
 
 
 
 
 

 أشرف عباس حسين
 

 التعليم
 
 8691/20/00األقصر  ولد في 

 . 0226اليابان  –( كيوتو KIT)معهد التكنولوجيا ب تسعة اشهر مهمة علمية
 .0222لمنيا اجامعة  -الفنون الجميلة  يةمدرس بكل

 .0222 لمنياادكتوراه في فلسفة الفن، جامعة 
 .0222إيطاليا  -س فلورن سنة دراسية في أكاديمية الفنون الجميلة

 .0222إيطاليا  -( فلورينس IL Bisonteلفنون الجرافيك ) دراسات فى بالمركز الدولي
 .0222إيطاليا  -( فلورينس IL Bisonteلفنون الجرافيك ) دراسات فى بالمركز الدولي

 .8666إيطاليا  -الجرافيك  فينيسيا  دراسات وورشة عمل في المدرسة الدولية للفنون
 .8661 لمنيااجامعة  - الفنون الجميلة يةاعد بكلرس مسمد

 .8661جامعة حلوان  - الفنون الجميلة يةالجرافيك ، كل ونماجستير في الفن
 .8661جامعة المنيا  - معيد بكليّة الفنون الجميلة

 .61/60جامعة المنيا   -الجميلة  فنون يةد الفنى وعلم وجمالي، كلدراسات فى النق
 .61/60جامعة ألمنيا   -الفنون الجميلة كليةالزيتي،  ردراسات فى التصوي

 .8661 لمنيااجامعة  - الفنون الجميلة يةكل بكالوريوس
 الفنانين التشكيليين . عضو نقابة

 عضو جماعة أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب.
 رومانيا. -إنتر آرت، أيود عضو مؤسسة

 .0221المنيا جامعة  -الفنون الجميلة  يةكلئية الدولية للفنون المرالعمل المنسق العام للورشة
 .  0221القاهرة -التاسع عشر  صالون الشابالتحكيم  عضو لجنة

 . 0222جامعة المنيا  - حديثعة متحف الفن العضو لجنة توصيف وتوثيق أعمال مجمو
 . 0222/0222ف الجرافيك الدولى من عضو لجنة توصيف وتوثيق أعمال مجموعة متح

 
 الشخصيةالمعارض 

 
 .رومانيا  -أيود  فيال هيلفتيكامعرض شخصي بقاعة  - 0229
 رومانيا. -ريمينكى ساندر، كلوج نابوكا  معرض شخصي بقاعة - 0221
 قاعة )إنتر آرت( أيود، رومانيا.معرض شخصي ب - 0220
 قصرِ جالينجا، جامعة بيروجا ، إيطاليا.معرض شخصي ب - 8666
 القاهرة.معرض شخصي في أتيليه  - 8661
 معرض شخصي في أتيليه القاهرة. - 8662
 . جامعة المنيا -فنون الجميلة  يةكلمعرض شخصي  - 8669
 . جامعة المنيا -فنون الجميلة  يةكلمعرض شخصي  - 8660
 . أسوان قصرِ ثقافةمعرض شخصي ب - 8668

 
 ةالمعرض القومي

 
 جامعة المنيا . –الجميلة  الفنون يةكلل بمناسبة اليوبى الفضيمعرض جماعي    - 2228

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 القاهرة .  –قاغة الزمالك  –معرض جماعي  أنطباعات علي الورق  - 0222
 األسكندرية . مركز الجزويت الثقافى –أربع جرافيكين من المنيا ) مشاهد ( معرض  - 0222
 .مع جماعة دواير أتيلية األسكندرية  (  نقاط )  معرض - 0222
           . ، القاهرة لجرافيك ، قصر الفنونض القومى الثالث لفنون االمعر - 0222
 العشريِن ، مكتبة األسكندرية. انى الجرافيك المصريِين في القرنمعرض لفن  - 0222
 جامعة المنيا . – الفنون الجميلة يةفى األول بكلالملتقى الثقا - 0228
 بروما ، إيطاليا. ديمية المصريةمعرض للفنون الجرافيك المصرية باألكا  -        
 بروما ، إيطاليا. ائزة الدولة لإلبداع باألكاديمية المصريةمعرض الحاصلين على ج  - 0222
 ( ، القاهرة.09المعرض القومى العاّم الدورة ) - 8666
 ةر( ، القاه02المعرض القومى العاّم الدورة ) - 8662
 التطبيقية بالقاهرة. الفنون يةفي كل تحدةم المالية  األُممعرض جماعى الخاص بإحتف - 8669

 المنيا. اتذة فنون جميلة في قصرِ ثقافةمعرض أس           
 بينالي بور سعيد القومى األول ، مصر. - 8660
 ، القاهرة.شارك في دورات صالون الشاب 8666 - 8668
 أسوان.. رضا جماعيا في قصرِ ثقافةمع - 8612

 
 بةالمعرض الدول

 
 النمسا .  -سالسبورج  -دولى بقصر     معرض            

 مقدونيا. -بيتوال  -س للفنوِن الجرافيك سادترينالى الطباعة الدولي ال   0226
  South , , جامعة روتيردام(ISIS) األمريكي المصري , قاعة ةعاالطبلقاء األحر معرض           

bend           ,  , أمريكا .  أنديانا 
  أمريكا  -نيويورك   -مركز وادرو ويلسون معرضِ جماعي دولي ) إنتر آرت(             
 , جامعة نبراسكا ,Rotunda األمريكي المصري , قاعة  ةعاالطبلقاء األحر معرض  - 0221

 لينكولن, نبراسكا , أمريكا .          
 أمريكا .  -ينطون دى سىواش  -مركز وادرو ويلسون معرضِ جماعي دولي ) إنتر آرت(            
  اليابان.  -سابورو  -متحف الفن الحديث هوكايدو   -معرض الطباعة األسيوية           

 اليابان.  - كيوتو – موءسسة الطباعة  الخشبية - للطباعة الخامس دولىال لمعرضا          
  يطاليا.إ  -سيريمونا -  للمطبوعات الصغيرة  الخامس دولىال لمعرضا           
 إيطاليا. - كواتارما - وابريمو كاطباعةدولى للال السنوية المعرض           

 عْشرِ، فارنا، بلغاريا. رابعالدوليِ ال ةعابينالي الطب          
 المانيا . –نبرج يولد –ترينالى الطباعة الدولى ، كراكوف  - 0222

 مصر. -القاهرة  -فيك ترينالى مصر الدولُي الخامس لفنون الجرا           
 فرنسا. -ترينالى الدولى الخامس للمطبوعات الصغيرة تشاميلير           
 متحف فلوريان ، رومانيا. -، كاربونار  سابعطبوعات الصغيرة الالصالون الدولى للم          
 تايوان. -  R.O.C  - رسمالو للطباعة الدولية الثانية عشرة بينالي          

 مقدونيا. -بيتوال  -ترينالى الطباعة الدولي الخامس للفنوِن الجرافيك           
 رومانيا. -كلوج نابوكا( جاك تشكون) الفنان البولندي ذكرىمعرض إحياًء           
 رومانيا.  -للمطبوعات الصغيرة ) إنتر آرت( أيود البينالي الدولي األول           

 .يةجنوبال أمريكا -أورغواي  -ميناز  -للمطبوعات الصغيرةالصالون الدوليِ األوِل  - 0229
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 .متحف فلوريان ، رومانيا -، كاربونار  لسابعالصالون الدولى للمطبوعات الصغيرة ا          
 رومانيا. - تيميشورا التجريبي الدولي الثاني، ةعابينالي الطب          

 رومانيا.  -أيود ) إنتر آرت(   دوليالجماعي المعرضِ ال          
 كلوج نابوكا ، رومانيا . لخامسلطباعة الدولي اابينالي           
 ث عْشرِ، فارنا، بلغاريا.الالدوليِ الث ةعانالي الطببي          
 .متحف فلوريان ، رومانيا -، كاربونار  السادسالصالون الدولى للمطبوعات الصغيرة  - 0222

 بلغاريا. -صوفيا -القصر الوطني للثقافِة  -درا يسيلرض الدولى للطباعةالثالث المع           
 .متحف فلوريان ، رومانيا -، كاربونار  لخامسالدولى للمطبوعات الصغيرة ا الصالون - 0222

 اليابان.  -سابورو  -متحف الفن الحديث هوكايدو   -معرض الطباعة األسيوية            
 .متحف فلوريان ، رومانيا -، كاربونار  لخامسالدولى للمطبوعات الصغيرة ا ونالصال           
 رومانيا.  -أيود دولي ) إنتر آرت(  الجماعي المعرضِ ال           
 بلغاريا.  - عشرِ، فارنا ثانيبينالي الطباعة الدوليِ ال           
   لهند. ا -بومباي  -شاجون  -قاعة  -معرضِ جماعي دولي            
 رومانيا.  -بوخارست -قاعة الراديو القومي  معرضِ جماعي دولي ) إنتر آرت(             
 مقدونيا. -بيتوال  -للفنوِن الجرافيك  رابعترينالى الطباعة الدولي ال           
 مصر. -القاهرة  -لفنون الجرافيك  رابعترينالى مصر الدولُي ال           

 . كلوج نابوكا ، رومانيا  لرابعلطباعة الدولي اابينالي   - 0221
 بولندا. - بع للطباعة الفنية ، قاعة زهادىالبينالي الدولى الرا            

 رومانيا. -بوخارست - ألدبأ متحفمعرضِ جماعي دولي ) إنتر آرت(            
 .ابوكا ، رومانياكلوج ن متحف وطنيمعرض المطبوعات الصغيرة و فنون الكتاب ال           
 بولندا – وسترو ويليكوبوسكي  - للمطبوعات الصغيرةالدولي العاشر  بينالي           

 .متحف فلوريان ، رومانيا -، كاربونار  لرابعالدولى للمطبوعات الصغيرة ا الصالون           
 دونيا.مق -بيتوال  -ترينالى الطباعة الدولي الرابع للفنوِن الجرافيك            
 رومانيا.  -أيود  -ي دولي ) إنتر آرت(  متحف أألدب معرضِ جماع           

 اليابان. -طوكيو  -تاما ة جامع -ترينالى الدولى الخامس للمطبوعات الصغيرة  - 0220
 بينالي الطباعة الدوليِ الحادي عشرِ، فارنا، بلغاريا.           

 مقدونيا.  -تيتوفو  -ة الصغيرة ض الدولي األول للطباعالمعر          
 كلوج نابوكا ، رومانيا. الدولي الثالث لطباعة ا بينالي - 0228

 بولندا. -البينالي الدولى لَفن الجرافيك الثامن ، ماجدانيك ، لوبلن    
 فرنسا. -ترينالى الدولى الخامس للمطبوعات الصغيرة تشاميلير   
 اديميِة الرومانيِة ، روما ، إيطاليا.معرض جماعى لفنانى جائزة روما باألك  

 إيطاليا. -المعرض الدولي للفنون بقصر مايكل أنجلو تشيفيدى فيكيا  
 كوريا. -المهرجان الدولى األول للطباعة الفنية إتشجو  ، سيول   
 متحف فلوريان ، رومانيا. –الصالون الدولى للمطبوعات الصغيرة الثانى ، كاربونار   
 البينالي الدولى الثالث للطباعة الفنية ، قاعة زهادى ،  بولندا.  

 مقدونيا. -بيتوال  -ترينالى الدولي الثالث للفنوِن الجرافيك  - 0222
 بلجيكا. -َشرِ، مدينة سانت نيكوالس الدولى لفنون الجرافيك التاسع عالمعرض            
 ج نابوكا ، رومانيا.كلو البينالي الدولي الثانى للطباعة           
 المعرض الدولي الثانى )فنون الكتاب( المكتبة الجامعية ريجاكا ، كرواتيا.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 بولندا. -جليوس  –المسابقة الدولية الثالثة )فنون الكتاب( والجرافيك   
  أسبانيا.          -المعرض الدولي التاسع َعَشر للمطبوعاتِ الصغيرة كاتاكوذى          
 ألمانيا. -المعرض الدولي الثاني عشر للفنوِن الجرافيك ، فريشن   
 بولندا. -المعرض الدولي العاشر للمطبوعات الجرافيك الصغيرِة، لودز           
 رومانيا.  - متحف فلوريان -طبوعات الصغيرة األول، كاربونار الصالون الدولى للم  
 اليابان.  - فنية ،كوشىبوعاتِ المعرض ترينالى كوشى الدولى الرابع للمط  
 بلغاريا. - جابروفو  -بع عشر للمرح والسخرية في الفنالبينالي الدولي الرا  
 يوغسالفيا.  - لى الرابع للحفر الجاف ، أوزيكىالمعرض الدو  

 إيطاليا.  -الجائزة الدولية للطباعة ، بيال معرض   
 إيطاليا. -نِة روكا دي كهف المعرض الدولي الذي الفنون الُمعاصر في مدي  

 البينالي الدولى الثانى للطباعة الفنية ، قاعة زهادى ،  بولندا.  
 مصر -القاهرة  -لفنون الجرافيك  ترينالى مصر الدولُي الثالث - 8666

 إسبانيا. -كاتالونيا ، سباديل  المعرض الدولي لطباعة الفنية    
 أسبانيا. -الصغيرة كاتاكوذى المعرض الدولي الثامن عشر للمطبوعات   

 أسبانيا.  - الصغيرة تراسام ، بارشلونة المعرض الدولي الثاني للمطبوعات   
 الصين. -المعرض الدولى للمطبوعات الصغيرة وفنون الكتاب بيكين    
  يوغسالفيا.  - جورنجى ميالنوفيك البينالى الخامس للمطبوعات الصغيرة. مركز   

 بولندا. -ولى السابعِ لَفن الجرافيك السابعِ ، ماجدانيك ، لوبلن البينالي الد - 8661
 بولندا. - يجليوس -ثانية )فنون الكتاب( والجرافيك المسابقة الدولية ال            
 بولندا. -بينالي الدولي الخامس )لفنون الكتاب( جرودزيادز     
 . بولندا –ترينالى الطباعة الدولى ، كراكوف    
 رض الدولى الثانى للطباعة الُمعاصرِة ، ماليزيا.المع   
 بولندا. -( وارسو 22مكتبة )الالمعرض الدولي )فنون الكتاب(    
 بلجيكا. -رِ، مدينة سانت نيكوالس دولى لفنوِن الجرافيك الثامن عشالمعرض ال   

 المعرض الدولي األول )فنون الكتاب( المكتبة الجامعية ريجاكا ، كرواتيا.   
 فرنسا. -ترينالى الدولى الرابع للمطبوعات الصغيرة تشاميلير    
 بولندا. -البينالي الدولي الخامس )لفنون الكتاب( جرودزيادز     
 مقدونيا. -بيتوال  -ترينالى الطباعة الدولي الثاني للفنوِن الجرافيك              

 ، رومانيا. كلوج نابوكا -البينالي الدولي األول للطباعة             
 اليابان. -المعرض المستقل الدولي التاسع عشر للطباعة كاناجاوا              

 الهند.  - بهوبال -متحف الفنون جميلة -رات بهافان بينالي الطباعة الدولى الرابع بها  - 8662
 .مصر –القاهرة  -لفنون الجرافيك  يترينالى مصر الدولُي الثان           

 بولندا.  -ينالي الدولي الثالث )فنون الكتاب( وارسوالب  - 8669
 اليابان . –ر للطباعة كاناجاوا لمعرض المستقل الدولي الثامن عشا  - 8662

 
 السمبوزيوم و الندوات الدولية 
 

 اليابان .  –أوساكا  –ندوة بجامعة أوساكا سيكيى   - 0226
 رومانيا.  -أيود  فيال هيلفتيكانتر آرت(  ) إ مؤسسة   -ندوة الفن المصرى المعاصر   -        
 رومانيا.  -أيود  ي) إنتر آرت(  المركز الثقاف المعسكر الفني الدولي - 0229
 مصر.   -القاهرة  -ترينالى مصر الدولُي الرابع لفنون الجرافيك  مع الندوة الدولية المتوازية - 0229
 رومانيا.  -أيود  يز الثقاف) إنتر آرت(  المرك المعسكر الفني الدولي - 0222

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 مصر.   -القاهرة  -ترينالى مصر الدولُي الرابع لفنون الجرافيك  مع الندوة الدولية المتوازية - 0221
 رومانيا.  -) إنتر آرت(  المركز الثقافِة أيود  ني الدوليالمعسكر الف - 0221
 المجر. -جيوماندورد  -باثلين جابور  مؤسس - المعسكر الفني الدولي - 0221
 رومانيا.  -أيود  يي الدولي ) إنتر آرت(  المركز الثقافنالمعسكر الف - 0220
 إيطاليا. -المعرض والورشةالدولية  ردجيو دي كاالبريا   - 0222

 إيطاليا.  -أوربينو  - رافايئلو وورشةالعمل الدولية في أكاديمية معرضال -8666 
 كندا. -أدمنتون   -جامعة ألبيرتا  -للطباعة الفنية  السمبوزيوم الدولية - 8662

 
 زالجوائ

 
 مقدونيا. -بيتوال  -س للفنوِن الجرافيك سادترينالى الطباعة الدولي ال الشرفية الجائزة  -0226
 تايوان. -  R.O.C - لفنون الجميلةِ القومي ل لمتحفااألقتناء من  شهادة -        
 تايوان. -  R.O.C  - الي الدولية الثانية عشرة للطباعة والرسمجائزة األختيار بين -        

 رومانيا.  -البينالي الدولي األول للمطبوعات الصغيرة ) إنتر آرت( أيود الثانية  الجائزة -        
 مصر. -القاهرة  -الخامس لفنون الجرافيك ي ترينالى مصر الدولمن الجائزة الشرفية  -0229
 رومانيا.  -أيود  ي) إنتر آرت(  المركز الثقافالمعسكر الَفني الدوليِ ن مشهادةتقدير   -0222
 بولندا. -، وسترو ويليكوبوسكي  للمطبوعبينالي الدولي العاشر  من دبلومة -0221
 فرنسا. -للمطبوعات الصغيرة تشاميلير  خامسترينالى الدولى ال دبلومة -0222
 بولندا. -ى لَفن الجرافيك الثامن ، ماجدانيك ، لوبلن بينالي الدولال العمل المميز جائزة -0222
    ألمانيا. -المعرض الدولي الثاني عشر للفنوِن الجرافيك ، فريشن جائزة األختيار  -8666
  متحف فلوريان ، رومانيا. -كاربونار   -الطباعةصالون الدولى شحون لجوائز رالمالفائزون و -8666
 اليابان. - كوشى -لدولى الرابع للمطبوعاتِ الفنيةى كوشى اترينال شهادة اإلستحقاق -8666
 بولندا. -المعرض الدولي العاشر للمطبوعات الجرافيك الصغيرِة، لودز ة من دبلوم -8666
 باألكاديميِة المصريِة بروما ، إيطاليا.روما ( عام  جائزة)  الدولة للألبداع جائزة -8661
 لعالقاتِ بين مصر وفرنسا.علي  ا022جائزة تصميِم ملصق  -8661
 فرنسا. -ترينالى الدولى الرابع للمطبوعات الصغيرة تشاميلير  دبلومة -8662
 بولندا. -وارسو  - 22دبلومة المعرضِ الدوليِ للمكتبِة العامة  -8662
 مصر. –القاهرة  -لفنون الجرافيك  ترينالى مصر الدولُي الثانيميدلية  -8669
 . عام علي أنشاء  أألمم المتحدِة  22لصق بمناسبة مرور الجائزة األولي م -8669
 الجائزة األولى رسم من وحي  قصة )ساره( للعقاد. -8668

 
 المقتنيات

 
 اليابان.  -كيوتو  - للطباعة  الخشبية المؤسس الدولية -
  إيطاليا.  -سيريمونا -تشفك  متحف -
 تايوان. -  R.O.C - لفنون الجميلةِ القومي ل لمتحفا -
 .أورغواي  -ميناز  - لوالتا روبيال الفنية الطباعة مؤسس القومي لمتحفا -
 رومانيا .  –أيود  -المركز الثقافي  -الفن المعاصر  متحف -
 السويد. -سكيفتيسف   -األوروبي مركز  الفني ال -
 رومانيا. - تيميشورا  - بنات المعاصر الفن متحف -
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 بلغاريا. -صوفيا -ر الوطني للثقافِة القص - درايسيلقاعة  -
 أمريكا . -أرشيف جامعة أيوا  -
 المجر.  -جيوماندورد  -باثلين جابور  المؤسس -
 رومانيا.  -أيود ) إنتر آرت(   المؤسس -
 ألكاديميِة المصريِة بروما ، إيطاليا.ا -
 .إيطاليا -( فلورينس  IL Bisonteالمركز الدوليِ لفنون الجرافيك ) -
 اليابان. -الفنية كاناجاوا  المؤسس -
 بلجيكا. -مدينة سانت نيكوالس  -متحف ستيديليجكي  -
 رومانيا.  -بايا ماري -متحف فلوريان  -
 رومانيا. -كلوج نابوكا  - لفنون الجميلةالقومي ل لمتحفا -
 يوغسالفيا. -جورنجى ميالنوفيكالمركز الثقافي الفني  -
 بولندا. - يجليوسالمكتبة العامة  -
 بولندا. -( وارسو 22مكتبة )ال -المكتبة المركزية العامة  -
 قاعة زهادى ،  بولندا. -
 المكتبة الجامعية ريجاكا ، كرواتيا. -
 اليابان –طوكيو  -جامعة تاما متحف  -
 بولندا. -جرودزيادز مدينة  متحف -
 جابروفو، بلغاريا.  - لمرح والسخرية في الفنمتحف ا -
 فرنسا. -تشاميلير  (AMAC)متحف  -
 مقدونيا.  -تيتوفومتحف  -
 . جامعة المنيا - حديثمتحف الفن ال -
 القاهرة ) تحت األنشاء (.  -الطباعة الفنية  متحف -
 القاهرة .  -حديث متحف الفن ال -


