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  8857مواليد القاىرة . 
  8888خريج كمية التربية الفنية بالزمالك عام. 
 جامعة القاىرة. -بقسم النحت بكمية التربية النوعية  أستاذ مساعد 
 . عضو نقابة الفنانين و الجمعيات المصرية لمفنون التشكيمية 

 المعارض

 المعارض الداخلية الجماعية: :أوال
  .السابع ،السادس ،الخامس ،الثالث لثانى،ا صالون الشباب -
 . 1008معرض التصميمات النحتية لميدان الجالء بالجيزة  -
 . 1008معرض الفن و العطاء بدار األوبرا لمفنانين الشباب  -
 . ، السادس،السابعصالون األعمال الفنية الصغيرة الخامس -
 . 1001بينالى القاىرة الدولى السادس لمخزف   -
 .1003ل معرض نور الشك -

 .1003( 8معرض ذاكرة النحت) -

 .1004صالون النحت األول لمخامات النبيمة  -

 .1004بينالى خيال الكتاب الدولى  -

 . 1004معرض نور الشكل  -

 .1004مكتبة اإلسكندرية ر المجسم بالحديد )شخصيات مبدعة( معرض لورشة عمل لمتعبي -

 .1004المعرض القومى لمفنون التشكيمية  -

 .7004بأتيمية األسكندرية  ( الحقيبةمعرض )وورشة عمل -

 .7005معرض الفن والمجتمع بمركز الجزيرة لمفنون  -

 .7005معرض منحوتات معاصرة بمركز سعد زغمول  -

 .7005بأتيمية القاىرة  ألول لكتاب الفنان والكتاب الفنىالممتقى الدولى ا -

  .7005بجاليرى المسار معرض  -

 . 7005نون المعرض الخاص األول بمركز الجزيرة لمف -

 . 7005معرض مختارات من الفن المصرى المعاصر قاعة افق  -

 .7006معرض بورترية النحت بمركز األسكندرية لالبداع  -

 .7006قاعة الزمالك لمفن – يينالمصر  ينتامعرض بانوراما النح -

 . 7006معرض تواصل بجاليرى المسار  -

 .7000بقصر الفنون  -33المعرض العام الدورة  -



 .7000بمكتبة باألسكندرية  -بمركز الفنونمعرض أجندة  -

 .7000بمكتبة باألسكندرية  -معرض أجندة بمركز الفنون -

 7000بمركز الجزيرة لمفنون  -معرض رؤى فنية  -

 .7003معرض اليوبيل الماسى لكمية التربية الفنية  -

 .7002بقصر الفنون  -33المعرض العام الدورة  -

 .7002جامعة القاىرة  –وعية معرض اليوبيل الفضى لكمية التربية الن -

 . 7002بقصر الفنون  – 72معرض اليوبيل الفضى لصالون الشباب الدورة  -

 .7002مركز الجزيرة  -معرض تحيا مصر -

 7002صالون األىرام  -  " Harmony" – "معرض "ايقاع -

 .7002 –قاعة الجزيرة  –معرض تربية فنية  -

 . 7002قاعة قرطبة  –ارواح"  4معرض "  -

 .7003االول لمفنانين العرب معرض ضى  -

 .7003جاليرى مصر  –معرض منحوتات  -

 .7003قصر الفنون  – 24معرض صالون القاىرة  -

 .7003قصر الفنون  -35المعرض العام الدورة  -

 .7004معرض بجاليرى قرطبة  -

 .7004معرض نور الشكل _ قصر عائشة فيمى  -

  2017 .بقصر الفنون -39المعرض العام الدورة  -

 معارض الخارجية الجماعية:ثانيا: ال
 . 8887فى النمسا عام  NIEDEROSTERIECHعن مصر فى مقاطعة  معرض -

 .1003روما  –لقاء الثقافات  -

 .1005معرض بمدينة صول كوريا الجنوبية -

 .1006معرض تعانق األشقاء بييئة أبو ظبى لمثقافة والتراث  -

 . 1088معرض " آدم حنين ونخبة من نحاتى مصر ",الكويت  -

 .7007قطر  -ض النحت المصرى المعاصرمعر  -



 اتالسيمبوزيوم
 داخل مصر    

 .1001-1008-8886 عمى الجرانيتنحت لم أسوان الدولى مبوزيومس -

 .1004عمى الجرانيت نحت لم أسوان الدولى مبوزيوممساعد القوميسيير العام لس -
 .1005عمى الجرانيتنحت لم أسوان الدولى مبوزيوممساعد القوميسيير العام لس -

 . 1008 عمى الجرانيتنحت لم أسوان الدولى مبوزيومس -

 .1088 ثالثى االبعاد سيمبوزيوم مكتبة األسكندرية الدولى السادس لمنحت الخزفى -

 .1088الفيوم  -ممتقى الفخار الدولى الحادى عشر -

 .1081سيمبوزيوم سوديك الدولى الثانى  -

 . 1082 عمى الجرانيتنحت لم أسوان الدولى مبوزيومس -

 . 1084 عمى الجرانيتنحت لم أسوان الدولى مبوزيومس -

   .1086لمنحت  الثالثالدولى  سيمبوزيوم مدينتى -

 2018عمى الجرانيتنحت لم أسوان الدولى مبوزيومقوميسيير العام لس -

 1088عمى الجرانيتنحت لم أسوان الدولى مبوزيومقوميسيير العام لس -

 

 خارج مصر

 .1004لمنحت سيمبوزيوم البحرين الدولى الثانى  -

 .1005تركيا -سيمبوزيوم النحت الدولى عمى الرخام مدينة مالطيا -

 .1005تركيا -سيمبوزيوم النحت الدولى عمى الرخام مدينة أنكره -

 .1005كوريا  -سيمبوزيوم النحت الدولى عمى الجرانيت مدينة داجيو -

 .1005سيمبوزيوم ممتقى الكويت العالمى لمنحت المعاصر  -

 .1006بإطاليا  عمى الرخام بمدينة فيرونا لمنحت سيمبوزيوم -

 .1006سيمبوزيوم لمنحت عمى الرمل بمدينة زيورخ سويسرا  -

 .1006كوريا الجنوبية  -بمدينة بوريونج  الدولى عمى الجرانيت سيمبوزيوم لمنحت -

 .1007تركيا  -بجامعة مارسن  الدولى عمى الرخام سيمبوزيوم لمنحت -

 . 1007المجر  –بمدينة بالتن   رخامالدولى عمى ال سيمبوزيوم لمنحت -

 . 1007سوريا  –ممتقى النحت العالمى األول بدمشق  -

 . 1008النرويج  –برجن  بمدينة  الدولى عمى الرخام سيمبوزيوم لمنحت -

 .1088كينيا  –الحجر  لمنحت عمى سيمبوزيوم -



 . 1088ترودانت , المغرب  –لمنحت عمى الرخام  سيمبوزيوم -

 .7007كزاخستان  – ى الرخاملمنحت عم سيمبوزيوم -

 .7003عضو لجنة تحكيم لبينالى ازمير تركيا  -

 .7003ميونخ ألمانيا  –الحجر سيمبوزيوم لمنحت عمى  -

 معارض خاصة 

 .1007من مارس  11الزمن( بمركز الجزيرة لمفنون -الضوء –معرض جرانيت )الحركة  -
من يناير  8خشب )مصريات( بمركز الجزيرة لمفنون  –برونز  –معرض جرانيت  -

1082. 
 .1083يونية  13بكمية التربية النوعية  -)الكتاب( قاعة طيف  معرض جرانيت -
 . 1084من يناير 5بكمية التربية النوعية  -( قاعة طيف Life -)حياة  معرض جرانيت -

 .1087ضى قاعة  )روح مصرية(  معرض جرانيت -
 

 الجوائز
 .8878يمية المعرض القومى لمفنون التشك-تصوير-جائزة تشجيعية -

 . 8882صالون الشباب الخامس  -عمل مركب -جائزة الثالثة  -
 .8883صالون الشباب السادس  -نحت -ةنيجائزة الثا -
 .8883نحت  – جائزة الفنانة عايدة عبد الكريم -
 .1001بينالى القاىرة السادس لمخزف  –لجنة التحكيم  جائزة -

 المقتنيات
 .مقتنيات شخصية لدى أفراد فى مصر والخارج -
 مدينة بورسعيد أمام قناة السويس.  –جداريو بخامات مختمفة  -

 قمعة قايتباى. –مدينة اإلسكندرية  –عمل نحتى جرانيت  -

 متحف الخزف بحموان. -

 نحت جرانيت.-المتحف المفتوح بأسوان -

 تمثال لوجو من الحديد أمام مكتبة اإلسكندرية. -

 لقاىرة.تمثال نصفى لعميد األدب العربى " طو حسين " بجامعة ا -

 بتركيا.INONU تمثال من الرخام بجامعة  -

 بتركيا. ANKARAتمثال من الرخام بجامعة  -

 كوريا الجنوبية. Daeguبمدينة  Keimyungتمثال من الجرانيت بجامعة  -

 تركيا. Mersin Universityتمثال من الرخام ب  -

 تمثال من الجرانيت بمطار القاىرة. -

 النرويج . –مدينة برجن تمثال من الرخام بمتحف الفن الحديث  -



 كينيا. -كيسىتمثال من الرخام بمتحف مدينة  -

  المغرب. –رودانت ت مدينة خام بحديقةتمثال من الر  -

 الحجر فى مدينة ميونخ ألمانيا .تمثال من  -


