




 ا.د. أحــــمد عـــبد الغــني
 رئيس قطاع الفنون التشكيلية  

منذ عرشينيات القرن املايض وتلعب كلية الرتبية الفنية دوًرا هاًما يف نرش الثقافة والعلوم املرتبطة مبجاالت الفنون التشكيلية 

محليًا وإقليميًا، ولقد ظلت منفردة تقوم بهذا الدور منذ أن وضعت نواتها األوىل تحت اسم “مدرسة الرسم” التابعة ملدرسة 

املُعلمني يف ذلك الوقت وحتى سبعينيات القرن نفسه، وقدمت أجيااًل متعاقبة من الفنانني واملبدعني الذي اسسوا لريادة 

الفن التشكييل يف مرص والوطن العريب بأكمله..

الهام ليكون مناسبة تليق  التشكيلية لهذا املعرض  الفنون  العريق، فقد أعد قطاع  الفني واألكادميي  واحتفاًءا بهذا الرصح 

التشكيلية  الحركة  استمرارية  يف  العظيمة  باسهاماتها  وعرفاننا  تقديرنا  عن  بالتعبري  وجدير  وريادتها،  الكلية  ودور  ومكانة 

املرصية والعربية بإمدادها دوًما بأجيال من الفنانني، وقد أصقلت موهبتهم بالعلم والتجريب والبحث واالكتشاف والتحدي 

.. كام أنها كانت عىل مدار تاريخها بيئة خصبة لألفكار واألبحاث والدراسات التي غريت كثري من املفاهيم الفكرية، الفلسفية، 

بتفتح عقول وبصائر  التوجهات واملنطلقات والتقنيات، حيث كانت  التحول يف  الفنية والجاملية وكانت أحد أهم مصادر 

املدارس  مع  جنب  إىل  جنبًا  الحداثة  بعد  وما  الحداثة  مدارس  خاللها  ظهرت  التي  الحاضنة  العظام  االساتذة  من  روادها 

املحافظة التقليدية .. كام كانت ألبناء الرتبية الفنية إسهاًما ملحوظًا ورياديًا يف التعامل مع معطيات امليدا، امليدا الجديدة، 

الفنون التفاعلية والفيديو .... ليضيفوا بُعًدا جديًدا وفاعاًل يف الحراك التشكييل نحو توجهه ملسايرة الحركة العاملية وخاصة 

يف فنون ما بعد الحداثة ..

إن مثل هذه املعارض مبثابة مرجعية بحثية يُستنبط منها مالمح من اسهامات أجيال كثرية من االساتذة الذين خلدت سريهم 

وما قاموا به من دور هام ومؤثر يف رعاية وخدمة الحركة األكادميية والبحثية الفنية بدًءا من جيل الرواد ومروًرا بالجيل الثاين 

والثالث وحتى الجيل الحايل من االساتذة الذين يُكملون املسرية بوعي وجهد واخالص، لتستمر مسرية العطاء وتواصل األجيال 

بفضل حرص كل جيل عىل تسليم الراية ملن يليه وقد اضاف إىل مرياثه وعززه ..

كام تجدر اإلشارة إىل أهمية توثيق هذه التجارب يف دراسة بحثية تاريخية معتربة ووافية، تخليًدا وعرفانًا باسهامات من 

سبقوا، وحتى تكون مرجعية للباحثني والدارسني ميكن االستناد إليها يف أي مرحلة من مراحل اإلبداع أو الدراسة ..

تحية إجالل وتقدير لكل من ساهم يف إعداد وتنظيم هذا املعرض املتميز من أساتذة وفناين كلية الرتبية الفنية وخاصة الفنان 

الدكتور “محمد أسحق” عميد الكلية والفنان الدكتور “أمين السمري” قوميسري املعرض وفريق العمل معه، ولفريق العمل 

بقطاع الفنون التشكيلية .. للجميع خالص تحيايت وتقديري عىل جهودهم املخلصة .





أ.د / محمد إسحق قطب
عميد كلية الرتبية الفنية   

تتعاقب األجيال من الفنانني والرواد يف رصح الرتبية الفنية ليقدموا تجاربهم وأعاملهم اإلبداعية يف الحركة التشكيلية املرصية 

.. وميثل هذا املعرض إطاللة عىل أعامل روادها وفنانيها الشباب يف الحركة املعارصة إمياناً بدورهم املستمر يف إثراء الحياة 

الفنية .. إنها أجيال متثل اتجاهات وأساليب إبداعية لها بصمتها يف الحارض واملستقبل الفني ولهذا كان املعرض الجامعي الثاين 

للكلية لتأكيد االستمراية والريادة يف الحركة الفنية املرصية املعارصة.





كلية الرتبية الفنية .. قبلة للعلوم والفنون .. رصح شارف تاريخه عىل املائة عام لعب خاللها دوًرا هاًما ومحوريًا يف الضخ 

نحو صقل  رسالتها  ومازلت  أدت  أجيال   .. املختلفة  التشكيلية  الفنون  وأفرع  املتخصصني ىف مجاالت  من  متعاقبة  بأجيال 

الواضح  إنعكاسه  الجليل  رواقها  علوم وخربات يف  من  تلقوه  ملا  وكان  أبناء مرص،  من  للمئات  استثنائية  وقدرات  مواهب 

عليهم، فمنهم من توىل مسئوليات رفيعة إدارية وأكادميية يف العديد من الجهات الرسمية والعلمية واألهلية فأدوا واجبهم 

بتميز تجاه تنمية وتطوير الحركة التشكيلية، ومنهم من توىل مهام تربوية يف التعليم ليسهم يف تربية أجيال من أبناء مرص 

يف مراحل التعليم قبل الجامعي، ومنهم من تفرغ لإلبداع أو للبحث أو للتأريخ أو للنقد فأضافوا وأثروا املشهد التشكييل 

الحديث واملعارص واسهموا بفاعلية يف اإلرتقاء مبستويات الرتبية الثقافية وتنمية الذائقة الفنية والحس الجاميل .. هذا فضالً 

العلمية والثقافية املرصية والعربية  املؤسسات  الهادف والبناء مع كثري من  التعاون  عن تقدميها مناذج متعددة من صور 

والعاملية، واإلسهام يف تطوير وتحديث الفكر الرتبوي والعلمي بأبحاث ودراسات ثرية وقيمة يف مجاالت الكلية بهدف خدمة 

البيئة واملجتمع.

وما معرضنا اليوم إال نافذة هامة تسعى من خاللها الكلية إىل التبصري بدور روادها وأبنائها وإبداعاتهم املتفردة يف كافة 

الجمهور مبطالعة مجموعة  .. كام سيستمتع  أجيالها  تواصل  ويؤكد  يُعزز  راق  وتقديم مشهد  التشكيلية،  الفنون  مجاالت 

الرائع  الحدث  هذا  استمرارية  لرضورة  ترسخ  التي  الثانية  نسخته  يف  املعرض  يضمها  املتميزة  الفنية  األعامل  من  منتخبة 

كمناسبة ثقافية وفنية رفيعة .

    أ.د / عصمت أباظة

وكيل كلية الرتبية الفنية لشئون البيئة





 الفنان أمين الســمري   

قوميسري املعرض

دامئا هو االبداع , وهو هدف تسعى بكل مقوماتها نحو تحقيقه ولديها عرب تاريخها من  الفنية هدفاً  الرتبية  تنشد كلية 

الخربات وآليات التطور والتطوير ما أهلها إيل مواكبة الفن العاملي ومزاحمة حركاته يف أطروحات برصية تسري عىل توازي 

وائم مع الجديد.





  د./ إيناس حسني

 مدير مركز الجزيرة للفنون

بني جنبات قاعات العرض املتغري مبركز الجزيرة للفنون تستضيف القاعات املعرض الثاين ألساتذة الفن وخريجي كلية الرتبية 

الفنية، يف محاولة لعرض جميع امللكات املبدعة يف شتي مجاالت وأفرع الفن التشكييل، وهو ما يكلل الجهود املبذولة بحالة 

من اإلشباع والتوازن عىل ساحة الفن يف مرص متزامنة مع الحركة التشكيلية العاملية، حيث يُؤخذ يف االعتبار أن مرص هي أحد 

محاورها املهمة. ويعترب وثيقة تسجيل لتطور حركة الفن التشكييل يف مرص.. من خالل تقديم أجيال مختلفة يف شتى مجاالت 

اإلبداع الفني من رسم، تصوير، فيديو آرت، خزف، نحت.. 

كام يكرم املعرض الثاين مجموعة من رواد الحركة التشكيلية الفنية املعارصة وهم: الفنانة »زينب السجيني«، الفنانة »جاذبية 

رسي«، الفنان »صربي عبد الغني«، الفنانة »عايدة عبد الكريم«.





الفنانون املكرمون

جــاذبـية سـري

زينب السجيني

صربي عبدالغني

عايدة عبدالكريم



جـاذبـية سـرى
سابقاً  التصوير  1981.أستاذة  عام  حتى  حلوان  جامعة   ، الفنية  الرتبية  بكلية  سابقاً  التصوير  أستاذة 

بالجامعة األمريكية1981-٨٠.
الدراسات : بكالوريوس ىف الفنون الجميلة 1948 )خمس سنوات(،ودبلوم التدريس القاهرة1949.دراسات 

عليا: مع مارسيل جرومري ىف باريس 1951، وىف روما 1952، وكلية سيلد جامعة لندن 1955-1954.
الحفراإلسكندرية  الثانية ىف  الجائزة  فينسيا 1956،  لبيناىل  الرشفية  الجائزة  روما 1952،  الجوائز: جائزة 
الجائزة   ،1960 القاهرة  لصالون  األوىل  1963،الجائزة  اإلسكندرية  بيناىل  للتصوير  األوىل  الجائزة   ،1959
الكربى الرابعة للفن العاملى املعارص موناكو1968، جائزة الدولة التشجيعية ووسام العلوم والفنون من 
الطبقة األوىل 1970، جائزة  دار األوبرا القاهرة لتصميم رباعية نسجيات1990، جائزة الدولة التقديرية 

عام 1999.
الزماالت: زمالة تفرغ من وزارة الثقافة ملدة 6 سنوات، وزمالة مؤسسة »هانتنجنت هارتفورد« األمريكية لوس أنجلوس 1965، زمالة 

الهيئة األملانية لتبادل األساتذة برلني الغربية 1975، زمالة فولربايت واملتحف الوطنى للمرأة ىف الفن بواشنطن العاصمة 1993.
املعارض: واحد وسبعون -71- معرضا خاصا ىف مرص والبالد العربية وأوربا والواليات املتحدة األمريكية وكندا منذ عام 1953. األشرتاك 
ىف معارض جامعية ودولية ىف مرص وبالد العامل منذ 1951. ومن بني املعارض الجامعية ، معرض جامعة لندن London Group  جالريى 
نيو برلنجنت 1954، معرض الفن املرصى املعارص، متحف جاليريا، باريس 1971. معرض » مرص اليوم«، واشنطن العاصمة ،هوستون، 
لوس انجيلوس، الواليات املتحدة األمريكية 1981، معرض الفن املرصى املعارص، معهد العامل العرىب، باريس 1999. من بني املعارض 
الدولية، بيناىل فينيسا 1952، 56،58،84  بيناىل ساو باولو 1953،1963. بيناىل اإلسكندرية 1959،1961،1963. ضيفة الرشف ىف بيناىل 
القاهرة الدوىل السابع 1998وبيناىل اإلسكندرية الثالث والعرشون لدول البحر املتوسط 2005. صالة كريستى للفن الدوىل واملعارص، 

دىب 2006، 2007.
مثلت مرص ىف معرض »الحق ىف األمل« مبناسبة مرور 50 عاما عىل تأسيس األمم املتحدة واليونسكو متنقل بني جوهانسربج، نريوىب، 
القاهرة، عامن وعواصم أخرى 1995-1996. معرض »القرن الوجيز«Short Century للفن األفريقى املعارص 45-1994 مبتاحف الفن 

املعارص ىف ميونيخ برلني، شيكاجو، نيويورك 2002-2001.
بالقاهرة  الحديث  الفن  متحف  األمريكية  املتحدة  الواليات  نيويورك،  للفن،  املرتوبولتيان  متحف   :  املقتنيات 
العامل  معهد  األمريكية،  املتحدة  بالواليات  العاصمة  بواشنطن  املرأة  لفنون  الوطنى  املتحف  واإلسكندرية.  خاصة(  )مجموعة 
األمريكية،  املتحدة  بالواليات  انديانا  بايفانسيل  والعلوم  الفنون  متحف  بتونس.  الحى  الفن  متحف  فرنسا.  باريس،  العرىب 
واإلسكندرية  بالقاهرة  الفنية  والرتبية  الجميلة  الفنون  كليات  بيوغوسالفيا،  تيتوجراد  االنحياز  عدم  دول  متحف   تونس،  اليكسو، 
الكربى  املؤمترات  قاعة  األوبرا،  دار  العرىب،  البنك  املرصى،  األهىل  البنك  بالخارج،  املرصية  والسفارات  الخارجية  وزارة  واملني، 
فنادق  الصحفيني،  نقابة  للثقافة،  األعىل  املجلس  بالجيزة،  مبارك  مكتبة  الكربى،  القاهرة  مكتبة  الشيخ،  ورشم   بالقاهرة 



ومجموعات خاصة مبرص، البالد العربية، أوروبا، أسيا، أفريقيا، الواليات املتحدة األمريكية وكندا، ومن بينها جريدة األهرام والجامعة 
باإلسكندرية مبرص  العجمى  بالشونة،  الفن  مبركز  جاذبية رسى  ومتحف  فرنسا  فرينون،  فرانسني هرنيش،  مدام  بالقاهرة،  األمريكية 

ومجموعة خاصة مبتحف قطر للفن العرىب الحديث، ىف صالة كريستى بدىب مايو 2006 وفرباير 2007 و اكتوبر 2009.
الجمعيات والهيئات الفنية:

املرصيني،  الحفارين  الجميلة، جامعة  الفنون  الخمسينيات، جمعية  توقفها ىف  الحديث حتى  الفن  التشكيلية، جامعة  الفنون  نقابة 
جامعة الكتاب والفنانني أتيلية القاهرة، جمعية فناىن وكالة الغورى بالقاهرة، لجنة الفنون التشكيلية سابقاً باملجلس األعىل للثقافة، 

الجمعية الدولية لنقاد الفن )األيكا( بباريس، متحف املرتوبولتيان للفن- نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية.
املراجع : كتب: إمية أزار: التصوير املرصى الحديث ىف مرص بالفرنسية القاهرة، 1961. نعيم عطية: العني العاشقة، الهيئة املرصية العامة للكتاب 
 القاهرة 1976. موسوعة روبري للفن بباريس 1976. موسوعة الروس للتصوير باريس 1976. قاموس السرية الذاتية الدولية كامربدج إنجلرتا. 
قاموس نساء العامل بكامربدج. املوسوعة القومية للشخصيات املرصية الهيئة العامة لالستعالمات القاهرة 1989. من هو ىف العامل العرىب، 
بالقاهرة1995 وطبعة 2005. مختار  األمريكية  الجامعة  )باالنجليزية(  املعارص  املرصى  الفن  كرنوك:  ليليان  املتحدة 1989.  اململكة 
العطار: رواد الفن وطليعة التنوير ىف مرص، الهيئة املرصية العامة للكتاب بالتعاون مع الجمعية املرصية لنقاد الفن التشكيىل، القاهرة 

1996. كتاب جاذبية رسى إصدار الهيئة العامة الستعالمات القاهرة 1984.
جاذبية رسى، الولع بالفن، كتاب إصدار الجامعة األمريكية بالقاهرة 1998)باللغة اإلنجليزية( 230ص، 130 لوحة بااللوان + 50 لوحة 
أبيض وأسود ومقاالت لعديد من النقاد املرصيني واألجانب منها القرن الوجيز – األستقالل وحركات التحرير ىف أفريقيا 1994-1945 
اكوبانويزور ، أصدار برستل – اوكيك أجولو : » السياسة بطرق أخرى: فنانتان مرصيتان »جاذبية رسى« و«غادة عامر« ، مجلة مريديانز 
اصدار مطبعة   »CREATIVE RECKONINGS« وينجر األمريكية. جيسيكا  املتحدة  الواليات  العدد2 ص 149-117،   ،  6 املجلد 

جامعة ستانفورد، كاليفورنيا الواليات املتحدة 2006.
مقاالت ىف الكتب والصحف واملجالت املرصية والعربية واألجنبية.

أفالم تسجيلية وتليفزيونية: جاذبية رسى: فيلم تسجيىل، املركز القومى الفالم التسجيلية، وزارة الثقافة1992. الحياة الفنية لجاذبية 
رسى، افالم للتليفزيون املرصى والتليفزيونات العربية منذ عام 1982.

مكتبة الكونجرس األمريكية. االنرتنت) مواقع عديدة(
واحدة من عرشة فنانني من العامل االسالمى مبوقع الفن االسالمى املعارص، متحف املرتوبولتيان بنيويورك بالواليات املتحدة األمريكية 

منذ 2004. 
ملراحلها  نوعية   قيمة  رسي”  “جاذبية  القديرة  الفنانة  بها  أضافت  جديدة  وايجابية  تعبريية  بطاقات  مليئة  بأعامل  املعرض  يتميز 
السابقة،, إذ أصبح االختزال يف التشكيل سمة واضحة نراها يف اللمسات اللونية ومالمح اإلشكال اآلدمية  التي أصبحت أكرث استطالة 
فبدت الشخوص أكرث شموخا وعظمة، كام يالحظ إن األلوان  قد أصبحت دون خلط أو مزج أو تتداخل مام أسهم يف قوة ووضوح  

اللون وإذ نلمس ذلك يف املسطحات الواسعة والتي بدت وكأنها خلفيات مضيئة بيضاء مام أسهم يف متانة تكوين اللوحة  وقوتها.



     كام عرف عن الفنانة القديرة “جاذبية رسي” أن جميع أعاملها هو نتاج تفاعلها مع ما يحيطها من ظروف اجتامعية، 

ثقافية وسياسية. فأبدعت يف هذا املعرض من خالل انفعاالتها وأحاسيسها املرهفة للفرتة التي مرت بها مرص الحبيبة منذ 

األيام األويل للثورة، ومن خالل رْويتها املستقبلية املتفائلة دامئا لهذا البلد العظيم.

                                                                                       نـاهـدة الخـــورى

                                                                                    قاعة الزمالك للفن، 2011

     جاذبية رسى رسامة ملونة تحتضن الحياة بابداعها الفريد، وثقافتها العريضة وبكل كيانها االنساىن. حددت رسالتها منذ 

البداية ثم مضت ىف الطريق املثري الصعب ال تلوى عىل شئ. ال ترسم وتلون كمعظم الفنانني، إمنا تتدفق بروحها وموهبتها 

وذكائها من أطراف فراجينها عىل صفحة قامشها. فقد ولدت لتكون ضمري شعبها باّماله وااّلمه...وأفراحه وماّسيه...

يتميز ابداع “جاذبية رسى” ىف كل املراحل التى مر بها بأنه عمل درامى من الدرجة األوىل، يتيح للمرء أن يتلقى الرسالة 

عرب الشكل املفهوم والرمز الواضح والصياغة املصقولة، يسبح بخياله ويغوص داخل العنارص املتشابكة، وتهتز مشاعره وكأمنا 

تعزف الفنانة عىل أوتار روحه فتجذبها إىل عاملها الداخىل املفعم بالتوتر واالنفعال والعاطفة الجياشة، والعامل األسطورى الذى 

تنضح به لوحاتها، مع أنه يلمس الحقيقة بكل إبحارها.

                                                                                           مخــتار العطــار

                                                                                                  ناقد فنى

                                                                             مجلة ابداع- القاهرة العدد 7 يوليو1994 

     تكشف لوحاتها – بدرجة غري عادية - عن مدى التغري الواسع ىف مرص الحديثة، واملشاعر املتباينة التى تؤثر عىل الفنان 

وكذلك فان األنسان يستشـعر أن “جــاذبية” تقـدم ىف نسيج واحد: الشـخىص والسياىس، مع إلتـــزامها الدائم بتوســـيع 

حـدود كل منهام.

                                                                                           “جيسيكا وينــــجر           .                                 

                                                                  تكهنات خالقة، سياسات الفن والثقافة ىف مرص املعارصة، 

دار النرش جامعة ستانفورد، ستانفورد، كاليفورنيا 2006، الواليات املتحدة األمريكية.





زيــنب الســجـيني

شهادة  عىل  ثم حصلت   ، ١٩٥٦م  عام  الجميلة  الفنون  كلية  ىف  وتخرجت   ، القاهرة  مواليد     

الدكتوراه يف الرتبية الفنية من جامعة حلوان، يف عام ١٩٧٨.

فنها فريد من نوعه، فلقد كشفت عن موضوعات من الطبيعة البرشية األم والطفل هم العنارص 

 ، والكرم  والحب  الرباءة  مشاعر  عن  التعبري  يف  رئيسيا  دورا  تلعب   ، السجيني  فن  يف  الرئيسية 

خلفيات اللوحات مرص: النيل، والجبال ، والشاطئ ، يف الواقع ، ثقافة أجداد السجيني والجذور 

املوروثة يؤكدون هويتها املرصية.

تصف السيجيني أعاملها الفنية بأنها »مزيج من طبيعة روحية مصدرها الرموز القبطية بعباداتها و قدسيتها، بجانب عجائب 

املنمنامت اإلسالمية ...«

١٩٥٦ تخرجت ىف كلية الفنون الجميلة ، القاهرة ، ١٩٥٧ دبلوم الرتبية الفنية بكلية الرتبية الفنية ، ١٩٧٨ دكتوراه يف الرتبية 

الفنية ، ويف التصميم جامعة حلوان ، أستاذ التصميم بكلية الرتبية الفنية ، جامعة حلوان، القاهرة ، رئيس قسم التصميم 

السابق يف جامعة حلوان ، حازت عىل العديد من الجوائز يف مجاالت الرسم ١٩٦٠ متحف الفن الحديث بالقاهرة١٩٦١ اتيليه 

اإلسكندرية .١٩٦٣ متحف الفن الحديث بالقاهرة ١٩٧٣ اتيليه القاهرة ١٩٧٨  معرض بكلية الرتبية الفنية ١٩٧٩ معرض يف 

جالريي أنيتا ، القاهرة ١٩٩٧ جالريي خان املغرىب٢٠٠١ االكادميية املرصية يف روما قاعة الزمالك للفن منذ عام ٢٠٠٢ منذ عام 

١٩٥٧، شاركت زينب السجيني يف معظم املعارض الجامعية التي تم عقدها يف القاهرة ، ويف بعض املعارض الفنية املرصية 

يف الخارج.

 ، الحديث  الفن املرصى  املنيا متحف   ، الحديث  الفن املرصى  القاهرة متحف   ، الحديث  الفن املرصى  : متحف  مقتنيات 

اإلسكندرية ، مجموعة األهرام ، القاهرة

مقتنيات خاصة يف مرص والسعودية والكويت والعديد من البلدان األخرى.





صــربي عـبد الغــني

أ.د/ أستاذ متفرغ بقسم التصوير - كلية الرتبية الفنية والعميد األسبق لها ومقرر اللجنة العلمية للرتبية الفنية لرتقية األستاذ 

واألستاذ املساعد السابق مستشار ثقاىف ىف موريتانيا سابقآ حاصل عىل نوط األمتياز من الطبقة األوىل من الرئيس “حسنى 

الريشة  القاهرة حائز عىل  الجميلة  - فنون  بودابست  أكادميية  الفنى من  التذوق  مبارك” حاصل عىل ٢ دكتوراة ىف مادة 

الذهبية من متحف الفن الحديث بالقاهرة.





عـايدة عـبد الكريـم

الفنية املعارصة، وتشغل وظيفة استاذ النحت املتفرغ بكلية  أول سيدة مرصية تخصصت يف النحت،  وتشارك يف الحركة 

الرتبية الفنية جامعة حلون،  وأقامت عدة معارض داخلية وخارجية،  وحازت عىل جوائز عديدة يف النحت والخزف . ولها 

مقتنيات يف متاحف مرصية وأجنبية . عضو بنقابة الفنون التشكيلية، عضو مجلس إدارة جمعية محبي الفنون، وعضو مجلس 

إدارة جمعية أصدقاء متحف »مختار« ضمن الشخصيات البارزة يف املوسوعة القومية الطبعة الثانية.











الفنانون املشاركون
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ا.د. ابراهيم عبد املغني 

مواليد ١٩٥١, دكتوراه ىف الفلسفة من كلية الرتبية الفنية ، عضو نقابة التشكيليني ، عضو مجلس 
إدارة جامعة فناين الغوري،  عضو أتيليه القاهرة، شارك يف العديد من املعارض الجامعية، وآخرها 
املعرض العام ٢٠١٣ م، كام قام بالعديد من املعارض الخاصة داخل مرص وخارجها، نال العديد 
من الجوائز، شهادات التقدير، ميدالية ٢٥ ابريل عيد تحرير سيناء، لدية مقتنيات خاصة بوزارة 

الثقافة، ومتحف الفن الحديث بالقاهرة وهيئة املواصالت السلكيه والالسلكيه.  
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أحمد أبوالكاس

أذربيجان   جمهورية  الجميلة  الفنون  بأكادميية  الفلسفة  يف  دكتوارة   ،  ١٩٥٦ فلسطني  مواليد 
عضو بجمعية التشكيليني الفلسطينيني، شارك ىف العديد من املؤمترات واألبحاث املعنية بالفن 
التشكيىل، شارك ىف ٢4٠ معرض باألرض املحتلة  وخارجها يف  غزة - القاهرة  الخليل - القدس - 
أم الفحم - أريحا - بيت لحم - دولة اإلمارات - لندن أمريكا - اوكرانيا، لديه العديد من األعامل 

املقتناه من قبل رئيس دولة فلسطني، متحف الفنون الوطني اإلتحاد السوفيتي . 
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أحمد الشاعر

الفراغ مرصي تجمع أعامله بني عنارص متنوعة زمنياً  ، فنان فيديو وتجهيز يف  مواليد ١٩٨٠م 
جانب  إىل  واملصنوعة  املحيطة  واألصوات   ، املخزونة  اللقطات   ، الفيديو  العاب  وفن   ، األفالم 
الرسوم املتحركة ثالثية األبعاد ، شارك ىف العديد من املعارض الجامعية ، عضو مبؤسسة لو واف 
بباريس ألفالم الفيديو أرت و االفالم التجريبيه، عضو مبؤسسة صندوق معاش الفنانني بديب حصل 

عىل العديد من الجوائز.
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د.أحمد العوىض 

استاذ مساعد بقسم التعبري املجسم ، بكالوريوس الرتبية الفنية بتقدير امتياز مع مرتبة الرشف 
١٩٧٧ ، ماجستري الرتبية الفنية تخصص نحت ١٩٨٥ ، دكتوراة الفلسفة ىف الرتبية الفنية 

تخصص نحت ١٩٩١  



32

ترجمه
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أحمد بسيوىن  ) 1978 -2011 (

هو واحد من أهم فناىن الصوت و الفنون البرصية املعارصة ىف جيله ، مواليد ١٩٧٨م اإلسامعيلية 
عام ١٩٧٨ وتخرج ىف كلية الرتبية الفنية، عمل بها مدرساً ونال درجة الدكتوراة الفخرية عن بحثه 
ىف فلسفة الفنون التفاعلية الرقمية واإللكرتونية املرتبطة بالربامج مفتوحة املصدر.   ولقد طور 
ىف اعامله األخرية اهتاممه بوضوح ىف تجاربه الفنية املرتبطة بتكنولوجيا الربامج مفتوحة املصدر 
كلغة ميكن من خاللها ابداع افكاراً و رؤى بنائية مفاهيمية جديدة ومعارصة  ... تحية اىل روحك 

الطاهرة يا أعز من احببنا .
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د. أحمد سليامن

أستاذ الطباعة بكلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان ، دكتوراه الفلسفة يف طباعة املنسوجات 
بكلية الرتبية الفنية ، الدبلومة العليا للفن والتصميم بأكادميية الفنون بطشقند ، شارك يف العديد 
من املعارض الجامعية املحلية والدولية ، بيناىل طشقند الدويل للفنون الثاين والخامس وبينايل 

بنجالديش الدوىل الثاين ، أقام مثانية معارض فنية فردية يف مجال الطباعة مبرص والخارج.



35

الفنان د.أحمد عبد الحفيظ

أستاذ التصوير املتفرغ بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان.يشارك يف الحركة الفنية منذ تخرجه 
عام ١٩٦٨ وحتى اآلن عضو نقابة الفنانني التشكيليني وجمعية محبي الفنون الجميلة حصل 
عىل جوائز يف التصوير يف معرض الطالئع )الجائزة الثالثة والثانية عامي ١٩٧٢، ١٩٧4، وبينايل 
الفنون وجامعة  وأكادميية  الحديث  الفن  مقتنيات مبتحف  عام ١٩٧٨(.له  الدويل  اإلسكندرية 
تصوير  الفني  األجنبيةالعمل  الدول  وبعض  مبرص  خاصة  ومقتنيات  اليوم  أخبار  ودار  حلوان 

»رؤية« بتقنية الرسم بالهواء الخاصة بالفنان، وينتمي إىل االتجاه التجريدي التعبريي املعارص.
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أ.د / أحمد عبد الغني

مواليد ١٩٦٢-عضو نقابة الفنانني التشكيليني، عضو أتيليه القاهرة، عضو جمعية محبي الفنون 
الجميلة، عضو الجمعية األهلية للفنون، عضو الجمعية املرصية للفنون الشعبية، أستاذ مساعد 

بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان، مدير برامج الفنون التشكيلية مبكتبة اإلسكندرية، أقام 
العديد من املعارض الخاصة والجامعية.
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أ د / احمد عبد الكريم

استاذ متفرغ بكليه الرتبية الفنية قسم التصضميامت الزخرفيه - دكتوراه ١٩٩٠ - اقام أكرث من 
أربعني معرض خاص يف مرص، ايطاليا ،فرنسا، النمسا، جده، الرياض، الدمام- وشارك يف اكرث من 
سبعني معرض جامعي يف كل من مرص، اسبانيا، تركيا، الهند، واندونسيا، اوزباكستان، فلسطني، 

العراق وهولندا، وحاز عيل مجموعه من الجوائز املحليه والدوليه -واول محكم دويل مرصي يف 
بينايل طشقند االول.
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احمد مريس
 

استاذ مناهج وطرق التدريس الرتبية جامعة القاهرة ، تقلد عدة مناصب أكادميية وإدارية ومنها 
عميد كلية الرتبية النوعية جامعة القاهرة ، يعمل يف إعداد معلم الرتبية الفنية مبرص والعامل 
العريب، ارشف وناقش ما يقرب من ١٨٠ درجة ماجستري ودكتوراه ىف العديد من الكليات، وشارك 

يف العديد من املؤمترات العلمية، له نشاط فني تشكييل منذ تخرجه حتى االن .
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أحمد ناجي

يعيش ويعمل يف القاهرة. وتركزت مامرسات »ناجي« عىل بناء التفسريات الذاتية لربط سياقات 
متعددة عن طريق تحليل مختلف أشكال األداء الثقايف،  الذي يؤكد الفكرة واملفهوم، مسمياً 
بأنها »الكشف عن يشء مل يكتشف بعد«. يعمل يف الفيديو، واألداء، والنص،  الفنية  مامرسته 
الصوت، تركيب، وسائل اإلعالم األخرى، كام أنه شارك يف العديد من الفعاليات املحلية والدولية 

منذ عام ٢٠٠٠ وحتى اآلن.
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أسامة عبدالرحمن 

 - باكو   – الحكومية  الفنون  أكادميية   – الفنون  فلسفة  ىف  دكتوراه   - ١٩٧٧م،  القاهرة  مواليد 
من  العديد  ىف  شارك  كامل  الفن،  مجال  ىف  األبحاث  من  العديد  بنرش  قام  ٢٠١٢م،  أذربيجان 

املعارض الداخلية والخارجية، عضو عامل بنقابة الفنانني التشكيليني،
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د أسامة الرسوى 

مبوسكو   املرصية  للسفارة  الثقاىف  املستشار  حلوان  جامعة  الفنية  الرتبية  بكلية  النحت  أستاذ 
ومدير مكتب البعثة التعليمية مبوسكو ٢٠١١ – ٢٠١4 عضو نقابة الفنانني التشكيليني املرصية 

عضو أكادميية الفنون الروسية عضو اتحاد الفنانني مبوسكو 
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د. أسعد فرحات

ىف  شارك  التشكليني-  الفنانني  نقابة  عضو   – النحت  قسم  الفنية  الرتبية  بكلية  مساعد  أستاذ 
الحركة التشكيلية ىف مرص منذ عام ١٩٩٢وحتى اآلن-  العديد من املعارض الخاصة واملعارض 
الجامعية املحلية والدولية والورش الفنية “ صالون الشباب – املعرض العام – صالون األعامل 
الصغرية – معارض اجندة - سمبوزيوم نحت الحديد األول”، العديد من املقتنيات مبتحف الفن 
حديقة  أسوان-  مدينة  بأملانيا-  التطبيقية  العلوم  جامعة   - حلوان  جامعة   - الحديث  املرصى 

متحف محمود مختار
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د/ إسالم عبد الحميد

تخرج الفنان “إسالم زىك” ىف كلية الرتبية الفنية عام ١٩٩٦، وعمل بالتدريس بها منذ تخرجه ، 
قام بتصميم العديد من الشعارات و اللوجوهات والواجهات الثقافية والتجارية ىف العديد من 
املدن منها ) رشم الشيخ – القاهرة – الجيزة – املنصورة – اإلسكندرية ( ، تصميم عدد من أغلفة 
الكتب والروايات ، وشارك ىف العديد من املعارض الفردية والجامعية ىف مرص والهند ، وله العديد 

من املقتنيات لدى العديد من األفراد والهيئات داخل مرص وخارجها .
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أسامء جامل

معيدة بكلية الرتبية الفنية قسم الرسم والتصوير شاركت يف عدة معارض جامعية ومنها 
معرض )هو كده( أتيليه القاهرة، ومعرض أعضاء هيئة التدريس بقاعة الدبلوماسيني األجانب 

٢٠١٣، وشاركت فيا لعديد من الورش الفنية يف مجال امليديا ومعرض جامعي بالجامعة 
األمريكية.
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أسامء جنيدى

مواليد ١٩٨٣ الجيزة مدرس مساعد بقسم الرسم والتصوير ، كلية الرتبية الفنية، ماجستري ىف 
فلسفة الرتبية الفنية، شاركت ىف العديد من املعارض الجامعية )كلية الرتبية الفنية- صالون 
الشباب ىف دوراته ٢٠٠٥، ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١١( وحصل عىل جائزة الصالون التشجيعيىة ىف 

دورته ٢٠١١م وكذا شارك ىف ورش العمل التعاون الثقاىف .



46

أسامء عادل 

مدرس مساعد بكلية الرتبية الفنية - عضوه نقابة الفنون التشكيلية - عضوه جامعة 
الكتاب والفنانني بأتيليه القاهره – شاركت ىف العديد من املعارض أهمها )فن الربيد بأتيلية 
اإلسكندرية ، معرض الشاعر أمل دنقل، ٩٢ عاما فن وعطاء، لونيات بأتيليه القاهرة ٢٠٠٦( 

كام شارك ىف العديد من الورش الفنية ومنها )فن الكتاب ٢٠٠٧، الرشائط املسلسله ٢٠٠٧، فن 
األبداع التفاعيل  ٢٠٠٨ ( شاركت ىف صالون الشباب ىف دوراته ٢٠٠٨، ٢٠٠٩،٢٠١١( وحصلت 

عىل العديد من الجوائز املحلية .  
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الفنان د/ أرشف محمد عبد القادر

دكتوراه الفلسفة ىف الرتبية الفنية -أستاذ االشغال الفنية والرتاث الشعبى بكلية الرتبية الفنية 
– جامعة حلوان  – عضو نقابة التشكليني- اتيليه القاهرة – جمعية فناىن الغورى– اقام 

مثانية معارض خاصة وله مشاركات فنية اقليمية ودولية  منذ عام ١٩٨٦ – حكم العديد من 
املسابقات الفنية ىف مرص والخارج – له مقتنيات خاصة عند االفراد ىف مرص واالمارات ولبنان 

واوربا –حاصل عىل جوائز وشهادات تقديرية – شارك ىف مؤمترات وتظاهرات فنية دولية .
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أرشف كامل الدين 

استاذ الخزف املساعد بقسم التعبري املجسم – كلية الرتبية الفنية -شارك ىف العديد من دورات 
بيناىل الخزف الدوىل ، كام شارك ىف عدد من دورات صالون األعامل الصغرية باملعرض القومي  

- صالون الشباب - املعرض الصيفي للشباب للفنون التشكيلية ١٩٩٣ - اليوبيل املاىس لكلية 
الرتبية الفنية ٢٠١٣ – أقام خمس معارض خاصة خالل األعوام  ٢٠٠٠ - ٢٠٠٩–٢٠١٠- ٢٠١٣ 

م له عدد من املقتنيات  وحصل عىل عدد من الجوائز
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اكمل حمدى عبدالله

دكتوراه ىف فلسفة الرتبية الفنية تخصص نقد وتذوق فنى ٢٠١٠ - عضو عامل بنقابة الفنانني 
التشكيلني شعبة التصوير – له مقتنيات بوزارة الشباب والرياضة والثقافة ، عضو لجنة شئون 

تعليم وطالب بكلية الرتبية الفنية٢٠١١-٢٠١٢-٢٠١٣.عضو لجنة شئون البيئه وخدمة املجتمع 
 بكلية الرتبية الفنية ٢٠١4-٢٠١٥، مدير قرص ثقافة الريحاىن ٢٠٠٨.
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الشيامء ابراهيم 
حاصله عيل بكالريوس الرتبية الفنية ٢٠٠٧، حاصله عيل ماجستري يف الرتبية الفنية تخصص نحت 
.مدرس مساعد بكليه الرتبيه الفنيه قسم التعبري املجسم تخصص نحت ، شاركت بالعديد من 

املعارض الجامعيه يف القاهره واملانيا ، شاركت يف صالون الشباب عام ٢٠١4 
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امال رشاد 
استاذ مساعد بقسم االشغال الفنيه و الرتاث الشعبي

اقامت وشاركت ىف العديد من املعارض الخاصة والجامعية
 حائزة عىل شهادات تقدير  مبرص والسعودية
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آمال عبد العظيم
الفنية – أقامت العديد من املعارض الخاصة يف فنون  أستاذ طباعة املنسوجات بكلية الرتبية 
شاركت   – اآلن  إىل   ٢٠٠٠ من  املختلفة  العرض  بقاعات  العريب(  والخط  الجرافيك  )الطباعة( 
االعامل  صالون   –  ٢٠٠١ بأوزبكسستان  الفنون  أكادميية  منها  الجامعية  املعارض  من  بالعديد 
الصغرية ٢٠٠٣ – املعرض العام الثالث والرابع والثالثون – تجارب إبداعية )١، ٢( ٢٠١٠ ، ٢٠١١ 
معرض النسجيات بقرص الفنون ٢٠١4 – لديها العديد من التقنيات لدي األفراد والهيئات مبرص 

والسعودية.
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أماىن دهب
 أستاذ مساعد - جامعة حلوان – كلية الرتبية الفنية بالزمالك ، شاركت ىف عدة معارض فنية 

جامعية ، قامت بعدة معارض فنية فردية ، شاركت ىف مؤمترات دولية ىف عدة جامعات مرصية 
منها , املنيا واملنصورة ، قامت باإلرشاف العام عىل تصميم لوحة أسامء الله الحسنى التى 

دخلت موسوعة جينتس مبنطقة حائل باململكة العربية السعودية ، منسق مادة الخاص بكلية 
الرتبية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
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د. أماين سليامن محمود
أستاذ متفرغ بقسم األشغال الفنية والرتاث الشعبي بكلية الرتبية الفنية ، خبري التخطيط الفني 

والتنفيذي لتنمية الحرف البيئية يف محافظات مرص ، إقامة الكثري من ورشة العمل لتنمية 
القدرات الفنية ، العديد من املعارض الفنية الخاصة والجامعية .
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أمجد صالح الدين التهامي  
مواليد القاهرة- دكتوراه ىف الفلسفة “تخصص نحت” ٢٠٠٦م مدرس بقسم التعبري املجسم , 

كلية الرتبيه الفنية جامعة حلوان – أقام معرض خاص عام ٢٠١٢بقاعة الشهيد “أحمد بسيوىن” 
شارك ىف الحركة الفنية منذ ١٩٩٢ ىف العديد من املعارض الجامعيه مثل , صالون الشباب , 

املعرض العام و صالون األعامل الصغرية، لديه العديد من املقتنيات لبعض املؤسسات املرصيه 
و متحف الفن الحديث و لبعض االفراد ىف مرص والدول العربية و واألوروبية .
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أمل فتحي ابرهيم سلطان
دكتوراه يف الرتبية الفنية ،  أستاذ مساعد النسجيات اليدوية بقسم االشغال الفنية و الرتاث 

الشعبي كلية الرتبية الفنية -  جامعة حلوان  عضو بنقابة الفنانني التشكيليني ج.م.ع ، عضو 
بجمعية الفن الشعبى ج.م.ع. ، عضو رابطة خريجى الرتبية الفنية ، شاركت يف العديد من 
املعارض الجامعية لفنون النسجيات اليدوية ، اخرها الصالون االول للنسجيات اليدوية ، و 

املعرض العام ٣٦ ، كذلك املشاركة يف املؤمترات العلمية داخل وخارج مرص  



57

أ.د/ أمينة كامل عبيد
أستاذ الخزف وعميد كلية الرتبية الفنيةالسابق “جامعة حلوان ، عضو العديد من النقابات 

والجمعيات املتخصصة ، استشاري الخزف ، شاركت يف العديد من املؤمترات العلمية للرتبية 
الفنية بشكل خاص ، والفنون التشكيلية بشكل عام والثقافة الفنية والبيئية ، أقامت سبعة 

عرش معرضاً خاصاً يف مجال الخزف ، حصلت عيل العديد من الجوائز وشهادات التقدير، عضو 
اللجنة العلمية الدامئة لرتقية األساتذة واألساتذة املساعدين للفنون للرتبية الفنية 
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اميان أحمد البكرىي محمد
مدرس مساعد بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان ، بكالوريوس كليةالرتبية الفنية جامعة 

حلوان٢٠٠٥، ماجستريالرتبية الفنية جامعة حلوان) تخصص تصميم( ٢٠١١
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م.م إميان فكري
شاركت مبعرض “رؤى فنية” العضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية الفنية بقاعة الفنون التشكيلية 
الفنية الصغرية السادس ٢٠٠٣م ، حصلت عىل  بدار األوبرا ٢٠٠٣م ، شاركت بصالون األعامل 
املركز األول يف مسابقة األشغال الفنية بثقافة القاهرة ٢٠٠4م قامت بورش عمل تابعة للهيئة 
العامة لثقافة القاهرة ٢٠٠4: ٢٠٠٦،شاركت مبعرض تجارب إبداعية األول بكلية الرتبية الفنية 
٢٠١١م. شاركت مبعرض تجارب إبداعية الثاين مبركز األبداع باالسكندرية٢٠١٢م.شاركت يف إعداد 
ملتقى فنون أطفال العرب الثاين )الحب للجميع( ٢٠١٢م. شاركت باملعرض املصاحب لالحتفال 

باليوبيل املايس لكلية الرتبية الفنية بقرص الفنون بدار االوبرا ٢٠١٣م. 
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إميان مصطفى عبد الحميد محمد   )إميان الجواهرجي(
مدرس األشغال الفنية بقسم األشغال الفنية والرتاث الشعبي أقامت عدد من املعارض الخاصة  

لها العديد من األعامل الفنية يف مجال التصوير واألشغال الفنية والعرائس وحيل املكرميه 
ورسوم كتب األطفال .
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أمين السمرى
أستاذ الرسم والتصوير جامعة حلوان والجامعة األمريكية ، يشارك ىف الحركة التشكيلية محليا 

ودوليا منذ تخرجه ،مثل بيناىل القاهرة ، وبيناىل األسكندرية ، بيناىل ڤينسيا ، بيناىل دوبرفينك ، 
باإلضافة للمعارض الدولية ]أوروبا والدول العربية ، شارك ىف صالون الشباب و املعرض العام ، 
نرشت أعامله بعض الجرائد الجرائد األوربية ، كتب عن أعامله بيكار ، احمد سليم ، عز الدين 

نجيب ، يارس منجى، وآخرون من مرص والخارج، حصل عىل جوائز عديدة محليا ودوليا وله 
العديد من املقتنيات لدى املتاحف واألفراد .



62

أمين محمد سعيد مصطفى خالف 
مدرس مساعد بشعبة أشغال الخشب قسم األشغال الفنية .. كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان 
اشرتك مبعرض تصوير بعنوان حرية بساقية عبد املنعم الصاوي ٢٠٠٥معرض باملتحف املرصي 

عن الكتابة املرصية القدمية ٢٠٠٦ معرض نتاج ورشة امليديا كوميكس ٢٠٠٩ بقاعة أحمد 
بسيوين .
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ايناس الصديق

ترجمه
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ايناس عبد الرؤوف سيد عكه
مدرس مساعد بقسم التصميامت الزخرفيه. ـ عضو نقابة الفنانني التشكيليني ، القاهرة .

تاريخ امليالد : 4-٢-١٩٨٧.بكالوريوس الرتبيه الفنيه كلية الرتبيه الفنيه - جامعة حلوان – شعبه 
التثقيف بالفن –  ٢٠٠٨ ماجستري التصميم :٢٠١٢املعارض الفنيه الجامعية:معرض التطبيقات 

املعارصة يف مجال الفنون وطباعة املنسوجات - معرض محاكاة النسق -  معرض من وحي 
الرتاث الحضارى- املعرض املرافق ملنتدى تشغيل شباب جامعة حلوان  -  جامعة حلوان - 

معرض الطالئع الخمسون – جمعية محبى الفنون الجميلة .
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بهاء الدين يوسف غراب.
مواليد محافظة الجيزة ١٩٧4/٨/٢4.أستاذ مساعد بقسم النقد والتذوق الفني – كلية الرتبية 

الفنية – جامعة حلوان.عضو عامل بنقابة الفنانني التشكيليني.شارك بالعديد من املعارض 
الفنية الفردية والجامعية.له مؤلفات وكتب منشورة يف مجال التخصص.
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ثـــريا حامد يوسف
 – أستاذ مساعد بكلية الرتبية الفنية – قسم رسم وتصوير شاركت ىف الحركة التشكيلية منذ 

التخرج وحتى االن ىف صالونات الشباب ومعظم املعارض الجامعية ألعضاء هيئة التدريس 
كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان منذ التخرج وحتى اآلن، معرض خاص باإلسكندرية– 

Country Club – ٢٠٠٥/٨/٥ ، مهرجان »قافلة السالم من ارض السالم« مبقر جامعة الدول 
العربية بالقاهرة - ٢٠٠٦/٥/٢٥، معرض خاص ) من ذاكرة التاريخ ( باملكتبة املوسيقية بدار 

األوبرا ٦/٢٢ /٢٠١٠، معرض ) لقاء الفنانني التشكيليني ( بالقاعة الرئيسية بدار األوبرا ٩/٢ 
/٢٠١٠ ، معرض خاص بقاعة الشهيد احمد بسيوىن بكلية الرتبية الفنية )مشاعر مرتبكة( 

١١-٣-٢٠١٢، املعرض العام بقرص الفنون ٢٠١٢، معرض مرص بعيون مبدعيها مبركز اإلبداع 
باالسكندريه ٥-٢٠١٢ ، معرض) نقطة تحول( ىف قاعة الشهيد احمد بسيوىن بكلية الرتبية 

الفنية بالزمالك٢١-١٠-٢٠١٢، معرض أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية الفنية بقاعة 
حورس٢٠٠٩/٣/١٦، املعرض القومي العام للفنون التشكيلية ٢٠١٣. معرض كلية الرتبية الفنية 

بعنوان ٩٢ فن وعطاء بقرص الفنون بساحة دار االوبر املرصية ٧ /٢٠١٣/١٠ معرض ىف حب 
مرص قاعة صالح طاهر بدار االوبرا ١٠-٢٠١4
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ثناء سعد عيل شلبي
أستاذ التصميم املساعد بكلية الرتبية الفنية ، أقامت العديد من املعارض الفردية

شاركت يف العديد من املعارض الجامعية ، مقتنيات خاصة بالداخل والخارج
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جامل ملعي 
أستاذ متفرغ بقسم الرسم والتصوير بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان ، واألستاذ الزائر 

األسبق بالجامعة األمريكية بقسم الفنون ، درس الفن والرتبية الفنية والتذوق الفني يف جامعة 
حلوان وأكادميية الفنون مبرص وجامعة نيويورك وحصل عىل الدكتوراه عام ١٩٨٢م ، شارك 

بأعامله الفنية يف معارض محلية ودولية وأقام أكرث من ٣٠ معرضا يف مرص والواليات املتحدة 
األمريكية واليابان والدامنارك و فنلندا و فرنسا و إيطاليا و الكويت .ومثل مرص يف املعارض 

الدولية كقومسيري لبينايل اإلسكندرية لكتاب الفنان ٢٠٠٦ و قومسيري دويل للفن املرصي 
املعارص برساييفو ٢٠٠٨ ، وصالون الشباب الخامس عرش وشارك يف معارض جامعية دولية يف 

بينايل القاهرة وباريس ونيويورك وأوساكا وهلسنيك واملكسيك وحصل عىل العديد من الجوائز 
واملقتنيات .نرش أكرث من ٢٠ بحثا يف مجال الفن والرتبية الفنية يف مؤمترات محلية ودولية 

وناقش وأرشف عىل رسائل املاجستري والدكتوراه بجامعة حلوان .
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جورج فكري
ولد جورج فكري ابراهيم يف القاهرة.وهويعمل أستاذ يف كلية الرتبية الفنية بجامعة حلوان. ، 

شارك يف أكرث من ٥٠ معرض خاص وجامعي داخل مرص وخارجها  . يستخدم يف اعاملة العديد 
من   املواد و الوسائط املختلفة والتقنيات الرقمية  يف مختلف املجاالت مثل الرسوم املتحركة، 

فن الفيديو، والتصوير الفوتوغرايف، والتصميم الجرافييك، والتجهيز يف الفراغ.... وحصل عىل 
العديد من الجوائز يف مجاالت الرسم والتصوير الفوتوغرايف والحفر و التصوير الزيتي. 
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جرمني سمعان
أستاذ أشغال املعادن  - كلية الرتبية الفنية  - جامعة حلوان                  

العديد من املعارض الخاصة – عام ) ٢٠٠٦ – ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ - ٢٠١١ -  ٢٠١٢ - ٢٠١٣ م ( .
العديد من املعارض الجامعية منذ عام ٢٠٠٢ م  وحتى االن .

العديد من االبحاث العلمية املنشورة ىف املؤمترات الدولية واملحلية واملجالت العلمية املحكمة 
شهادات تقدير من وزارة الثقافة , جمعية املحافظة عىل الرتاث املرصي , كلية الرتبية الفنية و 

مدرسة جورجيو ستيفاىت للفن .
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جيهان فوزي أحمد عبد الرازق 
ــ مواليد القاهرة.ـ تخرجت وعينت بقسم التصميامت الزخرفية  بكلية الرتبية الفنية ـ جامعة 

حلوان ـ عام ١٩٨٩م.  وحصلت عيل درجة املاجستري ١٩٩٦م.و درجة دكتوراه الفلسفة يف 
الرتبية الفنية عام ٢٠٠١م كام حصلت عىل درجة أستاذ مساعد عام ٢٠٠٧م. وحصلت عىل 

درجة أستاذ عام ٢٠١٢م.لها عدد من املعارض الخاصة ) ٨ معارض شخصية ( داخل مرص 
وخارجها. وشاركت يف العديد من املعارض الجامعية أهمها املعرض العام, ومعرض املعارض, 
معرض مهرجان الجنادرية, ومعرض بقاعدة امللك فهد الجوية, معرض جائزة أبها. ولها عدد 

من البحوث النظرية واملشاريع البحثية) ١٢ بحث ( باملؤمترات الدولية واملجالت العلمية. 
أقامت عدة ورش فنية ودورات تدريبية, واختريت ضمن املوسوعة الفنية التي تضم الفنانني 

العرب بالباحة .  
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حاتم شافعي
السرية الذاتيه : استاذ دكتور / حاتم شافعى خريج دفعة ١٩٨٧ امتياز مع مرتبة الرشف .... 
يعمل االن رائيسا لقسم التعبري املجسم ..... اقام إثنى عرش معرض فردى محىل و دوىل .... 
شارك ىف العديد من دورات صالون الشباب و املعرض العام و االعامل الصغرية منذ التخرج 

و حتى االن ... شارك ىف ملتقيات دولية عديده ىف اململكة املغربيه و تركيا و فرنسا .... القى 
الكثري من االبحاث ىف ىف مجال الرتبية الفنية ىف العديد من املؤمترات املحلية و الدوليه ... 

ارشف و شارك و ناقش اكرث من ثالثني رسالة علمية ما بني دكتوراه و ماجستري .... له العديد 
من املقتنيات ىف متحف الفن الحديث و لدى اململكه املغربية و بلغاريا و اسكتلندا و اململكه 

العربيه السعودية ..... يشارك للمرة الثانية ىف معرض الكلية السنوي
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ا.د.حامد السيد البذرة
من مواليد دمياط عام ١٩4٨, يشغل حاليا وظيفة استاذ املعادن بكلية الرتبية الفنية, ووكيل 

سابق, أقام ٨ معارض خاصة يف مجال التشكيل املعدين والتصوير, شارك بإنتاجه الفني يف 
كثري من معارض الفنون التشكيلية الجامعية التي تنظمها الجهات املعنية ىف مرص وخارجها، 
له مقتنيات يف جهات مختلفة من بينها متحف الفن الحديث، وزارة الثقافة, نال العديد من 

الجوائز وشهادات التقدير منها :جائزة التصوير – معرض املوضوع الواحد – جمعية محبي 
الفنون الجميلة ١٩٧١.جائزة التصوير– معرض الفن واملعركة – الثقافة الجامهريية ١٩٧١.

جائزة التذكارات السياحية – جمعية محبي الفنون الجميلة ١٩٧٢.جائزة الثالثة يف التصوير 
– املجلس األعىل للشباب ١٩٧٨.الجائزة األوىل يف التشكيل املعدين – املجلس األعىل للشباب 

 .١٩٧٨
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حســـــــام صقـــــــر
 »فنان مرصى« 

تخرج من كلية الرتبية الفنية عام ١٩٨٩ – جامعة حلوان – مرص – برتتيب األول  )إمتياز 
ومرتبة الرشف(  و حصل عىل املاجستري والدكتوراة ىف الفن والرتبية من نفس املؤسسة كام 

ونرش أبحاثاً دولية ىف الفنون والرتبية  و يعمل بالتدريس بقسم الرسم والتصوير منذ التخرج 
إىل اآلن .

عمل )صقر( بالتدريس وتصميم برامجه بالجامعة األمريكية قسم الفنون املرئية وكذا جامعة 
البحرين . وشارك ىف العديد من ورش العمل بأوروبا وأمريكا . كام ساهم ىف برامج »فولربيت« 

الدولية  )FullBright( كمحكم للمرشوعات الفنية ملنح الرشق األوسط .
حصل الفنان عىل العديد من الجوائز الفنية منها املتميز واألول مبرص وبعض بلدان الخارج 

. وقد تم إعالنه كأول مصمم ومنفذ لعرض أداىئ تشكيىل  )Performance( مبرص عام 
١٩٩4 )ىف جيله( والعمل عىل تعريب مصطلحاته . كام مارس )صقر( النقد الفنى التشكيىل 

بالصحف العربية واإلنجليزية مثل )Middle East Times News( .وتوقف للتفرغ للفن 
والبحث والتدريس

يعرض أعامله مبرص – فرنسا )باريس ( – أسبانيا )مايوركا( – أملانيا )شتوتجارت( والعديد من 
املعارض الجامعيه الدوليه مثل مؤسسه )Caravan( ومركز الدراسات وثقافه البحر املتوسط 

)فيونسا –ايطاليا(.كام ويتعاون مع عروض وبرامج البنك الدوىل بواشنطن دى – ىس ، وترشف 
بالزيارة واإلقتناء من املتاحف واملؤسسات الفنية مبرص »متحف الفن املرصى الحديث« 

وبعض بلدان العامل . وإنتقل الفنان إلقامة إستوديو عمله وقاعة للعروض ألملانيا)اشتوتجارت( 
ثم فرنسا)مونرتجي( ومؤخرا ايل اقليم )مايوت( الفرنيس باملحيط الهندي. بجانب إستوديو 

القاهرة الدائم منذ عام ٢٠٠٣ إىل االن
ينوع الفنان يف رحالته الفنيه من بلدان اوربا وامريكا وكذا افريقيا وجزر املحيط الهندي 

ويؤمن ان بلدان العامل رحله مستمره لن تنتهي
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د/ حسان صبحى عىل أحمد حسان
Dr: Hassan sobhiali Hassan مدرس بقسم التصميم – كليةالرتبيةالفنية – جامعةحلوان , 
اشرتك ىف العديد من املعارض منها املعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة )٢٥ , ٢٦ ,٢٧ ( , 
معرض جامعى مبتحف الفن الحديث بطشقند بجمهورية أوزباكستان عام ) ٢٠٠٣ (  ،دورات 
صالون الشباب , الدورات )١١ , ١٢ , ١٣ ( , معارض خاصه عام ٢٠١٠ – ٢٠١٢ - ٢٠١٣ ،حصل 

عىل عدة جوائز منها : جائزة لجنة التحكيم ىف مجال العمل املركب، صالون الشباب الدورة  
)١٢( , جائزة البنك األهىل املرصى ىف مجال النحت  “ جمعية محبى الفنون الجميلة . “ .
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حسن كامل
www.hassankamel.com

   تخرج يف كلية الرتبية الفنية عام ١٩٩١ ، االول بتقدير ممتاز مع مرتبه الرشف ، و التي 
يعمل بها أستاذاً  للنحت . يشارك منذ تخرجه و ايل االن  بفاعلية يف الحركة التشكيلية 

املرصية والدولية ، له اعامل ميدانية ورصحية يف عدة مواقع هامة يف  مرص مثل الجيزة ورشم 
الشيخ واسوان ، والخارج مثل الواليات املتحدة االمريكية ، جمهورية التشيك ، ايطاليا ، وتركيا 

 .
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دكتور / حسيـــني عيل محمد . 
مواليد الرشقية ١٩4٨ ،أستاذ التصميم املتفرغ ورئيس القسم األسبق ، كتابات يف املجالت 

الثقافية يف مجال الفنون التشكيلية والرتبية الفنية ، كتاب : رموز الوشم الشعبي)دراسة مقارنة 
( ،املشاركة يف العديد من املعارض املحلية والدولية ، ٩ معارض خاصة ،مقتنيات لدي األفراد 

واملؤسسات الرسمية ، متحف الفن الحديث، متحف طه حسني ، قاعة املؤمترات الدولية 
مبدينة نرص ،دار األوبرا املرصية ، دولة االمارات ،السعودية ، الكويت ، البحرين ، عامن، 

انجلرتا، فرنسا، السويد هولندا  .
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دكتور / حمدي سلطان
بكالوريوس الرتبية الفنية ٢٠٠١ بتقدير امتياز مرتبة رشف منح درجة املاجستري يف الرتبية 

الفنية ٢٠٠٦ دكتوراه الفلسفة يف الرتبية الفنية ٢٠١٣ عضو هيئة التدريس بقسم التصحيحات 
الزخرفية ٢٠١٣ عضو عامل بنقابة الفنانني التشكيلية معرض جامعي باإلسكندرية ٢٠٠٥ 

معرض خاص بجامعة املنوفية ٢٠١١ معرض خاص لصالح معهد األورام ٢٠١٢
مقتنيات لدى رجال أعامل داخل مرص وخارجها مقتنيات لدى رشكات وقصور ملكية.
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الفنان حمدي عبد الله
املستشار الثقايف ومدير املركز الثقايف املرصي بسفارة جمهورية مرص العربية، صنعاء، )٢٠٠٠- 

٢٠٠4(. - عميد كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان، )١٩٩٧- ٢٠٠٠(.- املرشف عىل الفنون 
التشكيلية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، )٢٠٠٦- ٢٠٠٨(.- مستشار املركز القومي لثقافة 

الطفل، وزارة الثقافة، )١٩٩٧- ١٩٩٨(- رئيس رابطة خريجي الرتبية الفنية )١٩٩٩- ٢٠٠٠(-  
شارك يف املعارض الجامعية منذ تخرجه يف كلية الرتبية الفنية، عام ١٩٦٩ جامعة حلوان - أقام 

معارض خاصة يف كل من )مرص، الكويت، قطر، ليبيا، األردن، فرنسا، إنجلرتا، إيطاليا( - أول 
فنان عريب يستخدم تقنية الكمبيوتر يف إنتاج أعامل فنية، وأقيمت له معارض بكل من 

)القاهرة، ١٩٩٢، الكويت، ١٩٩4، ليبيا ٢٠٠٥(.
قوميسري ) ترينايل الفن الفطري، براتسالفا، سلوفاكيا ١٩٩4- ضيوف الرشف بينايل القاهرة 

السادس ١٩٩٦ - الجناح املرصي بينايل القاهرة السابع، ١٩٩٨ - صالون القطعة الصغرية، عام 
٢٠٠٠ - معرض الفن املرصي املعارص، الجزائر ٢٠٠٦ – مقرر اللجنة العلمية الدامئة لرتقية 

األساتذة واالساتذة املساعدين ٢٠١٣).
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حنان الزينى 
مواليد القاهرة ١٩٦٦ ، بكالوريوس الرتبية الفنية ١٩٨٩ ، ماجيسرت ىف الرتبية الفنية ١٩٩٧ ، 

دكتوراة الرتبية الفنية ٢٠٠4 ، استاذ مساعد بالرتبية الفنية ) نحت ( ٢٠١١ ، شاركت ىف العديد 
من املعارض الجامعية منها صالون الشباب ، منحوتات معارصة مبركز سعد زغلول ، ثالثية 

االبعاد مبتحغ طه حسني ، عدد من املعارض الخاصة منها معرض خط االرض ، معرض الشفافية 
بقاعة حورس بكلية الرتبية الفنية  ، شاركت ىف سيمبوزيوم مدينتى الدوىل للنحت ٢٠٠٩، 

شاركت بالعديد من االنشطة االكطادميية واملؤمترات الدولية ىف تخصص الرتبية الفنية .
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حنان محمد عىل رشف 
مدرس بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان - قسم التعبري املجسم تخصص نحت .دكتوراة 

الفلسفة ىف الرتبية الفنية ٢٠٠٨م .عضو بجامعة بحوث وتجارب ابداعية بكلية الرتبية الفنية  . 
شاركت ىف عدد من املعارض الجامعية . معرض خاص بعنوان قوى ٢٠١٠م معرض اخر بعنوان 

توازن ٢٠١٢م باإلضافة إىل معرض ثالث بعنوان  فراغ ٢٠١4م ولها عدد من األبحاث العلمية 
املنشورة مبجلدات املؤمترات الدولية 
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 حنان أحمد الطنطاوي أحمد عييس
أخر مؤهل علمي

: دكتوراه الفلسفة يف الرتبية الفنية تخصص "طباعة منسوجات" – ٢٠٠٦  
الوظيفة الحالية

: أستاذ مساعد بكلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان – قسم األشغال الفنية والرتاث   
الشعبي. 

الخربات العلمية
: - أبحاث منشورة محلية ودولية – أبحاث تطبيقية يف املجال – معارض خاصة –   

معارض جامعية محلية ودولية – أرشاف علمي عىل درجتي املاجستري والدكتوراه – دورات 
تدريبية متقدمة للشباب الخريجني وآخرين. 
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االســـــــــــم : حنفى محمود محمد خلف الله 
تاريخ امليالد : ١٩٧٠/٨/١4 الوادى الجديد 

املؤهـــــــــــل:  - بكالوريوس الرتبية الفنية بتقدير عام جيد جداَ ١٩٩٣ .
  - ماجستري ىف الرتبية الفنية عام ٢٠٠٢ .
الــــوظيفــــــة :           فنان تشكيىل   

   عمل ىف تدريس الرسم والتصوير بكلية الرتبية النوعية بكفر الشيخ شعبة الرتبية الفنية   
. ١٩٩ – ١٩٩٥4

  عمل كباحث بكلية الرتبية الفنية قسم الرسم والتصوير جامعة حلوان من عام ١٩٩٨-٢٠٠٢ 
    قام بتدريس الرسم بقسم الفنون بالجامعة االمريكية عام ٢٠٠٧ . 

     املعارض العامة : 
   صالون الشباب الخامس ، التاسع ، والحادى عرش والثاىن عرش ، والخامس عرش ، والسادس 

عرش ،                  ١٩٩٣ – ١٩٩٧ – ١٩٩٩ – ٢٠٠٠ – ٢٠٠٣ – ٢٠٠4 . 
     املعرض الرابع والثالثون والثامن والثالثون )الطالئع( عامى ١٩٩4 – ١٩٩٨ .

      املعرض األول لنور الشكل ٢٠٠4 
     معرض صالون األعامل الفنية الصغرية الثاىن والرابع ١٩٩٨ – ١٩٩٨ .

   املعرض للفنون التشكيلية الثامن والعرشون والتاسع والعرشون مهرجان األبداع التشكيىل 
األول                         الثاىن )املعرض القومى ٣٠، ٣١ ( ٢٠٠٣- ٢٠٠٥- ٢٠٠٧- ٢٠٠٨ 

       املعارض الجامعية واملشاركات : 

معرض شباب الفنانني القليم مرص )املعرض الطواف( هيئة قصور الثقافة ١٩٩٨ .
مهرجان النطاق وسط البلد ١٩٩٩ .

معرض جامعى بقاعة راتب صديق )اتيلية القاهرة ( ١٩٩٩ .
معرض جامعى بقاعة جميلة باملعادى ١٩٩٩ . 

معرض الفن والعطاء للفنانني الشباب بقاعة الفنون التشكيلية بدار األوبرا املرصية ٢٠٠١ .
معرض جامعى بجالريى الفلكىالجامعة االمريكية للرسم عام ٢٠٠٢ .

معرض جامعى بقاعة كريم فرنسيس ) مسموح اللمس ( ٢٠٠٢ .
معرض جامعى كريم فرنسيس ) فن التصوير والفيديو ( ٢٠٠٣ .

معرض جامعى بقاعة البوديجا ٢٠٠٣ .
معرض جامعى مبجمع الفنون ٢٠٠٥ .

معرض جامعى )نجوم اليوم ( بقاعة أفق واحد مبتحف محمود خليل ٢٠٠٦ . 
معرض جامعى بجالريى الفلىك الجامعة األمريكية ٢٠٠٦ .

معرض جامعى بقاعة املرشبية ٢٠٠٧ . 
معرض جامعى مبركز محمود مختار الثقاىف بعنوان “ دودلزام اسكتش “ ٢٠٠٨ .

املعـرض الدوليـــة : 

مهرجان جرش ٢٠٠٠ .
معرض فرانكفورت الدوىل للكتاب ٢٠٠4 . 
معرض الفن املرصى املعارص بدىب ٢٠٠٦ .
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حنني السيد عبد املحسن املهدى 
معيدة  بقسم األشغال الفنية والرتاث الشعبى ..تخصص )طباعة منسوجات ( بكلية 

الرتبية الفنية بالزمالك..جامعة حلوان.ماجستري الرتبية الفنية ٢٠١4م ..حاصلة عىل الجائزة 
 Unfolding(( التشجيعية ىف الصالون األول للنسجيات.ورشة تبادل ثقايف بأملانيا تحت عنوان
perspectiveشاركت ىف العديد من املعارض الجامعية ومعارض أعضاء هيئة التدريس بكلية 

الرتبية الفنية.
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خالد ابو املجد 
السرية الذاتية االسم :خالد أبو املجد احمد آدم كلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان يشارك يف 
الحركة التشكيلية منذ ١٩٩٣ م حتي االن شارك يف )صالون الشباب - صالون القطع الصغرية 
– املعرض القومي – مهرجان الحيل –مراسم االقرص – التبادل الثقايف مرص ايطاليا –مسابقة 
االبداع مرص تتحدث عن نفسها – بينايل بورسعيد –التبادل الثقايف املغرب – مراسم سيوة – 
التبادل الثقايف الهند – التبادل الثقايف اوزبكستان –القريوان ٢٠١٠ – بينايل الخرايف الكويت - 

معرض نحاس مطروق املكتب الثقايف املرصي اثينا ٢٠٠٧ وله العديد من املعارض الفردية



87

خالد رسور
ولد يف مرص عام ١٩٦٥، عمل كأستاذ يف كلية الرتبية الفنية بجامعة حلوان و هو عضو نقابة 

الفنون التشكيلية و العديد من الجمعيات الفنية يف مرص.
شارك يف الحركة الفنية منذ عام ١٩٨٥، فلقد شارك يف العديد من املعارض الجامعية يف مرص و 

الخارج، كام كان مساعد قوميسري الجناح املرصي يف بينايل البندقية ٢٠٠٧.
حصل عىل العديد من الجوائز و املنح الدراسية، أهمها منحة دراسية فنية يف الواليات املتحدة 

األمريكية، كام له مقنيات يف العديد من املنظامت و املؤسسات و عدد من الدول العربية و 
األجنبية.

تعتمد أعامله عىل مصدرين رئيسيني هم الحياة املرصية اليومية و الفولكلور إما املرصي 
القديم أو النويب. اهتاممه الرئييس هو حياة املرصيني العاديني، فأعامله متعلقة بشكل وثيق 

بهذه الحياة و بالشارع املرصي، باملوقع و الشوارع واملنازل، باألشخاص و املدن، باألحالم، 
باملشكالت، بالحاالت االجتامعية، وبالعالقات التفاعلية مع الجمهور.

الفنية كل من اللون والخط األسود يلعب دورا هاما يف أعامله سواء يف إسلوبه أو لتأكيد 
مفاهيمه، أفكاره، وجهة نظره واملواقف التي أدرجت يف  كل عمل.

اللون يف أعامله يأيت سطحي، مرشق و تجريدي عىل شكل مساحة لونية لديها مؤرشات نفسية 
وإلهام ذو أبعاد مستقبلية وهمية لتأكيد و توضيح قيمة الفكرة من دون إلتباس، و الخطوط 

العريضة العفوية السوداء لجميع العنارص واألشكال تعترب واحدة من التقنيات الخاصة 
بالفنان.
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أ.م.د/ داليا فوزي عبد الله 
- استاذ مساعد األشغال الفنية والرتاث الشعبي  بقسم األشغال الفنية والرتاث الشعبي  .

- شاركت يف اإلرشاف عىل العديد من الرسائل املاجستري – الدكتوراه 
- شاركت يف العديد من املعارض الفنية الفردية والجامعية . 

- حاصلة عىل جائزة البحث العلمي عن أحسن الرسائل العلمية – يف مجال        ) الفنون ( ، 
جامعة حلوان ، لرساله الدكتوراه  ٢٠٠4-٢٠٠٥ م .
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داليا محمد وفيق محمد يرسى
مواليد القاهرة عام ١٩٧4م.

حاصلة عىل بكالوريوس الرتبية الفنية – جامعة حلوان ١٩٩٧م.
حاصلة عىل ماجستري الرتبية الفنية عام ٢٠٠٣م.

حاصلة عىل دكتوراه الفلسفة يف الرتبية الفنية ٢٠١٠م.
تشغل حاليا وظيفة مدرس دكتور بكلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان.

عضو نقابة الفنانني التشكيليني.
عضو نادي اعضاء هيئة التدريس.

شاركت بانتاجها الفني يف املعارض العامة التي تنظمها الجهات املعنية وحاصلة عىل املركز 
الثاين يف مسابقة الكتالوج الثاين والعرشون التابعة لجامعة حلوان عام ١٩٩٧م ، اشرتكت يف 

املعارض التي نظمتها جمعية محبي الفنون الجميلة أعوام ١٩٩٨م، ١٩٩٩م )حاصلة عىل جائزة 
( ، ٢٠٠٠م ، اشرتكت يف معرضني لهيئة التدريس بكلية الرتبية الفنية عام ٢٠٠٣م، اشرتكت يف 
مؤمتر كلية الرتبية الفنية الدوىل الرابع عام ٢٠١٣م )ببحث وإلقائه واملعرض املصاحب ضمن 

فعالياته(، ومعرض اليوبيل الفني ألساتذة كلية الرتبية الفنية عام ٢٠١٣م – أقامت معرض 
خاص عام ٢٠١4م.
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دعاء أحمد عبد الحميد داود
حاصلة عىل درجة الدكتوراه.

مدرس خزف بقسم التعبري املجسم ٢٠١٣ بكلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان.
شاركت بالعديد من املعارض منها جمعية املحافظة عىل الرتاث.

حاصلة عىل عدد من شهادات التقدير منها شهادة تقدير من مجموعة إدارة مرشوعات 
.P.D.M التنمية بكندا
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د:  دعاء منصور ابو املعاطى محمد الجوهرى 
عامرة ١٣, مدينة التجاريني

املقطم - القاهره
جمهورية مرص العربية

محمول: ٠١٠٠١٨٣٠٦٩٦- ٠١١4٧٠٧٩٩٢٢
hotmail.com@doaamansour٧١            

-  مدرس طباعة املنسوجات بقسم األشغال الفنية والرتاث الشعبى بكليه الرتبيه الفنيه جامعة 
حلوان . 

-  )٢٠٠٩ : لألن (  » مراجع خارجى معتمد ومدرب »   بالهيئة القومية لضامن جودة التعليم
.  NCFLD٢٠١٣( مدرب باملركز القومى لتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات(   -

-  املعارض التي شاركت فيها :
شاركت يف معرض ملتقى بصامت الفنانني التشكليني العرب التاسع ١٦ يناير٢٠١٥ .

معرض طباعة خاص بقاعة الشهيد احمد بسيوىن بكلية الرتبية الفنية “ جامليات العقد 
والصباغة “١٨ مايو ٢٠١4.

صالون النسجيات األول بقرص الفنون باألوبرا ١٠-٣٠ مارس ٢٠١4 .
شاركت يف املعرض املوازى للمؤمتر الدوىل الخامس لكلية الرتبيه الفنية جامعة حلوان » دور 

الفن والرتبية يف التنمية البرشية »١4-١٦-ابريل ٢٠١4 بلوحة طباعة .
معرض صالون الرشق األوسط الثاىن لالعامل الصغرية ٣٠ يناير -٧ فرباير٢٠١4  مبركز شبابيك 

الثقاىف باملقطم.
شاركت يف املعرض املوازى للمؤمتر الدوىل » الفنون والرتبية يف األلفية الثالثة » ابريل ٢٠١٣ 

بلوحة طباعيه .
شاركت يف معرض«  تجارب ابداعية ٢ » مبركز اإلبداع باإلسكندرية قاعة األخوين وانىل ٢٠١٢ 

بالتعاون مع جامعة حلوان وجامعة اإلسكندرية . 
شاركت يف معرض » تجارب إبداعية ١« بقاعة الشهيد أحمد بسيوين بكلية الرتبية الفنية 

جامعة حلوان بلوحة طباعة ٢٠١١.
معرض خاص يف الطباعة بعنوان » شعبيات«  مبركز سوزان مبارك باملهرجان الدويل املصاحب 

للمؤمتر الدويل الثاين بجامعة املنيا مارس ٢٠١٠ .« محكم دوليا ومحليا » .
معرض خاص  يف الطباعة بعنوان »حروفيات مطبوعة » بقاعة بيكار بنقابة الصحفيني يناير 

.٢٠٠٩
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األستاذ املساعد الدكتور / دينا كامل أحمد الطنطاوي 
أستاذ مساعد األشغال الفنية والرتاث الشعبي بقسم األشغال الفنية والرتاث الشعبي – كلية 

الرتبية الفنية – جامعة حلوان 
لها العديد من املعارض الخاصة والجامعية
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دينا محمد عىل السيد 
مواليد القاهرة ١٩٩٠ ,بكالريوس تربية الفنية عام ٢٠١١, معيدة بقسم التصميامت الزخرفية 

بالكليه شاركت ىف معارض فنيه جامعيه منها : الصالون الثقاىف االول ,معرض للتشكيالت 
املعدنيه ,معرض اعضاء هيئه تدريس قسم التصميم ,صالون جورنيكا ومعارض فنيه اخرى .  
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م. د .. رنـــدا نادى سليامن                                                                                                                                          
مدرس طباعة املنسوجات بكلية الرتبية الفنية , شاركت ىف الصالون األول للنسجيات ىف دورته 
التأسيسية األوىل بقرص الفنون . مرشف ومدرب ب ورشة عمل ىف الطباعة اليدوية ضمن ورش 

العمل املصاحبة للمؤمتر العلمى لقسم األشغال الفنية ٢٠١٢. مدرب ورشة التفكري اإلبداعي, 
مسابقة مدينة املستقبل, مدينة مبارك التعليمية, القاهرة, ٢٠٠٨- ٢٠٠٩ – ٢٠١4 . مدرب 
ورشة » القدس لنا » بقرص الفنون ٢٠٠٨ . مدرب الورش املصاحبة لبيناىل القاهرة الدوىل 

التاسع – قرص الفنون دار االوبرا ٢٠٠4. عضو لجنة تحكيم مسابقة تصميم مدينة املستقبل 
- تحت رعاية وزارة الرتبية والتعليم وجمعية  IEEE الهندسية ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٩ – ٢٠١4 . 

شاركت ىف مرشوع إنشاء قاعدة بيانات للحرف الصغرية التابعة لليونيسكو ٢٠٠٦ .
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د./ رانيا محمد رزق
مدرس بكلية الرتبية الفنيةولها العديد من املعارض الخاصة والجامعية وشاركت ىف املعرض 

العام وصالون الشباب، ولها مقنيات مبتحف الفن الحديث وحصلت عىل عدة جوائز تشجعية 
وشهادات تقدير.
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رانيا عبد املحسن حسني غانم .
مدرس بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان. 

املعارض العامة :شاركت ىف العديدمن املعارض ىف وزارة الشباب و الرياضة شاركت ىف العديد 
من املعارض بالجامعة ١٩٩4إىل ١٩٩٧.شاركت ىف معرض لالطفال بوزارة االوبرا “ مهرجان 

للفنون االطفال” ٢٠٠٧م .شاركت مبعرض قسم التصميامت الزخرفية ٢١\١\٢٠١٣م .شاركت ىف 
معرض الكلية الخاص باليوبيل الفىض ٩٢ سنة ٢٠١٣.اقمت معرض فردى  ٢٠١٢.  

اقمت معرض فردى ٢٠١4 .
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رحاب فاروق عبد العزير حامد
املهنة : مدرس بقسم التصميامت الزخرفة و عضو يف نقابة الفنانيني التشكيليني -  شاركت يف 

معارض فردية وجامعية.
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رفقي فتحي الرزاز.
مواليد دلتا النيل – جمهورية مرص العربية.

متفرغ للفن منذ التخرج يف كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان ١٩٨٢.
عضو لجنة الفنون التشكيلية باملجلس األعىل للثقافة.

تجارب تشكيلية عديدة وكثيفة وتطورات يف املفاهيم والرؤى والبحث كلام ازدادت يف 
التقدم ازدادت عدم القناعة من فرط تضخم السؤال الباحث دوماً عن إجابة تقف حائرة 

بني املكان والزمان، أفق يتبعه آفاق وحضارات، ليبقى الكون الفسيح حاضناً أرساره، محدثاً 
صمتاً يحلق ويجوب يف عمق منطلقات التعبري ومسارات الفن املختلفة واملتعددة التي 

تعاين وتجتهد لرتقى الجامل مبعاين الحكمة.
معارض شخصية وجامعية ومشاركات وورش عمل دولية منذ الكلية حتى اآلن.

مقتنيات – متاحف – وزارات – سفارات – مؤسسات – فنادق – بنوك – مطارات – 
أشخاص – أماكن عديدة ومتفرقة من العامل.
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ريم اسامه مصطفي  
حاصله عيل بكالريوس الرتبيه الفنيه٢٠١١ بتقدير عام امتياز مع مرتبه الرشف .

-معيده بكليه الرتبيه الفنيه قسم التعبري املجسم تخصص نحت .
-شاكت بالعديد من املعارض الجامعيه .

-شاركت بالعديد من ورش العمل مبرص واملانيا .
-شاركت بورشه سمبوزيوم اسوان للنحت الدويل الدوره التاسعه عرش . 
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زينب عبد الفتاح صربة   
رئيس قسم األشغال الفنية والرتاث الشعبي - كلية الرتبية الفنية - جامعة حلوان سابقاٌ .

عضو لجنة املحكمني باللجنة العلمية لكليتي الفنون الجميلة والرتبية الفنية منذ ٢٠٠٦م .
عضو لجنة تحكيم جائزة الدولة التشجيعية – وزارة الثقافة ٢٠٠٩م .

عضو اللجنة العلمية الدامئة للرتبية الفنية لرتقية أستاذ وأستاذ مساعد ٢٠١٣-٢٠١٥م .
حاصلة عىل العديد من الجوائز وشهادات التقدير .
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 أ. د/ زينب عىل إبراهيم السيد 
محـل امليـالد: القاهرة مكـان التخرج و العمـل : كلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان - 

القاهره الوظيفة : وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث – جامعة حلوان الدرجة العلمية 
: أستاذ بقسم التصميامت الزخرفية التدرج العلمى والوظيفى :التخرج عام ١٩٨٢م : بتقدير 

امتياز مع مرتبة الرشف .معيده عام ١٩٨٢م : تم تكليفها بالتعيني معيده ىف عام التخرج  . 
مدرس مساعد عام ١٩٨٧م : الحصول عىل درجة املاجستري . مدرس عام ١٩٩٣م : 

الحصول عىل درجة دكتوراه الفلسفة .أستاذ مساعد عام ٢٠٠٠م .أستاذ عام ٢٠٠٦م .وكيل 
الكليهللدراسات العليا والبحوث ٢٠١١م واىل االن . املناصب االداريه والوظائف التى شغلتها 

:عضو هيئة تدريس منتدب بكلية الرتبية النوعية بالقاهرة ١٩٩4م . استاذا بقسم الرتبية 
الفنية بجامعة أم القرى – مكة املكرمة – ىف الفرته من الفصل الدراىس األول لعام ١4٢١ 

هـ وحتى عام ١4٢٩هـ.مسئول االرشاد األكادميي لوحدة الدراسات العليا للطالبات بقسم 
الرتبية الفنية بكلية الرتبية جامعة أم القرى بتكليف رسمى من سعادة مدير الجامعة وذلك 
ىف الفرتة من ١4٢٦ه وحتى ١4٢٩هـ.وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث من عام ٢٠١١ 

م واىل االن.عضو مجلس ادارة وحدة ضامن الجوده بكلية الرتبيه الفنيه واملسئول االدارى 
للدراسات العليا والبحث العلمى بها من ٢٠١١ م واىل االن .العضويه واملشاركات ىف مجال 

الفن والرتبيه الفنيه :عضو رابطة كلية الرتبية الفنية ، وعضو نقابة الفنانني التشكيليني، 
وعضو جامعة أتيلية القاهرة.

عضو لجنة شئون البيئة بكلية الرتبية الفنية من عام ١٩٩٥م إىل ٢٠٠٠م.
شاركت ىف عضوية ورئاسة عدد من اللجان الخاصه بدراسة ورئاسة الربامج واللوائح الدراسيه 

ىف مجال الدراسات العليا .
لها عدد من املشاركات والبحوث املنشورة ىف املؤمترات واملجالت العلمية املحكمة .

لها عدد من االعامل واملقاالت الفنيه املنشوره .
حصلت عىل عدد من الدورات ىف مجاالت مختلفه . 

شاركت ىف االرشاف واملناقشه والتحكيم عىل عدد من البحوث العلميه داخل مرص وخارجها .
شاركت ىف عدد من املعارض الفنيه الخاصه والعامه .

حصلت عىل عدد من شهادات الشكر والتقدير ولها عدد من املقتنيات داخل مرص وخارجها 
 .

مقاس العمل : ٦٠*٦٠ توال عىل خشب الوان اكلرييك + معجون. 
اسم العمل : حوار  
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االسم: زينب أحمد منصور 
تاريخ امليالد: ١٩٦١/4/١٩م القاهرة

الوظيفة: أستاذ  أشغال املعادن ورئيس قسم األشغال الفنية والرتاث -  كلية الرتبية الفنية – 
جامعة حلوان القاهرة

: املعارض الفردية   والجامعية                                                 
معرض بعنوان »الحيل بني التعبري والتجريب« – مجمع الفنون بالزمالك قاعة اخناتون وزارة 
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ساره بدير ابراهيم عجاج
 ,gmail.com@sarah.bedairتاريخ امليالد: ١٩٨٨/١/١٧، السن: ٢٦ سنة، الربيد اإللكرتوىن: ٨٨

املؤهالت العلمية:٢٠١٣ الحصول عىل املاجستري بقسم التصميامت الزخرفية، كلية الرتبية 
الفنية، جامعة حلوان . مايو ٢٠٠٩ بكالوريوس تربية فنية . الوظيفة: مدرس مساعد بقسم 

التصميامت الزخرفية، كلية الرتبية الفنية، جامعة حلوان . 
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سامية أحمد مصطفى الشيخ
أستاذ النسيج بقسم األشغال الفنية والرتاث الشعبي، كلية الرتبية الفنية، جامعة حلوان.

 Insae.org مستشار جمعية األنسيا الدولية ٢٠١4-٢٠١٧- عن منطقة الرشق األوسط وافريقيا
عضو اللجنه العلمية الدامئة لرتقية اعضاء هيئة التدريس بقطاع الفنون والرتبية الفنية

شاركت يف العديد من املعارض الخاصة والجامعية  مبرص وأمريكا، أخرها معرض أجندة ٢٠١٠ 
,وصالون النسجيات ٢٠١4 واملعرض العام ٢٠١4. سمبوزيوم رشم الشيخ الدويل وسيمبوزيوم 

رصبيا بونشيفو ٢٠١4.
شاركت يف العديد من املؤمترات املرصية والدولية  أخرها مؤمتر األنسيا مبيلبورن – اسرتاليا.

قامت بتأليف كتاب يف فن النسجيات اليدوية وتطبيقاتها عىل املالبس.
اعاملها مقتنيات بكل من مرص والسعودية وأملانيا وأمريكا ورصبيا 

  ٢٠١٣شاركت يف تأسيس جمعية الرتبية عن طريق الفن يف الرشق األوسط وأفريقيا 
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سحر الربادعي
مدرس بقسم األشغال الفنية والرتاث الشعبي

كلية الرتبية الفنية
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د/ سحر السعيد ابراهيم احمد الديب
عضو هيئة تدريس بقسم الرسم و التصوير بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان.عضو نقابة 

الفنانني التشكيلني بالقاهرة . عضو بنادى اعضاء هيئات التدريس.
االسلوب الفنى: التجريب بالخامات والوسائط الفنية املختلفة »فن الكوالج«.االستلهام من 

الفنون الرتاثية املختلفة.استحداث اسلوب فنى جديد ىف مجال التصوير »فن جامهريي 
”Popular Egyptian Art”»مرصي

املعارض و االنشطة الفنية :املعارض الجامعية : شاركت ىف العديد من املعارض الجامعية 
بالكلية و الجامعة اعوام  ٢٠٠٢ ، ٢٠٠4 ،٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦ ،٢٠٠٧ ، ٢٠٠٨. املعرض الفني 

املصاحب للمؤمتر الطبي لعالج الحاالت الحرجة » فندق الكونراد« ٢٠٠٧م . املعرض العام » 
مهرجان االبداع التشكيىل الثالث«٢٠٠٩م . معارض جامعية بجامعة ام القري – مبكة املكرمة 

اململكة العربية السعودية ٢٠١٢/٢٠١١. املشاركة ىف مجال التصوير ىف املعرض الجامعى 
املصاحب لالحتفال باليوبيل املاىس يكلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان – بقرص الفنون بدار 

االوبرا املرصية ٢٠١٣
املعارض الخاصة : معرض سنة ١٩٩٨م.معرض بعنوان متيمه ٢٠٠٩م. معرض تكوين الصورة بني 
الواقع و الخيال ٢٠١4 م ، معرض رؤية تراثية معارصة ٢٠١4 م ... بقاعة الشهيد احمد بسيوىن 

بكلية الرتبية الفنية .
الجوائز : شهادات تقدير من وزارة الشباب و الرياضة . ووزارة الثقافة وكلية الرتبية الفنية 

جامعة حلوان. دروع وشهادات تقديرمن جامعة ام القري مبكة املكرمة.
مقتنيات خاصة : لدى االفراد مبرص و الخارج » املانيا«
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سحر عبدالفتاح طلب
حاصلة عيل دكتوراه الفلسفة يف الرتبية الفنية وتعمل مدرس بكلية الرتبية الفنية، جامعة 
حلوان،  شاركت وأقامت العديد من معارض الفن التشكييل الجامعي والفردي - وشاركت 

ببحوث علمية يف مؤمترات محلية ودولية، عضو نقابة الفنانني التشكيليني،  ساهمت بإعداد 
برامج إلعداد القادة وتقديم برامج أشغال فنية بالتلفزيون املرصي ،  لها مقتنيات لدي األفراد 

داخل وخارج مرص.
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كلية الرتبية الفنية
أ.د: سعد السيد سعد العبد- أستاذ الرسم والتصوير-كلية الرتبية الفنية – جامعــة حلــــوان.

٠١٠٠٨٢٥٨٧١4  ٠١١١٢٩٠٠٩٠٣  ٠١٢٠٣٢٣٥٣٣٣ رقـم املوبايل: 
sa٩sa@hotmail.com  gmail.com@sa٩٩sa٢ الربيد االلكرتوين: 

Saad Art Land  : Face book
عضو بالعديد من الجمعيات والنقابات. 

املؤلفات العلمية: )٨( مؤلفات علمية متخصصة.
األبحاث املنشورة : )١٨( بحث منشور، مبؤمترات علمية ومجالت محكمة.

أقام وشارك يف العديد من الدورات التدريبية وورش العمل:-
حصل عىل )١١( برنامج تدريبي مبركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسوجودة التعليم.

شارك يف اإلرشاف واملناقشة عىل عدد من الرسائل العلمية.
شارك يف تحكيم مجموعة من البحوث العلمية املقدمة ملنح درجة األستاذ املساعد )املشارك(.

شارك يف تحكيم الكتب العلمية املتخصصة يف الفنون التشكيلية.
عضو لجنة الرتقي لدرجة أستاذ مساعد )مشارك(، بجامعة امللك عبد العزيز.

املعارض الفنية: أقام )١٦( معرضاً خاصاً، وعدد )٦٥( معرضاً جامعياً.
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 سعيد سيد حسني عبدالله – مواليد القاهرة - ١٩٥٢
أستاذ بقسم التصميامت الزخرفية ،اهتم بأدخال خامات جديدة ىف أعامله الفنية مثل 

البالستيك واالستانلستيل بهدف إحداث متغريات خداعية لإلدراك وأنشاء فعالية أكرب بني 
املشاهد والعمل والبيئة وأوىل أهتامما خاصاًبالتصوير الضوىئ وأكد من خالل أعامله عىل 

إحداث متغريات خداعية ألدراك املشاهد وأقام العديد من املعارض الخاصة وشارك ىف معظم 
املعارض الجامعية 
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 سامح محمد نبيل سليامن.
الوظيفة: استاذ مساعد بكلية الرتبية الفنية _ جامعة حلوان.الخربا ت التدريسية: تدريس عدة 

مقررات دراسية داخل الكلية ملرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا و ايضا خارج الكلية 
كعضو هيئة تدريس منتدب بكلية الرتبية النوعية جامعة عني شمس.

املعارض الفنية الخاصة والجامعية :املشاركة ىف عدة معارض خاصة و معارض جامعية .
االبحاث املنشورة: املشاركة ىف املجالت العلمية و املؤمترات بابحاث  وقد تم نرشها عىل 

املستوى املحىل او العاملى.االرشاف عىل الرسائل العلمية واملناقشات :االرشاف عىل عدة رسائل 
ماجستري و دكتوراه _ومناقشة العديد من رسائل املاجستري و الدكتوراه داخل الجامعه و 

خارجها.
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سمر سيد حسن عبد الرحمن .
الدرجة العلمية :دكتوراة الفلسفة ىف الرتبية الفنية . 

السرية الذاتية
مدرس بـقسم األشغال الـفنيـة والرتاث الشعبى بـكليــة الـــرتبية الــفنيةجـــامعة 
حلـوان,شاركت يف عدد من املعارض و لها مقتنيات لدى بعض االفراد داخل وخارج 

مرص,عضومنظمة االنسيا العاملية و نقابة الفنانني التشكيليني,تهتم بالدمج بني النسيج اليدوي 
وعددمناالساليبوالتقنيامتن مجاالت فنية مختلفة لتحقيق رؤي تشكيلية مغايرة .
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سميحه محمد تهامى محمد 
مواليد ١٩٩٢. معيده بقسم الرسم والتصوير  كليه تربيه فنيه.شاركت ىف العديد من املعارض 

الجامعيه , وصالون الشباب دورته ٢٥
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د. سمري محمد حسني
استاذ الخزف بقسم التعبري املجسم ، كلية الرتبية الفنية - جامعة حلوان 

له مشاركاته الفنية الدولية ، اقام وشارك يف العديد من املعارض وبيناليات الخزف داخل 
وخارج جمهورية مرص العربية ، له مقتنيات يف كل من متحف الفن الحديث بالقاهرة ، تونس 

، اململكة العربية السعودية ، هولندا ، فرنسا ، كندا. وشارك يف معرض تحيا مرص  
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 سهام عبد العزيز حامد شاكر
أستاذ مساعد بقسم الرسم والتصوير  كلية الرتبية الفنية،جامعة حلوان

املعارض الخاصة :- معرض » تداعيات الشكل واملفهوم » بقاعة حورس كلية الرتبية الفنية ١٠/ 
٢٠٠٩- معرض » ايقاع املكان » بقاعة حورس كلية الرتبية الفنية ٨/  ٢٠١٠  

- معرض » التغيري« بقاعة طيف كلية الرتبية النوعية بالدقي ١١/  ٢٠١٢
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سوزان محمد إبراهيم حرارة
مدرس بقسم التصميامت الزخرفية بكلية الرتبية الفنية 

شاركت يف عدد من املعارض الجامعية
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سوزان شكرى يعقوب الشهرة ) سوزى شكرى (فنانه تشكيلية – ناقدة فنية  - صحفية بروز 
اليوسف بكالوريس تربية فنية –تخصص تصوير- )١٩٨٣ ( الزمالك – جامعة حلوان دبلوم 

كلية الرتبية الفنية – جامعه حلوان   ٢٠٠4  عضو اتيلية القاهرة - عضو مجلس ادارة بجمعية 
محبى الفنون الجميلةحاصله عىل منحة تفرغ من وزارة الثقافة من عام ٢٠٠٧ اىل ٢٠١١ . 

مقاالت فنية ونقدية منشورة ىف جريدة اخبار األدب - مجلة بورترية - جريدة االهرام املساىئ- 
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سوسن يونس الحناوى
الوظيـفــــــــة : أستاذ مساعد بقسم االشغال الفنية والرتاث الشعبى تخصص نسيج بكلية 

الرتبية الفنية – جامعة حلوان
 sawsan_henawy@yahoo.com : الربيد اإللكرتوين

أرشفت وناقشت العديد من الرسائل العلمية ملرحلة املاجستريوالدكتوراه. كام شاركت ىف 
العديد من املعارض القردبة والجامعية .
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سيد محمد السيد 
استاذ الخزف املتفرغ ورئيس قسم التعبري املجسم سابقاً بكلية الرتبية الفنية .

شارك يف الحركة التشكيلية منذ تخرجه حتى االن 
له العديد من املعارض الخاصة والجامعية .
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سيـــــــده محــمـــــود خلــيـــــل   
 فنانة مرصية حصلت عىل بكالوريوس الرتبية الفنية ١٩٩4 . ماجيستري ودكتوراه الفلسفة يف 

الرتبية الفنية تخصص نحت . وتعمل أستاذ مساعد النحت بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان 
. سيده خليل هي أول فنانة مرصية تستخدم ضوء الليزرlaser light يف األعامل الفنية عام 
٢٠٠٠ وقدمت أول تجربة فنية للتصوير الهولوجراىفHolography  يف مرص . فقد شاركت 

يف الحركة التشكيلية منذ عام ١٩٩٦ وحتى االن . لها العديد من املعارض الخاصة والجامعية 
وورش العمل محلية ودولية . حصلت عىل جوائز عديدة يف مجال النحت والعمل املركب . لها 

مقتنيات مبتحف الفـن الحديـث باألوبـرا ولـدى بعـض األفراد مبرص والخارج . 
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شادى أديب سالمة
من مواليد القاهرة ٠٨٩١ . فنان ومنسق برصى يعمل ويعيش ىف القاهرة، مدرس مساعد 

بقسم التصميامت الزخرفية بكلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان، بكالوريوس الرتبية الفنية 
٢١١٢ ، ماجستري

٢١١٨ م، متهيدى دكتوراة ٢١٠٠ ، اقام العديد من املعارض الخاصة به بداية من عام ٠٨٨٨ م 
اىل األن،

شارك ىف العديد من املعارض املحلية واملهرجانات الدولية بداية من عام ٢١١٢ م ىف مرص 
والخارج. قام

بتنسيق وتنظيم العديد من املعارض والورش الفنية ىف مرص والخارج منذ عام ٠٨٨٨ حتى االن، 
حصل

عىل العديد من الجوائز الدولية واملحلية. أهمها الجائزة االوىل ىف مجال التجهيز ىف الفراغ وفن 
الكتاب من

- بيناىل كيتو الرابع للفنون – االكوادور ٢١٠٢ - الجائزة الكربى جدارى ىف كل من صالون 
الشباب ال ٠٩

٢١١٩ م، له مقتنيات عديد ىف عدد من املنظامت واملتاحف الدولية. - م ٢١١٢ وصالون 
الشباب ال ٠٨
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شادي النشوقايت 
مواليد دمياط ١٩٧١ دفعة ١٩٩4مدرس للرسم والتصوير وفن الوسائط الجديدة بكلية الرتبية 
الرتبية  فلسفة  يف  دكتوراه  بالقاهرة  االمريكية  بالجامعة  البرصية  الفنون  بقسم  مدرس  الفنية 
الفنية عن دراسة يف فنون الوسائط الجديدة وهوية املجتمع املرصي املعارص ٢٠٠٧ نالت العديد 
من مرشوعاته االبداعية العديد من التقدير وقد عرضت يف متاحف الفن املعارص يف كل من 
وهيوارد  التا  ومتحف  بباريس  بومبيدو   - بطوكيو  موري   - دوسلدوف   - استكهومل   - نيويورك 

بلندن وعمل كمقيم تنفيذي ملرشوع الفنان املرصي املعارص أحمد بسيوين بفينسيا ٢٠١١  
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شادي فرغيل عبدا لحفيظ القاهرة ١٩٧٨بكالوريوس تربية فنية ٢٠٠٢ماجستري  تربية 
فنية رسم و تصوير ٢٠٠٦ دكتوراة   تربية فنية رسم و تصوير  ٢٠١١عضو بنقابة الفنانني 

التشكيليني املعارض: مسابقة جمعية محبي الفنون الجميلة  ١٩٩٨ .
معرض شباب الخريجني ٢٠٠٢ .صالون األعامل الفنية الصغرية الخامس ٢٠٠٢ .

حاصل عىل شهادة تقدير املؤمتر العلمي الثامن بجامعة حلوان، كلية الرتبية الفنية النشاط 
الثقايف ٢٠٠٢.  .صالون الشباب الرابع عرش  ٢٠٠٢ .صالون األول لفن الرسم أسود وأبيض 

٢٠٠4.u معرض األسود والبيض مبتحف الفنون الجميلة باإلسكندرية ٢٠٠4 .معرض الكتابة 
املرصية املوازي لبيناىل اإلسكندرية للكتاب ٢٠٠4 .معرض نافذة مرصية بقاعة )توت  ٢٠٠٥ .
جائزة راتب صديق ٢٠٠٥ .صالون الربيع األول-سقيه الصاوي ٢٠٠٦ .صالون الشباب الثامن 

عرش ٢٠٠٧ .معرض  سوق الفن التشكييل  بقلعة قايباي باألسكندرية ٢٠٠٧معرض صالون 
االتلية   ٢٠٠٨ املعرض العام ) ٣٢(  ٢٠٠٩ صالون القطعة الصغرية  ٢٠١٠  .

معرض الفن والحرية بقاعة الزمالك للفن ٢٠١٣ .معرض ملتقي قرصاالبداع االول للفن 
التشكييل ٢٠١٣ .معرض مرص زمان واالن  ق : احمد بسيونن حورس سابقا  ٢٠١4  .

عرض  )فن الحدث( معرض مرص زمان واالن  ق : احمد بسيونن حورس سابقا  ٢٠١4  
املقتنيات : مقتنيات بدولة االمارات ٢٠٠٢ .مقتنيات  وزارة الخارجية    ٢٠٠٩ .مقتنيات لدي 

افراد .       
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شاكر االدريىس مديرادارة الورش الفنيه املحليه والدوليه بقرص الفنون. وقومسري تنفيذى 
لصالون الشباب ١٩- ٢٠مصور اقام العديد من املعارض الفرديه والجامعيه املحليه والدوليه ) 

جالريى املسار – خان املغرىب – مكتبة االسكندريه – قرص الفنون – ايتليه جده( . يحاول املزج 
ىف مرشوعه البرصى  بني املامرسة وادارة الفنون. اقام باالعداد واالرشاف عىل مرشوع ورش 

تواصل –خارج املركز – الفن .....مرتو – ورشة مرشوع . 
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رشين مصطفى عىل أبوزيد
مصورة ذهنية مارست التصوير , بتقنيات مختلفة مستخدمة الصورة الفوتوغرافية ,والرسم 

التلقايئ العفوي , مع الخدش الغائر وملسات لونية طفيفية يف درامية جدارية معارصة ، تربز  
حالة تأويل البعد االجتامعى السياىس الود األرسي  ,واأللفة املفتقدة يف الحياة املعارصة

دكتوراة ىف الرتبية الفنية ، شاركت بالعديد من املعارض الفرديه ، الجامعية ، املحلية والدوليه 
، باالضافة لورش العمل ،حصلت عىل العديد من الجوائز ، جائزة التصوير بصالون الشباب 

من الثالث عرش وحتى الصالون العرشون ، جائزة املعرض الخاص األول مركز الجزيرة للفنون 
٢٠٠٨، جائزة راتب صديق ٢٠١٠، جائزة الورش بشارع املعز ٢٠١٠، جائزة النقد عن بحث 
نقدى بعنوان ) شباب الفنانني بني التفاعلية وهذيان العاملية ( ) مهرجان اإلبداع الفنى ( 

٢٠١٢، الجائزة الرشفية ملراسم سيوة ٢٠١4 ،  لها عديد من املقتنيات متحف الفن الحديث، 
املركز الثقايف الفرنيس – العالقات الثقافية الخارجية. ، شهادة تقدير روز اليوسف للمبدعني 
عن ورشة family art  ٢٠١4 ، تعمل مع فئات الصم ، والرتبية الخاصة ، اقامت العديد من 
الورش التفاعلية لذوى اإلحتياجات الخاصة ) فئة الصم ( تحاول الدمج ىف مرشوعها البرصي 
الفنى بني العمل مع فئات الصم ، وتصميم برامج لتعليم الفنون ، وورش العمل التفاعلية ، 

وانتاج أعامل تشكيلية ٠
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صباح نعيم
من مواليد القاهره ١٩٦٧

بكالرييوس ىف الرتبية الفنية ١٩٩٠
ماجيستري ىف الرتبية الفنية ,قسم الرسم والتصوير ١٩٩٦
دكتوراة ىف الرتبية الفنية , قسم الرسم و التصوير ٢٠٠٣ 

 املعارض الخاصة جالريى ب٢١ , دىب ٢٠٠٨  /// , ليا روما جالريى,نابوىل , ايطاليا  ٢٠٠٧  //  
كريم فرنسيس جالريى , القاهرة ٢٠٠٦  ///  ليا روما جالريى , ميالنو , ايطاليا ٢٠٠4   ///  

اتيلية القاهرة , القاهرة , ٢٠٠4  /// مركز الجزيرة للفنون , القاهرة ,٢٠٠٠  /// تاون هاوس 
جالريى , القاهرة ٢٠٠٠    . 

املعارض الجامعية  جالريى مسار , القاهرة , ٢٠٠٨  ///  الكلمة ىف الفن , لندن ٢٠٠٦ – 
دىب ٢٠٠٨  /// الفن املرصى , بون , املانيا ,  ٢٠٠٧ ///  افريقا رميكس , باريس – لندن – 

دوزيلدولف – جنوب افريقيا , ٢٠٠٥/٢٠٠4 / ٢٠٠٦/ ٢٠٠٧   ////   بيناىل هافانا , كوبا ٢٠٠٣  
/// بيناىل فينيسيا  , ايطاليا ٢٠٠٣   . 

املقتنيات العديد من املقتنيات ىف مرص والخارج .
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صفاء محمد محمد عطية.
- تاريخ امليالد : ١٩٨٦/١٢/٩- محل امليالد : محافظة القاهرة.- الجنسيه : مرصية- محل االقامه 

: ٩٥ ش عبد القادر طه – الساحل – شربا- القاهرة .- رقم املوبايل : ٠١٢٠٠٨٧٣٨٠٨ 
- الربيد االلكرتوىن :  safaa.pottery@gmail.comالوظيفة :- مدرس مساعد ، قسم التعبري 

املجسم )تخصص خزف( ، كلية الرتبية الفنية ، جامعة حلوان .املؤهالت العلمية :
- ماجستري يف الرتبية الفنية - قسم التعبري املجسم )تخصص خزف( - كلية الرتبية الفنية - 

جامعة حلوان لعام )٢٠١٢(- بكالوريوس الرتبية الفنية )شعبة التثقيف بالفن( ، بتقدير امتياز 
مع مرتبة الرشف ، كلية الرتبية الفنية، جامعة حلوان لعام )٢٠٠٩/٢٠٠٨( .

مشاركات :مشاركة بصالون الشباب يف دورته ٢٥ )اليوبيل الفيض( ، قرص الفنون ، دار األوبرا 
املرصية ، نوفمرب ٢٠١4 .مشاركة بالدورة الـ ١٣ ملسابقة األناء الذهبي للخزف ، ازمري ، تركيا .

مشاركة مبعرض )ممنوع السالح ... من فضلك( بقاعة ارثروبولوجي ، الزمالك ، القاهرة  )مايو 
. )٢٠١٣

مشاركه بصالون القطع الفنية الصغرية )مجال خزف( لعام )٢٠١٠( . 
حاصلة عيل العديد من الجوائز وشهادات التقدير من جهات مختلفة .

شاركت بالعديد من ورش العمل أخرها ورشه عمل بالـهيئة األملانية )DAAD( و باملركز 
الثقايف الربيطاين ))British council ، ورشة عمل لفن الخزف )تقنية الراكو( بكلية الرتبية 

الفنية جامعة حلوان )فرباير ٢٠١٣( .
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صـالح حمــاد 
نحات استشارى متفرغ

مواليد الرشقية عام ١٩٦١ ، بكالوريوس ١٩٨٩٦ودبلوم ىف الرتبية الفنية١٩٩١ ، فنان إستشارى 
بنقابة الفنانني التشكيلني و عضو  بالعديد من الجمعيات الفنية ، منظم سيمبوزيوم مدينتى 

الدوىل ، منظم سيمبوزيوم امارتس الدوىل بالساحل الشامىل  
نائب رئيس سيمبوزيوم النحت الدوىل ىف الصنيISSA ٢٠١٥ ، عضو دائم مبرشوع ذاكرة الوطن 

٢٠١١. عضو لجنة التحكيم بصالون الشباب لعدة دورات حتى ٢٠٠٧ .حاصل عىل جائزة 
الدولة التشجيعية ١٩٩٣، وجائزة الدولة لالبداع بروما ٢٠٠٠ ،  له العديد من املعارض الخاصة 

والجامعية  ىف مرص والخارج ،كام شارك ىف العديد من البيناليات الدولية منها بيناىل فينيسيا 
٢٠٠٥ شارك ىف الكثري من سيمبوزيومات النحت الدولية ١٩٩٧ اىل ٢٠١4 اسوان، مدينتى ، 

امارتيس ، االمارات ، الصني ، كوريا ، ايطاليا ، التشيك ، كوريا ، تركيا ، امريكا ، السويد ، فيتنام 
، املانيا ، اليونان ، هوالندا ، استونيا ، تونس .
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أ.م.د.صالح عبد السالم قراقيش
أستاذ أصول وتاريخ الرتبية الفنية ونظرياتها املساعد بقسم علوم اتربية الفنية عضو نقابة 

الفنانني التشكيليني عضو نقابة املعلمني عضو اإلنسيا )الدولية( للرتبية عن طريق الفن عضو 
ألتيليه القاهرة واألسكندرية له مقتنيات خاصة يف متحف الفن الحديث له مقتنيات خاصة 

متحف كلية الرتبية الفنية.
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طارق الشيخ
القاهرة ١٩٦٩ -مواليد جامعة حلوان ١٩٩٣ بكالريوس كلية الرتبية الفنية, عضو نقابة الفنانني 
التشكيليني معارض خاصة معرض بقاعة إخناتون مبجمع الفنون بالزمالك ٢٠٠٥ ٢٠٠4 , أتيلية 

القاهرة معرض معرض مبركز كرمة أبن هانئ الثقاىف - متحف أحمد شوقى أبريل ٢٠١٠ 
املشاركات الفنية و املعارض   ٢٠٠٢  افتتاح موسم الخريف  الجامعة األمريكية بالقاهرة,  

بالجامعة االمريكة بالقاهرة٢٠٠٧   افتتاح موسم الخريف
معرض الجد والحفيد متحف الفن الحديث بدار األوبرا بالقاهرة ٢٠٠٧

معرض وجوه قاعة افق واحد    ٢٠٠٩                                                                 
بيناىل األكوادور الدوىل٢٠١٠

الجسد االنساىن قرص الفنون دار األوبرا املرصية ٢٠١٠
معرض )فناىن كلية الرتبية الفنية ( ٢٠١٣

معرض كارافان الدوىل) امني ( قاعة الباب ٢٠١4
معرض حصاد الصالون ٢٥ سنة قرص الفنون٢٠١4  

معرض اتنني اتنني قرص الفنون ٢٠١٥
املعرض  العام 

صالون الشباب السابع,التاسع,الثاىن عرش  اىل السادس عرش 

عضو لجنة التحكيم لصالون الشباب الرابع والعرشون ٢٠١٣     
الجوائز

جائزة الهرم الذهبي  رسم  صالون الشباب السادس عرش 
جائزة الصالون  رسم  صالون الشباب الثالث عرش 

الجائزة الثالثة  رسم  صالون الشباب الثاين عرش 
مقتنيات 

متحف الفن الحديث بالقاهرة 
مع أفراد مبرص و الخارج 
صندوق التنمية الثقافية 
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طارق حسن احمد
األستاذ املساعد بقسم الرسم والتصوير كلية الرتبية الفنية بالزمالك- جامعة حلوان يشارك يف 
الحركة الفنية منذ عام ١٩٩٠ وحتى اآلن شارك يف املعارض العامة والجامعية أقام العديد من 

املعارض الخاصة العديد من املقتنيات لدى األفراد



131

أ.د. طه يوسف طه
- مواليد املحلة الكربى ١٩٥٢ - بكالوريوس الرتبية الفنية بتقدير ممتاز مع مرتبة الرشف 
١٩٨4 - ماجستري ١٩٩٠ - دكتوراه الفلسفة ىف الرتبية الفنية » تخصص خزف - مدرس ثم 

أستاذا مساعدا ثم أستاذا – ثم قامئا بأعامل وكيل كلية الرتبية الفنية لشئون الدراسات العليا 
والبحث العلمى - ورئيسا لقسم التعبري املجسم باالنتخاب ، ونائبا ملدير وحدة ضامن الجودة 
، ثم استاذا متفرغا للخزف بقسم التعبري املجسم – كلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان ١٩٩4-
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عادل محمد ثروت
مواليد القاهرة عام ١٩٦٦ حصل عىل بكالوريوس الرتبية الفنية جامعة حلوان بتقدير عام 

ممتاز مع مرتبة الرشف عام ١٩٩٠ وماجستري الرتبية الفنية جامعة حلوان عام ١٩٩٦م  كام 
حصل عىل درجة دكتوراه الفلسفة يف الرتبية الفنية تخصص تصوير من جامعة حلوان عام 

٢٠٠١م ، ويشغل االن وظيفة استاذ بقسم الرسم والتصوير كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان 
منذ عام ٢٠١١م  ، وهو عضو نقابة الفنانني التشكيليني و جامعة اتيلية القاهرة للفنانني 

والكتاب  بالقاهرة 
 يشارك عادل ثروت ىف الحركة التشكيلية املرصية منذ تخرجه ، كام شارك ىف فعاليات دولية  

مثل بيناىل القاهرة الدوىل السادس  ١٩٩٦ م ، بينايل اإلسكندرية الدويل )٢4( ٢٠٠٧م ، ،  بينايل 
الشباب الدويل  بيونس ايرس األرجنتني ١٩٩4م ، كام حصل عىل منحة  فنان مقيم بأستوديو 
الفن بروتردام بهولندا عام ١٩٩٧م ، وهى جائزة دولية متنح من االتحاد العاملى لنقاد الفن 
التشكيىل AICAااليكا الدولية ، كام شارك مع اتحاد الفنانني الشباب اليوغوسالف ىف ورشة 

عمل بيوغوسالفيا عام ١٩٩٨م  ،  اقام اكرث من خمسة عرش معرضا شخصيا منذ عام ١٩٩4 م 
وحتى االن 

حصل عادل ثروت عىل العديد من الجوائز ىف صالون الشباب من اهمها  الجائزة األوىل 
-  صالون الشباب السابع   ١٩٩٥م  جائزة االتحاد العاملي لنقاد الفن التشكييل صالون 

الشباب الثامن ١٩٩٦م –كام حصل عىل عدد من جوائز لجان التحكيم ىف صالون الشباب 
الرابع والسادس والثامن وجائزة صالون الخريف الثاين ١٩٩٨م – وىف خارج مرص حصل عىل 

الجائزة الثانية يف مسابقة الفنون التشكيلية لدول التضامن االسالمى ٢٠٠٥م  باململكة العربية 
السعودية ، وله مقتنيات مبتحف الفن الحديث بالقاهرة .

له مجموعة من االبحاث العلمية ىف مجال الفنون ، منها ىف عام ٢٠٠٥ م بحث تحت عنوان 
النصوص الكتابية بني مفهوم العالمة وأحادية الداللة ىف فن التصوير  مبجلة بحوث ىف الرتبية 
الفنية بجامعة حلوان ، وىف عام ٢٠١٠م بحث تحت عنوان املفهوم الفني والفلسفي للصورة 

الفوتوغرافية كوسيط تعبريي ، كام قدم بحثا حول النزعة الواقعية بني مفهوم االشرتاكية 
والرأساملية ىف فن التصوير ، ناقش الدكتور عادل ثروت مجموعة من البحوث االكادميية بكلية 

الرتبية الفنية كام يرشف عىل مجموعة من البحوث بقسم التصوير ، كام كانت له مشاركات 
ىف االرشاف ومناقشة البحوث العلمية بجامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية ، قدم 

الدكتور عادل ثروت العديد من املحارضات ىف العديد من الفعاليات الثقافية ىف مجال الفنون 
وفلسفة الفن  ،  وله العديد من املقاالت املنشورة خارج مرص حول مفهوم الحداثة ومابعد 

الحداثة ىف الفن التشكيىل  ، كام شارك ىف لجان تحكيم فعاليات الفنون التابعة لقطاع الفنون 
التشكيلية  ىف مرص  ، ففى عام ٢٠١٣ تم اختياره  قوميسري عام للدورة الرابعة والعرشون 

لصالون الشباب للفنانني ٢٠١٣م  كام شارك ىف عضوية لجنة تحكيم  املعرض القومى العام 
٢٠١٢ م ، وىف خارج مرص شارك ىف عضوية لجان تحكيم  معرض الخط العريب لفناين اململكة 
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د. عادل عبد الحفيظ هارون: استاذ الخزف املساعد بقسم التعبري املجسم كلية الرتبية الفنية.
- شارك باملعارض الخارجية ىف كل من مهرجان الشباب العريب الثامن ببريوت، لبنان١٩٩٣- 

معرض كن فيجورا “ لقاء الحضارات “ – ايرفورت – أملانيا١٩٩٥، ورشة ىف فن الخزف ىف إطار 
املشاركة مبهرجان السياحة املرصى –اململكة العربية السعودية ٢٠٠4 ، املعرض الدويل للفن 

الذي تنظمه MH/AGENCY” ىف براغ بدولة التشيك ٢٠٠4
- معارض خاصة ىف كل من مدينة فاينسا ، ايطاليا٢٠٠١ ، ٢٠٠٣،املركز الثقايف املرصي- روما 

– ايطاليا٢٠٠٢، مدينة فريونا –إيطاليا ،٢٠٠4،أتيلييه القاهرة ٢٠٠٨ - قاعة بيكار , نقابة 
الصحفبنب٢٠٠٩،القاعة املستديرة , نقابة الفنانينب التشكيليني٢٠٠٩.

- شارك ىف العديد من املعارض الجامعية الدولية القومية منها صالون الشباب وجمعية محبي 
الفنون الجميلة منذ تخرجه. – بينايل القاهرة الدويل الثاين والثالث والرابع للخزف١٩٩4 – 

١٩٩٨، عضو لجنة تحكيم املعرض القومي للفنون التشكيلية – وزارة الشباب والرياضة٢٠٠٦- 
صالون الشباب الثامن عرش٢٠٠٧-

-  قوميسيري ملتقى الفخار القومي الثامن بقنا٢٠٠٧ والعارش بالوادى الجديد٢٠١٠- الهيئة 
العامة لقصور الثقافة.

أهم الجوائز : 
١٩٩٧    - الجائزة األوىل بصالون الشباب الثامن. 
١٩٩4    - جائزة الشباب ببينايل الدويل الثاين للخزف.

١٩٩٨   - جائزة لجنة التحكيم ببينايل القاهرة الدويل الرابع للخزف.
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عبداملجيد اسامعيل عبد املجيد
مدرس النحت بكليه الرتبيه الفنيه جامعه حلوان _ شارك يف العديد من املعرض الجامعيه 
اهمها :- صالون الشباب ١٣-١٥-١٦-١٨ –املعرض القومي_معرض الطالئع-صالون األعامل 

الفنية الصغرية 4-٥-٦-٧-نور الشكل ٢٠٠4-ملتقي الفخار ٢٠٠٢-معرض بقاعة كامل خليفة 
٢٠١٠-واهم الجوائز-جائزه الصالون ال ١٣ -١٥-١٨-جائزه عايده عبد الكريم )معرض الطالئع(
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أ.د / عبد املنعم الهجان :
استاذ أشغال الخشب املتفرغ – كلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان

يهتم الفنان بخامة االخشاب الطبيعية كخامة تعبريية للكشف عن إمكانياتها الفنية وأرسارها 
الجاملية وذلك من خالل العديد من املعالجات التشكيلية ألسطح بعض املشغوالت الخشبية 

داخل تركيبه تكرارية معارصة كعنارص تجريدية مطلقة، يف صورة حشوات لجداريات ذات 
صفة ابداعية مستوحاة من الرتاث القومي مبا يخدم مجال العامرة الداخلية بصفة عامة.
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أ.د/ عبدالنارص طه 
أستاذ الرسم والتصوير، متخصص ىف الطاقة الحيوية وطاقة األلوان عضو هيئة تحكيم صالون 

مرص٢٠١٣، وزارة الشباب والرياضة، بيناىل الطفل األول شـهادات تقديـر وزارة الثقافة الصينية 
، أكادميية الفنون بالصني ، الجمعية العامنية للفنون التشكيلية ، درع حكومة الشارقة دولة 

اإلمارات ، ميدالية دار األوبرا املرصية ، درع صالون مرص، مقتنيـات جامعة نزوى سلطنة 
عامن، حكومة الشارقة، وزارة السياحة، مدينة اإلنتاج اإلعالمى، متحف شاندونج للفنون 

الصني ، أكادميية الفنون بالصني ، متحف ساندو للفنون ، محاور سلسلة حلقات ىف أكرث من ١٠ 
قنوات تليفزيونية 
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عبد الوهاب ابو زيد
استاذ دكتور عبد الوهاب ابو زيد 

استاذ متفرغ بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان 
شارك يف املعارض الجامعية ومعارض خاصة 
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عبري صبحى دياب
مدرس بقسم علوم الرتبية

دفعة ٩٢
Dr.abeerdiab.ad@gmail.com
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عصمت اباظة
مواليد ١٩٥٨ , تخرجت يف كلية الرتبية الفنية ١٩٧٩ . دكتوراه الفلسفة يف الرتبية الفنية 

تخصص تصوير عام ١٩٩4 استاذ التصوير ووكيل كلية الرتبية الفنية لشئون خدمة املجتمع 
وتنمية البيئة رئيس قسم الرسم والتصوير سابقاًعضو نقابة الفنانني التشكيلني ) تصوير ( 

شاركت يف العديد من املعارض اعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان منذ التخرج حتى االن 
والعديد من املعارض الخاصة .
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عفاف أحمد عمران 
الوظيفة : أستاذ مادة طباعة املنسوجات – بقسم األشغال الفنية والرتاث الشعبي األسبق 

ووكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة سابقا .أقامت العديد من املعارض الخاصة 
والجامعية .شاركت يف الحركة الفنية للفن التشكييل .

مثلت مرص يف العديد من املعارض والبيناليات الدولية .حصلت عيل العديد من الجوائز ولها 
العديد من املقتنات مبرص وخارجها .
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.د/ عال أحمد عىل يوسف .
   أستاذ ورئيس قسم الرسم والتصويربكلية الرتبية الفنية ، جامعة حلوان .
فازت بالجائزة األويل بالتصميم الداخيل لنفق مبدينة فرايزينج بأملانيا ١٩٩٧

معرض بقاعة املحافظة ملدينة فرايزينج بأملانيا ١٩٩٧م .
معرض بقاعة العرض بكلية الرتبية لالقتصاد املنزىل والرتبية الفنية بالسعودية بجدة 

٢٠٠4م،٢٠٠٥م ،٢٠٠٧م. 
 معرض بقاعة » موڤن بك » كولونيا ، أملانيا ، بتكليف من السفارة املرصية لتمثيل الفن 

املرصى املعارص ىف األسبوع الثقاىف املرصى بأملانيا ، وبافتتاح السيد الرئيس / محمد حسنى 
مبارك ١٩٩٧م .  

 معرض جامعة فناىن الضوء ١٩٩٧م مبشاركة الفنانني )عال يوسف ، عادل عبد الرحمن ، ليزا 
هوفامن Lisa Hoffman ، جريهارد رابوس Gerhard Rabus ( ، أوفنج ، أملانيا  .

معرض يف رصبيا بلجراد مبدينة بانتشيفو عام ٢٠١4 م .
املشاركة ىف املعرض الدوىل لاللوان املائية ) سومبوزيوم ( ىف رصبيا بلجراد بانتشيفوعام ٢٠١4 

م .
معرض دوىل مصاحب للمنتدى الدوىل للمياة العرىب الثالث ىف سيتى استارز عام ٢٠١4 م. 
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 أ.د /عالء الدين محمد حسن عبد الله
عضو نقابة الفنانني التشكيلني .عضو نادى أعضاء هيئة التدريس. دكتوراه الفلسفة ىف الرتبية 

الفنية – قسم الرسم والتصوير ٢٠٠٠ماجستري ىف الرتبية الفنية – قسم الرسم والتصوير ١٩٩4.
-   بكالوريوس الرتبية الفنية كلية الرتبية الفنية / جامعة حلوان ١٩٨٦. أقام العديد من 

املعارض الخاصة-. شارك ىف جميع املعارض الجامعية والعامة منذ عام ١٩٨٦ حتى االن ومنها 
معرض مرص بعيون مبدعيها – مركز الحرية لالبداع باالسكندرية –اغسطس ٢٠١٢.

معرض العضاء هيئة التدريس بقاعة الشهيد احمد بسيوىن بكلية الرتبية الفنية  ابريل / ٢٠١٢ 
معرض اليوبيل املاىس لكلية الرتبية الفنية بقرص الفنون بالقاهرة ٢٠١٣.املقتنيات :مقتنيات 
مبتحف الفن الحديث- القاهرة مقتنيات بقاعة املؤمترات الدولية – مدينة نرص . مقتنيات 
باملركز القومى للفنون التشكيلية . مقتنيات بجامعة حلوان . العديد من املقتنيات الخاصة 

مبرص والخارج 
 



143

عيل نبيل وهبه
من مواليد الرشقية يف ١٩٣٧.تخرج من كلية الرتبية الفنية عام ١٩٦٢ وحصل عىل دبلوم رواد 

الثقافة عام ١٩٧٣.عمل من ١٩٦٢ إىل ١٩٦٦ مدرسا يف التعليم العام ومعاهد املعلمني.من 
١٩٦٨ إىل ١٩٧٠ منحة التفرغ من وزارة الثقافة يف مجايل النحت والتصوير.من ١٩٧٠ إىل ١٩٧4 

عمل بوزارة الثقافة – الثقافة الجامهريية مديرا لقرص الجيزة ثم الريحاين ثم مدير الدارة 
الفنون التشكيلية.من ١٩٧4 إىل ١٩٨4 عمل بجامعة الرياض لتدريس الرتبية الفنية بكلية 

الرتبية.من ١٩٨4 إىل ١٩٨٩ ادارة قاعة وهبه للفنون التشكيلية.
من ١٩٨٩ إىل ١٩٩٢ االرشاف عىل قسم الرتبية الفنية كلية الرتبية النوعية بالدقي وأستاذ ملادة 

التذوق وتاريخ الفن بها.من ١٩٩٢ إىل ١٩٩٥ العمل مدير للمتحف املرصي للفن الحديث.
النشاط الفني والثقايف :أسس جامعة مع الفنانني فرغىل عبد الحفيظ الدواخىل، نبيل 

الحسيني، رضا زاهر ، عينت الجامعة بفكرة تكامل مجاالت الفنون التشكيلية وكانت لها 
إسهامات مؤثرة يف الحركة الفنية من ١٩٦٢ إىل ١٩٦٨ اقامت الجامعة خاللها سبع معارض يف 

النحت والتصوير والخزف والحفر.
اقام عرش معارض خاصة من التصوير والنحت.

االسهام يف املعارض العامة منذ ١٩٦٢ والحصول عىل عدد جوائزها.
االسهام كتابتا يف مجال النقد الفني التشكييل باملجالت والصحف املرصية والعربية.

االسهام ببحوث فنية يف بعض املؤمترات املتخصصة اعداد بعض الربامج التلفزيونية يف مجال 
الفنون التشكيلية مثل )رسالة يوميه لبيناىل القاهرة الرابع( وتحليل بعض معارض الفن 

التشكييل يف مقدمات كتيباتها.
عضو جامعة نقاد ومنظرى الفن العاملية )االيكا(.

عضو املجلس األعىل للثقافة )سابقاً(.
عضو مجلس نقابة التشكيليني حاليا.
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عامد أبوزيد •
 الربيد اإللكرتوىن : eabou_zaid@hotmail.com eabou_zaid@yahoo.com • املوقع 

اإللكرتوىن : www.Emadabouzaid.com • دكتوراه ىف الرتبية الفنية تخصص نقد وتذوق 
فنى عام ٢٠٠١. • بعثة علمية ما بعد الدكتوراة أستاذ زائر بجامعة فلوريدا بأمريكا • أستاذ 

دكتور بقسم النقد والتذوق الفنى بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان • عضو ىف نقابة الفنون 
التشكيلية مبرص . • عضو ىف أتيليه القاهرة . • عضو ىف الجمعية األهلية للفنون . • عضو 
مبجلس إدارة جمعية أصالة . • مدير تحرير سلسلة ) آفاق الفن التشكيىل( بهيئة قصور 

الثقافة حتى ٢٠١٠ • املرشف عىل نشاط الفنون التشكيلية )هيئة قصور الثقافة( مبحافظة 
القاهرة٢٠٨-٢٠١٠ • عضو لجنة تحكيم املعرض السنوى السادس عرش للفنون التشكيلية 
للشباب بسلطنة عامن نوفمرب ٢٠١٢ • عضو لجنة تحكيم ملتقى الفنون البرصية “ دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العرىب “ بسلطنة عامن مايو ٢٠١٣ األنشطة الفنية املعارض 
الخاصة ١٩٩٦ أتيليه القاهرة تجهيز بعنوان )البحث عن خرب( بقاعة انجى أفالطون . ١٩٩٧ 

أستوديو الفن بروتردام – هولندا . ١٩٩٨ مركز الجزيرة للفنون تجهيز بعنوان) ذاكرة هامشية 
(بقاعة كامل خليفة . ١٩٩٩ جالريى فيليب هلسنىك فنلندا . ٢٠٠١ أتيليه القاهرة “ تجهيز 
“ بعنوان )أطفالنا ( بقاعة راتب صديق. ٢٠٠٢ مركز الجزيرة للفنون تجهيز بعنوان )كايرو 

جراىف ( قاعة صربى راغب . ٢٠٠٣ مركز الجزيرة للفنون تجهيز بعنوان )االشارة رديئة أوليست 
موجودة ( ٢٠٠4 أتيليه القاهرة “ تجهيز “ بعنوان )بني الحياة واملوت ( بقاعة راتب صديق. 

٢٠٠٦ مركز الجزيرة للفنون ) صفحات من كتاب الصحراء ( ٢٠٠٧ أتيليه القاهرة )أوراق 
مرصية( بقاعة انجى أفالطون . ٢٠٠٨ قاعة ابداع )صفحات من التاريخ( ٢٠٠٩ املركز الدوىل 

للفنون بجامعة فلوريدا )طالسم من وحى الرتاث املرصى( ٢٠٠٩ مهرجان ليموىن للفنون 
بوالية فلوريدا. ٢٠١٠ قاعة كحيلة للفنون القاهرة )نقوش عىل جدران مرصية( ٢٠١٠ مريديان 

دهب ) دهب × دهب( املعارض الجامعية يشارك ىف صالون الشباب منذ الصالون الثاىن 
١٩٩٠حتى الصالون العارش ١٩٩٨. يشارك ىف صالون الخريف منذ افتتاحه . ١٩٩٥ معرض 

الفنانني الرسياليني املوازى ملعرض سلفادور داىل – القاهرة . ١٩٩٢ معرض جامعة ) الوطن 
× ١ ( دار األوبرا املرصية . ١٩٩٦-١٩٩٥معرض جامعة ) الوطن × ١ ( أتيليه القاهرة . ١٩٩٧ 

بينايل الشارقة الدوىل الثالث . ١٩٩٨ بيناىل الخزف الرابع بالقاهرة . ١٩٩٩ معرض رؤية ١٨ 
فنان مركز الجزيرة للفنون – القاهرة . ١٩٩٩ املعرض الصيفي لفناين كابل فاكتورى هلسنىك – 
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دكتور / عامد الدين عيل املغريب 
أستاذ م الخزف بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان – عضو مؤسس بنقابة الفنانني التشكليني – 
يشارك باملعرض العام للفنون التشكيلية ) مهرجان األبداع التشكييل ( ، قرص الفنون منذ عام 

١٩٧٣ حتي ٢٠١4 – مثل مرص يف العديد من املعارض والندوات الدولية منها : 
- معرض الفنون التشكيلية بغداد ١٩٧٧ ، معرض الفن املرصي املعارص أملانيا سبتمرب ١٩٨٧ ، 
املعرض الدويل للفنون التشكيلية إيطاليا ١٩٨٨ ، ترينايل الخزف الدويل األول القاهرة ١٩٩٢ ، 
له مقتنيات بعدة جهات مبرص والخارج منها : متحف الفن الحديث ، قاعة املؤمترات الدولية 

القاهرة ، مقتنيات خاصة باملغرب وفرنسا .. 
- حائز عيل العديد من الجوائز وامليداليات وشهادات التقدير منها : ميدالية االستحقاق يف 
النحت ، املعرض العام للفنون التشكيلية ، املركز القومي للفنون التشكيلية ١٩٨4 . جائزة 

تشجيعية فياملعرض العام للفنون التشكيلة ١٩٩١ ، رشحه مجلس كلية الرتبية الفنية جامعة 
حلوان لنيل جائزة الدولة للتفوق يف الفنون عام ٢٠١١ . املعرض العام الدورة ٣٦ قرص الفنون 

املركز القومي للفنون التشكيلية – وزارة الثقافة ٢٠١4 . 
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قسم الرسم والتصوير 
السرية الذاتية واالنشطة الخاصة باالستاذ الدكتور /  عامد ملعى

أستاذ التصوير بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان ،عضو العديد من الجمعيات الفنية والعلمية 
عضو عامل بنقابة الفنون التشكيلة 

لة العديد من املؤلفات العلمية واألبحاث العلمية الدولية واإلقليمية ، شارك ىف الحركة 
التشكيلية منذ تخرجه حتى اآلن ، شارك بالعديد من املعارض اإلقليمية والدولية

كوميسري للعديد من املحافل واملسابقات الفنية 
شارك باإلرشاف ومناقشة العديد من رسائل املاجستري والدكتوراه ىف مجال الفنون التشكيلية 

 أستاذ دكتور /عامد ملعى سليامن ميخائيل
أستاذ التصوير  . كلية الرتبية الفنية . جامعة حلوان

ت /٢4٩٨٩١٩٠               موبايل / ٠١٢٨٣٩١١٨٧١
Email ---   emad_lamie@hotmail.com

اسم العمل سوف منىض  
خامة العمل متربا عىل كونرت محرض 

مقاس العمل : ١٠٠×١٠٠ سم
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عمرو سالمة * مواليد ١٩٦٥ _ * بكالوريوس تربية فنية ١٩٨٩ – جامعة حلوان * ماجستري ىف 
طباعة املنسوجات – كلية الرتبية الفنية ٢٠٠١ * دكتوراه ىف فلسفة الرتبية الفنية – تخصص 

طباعة منسوجات - جامعة حلوان ٢٠١٢ * مدرس بكلية الرتبية _ قسم الرتبية الفنية _ جامعة 
قناة السويس. منتدباً * عضو نقابة الفنانني التشكيليني , اتيليه القاهرة للفنانني و الكتاب , 

الجمعية األهلية للفنون الجميلة * معارض جامعية من ١٩٩٦ و حتى ٢٠١4 * معارض خاصة 
. ٢٠٠ , ٢٠٠٥ , ٢٠٠٦ , ٢٠٠٨4 ,٢٠٠٢
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غادة عبد املنعم محمد ,استاذ النسيج بكلية الرتبية الفنية - جامعة حلوان. تشارك ىف الحركة 
الفنية للنسجيات اليدوية منذ عام ١٩٨٨, وأقامت العديد من املعارض الفردية ,وشاركت ىف 

العديد من املعارض الجامعية,ولها مقتنيات بالداخل والخارج ومبتحف كلية الرتبية الفنية 
,وتهتم باالتجاهات الحديثة ىف فنون النسجيات اليدوية اليدوى .
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فاطمة سـالمة أحمـد-العـمل الحـالــى:مدرس مساعد- كلية الرتبية الفنية- جامعة حلوان– 
قسم االشغال الفنيه والرتاث الشعبي– تخصص طباعه منسوجات- طالب دراسات عليا)مرحله 

الدكتوراة شعبة تثقيف بالفن( - بكالوريوس الرتبية الفنية جامعة حلوان  ) شعبة التثقيف 
بالفن (  التقدير العام ممتاز مع مرتبة الرشف .
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 فالنتينا وديع سالمة الصايغ
Valentine  wadie  salama el  sayegh

الوظيفة : استاذ علم النفس املساعد بكلية الرتبية الفنية 
جامعة  حلوان

املحمول :٠١٠٦٥٦٥4١4
E-mail ( :dr_valentinaws@ yahoo.com (
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فرغيل عبد الحفيظ 
١٩4١ ُولِد يف ديروط – مرص الوسطى، وتلقى تعليمه هناك. 

١٩٥٨ سافر إىل القاهرة والتحق مبعهد الرتبية الفنية.  
١٩٥٩ زار سوريا ومعاملها األثرية والفنية يف دمشق، وحلب، والالذقية، وحامة. 

١٩٦٢ تخرج من معهد الرتبية الفنية وحصل درجة البكالوريوس يف الرتبية الفنية.
ويف أغسطس من نفس العام، ُعنيِّ معيدا يف نفس املعهد. 

أسس بالتعاون مع اربعة من زمالئه: عىل نبيل، ونبيل الحسينى، والدواخىل، ورضا زاهر 
مجموعة الفنانني الخمسة. 

سافر اىل النوبة القدمية قبل اغراقها مبياة السد العاىل حيُث عمل رساما وتأثر بشدة بثقافة 
النوبة وكذلك بتصوفها الفني والروحي. 

١٩٦4 سافر إيطاليا ألول مرة وأقام شهرا هناك حيُث زار معاملها ومتاحف روما وفينيسيا. ثم 
سافر إىل انجلرتا حيُث اقام هناك شهرا وزار معامل ومتاحف لندن وأوكسفورد وسرتاتفورد. 

وسافر إىل أثينا يف اليونان ألول مرة وزار قلعة أثينا. 
١٩٦٥ سافر مرة أخرى إىل إيطاليا يف منحة حكومية للدراسة يف أكادميية الفنون الجميلة بروما 

ملدة سنة دراسية كاملة. 
١٩٦٦ نُقل إىل أكادميية الفنون الجميلة يف فلورنس إىل أن تخّرج. 

١٩٦٧ تخرج من أكادميية الفنون الجميلة بفلورنس. 
١٩٦٨ عاد إىل القاهرة حيُث عمل كأستاذ الفنون والتصميم يف جامعة حلوان.  

١٩٨١ أسس مجموعة املحور بالتعاون مع النشار، والرزاز، والنوار. 
١٩٨4 أسس األتيليه الخاص به يف دهشور. 

١٩٨٩ انتُخب عميد كلية الرتبية الفنية حتى عام ١٩٩4 ومنذ ذلك الحني عمل كأستاذ بها. 
١٩٩4 صمم مشاهد مرسحية، ومؤثرات ضوئية »ألوبرا عايدة« ملرسح أوبرا براغ. 

ُعنّي أمينا لبيناىل ساو باولو – الربازيل. 
١٩٩٦ ُعنّي أمني عام لبيناىل القاهرة الدويل. 

١٩٩٧ أصدرت مؤسسة رواق البلقاء للفنون بعامن كتابا عنه تحت عنوان »فرغيل« – األردن – 
خلدون داوود. 

ُعنّي أمني لبينايل فينيسيا الدويل ممثال ملرص. 
نرُش له كتاب آخر تحت عنوان »التنقيب عن الطاقة الروحية«، حيُث ُعقدت مقابلة بينه وبني 

الكاتب نبيل فرج. 
١٩٩٧ نرشت له مؤسسة رواق البلغاء للفنون بعامن باالردن كتاب ثالث تحت عنوان 
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كرم عبد املجيد درويش مصطفى .
تاريخ امليالد / ١٩٧٠/٧/١٨ - مرص .الدرجة الوظيفية / دكتور الرسم و التصوير - قسم الرسم 

و التصوير .الكلية / كلية الرتبية الفنية .الجامعة / جامعة حلوان .الوظائف التى عمل بها 
ىف املجال االكادميى ٢٠١٠ م - ٢٠١4 م / يعمل مدرس دكتور الرسم و التصوير بقسم الرسم 

و التصوير - كلية الرتبية الفنية - جامعة حلوان - القاهرة - مرص .٢٠٠٠ م - ٢٠٠٢ م / 
انتدب لوظيفة استشارى الرسم للتدريب عىل الرسم و الرسوم املتحركة - مبركز سوزان مبارك 

االستكشاىف ىف العلوم - قسم الرسوم املتحركة و الجرافيك .ىف املجال الفنى عمل مخرج الرسوم 
املتحركة كام شارك ىف العديد من الورش الفنية لتدريب الخريجني و الطلبة من الكليات الفنية 

و غريها  ممن تتوافر لديهم املوهبة الفنية عىل تعلم و اتقان فن الرسم والتصويروالرسوم 
املتحركة و التى تقيمها كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان و رشكات الرسوم املتحركة والجرافيك 

المداد مجال الفن التشكيىل و الجرافيك  بالفنانني و العاملني املوهوبني .
املعارض و االعامل الفنية الخاصة 

اشرتك ىف مجموعة من املعارض الجامعية و لديه مقتنيات لدى افراد ىف داخل مرص و خارجها 
مثال تركيا و انجلرتا .و بعض املقتنيات لدى بعض الرشكات الخاصة املرصية و العربية .

٢٠١4 م / املعرض العام بقرص الفنون بدار االوبرا املرصية .
٢٠١4 م/م  معرض خاص  قاعة احمد بسيوين بكلية الرتبية الفنية بالزمالك .

٢٠١٣ م / معرض جامعى ىف قرص الفنون بدار االوبرا املرصية ) االحتفال بالعيد املاىس لكلية 
الرتبية الفنية جامعة حلوان (

٢٠١٢ م / معرض جامعى لجامعة ) إحنا واحد ( الفنية بقاعة الشهيد احمد بسيوىن بكلية 
الرتبية الفنية جامعة حلوان .

١٩٩٧ م - ٢٠١١ م / رسم و تنفيذ و اخراج العديد من افالم الفيديو و الرسوم املتحركة 
التجريبية و الكارتونية بجانب مجال الفن التشكيىل و ذلك من خالل رشكات الرسوم املتحركة 

املرصية و العربية و العرض ىف القنوات املحلية املرصية و القنوات العربية الدولية  
٢٠١٣ م / ) تنوع ( لوحة زيت عىل خشب - معرض العيد املاىس لكلية الرتبية الفنية - قرص 

الفنون - دار الوبرا املرصية - القاهرة - مرص 
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كرم مسعد
د كرم مسعد احمد محمد فرج مدرس بكلية الرتبية الفنية جامعه حلوان ) قسم اشغال 
املعادن ( مصمم مجوهرات واستشاري تطوير برشكات الذهب واملجوهرات حاصل عىل 

اوسكار التصميامت العربية للمجوهرات الذهبيه من مجلس الذهب العاملي ٢٠٠٩
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كريم عبد املطلب أمني القريطي
مدرس مساعد باملعهد العايل للفنون التطبيقية، اكادميية القاهرة الجديدة.

املعارض 
منحة االقامة الفنية من املؤسسة الثقافية السويرسية بروهلفتسيا )وجوه عابرة ٢( مركز 

بروجر لالنتاج الثقايف مدينة برن سويرسا ٢٠١٣.، )وجوه عابرة( جالريي املسار للفن املعارص 
٢٠١٣، )العجل الذهبي( جالريي املسار للفن املعارص ٢٠١٢ ، بينايل بكني الرابع و الخامس 
للفنون  ٢٠١٠ و ٢٠١٢، بينايل القاهرة الثاين عرش٢٠١٠ ،  )فن الشامل( بودلسدورف أملانيا 

٢٠١٠،  )ترددات معارصة( جالريي دار الفنون الكويت ٢٠٠٩.
املقتنيات : لدى مكتبة اإلسكندرية و مقتنو الفنون من مرص و الخارج.
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كريم رأفت محي الدين محمدي.   مواليد: ١٩٩٠/٨/١٦
حاصل عىل بكالوريوس تربية فنية ٢٠١٢.
معيد بكلية الرتبية الفنية قسم التصميم.

املعارض: إشرتك يف معارض جامعية بقاعة الشهيد أحمد بسيوين، ٢٠٠٩- شارك مبعرض جامعي 
باملركز القومي للشباب والرياضة، ٢٠١١ – شارك مبعرض جامعي بقاعة سعد زغلول، ٢٠١٢ – 

شارك مبعرض جامعي مبركز الثقايف الرويس.
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ليىل عالم
اد لييل عالم أستاذ التصميم بكلية الرتبيه الفنيه اول سيده تنال شهاده املاجستري بكلية الرتبيه 
الفنيه كانت رئيسه قسم التصميم بقسم التصميم لها اهتامم بربط الفن مبجال العلم وكذلك 
التشكيل بخامه الورقكاملها اهتامم بربامج الرسم بالحاسب االيل  كاملها اهتامم بربامج الرسم 

بالحاسب االيل
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 أ. د. ماجدة جرجس حنني
-  بكالوريوس الرتبية الفنية ، جامعة حلوان ، دبلوم الدراسات العليا ١٩٩٠

- ماجستري الرتبية الفنية ١٩٩٦ ، مدرس مساعد ١٩٩٧، دكتوراه الفلسفة ٢٠٠١
- عضو هيئة تدريس ٢٠٠١ ، أستاذ األشغال الفنيه، كلية الرتبية الفنية ٢٠٠٨

- سبعة معارض خاصة،  مثانية دورات تدريبة ، واحد وثالثون  معرض مشرتك ، اثنتا عرش 
بحث ىف مؤمترات ومجالت متنوعة.

- تقوم بالتدريس واألرشاف ومناقشة الرسائل العلمية ىف كلية الرتبية الفنيه و العديد من 
الكليات األخرى.
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مادلني انور رياض
استاذ مساعد بقسم االشغال الفنية والرتاث الشعبى

اقامت وشاركت ىف العديد من املعارض الخاصة والجامعية
 حائزة عىل شهادات تقدير داخل الكلية وخارجها

madlienriyad@gmail.com
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متويل الدسوقي 
استاذ دكتور متويل الدسوقي 

استاذ متفرغ الخزف بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان
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مجدي الكفراوي 
عضونقابه الفنانيني التشكيليني

عضو نقابه الصحفيني
عضو اتيليه القاهره للكتاب والفنانيني

عضو جمعيه محبي الفنون الجميله
عضو الجمعيه االهليه للفنون الجميله

عضولجنه تحكيم مبنظمه الصحه العامليه
قومسري مسابقه راتب صديق ٢٠٠4

اقام ١٣معرض فردي
وشارك يف اكرث من ٢٠٠ معرض جامعي يف مرص والخارج

مقتنيات مبتحف الفن الحديث ولدي االفراد يف مرص والخارج 
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مجدى انور االُشعل     مجدى أنور                           
فنان تشكيىل عضو نقابة الفنانني التشكيليني  آتيليه القاهرة وجمعية أصالة للرتاث 

شارك الفنان ىف العديد من املعارض الجامعية ١٩٨٥ – ٢٠١4 الصالون السنوى آلتيليه القاهرة
صالون الشباب وصالون اآلعامل الصغرية من ١٩٩٦ حتى ٢٠٠٦ املعرض العام من ٢٠٠٨ حتى 

٢٠١4      ١4 معرض خاص مبرص والخارج ٠     
ورشة عمل للعمل املركب – قاعة اآلورمان ٢٠٠٥ ساقية الصاوى ٢٠٠٧ تصميم وتنفيذ العديد 

من ديكورات املسارح واآلعامل الفنية الخاصة بكربى الرشكات واملؤسسات ٠ 
مقتنيات بوزارة الثقافة والجمعيات اآلهلية واآلفراد مبرص والخارج ٠
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أ.د. محروس ابو بكر عثامن 
 استاذ بكلية الرتبية الفنية- جامعة حلوان 

ورئيس قسم التعبري املجسم سابقا 
حاصل عيل وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة االويل.

حاصل عيل جائزة الدولة التشجعية يف مجال الخزف .
ارشف عيل العديد من رسائل املاجستري والدكتوراة يف مجال الخزف والنحت .

اسس عدة اقسام للرتبية الفنية يف العديد من الجامعات العربية.
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الفنان محسن عطيه
دكتوراه علم الفن-أكادميية ريبني- روسيا ١٩٧٩.أستاذ النقد والتذوق الفنى - جامعة حلوان.

امليدالية الذهبية للتميز اإلبداعى من أكادميية فنون أوزبكستان ٢٠٠٣ .أدرجت سريته 
الفنية ىف موسوعة Who,s who العاملية .٢٠٠٣محكم دوىل لبيناىل طشقند الدوىل للفن 

التشكيىل ٢٠٠٥.أقتناء أعامله الفنية مبتحف الفن املرصى الحديث،ومتحف أكادميية فنون 
طشقند،ومتحف الفن الحديث ببنجالدش ،ومتحف فنون أوزبكستان
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محفوظ صليب
مواليد القاهرة ١٩4٢ . دكتوراه يف فلسفة الرتبية الفنية تخصص نحت . استاذ متفرغ بكلية 

الرتبية الفنية جامعة حلوان . له العديد من البحوث وارشف عىل العديد من الرسائل العلمية 
يف مجال النحت . عضو اللجنة العليا لسمبوزيوم اسوان الدويل الثاين . عضو لجنة تحكيم 

مسابقة ميدان الجالء . شارك يف الحركة التشكيلية منذ ١٩٦٣ حتى االن .حصل عىل ميدالية 
الرابع للفن التطبيقي ١٩٦4 .وميدالية املعرض الحادي واالربعون لصالون القاهرة ١٩٦٥ . 

وميدالية املعرض العايل للفن التطبيقي ١٩٦٦. وجائزة معرض الشباب ١٩٧٧ وجائزة استحقاق 
املعرض العام الحادي عرش , والجائزة االوىل بينايل االسكندرية الدويل الرابع عرش ١٩٨٢  

وجائزة مسابقة مختار ١٩٨٧    وجائزة مسابقة مختار استحقاق ١٩٨٨ .  
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اد محمد اسحق قطب
استاذ النحت بكليه الرتبيه الفنيه و عميد الكليه ... شارك يف العديد من املعارض املحليه و 

الدوليه منذ ١٩٨٠ _ حاز عيل العديد من الجوائز منها معرض الطالئع _صالون الشباب_
صالون القطعه الصغريه_والعديد من الجوائز االخري _وله مقتنيات بداخل مرص وخارجها
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محمد حامد البذره
دكتوراه الفلسفة ىف الرتبية الفنية جامعة حلوان عام ٢٠١٠, يشغل وظيفة مدرس بقسم 
التعبري املجسم تخصص خزف , كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان, عضو ىف نقابة الفنانني 

التشكيليني, حاصل عىل جائزة افضل الرسائل العلمية ىف مجال الفنون بجامعة حلوان عام 
٢٠١١, شارك بأعامله الفنية ىف العديد من املعارض املحلية والدولية ىف مجال الفن التشكيىل.
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محمد رضا محمد الصياد، أستاذ النحت املساعد بكلية الرتبية الفنية و عضو نقابة الفنانني 
التشكيليني

yahoo.com@drelsaiad٧4:الربيد االلكرتوىن
املعارض: معرض الطالئع الثاىن واألربعون بجمعية محبى الفنون الجميلة )٢٠٠٢(و 

معرض أعضاء هيئة التدريس بقاعة حورس )٢٠٠٢(و )٢٠٠٣(, املعرض القومي للفنون 
التشكيلية )٢٠٠٣()٢٠٠٩(وحتى)٢٠١٣(، املشاركة مبلتقي الفخار الشعبي السادس بقنا 

)٢٠٠4(،والسابع)٢٠٠٦(, صالون الشباب السادس عرش)٢٠٠4(والسابع عرش)٢٠٠٥(, بيناىل 
الشارقة للخط العرىب الدورة الثاثة)٢٠٠٨( والرابعة)٢٠١٠( والخامسة)٢٠١٢( , معرض أجندة 
مبكتبة اإلسكندرية) ٢٠٠٩(و)٢٠١٠(, معرض خاص مبكتبة اإلسكندرية) ٢٠٠٨(و معرض خاص 
مبركز سعد زغلول الثقاىف )٢٠٠٩(, معرض خاص بأتيلية القاهرة )٢٠١٢( , مركز الجزيرة ٢٠١4

مقتنيات : متحف الفن الحديث بالقاهرة و مكتبة اإلسكندرية ولدى أفراد  
الجوائز و شهادات التقدير: الجائزة الثالثة بالعمل املركب صالون الشباب )٢٠٠٥( , جائزة  
النحت مبسابقة كامل عبيد بكلية الرتبية الفنية للعامني )٢٠٠٣(،)٢٠٠4(   , شهادة تقدير 
من املجلس األعىل لآلثار لإلرشاف عىل فاعليات مهرجان الفرعون الذهبي الصغري لألطفال 

يف مجايل النحت والتصويرللعامني٢٠٠٥و ٢٠٠٦ , شهادة تقدير من الهيئة العامة لقصور 
الثقافة للمشاركة يف امللتقى القومي السابع للفخار)٢٠٠٦(، شهادة تقدير من هيئة األوقاف 

والشئون اإلسالمية بدولة الكويت لتدريس دورة الخزف االسالمى بالوزارة)٢٠٠٧(, شهادة 
تقدير و ميدالية من بيناىل الشارقة للخط العرىب الدورة الثالثة)٢٠٠٨( والرابعة )٢٠١٠(

والخامسة)٢٠١٢(
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محمد فتحى القاىض ، أستاذ مساعد بقسم التصميم بكلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان 
، شارك ىف الحركة الفنية منذ عام ١٩٩٩ ، له العديد من املعارض الخاصة ىف مرص وسلطنة 

عامن ، شارك ىف العديد من املعارض الجامعية والعامة ىف مرص وسلطنة عامن ، له العديد من 
املقتنيات ىف مرص والخارج .
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محمد املسلامين
فنان مرصي من مواليد ١٩٧٣م ، يعمل دكتور بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان ، منذ ١٩٩٧م  

له العديد من املعارض الفردية يف مرص وكذلك الجامعيه يف مرص والسعودية والبحرين 
واالمارات العربية املتحده -٢٠١٣م شارك ببينايل رشم الشيخ الدويل االول وحصل عيل جائزة 

لجنة التحكيم ، له العديد من االعامل يف مرص ومنها اللوحات الداخلية لفندق دوزيت 
بالتجمع الخامس ٢٠١٠م وله مقتنيات خاصه لدي أفراد. 
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محمد املرصي فنان تشكييل و مصور فتوغراىف يعمل و يعيش يف القاهرة قد حصل عىل 
بكالوريوس الرتبية الفنية ٢٠٠4 و دبلوم الرسم و التصوير ٢٠٠٦ هو عضو مؤسس يف مؤسسة 

فناين االوملبياد – فنلندا ٢٠٠٨  http://www.ofaaartists.com وممثل مؤسسه ألوان 
www. يف مرص و شامل أفريقيا ٢٠٠٩ و عضو برنامج www.africancolours.com إفريقيا

com.roadto٢٠١٠  ٢٠١٠ شارك يف عدد من ومعارض البينايل ٢٠٠٠ حتى ٢٠١4 يف مرص 
وتونس واملغرب وأملانيا والصني واندونيسيا والهند وزامبيا وإثيوبيا وإيطاليا و كوريا و الواليات 

املتحدة ..... لقد فاز بالعديد من الجوائز، أهمها امليدالية الذهبية للفنون يف اوملبياد بكني 
يف عام ٢٠٠٨، الشعلة االوملبية لدورة األلعاب االوملبية الشتوية يف تورونتو يف عام ٢٠٠٦، 

وامليدالية التذكارية للمدينة مايوركا البوسنة ٢٠١٠  السفري الفخري لبينايل جوان دو كوريا 
٢٠١٢ وقد اكتسبت بعض املتاحف واملؤسسات أعامله الفنية متحف الفن الحديث القاهرة – 

جاكرتا – رسايفو – رصبيا – جوان دو, كوريا الجنوبية– بك
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محمد درويش زين 
استاذ النحت ووكيل كلية الرتبية الفنية سابقاً .

شارك يف الحركة التشكيلية منذ تخرجه وحتى وفاته داخل مرص والخارج .
نال العديد من الجوائز يف مجال النحت .

قام بتنفيذ العديد من الجداريات داخل مرص وخارجها .
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محمد رسمي
مواليد القاهرة ١٩٥١، بكالوريوس يف الفنون والرتبية عام ١٩٧٦، ماجستري عام ١٩٨٦ دكتوراه 
١٩٩٢ رئيس قسم التعبري املجسم بكلية الرتبية الفنية بجامعة حلوان من ٢٠٠4 حتى ٢٠١٠، 
حاليًا أستاذ النحت املتفرغ بالقسم، عضو يف العديد من الجمعيات والنقابات الفنية، يشارك 

يف الحركة الفنية منذ عام ١٩٧4 حتى اآلن، حائز عىل عدة جوائز وشهادات تقدير آخرها 
األستاذية الفخرية بأكادميية الفنون بدولة كازاخستان ٢٠١٠.
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محمد عبد الحميد متام
، مدرس مساعد بكلية الرتبية الفنية قسم الرسم والتصوير شارك يف العديد من املعارض 

الجامعية ، منها معرض أجيال بقاعة )بيكاسو( ٢٠١٢، ومعرض الثورة )بقرص الفنون األوبرا 
٢٠١٢(، ومعرض أنا املرصي بقاعة كاال ٢٠١٣، وصالون الشباب الثالث والعرشون ٢٠١٣، 

وصالون الشباب الرابع والعرشون ٢٠١4، ومن املعارض الخاصة معرض )مشاعر مرصية( بقاعة 
 Art ٢٠١٢، معرض وراء الجدار قاعة )كاال( ٢٠١٢، معرض )عىل فني( ٢٠١٣ Art Corner

.Art Corner )معرض )أرسار ،Corner
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محمد عبد الغني – مواليد القاهرة ١٩٦4 – دكتوراة الفلسفة يف الرتبية الفنية ٢٠١٠ – 
محارض بكلية الرتبية النوعية جامعة القاهرة – عمل مرشف عىل األنشطة الثقافية ومتحف 

الفن والحديقة – مركز الجزيرة للفنون – مدير متحف طه حسني . شارك يف املعارض الجامعية 
مثل صالون الشباب يف بداياته وحتى الحادي عرش – املعرض القومي يف العرشين يف العرشين 
وحتى األن - )ترشيحات من جهات مختلفة – ورشة عمل الفرعون الذهبي )٢٠٠4 م – ٢٠٠٥ 

م ( - ورشة مبركز سعد زغلول – صالون الفن الخاص ٢٠١4 
الجوائز :- الجائزة الثانية باملسابقة القومية للفنون التشكيلية ١٩٩١ – الجائزة الثانية بصالون 

الشباب ١٩٩٩ – مقتنيات مبتحف الفن الحديث والدول العربية – قاعة املؤمترات اململكة 
العربيىة السعودية وبعض األفراد . 



175

محمد عبد الفتاح بسبوين 
بكالوريوس الرتبية الفنية ٢٠٠٢ صالون الشباب يف الفرتة مابني ٢٠٠٣حتى٢٠٠٩ الجائزة الثالثة 

تصوير ٢٠٠٦ صالون الشباب الجائزة الثانية صالون االسكندرية الثاين لحوض البحر االبيض 
املتوسط ٢٠٠٧ بينايل بيكني الخامس ٢٠١٢
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محمد محمد محمود سيد أحمد 
أستاذ الخزف بقسم التعبري املجسم – كلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان منذ نخرجه 

وهو يساهم يف الحركة التشكيلية يف مجال الخزف وحتي األن .قام بالتدريس بالعديد من 
الجامعات املرصية والعربية .له مقتنيات مبتحف كلية الرتبية الفنية ، وله عدة أبحاث منشورة 
.حاصل عيل العديد من شهادات التقدير  املحلية  والدولية حاصل عيل بعض الجوائز املحلية 
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د. محمود محمد أبوهادية   
بكالوريوس الرتبية الفنية ١٩٩٠ مامجستري يف الرتبية الفنية ٢٠٠٣ مدكتوراة الفلسفة يف الرتبية 

الفنية تخصص )خزف( ٢٠٠٨ معضو عامل نقابة الفنانيني التشكيليني فنان تشكييل بالهيئة العامة 
لقصور الثقافة مدرس خزف منتدب بكلية الرتبية النوعية جامعة املنوفية شارك يف العديد من 
املعارض العامة منها :صالون الشباب ١٩٩٠ – ١٩٩٢ م شارك يف بينايل القاهرة الدويل للخزف 
١٩٩٨  - ٢٠٠٠ م معرض كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان ٢٠١٣م املعرض العام )٣٦ ( بقرص 

الفنون بدار االوبرا املرصية ٢٠١4م معرض إبداعات مرصية معارصة بدار االوبرا املرصية ٢٠١4م
أقام معرض خاص بقاعة أصداف ٢٠١٠م بالقاهرةأقام معرض خاص بقاعة الشهيد أحمد بسيوين 

بكلية الرتبية الفنية ٢٠١4م يقيم معرض عام ألعامله وأعامل طالبه الفنية ىف نهاية كل عام درايس 
منذ عام ١٩٩١ وحتى العام الحايل . له العديد من املقتنيات الفنية ىف مرص ودولة قطر واململكة 

العربية السعودية والجمهورية اليمنية .
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محمود حامد محمد صالح
استاذ بكلية الرتبية الفنية - جامعة حلوان دكتوراه الفلسفه يف الرتبيه الفنية ١٩٩٨اقام اكرث 

من ٢٥ معرض خاص مبرص وخارجها 
يشارك يف املعارض العامه لحركة الفن التشكييل املرصي مثل مرص يف العديد من املعارض 

والبيناليات الدولية.
حصل عيل العديد من الجوائز وله العديد من املقتنيات مبرص وخارجها
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محمود حمدي 
من مواليد الجيزة ١٩٨٠ ، تخرج من كلية الرتبية الفنية عام ٢٠٠٢ ، يعمل 

ويعيش بالقاهرة . أقام الفنان أربع معارض شخصية بالجامعة األمريكية 
بالقاهرة عام ٢٠٠٦ ومركز سعد زغلول الثقايف عام ٢٠٠٨ ومركز الجزيرة 
للفنون عام ٢٠١١ وأخرياً قاعة إيزيس مبتحف محمود مختار عام ٢٠١4. 

شارك بالعديد من املعارض محلياً ودولياً منها عدة دورات لصالون الشباب 
واملعرض القومي وبينايل البحر املتوسط للفنانني الشباب بإيطاليا عام 

٢٠٠٨ و كايرو ديكومنتا عام ٢٠١٠ و ٢٠١٢ ،وملتقي الشباب العريب - كتارا 
بالدوحة عام ٢٠١4 ومؤخراً مبعرض آمني بالقاهرة ونيويورك وواشنطن 

٢٠١4، ومعرض العودة لألصول مبركز سعد زغلول الثقايف ٢٠١٥. وكام حصل 
أيضاً عىل جائزة صالون الشباب عام ٢٠٠٩ . أيضأ عمل الفنان مبجال اإلدارة 
الفنية والثقافية ، فكان منسقاً للمعارض بجالريي الفليك بالجامعة األمريكية 

بالقاهرة عام ٢٠٠٦ ثم مديراً ملرسح الجنينة عام ٢٠٠٧ ، بعدها التحق 
بالعمل بوزارة الثقافة كمسؤول برامج فنون بالبيت الفني للفنون الشعبية 

وأخرياً عمل مديراً ملركز كرمة بن هانئ الثقايف – متحف أحمد شوقي التابع 
لقطاع الفنون التشكيلية من عام ٢٠٠٩ وحتى نهاية ٢٠١٢ . 
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محمود مربوك

 .. االوىل  الطبقة  من  الجمهورية  وسام  الفنية وحاصل عىل  الرتبية  بكلية  النحت  استاذ 
ورئيس قطاع االثار املرصية سابقاً . وهو حائز عىل شهرة محلية ودولية الهتاممه وولعة 
باآلثار املرصية القدمية ومن أعامله الهامة املشاركة يف مرشوع ترميم ابو الهول.. والقرية 
الفرعونية وأيضا متحف االقرص ومتحف امنحتب سقارة ومتحف السويس ومتحف كوم 
امبو ) متحف التمساح ( . كام شارك يف تصميم ديكورات ومالبس العديد من املرسحيات 

.
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الفنان الدكتور / مرقص فارس بسطوروس مدرس بقسم االشغال الفنية والرتاث الشعبى بكلية 
الرتبية الفنية جامعة حلوان .له العديد من املؤلفات واألنشطة الثقافية واملشاركة ىف العديد 

من املؤمترات والندوات والحلقات االذاعية والربامج الفضائية .أقام عدة معارض خاصة وشارك 
ىف العديد من املعارض الجامعية كام حصل عىل العديد من الجوائز املحلية والدولية .لديه 
مقتنيات رسمية بكل من وزارة الثقافة ، كلية الرتبية الفنية - جامعة حلوان ، املركز الثقاىف 
القبطى بالكاتدرائية املرقسية بالعباسية ، والعديد من املقتنيات الخاصة لدى األفراد داخل 

مرص وخارجها .
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مروه  محمد أبواألسعاد
- مدرس بكلية الرتبية الفنية - قسم الخزف- معرض خاص مبركز سعد زغلول الثقايف٢٠٠٩
املعارض الجامعية املحلية:-٢٠٠٠ صالون الشباب الثاىن عرش-٢٠٠١ صالون النيل للتصوير 

الضوىئ.-٢٠٠٣ صالون االعامل الفنية السادس - املعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ) ٣٣- 
٣4 - ٣٥( – معرض اجنده الدورة ) ٥-٦-٧-٨( – ٢٠١٣ املعرض املاىس لكلية الرتبية الفنية .
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مروه فوزى يوسف
- مدرس بكلية الرنبيه الفنيه- جامعه حلوان- عضوجمعية فناىن الحىل- شاركت ىف العديد من 

املعارض الجامعيه 
– اقامت معرض فردى بعنوان) الرمزيه وتلقائية التعبري ىف الحىل( عام ٢٠١٢شاركت ىف 

املعرض العام الدورة السادسة والثالثني ٢٠١4
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مريم عبد املنعم مبارك سليامن.
امليالد : اإلسكندرية.الربيد االلكرتوين: mary_osama@yahoo.comالدرجة العلمية   :  

دكتوراه الفلسفة يف الرتبية الفنية -كلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان.   الوظيفــــة : استاذ 
مساعد بقسم الرسم والتصوير بكلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان.                                       

املعارض الخاصة :معرض بعنوان :ايقاع بقاعة احمد بسيوين بكلية الرتبية الفنية ٢٠١١  
.معرض بعنوان :املوروث الثقايف عند املرأة بقاعة احمد بسيوين بكلية الرتبية الفنية ٢٠١٣  

.معرض بعنوان : اغرتاب بقاعة راتب صدقي باتيليه القاهرة ٢٠١4 .
- شاركت ىف العديد من املعارض الجامعية املحلية والدولية .- حاصلة عىل العديد من 

شهادات التقدير املحلية والدولية  .
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مصطفى الرزاز 
مواليد ١٩4٢مصور ونحات وفنان جرافييك. أقام أكرث من مائة  معرض فردي لتجاربه الفنية 

يف مرص وأوربا وآسيا وأمريكا منذ عام ١٩٦٦. شارك يف أغلب املعارض التي متثل الفن املرصي 
يف العامل. درس يف مرص والرنويج و نال الدكتوراه من جامعة نيويورك. مؤلف ومؤرخ وناقد 

فني. شغل مواقع ثقافية وأكادميية مثل تأسيس وعامدة كلية الرتبية النوعية جامعة القاهرة - 
رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة - مستشار الفنون ملكتبة اإلسكندرية.



187

منى مدحت
 القاهرة ١٩٦٩ -مواليد جامعة حلوان ١٩٩4 بكالريوس كلية الرتبية الفنية

استاذ مساعد طباعة املنسوجات بقسم االشغال الفنية والرتاث الشعبى كلية الرتبية الفنية 
جامعة حلوان عضو نقابة الفنانني التشكيليني

معارض خاصة معرض بكلية الرتبية الفنية ١٩٩٩, ٢٠٠4 -قاعة املعادى ٢٠٠4- اتيليه القاهرة 
١٩٩٩- ٢٠١٠ -قاعة راماتان ٢٠٠٧ - الجامعة الفرنسية ٢٠٠٧ - حديث الجدران اتيليه القاهرة 
٢٠١4 املشاركات الفنية و املعارض معارض اعضاء هيئة التدريس من ١٩٩٨ حتى االن العديد 
من دورات صالون الشباب- االعامل الصغرية - املعرض العام معرض )فناىن كلية الرتبية الفنية 
( ٢٠١٣ معرض اتنني اتنني قرص الفنون ٢٠١٥الجوائزجائزة الصالون  جرافيك  صالون الشباب 
الحادى عرش جائزة لجنة التحكيم   جرافيك  صالون الشباب الثاىن عرش الجائزة الثالثة  رسم  

صالون الشباب الثاين عرش مقتنيات  أفراد مبرص و الخارج 
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مها جورج ميخائيل
أستاذ مساعد بقسم التصوير بكلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان  أقامت  أحد عرش معرضا 

شخصيا و شاركت يف العديد من املعارض الجامعية منها معرض كارافان الدوىل و معرض 
أجندة ) مكتبة اإلسكندرية( و بيناىل و ورشة عمل خيال الكتاب و ورشة مرص– نيجرييا و 

معرض الفن املرصى املعارص بفنلندا و صالون الشباب .وحصلت عىل بعض اإلقامات الفنية 
والجوائز مثل ملتقى األقرصالدوىل - مؤسسة مونتالفو بكاليفورنيا- منحة مرسم األقرص- منحة 

أشربج من اليونسكو مبؤسسة يوكروس بوالية وايومينج - الجائزة الثالثة يف الرسم  بصالون 
الشباب
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مها محمود النبوي الشال بكالويوس كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان بدرجة ممتاز مع مرتبة 
الرشف عام ١٩٧٦. دكتوراة الفلسفة يف الرتبية الفنية – تخصص خـــزف عام ١٩٨٧ .حاليا 
أستاذ الخزف املتفرغ بقسم التعبري املجسم بالكلية شاركت يف العديد من املعارض الفنية 

العامة والخاصة .لها مؤلفات يف الفنون باالشرتاك مع والدها األستاذ / محمود النبوي الشال – 
صادرة من الهيئة املرصية العامة للكتاب بالقاهرة. 
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  أ.م.د/ مها عبد املنعم مزيد 
أستاذ الرسم املساعد  قسم الرسم والتصوير
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مي عبد العزيز عبد التواب عيل
مدرس مساعد بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان بكالوريوس كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان 

٢٠٠٥ماجستري الرتبية الفنية جامعة حلوان ) تخصص تصميم ( ٢٠١١
ymail.com@E-mail address : imaiالربيد اإللكرتوين :١١
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أ.د مرفت حسن السويفي
مواليد القاهرة ١٩٥١ حصلت عىل بكالوريوس الرتبية الفنية عام ١٩٧٣ ودبلوم الرتبية الفنية 

١٩٨٩. حصلت عىل منحة دراسية بيوغوسالفيا ملدة عام سنة ١٩٩١ املاجستري يف الرتبية 
الفنية ١٩٩٣. الدكتوراه يف فلسفة الرتبية الفنية ١٩٩٦ ، تخصص خزف أستاذ مساعد ٢٠٠٢، 

استاذ خزف ٢٠٠٧.عملت بالتدريس يف التعليم العام ثم معيدة بقسم الرتبية الفنية بالرياض 
الحقت بالعمل يف إدارة املعارض باملركز القومي للفنون التشكيلية. عملت مدرس مساعد 

بكلية الرتبية النوعية بالدقي.ومدرس من ١٩٩٦ ثم أستاذ مساعد بكلية الرتبية الفنية ـ جامعة 
حلوان من ٢٠٠٢/٢.عملت استاذ مساعد بكلية الرتبية قسم الرتبية الفنية بجامعة قطر من 

٢٠٠١ –٢٠٠٥.استاذ خزف بكلية الرتبية الفنية من ٢٠٠٧/٢/٢٥. عضو عامل واستشاري خزف 
بنقابة الفنانني التشكيليني املرصية. عضو عامل يف جامعة منظري الفن العاملية )االيكا(عضو 
اللجنة العليا لرتقيات اعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان من ٢٠٠٩.

املعارض العامة: شاركت يف املعرض العام األول للخزف عام ١٩٨٨. مثلت مرص يف بينايل زغرب 
الدويل بيوغوسالفيا عام ١٩٨٧. ويف معرض كون فيجورا بأملانيا ١٩٩4. بينايل القطع الصغرية 

مبيالنوفيتش بيوغسالفيا عام ١٩٩٢. ومعرض فنانات مبدعات مرصيات بروما عام ١٩٨٩. 
معرض فنانات مرصيات مبتحف الفن املرصي الحديث عام١٩٩٥.بينايل القاهرة الدويل للخزف 
عام ١٩٩٢، ١٩٩4، ١٩٩٦، ١٩٩٨، ٢٠٠٠. معرض ٩ فنانني )الهيئة العامة لقصور الثقافة(٢٠٠٠.

جميع معارض القطريني واملقيمني من ٢٠٠١ إىل ٢٠٠٦ بالدوحة. مهرجان إبداعات املرأة 
املرصية املعارصة مبركز الجزيرة ٢٠٠4. بانوراما فن الخزف املرصي املعارص ـ مبكتبة اإلسكندرية 

٢٠٠٥. املعرض القومي للفنون التشكيلية منذ بدايته وحتى٢٠١4 . معرض فن اإلناء مبتحف 
سعد زغلول لـ ٢٠٠٨.معرض أجنده باألسكندريه ٢٠١٣. أهم املعارض الخاصة: بقرص ثقافة 
الريحاين عام ١٩٧٣، وبأتيليه القاهرة ١٩٨٦. معرض بدار الفنون السعودية ١٩٨٠ ، وبقاعة 

الفن التشكييل لدار األوبرا عام ١٩٨٩، واملتحف القومي للفنون التطبيقية ببلجراد بيوغسالفيا 
سابقا ١٩٩٢. وبقاعة اكسرتا واملركز املرصي للتعاون الثقايف الدويل ١٩٩4. واألكادميية املرصية 

بروما يف عام ١٩٩4.بالقاهرة بالقاعة املستديرة بنقابة التشكيليني ١٩٩٧ وبقاعة اكسرتا ١٩٩٨. 
وقرص التذوق للفنون بسيدي جابر اإلسكندرية ١٩٩٩. املركز املرصي للتعاون الدويل » وزارة 

الثقافة العالقات الثقافية الخارجية نوفمرب ٢٠٠٠. بقاعة جامعة قطر مارس٢٠٠4.مبجمع 
الفنون بالزمالك بقاعات » ٥ » والجراج والحديقة عام ٢٠٠٥. بقاعة جامعة قطر مارس ٢٠٠٦. 
بقاعة حورس بكلية الرتبية الفنية ٢٠٠٦/١١.املركز املرصي للتعاون الثقايف الدويل نوفمرب ٢٠٠٨ 

بفندق مرييديان دهب ٦/ ٢٠٠٩.تفاعالت وتعبريات انية –قاعة اكسرتا – ابريل ٢٠١١
عودة الروح – قاعة باب سليم – مبتحف الفن املرصي الحديث – يونيو ٢٠١4الجوائـــــز: 

جائزة من معرض الطالئع ١٩٧٢. جائزة معرض الفن والثورة ١٩٧٣، ١٩٧4. جائزة دار الفنون 
السعودية عام ١٩٨٠. جائزة لجنة التحكيم يف ترينايل القاهرة األول ١٩٩٢ للخزف. جائزة 

الدولة التشجيعية يف فن الخزف عام ١٩٩4. جائزة بينايل القاهرة الدويل يف فن الخزف لعام 
١٩٩4. الجائزة الكربى لبينايل القاهرة الدويل لفن الخزف لعام ١٩٩٦. مقتنيات: لها مقتنيات 

مبتحف الفن الحديث بالقاهرة وقاعة املؤمترات الكربى بالقاهرة ومتحف الخزف املرصي. 
متحف تيتوجراد بيوغسالفيا. مقتنيات خاصة بإيطاليا، كندا، السعودية، يوغسالفيا، الرنويج، 
قطر. النشاط الثقايف: لها مقاالت باملجلة الشهرية مرص اليوم )التي تصدر باللغة الفرنسية 

واإلنجليزية( عن الخزف املرصي العارص بالعدد رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٥.
من مؤسيس جمعية الحق يف الحياة عام١٩٨٩ و حتي ٢٠٠١ 

وكذلك مقال عن عنوان إبداع الطفل بالعدد ٢٩ لسنة ١٩٩٥. 
وعن إبداع الفنان عيل نبيل وهبه العدد ٣١ لسنة ١٩٩٥ وعن ورش الفنون لألطفال مبتحف 

الفن الحديثة بنفس العدد. لها مؤلفات عن فن الخزف. كتاب اتجاهات الخزف املرصي 
واملعارص. الخزف النحتي وتقنيات وجامليات الخزف الحديث. عضو لجنة تحكيم صالون 

الشباب الحادي عرش عام ١٩٩٩. بحث منشور بالندوة الدولية مبركز الفنون البرصية بدولة 
قطر مارس ٢٠٠4 بعنوان » الصورة الجديدة للخزف ». بحث منشور بالندوة الدولية مبركز 

الفنون البرصية بدولة قطر مارس ٢٠٠٥ بعنوان » تحوالت الفن األيت يف عرص امليديا.
نظمت وأرشفت عىل الورشة الفنية لشباب الخزافني املرصيني مبركز الفسطاط للخزف عامي 
٢٠٠4، ٢٠٠٦.   نظمت ورشة عمل للخزف الحديث مبريديان دهب ملدة شهر من ٦/ ٢٠٠٩.

النشاط الثقايف و األكادميي النشاط العلمي: املعارض املنظرة:معرض منظر بعنوان« رؤية 
لنهاية القرن العرشين« خزف نحتي »٦\١٩٩4معرض منظر بعنوان »التعبري من خالل 

املسطحات الخزفية« من وحي األقرص » ١٩٩٧. معرض منظر بعنوان » أثر اللون عىل الشكل 
الخزيف من الوجهة التعبريية » ١٩٩٨/٦. معرض منظر بعنوان » التعبري من خالل الشكل 

الخزيف » ١٩٩٨/١٢. معرض منظر بعنوان » الهوية املرصية العربية من خالل خزفيات حديثة 
» ٢٠٠٠/١١. معرض منظر بعنوان » الرتاث كقوة دافعة لإلبداع والتقدم » ٢٠٠4/٣.معرض 

منظر بعنوان » رؤية لبداية األلفية الثالثة » ٢٠٠٥/٢. معرض منظر بعنوان »توليف الخزف 
مع الخامات املتنوعة وعالقته بالتعبري« ٢٠٠٦/٣. معرض منظر بعنوان » احنا والقمر » خزف 
تعبريي ٢٠٠٩/٦معرض منظر بعنوان »تفاعالت وتعبريات آنية« ٢٠١١/4معرض منظر “عودة 

الروح “ ٢٠١4/٦البحوث العلمية املنشورة:» الفلسفة التعليمية لفن الخزف يف تعميق الهوية 
العربية » بحث منشور باملؤمتر العلمي السابع لكلية الرتبية الفنية ١٩٩٢/٢. » أساليب النقد 

وبرامج تعليم الفنون » بحث منشور مبؤمتر نقابة الفنانني التشكيليني الثاين ١٩٩4/4. 
» دور الرتبية الفنية يف إعداد معلم الفئات الخاصة )املعاقني عقليًا( » مبجلة كلية الرتبية 

جامعة قطر ٢٠٠٣. اساليب النقد وبرامج تعليم الفنون-بحث منشور مبؤمتر نقابة الفنانني 
التشكيليني الثاين ابريل ١٩٩٩» الصورة الجديدة للخزف » بحث منشور بالندوة الدولية بدولة 

قطر ٢٠٠4 راعية نرشه مبجلة الرتبية الفنية ٢٠٠٦/١١. » تحوالت الفن اآليت يف عرص الوسائط » 
بحث منشور بالندوة الدولية بقطر ٢٠٠٥ راعية نرشه مبجلة الرتبية الفنية ٢٠٠٦/١٠. » تطوير 

مناهج الرتبية الفنية يف ضوء العوملة » بحث منشور بأسبوع التجمع الرتبوي بالتعاون مع 
منظمة األمم املتحدة وكلية الرتبية بجامعة قطر ٢٠٠٥. دور الرتبية الفنية يف تأصيل وتوثيق 

الفخار الشعبي يف مرص –بحث منشور يف مؤمتر كلية الرتبية الفنية الدويل الرابع ٢٠١٣
الندوات العلمية: ندوة بعنوان »أثر االتجاهات الفنية العاملية عىل الخزف املعارص« جامعة 
قطر ٢٠٠٢.» فن الخزف املرصي املعارص » ندوة بالجامعة القطرية للفنون ٢٠٠4 وبجامعة 
قطر ٢٠٠٣. » الصورة الجديدة للخزف » بالندوة الدولية للمجلس الوطني للثقافة والفنون 

والرتاث بقطر ٢٠٠4.» التجربة الذاتية للفنانة يف فن الخزف » بالجمعية القطرية للفنون 
٢٠٠٥. »الفن الشعبي واثره عيل فن الخزف املرصي » مركز سعد زغلول الثقايف ٢٠١٠ .

ندوة »بعنوان تأصيل و توثيق الفن الشعبي يف مرص » يف مؤمتر كلية الرتبية الفنية الدوليالرابع 
٢٠١٣اإلرشاف العلمي: أرشفت وناقشت العديد من الرسائل العلمية املقدمة لجامعة حلوان.
اإلرشاف عىل الورشة الفنية لشباب الخزافني املرصيني مبركز الفسطاط للخزف عامي ٢٠٠٣، 

٢٠٠4. اإلرشاف عىل ورش فنية لتطوير تعليم األطفال يف مراحل ما قبل املدرسة للدبلوم العايل 
بجامعة قطر عامي ٢٠٠4، ٢٠٠٥. اإلرشاف عىل ورش تدريب معلمي الفئات الخاصة ٢٠٠4. 

االشرتاك يف برامج تطوير برنامج بكالوريوس الرتبية الفنية يف جامعة قطر ٢٠٠٥. االشرتاك 
يف ورش الجودة والتمييز لجامعة قطر ٢٠٠4، ٢٠٠٥. اإلرشاف عىل دوره تدريبية )الستخدام 
الرتبية الفنية يف التدريس باملدارس املستقلة( للمعلمني بالتعليم العام مبدرسة ابن جوعان 
٢٠٠4/١١. شاركت يف ترقية العديد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات املرصيةالدورات 
التدريبية: اجتازت بجامعة قطر عدة دورات ورش تدريبية أهمها إستخدام الحاسب اآليل 
يف التدريس والجودة والتمييز والجودة واالعتامد األكادميي، امللف الجامعي، تطوير املقرر 

الجامعي والربامج التعليمية واحتياجات سوق العمل. وغريها يف الفرتة من ٢٠٠١ إىل ٢٠٠٥. 
اجتازت الدورة التدريبية )اقتصاديات البحث العلمي( ٢٠٠٦/١١ بجامعة حلوان. اجتازت 

الدورة التدريبية )تقييم التدريس( ٢٠٠٦/١١ بجامعة حلوان. اجتازت الدورة التدريبية 
)جودة واعتامد( ٢٠٠٦ بجامعة حلوان.اجتازت الدورة التدريبية )تصميم املقرر الجامعي( 

٢٠٠٦/١٠ بجامعة حلوان.اجتازت الدورة التدريبية )التدريس باستخدام التكنولوجية( ٢٠٠٦/٩ 
بجامعة حلوان.االنتدابات :انتدبت إىل كلية الرتبية النوعية مبنية النرص من ١٩٩٧ إىل ٢٠٠١. 

انتدبت إىل جامعة أسيوط يف العام الجامعي ٢٠٠١/٢٠٠٠. انتدبت إىل الرتبية النوعية بالفيوم 
١٩٩٩/٩٨. انتدبت إىل جامعة اسيوط للدراسات العليا العام الجامعي ٢٠٠٩/ ٢٠١٠.
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مرفت محمد كامل الغمري
الوظيفة : مدرس بقسم االشغال الفنية والرتاث الشعبي بكلية الرتبية الفنيةجامعة حلوان 
.عضو بنقابة الفنان التشكيليني بالقاهرة.دكتوراه الفلسفة يف الرتبية الفنية تخصص أشغال 

فنية – جامعة حلوان عام ٢٠٠٧م–ماجستري الرتبية النوعية يف الرتبية الفنية تخصص اشغال 
فنية جامعة القاهرة عام ١٩٩٩م بتقدير عام ممتاز .معرض خاص بعنوان ) جامليات الشكل 

بني الخيال والواقع ) بقاعة االرض ( ساقية عبد املنعم الصاوى سبتمرب ٢٠٠٩ م . معرض خاص  
بعنوان )تراكيب اسطورىة(  ١٦ / ١٢ / ٢٠١٢ بقاعة الشهيد / أحمد بسيوىن بكلية الرتبية الفنية 

٣- شاركت ىف العديد من املعارض الجامعية والعامة ، كام أقامت العديد من ورش العمل 
ىف مراكز الشباب بالقاهرة) حلمية الزيتون – املنيل ( . العديد من املقتنيات الخاصة مبرص 

والخارج .
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مريفت راسم أمني محمود
مواليد ١٩٨4 حاصلة عىل بكالوريوس تربية فنية شعبة تثقيف بالفن ٢٠٠٧ . حاصلة عىل 

درجة املاجستري ٢٠١٢ تخصص تصميامت زخرفية . تعمل مدرس مساعد بكلية الرتبية الفنية 
جامعة حلوان. شاركت ىف العديد من املعارض الجامعية واملسابقات الفنية مثل صالون القطع 

الصغرية ٢٠٠٣ مجمع الفنون. معرص الجدار ابيض واسود ٢٠٠٢ قاعة بسيوىن كلية الرتبية 
الفنية . مسابقة نهر البحر ٢٠١4 ساقية عبد املنعم الصاوى.
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ناجي فريد
ولد يف القاهرة عام ١٩٦٦ , عضو اللجنة الثقافية العليا يف مرص   , عضو نقابة الفنون 

التشكيلية يف القاهرة , مختارة معرض البندقية ٢٠٠٥ , املعرض الوطنى ١٩٩١ . بينايل القاهرة 
الدويل للخزف مرص ١٩٩4 . دورات صالون الشباب من ١٩٨٩ حتى ١٩٩٦ . شارك يف العديد 
من السمبوزيومات والندوات الدولية يف مرص ولبنان وتركيا البانيا ورومانيا ورصبيا واليونان 

ايطاليا واملانيا نال جوائز عديدة يف مجال النحت محلياً و دولياً . له مقتنيات خاصة مبرص 
والخارج وعدد من االعامل امليدانية يف داخل القاهرة وبعض املدن بالخارج.
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Professor Nader Hamdy Muhamed نادر حمدى محمد. د.ا   

 

 

40X40 ألوان زيتية على أبالكاش مقاس –الطائرة الورقية    

The Kite.   

فنان تجريدى يتجه نحو إبداع تشكيالت جديدة وفق رؤى متعددة مبنية على إيقاعات متضادة أساسها مستويات من العالقات 
القائمة على توالد األشكال وتكاثرها التى تعتبر بعيدة عن الواقع وتظهر فى تكوينات بنائية ما بين والوسائط اللونية والخطية 

 المعقول والالمعقول وما بين الشكل العضوى والهندسى

An Abstract Artist approaches creating new forms as per different insights based on 
contradicting rhythms. These rhythms are based on several levels of relations and of line or of 

colour multimedia that will diversify and increase due to the diversification and reproduction of 
the shapes that are considered to be aside from reality. These shapes appear in the creation of 
constructive components between reasonability and un-reasonability and between organic and 

geometric shapes. 

 

فنان تجريدى يتجه نحو إبداع تشكيالت جديدة وفق رؤى متعددة مبنية عىل إيقاعات 
متضادة أساسها مستويات من العالقات والوسائط اللونية والخطية القامئة عىل توالد األشكال 

وتكاثرها التى تعترب بعيدة عن الواقع وتظهر ىف تكوينات بنائية ما بني املعقول والالمعقول 
وما بني الشكل العضوى والهندىس

نادر حمدي
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نادية صالح الدين محمد
كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان بكالوريوس كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان ٢٠٠٥

متهيدي ماجستري الرتبية الفنية جامعة حلوان ) تخصص معادن ( ٢٠١٥شاركت بعدة معارض 
جامعية بساقية الصاوي وكلية الرتبية الفنية وجامعة حلوان ٢٠٠٥
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د. نادية وهدان
مدرس رسم وتصوير بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان،ماجستري ٢٠٠٦،دكتوراه ٢٠١١،عضو 

نقابة الفنانني التشكيليني، عضو جامعة )Massurealism Artist( العاملية، شهادات 
تقدير )جامعة ٦ أكتوبر ١٩٩٩،كلية الرتبية الفنية ٢٠٠٢(،ورش بكلية الرتبية الفنية )فنون 
أطفال ٢٠٠4، ٢٠٠٥ ،تصوير جدارى ٢٠٠٦،رسم وتصوير٢٠٠٩،٢٠١٠(، ورشة الفن الرقمى 
املعرض العام ٢٠١٣،العديد من املعارض الجامعيةوالفردية أحدثها: املعرض العام ٢٠١٣، 
معرض)مرصية بعيون معارصة(اتيليه الشهيد احمد بسيوىن بكلية الرتبية الفنية ٢٠١٢، 

معرض)نوستالجيا( مركز الجزيرة للفنون ٢٠١٣، لها مقتنيات لدى افراد يف مرص والخارج.
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نجوى املرصى
استاذ التصميم بكلية الرتبية الفنية اقامت العديد من املعارض الخاصة والجامعية 
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أ.د. نجيه عبد الرازق عثامن عمر ، أستاذ الخزف بقسم التعبري املجسم ، كلية الرتبية الفنية، 
جامعة حلوان لها العديد من األبحاث العلمية يف مجال الفخار النويب ١٥٠٠ قبل امليالد، 

ومجال الخزف الحديث من خالل التوليف بأنواعه ، والعديد من املشاركات يف املعارض العامه 
والخاصة داخل جمهورية مرص وخارجها.
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نهى مصطفى عيل )نهى عيل (، معيدة بقسم الرسم والتصوير كلية تربية فنية 
الزمالك،دفعة ٢٠١٢، شاركت بالعديد من املعارض الجامعية والورش واملسابقات الفنية 

)٢٠٠٣-٢٠١٥(،ومنحة التبادل العلمي بني مرص وأملانيا ٢٠١٣. سمبوزيوم التصوير الدويل 
بكل من تركيا والهند ٢٠١4. جائزة صالون الشباب رسم الدورة ٢4، وجائزة الشهيد زياد بكري 

الدورة ٢٥.
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ا.د.م/ هاىن رزق
أستاذ مساعد بكلية الرتبية الفنية شارك يف العديد من املعارض الجامعية بجامعة حلوان  و 
العديد من املعارض بأتيليه القاهرةو معرض الفنانني املرصيني املوازي ملعرض سلفادور دايل 
و الورش الفنية املصاحبة لصالون الشباب كام قام بالعديد من املعارض الخاصة عام١٩٨٧و 

٢٠٠٠و٢٠٠٣و٢٠٠٦و٢٠٠٧و٢٠٠٨و٢٠١١و٢٠١٢ و٢٠١٣و له مقتنيات داخل مرص و داخلها .
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هبه الله محمود
yahoo.com@Drelsaiad٧4

بكالوريوس الرتبية الفنية ٢٠٠4 – بتقدير امتياز مع مرتبة الرشف. ماجستري الرتبية الفنية  
تخصص خزف ٢٠١٠مدرس مساعد بكلية الرتبية الفنية )تخصص( خزف عضو نقابة الفنانني 

التشكيليني.املعارض:معرض جامعى بكليه الرتبيه الفنيه قاعه حورس لالوائل )٢٠٠١(.
معرض جامعي بكلية الرتبية الفنية قاعة حورس )٢٠٠٢(. معرض جامعى للورشه الفنيه 

قاعه حورس)٢٠٠٣(. معرض جامعى للورشه الفنيه قاعه حورس)٢٠٠4(صالون الشباب الثاىن 
والعرشون)٢٠١٠( خزف
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هبة العزيـز 
حصلت عيل درجة الدكتوراه يف الفن الحيوي ٢٠١٢ وتعمل مدرسا يف قسم التصوير بكلية 
الرتبية الفنية جامعة حلوان، وترأس قسم الدمج بني العلوم والفنون يف العامل العريب مبعهد 
االبحاث الغري رضورية باململكة املتحدة، وقد شاركت يف العديد من املعارض وورش العمل 

الدولية داخل مرص وخارجها منذ عام ١٩٩٧ وحتي اآلن، ولها مقتنيات يف دول متعدده.
ترتكز أعاملها يف مجال الفن الحيوي عيل إحداث الدمج بني الفن واملجاالت العلمية يف العامل 

العريب، لتطرح مفاهيم معارصة متعلقة بالثقافة والهوية وتتميز أعاملها بالتغري املستمر يف 
الزمن كانعكاس للحياة اإلنسانية.
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هدى رجاء 
مواليد٢-٨-١٩٨4 الربيد االلكرتوين:   hoda_har@hotmail.com الوظيفه    : مدرس 
مساعد ىف قسم التعبري املجسم )خزف (- كليه الرتبيه الفنيه جامعه  حلوان .املعارض 

املحلية: صالون الشباب الرابع والعرشون –قرص الفنون- االوبرا )خزف( ٢٠١٣.معرض ملتقى 
الفخار الدوىل ال١٣ –الهناجر -  دار االوبرا  - ٢٠١٣.
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هشام سمري 
الوظيفة :أستاذ مساعد - بكلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان حاصل عىل ماجيستري ىف الرتبية 
الفنية ١٩٩٩ م حاصل عىل دكتوراه الفلسفة ىف الرتبية الفنية عام ٢٠٠4 م .عضو نقابة الفنون 

التشكيلية -عضو رابطة خريجى الرتبية الفنية -عضو جمعية محبى الرتاث القبطى عضو 
جمعية محبى الرتاث املرصى .
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هند خلف 
مدرس أشغال املعادن بقسم األشغال الفنية والرتاث الشعبي بكلية الرتبية الفنية - جامعة 

حلوان عضو نقابة الفنانيني التشكيليني .شاركت بالعديد من املعارض الفردية والجامعية منها: 
مهرجان فن الحيل الدورة األويل والثانية  مبركز الجزيرة للفنون يناير ٢٠٠٢م  , يناير ٢٠٠٦م 
. املعرض ٣٥ لطالب واعضاء هيئة تدريس قسم الرتبية الفنية بكلية الرتبية _ جامعة امللك 

سعود مبركز االمري فيصل بن فهد للفنون التشكيلية مبعهد العاصمة النموذجي , ابريل ٢٠١٣م 
.معرض خاص باتيلية القاهرة _  الزهور والحىل املعدىن ىف الفرتة من ٢٠١١/٦/٥:١4م.معرض 

خاص باتيلية القاهرة _  جامليات تشكيل االسطوانة الفضية ىف الحىل ٢٠: ٢٥ /٢٠١4/٧م.
شاركت يف اإلعداد واإلرشاف عيل العديد من الدورات التدريبية والورش الفنية واملعارض 

الفنية منذ عام ٢٠٠4م وحتى عام ٢٠١4م  املقتنيات : مجموعة خاصة لدي أفراد ىف مرص 
والواليات املتحدة االمريكية .



هند فؤاد
استاذ النسيج بكلية الرتبية الفنيةجامعة حلوان, اشرتكت يف العديد من املعارض الفنية 

الفردية والجامعية للنسيج  اليدوى داخل وخارج مرص , اشرتكت بالبحوث العملية يف العديد 
من املؤمترات واملجالت العلمية داخل وخارج مرص, لدي مقتنيات مبتحف الفن الحديث, 
ومقتنيات مبتحف كلية الرتبية الفنية, ,حصلت عىل العديد من الجوائز من وزارة الثقافة 

املرصية .
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وائل درويش
مواليد القاهرة ١٩٧٥ حصل عىل الدكتوراه يف فلسفة الرسم والتصوير، ويعمل أستاذا مساعدا 

بكلية الرتبية الفنية قسم الرسم والتصوير وميارس العمل الفني من ١٩٩٦ وحتى اآلن ، وقد 
اشرتك يف أكرث من ٥٣ فعالية دولية وإقليمية وكان أخرهم مزاد لندن للفن املعارص ٢٠١4، 

ومزاد كريستي للفن املعارص ٢٠١٣، وبينايل فنسيا ال٥٥ جناح جزرمالديف ٢٠١٣، وقد أقام 
الفنان ١٥ معرض شخيص من   ٢٠٠٢وحتى أالن ، و اشرتك الفنان يف العديد من ورش العمل 
الدولية والعاملية ، وحصل عىل العديد من الجوائز الدولية واملحلية كان أخرها جائزة متحف 
الفن املعارص بجمهورية سلوفينيا ٢٠١٠، وقد اشرتك الفنان يف دورات صالون الشباب املرصي 

من ١٩٩٨وحتى ٢٠٠4 ، وحصل عىل العديد من الجوائز كان أخرها الجائزة الكربى ٢٠٠٣، كام 
أن للفنان العديد من املقتنيات الرسمية والدولية .
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ياسمني  فوزي، فنانة مرصية تعيش يف الجيزة ، تخرجت من كلية الرتبية الفنية ٢٠٠٧، تعمل 
كمدرس مساعد  بكلية الرتبية الفنية قسم الرسم والتصوير منذ٢٠١٣، شاركت يف عدة معارض 

جامعية، ومنها  معرض )الفن والهوية( معهد جوتة ٢٠٠٧،)الجانب األخر(٢٠١٠،)صالون 
الشباب الواحد والعرشون٢٠١٠، والثاين والعرشون ٢٠١١ ( ،معرض) هو كدة( أتلية القاهرة 

٢٠١٢،)٩٢عاما من الفن والعطاء للرتبية الفنية ٢٠١٣(،وحصلت  عىل جائزة منحة فنان مقيم 
يف مجال التجهيز يف الفراغ  صالون الشباب الواحد والعرشون٢٠١٠. 





أ.د/ أحمد عبد الغني

رئيس قطاع الفنون التشكيلية

أ.د/ إيـامن النشار

 رئيس اإلدارة املركزية للمتاحف و املعارض

 أ / محمد دياب

رئيس االدارة املركزية ملراكز الفنون

األستاذة . د/  أيناس حسنى

مدير مركز الجزيرة للفنون

الفنان / أمين السمري

قوميسري عام

الفنانة / سيدة خليل

مساعد القوميسري

الفنان / إيهاب سمري 

القومسيري التنفيذي



مركز الجزيرة للفنون

الفنان / أمري عبد املنعم الليثى                       مرشف قاعات العرض املتغري – مبركز الجزيرة للفنون

األستاذة / رانيا مهدى                                   مرشف إدارة اإلتصاالت واملعلومات

األستاذ / أسامة كامل رستم                            مدير الشئون مالية وإدارية

األستاذ / محمود عطا عطا                             مرشف متحف الفن والحديقة والنشاط الثقايف                                           

األستاذ / محمد البكرى البكرى                       مرشف الفرتة الصباحية بقاعات العرض املتغري 

 األستاذ / إيهاب سمري محمد                         مرشف الفرتة املسائية بقاعات العرض املتغري

األستاذة / منار تقى الدين توفيق                    مسئول مكتب مدير مركز الجزيره للفنون

األستاذة / رنني محمد عبد املنعم                    أخصايئ فنون تشكيلية

األستاذة/ نهي ربيع محمد                             أخصايئ فنون تشكيلية

األستاذة / مها مدحت امني                            أخصايئ فنون تشكيلية

األستاذة / إرساء سيف الدين جامل                 أخصايئ فنون تشكيلية

األستاذة / سوسنة أميل رشدى                        أخصايئ فنون تشكيلية

األستاذ / هشام إسامعيل أبو الفتوح                أخصايئ فنون تشكيلية

األستاذة / مروة محمد درويش                       أخصايئ فنون تشكيلية

األستاذ / مصطفى عادل عيد                          أخصايئ فنون تشكيلية

األستاذة / غادة محمد سامل                            عضو إتصاالت

األستاذة / غادة أحمد شوقى                          عضو إتصاالت



األستاذة / فاطمة الزهراء أحمد شوقى              عضو إتصاالت

األستاذ / عىل حسن املى                               عضو شئون مالية وإدارية

األستاذ / عبد الرحمن صابر عبد الرحمن           شئون مالية  و أمني مخزن الجزيرة للفنون

األستاذ / وليد إبراهيم محمد                         عضو شئون مالية وإدارية

األستاذ / محمد السيد محمد أبو العال              عضو شئون مالية وإدارية

األستاذ / صبحى قدىس شحاته                        فني  كهرباء

األستاذ / محمد إبراهيم محمد سنبل               فني  كهرباء

األستاذ / أحمد أبو الخري ضوى                        فني  كهرباء

األستاذ / رأفت متوىل محمد                          فني  كهرباء

األستاذ/ أحمد عامر                                     مدير األمن

األستاذ/ طارق العبد                                    مرشف امن

األستاذ/ محمد جاد                                      مرشف امن



اإلدارة العامة  للخدمات الفنية للمتاحف واملعارض

م. إيـمـــــان خضـــــر                                مدير عام الخدمات الفنية للمتاحف واملعارض

أ. نرسيـــــن حمـــدي                                 مدير إدارة الجرافيك

أ. إيـمــــان حافــــــظ                                مرشف إدارة الجرافيك

أ.عـبيـر مـحمـد                                           خراج فني للكتالوج

                                               

أ.سمــــــاح الـعبـــــد                                 مراجع لغوي

أ. مــــــروة صـــــالح

جمع مادة

أ. أحمــــد الوكيــــــل

خطاط

أ. رجـــب الرشقــــاوي                                 مدير إدارة املطبوعات

أ. إسامعيل عبد الرازق                                 إرشاف طباعي

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




