    

الشئون املالية واإلدارية : 

أ / آمال عبد املجيد الهباء       مدير الشئون املالية واإلدارية 

أ / لطفى لطفى محمد      أمني مخزن

أ / نجاة عبد الله عىل       مسئول ماىل وإدرى 

أ / إلهام مصطفى عثامن       مسئول ماىل وإدارى

أ / منال أحمد كامل       عضو ماىل وإدارى 

أ / محمد عبد الفتاح عبد الله      عضو ماىل وإدارى

أ / أرشف أحمد أمني       عضو إدارى

أ /إيرينى جميل زىك       عضو إدارى 

أ / رشا شحاتة حسني       عضو إدارى    

اإلدارة الزراعية : 

م/ هيالنة حليم        مهندسة زراعية

م / سليامن حسني سليامن      مهندس زراعى

التقنيني :  

أ / أرشف فاروق عبد الشاىف                  مدير الصيانة

أ / صالح عبد الفتاح مربوك                  مدير إدارة الكهرباء

أ / حسام الدين محمود      مدير قاعة السينام ووحدات الصوت 

أ/ محمود صربى عمر      فنى تكييف

أ / عصام صالح محمد       فنى كهرباء

أ / فريد رزق سليامن      فنى سباكة

املكتبة :

الفنان / مجدى سعيد فرحات     مدير املكتبة   » اإلدارة العامة ملراكز الفنون »

أ / رشا صالح الدين نرص      أخصاىئ مكتبات

أ / أمرية بدر الدين محمود     أخصاىئ مكتبات

أ / جوزيف جورج دميان      أخصايئ مكتبات

أ / رشا عبد الوهاب عىل     أخصايئ مكتبات

الفنانة / أمرية اللبودى     أخصايئ مكتبات

أخصاىئ مكتبات الفنانة / رشا فتحى     

الفنانة / مروة عبد املنعم     مسئول النشاط الفنى

إدارة األمن :
أ/ طارق عبد الله أحمد عفيفي    مدير إدارة األمن بقرص الفنون

أ/ محمد السيد عيل عيل     مرشف الفرتة الصباحية
أ/ محمد محمود عثامن حسن                  مرشف الفرتة املسائية
أ/ محمد سيد أحمد عبد الله     مرشف الفرتة املسائية

أ/ عصام حسني ماهر املرصفي                 رئيس الوردية
أ/ أحمد محمد الصغري سعيد     رئيس الوردية

أ/ أحمد شوان محمد جاد      مسئول غرفة التحكم
أ/ عمر محمد إبراهيم عيل     مسئول غرفة التحكم
أ/ محمود شوان محمد جاد     مسئول غرفة التحكم
أ/ إبراهيم بغدادي إبراهيم عيل    مرشف غرفة التحكم
أ/ هشام حسن محمد كريم     مسئول غرفة التحكم

أ/ أحمد يوسف محمد عبد املجيد    مسئول الحامية املدنية
أ/ رشيف عيل أحمد محروس                 مسئول أمن
أ/ مصطفي عبد الوهاب محمد عيد    مسئول أمن
أ/ محمد أسامة داود محمد     مسئول أمن



اإلدارة العامة  للخدمات الفنية للمتاحف واملعارض

م. إيـمـــــان خضـــــر                                                   مدير عام الخدمات الفنية للمتاحف واملعارض

أ. نرسيـــــن حمـــدي                                                   مدير إدارة الجرافيك

أ. رجـــب الرشقــــاوي                                                  مدير إدارة املطبوعات

أ. إيـمــــان حافــــــظ                                                  مرشف إدارة الجرافيك

أ.سمـــــــر قنــــــاوي                                                   إخراج فني للكتالوج

أ. محمـــــد حامــــــد                                                   مصمم جرافيك

أ. إسامعيل عبد الرازق                                                   إرشاف طباعي

أ.سمــــــاح الـعبـــــد                                                   مراجع لغوي

إدارة التوثيق االلكرتوين

أ. عـيل محمـــد علــي                                                      مدير إدارة التوثيق اإللكرتوين

أ. سيـــد عبد النبــــي                                                   مصـور

أ. جمـــــال شحاتــــه                                                   مصـور

أ. رشــــا فــــــــــوزي                                                   مصـمم جرافيك

إدارة اإلعالم

أ. محمــــــد الطويـــل                                                  مدير إدارة اإلعالم

تصميم البوسرت:  الفنــان رشيــف فــؤاد صالــح




