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دامئًا ما تحملنا أعامل الفنان القدير الدكتور مجدي عبدالعزيز لعامل من الخياالت واألرسار واملعاين والدالالت التي توحي بها زخارف 

بها  تتامس  نورانية وجدانية  فيه  نستشعر  عامل   .. الشعبي املرصي  املوروث  اإلسالمي ومن  الرتاث  حروفية وعالمات مستوحاه من 

الجوانب الروحانية مع مقابالتها املادية يف جالل لوين وجاميل تحويه بنائيات تشكيلية تعتمد عىل إيقاعات موسيقية تجريدية عميقة 

الرؤى واملضمون ..

ويف املعرض الحايل يستمر عطاء الفنان مجدي عبدالعزيز يف مجاالت الحفر والرسم والتصوير سواء يف أعامل منفردة لكل مجال أو 

من خالل بنائيات مزجت بينها يف إطار من الرؤى العرصية ويف مساحات من التجانس والتناغم الفكري واللوين والتشكييل دامئًا ما 

توحي بهذا العمق التاريخي الذي شغف به وجدان الفنان، ويستشعر به املتلقي حني يتجول بني أعامله فترتاءى أمام عينه أشكال 

تتصدر املشهد وتتوارى خلفها أسطح لجداريات بها كتابات وأحرف تعكس مدى رغبة الفنان يف استعـارته ألنساق تراثية .. ولعل 

هذا البُعد التاريخي هو ما جعل أعامل الفنان مجدي عبدالعزيز بهذا القدر من التشبع بالروحانيات رغم رصامة تكوينها األقرب إىل 

املتواليات الهندسية، يف صورة مثلثات ومربعات ودوائر وحلزونيات وخطوط متقاطعة ومتشابكة ومتوازية وقوسيات تعكس تناغاًم 

موسيقيًا وديناميكيات وتفاعالت لطاقات الشكل املجرد الهنديس والعضوي، عازفًا عىل سطوح لوحاته تارة إمياءت رسيالية وتارة أخرى 

تكوينات حروفية زخرفية وتنميشات فوق مستويات من أسطـح غـائرة وبارزة ..

تحية للفنان الدكتور مجدي عبدالعزيز عىل مجمل مشواره الفني الذي أسهم خالله بالكثري سواء يف نواحية اإلبداعية أو يف مناحي 

أخرى إدارية وأكادميية، وهذا املعرض هو خالصة تجربة فنية وجاملية متفردة تكشف لنا وللجمهور جوانب جديدة من شخصية 

الفنان وعامله اإلبداعي الخاص .. كل األمنيات الطيبة له بدوام التوفيق والتألق.

أحمــد عبــد الغنــي

رئيس قطاع الفنون التشكيلية
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العزيــز  عبــد  مجــدي   / الفنــان 

املرصي  املستويني  عىل  متالحقة  عقود  الجرافيكيني خالل  الفنانني  أهم  من  البيىل«  إمام  العزيز  عبد  »مجدى  الفنان  يُعد     

وحصل  1971م،  األمريكية  بالجامعة  الحر  بالقسم  الزيتي  التصوير  بقسم  ودرس   ،1949 عام  بالقاهرة  الفنان  ُولد  والعريب، 

األكادميية  من  العايل  الدبلوم  عىل  حصل  كام   ،1973 حلوان  اإلعالم-جامعة  التطبيقة-قسم  الفنون  كلية  بكالوريوس  عىل 

العايل  الدبلوم  1982م،  عام  التطبيقية  الفنون  كلية  من  اإلعالن  فن  يف  ماجستري  1981م،  عام  الغربية  بربلني  للفنون  العليا 

التطبيقية  الفنون  ىف  املعادلة  الدكتوراه  1986م،  أملانيا  بربلني-  للفنون  العليا  األكادميية  من  والتصميم  املرئية  االتصاالت  يف 

وقد  فعال،  أكادميي  وأستاذ  قـدير  فنان  العزيز«  عبد  »مجدي  الفنان/  1987م،  عام  املرصية  للجامعات  األعىل  املجلس   –

متنوع  مستوى  عىل  الفنانني  من  رشيحة  ومنهم  املجتمع  يف  مهمة  أماكن  يشغلون  الطالب  من  الكثري  يده  تحت  من  تخرج 

اإلسالمي  الفن  من  استلهامه  وهو  األول  اتجاهني  يف  مهمة  أبعاًدا  حقق  »مجدى«  الفنان  مسرية  وخالل  الفني،  العطاء  من 

األداء،  بالرغم من تجريدية وهندسية  املعاين والدالالت  بأسلوب معارص تتوحد فيها  التي صاغها  الفنية  املفردات  الكثري من 

جنباته  بني  تربط  التي  الخيوط  مبثابة  تعترب   .. الثاين  االتجاه  وهى  الفنان  ويفطنها  يستخدمها  التي  الجرافيك  تقنيات  ولكن 

ينقطع،  ال  الفضاء يف حوار جاميل وبرصي  الراسخة يف هذا  والعنارص  املفردات  وبني  الفني  العمل  فضاء  النابضة ىف  املالمس 

اإلسالمي،  للفن  وتعمقهم  بتواصلهم  وينفردون  يتميزون  الذين  الفنانني  فصيل  من  العزيز«  عبد  »مجدى  الفنان  ويعترب 

الفنان  األصيلة،  الشعبية  الفنون  من  مستلهاًم  الرسول«  عبد  »سيد  الفنان  مثال  الفكر  بهذا  متمسكة  كثرية  بأمثلة  ويذكرنا 

الفنية  الهوية  أهمية  عىل  يؤكد  الفصيل  وهذا  كثريين،  وغريهم  القديم،  املرصى  الفن  من  مستلهاًم  مرىس«  الوهاب  »عبد 

النمسا(،كام  ،إيطاليا،أملانيا،  )مرص  من  بكٍل  الخاصة  عروضه  ىف  الفنية  األنشطة  من  العديد  له  »مجدى«  والفنان  للفنان، 

لدى  خاصة  مقتنيات  الخارج.وله  و  مبرص  الدولية  البيناليات  من  وكثري   .. القومية  و  الجامعية  املعارض  معظم  يف  اشرتك 

مقتنيات  ولديه  النمسا(،  الكويت-الرنويج-الهند-اليابان-  تونس-السودان،  أمريكا-  إيطاليا-  فرنسا-   - أملانيا   ( يف  األفراد 

بأملانيا. أومل  جامعة  بالرنويج،  الحديث  الفن  متحف  الحديث«  املرصى  الفن  »متحف  منها  املتاحف  ببعض 

النساجون  رشكة  خالل  من  السجاد  نسيج  بطريقة  املنفذة  الفنية  األعامل  من  كثريًا  أبدع  العزيز«  عبد  »مجدى  والفنان 
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متنوعة  فنية  أعامل  وللفنان  املجتمع،  يف  والتطبيقية  التشكيلية  الفنون  ثقافة  لنرش  مساهمة  وهذه  1988م،  عام  الرشقيون 

التوجيه  نظم  وتصميم  1988م،  حلوان  بجامعة  لإلحصاء  العرشين  باملؤمتر  الخاصة  والكتابات  الجرافييك  التصميم  مجال  يف 

أغسطس  نرص  مبدينة  املؤمترات  بقاعة  املعلومات  عرص  يف  املحلية  للتنمية  الثالث  القومي  املؤمتر  ومطبوعات  واإلرشاد 

وأعامل  وجد،  أينام  املرصي  للمواطن  الفني  اإلبداع  لوصول  ومتيز  العطاء  يف  غنى  يعني  األداء  يف  التنوع  وهذا  1996م، 

يشري  الذي  الهرمي  الشكل  أي  واملثلث  املربع  منها  الهندسية  العنارص  بعض  مستخدًما  رشقيًا  حًسا  تحمل  التي  الفنان 

املفردات  هذه  بني  والتجانس  التوافق  من  حالة  وخلق  التشكييل  البناء  بأهمية  الفنان  وإدراك  القديم،  املرصي  الفن  إىل 

بعض  واملفردات  املصفوفات  هذه  وتخرتق  اللون،  متوهج  و   .. مرتابط  نسيج  كأنها  وعمقها  التقنيات  بغنى  يرثيها  التي 

سمة  وهذه  بالعمق،  الخاليا  متحركة  أو  الفضاء  ساكنة  رائعة  جاملية  صغرية  يف  اللوحات  بعض  يف  الشعبية  الهندسيات 

حصل  التي  والعاملية  املحلية  الجوائز  أهمية  إىل  أشري  املقام  هذا  ويف  وصادقة،  وافية  وثقافة  رؤية  خالل  من  تأيت  تعبريية 

الفنون  محبى  جمعية  تنظمه  الذي  الطالئع  مبعرض  أوىل  جرافيك  جوائز  خمس  عدد  العزيز«  عبد  »مجدى  الفنان  عليها 

األوىل ىف  الجائزة  الجرافيك،  فن  1978 يف مجال  للشباب  مايو  األوىل مبعرض  الجائزة  1978م،  عام  1973 حتى  الجميلة من 

من  والعلوم  الفنون  وسام  عىل  حصل  كام  1983م،  عام  املعرض  نفس  يف  والثانية  1982م،  العام  باملعرض  الجرافيك  مجال 

الدولية  الجوائز  2000م(، كام حصل عىل بعض  الصغرية عام  الفنية  األعامل  1985م، جائزة مسابقة )صالون  األوىل  املطبعة 

الدويل  سابوري  بينايل  يف  الرعاة  جائزة  1974م،  عام  املتوسط  البحر  لدول  اإلسكندرية  بيناىل  جرافيك  األوىل  الجائزة  منها 

مرص  ترينايل  جائزة  1999م،  عام  للفنون  الخامس  الدويل  بنجالديش  بينايل  من  رشفية  جائزة  1996م،  اليابان  يف  للجرافيك 

2003م. عام  الجرافيك  لفن  الدوىل 

التواصل  جسور  مد  أجل  من  يناضل  جيل   .. هامة  إبداعية  مسئولية  يتحمل  جيل  من  العزيز«  عبد  »مجدي  الفنان  ويعد   

اإلفراز  عدم  بسبب   ... السبعينيات  بعد  ما  فرتة  يف  التشكيلية  الفنية  الحركة  افتقدته  الذي  الفني  اإلبداع  مجال  يف  الفكري 

منها  عدة  أسباب  إىل  يرجع  وهذا  بالوطن،  الحديث  العرص  يف  اإلبداع  حركة  حجم  مع  يتناسب  الذي  الفنانني  من  الكمي 

من  مواهبهم  لتنمية  الفرصة  إعطائهم  وعدم  املجتمع  يف  الحقيقة  املواهب  أصحاب  العلمي  املنهج  إتباع  عىل  اإلقدام  عدم 

ومعايشة  لإلطالع  الفنون  يف  املتقدم  العامل  لدول  إيفادهم  مع  املتخصصة  الفنية  بالكليات  املختلفة  الفنون  دراسة  خالل 
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القديم  اإلسالمي  والرتاث  البيئة  دروب  يف  تفويض  العزيز«  عبد  »مجدي  الفنان  وإبداعات  للمتاحف،  الفنى  اإلبداع  كنوز 

ملزجها  متفردة  جاملية  تجربة  خالصة  معزًزا  اإلسالمية  والحروفية  الزخرفة  وإنحنائيات  زوايا  بني   .. منقبًا   .. باحثًا   .. دارًسا 

تتأكد  فنية  قيمة  االتجاه  لهذا  يضيف  النظري،  منقطع  عضويًا  بعًدا  لها  أعطى  مام  اليدوية،  الفنية  الطباعة  فنون  بتقنيات 

للمصدر  التاريخي  العمق  بني  يربط  بعد هنديس حريك  متمركزة  متجانسة عىل مساحة  وأفكار  وتوليفات  بنائيات  من خالل 

الفنية،  الطباعة  تقنيات  الكاملة عىل  الفكرية وسيطرته  رؤيته  أركان  ميتلك  والفنان   .. البنائية  للحركة  املعارصة  الرؤية  وبني 

وأيًضا يف مجال األعامل الفنية املرسومة أو امللونة، أدى ذلك كله إىل متكني الفنان من رسم مالمح دقيقة لهويته الذاتية ىف 

التقدم  بالند مع خالصة  ليقف  أوروبا  الفن يف  املستمر واالطالع عىل مجريات  للحوار  كبرية  وللفنان مساحة  إبداعه،  مجال 

عنه  يقول  املتالحقة،  لألجيال  الفنون  تعليم  مجال  يف  القومي  دوره  يؤكد  الذي  التشكيلية  الفنون  مجال  يف 

بوعي  إال  يتأيت  ال   .. واملعارصة  الرتاث  بني  التواصل  ذلك   .. 1991م  عام  العريب  املوقف  يف  بسيوين«  »فاروق  الراحل  الفنان 

تكاد  بسيطة،  هندسية  وتراكيبه  فتكويناته  الفنان،  به  يتميز  ما  وهو  والتقنية،  األداء  يف  عالية  وبراعة   ، الشكل  بلغة  عاٍل 

يؤرجمها  وتارة  املربع،  فوق  وتسكينها  الدائرة  بنصف  فتارة  والدائرة،  املربع  بني  الحوار  يف  األساسية  هياكلها  تنحرص 

الرياضية  والتوافيق  التبادل  أشكال  من  شكل  يتحقق  وهكذا  الدائرة،  يغزوان  مثلثني  إىل  املربع  بقسم  ثالثة  وتارة  داخله، 

ووعى  األدوات  عىل  السيطرة  ولكن  األشكال  ويسكن  املضبوطة  الهندسة  برودة  نحو  يقود  أن  شأنه  من  وذلك  الصارمة، 

الوقوف  يتجاوز  تجعله  الحيوية،  األربسكية  والنقش  الرقم  إمكانيات  منهم  ثم  التحوير  وذكاء  والسكون،  الحركة  موصيات 

تنبض  التي  الكائنات  تشبه  التي  بالعنارص  بالتفاصيل،  ملئ  عامل،  خلق  نحو  بالدائرة،  املربع  لعالقة  األوىل  البناء  حدود  عند 

الدائبة.. والحركة  االستقرار  عدم  نتيجة  تعبريية،  بطاقة  وامتالئها  وتشابكاتها  وتدخالتها  الدامئة،  بحركتها  بالحيوية، 

  يقول الفنان »مجدي عبد العزيز« يف نص كتبه »خالد محمود« باملادة املدمجة يف موقع السرية الذاتية للقطاع ).. حيايت 

هى رحلة بحث وتدقيق يف البيئة التي عشت فيها .. سواء كانت ىف بداية طفولتي وأنا أسكن يف حي عابدين، حيث كانت 

من  قريبًا  وكنتا  األحمر،  الدرب  يف  للسكن  انتقلت  وبعدها   .. الغورية  الله وحي  لدين  املعز  لشارع  مستمرة  زيارات  هناك 

مل  وأنا  الساحرة،  األماكن  بهذه  إرتباطي  مدى  عىل  أعاميل  كل  ىف  وأؤكد  عىل،  كبرياً  تأكثرياً  تركت  والتي  اإلسالمية  القاهرة 

. يحركني..(  كان  الذي  هو  فقط  وتراثها  الطبيعة،  منها  استلهمت  بل   .. إليها  أضف 
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إحساسه  تؤكد  كلامت  النص  نفس  ويف   .. العزيز«  عبد  »مجدى  للفنان  تلقايئ  بليغ   .. والعقل  الروح  من  حديث    

وعروبتي،  بجذوري ومرصيتي  مدى متسيك  اللوحة  من خالل هذه  وأكدت   ..( يقول  الوطن،  لهذا  وانتامئه  العميق  الوطني 

وإنسانيتى وقدرىت عىل الحب والحياة وأشياء أخرى كثرية .. تسكن ذاكرىت .. تحمس وقفزىت .. وهو صورة الجندى املرصى 

درامية  عىل  فيها  أؤكد  جديدة  مرحلة  إىل  أتحول  الصورة  هذه  جعلتني  وقد   .. رأيت  ما  أجمل  فهى  1973م،  عام  املنترص 

املداخل  ويف  إنسانًا..(  أعاميل  كل  ىف  وكنت   .. ويتأثر  ينفصل  يتنفس  حيًا  كائًنا  قطعة  كل  تكون  وأن  الدرامي  الحفر  العمل 

العربية  الحروف  وبني  الهرمية  املفردات  بعض  إىل  لوحاته  مضاء  عىل  خلية  كل  تسكن  التي  وكائناته  تفاصيله  اختزل 

ىف  متمثل  عضوي  هو  وما  هنديس  هو  ما  بني  مستمر  الحوار  وكأن  فسيحة  فضاءات  يف  املختزلة  الزخارف  ببعض  ومتوجه 

فضاء  يف  يسبحون  عندما  الجرافيكيني  متيز  سمة  وهذه  إبداعاته  عىل  التصميمية  الفنان  قدرة  تنعكس   .. ومتوجاته  منحنياته 

الساكن. وتحريك   .. الحركة  تسكني  يستطيعا  مطلق 

د/ أحمــد نـــوار  
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مجــدي عبــد العزيــز ... وطبيعتــه الصامتــة

استجالب  يف  الباطني  وعيه  يستنسخ  بدأ  منذ  ،وذلك  املعارص  املرصي  الفن  حركة  يف  متميزة  مكانة  العزيز  عبد  مجدي  يحتل 

الدائرة،واملربع واملثلث ،الذين هم من فعل »بيولوجيا« الطبيعة ،هذه التي متثل يف النهاية فضاءه الخاص، إْذ من هاهنا يخرج إىل 

العقل الفاعل،ويتجاوز اإلنفعايل والحيس واملتعارف عليه.

منذ تلك السنوات البعيدة يف السبعينيات ،استرشف مجدي عبد العزيز موهبة االكتشاف يف تلك العالقة »العضوية« بني الحرف 

وجاللُه ،وبني ِبْنيِته التي تَُكوَّن شكله ومعناه. كان هو آنذاك ينحت صورته الذهنية ،محتفظًا بتلك املسافة الثقافية التي تعزله عن 

فعل استنساخ املريئ يف الواقع. إْذ أن الطبيعة ليست حكيًا،وإمنا هي موضوًعا عاصيًا. 

،وبني  والبنيوية«  »البنائية  بني  املتألقة  الثنائية  تلك  عن  يشف  اليوم.  ،وحتى  الفن  فعل  بدأ  منذ  تعبرييًا  العزيز  عبد  مجدي  ظل 

»الدنيوية والصوفية« ،بل وبني الشئ، وبني »العامل«. 

انخرط مجدي عبد العزيز يف فضاء يفيض بسقٍف من الدالالت والعالمات جعلته يبدو ذو قدرة تنبؤية يف رسومه ،وأعامله الجرافيكية. 

جانب  إىل  ُمشبَّعة  ،وهي  بها  اشتهر  التي  عنارصه  بني  متواليات  يخلق  ،وأخذ  الحديثة  الحياة  آلية  إىل  العزيز  عبد  مجدي  استند 

روحانيتها،مباديٍة يصعب تجاهلها. استخدم املثلث واملربع ،واملنحرف ،والدائرة كام لو كانت هي جميًعا طبيعة صامتة ،يعيد التفكري 

بها وبصياغتها. وهو هنا يذكرنا بسيزان الذي وجد الدائرة يف التفاحة ،ووجد املثلث واألسطوانة يف القطوعات النباتية. وما كان يتأيت 

ذلك لسيزان بدون ميزة التأمل »البكر« ،وهذا هو الذى جعل مجدي عبد العزيز مقاربًا لخاصية الفحص والتدقيق ،متميزًا عن عدد 

كبري من أبناء جيله.

ولقد عرفت مجدي عبد العزيز منذ ما يزيد عيل ثالثني عاًما ،وأظنه بعد كل تلك السنوات مل يغري »الطَّبع« الذي تريبَّ عليه. فهو 

صامت ،وخجول ،وجاد حني يروح أو يجئ ،بل هو كريم النفس ،عزوفًا عن اإلنخراط يف ذلك الرتف الذي شاع بني أقرانه ،ثم هو يعرف 

كيف يضع حواف الكلامت يف مكامنها حني يجتمع عىل حديث. ولعل ذلك كان حافزه الذي جعله مالًكا للحرية التي يبتغيها الفنان 

أمام مساحة الرسم. ولذلك فإن عنارص الِبْنيات عنده ليست مجرد وسيلة للحرفة ،وإمنا هي جاملية غري متعالية ،فضالً عيل كونها فكرًا. 

مَثََّة تلك الهيكلية يف السطوح غري املحددة ،ومثة ذلك التقشف يف اختيار تضافرات اللون واشتقاقاته ،وتلك الشاعرية التي تتجيل يف 
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ن الحرف العريب يف الشكل شبه الهنديس ،ونراه  العالقة التحليلية بني العنرص الرئييس والثانوي والهاميش يف الشئ املكوَّن –بل إنه يُهجَّ

من هاهنا وكأنه يفكك الرسم يف املساحة، ويُجزَّئ الحركة إىل أشكال سكونية من تقسيامت النجمة الثامنية ،وعرب متوازيات الرشائط 

اللونية التي توارثناها عىل الحوائط القدمية.

كان استخدام الحرف يف عدد من تشكيالت الصورة عند مجدي عبد العزيز قد تكرّس للكشف عن الحرف »كمدي« وعن الصوت 

املواز له »كحجم« ،وعن الحيس »كرئاية« ،وعن الصويف »كجالل« ،وكيف هو ظل محافظًا عىل طول الحرف وقرصه ،وثخانته ورقَّته 

،وغلظته ونحوله ،وتلوينه وتذهيبه، وكوفيته وديوانيته.

كان يجاهد عىل الدوام ليك يُْسِبَغ عىل الحرف الذي يقتحم مثلثًا أو دائرة ،أو مربًعا ،غاممات من ألوان كروماتية ،ذات صفات صوتية 

وحسية ،بحيث اكسبها رصانة حاذقة ، وروًحا محلَّقة.

مالقاة  عن  عاجزًا  الزمن  جعل  أنه  أي  معطوبًا.  وجعله  الزمن  َحبََس  هو  ،وبذلك  الصورة  يف  »املكان«  العزيز  عبد  مجدي  أدخل 

الصورة،حني صار زمانًا بني أبعاد العنارص وحدها ،وليس زمانًا مكتسبًا بالتاريخ. أي كونه خارج نطاق الصورة. 

إن الدائرة هي مكان ،واملثلث ،واملربع هام كذلك مكان ،وهذا الزمن املعطوب الذي نتحدث عنه هي امليزة التي جعلت املكان عنده 

مجرًدا ،منعتًقا من زمنه.

وبرغم ذلك فإننا نجد عدًدا من لوحات مجدي عبد العزيز تحمل ىف بْنياتها خصائص »باروكية« الطابع ،حني يعمد إىل وضع مربعات 

متعاكسة كالتسابيح ، عىل جانبي الصورة وهي تغيض يف بحر من مزيج األلوان املحايدة ،فإذا بها تبدو وكأنها مثبتة عرب عامل مريئ 

يتجيل يف الرتايب ،والرمادي ،واألخرض.

عند مجدي عبد العزيز نحن أمام لوحات ال تفصح عن باطنها دون تأمل وخشاعة. سوف نحتاج إىل العودة ملعاينتها ثانية ،ذلك أن 

غموضها يحمل أسباب بقائها ،وثرائها ،وحضورها ،وإيقاعها املبتهل الصويف.     

أحمــد فــؤاد سليــم
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   الصدق هو املعيار األهم عند تقييم أى عمل فنى والتجريد هو املحاولة الصادقة للبحث ىف أعامق عملية التشكيل، والرتاث هو 

النبع الصايف الذى يروى عطش الفنان الصادق لىك يغوص ىف فهم معاىن اإلبداع الجامىل والقاهرة بكل تاريخها العريق والشعب 

املرصي ىف كل أراضيه وىف كل إبداعاته وفنونه، وهذا هو عامل الفنان »مجدي عبد العزيز«، نعم الصدق هو مفتاح الفنان إىل الحقيقة 

املجردة من كل اتصال باألشكال الواقعية، لىك يعرب عام يشعر به وعن ما يدور ىف ذهنه من أفكار كثرية وقضايا عميقة وبحث شاق 

وطويل عن قضية اإلبتكار، وعن رؤية تتناول تاريخنا بعني عاشقة لكل ما هو مرصى ويغوص ىف املعابد املرصية، واملساجد، وىف إبداع 

القبطى املرصى، وىف الحواري، الشوارع وىف الوجوه، وىف إبداعات الفنان الشعبى عىل جدران البيوت ىف الريف، ىف املدينة، وىف عامرة 

الطني ىف سيوة والوادى الجديد وىف بدو العريش، وىف كل بقاع مرص .

   الرمز، واإليقاع، والتناغم، واللون، والزخرفة، واملوسيقى الرشقية التى تتالعب بالعيون، واملشاعر تتاميل ىف طرب، إنه يستخدم 

التجريد لىك يصل إىل تلك الحيوية الفياضة التى يستمدها من املجتمع، ومن العالقات اإلنسانية الحميمة للمجتمع، وبالغة التعبري 

عن القيم، األخالق، األصالة والصدق عند تناول وحدة زخرفية يرى فيها من األرسار التى يكتشف أنها تحتوى ىف تنوعاتها، ىف حركتها 

وىف معانيها الكثري مام ال يجده ىف األشكال الطبيعية، واللون عنده له الكثري من املعاىن، وله قدرة واسعة عىل التعبري وعند مزجه أو 

تجاوره أو تحاوره نجد اإلنطالق إىل الرتاث، إىل التاريخ العميق، الفنان »مجدى عبد العزيز« فنان تجريدي مرصي صادق يحب أرضه 

ويعشق تراثــه.

الفنــان/ أبو بــكر صالــح النــواوى 
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أصـــــــــداء األزمنـــــــــة 

 ، ، بل تجاورها  ، رأيت فيها تالقي األزمنة  العزيـــــز  الفنان مجــدي عبد  التي أبدعها  الجرافيــــــك  عندمـــــــــا رأيت لوحات 

معروف أن األزمنـــــة تتواىل ، فهل مييش أن تتجاور ، أن نرى املايض البعيد يف متاس أفقي مع القريب ؟ يتحقق ذلــــــك من خالل 

رؤية فنية رهيفـــــة ، واعيـــــة ، وهذا ما تجسده أعمـــــال الفنــــــان ... 

األلــــــــــوان املرصيـــــــــة ، كأنها توحي باملعابـــــد القدميـــــة واملســــــالت ، وهي يف نفس الوقت ألوان جدران املساجد 

واألسبــــــلة ، املصدر واحد ، أرض مصـــــر وجبالهـــــا ومحاجرهــــا ، إنه األصل الواحد الــــذي استمد منه الفنان املصــــري 

القديـــــم ، ثم القبطي ثم املسلـــــم منه األصول والفـــــروع .

إننـــــــا يف مواجهة ألـــــــوان مرصيـــــــة جدي التعبري من خاللها بعد استيعاب مكوناتها وفوائدها ، بعضها يبدو كأصداء املايض 

البعيد املتحقق الســــــاري يف املوجــــودات اآلتيـــــــة .

مـــــــــن عامرة مصــــر ، من معتقدها الساري ، تطل علينا املكونات ، نرى أصداء العامرة ، تطل علينا الرشافــــــــات واألقــــــــواس 

واملداخل ، لكنها يف رؤية الفنــــان تتحول إىل مداخل ملا ال يرى ، إىل مداخل الروح الخفية املستعصيــــــة عىل اإلدراك الحســـي ...

غيـــــــر أنها تتجسد عرب اللون والخط واستلهـــام الكتابة القدمية التي تتواصل أشكالها ، توحي بحروف وليست بحروف ، وعندما 

متغض الكتابة تقرأ من كل جهة ، ويأتيها املعنى من كل صوب ، من مرياث العامرة ، والكتابة ، تفد الرؤيا ويكون التجيل يف هذه 

اإلبداعــــات املتميزة ، التي تحمل يف طياتها ميــــــراث املايض مؤدية إىل الزمـــــن اآلتـــــــــــي .

جمـــــــال الغيطانــــــي
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عــامل مــن الطــرب واألحـــالم

الفنان د. مجدي عبد العزيز واحد من أغرز فناين جيل السبعينيات إنتاًجا ومن أكرثهم امتالكًا ملرشوع جاميل متامسك أسس دعامئه 

عىل قاعدة الرتاث الشعبي مبخزونه الجاميل وجعل من ذلك بطاقة هويته اإلبداعية ومنطلقة إىل عامل الحداثة العاملية املتالطم بشتى 

التيارات الفنية والفكرية فكان هذا طريقه لتحقيق املعادلة الصعبة للرتاث واملعارصة ولكرس حاجز الرتابة واالعتياد من حول الرتاث 

دون الوقوع يف أرسة أو الركون إىل النمطية الجاهزة التي تتزرع بالهوية وبعيًدا – يف ذات الوقت – عن اللهاث خلف ظواهر الفن 

األورويب أو الغرق يف لجج الفن الغريب وموجاته الشكلية النائية عن الحس والوجدان املرصيني.

يف معرضه الجديد يواصل الفنان مشواره الفني بلغته الجاملية الخاصة التي تتكون مفرداتها من عنارص الزخارف والعالمات وقد 

تجلت – عرب األزمان – يف أمناط املنتجات الحرفية مثل الحكيم والحصري ورسوم العامرة النوبية ووحدات النسيج القبطي ومخروطات 

الخشب العربية وغريها لكنه يوظفها توظيًفا إميائيًا وإيقاعيًا بتأثريات الشكل املجرد عرب سالسل من املثلثات واملعينات والزجزاج 

لنا  فتوحي  الرشقية  املوسيقى  التطريبي يف  »املقسوم«  إيقاع  تعادل  بإيقاعات زخرفية  الحلزونية  والتوريقات  الزهرية  والتكوينات 

بالدندنة الوترية – برصيًا – عرب التكرار اإليقاعي للوحدات الشعبية.

وإذا كان مرشوعه الجاميل – يف مجمله – يصب يف بحرية التجريد فإن أعامله ال تشعرك بالغربة أو الغرابة ألنها موصولة برتاث جاميل 

والعظام وعرب وحدات  باألصداف  الخشب  النحاس وتطعيم  والنقش عىل  الخيامية  الشعبي عرب زخارف  الوجدان  مرصي ممتد يف 

النسيج اليدوي وما إليها وتخفف من رصامتها الهندسية ورتابتها الزخرفية إضاءات نورانية تتخلل فضاء خلفياتها أو مساحات الظلمة 

حولها بألوان شفافة تنقلك إىل حالة الحلم أو الشعر عىل عكس تجريداته الصارمة يف رسوم األبيض واألسود حتى وإن تضمنت بعض 

اإلمياءات الرسيالية التي تبدو غريبة عىل عامل الفنان.

من املالمح الجديدة أيًضا يف لوحات التصوير والحفر باملعرض ما يبدو من تنميشات عىل أرضياتها بدرجات رمادية متدرجة تتامهى 

مع درجات من عائالت لونية كاألزرق واألخرض واألحمر ونالحظ كذلك انتشار األشكال القوسية والحلزونية والدائرية مبا يخلق حالة 

من الحنو والحنني العاطفي كام نالحظ التقابالت املتعاكسة والتبادالت اإليقاعية ألشكالها واتجاهاتها فتوحى برتديدات نغمية رشقية 

فضالً عن أن األرضيات البنية والزرقاء والخرضاء مبا تحمله شعبية تحتفظ بها الذاكرة الجمعية تعكس حالة من الدفء والحميمية 

خاصة وأن هذه املساحات اللونية الهادئة تتداخل يف همس ناعم بقدر كبري من الشفافية مع احتفاظها بتوترات امللمس وذبذباته 
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مبا يخفف كثريًا من الرصامة الهندسية ومن تأثري املحاكاة املبارشة للوحدات الشعبية التي ميزت أعامله القدمية كام يخفف من طابع 

التصميم الهنديس الجاف الذي ينعكس من طبيعة تخصصه األكادميي كأستاذ بقسم اإلعالن.

وإذا كان مجدي عبد العزيز قد تفوق منذ سنوات بعيدة يف مجال الحفر فإنه يكشف لنا يف هذا املعرض عن قدرات فنية عالية يف 

التصوير دون أن يبتعد به عن رؤاه ومالمحه التي ألفناها يف أعامله السابقة بل نراه يضيف إليها حساسية جديدة تحلق بها يف عامل 

الخياالت والرؤى الكونية عىل خلفية من الطرب املوسيقى!

عــز الديــن نجيــب
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املصــــــــري اإلنســـــــــــان .

 د. مجـــــدي عبد العزيـــــــز  مصــــــري  أصيل هو تجسيد لألخالق واإلنسانيــــة .... والعطاء واإلبداع .... لوحاته ومعارضه هي 

إضافة وإثــــــراء للفـــــن .... رشفت مبعرفة الدكتور مجـــــدي يف أواخر الثامنينيات .... يف رحلة بدأت بالتصميـــــم الجرافييك ، 

ثم تطورت من الجوانــــب الفنية والتشكيليـــة إىل بناء مؤسســــي ملجموعة كانت األوىل من نوعها يف تحقيق الرتابط بني الفنون 

والتكنولوجيــــا يف مصـــــــر . وتعددت أعامل الدكتور مجدي وإضافاتــــه من املعاونة واإلشـــــراف عىل بنـــــاء منوذج لحجــــر 

رشيــــــد يف مدخل مركز املعلومات ودعم إتخاد القرار مبجلس الوزراء املصــــــري إىل املساهمة يف إختيار وإقتناء اللوحــــات 

الفنية لشبـــــــاب املبدعني وكبار الفنانني . إىل املساهمة واملعاونة يف بناء وتدريب وتأهيل جيل جديد يف الجامعـــات وخارجها 

يؤمن باستخدام التقنيــــة يف الفنـــون بتنوعها ... د. مجــــدي وجـــــه مصـــــري يجمع بني األصالة واملعاصــــــرة ودامئًا لديه 

الجديد يف الفن يسعد به النـــــاس .

هشـــــــام الرشيــــــف
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أ.د . مجدى عبد العزيز إمام البيىل

أستاذ متفرغ - قسم اإلعالن كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان

التاريخ العلمى :

- مواليد 8 مارس 1949 عابدين – القاهرة .

- بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية٬ »قسم اإلعالن«٬ جامعة حلوان بدرجة امتياز - تخصص إعالن وفن الكتاب عام 1973 .

- ماجستري ىف فن اإلعالن كلية الفنون التطبيقية عام 1982 .

- الدبلوم العاىل من األكادميية العليا للفنون » االتصاالت املرئية والتصميم «برلني الغربية – أملانيا٬ كام حصل عىل لقب »مصمم عاىل« 

من نفس األكادميية عام 1986 .

- الدكتوراه املعادلة ىف الفنون التطبيقية – املجلس األعىل للجامعات املرصية عام 1987 .

- درس بالقسم الحر– كلية الفنون الجميلة مع كالً من األساتذة »عبد العزيز جاويش«٬ »حامد ندا«٬ »حسنى البناىن« عام 1971 . 

- درس بالقسم الحر التصوير الزيتى الجامعة األمريكية عام 1971 .

التاريخ الوظيفى :

- معيد بكلية الفنون التطبيقية عام 1973 .

- مدرس مساعد بكلية الفنون التطبيقية عام 1982 .

- مدرس بكلية الفنون التطبيقية تخصص إعالن عام 1987 .

- أستاذ مساعد بكلية الفنون التطبيقية - تخصص تصوير ضوىئ وطباعة شعبة إعالن عام 1993 .

- القيام بأعامل رئيس قسم اإلعالن ىف 1997/8/1 إىل 1997/9/30.

- رئيس قسم اإلعالن ىف  2002/9/1 إىل 2003/9/1.

- أستاذ تصميم العالمات ونظم التوجيه واإلرشاد - قسم اإلعالن كلية الفنون التطبيقة - جامعة حلوان فرباير عام 1999 .
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- املستشار الثقاىف بسفارة جمهورية مرص العربية بالنمسا٬ ورئيس البعثة التعليمية بفيينا ومرشف عىل مكتب براغ بدولة التشيك٬ 

واإلرشاف عىل الطلبة الدارسني بدولة السلوفاك من 2003 اىل 2006 .

- أستاذ متفرغ بقسم اإلعالن بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان 2009/8/1 .

املؤمترات العلمية والفنية محلًيا ودولًيا :

- تصميم شعار وملصق وجميع املطبوعات الخاصة باملؤمتر العلمى السنوى بكلية الفنون التطبيقية ـ 1989.

- تصميم شعار وملصق وجميع املطبوعات الخاصة مبعرض )مرص ىف االتحاد السوفيتى( مبوسكو 1990 

- تصميم شعار وملصق وجميع املطبوعات الخاصة باملؤمتر التاسع عرش لوزراء الخارجية العرب 1990 .

- تصميم الغالف واألشكال الجرافيكية الداخلية لكتاب وثيقة مرص باملؤمتر اإلقتصادى املغرب ـ كاذابالنكا 1994

- تصميم األشكال الجرافيكية والكتابات الخاصة باملؤمتر العرشون لإلحصاء - جامعة حلوان 1995  .

- تصميم الغالف واألشكال الجرافيكية الداخلية لكتاب وثيقة مرص باملؤمتر االقتصادى - عامن 1995 

- املؤمتر الدوىل العرشون لإلحصاء وعلوم الحاسب وتطبيقاته العلمية واالجتامعية ـ جامعة حلوان  3ـ 8 أبريل 1995

- املؤمتر وامللتقى القومى الثالث للتنمية املحلية ىف عرص املعلومات ـ أغسطس 1996 ـ بقاعة املؤمترات مبدينة نرص تصميم نظم  

   التوجيه واإلرشاد ومطبوعات املؤمتر .

- املؤمتر القومى الخامس للغة اإلنجليزية لألغراض املتخصصة ـ جامعة حلوان ـ نوفمرب 1996 .

- املؤمتر العلمى الرابع لالقتصاد املنزىل ـ فرباير1997 تصميم نظم التوجيه واإلرشاد .

- التصميم واإلرشاف عىل نظم التوجيه واإلرشاد الخاصة باملؤمتر القومى األول لتسويق الخدمات الجامعيةـ  املجلس األعىل للجامعات   

  جامعة القاهرة 1997  .

- تصميم شعار وجميع مطبوعات ملتقى املؤمتر القومي األول لنهضة املعلومات ىف عرص مبارك ـ مركز املؤمترات ـ القاهرة 1999  .

- تصميم شعار وملصق وجمع املطبوعات الخاصة مبؤمتر امللتقى القومي )نهضة املعلومات ىف عرص مبارك( 1999 .

- تصميم الشعار واملطبوعات الخاصة باملؤمتر القومي األول للتعليم العايل ـ مركز القاهرة للمؤمترات ـ 2000  .
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- عضو لجنة تحكيم األوراق البحثية املقدمة باملؤمتر العلمى الدوىل األول للفنون التطبيقية 2008  .

- عضو لجنة تحكيم األوراق البحثية املقدمة باملؤمتر العلمى الدوىل الثاىن للفنون التطبيقية 2010 .

- عضو لجنة تحكيم األبحاث املقدمة باملؤمتر العلمى الثالث للفنون التطبيقية - جامعة دمياط » التوقعات املستقبلية « – 2012  .

-عضو لجان التحكيم ألحد األبحاث املقدمة٬ ورئيس إحدى جلسات املؤمتر العلمية باملؤمتر العلمي الدويل الثالث عرش بكلية الفنون 

  التطبيقية - جامعة حلوان » التصميم بني االبتكار واالستدامة«  2012 . 

- تحكيم النشاط الفنى والنشاط الثقاىف ونشاط صحف الحائط ملسابقة مهرجان األرس الطالبية لكليات جامعة حلوان عام 1993/1992 

- عضو لجنة املعارض لكلية الفنون التطبيقية عام 94-93 .

- عضو لجنة تحكيم معرض املهرجان السنوى٬ ألنشطة األرس الطالبية - جامعة القاهرة 1994 .

-عضو لجنة دراسة إنشاء معمل التصميم من أجل اإلنتاج٬ كلية الفنون التطبيقية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء - 1996. 

-عضو لجان اإلعداد ملؤمتر تسويق الخدمات الجامعية٬ والذى عقد ىف رحاب جامعة القاهرة 18-19 مارس 1998 .

- عضو لجان ومحارض لجائزة الدولة لإلبداع » الصندوق الثقاىف«  وزارة الثقافة – 1998 .

-عضو لجنة اإلعداد الحتفال جامعة القاهرة٬ مبرور 90 عام عىل إنشائها – 1998 .

- عضو اللجنة التحضريية لالحتفال بالعيد املاىس لكلية العلوم جامعة القاهرة 1999 .

- عضو لجنة النظام واملراقبة للفرقة األوىل - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان للعام الجامعى 2002-2001  .

- عضو لجنة مقرتحات تطوير التعليم الثانوى الصناعى لنظام الثالث سنوات٬  تخصص اإلعالن – 2003 

- عضو لجنة تحكيم أعامل طلبة السنة النهائية )البكالوريوس( - كلية الفنون التطبيقية - جامعة املنصورة عام 2010 – 2011 .

- رئيس لجنة الخطة البحثية بقسم اإلعالن كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان – 2011/ 2012 .

- عضو لجنة تحكيم واختيار شعار جامعة دمياط عام 2012 .

- منسق برنامج الدكتوراه لقسم اإلعالن بكلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان – 2012 – 2013 .

- عضو اللجان العلمية بالكلية ) لجنة املعارض ، لجنة املكتبة ، الدراسات العليا والبحوث ، لجنة أخالقيات البحث العلمى( ، وعضو

   مجلس الكلية لعدة سنوات .

-تحكيم العديد من البحوث املتقدمة للجنة العلمية الدامئة لألساتذة٬ واألساتذة املساعدين لكلية الفنون التطبيقية لعدة سنوات.
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- قام باإلرشاف٬ وتوىل عضوية لجنة املناقشة والحكم للعديد من رسائل املاجستري والكتوراه ىف الفنون التطبيقية٬منذ عام 1990 حتى 

  عام 2012 .

- عضو لجنة الحكم واملناقشة لرسائل املاجستري للفنون الجميلة ٬جامعة حلوان منذ عام 1996 وحتى عام 2011 .

األنشطة العلمية والفنية محلياً ودولياً : 

األعامل التصميمية :

- تصميم الخرائط اإلرشادية وكتالوج افتتاح٬ مرتو أنفاق القاهرة عام 1987 – 1998 .

- تصميم العالمة ونظام التوجيه واإلرشاد٬ واملطبوعات بسوبر ماركت تروا أس عام 1987 .

- تصميم شعار وملصق وجمع املطبوعات الخاصة باملؤمتر التاسع عرش لوزراء الخارجية العرب عام 1990 .

- تصميم ملصق معرض املسابقات بوزارة الثقافة ) املركز القومى للفنون التشكيلية ( .

- تصميم شعار الهيئة القومية للحفاظ عىل مياه الرشب عام 1994 .

- تصميم غالف كتاب عىل مصطفى مرشفة عام 1998 .

- تصميم كتاب حكامء القرص العينى د. محمود املناوى عام 1999 .

- تصميم خلفية اإحتفالية العامل املرصى د. »أحمد زويل« – جامعة القاهرة عام 1999 .

- تصميم شعار وجميع مطبوعات املؤمتر القومى األول للتعليم العاىل – مركز القاهرة للمؤمترات عام 2000 .

- تصميم كتاب الذكرى السنوية للفنان »محمد ناجى« عام 1989 .

- أنتج له عدد من األعامل الفنية عىل السجاد من خالل رشكة النساجون الرشقيون عام 1988 .

- نرشت بعض أعامله ىف التصميم الجرافيىك٬ » كتاب هربرت كابتسىك«  بأملانيا الغربية عام 1989 .

- اإلرشاف عىل تصميم غالف كتاب متحف القرص العينى للدكتور »محمود املناوى« عام 2001 .

- اإلرشاف عىل تصميم غالف كتاب أ.د شوقى ضيف » ملحات وكلامت  «عام 2006 .

املعارض الفنية الخاصة محلياً ودولياً :

- اشرتك بأعامله ىف ثالث دورات ىف بيناىل اإلسكندرية عام 1974، 1978، 1994 .
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معرض خاص بقاعة فكر وفن ـ معهد جوته باإلسكندرية ـ 1977 .

معرض خاص بأتيلية القاهرة ـ 1979 .

معرض خاص بقاعة فندق املريديان ـ  1979 .

معرض خاص بقاعة هيئة التبادل العلمى األملاىن ـ 1992 .

معرض خاص بقاعة الفنون التطبيقية ـ بالجيزة ـ  1993 .

معرض إفريقيا مبناسبة إنعقاد مؤمتر القمة اإلفريقى التاسع والعرشين – القاهرة 1993 .

معرض خاص مع الفنان املرحوم سيد عبد الرسول ، فرغىل عبد الحفيظ ، وفيق املنذر ، صالح عبد الرحيم )جالريى سالمة( ـ 1995 .

معرض خاص متجول ىف كٍل من اإلسكندرية ، كفر الشيخ ، العريش ، بدعوة من الثقافة الجامهريية ـ 1995.

معرض خاص بدعوة من جامعة أومل بأملانيا مبناسبة األسبوع األملاىن املرصى ـ 1998 .

معرض خاص مبركز الجزيرة للفنون »الزمالك« القاهرة ـ 1999 – 2000 .

معرض خاص باملركز الثقاىف املرصى بفيينا ـ النمسا ـ 2000 .

معرض خاص مبدينة ليوبن باملنسا ـ 2000 .

معرض خاصة بدعوة من جامعة أومل بأملانيا مبناسبة األسبوع األملاىن املرصى ـ 2002 .

معرض خاص بسفارة جمهورية مرص العربية بفيينا ـ 2005 .

معرض خاص بجالريى السالم بفيينا ـ 2004 .

معرض أصداء األزمنة ـ 2007 . 

املعارض الفنية العامة محلياً ودولياً :

معرض الفن املعارص بالسودان.

معرض الفن املرصى املعارص بالجوس.

معرض الفن املرصى املعارص باملكسيك.

معرض الفن املرصى برومانيا.
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معرض الفن املرصى املعارص سالزبورج.

املعرض املتجول للفن التطبيقى املرصى ىف )فرنسا ـ أملانيا ـ يوغوسالفيا ـ إيطاليا( 1970 .

معرض برلني الحر للفن التشكيىل ـ برلني ـ أملانيا  1986 .

مثل مرص ىف معرض الدول اإلفريقية بفرانكفورت ، بتكليف من املستشار الثقاىف ورئيس البعثة التعليمية ببون 1985 .

معرض الفن املرصى املعارص بالكويت ـ 1989 .

معرض الفن املرصى األمريىك املعارص باإلسكندرية ـ 1989 .

معرض إفريقيا ىف الفن املرصى القاهرة ـ 1993 .

معرض الفن املرصى للفنون التشكيلية ـ إسالم آباد ـ الهور كراتىش ـ 1996 .

معرض األسبوع الثقاىف املرصى مبناسبة زيارة السيد رئيس الجمهورية لليابان متحف طوكيو 1995 .

معرض اإلسبوع الثقاىف بطشقند – أكتوبر 1998  . 

معرض الفن التشكيىل هيئة املعونة الفنية G.T.Z بأملانيا ـ بون 1999 .

معرض مسابقة الفنون التشكيلية - صالون القطعة الصغرية القاهرة ـ 2002 .

املعرض القومى للفنون التشكيلية- بقرص الفنون القاهرة ـ 2001 .

معرض الفن املرصى املعارص ـ الصني ـ 2002 .

معرض بني النيل والدنوب رابطة العامل املفتوح بالنمسا ـ دار األوبرا بالقاهرة ـ 2002 

املعرض الفنى املصاحب للمؤمتر الحادى عرش لوزراء خارجية دول عدم االنحياز- بالقاهرة عام 1994 ـ

املسابقة الدولية لفن الطباعة مدينة كوىش باليابان ـ 1996 .

عضو لجنة فرز واختبار األعامل الفنية والتحكيم لصالون الشباب القاهرة ـ 1996 .

تريناىل الدوىل بالرنويج ـ 1989 .

تريناىل الهند الدوىل الثالث للحفر ـ 1989 )قومسري وعارض(.

تريناىل وارسو الدوىل للملصقات بولندا ـ 1996 .

تريناىل الرنويج لفن الجرافيك ـ 1999 .
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- تريناىل مرص الدوىل األول لفن الجرافيك القاهرة ـ 1993 .

- تريناىل مرص الدوىل الثالث لفن الجرافيك ـ 1999 .

- بيناىل كراكوف الدوىل لفن الحفر ـ بولندا ـ 2002 .

- بيناىل مرص الدوىل لفن الجرافيك ـ 2003 .

- بيناىل اإلسكندرية الدورة الثامنة عرش ـ إبريل 1994 .

- اإلشرتاك ىف معرض »الفن وتحديات العرص« ـ املؤمتر العلمى السنوى بكلية الفنون الجميلة باملنيا 1994 ، إلعداد معرض بني النيل 

والدنوب دار األوبرا بالقاهرة 2002 .

- أقام معرض لفن الحىل٬ شارك فيه دكتورة »عايدة اسامعيل«٬ والدكتورة »سلوى عبد النبى« من مرص والفنانة النمساوية »جدرون 

شرينجر« تحت مسمى » حوار اآلخر« بجالريى املركز الثقاىف املرصى بفيينا. عام 2005 .

- أقام عرض للفنان النمساوى »هربرت النج مولر« للفوتوغرافيا٬ بجالريي املركز الثقاىف املرصي بفيينا عام 2005 .

- شارك مبعرض فنى ثقاىف سياحى بسفارة جمهورية مرص العربية بفيينا٬ وذلك بالتعاون مع مؤسسة العون األوروبية مع كل من 

   الفنانة الكويتية »بانا عبد الرحمن« والفنانة النمساوية »اليزسبني هوفر«- عام 2005 .

- أقام معرض للفنانة النمساوية »مارسيال فالرن« بقاعة جالريى املركز الثقاىف املرصى بفيينا - عام 2005 .

-أقام معرض للفنان أ.د/ »أحمد نوار« باملكتبة الوطنية ومتحف الربديات بالنمسا تحت مسمى »وجوه الفيوم« بني عبق التاريخ   

   وأصالة الحارض٬ عام 2005 .

- أقام معرض للفنانة النمساوية »فرنسيسكا ابلنجر« تحت عنوان » حلم مرصى » عام 2006 .

- أعد معرض تحت مسمى »حوار الحضارات«٬ تم االتفاق عىل تبادل ثقاىف فنى بني اوركسرت »روح أوروبا«٬ بسانت بولتني بالنمسا 

السفىل٬ ودار األوبرا بالقاهرة واالسكندرية القامة حفلتني األوىل ىف القاهرة٬ والثانية باإلسكندرية - عام 2006 .

- أعد العديد من الحفالت املوسيقية لكبار مطرىب مرص بفيينا - عام 2006 .

- قام بإعداد محارضة أ.د/«منفريد بيتاك« تحت عنوان »٬ كشف جديد رشق دلتا النيل حول القاعدة الحربية لتحتمس«٬ بقاعة 

   جالريى املكتب الثقاىف املرصى بفيينا - عام 2006 .

- قام بالتعاون مع جمعية األدباء النمساويني باإلعداد ملحارضة الكاتب املرصى »جامل الغيطاىن«  ٬ بقاعة الجمعية تحت عنوان روايته 
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» نصوص األهرام« - عام 2006 .

- أعد محارضة وعرض للفيلم الوثائقى )الخبز كمولد للطاقة(٬ إنتاج رشكة )إم إر فيلم( بالتعاون مع التليفزيون األملاىن والتليفزيون 

النمساوى٬ وذلك بقاعة جالريى املركز الثقاىف املرصى بفيينا - عام 2006 . 

- املعرض القومى العام السنوى 2009 – 2010 -  2011 – 2012 -2013 .

- معرض صالون األبيض واألسود 2014

الجوائز واألوسمة وشهادات التقدير محلًيا ودولًيا :

- نال العديد من الجوائز ىف مجال الحفر والتصميم والتصوير الجرافيىك .

- خمس جوائز أوىل حفر معرض الطالئع من عام 1973 إىل عام 1978 .

- جائزة أوىل حفر بيناىل اإلسكندرية الدوىل عام 1974 .

- جائزة أوىل حفر معرض مايو للشباب عام 1978 .

- جائزة ثانية حفر معرض مايو للشباب عام 1979 .

- جائزة تقديرية مسابقة الفنون التشكيلية والحرف للشباب عام 1979 .

- جائزة رابعة حفر معرض مايو للشباب عام 1980 .

- جائزة ثانية تصوير 15 مايو عام 1982 .

- جائزة أوىل حفر املعرض العام السنوى 1983 .

- جائزة الدولة التشجيعية لفن الحفر عام 1983 .

- وسام الفنون والعلوم من الطبقة األوىل عام 1985 .

- جائزة ثانية ىف فن امللصقات »بيناىل القاهرة الدوىل الثالث« 1989 .

- جائزة أوىل عن تصميم شعار مركز القاهرة الدوىل للمؤمترات - مدينة نرص 1989 .

- جائزة رشفية بيناىل اإلسكندرية الثامن عرش عام 1994 .

- جائزة الرعاة ببيناىل سابورى الدوىل للحفر ىف اليابان عام 1996 .

- جائزة البحث العلمى لجامعة حلوان ىف اإلعالن عام 1998 .
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- جائزة رشفية ببيناىل بنجالديش الدوىل الخامس للفنون عام 1999 .

- جائزة مسابقة الفنون التشكيلية ـ القاهرة »صالون القطعة الصغرية تصوير » عام 2000 .

- حصل عىل عدة شهادات تقديرية ىف العديد من املناسبات العلمية والفنية .

النشاط النقاىب واالجتامعى :

- عضو مؤسس لنقابة الفنانني التشكيليني .

- أمني عام نقابة الفنانني التشكيليني سابًقا.

- عضو جمعية محبى الفنون الجميلة ـ القاهرة.

- عضو ومؤسس بنقابة املصممني التطبيقيني ـ القاهرة.

- عضو بأتيليه القاهرة للفنانني واألدباء.

- عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة سابقاً جمعية فن الحفر املرصى املعارص ـ القاهرة.

- عضو جمعية فناىن الغورى.

- عضو جمعية أصالة ـ القاهرة.

- عضو رابطة خريجى املعاهد والجامعات األملانية ـ القاهرة.

- عضو رابطة العامل املفتوح فيينا ـ النمسا.

- عضو مجلس إدارة املكتبة العامة بجامعة حلوان سابًقا.

- عضو مجلس إدارة مطبعة جامعة حلوان سابًقا.

االنتدابات للمؤسسات العلمية والفنية محلًيا ودولًيا:

- انتدب للتدريس بجامعة القاهرة – كلية اإلعالم – 1975 .

- انتدب للتدريس بجامعة املنيا – كلية الفنون الجميلة .

- انتدب باملركز القومى للفنون التشكيلية لتأسيس مكتب التصميم الجرافيىك واإلرشاف – وزارة الثقافة 1988 .

- انتدب استشاري بوزارة الشئون االجتامعية وتأسيس وحدة الكمبيوتر جرافيك مبركز التصميم والنامذج 1994 .

- انتدب كاستشاري مبركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزاراء وقام بتأسيس وحدة التصميم الجرافيىك وإدارتها من 
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عام 1989 حتى عام 2003 .

- انتدب كأستاذ للتدريس بجامعة الزيتونة – االردن – عامن 2009 – 2010 .

- انتدب كأستاذ للتدريس بجامعة املنصورة – كلية الفنون التطبيقية – دمياط – 2010-2009 .

-انتدب كأستاذ للتدريس بجامعة دمياط – كلية الفنون التطبيقية – دمياط –2012 .

املقتنيات الفنية محلًيا ودولًيا :

- له مقتنيات خاصة بكل من )أملانيا ـ فرنسا ـ إيطاليا ـ أمريكا ـ تونس ـ السودان ـ الكويت ـ الرنويج ـ الهند ـ اليابان ـ النمسا ـ 

األردن(، متحف الفن الحديث بالقاهرة والرنويج. مقتنيات بدار األوبرا املرصية.

- مقتنيات بجريدة األهرام واألخبار بالقاهرة.

- مقتنيات رشكة مرص للسياحة مقهى »نجيب محفوظ«٬ خان الخلييل٬  القاهرة.

- مقتنيات مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

- مقتنيات بهيئة التبادل العلمى األملاىن بالقاهرة وأملانيا )برلني(.

- مقتنيات مركز املؤمترات مبدينة نرص ـ القاهرة.

- مقتنيات ىف العديد من املتاحف والهيئات واملؤسسات والرشكات والبنوك ىف مرص والخارج.

- مقتنيات مقر اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا التابعة ملنظمة األمم املتحدة.

- مقتنيات املقاولون العرب ـ قرص الثقافة اإلسامعيلية.

- مقتنيات بالنقابة العامة للصحفيني املرصيني بالقاهرة.

- مقتنيات بسفارة مرص بالرنويج.    - مقتنيات بجامعة أومل بأملانيا.

- مقتنيات مببنى األمم املتحدة ببون – أملانيا .

- مقتنيات برشكة نيل أون الين بالقاهرة.

- مقتنيات بسفارة جمهورية مرص العربية بفيينا.

املرشوعات البحثية التى شارك فيها : 

- مرشوع إنشاء وحدة معلومات التصميم الجرافيىك ملركز معلومات مجلس الوزراء٬ تتضمن وحدة استوديو للرسوم املتحركة٬ وإخراج 
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وإنتاج أربعة دقائق بعنوان » املدينة »٬ وخمسة دقائق رسوم متحركة بعنوان » زهرة اللوتس الذهبية » عام 1996 .

- مرشوع تدريبى » التصميم من أجل االنتاج »٬ مبركز معلومات مجلس الوزراء٬ مبقر الهرم عام 1997 .

- شارك بإعداد برنامج تدريبى ألعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون التطبيقية٬ جامعة حلوان٬ بالتعاون مع مركز معلومات مجلس 

  الوزراء عام 2000 .

- مرشوع تأسيس وحدة التصميم الجرافيىك مبركز الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة عام 1993 .

- شارك بورشة عمل تدريبية لتنمية قدرات الحرف التقليدية٬ مبركز الفنون التشكيلية٬ بوزارة الثقافة عام 1993 .

- أعد مقرتح لبناء قاعدة معلومات وموقع عىل شبكة االنرتنت٬ بكلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان عام 2000 .

- منسق عام مرشوع بناء قاعدة معلومات خاصة بأعضاء نقابة الفنانني التشكيليني٬ بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء عام 2000 .

- قام بإعداد وتنظيم زيارة لألستاذ »اندرياس شنيدر«٬ األستاذ بجامعة تاما للفنون بطوكيو٬ وذلك ىف الفرتة من 20 مارس إىل 30 مارس 

عام 1997 ٬ وإقامة ورشة عمل حول » النظم واألساليب العلمية والفنية ىف مجال تخصص اإلعالن«٬ وذلك من خالل التبادل العلمى 

والثقاىف بني الجامعات املرصية ومثيالتها من الجامعات األجنبية ىف مجاالت التخصص.

- بناء عىل التبادل العلمى والثقاىف بني الجامعات املرصية واألجنبية تم إعداد وتنظيم زيارة أ/«ريان عبد الله« االستاذ باألكادميية 

العليا للفنون بربلني – أملانيا٬ وإقامة ورشة عمل لطالب قسم اإلعالن بكلية الفنون التطبيقية٬ جامعة حلوان٬ حول النظم الحديثة 

واألساليب املستخدمة ىف مجال اإلعالن بصفة عامة وتصميم نظم التوجيه واإلرشاد عام 2001 .

-أقام ورشة عمل فنية ألطفال املدارس اإلبتدائية بفيينا٬ وأبناء الجالية املرصية حول معرض الفنان »أحمد نوار«٬ »وجوه الفيوم« 

وتسجيل إنطباعاتهم حول املعرض٬ والذى أقيم باملكتبة القومية بفيينا ومتحف الربديات باملكتبة عام 2005 .

- شارك بورشة عمل مبكتبة مبارك للمرشحني لنيل جائزة اإلبداع الفنى املرحلة السادسة٬ يونيو عام 1998.

- شارك بدراسة فنية ىف مجال التصميم الجرافيىك للصندوق اإلجتامعى للتنمية عام 1995 .

- شارك ىف دراسة حول تأسيس وتطوير وحدة التصميم الجرافيىك والتغليف الخاصة بوزارة الشئون اإلجتامعية٬ » األرس املنتجة » عام 1994 .

- شارك ىف ندوة »حول موضوع العوملة وآثارها عىل الفنون التشكيلية« مبركز رامتان مبتحف طه حسني ، مع كل من األساتذة د. 

»محمد طه حسني« ، د. »محمود شكرى« ـ عام 1998 .

 - شارك بورشة عمل٬ وذلك من خالل ترشيح هيئة اليونسكو ونقابة الحفارين بأوسلو – الرنويج عام 2002 .
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and organizing the visit of Professor / Ryan Abdullah professor Supreme Academy of Arts in Berlin - Germany 

and a workshop for students of advertising section Faculty of Applied Arts, Helwan University on modern 

systems and methods used in advertising in general, and design guidance systems and counseling in 2001.

 set up a technical workshop for primary school children in Vienna and the Egyptian community about the 

artist Ahmed Nawar exhibition »Faces of Fayoum« and record their impressions about the show, which was 

held in Vienna National Library and Museum papyri Library in 2005.

 attended a workshop Mubarak Library of candidates for Neil Artistic Creativity Award sixth stage in June 1998.

 participated technical study in the field of graphic design, the Social Fund for Development in 1995.

 participated in a study on the establishment and development unit in graphic design and packaging of the 

Ministry of Social Affairs, »Productive Families« in 1994.

 participated in the seminar »on the topic of globalization and its effects on the Fine Arts« at the Museum 

Center Ramta Taha Hussein, with all of the professors d. Mohammed Taha Hussein, d. Mahmoud Shokri 1998.

 attended a workshop through the nomination of UNESCO and the Guild diggers Oslo - Norway in 2002.
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 Holdings Corporation Neil Online Cairo.

 Holdings Embassy of the Arab Republic of Egypt in Vienna.

Research projects in which the participant:

 Project Create a Graphic Design Information Center Cabinet Information - Unit animation studio and 

directed and produced four minutes titled »City« and five minutes include animation entitled »golden lotus 

flower« in 1996.

 training project »design for production,« the Cabinet Information Center at the headquarters of the pyramid 

in 1997.

 participated prepare a training program for members of the Faculty of Applied Arts, Helwan University, in 

collaboration with the Council of Ministers Information Center in 2000.

 project to establish the unity of Graphic Design Fine Arts Center at the Ministry of Culture in 1993.

 attended a training workshop for the development of the capabilities of traditional crafts of Fine Arts in 1993, 

the Ministry of Culture Center.

 prepared a proposal to build a database and a website for the College of Applied Arts - Helwan University in 2000.

 general coordinator of the project to build a database of information with members of the Fine Artists 

Association in collaboration with the Council of Ministers Information Center in 2000.

 set up and organize a visit to the professor / Andreas Schneider - Professor fully for the Arts at the University 

of Tokyo, in the period from March 20 to March 30 in 1997 and the establishment of a workshop on »systems 

and scientific and technical methods in the field of specialty advertising« through scientific and cultural 

exchange between the Egyptian universities and their counterparts of foreign universities in the fields 

of specialization.

 based on scientific and cultural exchange between the Egyptian and foreign universities have been preparing 
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commissioned a consultant Information Center and Decision Support Council under the chairmanship of 

cabinets and the establishment of a unit graphic design and management from 1989 until 2003.

assigned to teach as a professor at the University of Zaytuna - Jordan - Amman 20092010-.

assigned to teach as a professor at Mansoura University - Faculty of Applied Arts - Damietta - 20092010-.

assigned to teach as a professor at the University of Damietta - Faculty of Applied Arts - Damietta -2012.

Art collections locally and internationally:

 specific to each of the )Germany France Italy America Tunisia Sudan Kuwait Holdings Norway Austria India 

Japan Jordan(.

 Museum of Modern Art in Cairo, Norway.

 Holdings Egyptian Opera House.

 Holdings Al-Ahram newspaper in Cairo and news.

 Holdings Misr Travel Naguib Mahfouz Cafe »Khan el-Khalili,« Cairo.

 Holdings IDSC the Council of Ministers.

 Holdings Authority German scientific exchanges in Cairo and Germany )Berlin(.

 Collectibles Convention Center in Nasr City, Cairo.

 holdings in many museums, organizations and institutions, companies and banks in Egypt and abroad.

 Holdings headquarters of the Economic and Social Commission for Western Asia of the United Nations.

 Holdings Arab Contractors Palace of Culture Ismailia.

 Holdings General Union of Egyptian journalists in Cairo.

 Holdings Embassy of Egypt, Norway.

 holdings at the University of Ulm, Germany.

 Holdings UN building in Bonn - Germany.
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received several certificates of appreciation in many scientific and artistic events.

Union activity and social:

a founding member of the Fine Artists Association.

former secretary-general of the Fine Artists Association.

Fine Art Lovers Association Cairo.

member and founder of the Association designers Applied Cairo.

member of the Cairo Atelier for artists and writers.

founding member and former board member of the Contemporary Art Society drill Egyptian Cairo.

member Ghury Artists Association.

member of the authenticity of the Cairo Association.

member graduates German institutes and universities Cairo Association.

Open World League, a member of Vienna, Austria.

former member of the Board of Public Library Management at the University of Helwan.

Member of the Board previously Helwan University Press management.

Mandates scientific and technical institutions locally 

and internationally:

assigned to teach at Cairo University - Faculty of Information 1975.

assigned to teach Minia University - Faculty of Fine Arts.

commissioned the National Center for Fine Arts to establish the Office of graphic design and supervision - the 

Ministry of Culture in 1988.

commissioned a consultant at the Ministry of Social Affairs and the establishment of the unity of computer 

graphics and design models 1994 Center.
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of the Egyptian Cultural Center in Vienna. 2006.

Annual General National Exhibition 2009 - 2010 - 2011 - 2012 -2013.

White Salon exhibition and black 2014

Awards and accolades and recognitions locally and internationally:

won numerous awards in the field of drilling, design and Graphic Imaging.

first prizes dig Vanguard from 1973 to 1978 exhibition.

first dig International Biennale of Alexandria Award in 1974.

first dig May Fair Youth Award in 1978.

second prize drilling May Fair for Youth in 1979.

discretionary award of Fine Arts and Crafts for youth competition in 1979.

fourth prize drilling May Fair for Youth in 1980.

second prize shooting May 15 in 1982.

first dig annual exhibition 1983 award.

won the State Incentive Award art drilling in 1983.

awarded the Order of Arts and Sciences of the first class in 1985.

second prize in the art posters »Cairo International Biennale Third« in 1989. 

first prize logo design Cairo International Conference Center in Nasr City in 1989. 

Honorary Award Alexandria Biennale eighteenth in 1994. 

Sponsors Award Saburi Biennale International Drilling in Japan in 1996. 

Award for Scientific Research of the University of Helwan in advertising in 1998. 

Honorary Award Bangladesh Fifth International Biennale of Art in 1999. 

Fine Arts Competition Award Cairo »Salon small piece imaging« in 2000. 
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the Austrian artist Jdron Heringr under the name of »the other dialogue« Bjalery Egyptian Cultural Center in 

Vienna. 2005.

set up a display of the Austrian artist Herbert Lang Mueller Vetogravea Bjalery Egyptian Cultural Center in 

Vienna in 2005.

participated exhibition technician cultural tourism Embassy of the Arab Republic of Egypt in Vienna in 

collaboration with the European Foundation help with all of the Kuwaiti artist PANA Abdul Rahman and the 

Austrian artist Alesspin Hoover. 2005.

established exhibition of Austrian artist Marcela Wallner Hall Gallery Egyptian Cultural Center in 

Vienna. 2005.

established gallery artist Ahmed Nawar, the National Library and the Museum of papyri in Austria under the 

name of »Faces of Fayoum« between fragrant history and authenticity of the present. 2005.

established exhibition of Austrian artist Francisca Apellnger titled »Egyptian Dream« in 2006.

prepared under the name of »dialogue of civilizations« has been agreed on cultural exchange between the 

technical Orckstr »the spirit of Europe,« St. Pölten Lower Austria and the Opera House in Cairo and Alexandria 

to set up the first two concerts in Cairo and Alexandria, the second. 2006.

prepared many concerts for senior singers Egypt, Vienna. 2006.

prepared a lecture by Dr. Manfred Pitak under the title »New detect eastern Nile Delta, around the base of 

Tuthmosis war« Hall Gallery Egyptian Cultural Office in Vienna. 2006.

The collaboration with the Austrian Writers Association preparing for a lecture Egyptian writer Gamal Ghitani 

Assembly Hall under his novel »Pyramid Texts« 2006 title.

prepared a lecture and presentation of the documentary film )bread as a generator of energy( production 

company )AMR film( in collaboration with the German television and television Austrian Gallery and the Hall 
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week cultural exhibition in Tashkent - October 1998.

Fine Art Exhibition Authority Technical Assistance GTZ Bonn, Germany, in 1999.

Gallery Fine Arts Competition Salon piece small Cairo, 2002.

National Exhibition of Fine Arts Palace of Arts, Cairo 2001.

Egyptian Contemporary Art Exhibition of China in 2002.

exhibition between the Nile and Aldnob Open World League Austria Opera House in Cairo in 2002

Technical Exhibition of the Eleventh Conference of Foreign Ministers of Non-Aligned Countries in 

Cairo in 1994

International Competition printing Cochin Japan 1996 art.

member of the screening committee and test artifacts and arbitration for Youth Salon Cairo in 1996.

International Triennale, Norway in 1989.

International Triennale India Third Drilling 1989 )Qomcir opposed(.

International Triennale Warsaw Poster Poland in 1996.

Triennale Norway Triennale 1999.

Egypt International Triennale first Triennale Cairo in 1993.

International Triennale Egypt Third Triennale 1999.

International Biennale art drilling Krakow Poland in 2002.

International Biennale Egypt Triennale 2003.

Alexandria Biennale eighteen April 1994 session.

participate in the exhibition »Art and the challenges of the times,« Annual Scientific Conference of the Faculty 

of Fine Arts Minya 1994, to prepare the exhibition between the Nile and Aldnob Cairo Opera House in 2002.

established art exhibition ornaments attended by Dr. Aida Ismail and Dr. Salwa Abdel Nabi from Egypt and 
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special exhibition in Leoben Mounsa 2000.

special exhibition at the invitation of the University of Ulm, Germany, on the occasion of the German Egyptian 

Week 2002.

special exhibition Embassy of the Arab Republic of Egypt in Vienna in 2005.

special exhibition Bjalery peace in Vienna in 2004.

Echoes times 2007 exhibition.

Public art exhibitions both locally and internationally:

contemporary art gallery in Sudan.

Egyptian Contemporary Art Gallery in Lagos.

Egyptian Contemporary Art Exhibition in Mexico.

Egyptian art gallery in Romania.

Contemporary Egyptian Art Gallery Salzburg.

touring exhibition of art Applied Masri )France, Germany, Italy, Yugoslavia( in 1970.

Berlin gallery free art exhibition Berlin, Germany in 1986.

such as Egypt in Frankfurt Exhibition African countries, commissioned by the cultural advisor and head of the 

educational mission in Bonn in 1985.

Egyptian Contemporary Art Exhibition in Kuwait in 1989.

Egyptian American contemporary art gallery in Alexandria in 1989.

Africa exhibition in Cairo Egyptian Art in 1993.

Egyptian Art Fine Art Gallery Islamabad, Lahore, Karachi, 1996.

Egyptian Cultural Week exhibition on the occasion of the visit of Mr. President of the Republic of Japan Tokyo 

Museum in 1995.
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in 2000.

Book anniversary of the artist Mohammed Naji 1989 design.

produced a number of works of art on the carpet by Oriental Weavers Company in 1988.

published some of his works in graphic design »book Herbert Kasky« West Germany in 1989.

overseeing the design of the cover of the book palace Aini Dr. Mahmoud Manawy Museum in 2001.

overseeing the design of the cover of the book Shawky guest »profiles and the words« in 2006.

Professional activities:

Art exhibitions both locally and internationally:

sign up for its work in three sessions in Alexandria Biennale 1974, 1978.1994.

special exhibition hall thought the art of the Goethe Institute in Alexandria in 1977.

special exhibition Cairo Atelier 1979.

Special Exhibition Hall of the Meridian Hotel in 1979.

Special Exhibition Hall of the German Academic Exchange Commission in 1992.

special exhibition hall of Applied Arts in Giza in 1993.

Africa Exhibition on the occasion of the twenty-ninth-Africa Summit - Cairo 1993.

special exhibition with the late artist Syed Abdul Rasul, Farghally Abdul Hafeez, Wafiq al-Mundhir, Salah 

Abdel-Rahim )Gallery safety( in 1995.

special exhibition surfed in Alexandria, Kafr El-Sheikh, Al-Arish, at the invitation of mass culture in 1995.

special exhibition at the invitation of the University of Ulm, Germany, on the occasion of the German Egyptian 

week in 1998.

special exhibition at Gezira Arts Center »Zamalek« Cairo from 1999 to 2000.

special exhibition Egyptian Cultural Center in Vienna Austria in 2000.
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doctoral program coordinator for the department announced the College of Applied Arts, Helwan University 

- 20122013-.

Member of the Scientific Committees college )Exhibitions Committee, Library Committee, Graduate Studies 

and Research, Ethics Committee of Scientific Research(, and a member of the College Board for several years.

Arbitration many advanced scientific Standing Committee of the professors and associate professors of the 

Faculty of Applied Arts for several years of research.

supervised and member of the debate and judgment of many of the master›s and doctoral theses in Applied 

Arts from 1990 until 2012.

member of the judging panel and discussion of the messages Master of Fine Arts - Helwan University from 

1996 until 2011.

scientific and technical activities locally and internationally:

Business design:

maps guiding the design and catalog opening - Cairo Metro in 19871998-.

label design and system guidance and publications Psobr Troyes Market as of 1987.

design a logo and poster collection and special publications nineteenth conference of Arab foreign ministers 

in 1990.

poster design exhibition contests at the Ministry of Culture )Fine Arts National Center(.

National Authority logo design to keep the drinking water in 1994.

design the cover of a book on Mustafa supervisor in 1998.

Elders Palace Aini d design. Mahmoud Manawy 1999.

Background festive Egyptian scientist Dr. design. Ahmed Zewail - Cairo University in 1999.

logo design all the prints at the first National Conference on Higher Education - Cairo conference center 
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of one of the scientific sessions of the conference - 2012.

arbitration artistic activity and cultural activity and the activity of the wall Newspapers Contest student families 

to colleges Helwan University Festival in 19921993/.

member jury annual festival exhibition of student activities captivity Cairo University in 1994.

member of the committee studying the establishment of the design of the plant for production - the College 

of Applied Arts in collaboration with the Council of Ministers 1996 - Information Center.

member committees to prepare for University Services Marketing Conference which was held in Rehab Cairo 

University March 18 to 19, 1998.

member committees and lecturer for the State Award for Creativity »Cultural Fund,« the Ministry of 

Culture 1998 -.

member of the committee preparing for the celebration of Cairo University over 90 years at its 

inception --1,998.

Member of the Preparatory Committee to celebrate a diamond jubilee of the Faculty of Science, Cairo 

University in 1999.

member of the committee system and monitoring of the First Division, College of Applied Arts, Helwan 

University for the academic year 20012002-.

Member of the Commission›s proposals to develop secondary education for an industrial system three years 

of specialty advertising --2,003

member of  jury business students final year Bachelor›s Faculty of Applied Arts in Damietta, Mansoura 

University in 20102011-.

Chairman of the research plan announcement College of Applied Arts, Helwan University - 2011 - 2012 Department.

member of the jury and the selection of Damietta University logo in 2012.



67

8 April 1995 Helwan University

Conference and the Third National Forum for local development in the era of information in August 1996 at 

the Conference Hall in Nasr City design guidance systems and conference publications.

Fifth National Conference of the English language for the purposes of specialized Helwan University, 

November 1996.

Fourth Scientific Conference of Home Economics in February 1997 design guidance systems.

»the first National Conference of University Services Marketing,« the Supreme Council of Universities Cairo 

University 1997 design and oversee the direction and guidance systems.

First National Congress of the renaissance of the information in the Mubarak era of the 1999 Cairo conference 

center logo design all the prints forum.

National Forum )renaissance information in the Mubarak era( 1999 logo and poster design and collection of 

the conference publications.

First National Conference on Higher Education Cairo Conference Center 2000 logo design and all 

conference publications.

First International Scientific Conference of Applied Arts in 2008 - Member of the Jury of the research 

papers presented.

Second International Scientific Conference of Applied Arts in 2010 - Member of the jury research 

papers submitted.

Third Scientific Conference Polytechnical University, Damietta, »outlook« - 2012 - Member of the Jury 

Research provided.

the thirteenth International Scientific Conference of the Faculty of Applied Arts, Helwan University »design 

between innovation and sustainability« - a member of the jury of one of the research presented and the head 
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Assistant Professor of the Faculty of Applied Arts specialty photocopy and printing of the Declaration of 

Division in 1993.

do acting head of advertising section in 011997/08/ to 301997/09/.

Chairman advertising section in 092002/01/ to 092003/01/.

professor of design marks and guidance systems and Guidance Department announcement Faculty of Applied 

Arts, Helwan University, February 1999.

Cultural Counselor, Embassy of the Arab Republic of Egypt, Austria and head of the educational mission in 

Vienna and Prague on Musharraf 

Office of the State of the Czech and supervision of students studying the state of Slovaks from 2003 to 2006.

Professor Emeritus, Department announcement Faculty of Applied Arts, Helwan University, 12009/8/.

Scientific and technical conferences both locally and internationally, which was subscribed:

Annual Scientific Conference of the Faculty of Applied Arts 1989 logo and poster design and all of the 

conference publications.

gallery )Egypt in the Soviet Union( in Moscow in 1990 - Design logo and poster exhibition and all the prints.

nineteenth conference of Arab foreign ministers in 1990 - the design of the logo and poster collection of the 

conference publications.

Economic Conference Morocco Kmablanka 1994 cover design and graphics formats to book internal document 

Egypt

Twentieth Congress of the 1995 census, Helwan University, graphic design shapes and writings of the 

conference.

Economic Conference 1995 Amman Cover and graphic formats interior book design document Egypt

Twentieth International Conference of Statistics and Computer Science, scientific, social and applications 3 to 
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Prof. Dr.. Magdy Abdel Aziz Emam Al-Bialy

Professor Emeritus – Department of advertising -  Faculty of Applied Arts, Helwan University 

scientific history and functional:

Prof. Magdy Abdel Aziz Emam Al-Bialy

Professor Emeritus Department of announcement College of Applied Arts, Helwan University.

Scientific history:

born March 8, 1949 Abdeen - Cairo.

Bachelor Faculty of Applied Arts, Helwan University, the department of announcement honors specialization 

announcement art book in 1973.

Master in the art of advertising the College of Applied Arts in 1982.

Higher Diploma of Higher Academy of Arts› visual communications and design, »West Berlin - Germany also 

won the title of« high-designed »from the same Academy in 1986.

equation doctorate in Applied Arts - the Supreme Council of Egyptian Universities in 1987.

studied the free section - Faculty of Fine Arts with both professors Abdul Aziz Jawish - Hamed Nada - Hosni 

Banani in 1971.

familiarize free oil painting department of American University in 1971.

Employment history:

Lecturer in the Faculty of Applied Arts in 1973.

assistant teacher at the Faculty of Applied Arts in 1982.

teacher at the Faculty of Applied Arts Industry Declaration in 1987.



أ.د أحمد عبد الغني                          رئيس قطـاع الفنون التشكيلية 

أ.د. إميـــان النشـــار                         رئيس اإلدارة الـمركزية للمتاحف و املـعارض 

أ. أحمـــــد كمــــال                          القائم بأعامل مدير عام املعارض القومية و العاملية

قاعة الباب:

أ. يحيــي سالمــة                              مسئول الشئون املالية و اإلدارية

أ. شيامء أبو زيد                                عضــو فنــي 

أ.عامد عبد املريض                            حاسـب آلـي

أ. يارس محمد عوض                          عضــو فنــي

أ. وليد أحمد عرسان                          عضــو فنــي

أ. أدهم أحمد بدوي                          عضــو فــني

أ. وئام عيل عمر                               عضــو فنــي

أ. مينا سعد إبراهيم                          عضــو فنــي

أ. أمرية حسني خليفة                         عضــو فنــي 

أ. أسامء أحمد سعيد                         عضــو فنــي 

أ. سارة شكري عيل                           عضــو فنــي 

أ. شهر زاد عبدالوهاب                       شئون إدارية

أ. مروة عبدالحكيم سالمة                  شئون إدارية

أ. جوزيف نادي شوقي                      شئون إدارية

أ. محمود خريي                                فني كهرباء

أ. عالء عبد املحسن                           فني 



اإلدارة العامة  للخدمات الفنية للمتاحف واملعارض

م. إميان خضـر                           مدير عام الخدمات الفنية للمتاحف واملعارض

إدارة الجرافيك:

أ. نرسين حمدي                         مدير إدارة الجرافيك

أ. إميــان حافـظ                         مرشف إدارة الجرافيك

أ. إســـراء طـــه                        مصمم جرافيك 

أ.سمـاح محمد الـعبد                 مراجع لغوي

أ. مروة صالح                             جمع مادة

أ. كارم الشاعر                             جمع مادة 

إدارة املطبوعات:

أ. رجــب الرشقـــاوي                 مدير إدارة املطبوعات

أ. إسامعيل عبد الرازق                  إشــــراف طبــــاعـي

أ. أحمـــــد لطـفـــي                  إشــــراف طبــــاعـي
 

إدارة التوثيق اإللكرتوين:

أ. عيل محمد عيل                       مدير إدارة التوثيق اإللكرتوين

أ. سيد عبد النبي                       مصـور

أ. جامل شحـاتـه                        مصـور

أ. رشا فوزي                              مصـمم جرافيـك

إدارة اإلعالم

أ. محمد الطويل                        مدير إدارة اإلعالم




