كلمة الوزير

الكاتب الصحفي /أ .حلمي النمنم
وزيــــر الثـــــــقافة

ت
يأ� صالون الشـباب هذا العام وسط ُمناخ ُمحفز وبيئة صالحة تعمل عىل الدفع ف ي� اتجاه تعزيز االستفادة من طاقة وقدرة الشـباب  ..وال أدل عىل ذلك ما أظهره فخامة رئيس الدولة
ي
الوط� أ
ن
مؤخرا ف ي� مدينة
الول للشـباب الذي أٌقيم
السيــــس من إيمــان كامل بوجوب شا�اك الشـباب ف ي� صناعة المستقبل  ..ونحن مازالنا ف ي� صدى المؤتمر
السيد /عبـدالفتـاح
ً
ي
ي
أ
ف
ش�م الشيخ تحت رعايته وبحضوره ومشـاركته فيه ،وهو الحدث الذي كان له ردود فعل قوية وإيجابية عىل كافة الصـعدة ي� الداخل والخارج  ..وكذا توجيهه لمؤسسات الدولة
ف
الم ي ن
بدع� منهم إعدا ًدا لصف جديد من رجال الغد قادرون عىل حمل راية القـيادة ومواجهة
للتخطيط والعمل عىل تفعيل دور الشـباب بها وإكال مهام ي� إ
الدارة والمسئولية عىل ُ
والمحـتملة ..
التحديات القائمة ُ
أ
أ
ين
ين
الفنان�
التشـكيلي�  ..من المؤكد وكعادته
المعطرة بأريج المل  ..تنطلق الدورة السـابعة والعشـرون لصالون الشـباب  ..دورة جديدة وحلم جديد لجيل من
وسط هذه الجواء ُ
سيكشـف لنا عن مواهب واعدة  ..هي مسـاحة باتت مرتقبة تمثل تظاهرة فنية تسـطع ف ي� سـماءها نجوم وتخفو وتـتوارى محاوالت  ..يواكبها حراك وزخم عىل مسـتويات النقد
ن
ين
ين
ين
المبدع�
المرصي� ويضـمنوا اسـتمرار الريادة المصـرية ف ي�
فنا� الغد الذين يُـكملون رسالة
والتوثيق من قبل النقاد والمنظرين
والباحث�  ..لذا  ..هو النافذة الحقيقية لتقديم ي
مجال الثـقافة والفنـون ..
أ
أ
ن
ين
المع� بالشـباب عىل السـاحة التشـكيـلية المصـرية  ..ومع ما يتـمتع به الحدث من أهمية ي ن
المتخصصـ� والجمهور
ب�
إن صالون الشـباب بحق سـيظل الحـدث الهم والبرز
ي
يظل هو الفرصة أ
النسـب أمام الفنان الحقيقي لتقديم نفسـه  ..كما سـيبقى مشـوقًا كعادته لمشـاهدة تجارب تعكس روح الشـباب وما تتسـم به من إندفاع وتحرر وجرأة وميل
ع� عن مفاهيـمه واهتـماماته وقضـاياه  ..ولهذا ت
نـ�قب كل عام صـالون
لكسـر القواعد والقوالب التقليدية وأُطرها المتعارف عليها نحو مسـاحات أرحب تحمل سـمات العصـر وتُ ب
الشـباب  ..وسـنظل ..
وال ن
الكبـ� الذي يحظى به هذا الجيـل من قبل السـيد وزير الثـقافة الكاتب الصـحفي /حلـمي النـمنـم الذي ال يفك يوجه ويعـمل من
يفوت� كذلك أن أنوه إىل هذا الدعم ي
ي
أجل زيادة الفعاليـات الفـنية المخصـصة للشـباب  ..وأشـ� هنا إىل توجيـهاته أ
ين
الفنانـ� ف ي� جميـع المحافظات ..
الخيـرة بشـأن إقامة وتنظيـم معارض ومسـابقات فنيـة لشـباب
ي
ن
فنـا� مصـر.
وجميـعها فرص جادة وحقيـقية أمام ي
ف
ين
ين
شـكرا لفريق العمـل بقطاع الفنـون التشـكيلية وأخص كتيبة
الفنـان�
شـكرا لكل
شـكرا لكل من سـاهم ي� إ
العداد والتنـظيم ً ..
المشـارك� وحـ ًظا أوفر لمن لم يحالفه التوفـيق ً ..
ً
ت
ن
م� كل تقديـر واحـ�ام ...
العمل بقرص الفنـون  ..للجميع ي

ا.د .خـــــــــالد ســـــــرور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية

قطار الصالون يصل إىل محطته 27
ف
ين
ين
المبدع� ي� جميع المجاالت،منهم من استطاع ترك بصمته الفنية الخاصة
الفنان�
شاهدا عىل تناوب صعود ونزول أجيال من
منذ انطالق الصالون ف ي� أوىل دوراته عام  1989وقد أصبح
ً
الفنان� إىل داخل حركة الفن التشكيل المرصي من خالل تجارب إبداعية ث
بل وحفر أسماءهم داخل جدرانه من خالل دوراته المتعاقبة ت
ين
أك�
ح� أصبح الصالون جواز المرور لشباب
ي
جراءة والخروج عن المألوف والتحرر عىل كل الثوابت.
ف
ت
ن
ت
بالبداع والتميــز.
ال� تستطيع مواصلة تلك
المس�ة المليئة إ
ي
وال� نتم� أن تشهد صعود جيل واعد من المواهب الفنية ي
وها نحن بصدد بداية رحلة جديدة للصالون ي� دورته  27ي

محمد إبراهيم توفيق
مدير قصر الفنون

الما� وشـاهد عىل ممارسـات اليـوم ورمز آلفاق المسـتقبل فاليوم نقف عىل أعتاب تجربة أمضت من عمرها  27عاما فهي آ
صـالون الشـباب معيار لتطور ض
الن ف ي� أوج عنفوانها ،
ً
ي
ت
وال� تعيد إنتاج ذاتها.
وشـبابها تخطـو نحـو اكتمـال نضـج تجربتها المتـاخمة للكم المعروض والمخزون البصـري للتجربة ي
فصـالون الشـباب هو ش�يان متجدد زاخر بالحياة والحيوية تي�ك فينا زخمه وصخـبه حافرا ف ي� ذاكرتنا أيقونات فكرية ودالالت محملة بمفاهيم توصف أغلبها بالحـرية واالنطالق.
ونحن إذ نقدم عىل تجربة تنظيـم حدث بهذه الضـخامة بعد أن خضـنا فيها تجارب عدة من ممارسـات ت
مشـ�كة كدنا فيها أن نصل إىل التوحد وحققنا فيها نجاحات ليس عىل مسـتوى
وال� زينتها الجائـزة الك�ى ولكن أ
ت
الدعى أن نصل بما يجيش ف ي� خواطرنا من قضـايا ومفاهيم لتصل مباشـر ًة إىل المتلقي ليتوحد بدوره معنا.
ب
الجوائز ي
إن الفن الذي يقدمه الشباب ال يتسع له ك�ى المتاحف ولكن تحتويه ذاكرتنا ويحركه إدراكنا المتباين لمفاهيمه المتناقضـة ليصـنع منه عالمة فارقة تتحدث عنها أ
الجيال المتتابعة  .ومن
ب
أ
أ
أ
أ
ت
ت
قوميسـ� عام الصالون شخصان
وال� دعت لن يكون ولول مرة
ي
ال� تدعم الفكرة الساسـية ي
هذا المنطلق ومن إحساسـنا بما يشعر به الشـباب نقدم مجموعة من الطروحات الجديدة ي
جماعيا ...لذا يطرح الصـالون هذا العام جائزة نوعية للتأكيد عىل مفهوم العمل الجماعي وأهمية الحوار والتعاون واالنتماء للمجمل
واحـدا ليصبح أداء
شخصـا
القوميسـ� عمال ً
ي
ً
وليس ً
ً
أ
أ
أ
ف
والشمل والعم  ،فنهضـة المم ال ن
تب� عىل المجهودات الفردية فحسـب  ،بل تنهض بالعمل الجماعي وإن كان ي� صـورة فردية .
وتأكيدا عىل ذلك الدعم الذي حمله لنا قطاع الفنون التشـكيلية وإرصاره عىل دعم الشـباب يطرح الصـالون ورش العمل قبل بدء الصالون للمشـاركة بناتج الورش ف ي� مسـابقة
وبنا ًءا عليه
ً
يز
ين
يز
المتم�ين
الحاصـل� عىل الجوائز للبحث عن المجهول ف ي� أذهان
المتم� من خالل
خاصة بالورش ،وإضافة جائزة للعمل الجماعي أي كان مجاله  ،كما أننا نقدم أطروحة للعمل الجماعي
التفكـ� الجمعـي .
البداعية داخل إطـار من
وتفج� طاقاتهم إ
ي
ي
أ
ف
ت
ونرجو من هللا عــز وجــل أن يحقق الهداف المرجوة من هذه الدورة ي ن
القدام عليها وندعو كل من له المقدرة عىل دعم هذا
داع� كل الشـباب المنوط بهم
االشـ�اك ي� المسـابقة إ
ن
بالبداعات خال من نز
متسـم بــروح التآخــي والعطاء شـاكرين قطاع الفنـون عىل إتــاحة
ال�اعات
غــ� إ
ً
الحـدث ومساعدة الشـباب عىل المضــي ً
ي
قدما صوب صـناعة مسـتقبل فنــي ي
تـلك الفرصة لمسـاعدة إخــواننا الشـباب.

الفنان  /إسالم محمد عبد اهلل
قوميسير عام الصــالون

الفنان .د /أحمـد عبد الكـريم
قوميسير عام الصــالون

الفنان /أ.د .محمــــــود حامـــــد
		
الفنانة  /أ.م.د.فاطمة عبد الرحمن
الفنان /أ.م.د.أحمـد محـى حـمزة
		
الفنان  /د.أسـامة حمــزة زغــلول
		
الفنان  /د.أحمــد عبـد الفتـــاح
الفنانة  /أ.م.د.هـــديل نظمـــى
الفنان  /أحمـــــــــد فـــــاروق
الفنان  /إســــــــــــالم عبد الله
الفنان /د .أحمـــــد عبد الكريم
الفنانة  /رحـــاب عبــدالواحــد
			
الفنان /مـحــمد عبـد الـهــادي
			
الفنانة /أمـيــمــــة رشــــــــاد
		
الفنانة /ســــــــارة شــلــــبــي

رئيسا للجنة
ً
عضــــــ ًوا
عضــــــ ًوا
عضــــــ ًوا
عضــــــ ًوا
عضــــــ ًوا
عضــــــ ًوا
قوميس ًريا عا ًما وعض ًوا
قوميس ًريا عا ًما وعض ًوا
أمينة اللجنة
قوميسري تنفيذي للورش الفنية
قوميسري مساعد للصالون
قوميسري مساعد للصالون

الفنان /أ .د .محمـــود حامـــد

التشكيل المرصي
صالون الشباب ومستقبل الفن
ي
ت
ن
ش
ليج� ثمار دورات
والع�ون
يأ� صالون الشباب ف ي� دورته السابعة
ي
ي
ن
ين
ين
ين
وفنا�
ونحات�
الفنان� من مصورين
سابقة ،تسابق فيها شباب
ورسام� ي
يز
وتجه� ،لتثمر لنا بشكل دائم ومستمر أعمال فنية إبداعية ،ويحدث
ميديا
التشكيل مجموعة جديدة
التشكيل القوي ليصدر للمشهد
هذا الحراك
ي
ي
المست� ي ن
يز
ين
ش
التشكيل المرصي.
ف� لمستقبل الفن
المتم�ين
الفنان�
من
ي
ف
يتم�ز
وقد عملت لجنة التحكيم للصالون ي� هذه الدورة بشكل ي
أ
ف
وكث�ا ما تواصلت مع
بالحيادية سواء ي� اختيار العمال أو تحكيمها .ي ً
الشباب ف� بعض أ
المور ت
ح� تصل إىل أفضل نتيجة ،واتخذت بعض
ي
أ
ف
ت
ال� من شأنها الوصول لقىص درجات الشفافية ي� القيام
إالجراءات ي
ن
وشكرا لكل من
بالدور المنوط بها ،ونتم� أن نكون أدينا هذا الدور.
ً
ساهم ويساهم ف ي� استمرار هذا الحدث القوي المثمر.
رئيس لجنة التحكيم

مواليد الفيوم  ،1963أستاذ بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان  ،يشارك يف
الحركة الفنية املرصية منذ  ، 1985شارك يف معظم الفعاليات الفنيه التشكيلية
الجامعية منها :صالون الشباب  ،املعرض العام  ،صالون الخريف للقطع
الصغرية ،معارض جامعة الوطن  ،1 Xمعرض أجندة مبكتبة اإلسكندرية ،
معارض جامعية بقاعة مرشبية ،معارض جامعية بقاعة بيكاسو  ،شارك يف
متثيل مرص مبعارض دولية وبيناليات بفنلندا وسويرسا وقربص واألردن وسلطنة
خاصا بقاعات
عامن والصني ورصبيا وتركيا ومرص ،أقام أكرث من  20معرضً ا ً
مرشبية ،مجمع الفنون  ،مركز الجزيره للفنون  ،أتيليه القاهره  ،جالريي
مرص  ،قاعة الباب ،نال العديد من الجوائز يف التصوير والنقد الفني  ،لديه
مقتنيات يف العديد من املتاحف والهيئات ولدي األفراد مبرص والخارج.

الفنانة  /أ .م .د .فاطمة عبد الرحمن

بكالوريوس فنون جميلة  ، 1995ماجستري الفنون الجميلة بعنوان أعامل
أوديلون ريدون يف فنون الحفر والطباعة  ،2002دكتوراه الفلسفة يف الفنون
الجميلة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان  ، 2008مدرس مساعد بقسم
الجرافيك بالكلية ،مدرس بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك  ،شاركت
يف العديد من املعارض منها معرض بقاعة الحسني فوزي مركز الجزيرة
القاهرة  ، 2009معارض كلية الفنون الجميلة عام  ، 1995-94 -93ترينايل
شاماليري الدويل للقطع الصغرية فرنسا  ،1997معرض الجرافيك القومي الثالث
بالقاهرة  ، 2005معرض نجوم الصالون بقاعة أفق بالقاهرة  ، 2007معرض
أبيض و أسود الجزيره  ، 2010ترينايل شاماليري الدويل للقطع الصغرية فرنسا
 ، 1997ترينايل الجرافيك الدويل مبرص القاهرة ، 2006-2003-1999 ،1996
معرض آرت نيم الدورة التاسعة فرنسا  ،2008نالت العديد من الجوائز
منها الجائزة األوىل يف الرسم من املجلس األعىل للشباب والرياضة ، 1997
الجائزة األوىل يف الرسم بينايل بورسعيد القومي  ، 2001الجائزة األوىل لصالون
الشباب  17يف الرسم  ، 2005لديها مقتنيات يف متحف الفن الحديث
بالقاهرة  ،شاماليري  -فرنسا  ،متحف الشارقة للفنون ولدى األفراد بالقاهرة .

الفنان /أ .م .د .أحمـد محـي حـمزة

وكيل كلية الفنون الجميلة باألقرص للدراسات العليا والبحوث  ، 2016/2رئيس
قسم التصميم الجرافييك كلية اإلعالم والفنون التطبيقية و ممثل الكلية يف
مجلس الجامعة لشئون التعليم والطالب جامعة القلمون السورية ، 2010
املدير التنفيذي لوحدة ضامن الجودة واالعتامد بكلية الفنون الجميلة باألقرص
جامعة جنوب الوادي  ،2010-2007وسام اتحاد الوطن العريب يف الفنون تحت
رعاية رئيس مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب  ،1996جائزة شهادة التقدير
ترينايل مرص الدويل الثالث لفن الجرافيك ،2000الجائزة الكربى بينايل اإلكوادور
الدويل جائزة أحسن جناح  ،2006الجائزة األوىل جرافيك بينايل الثقافة والفنون
الدويل الثالث  2014تحت رعاية صالون الخريف الفرنيس و وزارة الشباب
والرياضة املرصية  ،نال أكرث من أربعني جائزة محلية ،لديه مقتنيات مبتحف
الفن املرصي الحديث بدار األوبرا املرصية -املجلس األعىل للشباب والرياضة
 -الهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة قطر  -املركز الثقايف املرصي بروما.

الفنان  /د .أسامة حمزة زغلول

دكتوراه الفلسفة يف الرتبية الفنية  ، 2006يشارك بفاعلية يف الحركة التشكيلية
من  1992وحتى اآلن ،أقام وشارك يف العديد من املعارض يف مرص والعامل ،نظم
و شارك يف العديد من ورش العمل الدولية ،ترأس عدة لجان تحكيم يذكر منها:
صالون الفن الخاص لثالث دورات متتالية بقطاع الفنون التشكيلية -وزارة
الثقافة  ،نال أكرث من  15جائزة وشهادة تقدير عىل املستوى املحيل والعريب
والدويل يذكر منها:عدة جوائز بصالون الشباب من  ،8 : 5جائزة السلطان قابوس
لإلبداع الثقايف  ،2006جائزة بينايل القاهرة الدويل الخامس للخزف ،لديه العديد
من املقتنيات يف متاحف مرص والعامل و لدى األفراد والهيئات و الجامعات.

الفنان  /د .أحمــد عبد الفتـــاح

مواليد القاهرة  ، 2006 -1977نال دكتوراه يف الفنون الجميلة (نحت) ،شارك
يف العديد من الفعاليات املحلية والدولية منها :صالون الشباب ٢٠٠٤ -2003
 ،٢٠٠٥صالون القطع الصغرية الخامس ، 2007-2003معرض الفن املرصياملعارص بطليطلة بأسبانيا  ، 2007معرض الفن املرصي املعارص بباريس
 ،2010سمبوزيوم أسوان الدويل  ،1997نال العديد من الجوائز منها2004 :
جائزة النحت صالون الشباب السادس عرش 2005 ،الجائزة الثالثة يف النحت
صالون الشباب السابع عرش  ،2012منحة التفرغ من وزارة الثقافة ،2013
لديه العديد من املقتنيات منها مقتنيات مبتحف الفن املرصي الحديث.

الفنانة  /أ .م .د.

هـــديل نظمـــي

مواليد اإلسكندرية  ،1977نالت دكتوراه  2008يف الفنون الجميلة ،وتعمل
كمحارض اآلن ،درست أيضً ا صناعة األفالم يف سيامت التابع للمركز الثقايف
اليسوعي باإلسكندرية ،اشرتكت بالعديد من ورش العمل واالنتدابات والربامج
التي لها عالقة بصناعة األفالم املستقلة والفنون البرصية من صناعة األفالم
واألفالم الوثائقية ،وساهمت يف املعرض الجامعي للفنون  -الذاكرة واملستقبلية
 ،2009عرضت أفالمها والفيديوهات الخاصة بها عىل شاشات الرشق األوسط
وآسيا وأوروبا وأمريكا الشاملية ،ويف  2007شاركت مبعرض رسمي يف بينايل
فينيسيا .ويف  2013عملت كمدرس ضيفي بالتعاون مع مدرسة الفنون
وإيكس أون بروفانس واملعسكر الصيفي للفيديو الخيايل االختباري الفرنيس
وورشة العمل الدولية إلبداع الفيديو ومرشوع الفيديو الشبيك لطالب الفنون
يف جميع أنحاء البحر األبيض املتوسط ،وثقت أعاملها الفنية من منشورات
الفنون ابتدا ًءا من منشورات فن القاهرة الحديثة إىل مجلة كامريا اوبسكورا.

الفنان  /أحمــــــــد فـــاروق

مخرج إبداعي ،مصور فوتوغرايف ومؤلف موسيقى
مم� حوله ي ن
� يز
كل ما أريد قوله أن كل مصور يستطيع أن يجد ش ئ
بع�
جيدة حيث ال يوجد مكان قبيح  ..فكل ما عليك هو استيعابه ثم تصويره
وأخيــرا إالبداع ليس له نهاية
،
ً

الفنان /د .أحمـــــــد عبد الكريم

مواليد  ،1973دكتوراه يف فلسفة تصميم املنتج الخزيف الصناعي جامعة القاهرة
 ،2012مدير عام املوديالت بشيني.
املشاركات الفنية والجوائز :من رواد فن الربفورمانس يف مرص ،نال جائزة أول
الجمهورية يف الرسم لألطفال املوهوبني 1984بينايل القاهرة الدويل للخزف الثاين-
الثالث-الرابع-الخامس  ،2000-1998-1996-1994صالون الشباب السادس
برفورمانس  ،1994جائزة لجنة التحكيم بصالون الشباب الثامن برفورمانس
 ،1996الجائزة الرشفية بصالون الشباب الثالث عرش ،2001جائزة الصالون األوىل
بصالون الشباب الرابع عرش ،2002الجائزة الكربى (جائزة إخناتون الذهبية) يف
صالون الشباب الخامس عرش  ،2003السادس عرش  ،2004السابع عرش خارج
التحكيم  2005ورشة عمل الكريس الصالون  ،2005معرض بقاعة الرشعية 1995
  2001 - 1997برفورمانس  ، 1999معرض الفن والعطاء  2001املعرض القومي 2001/ 1997أداء برفورمانس  .2001صالون الخريف لألعامل الصغرية الخامس
(خزف)  / 2002السادس ، 2003معرض الطالئع الدورة  (48خزف ) 2002
،معرض الفخار الشعبي قنا ، 2002اإلعداد واملشاركة يف معرض الرعيل األول
،2002معرض فن الجنوب  2003دار الحوار املرصي األملاين الثالث ،2004معرض
منورين ( ) 3/Noubarمرشبية ومعهد جوتة ، 2004معرض الجائزة الكربى
أكادميية الفن يف روما ايطاليا  ، 2005معرض نجوم الصالون مبدينة روما ايطاليا
 ، 2005مرشوع الضوء مبيدان اصلم الصلحدار ، 2005معرض الفن و الصناعة
، 2005معرض إن دور ، 2006معرض الخيمة الرمضانية قناة النيل  ،2008الجائزة
األويل يف الرسم مسابقة وزارة القوي العاملة  ،2014والجائزة األوىل يف النحت
والخزف  2015قاعة  2015 xyzسمبوزيوم الخزف الدويل الثاين ،2016سمبوزيوم
امليديا الدويل ( كايرو ترنكا )  ، 2016ندوات صالون الشباب (، 2001 )13ملتقى
الفخار الرابع مبدينة قنا ، 2002مراسم مركز الفسطاط للخزف  ،2004املؤمتر
القومي املوازى لفاعليات صالون الشباب السابع عرش ، 2005عضو مجلس إدارة
شعبة الخزف  ، 2011 – 2006قوميسري سمبوزيوم الخزف الثاين ، 2016دورة
تدريبية بأملانيا لدراسة تكنولوجيا الخزف،2000االنتداب للتدريس بكلية الفنون
التطبيقية املعارض الشخصية بقاعة مركز الفنون بالجزيرة 2006

الفنان  /إســــــــــالم عبد اهلل
بكالوریوس الرتبية الفنية كلیة الرتبیة النوعیة جامعة القاھرة ، 95دبلومة خزف،
دبلومة املاجستیر تخصص تصویر .أتم العديد من الدراسات الحديثة يف التصوير
لندناململكةاملتحدة-كولونياأملانيا-نيويورك-سياتلالوالياتاملتحدة.مجالالعمل:
 .Media consultativeالجوائز :الجائزة الرشفية صالون،2001األوىل صالون،2002
الجائزة الكربى إخناتون الذهبية صالون  ،2003جوائز الجامعة األمريكية بالقاهرة
مبجال الدعاية واإلعالن :الفضية (عن املالتي ميديا)  ،2004الربونزية (عن إعالنات
الراديو)  .2010املقتنيات :وزارة الثقافة  ٬2003: 2001ولدى العديد من املؤسسات
مبرص والخارج .املشاركات الفنية :بينايل القاهرة الدويل للخزف الثاين والرابع -94
 ،98صالون الشباب الدورة 8و ،1٧:١٣صالون األعامل الصغرية الخامس ،2002
بريفورمانس حفل توزيع جوائز صالون  2003املرشوع التجريبي األول لألعامل
الصغرية السادس ،2003معهد جوته  ،2004معرض الفن والصناعة الهناجر،2005
معرض خاص مبركز الجزيره للفنون .2006حصاد اليوبيل الفيض  25عام صالون
الشباب  ،2014املعرض العام  ،38سمبوزيوم القاهرة الدويل للفنون اإللكرتونية
وامليديا ( .2016)CairoTronicaمعارض دولية :معرض الجائزة الكربى أكادميية
الفن روما-إيطاليا  ،2005معرض نجوم الصالون روما-إيطاليا  ،2005ورشة الجناح
املرصي والسويرسي (جائزة حتحور) بينايل القاهرة الدويل التاسع ،2004-2003
اإلعداد واإلرشاف عىل معرض مشهد لفن الفيديو السويرسي Pro Helvetia
 ،2004إقامة ورشه بكلية الرتبية الفنية بجامعة حلوان  2016وورش استديو فنان
بقرص الفنون  2015يف فنون امليديا والتقنيات الحديثة للتصوير والفيديو ،إلقاء
محارضات بكلية الدراسات الرتبوية بجامعة القاهرة  .2016القوميسري العام لقاعة
“ 2015 ”XYZلفنون النيوميديا والعروض الرقمية ،عضو لجنة تحكيم صالون
الشباب الدورة  ،2015 -26عضو لجنة املقتنيات باملجلس األعيل للثقافة ٬2015
عضو لجنة التحكيم مسابقة إبداع  5التابعة لوزارة الشباب والرياضة.٢٠١٦
امليديا :إخراج مجموعة من األفالم الجرافيكية والتسجيلية والوثائقيه والڤيديو
كليب بالتعاون مع اليونيسيف ،املشاركة مبسابقة التصوير الفوتوغرايف السنوية 7
بعنوان« :أطفال مرص» والتابعة لالتحاد األورويب ،2015إخراج فيلم تكافل وكرامة
مبؤمتر «مرص املستقبل» لدعم وتنمية االقتصاد املرصى  ٬2015املشاركة يف املهرجان
الدويل الفرنيس لألفالم القصرية جدا .2016

مسابقة الصالون
للمجاالت الفـنية
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أحمــد القـــــــط
مواليد البحرية  ، ١٩٩١مرحلة املاجستري تخصص رسم وتصوير ، ٢٠١٥شارك يف معرض أجيال مبتحف محمود
سعيد باإلسكندرية  - ٢٠١٥صالون الشباب  -معرض الثورة بقرص الفنون  -مهرجان كارفان للفنون  -ناشونال
جالريي لندن -نال جائزة صالون الشباب يف الرسم ،جائزة الشهيد زياد بكري تصوير صالون الشباب  ،جائزة
معرض الطالئع الـ 53بجمعية محبي الفنون الجميلة  ،جائزة معرض الطالئع الـ ، ٤٥جائزة التصوير معرض
الطالئع  ،الجائزة األوىل صالون الشباب تصوير .٢٠١٥

وجوه من حويل ،أكريليك عىل توال ،عمل مكون من جزء واحد 144×144 ،سم

أحمد رأفت عباس

مواليد اإلسكندرية  ،1982بكالوريوس فنون جميلة
باإلسكندرية  ،2005دكتوراه  2014يف الدراسات
الفنية  ،عضو يف نقابة الفنانني التشكيليني  ،مصمم
فنى ،شارك يف العديد من املعارض الفنية داخل
مرص وخارجها  ،نال العديد من الجوائز الفنية
منها  :الجائزة األوىل يف صالون ناجي  2005يف
التصوير ،الجائزة األوىل يف صالون ناجي يف الرسم
 ،2007جائزة لجنة التحكيم ىف صالون ديجا األول.
االرتقاء ،ألوان زيتية عىل توال ،عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم

29

30

أحمد شعبان أبو العال
مواليد ، 1991بكالوريوس تربية فنية  2013متهيدى ماجيستري،عضو نقابة الفنانني التشكيليني ،شارك
ىف العديد من املعارض منها  :مهرجان ىض للشباب العرىب األول جالريي ىض  ، 2016صالون الجنوب
الدويل الرابع بكلية الفنون الجميلة جامعة األقرص ، 2016معرض فن الجرافيك القومي الرابع بقرص
الفنون  ، 2016املشاركة يف إنتاج فيلمني للرسوم املتحركة ،2016صالون الشباب  26لــ  ، 2015صالون
الشباب اإلقليمي بقرص ثقافة الجيزة  ، 2015معرض خاص باسم بدون إطار بكلية الرتبية الفنية .2015

الزوجة اآللة ،أكريليك عىل توال ،عمل مكون من جزءين 144×144 ،سم

أحمــــد طـــــــــاحون
بكالوريوس تربية نوعية  2008قسم الرتبية الفنية تخصص التصميم الزخريف جامعة املنوفية ،مـاجستري يف الرتبية
النوعية شعبة الرتبية الفنية -تخصص التصميم الزخريف  ،مصمم جرافيك.

التفكيكية الزخرفية ،خشب وألوان ذات وسيط مايئ ،عمل مكون من جزء واحد 55×89 ،سم
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أحمد عبد الحميد الشافعي
مواليد  ، 1989ماجستري يف فن التصوير املرصي القديم  -جامعة اإلسكندرية  ،عضو نقابة الفنانني التشكيليني،
عضو بأتيليه األسكندرية  ،شارك يف صالون الشباب  ،مسابقة الطالئع  ، 54معرض أجندة  ،معرض صالون
الجنوب الدويل ،املعرض العاملي للحداثة بالواليات املتحدة األمريكية  ،بينايل أوستكا الدويل العريب الرتيك ،
البينايل الدويل للقطع الصغرية  ،صالون األتيليه الدويل اإلسكندرية  ،صالون الجنوب الدويل ،مسابقة نارص
بن حمد الدولية بالبحرين  ،نال الجائزة األوىل مبسابقة الشباب  ،الجائزة التشجيعية باملعرض الدويل األملاىن .

تكوين ،خامات متعددة ،عملني كل عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم للعمل

أحــمـد عــثـمان

بدون عنوان ،الكيه عىل خشب ،عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم

مواليد القاهرة  ، 1985بكالوريوس فنون تطبيقية،
مصمم داخيل  ،مصمم معامري  ،شارك يف معارض
داخل قاعة الكلية قـاعة املعرض  ،صالون
اإلسكندرية الدوىل للشباب  2012السابع  ،املعرض
السنوي بكلية الفنون التطبيقية  ،صالون الشباب
 23لـــ. 2012
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أحمد مجدي عبده
بكالوريوس فنون جميلة  -جامعة اإلسكندرية-قسم النحت  ، 2011شارك يف العديد من املعارض الدولية
واملحلية منها :سيمبوزيوم أسوان الدويل  ،ورشة عمل أكادميية ريجيو دي كاالبريا إيطاليا  ، 2015ورشة عمل
أكادميية كرارة  2015الفن والطبيعة  ،معرض انتيك ديزاين بجورجيا أمريكا  ،سيمبوزيوم مكتبة اإلسكندرية
 ، 2014صالون الشباب ،منحة وزارة الخارجية اإليطالية  2015كرارا  ،لديه مقتنيات لدى األفراد واملؤسسات
داخل مرص وخارجها.

عودة الروح ،أكريليك عىل توال ،عمل مكون من جزء واحد 89×144 ،سم

أحمد محسن محي الدين
مواليد الجيزة  ،1986بكالوريوس تجارة  ، 2008يعمل يف مجال الدعاية واإلعالن ومجال السينام  ،شارك يف العديد
من املعرض املحلية منها  :معرض مكتب نعيمة ينزف مبؤسسة مدرار  ،2015معرض أكتوبر يف املركز الثقايف
السويرسي  ، 2015معرض دليل استخدام الحياة يف مدرار  2014فيديو آرت  ،معرض صندوق األلعاب يف مركز
الجزيرة فيديو آرت.

الضبع ،أكريليك عىل توال ،عمل مكون من جزء واحد 144×144 ،سم
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أحمد محمود سعيد
طالب بكلية الفنون الجميلة-جامعة حلوان الفرقه الرابعة بقسم التصوير الزيتي  ،شارك يف معرض إبداع
 ،2015مهرجان التصوير األول كطالب متفوق  ،نال العديد من شهادات التقدير  ،جائزة الشارقة لإلبداع الفنى.

رصخة ،ألوان زيتية عىل خشب ،عمل مكون من  5أجزاء 89×144 ،سم

أحمد يحيى البدوي
مواليد  ، 1990بكالوريوس فنون جميلة  ، 2012معيد بقسم التصوير ،شارك بالعديد من املعارض  ،معرض أوائل
الخريجني  ، 2012صالون مشاريع التخرج مبركز سعد زغلول  ، 2013صالون الشباب  ، ٢٠١٣ -٢٠١١معرض الطالئع
بجمعية الفنون الجميلة  ، 2015 - 2012 - 2010معارض جامعية مع جامعة اللقطة الواحدة  ،نال جائزة تصوير يف
معرض الطالئع  ،جائزة جالريي الزمالك مبعرض الطالئع  ، 2015لديه مقتنيات يف بنك  CIBبصالون الشباب . 2011

بدون عنوان ،ألوان زيتية عىل توال ،عمل مكون من جزء واحد 89×144 ،سم

37
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أدهم أحمد بدوي

مواليد سوهاج ،1988بكالوريوس فنون
جميلة جامعة جنوب الوادي ،شارك ىف
معرض جامعي بقاعة خان فنون الزمالك
القاهرة  ،معرض جامعة بقاعة دوم القاهرة
 ،صالون الجنوب املوسم الثاين ،مهرجان
الغردقة الدويل للفنون التشكيلية ،املعرض
الدويل أجندة مبكتبة اإلسكندرية ،2013
صالون الشباب  ،مهرجان الجرافيتي الرابع
،معرض جامعي الفن والثورة ،معرض التبادل
الثقايف األملاين بكلية الفنون الجميلة باألقرص.

بدون عنوان ،زيت عىل توال ،عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم

إسراء عادل زكي

مواليد أبو ظبي اإلمارات العربية املتحدة ،1986
بكالوريوس تربية فنية  ،ماجستري تربية فنية
 ، 2011دكتوراة تربية فنية  ، 2015مدرس يف كلية
الرتبية الفنية جامعة حلوان  ،شاركت يف صالون
الشباب .25 ،21 ،19

وكأن عىل رأسها الطري ،ألوان زيت عىل توال ،عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم

39

40

إسالم الريحاني
مواليد ، 1986فنان تشكييل ،معيد بقسم التصوير كلية الفنون الجميلة-جامعة املنيا  ،شارك مبعارض جامعية
منها  :معرض  there afterبأتيليه القاهرة  ، 2012معرض الطالئع  ، 2012صالون الشباب الـ ، 26 -23منحة
الهيئة العامة لقصور الثقافة لواحة باريس بالوادي الجديد الفوج األول  ، 2013جائزة العرض الخاص صالون
الشباب .26

الحرافيش ،ألوان زيتية عىل توال ،عمل مكون من  100جزء 144×144 ،سم

أسماء أشرف جابر

مواليد املنيا  ،1992بكالوريوس فنون جميلة
جامعة املنيا  2015قسم التصوير شعبة التصوير
الجداري  ،متهيدي ماجستري من جامعة املنيا
 ، 2016شاركت ىف معرضني بالكلية .2015 - 2013

تباين ،زجاج ملون منفذ عىل شاسيه خشب ،عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم
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أسماء السيد أحمد
بكالوريوس فنون جميلة إسكندرية  -قسم جرافيك  ،شاركت يف صالون الشباب الدورة  ،26 -25 - 24معرض
أجندة  ، 2013صالون شباب اإلسكندرية بإتيلية اإلسكندرية  ، 2016صالون الرتاسينا األول  ، 2016املعرض
األول مبركز سعد زغلول بالقاهرة  ، 2014ومسابقة الشباب بـمركز اإلبداع باإلسـكندرية  ، 2013معرض الرؤى
الشبابية يف املركز الثقايف املرصي يف رومــا .2011

روح اللحظة ،ورق عىل توال ،عمل مكون من  3أجزاء 89×89 ،سم

أفنان سمير متولى

بدون عنوان ،زيت عىل توال ،عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم

مواليد  ،1992بكالوريوس الفنون الجميلة قسم
ديكور تعبريية  ، 2013باحثة ماجيستري يف
متغريات الحارة الشعبية يف السينام املرصية  ،عضو
فني بقرص الفنون بدار األوبرا  ،شاركت يف العديد
من املعارض الفــنية بالقاهرة و اإلسكندرية منها
 :صالون الجــنوب الرابـع.

43
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أماني نبيل محمد
مواليد  ، 1986بكالوريوس تربية فنية جامعة عني شمس  ، 2007شاركت بالعديد من املعارض منها :صالون
الشباب  ، 22معرض الطالئع  52بجمعية الفنون الجميلة  ،الجائزة األوىل يف التصوير مبسابقة نهر البحر ساقية
الصاوي  ،2013الجائزة التقديرية ببينايل األعامل الصغرية بأتيليه اإلسكندرية  ،2015جائزة الفنان مصطفى عبد
املعطي بصالون أتيليه اإلسكندرية الدويل .2015

هجوم ألعاب ،ورق عىل كرتون ،عمل مكون من جزئني 89×144 ،سم

أمنيه محمد سيد
بكالوريوس فنون جميلة جامعة حلوان - 2014قسم تصوير زيت  ،معيدة بكلية الفنون الجميلة -جامعة حلوان
قسم التصوير  ،شاركت يف العديد من املعارض منها  :معرض أوائل الخريجني بقرص األمري طاز  ،معرض عام لجامعة
حلوان عىل مستوى الجامعات  ، 2014معرض للشباب بقاعة فريسكو الزمالك  ، 2014معرض عام لجامعة حلوان
عىل مستوي الجامعات  ، 2013معرض الطالئع الثاين والخمسني بجمعية محبي الفنون الجميلة .2012

بدافع الحب ،ألوان زيتية وكوالج عىل توال ،عمل مكون من جزء واحد 144×144 ،سم
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إنجى محسن سرحان
مواليد القاهرة  ،1995طالبة بكلية الهندسة املعامرية بالجامعة األملانية بالقاهرة  ،شاركت يف صالون الشباب
الخامس والعرشون  ،نالت جائزة اإلقتناء من البنك  CIBالتجاري الدويل  ،2014الدورة التاسعة ملعرض أجندة
 2016مبكتبه اإلسكندرية.

عوامل مقتبسة ،جواش عىل ورق ،عمل مكون من  4أجزاء 89×89 ،سم

أندرو مجدي فرج
مواليد  ، 1990بكالوريوس فنون جميلة  -قسم التصوير  ،شارك بالعديد من املعارض بكلية فنون جميلة  ،جامعة
حلوان  ،جمعية محبي الفنون  ،صالون الشباب  ،دار األوبرا  ،املركز الثقايف األسباين  ،قرص األمري طاز ،شارك ىف
العديد من الورش الفنية  ،نال العديد من الجوائز الفنية .

شيزوفرنيا ،زيت عىل توال ،عمل مكون من جزءين 89×144 ،سم
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آية على حامد
مواليد االسكندرية  ، 1992بكالوريوس فنون جميلة  2014قسم التصوير  ،معيدة بقسم التصوير.

حرية ،زيت عىل توال ،عمل مكون من جزء واحد 89×144 ،سم

آية عمرو محمد

مواليد القاهرة  ،1989بكالوريوس تربية فنية
جامعة حلوان  ،2010أخصاىئ فنون تشكيلية
بقطاع الفنون  ،شاركت يف العديد من املعارض
منها معرض خاص بحقوق اإلنسان بكلية الرتبية
الفنية  ، 2008معرض نقطة تحول باملركز الثقايف
الرويس ، 2011مهرجان اللقطة املرصية بقرص
األمري طاز  ، 2011تأمالت يف الرتاث املرصي
 جالريي إبداع بالزمالك  ، 2012املهرجاناتالسنوية للحرف التقليدية والرتاثية  ،املهرجان
النويب األفريقي املرصي بدار االوبرا .

تعاشق ،ورق وقامش وألوان سوفت باستيل ،عمل مكون من جزء واحد 55×55 ،سم
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آيه فايز محمد داود
مواليد ، 1988عضو نقابه الفنانني التشكيليني ،أحد طالب املدرسة الصيفية للتعاون الثاين بني جامعة حلوان
مبرصوجامعة برمين بأملانيا  ، 2013شاركت يف العديد من املعارض الجامعية  ،أقامت عدة ورش فنية تابعة
لوزارة الثقافة بداية من . 2016 : 2006

االنتباه ،خامات متنوعة ،عمل مكون من جزء واحد34×34 ،سم

بيشوي زارع عبد الحنون

فتاه باملعبد ،أكريليك عىل توال ،عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم

مـوالـيد أسيوط  ، 1988بكالوريوس الفنون
الجميلة األقرص  ،معيد بكلية الفنون الجميلة
األقرص -قسم تصوير  ،عضو جامعة بدايات
التشكيلية  ،شارك يف دورات صالون الشباب الـ 24
بقصـر الفنون  ،معرض ومضات لجامعة بدايات
التشكيلية أسيوط  ، 2010ملتقى الفنون يف
األقرص  ،معارض كلية الفنون الجميلة باألقرص .
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تامر سيد أحمد
مواليد  ، 1982بكالوريوس تربية نوعية قسم تربية فنية-جامعة عني شمس  ،شارك ىف العديد من املعارض
منها  :صالون الشباب  ،املعرض العام  ،معرض الطالئع  ،صالون القاهرة  ،صالون األعامل الفنية الصغرية  ،أبيض
وأسود ،منحوتات معارصة  ،تحيا مرص  ،الرتاسينا  ،صالون شباب أتيليه اإلسكندرية  ،معرض راتب صديق ،
معرض خاص عالمة تعجب مبركز الجزيرة للفنون  ،معرض خاص يف الحي الشعبي مبركز الجزيرة للفنون ،نال
العديد من امليداليات وشهادات التقدير والجوائز  ،لديه العديد من املقتنيات العامة والخاصة .

بدون عنوان ،زيت وأكريليك عىل توال ،عمل مكون من جزء واحد 144×144 ،سم

جاسمين جورج

الكأس املكسور ،زيت ،عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم

مواليد القاهرة  ،1994بكالوريوس الفنون الجميلة
قسم التصوير الزيتي.
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رانيا أبو العزم
مواليد  ، 1984ماجستري يف التصوير  ،2014مدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة  ،شاركت يف العديد
من املعارض الجامعية منها املعرض العام  ، 38أقامت معرض فردي بعنوان خط × لون  ، 2015نالت مجموعة
جوائز من جامعة حلون  ،جمعية محبي الفنون الجميلة  ،لديها مقتنيات لدى الدولة و األفراد داخل مرص و خارجها.

قوالب ،ألوان زيتية وفلوماسرت عىل توال ،عمل مكون من  4أجزاء 144×144 ،سم

ريم جمال عبد الناصر
مواليد القاهرة  ،1987بكالوريوس فنون جميلة  - 2009قسم التصوير الجداري  ،عضو نقابه الفنانني
التشكيليني،شاركت ىف العديد من املعارض منها  :صالون الشباب ، 26 -25-19معرض برامتان  ، 2009معرض ثنايئ
بأتيليه القاهرة  ،معرض يف الهناجر  ،معرض جامعي مع نخبة من كبار الفنانني  ،معرض ىف قاعة آرت سامرت
.2016-2015

األم البلياتشو ،أكولني مع باستيل زيتي عىل توال ،عمل مكون من  4أجزاء 144×144 ،سم
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ريهام ابو العزم

مواليد  ،1990بكالوريوس تربية فنية جامعة
حــلوان  ، 2011متهيدي ماجستري قسم
التصوير ،شاركت يف العديد من املعارض
الجامعية بساقية الصاوي  ، 2011قاعة مزار
 ، 2011قاعة قرطبة  ،2016-2012قاعة
فالمنكو ،2013قاعة آرت كــورنر.2015

إىل الغد ،خامات مختلفة ،عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم

ريهام عبد الغني محمد
مواليد  ،1985مساعد بكلية الفنون الجميلة-جامعة املنيا  ،شاركت ىف العديد من املعارض منها:معرض صالون
الشباب  ،معرض الطالئع بجمعية محبي الفنون  ،املعرض الدويل األول ألعامل الحفر و الطباعة للطالب يف جامعة
املنيا  ،بينايل مكتبة اإلسكندرية للقطع الصغرية لفن الحفر والطباعة  ،بينايل مالبورك الدويل لفن بطاقات الكتاب
املطبوعه بولندا  ، 2013بينايل بولندا للقطع الصغرية  ،بينايل مكتبة اإلسكندرية لكتاب الفنان  ،لديها مقتنيات لدى
جامعة املنيا  -العديد من الفنانني -متحف مكتبة اإلسكندرية - 2013متحف مالبورك بولندا .2013

الوادي ،أكريليك وكوالج عىل توال ،عمل مكون من جزء واحد 89×144 ،سم
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سلمى أبو زيد العشري
مواليد  ، 1989أقامت معرضً ا شخصيًا  ، 2016 art loungeمهرجان الشباب العريب األول  2016يض  ،معريض
karma serge, talking artتركيا  ،2015معرض  artists 23جالريي  ، 2015 art loungeنالت الجائزة الذهبية
يف  3rd international special exhibition accompany artistكوريا  ، 2016جائزة فهد الحجيالن الرتاسينا
 ،2015جائزة صالون الشباب  26رسم  ،جائزة مقتنيات بنك  CIBصالون الشباب .25

بدون عنوان ،أكريليك عىل كانفاس ،عمل مكون من  4أجزاء 144×144 ،سم

سلمى مجدى توفيق
مواليد القاهرة  ،1989بكالوريوس تربية فنية  ، 2011ماجستري تخصص أشغال الفنية  ،مدرس مساعد بكلية
الرتبية الفنية قسم األشغال الفنية والرتاث الشعبي  ،شاركت يف العديد من املعارض الجامعية واملسابقات .

اقتفاء أثر ،ورق قطن وجلد الرق وقوالب خشب ،عمل مكون من جزء واحد 144×144 ،سم
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سمية عبد هللا نور الدين
مواليد  ، 1992بكالوريوس فنون جميلة-جامعة حلوان-قسم الجرافيك  ،2014شاركت يف العديد من املعارض
الجامعية منها  :معرض جامعي يف مؤسسة دوم الثقافية  ،معرض بعنوان مالمح مرصية يف دار األوبرا املرصية ،
معرض شبابيك البنات يف جالريى أوبنتو .2016 - 2015

قديس ،ميكس ميديا وأكريليك وحرب عىل ورق ،عمل مكون من جزء واحد 89× 89 ،سم

شيماء محمد األلفي

بدون عنوان ،أكريليك عىل توال ،عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم

مواليد  ،1990بكالوريوس تربية فنية ، 2013
طالبة مبرحلة املاجتسري-قسم الرسم والتصوير،
شاركت يف العديد من املعارض منها  :صالون
الشباب  ،صالون الجنوب الدويل الثالث باألقرص ،
مهرجان يض األول للشباب العريب  ، 2016معرض
تراسينا األول للشباب باإلسكندرية ،نالت جائزة
اقتناء بصالون الجنوب  ،املركز األول يف التصوير
مبسابقة نهر البحر بساقية الصاوي  ،جائزة التفاحة
الفضية مبسابقه رياض سعيد للفن واإلبداع  ،درع
أفضل عمل فني مبركز الفنون باإلسامعيلية مبعرض
الرحيق  ،منحة مراسم سيوه  ، 2016جائزة اقتناء
من بنك الـ .CIB
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عبير فوزي أبو الفتوح
معيدة بكلية الرتبية الفنية  -قسم الرسم والتصوير  ،عضو بنقابة الفنانني التشكيليني  ،شاركت يف العديد من
املعارض الفنية منها:معرض نتاج ورش اإلبداع  ، 2010معرض يس دي  ، 2011نالت جوائز إقتناء مبسابقة الفنان
محمد عبلة األوىل للتصوير  ،ببينايل اإلسامعيلية األول للميكــرو آرت .

بدون إطار ،أحبار وطباعة عىل القامش ،عمل مكون
من  6أجزاء 144×144 ،سم

جدي ،أحبار وطباعة عىل القامش،
عمل مكون من  7أجزاء 144×144 ،سم

عمر محمد أبو العال
مواليد  ، 1999طالب يف املرحلة الثانوية  ،عضو يف جامعة اللقطة الواحدة  ،شارك يف معرض مع جامعة اللقطة
الواحدة  ،معرض بأتيليه القاهرة .

ساركومة عظيمة ،أكريليك وكوالج ،عمل مكون من جزء واحد 144×144 ،سم
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عمرو شحاته المغربي

مواليد اإلسكندرية  ، 1992بكالوريوس فنون
جميلة قسم التصوير-جامعة اإلسكندرية ،
شارك يف العديد من الورش واملعارض منها :
معرض  ، Mass Alexandriaمعرض Layer
 of greenمبركز الصورة املعارصة CIC
 ،2013صالون الشباب  ،معرض روزنامة
 2014مبركز مدرار للفن املعارص.

الصائدة ،زيت وخامات عىل توال ،عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم

غيداء أشرف عبد الحميد
مواليد  ،1994طالبة بكلية الفنون الجميلة-جامعة اإلسكندرية -قسم التصوير ،طالبة يف ماس إسكندرية Mass
 Alexandriaمع الفنان وائل شوقي دفعة  ،2016شاركت يف معرض  55تصوير بكلية الفنون الجميلة-قسم
التصوير مايو .2015

العوملة ،ألوان أكريليك عىل توال ،عمل مكون من جزء واحد 144×144 ،سم
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فاطمه مصطفى أبوزيد
مواليد القاهرة ،1994بكالوريوس فنون جميلة بالزمالك  -قسم التصوير الزيتي . 2016

بدون عنوان ،ألوان زيتية وخيوط وقامش عىل توال ،عمل مكون من  3أجزاء 89×144 ،سم

محمد جمال بسيونى
مواليد  ، 1993بكالوريوس فنون جميلة  ،عضو الجمعية األمريكية للتصوير الضوىئ  ،شارك يف العديد من املعارض
منها  :صالون الشباب  ،لديه العديد من املقتنيات الدولية بدول املتوسط.

تجارب مركبة ،أكريليك عىل خشب ،عمل مكون من جزء واحد 144×144 ،سم
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محمد خالد عمران

مواليد القاهرة  ،1989فنان تشكييل  ،مدرس
مساعد بكلية الفنون الجميلة-جامعة حلوان ،
شارك يف معارض الجامعة 2009 - 2008
 ، 2010مسابقة الطالئع -2010-2009 ،2016معرض جامعي بعنوان محطة .2010

شبح الكونت ،زجاج وموزاييك ،عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم

محمد سيد فريد
مواليد  ، 1995طالب بكلية الفنون الجميلة  ،شارك يف العديد من املعارض الجامعية داخل الكلية وخارجها .

الوحده ،أكريليك وأحبار وكوالج عىل كرتون ،عمل مكون من  5أجزاء 144×89 ،سم

69

70

محمد عيد أحمد
مواليد  ، 1988بكالوريوس فنون جميلة حلوان  ، 2010مدرس مساعد بقسم جرافيك بكلية الفنون الجميلة
القاهرة ،شارك يف العديد من املعارض الدولية واملحلية منها  :مهرجان يض للشباب العريب األول  ، 2016صالون
الشباب الدورة  ، 24 - 25 - 26معرض الطالئع الدورة 54 - 53 - 52-51بجمعية محبي الفنون الجميلة ،
معرض مرصى  100×100باألكادميية املرصية بروما ، 2011معرض القطع الصغرية بساقية الصاوي . 2011

خوالج ذات ،أقالم فحم وأكريليك وكوالج ،عمل مكون من جزء واحد 144×144 ،سم

مروة عبد المنعم

71

مواليد القاهره  , 1986بكالوريوس تربية فنية  -جامعة حلوان  ، 2008دبلوم عام يف الرسم والتصوير  ، 2014شاركت
يف العديد من املعارض الجامعية منها  :حقوق اإلنسان  ،نسخه رقم واحد ،صالون الشباب  ،صالون الفن  ،حكاوي
الزهرة واملريخ  ،إبداعات حرة  ،الطالئع الثاين والخمسني  ،نهر البحر  ،مسابقة عبلة  ، 2ملحات إبداعية  ،نالت جائزة
من مسابقة روزنامة  ، 4املركز الثاين تصوير زيتي مسابقة نهر البحر  ،منحة تفرغ من الحكومة املرصية . 2016 - 2015

حولنا ،ألوان زيت عىل توال،
عمل مكون من  4أجزاء 89×144 ،سم

حلوى خرضاء ،ألوان زيت عىل توال،
عمل مكون من  7أجزاء 89×144 ،سم

72

مريم أحمد خليل
مواليدطنطا ،1993بكالوريوسفنونجميلة-2016قسمالتصويرالزيتي،شاركتيفالعديدمناملعارضوالورشالفنية.

بدون عنوان ،زيت عىل توال ،عملني كل عمل مكون من جزء واحد 89×89 ،سم للعمل

مصطفى ربيع صديق
مواليد املنيا  ،1992بكالوريوس نظم معلومات  ،شارك يف صالون الشباب  ،صالون الجنوب  2كلية الفنون الجميلة
األقرص  ،معرض جامعى بتونس  ،بقطر  ،2015بقاعة خان الفنون  ،بقاعة ارتكورنر وبقاعة دوم فن  ،املشاركة
بورشة روز اليوسف  ،معرض لوحة لكل بيت بجدة أتيليه جدة اململكة العربية السعودية  ،نال جائزة روزاليوسف،
جائزة وزارة الشباب والرياضة  ،جائزة اقتناء البنك التجاري  Cibبصالون الشباب الـ . 25

بدون عنوان ،أكريليك وأحبار عىل توال ،عمل مكون من  28جزء 144×144 ،سم

73

74

مها محمد السيد سليمان

مواليد  ، 1990معيدة بكلية تربية فنية
جامعة حلوان  ،شاركت ىف العديد من
املعارض الجامعية.

بدون عنوان ،ألوان وخشب ،عمل مكون من جزء واحد 89×55 ،سم

مهنى ياؤد
مواليد الوادى الجديد  ،1985مدرس مساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة املنيا  ،عضو بنقابة
الفنانني التشكيليني  ،عضو أتيليه القاهرة جامعة الفنانني والكتّاب  ،شارك ىف العديد من املعارض الجامعية داخل
مرص وخارجها منها صالون الشباب  ،الدورة الثالثة للمعرض الخاص األول مبركز الجزيرة للفنون  ،ربيع النيل بباريس
فرنسا  ،معرض مراسم سيوه مارس مبتحف محمود مختار ، 2012معرض األجيال ، 1أبيض وأسود مبركز الجزيرة
للفنون  ،املعرض الدويل وحدات الحياة بجالريي النيل .2016

تقسيم افرتايض ،أكريليك عىل توال وخشب ،عمل مكون من جزء واحد 144×144 ،سم

75

76

ميار محمد يسري

مواليد  ، 1990بكالوريوس فنون جميلة جامعة
حلوان -قسم تصوير زيتي  ،2013شاركت يف
العديد من املعارض منها :صالون الشباب
 ،2014وأجندة  2015مبكتبة اإلسكندرية ،
صالون الجنوب . 2016

شوك ،زيت وأكوريل عىل توال ،عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم

ندى جمال عبد الناصر
مواليد القاهرة  ، 1991بكالوريوس تربية فنية  ، 2012عضو نقابة الفنانني التشكيليني  ،مدرسة تربية فنية،شاركت
ىف الهناجر  ، 2008معرض نسيج بكلية الرتبية الفنية  ، 2009معرض جامعي بأتيليه القاهرة  ،2011معرض شخيص
بأتيليه القاهرة  ،2013صالون صناع الحياة باإلسامعيلية  ، 2013صالون الشباب  ، 2013صالون الشباب .2015 - 2014

رحلتي إىل املغرب ،جلد وقامش وأكريليك وباستيل ،عمل مكون من جزء واحد144×89 ،سم

77

78

نهال هاني محمد

مواليد  ،1991بكالوريوس الصيدلة جامعة
القاهرة  ،التحقت بالقسم الحر بكلية
الفنون الجميلة بالزمالك  ، 2013عضو
بجامعة اللقطة الواحدة الفنية  ،شاركت
ىف العديد من املعارض الجامعية مع فناين
جامعة اللقطة الواحدة و فنانني آخرين
منها :معرض نعيام بقاعة الهناجر بدار األوبرا
املرصية  ،معرض جامعي بكلية الفنون
الجميلة بالزمالك  ، 2016معرض وحدووه
بقاعة صالح طاهر بدار األوبرا املرصية .
عىل أبواب األبدية ،ألوان زيت وشمع وكوالج عىل خشب ،عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم

نهله رضا

79

مواليد القاهرة  ،1986بكالوريوس فنون جميلة املنيا قسم جرافيك  ،شاركت ىف العديد من املعارض الجامعية منها
صالون الشباب  ،بيناىل بورسعيد  ،معرض جامعى بعنوان انعكاس بقاعة األيام متحف طه حسني  ،معرض أبيض وأسود
مبركز اإلبداع باإلسكندرية  ،املهرجان الجرافيتي  ،معرض أجندة مبكتبة اإلسكندرية  ،أقامت العديد من املعارض
الفردية ،نالت الجائزة األوىل يف الرسم مبسابقة نهر البحر بساقية الصاوي  ،الجائزة التشجيعية يف املعرض الخاص
األول  ،جائزة املقتنيات بصالون الشباب  ،وجائزة الجرافيك األوىل مبسابقة نهر البحر  ،منحة التفرغ من وزارة الثقافة.

بيتلز ،ميكس ميديا ،عمل مكون من  3أجزاء 89×144 ،سم

80

وئام علي عمر

مواليد  ، 1990بكالوريوس تربية فنية،
شاركت يف العديد من املعارض منها :
مشاركات خاصة مبعارض جريدة األهرام،
صالون صناع الحياة األول والثاين مبركز
الهناجر بدار األوبرا املرصية  ،املعرض
املصاحب للمؤمتر الدويل األول للجمعية
العربية للحضارة والفنون اإلسالمية ،
إبداعات حضارية برشم الشيخ ،مشاركة
بورشة سمبوزيوم أسوان الدويل  ،نال منحة
مراسم سيوة فوج الفنانات من الهيئة
العامة لقصور الثقافة.

الجبانات ،ألوان أكريليك وميكس ميديا ،عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم

ياسمين علي أمين
مواليد  ، 1993بكالوريوس فنون جميلة  -قسم التصوير الجداري-جامعة حلوان  ،شاركت يف العديد من املعارض
بالكلية  ،مسابقة ساقية الصاوي للفنون .

االنتظار تحت املاء ،موزاييك وزجاج وأحجار عىل خشب ،عمل مكون من جزء واحد 89×89 ،سم

81

أحمــد طلعت فـــودة
أســامء محــمود رمضــان
حــســــام الســـواح
دعاء عبد الواحد إسامعيل
دـينا مــحـمد عـلـــى
ســــارة شـلـبـــــــي
ســـارة عـبد الرازق
سـلطان أحـمد أحمد
سمية ماهر أبو العز

سـميحة محـمد تـهامـي
عــمرعــاطف صـديــق
عـمر عبد اللطيف عيل
محـمد املكـاوي محـمد
محـمد أمــني التــهامي
مـــروان محمـد لطــفي
مريم محمد أحمد خليل
مـنى محـمود عـبد املطلب
هـــــــادي بـــــرعـــــي

الرسم

84

أحـــمد طلعــت فـوده

بكالوريوس فنون جميلة بالزمالك 2012
قسم الجرافيك-شعبة التصميم املطبوع ،
شارك يف صالون الشباب الدورة ،26 - 24
صالون الجنوب الرابع  ،معرض الطالئع
الدورة  ، 51مسابقه خضري البورسعيدي
للخط العريب 2008

أنا ،أحبــــار عىل تـوال ،عمل مكون من جزء واحــــد 144×89 ،سـم

أسمـاء محمـــود رمضـــان
مواليد  ،1990بكالوريوس تربية فنية جامعة حلوان،2013معيدة بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان  ،شاركت يف العديد
من املعارض واملسابقات منها  :صالون الشباب ،صالون الساقية لألعامل الفنية الصغرية  ،جائزة املركز األول رسم مسابقة
نهر البحر الدورة .7

ميـالد ،حبــر وكلــور علـى ورق ،عمــل مكــون من  16جزء 89×89 ،ســم

85

86

حســـــام الســـــواح
مواليد  ،1984بكالوريوس تربية فنية َ ، 2007درس ُعلوم الرتبية الثقافية والفنونِ ،ضمن برنامج التثقيف بالفن بكلية
الرتبية الفنية  -جامعة حلوانَ ،درس الفنون التقليدية ،وال ُنظم البنائية الهندسية والنباتية يف الفن اإلسالمىِ ،ضمن
برنامج باب رزق جميل ،الذي تديره مدرسة األمري تشارلز الربيطانية للفنون التقليدية؛ وذلك مبركز الحرف التقليدية
بالفسطاط ،القاهرة ،دبلــوم الفنون والحرف التقليدية  ،2014شارك يف عدة عروض جامعية محلية ودولية ،نال بعض
الجــوائزواملنــح.

اللغة ( ،)2أقالم رصاص وألوان مائية عىل الحائط ،عمل واحد

دعاء عبد الواحد إسماعيل
محرر رسام  ،مخرج فني بدار املعارف ومجلة أكتوبر،عضو نقابة الفنانني التشكيليني والصحفيني ،شاركت يف العديد
من املعارض منها  :صالون الشباب  ، 26معرض الطالئع  2015جمعية محبى الفنون الجميلة  ،صالون الشباب السادس
والعرشون  ،2015الجائزة الكربى مبعرض الطالئع  ، 2015الجائزة التشجيعية يف صالون الشباب  ، 26جائزة مهرجان يض
للشباب العرىب ،مقتنيات لدى الجمعيات الفنية واألفــراد.

بدون عنوان ،أحبار وألوان عىل ورق ،عمل مكون من جزئني 144×144 ،سم

87

88

ديـنـــــا محمــــــد علــــــــي
مواليد القاهرة  ، 1990بكالوريوس تربية الفنية  ، 2011معيدة بقسم التصميامت الزخرفية بالكلية ،عضو نقابة الفنانني
التشكيلني-قسم تصوير  ،شاركت يف معارض فنية جامعية أهمها  :الصالون الثقايف األول  ،معرض أعضاء هيئه تدريس
قسم التصميم واملعرض السنوي ألعضاء هيئه التدريس لكلية الرتبية الفنية مبــركز الجزيرة  ،معرض الفنون البرصية
باإلسكندرية ،مسابقة نهر البحر ،صــالون الشباب الدورة  ، 26الـمركز الثالث يف معـرض الـفنون التشكيلية تحت
رعاية سفـارة صـربيا .

الزمن ،رصاص وباستيل وألوان جواش ،عمل مكون من جزئني 89×89 ،سم

ســـــــارة شلبــــــــي
بكالوريوس تربية فنية ،2010ماجستري تصميم  ،2014شاركت مبعارض جامعية منها معرض اليوبيل املايس لكلية الرتبية
الفنية ،2013ومعرض مهـرجان الحرف التـراثية  ،2014صالون الشباب الدورة  26 -25لعام  ،2014-2015صالون أبيض
وأسود الدورة الثالثة بـمركز الجـزيرة .2015

توالد ،أحبار عىل ورق كرافت ،عملني كل عمل مكون من جزء واحد 89×144 ،سم للعمل

89

90

ســـــارة عـبـــــد الــــرازق
مواليد  ، 1988بكالوريوس تجارة  ، 2008شاركت يف العديد من املعارض الجامعية املحلية منها  :صالون الربيع التابع
لنقابة الفنانني بقرص التذوق  ،معرض اسكندرية نقابة الفنانني بدار األوبر بقاعة صالح طاهر  ،معرض احتفالية افتتاح
متحف محمود سعيد  ،صالون الشباب اليوبيل الفيض  ،25معرض سكندريات بأتيليه القاهرة  ،صالون الشباب اليوبيل
الفيض  ، 26درع التميز يف قسم الجرافيك مبعرض السفينة الثــالث و الرابــع مبركز السفينة لإلبــداع بكنيسـة العـذراء
بسموحة . 2015 -2014

بدون عنوان ،حرب أسود وألوان زجاج ،عمل مكون من  3أجزاء 144×144 ،سم

سلطــــان أحمــــــد أحمـــــد
مواليد  ،1989بكالوريوس تربية نوعية ،شارك يف معرض بأتيليه القاهرة  ،معرض جامعي بأتيليه القاهرة  ،صالون الشباب
 ،23األعامل الفنية الصغرية معرض الطالئع  ، 54 - 53معرض بارت كورنر معرض بارت لونج  ،جائزة لجنة التحكيم يف
معرض الطالئع  ، 54جائزة تشجعية يف أقليم وسط الصعيد  ،جائزة بوزارة الشباب والرياضة مبملكة البحرين  ،مقتنيات
بوزارة الثقافة مقتنيات لألفراد داخل مصـر وخارجها مثل السعودية وكندا .

الحيوان يتأمل كاإلنسان ،رصاص عىل كانسون ،عمل مكون من  16جزء 144×144 ،سـم

91

92

سميـــة ماهــر أبـــو العـــز
مواليد  ، 1992بكالوريوس فنون جميلة-ديكور  ،شاركت يف أعامل فنية مرسحية ( ،عن العشاق) مساعد مخرج ( ،زي
الناس) مصممة الديكور( ،أنا ميت) مساعد مخرج .

ألــــوان القمـــل ،خامــــات مختلفــة ،عمــل مكون من  19جزء 55×89 ،سم

سميحة محمــد تهــامي

الجوكر ،أحبار عىل ورق ،عمل مكون من  20جـزء 89×55 ،ســم

مواليد  ،1992معيدة بقسم الرسم والتصوير
كليه الرتبية الفنية  ،شاركت يف العديد من
املعارض الجامعية منها  :صـالون الشباب ،25
الجائزة الكبـري لصــالون الجنوب الـثالث
بـاسـم جامعة بريطانيا . 2015

93

94

عمــــر عاطــــف صديـــــق
مواليد  ، 1995طالب جامعي كلـية السـياحة و الفنـادق  ،شارك يف معــرض أتيليه الـقــاهرة . 2013 - 2012

الرسم عىل العمالت ،باستيل زيتي عىل عملة ورقية  ،عمل مكون من  10أجزاء 89×144 ،سم

عمر عبـد اللطيـف علي
شارك يف معرض أنامل واعدة دار األوبرا املرصية نقابة الفنانني التشكيليني  2007تحت إرشاف مدرسة السعدية للخطوط،
معرض ملحات من الهند  ،عضو مشارك يف جمـاعة اللقطة الواحدة حاز عيل املركز األول يف مسابقة موالنا أزاد الثقايف
الهنـدي يف الرسم  ،املركز الثالث يف مسابقة كلـية الفنون التطبيقية .

أجزاء من لوحة أمل الفراق ،ألوان خشبية عىل ورق ،عملني كل عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم للعمل
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محمـــد المكــــاوي محمــــد
بكالوريوس فنون جميلة بالــزمالك  2008قسم الجرافيــك-شعبة التصميم املطبوع  ،شارك يف العديد من املعارض
املحلية والدولية فــردية و جـامعية  ،نال العديد من الجــوائز  ،ولديه العديد من املقتنيات لدى األفراد و املؤسسات
داخــل مصــر و خــارجها .

بدون عنوان ،رصاص وأقالم خشبية ،عمل مكون من جزء واحد 89×144 ،سم

محمــــد أمـــيــن التهامــــي
معيد بكلية الفنون الجميلة  -جامعة حلوان  ،شارك يف العديد من املعارض املحلية  ،معرض الطالئع  ،٥٥ - ٤٥صالون
الشباب  ، 26معرض فــن الجرافيك القومـي املعارص الدورة  ، 4معرض إبــداع  ، 3معرض الرتاسينا إسكندريــة ،كام شارك
يف معــارض دولية منها  :هونج كونج يف الصيــن  ،نال جائــزة املـركز األول مبسابقة إبــداع .

تبادل عاطفي ،حرب شيني وأكريليــك ،عمـل مكون من جزء واحد 144×144 ،ســم
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مـــــروان محمـــــد لطفـــي
مواليد  ،1991بكالــوريوس فنون جميلة  -قسم التصوير  -جامعــة حــلوان 2013

صــورتان شخصيتـــان لشاب مغرم ،أقالم حــرب عىل ورق أبيض ،عمـل مكون من جزئني 55×89 ،سم

مريــم محمـد أحمــد خليـــل
مواليد  ، 1993بكالوريوس فنون جميلة قسم الجرافيك  -شعبة تصميامت  ، 2014شاركت ىف العديد من املعارض
الفنية منها  :صالون الشباب  24القاهرة  ،االسكندرية و الفوتوغرافية مركز أول  2012ناشونال جيوجرافيك  ،والــعديد
من الورش الفنية و نالت عدة مــراكز يف مسابقات لجــامعة حـــلوان.

رؤية ،أقالم حرب وألوان أكريليك عىل ورق كرافت ،عمل مكون من  9أجزاء 89×144 ،سم
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منى محمــود عـبد المطلــب
بكالوريوس فنــون جميلة  ، 2005شاركت يف العديد من املعارض الفنــية داخل وخــارج مرص منهــا  :صالون الشباب،
صــالون النــيل  ،تعمــل يف مجــال األزيــاء.

بدون عنوان ،ألوان فلوماسرت عىل توال ،عمل مكون من جزئني 144×144 ،سم

هـــــــادي برعـــــــي
مواليد  ، 1984مدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة-جامعة االسكندرية  ،ماجستيـر يف رسوم النرش  ، 2011شارك يف
العديد من املعارض املحلية والدولية وورش العمل الفنية الدولــية والبيناليات الدولية منها :معرض جامعي باملركز
الثقايف املرصي بروما إيطاليـا  ،2010معرض أعامل طباعية باملشاركة مع الفنان حسن خان بسويسـرا  ، 2010معرض
أول مرة مبكتبة اإلسكنـدرية مرص ،بينايل شباب حوض البحر األبيض املتوسط مبدينة تسالونييك اليونان  ،بينايل
نوتنجهام إنجلرتا للشباب الفنانيـن  ، 2012لديه العديد من املقتنيات لدى املؤسسات واألفراد مبرص وإيطالـيا وكندا .

بدون عنوان ،زيت عىل توال ،عملني كل عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم للعمل
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أحمـــــد طــــــه أحمــــــد
أحمـــد مجــــدي محمــــد
أحمـــــد محمــــد السيـــد
أحمــــد مخلــوف بخيــت
آالء يحيـــــــــــى
الشيمـاء درويـش
إنجـى إبراهيـم عمـــــارة
انطونيوس عبـــده
رمـــــزي عبـــــده
رواء محمــد الدجـــوي
ريـــــم أسامـــــة
زينـــب صبحــي حنفــي
ســـارة ماهــــر قاســـم

سارة يوسف عبد العال
سمر مجــدي البصــــال
كريـم حمــدي قنصـــوه
ماجـي مجدي عبد األحد
محمد عبد النارص شيحـا
محمــد عـــــزت سيـــد
محمــد مسعــــد سعــد
مريم مختــار الكسبـــاين
مصطفـى بكــر الفيــومي
مــصـــطــفــى خــضـــر
مصطفى محمـود ســـالم
مــعــــاويــة هـــــــالل
يـــوسـتـيــنـــا فـهمـــي

النـــحــــت
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أحمــد طـه أحــــمــد

مواليد  ، 1993بكالوريوس تربية رياضية،
عضو يف جمعية محبي الفنون  ،شارك يف
العديد من املعارض منها  :صالون الجنوب
الدويل باألقصــر  ،جائزة إبداع  4الشارقة،
جائزة أسبوع شباب الجامعات  ،لـديه
مقتنيات لــدى وزارة الشباب وبعض
األفـراد داخل مصــر .

انتفاضة ،بوليسرت ،عمل مكون من جزء واحد 60×50 ،سم

أحمـــد مجـــدى محمــــد
مواليد أسيوط  ، 1987بكالوريوس تربية نوعية-قسم الفنون  ،عضو نقابة الفنانني التشكيليني  -شعبة النحت،
شارك يف العديد من املعارض منها  :معرض ثنايئ تحت عنوان حوارات صامتة مركز سعد زغلول الثقاىف ،2011
صالون الشباب  ، 26 - 25-22معرض جامعي بجاليـري االتحاد آرت مودرن أبو ظبـي  ، 2015معرض جالـريي
نوت الجامعي األول  ، 2016الجائز الثالثة الكبـرى معرض الطالئع  52جمعية محبي الفنون الجميلة ، 2012
جائزة النحت معــرض الطالئع  54لــ  ، 2014لــديه مقتنيات يف بنك  CIBصالون الشباب  ، 25ولدى بعض
األفراد بـمرص والـخارج.

رصاع – السيمفونية رقم  ،5فايرب جالس وخشب ،عمل مكون من جزئني 80×180×190 ،سم
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أحمــد محمــد السيــــد

مواليد  ، 1989معيد بكلية الفنون الجميلة
جامعة اإلسكـندرية  ،شارك يف العديد من
املحلية منها :معرض أول مــرة  ،أجندة
مبكتبة اإلسكندريـة ،صالون الشباب
 ، 26 -25 -24الجائزه الكـربى مبسابقــة
الشباب مبركز اإلبــداع .

هو شعبنا ،خشب ،عمل مكون من جزء واحد 25×40×120 ،سـم

أحمــد مخلـوف بخيــت

مواليد  ، 1989باحث ماجستري كلية تربية
نوعية  -قسم نحت  -جامعة بنها  ،شارك
يف العديد من املعارض منها :سمبورزيوم
أسوان الدويل للنحت الدورة  ، 21-20صالون
الشباب  ، 26 - 25 - 24صالون الجنوب
الدويل الثالث باألقرص  ، 2015صالون األتيليه
األول قاعة صالح طاهر  ، 2013جائزة اقتناء
قاعة إبداع صالون الجنوب الدويل الثالث
 ، 2015لديه مقتنيات لدى مقر اتحاد كتاب
مرص بالزمالك ،املــتحف املفـتوح أســوان .
املعبد ،حجر أبيض ،عمل مكون من جزء واحد 45×20×15 ،سم
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آالء يحيـــــــــى

مواليد  ، 1990بكالوريوس تربية فنية -
جامعة حلوان  ، 2011شاركت يف العديد
من املعارض منها  :معرض الطالئع 56
يف مجال النحت  ،جمعية محبي الفنون
الجميلة  ، 2016مهرجان يض للشباب
العرب األول  ، 2016صالون الشباب ، 26
معرض تجريد نحت يف دار األوبرا املرصية
 ، 2015ورشة سيمبوزيوم القاهرة الدويل
الثاين لنحت الحديد و الخردة ، 2016
سيمبوزيوم أسوان الدويل للنحت  19لـــ
 ، 2014اليوم العاملي للفن األول  -ألودنيز
 -تركيا . 2013

بدون عنوان ،جبس وشاش وكاراكــاز ،عمـــل مكون مــن جـزء واحــد 42×45×145 ،سـم

الشيمــــــــاء درويـــــــــش
مواليد  ، 1985بكالوريوس تربية فنية  ، 2007مدرس مساعد بكلية الرتبية الفنية  -قسم التعبري املجسم  -نحت ،
شاركت يف العديد من املعارض الجامعية منها :صالون الشباب  ، 2015 -2014صالون يض األول  ، 2016ورشة عمل
آفـاق ممتدة يف كلية الفنون الجميلة جامعة بريمني  -أملانيا  ،ورشة سمبوزيوم حــديــد الخـــردة.

لحظه ،بوليسرت ،عمل مكون من  7أجزاء 25×30×55 ،سم للجزء
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إنجــــى إبراهيــــم عمـــارة
مواليد اإلسكندريـة  ، 1993طالبة بكلية الفنون الجميلة -الفرقة الثالثة  -شعبة النحت الخزيف  ،شاركت يف معرض
الرتاسينا األول للشباب  ، 2015املعرض الطاليب األول لقسم النــحت املصاحب للمؤمتر العلمي الرابع  ، 2015معــرض
الورشة السنوية املجمــعة الــرابــعة .2016

طائر ،جرانيت وردى ،عمل مكون من جزء واحد 17×17×33 ،سم

أنطونيـــــوس عــــبــــــــده
مواليد القليوبية ،1990دراسات حرة بكلية الفنون الجميلة  -مجال النحت  ،شارك يف معرض الطالئع  50جمعية
محبي الفنون الجميلة  ،2010صالون الشباب  23لــــ  ، 2012معرض أجندة مبكتبة اإلسكندرية  ، 2013صالون الجيزة
التشكييل  ، 2014صالون الشباب  ، 2015صالون الجــنوب الدويل الرابع  ، 2016نــال عدة شهادات تقديــر منها
شهادة تقدير من جميعة محبــي الفنون للمشاركة الفاعلة يف صالون القاهرة  ، 56لديــه مقتنيات لدى بعض األفــراد
يف مصــر والخارج.

الثور ،حديد خردة ،عمل مكون من جزء واحد 52×70 ،سم
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رمـــــــــــزى عبـــــــــــــده
مواليد القليوبية  ، 1986دراسات حرة بكلية الفنون الجميلة  ،شارك يف عدة معارض منها :صالون الشباب الثامن عرش
 ، 2007معرض خاص مبركز اإلبداع باإلسكندرية  ، 2008معرض أجندة مبكتبة اإلسكندرية  ، 2010صالون الشباب 23
لـــ  ، 2012معرض الطالئع جمعية محبي الفنون الجميلة  ، 2014صالون الشباب  ، 2015نال عدة جوائز منها :جائزة
نحت يف معرض الطالئع الثاين والخمسني  ،لديــه مقتنيات لدى بعض األفــراد يف مصــر والخــارج.

خروف ،حديد ،عمل مكون من جزء واحد 95×130 ،سم

رواء محمــــــد الدجـــــــوي
مواليد  ، 1985مدرس مساعد كلية فنون جميلة  -قسم النحت  -جامعة املنصورة  ،شاركت يف العديد من املعارض
منها :سمبوزيوم املنيا  ، 2005صالون الشباب  ، 2008بينايل بورسعيد  ، 2009معرض فن النحت املرصي املعارص بالجراد
بصــربيا  ، 2009مهرجان فنون دول البحر األحمر  ، 2010معرض فنون جميلة يف املركز الثقايف املرصي يف باكو ازرا بيجان
 ، 2010ملتقى الفنانني العـرب  ،2012صالون الجنوب الدويل  ، 2016معرض أول مرة مبكتبة اإلسكندرية .2016

انطالق ،برونز ،عمل مكون من جزء واحد 30×55 ،سم
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ريـــــــــم أسامــــــــــة
مواليد  ، 1989بكالوريوس تربية فنية  ، 2011معيد بكلية الرتبية الفنية-قسم التعبري املجسم-تخصص نحت  ،شاركت
يف العديد من املعارض الجامعية يف مرص  ،ورشة عمل آفاق ممتدة يف كلية الفنون الجميلة  -جامعة بريمني بأملانيا ،
ورشة سمبوزيوم أسوان الدويل للنحت الدورة  ، 19صالون الشباب  ، 2015صالون يض األول .2016

ترقب ،بوليسرت ،عمل مكون من جزء واحد 34×42×88 ،سم

زينب صبحـي حنفـــي

الفجر ،بوليسرت ،عمل مكون من جزء واحد 30×100×140 ،سم

مواليد  ، 1986بكالوريوس فنون جميلة -
قسم النحت جامعة حلوان  ، 2011عضو
عام بنقابة الفنانني التشكيليني  ،شاركت
يف عدة معارض  ،معرض وجوه وأقنعة
املقام عىل هامش مهرجان األقرص للسنيام
األفريقية  ، 2015صالون الشباب 2015
 ،صالون الجنوب الرابع بكلية الفنون
الجميلة باألقرص  ، 2016معرض ملسات
إبداعية نتاج إبداعات التفرغ  ، 2016ورشة
النحت املقامة عىل هامش صالون الشباب
 ، 2008ورشة لتعليم نحت األقنعة لألطفال
مبهرجان األقصـر للسينام األفريقية . 2015
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ســارة ماهــــر قاسـم

مواليد  ، 1993بكالوريوس فنون جميلة  2016القاهرة
 ،شاركت يف صالون الشباب الدورة  ، 26العديد من
املعارض األخرى.

بدون عنوان ،بوليسرت ،عمل مكون من جزء واحد 100×120 ،سم

سارة يوسف عبد العال

جزئيــات ،خامـات متعـددة ،عمل مكون من جزء واحد 30×50×165 ،سم

مواليد  ، 1985بكالوريوس تربية فنية ،
عضو نقابة الفنانني التشكيليني  ،شاركت
يف عدة معارض  ،املعرض العام ، 38
صالون الشباب  ، 2014صالون الشباب
 ، 2015معرض دويل مؤمتر Great silk
 way internationalالعاصمة،Baku
أذربيجان  ،املركز األول من املجلس
األعىل لوزارة الشباب يف مسابقة الفنون
التشكيلية .٢٠١٣ - ٢٠١١
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سمــر مجــدي البصــال

مواليد املنوفية  ، 1988بكالوريوس
تربية نوعية  ، 2009ماجستري يف فن
النحت  ، 2015شاركت يف عدة معارض
منها  :صالون الشباب ،2012 - 2011
بينايل الثقافة والفنون الدويل املستقل
تحت رعاية صالون الخريف الفرنيس
 ، 2014نالت عدة جوائز منها :جائزة
األوسكار الفيض يف صالون الرشق
األوسط الدويل األول للفنون ، 2012
جائزة النحت ىف مهرجان فنون الشباب
األول  ، 2013جائزة الفنانة عايدة عبد
الكريم ىف معرض الطالئع  ،2015الجائزة
األوىل مبعرض الطالئع .2016

انطالق ،جرانيت أحمر ،عمل مكون من جزء واحد 38×28×55 ،سم

كريــــم حـمــــدي قنصـــوه
مواليد القليوبية  ، 1992بكالوريوس تربية نوعية  ، 2013عضو نقابه الفنانني التشكيليني  ،عضو نادي التذوق
البرصي  ،شارك يف عدة معارض معرض الثوره بقرص الفنون  ، 2011معرض بانوراما برصية مبتحف الفن الحديث
بورسعيد  ، 2015صالون الجنوب الدوىل الرابع  ، 2016ورشة سيمبوزيوم أســوان الدويل الدورة  ، 21جائزة
العرض الخاص صالون الشباب  ،26جائزة أوسكار صالون أقليم القاهرة الكبــرى .2014

تواصل ،حجر جريى ،عمل مكون من جزء واحد 25×35×20 ،سم
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ماجي مجدي عبد األحد
مواليد القاهرة  ،1991بكالوريوس فنون جميلة  -قسم النحت  ،2014معيدة بكلية الفنون الجميلة-جامعة
حلوان  ،منحة دراسية لفرنسا ملدة ستة أشهر لدراسة الفن املعارص وتنفيذ مرشوع التخرج مبدرسة الفنون
الجميلة بنيم()École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes - Franceوهناك دمجت بني وسائط فنية
مختلفة يف مجاالت النحت والفوتوغرافية والفيديو أرت والتجهيز ىف الفراغ ،شاركت ىف معرض جامعي بفرنسا
 ، 2014سمبوزيوم أسوان الدويل  ،2015سمبوزيوم الفطيم لتنفيذ متثـال ملـول مصـر مبدينة  6أكـتوبر .2016

بدون عنوان ،حديد وبوىل استري ،عمل مكون من  7أجزاء 350× 300× 200 ،سم

محمــد عبد النـاصر شيحــا
مواليد  ، 1992تلميذ عىل يد املثال الكبيـر آدم حنيـن  ،لديه مقتنيات لدى األفــراد يف مصــر والــخارج .

قطيع من النمور ،برونز وحجر صناعي وجبس وطينة محروقة ،عمل مكون من  9أجزاء 100× 200 ،سم
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محمــــد عـــــزت سیــــد

مواليد  ، 1990بكالوريوس تربية نوعية شعبة
فنية  ،شارك يف العديد من املعارض الجامعية،
معرض جامهريي التاون هاوس  ،صالون يض األول
للشباب العريب  ،معرض خاص أتيليه القاهرة.
انفصام ،برونز ،عمل مكون من جزء واحد 25×30×75 ،سم

محمـد مسعــد سعـــــد

مواليد القاهرة  ،1994طالب بالفرقة الرابعة
هندسة عني شمس  -قسم عامرة  ،متعلم
ذايت للنحت  ،شارك يف صالون الشباب .26
رصاع فكرى ،سيليكون وشعر طبيعى وحديد وبوليسرت ،عمل مكون من جزء واحد 50×35 ،سم
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مريـــم مختـــار الكسبــــاني
مواليد القاهرة  ،1993بكالوريوس فنون جميلة  -جامعة حلوان  2016قسم نحت -شعبة ميداين  ،شاركت
مبعرض قردة الحكمة بدرب  1718نتاج ورشة مجلس الطالب التي تقيمها مؤسسة استديو خانة للفنون
املعارصة والتنمية الثقافية  ،مهرجان يض للشباب العريب  ، 2016املركز األول مبسابقة إبداع  2يف النحت عىل
مستوى جامعات مصـر  ،جائزة الوصيف األول مبسابقة الحرم اليوناين لنحت الخردة .

بدون عنوان ،رخام تريستا ،عمل مكون من جزء واحد 30×25 ،سم

مصطفى بكـر الفيـومي

مواليد الفيوم  ، 1991طالب يف كلية تجارة
جامعة الفيوم  ،شارك يف العديد من املعارض
بقصور الثقافة  ،جمعية محبي الفنون
الجميلة  ،معرض أجندة مبكتبة اإلسكندرية
 ،صالون الشباب  ،26الجائزة التشـجيعية
من جـمعية محبي الفنــون الجمـيلة .
بــدون عنـوان ،بوىل اسرت ،عمل مكون من جزء واحد 37×56×100 ،سم
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مصطفـــى خضــــر
مواليد أسيوط  ، 1988بكالوريوس تربية نوعية -قسم الفنون  ،عضو نقابة الفنون التشكيلية  ،عضو جامعة
بدايات التشكيلية  ،شارك يف سيمبوزيوم القاهرة الدويل لنحت الحديد الخردة لدورته الثانية مبتحف محمود
مختار  ، 2016معرض أول مرة مبكتبة اإلسكنــدرية  ، 2013دورات صالون الشباب 26 - 24 - 23 - 22 - 21
بقصــر الفنون دار األوبــرا املصـرية.

املواجهة ،فايرب جالس ،عمل مكون من جزئني 120×180×240 ،سم

مصطفى محمود سالم
مواليد املنوفية  ، 1992بكالوريوس تربية فنية  -جامعة بنها  ، 2013شارك يف العديد من املعارض الجامعية
منها :معرض افتتاح قناة السويس الجديدة بقاعة قرص الفنون بدار األوبرا  ، 2015صالون إبداعات فنانني األقاليم
بقاعة مركز اإلبداع الفني بدمنهور  ، 2015صالون الجنوب الدولـي الـدورة الرابعة باألقصـر .2016

مسافات ،حجر ،عمل مكون من جزء واحد 45×25×39 ،سم
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معاويــــه هـــــــالل

مواليد  ، 1984شارك يف الحركة
التشكيليه منذ  ، 2000أقام معرض
خاص بقاعة الباب  ،أقام معرض خاص
 ، 2007شارك يف العديد من املعارض
الجامعية  ،نال العديد من الجوائز ،
لديه العديد من املقتنيات .

بدون عنوان ،خشب ،عمل مكون من جزء واحد 60×50×135 ،سم

يوستينـــــا فهمــــي
مواليد اإلسكندرية  ، 1990بكالوريوس فنون جميلة  -جامعة اإلسكندرية  ، 2011شاركت يف العديد من املعارض
والفعاليات الفنية يف القاهرة  -اإلسكندرية منها :معرض سكندريات يف دار األوبرا املصـرية  ،معرض أجندة يف
مكتبة اإلسكنـدرية  ،لديها مقتنيات لــدى بنك .CIB

السكون ،بوليسرت ،عمل مكون من جزء واحد 44×43×38 ،سم

129

أحـمد محمـــد الحسينـــي
أمرية حسني عبد الجليــل
أميمـــــة أحمـــد فضـــــل
إميـــان أحمــــد سليــــــم
جمــــال السيـد السعدنــي
صـفاء محمـــــد عطيـــــة
قــذاف صالح الدين قـذاف
محـمد جمـــال خطابــــي
محمــــد حسيــــن علـــي
محمد سمـــري الجـنــــدي

محمــد فكـــري هيكــــــل
محمــود رشـــدي عـــالم
مروة محمد أحمد رضوان
معــاذ هشــام الدماصـــي
منـــــال محمــــد أحمــــد
مي محمــد عبــــد اللــــه
نــوران عبد الحميد شلبـي
هاجــر رجــــب محـمــــد
وحيــــد نــــادر حســـــن

الخـــــــزف
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أحمد محمد الحسينـــى
مواليد  ، 1987معرض خاص مبركز محمود سعيد للمتاحف باإلسكندرية  ،2015جائزة الصالون
يف الخزف لدورة  ،25-22-20جائزة سرياميكا رويال يف الدورة  24ومشارك يف الدورة  ،23الجائزة
األوىل ىف الخزف مبســابقة الطالئع  ،2014زيــارة معرض  CERSAIEبولونيا إيطاليا .2015-2013

دونار ،رشائح خزفية ،عمل مكون من
 15جزء120×90×90 ،سم

حلمي ،رشائح خزفية ،عمل مكون من
 3أجزاء 45×15×30 ،سم

أميرة حسني عبد الجليـل

مواليد  ، 1988بكالوريوس فنون تطبيقية-
قسم الخزف  -جامعة حلوان  ،شارك يف
صالون الشباب  26قرص الفنون 2015
 ،معرض الطالئع جمعية محبي الفنون
الجميلة  ، 2015عرض أزياء ،تراكيب
مختلطة  ،جالريي التاون هاوس .2015
تدفق ،طينة بيضاء ،عمل مكون من جزئني 20×150×89 ،سم
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أميمـة أحمــد فضـل

مواليد  ، 1993بكالوريوس فنون
جميلة قسم نحت  -خزف ، 2016
شاركت يف العديد من الـمعارض منها
 :معرض املرأة العربية بفنــدق توليب
القوات املسحلة  ، 2014مــعرض إبداع
 ، 2016 -2015معرض ملــحاكاة أعامل
الفنان محمود مختار مبـتحف محمود
سعيد  6 ، 2014معــارض بكلية الفنون
الجميلة  ،معرض التـراسينا 2015

بليتشو ،فخــــار ،عمــــل مكـــون من جـــزء واحــد 22×15×45 ،سم

إيمــــان أحمـــد سليــــم
مواليد  ، 1988مدرس مساعد بقسم التعبري املجسم خزف كلية الرتبية الفنية-جامعة حلوان  ،2011شاركت
يف بينايل الخزف الدويل  ،2004مسابقة اإلناء الذهبي بأزمري-تركيا  ،2014معارض جامعية بكلية الرتبية الفنية
 ، 2005-2004صالون الشباب  24لـــ ، 2013مجموعة من ورش العــمل املحــلية .

أثــر ،عمـــــل مكـــــون من  9أجزاء 55×89 ،سم
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جمـال السيد السعدني

مواليد  ،1989بكالوريوس فنون تطبيقيه
تخصص خزف ،2011إخصاىئ بحوث
وتطوير برشكة سرياميكا رويال ،الجائزة
األوىل يف تصميم األدوات الصحيـة
مبـعرض . 2011 ICS

البـاطن ،مواد خزفيــة ،عمل مكون من  3أجزاء 100×89×55 ،سم

صفـــــاء محمــــد عطيـــــة
مواليد  ، 1986بكالوريوس تربية فنية-جامعة حلوان  ، 2009ماجستري يف الرتبية الفنية  -قسم التعبري املجسم
تخصص خزف كلية الرتبية الفنية-جامعة حلوان  ، 2012مدرس مساعد بكلية تربية فنية جامعة حلوان  ،شاركت
بصالون الشباب الدورة  ، 26 - 25املعرض املصاحب للمؤمتر العلمي الدويل لكلية الرتبية الفنية بجامعةحلوان
 ، 2016مسابقة اإلناء الذهبي للخزف بالدورة الـ  13بازمري-تركيا  ، 2014صالون القطع الفنية الصغرية ،2010
العديد من املعارض الجامعية  ،نالت العديد من الجــوائز وشهــادات التقدير من جهـات مختلفة .

منتهى الحرية ،طني أبيض وطالء زجاجي ،عمل مكــون من  20جزء 89×89 ،سـم
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قذاف صالح الدين قذاف
مواليد ، 1982بكالوريوس تربيــة فنية-جامعة األزهر  ، 2007ماجستري الرتبية النوعية-قسم الرتبية الفنية
تخصص خزف  2015جامعة بنها ،نال املـركز الخـامس ىف املـسابقة اإلبداعية لشباب مصـر يف التصوير الضوىئ
و الخزف  ، 2006املركــز الثالث ىف سمبوزيــوم املنوفية  2007أسبـوع شبـاب الجامعات  ،نال بعض الجوائز
من داخل جامعة األزهــر.

انتمــاء ،طينــة حمـراء وبيضاء وطالءات زجاجية ،عــمل مكون من  3أجــزاء 89×144 ،سم

محمد جمـــال خطابـــي
مواليد  ، 1994طالب بكلية الفنون التطبيقية-جامعة حلوان-قسـم الخزف  ،شارك فـ صالون الجنوب الدويل
الرابع باألقصــر  ،معرض جامعة حلوان للفنون التشكيلية  ،معرض ضـي للشباب العــربـي.

التحويل ودميومية التحرك ،طني أسوانىل ،عمل مكون من  7أجزاء 70× 120×120 ،سم
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محمد حسين علي
مواليد  ، 1993بكالوريوس فنون تطبيقية  -قسم الخزف  ، 2014شارك يف مهرجان الفنون التشكيلية لجامعة
حلوان  ،صالون الشباب  25 - 23يف مجال الخزف  ،املـركــز األول يف مجــال الخــزف .

ضمور ،طينات أرضية ،عمل مكون من جزئني 45×70×120 ،سم

محمد سميـر الجندي
مواليد القاهرة  ، 1988بكالوريوس فنون تطبيقية  2010جامعة حلوان  -تخصص خزف ،عضو لجنة تحكيم بيناىل
اإلسامعيلية األول للاميكروارت  ، 2015شارك ىف العديد من املعارض الجامعية واملسابقات وورش عمل للخزف ،نال العديد
من الجوائز عىل مستوي الجمهورية  ،نال  8جوائز متنوعة يف مسابقة الطالئع  56-48بجمعية محبي الفنون الجميلة،
جائزة املركز األول ألفضل تصميم بالطات للحوائط و األرضيات مبعرض ""k&Bمبركز املؤمتر  ،جائزة الخزف ىف صالون
 6×6باإلسامعيلية  ،جائزة معرض اكسبو هومى ميالن ،2015جائزة صالون الشباب للخزف  ، 24مسابقة معرض ثيبيساما
الدويل للسرياميـك بفالنسيا ،2016 -2014 -2013لديه مقتنيات مبتحف الفن املرصي الحديث،املعهد املرصي مبدريد،
وزارة الثقافــة واألفــراد.

تزاوج ،طني أسوانىل ،عمل مكون من جزئني 52×110×60 ،سم
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محمد فكري هيكل
موالـيد  ، 1994بكالوريوس فنون تطبيقية  -قسم خزف  -جــامعة حلــوان .

جامل تدرج الوحدات ،طني أسوانىل ،عمل مكون من  60جزء 90×70 ،سم

محمود رشدي عالم
مواليد  ، 1990عضو نقابة الفنون التشكيلية ،قوميسري مساعد ملتقى الخزف الدويل  ،2015منظم ملتقى
الخزف للشباب الدورة األوىل جامعة عني شمس  ، 2015شارك بصالون الشباب الدورة  ، 26معرض صالون
فناين مرص بقرص ثقافة الجيزة  ،معرض ضـي األول للشباب العريب ، 2016معرض الطالئع  ، 2016 -2015جائزة
سرياميكا رويال يف الخزف  ، 2015الجائزة األولـى عن أقليم وسط الصعيد الثقـايف . 2016

رسب ،طني اسوانىل ،عمل مكون من  40جزء 25×5 ،سم للجزء
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مروة محمد أحمد رضوان
مواليد املنيا  ،1982بكالوريوس فنون جميلة-جامعة املنيا  ، 2003دكتوراه يف الخزف  ، 2015مدرس بكلية الفنون
الجميلة جامعة املنيا ،عضو بجمعية محبي الفنون الجميلة  ،شاركت يف كثري من املعارض العــامة أخرها معرض
أعضاء هيئة التدريــس بكلية الفنون جــامعة املنيا و الذي أقيم بقاعة الجريك كامبــس  ،2015نــال الجــائزة
الكربى بصــالون الجنوب الــدويل الــرابع  ، 2016دي مقتنيات لدي البنك التجاري الــدويل . CIB

انسجام ،طني محروق ،عمل مكون
من جزء واحد 45×24 ،سم

نون ،طني محروق،عمل مكون
من جزء واحد 45×36 ،سم

معاذ هشام الدماصي

التغري ،طني أسوانىل ،عـمــل مكــون من  13جزء 50× 150×200 ،ســم

مواليد  ، 1992بكالوريوس فنون تطبيقية-
جامعة حلوان  2015قسم خزف ،شارك
يف معرض الطالئع -جمعية محبي الفنون
الجميلة  ، 2015معرض إبداعات حضارية
 ، 2015املعرض الثاين للجمعية العربيه
للحضارة والفنون اإلسالمية  ،صالون الجنوب
الدويل الرابع  ، 2016معرض الطالئع 2016
جائزة ناصــر بن حمدالعاملية إلبداع
الشبايب دولة البحرين يف مجالـي التصوير
الفوتوغرايف ومجــال الــرسم .
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منـــال محمـــد أحمـــد

مواليــد  ، 1982مــدرس بقــسم
الرتبيـة الفنية  -تخـصص خـزف -
جامعة بنها  ،شاركت ىف صالون الشباب
 26لــ  2015ىف مجـال الخزف.

خيوط العنكبوت ،طينات خزفية أرضية ملونة ،عمل مكون من  64جزء200×120 ،سم

مي محمد عبدهللا

ماري منيب  ،طني محروق ،عمل مكون من جزء واحد 45×40×80 ،سم

مواليد املنيا  ، 1994طالـبة بالفرقة الرابعة
بكلية الفنون الجميلة-جــامعة املنيا
بقسم النحت-شعبة الخزف  ،شاركت يف
مسابقة جائزة الشارقة الثقافية لشباب
الجامعات املرصية إبــداع  ،3 :1املركز
األول ىف مجال النحــت يف أسبوع فتيات
الجامعات املصـريـة . 2015
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نوران عبد الحميد شلبي

مواليد  ، 1991بكالوريوس تربية فنية
، 2013مدربة للفن التشكييل مدربة
للخزف بشكل خاص يف وزارة الثقافة
وأماكن خاصة وجمعيات خريية لذوي
االحتياجات الخاصة من ،2016 : 2012
شاركت يف معرض نسيج بكلية الرتبية
الفنية  ، 2011تصميم عن الفن املصـري
 ، 2013معــرض خــاص بوزارة الثقافة
باملنوفية  ،2016معــرض سمـبوزيوم
الخزف الدولـي الثــانـي .2016

نبض من جديد ،طني أسواىن وجليز ،عمل مكون من جزئني 110×45 ،سم

هاجر رجب محمد
مواليد  ، 1991بكالوريوس تربية فنية شعبة تثقيف بالفن  ، 2013معيدة بكلية الرتبية الفنية  -قسم النقد
والتذوق الفنــي  ،شاركت يف صالون الشباب  ، 26 - 25 - 24 - 22ملتقى الخزف الدويل الــ  15يف دهب  ،املركز
الثاين لجائزة األستاذ الدكتور املرحوم/عبد الغني الشال يف مادة الخزف عن العام الجامعي  ،2013 -2012نــال
جــائزة العـرض الخــاص يف صــالون الشــباب .26

وش بيضحك ،طني كاولني وبول كيل وبطانات ملونـــة ،عمل مكون من  100جزء 55×150 ،سم
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وحيد نادر حسن
مواليد  ، 1987شارك مبسابقة الجمعية العربية ملصممي الفنون التطبيقية لتصميامت املطابخ والحاممات k&B
 ، 2010معرض نقابة مصممي الفنون التطبيقية امللحق بـمعرض  ، 2011 ICSورشة عمل بعنوان COPY TO
 SAVEبأتيليه الفنان خـالد ســراج  ، 2010جائزة املـركز الثاين مبسابقة الطالئع لشباب الجامعات  ، 2009زيارة
ملعرض فالينسيا للسيــراميك بــأسبـانـيا  ، 2012زيارة ملــعرض بولونـيا للسيـراميك . 2015

مرص الجديدة ،طني أسوانىل ،عمل مكون من جزئني 65×85×110 ،سم

أحمد بسيــوين حجـــازي
أسامء محمد عبد الحافظ
املأمون سيـد عبــد الحق
بـــاســم عبــد الجـــليل
خلـود كامل الدين حسني
روضة نــور الديـن علـي
ريــم معتصـــم سيــــد
سهـــري السيـــد محمــد
ضحى مصطفـى محمـود
محمــد رمضــان حســن
مريم ممـدوح القصيـفي
مينــا نصــــيف فهـــمي

الجرافيك
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أحمد بسيوني حجازي
مواليد  ، 1990بكالوريوس فنون تطبيقيه-جامعه دمياط  ،شارك عىل هامش املؤمتر الدويل الثالث لكلية الفنون
التطبيقية  ،املعرض الطاليب األول بقسم الزخرفة كلية الفنون التطبيقية  ،2015صــالون الشبـاب ، 25جائزة
اقتنــاء  ، CIBمعـرض ضــي األول للشبــاب العــربــي0

الطري ،خشب وورق ،عمل مكون من جزء واحد 89×89 ،سم

أسماء محمد عبد الحافظ
مواليد  ، 1993بكالوريوس فنون جميلة قسم جرافيك  ،أقامت معرض فردى بإسم خطوط وهمية لواقع مزيف
مبركز الحرية واإلبداع  ،مشاركة يف منحة خاصة بربنامج ماس اسكندرية  ،معرض باسم something to generate
 fromتحت رعاية  ،Madrassa collectiveالذي تم اقامته يف الدمنارك  ،Kunsthalaarhusحصلت عىل
الجائزة الكربي يف مسابقة الفنون البرصية الدورة الرابعة للشباب 2016التي تم اقامتها تحت رعاية مركز الحرية
واالبداع يف االسكندرية  ،جائزة تشجيعية يف مسابقة الفنون البرصية للشباب الدورة الثالة تحت رعاية مركز
الحرية واالبداع باالسكندرية .

اعرتاف ،لينوليوم ،عمل مكون من 14جزء 144×144 ،سم

155

156

المأمون سيد أحمد عبد الحق

مـواليد  ، 1988بكالوريوس فنون
جميلة  ، 2010شارك صالون الشباب 25
صالون الشباب  ، 26صالون الجــنوب
الثـالث .2015

إمرأة ورجل ،أحبار طباعة ،عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم

بــاسمعــبدالجـليل
مواليد  ،1983بكالوريوس الفنون الجميلة  ، 2005شارك يف صالون الشباب ،25-24-23-22-19-18-17-16-15
بينايل سارسل الدويل لفن الجرافيك  ، 2010املعرض القومي لفن الجرافيك "الدورة الثانية  ، 2005معرض مائة
عام من الفنون الجميلة بقرص الفنون  ، 2008الجائزة الكربى بصالون الشباب التاسع عرش  ، 2008جائزة الحفر
يف بينايل اإلكوادور الثــالث للفنون .2010

الحلم  ،حفر خشب ،عملني كل عمل مكون من جزء واحد 89×89 ،سم

157

158

خلود كمال الدين حسين
موالــيد  ، 1989بكالوريوس فنون جميلة  -قسم الجرافيك -شعــبة التصميم املطبوع  ،شاركت يف معرض
الطالئع الـدورة  53 - 52بجمعية محبي الفنون و صـالون الشباب الــدورة  26 - 25 -22بقصـر الفنون ،
معرض أجندة  2016مبكتبة اإلسكنــدرية .

أمومة  ،حفر وطباعة من سطح بارز ،عمل مكون من  4أجزاء 144×144 ،سم

روضة نور الدين علي
مواليد  ، 1990بكالوريوس فنون جميلة  ، 2013شاركت بالعديد من املعارض منها  :طالئع الشباب  ،بينايل الحفر
الدويل مبكتبة اإلسكندرية  ،معرض أول مرة مبكتبة اإلسكندرية  ،بينايل التصوير الدويل بأتيليه اإلسكندرية 2015
 ،نالت العديد من الجوائز منها  :جائزة الصالون للجرافيك مبعرض صالون الشباب  ، 26الجائزة األوىل مبعرض
مسابقة الشباب للفنون التشكيلية الدورة الثانية والثالثة مبركز الحرية لإلبداع اإلسكندرية  ،جائزة صالون أتيليه
اإلسكندرية الدويل  ،لديها مقتنيات لدى األفراد بـمرص والسعــودية .

ماذا بعد ،سلك سكرين عىل ورق ،عمل مكون من  15جزء 89×144 ،سم

159
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ريــم معتصم سـيد
مواليد ، 1990بكالوريوس الفنون الجميلة  - 2012قسم الجرافيك  ،شاركت بالعديد من املعارض منها  :معرض
الجرافيك القومي  ،املشاركة باملهرجان القومي للسينام املصـرية  ، 2015صالــون الشبــاب . 26

الوجـــود ،حفــر عىل لينو ،عــمل مكـــون من  20جزء 144×144 ،سم

سهير السيد محمد
مواليد  ، 1990بكالوريوس فنون جميلة  ،شاركت بالعديد من املعارض منها  :معرض رؤى شبابية ىف روما
 ، 2012صالون الشباب الدورة  ، 25 ، 24معرض اجندة  ،معرض اول مرة املقام مبكتبة األسكندرية  ،بيناىل
مكتبة اسكندرية الدوىل للحفر الصغري  ،معرض الجرافيك القومى الدورة الرابعة ، 2016
حصلت عىل جائزة إقتناء البنك التجارى الدوىل  CIBوجائزة الصالون . 24

وراء الستار ،طباعة بارزة لينوليوم ،عمل مكون من جزء واحد 55×55 ،سم

161

162

ضحى مصطفى محمود
مواليد  ، 1989بكالوريوس فنون جميلة ،قسم الجرافيك،2011شاركت يف العديد من املعارض واملسابقات
والورش الفنية منها معرض فن الجرافيك القومي الدورة الرابعة  ،صالون الشباب ،26معرض الطالئع بجمعية
محبي الفنون الجميلة الدورة  ، 53 ، 52حصلت عىل جائزة الحفر التشجيعية مبعرض الطالئع  ، 52جائزة النقد
الفني التشجيعية .2013

بدون عنوان ،حفر بارز ،عمل مكون من جزء واحد 89×89 ،سم

محمد رمضان حسن

163

مواليد  ، 1985مدرس مساعد يف كلية الفنون الجميلة-جامعة املنيا-قسم الجرافيك  ،شارك يف العديد من املعارض
منها  :الحركة التشكيلية يف مرص منذ أن ألتحق بالكلية  ،مسابقات ومعارض وورش عمل محل ًيا ودول ًيا يف مجاالت
الطباعة الفنية والرسم والكاريكاتيـر  ،الجائزة الكبـرى يف معرض الطباعة الدويل  ،2015لديه مقتنيات يف عديد من
متاحف ومعارض الفن التشكييل يف مكتبة اإلسكندرية  -قطر -الربتغال -بولندا-مقدونيا-الواليات املتحدة األمريكية.

العامل املجتهد ،طباعة خطية باألزميل وحفر جاف ،عمل مكون من جزئني89×144 ،

سم

164

مريم ممدوح القصيفي
مواليد  ، 1993تدرس يف كلية الفنون الجميلة -قسم الجرافيك  ،شاركت يف العديد من املعارض الجامعية منها:
معرض احتفاليه  40عام عىل وفاة أم كلثوم  ،معرض األعامل الصغرية عىل هامش بينايل فينسيا  ،معرض حفر
طلبة كلية الفنون الجميلة  ، 2016معرض الفن للجميع جاليـري سالمة  ، 2016شهاده تقدير من وزارة الثقافة
ملشاركتها املتميزة يف احتفالية أم كلثوم  2014لبنان  ،شهادة تقدير للمــشاركة املتمــيزة يف ورشـة الحفــر
البارز تــاون هــاوس جاليــري .2013

اختناق ،طباعة سلك سكرين عىل ورق ،عمل مكون من جزء واحد 55×89 ،سم

مينا نصيف فهمي

مواليد  ، 1993فنان تشكيىل  ،شارك ىف
العديد من املعارض منها  :معرض بجمعية
محبى الفنون الجميلة  ،املعرض الطاليب
الدوىل للحفر والطباعة  ،مسابقة ابداع
للشباب العرىب  ،أقام معرض فردى ىف
كلية الفنون الجميلة جامعة املنيا  ،معرض
ىف مكتبة اإلسكندرية  ،حصل عىل جائزة
تشجعية ىف املعرض ىف الدورة الخامسة ،
املركز الثالث عىل مستوى جامعة املنيا ىف
الخط العرىب .

اشتباك ،حفر جاف وليثوجراف واستنسل برنت ،عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم

165

شيمـــــاء عــــــالء
محمود خــالد ربيـع
مروة عـادل حسيـن
مصطفى أحمد حاتم
منـار مجــدي عــىل
منـة الـلـه أشــــرف
ياسمني محمد جامع

كمبيوتر جرافيك

168

شيمــاء عــالء
مواليد  ، 1982شاركت يف العديد من املعارض منها  :املـعرض العــام  ، 38معرض دبـي للصـورة اإلمارات،
معرض املرأة بعيون أنثويـة باملغـرب  ،صالون الشباب  ، 25معرض عوده الروح بساقية الصـاوي-القاهرة،
صالون الشباب  ، 24معرض ساقية الصـاوي السنوي للتصوير الفوتوغرايف  ، Prizesاملـركز األول بجـائزة
الشـارقة للصـورة العـربية  ،جائزة إقتنــاء بصـالون الشبــاب  24لــ .2013

دولت ،عملني كل عمل مكون من جزء واحد 89×89 ،سم للعمل

محمود خالد ربيــع
مـواليد  ، 1999طالـب باملرحلة الثانويـة ،شارك يف مهرجان ضـي للشباب العـريب األول . 2016

أحالمـي ،عمل مكـون مـــن  4أجـزاء144×144 ،ســـم

169

170

مروة عادل حسين

مواليد  ، 1994طالبة بكلية الحقوق
إنجليزي  -جـامعة عني شمس  ،شاركت
يف العــديد من املعارض منها  :معرض
صـالون الساقية األول للقطـع الصغـرية
 2009والسـادس . 2014

النشأة ،عمل مكـون من  3أجزاء 144×89 ،ســم

مصطفى أحمد حاتم
مواليد  ، 1994طالب بكلية الرتبية الفنية ،شارك يف العديد من املعارض منها :صالون الشبـاب  ، 25معرض
جمعية محبـي الفنون  ، 2014معرض لسفارات رصبيا بكلية الرتبية الفنية  ، 2014معرض لسفارات رصبيا
بكلية التـربية الفنيـة  ، 2015لـديـه مقتنيات بسفــارة صـربـيا بالـقاهــرة .

األحـالم املتساقطــة ،عمــل مكـون مـن جزئيـــن 89×144 ،سـم

171

172

منار مجدى على
مواليد  ، 1995طالبة بكالوريوس فنون تطبيقية-جامعة حلوان-قسم الزخرفة  ،شاركت يف العديد من املعارض منها:
مسابقة سرياميكا رويال السنوية للتصميم  ،2014املعرض األول لقسم الزخرفة  ،2014معرض األعامل الصغرية من
مدرار  ،2015معرض ومسابقة الفن والتصميم  ، 2015معرض من األرض  ،2016املعرض الثاىن لقسم الزخرفة . 2016

 ،˚ 360عمل مكون من  4أجزاء 144×144 ،سم

منـة هللا أشـرف

173

مواليد  ، 1993طالبــة بكلـية الفنون التطبيقية باملعهد العايل للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس  ،شاركت ىف
العديد من املعارض منها  :معرض بيهانس بفنون جميلة  ، 2015معرض مع نارشون يف رسم شخصيات لكتابهم
 3فاز  ،كــتبت و رسمت قصص أطفــال لــدار مصـر للطباعة ورسمــت للتليفزيون املصريي شخصية كرتونية
 2008تـدعى زنوبـة .

عيون بال ألوان ،عمل مكون من  3أجزاء 89×144 ،سم

174

ياسمين محمد جامـع
مواليد  ، 1988مدرس مساعد بكلية الفنون التطبيقية قسم الزخرفة  ،شاركت ىف العديد من املعارض منها :
صالون الشباب  ، 26صالون الجنوب الدوىل الثالث  ،معرض صحبة فن مركز الجزيرة للفنون  ، 2015معرض
الطالئع  54 ، 53بجمعية محبى الفنون الجميلة  ، 2015،2014معرض امللتقى الدويل األول للهيئة العامة
لقصور الثقافة الهناجر  ،حصل عىل جائزة صالون الجنوب الدوىل الثالث ىف التصوير  ، 2015جائزة رشفية
مبعرض الطالئع الـ . 54

بدون عنوان ،عمل مكون من  6أجزاء 89×89 ،سم

أحمد أحمد حلمي
أحمد خالــــد داود
أسامء عــادل حسني
أمنيـــــة مصطفــى
خلود عبد املنعم محمد
سارة فــــؤاد فــايـز
سامر ناثان نصحــي
لبنى عبد العزيز محمد
محمد عبد الغنـــي
نـــدى مـــحــروس
نليل وسام الرشقاوي
هند أحمد وهــدان

التصوير الرقمي
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أحمد أحمد حلمي
مواليد الجيزة  ، 1982مدرس مساعد بقسم اإلعالن  -كلية الفنون التطبيقية  -جامعة  ٦أكتوبر  ،شارك و نال جوائز
يف العديد من املعارض وورش العمل يف مرص والخارج  ،تستند أعامله بشكل أسايس عىل الفنون املعارصة والعالقة
ما بني اإلنسان وذاته والحياة  ،لديه مقتنيات يف مرص والخارج  ،صالون الشباب  ،مهرجان شتاء رسايفوا الدويل ،
املعرض العام  ،فنان مقيم جاليـرى البلطيق  ،بينايل طشقند للتصوير الفوتوغرايف  ،نورد أرت.

مسار ،عمل مكون من  6أجزاء 89×144 ،ســم

خروج ،عمل مكون من  3أجزاء 144×144 ،سم

أحمد خـــالــد داود

الكريس ،عمل مكون من  9أجزاء 144×89 ،سم

مهندس ومصور هاوي  ،شارك في العديد
من المعارض  ،نال المركز األول في
مهرجان األردن الدولي  ، 11، 9الميدالية
الذهبية في مسابقة مصر الدولية األولى
للتصوير ،المركز األول في مسابقة
ناشيونال جيوغرافيك للشباب ، 2012
وجائزة لجنة التحكيم بصالون النيل الثامن
للتصوير  ،الوشاح الذهبي من اإلتحاد الدولي
للتصوير في مسابقة “مبدعي الفوتوغرافيا”
المركز األول في مسابقة ساقية الصاوي
 ، 2015جائزة الشهيد أحمد بسيوني
بصالون الشباب  ، 26والمركز األول في
جائزة الشارقة للصورة العربية .2016
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أسماء عادل حسين
مواليد  ، 1983مدرس مساعد بكلية الرتبية الفنية-جامعة حلوان  ،عضو نقابة الفنون التشكيلية،عضو أتيليه
القاهرة  ،شاركت ىف معارض فردية وجامعية منها  :معرض مهرجان يض للشباب العريب  ، 2016معرض أعضاء
هيئة التدريس الثاين مبركز الجزيرة للفنون ،2015فن الربيد بأتيليه اإلسكندرية  ، 2014مبادرة الفنانني لدعم
مرص جوته  ،2014صورة من العامل بأتيليه اإلسكندرية  ،2014صالون الشباب  25لــ  23 ، 2014لــ20، 2011لـ
 92 ، 2009عاما فن وعطاء بقرص الفنون ، 2013ممنوع السالح بالزمالك .2013

معادلة الحياة ،عمل مكون من  6أجزاء 89×144 ،سم

أمنية مصطفي

181

بكالوريوس فنون تطبيقية-الجامعة األملانية  ،بدأت يف مجال التصوير الفوتوغرايف  ،٢٠١٢عضو فعال يف نادي القاهرة
الكامريا ،نادي فن الرؤية ،و اتحاد املصورين العرب  ،شاركت يف عدة معارض داخل مرص و خارجها منها  :معرض
فوتوغرافيا مع ديوان الفنون  ،فازت بعدة جوائز يف مرص وخارجها  ،من ضمنها املركز الثاين يف مهرجان األردن للتصوير
الضويئ  ،جائزة صالون الشباب التــابع ألتيليه اإلسكنـــدرية.

نوافذ الروح ،عمل مكون من جزء واحد 55×89 ،سم

لعلها تزدهر ،عمل مكون من
جزء واحد 89×55 ،سم

182

خلود عبد المنعم محمد
مواليد اإلسكندرية  ، 1999عضو نادي الكاميرا  ،أتيليه اإلسكندرية  ،عضو أتيليه اإلسكندرية  ،شاركت
في العديد من المعارض منها  :معرض المنتدى السابع إلبداعات الكاميرا الجميلة في مصر  ،معرض
رمضانيات بقصر التذوق سيدي جابر ،2012الصالون السنوي لنادي الكاميرا بأتيليه اإلسكندرية الـ -23
 ، 27صالون أتيليه اإلسكندرية الدولي للشباب  ، 2015-2014معرض فوتوغرافيا ثتائي بقصر تذوق
سيدي جابر ،نالت العديد من شهادات التقدير من نادي الكاميرا بأتيليه اإلسكندرية ومكتبة اإلسكندرية ،
لديها مقتنيات لدى العديد من األفراد.

سعد والبحر ،عمل مكون من جزء واحد 55×89 ،سم

سارة فؤاد فايز

183

مواليد  ، 1986بكالوريوس إعـالم  ،دبلومة في التصوير واإلخراج السينمائي  ،عضو نقابة المهن
السينمائية ،درست التصوير الفوتوغرافي بأغلب أنواعه على يد كبار مصورين مصريين واألجانب ،
شاركت في العديد من المسابقات والمعارض المحلية والدولية للتصوير الضوئي  ،جائزة لجنة التحكيم في
صالون النيل للتصوير الفوتوغرافي  ، 2012قوميــسير لمعرض «مصـر اللي ما شفتهاش تحت رعاية
وزارة الثقافة  ،وزارة السياحة  ،هيئة تنشيط السياحة . ٢٠١٤

عيش حياتك ،عمل مكون من جزء واحد 55×89 ،سم

184

سامر ناثان نصحي
مواليد سوهــاج ، 1988بكالوريوس فنون جميلة-الجرافيك-املنيا  ، 2011عضو نقابة الفنانني التشكليني
قوميسري مساعد للمعرض العام  ، 38مصــور فوتوغراىف  ،مصمم جرافيك  ،شارك يف العديد من املعارض املحلية
والدولية  ،جائزة اقتناء البنك التجــاري الدولـي  CIBلصالون الشــباب .25

نظرة دخول ،عمل من مكون من  3أجزاء 89×144 ،سم

لبنى عبد العزيز محمد
مواليد  ، 1988مصورة فوتوغرافية  ،درست اإلخراج يف ورشة التكوين اإلبداعي  ،جائزة مصورة العرب  ، 2014اختريت
ضمن أفضل عشـرة فنانيـن معاصـرين مبعرض ديب العاملي للصــورة .

تعلق ،عمل مكون من  3أجزاء 144×144 ،سم

185

186

محمد عبد الغني
مواليد  ، 1985فنان برصي وفوتوغرايف  ،نال العديد من الجوائز املحلية والدولية من أهمها  :جائزة الفوتوغرافيا
ببيناىل الشارقة  ،جوائز السفارة الفرنسية  ،الدمناركية  ،جمعية املصورين الصحفيني بالقاهرة،عرضت أعامله
بكلية الفنون الجميلة بالجامعة األمريكية بالشارقة  ،جائزة حمدان نسخة حب األرض بديب  ،صالون يض
واالتحاد األوروبــي و مكتبـة اإلسكنــدرية ومقـر اليونسكو ببــاريس.

املقبص ،عمل مكون من  3أجزاء 89×144 ،سم

ندى محروس

187

مواليد القاهرة  ،1984فنانة تشكيلية ومصورة فوتوغرافية  ،بكالوريوس فنون جميلة  ، 2006عضو اتحاد مصوري
العرب  ،عضو نادي عدسة للتصوير الفوتوغرايف  ،شاركت بالعديد من املعارض واملهرجانات املحلية والدولية ،
نالت العديد من الجوائز وشهادات التقدير منها  :جائزة عرض بجالريى ىب آرت  ،صالون الجنوب  ، 2016نالت
جائزة املعهد العايل للفنون التطبيقية بصالون الجنوب الثاين  ، 2015جائزة املركز الثاين للتصوير الفوتوغرايف
مبسابقة ناشيونال جيوجرافيك نهضة مرص. 2014 -2013

بقايا إنسان ،عمل مكون من  7أجزاء 144×144 ،سم

188

نللى وسام الشرقاوي
مواليد  ، 1995طالبة عامرة يف األكادميية البحرية  ،جائزة اقتناء بنك اليس أي يب يف الدورة الخامسة والعرشون
من صالون الشباب  ،شاركت يف العديد من املعارض واملسابقات يف أنحاء الجمهورية  ،مسابقة الشارقة
للصورة العربية  ،تأهلت إىل أفضل عشـر صـور يف مجال التصوير املعامري  ، 2013عضو مؤسس يف مرشوع
السعادة لتلوين املناطق الشعبية وتحسينها عمرانـيــًا.

بدون عنوان ،عملني كل عمل مكون من جزء واحد 55×89 ،سم للعمل

هند أحمد وهدان

189

مواليد  ، 1984بكالوريوس فنون جميلة  ،مهندسة ديكور بدار األوبرا املرصية  ،شاركت بالعديد من املعارض منها:
صالون الشباب الــ  ، 25صالون النيل  7للتصوير الضويئ  ،صالون النيل  8للتصوير ،نالت العديد من الجوائز منها:
جائزة تصوير ضويئ يف مسابقة مرص جميلة للهيئة املرصية لالستعالمات  ،جائزة تصوير ضويئ يف معرض الطالئع
الحادي والعرشين  ،جائزة تصوير ضويئ يف مسابقة ساقية الصاوي  2011ىف معرض فئة أبيـض وأســود  ،جائزة
تصوير ضويئ يف مسابقة ساقية الصـاوي  2010يف معرض قطة حــرة .

نوستالجيا ،عمل مكون من جزئني 55×89 ،سم

عبد الحميد زينهم عبدالحميد

اللوحة الرقمية

192

عبدالحميد زينهم عبدالحميد
مواليد  ، 1996طالب بنظـم املعلومات اإلدارية بأكاديـمية املستقبل من املنصورة ،عضو يف مجموعة
اللقطة الواحدة بقيادة دكتــور عبد العزيز الجنــدي  ،شارك مبعرضــني لـ  Behanceوفازت يف أحدهام
برشفية من موقع . Behance

الفتاة الكرييل األفريقية ،طباعة ديجيتال،
عمل مكون من جزء واحد 89×89 ،سم

املمثل مورجان فري مان ،طباعة ديجيتال،
عمل مكون من جزء واحد 89×89 ،سم

أحــمــــد جعفــــري
أحـــمـــد سليمــــان
إســــــراء الفقــــــي
آيـــــة عبــد املنعــم
إميان حسني مصطفـى
جمــــــال الخشــــن
يارا حاتــم الشافعـي

التجهيز في الفراغ

196

أحمد جعفري
مواليد  ، 1987درس التصوير والنحت بكلية الفنون الجميلة بالزمالك  ,وميارس عمل الفن منذ  ، 2000شارك
يف أكثـر من  70معرضً ا جامعيًا ما بني الدويل واملحيل منها صالون الشباب من  2008إىل  ، 2015معرض أجندة
من  2009إىل  ،2013معرض أم كلثوم باملغرب  ، 2015معرض نورد آرت بأملانيا  ، 2015مهرجان أسلوا لألفالم
القصرية  ،كام أقام  6معارض فردية منها :معرض دالالت ناباكوف بقاعة اتجاه بقرص الفنون بدار األوبرا املرصية.

فيلم رومانيس ،عمل واحد

أحمد سليمان

197

مواليد  ، 1990بكالوريوس تربية فنية-جامعة حلوان  ، 2013عضو نقابة الفنون التشكيلية  ،عضو مؤسس مريخ
الصغنن،يعمل بقرص الفنون بقطاع الفنون التشكيلية ،شارك بعدد من املعارض الجامعية منها :معــرض بعنوان
نص بدرب  ، 18 -17معرض الدور السادس بقاعة فينواز بوسط القاهرة  ،مهرجان يض للشباب العريب ،شارك
بالعديد من الورش الفنية بكليه الرتبيه الفنية من الورشة الـ  8إىل . 11

طواف ،عمل واحد

198

إسرا ء الفقي
مواليد مصـر  ، 1989بكالوريوس تربية فنية  ،2011تعمل منذ  2012حتى اآلن مبرشوع مدرار  TVوهي قناة
للفنون املعارصة باملنطقة العربية  ،شاركت يف عدة ورش ومعارض جامعية  ،أهمها صالون الشباب 25-23
بقرصالفنون  ،عرضت أيضا بالخارج يف إيرلندا بربنامج سلوس لألفالم العربية  ،جاليـري البلطيق ببولندا .2016

بدون عنوان ،أقمشة وخيوط ،عمل مكون من  14جزء

آية عبد المنعم

199

مواليد  ، 1996كلية فنون جميلة الفرقة الثانية  -قسم الرسم والتصوير  ،شاركت يف العديد من املعارض  ،صالون
ريشة و قلم يف أتيليه القاهرة  ، 2016يف عيون الفن يف أتيليه القاهرة  ، 2016معرض بشاير فن يف مركز الجزيرة
للفنون  ، 2015معرض املرأة  ،معرض نتاج ورش عمل األطفال الكل ىف واحد ، 2010نالت املركز الثاين يف الرسم ىف
مسابقة نادي الصيد  ، 2010املركز الثالث يف الرسم و املركز الثاين ىف التصوير مسابقة النادي األهيل . 2010

بيت ،صاج وخشب وألوان أكريليك ،عمل مكون من  4أجزاء

200

إيمان حسين مصطفى

بكالوريوس فنون جميلة  ٢٠١١قسم
الجرافيك  ،منحه التفرغ ، ٢٠١٣-٢٠١٢
شاركت يف العديد من املعارض املحلية
منها  :مهرجان يض األول للشباب  ،معرض
الجرافيك القومي  ،معرض أجندة ،٢٠١٦
معرض فردي لذبابة الذهبية الخامسية
مركز سعد زغلول الثقايف  ،متحف بيت
األمة معرض أجندة  ، ٢٠١٥معرض جامعي
مكتب املستشار الثقايف النمساوي ،نالت
امليدالية الذهبية يف صالون القاهرة ، ٥٦
لديها مقتنيات بالسفارة املرصية يف أملانيا.

آدم تفاحة إبليس ،عمل واحد

جمال الخشن

201

مواليد القاهرة  ، 1988بكالوريوس فنون جميلة-قسم الجرافيك  -جامعة حلوان  ، 2010ماجستري  ،2013شارك
يف العديد من املهرجانات الفنية الدولية أخرها املعرض الدويل بأملانيا نورد آرت  ،متحف الفنون املعارصة بلندن،
بينايل تاما يف اليابان لفنون الحفر  ،شارك يف العديد من الورش الدولية آخرها بالواليات املتحدة األمريكية إىل
جانب العديد من املشاركات الدولية واملحلية.

داوود ال يقص ،عمل واحد

202

يــارا حاتـم الشافعي

مواليد  ، 1991بكالوريوس فنون جميلة
قسم التصوير-جامعة حلوان  ،معيدة
بكلية الفنون الجميلة-جامعة حلوان ،
عضو بنقابة الفنون التشكيلية  ،شاركت
يف العديد من املعارض  ،صالون الشباب،
معرض نسخة رقم  1املعرض يف أتيليه
القاهرة أكتوبر  ، 2011معرض تأمالت يف
الرتاث املرصي لجامعة اللقطة الواحدة
 ،2012معرض سنة واحدة ثــورة يف
دار األوبــرا  ،2012املهرجان النــويب
األفريقـية األول .2012

خلسة ،ألوان أكريليك عىل خشب ،عمل مكون من جزء واحد

رضــــــوى البـربــــري
زينــــــب حبـيــــــب
ســمر سيـــد بيومـــي
شيامء سمري عبد املنعم

الفيديو آرت

206

رضوى البربري
مواليد  ، 1988بكالوريوس تربيه فنية  ،إعداد رسالة ماجستري حال ًيا يف قسم التصوير  ،شاركت يف العديد من
املعارض منها  :صالون الشباب.

الخيط األبيض ،عمل واحد ،الزمن  2:13دقيقة

زينب حبيب

207

مواليد  ، 1988بكالوريوس فنون جميلة حلوان  ،ماجستري الفنون الجميلة  -قسم ديكور جامعة حلوان  ،عضو
بنقابة الفنانني التشكيليني  ،عضو مركز اإلبداع الفني  ،شاركت يف العديد من املعارض منها  :صالون الشباب -23
 25اليوبيل الفيض تصوير فوتوغرايف  ،مسابقة نهر البحــر املقـامة بساقية عبد املنعم الصاوي للجرافيك ، 2014
شاركت يف عدة معارض بكلية الفنون الجميلة وساقية عبد املنعم الصاوي  ،نالت الجــائزة الثـانية يف التصـوير
الفوتوغرايف  ، 2008جائزة اقتناء بنك الـ. CIB

فوق مستوى الزعل  ،عمل واحد  ،الزمن  5دقائق

208

سمر سيد بيومي
مواليد اإلسكندرية  ، 1990بكالوريوس فنون جميلة -قسم تصوير -جامعة اإلسكندرية  ، 2012طالبة ماجيستري
يف جامعة أكس أن بروفانس بفرنسا  ،معيدة يف كلية الفنون والتصميم جامعة فاروس  ،شاركت يف العديد من
املعارض املحلية والدولية منها  :صالون الشباب يف دوراته الـ  ،24-25-26نالت جائزة الشهيد زياد بكيـر يف
التصوير الضويئ صالون الشباب يف دورته . ٢٦

سقوط ،عمل واحد ،الزمن  5:20دقيقة

شيماء سمير عبد المنعم
مواليد  ، 1987بكالوريوس فنون تطبيقية -شعبة الزخرفة  ، 2009ماجستري يف الفنون التطبيقية  ، 2016شاركت
يف العديد من املعارض منها  :صالون الشباب  ، 2015 - 2012 - 2010معرض مرصي أملاين مبعهد جوتة - ٢٠٠٦
 ، ٢٠٠٨معارض بتاون هاوس  ،معرض رسوم متحركة مبركز طلعت حرب الثقايف ،معارض فنية بساقية الصاوي .

بدء وفناء ،عمل واحد ،املدة  2:38دقيقة

209

محمد حسام محمود
وئـــام سعيـد أحمــد

فن الوسائط الجديدة

212

محمد حسام محمود

مواليد  ، 1992فنان نيوميديا ،بكالوريوس
تربية فنية جامعة حلوان ،شغف يف
حب الفن التفاعيل والربط بني الفن و
التكنولوجيا  ،أعامله الفنية تقوم بالدمج
بني وسائط مختلفة خاصة وسيط الصوت
والضوء واإللكرتونيات يف أعامل تجهيز يف
الفراغ  ،شارك يف مرشوع املتحف الرقمي
كجزء من رسالة دكتوراه يف ويلز بإنجلرتا
،معرض كريوترونيكا للفن اإللكرتوين
وفنون النيوميديا .

انخراط ،خشب وبالستيك ،عمل مكون من جزئني

وئام سعيد أحمد

213

مواليد قنا  ، 1985بكالوريوس تربية فنية  ،ماجستري قسم نقد  ،شاركت ىف العديد من املعارض منها  :معرض
صالون الرسم أبيض وأسود الثاين مبركز الجزيرة  ،ومعرض الشئ إال ظيل بالتاون هاوس  ،معرض مابني األقواس يف
مركز الصورة املعارصة  ،صالون الشباب  ،25 - 22وشاركت يف العــديد من الــورش املخــتلفة .

رحلة فيل ،خامات متنوعة ،عمل مكون من  4أجزاء

أحمــد مصطفــى أحمـــد

البيرفورمانس

216

أحمد مصطفى أحمد
مواليد  ، 1992دبلوم فني سيارات  ،عضو بجامعة اللقطة الواحدة  ،شارك يف صالون الشباب  ، 25و بعض
املعارض الجامعية  ،جامعة اللقطة الواحدة وأماكن أخـــرى .

تناقض ،خامات مختلفة ،عمل واحد

مسابقة
العمل الجماعي
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مسابقة
الورش الفنية
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الفنان /حنفي محمود
قوميسير الورشة

مواليد  ، 1970بكالوريوس تربية فنية  ، 1993ماجستري ىف الرتبية الفنية
 ، 2002صالون الشباب 2004 - 2003 ، 2000 -1999 - 1997 - 1993
املعرض طالئع  38 - 34لــ  ، 1998 - 1994معرض صالون األعامل
الفنية الصغرية  4-2لــ  ، 1998معرض الفنون التشكيلية ، 29 - 28
املعرض القومي  ، 31 -30معرض بقاعة البوديجا  ، 2003معرض مبجمع
الفنون  ، 2005معرض مبركز محمود مختار دودلزام اسكتش ، 2008
مهرجان جرش  ، 2000معرض فرانكفورت الدوىل للكتاب  ، 2004معرض
الفن املرصي املعاصـر بديب  ، 2006معرض الفنون املرصية املعارصة
بأسبانيا إليكانتي  ، 2006معرض بقاعة إخنـــــــاتون  4مبجمع الفنون
 ، 2000معرض بقاعـة كريــم فرنسيـس  ، 2002معرض بقاعة راتب
صديــق أتيلية القاهرة  ، 2004معرض مركز الجزيرة للفنون ، 2007
جـــائزة الصالون صالون الشباب التاسع  ، 1997جائزة الهرم الذهــبي
بصالون الشباب السادس عرش . 2004

ورشة التصــويــر
إيـامن عامـــر إبراهيـــم
دعاء محمــد فاخــر
رحاب حسني عبــد الوهــاب
سارة عاطف السنــاري
مـــي عمـــاد سيــد
نهلـه إبراهيـم سيــد
هاجــر محـي الديـن
ياسمني حسيـن حسني
يونـــان فايــز زكــري
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إيمان عامر إبراهيم

بكالوريوس تربية نوعية-جامعة القاهرة
 ،2009دبلومة تربية فنية -جامعة حلوان
 ، 2012تحضري ماجستري يف قسم أشغال
املعادن  ،شاركت يف معرض الكلية .

بدون عنوان ،ألوان زيت ،عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم

دعاء محمد فـاخر
بكالوريوس تربية نوعية-قسم تربية فنية-جامعة القاهرة  ، 2012دراسات حرة جرافيك بكلية الفنون الجميلة
جامعة حلوان  ، 2013متهيدي ماجيستري بقسم رسم وتصوير-كلية الرتبية الفنية -جامعة حلوان  ،عضو يف جامعة
اللقطة الواحد  ،شاركت يف صالون الربيع بساقية الصاوي . 2015

الشجرة ،أكريليك ،عمل مكون من جزء واحد 144×144 ،سم
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رحاب حسين عبد الوهاب

بكالوريوس تربية فنية  ،ماجستري يف
الرتبية الفنية-تخصص رسم وتصوير ،
شاركت ىف معرض بقاعة رامتان مبتحف
طه حسني  ،معرض بقاعة ساقية الصاوي،
معرض بقاعة فتحية نور بالزمالك ،
معرض الرتسانة باإلسكندرية  ،معرض
بقاعة أحـمد بسـيوين.

أربعة ،ألوان زيت وخامات ورقية ،عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم

سارة عاطف السناري
مواليد القاهرة  ، 1988بكالوريوس فنون جميلة  -جامعة حلوان  -قسم التصوير الجداري .2010

النور بعد الظالم ،زيت عىل توال وخامات متعددة ،عمل مكون من جزء واحد 144×144 ،سم
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مي عماد سيد
مواليد الفيوم  ،1988بكالوريوس فنون جميلة  ،2010ماجيستري يف رسوم املكفوفني  ،2015باحث دكتوراه ،
شاركت يف العديد من املعارض الجامعية والورش الفنية مبصـر والخارج منذ  2008وحتى اآلن أهمها  :مهرجان
الفنانني من أجل السالم والحرية  ،2015نالت العديد من الجوائز الدولية واملحلية وأهمها لقب سفرية لإلسالم
من أجل السالم والحرية  ، 2016لديها مقتنيات خاصة مبصـر والخارج يف سفارة الدنيامرك بـمرص.

بدون عنوان ،أكريليك عىل توال ،عمل مكون من جزء واحد 144×144 ،سم

نهلة إبراهيم سيد

بدون عنوان ،وسائط متعددة ،عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم

مواليد  ،1991بكالوريوس تربية نوعية-
قسم تربية فنية  ، 2012دبلومة يف
التصوير ، 2014معيدة بكلية تربية
نوعية  -جامعة القاهرة  -قسم تربية
فنية-تخصص رسم وتصوير  ،شاركت يف
العديد من الورش الفنية الخاصة بالتصوير
وعرائس املاريونت ،العديد من املعارض
الجامعية  ،نالت جائزة مبعرض الطالئع
جمعية محبي الفنون الجميلة .2013
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هاجر محي الدين
مواليد  ، 1992بكالوريوس تربية فنية  -جامعة قناة السويس  ، 2013دبلوم تكمييل بكلية الرتبية الفنية -جامعة
حلوان  ،دبلومة الجرافيك باملركز الثقايف الرويس  ،شاركت يف العديد من املعارض منها  :معرض خاص اللون املهاجر،
صالون الربيع األول  ،املعرض الثاين للقطع الصغرية بساقية الصاوي  ،صالون الربيع باإلسامعيلية ،نالت جائزة الرسم
األوىل يف الرسم من د /رضا عبد الرحمن مهرجان الربيع  ،درع وشهادة شكر وتقدير للمشاركة املتميزة يف صالون
الجيزة التشكييل الدويل  ،درع التميز للعمل الفني يف صالون الربيع باإلسامعيلية .2015

بدون عنوان ،أكريليك عىل توال 144×144 ،سم

ياسمين حسين حسني
مواليد جدة  ، 1989ماجيستري تربية فنية جامعه حلوان  ،القوميسري التنفيذي لفاعلية اليوبيل الفيض لصالون
الشباب  ،2014القوميسري التنفيذي ملعرض إثنـني × إثنني املقام بقرص الفنون  ،2015شاركت يف معارض الجامعة
للفنون التشكيلية  ،الورش الفنية املختلفة منها الدورة األوليى لورشة حقوق اإلنسان  ،تنظيم الورش الفنية
املصاحبة لصالون الشباب يف دورته الثالثة والعرشون  ،صالون الشباب  ،مهرجان يض العريب األول  ، 2016نالت
جائزة صالون الشباب الدورة . 24

اسمبالج ،خامات مختلفة ،عمل مكون من جزئني 144×144 ،سم
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يونان فايز زكرى
مواليد  ،1989بكالوريوس تربية  -قسم الرتبية الفنية  ،شارك يف العديد من املعارض الجامعية العامة والخاصة ،
لديه مقتنيات خاصة لدى بعض األفراد بجمهورية مرص العربية  ،الواليات املتحدة األمريكية  ،إيطاليا.

تحت حصار الغطاء ،زيت عىل توال ،عمل مكون من جزء واحد 144×144 ،سم
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الفنانة /فاطمة عبد الرحمن
قوميسير الورشة

بكالوريوس فنون جميلة  ، 1995ماجستري الفنون الجميلة بعنوان أعامل
أوديلون ريدون يف فنون الحفر والطباعة  ، 2002دكتوراه الفلسفة ىف الفنون
الجميلة كلية الفنون الجميلة  -جامعة حلوان  ، 2008مدرس مساعد بقسم
الجرافيك بالكلية  ،مدرس بكلية الفنون الجميلة  -قسم الجرافيك  ،شاركت يف
العديد من املعارض منها :معرض بقاعة الحسني فوزي مركز الجزيرة القاهرة
 ، 2009معارض كلية الفنون الجميلة عام  ، 1995 -94 - 93ترينايل شاماليري
الدويل للقطع الصغرية فرنسا  ، 1997معرض الجرافيك القومي الثالث بالقاهرة
 ، 2005معرض نجوم الصالون بقاعة أفق بالقاهرة  ، 2007معرض أبيض و
أسـود الجزيره  ، 2010ترينايل شاماليري الدويل للقطع الصغرية فرنسا ، 1997
ترينايل الجرافيك الدويل بـمرص القاهرة  ، 2006-2003-1999 -1996معرض
آرت نيم الدورة التاسعة فرنسا  ، 2008نالت العديد من الجوائز منها :الجائزة
األوىل يف الرسم من املجلس األعىل للشباب والرياضة  ، 1997الجائزة األوىل يف
الرسم بينايل بورسعيد القومي  ، 2001الجائزة األوىل لصالون الشباب  17يف
الرسم  ، 2005لديها مقتنيات يف متحف الفن الحديث بالقاهرة  ،شاماليري ،
فرنسا  ،متحف الشارقة للفنون ولدى األفراد بالقاهرة .

ورشة الـرسم
إبتســــام يوســــف
أحمد محمود سليامن
أفنـان سـميـر متـويل
محمود عصـام كـامل
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إبتسام يوسف
مواليد  ،1995طالب يف كلية حقوق-جامعة حلوان  ،شاركت يف العديد من املسابقات الفنية لوزارة الشباب
والرياضة  ،معارض جامعة حلوان  ،نالت املركز األول يف املسابقة الفنية لـوزارة الشباب . 2012

بدون عنوان ،أقالم وأحبار ،عمل مكون من جزء واحد 89×89 ،سم

أحمد محمود سليمان
مواليد  ، 1990بكالــوريوس تربية فنية-جامعة حلوان  ، 2013عضو نقابة الفنون التشكيلية  ،عضو مؤسس مريخ
الصغنن  ،يعمل بقرص الفنون بقطاع الفنون التشكيلية  ,شارك بعدد من املعارض الجامعية منها:معرض بعنوان نص
بدرب  ، 18 -17معرض الدور السادس بقاعة فينواز بوسط القاهرة  ،مهرجان يض للشباب العرىب  ،شارك بعديد من
الورش الفنية بكلية الرتبية الفنيــة من الورشة الـ  8إىل . 11

الحور ،براده حديد عىل توال ،عمل مكون من جزء واحد 144×144 ،سم
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أفنان سمير متولـي
مواليد  ، 1992بكالوريوس الفنون الجميلة-قسم ديكور تعبريية  ، 2013باحثة ماجيستري يف متغريات الحارة
الشعبية يف السينام املرصية  ،عضو فني بقرص الفنون بدار األوبرا  ،شاركت يف العديد من املعارض الفــنية بالقاهرة
و اإلسكنـدرية منها  :صـالون الـجنوب الــرابع.

بدون عنوان ،قلم جاف عىل كرتون ،عمل مكون من  16جزء 144×144 ،سم

محمود عصام كامل
مواليد  ، 1997طالب يف كلية اآلداب قسم األعالم  -جامعة حلوان  ،عضو يف جامعة اللقطة الواحدة منذ عام .2014

اخرتاق ،حرب عىل ورق ،عمل مكون من جزء واحد 144×144 ،سم
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الفنان /أسامة إمام
قوميسير الورشة

 23يونيو  ،1974بكالوريوس فنون تطبيقية خزف جامعة حلوان  ،1998نال
جائزة الدولة التشجيعية يف الخزف ،2016نال جائزة الدولة لإلبداع الفني يف
الخزف  -األكادميية املرصية للفنون روما -إيطاليا  ،2004شارك يف أكرث من 70
معرض و ورشة عمل دويل ،نال جائزة لجنة تحكيم بينايل القاهرة الدويل الرابع
 ،1998نال الجائزة األوىل خزف صالون الشباب  ،2007 – 2002جائزة لجنة
التحكيم معرض ال رامبال قرطبة أسبانيا  ،2006الجائزة األوىل معرض الربيسيبي
تورينو  -إيطاليا  ،2006جائزة ثانية معرض اينتي شرياميكا فينيسا -إيطاليا
 ،2007جائزة رشفية بينايل كوريا  ،2007جائزة رشفية من متحف اسكويل-
إيطاليا  .2012قوميسري سيمبوزيوم الخزف الدويل دهب  ،2014بينايل كلوج
الدويل الثاين للخزف بوخارست-رومانيا  2015و امللتقى الدويل للخزف بكني
الصني ،2015ملتقى الخزف الدويل املصاحب ملهرجان صفاقس عاصمة الثقافة
العربية -تونس ،2016منحة فنان مقيم من قسم الفنون بجامعة نورث كارولينا
جرينسبورو بالواليات املتحدة األمريكية  ،2016معرض جامعي بجاليـري
جيتوود نورث كارولينا  -أمريكا .2016

ورشة الخزف
إبــراهيم صــابر
أحــمد مصطفى مصطفى
بــالل كــريم
زينــب حبــيب
سارة ماهر سليامن
سلمى صربي إبــراهيم
سيلفيا مــراد جـرجس
شيامء محمد عبد الشايف
منة الله أحمد يرسي
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إبراهيـــم صابــــر

مواليد  ، 1982فني دوالب تشكيل خزف
بوحدة إنتاج النامذج األثرية للمجلس
األعىل لآلثار  ،شارك يف العديد من املعارض
منها ملتقى الفيوم الحادي عرش ، 2010
املسابقة الدولية للخزف مبدينة الوليد
بأسبانيا  ، 2015صالون الشباب الدورة الـ
 26لعام  ، 2015املعرض العام . 2016

آنية مرصية ،طني أسوانيل وجليز أسود مط ونحاس ،عمل مكون من جزء واحد 60×42 ،سم

أحمد مصطفى مصطفى

مد رأيس ،طني أسواين ،عمل مكون من  37جزء 90×140 ،سم

مواليد  ، 1986بكالوريوس فنون جميلة
جامعة حلوان-قسم تصوير جداري
 ، 2009عضو نقابة الفنانني التشكليني،
شارك يف العديد من املعارض الجامعية
 ، 2009 -2005صالون الشباب  ،معرض
محبي الفنون  ، 2010معرض الرتاسينا
باإلسكندريه .2015
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بــالل كـــريم
مواليد  ، 1994طــالب بكلية الفنون التطبيقية.

موندريان ،طينة أسواين وجليز ،عمل مكون من جزء واحد 50×30 ،سم

زينــب حــبيب

الطريق ،طينة بول كيل وجليز ،عمل مكون من  9أجزاء 70×90 ،سم

مواليد القاهرة  ،1988بكالوريوس فنون
جميلة حلوان -األوىل  ،ماجيستري الفنون
الجميلة  -قسم ديكور-جامعة حلوان  ،عضو
بنقابة الفنانني التشكيليني  ،عضو بورشة
شامل وجنوب التابعة ملكتبة اإلسكندرية
واملمولة من قبل االتحاد األورويب للتصوير
الفوتوغرايف  ،2015شاركت يف صالون الشباب
 ، 23صالون الشباب الـ  25اليوبيل الفيض
تصوير فوتوغرايف  ،مسابقة نهر البحر املقامة
بساقية عبد املنعم الصاوي للجرافيك ،2014
عدة معارض بكلية الفنون الجميلة وساقية
عبد املنعم الصاوي ،نالت الجائزة الثانية يف
التصوير الفوتوغرايف  ، 2008جائزة اقتناء بنك
ال  CIBصالون الشباب .25
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سارة ماهـر سليمان
طالبة يف كلية الفنون الجميلة  -قسم التصوير-شعبة تصوير جداري  ،شاركت يف عدة معارض منها :معرض
جامعة حلوان  ،معرض بيع تابع للكلية  ،معرض هنلونها  ،معرض الساعاتـي .

انتظار ،طني أسواين وجليز ،عمل مكون من جزء واحد 4×32×40 ،سم

سلمى صبري إبـراهيم
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مواليد  ، ١٩٩١دبلومة يف الخزف ،بكالوريوس تربية نوعية-قسم فنية  -جامعة القاهرة  ،شاركت يف عدة معارض
منها  :معرض الفن املفاهيمي قاعة الجزيرة  ،صالون الشباب اليوبيل الفضـي  ، ٢٥مسابقة إبــداع  ،3و شاركت
يف عدة معارض أخـرى داخل الجامعة وخـارجها .

راقص التنورة ،طني اسوانيل وجليز،
عمل مكون من  9أجزاء 25×10 ،سم للجزء

إنبات وجفاف ،طني اسوانيل وجليز،
عمل مكون من  4أجزاء 40×25 ،سم للجزء
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سيلفيا مراد جرجس
مواليد  ، 1994طالبة بالفرقة الرابعة فنون  -جامعة حلوان .

نبض الحياة ،طني اسواين ،عمل مكون من  100جزء 85×85 ،سم

شيماء محمد عبد الشافي
مواليد  ،1994طالبة بكلية الفنون التطبيقية  -قسم خزف.

اكتامل الروح ،طني اسوانيل 2×40×100 ،سم
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منة هللا أحمد يسري

مـواليــد  ، 1993كليـــة الفـنوــن التطبيقــية
جـامعة حلوان.

الوجه اآلخر ،طينة أسوانيل ،عمل مكون من جزء واحد 12×58 ،سم
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الفنان /أحمد محي حمزة
قوميسير الورشة

وكيل كلية الفنون الجميلة باألقرص للدراسات العليا والبحوث ،2016
رئيس قسم التصميم الجرافييك -كلية األعالم والفنون التطبيقية و
ممثل الكلية يف مجلس الجامعة لشئون التعليم والطالب جامعة
القلمون السورية  ، 2010املدير التنفيذي لوحدة ضامن الجودة
واالعتامد بكلية الفنون الجميلة باألقرص جامعة جنوب الوادي -2007
 ،2010وسام اتحاد الوطن العريب يف الفنون  .تحت رعاية رئيس مجلس
وزراء الشباب والرياضة العرب  ،1996جائزة شهادة التقدير ترينايل
مرص الدويل الثالث لفن الجرافيك ،2000الجائزة الكربي بينايل اإلكوادور
الدويل جائزة أحسن جناح  ،2006الجائزة األوىل جرافيك بينايل الثقافة
والفنون الدويل الثالث  2014تحت رعاية صالون الخريف الفرنيس و
وزارة الشباب والرياضة املرصية ،نال أكرث من أربعني جائزة محلية لديه
مقتنيات مبتحف الفن املرصي الحديث بدار األوبرا املرصية ،املجلس
األعىل للشباب والرياضة ،الهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة قطر ،
املركز الثقايف املرصي بروما .

ورشة الجرافيك
آية محمد جالل
ريهام عبد السالم محمود
محمد يوسف
نــديم عـرايب
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آية محمد جالل
بكالوريوس فنون جميلة-جامعة حلوان  ،شاركت يف العديد من املعارض منها  :معرض الطالئع  ، 2012معرض
األوائل يف كلية الفنون الجميلة  ، 2013معرض كلية الفنون الجميلة  ،معرض فن الجرافيك القومي ، 2016
صالون العرض األول  ، 2013معرض صناع الحياة  ،معرض نهر البحر بساقية عبد املنعم الصاوي ،نالت املركز
األول  ، 2014نالت املركز الثالث باملعرض العام جامعة حلوان .2013

بيور ،حفر غائر عىل معدن الزنك ،عمل مكون من
جزء واحد 89×55 ،سم

دانتيل ،حفر غائر عىل معدن الزنك ،عمل مكون من
جزء واحد 89×55 ،سم

ريهام عبد السالم محمود
بكالوريوس فنون جميلة  -2013قسم الجرافيك  ،شاركت يف العديد من املعارض منها  :معرض كلية الفنون الجميلة ،
معرض دفعة ثالثة تصميم مطبوع  ،2012مسابقة نهر البحر  ، 2014-2012صالون العرض األول  ،2013صالون صناع
الحياة الثالث  ، 2014معرض الجرافيك القومي ، 2016نالت املركز الثاين مبسابقة نهر البحر .2013

بدون عنوان ،طباعة بارزة خشب ،عملني عمل مكون من جزء واحد 144×89 ،سم
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محمد يوسف
مواليد الجيزة  ، 1998طالب يف مدرسة جامل عبد النارص الرسمية للغات  ،شارك يف العديد من املسابقات
الفنية لوزارة الشباب والرياضة  ،نال العديد من الجوائز  ،شهادت التقدير من مسابقات وزارة الرتبية والتعليم .

بدون عنوان ،سلك سكرين ،عمل مكون من جزء واحد 89×89 ،سم

نديم عرابي
مواليد  -1993كلية الرتبية الفنية بالزمالك  ،التلوين يف العديد من القرى يف جنوب مرص  ،شارك يف تنظيم مهرجان الفن
لغتنا يف األقرص من قبل االتحاد األورويب ومعهد غوته أقام ورشة طباعة  ، 2014شارك يف العديد من املعارض منها  :صالون
الشباب  ، ،2014صالون الجنوب الدويل ،نال جائزة يف الصالون  ،منحة الصالون للعرض يف قاعة الباب  ،لديه مقتنيات
خاصة يف مرص والخارج.

بدون عنوان ،حفر عىل خشب طباعة بارزة ،عمل مكون من  9أجزاء 144×144 ،سم
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284

الفنان /أيمن لطفي
قوميسير الورشــة

مواليد القاهرة  ،١٩٦٨سفري للجمعية األمريكية للتصوير الفوتوغرايف
مبنطقة الرشق األوسط  ،مراقب التصوير التجريبى بالجمعية األمريكية
للتصوير الفوتوغراىف ،نال شهادة الزمالة يف الفوتوغرافيا التشكيلية من
الجمعية الربيطانية ومن جمعية مالطا للمصورين املحرتفني  ،له ٧
افالم منهم فيلم « البحث عن الخالص « الذي عرض يف بيناىل فينيسيا
 ٢٠١٠مع عمله ،املشاركة يف العديد من املعارض الدولية يف ايطاليا
وأسبانيا والنمسا والربتغال والواليات املتحدة ونيبال والصني ومالطا
وكذلك عدد من الدول العربية  ،لديه أعامل مبكتبة اإلسكندرية ومبطار
القاهرة وأكادميية روما وجامعة مالطا وجمعية النمسا للتصوير ومتحف
الفن الحديث ووزارة الخارجية  ،نال العديد من الجوائز الدولية فضال
عن الجوائز املحلية منها جائزة املاسرت ببينايل الصني الدويل وامليدالية
الذهبية مبسابقة النمسا يف التميز وجائزة املتحدث املتميز بالفوتوغرافيا
بالواليات املتحدة األمريكية  ،محكم دوليى وشارك بتحكيم العديد من
الفاعليات الفنية املرصية والعربية والعاملية.

ورشة التصوير الرقمي
إنجــي طلعت
ســارة شلبـــي
ســارة فــؤاد فايز
ســامر ناثـان
فــاطمة فهمي
فتحي حــواس
محمد سعــيد
محمد عبد الغني رشيف
نلىل الرشقاوي
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إنجي طلعت
مواليد  ، 1990بكالوريوس تربية فنية  -قسم تثقيف بالفن جامعة حلوان  ، 2012عضو نقابة الفنانني التشكيليني ،
شاركت يف العديد من املعارض منها :معرض فوتوغرافيا خاص بساقية الصاوي  ، 2010أتيليه القاهرة و مكتبة القاهرة
 ،ساقية الصاوي ،قرص ثقافة روض الفرج  ،مركز طلعت حرب الثقايف  ، 2012مسابقة صالون النيل للتصوير الضويئ ،
مهرجان خالد محي الدين للتصوير بحزب التجمع  ،ملتقى بصامت الفنانني التشكيليني العرب الثاين ،صالون الشباب
الـ  ، 24صالون القاهرة الـ  ، 56معرض  photo creatorsالدويل باإلسكندرية.2014

الفرحة ،عملني كل عمل مكون من جزئني 144×89 ،سم للعمل

سارة شلبي
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بكالوريوس تربية فنية ،2010ماجستري تصميم  ،2014شاركت مبعارض جامعية منها :معرض اليوبيل املايس لكلية
الرتبية الفنية ،2013معرض مهرجان الحرف الرتاثية  ،2014صالون الشباب الدورة  26 -25لعام ،2014-2015
صالون أبيض وأسود الدورة الثالثة مبركز الجزيرة .2015

بدون عنوان ،عملني كل عمل مكون من جزء واحد 89×55 ،سم للعمل
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سارة فؤاد فايز
بكالوريوس إعالم جامعة ميدلسكس لندن بالتعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب  ،دبلومة يف التصوير
و اإلخراج السيناميئ من الجامعة الفرنسية يف مرص  ،عضو الجمعية األمريكية للتصوير الفوتوغرايف  ، PSAعضو
نقابة املهن السينامئية صالون النيل للتصوير الفوتوغرايف  ،قوميسري معرض مرص اليل ما شفتهاش مركز محمود
مختار  ،شاركت يف معرض ضياء وضالل مهرجان الفنون االسالمية متحف الشارقة للفنون يف االمارات ، ٢٠١٥
مسابقة الساقية الثالثة عرش للتصوير الفوتوغرايف  ،حصلت عيل املركز الثالث أبيض وأسود.

وراء كل شخص قصة ،عملني كل عمل مكون من جزء واحد 89×55 ،سم للعمل

سامر ناثان

دخول ،عمل مكون من جزء واحد 89×55 ،سم

مواليد سوهاج  ، 1988بكالوريوس فنون
جميلة قسم الجرافيك  ،عضو نقابة الفنانني
التشكيليني  ،قوميسري مساعد للمعرض العام
 ، 38مصور فوتوغراىف ،مصمم جرافيك ،
شارك يف العديد من املعارض املحلية والدولية
،نال جائزة اقتناء البنك التجاري الدويل CIB
لصالون الشباب .25

289

290

فاطمة فهمي
مهندسة كيميائية ومصورة  ،شاركت ىف العديد من املعارض املحلية والدولية ،نالت العديد من الجوائز منها:
املركز الثالث يف معرض نهر البحر السادس  ،املركز الثاين ىف مسابقة ساقية الصاوي  ، 2015التأهل لنهائيات
ألفضل  30صورة ىف مهرجان شفشاون الدويل ىف املغرب.

الرحلة حياة ،عمل مكون من جزء واحد 55×89 ،سم

فتحي حواس

نظرة ،عمل مكون من جزء واحد 89×55 ،سم

يُدرس بكلية الفنــون  ،يرصد املشاهد
املختلفة يف مرص ويعمل عىل توثيق ما
يحدث يف الشارع من خالل وجهة نظره
يقارن نتائج املشاهدات بالقراءات الفلسفية
واالجتامعية لفهم املجتمع والواقع وإلدراك
مدى تأثري نفوذ الصورة.

291

292

محمد سعيد

مصور فوتوغرايف ،عضو اتحاد املصورين
العرب  ،شارك يف العديد من املعارض
منها :معرض نادي أن فوكاس السنوى ،
مسابقة ومعرض مكتبة القـاهرة ،مسابقة
ناشونال جيوجرافيك للــشباب ،معرض
عن وســط البلد ،نال املــركز الثالث يف
اللــقطة املرصية .

تشكل الجسم ،عمل مكون من جزء واحد 89×55 ،سم

محمد عبد الغني شريف
فنان برصي ،مصور فوتوغرايف ،نال العديد من الجوائز املحلية و الدولية من أهمها :جائزة الفوتوغرافيا يف بينايل
الشارقة ،جوائز السفارة الفرنسية والدمناركية ،جمعية املصورين الصحفيني بالقاهرة  ،جائزة حمدان نسخة حب
األرض بدىب  ،صالون يض  ،االتحاد األوروىب ،مكتبة اإلسكندرية،اليونسكوبباريس .

األنا – الهو ،عمل مكون من جزء واحد 55×55 ،سم

293

294

نللى وسام الشرقاوي
مواليد  ، 1995طالبة عامرة يف األكادميية البحرية  ،شاركت يف العديد من املعارض واملسابقات شاركت يف
مسابقة الشارقة للصورة العربية  ،تأهلت إىل أفضل عرش صور ىف مجال التصوير املعامري،نالت جائزة اقتناء
بنك اليس أي يب الدورة الخامسة والعرشون من صالون الشباب .

ذات الوشاح األبيض ،عمل مكون من جزء واحد 55×89 ،سم
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الفنان /محمد شكري
قوميسير الورشة

مدرس بكلية الفنون التطبيقية ،شارك بالعديد من املعارض الدولية
منها :بينايل داكار الحادي عرش بالسنغال  ،2014معرض خاص بسويرسا
 ،2011معرض خاص بأملانيا  ،2006معرض خاص بإيطاليا  ،2005ومعرض
خاص بتايوان ،2004له العديد من املشاركات مبعارض دولية جامعية
مثل اليونان وباكستان والنيجر وقطر ،له العديد من املشاركات يف أغلب
املعارض املحلية منذ  1996وحتى اآلن مثل :صالون الشباب واملعرض
القومي وأعامل صغرية وغريهم من املعارض القومية ،كام أنه شارك يف
معارض دار الحوار  2004 -2002مبعهد جوته القاهرة  ،شارك يف العديد
من ورش العمل الدولية منها :ورشة عمل يف الفنون التفاعلية تنظيم
املعهد السويرسي  ،2010وورشة عمل بتايوان  ،2004وورش العمل
املحلية يف سباكة الربونز والفوتوغرافيا والرسوم املتحركة والتجهيز يف
الفراغ ،كام أنه نال منحة فنان مقيم بتايوان  ،2004نال العديد من
الجوائز منها :جائزة الصالون  ، 2005الجائزة الثالثة نحت صالون
الشباب  ،1999الجائزة األوىل نحت مبعرض الطالئع ثالث سنوات 2000
 ،2002 -والجائزة الثانية يف التصميم من معهد جوته بأملانيا .1999

ورشة الميديا
خالد أمني كامل
محمد حســام

298

خـالد أمــين كامــل
طالب يف كلية الرتبية الفنية  ،معرض رصبيا بقاعة الشهيد أحمد بسيوىن -كلية الرتبية الفنية .

التشويش الذهبي ،فيديو آرت ،عمل واحد ،الزمن  1:21دقيقة

محمد حسام

299

فنان نيو ميديا مقيم يف القاهرة  ،بكالوريوس الرتبية الفنية-جامعة حلوان  ،ربط بني الفن و التكنولوجيا ،أعامله الفنية
تقوم بالدمج بني وسائط مختلفه خاصة وسيط الصوت و الضوء و اإللكرتونيات يف أعامل تجهيز يف الفراغ  ،شارك كفنان
يف مرشوع « املتحف الرقمي» كجزء من رسالة دكتوراه يف ويلز-إنجلرتا  ،املشاركة يف معرض كريوترونيكا للفن اإللكرتوين
و فنون النيو ميديا.

تصادم ،عمل واحد

300

الفنان /طارق الكومي
قوميسير الورشة

بكالوريوس كلية الفنون الجميلة ،عضو نقابة الفنانني التشكيليني ،شارك
يف العديد من املعارض املحلية والقومية مبا يزيد عن  25معرضً ا منها:
بينايل القاهرة الدويل السادس  ،1996سمبوزيوم لبنان الدويل  ،11نال
العديد من الجوائز منها  :جائزة الصالون ،جمعية محبي الفنون الجميلة
 ،1983جائزة صالون مختار  ،1988جائزة أوىل يف العمل املركب يف
صالون الشباب الثاين  ،1990جائزة الدولة لإلبداع الفني  ،1992جائزة
الصالون ىف النحت صالون الشباب السادس  .1994لديه مقتنيات لدى
األفراد داخل مرص وخارجها.

ورشة النحت
أحمد طــه أحمد

302

أحمد طه أحمد
بكالوريوس تربية رياضية  ،عضو يف جمعية محبى الفنون  ،شارك يف العديد من املعارض منها :صالون الجنوب
الدويل باالقرص  ،جائزة إبداع  4الشارقة  ،جائزة أسبوع شباب الجامعات ،لديه مقتنيات لدى وزارة الشباب
واألفـــراد داخــل مصــر.

عمل مكون من جزء واحد 11×16×27 ،سم

جــوائز صــالون الشــباب الــدورة ()٢٦
 جائزة الصالون  -تصوير جائزة الصالون  -نحت جائزة الصالون  -رسم جائزة الصالون – خزف جائزة الصالون  -جرافيك جائزة الصالون – تصوير ضوىئ جائزة الصالون – تجهيز ىف الفراغ جائزة الصالون – فيديو أرت جائزة الصالون  -بريفورمانس جائزة الصالون – كمبيوتر جرافيك جائزة تشجيعية جائزة تشجيعية جائزة الشهيد احمد بسيوين جائزة الشهيد زياد بكريجائزة سرياميكا رويالمنال محمد أحمد الجامل
محمود رشدى جابر
بــدوي مــربوك
نورهان رفعت محمود

أحمد صربى القط
مصطفى محمد مصطفى
سلمى أبو زيد العرشى
هدى أحمد رجاء
روضة نور الدين
وفاء سمري مـحي
حجبت
حجبت
حجبت
حجبت
دعاء عبد الواحد اسامعيل
سمر حسني
أحمد خالد داود
سمر سيد بيومى

 منحة ملدة أسبوعني باألكادميية املرصية للفنون برومامحمد عىل زيادة
هبـــة صالــح
 جائزة العرض الخاصأمرية ماهر سليامن
كريم حمدى قنصوه
سهــى املوصـــىل
محمد صربى بسطاوى
محمود عبد التواب عاشور
هاجر رجب محمد
جيالن حسني محمود
إسالم الريحاىن
هادية محمود
أماىن عىل موىس
 جائزة الفنانة الراحلة  /عايدة عبد الكريمشريين البارودى
تامر سيد أحمد
عمرو عز الدين  -سارة خميس  -مي إبراهيم
جائــزة القوميسريسلمى خالد أحمد

رؤية وتصميم الكتالوج والفوتوغرافيا
الفنان /إسالم عبد الله
االخــراج الفــني للكــتالوج
أ /عبري محمد محمد
أ /إسـراء محمود طه
مصحـح لـغة عــربية
أ /سامح محمد العبد

حقوق الطبع محفوظه لقطاع الفنون التشكيلية ٢٠١٦

