
 سيرة ذاتية                 

             

 

 خالد محمد طه سرور 

  مصر. 1965مواليد 

 قسم التصميم – بكلية التربية الفنية بالزمالك أستاذ دكتور. 

 .المشرف العام على مركز التصميم الجرافيكي بالهيئة العامة لقصور الثقافة 

 لعامة لقصور الثقافة.بالهيئة ا رئيس اإلدارة المركزية للوسائط التكنولوجية 

  .عضو نقابة الفنانين التشكيليين 

 الفنانين التشكيليين. استشاري التصوير بنقابة 

  .عضو الجمعية المصرية للفنون الشعبية 

   التربية الفنية. خريجيعضو رابطة 

  .عضو الجمعية األهلية للفنون الجميلة 

   يالغور فنانيعضو جمعية. 

   بالمجلس األعلى للثقافة سابقاً.عضو لجنة الفنون التشكيلية 

  مصر سابقاً. لمعلميعضو مجلس النقابة العامة 

  لجنة القيادات بالهيئة العامة لقصور الثقافةعضو. 

  لجنة القيادات بالهيئة العامة للكتابعضو. 

 

 المعارض

 2015  مصر -) قاعة الفن بالزمالك(  خاص " لعب عيال" معرض. 

 2014  مصر - للتصوير ) األقصر (سمبوزيوم األقصر الدولي. 

 2014 مصر – األمير طازقصر  –معرض إبداعات. 

 2014 "مصر – األسكندرية -متحف محمود سعيد –معرض "أجيال. 

 2014  مصر –قصر الفنون بالزمالك  –عام على صالون الشباب 25اليوبيل الفضي. 

 2014  مصر –قصر الفنون بالزمالك  –للفنون التشكيلية العام القوميالمعرض. 

 2014  مصر -) قاعة الفن بالزمالك(  ماستر بيسمعرض. 

 2014  اإلمارات  -دبي –( ورد) قاعة  المولدمعرض. 

 2012 – 2013  مصر -) قاعة الفن بالزمالك(  ماستر بيسمعرض. 



 2011 – 2012 مصر -فندق فيرمونت ) قاعة الفن بالزمالك(  –معرض خاص. 

 2011 مصر -اعة الفن بالزمالك( فندق كامبينيسكي ) ق –معرض خاص. 

 2011 مصر -قاعة الفن بالزمالك  – معرض مصر األم. 

 2010 الكويت – بينالي الخرافي الدولي الرابع. 

 2010 مصر –قاعة أفق – صالون مصر. 

 2010  مصر –قصر الفنون – الفن المصري النيجيريمعرض. 

 2010  قطر –الدوحة – الفن المصري الحديث والمعاصرمعرض. 

 2010  مصر –متحف أحمد شوقي – )فوليم وان(معرض. 

 2009  مصر – 1قاعة افق  – )وجوه (معرض. 

 2009  مصر – 18/ 17درب  – ) الخبز (معرض. 

 2009 مصر – قاعة الدبلوماسيين األجانب – ) أحوال ( معرض خاص. 

 2008 مصر – أتيليه القاهرة – ) الليلة الكبيرة ( معرض خاص. 

 2008  مصر – قاعة إبداع – ) المدينة (معرض. 

 2008  مصر – دار األوبرا – الفنون التشكيلية الكوري المصري  معرض. 

 2008 مصر. –قاعة أفق  –مجلة البيت  معرض 

 2008 مصر. –متحف أحمد شوقي  –المكان  معرض 

 2007  النمسا  –المركز الثقافي المصري بفيينا  –معرض الحياة المصرية الشعبية-. 

 2007 مصر  –الموازي للدورة الرياضية العربية  ن التشكيليةمعرض الفنو-. 

 2007  مصر. –قصر األمير طاز  –معرض من وحي القاهرة الفاطمية 

 2007  مصر  – هبورتريقاعة  –معرض القطع الصغيرة–. 

 2007  مصر  – هقاعة بورتري  –معرض وجوه من مصر–. 

 2007  مصر  –قصر الفنون بالزمالك  -معرض المعارض–. 

 2007  مصر   –مركز القاهرة القديمة الدولي للفنون  –سمبوزيوم التصوير الدولي األول–. 

 2007  مصر   –قصر الفنون بالزمالك  –المعرض العام و سوق الفن التشكيلي–. 

    2007 مصر –بالزمالك  مركز الجزيرة للفنون – ) األماكن ( معرض خاص. 

 2006  مصر -األمريكية بالقاهرة  الجامعة –معرض بينالي خيال الكتاب. 

 2006  مصر  – هبورتريقاعة  –معرض القطع الصغيرة–. 

 2005  الجزائر –بالجزائر  المصريمعرض الفن. 

 2005  مصر –قصر الفنون بالزمالك  –"  29الدورة  للفنون التشكيلية " القوميالمعرض. 

 2005 " مصر –أتيلييه القاهرة  –"  رمضانيات معرض. 

 2005 " مصر  –قصر الفنون بالزمالك  –"  نور الشكل معرض–. 

 2005 مصر –باال سكندرية  الدوليخيال الكتاب  بينالي. 

 2005  مصر – الصاويساقية  –معرض خاص. 

 2004 " مصر  –قصر الفنون بالزمالك  –"  نور الشكل معرض-. 

 2004 " مصر –مجمع الفنون بالزمالك  –"  نجوم الصالون معرض .    

 2003  مصر –مجمع الفنون بالزمالك  -األعمال الفنية الصغيرة "صالون الخريف" معرض. 

 2003  مصر –مجمع الفنون بالزمالك  -معرض خاص. 



 2003  مصر –مدينة بور سعيد  –الورشة الفنية لمكتبة اإلسكندرية. 

 2002  مصر –نادى هيليوبوليس  –معرض روتارى هيليوبوليس. 

 2001  مصر –لزمالك مجمع الفنون با -معرض خاص. 

 2001  مصر –دار األوبرا المصرية  –معرض روتارى هيليوبوليس. 

 2001 " مصر –قاعة مشربية  –"  أختييا نخلة يا  معرض. 

 2000 " مصر –مجمع الفنون بالزمالك  -"  صالون الخريف معرض األعمال الفنية الصغيرة. 

 2000  مصر –نادى هيليوبوليس  –معرض روتارى هيليوبوليس. 

 1999  مصر –زينهم  –الورش الفنية لهيئة قصور الثقافة. 

 1999  مصر –مركز الجزيرة للفنون  –معرض الجمعية األهلية للفنون الجميلة. 

 1998  "مصر –مجمع الفنون بالزمالك  -معرض األعمال الفنية الصغيرة "صالون الخريف. 

 1998  مصر –دار األوبرا المصرية  –معرض روتارى هيليوبوليس. 

 1998  مصر –مجمع الفنون بالزمالك  -معرض خاص. 

 1997  "مصر –مجمع الفنون بالزمالك  -معرض األعمال الفنية الصغيرة "صالون الخريف. 

 1997  مصر –مجمع الفنون بالزمالك  -للفنون التشكيلية  القوميالمعرض. 

 1997  مصر –جامعة حلوان  –معرض أعضاء هيئة التدريس. 

 1996  مصر –مع الفنون بالزمالك مج -معرض خاص. 

 1995  مصر –مجمع الفنون بالزمالك  -للفنون التشكيلية  القوميالمعرض. 

 1995 الفنون بالزمالكع مجم –زى لمعرض سلفادور دالى معرض الفنانون المصريون السورياليون الموا. 

 1995  مصر –مدن القناة  -معرض طواف. 

 مصر - مجمع الفنون بالزمالك – 10، 9، 7، 4، 3، 2 دورات صالون الشباب. 

 1985 ،1986 مصر - معرض المدن الجامعية. 

  

 الجوائز و المنح  

    2010  الكويت –جائزة بينالي الخرافي الدولي الرابع للفن العربي المعاصر-. 

    2009  سيوة.منحة الدولة لمراسم 

 2007  النمسا –قوميسير مصر بمعرض البيئة الشعبية المصرية في مدينة فيينا-. 

 2007  إيطاليا  –القوميسير المساعد لجناح مصر ببينالي فينيسيا–. 

 2000 .منحة الدولة لمراسم األقصر 

 1998  صالون الشباب العاشر. فيجائزة لجنة التحكيم 

 1997  منحة فنية إلى الواليات المتحدة األمريكية 

 1995  صالون الشباب السابع. فيجائزة أولى رسم 

 1985مسابقة المدن الجامعية. فيولى رسم جائزة أ س 

 

 المقتنيات 

  مصر.    –القاهرة  –الحديث  المصريمقتنيات لدى متحف الفن 



  مصر. –مقتنيات لدى كلية التربية الفنية 

  مصر. –مقتنيات لدى جامعة حلوان 

 جاليريهات خاصة مصر و الخارج. مقتنيات لدى 

 و الكويت و الواليات المتحدة األمريكية صربكل من م و مؤسسات و هيئات مقتنيات لدى أفراد   

 .اإنجلترو  وألمانيا

 

 خالد سرور

KHALED SOROUR 

 مصر –القاهرة 

CAIRO - EGYPT 

www.khaledsorour.com 

 khaledsorour@hotmail.com 


