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) ال ي�شمح باإعادة اإ�شدار هذا الكتاب اأو اأي جزء منه اأو تخزينه يف نطاق ا�شتعادة املعلومات اأو نقله باأي �شكل من االأ�شكال، دون اإذن خطي م�شبق من النا�شر (



مقدمــــــة

الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري
وزير الثقافة والفنون والرتاث

تعمل وزارة الثقافة والفنون والرتاث ، ومن خالل منظومة وا�شعة من االإدارات التابعة لها بتخ�ش�شاتها املتنوعة ، على تنمية 
اأجل  تاألو حهدًا يف بذل اجلهود من  وال  و�شعًا  اأجل ذلك ال تدخر  ، وهي من  واملحافظة عليها  والرتاث  والفنون  الثقافة  ورعاية 
االرتقاء بالثقافة القطرية التي متثل حلقة يف �شل�شلة الثقافة العربية والعاملية ، اإثراًء للحياة التي تفقد قيمتها حني ال يكون هناك 

اهتمام حقيقي بالثقافة والفنون .

اإن اإدارة البحوث والدرا�شات الثقافية ، وهي اإحدى اإدارات الوزارة املهمة ، تاأخذ على عاتقها االهتمام باختيار املطبوع ون�شره 
والتعريف به ، �شواء اأكان هذا املطبوع قطريًا اأو عربيًا اأم حتى مرتجمًا ، وقد تنوعت اإ�شدارات االإدارة ف�شملت االأدب والتاريخ 

والفنون والدرا�شات الفكرية وغريها ، وتعمل االإدارة ما ت�شتطيعه من اأجل اإي�شال الكتاب بي�شر و�شهولة اإىل طالبيه .

توثيق  تركز على  منها  كانت يف جانب  الكتب  املا�شية عددًا من  الفرتة  الثقافية خالل  والدرا�شات  البحوث  اإدارة  اأ�شدرت  لقد 
و )دليل   ، القطريني(  املوؤلفني  فاأ�شدرت )دليل   ، بها  والتعريف  واجبها يف احلفاظ عليها  القطرية كجزء من  الثقافة  واأر�شفة 
املوؤ�ش�شات الثقافية يف قطر( ، واليوم ت�شع بني يدي القارئ الكرمي كتاب )امل�شورون يف قطر ..... اإ�شراقة وتاألق( ملوؤلفه امل�شور 
ح�شني علي اجلابر ، وهو يتناول فن الت�شوير ال�شوئي يف قطر ، والتعريف برواد هذا الفن من القطريني واملقيمني ، مع جمموعة 

كبرية من اأعمالهم ت�شل اإىل حوايل األف �شورة ، وكتاب مثل هذا �شيكون مدر�شة حقيقية لع�شاق هذا الفن اجلميل .

ونحن يف وزارة الثقافة والفنون والرتاث اإذ نقدم هذا العمل ، نوؤكد حر�شنا على االهتمام بكل ما من �شاأنه اأن يفّعل وينّمي الثقافة 
والفنون ويرفع ا�شم قطر عاليًا .





تمهيـــــــــد

حمبكم يف اهلل
ح�ســـني علي اجلــــابر

يحتل  فــــــن الت�شوير يف الوقت احلا�شر ، موقعًا متميزًا ومرموقًا بني الفنون االأخرى ، فهو يقوم  بدور فاعـــل يف االرتقاء باجلانب 
احل�شي واال�شتجابـــة املبا�شـــرة يف جت�شيد امل�شمون وتاأدية  الر�شــــالة .

من هنا تربز اأمامنا اأهمية الرعاية للحركة الفنية الت�شويرية وامل�شوؤولية جتاه ن�شر وتنمية الوعي الفني بال�شورة لتحقيق االن�شجام 
والتفاعل .

اإن احلاجـــة تظل قائمـــة وباإحلاح اإىل توثيق امل�شرية الت�شويرية يف دولتنا احلبيبة قطــــــر ، ليظل ج�شـــرًا ممتدًا يوفر ات�شااًل 
اأردنا له بداية تر�شي طموحنا ونوفر له عنا�شر النجــــاح واالنت�شــــار ، مبا يكفل له  اإذا  مبا�شرًا بني الفنان واجلماهري ، �شيما 

الدوام واال�شتمرار .
اإن اإ�شدار هذا الكتاب التوثيقي عن الت�شوير يف قطــــر نواة متوا�شعة يف اإثراء ال�شاحة الت�شويرية وتغذيتها بالرغبة ال�شادقة يف 

العطــــاء وحتقيق الطموح لالأجيـــــــال القادمة .

w مالحظة هامة : مت عر�س ت�شنيف االأ�شماء بح�شب احلروف االبجدية.



من اليمني : ن�شوان العمري - عبدالرحمن عبيدان - ح�شني اجلابر     )امل�شدر : حممد املناعي( من اليمني : حممد املناعي - مدحت حممود - را�شد �شفر      )امل�شدر : حممد املناعي(



انطالقة الحركة التصويرية في قطر

ال بد من اإر�شاء اأر�شية معرفية لفن الت�شوير يف قطر ، وتعريف اجليل املعا�شر بكفاح اجليل املا�شي الذي و�شع اللبنات االأوىل يف م�شرية 
احلركة الت�شويرية .

اأجل مواكبة فن الت�شوير على امتداده العاملي ، وخلق ركيزة يعتمد عليها حمبو هذا الفن ، وا�شت�شفاف القدرات االإبداعية وحتقيق  ومن 
الطموحات الفردية واجلماعية ، كان ال بد من وجود جتمع �شبابي يعنى بهذا الفن ويرتقي به اإىل اأح�شن امل�شتويات .

يف احلقيقة اإن فكرة اإن�شاء جتمع فني يف قطر تراود الكثري من الفنانني ال�شوئيني . لذا كان هذا املطلب يثار دائمًا يف اجلل�شات التحاورية 
مبجريات االأمور الفنية بني االأ�شدقاء الثالثة )ح�شني اجلابر - عبدالرحمن عبيدان - ن�شوان العمري( . 

مت عر�س الفكرة وخماطبة ادارة الثقافة والفنون - وزارة االإعالم والثقافة يف حينها .
فما كان من م�شوؤوليها اإال احت�شان الفكرة وامل�شاهمة يف ت�شجيع منت�شبي هذا الفن .

اأوكل املربي الفا�شل االأ�شتاذ مو�شى زينل عند تقدمي الطلب �شنة ١٩٨٤ ، مهمة متابعة وتدعيم اإن�شاء احلركة الت�شويرية اإىل االأ�شتاذ الفنان 
الت�شكيلي ح�شن املال ، والذي اأوىل املو�شوع اهتمامًا بالغًا يف انطالقة جماعة قطر للت�شوير يف مراحلها االأوىل ، حيث بذل جهدًا م�شنيًا يف 

تذليل العقبات وال�شعاب التي واجهت مرحلة التاأ�شي�س .
اأ�شبحت جماعة قطر للت�شوير رافدًا من روافد اإدارة الثقافة والفنون ومت االإعالن عنها يف �شهر مايو ١٩٨٥ م ، وكان مقرها يف ذلك الوقت 
مركز مدينة خليفة اجلنوبية ، لتقوم مبزاولة فعالياتها واأن�شطتها الت�شويرية ، ومت االنتقال فيما بعد اإىل بيت اخلليفي - قرب نادي الدوحة 

مع اجلمعية القطرية للفنون الت�شكيلية .
ويف �شنة ١٩٩٥ م مت اإ�شهار اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي بعد موافقة جمل�س الوزراء املوقر .
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ح�سني علي اجلابر 

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٥٢

- حا�شل على بكالوريو�س علوم - جامعة قطر ١٩٨٠
- موظف يف قطر للبرتول - مهند�س جيولوجي

- موؤ�ش�س اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي ١٩٨٥
- رئي�س اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي ١٩٨٥ - ١٩٩٥

- ع�شو يف معهد نيويورك للت�شوير - بريطانيا
- ع�شو يف نادي نيكون - اليابان

- ع�شو اإداري �شابق يف مركز ال�شباب لالإبداع الفني ١٩٩٥ - ١٩٩٨
- له م�شاركات وم�شاهمات عديدة يف جماالت الت�شوير 

- اأقام دورات ت�شويرية عديدة ملختلف اجلهات املهتمة بالت�شوير
- رئي�س جلان التحكيم يف م�شابقات عديدة يف الدولة 

- حا�شل على �شهادات تقدير وم�شاركة من قطاعات خمتلفة
- اأقام املعر�س ال�شخ�شي االأول » وجهيات الزمان يف مالمح اإبداعية » ١٩٩٨

- اقامة املعر�س ال�شخ�شي الثاين » اأطياف » ٢٠٠١
- اإقامة املعر�س ال�شخ�شي الثالث » حرمان ال�شمت » يف �شوريا ٢٠٠١

- حائز على جائزة الدولة الت�شجيعية ٢٠٠٩
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 ، خا�شة  اإبداعية  بروؤية  ولوحاتي  �شوري  يف  واحا�شي�شي  م�شاعري  اأعك�س   w

واأقدمها يف منهج مغاير .
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املرحوم را�سد �سفر خنجي 
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من عمالقة الفن الت�شويري يف قطر ورواده االأوائل . 	w

يتميز بتعامل اأبوي مع كل من تعامل معه ، اهتم يف رعاية ال�شغري والكبري يف  	w

توجيهاته االإر�شادية يف جمال الت�شوير .
له �شماته الذاتية ومفرداته اخلا�شة يف اإبداعاته الفنية . 	w

لقد اهتم املرحوم بكل مفردة من مفردات احلياة التي ا�شتوقفته يف م�شـــريته  	w

الفــنية، وات�شع عامله االإبداعي معربًا عما يجول يف ذهنه من خ�شوبة فكرية 
وروؤية ب�شرية متقدة .

زوايا  يف  االنتقاء  حيث  من  عنده  االإبداع  �شر  ت�شتنبط  اأعماله  تتاأمل  عندما  	w

اأغلب  يف  والظل  لل�شوء  مراعاته  مع   ، واملثرية  املده�شة  والتكاوين  االلتقاط 
اأعماله .
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عبدالرحمن عبيدان فخرو

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٥٨

- حا�شل على بكالوريو�س علوم - جيولوجيا من جامعة قطر ١٩٨٠
- موظف يف قطر للبرتول

- اأحد موؤ�ش�شي احلركة الت�شويرية يف قطر
- نائب رئي�س اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

- ع�شو دائم يف االحتاد الدويل للت�شوير احلر - م�شور �شحفي
- ع�شو وكالة االأنباء الفرن�شية ١٩٩٣

- ع�شو اجلمعية الربيطانية للت�شوير 
- ع�شو اجلمعية االأمريكية للت�شوير ١٩٨٧ وممثل لدولة قطر ١٩٩٥

- ع�شو االحتاد الدويل للت�شوير - فياب وممثل لدولة قطر ٢٠٠٣ - ٢٠١٢
- له م�شاركات عديدة على امل�شتوى املحلي والدويل

- امل�شاركة يف معار�س حملية و دولية
- م�شاهمات عديدة حملية و دولية

- ع�شو جلنة حتكيم يف حمافل حملية و دولية 
- حائز على جوائز عديدة حملية و دولية

- كرمه �شاحب ال�شمو امري البالد املفدى �شمن ال�شباب املتميزين احلا�شلني على 
جوائز ١٩٩٧
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يعترب الفنان عبدالرحمن من الرواد االأوائل واملوؤ�ش�شني يف احلركة الت�شويرية.  w

باحلركة  املتوا�شل  واالهتمام  امل�شورين  ورعاية  خدمة  يف  وقته  اأم�شى   w

الت�شويرية على امل�شتوى املحلي والدويل .
ميتلك روؤية وا�شحة يف اأعماله من خالل تطويعه الآلة الت�شوير ، وخربته التي   w

اكت�شبها مبرور الزمن .
ي�شعى دائمًا اإىل اإثراء عامله الت�شويري بالتقاط �شور تف�شح عن �شعة قدراته   w

وخ�شوبة فكره بنقل وت�شجيل القيم احلياتية من ال�شواهد الطبيعية والريا�شية 
واالإن�شانية ، وت�شوير الوجوه من خالل حمطات �شفراته .

الثقافة  ن�شر  الدوؤوب يف  وال�شعي  امل�شتمر  العطاء  اأمينًا على  الفنان  يظل هذا   w

والروؤية الت�شويرية .
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حممد عبدالرحمن املناعي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- بكالوريو�س اقت�شاد وفل�شفة - اأمريكا
- موؤ�ش�س اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي ١٩٨٥

- ع�شو اجلمعية العاملية للم�شورين ١٩٨6
- ع�شو اجلمعية االأمريكية للت�شوير

- ع�شو االحتاد الدويل للت�شوير )فياب(
- امل�شاركة يف جميع معار�س اجلمعية الداخلية واخلارجية منذ عام ١٩٨6

- اقام اأكرث من ٨٥ دورة ت�شويرية يف البورتريت وتوزيع االإ�شاءة الأع�شاء اجلمعية 
- اقام دورات �شيفية لقطاعات خمتلفة

- اقام املعر�س ال�شخ�شي االأول بفندق اخلليج ١٩٨6
- افام املعر�س ال�شخ�شي الثاين يف ال�شارقة ١٩٩٤

- اقام املعر�س ال�شخ�شي الثالث يف فندق ال�شرياتون ١٩٩6
- اقام املعر�س ال�شخ�شي الرابع يف �شوق واقف ٢٠٠٧

- امل�شاركة يف معار�س عديدة اإقليمية ودولية
- امل�شاركة يف كثري من جلان التحكيم حمليًا واقليميًا

- اول م�شور عربي يوؤ�ش�س موقع على االنرتنت يعني بالت�شوير ال�شوئي
- �شاهم يف تاأ�شي�س وتطوير جائزة اآل ثاين العاملية 
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من الفنانني املميزين واملوؤ�ش�شني للحركة الت�شويرية يف قطر ومن جيل الرواد االأوائل.  w

لي�س مولعًاً بالدعاية عن ماهية �شخ�شيته ، حيث اإن ا�شمه ي�شبق احلديث عن منجزاته.  w
ي�شعى دائمًا ملوا�شلة عطائه وكرمه بعزمية واإخال�س ، ويبث روح التوعية االأخالقية   w

والت�شويرية ل�شرائح املجتمع بفئاته املختلفة ، وباأ�شلوب راٍق �شهل وعلمي دقيق .
اأجيال متعددة من خمتلف االأعمار اقرتبت وتتلمذت وتخرجت على يديه .  w

تكمن متعته يف اأن يرى طلبته من اجلن�شني وقد تبوءوا نواقع متقدمة يف الت�شوير،   w
وخا�شة يف جمال تخ�ش�شه يف ت�شوير الوجوه .

ي�شتند يف تعامالته اإىل قاعدة اأخالقية عالية وطيبة ، وروح �شفافة ذات ح�شا�شية   w
مفرطة يف التعامل االن�شاين .

لعب دورًا هامًا يف تفجري طاقات املواهب الكامنة يف عقول ال�شباب وال�شابات على   w
مدار �شريته الت�شويرية ، واك�شبهم مهارات عالية يف تطوير انف�شهم .

اأمام هذا الواقع اكت�شب الفنان حمبة امل�شورين ممزوجة باالحرتام والتقدير .  w
واملتاأمل الأعمال حممد ي�شتطيع ب�شهولة اأن ي�شت�شف مدى احل�شا�شية املفرطة و�شر   w

االإبداع يف اأعماله .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

الفنان : اإبراهيم اأحمد بهزاد

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩6٥

- بكالوريو�س يف هند�شة الكهرباء وااللكرتونيات - جامعة هدر�شفيلد - بريطانيا
- كبري املهند�شني يف قطر للبرتول

- ع�شو يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- امل�شاركة يف عر�س االأعمال الفنية يف املنتديات الت�شويرية

مار�س الفنان اإبراهيم )اأبو مرمي( الت�شوير منذ ال�شغر لتنمية روؤاه واأحا�شي�شه  	w

واإ�شباع رغباته يف توثيق املراحل العمرية التي مر بها .
اهتم ابراهيم من خالل اأعماله للمناظر الطبيعية واملاكرو بروؤى اإبداعية ذات  	w

اإنتاجات فنية مبتكرة من حيث التنفيذ والبناء ال�شكلي التكويني .
اإح�شا�شه االإبداعي وقدرته على اإيجاد منظومة التناغم واالن�شجام التكويني،  	w

اأ�شفت على اعماله �شمة انفعالية وب�شرية وجاذبة للمتعة والراحة لت�شل وتوؤثر 
يف ذهن املتلقي مبا�شرة .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

اأحمد يو�سف اخلليفي 

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٥٨

- امل�شاركة يف جميع معار�س اجلمعية الداخلية واخلارجية منذ ٢٠٠٠ وحتى ٢٠١٢
- امل�شاركة يف ت�شميم اإ�شدارات اجلمعية

- امل�شاركة يف العديد من جلان التحكيم مب�شابقات الت�شوير على امل�شتوى املحلي

اأف�شل  اإىل  للو�شول  �شعيًا   ، الت�شوير  يف  ناجحة  م�شرية  اأجل  من  يعمل  فنان  	w

النتائج مبا يليق باحلركة الت�شويرية .
يتجه الفنان اأحمد اجتاهًا خا�شًا يف الرتكيز على البعد ال�شياحي يف التوثيق  	w

والت�شجيل ، ويحاول اأن يكون �شموليًا بهدف تقدمي �شور �شياحية ملعامل االآثار 
واملعمار وح�شارة املراحل التاريخية لالأماكن التي يزورها ، منفردًا يف اأعماله 

باأن ت�شبح مبثابة ذاكرة حية لالإن�شان املعا�شر .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

بدر عبداهلل العبيديل 

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- بكالوريو�س اإدارة واقت�شاد - ق�شم اإدارة اأعمال - جامعة قطر
- ع�شو يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

للت�شوير حمليًا  القطرية  التي نظمتها اجلمعية  املعار�س  بالعديد من  امل�شاركة   -
ودوليًا

- احل�شول على امليدالية الذهبية يف م�شابقة اآل ثاين للت�شوير ٢٠١١

مما   ، اأعماله  يف  التعبريية  الدالالت  اإبراز  على  بحر�شه  بدر  الفنان  يتميز  	w

ي�شتدعي التاأمل فيها ملا ت�شكله التاأثريات من اجنذاب �شاعري الأعماله .
ماآ�شيها  بكل  احلياة  بنب�س  املفعمة  الب�شرية  الوجوه  اللتقاط  عد�شته  ي�شخر  	w

مع  التعامل  كيفية  على  القدرة  لها  حذرة  ذكية  عني  اإىل  م�شتندًا  واأفراحها، 
تعبريات تباين ال�شوء والظل با�شتخدام تقنيات االإ�شاءة .

لقد ا�شتطاع بدر اأن يوؤكد هويته الت�شويرية يف جماالت عدة باأ�شلوبه اخلا�س . 	w
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

جا�سم اأحمد املهندي 

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- حا�شل على �شهادة املاج�شتري
- اأمني �شر اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

- ع�شو مكتب االأمانة العامة الحتاد امل�شورين العرب
- امل�شاركة يف جميع معار�س اجلمعية خالل الفرتة ١٩٩٨ حتى ٢٠١٢

- امل�شاركة يف املعار�س اخلارجية للجمعية خالل الفرتة ١٩٩٨ وحتى ٢٠١٢
- اإقامة املعر�س ال�شخ�شي االأول يف جمهورية ال�شودان ٢٠٠٢

- اإقامة املعر�س ال�شخ�شي الثاين يف دولة قطر ٢٠٠٤
- امل�شاركة يف معر�س جمعية الفنون الت�شكيلية - قطر بوب ٢ �شنة ٢٠٠٢

- امل�شاركة يف معر�س متحف قطر - اإدارة املتاحف واالآثار ٢٠٠٢
- امل�شاركة يف معر�س املوؤمتر االإ�شالمي - وزارة االوقاف ٢٠٠٣

- امل�شاركة يف معر�س مهرجان عجائب قطر - هيئة ال�شياحة
- امل�شاركة يف جميع الدورات الت�شويرية املقامة يف اجلمعية

- اال�شرتاك بور�شة الت�شوير للم�شور جو�س �شميد ٢٠٠٣
- اال�شرتاك باملعر�س ال�شابع ع�شر جلمعية الفنون الت�شكيلية ٢٠٠٤

- ع�شو جلنة حتكيم املعر�س ال�شنوي العا�شر للت�شوير - �شلطنة عمان ٢٠٠٣
- ع�شو جلنة حتكيم املهرجان الثقايف

- ع�شو جلنة حتكيم مهرجان �شيف قطر
- ع�شو جلنة حتكيم �شباق الفرموال للزوارق

- ع�شو جلنة م�شابقة اجليدة - االنعكا�س ٢٠١٢
- ع�شو مراقب يف م�شابقة جائزة اآل ثاين ٢٠٠6 - ٢٠١٢

- حائز على املركز الرابع يف م�شابقة ال�شيخ �شعود بن حممد - النباتات الربية ٢٠٠١
- حائز على امليدالية الف�شية يف مهرجان بغداد ١١ - حمور الريا�شة ٢٠٠١

- حائز على املركز االأول يف م�شابقة الربوتريت - جامعة قطر ٢٠٠٢
- حائز على امليدالية الذهبية يف م�شابقة الها�شبالد - حمور الطفولة ٢٠٠٣
- حائز على امليدالية الذهبية يف م�شابقة الها�شبالد - حمور احلركة ٢٠٠٤
- حائز على امليدالية الذهبية يف م�شابقة الها�شبالد - حمور الطفولة ٢٠٠٤

- حائز على املركز الثاين يف م�شابقة اآل ثاين - املحور العام ٢٠٠٧

وتوهج  باحليوية  تنب�س  بطاقة  الع�شق  هذا  عن  معربًا  الت�شوير  يع�شق  فنان  	w

الروح .
متتزج الروؤية املو�شوعية والذاتية عند هذا الفنان يف عامل رحيب �شا�شع معانقًا  	w

انفعاالته االإن�شانية احل�شا�شة اإىل تطويع وحتويل عد�شته اإىل اأداة تثري النف�س 
الب�شرية ، لتتقارب وتتاآلف امل�شاعر االإن�شانية للرائي اإىل جوار االإدراك احل�شي 

للفنان .
اللم�شات الفنية اجلمالية لدى هذا الفنان نابعة من عواطفه اجليا�شة وخياله  	w

الوا�شع .















ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا



89المصــورون في قطـــــــــــــر - اشــــــــراقة وتــــــــألق

ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

جا�سم حممد اأحمد 

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٨٨

- طالب بجامعة قطر كلية االآداب والعلوم تخ�ش�س تاريخ - علم اجتماع
- ع�شو اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- ع�شو بجمعية االإمارات للت�شوير ال�شوئي

- ع�شو باجلمعية االأمريكية للت�شوير ال�شوئي
- امل�شاركة بعدة م�شابقات على م�شتوى املواقع واملنتديات االلكرتونية 

- حائز على اجلائزة التا�شعة يف م�شابقة البيئة ٢٠١٠
االأ�شهم  �شبكة   - الوطني  لليوم  اإعالمية  تغطية  االأول الف�شل  املركز  على  - حائز 

القطرية ٢٠١٠
- حائز على املركز الثاين يف م�شابقة روح وقلب قطر - بنك قطر للتنمية ٢٠١٠

- امل�شاركة يف دورة الت�شوير - مركز اجلزيرة للتدريب والتطوير
- امل�شاركة يف دورة اأ�شا�شيات توزيع االإ�شاءة - مركز الفنون الب�شرية 

- امل�شاركة يف تعديل ال�شور - مركز الفنون الب�شرية
- امل�شاركة يف دورة الربوترية - اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

- امل�شاركة يف دورة تكوين ال�شورة - مركز الفنون الب�شرية
- امل�شاركة يف معر�س قطر فوتو - اليوم الوطني ٢٠١٠

- امل�شاركة يف معر�س اليوم البيئي القطري ٢٠١٠
- امل�شاركة يف معر�س امل�شورين القطريني - اليوم الوطني ٢٠٠٩

- امل�شاركة يف معر�س ثقافات العامل - قناة اجلزيرة ٢٠٠٨
- امل�شاركة يف معر�س عيون قطرية - مركز واقف للفنون ٢٠٠٨

من املواهب القطرية الواعدة يف جمال الت�شوير ال�شوئي . 	w

بداأ م�شواره الفني حديثًا . 	w

من طموحاته اأن ي�شتخدم فن الت�شوير يف الدعوة اإىل اهلل بالتغطيات االإعالمية  	w

لالأن�شطة الدعوية .
باب  من  الت�شوير  جماالت  يف  �شتى  اأغوار  �شرب  على  باإ�شراره  جا�شم  يتمتع  	w

املعرفة واكت�شاب اخلربة .
بجميع  لل�شيارات  الدعائي  الت�شوير  يف  ين�شب  احلايل  وع�شقه  اهتماماته  	w

اأنواعها .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

خالد اأحمد اجلناحي 

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- ع�شو يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- امل�شاركة يف معار�س اجلمعية

يتغلغل يف اأعماق االأ�شياء التي تزهو يف اإيقاع احلياة االإن�شانية . 	w

واملدلوالت  االأفكار  جمالية  ك�شف  على  التاأكيد  يف  عالية  فنية  طاقة  ميتلك  	w

فيها  متاألقة  بهيجة  لتكون  ال�شتار  عنها  مزيحًا   ، م�شاعره  بوتقة  يف  احل�شية 
عذوبة االجنذاب .

يتميز خالد بح�شا�شية عالية جتاه االإ�شاءة م�شتخدمًا مهاراته التي اكت�شبها يف  	w

م�شريته الفنية خالل عمله يف قناة اجلزيرة الف�شائية .
على  للح�شول  يفعله  ما  اإدراك  يف  امل�شبق  االإيجابي  التخيل  خالد  عند  يتوفر  	w

ركيزة اإبداعية فنية حيث يقود اآلة الت�شوير بوعي ودراية .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

خالد حمد حممد الع�سريي 

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- بداأ هواية الت�شوير عام ١٩٩٢ م

يف  والتاأمل  باال�شتطالع  �شغوف   ، القدامى  الفنانني  من  خالد  الفنان  يعترب  	w

جماليات الطبيعة .
الن�شيب  لقطاته  للطيور يف  فكان   ، الربية  احلياة  اهتمامه يف حمور  ان�شب  	w

االأكرب ، وعرب عنها باإيقاعات جمالية مبدعة مينحها ح�شًا منفردًا يف ال�شكل 
وامل�شمون .

احلياة  مع  تتفاعل   ، اخلارجية  احل�شية  باملدركات  اجلمالية  مل�شاته  تت�شمن  	w

يتق�شى  بذلك  فهو  والبحر،  والغيوم  اال�شجار  يف  ممثلة  والطبيعة  املدنية 
الواقعية يف مو�شوعاته .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

خالد غالم فكري 

ال�سرية الذاتية :
- ع�شو جمل�س اإدارة اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

- امل�شاركة يف جميع معار�س اجلمعية الداخلية واخلارجية منذ ٢٠٠٠ وحتى ٢٠١٢
- �شمم الكثري من اإ�شدارات اجلمعية

- �شمم ميداليات م�شابقة اآل ثاين الدولية للت�شوير
- �شمم الكثري من الطوابع وامليداليات يف املنا�شبات الوطنية

- حائز على اجلائزة الثانية يف م�شابقة اآل ثاين يف حمور احلركة ٢٠٠٨
- حائز على امليدالية الذهبية يف م�شابقة اآل ثاين يف حمور البورترية ٢٠٠٩

- حائز على امليدالية الذهبية يف م�شابقة ال ثاين يف حمور كوكب االأر�س ٢٠١٠
- حائز على امليدالية الذهبية يف م�شابقة قرب�س الدولية
- ع�شو يف العديد من جلان التحكيم على امل�شتوى املحلي

تعلق الفنان خالد بعدة حمـاور يف الت�شوير للو�شول اإىل حتقيق رغبته ور�شـاه  	w

عن اأعماله .
ارتبطت اأعماله يف املناظر الطبيعية ومل�شاته ال�شخ�شية باالأبعاد اجلمالية . 	w

واجلانب االآخر الذي يوليه اهتمامًا وا�شعًا هو ت�شوير الوجوه التي تت�شمن عمقًا  	w

نف�شيًا وفنيًا يف اأ�شكال متعددة وتعبريات خمتلفة تنب�س باملاآ�شي واالأفراح .
عنده براعة وتاألق يف ا�شتغالل الربجميات التحريرية الت�شويرية مثل برنامج  	w

الفوتو�شوب .
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ون
ري
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طـ

لق
ا

خالد حممد امل�سلماين 

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٧١ م

- ع�شو اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- ع�شو يف اإدارة مركز قطر لفن الت�شوير

- ع�شو يف مركز الفنون الب�شرية
- ع�شو جلنة حتكيم م�شابقة اوري�شك�س

- ع�شو جلنة حتكيم بطولة العامل لكرة الطائرة 
- ع�شو جلنة حتكيم م�شابقة املدار�س )�شتايف - هبة ريح(

- ع�شو يف جلان م�شابقات قطر فوتو للت�شوير
- امل�شاركة يف معار�س اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

- امل�شاركة يف معار�س قطر فوتو ٢٠٠6
- امل�شاركة يف معر�س البيئة القطرية ٢٠٠٧

- امل�شاركة يف معر�س املتحف االإ�شالمي ٢٠٠٨
- امل�شاركة يف معر�س بطولة األعاب القوى ٢٠١٠

- حائز على املركز االأول يف م�شابقة االإمارات الدولية
- حائز على املركز الرابع يف م�شابقة اآل ثاين للحرف اليدوية

- حائز على املركز ال�شاد�س يف م�شابقة اآل ثاين - الت�شوير املعماري
حائز على املركز الثالث يف م�شابقة قطر لقفز احلواجز

- حائز على جوائز متعددة يف املهرجانات الثقافية

من  وجيزة  فرتة  يف  اخلا�س  واأ�شلوبه  الفنية  هويته  يوؤكد  اأن  خالد  ا�شتطاع  	w
ممار�شته هواية الت�شوير ، بحيث ميكنك متييز فنه من بني اأقرانه الفنانني يف 
حماكاة الواقع والدقة يف نقل تفا�شيل لقطاته املعمارية والرتاثية بزوايا غري 

ماألوفة ، وا�شتغالله املحنك يف الت�شوير .
امتازت اهتماماته بتقنية املحرتف يف ت�شمني هوايته بالت�شوير الريا�شي التي  	w
لها تاأثريات ب�شرية جمالية تنب�س باحلركة الفعالة التي تت�شم بقيم تعبريية 

عن فاعلية حركة الالعبني .
تتحول القناعات احل�شية واملوؤثرات الفكرية لديه اإىل االإجناز االإبداعي مندفعًا  	w
يف خو�س جتربة الطبيعة ال�شامتة ، وا�شعًا يف االعتبار الت�شافر والتجان�س يف 

االأ�شكال واالأحجام واالألوان ليحافظ على قوة التكوين .
االأطفال  وخا�شة  الوجوه  ت�شوير  يف  الت�شجيلي  الواقعي  باأ�شلوبه  متيز  كما  	w

متحفظًا يف عر�شهم على املالأ .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

را�سد خليفة الكبي�سي 

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٨٢

- خريج جامعة قطر ٢٠٠٥
- امل�شاركة يف املعار�س املقامة على م�شتوى الدولة

ال�شاحة  على  ملعت  التي  ال�شابة  اجلديدة  الوجوه  من  را�شد  الفنان  يعترب  	w

الت�شويرية .
اأعطته  ، مما  موهبته  �شقل  الذاتية يف  والقراءة  االطالع  على  الفنان  اعتمد  	w

الدافع احلقيقي يف التعامل مع �شتى حماور الت�شوير ، حماواًل بذلك ر�شد ما 
تتلقاه عيناه من دالالت فنية اإبداعية ملخاطبة امل�شاهد واملتذوق يف اال�شتمتاع .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

را�سد يو�سف الكواري 

ال�سرية الذاتية :
- ع�شو اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي ١٩٨٩

- �شكرتري اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي ١٩٩٧
- نائب الرئي�س - مركز قطر لفن الت�شوير ال�شوئي ٢٠٠6

- ع�شو يف منتدى قطر فوتو
- امل�شاركة يف معار�س اجلمعية القطرية للت�شوير من ١٩٨٩ حتى ١٩٩٩

- امل�شاركة يف معر�س الت�شوير - دولة الكويت ١٩٩6
- امل�شاركة يف معر�س الت�شوير - دم�شق ١٩٩٢

- امل�شاركة يف معر�س الت�شوير - القاهره ١٩٩٣
- امل�شاركة يف ت�شوير �شباق قطر ال�شحراوي ١٩٩٤

- امل�شاركة يف تغطية فعاليات بطولة العاب القوى ١٩٩٥
- امل�شاركة يف مهرجان الفرو�شية ١٩٩6

- امل�شاركة يف مهرجان �شباق الهجن ١٩٩٧
- امل�شاركة يف تغطية بطولة قطر الدولية للتن�س االأر�شي ٩٥ و ٩6 و ٩٧ و ٢٠٠٧

- امل�شاهمة يف عدة فعاليات حملية 
- املعر�س ال�شخ�شي االأول ٢٠٠١

- �شهادات تقدير وم�شاركة من قطاعات خمتلفة
- ع�شو يف جلنة التحكيم يف م�شابقة انا �شنايف وهبة ريح ٢٠١٢

- حائز على املركز الثالث يف م�شابقة الت�شوير التلفزيوين ١٩٩٧
- حائز على املركز االأول والثاين يف م�شابقة جملة اجلوهرة ١٩٩6

- حائز على املركز الثاين يف الت�شوير - �شلطنة عمان ١٩٩٩

ميتلك خ�شو�شيته الفنية حيث يتجه اجتاهًا خا�شًا يف تنفيذ اأعماله بالرتكيز  	w

ال�شديد الذي ي�شل حد الولع ، ومقدرته الفائقة على ال�شرب والرتيث يف اإجناز 
اأعماله .

يقدم من خالل عد�شته جوانب مظاهر احلياة باأ�شكالها املختلفة مما خلقت  	w

و�شيجة حميمية مع املتلقي .
من�شجم  ب�شكل  مدرو�س  تكويني  متازج  اإقامة  على  اأي�شًا  اهتمامه  ان�شب  	w

ومتناغم يف اأغلب اأعماله الفنية .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

ر�سا حممد قالبي 

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩6٢

- ع�شو اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- امل�شاركة يف معار�س اجلمعية منذ عام ١٩٩٤ - ٢٠١٢

- امل�شاركة يف معر�س احتاد م�شوري العرب باوروبا
- امل�شاركة يف جميع م�شابقات اآل ثاين

- اقامة املعر�س ال�شخ�شي االأول - احلياة حتت املاء ٢٠١١
- حائز على املركز االأول يف م�شابقة احتاد م�شوري العرب يف حمور البيئة

- حائز على املركز ال�شاد�س يف م�شابقة اآل ثاين يف حمور املاء ٢٠٠٧

والولع  بالرتكيز  خا�شًا  فنيًا  اجتاهًا  وميتلك  االبداعية  بروؤيته  ر�شا  يتميز  	w

ال�شديد بتقدمي اأعمال �شوئية من جوانب احلياة البحرية .
ومهارة  اأك�شباه خربة  الغط�س  على  املتوا�شل  والتدريب   ، التقنية  الدورات  اإن  	w

قيمة .
تلك  ناقاًل جماليات  البحرية  البيئة  بالتعبري عن  اأعماله  كر�س جل جهده يف  	w

التفا�شيل االإبداعية التي �شخرها اخلالق �شبحانه وتعاىل يف الطبيعة البحرية.
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

�سعد عبداهلل املهندي 

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٧6
- موظف يف قطاع الغاز

- ع�شو يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- ع�شو وم�شرف يف منتدى قطر فوتو

- امل�شاركة يف معر�س وزارة البيئة ٢٠٠٩
- امل�شاركة يف معر�س ثقافات �شعوب العامل ٢٠٠٩

- امل�شاركة يف معر�س اليوم الوطني - درب ال�شاعي ٢٠١١
- امل�شاركة يف معر�س كتارا ٢٠١١

- امل�شاركة يف معر�س مهرجان اجلزيرة ال�شينمائي ٢٠١٠
- امل�شاركة يف دورة ت�شوير البورترية - اجلمعية القطرية للت�شوير

- امل�شاركة يف دورة ت�شوير الطبيعة ال�شامتة - مركز الفنون الب�شرية
- امل�شاركة يف تعديل ال�شور - مركز الفنون الب�شرية

- حائز على املركز االأول يف م�شابقة بانا�شونيك - دبي
- حائز على املركز الثالث يف م�شابقة وزارة البيئة ٢٠١٠
- اإقامة دورة يف اأ�شا�شيات الت�شوير - نادي اخلور ٢٠١٠

- اإقامة دورة يف الت�شوير املعماري - نادي اخلور - ٢٠١١

حظي الفنان �شعد بالكثري من االإعجاب والتقدير الأعماله االإبداعية التي اأعطت  	w

بالرغم من حداثته يف  واالإبداع  اال�شتمتاع  انطباعًا ب�شريًا جذابًا يف  املتلقي 
مواكبة جمال الت�شوير .

كانت بداياته يف بث اأحا�شي�شه الداخلية بت�شوير االأطفال واملناظر الطبيعية . 	w

�شحرته احلياة الربية والبيئة الفطرية ، هام بالتعبري عنها بكل جدارة وواقعية. 	w

بالتاأمل  للرائي  متتد  وم�شاعره  ب�شمته  فرتك  الطبيعية  باملناظر  مولعًا  ظل  	w

والتفاعل الب�شري من نتاج اإبداعه الفني .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

�سلطان بن �سلطان الع�سريي 

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- حا�شل على بكالوريو�شاإدارة واقت�شاد - جامعة قطر
- نا�شط بيئي وخا�شة فيما يتعلق باحلياة الفطرية والنباتية

ا�شتمد حبه لهواية الت�شوير من اأخيه االأكرب الذي مل يتوان يف توثيق مراحل  	w

حياته العمرية .
بداأ ع�شقه للت�شوير بامتالكه عدة الت�شوير يف املراحل الدرا�شية املتو�شطة . 	w

واالطالع  بالقراءة  املحببة  هوايته  ينمي  فاأخذ  لديه  الت�شوير  مفهوم  تطور  	w

والت�شاور مع اأخيه االأكرب .
�شدته البيئة الفطرية واحلياة الربية ، فارتبط اهتمامه باملحافظة على البيئة  	w

وحمايتها واإثراء هذا املحور باأعماله االإبداعية .
امتدت اإبداعاته اجلمالية يف املناظر الطبيعية وت�شوير الوجوه والت�شوير عن  	w

قرب مكت�شبًا �شمات متميزة بح�س �شاعري ووعي فني خا�س .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

�سلطان عبدالعزيز اخلرفـي 

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- حا�شل على بكالوريو�س تاريخ من كلية االإن�شانيات - جامعة قطر
- موظف يف وزارة الثقافة والفنون والرتاث - مركز الفنون الب�شرية

- موؤ�ش�س وحدة الت�شوير ال�شوئي يف الق�شم
- امل�شاركة يف معر�س فن التعكي�س - �شوق واقف ٢٠٠٧

- امل�شاركة يف مهرجان الدوحة الثقايف ٢٠٠٨
- حائز على املركز االأول يف م�شابقة القفز - نادي ال�شباق والفرو�شية ٢٠١٠

اإبراز جماليات  ت�شهم يف  التي  املو�شوعات  اإىل  �شلطان مبوهبته  الفنان  اجته  	w

الواقع من اأجواء البيئة القطرية .
يحاول اأن يكون متنوعًا يف اأعماله ، لذا ي�شعى اإىل اقتنا�س ما حوله من م�شاهد  	w

مثرية الإ�شباع ع�شقه للت�شوير .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

�سبيب النعيمي 

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- موظف اإداري
- امل�شاركة يف معر�س قطر فوتو - �شوق واقف

- امل�شاركة يف معر�س البيئة - جممع الند مارك

الفنان بوحممد )كما يحب اأن يطلق عليه( من املوهوبني يف احلركة الت�شويرية. 	w

اكت�شب القيم املعرفية يف الت�شوير من اأ�شحابه الذين �شبقوه يف هذا املجال . 	w

اأخذ على عاتقه تطوير نف�شه باالطالع واملمار�شة . 	w

مييل اإىل ت�شوير املناظر الطبيعية ، والبورتريت . 	w

تاألق يف ت�شوير احلياة الفطرية وخا�شة ت�شوير الطيور . 	w

ب�شمات  له  فكانت  والرتاثي  املعا�شر  املعماري  الت�شوير  يف  اأي�شًا  تفاعل  	w

اإبداعية.
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

عبدالرحمن �سامي ال�سبيعي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٨٣

- بكالوريو�س يف حماية نظم املعلومات يف احلا�شب االآيل 
- دبلوما يف الت�شوير ال�شوئي - امريكا

- موظف يف بنك قطر للتنمية

اأتيح للفنان عبدالرحمن اإجناز العديد من امل�شاهد االإبداعية . 	w

اهتم يف جمال الرتويج الدعائي من حيث االأداء الفني واملو�شوعي ، وكان له  	w

ن�شيب مميز يف تاأكيد املالمح القطرية .
ي�شعى دائمًا الإنتاج اأعمال فنية مبتكرة ذات هدف وم�شمون يف ال�شكل التكويني. 	w

متنوع ومتعدد املهارات التقنية ، حيث يغو�س بتمكن واقتدار فني يف معاجلات  	w

الربامج التحريرية ، وتقنيات ال�شبكة العنكبوتية يف التخطيط والت�شميم .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

عبدالرحمن علي العبا�سي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٧٧

- موظف يف كيوتل - ق�شم قطر كيبل فيجن
- ع�شو يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

- ع�شو يف مركز قطر التطوعي
- من موؤ�ش�شي ملحق بالقطري الف�شيح - جريدة ال�شرق

- امل�شاركة يف دورة اأ�شا�شيات الت�شوير - اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- امل�شاركة يف ور�شة املركزية االأوىل والثانية والثالثة للمراكز ال�شبابية 

- امل�شاركة يف دورة االإعداد للعمل ال�شحفي 
- حا�شل على املركز االأول يف م�شابقة جائزة اآل ثاين ٢٠٠٤

- حا�شل على املركز الثاين يف م�شابقة املجل�س الوطني للثقافة والفنون والرتاث ٢٠٠٤
- حا�شل على املركز الثالث يف م�شابقة املجل�س الوطني للثقافة والفنون والرتاث ٢٠٠٥
- حا�شل على املركز الثالث يف م�شابقة املجل�س الوطني للثقافة والفنون والرتاث ٢٠٠6
- حا�شل على املركز الثاين يف م�شابقة املجل�س الوطني للثقافة والفنون والرتاث ٢٠٠٧

من الفنانني الذين ا�شتطاعوا اأن يواكبوا احلركة الت�شويرية يف قطر . 	w

بدورات  التحق  كما   ، املجال  هذا  يف  �شبقه  من  مع  باالحتكاك  موهبته  �شقل  	w

ت�شوير عديدة الكت�شاب املعرفة والروؤية الب�شرية .
له حماوالت وا�شحة يف االآونة االأخرية يف خو�س جتربة الفيديو من خالل اآلة  	w

الت�شوير الرقمية ، وتنفيذ اأفكار توعوية .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

عبدالعزيز ح�سن الدروي�ش

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- ع�شو اإداري يف منتدى قطر فوتو

من املواهب القطرية ال�شابة . 	w

بلور خزانته املعلوماتية باالطالع والقراءة من خالل املواقع العربية واالأجنبية  	w

لي�شقل موهبته ، ومينح اأعماله امللتقطة اإيقاعات ان�شجامية متاألقة . 
ا�شتهوته املناظر الطبيعية ، وداللة االألوان بالتعبري عنها يف الت�شوير الليلي . 	w

كما اأخذته موجة امليول املعرفية اإىل جتربة الت�شوير عن قرب )املاكرو( . 	w

ا�شتطاع اأن يوؤكد هويته الفنية واأ�شلوبه الواقعي الت�شجيلي يف الت�شوير املعماري. 	w
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

عبدالعزيز را�سد الكبي�سي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٧6

- حا�شل على بكالوريو�س يف االإعالم 
- امل�شاركة يف دورة الت�شوير ال�شوئي - تاأ�شي�شي ومتقدم - مركز الفنون الب�شرية

- امل�شاركة يف دورة الت�شوير يف مركز اجلزيرة االإعالمي للتدريب والتطوير 
- امل�شاركة يف دورة الت�شوير بجامعة فرجينيا

- امل�شاركة يف معر�س مركز الفنون الب�شرية - �شوق واقف
جممع   - للبيئة  االأعلى  املجل�س  مع  بالتعاون  فوتو  قطر  معر�س  يف  امل�شاركة   -

الالندمارك
- امل�شاركة يف معر�س تعكي�س دروب - جامعة قطر

- امل�شاركة يف معر�س م�شابقة اآل ثاين 
- امل�شاركة يف معر�س اليوم الوطني ٢٠١٠

- حائز على امليدالية الذهبية - م�شابقة اآل ثاين
- حائز على املركز الرابع يف م�شابقة اليوم الوطني

من املواهب القطرية ال�شابة . 	w

ا�شتاأثر االأ�شلوب الواقعي والتعبريي باهتمامه فكر�س ذلك يف اأعماله . 	w

يجد من خالل هوايته متعتة يف خو�س جتربة الت�شوير باالأ�شعة حتت احلمراء   w

والتي تعترب من اأطول املوجات يف ال�شوء املرئي .
كما ي�شتهويه ت�شوير الطبيعة اخلالبة باأنواعها املختلفة . 	w

االإن�شـانية معربًا عن ذلك من خالل  الوجوه واحلياة  اإىل ت�شوير  اأي�شًا  اجته  	w

مهاراته االبداعية .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

عبدالعزيز عي�سى املهندي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٧٣

- موظف يف وزارة الداخلية
- ع�شو اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

من املواهب القطرية الواعدة يف جمال الت�شوير ال�شوئي . 	w

ميار�س الت�شوير كتعبري فردي يف توثيق وت�شجيل احلياة اليومية التي تعك�س  	w

روؤيته الفنية . 











ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا



239المصــورون في قطـــــــــــــر - اشــــــــراقة وتــــــــألق

ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

عبداهلل اإبراهيم الع�سريي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٨٠

فنان يحمل بني جوانحه م�شاعر فيا�شة تعك�س طيبته وحمبته للنا�س . 	w

التي  والعقبات  ال�شعاب  تذليل كل  طموح بطبيعته يف ذاته م�شـتعينًا باهلل يف  	w

تواجهه .
مييل اإىل ر�شد املناظر الطبيعية بنواحيها املختلفة .  	w
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

عبداهلل حمدان املناعي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩6٧

- ع�شو باجلمعية االأمريكية للت�شوير - اأمريكا
- موؤ�ش�س مركز قطر لفن الت�شوير - هيئة متاحف قطر - كاتارا 

- ع�شو يف رابطة االإمارات الدولية للت�شوير - االمارات العربية املتحدة
- ع�شو يف مركز الفنون الب�شرية  - قطر 

- ع�شو يف احتاد امل�شورين العرب - اوروبا
- ع�شو يف اجلمعية امللكية الربيطانية للت�شوير - بريطانيا

- امل�شاركة يف معر�س قطر فوتو - �شوق واقف ٢٠٠6
- امل�شاركة يف معر�س قطر فوتو الثاين - جممع الالند مارك 

- امل�شاركة يف معر�س عط�س وارتواء بالتعاون مع جامعة فرجينيا -قطر
- امل�شاركة يف معر�س الربيع - اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

- امل�شاركة يف معر�س نفحات اإميانية - قطر
- امل�شاركة يف معر�س الفنون الب�شرية - جممع ال�شتي �شنرت - قطر

- امل�شاركة يف االأ�شبوع الثقايف العربي - هامبورغ - اأملانيا
- امل�شاركة يف معر�س اإيطاليا - ايطاليا ٢٠٠٨

- اإقامة دورة اأ�شا�شيات الت�شوير - مركز �شناع احلياة ٢٠٠٧و �شيف جامعة قطر ٢٠٠٧ 
ومدر�شة البيان ٢٠٠٧ و مركز الفنون الب�شرية ٢٠٠٨ و مدر�شة اآمنة بنت وهب ٢٠١٠ 

و مدر�شة املرخية امل�شتقلة ٢٠١٠ و مركز اجلزيرة للتدريب والتطوير 
- امل�شاركة يف جلان التحكيم

- حائز على املركز اخلام�س - اليوم الوطني ٢٠١٠
- حائز على املركز االأول -حمور ال�شورة الفنية - هامبورغ / اأملانيا

- حائز على املركز الرابع - حمور االإن�شان والعمل - هامبورغ/ اأملانيا
- حائز على املركز االأول يف ثالثة حماور - املجل�س الوطني للثقافة ٢٠٠6

- حائز على امليدالية الربونزية - البورتريت - م�شابقة االإمارات ٢٠٠٩
- حائز على املرتبة الرابعة يف حمور الطفولة - م�شابقة االإمارات ٢٠٠٩

- حائز على امليدالية الذهبية - م�شابقة االإمارات ٢٠٠٩
- حائز على املركز االأول اخلا�س باليوم القطري لل�شكان ٢٠١١

ا�شتطاع الفنان عبداهلل اأن يبداأ م�شواره الفني باالطالع والتجريب واالحتكاك  	w

مع من �شبقه يف جمال الت�شوير ، لي�شقل موهبته ، االأمر الذي �شاعده على 
كرثة ممار�شته وتطوير ذاته يف ح�شور الدورات والور�س الت�شويرية .

يف  الواقعي  املنظور  عمق  يف  يتوغل  جعلته  الذاتية  وروؤيته  احل�شية  انفعاالته  	w

املناظر الطبيعية والطبيعة ال�شامتة ، لت�شل اإىل االإيقاعات اجلمالية الناب�شة، 
وت�شتاأثر بها عني املتلقي .

من  حتمل  وما  املتجددة  الوجوه  مالمح  ت�شوير  عن  باحثًا  هوايته  وظف  كما  	w

اأحا�شي�س جمالية .
طوع هوايته اأي�شًا يف الت�شوير الريا�شي جم�شدًا احلركات احلية الناب�شة يف  	w

املالعب .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

عبداهلل عبداملجيد امل�سلح

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٨٥

- خريج كلية ال�شيا�شة - تخ�ش�س عالقات دولية - بريطانيا
- م�شاعد فني �شيانة - م�شنع االأ�شمدة الكيماوية - قطر للبرتول

- ع�شو يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- امل�شاركة يف دورة اأ�شا�شيات الت�شوير - مركز اجلزيرة االإعالمي

- امل�شاركة يف دورة غوا�س متقدم
- امل�شاركة يف تغطية املوؤمتر االإ�شالمي - جامعة ا�شك�س بريطانيا ٢٠١٢

من املواهب القطرية الواعدة يف جمال الت�شوير ال�شوئي . 	w

بداأ م�شواره الفني حديثًا .  	w

يعرب عن هوايته يف حماكاة البيئة البحرية ناقاًل جماليات امل�شاهد االإبداعية . 	w

التكوينية  التنا�شقات  معربًا عن  الليلي  الت�شوير  اهتمامه يف حماكاة  ان�شب  	w

واالن�شجامات اللونية .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

علي خمي�ش املن�سوري

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٧١

- موظف يف قطر للبرتول
- ع�شو اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- اأمني �شر �شابق يف مركز �شباب اجلميلية

- مدير الن�شاط ال�شيفي يف مركز �شباب اجلميلية 
- امل�شاركة يف جميع معار�س اجلمعية املحلية واخلارجية منذ ١٩٩٤ وحتى ٢٠٠٥

- اأقام ثالثة معار�س �شخ�شية
- حائز على املركز االأول يف م�شابقة قطر للبرتول عن اأجمل �شورة ملدينة دخان 

٢٠٠٧

املميز يف  وتفرده  باهتمامه  الفنية  ت�شاويره  املتعة عند علي يف  تبدو مظاهر  	w

التعامل مع مكنونات الت�شوير باالأ�شعة حتت احلمراء ، حيث يدعونا ب�شاعرية 
ح�شية اإىل الت�شكيل اجلمايل ، ومقدرته على التعبري املوؤثر يف عامل رحب من 

النماذج الطبيعية .
بجانب ذلك ا�شتطاع اأن يوؤكد هويته يف ت�شوير الطبيعة املفعمة باالخ�شرار من  	w

خالل جتواله يف �شفراته .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

علي را�سد املناعي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٧6

- موظف يف املجل�س االأعلى للتعليم
- ع�شو اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

من املواهب القطرية الواعدة يف جمال الت�شوير ال�شوئي . 	w

اأجنز العديد من االأعمال ذات ال�شمات البيئية الطبيعية . 	w

ان�شب اهتمامه يف ت�شوير الظواهر الطبيعية كالربق والغيوم الإ�شباع رغباته  	w

يف توثيقها . 
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

عيد فار�ش املهندي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٧٥
- حمامٍ  يف وزارة العدل

برزت موهبة عيد يف اأدائه الفني . 	w

كان ير�شد ما تتلقاه عيناه من اإبداع اخلالق �شبحانه ، حماواًل بذلك االجادة  	w

والتميز فيه وخا�شة ت�شوير الطيور .
متيزت اأعماله باالإبداع التاأملي والذائقة اجلمالية . 	w

تفاعل وانفعل مع جمال الطبيعة يف مظاهرها االإبداعية فاأ�شبع نزعته الفنية  	w

يف م�شمون اأعماله .
اهتم بالت�شوير املعماري فاأبدع يف م�شامينها اجلمالية . 	w











ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا



289المصــورون في قطـــــــــــــر - اشــــــــراقة وتــــــــألق

ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

عي�سى علي الكبي�سي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٧١

- حا�شل على �شهادة بكالوريو�س يف الهند�شة الكيميائية - بريطانيا
- حا�شل على الدبلوم العايل يف الهند�شة الكيميائية

- حا�شل على ال�شهادة العامة للعلوم الكيميائية 
- م�شاعد مدير بقطر للبرتول

- امل�شاركة يف دورة توزيع االإ�شاءة - مركز الفنون الب�شرية
- امل�شاركة يف دورة البورتريت - اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

- امل�شاركة يف دورة اأ�شا�شيات الت�شوير - مركز الفنون الب�شرية
- حائز على املركز االأول يف م�شابقة املجل�س االأعلى للبيئة ٢٠٠٨

- حائز على املركز الثاين يف م�شابقة الفرو�شية لقفز احلواجز ٢٠٠٨
- حائز على املركز الثاين يف م�شابقة منتدى االإمارات للت�شوير ٢٠٠٨

- حائز على املركز الثاين يف م�شابقة االحتاد العربي االأوروبي باملانيا ٢٠٠٧
- حائز على اجلائزة التقديرية يف م�شابقة االحتاد العربي االأوروبي باملانيا ٢٠٠6

للواقع �شحره ، وللفنان خ�شو�شيته يف حماكاة الطبيعة الفطرية واحلياة الربية  	w

بت�شوير  عي�شى  الفنان  ا�شم  ارتبط   . الرحب  ف�شائها  وجماراة  بها  والتعلق 
الطيور باأنواعها املختلفة .

تبلورت �شخ�شيته وتوغل يف هذا املجال بتاأقلمه وتعلقه وع�شقه لهواية املقنا�س  	w

وال�شيد بال�شقور منذ ال�شغر .
تنامت لديه الب�شرية مبراقبة ور�شد احلركات احليوية وال�شكنات اال�شرتخائية  	w

اللحظي  االإدراك  يف  �شديدًا  توازنًا  يقيم  اأن  الفنية  م�شريته  يف  اآثر   . للطيور 
واالأ�شلوب االأدائي يف مفاجاأة الطائر بلقطة واقعية ت�شجيلية تت�شم باالإبداع .

اأطلق عي�شى موهبته باالقرتاب ب�شكل دافئ وحميم ناحية املناظر الطبيعية ،  	w

وكان يهتم باملنظور الواقعي يف ال�شكل التكويني .
القطري  الرتاث  يف  املعماري  العن�شر  عن  بالتعبري  اهتمامه  ان�شب  كما  	w

واخلليجي .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

فهد علي الكعبي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٩١

- ع�شو اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- امل�شاركة يف اأ�شا�شيات الت�شوير - مركز اجلزيرة 

من املواهب القطرية الواعدة يف جمال الت�شوير . 	w

بداأ انطالقته الت�شويرية حديثًا . 	w

ي�شعى اإىل التطوير واكت�شاب اخلربات باالحتكاك مع من �شبقه يف هذا املجال. 	w

له حماوالت عديدة يف حماور الت�شوير املختلفة . 	w
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

فهد حممد الكواري

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- ماج�شتري يف اإدارة االأعمال من جامعة �شوانزي - بريطانيا
- مدير م�شروع املوارد الب�شرية - جامعة حمد بن خليفة

- ع�شو اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- ع�شو النادي العلمي

- امل�شاركة يف العديد من الدورات واملعار�س وامل�شابقات يف جمال الت�شوير

من املواهب القطرية الواعدة يف جمال الت�شوير . 	w

اهتم الفنان بتطوير عامله اخلا�س يف الت�شوير . 	w

يف  ان�شجامية  اإيقاعات  مينحها  وهو  عنها  بالتعبري  الرتاثية  املناظر  ا�شتهوته  	w

التكوين .
اجته اأي�شًا اإىل ت�شوير املناظر الطبيعية . 	w
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

فواز اأحمد ال�سمري

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٨٨

- موظف

يعترب الفنان فواز من الوجوه ال�شابة التي ملعت على ال�شاحة القطرية . 	w

اأعماله  اأحا�شي�شه يف �شياغة  التعبري عن  والفطنة يف  والقدرة  املوهبة  ميتلك  	w

االإبداعية .
عزز ثقافته الب�شرية باالطالع والتحاور مع من �شبقه يف جمال الت�شوير . 	w

كانت  التي  الريا�شي  الت�شوير  غمار  خو�س  يف  الداخلية  انفعاالته  انعك�شت  	w

تداعب خميلته مما اأك�شبها احليوية الن�شطة .
ال�شلة  ذات  املو�شوعات  وا�شتهوته   ، الطبيعية  املناظر  ت�شوير  يف  توغل  كما  	w

باحلياة الربية والبيئة الفطرية فاأبدع فيها .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

حممد �سعد امل�سند

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٨٥

- مهند�س الكرتونيات دقيقة

جلية  تظهر  حممد  الفنان  عند  بالت�شوير  واالهتمام  املوهبة  بواكري  بداأت  	w

انطلق يف مزاولتها  ، حيث  الطبيعية  املناظر  االإبداعية يف  اأعماله  يف م�شتوى 
وتنميتها يف ال�شنوات القليلة املا�شية .

تبلورت مكنونات اأعماله للمناظر الطبيعية من انطالقته يف التجوال ال�شياحي  	w

وكرثة ال�شفر ، حيث وجه عناية خا�شة بتوثيق العديد من االأعمال الفنية لتلك 
الدول .

اإىل  االإثارة احلركية فتوجه  البحث عن  الفني يف  كما وظف هوايته وهاج�شه  	w

الت�شوير الريا�شي م�شجاًل بعد�شته الفعاليات احلركية للريا�شيني يف املالعب.
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

حممد جابر غامن الكبي�سي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩6٥

- امل�شاركة يف دورة ت�شوير تاأ�شي�شية - نادي اجل�شرة الثقايف
- امل�شاركة يف دورة التكوين - مركز الفنون الب�شرية 

- امل�شاركة يف دورة البورتريت - اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- امل�شاركة يف دورة فنيات الت�شوير - مركز الفنون الب�شرية 

- اإقامة دورتني يف اأ�شا�شيات الت�شوير - مركز الفنون الب�شرية 
- امل�شاركة يف معر�س الزهور - اجلمعية القطرية للت�شوير ٢٠٠٥

- امل�شاركة يف معر�س املهرجان الثقايف ٢٠٠6
- امل�شاركة يف معر�س قطر فوتو - �شوق واقف ٢٠٠٧

- امل�شاركة يف معر�س فن التعكي�س - �شوق واقف ٢٠٠٧
- امل�شاركة يف معر�س البيئة ٢٠٠٧

- امل�شاركة يف مهرجان اجلزيرة ال�شينمائي ٢٠٠٧
- امل�شاركة يف جائزة اآل ثاين ٢٠٠٥و ٢٠٠٧

- حائز على املركز االأول ملحور الرتاث يف املهرجان العربي االأوروبي - اأملانيا ٢٠٠٧
- حائز على اجلائزة التقديرية يف جامعة هاليك االأول - تركيا ٢٠٠٧

فنان هادئ بطبعه ، فيه الكثري من احلكمة والتعقل ، بذل ق�شارى جهده من  	w

العطاء يف التعامل مع اأقرانه .
ميتلك روؤية وا�شحة ملا يريد اأن يفعل من خالل عد�شته ، حيث يقيم افرتا�شات  	w

مو�شوعات  �شمن  املعنوية  املفردات  ذات  االإبداعية  اأعماله  الإجناز  تخيلية 
خمتارة بدقة .

خمتلف  يف  بالتنوع  متتاز  باأعمال  الت�شويري  عامله  اإثراء  اإىل  دائمًا  ي�شعى  	w

جماالت االإبداع الفني والتي ال تخلو من �شاعرية اأحا�شي�شه املمزوجة بالدفء 
الوجداين .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

حممد را�سد اخلاطر

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- ع�شو اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- امل�شاركة يف معار�س اجلمعية الداخلية واخلارجية

- حائز على جائزة اآل ثاين
- حائز على املركز االأول يف م�شابقة البيئة 

اهتم الفنان حممد باأن ينفرد يف اأعماله ، ويعرب عن ت�شاويره الفنية ب�شاعرية  	w

ح�شية ممتعة .
الرتاثية  البيئية  احلياة  جوانب  على  تركيزه  يف  متمثاًل  خا�شًا  اجتاهًا  يتجه  	w

االجتماعية وال�شحراوية والفطرية .
ع�شقه  اإ�شباع  اإىل  ي�شعى  لذا   ، اأعماله  يف  ومتنوعًا  �شموليًا  يكون  اأن  يحاول  	w

للت�شوير ب�شكل من�شق ومنظم .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

حممد عبداهلل ال�سافعي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٨٢

- امل�شاركة يف دورة التكوين - مركز الفنون الب�شرية
- امل�شاركة يف دورة اأ�شا�شيات الت�شوير - مركز الفنون الب�شرية

- امل�شاركة يف دورة االإ�شاءة - اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- امل�شاركة يف دورة البورتريت - اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

- امل�شاركة يف دورة الفوتو�شوب - اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- امل�شاركة يف دورة الت�شوير ال�شحفي - وكالة االأنباء القطرية

- اإجادة الت�شوير ال�شوئي باأنواعه 
- اإعطاء دورات اأ�شا�شيات الت�شوير لفئات عمرية خمتلفة

- اإقامة ور�شات الت�شوير
- ت�شوير امل�شاريع التجارية والعقارية 

- ت�شوير االأفراد واجلماعات 
- الت�شوير اجلوي

- الت�شوير الوثائقي وال�شحفي
- الت�شوير الريا�شي

- الت�شوير حتت املاء ، حامل رخ�شة غطا�س
- القدرة على ا�شتخدام معاجلة ال�شور

- اأقام العديد من الدورات والور�س الت�شويرية ملختلف القطاعات املحلية
- امل�شاركة يف املعار�س املحلية واخلارجية

اعتمد الفنان حممد على موهبته التي اكرمه اهلل بها ، وذلك بتدعيمها امل�شتمر  	w

بالقراءة واالطالع على كتب الفنون الت�شويرية ، ومتابعة كل جديد يف ال�شبكة 
اأكرب االأثر يف  العنكبوتية ، لتنمية مداركه الثقافية واملعرفية ، والتي كان لها 
الت�شوير  حديثي  من  الواعدة  ال�شبابية  املواهب  وتطوير  بتدريب  م�شاهماته 

الرقمي .
ميتلك حممد قلبًا ينب�س بالعطاء جتلى يف تقدمي الن�شائح واالإر�شادات ورعاية  	w

املبتدئني اجلدد . 
اأثرى ال�شاحة الت�شويرية باأعماله االإبداعية ، فر�شد الطبيعة والبيئات القطرية  	w

من بيوت تراثية وحياة النا�س وال�شحاري بروؤية فنية متعددة اجلوانب .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

حممد مفتاح اخلليفي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٨٢

- موظف اإداري
- ع�شو يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

بداأ �شغف الفنان حممد بالت�شوير منذ ال�شغر ، مقت�شرًا على توثيق الرحالت  	w

وال�شفر مع االأهل واالأ�شدقاء .
عندما اأح�س باأن هناك هاج�شًا يتحرك بداخله يف بث امل�شاعر الفنية ، اتخذ  	w

منعطفًا ت�شويريًا بتكري�س نف�شه بالتعامل مع البيئة الفطرية واحلياة الربية ، 
فا�شتحوذ على جل اهتماماته .

عزز هويته وعمل على تنمية قدراته يف الت�شوير الريا�شي ، وتفاعل يف ر�شد  	w

املناظر الطبيعية .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

مروان حممد �سديق البنعلي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩6٤

- مهند�س الكرتونيات
- امل�شاركة يف معار�س اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

- امل�شاركة يف املنتديات الت�شويرية 
- اإقامة دورات وور�س يف الفوتو�شوب

يتخذ الفنان مروان من اأعماله معربًا ير�شل من خاللها نب�شات ال�شفافية التي  	w

العالقة  تلك  من  م�شتلهما   ، دربه  رفقاء  مع  االإن�شانية  وعالقته   ، بها  يتحلى 
متا�شًا مبا�شرًا فا�شحًا املجال للتعبريات االإن�شانية اأن تظهر يف اأعماله ، متوغاًل 

كذلك يف اأعماق الطبيعة .
ميتلك طاقات اإبداعية خمتزنة انعك�شت على كثري من اأعماله ، مما اأك�شبها  	w

بعدًا دالليًا واإح�شا�شًا ب�شريًا جذابًا .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

نا�سر اأحمد النعمة

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٨٢

- ع�شو اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- امل�شاركة يف معار�س اجلمعية للت�شوير ٢٠٠٧ - ٢٠١٢

- امل�شاركة يف م�شابقة جائزة اآل ثاين ٢٠٠٨
- امل�شاركة يف م�شابقة النم�شا ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩

- امل�شاركة يف م�شابقة اجلمعية االأمريكية للت�شوير ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩
- امل�شاركة يف معر�س دبي للت�شوير ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩

الوجدانية  وامل�شاركة   ، الروحي  الطابع  اإ�شفاء  يف  املتدفق  بعطائه  يتحلى   w

العميقة التي تعرب عن مواقفه وطبائعه االأخالقية املوروثة ، تلك الطبائع التي 
يتح�ش�شها من يتعامل معه عن قرب .

مييل يف اجتاهاته الت�شويرية بالتفاعل مع الطبيعة بنزعة التجريب واملحاكاة  	w

يف اختيار الزوايا الفنية املعربه عن ح�شه الفني .
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

نا�سر حممد الكعبي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٨٨

- طالب
- ع�شو اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

- امل�شاركة يف بطولة اأ�شياد الدوحة ٢٠٠6
- امل�شاركة يف العديد من امل�شابقات املحلية والدولية من خالل مواقع االنرتنت

من املواهب القطرية الواعدة يف جمال الت�شوير ال�شوئي . 	w

بداأ م�شواره الفني حديثًا . 	w

من  خمتلفة  باأمناط  طموحاته  ليحقق  واالجتهاد  باجلد  الفني  طريقه  �شق  	w

املحاور الت�شويرية . 
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ون
ري

ــــ
طـ

لق
ا

وليد حممد امل�سريي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر 

- خريج كلية تيف اال�شرتالية 
- مهند�س ميكانيكا - قطر للبرتول 

- ع�شو يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي 
- ع�شو يف اجلمعية الربيطانية للت�شوير

- ع�شو اجلمعية االأمريكية للت�شوير
- �شارك يف العديد من الفعاليات والور�س 

اأ�شا�شيات الربوتريت والت�شوير  الدرو�س والور�س املختلفة من  العديد من  - قدم 
الليلي والطبيعة و وحركة االأج�شام فائقة ال�شرعة 

خط الفنان وليد اأ�شلوبًا من حيث االأداء الفني واملمار�شة العملية . 	w

ا�شتطاع اأن يوؤثر يف م�شار احلركة الت�شويرية املعا�شرة . 	w

�شغوف باإي�شال ح�شيلة خربته املعرفية وممار�شاته العملية مردودًا تعليميًا يف  	w

تطوير مواهب املبتدئني والهواة .
وظف اأعماله توظيفًا جماليًا مالم�شًا االنفعال ال�شعوري لدى املتلقي . 	w

ال�شوء  تباين  يف  اإبداعية  مل�شات  ذات  عالقة  ويقيم  وامل�شمون  بال�شكل  يهتم  	w

والظل .
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ون
ري

ــــ
طـ
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ا

يو�سف مبارك الدو�سري

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٨٠

- بكالورير�س اإدارة اأعمال
- باحث يف االإح�شاء ال�شكاين واالجتماعي

- امل�شاركة يف املعر�س االأول للبيئة
- امل�شاركة يف معر�س ال�شالون ال�شبابي

- امل�شاركة يف معر�س ثقافات العامل

م�شاعره  بث  يف  فردي  كتعبري  البدايات  يف  الت�شوير  هواية  بومبارك  مار�س  	w

االإبداعية الفنية من خالل جوالته وتنقالته ال�شياحية ، وتفاعل يف توثيق تلك 
الرحالت ملجرد الذكرى واالأر�شفة .

الدالالت  بح�شب  ال�شورة  مبتطلبات  واالإملام   نف�شه  بتطوير  الفنان  اهتم  	w

التعبريية .
اأعطى للمناظر الطبيعية واملعمار مت�شعًا وافرًا من االإبداعية ، كاالإيقاع والتوازن  	w

واالن�شجام والتكوين تبعًا لالإح�شا�س اجلمايل .
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ت
يا

طر
لق

ا

اأحالم العمادي 

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد الدوحة ١٩٨١ م .

- حا�شلة على بكالريو�س يف اإدارة االأعمال من جامعة قطر  .
- موظفة يف وزارة االأوقاف وال�شوؤون االإ�شالمية .

باآلة ت�شوير  باآلة ت�شوير فلمية ، ويف �شنة ٢٠٠٤  الت�شوير �شنة ١٩٩٧ م  - بداية 
رقمية .

- �شاركت يف معر�س امل�شورين القطريني باليوم الوطني �شنة ٢٠٠٩ م .
حممد  بنت  موزة  مبركز  الوطني  باليوم  ال�شوئي  الت�شوير  معر�س  يف  �شاركت   -

للقراآن والدعوة �شنة ٢٠١١ .

الفنية  رغباتها  واإ�شباع  الفني  م�شوارها  يف  تتبلور  االإبداعية  املظاهر  بداأت  	w

الطفولية باالجتاه اإىل فن الر�شم بقلم الر�شا�س واالألوان الزيتية .
بها  تطل  نافذة  الت�شويري  الفن  من  فا�شتمدت   ، ذلك  تعدى  الفني  حراكها  	w

على عامل االإبداع واجلمال . بداأت مبحاكاة الت�شوير الفلمي واأتبعته بالت�شوير 
الرقمي .

اإىل  باالندفاع  الرفيع  والذوق  اجلمايل  والتعبري  االإبداعية  مل�شاتها  ا�شتلهمت  	w

ت�شوير براءة االأطفال وعفويتهم واملقربة اإىل م�شاعرها احل�شا�شة .
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ت
يا

طر
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اأمرية را�سد املناعي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٨٣

- خريجة جامعة قطر - بكالوريو�س يف هند�شة احلا�شوب ٢٠٠6
- موظفة يف موؤ�ش�شة قطر

- خربات متنوعة يف برامج احلا�شوب
- امل�شاركة يف دورة اجلزيرة الت�شويرية ٢٠١١

- احل�شول على �شهادات تقدير من قطاعات خمتلفة يف جمال التخ�ش�س

من الوجوه الواعدة يف احلركة الت�شويرية . 	w

نف�شها  وجدت  فقد  العلمي  تخ�ش�شها  جمال  يف  وخربتها  ع�شقها  جانب  اإىل  	w

بقيم  االإح�شا�س  تر�شيخ  فعملت على   ، الت�شوير  ب�شورة �شادقة يف فن  اأي�شًا 
الروؤية الت�شويرية .

اجتهت جهودها اإىل تنمية مداركها وامل�شاهمة يف املزيد من االإجنازات الفنية  	w

التي تعك�س نظرتها .
متيل اإىل التوثيق والت�شجيل يف اأعمالها والواقع املحيط بها . 	w
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ت
يا

طر
لق

ا

ثريا عنرب اخلليفي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩6٥

- بكالوريو�س يف االآداب والرتبية - تخ�ش�س علوم �شرعية /لغة عربية ١٩٨٨
- حا�شلة على �شهادة دبلوما )�شكرترية تنفيذية( من مركز هاي تك للتدريب

- عملت مدر�شة يف وزارة الرتبية والتعليم ١٩٨٩
- تعمل حاليا يف مدر�شة الوفاء امل�شتقلة - املجل�س االأعلى للتعليم

- امل�شاركة يف عدة برامج يف مركز هاي تك للتدريب
- امل�شاركة يف برنامج مايكرو�شوفت وورد - معهد التنمية االدارية

- امل�شاركة يف برنامج تدريب القيا�س والتقومي
- امل�شاركة يف برنامج تدريب مهارات التخطيط الرتبوي

- امل�شاركة تدريبية يف علوم احلا�شب االآيل
- دورة �شحفية للهالل االأحمر القطري

- امل�شاركة يف دورة اللغة االجنليزية
.ICDL - شهادة الرخ�شة الدولية� -

- �شهادة تدريب يف ن�شر ثقافة حقوق الطفل يف املدار�س - املجل�س االأعلى ل�شئون االأ�شرة
- �شهادة م�شاركة يف ال�شورة الفوتوغرافية ر�شالة حمبة و�شالم - العراق

- �شهادة م�شاركة يف الدورة التدريبية للمتطوعني
- �شهادة تقدير يف دورة املهارات االإدارية - مركز �شباب الدوحة

- �شهادة تقديرية للم�شاركة يف م�شابقة االإبداع وتنمية املواهب - دولة االإمارات
- �شهادة �شكر وتقدير للم�شاركة يف املعر�س التعليمي الرتبوي - مدر�شة رو�شة بنت 

جا�شم الثانوية
- �شهادة م�شاركة يف ور�شة تدريبية بعنوان املهارات القيادية للن�شاء - املجل�س االأعلى 

ل�شئون االأ�شرة 
- �شهادة م�شاركة يف دورة اأ�شا�شيات الت�شوير - ت�شوير االأ�شخا�س - اجلمعية القطرية 

للت�شوير 

تعترب الفنانة ثريا من الرائدات االوليات يف احلركة الت�شويرية . 	w

�شديدة احلر�س على اأن تكون اأعمالها معربة وحيوية بروؤية ب�شرية فنية ذات  	w

قيمة جمالية تعبريية .
ا�شتمدت روؤاها ومو�شوعاتها من البيئة املحيطة ، فدخلت يف جتارب وتقنيات  	w

متعددة، فاأبدعت يف ت�شوير الوجوه والطبيعة ال�شامتة والفن املعماري .
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حياة عبداهلل الدروي�ش

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- بكالوريو�س اإدارة اأعمال - جامعة قطر
- ع�شوة يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي ١٩٩٤

- امل�شاركة يف معار�س اجلمعية الداخلية واخلارجية من عام ١٩٩٤ وحتى ٢٠٠٩م
- امل�شاركة يف جميع الدورات الت�شويرية التي اأقامتها اجلمعية 

- متخ�ش�شة يف ت�شوير البورتريهات - االأطفال 

تعترب الفنانة حياة من الرائدات االأوليات يف احلركة الت�شويرية . 	w

بداأت م�شاركات الفنانة الوجدانية يف املو�شوعات االإن�شانية . 	w

ا�شتطاعت اأن توؤكد هويتها الفنية واأ�شلوبها اخلا�س يف ت�شوير الوجوه الطفولية  	w

باإيقاعات �شوئية فنية حمققة بذلك االن�شجام واحل�س الفني بلم�شات اإبداعية.
اجتهت اأي�شًا يف خو�س جتربة الطبيعة ال�شامتة ، فجعلت من اأعمالها وحدة  	w

مو�شوعية مرتابطة ومتاآلفة ومنتظمة ترقى اإىل املفردات احل�شية والنف�شية .
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حيية املهندي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- بداأت الت�شوير عام ٢٠٠٧ م
- �شاركت يف العديد من املعار�س املحلية 

- مت اختيار عدد من اأعمالها يف معر�س هامبورج باأملانيا
- �شاحبة ا�شتوديو جتاري - كال�شيك اليت �شتوديو 

الت�شويرية  احلركة  واكبت  التي  احلديثات  الفنانات  من  حيية  الفنانة  تعترب  	w

املعا�شرة يف قطر .
باأمناط  طموحاتها  بتحقيق  وزينته  واالجتهاد  باجلد  الفني  طريقها  �شقت  	w

القطري  الرتاث  اإىل  بواقعية  تنجذب  تارة   ، الت�شوير  حماور  من  خمتلفة 
والتقاليد  العادات  يف  املتمثل  ال�شعبي  املوروث  اإىل  وتارة   ، قدمية  بيوت  من 

االجتماعية .
ت�شتكمل دربها يف التعبريات اجلمالية والروحية لرباءة االأطفال الإبراز جوانب  	w

عفويتهم و�شماتهم املميزة .
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دانة عبداهلل اخللف

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- خريجة جامعة فرجيني - قطر - ق�شم ت�شميم جرافيك
- ع�شوة يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

- ع�شوة يف احتاد امل�شورين العرب
- بداأت موهبة الت�شوير عام ٢٠٠6

- تقدمي دورات متخ�ش�شة يف ت�شوير االأطفال
- امل�شاركة يف معر�س اليوم الوطني - درب ال�شاعي ٢٠٠٩

تعترب الفنانة دانة من الوجوه ال�شابة الواعدة . 	w

متتلك موهبة الت�شميم اجلرافيكي من حيث االأداء الفني ، مما انعك�س على  	w

اأ�شلوب اأعمالها .
اأجنزت العديد من امل�شاهد االإبداعية . 	w

لها طموحات وقدرات جمة . �شغوفة باال�شتطالع والتاأمل ، فاأجنزت م�شاهد  	w

فنية تخاطب بها وجدان امل�شاهد على م�شتوى اأعمالها االإبداعية .
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�سنا حممد القحطاين

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٩١

- موظفة يف مدر�شة م�شتقلة
- ع�شوة يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

من الوجوه ال�شابة الواعدة . 	w

زاولت الت�شوير حديثًا . لها طموحات حثيثة يف �شقل موهبتها . 	w

حتاول جاهدة الإجناز العديد من االأعمال الفنية يف حماور خمتلفة .  	w

تدعم م�شريتها الفنية بالقراءة واالطالع الدائم ، وامل�شاركة يف ح�شور الدورات  	w

والور�س الت�شويرية . 
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ت
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�سهلة حممد اآل �سعد

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- خريجة اآداب / لغة عربية - جامعة قطر
واملدار�س  البنات  مدار�س  جميع  على  مدر�شية  �شحافة  م�شرفة  بوظيفة  عملت   -

النموذجية بنني من ١٩٩٤ وحتى ١٩٩٨
- عملت بوظيفة رئي�شة الق�شم الثقايف للمرحلة االإعدادية من ١٩٩٨ وحتى ٢٠٠6

- ع�شوة يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- كاتبة عمود بقعة �شوء يف جريدة ال�شرق ٢٠٠٥ - ٢٠٠٧

- كاتبة يف جريدة الراية ٢٠٠٧ - ٢٠٠٩
- كاتبة يف جريدة العرب حاليًا

- اإ�شدار ديوان �شعر و�شور �شوئية يف جزءين بعنوان كلمات و�شور )ج-١ و ج-٢(

اإن االهتمام الذي يتج�شد يف الفنانة �شهلة هو ولعها بت�شوير االأطفال مبختلف  	w

مراحلهم العمرية ، معتمدة على ال�شلة احلميمية بني مفردات املحبة واملودة 
العاطفية جتاه ال�شفاء وال�شكينة والوداعة ، مما  م�شتمدة ح�شا�شية االأمومة 

انعك�س على خمرجات اأعمالها الفنية .
ي�شتهويها اجلمال يف جميع �شوره واأ�شكاله . 	w
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�سعاع بنت جا�سم

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- �شاركت يف العديد من املعار�س
- اإقامة معر�شني �شخ�شيني

- اختيار بع�س اأعمالها يف معر�س جامعة هامبورج - اأملانيا

بداأت انطالقتها الت�شويرية حديثًا وبطاقة اإيجابية مدعومة مب�شاندة الوالد ،  	w

الذي هياأ لها �شبل االإ�شرار والعزمية يف تخطي ال�شعاب واملعوقات .
تتعامل بكل م�شداقية وثقة يف بث امل�شاعر واالأحا�شي�س يف تاأمالتها الب�شرية  	w

للم�شاهد الطبيعية .
تظل باحثة عن القيم اجلمالية ، فقد اآن�شت ت�شوير الوجوه الطفولية وج�شدت  	w

روؤيتها الفنية االإبداعية .
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ت
يا
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�سيخة بنت عيد اآل ثاين

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- خريجة ق�شم الرتبية الفنية - جامعة قطر
تنظمها  التي  الت�شويرية  والرحالت  والدورات  الور�س  يف  الدائمة  امل�شاركة   -

اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شويري منذ عام ٢٠٠٠ م
- امل�شاركة يف معار�س اجلمعية وامل�شابقات الداخلية واخلارجية منذ عام ٢٠٠٠ م

- امل�شاركة يف معر�س اليوم الوطني - برلني ٢٠٠٩
- احل�شول على اجلائزة الذهبية يف م�شابقة اآل ثاين ٢٠٠٨

- احل�شول على املركز االأول يف م�شابقة االحتاد القطري للريا�شات البحرية ٢٠٠٩

، يندر ان  العطاء روحًا وقلبًا وعقاًل  ، ذات خ�شوبة يف  امل�شاعر  فنانة رقيقة  	w

حققته  مبا  وقنوعة  ورا�شية  لفنها  اأمينة   . الفنانات  من  غريها  عند  جندها 
اإبداعيًا .

لعل من �شمات هذه الفنانة املتوا�شعة اهتمامها بت�شوير معامل اأر�شنا الطيبة  	w

م�شرية  على  اإ�شرارًا  يحملون  الذين  الطيبني  والنا�س  الب�شري  للعمل  متجيدًا 
احلياة .

يف  ومثمرة  ن�شية  ومو�شوعات   ، الت�شويرية  احلركة  يف  جمة  م�شاهمات  لها  	w

بع�س املنتديات الت�شويرية .
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497المصــورون في قطـــــــــــــر - اشــــــــراقة وتــــــــألق

ت
يا

طر
لق

ا

عائ�سة ال�سبيعي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- ع�شوة يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

من جيل الفنانات الواعدات . 	w

بداأت م�شوارها الفني حديثًا . 	w

متيل يف مو�شوعاتها اإىل توثيق وت�شجيل الواقع املحيط بها مثل جماليات املباين  	w

املعا�شرة بتاأثريات ب�شرية خمتلفة .
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503المصــورون في قطـــــــــــــر - اشــــــــراقة وتــــــــألق

ت
يا

طر
لق

ا

عائ�سة حمد بن �سلطان اآل ثاين

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٩٣

- طالبة بجامعة ال�شوربون - فرن�شا
- امل�شاركة يف معر�س �شور عيون قطرية ٢٠٠٨

- امل�شاركة يف دورة اأ�شا�شيات الت�شوير ٢٠٠٨
- امل�شاركة يف دورة ت�شوير البورتريت ٢٠٠٨

- امل�شاركة يف فعاليات اليوم االوملبي املدر�شي ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩
- امل�شاركة يف دورة ت�شوير املباين ٢٠٠٩

- حائزة على املركز الثالث يف جائزة اإبداع - وزارة البيئة
- حائزة على املركز الثالث يف فعاليات اليوم االأوملبي املدر�شي ٢٠٠٩
- حائزة على املركز الثالث على مدار�س قطر يف اليوم االأوملبي ٢٠١٠

من الفنانات ال�شابات الواعدات .- حائزة على املركز االأول على مدار�س قطر يف اليوم االأوملبي ٢٠١١ 	w

لها  اأن يكون  اإىل  . ت�شعى  الت�شوير على الرغم من حداثة �شنها  فنانة تع�شق  	w

متيز يف اأعمالها وذات �شبغة خمتلفة عن االآخرين .
ا�شتطاعت يف فرتة وجيزة حتقيق طموحاتها باأن ت�شاهم يف اإجناز العديد من  	w

امل�شاهد التي تبدو جلية يف االأداء الفني االإبداعي .
املدركات  واهتمامها يف حتفيز  التكوينية  الدالالت  لعبت موهبتها يف حماكاة  	w

الب�شرية الإيقاعات اأعمالها اجلمالية . 
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ت
يا

طر
لق

ا

عائ�سة مبارك ال�سادة

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٨٩

- موظفة
- امل�شاركة يف دورة اأ�شا�شيات الت�شوير

- امل�شاركة يف دورة ت�شوير االأطعمة
- امل�شاركة يف دورة ت�شوير البوكية
- امل�شاركة يف دورة التعديل الرقمي

- حا�شلة على جائزة ت�شجيعية

من الفنانات ال�شابات الواعدات . 	w

اأتيح للفنانة اإجناز العديد من امل�شاهد اجلمالية التي ترتبط بتاأكيد املالمح  	w

القطرية .
ا�شتغلت موهبتها يف التطرق اإىل املحاور الت�شويرية املختلفة .  	w

ينتظرها م�شتقبل باهر الإثبات ذاتها وموهبتها ال�شاعدة . 	w
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ت
يا

طر
لق

ا

عبري را�سد الكواري

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- ع�شوة يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- �شاركت يف العديد من املعر�س الداخلية واخلارجية 

- منحت الكثري من �شهادات التقدير وامل�شاركة 
 ١٥ ال  اال�شيوية  االألعاب  فرتة  خالل  الرتاثي  بالت�شوير  ا�شتوديو  باإن�شاء  قامت   -

)اأ�شياد الدوحة( بالقرية الريا�شية ٢٠٠6
- قامت باإن�شاء ا�شتوديو فوتوجينك املتخ�ش�س يف ت�شوير االأطفال 

- قامت باإن�شاء ا�شتوديو العكا�س
- حائزة على املركز الثالث يف م�شابقة اآل ثاين ٢٠٠٥

تعترب الفنانة عبري من الرائدات االأوليات يف احلركة الت�شويرية . 	w

بداية  يف  الت�شكيلي  بالفن  بتولعها  عبري  عند  والذاتية  الفنية  الروؤية  متتزج  	w

م�شوارها الفني ، فكان لقلمها وري�شتها جتاوب نف�شي يف التعاي�س مع ما تريد 
التعبري عنه يف لوحاتها الفنية من تنا�شب وان�شجام .

اندفعت ب�شعورها الفني م�شتكملة مواهبها االإبداعية اإىل عامل الت�شوير . 	w

لها ب�شماتها االإبداعية باأ�شلوب واقعي وان�شجام اإيقاعي باأ�شاليب فنية خمتلفة  	w

واأداء تعبريي .
متيل اإىل ت�شوير البورتريت واحلياة ال�شامتة .  	w

تتميز بالتاأين ودرا�شة مو�شوعاتها من نواحي التن�شيق واالأبعاد الفنية . 	w
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ت
يا

طر
لق

ا

عهود عبدالرحمن املري

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٨٨.

- �شهادة البكالوريو�س يف هند�شة احلا�شب االآيل .
- م�شممة ومطورة مواقع.

- امل�شاركة يف مهرجان اليوم الوطني - جامعة قطر .
- امل�شاركة يف م�شابقة هويتي بعد�شتي .

- امل�شاركة يف معر�س نفحات رم�شانية .
- امل�شاركة يف العديد من املهرجانات والفعاليات.

من املواهب القطرية الواعدة يف جمايل احلا�شب االآيل والت�شوير . 	w

بداية م�شوارها الفني كان حبها لتاأمل االأعمال الفنية وحتليلها باملفهوم النقدي. 	w

كانت ال�شورة املميزة يف اأطروحتها ت�شد انتباهها منذ الطفولة . 	w

اإىل احتفاظها  اإ�شافة   ، اأبدًا  تتكرر  اأحداثًا قد ال  يلتقط  الأنه  الت�شوير  اأحبت  	w

باأحا�شي�س قد ال تعود بنف�س القوة جمددًا .
طورت قدراتها الفنية واملخرجات الفكرية باال�شتفادة من الدرو�س واملعلومات  	w

امل�شتفي�شة من خالل مواقع االنرتنت .
تف�شل ت�شوير املناظر الطبيعية والبورتريت . 	w

احل�شارية  الثقافات  ر�شد  يف  توثيقية  جوالت  لعد�شتها  فكان  ال�شفر  تع�شق  	w

والبعد االإن�شاين لتلك الدول .
حتر�س دائمًا على التميز واالإبداع اجلمايل . 	w
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ت
يا

طر
لق

ا

غ�سون عبدالرحمن املحمدي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٩٣

- درا�شة القانون - جامعة قطر
- ع�شوة يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

- ع�شوة يف مركز الفنون الب�شرية 
- ع�شوة يف التنمية االجتماعية

- م�شورة يف جملة مرايا
- متطوعة يف ال�شوق اخلريي

- م�شورة متطوعة يف روتا ٢٠١٠

من املواهب القطرية الواعدة يف جمال الت�شوير ال�شوئي . 	w

بداأت م�شوارها الفني حديثًا . 	w

يف  متعددة  واهتمامات   ، الت�شويرية  امل�شرية  مواكبة  يف  حثيثة  طموحات  لها  	w

ثقافتها  وتعزيز  الفنية  بهويتها  تليق  مكانة  اإىل  للو�شول  الت�شوير  حماور 
الب�شرية .
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ت
يا

طر
لق

ا

فائقة عبدالر�سا ا�سكناين

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- حا�شلة على املاج�شتري
- موظفة يف وزارة البلدية 

- ع�شوة يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

تعترب الفنانة فائقة من الرائدات االأوليات يف احلركة الت�شويرية . 	w

برعت يف اإ�شفاءء النب�س والتاألق يف ت�شوير الوجوه النابع من عمقها االإن�شاين  	w

من خالل ب�شريتها النافذة .
اأعمالها تفر�س على املتلقي اح�شا�شًا بالتاأمل ومداعبة خميلته ونف�شيته بالتوغل  	w

يف عمق العمل .
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ت
يا

طر
لق

ا

فاطمة را�سد النعيمي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٨٩

- ع�شوة يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- امل�شاركة يف دورة اأ�شا�شيات الت�شوير - مركز �شباب الدوحة

- امل�شاركة يف دورات كتارا
- امل�شاركة يف ور�شة ت�شوير االأطفال يف حب الوطن
- امل�شاركة يف م�شابقة العيد الوطني ٢٠١١و ٢٠١٢

- امل�شاركة يف م�شابقة اآل ثاين 
- امل�شاركة يف م�شابقة البيئة 

- امل�شاركة يف م�شابقة جمموعة اجليدة - االنعكا�س
- امل�شاركة يف م�شابقة هويتي بعد�شتي

- حائزة على املركز االأول يف درب ال�شاعي - العيد الوطني ٢٠١١
- حائزة على املركز الثاين يف م�شابقة العيد الوطني - مركز �شباب الدوحة

من املواهب القطرية الواعدة يف جمال الت�شوير ال�شوئي . 	w

فنانة طموحة تع�شق جمال الت�شوير . 	w

حتاول تنمية قدراتها الفنية يف حماور الت�شوير املختلفة .  	w















ت
يا

طر
لق

ا



561المصــورون في قطـــــــــــــر - اشــــــــراقة وتــــــــألق

ت
يا

طر
لق

ا

فاطمة ر�سيد العبداهلل

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- موظفة يف موؤ�ش�شة قطر
- امل�شاركة يف دورة اأ�شا�شيات الت�شوير يف مركز اجلزيرة ٢٠٠6

- امل�شاركة يف دورة البورتريت - جامعة فرجينيا ٢٠٠6
- امل�شاركة يف دورة ت�شوير االآثار والتحف - لندن ٢٠١١
- امل�شاركة يف دورة امل�شور العاملي براين برت�شون ٢٠١١

- امل�شاركة يف معر�س مهرجان اجلزيرة ال�شينمائي ٢٠١٠
- امل�شاركة يف معر�س اليوم الوطني ٢٠٠٩ - ٢٠١٠

- امل�شاركة يف معر�س مل�شات �شوئية للم�شورات القطريات ٢٠٠٨
- امل�شاركة يف املعر�س الفرن�شي العاملي - ابوظبي ٢٠١٠

- امل�شاركة يف معر�س اخليول - اجلمعية القطرية للت�شوير ٢٠١٠
- امل�شاركة يف مهرجان جده الدويل ٢٠١٠

- امل�شاركة يف معر�س اجلمعية االأمريكية للت�شوير ٢٠٠٨
- امل�شاركة يف معر�س اجلمعية االإماراتية للت�شوير ٢٠٠٩

- اقامة دورات وور�س - مدر�شة الكوثر الثانوية و املركز الثقايف للطفولة وملجموعة 
من مدار�س قطر االإعدادية 

وجدت الفنانة فاطمة يف مقتبل عمرها حتى الثانوية اأنها متيل اإىل فن الر�شم  	w

بالرغم من حيازتها على اآلة ت�شوير ب�شيطة اقتنتها كهدية من وجبة اأطفال يف 
مطاعم هارديز - قطر .

بداأت م�شوارها الفني حديثًا وتركت ب�شمات اإبداعية ذات اإيقاعات جمالية . 	w

مل�شاتها  ج�شدت  حيث   ، واملعمار  الوجوه  وت�شوير  الطبيعة  حمور  يف  تاألقت  	w

االإبداعية الفنية بعمق اأحا�شي�شها الوجدانية وتاأمالتها الب�شرية .
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ت
يا

طر
لق

ا

فاطمة عبدالعزيز العمادي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- بكالوريو�س يف علوم احلا�شب االآيل - جامعة قطر ٢٠٠١
- مربجمة وم�شممة يف مركز موزة بنت حممد - وزارة االأوقاف وال�شوؤون االإ�شالمية

- �شاحبة موقع الدكتور نت 
- م�شممة مواقع حرة 

- امل�شاركة يف دورة اأ�شا�شيات الت�شوير - اجلمعية القطرية للت�شوير
- امل�شاركة يف ت�شوير اأطباق كتاب اأكلة ورحلة ٢٠١٠

الوطني - مركز موزة بنت حممد  اليوم  امل�شاركة يف معر�س م�شوري قطر يف   -
٢٠١١

- اإنتاج عدد من االأعمال التجارية ل�شركات داخل قطر 

تنطلق الفنانة فاطمة من مفردات اأ�شا�شية يف عملها الفني ، ولعل اأهم مفردة  	w

عندها هو اهتمامها بت�شميم املواقع االلكرتونية بجانب ع�شقها للت�شوير منذ 
نعومة اأظفارها متاأثرة بنهج والدها يف الت�شوير فظلت خمل�شة ملوهبتها .

اعمالها تفي�س ببعد روحاين وت�شج باالإبداع اجلمايل . 	w

العفوية  بابعادها  بارزة يف ت�شوير االطفال  ال�شخ�شية ك�شمة  حققت مل�شاتها  	w

واجلماليةباإح�شا�س مرهف .
لها قدرة مبدعة يف اختيار مو�شوعاتها الفنية مع اختيار املنظور املنا�شب .  	w
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ت
يا

طر
لق

ا

فرحة عبداهلل الكواري

ال�سرية الذاتية :
*من مواليد قطر ١٩٨٧

- موظفة
- امل�شاركة يف معر�س مركز قطر للت�شوير - �شوق واقف ٢٠٠6

- امل�شاركة يف معر�س قطر - وزارة البيئة - ٢٠٠٧
- امل�شاركة يف معر�س اجلمعية القطرية للت�شوير - ٢٠٠٧

- امل�شاركة يف معر�س مل�شات �شوئية ٢٠٠٨
- امل�شاركة يف معر�س املاأكوالت ٢٠٠٨

- امل�شاركة يف معر�س اليد ٢٠٠٩
- امل�شاركة يف معر�س وجوه ٢٠٠٩

- امل�شاركة يف معر�س اخليل العربية ٢٠١٠
- امل�شاركة يف معر�س اخلليج ح�شارة وتاريخ ٢٠١١ و ٢٠١٢

- حائزة على املركز االأول يف جائزة اآل ثاين - املحور العام ٢٠٠٧
- حائزة على املركز الثاين - م�شابقة جمال اخليل ٢٠٠٨

- حائزة على املركز االأول يف م�شابقة البيئة - موقع �شبكة االأ�شهم القطرية
- حائزة على املركز الرابع يف م�شابقة اوريك�س للت�شوير

- �شهادة تكرمي - املجل�س االأعلى للبيئة مبنا�شبة يوم البيئة القطري
- �شهادة تكرمي �شمن احتفاالت اليوم الوطني

- �شهادة �شكر وتقدير من �شمو ال�شيخة امليا�شة ٢٠٠6

بداأت الت�شوير حديثًا ، ومع مرور الوقت تبلورت عالقتها مع ال�شورة والت�شوير  	w

، كتعبري عن االإح�شا�س وامل�شاعر التي تكتنفها .
يف  الرقي  اإىل  للو�شول   ، االأخطاء  من  والتعلم  التجارب  خو�س  يف  تتوان  مل  	w

اأعمالها .
جتاذبت يف نظرتها الفنية يف حماكاة الطبيعة ال�شامتة ، وان�شب اهتمامها يف  	w

ت�شوير املاأكوالت ، وتفننت يف مظاهرها اجلمالية .
ا�شتطاعت بتذوقها الفني واأ�شلوبها اخلا�س االندفاع اإىل ت�شوير الوجوه ، مما  	w

اأ�شاع جوًا األيفًا وفرحًا على مالمح االأطفال .
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ت
يا

طر
لق

ا

لطيفة عبدالعزيز املطاوعة

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٩٢

- طالبة قانون - جامعة قطر
- ع�شوة يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

- امل�شاركة كمتطوعة يف درمية
- امل�شاركة كمتطوعة يف االإن�شاد املدر�شي

- حائزة على املركز الثالث يف م�شابقة اليوم الوطني - جريدة ال�شرق

من املواهب القطرية الواعدة . 	w

توؤكد هويتها الفنية بالتطرق اإىل حماكاة املحاور الت�شويرية املختلفة الكت�شاب  	w

اخلربة .
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ت
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لولوة علي املهندي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٨٢

- طبيبة اأ�شنان 
- ع�شوة يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

- اإقامة دورات وور�س عمل يف اأ�شا�شيات الت�شوير للمبتدئني
- امل�شاركة يف دورة اأ�شا�شيات الت�شوير - مركز الفنون الب�شرية ٢٠٠6

- امل�شاركة يف دورة االإ�شاءة املتقدمة - مركز الفنون الب�شرية ٢٠٠٧
- امل�شاركة يف معر�س فن التعكي�س - مركز الفنون الب�شرية ٢٠٠٧

- امل�شاركة يف معر�س مهرجان اجلزيرة الدويل لالأفالم الت�شجيلية ٢٠٠٧
- امل�شاركة يف معر�س مل�شات �شوئية ٢٠٠٨

- امل�شاركة يف معر�س قطر فوتو حول العامل ٢٠١٠
- امل�شاركة يف دورة الفوتو�شوب 

- امل�شاركة يف م�شابقة اآل ثاين ٢٠٠٧ و ٢٠٠٩
- حائزة على املركز ال�شاد�س / امليدالية الذهبية يف م�شابقة اآل ثاين ٢٠٠٩

- حائزة على املركز اخلام�س يف م�شابقة البيئة ٢٠١٠
- حائزة على املركز اخلام�س يف م�شابقة روح وقلب قطر - بنك التنمية ٢٠١٠

تعلقت الفنانة لولوة منذ املراحل العمرية االأوىل بالفنون الت�شكيلية ، فقد حباها اهلل  	w

موهبة الر�شم والتطريز واحلفر على الزجاج وفن الت�شكيل بال�شل�شال .
غريزتها  فتحركت   ، اجلمالية  االأعمال  بع�س  بهرتها  بعدما  بالت�شوير  �شغفها  بداأ  	w

االإبداعية املختزنة يف وجدانها اإىل طاقة فعالة باقتحام جمال الت�شوير .
اأعمال املحرتفني  العنكبوتية ومتابعة  ال�شبكة  �شقلت موهبتها باالطالع والبحث يف  	w

املحليني والعامليني ، فطورت ملكة الروؤية الب�شرية يف م�شوارها الفني .
املعماري  الت�شوير  يف  متنقلة  متعددة  بذوقية  اأعمالها  يف  اجلمالية  اللم�شات  تاأتي  	w

الرتاثي واملعا�شر بتاأثريات ب�شرية خمتلفة .
تتاآلف اأحيانًا اأخرى بت�شوير الوجوه الطفولية وتتفاعل مع �شماتها اجلمالية . 	w
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ت
يا

طر
لق

ا

مرمي جمال الباكر

ال�سرية الذاتية :
- بكالوريو�س علوم - ريا�شيات - جامعة قطر ٢٠٠٤
- امل�شاركة يف فن التعكي�س - مركز الفنون الب�شرية

- امل�شاركة يف معر�س الطفولة القطرية - جممع املول
- امل�شاركة يف معر�س مل�شات �شوئية - جممع الالند مارك

- امل�شاركة يف معر�س ثقافات العامل - فندق ال�شرياتون
- امل�شاركة يف معر�س جملة الكويت االلكرتونية - دولة الكويت

- امل�شاركة يف معر�س �شبكة الطالب القطريني - �شوق واقف
- امل�شاركة يف معر�س األعاب القوى - فندق ال�شرياتون 

- حائزة على املركز االأول يف حمور املعامل القطرية يف م�شابقة اوريك�س
- حائزة على املركز االأول يف م�شابقة اليوم الوطني ٢٠١٠

طفولتها  يف  حولها  يدور  مبا  وتنميته  اخلا�س  واأ�شلوبها  الفنية  هويتها  اأدت  	w
املبكرة اإىل توثيق تذكاري الأطفال العائلة اأو ال�شتعادة الذكريات اأثناء ال�شفر .

ع�شقها للت�شوير حرك فيها الغريزة الفنية مرة اأخرى ، فاجتهت اإىل تنمية قدراتها  	w
بقراءة املجالت والكتب املتخ�ش�شة بالت�شوير ، لزيادة ر�شيدها املعريف .

التحقت بدورات تعليمية وور�س تطبيقية . 	w
لدى الفنانة مرمي طاقات اإبداعية كبرية وهي قادرة على اإثبات قدراتها الذاتية. 	w
ليتطابق مع  فيه  فتاألقت   ، بداية م�شوارها  الطبيعة يف  اهتمامها على  ان�شب  	w

اأحا�شي�شها واأعماقها جتاه حب الطبيعة .
كما ا�شتاأثرت البيئة الفطرية واحلياة الربية يف تعميق املوهبة ودافعًا لها لالإبداع. 	w
ا�شتثمرت موهبتها يف حماكاة ت�شوير الوجوه ذات البعد االإن�شاين ، وخا�شة  	w

املالمح الربيئة لالأطفال .
لها اأحا�شي�س �شاعرية مفعمة باللم�شات االإبداعية والتعبري اجلمايل يف الطبيعة ال�شامتة. 	w
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مرمي عبداهلل ال�سيب

ال�سرية الذاتية :
- من موايد قطر ١٩٧6

- خريجة الثانوية العامة
- امل�شاركة يف دورة اأ�شا�شيات الت�شوير - مركز الفنون الب�شرية 

- امل�شاركة يف دورة التكوين - مركز الفنون الب�شرية
- امل�شاركة يف تعديل ال�شور - مركز الفنون الب�شرية
- امل�شاركة يف دورة االإ�شاءة - مركز الفنون الب�شرية

تفاعلت الفنانة مرمي مع املظاهر االجتماعية يف توثيق املنا�شبات واحلفالت  	w

واملهرجانات والفعاليات اخلا�شة والعامة .
بذلك  ، حمققة  املتعة  باإ�شفاء جو من  روؤيتها  التعبري عن  على  القدرة  لديها  	w

االن�شجام والتجان�س يف التوازن التكويني .
ال�شكل والتوازن والتن�شيق  اإبداعية تنطق بتعبريية رائعة يف  للفنانة حماوالت  	w

مما اأك�شبها النب�س احليوي .
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مرمي فهد اجلابر

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر 

- امل�شاركة يف العديد من املعار�س داخل الدولة 

فن  متذوقي  من  �شريحة  الأكرب  الفني  ح�شها  اإي�شال  هدفها  واعدة  موهبة  	w

الت�شوير ، وجت�شيد روؤيتها عن طريق عد�شتها .
اإ�شرارها  ودفعها  واإرادتها  طموحها  فدعاها  ال�شغر  منذ  الت�شوير  ع�شقت  	w

اإىل معانقة الت�شوير ب�شفاء و�شاعرية معتمدة على مداركها احل�شية وروؤيتها 
الب�شرية .

ا�شتهواها فن ت�شوير االأطفال باهتمام بارز ، ملا حتمله وجوههم من تعبريات  	w

جمالية و روحية بريئة ناب�شة باالأحا�شي�س وامل�شاعر الفطرية .
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مرمي حممد اخلواجه

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- ع�شوة يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- امل�شاركة يف املعار�س والدورات الت�شويرية 

- اإقامة املعر�س ال�شخ�شي االأول ٢٠٠٩
- اإقامة دورات وور�س للمبتدئني

من املواهب القطرية ال�شابة . 	w

بلورت خزانتها املعلوماتية من خالل الدورات والور�س املقامة حمليًا ، والبحث  	w

عن املعلومات الت�شويرية يف املواقع العربية واالأجنبية .
�شقلت موهبتها وعملت على تنميتها بالتجريب ، ا�شتجابت  لتفاعالتها النف�شية  	w

بالتطرق اإىل حماور خمتلفة يف الت�شوير . 
لها مل�شات فنية يف الت�شوير املعماري والطبيعة والتجريد . 	w
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مها را�سد الأدغم

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- خريجة هند�شة - جامعة قطر ٢٠١١
- ع�شوة يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- امل�شاركة يف االأن�شطة الطالبية - جامعة قطر

- امل�شاركة يف القرية الثقافية ٢٠٠٩
- امل�شاركة يف احتفاالت اليوم الوطني - جامعة قطر ٢٠١٠

- امل�شاركة يف م�شابقة البيئة 
- امل�شاركة يف م�شابقة هويتي بعد�شتي

- امل�شاركة يف معر�س نفحات رم�شانية

من املواهب القطرية الواعدة . 	w

يف   املفردة  داللتها  لها  لتكون  الت�شوير  عامل  يف  املعرفية  باال�شتزادة  تطمح  	w

التميز واالحرتاف .
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نوال حمد ح�سن املناعي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر 

- ماج�شتري تربية خا�شة - تخ�ش�س �شعوبة التعلم ١٩٩٨
- بكالوريو�س تربية فنية ١٩٨٩

- ع�شوة يف جمل�س اإدارة مركز اإبداع الفتاة ٢٠٠٢ - ٢٠٠٤ ومن موؤ�ش�شي املركز
- ع�شوة يف اجلمعية القطرية للفنون الت�شكيلية 
- ع�شوة يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

- ع�شوة يف اجلمعية العزبية ل�شعوبات التعلم - االأردن
- ع�شوة يف جمعية الفن املعا�شر - البحرين

- ع�شوة ومتطوعة يف مركز قطر للعمل التطوعي 
- متطوعة يف اللجنة املنظمة لدورة االلعاب االآ�شيوية - قطر ٢٠٠6

- ع�شوة يف االأكادميية الدولية لتحليل اليد
- امل�شاركة يف دورة ت�شميم اجلرافيك - جامعة انديانا - اأمريكا ٢٠٠٠

- امل�شاركة يف دورات العالقات العامة والت�شريفات - مركز قطر للعمل التطوعي 
٢٠٠٢

- امل�شاركة يف معار�س ت�شكيلية عديدة 
- اإقامة اثنى ع�شر معر�شًا �شخ�شيًا 

- حائزة على جوائز عديدة 

بداأت الفنانة نوال طريقها اإىل الفن الت�شكيلي ، وعمقت موهبتها بالتخ�ش�س  	w

يف الرتبية الفنية يف جامعة قطر . كان ت�شجيع االأهل واملقربني دافعًا قويًا لها 
لالإبداع .

االإجادة  من  ملزيد  الفني  بح�شها  اندفعت   ، الت�شكيلي  لتخ�ش�شها  وتدعيمًا  	w

واالبتكار اإىل فن الت�شوير .
ا�شتمدت روؤاها ومو�شوعاتها بداية من البيئة القطرية ، وتخطتها اإىل عنا�شر  	w

البيئة اخلارجية من خالل ترحالها من اأجل الدرا�شة .
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نورة حممد املن�سوري

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٩٣

- طالبة يف جامعة قطر - درا�شة الهند�شة املعمارية 
- ع�شوة يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

- حائزة على املركز الثالث يف م�شابقة ايك�شون موبل 
- حائزة على املركز الثالث يف م�شابقة ال�شرق - اليوم الوطني

من املواهب القطرية الواعدة . 	w

بداأت م�شوارها الفني حديثًا .  	w

طموحها اأن ت�شقل موهبتها الت�شويرية بتطوير نف�شها واالإملام بثقافة ال�شورة  	w

والروؤية الب�شرية .
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هاجر ال�سهل

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر

- بكالوريو�س علوم تخ�ش�س كيمياء
- كيميائية بوزارة لبيئة

- امل�شاركة يف معر�س قطر فوتو االأول - �شوق واقف
- امل�شاركة يف معر�س فن التعكي�س - مركز الفنون الب�شرية 

- امل�شاركة يف معر�س البيئة واملحميات الطبيعية ٢٠٠٧و ٢٠١٠
- امل�شاركة يف معر�س ثقافات العامل - ال�شرياتون

- امل�شاركة يف معر�س الطفولة القطرية - جممع املول 
- امل�شاركة يف معر�س مل�شات �شوئية - جممع الالندمارك

- حائزة على املركز االأول يف حمور البورترية - م�شابقة قطر فوتو
- حائزة على املركز الثالث يف حمور الطفولة - احتاد امل�شورين العرب

- حائزة على املركز الرابع يف م�شابقة اوريك�س
ما  وهو   ، الت�شكيلي  الفن  يف  والدها  باأعمال  واالعتزاز  بالفخر  هاجر  ت�شعر  	w
اأ�شعرها باأنها �شتكون خليفته يف الر�شم ، ولكنها وجدت �شالتها املن�شودة يف 

جمال الت�شوير .
لقطات  لها  فكان   ، الدرا�شية  املراحل  يف  ال�شغر  منذ  الت�شويرية  هوايتها  منت  	w
ت�شجيلية يف املنا�شبات العائلية ، ومن ثم ا�شتجابت الفنانة لنداء ال�شحنات االإيجابية 
االإبداعية التي تفجرت يف اأحا�شي�شها الفنية ، فاأخذت على عاتقها ا�شتثمار الهواية 

باالطالع وامل�شاركة باأعمالها يف املنتديات للتعبري عن اأ�شلوبها اجلمايل .
منت لديها اأحا�شي�س جديدة �شقلتها بالتجربة ، فبداأت بالتعبري عن مكنونات  	w
يف  يجول  عما  بالتعبري  واقرتبت   ، بناتها  وخا�شة  الوجوه  بت�شوير  م�شاعرها 

خميلتها من اأفكار وجت�شيدها يف الطبيعة ال�شامتة .
كان للحياة الربية واملناظر الطبيعية ن�شيب يف م�شوارها الفني كم�شدر لالإبداع. 	w
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ت
يا

طر
لق

ا

هنادي مبارك ياقوت

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٧٤ م

- ع�شوة يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي 
- ع�شوة يف جمعية ن�شاء فوتو ال�شعودية - فرع قطر

- امل�شاركة يف دورة متقدمة يف تعديل ال�شور
- امل�شاركة يف اأ�شا�شيات الت�شوير ال�شوئي

- امل�شاركة يف م�شابقة هويتي - بعد�شتي -مركز قطر للرتاث والهوية ٢٠١٢
- امل�شاركة يف م�شابقة جمموعة اجليدة - االنعكا�س ٢٠١٢

- امل�شاركة يف م�شابقات جائزة اآل ثاين ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ - ٢٠١١
- امل�شاركة يف م�شابقة روح وقلب قطر - بنك قطر للتنمية

- امل�شاركة يف م�شابقة بر الوالدين - موؤ�ش�شة قطر لرعاية امل�شنني
- امل�شاركة يف م�شابقة جريدة ال�شرق لليوم الوطني ٢٠٠٩

- امل�شاركة مع جلنة الريا�شات البحرية يف تغطية �شباق الزوارق 
- احل�شول على املركز ال�شابع يف م�شابقة البيئة ٢٠١٠

اإحدى الفنانات القطريات الواعدات وجدت يف رحاب الفن الت�شويري املتنف�س  	w

الطبيعي ملمار�شة هوايتها وبذل كل جمهود يف العطاء والتميز .
على  فائقة  وقدرة  عميق  اإح�شا�س  لديها   ، والت�شجيلي  الواقعي  باملنظور  تهتم  	w

التعبري باأ�شلوبها الفطري يف الذوق واالإح�شا�س ، وخلق جو مثري من االجنذاب 
اإىل اأعمالها .
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ون
ــــ

مـ
قي

لم
ا

الفنان : اأحمد عادل �ساهني 

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد جمهورية م�شر العربية ١٩٨٢ م

- متخ�ش�س يف علم الكمبيوتر واأنظمة املعلومات  - اإدارة االأعمال
- يعمل حاليا يف بنك قطر املركزي يف اإدارة بيانات  ال�شبكة العنكبوتية 

- م�شمم جرافيك وهواية الت�شوير 

من الفنانني ال�شباب الواعدين . 	w

يحاول من خالل اأعماله االنطالق اإىل حماكاة البيئة املحيطة به حمافظًا على  	w

وحدة املو�شوع .
ي�شتلهم واقع املدينة باأبنيتها احلديثة .  	w

االهتمام  اإىل  احلا�شوب  يف  املعلوماتية  خربته  ا�شتغالل  اإىل  جهوده  تتجه  	w

بالت�شميم م�شتعينًا بالربامج احلا�شوبية الداعمة لذلك .
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ون
ــــ

مـ
قي

لم
ا

احمد حممد احلا�سل اليافعي

ال�سرية الذاتية :
- هواية الت�شوير بداأت منذ ال�شغر .

- بداأ اهتمامه بالت�شوير مبكرًا .
- مل يكمل عقده الثاين بعد .

- حائز على املركز االأول يف م�شابقة لكل ربيع زهرة �شنة ٢٠٠٧ م .
- حائز على جائزة يف م�شابقة قطر اخل�شراء .

- حائز على اجلائزة االأوىل يف م�شابقة البيئة �شنة ٢٠١٢ .

من جيل الفنانني الواعدين . 	w

تتلمذ على يد والده بعد ما ا�شت�شف منه ع�شقه لهواية الت�شوير . 	w

مييل اإىل االأ�شلوب التعبريي م�شجاًل بذلك البيئة والرتاث اخلليجي .  	w

يف  الفطري  باأ�شلوبه  التعبري  على  بقدرته  ال�شغر  منذ  عميق  اإح�شا�س  لديه  	w

ا�شت�شقاء املدركات الب�شرية اخلارجية وتوظيفها يف اأعمال فنية مبدعة .
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ون
ــــ

مـ
قي

لم
ا

باهر اأمني جميل 

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٨6 

- اأردين اجلن�شية
- عمل كم�شور �شخ�شي ملركز املعار�س

- عمل كم�شور �شخ�شي لبنك الريان - ت�شوير جتاري
- امل�شاركة يف فعاليات مركز املعار�س

- امل�شاركة يف معر�س ال�شور لبطولة اآ�شيا ٢٠١٠

من الوجوه ال�شابة الواعدة . 	w

اولع الفنان بالت�شوير يف بداية ٢٠٠٧. 	w

الت�شوير  فن  م�شامني  عن  والبحث  باالطالع  موهبته  �شقل  يف  الفنان  داأب  	w

مما اأعطاه الدافع احلقيقي يف الدراية الوثيقة باإدراكه عنا�شر التكوين ومدى 
ا�شتكمال ن�شجه الفني .

الت�شوير  جتربة  خو�س  اإىل  ال�شعي  الفنية  م�شريته  تدعيم  يف  اهتماماته  من  	w

التجاري واإجادته يف هذا املجال .
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ون
ــــ

مـ
قي

لم
ا

ح�سني ال�سافعي 

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد م�شر ١٩٧٠ م

- بكالوريو�س فنون جميلة ١٩٩٣ م
- مهند�س ديكور �شينما وم�شرح وتلفزيون وم�شرح العرائ�س

- م�شور بوزارة البيئة - قطر
- ع�شو نقابة الت�شكيليني - م�شر

- ع�شو �شالون م�شر للت�شوير
- ع�شو اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

- امل�شاركة بعدة معار�س وم�شابقات حملية ودولية
- م�شر  الت�شكيلية  للفنون  القومية  امل�شابقة  الت�شجيعية يف  اجلائزة  على  - حائز 

١٩٩٠
- حائز على اجلائزة االأوىل باملحور العام يف م�شابقة اآل ثاين - بورترية ٢٠١١

- حائز على اجلائزة االأوىل يف م�شابقة مركز �شباب الدوحة - اليوم الوطني ٢٠١١
- حائز على اجلائزة االأوىل يف م�شابقة مهرجان اجلزيرة - امل�شتقبل ٢٠١٢

- حائز على اجلائزة اخلام�شة يف م�شابقة اجليدة - االنعكا�شات ٢٠١٢

من الفنانني املوهوبني الذي �شخر عد�شته يف اإبراز الناحية اجلمالية واالإبداعية  	w

يف ان�شجام متوازن معتمدًا على خربته يف جمال تخ�ش�شه .
املنظور  يف  اجلمالية  االأهداف  يخدم  مبا  القطرية  البيئة  من  اأعماله  ي�شتمد  	w

التكويني .
وتاأكيدًا لقدراته الفنية يف التفوق بهذا املجال الفني فقد ح�شد جوائز متقدمة  	w

مما عزز ممار�شته العملية االإبداعية .
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ون
ــــ

مـ
قي

لم
ا

حمد علي الها�سمي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد عمان ١٩٨٨

- ع�شو يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- امل�شاركة يف دورة اأ�شا�شيات الت�شوير - اجلمعية القطرية للت�شوير ٢٠٠٩

- امل�شاركة يف دورة اأ�شا�شيات الت�شوير - مركز الفنون الب�شرية ٢٠٠٩
- امل�شاركة يف دورة توزيع االإ�شاءة - مركز الفنون الب�شرية ٢٠٠٩
- امل�شاركة يف دورة تعديل ال�شورة - مركز الفنون الب�شرية ٢٠١٠

- امل�شاركة يف معر�س اخلليج ح�شارة وتقاليد ٢٠١٠ و ٢٠١١
- امل�شاركة يف كاأ�س اآ�شيا ٢٠١١

- امل�شاركة يف م�شابقة النم�شا ٢٠١٠
- امل�شاركة يف م�شابقة اجليدة ٢٠١٢

- حائز على املركز الثالث يف م�شابقة بيت اأبي - القن�شلية الربيطانية ٢٠١٠
- حائز على املركز التا�شع ع�شر يف م�شابقة اليوم الوطني ٢٠١٠

من املواهب ال�شابة الواعدة . 	w

بداأ م�شواره الفني حديثًا .  	w

يجد من خالل هوايته اال�شتمتاع يف خو�س حماور الت�شوير باأ�شكالها املختلفة. 	w

اللونية وخا�شة يف الت�شوير  ي�شتهويه ت�شوير املباين املعا�شرة ذات الدالالت  	w

الليلي .
اجته اأي�شًا اإىل ت�شوير الوجوه معربًا من خاللها عن مهاراته االإبداعية . 	w
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ون
ــــ

مـ
قي

لم
ا

خالد اإ�سماعيل

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد الدوحة ١٩6٠

- باك�شتاين اجلن�شية
- دبلوم عاٍل - لغة اإجنليزية - بريطانيا

- موظف وم�شور م�شتقل
- امل�شاركة يف معار�س اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي منذ ١٩٩٠ 

- اإقامة املعر�س ال�شخ�شي االأول ٢٠٠٤
- خربة يف ت�شوير االأبي�س واالأ�شود والت�شوير الوثائقي

- خربة يف التحمي�س والطباعة التقليدية
- خربة يف الت�شوير الرقمي

فنان طموح ، عا�شر احلركة الت�شويرية يف قطر . 	w

له تواجد يف اأغلب املحافل الت�شويرية املحلية . 	w

معرفته الت�شويرية والفكرية م�شتقاة من املمار�شة واخلربة ، مما حتم عليه  	w

م�شوؤولية ريادية تطلبت منه اجتهادًا تثقيفيًا ذاتيًا من �شاأنه اإي�شال تلك املعرفة 
يف دوراته التعليمية خالل م�شواره الفني .

داأب الفنان على التميز يف التعامل مع االأبي�س واالأ�شود الفلمية . 	w
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ون
ــــ

مـ
قي

لم
ا

روي احلداد

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد لبنان ١٩٧٩ 

- ع�شو يف اجلمعية القطرية للفنون الت�شكيلية
- ع�شو يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

- امل�شاركة يف معار�س اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

من جيل الفنانني احلديثني . 	w

يتخذ من البيئة القطرية متنف�شًا يف التعبري عن ميوله الت�شويرية . 	w

يغلب على اأعماله ا�شتقاقات لونية تعبريية غالبًا ما تكون لقطات ليلية .  w
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ون
ــــ

مـ
قي

لم
ا

زياد علي فرهود

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد لبنان ١٩66

- كندي اجلن�شية - من اأ�شل فل�شطيني
- كبري مهند�شي امل�شاريع - قطر غاز

- ع�شو اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- التخرج من دورة يف الت�شوير للمحرتفني من معهد نيويورك للت�شوير

- االلتحاق حاليًا بدورة فوتو�شوب - معهد نيويورك للت�شوير
- امل�شاركة يف العديد من حما�شرات ودورات اجلمعية القطرية للت�شوير

- ع�شو يف جملة نا�شيونال فوتوجرافيك
- م�شور حر

- حائز على املركز ال�شابع يف م�شابقة اآل ثاين ٢٠٠٣
٢٠٠٣ Qatar Heppening Events عليه - حائز على املركز الثاين يف م�شابقة غالف كتيب اأبت  لذا  بها  واالرتقاء  البناءة  ال�شورة  ثقافة  تر�شيخ  نحو  ي�شعى  فنان  	w

نف�شه اإال االن�شمام اإىل اأحد املعاهد الدولية لال�شتزادة املعرفية ،واالغرتاف 
من مناهل علم الت�شوير وتنمية ن�شجه الفني .

يغو�س يف  لكي  امل�شاهد  التاأثري يف  ورغبته يف  الفنان  اأعماله تخاطب وجدان  	w

فنياته اجلمالية .
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ون
ــــ

مـ
قي

لم
ا

�سامح �سوكت عوده

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد االأردن ١٩٧٢

- حا�شل على بكالوريو�س علوم احلا�شب االآيل من اجلامعة االردنية ١٩٩٣
- ع�شو يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

- ع�شو يف نادي طيور قطر
- ع�شو يف اجلمعية العاملية للت�شوير - فياب

- ع�شو يف اجلمعية االردنية للت�شوير
- ع�شو يف اجلمعية امللكية االأردنية حلماية الطبيعة

- متخ�ش�س يف ت�شوير الطيور واحلياة الربية 
- امل�شاركة يف م�شابقة االإمارات للت�شوير ٢٠١١

- امل�شاركة يف معار�س خا�شة لت�شوير الطيور يف قطر ٢٠١٠
- امل�شاركة يف م�شابقة اآل ثاين ٢٠٠٧ و ٢٠٠٩

- امل�شاركة يف معار�س اجلمعية القطرية للت�شوير ٢٠٠6 و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨
- امل�شاركة يف معر�س البيئة يف قطر ٢٠٠٨

- امل�شاركة يف ربيع االأردن ٢٠٠٧

جماليات  ابراز  يف  ت�شهم  التي  املو�شوعات  اإىل  مبوهبته  �شامح  الفنان  اجته  	w

الطبيعة الفطرية واحلياة الربية يف روؤى اإبداعية ، ويف املقابل مل يتوان يف نقل 
التي  البيئية  ال�شاحة  واإثراء  االإح�شا�س االإبداعي يف تعزيز مهارته يف ت�شوير 

حتمل الكثري من الدالالت التعبريية . 
وقدم اأعمااًل فيها حماكاة لعلم الفلك واخلو�س يف غماره . 	w
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767المصــورون في قطـــــــــــــر - اشــــــــراقة وتــــــــألق

ون
ــــ

مـ
قي

لم
ا

�سعد حقي اجلودي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد العراق

- خريج كلية الهند�شة - جامعة العراق 
- مهند�س مدين

- ينتمي اإىل عدة معاهد وموؤ�ش�شات عاملية يف جمال الهند�شة واالإدارة 
- ع�شو اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- امل�شاركة يف عدة م�شابقات حملية ودولية

ع�شق جمال الت�شوير منذ فرتة طويلة وتالزمت معه الهواية يف توثيق وت�شجيل  	w

امل�شاهد اجلمالية التي ت�شت�شفها عيناه .
يف م�شريته الفنية اهتم بر�شد املناظر املعمارية اإ�شافة اإىل املناظر الطبيعية  	w

م�شتفيدًا من خربته املعرفية يف جمال الت�شوير . 
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775المصــورون في قطـــــــــــــر - اشــــــــراقة وتــــــــألق

ون
ــــ

مـ
قي

لم
ا

عبدالرزاق �سعراوي

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد اجلزائر ١٩6٨

- طبيب ا�شت�شاري - مهنة التخدير - موؤ�ش�شة حمد الطبية
- ع�شو اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

ميتلك الفنان عدة هوايات متفرقة . 	w

هواية  وهي  املف�شلة  هوايته  ممار�شة  على  الطب  بجانب  اهتمامه  ان�شب  	w

الت�شوير التي ا�شتغلها يف مهنته .
اعتمد الفنان على االطالع والقراءة الذاتية يف �شقل موهبته مما اأ�شفى اإليه  	w

الدافع احلقيقي يف التعامل مع جمريات مهنته .
لعل هذه االهتمامات توؤكد �شخ�شيته الع�شامية يف هذه احلياة . 	w
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783المصــورون في قطـــــــــــــر - اشــــــــراقة وتــــــــألق

ون
ــــ

مـ
قي

لم
ا

عمرو حممد اأبوالوفا

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد م�شر ١٩66

- طبيب جراحة - م�شت�شفى حمد العام واأ�شتاذ اجلراحة امل�شاعد بكلية الطب يف 
جامعة ويل كورنيل االمريكية - فرع قطر 

- كبري اأطباء املركز الطبي حللبة الو�شيل الدولية ل�شباق الدرجات 
- حا�شل على بكالوريو�س الطب واجلراحة - جامعة القاهرة ١٩٨٩

- حا�شل على ماج�شتري اجلراحة العامة - جامعة القاهرة ١٩٩٥
- حا�شل على زمالة كلية اجلراحني امللكية - ايرلندا ١٩٩٩

- دبلوم جراحة املناظري - جامعة �شرتا�شبورج ٢٠٠٢
- ع�شو يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

اجتهت اهتماماته اإىل قوة التعبري والتكوين الفني ، فانعك�س احل�س اجلمايل  	w

بتجلياته الب�شرية يف اأعماله االإبداعية .
من  م�شتقاة   ، االهتمام  من  كبري  بقدر  يتناولها  التي  املو�شوعات  مع  يتعامل  	w

خربته العملية .
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791المصــورون في قطـــــــــــــر - اشــــــــراقة وتــــــــألق

ون
ــــ

مـ
قي

لم
ا

حممد احلا�سل اليافعي

ال�سرية الذاتية :
- ع�شو موؤ�ش�س يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

- ع�شو يف اجلمعية االأمريكية للت�شوير 
- ع�شو يف االحتاد الدويل للت�شوير - فياب

- ع�شو نادي نيكون - اليابان
- ع�شو يف نادي �شانت لوي�س للت�شوير - اأمريكا

- ع�شو يف النادي العلمي
- ع�شو يف مركز اأ�شدقاء البيئة 
- ع�شو يف مركز العمل التطوعي

- حا�شل على اأكرث من �شتني جائزة حملية وعربية وعاملية 
- حائز على امليدالية الذهبية يف م�شابقة النم�شا٢٠١٣و ٢٠١٠ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠6 و 

٢٠٠٣
- حائز على امليدالية الذهبية يف مهرجان ال�شورة العربية - بغداد ١٩٨٩

- حائز على امليدالية الف�شية - اأملانيا ٢٠٠٤
- حائز على درع املركز االأول يف م�شابقة اإبداعات اإ�شالمية ٢٠٠6 الكويت

يتمتع الفنان حممد باجلدية وال�شدق وامل�شوؤولية يف تعامالته احلياتية . 	w

ان�شب اهتمامه على اإبراز اأعماله بدقة مدرو�شة ، تربز للرائي القيم واملفــاهيم  	w

اإن  حيث  من  احلواري  التخاطب  باأ�شلوب  منجزاته  ت�شبغ  والتي   ، الب�شـرية 
امل�شاهد يتحاور مع العمل بانطباعه اخلا�س ومن ثم يتجاذب اأطراف احلديث 

بينه وبني املتلقي . 
يعترب الفن لغة تعبري اإن�شانية تنقل مفردات اإبداعياته بالطريقة التي يرى اأنها  	w

اأدت الغر�س املن�شود يف االت�شال الوجداين مع املنجز الت�شويري .
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801المصــورون في قطـــــــــــــر - اشــــــــراقة وتــــــــألق

ون
ــــ

مـ
قي

لم
ا

م�سطفى ح�سن الأكحل

ال�سرية الذاتية :
- لبناين اجلن�شية ١٩6٥

- ع�شو يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- امل�شاركة يف دورات اجلمعية القطرية للت�شوير

- امل�شاركة يف معار�س اجلمعية القطرية للت�شوير 

بداأت اهتماماته الت�شويرية من املرحلة االإعدادية .  w

اجته اإىل تنمية قدراته الت�شويرية بالقراءة واالطالع مكت�شبًا ر�شيدًا معرفيًا   w

ملزاولة هذه الهواية املحببة لديه .
ما يزال مهتما ومتعلقًا بالطريقة التقليدية با�شتخدام االأفالم . 	w
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809المصــورون في قطـــــــــــــر - اشــــــــراقة وتــــــــألق

ون
ــــ

مـ
قي

لم
ا

ن�سيم حممد �سليمان

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد االأردن ١٩6٩

- ع�شو يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- رئي�س ق�شم اجلرافيك يف وكالة االأنباء القطرية

- م�شور يف جريدة العرب 
- امل�شاركة يف دورة ال�شحافة

- امل�شاركة يف دورة الت�شميم اجلرافيكي 

ال�شاحة  اإثراء  يف  ي�شهم  اأن  املختلفة  مبو�شوعاته  ن�شيم  الفنان  ا�شتطاع  	w

الت�شويرية مب�شاهد جمالية فنية . 
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817المصــورون في قطـــــــــــــر - اشــــــــراقة وتــــــــألق

ون
ــــ

مـ
قي

لم
ا

نهاد ح�سني

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد �شوريا ١٩٧١

- بكالوريو�س يف االإخراج ال�شينمائي - رو�شيا
- ع�شو اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

يختزن الفنان نهاد طاقات فنية تقنية جمة يف تخ�ش�شه ال�شينمائي .  	w

متحور تخ�ش�شه يف تغطية املوؤمترات الدولية والفعاليات الثقافية واالقت�شادية  	w

والربامج املنوعة .
اهتم يف م�شواره الفني بت�شجيل البيئة القطرية باأ�شكالها املختلفة .  w

















المقيمات
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827المصــورون في قطـــــــــــــر - اشــــــــراقة وتــــــــألق

ت
ما

قي
لم

ا

اأريج اأمني اأبوعي�سة

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد قطر ١٩٨٠ اأردنية اجلن�شية

- ع�شوة يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي ١٩٩٨م
- ع�شوة يف جمعية ن�شاء فوتو - اململكة العربية ال�شعودية ٢٠١٠ م

- امل�شاركة يف دورة التكوين ٢٠١٠
- امل�شاركة يف دورة التعديل - متقدم ٢٠١٠

- امل�شاركة يف دورة االإ�شاءة - متقدم ٢٠٠٩
- امل�شاركة يف اأ�شا�شيات الت�شوير الرقمي ٢٠٠٤ - ٢٠٠٩

- امل�شاركة يف م�شابقة هويتي بعد�شتي - مركز قطر للرتاث والهوية ٢٠١٢
*امل�شاركة يف م�شابقة امل�شتقبل - مهرجان اجلزيرة للت�شوير ال�شوئي ٢٠١٢

- امل�شاركة يف تغطية فعاليات الربنامج االوملبي املدر�شي ٢٠١٢
- املركز االأول يف م�شابقة البيئة - وزارة البيئة ٢٠١٢

- امل�شاركة يف م�شابقة االنعكا�س - جمموعة اجليدة ٢٠١١
*امل�شاركة يف م�شابقة النخلة يف عيون العامل - االإمارات ٢٠١١

- امل�شاركة يف جائزة اآل ثاين ٢٠١١
- امل�شاركة يف م�شابقة الت�شوير الفوتوغرايف - االإمارات ٢٠١١
- امل�شاركة يف تغطية فعاليات الربنامج االأوملبي املدر�شي ٢٠١١

- امل�شاركة يف تغطية فعاليات قناة اجلزيرة - قناة براعم ٢٠١١
- امل�شاركة يف تغطية فعاليات مع�شكر البوا�شل الأطفال مر�شى ال�شكري ٢٠١١

- املركز الثالث يف م�شابقة روح وقلب قطر - بنك قطر للتنمية ٢٠١٠
- امل�شاركة يف م�شابقة م�شحف قطر - الفنار ٢٠١٠

- املركز اخلام�س يف م�شابقة بر الوالدين - موؤ�ش�شة قطر لرعاية امل�شنني ٢٠١٠
- امل�شاركة يف م�شابقة العيد الوطني - جريدة ال�شرق ٢٠٠٩

- امل�شاركة يف تغطية �شباق الزوارق ٢٠٠٨
- امل�شاركة يف بع�س املعار�س الفنية ٢٠٠٨

املهارات والكفاءات :
- اجلمع بني املوهبة الفنية واملهارة التقنية واملهنية الإنتاج ال�شور

- املهارة الفنية ذات الدرجة العالية يف ا�شتخدام االأدوات الت�شويرية
- اإنتاج ال�شور الهادفة لتو�شيل ر�شالة حمددة للم�شاهد )فني - جتاري - تعليمي(

- التن�شيق مع املخت�شني يف جمال عملهم ومتابعة معاجلة ال�شور 

ين�شب  والثقافية  االجتماعية  املحافل  اأغلب  يف  تواجد  لها  طموحة  فنانة  	w

اهتمامها وتعلقها يف فن الت�شوير ، اإ�شافة اإىل التمتع مب�شتوى عاٍل يف املهارات 
الت�شغيلية واالإدارية .

اهتمامها  فنجد   ، القطرية  البيئة  من  االإبداعية  الفنية  مو�شوعاتها  ت�شتمد  	w

بان�شيابية التكوين يف اإيقاعات تالم�س امل�شمون املو�شوعي الواقعي .
والفعاليات  االأن�شطة  من  العديد  يف  بالتفاعل  املبدعة  ذاتها  عن  عربت  	w

الروؤية  يف  واملعريف  الفني  االإنتاج  ال�شتكمال  والفنية  والثقافية  االجتماعية 
التنموية التي تزخر بها دولة قطر .
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837المصــورون في قطـــــــــــــر - اشــــــــراقة وتــــــــألق

ت
ما

قي
لم

ا

اأ�سماء حازم ال�سفار 

ال�سرية الذاتية :
- حا�شلة على بكالوريو�س يف علوم هند�شة البناء واالإن�شاءات - فرع هند�شة الطرق 

واجل�شور 
- مهند�شة طرق وج�شور - �شركة هايدر لال�شت�شارات الهند�شية - ال�شرق االأو�شط

- عراقية اجلن�شية 
- ع�شوة اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

للجمعية  االلكرتوين  املوقع  باالأع�شاء على  ال�شور اخلا�س  امل�شاركة يف معر�س   -
القطرية للت�شوير ال�شوئي ٢٠١٠

- امل�شاركة يف م�شابقات اآل ثاين ٢٠١٠ - ٢٠١١ م 
- امل�شاركة يف معر�س اخلليج ح�شارة وتاريخ ٢٠١١

- امل�شاركة يف م�شابقة اجليدة ٢٠١١ بعنوان االتعكا�شات 
- امل�شاركة يف م�شابقة هويتي - بعد�شتي ٢٠١١

- امل�شاركة يف م�شابقة الت�شوير ال�شوئي مبنا�شبة اليوم البيئي القطري ٢٠١٢
- املركز االأول يف م�شابقة يوم البيئة العاملي ٢٠١٠ 

تعترب الفنانة من الوجوه ال�شابة الواعدة . 	w

بداأت هوايتها منذ ال�شغر م�شتلهمة روؤيتها الفنية من مزاولة والدتها يف حب  	w

هذا الفن وعملت على توثيق وت�شجيل مراحل طفولتها مع اإخوتها .
خالل  من  وكفاءاتها  مهاراتها  وتطوير  الفنية  قدراتها  تنمية  على  اأقدمت  	w

تنفيذها  على  انعك�س  مما  التدريبية  والور�س  الدورات  ح�شور  يف  م�شاركاتها 
مناظر فنية مبدعة .
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ت
ما

قي
لم

ا

اجلازي �سالح حممد القحطاين 

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد ال�شعودية ١٩٩٠

- موظفة يف بنك قطر الوطني
- امل�شاركة يف دورة التكوين - مركز الفنون الب�شرية
- امل�شاركة يف دورة االإ�شاءة - مركز الفنون الب�شرية

- امل�شاركة يف دورة اأ�شا�شيات الت�شوير - اجلمعية القطرية للت�شوير
- امل�شاركة يف دورة النب هول - اجلمعية القطرية للت�شوير
- امل�شاركة يف دورة تعديل ال�شور - مركز الفنون الب�شرية

- امل�شاركة يف معر�س اخلليج ح�شارة وتاريخ

من الوجوة ال�شابة الواعدة . 	w

روؤيتها  لتعميق  والعملية  الفكرية  اخلربة  اكت�شاب  يف  الفنانة  هذه  تتفانى  	w

واأداء  ب�شكل من�شجم  تكون متوافقة  ، بحيث  فنية  الت�شويرية يف عدة حماور 
مثمر .
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�سفاء �سبحي اليو�سف

ال�سرية الذاتية :
- �شعودية اجلن�شية

- ع�شوة يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي
- ع�شوة يف اجلمعية االأمريكية للت�شوير ال�شوئي

- ع�شوة يف اجلمعية امللكية للت�شوير ال�شوئي
- امل�شاركة يف معر�س امل�شور الفوتوغرايف االأملاين - قطر ٢٠٠٩

- امل�شاركة يف معر�س اليوم الوطني - قطر ٢٠٠٩
- امل�شاركة يف معر�س ح�شارة وتاريخ - قطر ٢٠١١

- امل�شاركة يف معر�س االإمارات ٢٠١٢
- امل�شاركة يف دورة اأ�شا�شيات الت�شوير الرقمي

- امل�شاركة يف اأ�شا�شيات ت�شوير الربوترية
- امل�شاركة يف اأ�شا�شيات برنامج الفوتو�شوب

- امل�شاركة يف احرتافية الفوتو�شوب
- امل�شاركة يف ت�شوير االأطفال

- امل�شاركة يف ت�شوير القرقاعون
- امل�شاركة يف ور�شة الت�شوير الليلي

- امل�شاركة يف ور�شة الطبيعة ال�شامتة
- امل�شاركة يف ور�شة ت�شوير الزهور

- امل�شاركة يف ور�شة الربوترية
- امل�شاركة يف ور�شة ت�شوير املاكرو

- امل�شاركة يف ور�شة الت�شوير االآحادي
- امل�شاركة يف ت�شوير املناظر الطبيعية

تتجه الفنانة �شفاء مبوهبتها اإىل املو�شوعات التي ت�شهم يف جماراة الواقع من  	w

جماليات الطبيعة يف الروؤى االبداعية ، ويف املقابل مل تتوان يف نقل االإح�شا�س 
حتمل  التي  االإن�شانية  واحلياة  الوجوه  ت�شوير  يف  مهارتها  لتعزيز  االإبداعي 

الكثري من الدالالت التعبريية .
التعبري اجلمايل واالبداعي يف اأعمالها له دور كبري يف اإيقاظ احل�شا�شية الفنية  	w

لدى املتلقي .
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وداد ح�سي�سو

ال�سرية الذاتية :
- من مواليد �شيدا - لبنان ١٩66

- لي�شان�س اآثار - اجلامعة اللبنانية
- ع�شوة يف اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي

- ع�شوة يف جماعة ن�شاء فوتو ال�شعودية - فرع قطر
- ع�شوة يف احتاد امل�شورين العرب - ال�شارقة

- ع�شوة يف اجلمعية االأمريكية للت�شوير
- امل�شاركة يف معر�س اوالف انفرزرت - اجلمعية القطرية للت�شوير ٢٠٠٩

- امل�شاركة يف معر�س حوارنا - �شوق واقف ، فعاليات ال�شفارة االأملانية ٢٠٠٩
- امل�شاركة يف معر�س كوالج - املركز الثقايف الربيطاين ٢٠١٠

- امل�شاركة يف معر�س جتريد - جده ٢٠١٠
- امل�شاركة يف معر�س توا�شل - مركز الفنون الب�شرية ٢٠١١

- امل�شاركة يف معر�س اخلليج ح�شارة وتاريخ ٢٠١- و ٢٠١١
- امل�شاركة يف تغطية مهرجان اجلزيرة الثامن لالأفالم الوثائقية 

اأن  اإىل  دعاها  ، مما  باحليوية  مفعم  قوي  وح�شور  عالية  روحية  لديها طاقة  	w

تتواجد يف كل حدث ومنا�شبة .
فنانة تع�شق اجلماليات الفنية بامتداداتها الرحبة . 	w

حاالت  بروؤية  ترتبط  والتي   ، الأفكارها  الدائم  التميز  عن  لقطاتها  يف  عربت  	w

جديدة ومتنوعة ، وظروف خا�شة تن�شجم مع عمق عاملها الفني .

















الفهرس



فهرس المصورون
المؤسسون

11ح�شني علي اجلابر 

21املرحوم را�شد �شفر خنجي 

29عبدالرحمن عبيدان فخرو

39حممد عبدالرحمن املناعي

القطـريون

51الفنان : اإبراهيم اأحمد بهزاد

61اأحمد يو�شف اخلليفي 

71بدر عبداهلل العبيديل 

81جا�شم اأحمد املهندي 

89جا�شم حممد اأحمد 

97خالد اأحمد اجلناحي 

107خالد حمد حممد الع�شريي 

117خالد غالم فكري 

127خالد حممد امل�شلماين 

137را�شد خليفة الكبي�شي 

145را�شد يو�شف الكواري 

155ر�شا حممد قالبي 

165�شعد عبداهلل املهندي 

175�شلطان بن �شلطان الع�شريي 

185�شلطان عبدالعزيز اخلرفـي 

193�شبيب النعيمي 

201عبدالرحمن �شامي ال�شبيعي

211عبدالرحمن علي العبا�شي

219عبدالعزيز ح�شن الدروي�س

225عبدالعزيز را�شد الكبي�شي

233عبدالعزيز عي�شى املهندي

239عبداهلل اإبراهيم الع�شريي

245عبداهلل حمدان املناعي

255عبداهلل عبداملجيد امل�شلح

265علي خمي�س املن�شوري

275علي را�شد املناعي

283عيد فار�س املهندي

289عي�شى علي الكبي�شي

299فهد علي الكعبي

305فهد حممد الكواري

313فواز اأحمد ال�شمري

323حممد �شعد امل�شند

333حممد جابر غامن الكبي�شي

343حممد را�شد اخلاطر

353حممد عبداهلل ال�شافعي

363حممد مفتاح اخلليفي

373مروان حممد �شديق البنعلي

383نا�شر اأحمد النعمة

391نا�شر حممد الكعبي

399وليد حممد امل�شريي

409يو�شف مبارك الدو�شري

القطــريات

419اأحالم العمادي 

429اأمرية را�شد املناعي

435ثريا عنرب اخلليفي

445حياة عبداهلل الدروي�س



451حيية املهندي

459دانة عبداهلل اخللف

467�شنا حممد القحطاين

473�شهلة حممد اآل �شعد

479�شعاع بنت جا�شم

489�شيخة بنت عيد اآل ثاين

497عائ�شة ال�شبيعي

503عائ�شة حمد �شلطان اآل ثاين

513عائ�شة مبارك ال�شادة

521عبري را�شد الكواري

529عهود عبدالرحمن املري

539غ�شون عبدالرحمن املحمدي

547فائقة عبدالر�شا ا�شكناين

553فاطمة را�شد النعيمي

561فاطمة ر�شيد العبداهلل

571فاطمة عبدالعزيز العمادي

579فرحة عبداهلل الكواري

589لطيفة عبدالعزيز املطاوعة

597لولوة علي املهندي

605مرمي جمال الباكر

615مرمي عبداهلل ال�شيب

625مرمي فهد اجلابر

635مرمي حممد اخلواجه

643مها را�شد االأدغم

651نوال حمد ح�شن املناعي

659نورة حممد املن�شوري

665هاجر ال�شهل

675هنادي مبارك ياقوت

المقيمون

687الفنان : اأحمد عادل �شاهني 

695احمد حممد احلا�شل اليافعي

705باهر اأمني جميل 

715ح�شني ال�شافعي 

725حمد علي الها�شمي

733خالد اإ�شماعيل

741روي احلداد

749زياد علي فرهود

757�شامح �شوكت عوده

767�شعد حقي اجلودي

775عبدالرزاق �شعراوي

783عمرو حممد اأبوالوفا

791حممد احلا�شل اليافعي

801م�شطفى ح�شن االأكحل

809ن�شيم حممد �شليمان

817نهاد ح�شني

المقيمات

827اأريج اأمني اأبوعي�شة

837اأ�شماء حازم ال�شفار 

845اجلازي �شالح حممد القحطاين 

853�شفاء �شبحي اليو�شف

861وداد ح�شي�شو





إصدارات وزارة الثقافة والفنون والتراث
إدارة البحوث والدراسات الثقافية



ال�شنةاملوؤلفاالإ�شداراتم
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ال�شنةاملوؤلفاالإ�شداراتم

٢٠٠١غازي الذيبةحافة املو�شيقى١6

٢٠٠١د. هيا الكواريق�ش�س اأطفال١٧
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٢٠٠٤علي مريزااأم الفواجع٤٩

٢٠٠٤وداد عبداللطيف الكواري�شباح اخلري اأيها احلب٥٠

ال�شحافة العربية يف قطر »مرتجم اإىل االإجنليزية«٥١
اإبراهيم اإ�شماعيل

٢٠٠٤ترجمة / النور عثمان

٢٠٠٥علي عبد اهلل الفيا�سالآلئ قطرية٥٢
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٢٠٠٥حممد اإبراهيم ال�شادةعلى رمل اخلليج٥٩

)م�شابقة الق�شة الق�شرية اإبداعات خليجية6٠
٢٠٠٥لدول جمل�س التعاون(



ال�شنةاملوؤلفاالإ�شداراتم

٢٠٠٥د. ح�شام اخلطيباالأدب املقارن و�شبوة العاملية6١

٢٠٠٥د. موزة املالكيمهارات االإر�شاد النف�شي وتطبيقاته6٢

٢٠٠٥نورة حممد اآل �شعدجتريبية عبد الرحمن منيف يف مدن امللح6٣

٢٠٠٥د. اأحمد عبد امللكاملعري يعود ب�شريًا6٤

٢٠٠٥ح�شن توفيقوردة االإ�شراق6٥

٢٠٠٥ح�شة العو�شيجماديفي66

٢٠٠٥د. زكية مال اهللاالأعمال ال�شعرية الكاملة ج6٧١

راجنيت هو�شكوتياأ�شباب لالنتماء6٨
٢٠٠٥ترجمة: ظبية خمي�س

٢٠٠٥ب�شرى نا�شرتباريح النوار�س6٩

٢٠٠٥د. ح�شن ر�شيداملراأة يف امل�شرح اخلليجي٧٠

٢٠٠٥حمد الرميحياأبو حيان .. ورقة حب من�شية٧١

د. اأنور اأبو �شويلمتطور التاأليف يف علمي العرو�س والقوايف٧٢
٢٠٠٥د. مرمي النعيمي

٢٠٠٥اأمري تاج ال�شراأحزان كبرية٧٣
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الق�شــة ٧6 يف  تطبيقيــة  درا�شــة  »مــع  الق�ــس  جتليــات 
٢٠٠6با�شم عبود اليا�شريالقطريــة«

٢٠٠6د. اأحمد �شعد�شمط الدهر » قراءة يف �شوء نظرية النظم«٧٧
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٢٠٠6د. زكية مال اهللاالأعمال ال�شعرية الكاملة ج٨٣٢

٢٠٠6ح�شة العو�شيالدفرت امللون االأوراق٨٤

٢٠٠6ن�شرين قفةالظل واأنا٨٥

٢٠٠6�شفاء العبدحقيبة �شفر٨6

٨٧)Gulf ٢٠٠6غامن ال�شليطيم�شرحيات قطرية )اأجماد يا عرب - هلو

٢٠٠6د. اإ�شماعيل الربيعيالعامل وحتوالته ) التاريخ - الهوية - العوملة(٨٨

٢٠٠6حمد الرميحيموال الفرح واحلزن والفيلة » ن�شان م�شرحيان «٨٩

٢٠٠6مرمي النعيميحكاية جدتي٩٠
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٢٠٠6اإمام م�شطفى�شورة املراأة يف م�شرح عبدالرحمن املناعي٩١

٢٠٠٧ح�شن حمد الفرحانديوان ابن فرحان٩٢

٢٠٠٧حمد الرميحيموال الفرح واحلزن والفيلة » مرتجم اإىل الفرن�شية«٩٣

٢٠٠٧خالد البغداديالفن الت�شكيلي القطري.. تتابع االأجيال٩٤

٢٠٠٧حمد الفرحان النعيميدرا�شة يف ال�شعر النبطي٩٥

٢٠٠٧فاطمة الكواريبداية اأخرى » مرتجم اإىل االإجنليزية «٩6

٢٠٠٧د. كلثم جربوجع امراأة عربية » مرتجم اإىل االإجنليزية «٩٧

٢٠٠٧�شالح اجليدةاخليل.. ريا�شة االآباء واالأجداد٩٨

النقــد بــني الفــن واالأخــالق، حتــى نهايــة القــرن الرابــع ٩٩
٢٠٠٨د. مرمي النعيميالهجــري

٢٠٠٨ح�شني اأبو بكر املح�شاروداع الع�شاق١٠٠

٢٠٠٨د. لطيفة ال�شليطيالوزة الك�شولة١٠١

٢٠٠٨خليفة ال�شيد حممد املالكياملهن واحلرف وال�شناعات ال�شعبية يف قطر١٠٢

٢٠٠٨خولة املناعيالع�شر االأوائل.. رائدات الفن الت�شكيلي يف قطر١٠٣

٢٠٠٨عماد البليكالرواية العربية.. رحلة بحث عن املعنى١٠٤

د. عبد القادر حمود درا�شات يف تاريخ اخلليج العربي احلديث واملعا�شر١٠٥
٢٠٠٨القحطاين
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د. جا�شم عبد اهلل اخلياطال�شالحف البحرية يف دولة قطر١٠6
٢٠٠٨د. حم�شن عبد اهلل العن�شي

احلديــث١٠٧ العربــي  ال�شــعر  يف  اللــون   جتليــات 
٢٠٠٨د. ماجد فار�س قاروطيف الن�شف الثاين من القرن الع�شرين

٢٠٠٩د. زكية مال اهللاملو�شوعة ال�شيدالنية١٠٨

املدار�س امل�شرحية١٠٩
٢٠٠٩اأ. د. جمعة اأحمد قاجةمنذ ع�شر االإغريق حتى الع�شر احلا�شر

٢٠٠٩علي عبد اهلل الفيا�سمن اأفواه الرواة١١٠

٢٠٠٩د. اإبراهيم اإ�شماعيل�شورة االأ�شرة العربية يف الدراما التلفزيونية١١١

 د. ربيعة الكواريدور الدراما القطرية يف معاجلة م�شكالت املجتمع١١٢
٢٠٠٩د. �شمية متويل عرفات

٢٠٠٩اإ�شماعيل تامرديوان الغربة١١٣

٢٠٠٩خالد �شامل الكلبايناحلب والعبودية يف م�شرح حمد الرميحي١١٤

٢٠١٠حمد الرميحيق�شة حب طبل وطارة » مرتجم اإىل االإجنليزية «١١٥

٢٠١٠د. ح�شن املخلفالرتاث وال�شرد١١6

٢٠١٠حتقيق: د. حممود الر�شواينديوان االأع�شى )جزاآن(١١٧

٢٠١٠لولوة ح�شن العبداهللتوظيف الرتاث يف �شعر �شميح القا�شم١١٨

اإ�شــاءة الوالديــن اإىل االأبنــاء وفاعليــة برنامــج اإر�شــادي ١١٩
٢٠١٠اأمل امل�شلماينلعالجهــا

٢٠١٠يا�شني الن�شري�شحنات املكان١٢٠
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٢٠١٠عبدالكرمي قا�شم حربمن اأدب الزنوج االأمريكان١٢١

٢٠١٠ح�شن توفيقاأزهار ذابلة وق�شائد جمهولة لل�شياب١٢٢

و�شاح اليمن١٢٣
٢٠١٠د. با�شم عبود اليا�شريدرا�شة  يف موروثه ال�شعري

٢٠١١ندى لطفي احلاج ح�شنيقطر الندى١٢٤

٢٠١١ف�شل احلاج عليالوحي الثائر » �شل�شلة �شعراء من ال�شودان «١٢٥

٢٠١١اجليلي �شالح الدين�شيء من التقوى » �شل�شلة �شعراء من ال�شودان «١٢6

٢٠١١حممد عثمان كجراييف مرايا احلقول » �شل�شلة �شعراء من ال�شودان «١٢٧

٢٠١١م�شطفى طيب االأ�شماءاملغاين » �شل�شلة �شعراء من ال�شودان «١٢٨

٢٠١١اأبو القا�شم عثمانعلى �شاطئ ال�شراب » �شل�شلة �شعراء من ال�شودان «١٢٩

٢٠١١ال�شيخ عثمان حممد اأون�شةديوان اأم القرى » �شل�شلة �شعراء من ال�شودان «١٣٠

٢٠١١حممد عثمان عبدالرحيميف ميزان قيم الرجال » �شل�شلة �شعراء من ال�شودان «١٣١

٢٠١١د. �شعد الدين فوزيمن وادي عبقر » �شل�شلة �شعراء من ال�شودان «١٣٢

٢٠١١ح�شني حممد حمدنا اهلل�شّبابتي » �شل�شلة �شعراء من ال�شودان «١٣٣

٢٠١١حممد املهدي املجذوبغارة وغروب » �شل�شلة �شعراء من ال�شودان «١٣٤

٢٠١١د. حميي الدين �شابرمن الرتاب » �شل�شلة �شعراء من ال�شودان «١٣٥
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٢٠١١حممد حممد علياملجموعة ال�شعرية الكاملة » �شل�شلة �شعراء من ال�شودان «١٣6

٢٠١٢أ. د. رعد ناجي اجلدهالنظام الد�شتوري يف دولة قطر١٣٧

٢٠١٢اإ�شماعيل تامرالفريج )رواية( - الطبعة الثانية١٣٧

٢٠١٣حممد اإبراهيم ال�شادةال�شردية ال�شفاهية١٣٩

٢٠١٣خليل الفزيعحادي العي�س١٤٠

٢٠١٣د. هند املفتاحهموم يف االإدارة١٤١

٢٠١٣عبدالرحمن املناعيهال�شكل يا زعفران )م�شرحيتان باللهجة العامية(١٤٢

٢٠١٣عبدالرحمن املناعيمقامات ابن بحر١٤٣

٢٠١٣ح�شني علي اجلابرامل�شورون يف قطر - ا�شراقة وتاألق١٤٤
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