
  

 

 

 

 سالمةنجيب شادى أديب 

Chadi Adib Naguib Salama 

  1980مواليد القاهرة. 

  2009 – جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  -مدرس مساعد بقسم التصميمات الزخرفية 

  2011 - تخصص تصميمات زخرفية  –التربية فنيةكلية  –تمهيدى دكتوراه. 

 األةة  التصةميمية لقوقوتةات القة يةة كمةدخس للرةةو  بعنةوان  عة  دراةةةتخصةص تصةميمات زخرفيةة  – فى التربية الفنيةةتير ماجس"

 . 2009 التوضيحية"

 2004 -األول بتقدور امتياز –شعةة تثقيف بالف   –تمهيدى ماجستير التربية فنية. 

  2002 ةة الشرفاألول امتياز مع مرت -شعةة تثقيف بالف   –جامعة حلوان  -خروج كلية التربية الفنية. 

 .)عضو تقابة الفناتي  التشكيليي  )قسم جرافيك 

  للفناتي  والكتابلية القاهرة يتأعضو. 

 .عضو راب ة خروجى كلية التربية الفنية 

 عضو األتحاد الكاثوليك للصحافة- ( أقليم الشرق األوةطUCIP.) 

  2004إلى  1999رئي  وعضو جماعة القيود الحرة  للفنون التشكيلية منذ.  

 

 المعارض 

 المعارض الخاصة:

  مجمةع الفنةون بة بى  ةةى  – )تجهيز + فة  كتةاب(ابجدوة الذهب– Abu Dhabi Art Hub –  ابةى  ةةى اامةارات  –مصةف  نةناعى

 (.2014العربية المتحدة )

  )(.2011القاهرة ) -وةط الةلد  –الثقافى مركز ةعد زغلول  –توالد المعرفة )تجهيز + ف  كتاب 

 . (.2010القاهرة  )ابروس  –الزمالك  –مركز محمود مختار الثقافى  –( + أداء حركى.. )تجهيز رحلة الكا 

  )(.2009القاهرة ) -وةط الةلد  –الثقافى مركز ةعد زغلول  –أحال  ... )ف  كتاب 

  )مساحة خضراء... )تجهيز– (  قاعةSEQUOIA – Townhouse onsite )–  (.2007)القاهرة  –الزمالك 

 (.2005)القاهرة  –الزمالك  –ةاقية عةد المنعم الصاوي  –... )تجهيز(  حلم قدوم 

 ( 2طةيعة )(.2004) القاهرة – مصر الجدودة -الكوربة -أ ش الثورة 2 –المكتب الكاثوليكى للصحافة  –(... ) تصوور 

 )طةيعة ... ) تصوور-   - Reasons cafe  (.2004) القاهرة  –مصر الجدودة  -شارع بيروت 

  (.2003) القاهرة –الزمالك  –مركز الجزورة للفنون  –روق ... )تجهيز + أداء حركى( ال 

  )(. 2002) القاهرة –الزمالك  -جامعة حلوان  -كلية التربية الفنية –ماذا بعد....؟ ) تجهيز+ أداء حركى 

 )(.2002)اهرة الق –الزمالك  -جامعة حلوان  -كلية التربية الفنية  –الحلم.... ) تجهيز+ أداء حركى 

  (.1999) القاهرة –الزمالك  –جامعة حلوان  –الفنية كلية التربية  -أوادى....  قاعة حورس 

 :الدولية المعارض

  (.2015ااقصر )مارس  –جامعة جنوب الوادى  –كلية الفنون الجميلة  –نالون الجنوب الثالث 

 معرض نورة العالم imago mundi -  (.1/2015 – 2014 /11) روما  -فيال بورجيزى  -  اليااو  –مؤةسة ةارونكو  تنظيم 

 ( ةةمةوزوو  الفنةون االكتروتيةة العشةرونISEA2014 )– Lobo & Listone –   تنظةيم جامعةة زاوةد بالتعةاون مةع منظمةةISEA 

 (.11/2014دبى ) -الدولية 
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  (.8/2014  كتاب  )ف –بيت الثقافة، كيتو، ااكوادور  –بينالى ااكوادور الخام  للفنون التراثية 

 Micro & book –  ( تنظةةيمmicrobo.net  ميالتةةو )–  2013/ 1،  2012/ 12،  11/2012"العائلةةة" فةة  كتةةاب ) -او اليةةا  ،

3/2013 – 4/2013 – 6/2013 – 12 /2013 – 5/2014 .) 

  تنظيم شةكة  – 2تقاطENA   (.  2/2014-1كندروة ) معهد جوتة بااة -المركز الثقافى االماتى  –للفناتي  المصرو 

  (.6/2013القاهرة ) –تاون هاوس جاليرى  –مزاد مفتوح للجميع 

 Di-Egy Fest 0.1 –  (.4/2013-3القاهرة ) –مركز الجزورة للفنون  –مهرجان الدوجيتال ااول بالقاهرة 

 Festival dell'Eccellenza al Femminile 2010 -   بالتعاون مع منظمة  –او اليا  –روماBJCEM (11/2012.) 

  (.10/2012تجهيز فى الفراغ  ) –بيت الثقافة، كيتو، ااكوادور  –للفنون التراثية بينالى ااكوادور الرابع 

  الثقةاف  تةنظم المركةز افال  قصيرة ،  –بولكسوتةرج  – 2012اةةوع الثقافة التوتيسية Rencontre Neumünster Abbaye - 

 الخارجيةة فة  الشةؤون، وزارة وزارة الثقافةة، بةدعم مة  بةي  الثقافةات للحةوار مؤةسةة تةاآ األورو متوةة ية ليند رعاوةتحت 

آتةةةةةةةةةةةةا لينةةةةةةةةةةةةد.  لمؤةسةةةةةةةةةةةةة لوكسةةةةةةةةةةةةمةورغ وشةةةةةةةةةةةةةكة لوكسةةةةةةةةةةةةمةورغ ةةةةةةةةةةةةةينماتك لوكسةةةةةةةةةةةةمةورغ ، جامعةةةةةةةةةةةةة

http://www.ccrn.lu/Culture/Offre-diversifiee/Festivals/Semaine-culturelle-tunisienne-2012 

(17/1/2012.) 

   ضم  اةةوع التعروف بالثورات العربية   –قصيرة: الربيع العربى أفال-  -http://equitablecafe.org/  ملتقةىdiscussions 

Coffee  (.11/2011) دقيقة 1.18 -.. "جنية 1"فيلم  -فرتسا –مارةيليا  –تنظيم منظمة أفال   –للمعارض واافال  القصيرة 

 2011السةةةةابع  -م ارت اوةةةةود المهرجةةةةان الةةةةدولى للصةةةةور والفةةةةيل – (http://www.art-aiud.com/2011/eng.php )-    تنظةةةةيم

INTER-ART -  (.10/2011)روماتيا 

  )تنظيم   - 2011معرض ف  الةرود ) الخيال والوهمINTER-ART -  المتحف الوطن  الموحد فة  ألةةا ووليةاTHE NATIONAL 

MUSEUM OF UNIFICATION IN ALBA IULIA- ( 9/2011روماتيا.) 

  )جرودة   –معرض الف  واالتزا  ) الربيع العربىMediapart - (www.mediapart.fr) -   جنيةة 1"فةيلم  –فرتسةا  –مرةيليا ..

 (.28/8/2011-27) دقيقة 1.18 -"

  اتصةةال(  2011معةةرض فةة  الةروةةد () Connection Mail Art Exhibition edition XIII - 2011 )–   تنظةةيم

“INTER-ART” – AIUD HISTORY MUSEUM –  (.8/2011)رةم  –روماتيا 

   "السةنة الرابعةة مهرجان "اوجة السينما العربية الحدوثة- (  منظمةة أفةالwww.aflam.fr )–   جنيةة 1"فةيلم  –فرتسةا  –مرةةيليا" ..- 

 (.15/6/2011 – 5/ 23) دقيقة  1.18

  معةرض ورشةتى التصةوور وتحةت الخةردة مةع الفنةاتي  ااةةةان– Salvador Gomes & Viktor Ferrando   -    مركةز محمةود

 (.2010/  10القاهرة )  –مختار الثقافى 

  ! 2ا للحرب، م  فضلك–  ( تنظيمmicrobo.net  )-  (.2010/ 6/ 6)او اليا  – ميالتو 

 (.2010)ووتيو دقيقة  1.18 -.. "جنية 1" -فرتسا  –افينيون  –لالفال  االقصيرة وفنون الفيدوو  – 2010 –مهرجان كورتو  دل ميس 

  (2010ااةكندروة )ابروس  -اتيلية ااةكندروة للفناتي  والكتاب   -نالون اتيلية ااةكندروة  الدولى للشةاب. 

  (2010ااةكندروة )فةراور  -مكتةة ااةكندروة   – 2010أجندة. 

  ! ا للحةةةةةةةرب، مةةةةةةة  فضةةةةةةةةلك–  ( تنظةةةةةةةيمmicrobo.net  )-    علةةةةةةةةى الشةةةةةةةةكة الدوليةةةةةةةةة  1/1/2010ميالتةةةةةةةةو )ابتةةةةةةةداء مةةةةةةة

http://www.microbo.net/winnerextra.asp?ID=25 –  11/1/20101 ( كروكةةةةةواCircolo ) برتولةةةةةت المركةةةةةز الثقةةةةةافى

  .(ميالتو ،ج19العامة،  مكتةة كييزا روةا 3/2/2010 - ( Giovanolaبالتعاون مع جيفوتاا ) ،ةةازوو/4 ،بروشت

  (2009) –جمهوروة مقدوتيا  –ى أوروبا والةحر المتوةط للشةاب بينال –مشروع "ت لق ..." التفاعلى . 
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  "... بالتعةةاون مةةع المركةةز الثقةةافى األلمةةاتى بالقةةاهرة  – 2008 -11 -20"الموضةةة والهووةةة"  فةةى أطةةار ليلةةة –التفةةاعلى مشةةروع "تةة لق

 . (2008) –وةط الةلد  –يرى التاون هاوس جال –)جوتة( وورشة ةواء 

 (.   2008) -تيووورك( –)المتحف الجدود  –القاهرة(  –)قاعة التاون هاوس  – معرض عرو  وعروةة 

  دقيقةة  2.10 -"اتا احلم .. " - تيووورك(   –)المتحف الجدود  – (القاهرة –قاعة التاون هاوس )  -عرض لمجموعة م  أفال  لف  الفيدوو

(2008.) 

  معرضCD`s -   (.2008)األكادومية الفرتكفوتية للفنون بالقاهرة 

  جوته( بالتعاون مع منظمة )-” وجب تعميم هذا“معرض( المركز الثقافى االماتىShift!)- (2007) – لةنان -الماتيا  – القاهرة. 

  (.2007) مكتةة القةكندروة  –بينالى خيال الكتاب الدورة الثاتية 

 " برعاوةة وزارة ااعةال  ووزارة  - ةةي  الجامعةة العربيةةبمناةةةة الةذكرى السةتي  عةا  علةى ت –مهرجان "قافلة السال  م  أرض السال

  (. 2006 –القاهرة  –الخارجية بمملكة الةحرو  وجامعة الدول العربية ) حدوقة جامعة الدول العربية 

 الشةكة الدول  المعرض الدولى السنوى األول على www.ecartists.com (.2006ابروس  -)وناور 

 " ... (.2005) –القاهرة  –التاون هاوس رى جالي -معرض "حاجة تاتية 

  "(.2004)  لةنان -ضةية -مركز الرئي  اميس لحود  -معرض ااعال  الثاتى " شهادة وحروة 

  (2004) - ،  بارو كلية التربية الفنية  – ااةكندروة، القاهرة - مكتةة ااةكندروة  –معرض تش ة وت ور الكتابة فى مصر. 

 :المحلية المعارض

 (.4/2015 - 3القاهرة  ) –ة التربية الفنية الثاتى الجزورة للفنون معرض كلي 

  (.3/2015 -2القاهرة  ) –مركز الجزورة للفنون  –نالون األبيض واألةود الدورة الثالثة 

  (.11/2014القاهرة ) –جرودة األهرا   –نالون ااهرا  األول  –أوقاع 

  (.9/2014كندروة )ااة -مركز الجزووت الثقافى  –أته وشةة الكتاب 

  (.2013/ 12القاهرة ) –كرمة ب  هاتى متحف احمد شوقى  –حياة رقمية 

 ( 92معرض )(. 11/2013-10القاهرة )  -دار ااوبرا   –قصر الفنون  –احتفالية اليوبيس الماةى لكلية التربية الفنية  -ةنة ف  وع اء 

  )(.2013/ 5 – 4ك )الزمال –قاعة ارتةولوجى  -معرض )ممنوع السالح م  فضلك 

  (.1/2013الزمالك ) –قاعة ارتةولوجى  –كلية التربية الفنية  –معرض اعضاء هيئة تدرو  قسم التصميمات الزخرفية 

  (.1/2013القاهرة ) –دار ااوبرا  –قصر الفنون  –نالون فناتى هر  ةيتى ااول 

  (.1/2013القاهرة ) –وةط الةلد  –تاون هاوس جاليرى  –معرض اوراق وكتب 

  (.6/2012القاهرة ) –بيت اامة  –مركز ةعد زغلول الثقافى  –معرض رحلة العائلة المقدةة الى ارض مصر 

  (.2012/  5 – 4القاهرة ) –دار ااوبرا   –قصر الفنون  –المعرض العا  الرابع والثالثون 

  (.2012/ 3القاهرة ) –دار ااوبرا   ––" 2012" جامعة المستقةس ارت جاليرى 

  (12/2011القاهرة ) –الزمالك  –جامعة حلوان  –كلية التربية الفنية  –قاعة حورس  –تجارب ابداعية. 

  معرضCD`s 2011 –  مركز الفنون المعانرةWE R Artists  -  (.9/2011 -10) القاهرة -مصر الجدودة 

  "(.2011القاهرة ) –مركز محمود مختار الثقافى  –معرض ااعمال الصغيرة  –"النهاردة 

 " (2011القاهرة ) –التجمع الخام   –جامعة المستقةس  –" 2011جاليرى ارت. 

 " (.2011) المهندةي  –قاعة بنك التعمير واإلةكان  - "المعانر لشةاب الفناتي  المصرى الف معرض 

  (.2010القاهرة ) –وةط الةلد  –اتيلية القاهرة  – 58نالون األتيلية الـ 

 (.2008 – 2009 – 2010القاهرة )رمضان  -ق اع الفنون التشكيلية  –ة محكى القلعب ةرض ليالى المحروةامع 

  (2010/ 7 - 6القاهرة )  –دار ااوبرا  –قصر الفنون  –مهرجان اابداع التشكيلى الرابع  -المعرض العا   الثالث والثالثون. 
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  (2010/  7- 6القاهرة ) -مركز محمود مختار الثقافى   -مهرجان اابداع التشكيلى الرابع  -نالون ااعمال الفنية  الصغيرة. 

 ابروةس دقيقة ) 1.18 -.. "جنية 1" –القاهرة  -الزمالك  -كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان   - مهرجان الفرةان التاةع للرةو  المتحركة

2010.) 

   (.2010مارسالجيزة )  –متحف طه حسي   –قاعة األوا   –مفهو  الزم 

 دقيقةة  1.18 -.. "جنيةة 1" –القةاهرة  -ق ةاع الفنةون التشةكيلية   – 35قاعةة ممةر   - رةةو  متحركةة رقميةةعة مة  أفةال  عرض لمجمو

 (.2010فةراور )

  (.2009القاهرة ) –وةط الةلد  –اتيلية القاهرة  – 57نالون األتيلية الـ 

  (.2009)القاهرة  –ةاقية عةد المنعم الصاوى  –مجموعة ملتقى الف  والجماهير  –معرض أتجازات ق اع الفنون التشكيلية 

  (.2008)القاهرة  –وةط الةلد  –اتيلية القاهرة  –معرض ملتقى الف  والجماهير 

  العجةوزة  -ةةور الهندةةة األذاعيةة  –)الةدورة الثاتيةة(  مسابقة الجدروات -نالون الشةاب التاةع عشر -مهرجان األبداع التشكيلى الثاتى

(2008.) 

 (.2008جمية محةى الفنون الجميلة القاهرة )  – 48ئع معرض طال 

  (.2008القاهرة  ) –قصر الفنون  – 19نالون الشةاب الـ   -مهرجان األبداع التشكيلى الثاتى 

  (.2008الجيزة ) –قاعة أرت اللواء  –ملم  100معرض 

  (. 2008يض وااةود )رةم جدارى بااب -القاهرة  –قاعة التاون هاوس  –معرض م  الداخس الى الخارج 

  (.2007أتيلية القاهرة ) -معرض مسابقة راتب ندوق 

 (. 2007ةةتمةر )-متحف أحمد شوقى  -كرمة ب  هاتى  -معرض الفاتوس 

 (.2007ةةتمةر ) -الزمالك -حدوقة الجزورة  -ملتقى الف  والجماهير 

 )  (.2007 اإلةكندروة )نيف- قلعة قاوتةاي  - معرض ) ةوق الف  التشكيل  الصيف 

  (. 2007القاهرة ) –قصر الفنون  –المقتنيات  –معرض المعارض 

  (.2007ةور شارع السودان ) –مسابقة الجدروات)الدورة األولى(  -نالون الشةاب الثام  عشر -مهرجان األبداع التشكيلى األول 

   ..(.2007القاهرة ) -قاعة التاون هاوس –" 2007معرض "ةوا 

 )(.2006القاهرة ) -قاعة التاون هاوس  - معرض )نناع الورق 

  (.2006) – )فتوغرافية(ةاقية عةد المنعم الصاوى  –ملتقى تحت الكوبرى ... للشةاب 

 )..(.2006القاهرة ) نيف  -قاعة التاون هاوس  -فتوغرافية(  -)ف  كتاب -معرض ) ةوا 

 ).. (.2006القاهرة ) -قاعة التاون هاوس  -)ف  كتاب(  -معرض ) عروةة 

 (.2006القاهرة ) -قاعة التاون هاوس -)ف  كتاب(  –رض )الورشة( مع 

 (. 2006القاهرة )ابروس  -بساقية عةد المنعم الصاوى -نالون الربيع ااول 

 (.2006القاهرة )ابروس  - ااهرا جرودة  قاعة - معرض مصروات بي  التوانس والمعانرة 

  ) يس حدث كسةوف الشةم  الكلةى بالسةلو ل الةعثة الفنية لوزارة الثقافة لتسجفى خال -م روح  -معرض الف  المعانر ) كسوف الشم 

 (. 2006)مارس 

  (.2006الزمالك )مارس  -كلية التربية الفنية –فى اةةوع الةيئة  -معرض اعضاء هيئة التدرو 

 (.  2006 دوسمةر –) فةراور  -المعرض الدائم بقاعة التاون هاوس 

  (.2005)نيف  -دار ااوبرا –وةيقية المكتةة الم –معرض حدوتة مصروة 

  (.2005) -الزمالك -معرض أعضاء هيئة التدرو  المصاحب للمؤتمر العلمى لكلية التربية 

 (2005) –أتيلية القاهرة  –الدورة الثالثة  -معرض جائزة راتب ندوق للتصوور الزوتى 
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 (.2004القاهرة ) رمضان  –قصر الفنون  -معرض تور الشكس 

 (2004بمركز اتخاذ القرار)مجل  الوزراء بالقاهرة  –يئة تدرو  كلية التربية الفنية ـ جامعة حلوان معرض اعضاء ه 

 (.2004جامعة القاهرة للكليات المتخصصة )  معرض 

  (.2002لجمعية محةى الفنون الجميلة ) 42معرض طالئع 

 (.2002التاون هاوس ) -بية الفنيةمعرض المرةم المفتوح للفنان شادى النشوقاتى مع مجموعة م  طلةة كلية التر 

 (  2002( ولعا  )2001معرض الفنون التشكيلية واألةروة لجامعة حلوان لعا.) 

 ( 2002( و لعا  )2001معرض وزارة الشةاب والرواضة  لعا.) 

 (  فى إطار زوارة وزور الصناعة للكلية.2001معرض كلية التربية الفنية الشامس لعا ) 

 (2001)القاهرة  –قصر الفنون  – 14نالون الشةاب الـ.  

  (.2001) القاهرة –قصر الفنون  - الدورة السابعة والعشرون -المعرض القومى للفنون التشكيلية 

 (.2001)القاهرة  –مجمع الفنون  – نالون األعمال الصغيرة السادس 

 (2000) القاهرة –قصر الفنون  13نالون الشةاب الـ.  

  (.2000)كلية التربية الفنية الزمالك  –قاعة حورس  - الحرة معرض قيود.... لجماعة القيود 

  (.2002-1998جامعة حلوان ) -المعارض ال البية بكلية التربية الفنية 

   (1996) –عا  اتتهاء  شلس األطفال(  2000معرض منظمة الصحة العالمية فى إطار مسابقة )عا. 

  (. 1988) األكةر(معرض اتحاد الفناتي  العرب فى إطار مسابقة ) وطنى 

 :واقامات فنية ، ندواتعملورشة 

 ورش عمس ومنها:وتنفيذ تنظيم 

  تنظةيم أدراة الورشةة المحليةة  –خةارج المركةز(  –توانةس  25ضةم  فاعليةات مشةروع ) –ورشةة كتةاب فنةان  –ورشة الكتةاب اليةدوى

 (.2/2015-1) –القاهرة  –ةاحة األوبرا(  –ن الم روة/ قصر الفنو –)متحف وحيد ةليم  –ق اع الفنون التشكيلية  –والدولية 

  ضةةم  فعاليةةاتدبةةى"  –ورشةةة "أتةةه وشةةةه الكتةةابISEA 2014   ،  األمروكيةةة بةةدبى  ، والجامعةةةجامعةةة زاوةةد دبةةىتنظةةيمAUD 

(11/2014.) 

 قنةا  تمةع بقروةة الشةعراتى، ورشة "عجائ  الورق والكتب" بالتعاون مع المةادرة المصروة للتنميةة المتكاملةة "النةداء" وجمعيةة تنميةة المج

(9- 5 - 3/2014.) 

  (2014/ 9 – 3ااةكندروة )  –ااةكندروة " بالتعاون مع مركز الجزووت الثقافى  –ورشة "أته وشةه الكتاب. 

  (. 5/2013) -اكتوبر  6 –ورشة "ميدوا" ل الب مدرةة القروة الذكية 

  " 3) مقةةاهى وةةةط الةلةةد  –فةة  جمةةاهيرى  -ةةةة كليةةة التربيةةة الفنيةةة  مةةع طل حقةةوق األتسةةانمةةادة فةةى أطةةار ورشةةة "منسةةمهاش وخةةال- 

4/2012.) 

  (.1/2013 – 2012/ 12 -11) القاهرة –يرى التاون هاوس جال -ورشة "اوراق وكتب" بالتعاون مع مجموعة ةوا 

  (.7/2012)القاهرة  –معهد جوتة  –التحرور اوتج  –تنظيم مركز التكعيةة للتنمية الثقافية  –ورشة ف  كتاب 

  بالتعاون مع مكتةة ااةكندروة على هامش بينالى خيال  –جامعة حلوان  –ورشة "كتاب الفنان" ل الب الفرقة الخام  كلية التربية الفنية

 (.  2/2012حتى  10/2011)  – 2012الكتاب 

  "مة  الالجئةي  السةوداتي  بالتعةاون مةع مركةز ومجموعةة مع طلةة كلية التربية الفنيةة   حقوق األتسانمادة فى أطار ورشة "ا للعنصروة

 (.4/2012) –  تةتة للفنون

  (.3/2012القاهرة ) –التجمع الخام   –ل الب جامعة المستقةس  -ورشة )ميدوا برفومات ( جزء م  مهرجان احياء التراث العربى 
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   المةةةدتى فةةةى مدونةةةة السةةةال   ضةةةم  مشةةةروع تعزوةةةز المجتمةةةع  -رةةةةم علةةةى الجةةةدران(  –ورشةةةة )بكةةةرة احلةةةى فةةةى مدونةةةة السةةةال 

  (.2011)أكتوبر  – تحت رعاوة جمعية السال  اول والهيئة القة ية ااتجيلية

  (.2011/ 5القاهرة ) –التجمع الخام   –ل الب جامعة المستقةس   -)ف  الةرفومات (  ورشة 

  ورشةة عمةس  -ن مع ق ةاع الفنةون التشةكيلية  لتعاوبامركز محمود مختار الثقافى   -ورشة وعروض ف  الةروفومات  الدولية الرابعة(– 

 (.4/2011مع عرض تكرومى للشهيد الفنان أحمد بسيوتى( ) -عروض حية وعروض فيدوو دولية ومحلية 

  تحةت الخةردة مةع الفنةاتي  ااةةةان ورشةتى التصةوور و فةى كفنةان وكمنسةقشةارك-Salvador Gomes & Viktor Ferrando  -   

 (.2010/  10القاهرة )  –افى مركز محمود مختار الثق

 القةاهرة   –بمركةز محمةود مختةار الثقةافى  –)كتاب الفنان( بالتعاون مةع ق ةاع الفنةون التشةكيلية   ورشة )إته وشةه الكتاب ..!!( فى مجال 

(6 - 8 /2010.) 

  ملتقةةى شةةةاب  –فظةةة المنيةةا لمجموعةةة مةة  اطفةةال المةةدارس األعدادوةةة بمحا ""جداروةةة احالمنةةا لمصةةر ورشةةة وتنفيةةذ تنظةةيم شةةارك فةةى

 (.2010مارس ) المنيا  -طسا اقروة  –الهيئة القة ية الالتجيلية للخدمات ااجتماعية  –منتدى حوار الثقافات  –األكادومي  

  (.2009/ 12 -11القاهرة ) –يرى التاون هاوس جال -بالتعاون مع مجموعة ةوا  "وةط الةلد "رةم  ورشة 

 فةى أطةار اليةو    -(الةدتيا حلةوةمةع طلةةة كليةة التربيةة الفنيةة  )مشةروع  الف  التفاعلى والفنون الرقمية ل أشرف على ورشة عمس فى مجا

 (.2009) –الزمالك   -التربية الفنية كلية  –العالمى لحقوق األتسان 

 (.2008كقموميسير  ومنسق عا  ) -جاليرى التاون هاوس  -بالتعاون مع مجموعة ةوا  –معرض "عرو  وعروةة" الدوليةورشة و 

 )فى أطار اليو  العالمى لحقةوق   -أشرف على ورشة عمس فى مجال العمس المركب مع طلةة كلية التربية الفنية  )مشروع ضد العنصروة

 (.2008) –الزمالك   -كلية التربية الفنية  –األتسان 

 (. 2006لورشة بالتاون هاوس )ورشة لعجائ  الورق مع الفناتيي  السوداتيي  م  خالل ورشة ا 

  (.2005)نيف  - جامعة حلوان –ورشة عمس فى مجال التصميم الزخرفى المعانر ل الب كلية التربية الفنية 

  وانــــــةـامعة حلـةـبكليةة التربيةة الفنيةة ج -أحمةد رفعةت ةةليمانالةدكتور فة  عجةائ  الةورق مةع الفنةان شارك فى ااشراف علةى ورشةة- 

(2004.) 

 (.2004لف  المعانر ل الب الجامعة الفرتسية بالقاهرة )ورشة ا 

 ( 2004ورشة الكمةيوتر جرافيك لمعلمات كلية رمسي  للغات. ) 

  ( 2002-2001تظم عدد م  ورش العمس فى مجال الف  بنادى الشم  بالقاهرة .) 

  ورشةة المصةاحةة للمعةرض القةومى العةا  ال -أحمد رفعةت ةةليمانالدكتور ف  عجائ  الورق مع الفنان شارك فى ااشراف على ورشة- 

 (.2001) –قصر الفنون 

 المشاركة فى ورش عمس ومنها:

  شارك فى المؤتمر العشرون للفنون االكتروتيةISEA 2014 - ( 11/2014جامعة زاود دبى.) 

 " القةةاهرة  –لخةةدمات ااجتماعيةةة منتةةدى حةةوار الثقافةةات بالهيئةةة القة يةةة اإلتجيليةةة ل -شةةارك فةةى مةةؤتمر" دولةةة جدوةةدة ومجتمةةع المعرفةةة

(8/2014.) 

  جماعة الفناتي   -او اليا بالتعاون مع أتيليه ااةكندروة  -مؤةسة ةارونكو  تنظيم   -ورشة نورة العالم شارك كمنسق وفنان مشارك فى

 (.2/2014) ااةكندروة - و الكتاب

  تنظةيم منظمةة  –ورشةة التةةادل الثقةافى والفنةون الحرافيةةDastkari Haat Samiti  بالتعةاون مةع المةةادرة المصةروة للتنميةة المتكاملةة

 (.1/2014) –تيو دلهى الهند  –"النداء" 

  (.11/2013القاهرة ) –منتدى حوار الثقافات بالهيئة القة ية اإلتجيلية للخدمات ااجتماعية  -" التماةك الوطنى "مؤتمرشارك فى 
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  منتةةدى حةةوار الثقافةةات بالهيئةةة القة يةةة اإلتجيليةةة للخةةدمات  -"وور فلسةةفة الدةةةتورالمجتمةةع المةةدت  ودوره فةة  ت ةة "مةةؤتمرشةةارك فةةى

 (.9/2013القاهرة ) –ااجتماعية 

  "4القةةاهرة ) ––المدرةةةة الصةةيفية  لجامعةةة بةةروم  للفنةةون بالتعةةاون مةةع جامعةةة حلةةوان شةةارك فةةى ورشةةة "التصةةميم فةةى زمةة  التغيةةر-

 (. 6/2013-5الماتيا ) –(،  بروم  5/2013

  (.4/2013القاهرة ) –منتدى حوار الثقافات بالهيئة القة ية اإلتجيلية للخدمات ااجتماعية  -" التماةك ااجتماعى "ورشةشارك فى 

  منتةدى حةوار الثقافةات بالهيئةة القة يةة اإلتجيليةة للخةدمات ااجتماعيةة  -" مستقةس حروة الفكر والتعةيةر فةى مصةر"  مرمؤتشارك فى– 

 (.10/2012ااةكندروة )

  القاهرة  –منتدى حوار الثقافات بالهيئة القة ية اإلتجيلية للخدمات ااجتماعية  -" ااكادوميي  و بناء مجتمع دومقراط  "مرمؤتشارك فى

(6/2012.) 

  منتةدى حةوار الثقافةات   -الثةاتى"   مؤتمر مصر والتحوات الدومقراطية " الندوة الختاميةة للحةوار العربة  األوروبة شارك فى 

 (.2012القاهرة )ابروس  –بالهيئة القة ية اإلتجيلية للخدمات ااجتماعية 

 القةاهرة )فةراوةر  –منتدى حوار الثقافات بالهيئة القة ية اإلتجيليةة للخةدمات ااجتماعيةة    - " " الدةتور ومصر الت  ترودها ورشة عمس

2012.) 

  " دى حةةوار الثقافةةات بالهيئةةة القة يةةة اإلتجيليةةة للخةةدمات ااجتماعيةةة منتةة  -" تحةةدوات مرحلةةة التحةةول الةةدومقراط شةةارك فةةى مةةؤتمر– 

 (.2011 دوسمةر)  بورةعيد 

 ااةةةكندروة –منتةةدى حةةوار الثقافةةات بالهيئةةة القة يةةة اإلتجيليةةة للخةةدمات ااجتماعيةةة   -" شةةارك فةةى مةةؤتمر " مقومةةات الدولةةة الحدوثةةة  

 (.2011 اغس  )

  " ااةكندروة –منتدى حوار الثقافات بالهيئة القة ية اإلتجيلية للخدمات ااجتماعية   -" وح  الثورةرؤى مستقةلية م  شارك فى مؤتمر  

 (.2011 مارس)

  " منتدى حوار الثقافات بالهيئة القة ية اإلتجيلية للخدمات  تحو مجتمع متعدد" -دور الخ اب الدون  ف  تجاوز ال ائفية شارك فى مؤتمر

 (.2011 اورونالقاهرة ) –ااجتماعية 

  " (.10/2010القاهرة ) –منتدى حوار الثقافات بالهيئة القة ية اإلتجيلية للخدمات ااجتماعية  "معاً ...م  أجس مصرشارك فى مؤتمر 

  يةمفاهيم األخالق ، الدومقراطية ، الشجاعة المدت مناقشة كتاب باولو فرورى والذى وناقش و " تربية الحروة "شارك فى الصالون الثقافى 

 (.6/2010)  القاهرة –منتدى حوار الثقافات بالهيئة القة ية اإلتجيلية للخدمات ااجتماعية  -

 "  القةةاهرة –منتةةدى حةةوار الثقافةةات بالهيئةةة القة يةةة اإلتجيليةةة للخةةدمات ااجتماعيةةة  معةةا لمواجهةةة قضةةاوا المنةةا "شةةارك فةةى مةةؤتمر  

(6/2010.) 

  (.2010/  6القاهرة ) –اازهر  –بشارع المعز  وع التصميم المصرىأةة خاللملتقى الف  والجماهير شارك فى 

  " منتةدى حةوار الثقافةات بالهيئةة القة يةة اإلتجيليةة   -" مصةر التةى فةى خةاطرى.. مسةتقةس التفاعةس والتنةوع فةى مصةرشارك فى مةؤتمر

 (.2010شر  الشيخ  )فةراور  – للخدمات ااجتماعية

  (.2/2010)ق اع الفنون التشكيلية  35محمد غزالة تنظيم قاعة ممر لفنان اشراف ا رقمية(الرةو  المتحركة )الورشة شارك فى 

 مركز طلعت حرب  -  منتدى حوار الثقافات بالهيئة القة ية اإلتجيلية للخدمات ااجتماعية  -  شارك فى ورشة عمس بعنوان مستقةس العلم

  (.2010فةراور   19) -القاهرة  -بوةط الةلد 

  (.2009"  )الساعات المعتمدةالةرتامج التدروةى " –شروع تنمية أعضاء هيئة التدرو  والقيادات بجامعة حلوان مشارك فى 

  اةةتخدا  التكنولوجيةةا فةةى التةةدرو "  الةرتةةامج التةةدروةى –مشةةروع تنميةة أعضةةاء هيئةةة التةدرو  والقيةةادات بجامعةةة حلةوان شةارك فةةى  "

(2009.) 
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  اعــةـداد مشةةاروع الةحةوث التنافسةةية" الةرتةامج التةةدروةى –التةدرو  والقيةةادات بجامعةة حلةةوان  مشةروع تنميةةة أعضةاء هيئةةةشةارك فةةى  "

(2009.) 

  اعــةةـداد المــؤتـمةةـرات العـــــةةـلميةالتةةدروةى "الةرتةةامج  –مشةةروع تنميةةة أعضةةاء هيئةةة التةةدرو  والقيةةادات بجامعةةة حلةةوان شةةارك فةةى " 

(2009). 

  (.2008) -يرى التاون هاوس جال -بالتعاون مع مجموعة ةوا  مع الفناتة فرودة الجزار  – ورشة ةوا للرةو  التوضيحيةشارك 

  (.2008) -جاليرى التاون هاوس  -بالتعاون مع مجموعة ةوا مع الفنان أحمد الشاعر  -ورشة ةوا ااولى لف  الفيدوو شارك فى 

  بالتعاون مع مجموعة ةوا   يض وااةود مع الفنان جورج فكرىرةم جدارى بااب - –ورشة عمس " م  الداخس الى الخارج" شارك فى

 (. 2008)جاليرى التاون هاوس  -

  منظم " –” وجب تعميم هذا“ورشة  شارك فىShift (2007)  –القاهرة  -المركز الثقافى االماتى )جوته( -" للنشر االماتية 

  (.2007ربية الفنية تنظيم مكتةة األةكندروة )بكلية الت –ورشة بينالى خيال الكتاب الدورة الثاتية شارك فى 

  (.2005الةرتامج التدروةى "مهارات األتصال" ) –مشروع تنمية أعضاء هيئة التدرو  والقيادات بجامعة حلوان شارك فى 

  مى" ـلةةــــــلعحث اـــةةـارات الةــــةةـالةرتةةامج التةةدروةى "مه –مشةةروع تنميةةة أعضةةاء هيئةةة التةةدرو  والقيةةادات بجامعةةة حلةةوان شةةارك فةةى

(2005.) 

  (.2004جامعة  حلوان  ) -كلية التربية الفنية  -ورشة عمس أ.د. اتدروا روشنةوش م  "جامعة موتستر ألماتيا"شارك فى 

 (.2002لمرةم المفتوح بالتاون هاوس مع الفنان شادى النشوقاتى )شارك فى ورشة ا 

  (.1999) الورشة التجروةية األولى بكلية التربية الفنيةشارك فى 

 ندوات:

  "ضم  فاعليات   –تدوة مشتركة بعنوان " الترحال والف  فى زم  المعرفةISEA 2014  ( 11/2014، جامعة زاود بدبى.) 

 ،كةاولى النةدوات الرمضةاتية التةى اقامهةا مجمةع  -ع  تجربته فى ف  الكتاب ومعرضه الذى وحمس تف  ااةم  تدوة بعنوان ابجدوة الذهب

 (.7/2014) -اامارات العربية المتحدة  -ابى  ةى  -مصف  نناعى  -ابى  ةى للفنون 

  تنظةيم منظمةة  –، خالل ورشة واحتفالية التةادل الثقافى والفنون الحرافيةة بةدالى هةات ف  الكتابتدوة ع  تجربته فىDastkari Haat 

Samiti  "(.1/2014) –الهند تيو دلهى  –بالتعاون مع المةادرة المصروة للتنمية المتكاملة "النداء 

  " جامعةةة حلةةوان  –كليةةة التربيةةة الفنيةةة  –قسةةم التصةةميمات الزخرفيةةة  –تةةدوة بعنةةوان "جمهوروةةة تشةةيلى ومؤةسةةة ةةةاتتوس واوفةةا شةةافز

(3/2013.) 

  "(.10/2012ن )جامعة حلوا –كلية التربية الفنية  –قسم التصميمات الزخرفية  –تدوة بعنوان "بينالى ااكوادور الرابع للفنون التراثية 

 كليةة الفنةون الجميلةة  –جةزء مة  مهرجةان )غيةر واتغيةر( تنظةيم جمعيةة الورشةة   –فة  الةرفومةات (  -)ف  ااداء الحى   تدوة بعنوان– 

 (.2011/ 5القاهرة ) –جامعة حلوان 

  (.2008لفنية )ف  الكتاب( بكلية التربية اع  تجربته فى  الورشة التجروةية لفنون الميدوا )قا  بعمس محاضرة فى 

  (.2005الورشة التجروةية لفنون الميدوا )ف  الكتاب( بكلية التربية الفنية )قا  بعمس محاضرة فى 

 اقامات فنبة:

  (.2014)ووتيو  -اامارات العربية المتحدة  -ابى  ةى  -اقامة فنية فردوة بمجمع ابى  ةى للفنون 

  (.2013)فةراور  –دعوة م  مؤةسة ةاتتوس واوفا اشافز ب –امروكا الجنوبية  –اقامة فنية بجمهوروة تشيلى  

 مطبوعات:

  تتةاج   - 2013المدرةةة الصةيفية   - آفاق ممتده" –"ما بعد التحرير  جزء م  –"الرقص على النيران" مشروع فوتو موتتاج  منشور

 .(2013) –الماتيةةةا  –بةةةروم   – عةةةةلل ةا Stürken Albrecht  -بةةةروم  الفنةةةون جامعةةةة التعةةاون بةةةي  جامعةةةة حلةةةوان ، القةةةاهرة و 

tahrir.tumblr.com/-http://beyond 
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  منظم " -" يجب تعميم هذا"  جزء م  –منشور "وجب تعميم امنيتك" مشروع تفاعيلىShift الماتيةا – لوكسةنةرج  –" للنشر االماتيةة. 

(2009) 73http://www.shift.de/scripts/publications/detail.php?ID= 

 :الفنية المشاريع

  (.6/2013 -5الجيزة ) –داتدى ميجا مول  –ااةكندروة الصحراوى(  –تنظيم معرض )القاهرة 

  )(.2013/ 5 – 4الزمالك ) –قاعة ارتةولوجى  -تنظيم معرض )ممنوع السالح م  فضلك 

  (.1/2013الزمالك ) – قاعة ارتةولوجى –كلية التربية الفنية  –تنظيم معرض اعضاء هيئة تدرو  قسم التصميمات الزخرفية 

  بالتعةةاون مةةع ق ةةاع الفنةةون التشةةكيلية بمركةةز ةةةعد زغلةةول الثقةةافى بيةةت األمةةة  رض مصةةراالةةى  رحلةةة العائلةةة المقدةةةةتظةةم  أحتفاليةةة– 

تةدوة الفة   –تةدوة بعنةوان العائلةة المقدةةة وتناولهةا اعالميةا  –عرض لفيلم وسوع فى مصر  –)معرض العائلة المقدةة الى ارض مصر 

 (.6/2012) –حفالت غنائية(  –رحلة العائلة المقدةة و

 ( 2012/ 2010ترميم بعض الرةو  الجداوة بقصر تابع لدولة الةحرو  بالقاهرة.) 

  تنظةيم واعةداد معةرضCD`s 2011 –  بالتعةاون مةع مركةزWe R Artists   جسةر السةوو   –قاعةة المركةز  –للفنةون المعانةرة– 

 (.2011القاهرة )

  ورشة  - لتعاون مع ق اع الفنون التشكيلية بابمركز محمود مختار الثقافى  (الرابعةالدولية الةروفومات  ف  ة وعروض ورش)تظم وتفذ(

 (.4/2011)مع عرض تكرومى للشهيد الفنان أحمد بسيوتى(  -عروض حية وعروض فيدوو دولية ومحلية  –عمس 

  ن مةةع ق ةةاع الفنةةون التشةةكيلية بمركةةز ةةةعد زغلةةول الثقةةافى بيةةت األمةةة بالتعةةاو رض مصةةراالةةى  رحلةةة العائلةةة المقدةةةةتظةةم  أحتفاليةةة– 

 (.2009) –ارض السال ( تدوة بعنوان مصر  –عرض مستمر لفيلم وسوع فى مصر  –)معرض العائلة المقدةة بمصر 

  هيئةة العامةة لقصةور الثقافةةالجيزة( مع ال –أحد الفاتي  المشاركي  فى مشروع المدونة الفاضلة المرحلة ب )قروة ميت شماس بالمنوات–  

(2008.) 

  تنظيم واعداد معرضCD`s –   (.2008عا  ) ظمكقموميسير  ومن -األكادومية الفرتكفوتية للفنون بالقاهرة 

  فةى أطةار  –بالمشةاركة مةع الفنةان محمةد خفةاجى  2 380بةالعجوزة( بمسةاحة  –نمم وتفذ لوحة جداروة النيس )ةةور الهندةةة األذاعيةة

 (.2008نالون الشةاب التاةع عشر ) –بداع التشكيلى الثاتى مهرجان األ

  (.2007)  –الجيزة( مع الهيئة العامة لقصور الثقافة –أحد الفاتي  المشاركي  فى مشروع المدونة الفاضلة )قروة ميت شماس بالمنوات 

 فةى أطةار  –مةع الفنةان محمةد خفةاجى  بالمشةاركة 2 480الجيةزة( بمسةاحة  -نمم وتفذ لوحةة جداروةة حلةم طفةس )ةةور شةارع السةودان

 (.2007نالون الشةاب الثام  عشر ) –مهرجان األبداع التشكيلى األول 

 " (.2006عا  للملتقى  ) ظمكقموميسير  ومن –بساقية عةد المنعم الصاوى   –ملتقى تحت الكوبرى" .. للشةاب قا  ب عداد وتنظيم 

  (1/6/2006) –بساقية عةد المنعم الصاوى  –تظم  أحتفالية دخول السيد المسي  الى أرض مصر. 

 الخبرات الوظيفية:

 ن(.  األ – 1999حر ) منسق وقيم بصرى 

  ن(.  األ – 1999)أخصائى ومدرب فنون تشكيلية وبصروة حر 

  األن(. –2009) جامعة حلوان –كلية التربية الفنية   -بقسم التصميمات  الزخرفية مدرس مساعد 

 (2009 -2002)جامعة حلوان  –كلية التربية الفنية   -لزخرفية معيد بقسم التصميمات  ا. 

 (2005-2004)للعا  الدراةى  –للفرقة ااولى  - لمادة أة  التصميم  –جامعة حلوان  -معيد بكلية ااقتصاد المنزلى . 

  (2010 – 2002)للفرقة الثالثة  بكلية التربية الفنية جامعة حلوان  - جرافيكالكمةيوتر  مادةلمحاضر. 

  ضةم  مشةروع التعةاون بةي  كليةة التربيةة الفنيةة ووزارة ااتتةاج  بكليةة التربيةة الفنيةة جامعةة حلةوان  - جرافيةكالكمةيةوتر  مادةلمحاضر

 .(2008 – 2005الحربى  )

  (األن -1999)  مم اغلفة كتب حر فى الفترة ممصكمةيوتر ومصمم جرافيك. 
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  (.2002 -2001 جرودة حامس الرةالة فى الفترة ما بي  – 1999 -1998الفترة ما بي  عمس فى ااخراج الصحفى ) مجلة اللقاء فى 

 ( 2007-2006مدور المكتب الفنى بشركة روجال جروب خالل الفترة) 

  له عدة مقاات وأبحاث منشورة فى الصحافة المصروةنحفى حر. 

 والدولية المحلية المصروةله العدود م  اللقاءات التلفزووتية فى العدود م  القنوات الفضائية و. 

 :المنحالجوائز و

  للمشةةاركة كاحةةد الفنةةاتي  الحانةةلي  علةةى جةةوائز فةةى الةينةةالى فةةى دوراتةةه السةةابقة  –بينةةالى ااكةةوادور الخامسةةة للفنةةون  -شةةهادة تقةةدور

(8/2014.) 

 (.6/2014) اامارات العربية المتحدة -قدور منحة فنان مقيم م  مجمع ابى  ةى للفنون + شهادة ت 

  شهادة تقدور م  منظمة ورشةDastkari Haat Samiti– (  1/2014تيو دلهى الهند.) 

  (. 2013شيلى  )فةراور  -منحة فنان مقيم م  مؤةسة ةاتتوس واوفا اشافز 

 غ فةى بينةالى شهادة تقدور م  وزارة الثقافة وق ةاع الفنةون التشةكيلية تقةدورا لحصةوله علةى الجةائزة ااولةى  فةى مجةال التجهيةز فةى الفةرا

 (.11/2012ااكوادور الرابع للفنون )

  (.10/2012بينالى ااكوادور الرابع للفنون ) –الجائزة ااولى فى مجال التجهيز فى الفراغ 

  (.2012/ 3القاهرة ) –ل الب الجامعة   -الةرفومات (  الميدوا) ورشة وتنفيذ  تنظيمجامعة المستقةس ل شهادة تقدور م 

  ف  الةرفومات (  بمهرجان )غير واتغيةر( بكليةة الفنةون الجميلةة  -)ف  ااداء الحى  ورشة وتنفيذ  تنظيمجمعية الورشة  ل شهادة تقدور م

 (.2011/ 5القاهرة ) –جامعة حلوان  –

  (.2011/ 5القاهرة ) –ل الب الجامعة   -)ف  الةرفومات (  ورشة وتنفيذ  تنظيمجامعة المستقةس ل شهادة تقدور م 

 فى أطار "ليلة  –جاليرى التاون هاوس لتنظيم مشروع "ت لق"  –قدور م  المركز الثقافى األلماتى بالقاهرة )جوتة( وورشة ةواء شهادة ت

 . (2008 -11 -20)الموضة والهووة"  

  (  2008 – 8شهادة تقدور م  جاليرى التاون هاوس لتنظيم ورشة عرو  وعروةة الدولية لف  العرائ.) 

 (.2008) الدورة الثاتية( وأوةكار مهرجان اابداع  التشكيلى الثاتى -ن الشةاب التاةع عشر ) جدارى جائزة كةرى نالو 

 عة  مشةاركته فةى مشةروع المدونةة الفاضةلة المرحلةة ب )قروةة ميةت شةماس بةالمنوات  -شهادة تقدور مة  الهيئةة العامةة لقصةور الثقافةة– 

 (.2008الجيزة( )

 تكفوتية للفنون بالقاهرة  لتنظيم معرض شهادة تقدور م  األكادومية الفرCD`s (2008.) 

 (.2007ع  مشاركته فى مشروع المدونة الفاضلة )قروة ميت شماس بالمنوات( ) -شهادة تقدور م  الهيئة العامة لقصور الثقافة 

  (.2007األول )هرجان اابداع  التشكيلى الدورة األولى( وأوةكار م -جائزة كةرى نالون الشةاب الثام  عشر ) جدارى 

  (.2006مرةى م روح ) –السلو   –أحد أفراد الةعثة المفوضة م  وزارة الثقافة لتسجيس أحداث كسوف الشم  الكلى 

  (.2006شهادة تقدور م  جاليرى التاون هاوس لمشاركته فى الورشة الفنية )الورشة 

   جامعة الدول العربية  -رجان "قافلة السال  م  أرض السال "لمشاركته فى مه –درع وشهادة تقدور م  وزارة ااعال  بمملكة الةحرو– 

 .(2006) –القاهرة 

 ( 2005جائزة م  احس  عشر ننادوق فى مسابقة خارج الصندوق م  مركز ميلينيو  الدولى للفنون وجاليرى التاون هاوس). 

 (.2005زورة للفنون )شهادة تقدور م  ق اع الفنون التشكيلية ع  معرضه الخا  )ال روق ...( بمركز الج 

   2002-شهادة تقدور م  كلية التربية الفنية للتفةوق العلمةى والحصةول علةى درجةة الةكةالورووس فةى التربيةة الفنيةة شةعةة تثقيةف بةالف – 

 (.2002بتقدور عا  ممتاز مع مرتةة الشرف )

 (2002اط الفنى)شهادة تقدور المؤتمر العلمى الثام  بكلية التربية الفنية للتفوق الدراةى والنش. 

   (2001ـ  2000)المركز الثالث خزف فى مسابقة جامعة حلوان للفنون التشكيلية لعا. 
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   (2001ـ  2000)جائزة تشجيعية فى مجال الخزف فى مسابقة المجل  ااعلى للشةاب والرواضة لعا. 

  (1996)شهادة تقدور م  منظمة الصحة العالمية . 

 (1997ـ1996)يم الفنى واإلخراج الصحفى م  إدارة مصر الجدودة التعليمية عدة شهادات تقدور فى مجال التصم. 

  (1988)شهادة تقدور م  ااتحاد العا  للفناتي  العربى. 

 المقتنيات:

  اامارات العربية المتحدة. –مجمع الفنون ب بى  ةى 

  او اليا –مؤةسة ةارونكو. 

  شيلى.  ت –مؤةسة ةاتتوس واوفا اشافز 

  ااكوادور. –الرةمية لةينالى ااكوادور للفنون التراثية ضم  المجموعة 

 ( مقتنيات لدى منظمةINTER-ART )– .روماتيا 

   فرتسا. –مرةليا  –)أفال ( م  اجس التعروف بالسينما العربيةمقتنيات لدى منظمة 

  مقتنيات لدى( منظمةThe CIERES )–  فرتسا. –مرةليا 

  ( مقتنيات لدى منظمةmicrobo.net  )-   او اليا –ميالتو.   

 ق اع الفنون التشكيلية مقتنيات لدى. 

 مكتةة ااةكندروة مقتنيات لدى. 

  مصر. –مقتنيات لدى كلية التربية الفنية 

  مصر. –مقتنيات لدى جامعة حلوان 

 حى الدقى والعجوزة -محافظة الجيزة مقتنيات لدى. 

  النرووج وأةتراليا(  -الهند  - تياالم -امروكا -) فرتسا والخارجمقتنيات لدى أفراد فى مصر. 

Chadi Adib Salama 

Tel: 002 012 366 98 54 

Email: info@chadisalama.com  -   chadi.salama@Gmail.com 

Web: www.chadisalama.com  


