كلمة معايل السفرية  /د.هيفاء أبو غزالة
األمني العام املساعد – رئيس قطاع الشؤون االجتامعية
إن الظرف العصيب الذي طرأ عىل العامل من جراء جائحة فريوس كورونا (كوفيد  )19هذا الوباء العاملي الذي جعل من
سكان الكوكب ومنها منطقتنا العربية حبيسة البيوت وأعطانا فرصة ذهبية للتعبري عن ذاتنا واكتشاف مواهبنا الدفينة
يف كل املجاالت الذهنية واملهارية وساعدنا ذلك الوقت الطويل الذي أمضيناه بالبيوت يف إنجاز أعامل إبداعية ومكننا
أن نستفيد بكامل الوقت الذي كنا ال منلكه يف ظل ازدحام العمل .جاء هذا الوباء فاستغله املبدعون وحولوا املحنة
إىل منحة ساعدتهم عىل التعبري عن أنفسهم وإخراج إبداعاتهم يف معرض فني شامل هو معرض "حالوة زمان" وهو
ما دعى إدارة الثقافة وحوار الحضارات بجامعة الدول العربية إىل التفكري يف التواصل املجتمعي مع الفنانني واملبدعني
واملثقفني يف شتى أرجاء وطننا العريب ،لنستفيد من تجارب فنانني كبار ونتعرف عىل تلك الروائع الفكرية والفنية من
عدة دول عربية.
وأتوجه بالشكر والتقدير إىل الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية عيل التعاون والتنسيق لتنظيم هذه الندوة
الثقافية واملعرض الفني وعىل دورها البناء واملثمر يف فاعلياتنا الثقافية املشرتكة .كل األمنيات الطيبة بالتوفيق والنجاح
ومزيدا ً من إبداعاتكم التي تزيد من سعادتنا بهذه الروائع الفنية.

السفرية /د.هيفاء أبو غزالة

األمني العام املساعد
رئيس قطاع الشؤون االجتامعية
جامعة الدول العربية

كلمة أ.د /محمد عيل حسن زينهم
بعون الله وتوفيقه قطعت الجمعية العربية للحضارة والفنون االسالمية شوطاً كبريا ً يف مجال الحضارة االسالمية
وحفظ الرتاث الثقايف والفني  .ونحن اليوم بصدد التعاون املتجدد مع بيت العرب الكبري جامعة الدول العربية يف
ندوة ثقافية ومعرض فني يحمل اسم اإلبداع بني املايض والحارض (حالوة زمان) وهو املعرض الذي يحمل رقم ()14
للجمعية ويأيت هذا املعرض الفني والندوة الثقافية يف ظرف مختلف  ،ويف وقت عصيب عيل جميع بني البرش والذي
اثرت احداث ما نعانيه من جراء فريوس كورونا املستجد وما تواجهه الدول والحكومات من إجراءات فرضت عزلة
عيل الجميع مل تكن يف الحسبان فأحسن الفنانني استغالل الوقت وبإسلوب يختلف عن باقي البرش فأخرجوا لنا تلك
الروائع الفنية الذي سوف نستمتع بها سوياً
وقد شارك بهذا املعرض االفرتايض االول للجمعية اكرث من سبعون فناناً من أجل إظهار إبدعاتهم الفكرية
واعاملهم الفنية ويف محاولة منا كمساهمة وتذليل مشاكلهم الفنية كان التفكري عيل حثهم ان يستمروا يف ابداعاتهم
الفنية من خالل مبادرة (ابدع يف بيتك ) والتي تبنتها الجمعية واملشاركة الفنية بني جموع الفنانني واملتذوقني
لفنونهمم من خالل منصات اليكرتونية متكنهم من عرض أراؤهم الفنية عليها والوصول بأفكارهم وابداعاتهم الفنية
ايل املتلقي واملستفيد .وجامعة الدول العربية وادارتها الثقافية لها كل الشكر والتقدير عيل تلك املساهمة بهذه الندوة
واملعرض يف تلك االوقات الصعبة عيل الجميع  ،والجمعية العربية إذ تشكر جموع الفنانني الرواد و الكبار والشباب
عيل تلك املساهمة الفنية وارصارهم عيل التواصل الثقايف والحضاري واالبداعي حتي يف زمن الكورونا .
شكراً مرة اخري عيل تواجدكم املرشف وايل مزيد من النجاح والتوفيق

الفنان أ.د /محمد عيل حسن زينهم

مؤسس ورئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون االسالمية
ومقرر لجنة الحضارة واالعامرة والفنون برابطة الجامعات االسالمية

كلمة أ.د /سهري عثامن
لظروف العزلة التي فرضها علينا فريوس كرونا املستجد واجرائته االحرتازية الذي اجربت جميع ومن بينهم الفنانني
فكان لكل فنان افكاره الذي مالبث أن استفاد من ذلك الوقت الطويل االجباري الذي فرض علينا فاستفاد كال منا من
افكاره وطوع اسلوبة وخاماتة يف مرسمه الخاص فأخرج لنا اعامل فنية متميزة استطاع به ان يضيئ محيطة بهذة
االعامل يف تلك الليايل املظلمة مبا تحملة من اخبارمحبطة بسبب هذا الوباء العاملي الذي رضب العامل بأثره
ويف تلك الندوة الهامة وما يصاحبها من معرض فني هام تأيت تلك االنفراجة النوعية والتي سوف نتعرف عيل منجزات
فنانني كبار لهم بصامتهم االبداعية واساليبهم الفنية املتميزة يف مجال النحت والتصوير والطباعة والتصوير والزجاج
فكل فنان له مدرسة خاصة وله اسلوبة املتفرد الخاص به وادعوا حرضاتكم باالستمتاع لتلك العروض والرؤي االبداعية
يف زمن الكرونا .
شكرا جزيال الدارة الثقافة بجامعة الدول العربية تلك املنصة الرائعة والشكر موصول للجمعية العربية للحضارة
والفنون االسالمية عيل نشاطها وابدعاتها الفكرية والعلمية والفنية ومزيدا من النجاح والتميز لجميع املشاركني.

الفنانة أ.د /سهري عثامن

مقرر لجنة الرتقي للفنون التطبيقية لالساتذة واالساتذة املساعدين
رئيس لجنة الفنون التشكيلية باملجلس االعيل للثقافة سابقا

اللجنة املنظمة :
أ.د  /رشا محمد عىل
رئيس لجنة املعارض بالجمعية العربية للحضارة والفنون االسالمية.
أستاذ تصميم الزجاج املعامري بقسم الزجاج  -كلية الفنون التطبيقة – جامعة حلوان.
أ.م.د هبة محمد عكاشة ابو الكامل
مقرر لجنة املعارض واستاذ مساعد بكلية الفنون التطبيقية – جامعة بنها .
استشاري.د .مصمم .ابراهيم بدوى
منسق لجنة املعارض ورئيس املجلس التنفيذى للجمعية العربية للحضارة والفنون االسالمية .
م.د عزة عثامن بكر
منسق اللجنة لشئون التصميم واالعالن واملطبوعات
مدرس بقسم الزجاج ـ كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط .
م .محمود سعيد
االخراج الفني وطريقة عرض املعرض االفرتايض.

أ.د  /سهري عثامن

•أستاذ متفرغ بجامعة حلوان – كلية الفنون التطبيقية.
•اختريت ىف اكرث من موسوعة مثل(موسوعة الشخصيات النسائية البارزة  1000شخصية نسائية .
وموسوعة املراة املرصية وجوائز الدولة -املوسوعة الفنية لنخبة فناىن الوطن العرىب التشكيليني )
•مقرر لجنة الفنون التشكيلية – املجلس األعىل للثقافة – وزارة الثقافة . 2019L 2107
•مقرر اللجنة العلمية الدامئة لرتقى األساتذة واألساتذة املساعدين 2022 2019-.م .
حصلت عىل أكرث من ( ) 32جائزة محلية ودولية و( )135شهادة تكريم وتقدير منها :
•الجائزة األوىل يف فن الجرافيك ملعرض الطالئع لعام .1982 /1981/ 1980/ 1979
•جائزة الدولة التشجيعية ىف مجال الفنون  /يونيو .2004
•جائزة الرشاع الذهبى ملرص( الجائزة الكربى ىف الجرافيك ) بيناىل الكويت عىل18دولة1990
•الجائزة األوىل ىف البيناىل لفن الجرافيك (لدول البحراألبيض املتوسط ) 22دولة يونيو1982
•جائزة البحث العلمى عىل مستوى  22كلية بجامعة حلوان  /يوليو.1999
•جائزة الجامعة التقديرية ىف الفنون .2015

•جائزة الدولة للتفوق ىف الفنون .2016
•منحت لقب سفري السالم العاملى من منظمة الضمري العاملى املسجلة بـ
 I N Cباألمم املتحدة 2018
•ادرجت تحت قامئة الرشف الوطنى املرصى ( الطبقة الذهبية ) بتاريخ /5
يونيو  2020م – باب املبدعني .
•شاركت ىف أكرثمن ()540معرض عام (محىل ودوىل )منذ تخرجها حتى اآلن .
•مثلث مرص بأعاملها الفنية عامل ًيا يف أكرث من  45دولة ...منذ  1976حتى االن
 :آخرهم
األسبوع الثقاىف املرصى بلبنان ( لبنان ) 2015
•معرض الجنادرية باململكة العربية السعودية .2107
•مهرجان شمس بباريس 28ابريل الحاىل .2019
•معرض باكادميية روما ( مبناسبة اسوان عاصمة للثقافة العربية ) ديسمرب
. 2019

أ.د .شوقى عبد املعروف عبد الحافظ

مواليد أسوان ىف 1951 /27/7
 أستاذ تصميم الخزف بكلية الفنون التطبيقية  : 1991درجة الدكتوراه ىف نظرية التصميم -جامعة فوبرتال  -أملانيا  : 1997 – 1994رئيس قسم التصميم و التكنولوجيا التطبيقية – محافظة ناكورو -كينيا  : 2005جائزة افضل بحث ىف مجال الفنون – جامعة حلوان  : 1996استاذ زائر باملعهد الوطنى للخزف – كامباال  -اوغندا  :2006جائزة الدولة التشجيعية ىف فن ااإلناء الخزىف  2011 - 2007أستاذ تاريخ الفن الحديث – الجامعة االمريكية بالقاهرة  : 2010رئيس االدارة املركزية بقطاع الفنون التشكيلية -وزارة الثقافة  -مرص  2013حتى اآلن :أستاذ الثقافة البرضية بالجامعة االمريكية بالقاهرة  :2014أستاذ زائر بكلية الفن و التصميم – جامعة  9سبتمرب – إزمري – تركيا  : 2015أستاذ زائر بكلية الفنون – ريجا – جمهورية التفيا :2011 -أستاذ متفرغ بقسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان

أ.د/صالح الدين عبد الرحمن عطيه عجيله
مواليد نوفمرب  ،١٩٥٢القاهرة  -أستاذ ورئيس قسم النحت والتشكيل املعامري والرتميم سابقا بكليه الفنون
التطبيقية ،جامعه حلوان  ،عضو نقابة مصممي الفنون التطبيقية و نقابة الفنون التشكيلية و جمعيه
أصالة لرعاية الفنون الرتاثية واملعارصة  .بدأ مشواره الفني منذ عام  ، ١٩٧٤شارك يف العديد من املعارض
العامه و له العديد من املعارض الخاصه أحدثها معرض خاص يف جالريي املرشبيه  . ٢٠١٨كام حصل عيل
العديد من الجوائز الفنيه خالل مشواره الفني و االكادميي من ابرزها جائزة البحث العلمي لجامعه حلوان،
جائزة أوىل نحت معرض الطالئع الخامس عرش ،جائزة تشجيعية مبعرض النحت يف الهواء الطلق  ،الجائزة
الثانية ملسابقة النحت امليداين الخاص بالعارش من رمضان  .كام له العديد من االعامل االنشائيه و من ابرزها
شعار الدوله (النرس ) مبجلس النواب و تصميم وتنفيذ لوحات جداريه (نحت بارز) لبنك فيصل االسالمي
بفروعه املختلفة  ،تصميم وتنفيذ لوحة جدارية مببنى مجمع املعامل بكلية الزراعة جامعة القاهرة .كام له
العديد من املقتنيات الخاصه داخل مرص و خارجها  ،و له اعامل يف متحف الفن الحديث .

أ.د /محمد عيل حسن زينهم

مواليد 1952م – املعادي – القاهرة,
•بكالوريوس الفنون التطبيقية 1976م .الزخرفة التطبيقية (زخرفة ـ زجاج ـ اعالن)
•ماجستري الفنون التطبيقية عام 1982م .أثر الفنون املسيحية عىل القيم الوظيفية يف تصميم الزجاج املعارص وعالقته
بالعامرة الدينية املسيحية.
•دكتوراه يف الفلسفة من االتحاد السوفيتي السابق عام 1989م .تصميم وتكنولوجيا الزجاج املعامري
•أستاذ يف كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.
•رئيس لجنة الحضارة والعامرة والفنون برابطة الجامعات اإلسالمية.
•رئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية.
•املرشف العام ورئيس تحرير( مجلة العامرة والفنون والعلوم اإلنسانية).
•رئيس مجلس إدارة مركز  A3Rللتجميل املعامرى والرتميم.
عضوية النقابات والجمعية املرصية والعاملية:
•عضو نقابة الفنانني التشكيليني.
•عضو نقابة مصممي الفنون التطبيقية.
•عضو اإلتحاد العام لألثاريني العرب.
•عضو اللجنة العلمية الدامئة لرتقية األساتذة واألساتذة املساعدين بكلية الفنون التطبيقية.
أهم اإلنجازات ىف مجال الثقافة والعلم:
له  51معرضاً ىف التصوير والنحت والزجاج.
له  87بحث علمى منشور عىل مستوى العامل ىف التاريخ والفن والعامرة والتكنولوجيا.
خمسة عرش كتاب مؤلف ىف الفنون والعامرة اإلسالمية والرتميم.
أرشف عىل  57رسالة ماجستري ودكتوراه ىف الفنون واآلثار والهندسة مبرص وخارجها.
اإلنجازات والجوائز واملقتنيات:
له مقتنيات كثرية بسفارة مرص والدول العربية ومتاحف الفن العاملية.
حاصل عىل جوائز عديدة من معارض ومسابقات دولية ىف الفنون.
أكرث من خمسون مرشوع ىف التجميل والرتميم عىل مستوى مرص والعامل العريب.
األنشطة العامة والجامهريية:
إلقاء محارضات وعمل ورش عمل ىف الثقافة الجامهريية مبرص –تونس-املغرب-عامن.
رئيس إتحاد املبعوثني املرصيني ىف اإلتحاد السوفيتي – مدينة طشقند.
كتابة أكرث من مئاىت مقال ىف الجرائد واملجالت وندوات ىف التليفزيون املرصى.

إبراهيم بدوي

أسامء محمد عيل شاهني

تاريخ امليالد  ٢٣سبتمرب  ١٩٦٩القليوبية
بكالوريوس فنون تطبيقية جامعة حلوان بتقدير جيد جدا من قسم الزجاج
١٩٩٢
ماجستري يف الفنون التطبيقية جامعة حلوان ١٩٩٨
دكتوراة الفلسفة يف الفنون التطبيقية جامعة حلوان ٢٠٠٢
املدير التنفيذي لرشكة  A3Rللتجميل املعامري والرتميم
رئيس املجلس التنفيذي للجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية
عضو لجنه الحضارة والعامرة والفنون اإلسالمية برابطة الجامعات اإلسالمية
عضو مجلس إدارة االتحاد العريب للثقافة واإلبداع
شارك يف أكرث من  ٢٠معرض جامعي
قومسري سمبوزيزم النحت البيئي األول الذي نظمته الجمعية العربية
للحضارة والفنون اإلسالمية بالتعاون مع نادي املقاولون العرب الريايض

أستاذ مساعد تصميم ورئيس قسم الرتبيه الفنيه كليه الرتبيه جامعه السويس -
منسق االنشطه الطالبية جامعه السويس عضو نقابه الفنانني التشكيلني
العديد من املعارض الفردية تربيه فنيه الزمالك مؤمتر األقرص
قاعه الفن بجامعه السويس
العديد يف املشاركات الفنيه
معرض النسيج األول باألوبرا
معرض النسيج الثاين مبكتبه االسكندريه
معرض ابداع بالهناجر معارض بصامت الفنانني التشكيلني العرب
بينايل بور سعيد بينايل األقرص معرض ابيض واسود ساقيه الصاوي بصامت فنانني
التشكيلني العرب
مشاركات يف معارض قصور الثقافه
مشاركات يف مهرجان افريقيا الخامس والسادس
مشاركات يف معارض جمعيه الرتاث االسالمي

أسامء عادل حسني

ارشف هاشم

مواليد القاهرة ،
مدرس جامعي بقسم التصميم بكلية الرتبية الفنية -جامعة حلوان .
عضوه بنقابه الفنون التشكيلية بدار األوبرا املرصية بالقاهرة
عضوه بجامعة الكتاب والفنانني  -أتيلية القاهرة.
معرض خاص بعنوان " نظامية الالمكان " بأتيلية القاهرة أبريل 2019
ومتحف أحمد شوقي .2/2020
معرض خاص " لونيات " بأتيلية القاهره ديسمرب .2006
املشاركة يف مجموعة من املعارض الجامعية وورش العمل منها:
املشاركة يف املعرض العام الدورة األربعون بقرص الفنون بدار األوبرا املرصية القاهرة  ،ديسمرب .2018
املشاركة يف معرض بورترية ببيت السناري 1/2020م ،
معرض فناين قسم التصميم كلية الرتبية الفنية بقاعة الشهيد أحمد البسيوين بالزمالك يناير . 2019
املعرض الدوىل لفن الربيد بعنوان تعزيز الثقافة  -بأتيلية اإلسكندرية ،
املعرض الدوىل صورة من العامل -بأتيلية اإلسكندرية 2014

استاذ هندسة الغزل والنسيج  -جامعة املنوفية
خبري صناعات حرفية " املنسوجات " بالديوان السلطاين  -سلطنة عامن
وكيل كلية االقتصاد املنزيل لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة – جامعة املنوفية سابقا
املرشف العام عىل مركز تسويق الخدمات الجامعية بجامعة املنوفية
عميد املعهد العايل للهندسة وتكنولوجيا املنسوجات باملحلة الكربى سابقا
امني صندوق نقابة املهندسني باملنوفية
مقرر اللجنة العلمية بنقابة املهندسني باملنوفية
عضو هيئة محكمني بـ اللجنة العلمية الدامئة لرتقيات االساتذة واالساتذة املساعدين ( الفنون
التطبيقية – االقتصاد املنزيل  ..تخصص "غزل ونسيج" )

اآلء بيومي

اماين حمدي فهيم سند

تبلغ من العمر  ٢٥عام ،
محبة للفن و للرسم باألخص،
بدأت يف مامرسة هوايتها من الصغر منذ عامها السادس من العمر،
شاركت يف العديد من املسابقات املدرسية و املعارض
نالت العديد من الجوائز و لشغفها بالفن قررت االلتحاق بكلية الفنون التطبيقية،
حاصلة عىل بكالوريوس فنون تطبيقية قسم جرافيك لعام .٢٠١٧

استاذ مساعد بقسم طباعة املنسوجات – كلية الفنون التطبيقية –جامعة حلوان
شاركت ىف العديد من املعارض الفنية ومنها املعرض املصاحب للمؤمتر الدويل االول
للدراسات االفريقية ICAS) 2019-
معرض "افريقيا ىف عيون فناين مرص" املجلس االعيل للثقافة 2017-
الصالون األول للنسجيات –دار األوبرا املرصية 2014-
معرض املرأة والفن التشكيىل– قرص األمري طاز –.2010
حصلت عىل العديد من شهادات التقدير من كلية الفنون التطبيقية  ،ومن لجنة املرأة
بنقابة الفنانني التشكيليني للمشاركة ىف املعارض الفنية  ،ومن املجلس االعيل للثقافة
(لجنة الفنون التشكيلية)  ،ومن الجمعية العربية للحضارة والفنون االسالمية.
شاركت بأعاملها الفنية ىف  15معرضاً جامعيا.

أمل محمد محمود محمد أبوزيد

إنجى صابر أحمد محمد درويش

عميد كلية الرتبية الفنية جامعة املنيا  ،مواليد أسيوط  1971م عضو الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية،
وعضو جمعية محبي الفنون الجميلة واالمسيا وعضو باتحاد قيادات املرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية
شاركت يف العديد من املعارض الدولية  3معارض باملانيا ومعرض بالدمنارك ومعرض بهولندا والبينايل العاملي املرأة
والسالم بإيطاليا وهولندا  ،ومعرض ستوكهومل بالسويد ومعرض هلسنيك ومعرض بلجيكا كام شاركت مبعارض كثرية
بجمهورية مرص العربية واململكة العربية السعودية ويل مقتنيات مبتحف النيل بأسوان ويف املانيا وسويرسا والدمنارك
واالرجنتني والسعودية ملؤسسات وافراد.

• مواليد 1975-أستاذ مساعد دكتور بكلية الرتبية النوعية جامعة بنها
• عضو نقابة الفنانني التشكليني-
•املعارض  :شاركت مبهرجان فن الحىل ( الدورة الرابعة ) مبركز الجزيرة للفنون 2020-
معرض(فن وسالم  )3بقاعة الفنون بجريدة األهرام بالقاهرة-أكتوبر 2019
معرض(فنون األربيسك لغة التواصل بني الشعوب)مبركز الهناجر للفنون بدار األوبرا املرصية
بالجزيرة نوفمرب 2018
معرض الفن التشكيىل بعنوان ( رؤى إميانية ) املقام مبتحف الفن اإلسالمى  -يوليو 2018
معرض ( فنانو أمسيا ) الدوىل املصاحب للكونجرس الثالث النسيا ( الرتبية عن طريق الفن
)  ،واملؤمتر الثاىن المسيا ( أفريقيا والرشق األوسط ) بقاعتيى ( نهضة مرص – إيزيس ) مبركز
محمود مختار الثقاىف  -إبريل 2018
امللتقى املرصى للحىل الرتاثية واملعارصة الدورة الثانية مبركز الحرف التقليدية بالفسطاط -
مارس 2017-مهرجان فن الحىل الدورة الثالثة مبركز الجزيرة ديسمرب  ،...،2016والعديد من
املعارض الخاصة .

إميان محمد أنيس

إميان فرغيل سيد فهمي

أستاذ بكلية فنون تطبيقية جامعة حلوان  ،عضو نقابة املهندسني و مصممي الفنون التطبيقية و الفنانني
التشكيليني  ،عضو الجمعية العربية للحضارة و الفنون اإلسالمية  ،حصلت عىل العديد من الجوائز و
شهادات التقدير و التكريم من جهات مختلفة  ،أثرت مجال تصميم طباعة املنسوجات بالعديد من
األبحاث العلمية ،أقامت و شاركت بالعديد من املعارض الفنية تفوق  ١٢٠معرض منذ بداية مسريتها
الفنية ،مقتنيات خاصة لدى نقابة املهندسني و نقابة مصممي الفنون التطبيقية و لدى بعض األفراد داخل
و خارج جمهورية مرص العربية

أستاذ طباعة املنسوجات املساعد ورئيس قسم األشغال الفنية والرتاث الشعبي بكلية الرتبية
الفنية جامعة املنيا
التخصص ...طباعة منسوجات اشرتكت يف العديد من املعارض الجامعية والفردية مبحافظة
املنيا وكلية الرتبية الفنية بجامعة حلوان .وشاركت بالعديد من األبحاث العلمية يف مجال
تخصيص مبؤمترات دولية ومحلية

إميان فكرى عبد الرحمن محمد.

إميان محمد وجدي عزت قاسم

مدرس اشغال املعادن كلية الرتبية الفنيه  -جامعة حلوانمعرض تجارب ابداعية "األول والثاين" 2011م – 2012م.املعرض املصاحب لالحتفال باليوبيل املايس بكلية الرتبية الفنية بقرص الفنون بدار األوبرا2013م.
معرض أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان مبركز الجزيرة للفنون 2015م.مهرجان فن الحيل الدورة الثالثة مبركز الجزيرة للفنون 2016م.امللتقى املرصي للحيل الرتاثية واملعارصة مبركز الحرف التقليدية بالفسطاط 2017م.املعرض العام الدورة االربعني مبتحف الفن الحديث بدار االوبرا املرصية 2018م.معرض خاص بعنوان " حوار" "رؤية تعبريية معدنية " قاعة الشهيد احمد بسيوين بكليةالرتبية الفنية – جامعة حلوان 2018م.
معرض خاص بعنوان " جامليات الهيئة وتنوع الخطوط يف الحيل املعدنية " قاعة الشهيداحمد بسيوين بكلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان 2019م.
معرض خاص بعنوان " الحيل املعدنية بني الرتاث واملعارصة " قاعة الشهيد احمد بسيوينبكلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان 2019م.

أستاذ األشغال فنية املساعد ورئيس قسم الرتبية الفنية بكلية الرتبية النوعية – جامعة اسوان تخصص
تربية فنية -أشغال فنية وتراث شعبى
معرض "حوارات قصقوصة " قاعة الطيف بكلية الرتبية النوعية جامعة القاهرة25-5-2014م.
معرض "رؤية وتواصل" قاعة الشهيد احمد بسيوىن كلية الرتبية الفنية بالزمالك10-9-2014م.
معرض " خامة ولون " قاعة الطيف بكلية الرتبية النوعية -جامعة القاهرة 2014_11_2م.
معرض "ايقاع خامات التوليف" قاعة الطيف بكلية الرتبية النوعية جامعة القاهرة 11-1-2015م.
معرض "عرجون النخيل" قاعة الشهيد احمد بسيوىن كلية الرتبية الفنية بالزمالك1-9-2019
املشاركة مبعارض محلية ودولية حتى تاريخه.

جورج ماهر

حنان سامي الرشبيني

فنان تشكييل ومصور فوتوغرايف عاملى ماجيستري ىف الفنون من اليونسكو عضو العديد من الجمعيات
واالتحادات الفنيه ىف مرص والخارج وقد شارك ف ٢٤٠معرض ومهرجان تشكيىل وفوتوغراىف ف مرص
و١٨دوله عربيه واجنبيه حاصل ع  ٧٠جائزه م مرص والخارج والكثري م شهادات التقدير  .أقام معارض
شخصيه يف مرص  .اوكرانيا.لبنان .شارك ىف تحكيم العديد من املهرجانات واملعارض الفنيه والدوليه يف مرص
.تونس  .تركيا

كليه فنون جميله اسكندريه قسم جرافيك دفعه  ٩٧بتقدير جيد جدا مع مرتبه الرشف
الخامات /سوفت باستيل ورصاص مقاس  ٥٠سم ×  ٧٠سم

حنان سمري عبد العظيم

دعاء صربي عبد الرحمن

أستاذ مساعد باملعهد العايل للفنون التطبيقية  6أكتوبر

فنانة تشكيلية -مجاالت األعامل الفنية  :رسم وتصوير( أويل باستيل ) تعديل ضويئ
حاصلة عىل دكتوراه يف فلسفة الرتبية الفنية تخصص ( علم نفس الرتبية الفنية)
عضو عامل بنقابة الفنانني التشكيليني
شاركت يف العديد من املعارض الفنية سواء( بالعرض أو التنظيم أو التحكيم)
حاصلة عىل جائزة أفضل رسالة دكتوراه يف مجال الفنون عىل مستوى جامعة حلوان عام ٢٠١٤م
عضو مكتب األزهر لدعم االبتكار و ريادة األعامل باألزهر الرشيف

شاركت ىف أكرث من  40معرض محلياُ ودولياً للفن التشكييل بالوطن العريب ،ولها
العديد من املعرض الشخصية مبرص واململكة العربية السعودية وعامن،
ومؤسس ورئيس امللتقي املرصي للتحريك ،أخرجت أفالم رسوم متحركة عن بعض
الفنانني التشكيلني املرصين،
وعضو العديد من املؤسسات والجمعيات الفنية ،ولها مقتنيات فنية بوزارة الثقافة
املرصية
ولها مقتنيات خاصة لدي أفراد ىف مرص وأمريكا واسرتاليا ،وحاصلة عىل العديد من
الجوائز والدروع وشهادات التقدير ىف كثري من املحافل الفنية.

دعاء منصور ابو املعاطى

رحاب رجب محمود حسان

مساحة العمل  40 × 60 :سم .
الخامات املستخدمة  :قامش قطن ، % 100احبار بيجمنت ومتخنات (عجينة فواتح )
التقنيات املستخدمة  :الجمع بني االستنسل ,والطباعة الرقمية
وصف وتحليل العمل الفنى الطباعى  ::فواتيح سور القرأن حروف ( ا ل ر)

أستاذ دكتور تصميم األزياء بجامعة حلوان جمهورية مرص العربية ،و حاليا بجامعة نزوى ـ سلطنة عامن ،قامت
باملشاركة بالعديد من معارض الفن التشكييل الجامعية و لها معرض فردي بعنوان "رداء و نداء" عام ،2009
شاركت بالعديد من املؤمترات الدولية يف مجاالت الفنون عامة و التصميم و املوضة يف كل من انجلرتاـ أسبانياـ
أيطالياـ الربتغال ـ جنوب افريقياـ اندونسيا و ماليزيا ،و لها مؤلف بعنوان "فن تصميم األزياء :دراسات علمية و
رؤى فنية" صادر عن دار العلوم عام  .2014تنصب اهتامماتها الفنية و البحثية عىل الخروج باملوضة و األزياء
من القالب التقليدي و دمج األزياء بالفنون التشكيلية.

رشا عبد الله جاويش

رشا فتح الله عرفه

أستاذ املعادن املساعد بقسم الرتبية الفنية كلية الرتبية النوعية – جامعة كفر الشيخ  - 2019دكتوراه
الفلسفة يف الرتبية النوعية يف الرتبية الفنية تخصص املعادن . 2010
شاركت يف العديد من املعارض الجامعية والفرديه منها-:
مهرجان فن الحيل الدورة الثانية مبركز الجزيرة للفنون 2006-
معرض" تراكيب معدنية "– - 2011
معرض "خيوط وحىل "– املركز الثقايف الرويس _2012
معرض "حىل يف حب مرص" –2012-
معرض "اتجاهات تصميمية للحيل املعدنية" - 2013
معرض "حىل وموزاييك" – املركز الثقايف الرويس -.2014
معرض "حىل وأبواب "2015-
مهرجان فن الحيل الدورة الثالثة مركز الجزيرة للفنون 2016-
االشرتاك يف مهرجان الحيل الرتاثية – الدورة األويل2016 -
معرض "حيل وفورفورجيه" – جامعه كفر الشيخ - 2017
االشرتاك يف "معرض بورتريه"2020

الصفة /خطاطه ومزخرفه وفنانه تشكيليه
منسق عام املركز الدويل لرواد الفن التشكييل  -الفرع الرئيىس
عضو الجمعيه املرصيه العامه للخط العريب
عضو النقابه العامه للصحافه واإلعالم

رشا محمد عيل حسن

ريهام الجندي

مواليد 1979م – املعادي – القاهرة.
استاذ تصميم الزجاج املعامري بقسم الزجاج  -كلية الفنون التطبيقية ـ جامعة حلوان

مواليد املنصورة 1979
بكالوريويس الفنون التطبيقية قسم اإلعالن الجرافيىك الجيزة مرص 2001
ماجستري الفنون التطبيقية ىف اإلعالن الثابت واملتحرك قسم اإلعالن الجرافيىك الجيزة
مرص 2005
دكتوراة الفلسفة ىف التصميم الرتاث املرصي بنها 2013
عضو نقابة مصممني الفنون التطيبيقية شعبة التصوير الضوىئ والطباعة
عضو نقابة الفنانني التشكيلني شعبة الجرافيك
أخصاىئ طباعة مبطبعة جامعة بنها 2001
مدرس مساعد بقسم اإلعالن كلية الفنون التطبيقة جامعة بنها 2012
مدرس بقسم اإلعالن كليةالفنون التطبيقة جامعة بنها 2013
أستاذ مساعد بقسم اإلعالن كلية الفنون التطبيقية بنها 2019
عضو تنفيذي الجمعية العربية للحضارة االسالميه 2019

•عضو نقابة مصممي الفنون التطبيقية.
•عضو جمعية األثريني العرب.
•عضو منتسب لرابطة الجامعات اإلسالمية وعضو لجنة العامرة والفنون االسالمية.
•عضو مؤسس واحد اعضاء مجلس االدارة للجمعية العربية للحضارة والفنون االسالمية  ،ورئيس لجنة
املعارض والندوات.
•عضو باالتحاد العريب للمراة املتخصصة
•شارك بأكرث من  40معرض فني
•حصل عىل العديد من الجوائز والتكرميات وشهادات التقدير
مبرص والخارج
•املشاركة يف تنظيم العديد من املؤمترات العلمية وورش العمل
مبرص والخارج
املشاركة يف حملة حلوة يا بلدي والتي نظمتها مؤسسة اخباراليوم بالتعاون مع محافظ الجيزة
املشاركة يف حملة االنتامء والوالء ملرص ام الدنيا والتينظمتها محافظة الجيزة يف تنفيذ وتجميل جدران سور شارع
السودان.-2018
املشاركة والتنظيم لورشة طباعة لجمعية مكة املكرمة ألطفالدار الحسنات الخريية

ريهام حسني سالمه

ريهام أحمد السباعي شمس

مدرس بقسم الرتبية الفنية بكليه الرتبية جامعة السويس
شاركت ىف العديد من املعارض املحلية والدولية ،املنسق العام بني جامعة السويس والقوات املسلحة
للفعاليات املقامة بالبانوراما لالحتفال بذكرى انتصار اكتوبر املجيدةمن ،2013:2016محكم مسابقة
ابداع5 ,4الكتشاف املواهب بالجامعات املرصية تحت رعايه وزارة الشباب والرياضة،2015,2016مدرب
للتنميه املهنية ملعلمى الرتبية الفنية التابع لوزارة الرتبية والتعليم،2016ومدرب دوىل معتمدمن
البوردالدوىل للمدربني املعتمدين-فرع الرشق االوسط و شامل افريقياIBCT

استاذ طباعة املنسوجات املساعد بكلية الرتبية النوعية .جامعة املنصوره
شاركت يف العديد من املعارض الدوليه وحاصلة عىل براءة اخرتاع يف العجائن
الطباعية واملناعية

سارة عمرو محمد

سارة محمود عبد الخالق محمد فهمى

مدرس بقسم الزجاج كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان -سنة التخرج  2009-الحصول عىل املاجستري
 2015الحصول عىل الدكتوراه 2020-خربة  9أعوام يف مجال التدريس للعديد من مقررات برنامج الزجاج – املشاركة يف العديد من املؤمترات
العلمية يف مجال العامرة والفنون بأبحاث يف مجال تصميم الزجاج الفني واملعامري وكذلك املشاركة يف
معارض قسم الزجاج وبعض معارض الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية.

مهندس مصمم جرافيك باملركز االستكشاىف للعلوم والتكنولوجيا
تقوم فلسفه هذه االعامل الفنية عيل استلهام النظرية البنائية وفلسفتها يف بنائية تصميم املسطحات
الطباعية القمشة املعلقات النسجية مستوحاه من أطباق الخوص النوبية الشعبية ملا تتميز به اطباق
الخوص الشعبية يف انشائها الرتكيبي بانها متعدد االسطح كام متيزت بالقيم الفنية والجاملية والوظيفية
مام ساهم يف اختيارها لتطبيق النظرية البنائية عليها واالبتكار منها فيام يخص املعلقات النسجية.

سامية أحمد مصطفى الشيخ

سحر احمد إبراهيم منصور

أستاذ النسيج  ،كلية الرتبية الفنية ،جامعة حلوان  - .نائب رئيس جمعية اإلنسيا الدولية  -عضو جمعية فنون
األلياف الدولية أحدث املشاركات  2019 :و مؤمتر األنسيا بكندا  ،صالون النسجيات مبكتبة األسكندرية
مشاركة بورشة عمل يف جامعة جارنادا باسبانيا  ،مؤمتر األنسيا بفنلند ا  2018كوريا الجنوبية – مؤمتر األنسيا
بداييجو  ، 2017مشاركة باملعرض العام بعملني نسجيني  2014يف ميلبورن استارليا

استاذ بقسم طباعة املنسوجات – كلية الفنون التطبيقية –جامعة حلوان
شاركت ىف العديد من املعارض الفنية ومنها املعرض املصاحب للمؤمتر الدويل االول للدراسات االفريقية( )ICAS
 2019معرض "افريقيا ىف عيون فناين مرص" املجلس االعيل للثقافة 2017-الصالون األول للنسجيات –دار األوبرااملرصية  2014-معرض املرأة والفن التشكيىل– قرص األمري طاز – ،2010املعــــرض املصاحب للرشاكة املرصية
األملانية .2006وإهداء لوحة "حورس" إىل سفارة جمهورية أملانيا االتحادية.
تصميم الشعار الخاص بجمعية أصدقاء املتحف االثنوجراىف واملشهرة برقم  208لسنة 2006م.
حصلت عىل العديد من شهادات التقدير من كلية الفنون التطبيقية  ،ومن لجنة املرأة بنقابة الفنانني التشكيليني
للمشاركة ىف املعارض الفنية  ،ومن املجلس االعيل للثقافة (لجنة الفنون التشكيلية)  ،ومن الجمعية العربية
للحضارة والفنون االسالمية..
شاركت بأعاملها الفنية ىف  27معرضاً جامعيا.
حصلت عىل الجائزة التشجيعية لجامعة حلوان لعام 2012
-2013م.
حصلت عىل جائزة التفوق لجامعة حلوان لعام 2017
-2018م.
مقتنيات لدى سفارة جمهورية أملانيا االتحادية بالقاهرة
،واملتحف االثنوجراىف لرتاث الواحات املرصية بواحة الداخلة
مبحافظة الوادى الجديد.

سلمى محمد أبوزيد
حاصلة عىل ماجستري يف التصميم الشامل من كلية الفنون التطبيقية قسم املنتجات املعدنية و الحيل
جامعة حلوان
عضومجلس إداراة النقابة الفرعية ملصممي الفنون التطبيقية حتى اآلن .
مصممة للحيل برشكة حيل مرص ( عزة فهمي )
معيدة منتدبة بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها
قمت مبشاركة تصميمة لتصنيع حيل للرجال مع رشكة () Town Team
مدربة للتصميم و املنتجات املعدنية و الحيل اآلن و آخرها كان مبركز التدريب املهني بحي األسمرات
التابع لوزارة الصناعة
شاركت يف  7معارض فنية بالكلية و ساقية عبد املنعم الصاوي و بيت السناري و كان آخرها معرض
الفنون التشكيلية يف يوم املرأة العاملي مبتحف الفنان محمود مختار لهذا العام
قمت بتأسيس ورشة خاصة صغرية و براند ( )un usual designs , salma abozaid

سلوى رشدي

سمر هاين السعيد أبو دنيا

سمري عبد الفضيل

أستاذ دكتور بقسم اإلعالن  -كلية الفنون التـطبيقيـة  -جامعة حلـوان  -مرص
األويل عيل القسم العلمي وعيل الكلية لعام  2001م  -امتياز مع مرتبة الرشف
املعارض الفنية  :شاركت يف العديد من املعارض الفنية الفردية والجامعية
أهـم الجوائز  :حاصلة عيل جائزة التفوق العلمي عيل مستوي جامعة حلوان للعام الجامعي  2018م  2019 -م

أستاذ بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة املنيا .شارك ىف الحركة الفنية املرصية والدولية منذ عام
1990حتى اآلن .له العديد من املعارض الفردية يف مرص واملانيا وامريكا ،ويسعى الفنان إىل إظهار جامليات
الكتابة العريب يف أعامله وإظهار هذا النوع من الفن للناس حتى يتمكنوا من اإلحساس بجامل كتابتهم
العربية

سناء فهيم إبراهيم ياسني

شيامء صالح صادق صديق

فنانه تشكيلية _دكتوراه الفلسفة تخصص علم نفس تربوي _عضو نقابة الفنانني التشكيليني _عضو
الجمعية املرصية للدراسات النفسية _عضو اإلتحاد الدويل لعلم النفس _عضو الجمعية العربية للحضارة
والفنون اإلسالمية _عضو مؤسس ملنتدى اإلبداع للطفل .شاركت يف العديد من املعارض العامة منها :
املعرض العام الدورة  ٣٤بقرص الفنون يف األوبرا ،معرض قناة السويس الجديدة  ٢٠١٥بقرص الفنون يف
األوبرا ،جميع معارض تأميم قناة السويس باإلسامعيلية ،جميع معارض الجمعية العربية للحضارة والفنون
اإلسالمية .التكرميات :وسام اإلمتياز (ج .م .ع)  - ٢٠٠٥عيد املعلم  .٣٣العديد من الجوائز املاليةوالكؤوس،
والدروع ،وامليداليات ،وشهادات التقدير

مدرس بقسم اإلعالن كلية فنون تطبيقية جامعة بنها ،ومنسق العالقات الدولية للكلية ،شاركت بالعديد
من املعارض الفنية ،وحاصلة عيل جائزة الفنان صالح طاهر من جمعية محبي الفنون الجميلة لعام
،2009
وحاصلة عيل جائزة املركز الثاين مبعرض نهر البحر بساقية الصاوي لعام  ،2011ومدرب معتمد دولياً من
جامعة ميزوري األمريكية ،عضو لجنة املعارض والزيارات بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

طارق القرعىل

عائدة جوخرشة

فنان تشكيىل هاوى لفن النحت عىل الخشب
حاصل عىل بكالوريوس تجاره جامعه الزقازيق ١٩٩٦
اشرتكت ىف معرض الرتاث ابداع ونغم  ٥فرباير  ٢٠١٩ىف جامعه قناه السويس باالسامعيليه
واشرتكت ىف معرض بورتريه ببيت السنارى بالقاهره ٥يناير..٢٠٢٠
مقيم مبدينه اإلسامعيلية

استاذ مشارك جامعة البرتا  /كلية العامرة والتصميم /قسم التصميم الجرافييك/االردن
دكتوراه /فلسفة يف التصميم /التصميم الجرافييك
مشاركات يف معارض مختلفة احدثها :
 ٢٠٢٠معرض بورترية /الجمعية العربية للحضارة والفنون االسالمية بالتعاون مع مكتبة
اإلسكندرية  /بيت السناري ٢٠٢٠-١٢-٥
 2019معرض تشكيليون معارصون من العراق /معرض فني مشرتك كالريي راس العني
االردن للفرتة
 2019معرض الرتاث ابداع ونغم الجمعية العربية للحضارة والفنون االسالمية بالتعاون
مع مركز تحقيق املخطوطات يف جامعة قناة السويس
 2016صالون الجنوب الدويل الثالث/االقرص فن رقمي لوحة بعنوان (صفنة) يف جامعة
جنوب الوادي /كلية الفنون الجميلة.
اللوحة حائزة عىل جائزة االبداع الفني ضمن  141عمال فنيا .

عبدالنبى أبواملجد

عبري عيل الدسوقي إبراهيم سامل

استاذ التصميم واالرجونوميكس  ,رئيس قسم التصميم الصناعى ــ سابقاً
عضو نقابة مصممى الفنون التطبيقية ــ عضو نقابة الفنانيني التشكيليني
تأليف عدد  2كتاب ىف مجال اإلرجونوميكس ــ وعدد  8كتب ىف مجال التصميامت والزخارف
الهندسية .
جائزة األهرام للكتاب ـ كتاب  :اإلرجونوميكس ىف التصميم الصناعى  ,عام 2000
اإلرشاف عىل ومناقشة  30رسالة ماجستري ودكتوراة .

دكتوراة يف فلسفة الفنون التطبيقية تخصص اإلعالن
العمل بالتدريس الجامعي يف مرص منذ عام  2009بكلية الفنون التطبيقية بقسم اإلعالن
جامعة  6أكتوبر مدرس مساعد
ثم مدرس ثم التدريس بسلطنة عامن بوظيفة أستاذ مساعد بقسم التصميم الجرافييك ومدرب
معتمد يف مجال برامج التسويق والتصميم

عزة عثامن بكر
مدرس بكلية الفنون التطبيقية _ قسم الزجاج _ جامعة دمياط
منسق شئون التصميم واالعالن واملطبوعات للجنة املعارض بالجمعية العربية للحضارة والفنون
االسالمية
شاركت يف العديد من املعارض منها:
معرض رؤى حضارية _ املصاحب للمؤمتر الدويل الثاين للجمعية العربية للحضارة والفنون
االسالمية.2016 .
معرض ارشاقات اسالمية _ متحف األمري محمد عيل باملنيل2017.
معرض ابداعات املرأة املرصية 2017 -
معرض فكرة 2017
معرض الخط العريب وأهميته يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها 2018
معرض الرتاث ابداع ونغم 2019
معرض بورتريه 2020

عزة فخري

فنانة تشكيلية مرصية
بكالوريوس الرتبية الفنية ،ماجستري علم النفس والعالج بالفن للمشكالت النفسية لذوي اإلعاقة البرصية –
مدرب ومعالج بالفن التشكييل – دبلوم العالج بالفن من املؤسسة الكندية للعالج بالفن  -باحثة دكتوراه
عضو نقابة الفنانني التشكيليني –جمعية محبي الفنون الجميلة  -الجمعية العربية للحضارة والفنون
اإلسالمية  -جمعية املحافظة عيل الرتاث.
شاركت يف عدة معارض محلية ودولية منها معرض يف كلية رتشموند  /لندن أثناء دراستها لتقنية ألوان
الزيت واحتفالية النيل والسد العايل يف املركز الثقايف الرويس واملهرجان الدويل للسينام األفريقية  /األقرص
 ،2016معرض فن بال حدود  /إيطاليا  ،2017مهرجان هلنسيك العاملي للفن التشكييل – فنلندا – -2019
معرض  150عام عيل افتتاح قناة السويس أكادميية الفنون فرباير .2020
اشرتكت يف عدة ورش فنية يف املتحف
اإلسالمي – املتحف القبطي – متحف
الفن الحديث قرص الفنون – بيت
السناري – ش املعز – متحف محمود
مختار الثقايف – متحف طه حسني
الثقايف لديها أعامل مقتناه لدي أفراد يف
جمهورية مرص العربية واإلمارات العربية
املتحددة ومستشفى رسطان األطفال
( )57357واملتحف التاريخي لهيئة قناة
السويس  ،2017واملتحف الحريب .2018

علياء طريفى

عامد سيد شمندى عىل

أستاذ مساعد تخصص اإلعالن ،جامعة مرص الدولية
لوحة "الحروف" فهي تشكيل يضم حروف الراء ،والزين ،والياء ،والباء ،والتاء،
والثاء ،والنون.

نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملني بوزارة التعليم العاىل .االمني العام لشعبة هندسة الغزل و النسيج بالنقابة العامة للمهندسني بالقاهرة سابقا.عضو مجلس شعبة هندسة الغزل و النسيج بالنقابة العامة للمهندسني بالقاهرة ..عضو نقابة مصممى فنون تطبيقيةعضو نـقابة املهن التعليمــــــــــيةعضو مؤسس ىف جمعية صناع املالبس .املشاركه معرض ىف ملتقى قاف الدوىل للفنون للمشاركة ىف بعنوان { محاكاة الفرشة مع اللون } واملقام بجمهوريةمرص العربية 2019
املشاركة ىف معرض من مركز كيمربيدج لالستشارات و البحوث والتدريب للفنن بني الصداقة املرصيةالسعودية2019

غادة عبد املنعم سيد محمد

مادلني انور رياض

خبري تربوي واخصايئ مناهج وورش تعليم الفنون .موجه اول تربيه فنية .ادارة عابدين  .القاهرة.
_دكتوراه الفلسفة يف الرتبية الفنية _ تخصص مناهج وطرق تدريس الرتبية الفنية _ كلية الرتبية
الفنية _ جامعة حلوان _ .2012عضو نقابة الفنانني التشكيلني شعبة التصوير _3 .2012عضو جمعية
األمسيا مرص ( الرتبية عن طريق الفن) كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان _االشرتاك يف العديد من
معارض الفن التشكييل بوزارة الثقافة ووزارة الرتبية والتعليم والعديد من امللتقيات الفنية والحصول
عىل العديد من الجوائز وشهادات

أستاذ االشغال الفنية كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان االعامل املقدمة مكمالت زينة عبارة
عن عقاد منفذة بطريقة نظم الخرز بالطريقة التقليدية بشكل معارص شاركت يف العديد
من املعارض الجامعية الفردية واملعارض االفرتاضية _ شاركت يف العديد من املؤمترات املحلية
والدولية واقمت العديد من الدورات التدريبية يف مجال االشغال الفنية حصلت عيل جوائز
تشجيعية تكريم من جهات مختلفة

محمد طالل عبد محمد  -آل عبد الله.

الجنسية -:عراقي.
ُمدرس ُمساعد بتخصص الخط العريب والزخرفة اإلسالمية  -معهد الفنون الجميلة – جمهورية العراق – نينوى
بخدمة فعلية ( )15خمسة عرش عام.
 - 2016ماجستري يف الفنون التطبيقية تخصص الزخرفة – جامعة حلوان – جمهورية مرص العربية – بتقدير
جيد جدا ً عايل .و ُمنح شهادة تقديريه لتميزه يف الدراسة مبرحلة املاجستري؛ ُمنحت من السيد سفري جمهورية
العراق يف القاهرة األستاذ حبيب محمد هادي الصدر.
العضويات:
• – 2019عضو اتحاد الصحفيني العراقيني – املركز العام – بغداد؛ مبهنة محرر صحفي.
• - 2014عضو الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية  -جمهورية مرص العربية  -القاهرة.
• – 2014عضو الجمعية املرصية للخط العريب  -جمهورية مرص العربية  -القاهرة.
• - 2011عضو الجمعية العـــراقية
للتصوير الفوتغرايف  -فرع نينــــوى.
• - 2008عضو جمعية الخطاطيـن
العراقيني  -املركـز الع َـام – بغــــداد.
•عضو جمعية الفنون البرصية
امل ُعارصة  -املركز العام – بغداد .2005
•عضو نقابة الفنانني العراقيني  -املـركز
ال َعــــــــــام – بغــــــداد .2001
شارك بالعديد من املعارض الدولية

محمد محى الدين محمود
مصمم مرصى الجنسية  ،حصل عىل دكتوراه الفلسفة ىف الفنون التطبيقية تخصص
التصميم الصناعى عام  .2014يعمل بوظيفة مدرس بكلية الفنون التطبيقية جامعة
بنى سويف  .شارك بالعديد من املعارض الفنية ىف داخل مرص و خارجها مثل
مهرجان عشتار الدوىل للفنون ىف دوراته  – 6،7،8،9املعرض العام  39للفنون

محمود محسن

 بكالوريوس فنون تطبيقية قسم الزجاج 2014 اعمل حاليا كمهندس تطوير برشكة ايجى جالس للسيكوريت والرتبليكس وتركيب الواجهات. عملت كمصمم ىف رشكة قنديل مرص للنجف من .2016-2017 عملت كمعيد منتدب مساعد لهيئة التدريس بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها ىف الفرتة من.2018-2019
 عملت ىف رشكة مودرن آرت للرسم عىل الزجاج ىف الفرتة من .2016-2017 حصلت عىل املركز األول والثاىن ىف مسابقة كريستال عصفور للتصميم لعام .2014االعامل من اليسار هى مرايا قطر ، 60ثم لوحةزيت عىل خشب قطر  60سم ايضا  ،واباجورتني مقاس
 40سم ارتفاع من غري الشابوه  ،ونجفة  60سم ،ولوحةزيت عىل خشب مقاس 50سم.

مروة محمود جالل
حصلت الفنانة مروة جالل عىل دكتوراة الفلسفة ىف الفنون التطبيقية عام 2018م قسم طباعة
وصباغة وتجهيز املنسوجات ,حيث عملت كمهندسة تصميم منذ تخرجها حتى عام 2008م
ثم عملت كعضو هيئة التدريس ىف كلية التصميم والعامرة بجامعة جازان باململكة العربية
السعودية منذ عام 2008م حتى يونيو 2019م  ,ولقد انضمت كعضو هيئة تدريس منتدب
بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها للعام الجامعى 2019-2020م.
.

منـــال هـــالل أيــــوب

منى محمد انور عبد الله

مواليد الجيزه 1975-بكالوريوس فنون تطبيقية  1998بتقدير امتياز مرتبه الرشف وأول الكلية.
ماجستريالفنون التطبيقية  "2004تكنولوجيا الحاسبات وأثرها عىل دور النحات ىف إبداع املجسامت الوظيفية "
دكتوراه الفلسفة يف الفنون التطبيقية  "2009فلسفة العملية اإلبداعية يف فن النحت ".
استاذ مساعد ورئيس قسم النحت والتشكيل املعامرى والرتميم -كلية الفنون التطبيقية  -جامعة حلوان.
مدرب معتمد مبركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعه حلوان منذ عام  2014وحتى االن .
حاصلة عىل جائزة التفوق لجمعية كتاىب وفناىن الجيزة 1998والعديد من الجوائز باملسابقات الفنية.
تشارك ىف الحركة الفنية منذ عام  1995وحتى االن ،وشاركت بالكثري من املعارض العامه.واقامت عدة معارض خاصة
اهمها معرض خاص بكلية الفن والتصميم بجامعه كارديف بربيطانيا ىف فرباير 2020
لها مقتنيات بجامعة املنيا ومقتنيات خاصة مبرص– السويد -أمريكا -أملانيا – جامعه كارديف بربيطانيا

استاذ متفرغ بقسم الغزل والنسيج والرتيكوا التخصص الدقيق  :تصميم
املنسوجات املشاركه ىف العديد من املعارض الجامعيه بالكليه والجامعه ووزارة
الثقافه وجامعة نورث كارولينا بالواليات املتحده وجامعة هيدرزفيلد باململكه
املتحده اقامه  2معرض منفرد مقتنيات بنقابة مصممى الفنون التطبيقيه
ومقتنيات خاصه االعامل تشمل معلقات نسجيه يدويه كليم يدوى لوحات
جوبالن ميكانيىك منسوجات للمقروشات تصميامت ديجيتال للكليم واملعلقات
تحكيم معارض مبرص واململكه العربيه السعوديه جائزة تصميم النسيج الهيئه
العربيه للتصنيع عام  ٢٠٠٠املشاركه ىف تصميم شعار العيد املئوى لكلية املسيج
بجامعة نورث كارولينا

منى سيد رمضان
•مدرس بقسم الزجاج – كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان
•شاركت يف العديد من املعارض الخاصة واملشرتكة
•العديد من اعامل التصوير الجداري واملوزاييك للمباين العامة والخاصة
•االشرتاك ىف تجميل وترميم بعض املساجد املرصية القدمية
•االشرتاك ىف أعامل التجميل بنفق القاهرة الجديدة(تنفيذ أعامل املوزاييك
السريامييك)

منى محمود كحله

مدرس الخزف بكلية الرتبيه النوعيه جامعة القاهره وفنانه تشكيليه
بكالوريوس الرتبيه النوعيه تقدير امتياز األول مع مرتبة الرشف  ،ماجستري ىف الطباعه
بتقدير امتياز  ،دكتوراه الرتبيه النوعيه ىف الرتبيه الفنيه تخصص خزف تقدير امتياز مع
نوصيه بطبع الرساله عىل نفقة الجامعه وتداولها بني الكليات املتخصصه ،اقامت الكثري من
املعارض الخاصه منها معرض باسم خواطر خزفيه ( ،مترد) رؤية تشكيليه لالنيه الخزفيه ،
ومؤخرا معرض باسم سحر الحريق املكتوم وكل معرض له فكرته واسلوبه الخاص وتناوله
بشكل و أسلوب مختلف  ،شاركت ىف الكثري من ورش العمل واملعارض الفنيه ألعضاء هيئة
التدريس واملعارض الفنيه الجامعيه املشرتكه قى اماكن مختلفه ومؤخرا اشرتكت ىف اكرث
من معرض افرتاىض ولها ابحاث نظريه منشوره ىف مجال فن الخزف

منى محمد سيد نرص

مها حسني زين الدين

أستاذ مساعد بقسم تكنولوجيا املالبس واملوضة  -كلية الفنون التطبيقية – جامعة بنها
تخصص تكنولوجيا املالبس واملوضة – كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان
حصلت عىل  :شهادة تقديرىف معرض الخط العرىب بكلية االداب ،1993الجائزة الثالثة ىف املسابقة
الصيفية للفنون التشكلية  1996ىف مجال الفنون الزخرفية و االشغال الفنية ،الجائزة االوىل ىف املسابقة
القومية للفنون التشكلية 1996ىف مجال االشغال الفنية.
شاركت يف  :املعرض الثقايف الرويس ،1995املعرض املصاحب مللتقى تشغيل الشباب الثالث لجامعة
حلوان لسنة ،2000املعرض املصاحب مللتقى تشغيل الشباب الرابع لجامعة حلوان لسنة ،2001معرض
فردى بعنوان (القيم الجاملية ملالمس السطوح الطبيعية) ،2001املعرض املصاحب مللتقى تشغيل
الشباب الخامس لجامعة حلوان لسنة ،2002معرض اتحاد الصناعات املرصية مببنى وزارة الصناعة

بكالوريوس الرتبية النوعيه شعبةالرتبية الفنية() ١٩٩٣بجامعه القاهره و امتياز مع مرتبه الرشف
االويل عيل الدفعه عده سنوات اعمل مدرسة تربية فنية شاركت يف العديد من املعارض املحلية
و الدولية حصلت عيل عده تكرميات و عده جوائز و متت استضافتي بعده برامج ثقافية عيل
التليفزيون املرصي للحديث عن اعاميل و نشاطايت و الورش الفنيه التي اقوم بها للتدريب عيل
استغالل الخامات املستهلكة يف اعامل فنية مييل اسلويب ايل التعبرييه التجريدية املمزوجة بالفن
الشعبي املرصي االٔصيل التي كنت ا ٔجواءه املحرك االول املثري لخيايل بجامله و رموزه الفطريه و
ا ٔلوانه الجميله  ،عربت عنها بأسلويب و مفردايت التشكيليه الخاصه يب مستخدمه كل ما ا ٔتيح يل
من خامات بيئيه من املمكن ان انسجها يف نسيج اللوحه و تخدم فكريت وتعرب عنها .

،2002 9املعرض املصاحب لكلية الفنون التطبيقية ،2002معرضاتحاد الصناعات املرصية مببنى وزارة الصناعة ،،2006معرض جامعي
للحىل بالجمعية العربية ملصممى الفنون التطبيقية  ، 2011معرض
قسم املالبس الجاهزة الثاىن  2013/2014بكلية الفنون التطبيقية –
جامعة بنها  ،معرض قسم تكنولوجيا املالبس الجاهزة 2017/2018
بكلية الفنون التطبيقية – جامعة بنها

مي أحمد فادي

ناهد بابا

مدرس بقسم الزجاج كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان -سنة التخرج  2007-الحصول عىل
املاجستري  2014-الحصول عىل الدكتوراه  2019-خربة  11عام يف مجال التدريس للعديد من
مقررات برنامج الزجاج – املشاركة يف العديد من املؤمترات العلمية يف مجال العامرة والفنون
بأبحاث يف مجال تصميم الزجاج الفني والصناعي واملعامري وكذلك املشاركة يف معارض قسم
الزجاج وبعض معارض الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية.

دكتوراه الفلسفة يف تصميم طباعة املنسوجات جامعة  - TNTU --اململكة املتحدة2004- .
نوتنجهام ترنت
بكالوريوس فنون تطبيقية `طباعة منسوجات` جامعة حلوان 1986
آستاذ بكلية الرتبية النوعية -شعبة الرتبية الفنية - -جامعه عني شمس
شاركت يف العديد من املعارض الجامعية والفردية وورش العمل عيل املستوي املحيل والخارجي
ومن اهم املعارض الفردية

توصيف العمل :معلقة من الزجاج امللون املعتم مستوحى من العنارص الزخرفية للفن اإلسالمي
الفاريس.
التقنية :زجاج ملون مفرغ بإستخدام الووترجيت وإضافة بعض القطع باللصق الحراري

مقتنيات خاصة  :ثالثة أعامل بكلية نوتنجهام ترنت للفن والتصميم باململكة املتحدة و أعامل
أخري لدي أفراد بالربازيل واململكة املتحدة وفرنسا
وهولندا وسويرسا و مرص واالمارات

نجاة فاروق

نشوى مصطفى ناجي عثامن

ماجستري التصميم كلية الرتبية الفنية  ،جامعة حلوان  ،باحثة دكتوراة
عضو نقابة الفنانني التشكيليني  ،جمعية محبى الفنون الجميلة ،الجمعية
األهلية للفنون الجميلة  ،الجمعية العربية للحضارة و الفنون اإلسالمية
شاركت الفنانة مبعارض خاصة منها  :معرض "ذات النجاة  ،كحيلة" 2015
مبركز الجزيرة للفنون  " ،عروسة ورق"  2016جالريى الكحيلة " مجرد خطوط
"  2017مركز الهناجر للفنون  ،خطوات نوفمرب  2017جالريى جرانت  ،عابدين
 " ،أرسار مؤجلة " 2018 :الجريك كامبس ،الجامعة االمريكية  ،ألعاب بنى
حسن أبريل 2019جالريى قرطبة  ،الفرح  :قاعة الباب  2019دار األوبرا .
املشاركة بالعديد من املعارض املحلية و الدولية
جائزة الرسم 2019بيناىل اإلسامعيلية للميكرو ارت الدورة الثانية The Key
قرص ثقافة االسامعيلية
املقتنيات  :قطاع الفنون التشكيلية  ،الهيئة العامة لقصور الثقافة وخارج مرص
السعودية و أمريكا .

بكالوريوس الفنون التطبيقية قسم الغزل و النسيج و الرتيكو ٢٠٠٦
ماجستري الفنون التطبيقية قسم الغزل و النسيج و الرتيكو ٢٠١٠
دكتوراه الفلسفة يف الفنون التطبيقية قسم الغزل و النسيج و الرتيكو ٢٠١٦
مدرس مساعد بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها قسم الغزل و النسيج و الرتيكو ٢٠١٣
مدرس بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها قسم الغزل و النسيج و الرتيكو ٢٠١٦
عضو نقابة املهندسني املرصية
عضو نقابة مصممي الفنون التطبيقية
عضو جمعية محبي الفنون الجميلة
عضو جمعية التنمية البرشية و التكنولوجيا
عضو الجمعية العربية للحضارة و الفنون االسالمية
تم نرش عده ابحاث علمية يف عده مجالت علمية و دولية
تم االشرتاك يف عده مؤمترات علمية محلية و دولية

نهله شعبان شحاته حسن .

نوال محمد صالح الدين

مدرس بقسم املوضه باملعهد العاىل للفنون التطبيقيه -السادس من اكتوبر
 عضو نـقابة املهندســـــــــــــــــني.عضو نقابة مصممى فنون تطبيقية .عضو ىف جمعيه الحضاره االسالميه.•املشاركه ىف معرض صالون شجرة الفن الدوره الثانيه2017م .
•املشاركه ىف معرض "افريقيا ىف عيون فناىن مرص"  2017م.
•املشاركه ىف ملتقى "ابداعات املراه املرصيه ىف الفن التشكيىل"  2017م .
•املشاركه ىف معرض الفنون التشكيليه "اسالميات" 2018م.
• املشاركه معرض ىف ملتقى قاف الدوىل للفنون للمشاركة ىف بعنوان
{ محاكاة الفرشة مع اللون } واملقام بجمهورية مرص العربية 2019
•املشاركة ىف معرض من مركز كيمربيدج لالستشارات و البحوث والتدريب
للفنن بني الصداقة املرصيةالسعودية2019

دكتوراه الفنون التطبيقية تخصص الفوتوغرافيا والسينام والتلفزيون جامعة
حلوان .٢٠٠٩
رئيس قسم االتصال الجامهريي ،كلية العلوم التطبيقية بصاللة ،سلطنة عامن
إبريل -٢٠٢٠
أستاذ مساعد تخصص اإلعالم الرقمي – قسم االتصال الجامهريي ،كلية العلوم
التطبيقية بصاللة ،سلطنة عامن .٢٠١٩
مساعد العميد للشؤون االكادميية والبحث العلمي ،كلية العلوم التطبيقية
بعربي سلطنة عامن ٢٠١٨-٢٠١٥
شاركت يف عدد من املعارض املشرتكة الدولية :معرض نساء من مرص ،2017
معرض أعضاء هيئة التدريس كلية العلوم التطبيقية – سلطنة عامن ،2010
معرض مشرتك "فنانات مرصيات" مدينة باري إيطاليا  - 2006املشاركة مبعرض
"عيون مرصية" االكادميية املرصية بروما 2006
نالت ميدالية ذهبية دورة األلعاب الفنية العاملية محور الفوتوغرافيا
بسلوفاكيا  ،2015املشاركة يف مسابقة الساقية للتصوير الفوتوغرايف وحصلت
عىل املركز ثاين محور األبيض واألسود ومحور البورتريه  ،2007املركز ثالث
محور التجريد .2005

نيفني سعد الدين عبد الرحمن سامل

هبه ذهني

أستاذ دكتور بقسم الزجاج  -كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان
دكتوراة ارشاف مشرتك بجامعة اريزونا بالواليات املتحدة االمريكية عن احياء تراث صناعة الزجاج املرصي القديم.
 نرش حوايل  12بحث وابتكرت تقنية جديدة يف مجال الزجاج وهي تشكيل عجائن زجاجية يدويا عىل البارد.  20عاما خربة يف مجاالت الزجاج ( تشكيل الزجاج باملشعل الحراري – اعادة تشكيل الزجاج حراريا – ترميم الزجاج– الحيل الزجاجية – التصوير عىل الزجاج – الزجاج املؤلف بالرصاص ).
حيل زجاجية عىل شكل دالية من زجاج  dichroic glassالذي يتميز مبظهر الربيق املعدين وتحمل زخرف اسالمي
مع سلسله من الفضة

مواليد القاهرة حاصلة عيل دكتوراه الفلسفة يف الفنون التطبيقية ، 2012
أستاذ مساعد بقسم الزخرفة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان  ،شاركت
يف العديد من املعارض الجامعية منها املعرض العام يف عدة دورات و صالون
أتيلييه القاهرة يف عدة دورات  ،امللتقي املرصي العريب األول بالهناجر و منحت
فيه جائزة التصوير الجداري  ، 2013معرض ستوديو روزا جالريي بيكاسو تحت
رعاية مؤسسة روزاليوسف و حصلت عيل جائزة الورشة يوليو  ، 2014معرض
ابداعات روحانية ببيت السناري تحت رعاية مكتبة االسكندرية و جريدة
بوابة العرب و حصلت فيه عيل درع التصوير ديسمرب  ، 2015معرض فردي
مركز الجزيرة للفنون مايو  ، 2016كام شاركت يف العديد من املعارض الدولية
يف إيطاليا و فنلندا و السويد  2020, 2019 , 2018ولها مقتنيات خاصة لدي
هيئات و افراد يف مرص و الخارج

هبه عز الدين
فنانة تشكيلية

هبة محمد عكاشة ابو الكامل الصايغ
استاذ مساعد بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها حاصلة عىل درجة الدكتوراه ىف تصميم طباعة املنسوجات
واملالبس وعالقتها باتجاهات املوضة العاملية .وقد شاركت ىف اكرث من (  ) 110معرض فنى محىل و دوىل و
مهرجانات ( عرض اعامل وتنظيم)  ،كام ان لها خربة تدريسية ىف كليات الفنون التطبيقية بالجامعات املرصية (
الخاصة و الحكومية ) منذ تخرجها و حتى االن .و شاركت ىف  14مؤمتر محيل و دويل ىف مجال التخصص  ،كام
شغلت العديد من املناصب ىف مجاالت التخصص ( صناعة املنسوجات و االزياء ) فشغلت مناصب مدير تسويق و
مدير قسم املوضة و املسابقات و خبري منسوجات و مصمم و مطور ىف العديد من الرشكات .رئيس قسم و محارض
لقسم طباعة املالبس ىف مركز التصميامت و املوضة التابع ملعهد بورجو االيطاىل و هى عضو مجلس ادارة و عضو
مؤسس و مقرر لجنة املعارض بالجمعية العربية للحضارة و الفنون األسالمية  ،و عضو ثالث نقابات

هديل فرحات محمد عبد الصبور

هند الغنيمى

أستاذ مساعد بكليه الفنون والتصميم جامعه اكتوبر للعلوم الحديثة واالداب – استشاري و معالج
دويل باللون  -دكتوراة الفلسفة يف الفنون التطبيقية  - 2008ماجيستري يف مجال تصميم طباعة
املنسوجات  2003-بكالوريوس الفنون التطبيقية  1999-عضو بنقابه املهندسني ونقابه مصممني
الفنون التطبيقية  ،شاركت بالعديد من املعارض الجامعيه والفردية وحصدت شهادات تقدير
وميداليات ......ولها مقتنيات بوزارة الصناعة ولدي بعض االفراد .

خريجة فنون تطبيقية قسم طباعة منسوجات بدات شغىل وتطبيق هوايتى من  3سنوات
وشغىل هو جلود طبيعية  Hand Madeوتطورت شغىل وادخلت تقنيات مختلفة عىل تصميامىت
التصميامت الخاصة ىب هى كلها من تصميمي وتنفيذى من االلف اىل الياء  ،شاركت ف عدة
معارض تخص الحرف اليدوية منها معرض تراثنا وال ihsوتم عمل عدة لقاءت تلفزيونية فوق
ال 15حلقة تلفزيونية مآبني قنوات خاصة وحكومي

هند خلف مرىس محمد

هند سعد محمد حسني عبيد

استاذ اشغال املعادن املساعد بكلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان  ،عضو نقابة الفنانني
التشكيلني  ،عضو الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية ،حاصلة عىل العديد من
شهادات التقدير والدروع محلياً ودولياً  ،شاركت ىف العديد من املعارض الجامعية محلياً
ودولياً  ،املعارض الخاصة  :معرض " الزهور والحىل املعدىن " _ اتيلية القاهرة _ 20١١م ,
معرض " جامليات تشكيل األسطوانة الفضية " _ اتيلية القاهرة _ 2014م  ،معرض العني
وجامليات الحىل الفضية " _ قاعة الشهيد أحمد بسيوين بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان
_ 2015م  ،معرض " نغامت من الطبيعة " (رؤية تعبريية للنباتات كمنطلق لصياغة

دكتوراه الفلسفية بكلية الرتبية الفنية بقسم التصميامت الزخرفية جامعة حلوان
.2010
عضو يف نقابة الفنانني التشكيليني  .وعضو يف ساقية الصاوي .و عضو يف اتيله القاهرة .
مدرس بقسم التصميامت الزخرفية بكلية تربية فنية جامعة املنيا .
استاذ التصميم املساعد بقسم التصميامت الزخرفية بكلية تربية فنية جامعة املنيا
قمت مبعرض خاص السريك باتيلة القاهرة .2014
قمت مبعرض خاص ارسار ملونه بقاعة أحمد بسيوين بكلية الرتبية الفنية بالزمالك
2016
معرض تقلبات إيقاعية بقاعة رامتان مبركز طه حسني بالهرم بقطاع
الفنون التشكيلية مارس .2018
معرض عكس االتجاه بقاعة راتب صدقي باتيلة القاهرة ابريل .2019
يوجد مقتنيات يف قطاع الفنون التشكيلية .يوحد لوحات تشكيلية يف
بعض الرشكات واألشخاص

املعلقة املعدنية) ضمن فاعليات املؤمتر العلمي الدويل الثاين
لكلية الرتبية النوعية جامعة كفر الشيخ واملنعقد يف مدينة
الغردقة يف الفرتة من  ٩: ٦أكتوبر ٢٠١٩م واعادة عرض
بقاعة الشهيد أحمد بسيوين بكلية الرتبية الفنية جامعة
حلوان يف الفرتة من  ٣١ : ٢٧أكتوبر ٢٠١٩م " ،معرض قفل
وترباس" _ قاعة الشهيد أحمد بسيوين بكلية الرتبية الفنية
جامعة حلوان يف الفرتة من  ٣١ : ٢٧أكتوبر ٢٠١٩م  ،معرض
" نغامت من الطبيعة " بقاعة كارمة بن هانئ مبتحف
احمد شوقي يف الفرتة من  ٢٣فرباير  ١ :مارس  ،٢٠٢٠لديها
مقتنيات لدى األفراد محلياً ودولياً .

هند محمد سحاب محمد العاين

والء حامد محمد حمزة

استاذة جامعية  -جامعة بغداد  -كلية الفنون الجميلة  -قسم التصميم
حاصلة عىل شهادة الدكتوراة يف تخصص تصميم االقمشة واالزياء عام ٢٠٠٢
لها خربة يف مجال تصميم االقمشة واالزياء والصبغات والتقنيات الصباغية والطباعية املتنوعة
والتخطيط وااللوان والخط الحر والزخرفة االسالمية والرتاكيب النسجية والرسم عىل القامش والزجاج
وتصميم وتنفيذ الحيل واالكسسوارات والتصوير الفوتوغرايف  ..الخ
درست يف الدراسات االولية والعليا وارشفت عىل العديد من رسائل واطاريح املاجستري والدكتوراه
ضمن التخصصات السابقة الذكر ..
شاركت يف مجاميع من املعارض التشكيلية القطرية والدولية
وعملت بتصميم ازياء االفالم واملسلسالت واملرسحيات
واملهرجانات وتعمل كخبرية استشارية يف وزارة الصناعة والجهاز
املركزي للتخطيط والسيطرة النوعية والرتبية والتعليم لديها
العديد من البحوث ضمن تخصصات منوعة وعضوة يف العديد
من الرابطات والجمعيات العربية والعراقية ..

املدرس بكلية الفنون التطبيقية ،مواليد سنة  ،1982محافظة الجيزة ،تخرجت من كلية الفنون
التطبيقية سنة  ، 2004وعينت معيدة بالكلية سنة  ،2005ثم مدرس مساعد  ، 2009ثم سافرت
عامني لدولة بولندا الستكامل درجة الدكتوراه  ،وتخصصت يف مجال النحت الزجاجي ( التشكيل
من خالل حبيبات الزجاج)  ،شاركت يف العديد من املعارض املحلية والعاملية  ،وفازت بثالثة
جوائز محلية وجائزة عاملية باملركز الثاين بجمهورية التشيك.

وهاد سمري احمد حافظ

استاذ دكتور باملعهد العايل للفنون التطبيقية مدينة  6اكتوبر  ,قسم املوضة . عضو املجلس القومى للمراة فرع القاهرة . مدير تحرير مجلة ابنى وانا واملسئولة عن صفحة املراة واملوضة ومقاالت اسبوعية .عضو مجلس امناء مؤسسة مرص للتعليم والتنمية واملستشار الثقاىف والفنى للمؤسسة .عضو لجنة تحكيم للبحوث العلمية باملؤمترات واملجالت العلمية ىف مرص وبعض الجامعات العربية. صاحبة براند وهاد للمجوهرات  wehad creation jewellery , hand made one pieceمنذ عام 1994حتى االن .
 اول من صنعت حىل ومالبس من الخردة والريسيكل  ,الخردة باب رزق لدكتورة وهاد سمري renew-reused – recyclingمنذ عام  2008حتى االن .
 كاتبة مبوقع هاشتاج باب معشوقتى مرص. كاتبة مبوقع افريكانوا باب وهاديات . عضو مجلس ادارة املعهد العاىل للفنون التطبيقية مبدينة  6اكتوبر  ,وزارة التعليم العاىل  ,سابقا . -املرشف عىل قسم الحىل مبركز الحرف التقليدية بالفسطاط – صندوق التنمية الثقافية – وزارة الثقافة سابقا .

